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บริษัท ซิตี ้ สตีล จากัด (มหาชน)

สารจากประธานกรรมการ
ปั จจุบนั ตัวเลขทางเศรษฐกิจแสดงให้ เห็นว่าเศรษฐกิจมีแนวโน้ มปรับตัวดีขึ ้นอย่างต่อเนื่อง แต่การขยายตัวก็มีอยู่ในบางกลุ่ม
ธุรกิจเท่านัน้ เช่น ธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับภาคการส่งออก ธุรกิจท่องเที่ยว และธุรกิจบริ การ ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมการผลิตยังไม่มีก าร
ขยายตัวมากนัก ทังนี
้ ้ก็เป็ นผลมาจากการบริ โภคภายในประเทศที่ยงั ไม่ฟืน้ ตัว ภาคอุตสาหกรรมการผลิตจึงยังมี กาลังการผลิตส่วนเกิน
เหลืออยู่ และยังไม่มีความจาเป็ นที่จะต้ องขยายโรงงาน เพิ่มกาลังการผลิต หรื อมีการลงทุนเพิ่มเติม ซึง่ ก็ทาให้ ความต้ องการในสินค้ าทุ นยัง
ไม่มีการปรับตัวเพิ่มขึ ้น การที่ภาคอุตสาหกรรมการผลิตซึง่ เป็ นกลุม่ ลูกค้ าหลักของกลุม่ บริ ษัทยังไม่มีความต้ องการที่จะลงทุนเพิ่ม ก็สง่ ผล
ให้ ความต้ องการในสินค้ าทุนและผลิตภัณฑ์ของกลุม่ บริ ษัทปรับตัวลดลงค่อนข้ างมาก และการแข่งขันทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ ้น
จากสถานการณ์ดงั กล่าว กลุม่ บริ ษัทจึงต้ องมีการปรับเปลีย่ นกลยุทธ์ทางการตลาดและมีการปรับลดราคาขายสินค้ าลงเพื่อให้
สามารถขายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริ ษัทได้ ซึ่งก็ทาให้ ผลประกอบการในช่วงครึ่ งปี แรกไม่ดีเท่าที่ควร โดยปรับตัวลดลงค่อนข้ างมากเมื่อ
เปรี ยบเทียบกับในช่วงครึ่งปี แรกของปี ก่อน อย่างไรก็ดี จากการปรับเปลีย่ นแผนการตลาดในช่วงครึ่งปี แรก ก็สง่ ผลให้ ในครึ่งปี หลังกลุ่
มบริ ษัทสามารถขายสินค้ าได้ มากขึ ้น และรายได้ จากการขายและบริ การมีการปรับตัวเพิ่มขึ ้น จนทาให้ รายได้ รวมทังปี
้ ดีขึ ้นกว่า
ปี ก่อนเล็กน้ อย แต่เนื่องจากกลุม่ บริ ษัทมีการปรับลดราคาขายสินค้ าลง ประกอบกับต้ นทุนการผลิตและต้ นทุนแรงงานทางตรงที่สงู ขึ ้น จาก
การปรับขึ ้นอัตราค่าแรงขันต
้ ่า จึงทาให้ ผลกาไรและอัตราการทากาไรของกลุม่ บริ ษัทปรับตัวลดลงในรอบปี ที่ผา่ นมา
ปี 2560/2561 ทีผ่ า่ นมา นับเป็ นปี ที่ยากลาบากอีกปี หนึง่ ของกลุม่ บริ ษัท แต่กลุม่ บริ ษัทก็ได้ พยายามอย่างสุดความสามารถใน
การปรั บ เปลี่ ย นกลยุท ธ์ เ พื่ อ ตอบสนองต่ อ สถานการณ์ แ ละความท้ า ทายต่า งๆ ที่ ได้ ผ่า นเข้ า มา เพื่ อ รั ก ษาฐานลูก ค้ า และรั ก ษาผล
ประกอบการให้ ยงั พอมีกาไรอยูไ่ ด้ กลุม่ บริ ษัทเชื่อว่าด้ วยนโยบายการดาเนินธุรกิจอย่างระมัดระวัง และการรักษาสถานะทางการเงินให้ อยู่
ในเกณฑ์ที่ดีและมีสภาพคล่องเพียงพอ ก็เป็ นอีกปั จจัยหนึง่ ที่ช่วยให้ กลุม่ บริ ษัทสามารถฟั นฝ่ าอุปสรรคมาได้ ซึ่ งกลุม่ บริ ษัทก็จะยังคงยึดมัน่
ในหลักการและนโยบายดังกล่าวต่อไป เพื่อที่จะรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นให้ ได้ มากที่สดุ
สุดท้ ายนี ้ ขอขอบพระคุณพนักงานทุกท่านที่ได้ ท่มุ เทและมุ่งมัน่ ปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างเต็มความสามารถ และขอขอบพระคุณท่าน
ผู้ถือหุ้น ลูกค้ า พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องทุกท่าน ที่ไว้ วางใจและสนับสนุนการดาเนินงานของบริ ษัทในทุกๆ ด้ านด้ วยดีเสมอ
มา และกลุ่มบริ ษัทจะมุ่งมัน่ บริ หารงานให้ มีประสิทธิภาพ เป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี โดยปฏิบตั ิงานด้ วยความโปร่ งใส เป็ นธรรม
รวมทัง้ ยึดมัน่ ต่อนโยบายต่อต้ านการคอร์ รัปชั่น ดาเนินธุรกิ จด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคม และคานึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ เสีย
ทุกๆ ฝ่ าย อันจะเป็ นรากฐานสาคัญสูก่ ารเจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืนในอนาคต

นายเจริ ญพงษ์ องค์วงศ์สกุล
ประธานกรรมการบริ ษัท
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สรุ ปข้ อมูลทางการเงิน
รายได้ รวม
กาไรขันต้
้ น
กาไรสุทธิ
สินทรัพย์รวม
หนี ้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
ทุนเรี ยกชาระแล้ ว

หน่ วย
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)

อัตรากาไรขันต้
้ น
อัตรากาไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนจากการจ่ายเงินปั นผล

หน่ วย
(%)
(%)
(%)
(%)
(เท่า)
(เท่า)
(%)

สินทรั พย์
รวม
1,326.76

2559
2560
2561
525.77 389.20 395.81
133.96 112.46
83.56
67.79
56.78
30.12
1,326.76 1,349.08 1,369.97
14.13
11.26
27.16
1,312.63 1,337.82 1,342.81
300.00 300.00 300.00

2559
25.88
12.90
5.23
5.13
64.81
0.01
26.07

2560
29.61
14.59
4.28
4.24
92.03
0.01
35.40

2559
ส่ วนของผู้ถือ
หุ้นรวม
1,312.63

หนีส้ ินรวม
14.13

สินทรั พย์
รวม
1,349.08

2561
21.71
7.61
2.25
2.22
46.18
0.02
36.98

2560
ส่ วนของผู้ถือ
หุ้นรวม
1,337.82

หนีส้ ินรวม
11.26

สินทรั พย์
รวม
1,369.97

2559; 525.77
2560; 389.20

2561

2560

2559

2561; 395.81

2561

2559; 67.79
2560; 56.78
2561; 30.12
รายได้ รวม

กาไรสุทธิ

ส่ วนของผู้ถือ
หุ้นรวม
1,342.81

หนีส้ ินรวม
27.16
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บริษัท ซิตี ้ สตีล จากัด (มหาชน)

ข้ อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัทและบริษัทย่ อย
ข้ อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัท
ชื่อบริษัท
: บริษัท ซิตี ้ สตีล จากัด (มหาชน)
ชื่อย่อหลักทรัพย์
: CITY
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : จาหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ทาจากโลหะ
ที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่ : 88/3 หมู่ 4 ถนนบายพาส ตาบลหนองไม้ แ ดง
อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
เลขที่ทะเบียนบริษัท : 0107547000931
ทุนจดทะเบียน
: 300,000,000 บาท
ทุนเรียกชาระแล้ ว : 300,000,000 บาท (ณ 31 กรกฎาคม 2561)
ประเภทหุ้น
: หุ้นสามัญ 300,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้น
: หุ้นละ 1 บาท
Website
: http://www.citysteelpcl.com
Email
: city@wkpgroup.com, ir@wkpgroup.com
โทรศัพท์
: (038) 214-530-32
โทรสาร
: (038) 214-534

ข้ อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัทย่ อย

ลักษณะการประกอบธุรกิจ :
ที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่

:

เลขที่ทะเบียนบริ ษัท
ทุนจดทะเบียน
ทุนเรี ยกชาระแล้ ว
สัดส่วนการถือหุ้น

:
:
:
:

บริษัท สยาม ไอโซ โปร จากัด
จาหน่ายวัสดุอปุ กรณ์ที่ใช้ ในโรงงานอุตสาหกรรม
และดาเนินงานเกี่ยวกับการลงทุนของกลุม่ บริ ษัท
88/2 หมู่ 4 ถนนบายพาส ตาบลหนองไม้ แ ดง
อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
0205546002113
370,000,000 บาท
264,160,000 บาท (ณ 31 กรกฎาคม 2561)
ร้ อยละ 99.99

บริษัท มาร์ ค เวิลด์ ไวด์ จากัด
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ทาจากโลหะ
ที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่
: 41/58-61 หมู่ 1 ถนนบายพาส ตาบลบ้ า นสวน
อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
เลขที่ทะเบียนบริ ษัท
: 0205544011158
ทุนจดทะเบียน
: 295,000,000 บาท
ทุนเรี ยกชาระแล้ ว
: 280,200,000 บาท (ณ 31 กรกฎาคม 2561)
สัดส่วนการถือหุ้น
: ร้ อยละ 99.99

บุคคลอ้ างอิงอื่นๆ
นายทะเบียนหลักทรัพย์
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : (02) 009-9000
โทรสาร : (02) 009-9991
ผู้สอบบัญชี
นายพจน์ อัศวสันติชยั
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4891
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด
178 อาคารธรรมนิติ ชัน้ 6-7 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น 20)
ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์ : (02) 596-0500 ต่อ 622 , (02) 596-0596
Website : http://www.daa.co.th
Email : center@add.co.th

บริษัท ซิตี ้ สตีล โปรดักส์ จากัด
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ทาจากโลหะ
ที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่
: 88/20 หมู่ 10 ถนนบายพาส ตาบลนาป่ า
อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
เลขที่ทะเบียนบริ ษัท
: 0205552013105
ทุนจดทะเบียน
: 270,000,000 บาท
ทุนเรี ยกชาระแล้ ว
: 247,050,000 บาท (ณ 31 กรกฎาคม 2561)
สัดส่วนการถือหุ้น
: ร้ อยละ 99.99

CT Universal Company Limited
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : จาหน่ายสินค้ าที่ใช้ ในอุตสาหกรรม,
สินค้ าเพื่อการอุปโภคและบริ โภค,
และลงทุนในธุรกิจใหม่
ประเทศที่จดทะเบียน
: สาธารณรัฐเซเชลส์
ทุนจดทะเบียน
: 5,000,000 ดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา
ทุนเรี ยกชาระแล้ ว
: 5,000,000 ดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา
(ณ 31 กรกฎาคม 2561) คิดเป็ น
172,400,000 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน
34.48 บาท / USD 1)
สัดส่วนการถือหุ้น
: บริ ษัท สยาม ไอโซ โปร จากัด
ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 100
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ภาพรวม นโยบาย และลักษณะการประกอบธุรกิจ
ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริ ษั ท ซิ ตี ้ สตี ล จ ากั ด (มหาชน) เริ่ ม ก่ อ ตัง้ เมื่ อ วัน ที่ 7 สิ ง หาคม 2538 ด้ วย
ทุนจดทะเบียน 1 ล้ านบาท โดยมีวตั ถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์
ที่เกี่ยวกับโลหะ ปั จจุบนั บริ ษัท ซิตี ้ สตีล จากัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน 300 ล้ าน และเป็ น
หนึง่ ในบริ ษัทที่อยูใ่ นกลุม่ เหล็ก (STEEL) ของการจัดกลุม่ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(SET)พบริ ษั ท มี ก ารถื อ หุ้ นในบริ ษั ท ย่ อ ยทางตรง 3 บริ ษั ท คื อ บจก.สยาม ไอโซ โปร,
บจก.มาร์ ค เวิลด์ไวด์, และ บจก.ซิตี ้ สตีล โปรดักส์ และบริ ษัทย่อยทางอ้ อมอีก 1 บริ ษัท คือ CT
Universal Company Limited โดยดาเนินการจดทะเบียนจัดตังในประเทศสาธารณรั
้
ฐเซเชลส์
กลุ่มบริ ษัทดาเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและแปรรู ปผลิตภัณฑ์ที่ทาจากโลหะ โดยมี
วิสยั ทัศน์ ที่จะมุง่ มัน่ สูก่ ารเป็ นบริ ษัทชันน
้ าในอุตสาหกรรมโลหะแปรรู ป มี การดาเนินงานที่มีผล
กาไรอย่างต่อเนื่อง และเป็ นบริ ษัทที่มีธรรมาภิบาลที่ดีบริ ษัทหนึ่งในประเทศไทย ปั จจุบนั กลุ่ม
บริ ษั ทได้ มี การผลิตและจ าหน่า ยผลิตภัณฑ์ โลหะอย่า งมากมาย พร้ อมทัง้ มีก ารให้ บ ริ ก ารที่
เกี่ยวกับโลหะอย่างหลากหลายเพื่อให้ ตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ อย่างครบถ้ วน โดย
มีการใช้ เครื่ องจักรที่ทนั สมัยและมีประสิทธิภาพสูงในการผลิตเพื่อให้ สนิ ค้ ามีคุณภาพที่ดี รวมถึง
การจัดส่งสินค้ าที่ตรงต่อเวลาและมีปณิธานการให้ บริ การที่ดีที่สดุ กับลูกค้ า นอกจากนันกลุ
้ ่ม
บริ ษัทยังคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีสว่ นได้ เสียในทุกๆ ฝ่ ายอีกด้ วย ดังพันธกิจขององค์กร ที่จะ
สร้ างความประทับใจแก่ลกู ค้ า ด้ วยสินค้ าและบริ การที่เปี่ ยมไปด้ วยคุณภาพ ให้ ความมัน่ คงใน
อาชีพและผลตอบแทนอันพึงใจแก่พนักงาน เพิ่มคุณค่าของการลงทุนแก่ผ้ ถู ือหุ้น และพัฒนา
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กรอย่างต่อเนื่อง
ในปี 2560/2561 กลุ่มบริ ษัทดาเนินธุรกิจหลักในส่วนงานดาเนินงานเพียงส่วนงาน
เดียวคือ การประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับโลหะ ซึ่งมีกาลังการผลิตรวม
39,500 ตันต่อปี กลุม่ บริ ษัทมีการแยกสายงานการขายและการผลิตออกเป็ น 2 สายงาน คือ
(1) สายงานผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์โลหะโครงสร้ าง, ผลิตภัณฑ์โลหะที่เกี่ยวกับอุปกรณ์
จัดเก็บและลาเลียงสินค้ า , และผลิตภัณฑ์ที่ทาจากโลหะอื่นๆ และ (2) สายงานผลิตและ
จาหน่ายโลหะ, ชิ ้นส่วนโลหะ, และผลิตภัณฑ์โลหะแปรรู ป รวมทังการให้
้
บริ การด้ านโลหะครบ
วงจร นอกจากนันแล้
้ ว เพื่อให้ สามารถตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ อย่างครบครัน กลุม่
บริ ษัทยังได้ มีการจัดจาหน่ายวัสดุอปุ กรณ์ที่ใช้ ในโรงงานอุตสาหกรรมให้ กบั ลูกค้ าอีกด้ วย

รายงานประจาปี 2561
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บริษัท ซิตี ้ สตีล จากัด (มหาชน)
เป้าหมายในการดาเนินธุรกิจ

อุตสาหกรรมการผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ทาด้ วยโลหะ ผลิตและติดตังงานโครงสร้
้
างโลหะ ผลิตภัณฑ์โลหะที่เกี่ยวกับ
อุปกรณ์ จัดเก็บและลาเลียง บริ การด้ านงานโลหะครบวงจร และจาหน่ายโลหะ เป็ นอุตสาหกรรมที่ต้องใช้ ความรู้ ความสามารถ ความ
ชานาญ และประสบการณ์ของผู้ประกอบการ รวมทังความได้
้
เปรี ยบของเครื่ องจักรและเทคโนโลยีที่ใช้ ในการผลิตสินค้ า เพื่อให้ ผลิตภัณฑ์
เกิดความแตกต่างจากคูแ่ ข่งขัน (Product Differentiation) ประกอบกับการตอบสนองต่อความต้ องการของลูกค้ าได้ อย่างสูงสุด จนได้ รับ
ความไว้ วางใจในสินค้ าและบริ การ ดังนันในด้
้ านการผลิตและการบริ การ กลุม่ บริ ษัทจึงตังเป
้ ้ าหมายในการเป็ นผู้นาในการผลิตและการ
บริ การเกี่ยวกับงานโลหะที่ครบครัน โดยผลิตสินค้ าด้ วยเครื่ องจักรที่ทนั สมัยและมีประสิทธิภาพเพื่อให้ ได้ สินค้ าที่ มีคณ
ุ ภาพและมาตรฐาน
สูง เพื่อตอบสนองความพึงพอใจให้ กบั ลูกค้ าสูงสุด และเป็ นผู้นาทางด้ านต้ นทุน โดยมีต้นทุนในการผลิตที่ต่าด้ วยการบริ หารการจัดการที่มี
ประสิทธิ ภาพ มีการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง รวมทังการจั
้
ดส่งสินค้ าที่ตรงต่อเวลา เพื่อให้ สอดคล้ องตามนโยบ ายด้ าน
คุณภาพของกลุม่ บริ ษัท คือ “ผลิตภัณฑ์ ดี มีคุณภาพ ประทับใจลูกค้ า ส่ งมอบตรงเวลา พัฒนาอย่ างต่ อเนื่อง”
ในด้ านการตลาด กลุม่ บริ ษัทมีเป้าหมายการเติบโตของยอดขายโดยรวมเพิ่มขึ ้นประมาณร้ อยละ 5-10 ต่อปี โดยจะเน้ นรักษาฐาน
ลูกค้ าปั จจุบนั การขยายช่องทางการจาหน่ายทังในประเทศและต่
้
างประเทศด้ วยวิธีการขยายฐานลูกค้ าใหม่ และการขยายธุรกิจไปสูธ่ ุรกิจ
ที่เกื ้อหนุนต่อการดาเนินงานของกลุม่ บริ ษัท
วิสัยทัศน์ องค์ กร
มุง่ มัน่ สูก่ ารเป็ นบริ ษัทชันน
้ าในอุตสาหกรรมโลหะแปรรูป ซึง่ มีผลกาไร
ต่อเนื่องและมีระบบบรรษัทภิบาลที่ดีบริ ษัทหนึง่ ในประเทศไทย

พันธกิจองค์ กร
สร้ างความประทับใจแก่ลกู ค้ าด้ วยสินค้ าและบริ การที่เปี่ ยมไปด้ วยคุณภาพ
ให้ ความมัน่ คงในอาชีพ และผลตอบแทนอันพึงใจแก่พนักงาน
เพิ่มคุณค่าของการลงทุนแก่ผ้ ถู ือหุ้น
พัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กรอย่างต่อเนื่อง
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ประวัตคิ วามเป็ นมาและพัฒนาการที่สาคัญ


ปี 2538

ปี 2545






ปี 2546



ได้ รับการรับรองมาตรฐาน ISO9002:1994
เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเป็ น 31 ล้ านบาท
ได้ รับตราสินค้ า “Thailand’s Brand” จากกรมส่งเสริ มการส่งออก
เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเป็ น 59 ล้ านบาท



ปี 2547








“บจก.มาร์ ค เวิลด์ไวด์” เริ่ มดาเนินการผลิต โดยได้ รับการส่งเสริ มจากสานักงานส่งเสริ มการลงทุน (BOI)



จัดตัง้ “บจก.ซิตี ้ สตีล โปรดักส์” เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2552 ด้ วยทุนจดทะเบียนบริ ษัท 100 ล้ านบาท



ปี 2550
ปี 2552
ปี 2553



ปี 2554

“บจก.ซิตี ้ สตีล โปรดักส์” เริ่ มดาเนินการผลิต โดยได้ รับการส่งเสริ มจากสานักงานส่งเสริ มการลงทุน (BOI)




ปี 2555



ปี 2557

ได้ รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2000
เปิ ดศูนย์บริการงานโลหะ (สาขา 1)
“บจก.สยาม ไอโซ โปร” เริ่ มดาเนินการผลิต โดยได้ รับการส่งเสริ มจากสานักงานส่งเสริ มการลงทุน (BOI)
เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเป็ น 200 ล้ านบาท
จดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริ ษัทมหาชน เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2547
เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเป็ น 300 ล้ านบาท
ได้ รับอนุมตั ิให้ เป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เริ่ มการซื ้อขายหุ้นครัง้ แรกเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2549



ปี 2549

เริ่ มก่อตัง้ “บริ ษัท ซิตี ้ สตีล จากัด” เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2538 ด้ วยทุนจดทะเบียนบริษัท 1 ล้ านบาท
เริ่ มดาเนินการผลิตอุปกรณ์จดั เก็บ อุปกรณ์ลาเลียง และผลิตภัณฑ์จากโลหะ

บจก.ซิตี ้ สตีล โปรดักส์” เพิ่มทุนจดทะเบียนบริ ษัทเป็ น 270 ล้ านบาท

ได้ รับรางวัล “SET AWARDS” รางวัลบริ ษัทจดทะเบียนด้ านผลการดาเนินงานยอดเยี่ยม สาหรับบริ ษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทมี่ ีมลู ค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน 10,000 ล้ านบาท กลุม่ ที่ 4

จัดตัง้ “CT Universal Company Limited” ในเขตบริ หารพิเศษฮ่องกง เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2557 ด้ วย
ทุนจดทะเบียน 3 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา มีวตั ถุประสงค์เพื่อรองรับแผนการขยายธุรกิจของกลุม่ บริ ษัทฯ
ในอนาคตในการจาหน่ายสินค้ าที่ใช้ ในอุตสาหกรรม, สินค้ าเพื่อการอุปโภคและบริ โภค, และลงทุนในธุรกิจใหม่


ปี 2560



จัดตัง้ “CT Universal Company Limited” ในประเทศสาธารณรัฐเซเชลส์ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560
ด้ วยทุนจดทะเบียน 5 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อรองรับแผนการขยายธุรกิจ
ของกลุม่ บริ ษัทฯ ในอนาคต ในการจาหน่ายสินค้ าที่ใช้ ในอุตสาหกรรม, สินค้ าเพื่อการอุปโภคและบริ โภค,
และลงทุนในธุรกิจใหม่ โดยมีการจ่ายชาระค่าหุ้นเต็มมูลค่าแล้ ว
จดทะเบียนเลิก “CT Universal Company Limited” ในเขตบริ หารพิเศษฮ่องกง ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
“บจก.สยาม ไอโซ โปร” เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 370 ล้ านบาท
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บริษัท ซิตี ้ สตีล จากัด (มหาชน)
โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

บริ ษัท ซิตี ้ สตีล จากัด (มหาชน) มีการลงทุนในบริ ษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวกับโลหะ และ
จาหน่ายสินค้ าที่ใช้ ในอุตสาหกรรมและสินค้ าเพื่อการอุปโภคและบริ โภค โดย ณ 31 กรกฎาคม 2561 มีรายละเอียดดังนี ้
ธุรกิจผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับโลหะ

ธุรกิจจาหน่ายสินค้ าทีใ่ ช้ ในอุตสาหกรรม

บริษัท มาร์ ค เวิลด์ ไวด์ จากัด
ลักษณะธุ รกิจ ดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์โลหะ
และผลิตภัณฑ์โลหะแปรรูปและชิ ้นส่วนโลหะ และให้ บริ การแปร
รูปโลหะ
สัดส่ วนการถือหุ้น บริ ษัทถือหุ้นในสัดส่วน ร้ อยละ 99.99

บริษัท สยาม ไอโซ โปร จากัด
ลั ก ษณะธุ ร กิ จ ด าเนิ น ธุ ร กิ จ จ าหน่า ยผลิ ต ภัณ ฑ์ โ ลหะ และ
อุปกรณ์ และวัสดุที่ใช้ ในโรงงานอุตสาหกรรม และดาเนินงาน
เกี่ยวกับการลงทุนของกลุม่ บริ ษัท
สัดส่ วนการถือหุ้น บริ ษัทถือหุ้นในสัดส่วน ร้ อยละ 99.99

บริษัท ซิตี ้ สตีล โปรดักส์ จากัด
ลักษณะธุ รกิจ ดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์โลหะ
โครงสร้ าง, ผลิต ภัณ ฑ์ โลหะที่ เ กี่ ย วกับ อุป กรณ์ จัด เก็ บ และ
ลาเลียง, และผลิตภัณฑ์ที่ทาจากโลหะอื่นๆ
สัดส่ วนการถือหุ้น บริ ษัทถือหุ้นในสัดส่วน ร้ อยละ 99.99

CT Universal Company Limited
ลักษณะธุรกิจ ดาเนินธุรกิจจาหน่ายสินค้ าที่ใช้ ในอุตสาหกรรม
สินค้ าเพื่อการอุปโภคและบริ โภค และลงทุนในธุรกิจใหม่
สัดส่ วนการถือหุ้น บจก. สยาม ไอโซ โปร ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยที่
บริ ษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 ถือหุ้นใน CT Universal
Co., Ltd. ในสัดส่วนร้ อยละ 100

โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุม่ บริษัท ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
บริษัท สยาม ไอโซ โปร จากัด

99.99%

ทุนจดทะเบียน 370 ล้ านบาท
ทุนชาระแล้ ว 264.16 ล้ านบาท

บริษัท ซิตี ้ สตีล จากัด (มหาชน)
ทุนจดทะเบียน 300 ล้ านบาท

99.99%

ทุนชาระแล้ ว 300 ล้ านบาท

บริษัท มาร์ ค เวิลด์ ไวด์ จากัด
ทุนจดทะเบียน 295 ล้ านบาท
ทุนชาระแล้ ว 280.20 ล้ านบาท
บริษัท ซิตี ้ สตีล โปรดักส์ จากัด

99.99%

ทุนจดทะเบียน 270 ล้ านบาท
ทุนชาระแล้ ว 247.05 ล้ านบาท

CT Universal Company Limited

100% ทุนจดทะเบียน 5 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ
ทุนชาระแล้ ว 5 ล้ านดอลลาร์ สหรั ฐ
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ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
กลุม่ บริ ษัทประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์โลหะโครงสร้ าง ผลิตภัณฑ์โลหะที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ จดั เก็บและลาเลียง
ผลิตภัณฑ์โลหะแปรรู ป การจาหน่ายโลหะและชิน้ ส่วนโลหะ และให้ บริ การด้ านโลหะครบวงจร ให้ แก่ลกู ค้ าในประเทศและต่างประเทศ
ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า “CITY STEEL” ทังนี
้ ้กลุม่ บริ ษัทมีผ้ บู ริ หารเป็ นชุดเดียวกัน แต่ได้ มีการแบ่งการบริ หารงานออกเป็ นแต่ละสายงาน
และมีทีมงานในการขายและการผลิต รวมทังสายการผลิ
้
ตแยกจากกัน โดยผลิตภัณฑ์มีรูปแบบ คุณภาพ และมาตรฐานเท่าเทียมกัน ทังนี
้ ้
การผลิตและให้ บริ การของกลุม่ บริ ษัทจะดาเนินการตามความต้ องการของลูกค้ า เช่น รู ปแบบ ขนาด วัตถุประสงค์การใช้ งาน เป็ นต้ น ซึ่ง
สินค้ าและบริ การนันจะเป็
้
นการผลิตและให้ บริ การตามคาสัง่ ซื ้อของลูกค้ า (Made to Order) โดยในปี 2560/2561 กลุ่มบริ ษัทได้ ใช้
นโยบายในการแบ่งการดาเนินงานออกเป็ น 4 สายงานธุรกิจ ดังนี ้
1. สายงานผลิตและจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ เกี่ยวกับงานโลหะ (Manufacturing of Metal Products) มี
การผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ 3 ประเภทดังนี ้

ชัน้ วางของแบบรั บนา้ หนักมาก
(Racking System)

1.1 ผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับโลหะโครงสร้ าง (Metal Fabrication)
เป็ นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ เพื่อจัดเก็บสิ่งของและสินค้ าในโรงงานอุตสาหกรรมหรื อซุปเปอร์ สโตร์
ซึ่งรู ปแบบและขนาดของผลิตภัณฑ์จะแตกต่างกันไปขึ ้นอยู่กับความต้ องการของลูกค้ า เช่น ชัน้
วางของแบบรับน ้าหนักมาก (Racking System) ชันลอยแบบประกอบได้
้
(Mezzanine Platform)
ชันวางของแบบรั
้
บน ้าหนักเบา (Shelving System) เป็ นต้ น นอกจากนี ้ยังมีการผลิตผลิตภัณฑ์
โลหะโครงสร้ างของสิง่ ปลูกสร้ างต่างๆ ทังที
้ ่เป็ นตัวอาคาร ภายนอกอาคารและภายในอาคาร เช่น
โครงสร้ างเสา โครงสร้ างคาน โครงสร้ างหลังคา โครงสร้ างผนัง โครงสร้ างบันได แบบเทปูนสาหรับ
งานก่อสร้ างในรูปแบบต่างๆ เป็ นต้ น
1.2 ผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์โลหะที่เกี่ยวกับอุปกรณ์จัดเก็บและลาเลียง (Storage
System and Material Handling Equipment) สามารถแบ่งผลิตภัณฑ์ได้ เป็ น 2 ลักษณะ ดังนี ้
 อุปกรณ์จดั เก็บ (Storage System)เป็ นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ งานเกี่ยวกับการจัดเก็บสิง่ ของ
โดยรู ปแบบและขนาดจะแตกต่างกันไปขึ ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการใช้ งานของลูกค้ าแต่ละราย
ตัวอย่างเช่น ชันวางของระบบเคลื
้
่อนที่ได้ (Mobile Shelving System) ตู้เก็บของและตู้เก็บของ
แบบล็อคได้ (Cabinet & Locker)
 อุปกรณ์ลาเลียง (Material Handling Equipment) เป็ นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ งานเกี่ยวกับ
การลาเลียงและเคลื่อนย้ ายสินค้ า ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ สาหรับสายการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม
หรื อในสถานที่ที่ต้องมีการเคลือ่ นย้ ายสินค้ า เช่น ซุปเปอร์ มาร์ เก็ต ซุปเปอร์ สโตร์ สนามบิน โรงแรม
เป็ นต้ น โดยรูปแบบและขนาดของผลิตภัณฑ์จะแตกต่างกันไปขึ ้นอยูก่ บั วัตถุประสงค์ในการใช้ งาน
เช่น รถลาเลียงชิ ้นงาน Cart & Dolly) พาเลท (Pallet) แท่นลาเลียง (Conveyor System) แท่น
เทียบทางลาด (Dock Equipment) เครื่ องยกและเข็นสินค้ า (Material Handling Equipment)
เป็ นต้ น
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1.3 ผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์โลหะอื่นๆ (Other Metal Products)
เป็ นผลิตภัณฑ์ อื่ นๆ ที่ทาด้ วยโลหะสาหรั บ วัตถุประสงค์ ในการใช้ งานโดยเฉพาะ อาทิ
เฟอร์ นิเจอร์ ป้ายจัดแสดงสินค้ า และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ ในงานก่อสร้ าง เป็ นต้ น

โครงสร้ างของสิ่งปลูกสร้ างต่ างๆ
ที่เป็ นโลหะ

ชัน้ ลอยแบบประกอบได้ (Mezzanine Platform)

ตู้เก็บของและตู้เก็บของแบบล็อคได้

ชัน้ วางของระบบเคลื่อนที่ได้

รถลาเลียงชิน้ งาน

แท่ นลาเลียง

ชัน้ วางของแบบรั บนา้ หนักเบา (Shelving System)

พาเลท

แท่ นเทียบทางลาด

ผลิตภัณฑ์ อ่ นื ๆ
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2. สายงานผลิตและจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ ก่ งึ สาเร็จรูปและงานบริการด้ านโลหะแปรรูปครบวงจร
(World Class Steel Service Center) มีการผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ 2 ประเภทดังนี ้

2.1 ผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์โลหะแปรรูป และให้ บริ การแปรรูปโลหะครบวงจร (First Class Steel Service)
เป็ นการบริ การแปรรู ปโลหะด้ วยกระบวนการต่างๆ ตามความต้ องการของลูกค้ าที่จะนาไปใช้ ในวัตถุประสงค์ต่างๆ โดยลูกค้ า
สามารถสัง่ ซื ้อผลิตภัณฑ์โลหะแปรรูป หรื อสามารถนาวัตถุดิบมาเองและสัง่ งานบริ การแปรรูปได้ ทังนี
้ ้บริ ษัทได้ ให้ บริ การโดยใช้ เครื่ องจักรที่
มีความเที่ยงตรงและมีประสิทธิภาพ เช่น งานตัดเลเซอร์ งานตัดตามแบบ งานพับ งานปั๊ ม งานเจาะรู งานม้ วน งานเชื่อม งานบากมุม
งานขึ ้นรูป งานตัดท่อ งานพ่นสี (สีฝน/สี
ุ่ น ้ามัน) เป็ นต้ น
2.2 จาหน่ายโลหะและชิ ้นส่วนโลหะ (Metal Trade)
เป็ นการจาหน่ายโลหะทุกประเภท ได้ แก่ เหล็ก สเตนเลส อลูมิเนียม เป็ นต้ น โดยส่วนใหญ่จะเป็ นการซื ้อโลหะจากผู้จดั จาหน่าย
ในประเทศและจาหน่ายให้ แก่ลกู ค้ าที่เป็ นผู้ใช้ โลหะรายสุดท้ าย (End User) อย่างไรก็ตามหากลูกค้ ามีความต้ องการโลหะที่มี ลกั ษณะและ
คุณสมบัติพิเศษจากต่างประเทศ กลุม่ บริ ษัทก็จะจัดหามาเพื่อจาหน่ายให้ กบั ลูกค้ าต่อไป ทังนี
้ ้กลุม่ บริ ษัทไม่มีนโยบายที่จะเน้ นรายได้ จ าก
ส่วนนี ้เป็ นหลัก โดยมักจะเป็ นการจาหน่ายไปพร้ อมกับการจาหน่ายผลิตภัณฑ์โลหะแปรรู ป และการให้ บริ การแปรรู ปโลหะ ประเภทของ
โลหะที่บริ ษัทจัดจาหน่ายที่สาคัญ ได้ แก่ เหล็กแผ่นดา, เหล็กแผ่นลาย, สังกะสีแผ่นเรี ยบ, เหล็กแผ่นซิงค์, ท่อเฟอร์ นิเจอร์ , ท่อสเตนเลส
สีเ่ หลีย่ ม, เหล็กแผ่นขาว, ท่อเหล็กสีเ่ หลีย่ ม, ท่อสเตนเลสกลม, สเตนเลสแผ่นเรี ยบ เป็ นต้ น
3. สายงานธุ รกิจสนับสนุ น (Supporting business) เป็ นสายงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสนับสนุน
องค์กรในด้ านต่างๆ ได้ แก่ งานด้ านบัญชี การเงิน ทรัพยากรมนุษย์ ธุรการ งานสือ่ สารองค์กร และอื่นๆ
4. สายงานการลงทุน (Investment) รับผิดชอบด้ านการลงทุนในธุรกิจใหม่และการขยายธุรกิจ (New
Business Expansion)
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ตารางแสดงโครงสร้ างรายได้ ของกลุ่มบริษัท
ปี 2558/2559
(ส.ค. 58 – ก.ค. 59)

ปี 2559/2560
(ส.ค. 59 – ก.ค. 60)

ปี 2560/2561
(ส.ค. 60 – ก.ค. 61)

ล้ านบาท

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

กลุม่ บริ ษัท

424.09

80.66

332.83

85.52

345.25

87.22

กลุม่ บริ ษัท

81.01

15.41

26.64

6.84

9.96

2.52

กลุม่ บริ ษัท

-

-

-

-

-

-

505.10

96.07

359.47

92.36

355.21

89.74

ดาเนินงาน
โดย

ที่มาของรายได้
จาหน่ ายในประเทศ

1. ธุรกิจผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับโลหะ
ผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์โลหะโครงสร้ าง, ผลิตภัณฑ์โลหะ
ที่เกี่ยวกับอุปกรณ์จดั เก็บและลาเลียง, และผลิตภัณฑ์โลหะ
อื่นๆ
 ผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์โลหะแปรรู ปและจาหน่ายโลหะ


2. ธุรกิจจาหน่ายสินค้ าที่ใช้ ในอุตสาหกรรม


จาหน่ายวัสดุอปุ กรณ์ที่ใช้ ในโรงงานอุตสาหกรรม

รวมรายได้ จากในประเทศ
จาหน่ ายต่ างประเทศ

1. ธุรกิจผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับโลหะ
 ผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์โลหะโครงสร้ าง, ผลิตภัณฑ์โลหะ

กลุม่ บริ ษัท

12.50

2.38

20.26

5.21

29.71

7.51

ที่เกี่ยวกับอุปกรณ์จดั เก็บและลาเลียง, และผลิตภัณฑ์โลหะ
อื่นๆ
 ผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์โลหะแปรรู ปและจาหน่ายโลหะ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12.50

2.38

20.26

5.21

29.71

7.51

8.17

1.55

9.47

2.43

10.89

2.75

525.77

100.00

389.20

100.00

395.81

100.00

2. ธุรกิจจาหน่ายสินค้ าที่ใช้ ในอุตสาหกรรม


จาหน่ายวัสดุอปุ กรณ์ที่ใช้ ในโรงงานอุตสาหกรรม

รวมรายได้ จากต่ างประเทศ
รายได้ อื่นๆ

กลุม่ บริ ษัท

รวมรายได้ ทงั ้ สิน้

9.96
2561

โลหะและผลิตภัณฑ์โลหะแปรรูป

9.47

353.09
81.01

2559

ผลิตภัณฑ์โลหะโครงสร้ าง, อุปกรณ์
จัดเก็บและลาเลียง, อื่นๆ

374.96
26.64

2560

10.89

436.59

รายได้ อื่นๆ

8.17

12

รายงานประจาปี 2561

การจัดหาผลิตภัณฑ์ และบริการ
วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 กลุม่ บริ ษัทมีสถานประกอบการ 5 แห่ง ดังนี ้
บริษัท ซิตี ้ สตีล จากัด (มหาชน)

 ตังอยู
้ ท่ ี่ 88/3 หมู่ 4 ถนนบายพาส ตาบลหนองไม้ แดง

อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
 เป็ นอาคารสานักงาน มีพื ้นที่ประมาณ 576 ตารางเมตร
 ลักษณะกรรมสิทธิ์ เป็ นการเช่า

 ตังอยู
้ ท่ ี่ 88/2 หมู่ 4 ถนนบายพาส ตาบลหนองไม้ แดง

บริษัท สยาม ไอโซ โปร จากัด

อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
 เป็ นอาคารสานักงาน มีพื ้นที่ประมาณ 96 ตารางเมตร
 ลักษณะกรรมสิทธิ์ เป็ นการเช่า

บริษัท มาร์ ค เวิลด์ ไวด์ จากัด

 ตังอยู
้ ่ที่ 41/58-61 หมู่ 1 ถนนบายพาส ตาบลบ้ านสวน

อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
 เป็ นอาคารโรงงานและสานักงาน มีพื ้นที่ประมาณ 8 ไร่
69 ตารางวา
 ลักษณะกรรมสิทธิ์ บริ ษัท มาร์ ค เวิลด์ไวด์ จากัด เป็ น
เจ้ าของกรรมสิทธิ์
 ตังอยู
้ ท่ ี่ 88/20 หมู่ 10 ถนนบายพาส ตาบลนาป่ า

บริษัท ซิตี ้ สตีล โปรดักส์ จากัด

อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
 เป็ นอาคารโรงงานและสานักงาน มีพื ้นที่ประมาณ 23 ไร่
 ลักษณะกรรมสิทธิ์ บริ ษัท ซิตี ้ สตีล โปรดักส์ จากัด
เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์

บริษัท ซิตี ้ สตีล โปรดักส์ จากัด

 ตังอยู
้ ท่ ี่ 88/20 หมู่ 10 ถนนบายพาส ตาบลนาป่ า

อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
 เป็ นอาคารโรงงานและสานักงาน มีพื ้นที่ประมาณ 23 ไร่
 ลักษณะกรรมสิทธิ์ บริ ษัท ซิตี ้ สตีล โปรดักส์ จากัด
เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์

บริษัท ซิตี ้ สตีล จากัด (มหาชน)
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่ งขัน

อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์โลหะและบริ การ
เกี่ ย วกับ โลหะเป็ นอุต สาหกรรมที่ ต้ องใช้ ความรู้ ความ
สามารถและความช านาญรวมทั ง้ ประสบการณ์ ข อง
ผู้ประกอบการอย่างมากนอกจากนีจ้ ะต้ อ งการปรั บปรุ ง
เครื่ องจักรเพื่อรองรับผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จะเกิดขึ ้นในอนาคต
รวมทัง้ การใช้ เทคโนโลยีเครื่ องจักรที่ทันสมัยในกระบวน
การผลิ ต เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการผลิ ต ยกระดั บ
คุณภาพสินค้ า ลดการสูญเสียของวัตถุดิบ และลดต้ นทุน
การผลิต นอกจากนี ้ในอุตสาหกรรมผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ
นัน้ ยัง เน้ น การพัฒ นาและออกแบบผลิต ภัณ ฑ์ ที่ ต รงกับ
ความต้ อ งการของลูก ค้ า มากที่ สุด และเป็ นไปตามหลัก
วิศวกรรมรวมไปถึงต้ องผลิตสินค้ าได้ ทนั ตามเวลาที่ลกู ค้ า
กาหนดและการบริ การทังก่
้ อนและหลังการขายที่ดีอีกด้ วย
จากประสบการณ์ความรู้ ความสามารถและความ
ชานาญของกลุม่ บริ ษัทในอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์
โลหะและบริ การเกี่ ยวกับโลหะที่มีมาอย่างยาวนานและ
ต่อเนื่องกว่า 20 ปี ทาให้ กลุ่มบริ ษัทเป็ นผู้ประกอบธุรกิ จ
เกี่ ยวกับโลหะที่มีความหลากหลายและครบครั นในด้ าน
การจาหน่ายโลหะ การผลิต และการบริ การ ซึ่งจากการ
มุง่ เน้ นความเป็ นเลิศของผลิตภัณฑ์และบริ การรวมทังการ
้
จัดส่งตรงต่อเวลาตามนโยบายของกลุ่ม บริ ษัทจึ งท าให้
ผลิตภัณฑ์ ของกลุ่ม บริ ษัท เป็ นที่ ยอมรั บและได้ รับ ความ
ไว้ ว างใจจากลูก ค้ า ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย 6 องค์ ป ระกอบที่
สาคัญดังนี ้

QUALITY บริ ษัทมีนโยบายมุ่งความเป็ นเลิศทางด้ าน
คุณ ภาพผลิต ภัณ ฑ์ โดยผลิต ภัณ ฑ์ ต้ อ งมี ค วามแข็ ง แรง
ทนทานอายุการใช้ งานยาวนานสวยงามมีความประณีต
เรี ยบร้ อยซึ่งจะต้ องมีการควบคุมคุณภาพในการผลิตทุก
ขันตอน
้
COST บริ ษั ท มี ก ารบริ ห ารต้ น ทุน ผลิ ต ภัณ ฑ์ อ ย่ า งมี
ประสิทธิ ภาพ โดยการบริ หารขัน้ ตอนการผลิตให้ มีของ
เสียน้ อยที่สดุ รวมทังการบริ
้
หารวัตถุดิบในการผลิตให้ เกิด
ประโยชน์ได้ มากที่สดุ
DELIVERY บริ ษัทได้ ให้ ความสาคัญอย่างมากกับการส่ง
มอบผลิตภัณฑ์ให้ ตรงตามกาหนดเวลา
DESIGN / INNOVATION บริ ษัทมีการให้ คาปรึ กษาใน
การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อให้ ตรงตามความต้ องการของ
ลูกค้ ามากที่สดุ และเป็ นไปตามหลักวิศวกรรม
SERVICE บริ ษัทมีความมุ่งมัน่ ที่จะให้ บริ การที่ดีทงก่
ั ้ อน
และหลังการขาย เช่น การให้ บริ การติดตังผลิ
้ ตภัณฑ์ การ
เข้ าไปตรวจสอบการใช้ งานหลังจากการติดตัง้
BRAND บริ ษั ท ผลิ ต และจ าหน่า ยผลิต ภัณ ฑ์ ภายใต้
เครื่ องหมายการค้ า “CITY STEEL” โดยพยายามสร้ าง
ตราสินค้ าให้ เป็ นที่ร้ ูจกั และยอมรับของลูกค้ า
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ลักษณะลูกค้ าและกลุ่มเป้าหมาย
ปั จจุบนั กลุม่ บริษัทมีลกู ค้ าทังในประเทศและต่
้
างประเทศโดยลูกค้ าส่วนใหญ่ของกลุม่ บริ ษัทเป็ นลูกค้ าในประเทศ
ลูกค้ าในประเทศ
ลูกค้ าในประเทศ ได้ แก่ ผู้ใช้ ผลิตภัณฑ์และบริ การเกี่ยวกับโลหะทุก
ชนิด โดยกลุม่ ลูกค้ าส่วนใหญ่จะเป็ นผู้ใช้ ทางอุตสาหกรรมในกลุม่ อุตสาหกรรม
ต่างๆ ที่เป็ นบริ ษัทขนาดกลางขึ ้นไป ลูกค้ าของกลุ่มบริ ษัทมีอยู่ในทุกภาคของ
ประเทศไทย โดยกลุม่ บริ ษัทสามารถจัดส่งและติดตังผลิ
้ ตภัณฑ์ได้ ทวั่ ประเทศ ซึ่ง
ความสัมพันธ์ ของกลุ่มบริ ษัทกับกลุ่มลูกค้ าถือได้ ว่ามีความสัมพันธ์ ที่ดี และที่
ผ่านมาลูกค้ าส่วนใหญ่จะมีจานวนการสัง่ ซื ้อผลิตภัณฑ์มากกว่า 1 ครัง้ (Repeat
Order)
ทังนี
้ ้ ณ 31 กรกฎาคม 2561 กลุม่ บริ ษัทมีฐานลูกค้ าในประเทศกว่า
3,000 ราย ซึ่งอยู่ใน 25 กลุ่มอุตสาหกรรม อาทิ กลุ่มยานยนต์ , กลุ่มวัสดุ
อุตสาหกรรมและเครื่ องจักร, กลุ่มพัฒนาอสังหาริ มทรั พย์ , กลุ่มขนส่งและ
โลจิสติกส์, กลุม่ วัสดุก่อสร้ าง, กลุม่ ชิ ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, กลุม่ ปิ โตรเคมีและ
เคมีภณ
ั ฑ์, กลุม่ ของใช้ ในครัวเรื อนและสานักงาน, กลุม่ สือ่ และสิง่ พิมพ์, และกลุม่
แฟชัน่ เป็ นต้ น

กลุ่มประกันภัยและประกันชีวิต
1.21%
กลุ่มวัสดุก่อสร้ าง
2.94%
กลุ่มอาหารและเครื่ องดื่ม
3.85%

ลูกค้ าต่างประเทศของกลุม่ บริ ษัทจะ
เป็ นกลุ่มผู้ผลิตในอุตสาหกรรมชิ น้ ส่วนยาน
ยนต์ และกลุ่ม ผู้ผลิ ต ในอุต สาหกรรมต่ า งๆ
และตั ว แทนจ าหน่ า ย โดยประเทศที่ ส่ ง
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ไ ปจ าหน่า ย ได้ แ ก่ ออสเตรเลี ย ,
นิวซีแลนด์, ญี่ปน,
ุ่ มาเลเซีย, เกาหลีใต้ , จีน,
อินเดีย, เวียดนาม, ไต้ หวัน, และกลุม่ ประเทศ
ในทวี ป ยุ โ รป เป็ นต้ น โดยกลุ่ ม บริ ษั ท ได้
เล็งเห็นถึงศักยภาพของตลาดต่างประเทศที่มี
กาลังซื ้อสูง และได้ พยายามเพิ่มช่องทางการ
จาหน่ายในตลาดต่างประเทศให้ มากขึ ้น

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
0.61%

ลูกค้ าต่ างประเทศ

กลุ่มบรรจุภัณฑ์
0.31%
อื่น ๆ
0.51%

กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรั พย์
4.18%
กลุ่มขนส่ งและโลจิสติกส์
5.96%

กลุ่มวัสดุอุตสาหกรรมและ
เครื่ องจักร
9.10%

กลุ่มชิน้ ส่ วนอิเล็กทรอนิกส์
9.51%

กลุ่มยานยนต์
61.82%

บริษัท ซิตี ้ สตีล จากัด (มหาชน)
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ปั จจัยความเสี่ยง
ปั จจัยความเสีย่ งที่อาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ
สถานะการเงิ น และผลประกอบการของกลุ่มบริ ษัทสามารถ
จาแนกได้ ดงั นี ้
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบโลหะ
วัตถุดิบหลักที่ใช้ ในการผลิตสินค้ าของกลุม่ บริ ษัท ได้ แก่
วัตถุดิบโลหะ ซึ่งประกอบไปด้ วย เหล็กแผ่นดา เหล็กแผ่นขาว
เหล็กรูปพรรณ รวมถึงสเตนเลสและอลูมิเนียม ทังนี
้ ้ราคาโลหะ
ดังกล่าวจะมีความผันแปรไปตามอุปสงค์และอุปทานของผู้ผลิต
และผู้ใช้ โลหะทัว่ โลก รวมทังปั
้ จจัยอื่นๆ เช่น อัตราแลกเปลี่ยน
อั ต ราภาษี น าเข้ า และการก าหนดค่ า ธรรมเนี ย มพิ เ ศษ
(Surcharge) เป็ นต้ น โดยในปี 2559/2560 ปริ มาณการใช้
วัตถุดิบดังกล่าวคิดเป็ นร้ อยละ 45.71 ของต้ นทุนขาย และปี
2560/2561 ปริ มาณการใช้ วัตถุดิบดังกล่าวคิ ดเป็ นร้ อยละ
49.88 ของต้ นทุนขาย ดังนันความเสี
้
่ยงจากความผันผวนของ
ราคาวัตถุดิบโลหะ จึงมีผลกระทบโดยตรงต่อต้ นทุนขาย รายได้
จากการขาย ตลอดจนผลกาไรของกลุม่ บริ ษัท
อย่างไรก็ ตาม การกาหนดราคาขายผลิตภัณฑ์ ของ
กลุม่ บริ ษัทนัน้ ใช้ นโยบายต้ นทุนบวกกาไร รวมทังกลุ
้ ม่ บริ ษัทได้
มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบอย่างใกล้ ชิด
เพื่อ ประเมิ นสถานการณ์ และแนวโน้ ม ของราคาของวัต ถุดิ บ
ดังกล่าว และนามาพิจารณาประกอบการตัดสินใจในการสัง่ ซื ้อ
และบริ หารจัดการปริ มาณวัตถุดิบคงคลังซึง่ เป็ นต้ นทุนหลักของ
กลุม่ บริ ษัทให้ มีความเหมาะสม จากนโยบายการกาหนดราคาที่
ดีและการบริ หารสินค้ าคงคลังที่ ดี ทาให้ กลุ่มบริ ษัทสามารถ
รักษาส่วนต่างของกาไรได้ ดังนัน้ การผันผวนของราคาวัตถุดิบ
โลหะจึงไม่สง่ ผลกระทบต่อการดาเนินงานของกลุม่ บริ ษัทอย่าง
มีนยั สาคัญ
ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจ
เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของกลุม่ บริ ษัทส่วนใหญ่มีลกั ษณะ
เป็ นสิน ค้ า ทุน ความต้ อ งการในสิน ค้ า ประเภทนี จ้ ะเกิ ด ขึน้ ก็
ต่อเมื่อมีการลงทุนใหม่ๆ เพิ่มขึ ้น กล่าวคือลูกค้ าจะทาการสัง่ ซื ้อ
สิ น ค้ าก็ ต่ อ เมื่ อ ลูก ค้ ามี ค วามต้ อ งการที่ จ ะขยาย ซ่ อ มแซม
ปรับปรุง หรื อย้ าย อาคารโรงงาน ซึง่ เมื่อเศรษฐกิจอยู่ในภาวะที่
เติบโต การขยายโรงงาน หรื อการเพิ่มกาลังการผลิตก็จะเพิ่มขึ ้น

ซึ่งก็จะส่งผลให้ ความต้ องการในผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริ ษัทมี
มากขึ ้นด้ วย แต่ถ้าหากเศรษฐกิจเกิดการชะลอตัว การลงทุน
ของภาคอุตสาหกรรมในการขยายโรงงานหรื อเพิ่มกาลังการ
ผลิตก็จะลดลง ซึง่ ทาให้ ความต้ องการในสินค้ าทุนลดลงด้ วย
เมื่ อ เศรษฐกิ จ ชะลอตัว ก าลัง ซื อ้ ของลูก ค้ าลดลง
ความต้ องการในผลิ ต ภัณ ฑ์ ก็ จ ะลดลงด้ ว ย ส่ง ผลให้ เ กิ ด
ภาวะการแข่งขันที่รุนแรงขึ ้น ทังในด้
้ านของราคาและในด้ าน
ของความแตกต่างของผลิตภัณฑ์และบริ การ ซึ่งกลุ่มบริ ษัท
จะต้ องมีการนาเสนอผลิตภัณฑ์และบริ การที่หลากหลายให้
ตรงกับ ความต้ อ งการของลูก ค้ า และการมุ่ง เน้ น ให้ มี ก าร
พัฒนาและนาเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อยู่เสมอๆ และจะต้ องมี
การปรับตัวและปรับปรุ งประสิทธิ ภาพในการผลิตเพื่อรักษา
ฐานลูกค้ าและผลประกอบการที่ดีเอาไว้ นอกจากนันยั
้ งต้ องมี
การหากลุม่ ลูกค้ าใหม่ๆ ในหลากหลายกลุม่ อุตสาหกรรม เพื่อ
เป็ นการกระจายความเสี่ยง หากกลุ่มอุตสาหกรรมใดมีการ
ขยายตัวที่ ลดลง กลุ่ม บริ ษั ท ก็ สามารถนาเสนอผลิต ภัณ ฑ์
ให้ กบั กลุม่ ลูกค้ าในอุตสาหกรรมอื่นที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ ้นได้
ทันที โดยในปั จจุบนั กลุ่มบริ ษัทมีฐานลูกค้ ากว่า 3,000 ราย
กระจายอยู่ใน 25 กลุ่มอุตสาหกรรม ซึ่งก็ช่วยให้ กลุ่มบริ ษัท
สามารถลดความเสี่ยงจากการที่ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวลง
ได้ บ้าง
ความเสี่ยงจากการขาดแคลนแรงงาน
ปั จจุ บั น ประเทศไทยได้ เริ่ มเข้ าสู่ สัง คมผู้ สู ง อายุ
ประชากรในวัยทางานมีแนวโน้ มลดลง ทาให้ แรงงานหายาก
ขึน้ เรื่ อ ยๆ อี ก ทัง้ แรงงานที่ ห าได้ อ าจจะมี ทัก ษะไม่ต รงกับ
ความต้ องการของกลุ่มบริ ษัทด้ วย เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของ
กลุ่มบริ ษัทเป็ นสินค้ าที่ผลิตตามความต้ องการและคาสัง่ ซื ้อ
ของลูกค้ า (Made to Order) รูปแบบและปริ มาณในการผลิต
จึ ง มี ค วามแตกต่ า งกั น อย่ า งมาก การที่ จ ะใช้ เครื่ อ งจั ก ร
อัตโนมัติมาทดแทนแรงงานคนจึงทาได้ ค่อนข้ างยาก ดังนัน้
แรงงานที่มีคณ
ุ ภาพจึงเป็ นปั จจัยที่สาคัญในกระบวนการผลิต
ของกลุม่ บริ ษัท ซึง่ กลุม่ บริ ษัทก็มีความพยายามที่จะลดความ
เสี่ยงโดยการรั บและเสาะหาพนักงานใหม่อยู่เสมอๆ มีการ
ฝึ กอบรมและพัฒนาฝี มือของพนักงานเพื่อให้ สามารถทางาน
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ได้ ดีขึ ้นและหลากหลายมากขึ ้น ดูแลเอาใจใส่และให้ ผลตอบ
แทนและสวัสดิการที่เหมาะสมเพื่อรักษาแรงงานที่มีอยู่ให้ อยู่
กับองค์กรเป็ นเวลานาน
ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงตลาดในประเทศ
ปั จจุ บั น กลุ่ ม บริ ษั ท มี ร ายได้ หลัก มาจากการขาย
ผลิตภัณฑ์ให้ กบั ลูกค้ าภายในประเทศ โดยสัดส่วนรายได้ จาก
ลูกค้ าภายในประเทศ ปี 2558/2559, ปี 2559/2560, และปี
2560/2561 เท่ากับร้ อยละ 97.58, ร้ อยละ 94.67, และร้ อยละ
92.28 ตามลาดับ จากตัวเลขดังกล่าวจะเห็นได้ ว่าสัดส่วน
รายได้ จากลูกค้ าในประเทศนันมี
้ สดั ส่วนค่อนข้ างมาก ซึง่ หาก
ภาวะเศรษฐกิ จ และอุต สาหกรรมภายในประเทศเกิ ด การ
ชะลอตัว อาจส่งผลกระทบต่อรายได้ และผลกาไรของกลุ่ม
บริ ษัทได้ นอกจากนันหากลู
้
กค้ าที่เป็ นบริ ษัทข้ ามชาติมีการ
ย้ ายฐานการผลิตไปยังประเทศอื่นที่มีต้นทุนต่ากว่า ก็อาจจะ
ทาให้ ความต้ องการในผลิตภัณฑ์และรายได้ ของกลุ่มบริ ษั ท
ปรับตัวลดลงด้ วยเช่นกัน อย่างไรก็ดีกลุม่ บริ ษัทก็ได้ มีความ
พยายามที่จะขยายตลาดไปยังต่างประเทศให้ มากขึ ้น โดยได้
มีการเพิ่มช่องทางการจัดจาหน่ายในต่างประเทศ ไม่ว่าจะ
เป็ นการติดต่อกับลูกค้ าในต่างประเทศโดยตรง หรื อตัวแทน
จัดจาหน่ายในต่างประเทศ การขายสินค้ าหรื อติดต่อผ่านทาง
บริ ษัทย่อยหรื อสาขาของบริ ษัทข้ ามชาติที่ตงอยู
ั ้ ่ในประเทศ
ไทย รวมทังการออกงานแสดงสิ
้
นค้ าต่างๆ ซึ่งกลุม่ บริ ษัทก็จะ
ด าเนิ น การอย่ า งรอบคอบและมุ่ ง เน้ นไปในประเทศที่
เศรษฐกิ จยังมีการขยายตัวได้ ดี กลุ่มบริ ษัทคาดว่าการเพิ่ม
ช่องทางการจัดจาหน่ายในต่างประเทศดังกล่าวจะช่ วยให้
สามารถขยายฐานลูกค้ าไปยังต่างประเทศได้ มากขึ ้น ซึ่งจะ
ช่วยลดความเสีย่ งจากการพึ่งพิงรายได้ จากตลาดในประเทศ
ลงได้ สว่ นหนึง่
ความเสี่ยงจากความไม่ แน่ นอนของรายได้
รายได้ จากการขายผลิตภัณฑ์ของกลุม่ บริ ษัทมีความ
ไม่แน่นอนเนื่องจากการขายของกลุม่ บริ ษัทเป็ นการขายแบบ
โครงการ (project by project) และไม่มีสญ
ั ญาระยะยาวกับ
ลูกค้ า เมื่อลูกค้ าติดต่อและระบุความต้ องการเบื ้องต้ นเข้ ามา
แต่ละครัง้ กลุม่ บริ ษัทจะให้ คาปรึ กษาและแนะนาเกี่ยวกับตัว
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต ามที่ ลู ก ค้ าต้ องการ ที ม วิ ศ วกรจะค านวณ
โครงสร้ างและการรั บนา้ หนัก และจะทาการประเมินราคา

รายงานประจาปี 2561
และเสนอราคาไปให้ ลูกค้ าเพื่อนาไปเปรี ยบเทียบกับผู้ผลิต
รายอื่นๆ จากนันหากลู
้
กค้ าตัดสินใจสัง่ ซื ้อ กลุม่ บริ ษัทจึงเริ่ ม
ด าเนิ น การผลิต ดัง นัน้ จึ ง เกิ ด ความไม่ แ น่น อนของรายได้
ประกอบกับผลิตภัณฑ์ของกลุม่ บริ ษัทส่วนใหญ่ เช่น ชัน้ วาง
ของในโกดัง แท่นลาเลียง พาเลท และป้ายจัด แสดงสินค้ า
ฯลฯ จะใช้ สาหรับสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของลูกค้ า แต่ไม่ใช่
ชิ ้นส่วนหรื อวัตถุดิบหลักที่ลกู ค้ าต้ องนาไปใช้ เพื่อการผลิต จึง
มีอายุการใช้ งานที่ค่อนข้ างนาน ดังนันลู
้ กค้ าแต่ละรายจึงมี
ความต้ องการสัง่ ซื ้อในลักษณะที่ไม่ต่อเนื่อง หรื อนานๆ ครัง้
โดยอาจสัง่ ซื ้อเมื่ อมีโครงการก่อสร้ างใหม่ มีการขยายพื ้นที่
โกดังจัดเก็บ ขยายอาคารโรงงานหรื อสานักงาน ซึ่งแต่ละครัง้
จะมีระยะเวลาที่ไม่แน่นอน แต่อย่างไรก็ตามจากการที่กลุ่ม
บริ ษั ท มี ผลิต ภัณ ฑ์ ที่ ห ลากหลาย จึ ง สามารถรองรั บ ความ
ต้ องการจากหลายอุตสาหกรรม นอกจากนันกลุ
้ ม่ บริ ษัทยังคง
มี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย และพัฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง
ผลิตภัณฑ์ เดิมและนาเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ กับลูกค้ าซึ่งมี
ความต้ องการที่แตกต่างกันและเปลีย่ นแปลงไปตลอดเวลา
ความเสี่ยงจากการให้ เครดิตลูกค้ า
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 บริ ษัทมีลกู หนี ้การค้ า
สุทธิ เท่ากับ 70.22 ล้ านบาท ซึ่งคิดเป็ นร้ อยละ 18.24 ของ
รายได้ จากการขายและบริ การ บริ ษัทมีระยะเวลาการเก็บหนี ้
เฉลีย่ ในปี 2561 เท่ากับ 56.96 วัน ซึง่ บริ ษัทอาจมีความเสีย่ ง
ในการเรี ยกเก็บเงิ นจากลูกหนี ้การค้ า และอาจทาให้ บริ ษัท
เกิ ด ค่า ใช้ จ่ า ยในการติ ดตามหนี ด้ ้ ว ย ถ้ า ลูกหนี ก้ ารค้ า ของ
บริ ษัทมีปัญหาในการดาเนินงานก็ อาจส่งผลกระทบต่อผล
กาไรและฐานะการเงินของบริ ษัทได้ นอกจากนันลู
้ กค้ าขนาด
ใหญ่ของกลุม่ บริ ษัทหลายๆ ราย มีการขยายระยะเวลาในการ
ชาระหนี ้นานขึ ้น จากเดิมประมาณ 30 วัน ได้ มีการขอขยาย
เป็ น 90-120 วัน ซึ่งก็อาจจะส่งผลต่อวงจรเงินสดของกลุ่ม
บริ ษัทด้ วย
อย่ า งไรก็ ดี บ ริ ษั ท มี ก ารติ ด ตามคุณ ภาพลูก หนี อ้ ยู่
อย่ า งสม่ า เสมอ และบริ ษั ท ยัง ได้ ให้ ความส าคัญ ในการ
พิจารณาการให้ เครดิตกับลูกค้ าอย่างเข้ มงวด โดยทางบริ ษัท
จะให้ ผ้ บู ริ หารและผู้จดั การเป็ นผู้พิจารณาอนุมตั กิ ารให้ เครดิต
ร่วมกันเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยคานึงถึงปั จจัยในด้ านต่างๆ
เช่น ลักษณะธุรกิจของลูกค้ า , สถานะทางการเงิน, ปริ มาณ

บริษัท ซิตี ้ สตีล จากัด (มหาชน)
การสัง่ ซื ้อสินค้ า, และประวัติการชาระเงิน รวมถึงการเข้ าพบ
และพูดคุยกับผู้บริ หารของลูกค้ า เพื่อให้ บริ ษัทสามารถมัน่ ใจ
ในการอนุ มั ติ ก ารให้ เครดิ ต แก่ ลู ก ค้ าแต่ ล ะราย และลด
ผลกระทบของความเสีย่ งจากการให้ เครดิตลูกค้ าให้ มากที่สดุ
ความเสี่ยงจากการเข้ ามาของผู้ประกอบการรายใหม่ ท่ มี ี
ศักยภาพ
กลุ่มบริ ษั ทเป็ นผู้ผลิตและจาหน่า ยผลิตภัณฑ์ โลหะ
โครงสร้ าง ผลิต ภัณ ฑ์ โลหะที่ เ กี่ ย วกับ อุป กรณ์ จัด เก็ บ และ
ลาเลียง ผลิตภัณฑ์โลหะแปรรู ป และให้ บริ การแปรรู ปโลหะ
ครบวงจรในภาคตะวันออก ซึ่งลูกค้ าของกลุม่ บริ ษัทมีอยู่ทวั่
ประเทศ ส่วนใหญ่กระจายอยู่ตามภาคตะวันออก กรุ งเทพฯ
และปริ มณฑล รวมทังบริ
้ เวณใกล้ เคียง โดยผู้ประกอบการที่
ดาเนินธุรกิจใกล้ เคียงกับบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ส่วนใหญ่จะ
เป็ นผู้ประกอบการรายเล็กๆ ที่กระจายอยู่ตามแหล่งชุมชน
หรื อเป็ นผู้ ประกอบการรายใหญ่ ที่ ผ ลิ ต และจ าหน่ า ย
ผลิตภัณฑ์ โลหะเช่นเดียวกัน แต่ยงั ไม่มีการผลิตผลิตภัณฑ์
และการให้ บริ การที่ครบวงจรเช่นเดียวกับของกลุม่ บริ ษัท จึง
ถือได้ วา่ กลุม่ บริ ษัทเป็ นผู้นาในอุตสาหกรรมนี ้
อย่างไรก็ดีในปั จจุบนั การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะแปรรู ป
และการให้ บริ การแปรรูปโลหะ ใช้ เงินลงทุนเริ่ มต้ นค่อนข้ างตา่
จึ ง ท าให้ มี คู่แ ข่ ง ขนาดเล็ ก เข้ า มาในตลาดมากพอสมควร
นอกจากนันบริ
้ ษัทขนาดกลางและใหญ่ซึ่งเดิมเป็ นเพียงคน
กลางในการซื ้อขายวัตถุดิบก็เริ่ มมีการเพิ่มมูลค่าโดยการเพิ่ม
การบริ การแปรรูปโลหะและขายผลิตภัณฑ์โลหะแปรรู ปให้ กบั
ลูกค้ าโดยตรง ซึ่งก็ ทาให้ การแข่งขันในตลาดนี ้มีภาวะรุ นแรง
ขึ ้น กลุ่มบริ ษัทจึงได้ มีความพยายามที่จะลดสัดส่วนรายได้
ของผลิ ต ภัณ ฑ์ ป ระเภทนี ล้ งและมุ่ง เน้ น ความส าคัญ ไปที่
ผลิตภัณ ฑ์ โลหะโครงสร้ าง และผลิต ภัณ ฑ์ โลหะที่เ กี่ ยวกับ
อุปกรณ์จัดเก็บและลาเลียง ซึ่งเป็ นผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มบริ ษัทมี
ความได้ เปรี ยบ
เนื่องจากกลุม่ บริ ษัทมีประสบการณ์ในการดาเนินงาน
มาเป็ นเวลานานและมี ค วามสัม พัน ธ์ ที่ ดี กับ ลูก ค้ า มี ก าร
ออกแบบและพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให้
ตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ อย่างครบถ้ วน มีการส่ง
มอบที่ ต รงเวลา และมีบ ริ ก ารที่ ดี ทงั ้ ก่ อ นและหลัง การขาย
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ทาให้ ลกู ค้ าเกิดความประทับใจ จึงเป็ นการรักษาฐานลูกค้ า
ให้ กลับมาซื ้อผลิตภัณฑ์ของกลุม่ บริ ษัทต่อไป
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ บริ ษั ท มี ก ารสั่ง ซื อ้ สิ น ค้ าจาก
ต่ า งประเทศและมี ก ารส่ง ออกสิ น ค้ า ไปต่ า งประเทศเป็ น
เงินตราต่างประเทศ จึงทาให้ บริ ษัทมีความเสี่ยงจากการผัน
ผวนของอัตราแลกเปลีย่ น ซึ่งที่ผ่านมาบริ ษัทได้ ลดผลกระทบ
จากอัตราแลกเปลี่ยน โดยการตรวจสอบและเฝ้ าสังเกตการ
เปลี่ยนแปลงของค่าเงิ นอย่างใกล้ ชิดอยู่ตลอดเวลา รวมทัง้
การใช้ เ งิ นฝากสกุลเงิ น ต่างประเทศ (Foreign Currency
Deposit: FCD) การทาสัญญาซื ้อขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้ า (Forward Contract) หรื อชาระหนี ้ก่อนกาหนด โดย
พิ จ ารณาตามความเหมาะสมของกระแสเงิ น สดและ
สถานการณ์ในขณะนัน้
ถึงแม้ ว่าการใช้ เงิ นฝากสกุลเงิ นต่างประเทศ (FCD)
จะสามารถช่วยบริ หารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้
เนื่องจากไม่ต้องเปลี่ยนเป็ นเงินบาทในทันที แต่เมื่อสิ ้นรอบ
ระยะเวลารายงานในแต่ละรอบ บริ ษัทก็จะต้ องมีการแปลงค่า
เงินตราต่างประเทศเป็ นเงินตราไทย ซึ่งก็จะทาให้ เกิดกาไร
หรื อขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนในทางบัญชีได้ ในอนาคต
บริ ษัทคาดว่ายังคงต้ องสัง่ ซื ้อสินค้ าจากต่างประเทศ และส่ง
สินค้ าไปขายในต่างประเทศต่อไป ดังนันบริ
้ ษัทจะยังคงรักษา
นโยบายการลดผลกระทบจากความเสีย่ งในอัตราแลกเปลี่ยน
โดยวิ ธี ดัง กล่า ว ทัง้ นี จ้ ะพิ จารณาจากความเหมาะสมของ
สถานการณ์ในขณะนัน้
นอกจากธุ ร กรรมการซื อ้ ขายสิ น ค้ าเป็ นเงิ น ตรา
ต่ า งประเทศแล้ ว บริ ษั ท ยัง มี เ งิ น ลงทุ น ในบริ ษั ท ย่ อ ยเป็ น
เงินตราต่างประเทศ ซึง่ จะทาให้ บริ ษัทมีความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลีย่ นเมื่อบริ ษัทย่อยมีการจ่ายผลตอบแทนหรื อจ่ายคืน
เงินลงทุนกลับมาให้ บริ ษัท เพื่อลดผลกระทบของความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลีย่ น บริ ษัทได้ มีการติดตามการเปลีย่ นแปลง
ของอัต ราแลกเปลี่ ย นอยู่ เ สมอ และจะด าเนิ น การอย่ า ง
ระมัดระวังเมื่อจะมีก ารทาธุรกรรมดังกล่า ว นอกจากนัน้
บริ ษัทจะต้ องมีการแปลงค่างบการเงินของบริ ษัทย่อยเป็ นเงิน
บาทเมื่อสิ ้นรอบระยะเวลาบัญชี จึงอาจจะทาให้ บริ ษัทมีผล
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กาไรหรื อขาดทุนทียงั ไม่เกิดขึ ้นจริ งจากการแปลงค่างบการเงินแสดงไว้ ในส่วนผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงิน และในกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่นในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ทังนี
้ ้ตัวเลขดังกล่าวเป็ นเพียงกาไรหรื อขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจริ ง และเป็ นการเปิ ดเผยข้ อมู ลตาม
มาตรฐานบัญชีเท่านัน้
ความเสี่ยงจากกรณีท่ บี ริษัทมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ ถอื หุ้นมากกว่ าร้ อยละ 50
ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2561 กลุม่ ตระกูลพงศ์รัตนเดชาชัย ถือหุ้นในบริ ษัทร้ อยละ 72.92 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมดของบริ
้
ษัท จึงทาให้ กลุม่ ตระกูลพงศ์รัตนเดชาชัย สามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ เกือบทังหมดไม่
้
วา่ จะเป็ นเรื่ องการแต่ งตัง้
กรรมการ หรื อการขอมติในเรื่ องอื่นที่ต้องใช้ เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้ นเรื่ องที่กฎหมายหรื อข้ อบังคับบริ ษัทกาหนดให้ ต้อง
ได้ รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนันผู
้ ้ ถือหุ้นรายอื่นจึงอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่ องที่ผ้ ู
ถือหุ้นใหญ่เสนอได้
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โครงสร้ างผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิเข้ าประชุมผู้ถือหุ้น วันที่ 16 ตุลาคม 2561
รายชื่อผู้ถอื หุ้นใหญ่

จานวนหุ้นที่ถอื
(หุ้น)

สัดส่ วนการถือหุ้น
(ร้ อยละ)

1. กลุม่ ครอบครัวพงศ์รัตนเดชาชัย /1
บจก. ดับบลิวเคพี แอสเซ็ท พลัส /2
นายคมกริ ช พงศ์รัตนเดชาชัย
นายวิบลู ย์ พงศ์รัตนเดชาชัย
นางเค็ง พงศ์รัตนเดชาชัย
นายสาธิต พงศ์รัตนเดชาชัย
นางสาวสุพตั รา พงศ์รัตนเดชาชัย
นางอรวรรณ พงศ์รัตนเดชาชัย
นายบัณฑิต พงศ์รัตนเดชาชัย
รวม










2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

หมายเหตุ

/1

นายสันตชัย พรหมบันดาลกุล
นายสุรเชษฐ์ กมลมงคลสุข
นางสาวอรอุบล ชมเดช
นายวีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์
นางสาวรุ่งรพีพร วรรณปลูก
นายเผ่าสิงห์ เนื่องจานงค์
นายภาพงศ์ ปราโมชฯ
นายรุ่งโรจน์ นภาอัมพร
นายสมบูรณ์ วิชยั ธนารักษ์
รวม

166,500,000

55.50

7,709,625
7,500,000
7,500,000
7,500,000
7,500,000
7,500,000
7,047,100
218,756,725

2.57
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.35
72.92

3,905,000
3,221,200
2,222,200
2,129,900
1,700,000
1,364,600
1,359,100
1,300,000
1,210,000
237,168,725

1.30
1.07
0.74
0.71
0.57
0.45
0.45
0.43
0.40
79.04

บจก. ดับบลิว เค พี แอสเซ็ท พลัส, นายคมกริ ช พงศ์รัตนเดชาชัย, นายวิบูลย์ พงศ์รัตนเดชาชัย, นางเค็ง พงศ์รัตนเดชาชัย , นาย
สาธิต พงศ์รัตนเดชาชัย, นางสาวสุพตั รา พงศ์รัตนเดชาชัย , นางอรวรรณ พงศ์รัตนเดชาชัย. และนายบัณฑิต พงศ์รัตนเดชาชัย เป็ น
กลุ่ม Acting in Concert ตามประกาศว่าด้ วยเรื่ อง การกาหนดลักษณะความสัมพั นธ์หรื อพฤติกรรมที่เข้ าลักษณะเป็ นการกระทา
ร่ วมกับบุคคลอื่น และการปฎิบตั กิ ารตามมาตรา 246 และมาตรา 247

/2

บจก. ดับบลิว เค พี แอสเซ็ท พลัส ถือหุ้นโดยกลุ่มครอบครัวพงศ์รัตนเดชาชัย ในสัดส่วนร้ อยละ 100
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นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่เกินร้ อยละ 40 ของกาไรสุทธิของงบการเงินรวม หลังหักภาษี เงินได้ และสารองตาม
กฎหมาย อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ ้นอยู่กบั แผนการลงทุน ความจาเป็ น และความ
เหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต โดยอยู่ภายใต้ เงื่ อนไขที่การดาเนินการดังกล่าวจะต้ องก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผู้ถือหุ้น เช่น ใช้ เป็ นเงิน
ลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริ ษัท หรื อกรณีมีการเปลีย่ นแปลงสภาวะตลาดซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริ ษัทในอนาคต โดย
ให้ อานาจคณะกรรมการของบริ ษัทเป็ นผู้พิจารณา ทังนี
้ ้มติของคณะกรรมการบริ ษัทที่อนุมตั ิให้ จ่ายเงินปั นผลจะต้ องถูกนาเสนอเพื่อขอ
อนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้ นแต่การจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลซึง่ คณะกรรมการบริ ษัทมีอานาจอนุมตั ิให้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลได้
แล้ วให้ รายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
สาหรับบริ ษัทย่อย คณะกรรมการของบริ ษัทย่อยจะเป็ นผู้กาหนดนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี ทังนี
้ ้ต้ องได้ รับการ
อนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทย่อย เว้ นแต่กลุ่มบริ ษัทมีความจาเป็ นต้ องใช้ เงิ นเพื่อการขยายกิ จการ หรื อจากปั จจัยอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้ องในการบริ หารของกลุม่ บริ ษัท ทังนี
้ ้การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ ้นอยู่กบั ผลการดาเนินงาน ฐานะการเงิน
และแผนการลงทุนของกลุม่ บริ ษัท
บริ ษัทได้ จ่ายเงินปั นผลสาหรับผลประกอบการปี 2559/2560 ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท หรื อคิดเป็ นอัตราการจ่ายเงินปั นผล
ร้ อยละ 36.99 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษี และสารองตามกฎหมาย
ตารางแสดงข้ อมูลการจ่ ายเงินปั นผลย้ อนหลัง
ปี
อัตรากาไรสุทธิตอ่ หุ้น (บาท)
อัตราเงินปั นผลต่อหุ้น (บาท)
อัตราการจ่ายเงินปั นผลต่อกาไรสุทธิ (%)

2555/2556 2556/2557 2557/2558 2558/2559 2559/2560
0.42
0.16
38.33 %

0.50
0.16
32.31 %

0.46
0.12
26.07 %

0.23
0.08
35.40 %

0.19
0.07
36.99 %

บริษัท ซิตี ้ สตีล จากัด (มหาชน)
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โครงสร้ างการจัดการ
ปั จจุ บั น กลุ่ ม บริ ษั ท มี ค ณะกรรมการ 3 ชุ ด ได้ แก่
คณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยคณะกรรมการแต่ละชุดมีรายชื่ อและขอบเขต
อานาจหน้ าที่ดงั นี ้
คณะกรรมการบริษัท
 กรรมการทีเ่ ป็ นกรรมการบริ หาร 3 ท่าน
 กรรมการอิสระ 3 ท่าน
ณ วัน ที่ 31 กรกฎาคม 2561 คณะกรรมการบริ ษั ท มี
จานวน 6 ท่าน ดังนี ้
1. นายเจริ ญพงษ์ องค์วงศ์สกุล
ประธานกรรมการบริ ษัท
2. นางบุญทิพย์ ช้ างนิล
กรรมการบริษัท
3. นางสาวฉัตรสุมาลย์ ถนอมจิตต์ กรรมการบริษัท
4. นายอนุตร ตันตราภรณ์
กรรมการบริษัท
5. นายภัทรธร ทัศนสุวรรณ
กรรมการบริษัท
6. นายหริ รักษ์ จามรกุล
กรรมการบริษัท
กรรมการผู้มีอานาจลงนามแทนบริ ษัท
กรรมการซึ่งมีอานาจลงลายมือชื่ อแทนบริ ษัทคือนาย
เจริ ญพงษ์ องค์วงศ์สกุล, นางบุญทิพย์ ช้ างนิล, และนางสาว
ฉัตรสุมาลย์ ถนอมจิตต์ กรรมการสองในสามคนนี ้ลงลายมือชื่อ
ร่วมกันและประทับตราสาคัญของบริ ษัท
ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการบริ ษัทมีหน้ าที่เป็ นตัวแทนของผู้ถือหุ้น
และมีอานาจในการจัดการดังนี ้
1. ปฏิ บัติ ห น้ า ที่ โ ดยใช้ ความรู้ ความสามารถ และประสบ
การณ์ให้ เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทให้ เป็ นไป
ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับบริ ษัทตลอดจนมติที่
ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยความซื่อสัตย์ สุจริ ต และระมัดระวังรักษา
ผลประโยชน์ของบริ ษัท
2. กาหนดทิศทางในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทและควบคุม
ติดตามการดาเนินงานของบริ ษัทให้ ถูกต้ องตามกฎระเบีย บ
ข้ อบังคับของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง มีการเปิ ดเผยข้ อมูล

อย่างเพียงพอให้ กับผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้ องทุกฝ่ ายและให้ มี
การบริ หารงานอย่างโปร่งใส รวมทังเกิ
้ ดประโยชน์สงู สุดต่อผู้ถือ
หุ้น
3. กากับดูแลฝ่ ายจัดการให้ ดาเนินการตามนโยบายที่กาหนด
ไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ และแจ้ งให้ ฝ่ายจัดการนาเสนอเรื่ องที่มี
สาระสาคัญต่อการดาเนินงานของบริ ษัทรายการระหว่างบุคคล
ที่เกี่ยวโยงกันอื่นๆ ให้ พิจารณาโดยให้ เป็ นไปตามกฎระเบียบ
ข้ อบังคับของสานักงานกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
4. จัดให้ มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน
ที่มีประสิท ธิ ภาพ โดยให้ จัดให้ มีฝ่ายตรวจสอบและดูแ ลการ
ปฏิ บั ติ ง านภายใน เป็ นผู้ ติ ด ตามด าเนิ น การ และร่ วม
ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ
5. คณะกรรมการบริ ษัทอาจแต่งตังคณะกรรมการบริ
้
หาร หรื อ
กรรมการผู้จัดการ หรื อมอบอานาจให้ บุคคลอื่นใดให้ ดาเนิน
กิจการของบริ ษัทภายใต้ การควบคุมของคณะกรรมการ โดย
การมอบอ านาจดัง กล่า วต้ อ งเป็ นไปตามมติ ค ณะกรรมการ
บริ ษั ท ที่ มี ก รรมการอิ ส ระ หรื อ กรรมการที่ เ ป็ นกรรมการ
ตรวจสอบเข้ าร่ ว มประชุ ม และหากกรรมการอิ ส ระ หรื อ
กรรมการที่เป็ นกรรมการตรวจสอบคัดค้ านการมอบอานาจนัน้
ต้ อ งบัน ทึ ก ความเห็ น ของกรรมการดัง กล่า วในรายงานการ
ประชุมให้ ชดั เจน ทังนี
้ ้การมอบอานาจดังกล่าวจะต้ องกาหนด
ขอบเขตอ านาจหน้ า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบของผู้รั บ มอบ
อ านาจไว้ อ ย่ า งชัด เจน และต้ อ งไม่ มี ลัก ษณะเป็ นการมอบ
อานาจที่ทาให้ ผ้ รู ับมอบอานาจสามารถอนุมตั ิรายการที่ตนหรื อ
บุคคลที่อาจจะมีความขัดแย้ ง มีส่วนได้ เ สีย หรื ออาจมีความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริ ษัทหรื อบริ ษัท
ย่อย
6. มีความซื่อ สัตย์ สุจริ ต มีจริ ยธรรม ในการดาเนินธุรกิ จ มี
ความสนใจในกิ จ การของบริ ษัทที่ต นเองเป็ นกรรมการอย่า ง
แท้ จริ งและมีความตังใจที
้ ่จะดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
7. จะต้ องมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผู้ ถื อ หุ้ นโดยสม่ า เสมอ
ดาเนินงานโดยรั กษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการเปิ ดเผย
ข้ อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้ องครบถ้ วนมีมาตรฐานและโปร่งใส
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8. พิจารณาการอนุมตั ิแผนการดาเนินธุรกิจ รายจ่ายประจาปี
รวมทังการได้
้
มา/จาหน่ายไปของสินทรัพย์ซึ่งมีวงเงินเกินกว่า
อ านาจอนุมัติ ข องคณะกรรมการบริ ห าร รวมทัง้ การอนุมัติ
แผนการร่ วมทุ น เพื่ อ ขยายธุ ร กิ จ และการอนุ มั ติ เ งิ น กู้
นอกเหนือจากเงิ นกู้เพื่อใช้ ในเงิ นหมุนเวียน ซึ่งจะอนุมัติโดย
คณะกรรมการบริ หาร
ทังนี
้ ้การมอบอานาจดังกล่าวข้ างต้ น กรรมการบริ ษัท
จะต้ องปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดและระเบียบวาระต่างๆ ที่ได้ รับ
อนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทและต้ องไม่อนุมตั ิรายการใดๆ
ที่ตนเองหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ มีสว่ น
ได้ สว่ นเสีย หรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในลักษณะ
อื่น ใดกับบริ ษั ท หรื อ บริ ษั ท ย่อ ย และจะต้ อ งเปิ ดเผยรายการ
ดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัท
พิจารณา โดยคณะกรรมการบริ ษัทได้ กาหนดให้ กรรมการผู้มี
อานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริ ษัทมีอานาจดาเนินการเรื่ องต่างๆ
ของกิจการได้ เอง เว้ นแต่อานาจในการดาเนินการดังต่อไปนี ้จะ
กระทาได้ ก็ตอ่ เมื่อได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน
1) เรื่ องที่กฎหมายกาหนดให้ ต้องได้ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เช่น การโอนหรื อขายกิจการ การเพิ่มทุน การควบรวม
บริ ษัท เป็ นต้ น
2) การทารายการที่กรรมการมีส่วนได้ สว่ นเสีย และอยู่ใน
ข่ายที่กฎหมายหรื อข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยระบุให้ ต้องได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้
ถือหุ้น
และในกรณีดงั ต่อไปนี ้จะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากที่
ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงไม่
น้ อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
1) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วน
ที่สาคัญให้ แก่บคุ คลอื่น
2) การซื ้อหรื อการรับโอนกิจการของบริ ษัทอื่นหรื อบริ ษัท
เอกชนมาเป็ นของบริ ษัท
3) การทา แก้ ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการ
ของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญ การมอบหมาย
ให้ บุค คลอื่ นเข้ าจัดการธุ รกิ จ ของบริ ษัท หรื อการรวม

รายงานประจาปี 2561

4)
5)
6)
7)
8)

กิจการกับบุคคลอื่นหรื อนิติบคุ คลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์
จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
การแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม หนัง สือบริ คณฑ์ สนธิ ห รื อ ข้ อบัง คับ
บริ ษัท
การเพิ่มทุนหรื อลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
การเลิกบริ ษัท
การออกหุ้นกู้ของบริ ษัท
การควบรวมกิจการบริ ษัทกับบริ ษัทอื่น

การสรรหากรรมการและผู้บริ หาร
คณะกรรมการบริ ษัทประกอบด้ วยกรรมการอย่างน้ อย
5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการ
ทังหมดนั
้
น้ ต้ องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ทังนี
้ ้ในการประชุม
สามัญ ประจ าปี ทุก ครั ง้ ตามข้ อ บัง คับ ของบริ ษั ท ก าหนดให้
กรรมการจานวนหนึ่งในสาม หรื อในจานวนที่ใกล้ เคียงที่สดุ กับ
จานวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการบริ ษัท จะต้ องพ้ น จาก
ตาแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนันๆ
้ อาจได้ รับการเลือกตัง้
ใหม่ได้ และกรรมการของบริ ษัทจะต้ องเป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติ และ
ไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายกาหนด โดยกาหนดให้ ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตัง้ กรรมการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ
ดังนี ้
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุ้นต่อหนึง่ เสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้ เสียงที่ตนมีอยู่ทงหมดตามข้
ั้
อ 1 เพื่อ
เลือกตังบุ
้ คคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะ
แบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับจะได้ รับการ
เลือกตังให้
้ เป็ นกรรมการเท่ากับจานวนกรรมการบริ ษัทจะพึงมี
หรื อ จะพึ ง เลื อ กตัง้ ในครั ง้ นัน้ ในกรณี ที่ บุค คลซึ่ ง ได้ รั บ การ
เลือ กตัง้ ในลาดับ ถัดลงมามี ค ะแนนเสียงเท่า กัน เกิ น จ านวน
กรรมการที่ จ ะพึ ง มี ห รื อ จะพึ ง เลื อ กตัง้ ในครั ง้ นั น้ ให้ ผู้ เป็ น
ประธานเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด
ในกรณี ที่ ต าแหน่ ง กรรมการว่ า งลงเพราะเหตุ อื่ น
นอกเหนื อไปจากการออกตามวาระ ให้ คณะกรรมการเลือ ก
บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมาย
เข้ าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป
ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนกรรมการที่ยงั
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บริษัท ซิตี ้ สตีล จากัด (มหาชน)

เหลืออยูเ่ ว้ นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้ อยกว่า 2 เดือนโดยบุคคลซึง่ ได้ รับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการแทนจะอยูใ่ นตาแหน่งกรรมการได้
เพียงเท่าวาระทีเ่ หลืออยูข่ องกรรมการที่ตนเข้ าไปแทน
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงกาหนดตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
ของจานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง และมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึง่ หนึง่ ของจานวนหุ้นทีถ่ ือโดยผู้ถือหุ้นที่ม าประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียง
การเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการประจาปี 2560/2561
รายชื่อกรรมการ
1. นายเจริ ญพงษ์ องค์วงศ์สกุล
2.
3.
4.
5.

นางบุญทิพย์ ช้ างนิล
นางสาวฉัตรสุมาลย์ ถนอมจิตต์ /1
นางสาวภณิดา กิจวรรณ /2
นายอนุตร ตันตราภรณ์

6. นายภัทรธร ทัศนสุวรรณ
7. นายหริ รักษ์ จามรกุล
หมายเหตุ

ตาแหน่ ง

การประชุมคณะกรรมการ
จานวนครัง้ การประชุม

จานวนครัง้ ที่เข้ าร่ วมประชุม

5

5

5
3
2
5

5
3 /1
2 /2
5

5

5

5

5

กรรมการ / ประธานกรรมการ
และประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการ และ กรรมการบริ หาร
กรรมการ และ กรรมการบริ หาร
กรรมการ และ กรรมการบริ หาร
กรรมการ / กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ / กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ / กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

/1

นางสาวฉัตรสุมาลย์ ถนอมจิตต์ ได้ รับแต่งตังเป็
้ นกรรมการและกรรมการบริหาร โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 20 มกราคม 2561

/2

นางสาวภณิดา กิจวรรณ ได้ ออกจากการเป็ นกรรมการบริษัทตังแต่
้ วนั ที่ 20 มกราคม 2561

ค่ าตอบแทนกรรมการบริษัท
ปี 2558/2559
คณะกรรมการบริษัท

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายเจริ ญพงษ์ องค์วงศ์สกุล /1
นางบุญทิพย์ ช้ างนิล /1
นางสาวฉัตรสุมาลย์ ถนอมจิตต์ /1
นางสาวภณิดา กิจวรรณ /1
นายอนุตร ตันตราภรณ์
นายภัทรธร ทัศนสุวรรณ
นายหริ รักษ์ จามรกุล

หมายเหตุ

/1

ปี 2559/2560

ปี 2560/2561

จานวนเงิน
ลักษณะ
จานวนเงิน
ลักษณะ
จานวนเงิน
ลักษณะ
(บาท)
ค่ าตอบแทน
(บาท)
ค่ าตอบแทน
(บาท)
ค่ าตอบแทน
74,000.00 เบี ้ยประชุม
55,500.00 เบี ้ยประชุม
74,000.00 เบี ้ยประชุม
43,500.00 เบี ้ยประชุม
58,000.00 เบี ้ยประชุม
58,000.00 เบี ้ยประชุม
58,000.00 เบี ้ยประชุม
58,000.00 เบี ้ยประชุม
58,000.00 เบี ้ยประชุม

เนื่องจาก นายเจริญพงษ์ องค์วงศ์สกุล, นางบุญทิพย์ ช้ างนิล, นางสาวฉัตรสุมาลย์ ถนอมจิตต์ , และนางสาวภณิดา กิจวรรณ ดารงตาแหน่งเป็ น
ผู้บริหารด้ วย จึงไม่ได้ รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ ได้ เพียงแต่คา่ ตอบแทนในฐานะผู้บริหารเท่านัน้
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รายงานประจาปี 2561

คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมี
จานวน 3 ท่าน ดังนี ้
1. นายอนุตร ตันตราภรณ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายภัทรธร ทัศนสุวรรณ กรรมการตรวจสอบ
3. นายหริ รักษ์ จามรกุล
กรรมการตรวจสอบ
โดยกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ และประสบการณ์ใน
การสอบทานงบการเงินของบริ ษัท คือ นายหริ รักษ์ จามรกุล ซึ่ง
ปั จจุบนั ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการตรวจสอบและเป็ น Head
of Motor Operation, AXA Assistance Co., Ltd.
ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้ าที่และรั บผิดชอบตาม
ข้ อกาหนดและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย
และรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริ ษัท
1. สอบทานให้ กลุ่มบริ ษัทมีการรายงานทางการเงิ น
อย่างถูกต้ อง และเปิ ดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงาน
กับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริ หารที่รับผิดชอบจัดทารายงาน
ทางการเงิ น ทั ง้ รายไตรมาสและประจ าปี คณะกรรมการ
ตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ ผ้ สู อบบัญชีสอบทานหรื อตรวจสอบ
รายการใดๆ ที่เห็นว่าจาเป็ นและเป็ นเรื่ องสาคัญ ในระหว่างการ
ตรวจสอบบัญชีของบริ ษัทได้
2. สอบทานให้ กลุ่มบริ ษัทมีระบบการควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิ ผล โดย
สอบทานร่ วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน
และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ตลอดจนให้ ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตังโยกย้
้
าย เลิก
จ้ างหัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงานอื่นใดที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานการปฏิบัติงานของกลุ่มบริ ษัทให้ เป็ นไป
ตามกฎหมายว่ า ด้ วยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์
ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของกลุม่ บริ ษัท
4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตังบุ
้ คคลซึ่งมีความ
เป็ นอิสระเพื่อทาหน้ าที่เป็ นผู้สอบบัญชีของกลุม่ บริ ษัท รวมถึง

พิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีโดยคานึงถึง
ความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากรและปริ มาณงาน
ตรวจสอบของสานัก งานตรวจสอบบัญ ชี นัน้ รวมถึ ง ประสบ
การณ์ของบุคลากรที่ได้ รับมอบหมายให้ ทาการตรวจสอบบัญชี
ของกลุม่ บริ ษัท รวมทังเข้
้ าร่ วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มี
ฝ่ ายจัดการเข้ าร่วมประชุมด้ วยอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมี
ความขัด แย้ ง ทางผลประโยชน์ ใ ห้ เ ป็ นไปตามกฎหมายและ
ข้ อ ก าหนดของตลาดหลักทรั พ ย์ ทัง้ นี ้ เพื่ อให้ ค วามมั่นใจว่า
รายการดังกล่าวมีความถูกต้ อง ครบถ้ วน สมเหตุสมผลและเป็ น
ประโยชน์สงู สุดต่อกลุม่ บริ ษัท
6. จัดทารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยเปิ ดเผยไว้ ใ นรายงานประจ าปี ของบริ ษั ท ซึ่ ง รายงาน
ดัง กล่า วลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายการ
ดังกล่าวควรประกอบด้ วยข้ อมูลต่อไปนี ้
 ความเห็ น เกี่ ย วกั บ กระบวนการจั ด ท าและการ
เปิ ดเผยข้ อมูลในรายงานทางการเงินของบริ ษัทถึง
ความถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นที่เชื่อถือได้
 ความเห็ น เกี่ ย วกับ ความเพี ย งพอของระบบการ
ควบคุมภายในของบริ ษัท
 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วย
หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ ข้ อ ก าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย หรื อกฎหมายที่
เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
 เหตุผลที่เชื่อว่า ผู้สอบบัญชี ของบริ ษัทเหมาะสมที่
จะได้ รับการแต่งตังต่
้ อไปอีกวาระหนึง่
 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์
 จานวนการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ และ
การเข้ าร่ วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ
ท่าน
 ความเห็น หรื อ ข้ อสัง เกตโดยรวมที่ ค ณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ รับจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามกฎบัตร

บริษัท ซิตี ้ สตีล จากัด (มหาชน)
 รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ ไปควร

ทราบภายใต้ ขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบที่
ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
7. ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดตามที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท
มอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็น ชอบด้ ว ย เช่ น
ทบทวนนโยบายการบริ หารทางการเงิ นและการบริ หารความ
เสี่ยง ทบทวนการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุ่ม
บริ ษั ท ทบทวนร่ ว มกั บ ผู้ บริ ห ารของกลุ่ม บริ ษั ท ในรายงาน
สาคัญ ๆ ที่ ต้ องเสนอต่อ สาธารณชนตามที่ กฎหมายบัญ ญัติ
ได้ แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ ายบริ หาร เป็ นต้ น
8. คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่
เป็ นอิ สระจากที่ ป รึ ก ษาทางวิช าชี พ อื่น ใด เมื่ อเห็น ว่าจ าเป็ น
ด้ วยค่าใช้ จ่ายของบริ ษัท
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ
ถึงแม้ ว่าบริ ษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือก
บุ ค คลที่ จ ะด ารงต าแหน่ ง กรรมการอิ ส ระและกรรมการ
ตรวจสอบ อย่ า งไรก็ ต ามบริ ษั ท ได้ ก าหนดแนวทางและ
หลั ก เกณฑ์ ใ นการแต่ ง ตั ง้ กรรมการอิ ส ระและกรรมการ
ตรวจสอบ โดยคณะกรรมการบริ ษัทจะเป็ นผู้พิจารณาคัดเลือก
โดยใช้ เกณฑ์ความสามารถ ประสบการณ์ วิสยั ทัศน์ และความ
น่ า เชื่ อ ถื อ แล้ ว น าเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นให้ พิ จ ารณา
คุณสมบัติ และความเหมาะสม และให้ ที่ป ระชุมผู้ถื อหุ้น เป็ น
ผู้แต่งตังกรรมการอิ
้
สระและกรรมการตรวจสอบโดยให้ มีวาระ
การดารงตาแหน่งคราวละ 2 ปี ซึง่ กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระอาจจะได้ รับการแต่งตัง้
ใหม่อีกได้ ทงั ้ นีก้ รรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบต้ องมี
คุณสมบัติ ดังนี ้
1. มี ก รรมการอิ ส ระอย่ า งน้ อยหนึ่ ง ในสามของจ านวน
กรรมการทังหมดแต่
้
ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน
2. กรรมการอิ ส ระแต่ ล ะคนต้ องเป็ นไปตามหลั ก เกณฑ์
ดังต่อไปนี ้
1) ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิ ออก
เสี ย งทัง้ หมดของบริ ษั ท บริ ษั ท ใหญ่ บริ ษั ท ย่ อ ย
บริ ษัทร่วม หรื อ นิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง
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2) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่ วมบริ หารงาน
ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่ได้ รับเงินประจา หรื อผู้
มีอานาจควบคุมของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่ อย
บริ ษัทร่วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน หรื อนิติบคุ คล
ที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง เว้ นแต่ ไ ด้ พ้ นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3) ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิต หรื อ
การจดทะเบี ย นทางกฎหมาย ในลัก ษณะที่ เ ป็ น
บิดามารดา พี่น้องและบุตร รวมทังคู
้ ่สมรสของบุตร
ของผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม
ของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย
4) ไม่ มี ห รื อ เคยมี ค วามสัม พัน ธ์ ท างธุ ร กิ จ กับ บริ ษั ท
บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ งและไม่เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
5) ไม่เป็ นหรื อ เคยเป็ นผู้สอบบัญ ชี ของบริ ษัท บริ ษั ท
ใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ งและไม่เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
6) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชี พใดๆ ซึ่ง
รวมถึงการให้ บริ การทางการเงิน ซึ่งได้ รับค่าบริ การ
เกิน 2 ล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัท
ย่อย บริ ษัทร่วม หรื อนิติบคุ คลที่อาจขัดแย้ ง
7) ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทน
ของกรรมการของบริ ษัท ผู้ถื อหุ้นรายใหญ่ หรื อ ผู้
ถือหุ้นซึ่งเป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริ ษัท
8) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็น
อย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินการของบริ ษัท
9) บริ ษั ท ก าหนดให้ กรรมการอิ ส ระมี ว าระด ารง
ต าแหน่ ง ได้ ไม่ เ กิ น 9 ปี แต่ อ าจด ารงต าแหน่ ง
มากกว่า 9 ปี ได้ ทัง้ นี ข้ ึน้ อยู่กับ ความจ าเป็ นและ
ความเหมาะสม

26
คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 คณะกรรมการบริ หารมี
ทังหมด
้
3 ท่าน ดังนี ้
1. นายเจริ ญพงษ์ องค์วงศ์สกุล
ประธานรรมการบริ หาร
2. นางบุญทิพย์ ช้ างนิล
กรรมการบริ หาร
3. นางสาวฉัตรสุมาลย์ ถนอมจิตต์ กรรมการบริ หาร
ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ หาร
1. มีอานาจสัง่ การ วางแผน และดาเนินกิจการของบริ ษัทให้
เป็ นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการกาหนด
2. กาหนดกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจของกลุม่ บริ ษัท
3. กาหนดแผน และแนวทางเกี่ยวกับการลงทุนและการระดม
ทุนตามนโยบายของกลุม่ บริ ษัท
4. พิจารณาวาระต่างๆ ก่อนเสนอขออนุมตั ิจากคณะกรรมการ
บริ ษัท
5. มีอ านาจจ้ าง แต่ง ตัง้ ปลดออก ให้ อ อก ไล่ออก ก าหนด
อัตราค่าจ้ าง ให้ บาเหน็จรางวัล ปรับขึ ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน
โบนัส สาหรับพนักงานระดับผู้จดั การฝ่ ายขึ ้นไป
6. มีอานาจพิจารณากาหนดสวัสดิการพนักงานให้ เหมาะสม
กับสภาพการณ์ ประเพณี และสอดคล้ องกับกฎหมายที่ใช้ อยู่
7. มีอานาจอนุมัติการลงทุน การซือ้ ขายทรั พย์ สินถาวรของ
กลุม่ บริ ษัท การจัดซื ้อจัดจ้ าง การกู้ยืมเงิน การให้ ก้ ยู ืมเงิน การ
เข้ าท าสัญ ญา หรื อการทานิติก รรมใดๆ ที่เกี่ ยวข้ อ งกับ ธุรกิ จ
การค้ าโดยปกติและเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ของกลุ่มบริ ษัท
ภายในวงเงินที่กาหนดไว้ ในระเบียบบริ ษัทว่าด้ วยอานาจและ
ดาเนินการของบริ ษัท
ทังนี
้ ้การมอบหมายอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริ ห ารดัง กล่า วข้ า งต้ น นัน้ จะไม่ร วมถึ ง
อานาจและ/หรื อ การมอบอานาจช่วงในการอนุมตั ิรายการใด
ที่ตน หรื อผู้รับมอบอานาจช่วง หรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง
(ตามที่นิยามไว้ ในประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์) มีสว่ นได้ เสียหรื อผลประโยชน์ในลักษณะอื่น
ใดขัดแย้ งกับบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อยของบริ ษัท ซึง่ การอนุมตั ิราย

รายงานประจาปี 2561
การในลักษณะดังกล่าวจะต้ องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
และ/หรื อ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้ วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
รายการดัง กล่า วตามที่ ข้ อบัง คับ ของบริ ษั ท หรื อ กฎหมายที่
เกี่ยวข้ องกาหนด
รายชื่อคณะผู้บริหาร
1. นาย เจริ ญพงษ์ องค์วงศ์สกุล
ดารงตาแหน่ง ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
2. นางบุญทิพย์ ช้ างนิล
ดารงตาแหน่ง กรรมการผู้จดั การ
3. นางสาวฉัตรสุมาลย์ ถนอมจิตต์
ดารงตาแหน่ง รองกรรมการผู้จดั การ
4. นางสาววลัยลักษณ์ คูหเพ็ญแสง
ดารงตาแหน่ง ผู้จดั การทัว่ ไป
5. นางสาวกิ่งกาญจน์ พิพิธปรี ชากุล
ดารงตาแหน่ง ผู้จดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน
เลขานุการ
คณะกรรมการบริ ษัท ได้ มี มติ แ ต่ง ตัง้ ให้ นางปาริ ช าติ
พงศ์รัตนเดชาชัย ดารงตาแหน่งเป็ นเลขานุการบริ ษัทตังแต่
้ วนั ที่
11 มิถนุ ายน 2551 ซึ่งเลขานุการบริ ษัทต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วย
ความรั บ ผิด ชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อ สัต ย์ สุจริ ต
รวมทั ง้ ต้ องปฏิ บั ติ ใ ห้ เป็ นไปตามกฎหมาย วั ต ถุ ป ระสงค์
ข้ อ บัง คับ บริ ษั ท มติ ค ณะกรรมการ ตลอดจนมติ ที่ ป ระชุ ม ผู้
ถือหุ้น โดยมีหน้ าที่ในการจัดทาและเก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับ
การประชุ ม ทะเบี ย นกรรมการ รายงานการมี ส่ ว นได้ เสี ย
ดาเนินงานเกี่ ยวกับการประชุมกรรมการและผู้ถือหุ้น ติดต่อ
ประสานงานกับคณะกรรมการบริ ษัท หน่วยงานภายในบริ ษัท
และหน่ ว ยงานก ากับ ดูแ ล ให้ ค าแนะน าด้ า นกฎหมายและ
กฎเกณฑ์ตา่ งๆ ที่เกี่ยวข้ อง ดูแลงานด้ านนักลงทุนสัมพันธ์ และ
ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษัท ตลอดจนดาเนินการอื่นๆ
ตามที่ ค ณะกรรมการก ากับ ตลาดทุน ประกาศก าหนด และ
ตามที่ได้ รับมอบหมายจากบริ ษัท
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บริษัท ซิตี ้ สตีล จากัด (มหาชน)
โครงสร้ างการบริหารจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหาร

ฝ่ ายตรวจสอบภายใน

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
นายเจริญพงษ์ องค์ วงศ์ สกุล

กรรมการผู้จัดการ
นางบุญทิพย์ ช้ างนิล

ผู้จัดการทั่วไป

รองกรรมการผู้จัดการ

นางสาววลัยลักษณ์ คูหเพ็ญแสง

นางสาวฉัตรสุมาลย์ ถนอมจิตต์

ผู้จัดการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
นางสาวกิ่งกาญจน์ พิพิธปรี ชากุล

ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
ที่ผา่ นมากลุม่ บริ ษัทได้ จ่ายค่าตอบแทนผู้บริ หารซึง่ ประกอบด้ วย เงินเดือนและโบนัส โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ปี 2558/2559
จานวนราย ค่ าตอบแทน
(ล้ านบาท)
เงินเดือนรวม
โบนัสรวม
รวม

8
8
8

8.77
0.93
9.70

ปี 2559/2560
จานวนราย ค่ าตอบแทน
(ล้ านบาท)
5
5
5

2.93
0.24
3.17

ปี 2560/2561
จานวนราย ค่ าตอบแทน
(ล้ านบาท)
5
5
5

2.69
0.28
2.97
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รายงานประจาปี 2561

ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร
นายเจริญพงษ์ องค์ วงศ์ สกุล

อายุ 40 ปี

ประธานกรรมการบริษัท
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท

นางบุญทิพย์ ช้ างนิล

อายุ 42 ปี

กรรมการบริษัท
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท

คุณวุฒิทางการศึกษา

คุณวุฒิทางการศึกษา

 ปริญญาตรีวศิ วกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ากาลัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี
การผ่ านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัท
ไทย (IOD)

 ปริญญาตรีการจัดการทัว่ ไป สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
การผ่ านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัท
ไทย (IOD)

 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 61/2007
จานวนการถือหุ้นในบริ ษัท

 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 120/2015
จานวนการถือหุ้นในบริ ษัท

 900,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 0.30
ความสัมพันธ์ ทางครอบครั วระหว่ างกรรมการและผู้บริ หาร

 15 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 0.00
ความสัมพันธ์ ทางครอบครั วระหว่ างกรรมการและผู้บริ หาร

 ไม่มี
ประสบการณ์ ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง

 ไม่มี
ประสบการณ์ ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง

 2558 – ปั จจุบนั
 2558 – ปั จจุบนั

ประธานกรรมการ บริษัท ซิตี ้ สตีล จากัด (มหาชน)
กรรมการ และประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
บริษัท ซิตี ้ สตีล จากัด (มหาชน)
 2548 – 2558
กรรมการ และรองกรรมการผู้จดั การ
บริษัท ซิตี ้ สตีล จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่ งกรรมการในบริ ษัทอื่น
กิจการที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
: -ไม่มีกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
 2558 – ปั จจุบนั กรรมการ
บริษัท สยาม ไอโซ โปร จากัด (บริษัทย่อย)
 2558 – ปั จจุบนั กรรมการ
บริษัท มาร์ ค เวิลด์ไวด์ จากัด (บริษัทย่อย)
 2558 – ปั จจุบนั กรรมการ
บริษัท ซิตี ้ สตีล โปรดักส์ จากัด (บริษัทย่อย)
 2560 – ปั จจุบนั กรรมการ
CT Universal Company Limited (บริษัทย่อย)
กิจการอื่นที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ตอ่ บริษัท : -ไม่มีประวัติการกระทาผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ย้ อนหลัง
 ไม่มี

 2558 – ปั จจุบนั

กรรมการ และกรรมการผู้จดั การ
บริษัท ซิตี ้ สตีล จากัด (มหาชน)
 2549 – 2558
ผู้จดั การทัว่ ไป สายงานสนับสนุน และ
ผู้จดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน
บริษัท ซิตี ้ สตีล จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่ งกรรมการในบริ ษัทอื่น
กิจการที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
: -ไม่มีกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
 2558 – ปั จจุบนั กรรมการ
บริษัท สยาม ไอโซ โปร จากัด (บริษัทย่อย)
 2558 – ปั จจุบนั กรรมการ
บริษัท มาร์ ค เวิลด์ไวด์ จากัด (บริษัทย่อย)
 2558 – ปั จจุบนั กรรมการ
บริษัท ซิตี ้ สตีล โปรดักส์ จากัด (บริษัทย่อย)
 2560 – ปั จจุบนั กรรมการ
CT Universal Company Limited (บริษัทย่อย)
กิจการอื่นที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ตอ่ บริษัท : -ไม่มีประวัติการกระทาผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ย้ อนหลัง
 ไม่มี
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บริษัท ซิตี ้ สตีล จากัด (มหาชน)

นางสาวฉัตรสุมาลย์ ถนอมจิตต์

อายุ 35 ปี

กรรมการบริษัท
รองกรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท

นายอนุตร ตันตราภรณ์

อายุ 47 ปี

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิทางการศึกษา

คุณวุฒิทางการศึกษา

 ปริญญาตรีการบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
การผ่ านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัท
ไทย (IOD)

 ปริญญาโท Animation & Interactive Multimedia, Visual
Communication, RMIT University, Australia
 อนุปริญญาโท Animation & Interactive Multimedia, Visual
Communication, RMIT University, Australia
 อนุปริญญาตรี Computer Aided Art & Design, School of Arts and
Design, RMIT University, Australia
การผ่ านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัท
ไทย (IOD)

 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 149/2018
จานวนการถือหุ้นในบริ ษัท
 ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครั วระหว่ างกรรมการและผู้บริ หาร
 ไม่มี
ประสบการณ์ ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
 2561 – ปั จจุบนั

กรรมการ และรองกรรมการผู้จดั การ
บริษัท ซิตี ้ สตีล จากัด (มหาชน)
 2558 – 2561
ผู้จดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน
บริษัท ซิตี ้ สตีล จากัด (มหาชน)
 2556 – 2558
รองผู้จดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน
บริษัท ซิตี ้ สตีล จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่ งกรรมการในบริ ษัทอื่น
กิจการที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
: -ไม่มีกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
 2561 – ปั จจุบนั กรรมการ
บริษัท สยาม ไอโซ โปร จากัด (บริษัทย่อย)
 2561 – ปั จจุบนั กรรมการ
บริษัท มาร์ ค เวิลด์ไวด์ จากัด (บริษัทย่อย)
 2561 – ปั จจุบนั กรรมการ
บริษัท ซิตี ้ สตีล โปรดักส์ จากัด (บริษัทย่อย)
กิจการอื่นที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ตอ่ บริษัท : -ไม่มีประวัติการกระทาผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ย้ อนหลัง
 ไม่มี

 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 61/2007
จานวนการถือหุ้นในบริ ษัท
 ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครั วระหว่ างกรรมการและผู้บริ หาร
 ไม่มี
ประสบการณ์ ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
 2558 – ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ซิตี ้ สตีล จากัด (มหาชน)
 2549 – 2558
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ซิตี ้ สตีล จากัด (มหาชน)
 2553 – ปั จจุบนั ผู้อานวยการบริหาร โรงเรียนอนุบาลหัสดิน
 2559 – 2561
ที่ปรึกษาด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
บริษัท โซนิคอินเตอร์ เฟรท จากัด
 2552 – 2559
ผู้อานวยการฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร บริษัท พระราม 3 ฮอนด้ าคาร์ จากัด
การดารงตาแหน่ งกรรมการในบริ ษัทอื่น
กิจการที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
: -ไม่มีกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : -ไม่มีกิจการอื่นที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ตอ่ บริษัท : -ไม่มีประวัติการกระทาผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ย้ อนหลัง
 ไม่มี
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นายภัทรธร ทัศสุวรรณ

รายงานประจาปี 2561

อายุ 43 ปี

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

นายหริรักษ์ จามรกุล

อายุ 46 ปี

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิทางการศึกษา

คุณวุฒิทางการศึกษา

 ปริญญาตรี นิติศาสตร์ บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง
 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
การผ่ านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัท
ไทย (IOD)

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Shenandoah University, USA.
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
การผ่ านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัท
ไทย (IOD)

 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 61/2007
จานวนการถือหุ้นในบริ ษัท
 ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครั วระหว่ างกรรมการและผู้บริ หาร
 ไม่มี
ประสบการณ์ ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
 2549 – ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ซิตี ้ สตีล จากัด (มหาชน)
 2549 – ปั จจุบนั หุ้นส่วน ทนายความ และที่ปรึกษากฎหมาย
สานักงานกฎหมายห้ างหุ้นส่วนจากัด พี ที เอ็ม
แอนด์ แอสโซสิเอท
 2553 – ปั จจุบนั ที่ปรึกษา
บริษัท ไทย ฟิ ตติ ้ง โฮม กรุ๊ป
 2553 – 2557
ที่ปรึกษาและหุ้นส่วน
บริษัท บียอนด์ 99 อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จากัด
การดารงตาแหน่ งกรรมการในบริ ษัทอื่น
กิจการที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
: -ไม่มีกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : -ไม่มีกิจการอื่นที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ตอ่ บริษัท : -ไม่มีประวัติการกระทาผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ย้ อนหลัง
 ไม่มี

 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 120/2015
จานวนการถือหุ้นในบริ ษัท
 ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครั วระหว่ างกรรมการและผู้บริ หาร
 ไม่มี
ประสบการณ์ ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
 2558 – ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ซิตี ้ สตีล จากัด (มหาชน)
 2558 – ปั จจุบนั Senior Operations Manager – Motor,
AXA Assistance Co., Ltd.
 2557 – 2558
CRM and Service Marketing Manager,
MG Sales (Thailand) Co., Ltd.
 2556 – 2557
ASEAN Customer Assistance Center Manager,
Ford Operations (Thailand) Co., Ltd.
การดารงตาแหน่ งกรรมการในบริ ษัทอื่น
กิจการที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
: -ไม่มีกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : -ไม่มีกิจการอื่นที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ตอ่ บริษัท : -ไม่มีประวัติการกระทาผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ย้ อนหลัง
 ไม่มี
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บริษัท ซิตี ้ สตีล จากัด (มหาชน)

นางสาววลัยลักษณ์ คูหเพ็ญแสง

อายุ 54 ปี

ผู้จัดการทั่วไป

นางสาวกิ่งกาญจน์ พิพิธปรีชากุล

อายุ 34 ปี

ผู้จัดการฝ่ ายบัญชีและการเงิน

คุณวุฒิทางการศึกษา

คุณวุฒิทางการศึกษา

 มัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
การผ่ านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัท
ไทย (IOD)

 ปริญญาตรีการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคาแหง
การผ่ านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัท
ไทย (IOD)

 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 27/2004
จานวนการถือหุ้นในบริ ษัท

 ไม่มี
จานวนการถือหุ้นในบริ ษัท

 15 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 0.00
ความสัมพันธ์ ทางครอบครั วระหว่ างกรรมการและผู้บริ หาร

 ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครั วระหว่ างกรรมการและผู้บริ หาร

 ไม่มี
ประสบการณ์ ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง

 ไม่มี
ประสบการณ์ ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง

 2558 – ปั จจุบนั
 2549 – 2558

ผู้จดั การทัว่ ไป บริษัท ซิตี ้ สตีล จากัด (มหาชน)
ผู้จดั การทัว่ ไป สายงานปฏิบตั ิการ
บริษัท ซิตี ้ สตีล จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่ งกรรมการในบริ ษัทอื่น
กิจการที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
: -ไม่มีกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : -ไม่มีกิจการอื่นที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ตอ่ บริษัท : - ไม่มีประวัติการกระทาผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ย้ อนหลัง
 ไม่มี

 2561 – ปั จจุบนั

ผู้จดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน
บริษัท ซิตี ้ สตีล จากัด (มหาชน)
 2558 – 2561
รองผู้จดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน
บริษัท ซิตี ้ สตีล จากัด (มหาชน)
 2556 – 2558
ผู้ชว่ ยผู้จดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน
บริษัท ซิตี ้ สตีล จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่ งกรรมการในบริ ษัทอื่น
กิจการที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
: -ไม่มีกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : -ไม่มีกิจการอื่นที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ตอ่ บริษัท : -ไม่มีประวัติการกระทาผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ย้ อนหลัง
 ไม่มี
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รายงานประจาปี 2561

นางปาริชาติ พงศ์ รัตนเดชาชัย

อายุ 37 ปี

เลขานุการบริษัท

คุณวุฒิทางการศึกษา
 ปริญญาตรี บริหารการจัดการ สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
การผ่ านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัท
ไทย (IOD)

หมายเหตุ
กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอานาจควบคุมทังหมด
้
ไม่เคยกระทาผิดหรื อ
ถูกลงโทษเนื่องจากการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรั พย์ พ.ศ. 2535 หรื อพระราชบัญ ญั ติ สัญ ญาซือ้ ขายล่ว งหน้ า
พ.ศ. 2546 ในเรื่องดังต่อไปนี ้
1) การกระทาการโดยไม่สจุ ริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ ายแรง

 ไม่มี
จานวนการถือหุ้นในบริ ษัท
 ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครั วระหว่ างกรรมการและผู้บริ หาร
 ไม่มี
ประสบการณ์ ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
 2551 – ปั จจุบนั เลขานุการบริษัท บริษัท ซิตี ้ สตีล จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่ งกรรมการในบริ ษัทอื่น
กิจการที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
: -ไม่มีกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : -ไม่มีกิจการอื่นที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ตอ่ บริษัท :
ประวัติการกระทาผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ย้ อนหลัง
 ไม่มี

2) การเปิ ดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลหรือข้ อความอันเป็ นเท็จที่อาจทาให้ สาคัญ
ผิ ด หรื อปกปิ ดข้ อความจริ งที่ ค วรบอกให้ แ จ้ งในสาระส าคัญ ซึ่งอาจมี
ผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้ อง
3) การกระท าอัน ไม่เ ป็ นธรรมหรื อ การเอาเปรี ย บผู้ล งทุน ในการซื อ้ ขาย
หลักทรั พ ย์ ห รื อสัญ ญาซือ้ ขายล่ว งหน้ า หรื อ มีห รื อเคยมีส่ว นร่ ว มหรื อ
สนับสนุนการกระทาดังกล่าว

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่ อย
กรรมการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

บริษัทย่ อย
บจก.สยาม ไอโซ โปร

บจก.มาร์ ค เวิลด์ ไวด์

บจก.ซิตี ้ สตีล โปรดักส์

CT Universal Co., Ltd.

A, B, /, //
C, /, //
D, /, //
-

A, B, /, //
C, /, //
D, /, //
-

A, B, /, //
C, /, //
D, /, //
-

/, //
/, //
-

นายเจริญพงษ์ องค์วงศ์สกุล
นางบุญทิพย์ ช้ างนิล
นางสาวฉัตรสุมาลย์ ถนอมจิตต์
นายอนุตร ตันตราภรณ์
นายภัทรธร ทัศนสุวรรณ
นายหริรักษ์ จามรกุล

หมายเหตุ

A = ประธานกรรมการ

B = ประธานกรรมการบริหาร, ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร

D = รองกรรมการผู้จดั การ

/ = กรรมการ

// = กรรมการบริหาร

C = กรรมการผู้จดั การ
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บริษัท ซิตี ้ สตีล จากัด (มหาชน)
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ของกรรมการและผู้บริหาร

ในรอบปี 2560/2561 ที่ผา่ นมา กรรมการและผู้บริ หารไม่ได้ มีการเปลีย่ นแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และจานวนการถือครอง
หลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริ หาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 มีดงั นี ้
กรรมการและผู้บริหาร
1. นายเจริ ญพงษ์ องค์วงศ์สกุล
2. นางบุญทิพย์ ช้ างนิล
3. นางสาวฉัตรสุมาลย์ ถนอมจิตต์
4. นายอนุตร ตันตราภรณ์
5. นายภัทรธร ทัศนสุวรรณ
6. นายหริ รักษ์ จามรกุล
7. นางสาววลัยลักษณ์ คูหเพ็ญแสง
8. นางสาวกิ่งกาญจน์ พิพิธปรี ชากุล

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ และ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
กรรมการ และ
กรรมการผู้จดั การ
กรรมการ และ
รองกรรมการผู้จดั การ
กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ
ผู้จดั การทัว่ ไป
ผู้จดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน

จานวนหลักทรั พย์ ท่ ถี ือครอง (หุ้น)
1 ส.ค. 2560

31 ก.ค. 2561

การเพิ่มขึน้ (ลดลง)
ในการถือครอง (หุ้น)

900,000

900,000

-

15

15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15
-

15
-

-
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รายงานประจาปี 2561

การกากับดูแลกิจการ
นโยบายการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริ ษัทมีนโยบายการปฏิบัติตามข้ อพึง
ปฏิบตั ิที่ดีสาหรับกรรมการบริ ษัทจดทะเบียน (Code of Best
Practices) และได้ ให้ ความสาคัญในการกากับดูแลกิจการที่ดี
(Corporate Governance) เป็ นอย่างยิ่ง โดยยึดถือหลักธรรมา
ภิบาลที่ดีเป็ นข้ อปฏิบตั ิตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย โดยคานึง ถึงผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ของบริ ษัท และ
สังคมโดยรวม คณะกรรมการได้ กาหนดนโยบายเกี่ยวกับการ
ก ากับ ดูแ ลกิ จ การ เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท มี ก าร
เจริ ญเติบโตที่ยงั่ ยืน ไว้ ดงั นี ้
1. ดาเนินกิจการด้ วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบ
ได้ และเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเพียงพอแก่ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย
2. บริ ห ารงานอย่ า งเต็ ม ความสามารถด้ วยความ
ระมัดระวัง เพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผู้ถือหุ้น
3. จัด ให้ มี ร ะบบการควบคุม และบริ ห ารความเสี่ย ง
โดยด าเนิ น กิ จ การด้ ว ยความระมัด ระวัง และมี ก ารประเมิ น
ความเสี่ยงรวมทัง้ วางกลยุทธ์ แก้ ไข และติดตามการบริ หาร
ความเสีย่ งอยูส่ ม่าเสมอ
4. การปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ เสียอย่างเท่า
เทียมกันและเป็ นธรรมต่อทุกฝ่ าย
5. จัด โครงสร้ างบทบาทหน้ า ที่ ค วามรั บผิ ด ชอบของ
กรรมการแต่ละกลุม่ อย่างชัดเจน
6. ดูแลสนับสนุนให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงานปฏิบตั ิงาน
อย่างมีจริ ยธรรมในการประกอบธุรกิจอย่างถูกต้ องและชอบ
ธรรม
นอกจากนันบริ
้ ษัทได้ ดาเนินการตามหลักการกากับดูแล
กิ จการที่ดีสาหรั บบริ ษัทจดทะเบียน ตามแนวทางของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่ ได้ แบ่งเป็ น 5 หมวด ดังนี ้
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถอื หุ้น
บริ ษัทได้ ตระหนักถึงความสาคัญต่อสิทธิ ของผู้ถือหุ้น
โดยบริ ษัทจะไม่กระทาการใดๆ อันเป็ นการละเมิดหรื อริ ดรอน
สิทธิของผู้ถือหุ้นและได้ ให้ ความสาคัญต่อการปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้น

อย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกันในสิทธิ ต่างๆ ที่ผ้ ูถือหุ้นพึง มี
และพึงได้ โดยบริ ษัทได้ มีการปฏิบตั ิดงั นี ้
การประชุมผู้ถือหุ้น
1. บริ ษัทถือปฏิบตั ิ ให้ มีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม
ซึง่ ประกอบด้ วยข้ อมูลเกี่ยวกับ วัน เวลา สถานที่ และวาระการ
ประชุม พร้ อมทังข้
้ อมูลประกอบการประชุมวาระต่างๆ ตลอด
จนวิธีการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น ให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ทราบล่วงหน้ า
ก่ อ นวัน นัด ประชุม 7 วัน นอกจากนัน้ แล้ ว บริ ษั ท ยัง ได้ มี ก าร
เผยแพร่ ข้อมูลดังกล่าวไว้ บนเว็บไซต์ ของบริ ษัทด้ วยเพื่อให้ ผ้ ู
ถื อ หุ้น สามารถเข้ า ถึง ข้ อ มูลดังกล่า วได้ อย่างเท่า เที ยมกัน ที่
www.citysteelpcl.com
2. ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครัง้ บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาส
ให้ ผ้ ถู ื อหุ้นมีสิทธิ เสนอเพิ่มวาระการประชุมและเสนอชื่ อผู้ที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมในการเป็ นกรรมการบริ ษัท รวมทังค
้ าถาม
ต่ า งๆ โดยมี ก ารก าหนดรายละเอี ย ดวิ ธี ก ารเสนอเอาไว้ ใ น
เว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท และมี ก ารแจ้ ง ข้ อ มูลผ่า นทางตลาดหลัก
ทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับทราบ
3. ในกรณี ที่ ผ้ ู ถื อ หุ้ นไม่ ส ามารถเข้ าร่ ว มประชุ ม ได้
บริ ษัทได้ สนับสนุนให้ มีการใช้ หนังสือมอบฉันทะที่ได้ มีการจัดส่ง
ไปให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมในการลงมติในวาระ
ต่างๆ โดยหนังสือมอบฉันทะที่ได้ จัดส่งไปนัน้ มีทงแบบทั
ั้
่วไป
และแบบที่ผ้ ถู ือหุ้นสามารถกาหนดทิศทางการลงคะแนนเสียง
ได้ และมี ก ารเสนอชื่ อ กรรมการอิ สระอย่า งน้ อ ย 1 คน เป็ น
ทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น


การดาเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น
1. ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครัง้ บริ ษัทได้ จัดให้ มีการ
ประชุมอย่างเหมาะสมด้ วยเวลาที่เพียงพอ และได้ เปิ ดโอกาสให้
ผู้ถือหุ้นได้ มีสิทธิ อย่างเท่าเทียมกันในการซักถามในเรื่ องการ
ดาเนินงานของบริ ษัทและเรื่ องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนแสดง
ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะต่างๆ ในที่ประชุม
2. ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครัง้ บริ ษัทได้ มีการใช้ บตั ร
ลงคะแนนในทุกวาระการประชุม และในวาระที่มีหลายรายการ
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บริษัท ซิตี ้ สตีล จากัด (มหาชน)
เช่น วาระการแต่งตังกรรมการ
้
บริ ษัทก็ได้ จดั ให้ มีการลงมติเป็ น
รายบุคคล ทัง้ นีเ้ พื่อให้ เกิ ดความโปร่ งใสและตรวจสอบได้ ใน
กรณีเกิดข้ อโต้ แย้ งในภายหลัง
3. บริ ษัทได้ จัดให้ มีบุคคลที่เป็ นอิสระ ซึ่งได้ แก่ผ้ สู อบ
บัญชี ข องบริ ษัท เป็ นผู้ตรวจสอบคะแนนเสีย งในการประชุม
ผู้ถือหุ้นทุกครัง้ และได้ เปิ ดเผยให้ ที่ประชุมทราบ พร้ อมทังได้
้ มี
การบันทึกไว้ ในรายงานการประชุมด้ วย
การจัด ท ารายงานการประชุ ม และการเปิ ดเผย
มติการประชุมผู้ถือหุ้น
1. บริ ษั ท ได้ จัด ให้ มี ก ารบัน ทึ ก การประชุ ม ที่ ถูก ต้ อ ง
ครบถ้ วน โดยในรายงานการประชุมจะมีก ารบันทึก เกี่ ยวกับ
ขัน้ ตอนการลงคะแนน รายชื่ อผู้เ ข้ าร่ วมประชุม ประเด็น ข้ อ
ซัก ถาม ข้ อ เสนอแนะ ความเห็ นของผู้ถือ หุ้น และผลการลง
คะแนนในแต่ละวาระ ซึ่งจะมีการบันทึกตังแต่
้ ก่อนดาเนินการ
ประชุมไปตลอดจนเสร็ จสิ ้นการประชุม
2. บริ ษัทได้ ทาการเผยแพร่ มติที่ประชุมผ่านทางตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริ ษัท เพื่อให้ ผ้ ู
ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ รวมทังได้
้ มีการจัดเก็บรายงานการ
ประชุมอย่างเป็ นระเบียบเพื่อง่ายและสะดวกต่อการตรวจสอบ


เอกสารประกอบในการพิจารณาวาระต่างๆ หนังสือมอบฉันทะ
รายงานการประชุม รวมถึงรายงานประจาปี บริ ษัทได้ มีการจัด
ทาขึ ้นทังที
้ ่เป็ นฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้น
ทังที
้ ่เป็ นคนไทยและต่างชาติได้ รับทราบข้ อมูลอย่างเท่าเทียม
กัน
การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย
1. บริ ษัทมีการกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อให้ ผ้ ู
ถื อ หุ้ นส่ ว นน้ อยได้ เสนอชื่ อ บุ ค คลเพื่ อ เข้ าด ารงต าแหน่ ง
กรรมการและเสนอเพิ่มวาระการประชุมเป็ นการล่วงหน้ าก่อน
วันประชุมผู้ถือหุ้น โดยได้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลไว้ ในเว็บไซต์ของ
บริ ษั ท และมี ก ารแจ้ งข่ า วผ่ า นทางตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559
ไม่มี ผ้ ูถื อ หุ้น ท่า นใดเสนอเพิ่ ม วาระการประชุม และเสนอชื่ อ
บุคคลเพื่อเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการ
2. ผู้ถือหุ้นที่เป็ นผู้บริ หารไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม
โดยไม่มี ก ารแจ้ ง เป็ นการล่ว งหน้ าโดยไม่จ าเป็ น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในวาระสาคัญที่ผ้ ถู ือหุ้นต้ องใช้ เวลาในการศึกษาข้ อมูล
ก่อนตัดสินใจ


การป้องกันการใช้ ข้อมูลภายใน
คณะกรรมการบริ ษัทมีนโยบายการควบคุมดูแลการใช้
ข้ อมูลภายในเพื่อ ใช้ เ ป็ นข้ อ มูลในการซือ้ ขายหลักทรั พย์ ของ
บริ ษัท ล่วงหน้ า โดยกาหนดให้ มี การเก็ บ รั ก ษาข้ อ มูลที่ ยัง ไม่
สามารถเปิ ดเผยต่อสาธารณชนไว้ เป็ นความลับ ซึ่งจะให้ เฉพาะ
พนัก งานที่ เ กี่ ย วข้ องรั บ ทราบเฉพาะส่ ว นที่ จ าเป็ นต่ อ กา ร
ปฏิ บัติ งานเท่านัน้ ทัง้ นี บ้ ริ ษั ทยัง ก าหนดให้ มีวิ ธี ก ารควบคุม
กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ในการนาข้ อมูลความลับของ
บริ ษัทไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว และมีการกาหนดบทลงโทษ
พนักงานที่ฝ่าฝื นไม่ปฏิบตั ิตามกฎไว้ อย่างชัดเจน พร้ อมทังแจ้
้ ง
แนวทางดังกล่าวให้ ทกุ คนในองค์กรถือปฏิบตั ิ


หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถอื หุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
นอกจากการให้ ความสาคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการ
เข้ าร่วมประชุมและออกเสียงในเรื่ องต่างๆ ในการประชุมแต่ละ
ครัง้ ตามที่ได้ กล่าวไว้ ในหมวดที่ 1 แล้ ว บริ ษัทยังได้ ให้ ความ
สาคัญและสนับสนุนให้ มีการปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่า
เทียมกัน ไม่วา่ จะเป็ นผู้ถือหุ้นที่เป็ นผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ เป็ น
ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย และผู้ถือหุ้นต่างชาติ ซึ่งบริ ษัทได้ มี
หลักการในการปฏิบตั ิดงั นี ้
การให้ ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
1. บริ ษั ท ได้ มี ก ารแจ้ ง ก าหนดการประชุม วาระการ
ประชุม และความเห็น ของคณะกรรมการในแต่ละวาระ ต่อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ล่วงหน้ าก่อนวันนัดประชุม
ผู้ถือหุ้น
2. ในการแจ้ งข่าวต่างๆ ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ตลอดจนการออกหนัง สือ เชิ ญ ประชุม ผู้ถื อ หุ้น


การมีสว่ นได้ เสียของกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทได้ กาหนดให้ กรรมการระบุการมี
ส่วนได้ เสียก่อนที่จะมีการพิจารณาการทารายการต่างๆ โดย
ในการท ารายการที่ อ าจมี ค วามขัด แย้ งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริ ษั ท จะพิ จ ารณาความเหมาะสมอย่ า ง
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รอบคอบ โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของบริ ษัทเป็ นหลัก โดยหาก
บริ ษัทมีรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ บริ ษัทจะ
นาเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ ความเห็น
รายการดัง กล่า ว และน าเสนอต่อ คณะกรรมการบริ ษั ท เพื่ อ
พิ จ ารณาต่ อ ไป ทัง้ นี บ้ ริ ษั ท จะปฏิ บัติ ต ามหลัก เกณฑ์ ข อง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด นอกจากนันใน
้
การพิจ ารณารายการที่อาจมี ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
กรรมการที่มีส่วนได้ เสียจะไม่มีส่วนร่ วมในการพิจารณาและ
งดออกเสียงในวาระนัน้
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย
บริ ษัทให้ ความสาคัญอย่างยิ่งในการดาเนินธุรกิ จบน
พื ้นฐานของความรับผิดชอบ ความโปร่ งใส ความซื่อสัตย์ และ
การแข่งขันที่เป็ นธรรม โดยการปฏิบตั ิต่อบุคคลผู้มีส่วนได้ เสีย
ทุก กลุ่ม ด้ ว ยความเสมอภาคและเป็ นไปตามกฎหมายหรื อ
ข้ อตกลงที่ได้ ทาร่ วมกัน ดังนัน้ บริ ษั ทจึงได้ มีการกาหนดและ
สื่อสารนโยบายและข้ อพึงปฏิบตั ิสาหรับคณะกรรมการบริ ษัท
ฝ่ ายจัดการ และพนักงาน ให้ ยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิ
หน้ าที่ ตามภาระกิ จของบริ ษัท ด้ วยความซื่อ สัตย์ สุจริ ต และ
เที่ยงธรรม โดยคานึงถึงการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่ม
ดังนี ้
ผู้ถือหุ้น
นอกเหนือจากการปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นอย่างเป็ นธรรมและ
เท่าเทียมกันในสิทธิ ต่างๆ ที่ผ้ ูถือหุ้นพึงมีและพึงได้ ซึ่งรวมถึง
สิทธิในการเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงในเรื่ องต่างๆ, สิทธิใน
การรับเงินปั นผล, และสิทธิ อื่นตามที่ได้ กล่าวไว้ ในหมวดที่ 1
และหมวดที่ 2 แล้ ว บริ ษัทยังคงมุ่งมัน่ ดาเนินกิจการอย่างเต็ม
ความสามารถและด้ วยความระมั ด ระวั ง เพื่ อ ให้ เกิ ด ผล
ประกอบการที่ดีและให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับผลตอบแทนที่เหมาะสม
และบริ ษัทยังได้ กาหนดให้ มีช่องทางการติดต่อสาหรับผู้ถือหุ้น
ผ่านทางฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อให้ ข้อมูลเกี่ยวกับบริ ษัท ตอบ
ข้ อซักถาม รับฟั งความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะ รวมทังรั
้ บเรื่ อง
ร้ องเรี ย นต่า งๆ ด้ ว ย ซึ่ง ผู้ถื อ หุ้นสามารถติด ต่อ ได้ ที่ โทรศัพ ท์
หมายเลข (038) 214-530 - 32 หรื อ www.citysteelpcl.com
หรื อ ir@wkpgroup.com
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ลูกค้ า
กลุ่ม บริ ษั ท มุ่ง มั่น ที่ จ ะปฏิ บัติ ต่ อ ลูก ค้ า ทุก รายอย่ า ง
เหมาะสม ด้ ว ยความเอาใจใส่แ ละรั บ ผิ ด ชอบ โดยได้ มี ก าร
ดาเนินการดังนี ้
1. ผลิตสินค้ าที่มีคณ
ุ ภาพและมาตรฐาน และสามารถ
ตอบสนองความต้ องการลู ก ค้ าได้ เป็ นอย่ า งดี ในราคาที่
เหมาะสม
2. ให้ บริ การที่ดีทงั ้ ก่อนและหลังการขาย โดยการให้
คาปรึ กษา แนะนา ตลอดจนการทางานร่ วมกัน เพื่อออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ให้ ตรงกับความต้ องการของลูกค้ า ตังแต่
้ ก่อนที่ลกู ค้ า
จะสัง่ ซื ้อสินค้ ากับกลุม่ บริ ษัท ไปจนถึงการส่งมอบสินค้ าอย่าง
ตรงต่อเวลาและการติดตัง้ สินค้ าที่ได้ มาตรฐาน การให้ ความ
ช่วยเหลือและแก้ ปัญหาต่างๆ และการตรวจสอบสภาพสินค้ า
ภายหลังการใช้ งาน
3. มุง่ มัน่ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้ สินค้ ามีความ
หลากหลายมากขึ น้ โดยกลุ่ม บริ ษั ท ได้ ยึ ด ถื อ ในนโยบาย
คุณภาพที่วา่ “ผลิตภัณฑ์ดี มีคณ
ุ ภาพ ประทับใจลูกค้ า ส่งมอบ
ตรงเวลา พัฒนาอย่างต่อเนื่อง”
4. รั ก ษาข้ อ มูล ของลูก ค้ า ซึ่ ง รวมถึ ง แบบงาน และ
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของลูกค้ า ให้ เป็ นความลับและป้องกันการ
นาข้ อ มูลดัง กล่าวไปเปิ ดเผยโดยไม่ได้ รั บ ความยิ น ยอมจาก
ลูกค้ า


พนักงาน
บุคลากรถือเป็ นกาลังสาคัญในการขับเคลื่อนให้ องค์กร
ประสบความสาเร็ จ กลุม่ บริ ษัทจึงให้ ความสาคัญกับการปฏิบตั ิ
ต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมกันและเป็ นธรรม และดูแลพนักงาน
ให้ มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี โดยกลุม่ บริ ษัทได้ มีการดาเนินงานดังนี ้
1. เคารพในสิท ธิ ข องพนัก งานทุกคน และปฏิ บัติ ต่อ
พนักงานทุกคนด้ วยความเสมอภาค โดยไม่มีการเลือกปฏิบตั ิ
ต่อพนักงานเนื่องด้ วยความแตกต่างในเรื่ องเชื ้อชาติ เพศ อายุ
การศึกษา หรื อความแตกต่างในด้ านกายภาพ ซึง่ กลุม่ บริ ษัทได้
มีการจ้ างแรงงานที่เป็ นผู้พิการและจัดให้ ทางานในตาแหน่ง
หน้ าที่ที่เหมาะสม
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2. ให้ ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม และมีการ
ปรั บค่าตอบแทนให้ กับพนักงานในทุกๆ ปี โดยพิจารณาจาก
สถานการณ์ แ ละภาวะเศรษฐกิ จ ในเวลานัน้ ๆ และผลการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน ซึ่งจัดทาขึ ้นด้ วยความ
โปร่งใสและเป็ นธรรม
3. ส่งเสริ มให้ พนักงานได้ มีส่วนร่ วมในกิจกรรมพิเศษ
และโครงการต่ า งๆ ที่ ไ ด้ จัด ขึ น้ เพื่ อ สร้ างความสามัค คี แ ละ
พัฒนาประสิทธิภาพในการทางาน
4. ดู แ ลสภาพแวดล้ อมในการท างานให้ มี ค วาม
ปลอดภัย รวมทังมี
้ การจัดอบรมและปฐมนิเทศน์พนั กงานใหม่
เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทางาน
5. ส่งเสริ มให้ มีการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ ทังการจั
้
ด
อบรมภายในบริ ษัทให้ กับพนักงานใหม่ในแต่ละสายงานและ
การอบรมนอกสถานที่ในเรื่ องความรู้ เฉพาะด้ าน เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ ความเข้ าใจให้ กับพนักงาน นอกจากนันยั
้ งได้ มีการจัด
โครงการแลกเปลี่ยนความรู้ ระหว่างพนักงาน เพื่อให้ พนักงาน
ได้ มีความรู้ที่หลากหลายในสายงานอื่นๆ ด้ วย
6. เปิ ดโอกาสให้ พ นักงานได้ แสดงความคิด เห็นและ
ข้ อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การพัฒนาองค์กร รวมทัง้
รับข้ อร้ องเรี ยนจากพนักงานผ่านทาง “ฝ่ ายบริ การเติมรอยยิ ้ม”
7. สร้ างค่านิยมที่ดีให้ กับพนักงานทุกๆ คนในองค์กร
โดยมุง่ เน้ นปรัชญาที่วา่ “คนดีสาคัญกว่าทุกสิง่ ” และส่งเสริ มให้
พนั ก งานทุ ก คนปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ด้ วยความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต
ตรงไปตรงมา ภายใต้ กฎหมายและกฎระเบียบของบริ ษัท พร้ อม
ทังปลู
้ กฝั งและรณรงค์ให้ พนักงานมีจิตสานึกต่อต้ านการทุจริ ต
และคอร์ รัปชั่น โดยห้ ามไม่ให้ รับหรื อให้ สินบนและสิ่งจูงใจใน
รูปแบบใดๆ ทังสิ
้ ้น และห้ ามมอบหมายให้ ผ้ อู ื่นให้ หรื อรับสินบน
และสิ่งจูงใจแทนตนเอง เนื่องจากการติดสินบนในการดาเนิน
ธุรกิจถือเป็ นสิ่งผิดกฎหมายและมีความผิดทางอาญา รวมถึง
กาหนดบทลงโทษกรณีที่ฝ่าฝื นด้ วย
คูค่ ้ าและเจ้ าหนี ้การค้ า
เพื่อเป็ นการสร้ างความสัมพันธ์ ที่ยั่งยืนระหว่างบริ ษัท
และคู่ค้า บริ ษัทได้ กาหนดนโยบายในการปฏิบัติต่อคู่ค้าและ
เจ้ าหนี ้การค้ าบนพื ้นฐานของความเกื ้อหนุนที่เป็ นธรรม โดยให้
ปฏิบัติต่อคู่ค้ า และเจ้ าหนี ก้ ารค้ าอย่า งเป็ นธรรม และเป็ นไป


ตามเงื่ อ นไขทางการค้ า หรื อ ตามสัญ ญาที่ ต กลงท าร่ ว มกัน
รวมทังมี
้ การกาหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่ค้าอย่างเป็ น
ธรรม โดยไม่เรี ยก หรื อไม่รับผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สจุ ริ ตจากคู่
ค้ า และไม่เข้ าไปมีสว่ นร่วมต่อการกระทาใดๆ อันที่จะก่อให้ เกิด
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ซึ่งบริ ษัทได้ กาหนดเป็ นนโยบาย
และกาหนดบทลงโทษจากการกระทาดังกล่าวไว้ อย่างชัดเจน
คูแ่ ข่งขัน
บริ ษัทดาเนินธุรกิจบนพื ้นฐานของการแข่งขันที่ยตุ ิธรรม
โดยปฏิบตั ิตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี และไม่กระทาการ
ใดๆ ที่เป็ นการทาลายชื่อเสียงหรื อก่อให้ เกิดความเสียหายต่อคู่
แข่งขัน




ชุมชน, สังคม, และสิง่ แวดล้ อม

บริ ษัทได้ ให้ ความสาคัญต่อการพัฒนาชุมชนและสังคม
ควบคู่ไปกับการดาเนินงานของบริ ษัท โดยคานึงถึงหน้ าที่และ
ความรับผิดชอบที่บริ ษัทพึงปฏิบตั ิต่อชุมชนและสังคม โดยไม่
สร้ างความเดือดร้ อนต่อชุมชนรอบข้ าง และให้ ความร่วมมือและ
ช่วยเหลือในเรื่ องต่างๆ ต่อชุมชนที่บริ ษัทตัง้ อยู่ นอกจากนัน้
บริ ษัทยังให้ ความใส่ใจเป็ นอย่างมากกับการรักษาสิ่งแวดล้ อม
และการอนุรั ก ษ์ พ ลัง งาน โดยได้ น าหลักปรั ชญาองค์ ก รที่ ว่า
“ประโยชน์สงู ประหยัดสุด ” มาใช้ ในการส่งเสริ ม รณรงค์และ
สร้ างจิตสานึกให้ แก่พนักงานในการอนุรักษ์ พลังงาน รวมทังการ
้
ใช้ ทรัพยากรอย่างชาญฉลาดและมีประสิทธิ ภาพ ตลอดจนมี
การปฏิ บัติ ต ามกฎหมายและข้ อ บัง คับ เกี่ ย วกับ สิ่ง แวดล้ อ ม
อย่างเคร่งครัด
นอกจากการปฏิบตั ิตามแนวทางการกากับดูแลกิจการ
ที่ดีต่อผู้มี ส่ว นได้ เสีย ในแต่ละกลุ่มแล้ ว บริ ษั ทยังได้ มีการจัด
ช่ อ งทางให้ ผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย สามารถติ ด ต่ อ กับ บริ ษั ท ในการ
เสนอแนะ แจ้ งข้ อ ร้ องเรี ย นต่ า งๆ หรื อ แจ้ งเบาะแสกรณี ที่ มี
เหตุการณ์ผิดปกติหรื อไม่เหมาะสม โดยผู้มีสว่ นได้ เสียสามารถ
ติดต่อกับกรรมการอิสระได้ ทางโทรสารผ่านทางฝ่ ายตรวจสอบ
ภายในที่หมายเลข (038) 214-534 หรื อติดต่อโดยตรงผ่านทาง
อีเมล์ compliance@citysteelpcl.com หรื อผ่านทางไปรษณีย์
ตามที่อยูข่ องบริ ษัท ซึง่ บริ ษัทมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้ งเบาะแส
ต่างๆ โดยไม่เปิ ดเผยชื่ อ ที่อยู่ หรื อข้ อมูลใดๆ ที่สามารถระบุ
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ตัวตนของผู้ร้องเรี ยนหรื อผู้ให้ ข้อมูล และเก็บรักษาข้ อมูลที่ได้ รับ
จากผู้ร้องเรี ยนไว้ เป็ นความลับ

www.citysteelpcl.com หรื อ ir@wkpgroup.com หรื อได้ ที่
หมายเลขโทรศัพท์ (038) 214-530 - 32

หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
บริ ษัท ให้ ค วามสาคัญ ต่อ การเปิ ดเผยข้ อมูลที่ถูกต้ อ ง
ครบถ้ วน ทันเวลา และโปร่งใส สาหรับทังข้
้ อมูลทางการเงินและ
ข้ อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิ น เพื่อเป็ นประโยชน์ ต่อผู้ถือหุ้น
นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องอื่นๆ โดยบริ ษัท
ได้ มีการดาเนินการดังนี ้
1. บริ ษั ท ได้ ดู แ ลให้ มี ก ารเปิ ดเผยข้ อมู ล ส าคั ญ ที่
เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท ทังข้
้ อมูลทางการเงินและข้ อมูลที่มิใช่ข้อมูล
ทางเงิ น อย่ า งถูก ต้ อ ง ครบถ้ วน ทัน เวลา และโปร่ ง ใส ตาม
ข้ อกาหนดของสานักงานกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผ่านทางช่องทางการ
แจ้ งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของ
บริ ษัท เพื่ อให้ ผ้ ูใช้ ข้อมูลทุก ฝ่ ายสามารถเข้ าถึ งข้ อ มูลได้ ง่า ย
และเท่าเทียมกัน
2. บริ ษัทได้ จดั ให้ มีการเปิ ดเผยนโยบายการกากับดูแล
กิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายด้ านการบริ หารความเสี่ยง
นโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม โครงสร้ างการถือหุ้น
และโครงสร้ างการดาเนินงานของกลุม่ บริ ษัท การเปลี่ยนแปลง
การถือครองหุ้นบริ ษัทของกรรมการและผู้บริ หารระดับสูง และ
ลักษณะการประกอบธุรกิ จ รวมถึงงบการเงิ นและคาอธิ บาย
และการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ และข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องอื่นๆ ไว้
ในแบบแสดงรายการข้ อมู ล ประจ าปี (แบบ 56-1) และใน
รายงานประจาปี เพื่อให้ นกั ลงทุนได้ รับทราบข้ อมูลที่เพียงพอ
ต่อการตัดสินใจและเข้ าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นในแต่ละปี
โดยได้ เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไว้ ในเว็บไซต์ของบริ ษัทและตลาด
หลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย นอกจากนัน้ บริ ษั ท ยัง ได้ มี ก าร
เผยแพร่ ข้ อ มูลหนัง สือ เชิ ญ ประชุ ม และรายงานการประชุ ม
สาหรับปี ปั จจุบนั และปี ก่อนหน้ าไว้ ในเว็บไซต์ของบริ ษัทอีกด้ วย
3. บริ ษัท ได้ กาหนดให้ มีห น่ว ยงานนักลงทุนสัมพัน ธ์
เพื่อทาหน้ าที่ตอบข้ อซักถามและให้ ข้อมูลเกี่ ย วกับบริ ษัท ซึ่ง
ผู้ล งทุน ผู้ถื อ หุ้น นัก วิ เ คราะห์ ห ลัก ทรั พ ย์ หรื อ หน่ ว ยงานที่
เกี่ ย วข้ อ ง สามารถติ ด ต่อขอทราบข้ อ มูลเกี่ ย วกับ บริ ษั ท ได้ ที่

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษั ท เป็ นผู้ที่ มี บ ทบาทสาคัญ ในการ
กากับดูแลกิจการเพื่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริ ษัทและต่อ
ผู้ถือหุ้น เพื่อให้ การทางานของคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ ดังกล่าว บริ ษัทจึงได้ มีการกาหนดรายละเอีย ด
เกี่ ยวกับบทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรม
การ ไว้ ดงั ต่อไปนี ้


ภาวะผู้นาและวิสยั ทัศน์

คณะกรรมการของบริ ษั ท มี บ ทบาทหน้ า ที่ รวมทัง้
ภาวะผู้นาและวิสยั ทัศน์ เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการกากับ
ดูแลกิจการที่ดีดงั นี ้
1. คณะกรรมการของบริ ษัทมีส่วนร่ วมในการกาหนด
วิสยั ทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายแผนธุรกิจ และงบประมาณ
ของบริ ษัท ตลอดจนการกากับดูแลให้ ฝ่ายจัดการดาเนินการให้
เป็ นไปตามแผนธุ ร กิ จ และงบประมาณที่ ก าหนดไว้ อ ย่ า งมี
ประสิท ธิ ภาพและประสิท ธิ ผล เพื่ อ เพิ่ม มูลค่า ทางเศรษฐกิ จ
สูงสุดให้ แก่กิจการและความมัน่ คงสูงสุดให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
2. คณะกรรมการของบริ ษั ท ได้ จั ด ให้ มี ร ะบบการ
ควบคุม ภายใน การตรวจสอบภายในและมาตรการบริ ห าร
ความเสีย่ งอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทังจั
้ ดให้ มี
การติดตามการดาเนินการดังกล่าวอย่างสม่าเสมอด้ วย
3. คณะกรรมการของบริ ษัทได้ มีการกากับดูแลให้ ฝ่าย
จัด การบริ ห ารงานตามนโยบายที่ ก าหนดไว้ ทัง้ นี ไ้ ม่ ร วมถึ ง
รายการที่มีความขัดแย้ งหรื อมีสว่ นได้ เสีย และรายการที่ต้องขอ
ความเห็ น จากผู้ ถื อ หุ้ น ตามข้ อก าหนดของส านั ก งาน
คณะกรรมการก ากับ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย
4. คณะกรรมการของบริ ษัทเป็ นผู้พิจารณาการกาหนด
และแยกบทบาทหน้ าที่ แ ละความรั บผิ ด ชอบระหว่ า ง
คณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ ายจัดการ
อย่างชัด เจน รวมทัง้ มี การสื่อ สารบทบาท หน้ า ที่ และความ
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บริษัท ซิตี ้ สตีล จากัด (มหาชน)
รั บ ผิ ด ชอบดั ง กล่ า วต่ อ กรรมการบริ ษั ท ฝ่ ายจั ด การ และ
พนักงานของบริ ษัทอย่างสม่าเสมอ

บริ ษัทมีกรรมการอิสระทัง้ หมด 3 ท่าน คิดเป็ นร้ อยละ
50 ของกรรมการทังหมด
้

จริ ยธรรมของคณะกรรมการบริ ษัท
1. กรรมการบริ ษั ท พึ ง ปฏิ บัติ ห น้ าที่ ใ ห้ เป็ นไปตาม
เจตนารมณ์ แ ห่ ง ปรั ช ญาในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ และยึ ด มั่น ใน
จริ ยธรรมในการประกอบธุรกิจที่บริ ษัทกาหนดไว้
2. กรรมการบริ ษั ท พึ ง ปฏิ บัติ ห น้ าที่ ใ ห้ เป็ นไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์และข้ อบังคับของบริ ษัท ตลอดจนมติที่
ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต และระมัดระวังรักษา
ผลประโยชน์ของบริ ษัท
3. กรรมการบริ ษัทพึงอุทิศเวลาปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความ
รั บ ผิ ดชอบอย่า งเพี ยงพอ โดยใช้ ความรู้ ความสามารถ และ
ทักษะการบริ หารจัดการอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้ บริ ษัท
เจริ ญก้ าวหน้ า มัน่ คง และก่อให้ เกิ ดผลประโยชน์ ตอบแทนที่
เหมาะสม
4. กรรมการบริ ษัทพึงปฏิบตั ิหน้ าที่โดยคานึงถึงความ
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น และในขณะเดี ย วกั น ต้ องค านึ ง ถึ ง
ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ เสีย (Stakeholders) ที่เกี่ ยวข้ อง
ด้ ว ย โดยปฏิ บัติ ต่ อ บุค คลทุก กลุ่ม ด้ ว ยความเหมาะสมและ
เป็ นธรรม
5. กรรมการบริ ษัทไม่พึงอาศัยตาแหน่งหน้ าที่ในการ
แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ ไม่เปิ ดเผยข้ อมูลความลับของ
บริ ษัท ต่อบุคคลภายนอก รวมทังไม่
้ แสวงหาผลประโยชน์ให้ กบั
ตนเอง และผู้เกี่ ย วข้ องโดยใช้ ข้ อมูลใดๆ ของบริ ษั ทซึ่ง ยัง ไม่
เปิ ดเผยต่อสาธารณะ ตลอดจนไม่กระทาการใดๆ ในลักษณะที่
อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ตอ่ บริ ษัท

การรวมหรื อแยกตาแหน่ง
บริ ษัทมีการแบ่งแยกอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการ
บริ ษัท และประธานเจ้ า หน้ าที่ บริ หารไว้ อย่างชัด เจน รวมทัง้
บริ ษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 3 ท่าน
เพื่ อให้ เ กิ ด การถ่ วงดุลและการสอบทานการบริ ห ารงานของ
บริ ษัท นอกจากนี ้ยังมีฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งจะรายงานตรง
ต่ อ คณะกรรมการตรวจสอบ ท าหน้ า ที่ ใ นการควบคุม ดูแ ล
ตรวจสอบการดาเนินงานภายในของกลุม่ บริ ษัทให้ เป็ นไปอย่าง
โปร่ งใส เหมาะสม รั ดกุม และเป็ นไปตามนโยบายของคณะ
กรรมการบริ ษัทอย่างเคร่งครัด



การถ่วงดุลกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร
บริ ษั ท มี ก ารถ่ ว งดุลกรรมการที่ ไม่เ ป็ นผู้บ ริ ห าร โดย
ไม่ ใ ห้ บุค คลหรื อ กลุ่ม บุค คลใดมี อ านาจในการตัด สิ น ใจแต่
บุคคลเดียวหรื อกลุม่ เดียว เพื่อเป็ นการสร้ างกลไกการถ่วงดุล
และให้ การบริ หารงานเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริ ษัทมี
คณะกรรมการทังสิ
้ ้นจานวน 6 ท่าน รายละเอียดเป็ นดังนี ้
 กรรมการทีเ่ ป็ นผู้บริ หาร
3 ท่าน
 กรรมการที่ไม่ได้ เป็ นผู้บริ หาร 3 ท่าน






การดารงตาแหน่งกรรมการ

บริ ษัทมีนโยบายเรื่ องการดารงตาแหน่งในบริ ษัทอื่นของ
คณะกรรมการ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ แนวปฏิ บัติ ที่ ดี ข องตลาด
หลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย โดยกรรมการสามารถด ารง
ตาแหน่งในบริ ษัทจดทะเบียนอื่นรวมกันได้ ไม่เกิน 5 บริ ษัท และ
ได้ มี ก ารก าหนดให้ กรรมการอิ ส ระสามารถด ารงต าแหน่ ง
กรรมการของบริ ษั ท ได้ ไม่เ กิ น 9 ปี แต่อ าจด ารงต าแหน่ ง
มากกว่ า 9 ปี ได้ ทัง้ นี ก้ ็ ขึ น้ อยู่กับ ความจ าเป็ นและความ
เหมาะสม
ค่าตอบแทนกรรมการ
บริ ษั ท ได้ ก าหนดนโยบายค่า ตอบแทนกรรมการของ
บริ ษัทไว้ อย่างชัดเจน และโปร่งใสโดยค่าตอบแทนอยูใ่ นระดับที่
เหมาะสมและสอดคล้ องกับอุตสาหกรรม รวมทังอยู
้ ่ในระดับที่
เพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคณ
ุ สมบัติที่ต้องการ
ได้ และต้ องผ่านการอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น


การประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
บริ ษัทมีนโยบายให้ มีการประชุมคณะกรรมการโดยปกติ
อย่างน้ อยปี ละ 4 ครัง้ และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตาม
ความจาเป็ น ซึ่ง ในปี 2560/2561 เลขานุก ารคณะกรรมการ
บริ ษัทได้ มีการจัดทากาหนดการการประชุมประจาปี เพื่อให้
คณะกรรมการบริ ษัททราบรายละเอียดและข้ อกาหนดของการ
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ประชุมล่วงหน้ าตลอดทังปี
้ โดยในการจัดประชุมบริ ษัทมีการ
จัดส่งหนังสือเชิ ญประชุมพร้ อมระเบียบวาระการประชุมและ
เอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้ า 7 วัน เพื่อให้ คณะกรรมการได้
มีเวลาศึกษาข้ อมูลอย่างเพียงพอในการเข้ าร่ วมประชุมทุกครัง้
และในการประชุมแต่ละครัง้ จะมีการจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ
เพื่อให้ กรรมการแต่ละท่านสามารถอภิปรายและแสดงความ
คิดเห็น โดยมีประธานกรรมการเป็ นผู้สรุป และมีการบันทึกและ
จัด เก็ บ ข้ อ มูลการประชุม เพื่ อ ให้ ก รรมการและผู้ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
สามารถตรวจสอบข้ อมูลได้
ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ กาหนดนโยบายเกี่ยวกับองค์ประชุมขัน้
ต่ า ณ ขณะที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท จะลงมติ ใ นที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการได้ นนั ้ จะต้ องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3
ของจานวนกรรมการทังหมด
้
โดยในปี 2560/2561 การเข้ าร่ วม
การประชุมของคณะกรรมการบริ ษัทคิดเป็ นร้ อยละ 100 ของ
การประชุมทังหมด
้
นอกจากนี ้บริ ษัทยังเปิ ดโอกาสให้ กรรมการ
ที่ไม่เป็ นผู้บริ หารสามารถประชุมระหว่างกันเองตามความจา
เป็ น โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่วมประชุมด้ วย
คณะอนุกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ แ ต่ง ตัง้ คณะกรรมการตรวจ
สอบซึง่ เป็ นกรรมการอิสระจานวน 3 ท่านเพื่อช่วยในการกากับ
ดูแลกิ จการของบริ ษั ท โดยอานาจหน้ า ที่ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็ นไปตามรายละเอียดเรื่ องขอบเขตอานาจหน้ าที่
ของคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างไรก็ตามบริ ษัทยังไม่ได้ มีการ
จัด ตัง้ คณะอนุ ก รรมการก าหนดค่ า ตอบแทน แต่ บ ริ ษั ท ได้
กาหนดให้ มีกระบวนการการพิจารณาค่าตอบแทนเบือ้ งต้ นที่
เหมาะสม โดยใช้ ข้อมูลค่าตอบแทนของบริ ษัทในอุตสาหกรรม
เดียวกันและมีขนาดใกล้ เคียงกัน รวมทังผลประกอบการของ
้
บริ ษัทในประกอบการพิจารณากาหนดค่าตอบแทน


รายงานของคณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของ
บริ ษัทและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจาปี
ของบริ ษัท ทังนี
้ ้งบการเงินดังกล่าวจัดทาขึ ้นตามมาตรฐานการ
บัญ ชี ที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองทั่ว ไปในประเทศไทย โดยเลื อ กใช้
นโยบายที่ เ หมาะสมและถื อ ปฏิ บัติ อ ย่ า งสม่ า เสมอ และใช้


รายงานประจาปี 2561
ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง รวมทังมี
้ การเปิ ดเผยข้ อมูลที่สาคัญ
อย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการบริ ษัทได้ จดั ตังคณะกรรมการตรวจสอบ
้
เพื่ อท าหน้ า ที่สอบทานให้ บริ ษั ทมี รายงานทางการเงิ น อย่า ง
ถูก ต้ องและเพี ย งพอ มี ร ะบบการควบคุ ม ภายใน และการ
ตรวจสอบอย่ า งเหมาะสมและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยคณะ
กรรมการตรวจสอบประกอบด้ วยกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หารเป็ น
ผู้ดแู ลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและ
ระบบควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่าระบบควบคุม
ภายในของบริ ษัท โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถ
สร้ างความเชื่ อ มั่ น อย่ า งมี เ หตุ ผ ลต่ อ ความเชื่ อ ถื อ ได้ ของ
งบการเงินของบริ ษัท


การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

บริ ษัท จัด ให้ มีก ารประเมิน ผลคณะกรรมการทัง้ คณะ
และมีการประเมินผลงานกรรมการโดยจัดให้ มีขึ ้นทุกปี โดยให้
ใช้ แบบฟอร์ มการประเมินผลตามแบบประเมินผลตนเองของ
คณะกรรมการบริ ษัทประจาปี ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย เพื่ อ เป็ นแนวทางให้ ค ณะกรรมการได้ มี ก ารพิ จ ารณา
ทบทวนผลงาน ปั ญหา และอุปสรรคต่างๆ ในการปฏิบตั ิงานที่
เกิ ด ขึ น้ ในระหว่ า งปี ที่ ผ่ า นมา ทัง้ ยัง เป็ นการเปิ ดโอกาสให้
กรรมการแต่ ล ะท่ า นสามารถแสดงความคิ ด เห็ น ต่อ ผลการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการทัง้ คณะโดยรวม เพื่อ ให้ มี การ
ปรับปรุ งและพัฒนาแนวทางการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ
บริ ษัทให้ มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ ้น โดยมีหวั ข้ อในการประเมินคือ
1) โครงสร้ างและคุณสมบัติของกรรมการ
2) บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบ
3) การประชุมคณะกรรมการ
4) การทาหน้ าที่ของกรรมการ
5) ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายจัดการ
6) การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ
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บริษัท ซิตี ้ สตีล จากัด (มหาชน)
การพัฒนากรรมการ
บริ ษั ท ได้ ตระหนัก ถึ ง ความส าคั ญ เรื่ อ งการพัฒ นา
บุคคลากรในองค์กร เพื่อให้ การปฏิบตั ิงานมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง กรรมการและผู้บริ หารจึงจาเป็ นต้ องเป็ นผู้มีความรู้ มี
ทัก ษะ ประสบการณ์ ความสามารถ และศัก ยภาพที่ เ ป็ น
ประโยชน์กบั บริ ษัท บริ ษัทจึงมีแนวทางในการปฏิบตั ิดงั นี ้
 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
บริ ษัทได้ จัดให้ มีการปฐมนิเทศสาหรับกรรมการที่
เข้ ารั บ ต าแหน่ ง ใหม่ เพื่ อ ให้ กรรมการใหม่ ไ ด้ รั บ ทราบ
นโยบายธุรกิ จ รวมทัง้ ข้ อมูลที่เกี่ ยวข้ อง พร้ อมทัง้ ส่งมอบ
คูม่ ือสาหรับกรรมการบริ ษัทจดทะเบียน ซึ่งเป็ นข้ อมูลที่เป็ น
ประโยชน์ สาหรั บ การด ารงต าแหน่ง โดยคู่มื อ กรรมการ
ประกอบด้ วย
1) พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด
2) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3) หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริ ษัท
4) ข้ อบังคับบริ ษัท
5) คูม่ ือกรรมการบริ ษัทจดทะเบียน
6) รายงานประจาปี ฉบับล่าสุด
 การอบรมของคณะกรรมการ


บริ ษั ทสนับสนุนให้ กรรมการของบริ ษั ทเข้ าอบรม
หลักสูตรที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาความรู้ ความสามารถใน
การปฏิ บัติง านของกรรมการกับ สมาคมส่ง เสริ ม สถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย (IOD) และสถาบันอื่นๆ โดยกรรมการ
ทุกท่านมีประวัติการเข้ าอบรมกับสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทยแล้ ว
 การสืบทอดตาแหน่งงาน

บริ ษั ทม อบหมา ยใ ห้ คณะ กรรม ก ารบริ หา ร
รั บ ผิ ด ชอบเรื่ อ งการพิ จ ารณาแผนพัฒ นาเพื่ อ ทดแทน
ตาแหน่งงาน เพื่อสร้ างความมั่นใจว่าบริ ษัทมีการสรรหา
คัดเลือก และเตรี ยมความพร้ อมของบุคลากรในการดารง
ตาแหน่งงานที่มีความสาคัญต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท
โดยในแต่ล ะปี บริ ษั ท ได้ มี ก ารประชุ ม แผนงานการแลก
เปลีย่ นความรู้ และถ่ายทอดงานอย่างมีระบบ

การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่ อย
เนื่องจากบริ ษัทถื อหุ้นในบริ ษัทย่อ ยทัง้ 4 บริ ษัทใน
สัดส่วนร้ อยละ 99.99 ดังนันคณะกรรมการบริ
้
ษัทจึงได้ มีการ
แต่งตังตั
้ วแทนเข้ าไปเป็ นกรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทย่อย
โดยผู้ที่ได้ รับแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมการในบริ ษัทย่อยนัน้ มีหน้ าที่
ดาเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดี ที่สดุ ของบริ ษัทย่อย และบริ ษัทได้
ก าหนดให้ บุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ แต่ ง ตั ง้ นัน้ ต้ องได้ รั บ อนุ มั ติ จ าก
คณะกรรมการบริ ษัทก่อนที่จะไปลงมติ หรื อใช้ สทิ ธิออกเสียงใน
เรื่ อ งส าคั ญ ในระดับ เดี ย วกั บ ที่ ต้ องได้ รั บ อนุ มั ติ จ ากคณะ
กรรมการบริ ษัท หากเป็ นการดาเนินการโดยบริ ษัทเอง ทังนี
้ ้การ
ส่งกรรมการเพื่อเป็ นตัวแทนในบริ ษัทย่อยดังกล่าวเป็ นไปตาม
สัดส่วนการถือหุ้นของบริ ษัท
นอกจากนี บ้ ริ ษั ท ก าหนดระเบี ย บให้ บริ ษั ท ย่ อ ยมี
ข้ อบังคับในเรื่ องการทารายการเกี่ยวโยง การได้ มาหรื อจาหน่าย
ไปซึ่ง สิน ทรั พ ย์ หรื อ การท ารายการสาคัญ อื่ น ๆ เป็ นไปตาม
ข้ อ บัง คับ ของบริ ษั ท และใช้ หลัก เกณฑ์ ที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ การ
เปิ ดเผยข้ อมูลและการทารายการข้ างต้ นในลักษณะเดียวกับ
หลักเกณฑ์ ของบริ ษัท เพื่อ ให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลที่ ครบถ้ ว น
ถูกต้ อง บริ ษัทยังมีการกากับดูแลให้ บริ ษัทย่อยมีการจัดเก็ บ
ข้ อมูล และการบันทึกบัญ ชี ให้ บริ ษั ทสามารถตรวจสอบและ
รวบรวมมาเพื่อจัดทางบการเงินรวมได้ ทนั กาหนดด้ วย

การดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายใน
คณะกรรมการบริ ษัท กาหนดแนวทางในการควบคุม
ดูแ ลการเก็ บ รั ก ษาและป้ องกันการใช้ ข้ อ มูลภายในเพื่ อ เป็ น
ข้ อมูลในการซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทล่วงหน้ า จึงกาหนด
นโยบายให้ มีการเก็ บรั กษาข้ อมูลที่ยังไม่สามารถเปิ ดเผยต่อ
สาธารณชนไว้ ตามข้ อก าหนดของตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย โดยกาหนดให้ รั บ รู้ เฉพาะผู้ป ฏิ บัติ ง านที่ มี ส่ว น
เกี่ ย วข้ อ งเท่ า นัน้ ทัง้ นี บ้ ริ ษั ท ยัง ก าหนดให้ มี วิ ธี ก ารควบคุม
กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ในการนาข้ อมูลความลับของ
บริ ษัทไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว และมีการกาหนดบทลงโทษ
พนัก งานที่ ฝ่ าฝื นไม่ป ฏิ บัติ ต ามกฎไว้ อ ย่ า งชัด เจน และแจ้ ง
แนวทางดังกล่าวให้ ทกุ คนในองค์กรถือปฏิบตั ิ โดยมีการกาหนด
กฎเกณฑ์ซงึ่ มีรายละเอียดของข้ อกาหนดดังนี ้
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1. กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทจะต้ อง
รักษาความลับและ/หรื อข้ อมูลภายในของบริ ษัท
2. กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทจะต้ อง
ไม่นาความลับและ/หรื อข้ อมูลภายในของบริ ษัทไปเปิ ดเผย หรื อ
แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรื อเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่น
ใด ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้ อม และไม่ว่าจะได้ รับผลตอบ
แทนหรื อไม่ก็ตาม
3. กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทจะต้ อง
ไม่ทาการซื ้อขาย โอน หรื อรับโอนหลักทรัพย์ของบริ ษัท โดยใช้
ความลับและ/หรื อข้ อมูลภายในบริ ษัท และ/หรื อเข้ าทานิติกรรม
อื่นใดโดยใช้ ความลับ และ/หรื อข้ อมูลภายในของบริ ษัท อันอาจ
ก่ อ ให้ เกิ ด ความเสี ย หายต่ อ บริ ษั ท ไม่ ว่ า โดยทางตรงหรื อ
ทางอ้ อ ม ข้ อ ก าหนดนี ใ้ ห้ ร วมความถึ ง ญาติสนิ ท (ญาติสนิ ท
หมายความว่า บุคคลที่มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิต ทางการ
สมรส และโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย เช่น บิดา มารดา
คู่สมรส บุตร พี่ น้ อง ลุง ป้า น้ า อา รวมทังคู
้ ่สมรสของบุคคล
ดังกล่าว เป็ นต้ น) ของกรรมการ ผู้บริ ห าร และพนักงานของ
บริ ษัทด้ วย
4. กรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทจะต้ องไม่ทาการ
ซื ้อขาย โอน หรื อรั บโอนหลักทรั พย์ ของบริ ษัทเป็ นระยะเวลา
1 เดือนก่อนที่งบการเงิ นหรื อข้ อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคา
หลักทรั พย์ของบริ ษัทจะเปิ ดเผยสู่สาธารณชน และต้ องไม่ซือ้
ขายหลักทรัพย์ของบริ ษั ทจนกว่าจะพ้ นระยะเวลา 24 ชั่วโมง
นับแต่ได้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลนันสู
้ ส่ าธารณะทังหมดแล้
้
ว
ทัง้ นี บ้ ริ ษั ท จะก าหนดโทษทางวิ นัย ส าหรั บ ผู้ ฝ่ าฝื น
ข้ อกาหนดดังกล่าว และบริ ษัทจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่
กรณี ได้ แก่ การตักเตือนด้ วยวาจา การตักเตือนเป็ นลายลักษณ์
อักษร การภาคทัณฑ์ พัก งาน ปลดออก หรื อไล่ออก แล้ วแต่
กรณี
นอกจากนี บ้ ริ ษั ท ได้ ให้ ความรู้ แก่ ผ้ ู บริ ห ารให้ ทราบ
เกี่ ย วกับ หน้ า ที่ ที่ ผ้ ูบ ริ ห ารต้ อ งรายงานการเปลี่ย นแปลงการ
ถื อ ครองหลัก ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท ต่อ สานัก งานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่ง
พระราชบัญ ญัติหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พ ย์ พ.ศ. 2535
ภายใน 3 วัน นับจากวันที่มี การเปลี่ยนแปลงการถื อครอง
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หลักทรัพย์และให้ แจ้ งให้ เลขานุการบริ ษัทรับทราบเพื่อจัดทา
บั น ทึ ก การเปลี่ ย นแปลงและสรุ ป จ านวนหลั ก ทรั พ ย์ ข อง
กรรมการและผู้ บริ ห ารเป็ นรายบุ ค คล เพื่ อ น าเสนอให้ แก่
คณะกรรมการบริ ษัททราบในการประชุมครัง้ ถัดไป นอกจากนัน้
ยั ง ได้ แจ้ งบทลงโทษหากมี ก ารฝ่ าฝื นหรื อไม่ ป ฏิ บั ติ ต าม
ข้ อกาหนดดังกล่าวด้ วย

ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
บริ ษัทได้ ให้ ความสาคัญต่อระบบการควบคุมภายในทัง้
ในระดับบริ หาร และระดับปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิทธิ ภาพ จึง
ได้ กาหนดภาระหน้ าที่ อานาจการดาเนินการของผู้ปฏิบตั ิงาน
และผู้ บริ ห ารไว้ เป็ นลายลัก ษณ์ อัก ษรอย่ า งชั ด เจน มี ก าร
ควบคุมดูแลการใช้ ทรัพย์สินของบริ ษัทให้ เกิดประโยชน์ และมี
การแบ่ ง แยกหน้ า ที่ ผ้ ูป ฏิ บัติ ง าน ผู้ติ ด ตามการควบคุม และ
ประเมิ น ผลเพื่ อ การตรวจสอบระหว่ า งกั น อย่ า งเหมาะสม
นอกจากนี ้ยังจัดให้ มีการควบคุมภายในเกี่ยวกับระบบการเงิน
โดยได้ กาหนดอานาจอนุมัติในการทาธุรกรรมทางการเงิ นไว้
อย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
บริ ษัทได้ จัดให้ มีผ้ ตู รวจสอบภายใน โดยได้ แต่งตังฝ่
้ าย
ตรวจสอบภายใน เพื่อปฏิบัติง านตรวจสอบภายใน โดยเน้ น
ที่ ค วามเสี่ ย งของธุ ร กิ จ และระบบการปฏิ บั ติ ง าน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินงานของบริ ษัท
เพิ่ม ความเชื่ อมั่น ของคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริ หาร
ระดับสูงว่ามีระบบข้ อมูลที่เชื่อถือได้ เพื่อให้ เกิดความมัน่ ใจใน
การควบคุมดูแลการใช้ ทรัพย์สินของบริ ษัทเป็ นไปอย่างถูกต้ อง
เพื่อให้ คณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริ หารระดับสูงเกิดความ
มัน่ ใจว่าบริ ษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดแี ละพนักงานมีการ
ปฏิบตั ิงานตามระบบการควบคุมภายในที่กาหนดไว้
ในการประชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 3/2561 เมื่อวันที่
29 กันยายน 2561 โดยมีกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน เข้ าร่ วม
ประชุมด้ วย คณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้ ประเมินระบบการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO ที่
ได้ ป รั บ ปรุ ง ใหม่ใ นปี 2556 ซึ่ง จากการซัก ถามข้ อ มูลจาก
ผู้บริ หารและฝ่ ายตรวจสอบภายใน รวมทังตรวจสอบเอกสาร
้
หลักฐานและแบบประเมินที่บริ ษัทได้ จัดทาขึ ้นแล้ ว สรุ ปได้ ว่า

บริษัท ซิตี ้ สตีล จากัด (มหาชน)
บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอและเหมาะสม
โดยบริ ษัทได้ จดั ให้ มีบคุ ลากรอย่างเพียงพอที่จะดาเนินการตาม
ระบบได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ รวมทัง้ มีระบบควบคุมภายใน
ในเรื่ องการติดตามควบคุมดูแลการดาเนินงานของบริ ษัทย่อย
ให้ สามารถป้องกันทรัพย์สนิ ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยจากการที่
กรรมการหรื อผู้บริ หารนาไปใช้ โดยมิชอบหรื อโดยไม่มีอานาจ
รวมถึงการทาธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งและบุคคล
ที่เกี่ ยวโยงกัน อย่างเพียงพอแล้ ว สาหรั บการควบคุมภายใน
ในหัวข้ ออื่น คณะกรรมการเห็นว่าบริ ษัทมีก ารควบคุมภายในที่
เพียงพอแล้ วเช่นกัน
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นอกจากการประเมิน ความเพีย งพอของระบบการ
ควบคุมภายในแล้ ว คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ ตรวจสอบ
งบการเงินประจาปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 โดยมี
ความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวแสดงฐานะการเงินและผลการ
ดาเนินงานที่ครบถ้ วนถูกต้ องตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป
ผู้ส อบบัญ ชี ข องบริ ษั ท คื อ นายพจน์ อัศ วสัน ติ ชั ย
แห่ ง บริ ษั ท สอบบัญ ชี ธ รรมนิ ติ จ ากั ด ซึ่ ง เป็ นผู้ ตรวจสอบ
งบการเงินของบริ ษัทได้ เข้ ามาทาการประเมินประสิทธิภาพการ
ควบคุมภายในของบริ ษัทและไม่พบจุดอ่อนที่เป็ นสาระสาคัญ
ในระบบการควบคุมภายในแต่อย่างใด
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ความรั บผิดชอบต่ อสังคม
บริ ษัทตระหนักดีถึงความรับผิดชอบต่อสังคม จึงได้ กาหนดแนวทางและเป้าหมายในการดาเนินการเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อ
สังคม โดยเริ่ มจากการเป็ นส่วนหนึ่งของสังคมที่ม่งุ มัน่ ในการดาเนินธุรกิจ ภายใต้ การกากับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่ งใส ปฏิบตั ิตาม
กฎหมาย ส่งเสริ มสัมพันธภาพที่ดีตอ่ ลูกค้ า ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน สิทธิแรงงาน และทรัพย์สินทางปั ญญา และการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่
ซึง่ บริ ษัทเชื่อมัน่ ว่าการสร้ างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริ ษัทกับผู้มีสว่ นได้ เสียจะเป็ นรากฐานที่สาคัญที่จะช่วยให้ บริ ษัทสามารถเจริ ญเติบโต
ได้ อย่างยัง่ ยืน เพื่อให้ การดาเนินการด้ านความรับผิดชอบต่อสังคมเป็ นไปอย่างมีประสิทธิผล บริ ษัทจึงได้ มีการกาหนดนโยบายและการ
ดาเนินงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ ดงั นี ้
การกากับดูแลกิจการที่ดี

บริ ษัทมุง่ มัน่ ในการบริ หารงานอย่างเต็มความสามารถและระมัดระวัง ภายใต้
การกากับดูแลกิจการที่ดี และคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีสว่ นได้ เสียในทุกๆ กลุม่ อย่าง
เสมอภาค เท่าเทียมกัน และเป็ นธรรมต่อทุกฝ่ าย

การประกอบกิจการ
ด้ วยความเป็ นธรรม

บริ ษัทสนับสนุนให้ มีการแข่งขันทางธุรกิจอย่างเป็ นธรรม ไม่ละเมิ ดหรื อไม่
สนับสนุนการดาเนินการที่มีลกั ษณะเป็ นการละเมิดทรัพย์ สินทางปั ญญา เคารพและ
ปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบของสังคมอย่างเคร่งครัด

การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริ ษัทเคารพในสิทธิ มนุษยชนและส่งเสริ มความเสมอภาคด้ วยการไม่เลือก
ปฏิบตั ิในการจ้ างแรงงาน ไม่บงั คับใช้ แรงงาน และปฏิบตั ิตามกฎหมายแรงงาน

การมีสว่ นร่วมของพนักงาน

บริ ษัทสนับสนุนให้ พนักงานได้ มีส่วนร่ วมในกิจกรรมต่างๆ ของบริ ษัท และมี
การจัดช่องทางการสื่อสารเพื่อแจ้ งข้ อมูลข่าวสารและเพื่อให้ พนักงานได้ แสดงความเห็น
อย่างเต็มที่

การปฏิบตั ิตอ่ แรงงาน
อย่างเป็ นธรรม

บริ ษัทส่งเสริ มให้ มีการปฏิบตั ิตอ่ แรงงานอย่างเป็ นธรรมทังในเรื
้ ่ องการกาหนด
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ ความปลอดภัยและสภาพแวดล้ อมในการทางาน ตลอดจน
การพัฒนาทักษะความรู้เพื่อโอกาสในความก้ าวหน้ าในหน้ าที่การงาน

ความรับผิดชอบต่อผู้บริ โภค

บริ ษัทมุ่งเน้ นในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้ องการของ
ลูกค้ า ในราคาที่เหมาะสม โดยคานึงถึงความพอใจสูงสุดของลูกค้ าเป็ นหลัก

มีสว่ นร่วมกับชุมชน
ในการพัฒนาความเป็ นอยู่
ที่ดี

บริ ษัทให้ ความสาคัญต่อหน้ าที่และความรับผิดชอบที่พึงปฏิบตั ิต่อชุมชนและ
สังคม โดยไม่สร้ างความเดือดร้ อน และให้ ความร่ วมมือและช่วยเหลือในเรื่ องต่างๆ ต่อ
ชุมชนโดยรอบ เพื่อความเป็ นอยูท่ ี่ดีของชุมชนและสังคม

การจัดการสิง่ แวดล้ อม

บริ ษัทรณรงค์สร้ างจิตสานึกให้ กบั พนักงานเกี่ยวกับการดูแลรักษาสิง่ แวดล้ อม
การอนุรักษ์ พลังงาน และการใช้ ทรัพยากรอย่างยัง่ ยืน
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การดาเนินงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่ อสังคมใน
กระบวนการดาเนินธุรกิจ
 การดาเนินงานด้ านสิง่ แวดล้ อมและความปลอดภัย
 บริ ษัทยึดมัน
่ ในการดูแลบุคลากรรวมทังผู
้ ้ รับเหมาที่
ต้ อ งเข้ า มาท างานภายในบริ ษั ท โดยมี เ ป้ าหมายในการลด
สถิติการเกิดอุบตั ิเหตุ ลดอัตราการบาดเจ็บให้ ดีกว่าปี ที่ผ่านมา
โดยมีนโยบายว่าจะต้ องเกิ ดอุบัติเหตุไม่เกิ น 10 ครั ง้ /ปี มีการ
ประกาศ กฎระเบียบ ข้ อบังคับ เกี่ยวกับพนักงานและผู้รับเหมา
อย่างชัดเจน รวมถึงมีการปรับปรุงสภาพแวดล้ อมในการทางาน
 มี ก ารฝึ กอบรมหลัก สู ต รเกี่ ย วกั บ ความปลอดภั ย
ให้ แก่พนักงานก่อนเข้ าสูก่ ารทางานจริ ง และให้ หวั หน้ างานเป็ น
ผู้ดแู ลและประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทางานเพื่อพิจารณา
หาแนวทางแก้ ไขกรณีพบประเด็นความไม่ปลอดภัย นอกจากนี ้
ยังมีอุปกรณ์ สาหรั บป้องกันภัยส่วนบุคคลตามความเสี่ยงของ
งานนันๆ
้ ให้ พนักงานได้ มีใช้ อย่างเหมาะสมและเพียงพอ
 มีความเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม เนื่องจากบริ ษัทไม่มี
กากของเสีย และไม่มีการใช้ สารเคมีใ นการผลิต จึงมัน่ ใจได้ ว่า
จะไม่สร้ างความเดื อดร้ อนต่อ สิ่งแวดล้ อ มโดยรอบของบริ ษั ท
อย่างแน่นอน นอกจากนี ้ยังมีการรณรงค์สร้ างจิตสานึกเกี่ยวกับ
การดูแลและรักษาสิง่ แวดล้ อมให้ แก่พนักงานด้ วย
บริ ษั ท ได้ น าหลัก ปรั ช ญาองค์ ก รที่ ว่ า “ประโยชน์ สู ง
ประหยัดสุด” มาใช้ ในการส่งเสริ ม รณรงค์และสร้ างจิตสานึก
ให้ แ ก่ พ นัก งานในการอนุรั ก ษ์ รวมทัง้ การใช้ ทรั พ ยากรและ
พลังงาน อย่างชาญฉลาดและมีประสิทธิ ภาพ โดยจัดให้ มีการ
ฝึ กอบรมพนัก งานในเรื่ อ งสิ่ง แวดล้ อ ม และผลกระทบต่ า งๆ
ร่ วมรณรงค์ประหยัดพลังงานเพื่อลดภาวะโลกร้ อน เช่น ลดการ
ใช้ กระดาษโดยการใช้ กระดาษ 2 หน้ า การปิ ดสวิทช์ ถอดปลัก๊
เครื่ องใช้ ไฟฟ้ าทุกครัง้ หลังเลิกใช้ งาน การปิ ดเครื่ องปรับอากาศ
ในช่วงก่อนเที่ยงและก่อนเลิกงานเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 10 นาที
และการใช้ ทรัพยากรน ้าอย่างคุ้มค่า ปิ ดก๊ อกน ้าให้ สนิท ปิ ดวาล์ว
น ้าในกรณีที่มีวนั หยุดยาว นอกจากนี ้บริ ษัทยังนาหลักปรัชญา
องค์ ก รดัง กล่า วมาใช้ ในการประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ง านของ
ผู้บริ หารและพนักงานอีกด้ วย

การดาเนินงานด้ านสังคม
 การพัฒนาบุคลากรและการคานึงถึงสิทธิมนุษยชน
บุค ลากรเป็ นก าลัง ส าคัญ ในการขับ เคลื่อ นให้ อ งค์ ก ร
ประสบความส าเร็ จ บริ ษั ท จึ ง ให้ ค วามสาคัญ กับ การพัฒ นา
บุคลากรและการเคารพในสิทธิมนุษยชน ดังต่อไปนี ้
 การพัฒนาพนักงาน
กลุ่มบริ ษัทมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากร โดยมี
วัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ พั ฒ นาบุ ค ลากรในด้ านความรู้ ความ
สามารถในการปฏิบตั ิงานทังในส่
้ วนงานเทคนิค (Technical)
และสายงานวิชาชี พ (Professional) เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ความเข้ าใจ และพัฒนาองค์กร นอกจากนี ้ยังเป็ นการรักษา
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้ ทางานกับกลุม่ บริ ษัทใน
ระยะยาว มีความก้ าวหน้ าในอาชีพ โดยกลุม่ บริ ษัทได้ มีการ
จัดอบรมดังนี ้
1. จัดอบรมภายในบริ ษัท (In House Training) เป็ นการ
อบรมให้ กั บ พนั ก งานใหม่ ใ นสายงานโดยบุ ค ลากรที่ มี
ประสบการณ์ในสายงานนันๆ
้ ร่วมถ่ายทอดความรู้ พร้ อมทัง้
ประสบการณ์ให้
2. จัด อบรมนอกสถานที่ อ ย่า งสม่ า เสมอในเรื่ อ งความรู้
เฉพาะด้ านและเทคนิ ค ต่ า งๆ โดยค านึ ง ถึ ง การจั ด การ
ฝึ กอบรมให้ เ หมาะสมกับ งานในแต่ละสายงาน เช่ น การ
ฝึ กอบรมคอมพิวเตอร์ การฝึ กอบรมด้ านเทคโนโลยีการผลิต
เป็ นต้ น
กลุ่มบริ ษัทได้ จัดตังโครงการการแลกเปลี
้
่ยนความรู้
ระหว่างพนักงานด้ วยกันเอง (Learning and Teaching
Organization Program) โดยจะให้ พนักงานที่มีประสบ
การณ์ ในแต่ละสายงานเป็ นอาจารย์ ถ่า ยทอดความรู้ และ
ประสบการณ์ ที่ตนมีในสายงานนัน้ ๆ ให้ แก่นกั เรี ยนซึ่งเป็ น
พนักงานจากสายงานอื่นๆ ให้ มีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับ
การปฏิบตั ิงานในสายงานอื่นๆ ทังนี
้ ้เพื่อเป็ นการเสริ มสร้ าง
ทักษะความรู้ เพิ่มเติมให้ กับพนักงาน และยังเป็ นการสร้ าง
ความสัมพันธ์ ในการปฏิบัติงาน อีกทัง้ ยังช่วยส่งเสริ มการ
สือ่ สารภายในองค์กรให้ มีความราบรื่ นและเกิดประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ ้น
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 การปฏิบตั ิตอ่ แรงงานอย่างเป็ นธรรม
นอกจากเงิ น เดื อ นที่ พ นั ก งานจะได้ รั บ จากการ
ปฏิ บัติ ง านแล้ ว บริ ษั ท ยัง มี ก ารบริ ห ารจั ด การเกี่ ย วกั บ
สวัสดิการและผลตอบแทนอื่นๆ ทังตามที
้
่กฎหมายกาหนด
และตามที่ บ ริ ษั ท เห็ น สมควรที่ จ ะเพิ่ ม ให้ จ ากที่ ก ฎหมาย
กาหนดเพื่อเป็ นขวัญและกาลังใจให้ กับพนักงาน นอกจาก
นันทางบริ
้
ษัทยังมีการปรับค่าตอบแทนให้ กบั พนักงานทุกปี
โดยพิจารณาการปรับค่าตอบแทนจากการประเมินผลการ
ปฏิ บัติ ง านของพนักงานทุกเดื อน โดยมี อัต ราการปรั บ ค่า
ตอบแทนตามนโยบายที่บริ ษัทกาหนดในแต่ละปี ทังนี
้ ้ต้ อง
สอดคล้ องกับสถานการณ์และสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ
 ความรับผิดชอบต่อลูกค้ า
บริ ษัท มี การสร้ างความสัม พัน ธ์ อัน ดีต่อ ลูก ค้ า ทุกกลุ่ม
มาอย่างช้ านาน ด้ วยการบริ หารความสัมพันธ์ที่ดี โดยยึดหลักใน
การดาเนินธุรกิจที่ว่า “งานบริ การของเราเริ่ มก่อนการขาย” โดย
การเข้ า ไปพบลูก ค้ า เพื่ อ ให้ ค าปรึ ก ษา แนะน า และรั บ ความ
ต้ องการจากลูกค้ าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ลกู ค้ าต้ องการ หลังจาก
นันร่
้ วมกันพัฒนาจนได้ ผลิตภัณฑ์ตามความต้ องการของลูกค้ า
อย่างแท้ จริ ง
 การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม
บริ ษั ท มี น โยบายในการเคารพสิ ท ธิ ใ นทรั พ ย์ สิ น ทาง
ปั ญ ญาและงานอัน มี ลิ ข สิ ท ธิ์ ข องผู้อื่ น โดยไม่ ล ะเมิ ด หรื อ ไม่
สนับสนุนการดาเนินการที่มีลกั ษณะเป็ นการละเมิดทรั พย์ สิน
ทางปั ญญาและงานอันมีลิขสิทธิ์ ของผู้อื่น ซึ่งแสดงถึงเจตนารมณ์
ของบริ ษัท ในการดาเนินธุรกิจด้ วยความเป็ นธรรม เคารพและ
ปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปั ญญา เช่น การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างถูกต้ องตามลิขสิทธิ์
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การดูแลพัฒนาสังคม
 การร่ วมพัฒนาชุมชนและสังคม
บริ ษัทได้ ให้ ความสาคัญต่อการพัฒนาชุมชนและสังคม
ไปควบคูก่ บั การดาเนินงานของบริ ษัท โดยได้ จดั ทาเป็ นโครงการ
ต่างๆ ดังนี ้
1. การมอบทุนการศึกษาประจาปี ซึ่งได้ จัดทามาอย่าง
ต่อเนื่องทุกปี ให้ แก่เยาวชนผู้ที่มีความประพฤติดีและมีผลการ
เรี ยนดีในท้ องถิ่น
2. การให้ การสนับ สนุน นัก ศึ ก ษาสหกิ จ ศึ ก ษา โดย
นักศึกษาที่อยู่ในหลักสูตรจะมีการจัดทาโครงงานต่างๆ ส่งให้
ทางมหาวิ ท ยาลัย ในระหว่ า งฝึ กงาน ทางบริ ษั ท จึ ง ให้ การ
สนับสนุนการจัดสรรงบประมาณในการดาเนินโครงการ จัดหา
สถานที่ อุปกรณ์ตา่ งๆ ตลอดจนทีมพี่เลี ้ยงเพื่อคอยให้ คาปรึ กษา
เพื่อให้ โครงงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาสาเร็ จลุลว่ งได้ ด้วยดี
3. การซ่อมแซมทางสาธารณประโยชน์ในเขตชุมชนที่
บริ ษัทตังอยู
้ ่ เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของผู้ที่ใช้ เส้ นทาง
4. การขุดลอกคู คลอง เพื่อช่วยในการระบายน ้าในเขต
ชุมชนที่บริ ษัทตังอยู
้ ก่ ่อนย่างเข้ าฤดูฝน
นอกจากนี ้บริ ษัทได้ มีการจัดทารายงานความรับผิด ชอบ
ต่ อ สัง คม ซึ่ ง ได้ เ ปิ ดเผยข้ อ มูล เกี่ ย วกับ นโยบายและผลการ
ดาเนินงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ที่แสดงถึงความรับผิดชอบ
ต่อ สัง คม สิ่ ง แวดล้ อ ม การต่ อ ต้ า นการทุจ ริ ต และคอร์ รั ป ชั่น
เพื่อให้ ผ้ มู ีส่วนได้ เสียได้ เข้ าถึงข้ อมูลอย่างถูกต้ อง ชัดเจน และ
เท่า เที ย มกัน ทัง้ นี บ้ ริ ษั ท ได้ เ ผยแพร่ ข้ อ มูลให้ กับ ผู้ที่ ส นใจบน
เว็บไซต์ของบริ ษัทที่ www.citysteelpcl.com
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การต่ อต้ านการทุจริตและคอร์ รัปชั่น
บริ ษัทยึดมัน่ ในการดาเนินธุรกิจด้ วยความโปร่ งใส อยู่ภายใต้ กรอบของกฎหมาย หลักจริ ยธรรมและแนวทางการกากับดูแล
กิจการที่ดี รวมทังสนั
้ บสนุนการต่อต้ านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ในทุกรู ปแบบ และตระหนักเป็ นอย่างดีว่าการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ส่งผล
กระทบต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ สังคม ความมัน่ คงของประเทศ โดยมุ่งมัน่ กระทาในสิ่งที่ถูกต้ อง ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริ ต ตรงไปตรงมา ภายใต้ กฎหมายและกฎระเบียบของบริ ษัท โดยถือปฏิบตั ิในทุกกิจกรรมและในการตัด สินใจในทุกเรื่ อง บริ ษัทได้ มีการ
ปลูกฝั งและรณรงค์ให้ พนักงานมีจิตสานึกต่อต้ านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ โดยห้ ามมิให้ พนักงานให้ หรื อรับสินบนและสิ่งจูงใจในรู ปแบบ
ใดๆ ทังสิ
้ ้น และห้ ามมอบหมายให้ ผ้ อู ื่นให้ หรื อรับสินบนและสิ่งจูงใจแทนตนเอง เนื่องจากการติดสินบนในการดาเนิน ธุรกิจถือเป็ นสิ่งผิด
กฎหมายและมีความผิดทางอาญา รวมถึงได้ กาหนดบทลงโทษในกรณีที่ฝ่าฝื นไว้ ด้วย นอกจากนี ้คณะกรรมการบริ ษัทได้ มีมติให้ บริ ษัทเข้ า
ร่ วมโครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต ซึ่งปั จจุบนั บริ ษัทอยู่ในขันตอน
้
การจัดเตรี ยมเอกสารเพื่อสมัครเข้ าร่ วมโครงการ อย่างไรก็ดีบริ ษัทได้ เข้ าร่ วมเป็ นสมาชิ กเครื อข่ายหุ้นส่วนต้ านทุจริ ตเพื่อประเทศไทย
(Partnership Against Corruption for Thailand) (PACT) อีกด้ วย ทังนี
้ ้บริ ษัทได้ เปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับการต่อต้ านการทุจริ ตและ
คอร์ รัปชัน่ ไว้ ในรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมซึง่ ได้ เผยแพร่ไว้ บนเว็บไซต์ของบริ ษัทที่ www.citysteelpcl.com
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัท ซิตี ้ สตีล จากัด (มหาชน) ประกอบด้ วยกรรมการอิสระจานวน 3 ท่านได้ แก่ นายอนุตร
ตันตราภรณ์ ซึ่งดารงตาแหน่งเป็ นประธานกรรมการตรวจสอบ, และกรรมการตรวจสอบอีก 2 ท่าน คือ นายภัทรธร ทัศนสุวรรณ และ
นายหริ รักษ์ จามรกุล โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีวาระในการดารงตาแหน่งคราวละ 2 ปี
ในปี 2560/2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ ประชุมร่ วมกับผู้จดั การฝ่ ายตรวจสอบภายในตามวาระที่เกี่ยวข้ องจานวน 4 ครัง้
และได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างเป็ นอิสระดังนี ้
1) พิจารณาสอบทานงบการเงินของบริ ษัทและงบการเงินรวมประจารายไตรมาสและงบการเงินประจาปี 2560/2561
ทังในด้
้ านความถูกต้ องและการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเพียงพอ โดยคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริ ษัท
ได้ จดั ทาขึ ้นอย่างถูกต้ องเป็ นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทัว่ ไปและมีการเปิ ดเผยข้ อมูลที่สาคัญอย่างเพียงพอในหมาย
เหตุประกอบงบการเงิน
2) ประเมินความเหมาะสมและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ซึ่งครอบคลุมถึง
การบริ หารจัดการทัว่ ไปของฝ่ ายต่างๆ การควบคุมด้ านการบริ หารการเงิน การปฏิบตั ิตามกฎหมาย รวมทังสอบทานนโยบาย
้
แนวทางการบริ หารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริ ษัทมีการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่
เหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิผล
3) สอบทานให้ บ ริ ษั ท มี ก ารปฏิ บัติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ ข้ อ ก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรื อกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริ ษัทได้ มีการปฏิบตั ิตาม
กฎหมายและข้ อกาหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินธุรกิจอย่างเหมาะสม
4) พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทขออนุมตั ิที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตังผู
้ ้ สอบ
บัญ ชี จ ากบริ ษั ท สอบบัญ ชี ธ รรมนิ ติ จ ากัด ซึ่ ง มี ค วามเป็ นอิ ส ระเพื่ อ ท าหน้ า ที่ เ ป็ นผู้ส อบบัญ ชี ข องบริ ษั ท และก าหนด
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี 2561/2562 รวมทังมี
้ การเข้ าร่ วมประชุมกับผู้สอบบัญชีของบริ ษัท เพื่อรับฟั งความเห็นของ
ผู้สอบบัญชีตอ่ การควบคุมภายในและงบการเงินของบริ ษัท
5) พิจารณารายการระหว่างกันของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยกับบุคคลหรื อกิ จการที่เกี่ ยวข้ องกัน โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นว่ารายการระหว่างกันมีความสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มบริ ษัท และมีการเปิ ดเผยข้ อมูล
รายการระหว่างกันอย่างถูกต้ องครบถ้ วน
6) สอบทานการปฏิบตั ิงานของตนเองโดยได้ เปรี ยบเทียบกับแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีการ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิ ภาพและเป็ นไปตามแนวทางที่กาหนดไว้ รวมทัง้ สอบทานและประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ าย
ตรวจสอบภายในของบริ ษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าฝ่ ายตรวจสอบภายในมีการดาเนินงานได้ อย่างเหมาะสมและ
เป็ นไปตามแผนงานที่ได้ วางไว้
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7) สอบทานนโยบายการกากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณของบริ ษัทให้ ได้ มาตรฐานสากลและเหมาะสมกับการ
ดาเนินธุรกิจของบริ ษัท ทบทวนและสอบทานนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้ านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ รวมถึงนโยบายด้ านความ
รับผิดชอบต่อสังคม
8) ได้ จัดให้ มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จานวน 4 ครั ง้ ในปี 2560/2561 ที่ผ่านมา โดยรายละเอียดการ
เข้ าร่วมประชุม
1. นายอนุตร ตันตราภรณ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ
เข้ าร่วมประชุม 4 ครัง้ (4/4)
2. นายภัทรธร ทัศนสุวรรณ กรรมการตรวจสอบ
เข้ าร่วมประชุม 4 ครัง้ (4/4)
3. นายหริ รักษ์ จามรกุล
กรรมการตรวจสอบ
เข้ าร่วมประชุม 4 ครัง้ (4/4)
โดยสรุป ในในปี 2560/2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ ใช้ ความรู้ ความสามารถ และความระมัดระวัง พร้ อมทัง้ มีความอิสระ
อย่างเพียงพอในการปฏิบตั ิหน้ าที่สอบทานข้ อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับรายงานทางการเงินและการตรวจสอบภายใน พร้ อมทังได้
้ สง่ เสริ มให้
บริ ษัทมีการปฏิบตั ิตามข้ อพึงปฏิบตั ิที่ดีของบริ ษัทจดทะเบียน และปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี รวมทังมี
้ ระบบ
การตรวจสอบภายในที่เหมาะสม โดยคานึงถึงผู้ที่มีสว่ นได้ สว่ นเสียของบริ ษัทและสังคมโดยรวม ตลอดจนให้ คาแนะนาในเรื่ องเกี่ยวกับการ
บริ หารความเสี่ยง และระบบควบคุมภายในที่ดี เพื่อช่วยกาหนดแผนการปฏิบตั ิงานในอนาคต รวมไปถึงวิธีแก้ ไขและป้องกันความเสี่ยง
อย่างมีประสิทธิภาพต่อคณะผู้บริ หารด้ วย

นายอนุตร ตันตราภรณ์
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานประจาปี 2561

รายการระหว่ างกัน
1. บริษัท สยาม ซี.ที.พี. อุตสาหกรรม จากัด
ประเภทกิจการ ประกอบกิจการจาหน่ายอุปกรณ์ประดับยนต์ที่ทาจากโลหะ
สถานที่ตงั ้
88 หมูท่ ี่ 4 ถนนบายพาส ตาบลหนองไม้ แดง อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ลักษณะความสัมพันธ์
 กลุม
่ ตระกูลพงศ์รัตนเดชาชัยเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน บจก.สยาม ซี.ที.พี. อุตสาหกรรม ในสัดส่วนร้ อยละ 100
 นางเค็ง พงศ์ รัตนเดชาชัย และ นายบัณฑิต พงศ์ รัตนเดชาชัย ซึ่งเป็ นกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ ของบริ ษั ท ได้ ดารงตาแหน่งเป็ น
กรรมการบริ ษัทของ บจก. สยาม ซี.ที.พี. อุตสาหกรรม
บจก.สยาม ซี.ที.พี. อุตสาหกรรม มีการทารายการระหว่างกันกับบริ ษัทย่อย ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
ลักษณะของรายการระหว่างกัน
บจก. ซิตี ้ สตีล โปรดักส์ ซื ้อพลังงานไฟฟ้ าจาก บจก. สยาม ซี.ที.พี. อุตสาหกรรม โดยบริ ษัทได้ ทาการติดตังมิ
้ เตอร์ ไฟฟ้ าที่
จุดจ่ายไฟเพื่อให้ ทราบถึงปริ มาณไฟฟ้ าที่ใช้ จริ ง ทังนี
้ ้มีการตกลงชาระค่าซื ้อพลังงานไฟฟ้ าในราคาต้ นทุนบวกกาไรส่วนเพิ่ม
มูลค่าของรายการระหว่างกัน
ปี 2560/2561 มูลค่า 0.89 ล้ านบาท
ปี 2559/2560 มูลค่า 0.88 ล้ านบาท
ความเห็นกรรมการตรวจสอบและความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ วเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็ นธรรมทังเงื
้ ่ อนไขและราคาโดย
ก่อให้ เกิดประโยชน์แก่บริ ษัท
2. บริษัท ดับบลิว เค พี แอสเซ็ท พลัส จากัด
ประเภทกิจการ ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
สถานที่ตงั ้
88/8 หมูท่ ี่ 4 ถนนบายพาส ตาบลหนองไม้ แดง อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ลักษณะความสัมพันธ์
 กลุม
่ ตระกูลพงศ์รัตนเดชาชัยเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน บจก.ดับบลิว เค พี แอสเซ็ท พลัส ในสัดส่วนร้ อยละ 100
 นายคมกริ ช พงศ์รัตนเดชาชัย และ นางสาวสุพต
ั รา พงศ์รัตนเดชาชัย ซึ่งเป็ นกลุม่ ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริ ษัท ได้ ดารงตาแหน่ง
เป็ นกรรมการบริ ษัทของ บจก.ดับบลิว เค พี แอสเซ็ท พลัส
 บจก. ดับ บลิ ว เค พี แอสเซ็ ท พลัส เป็ นบริ ษั ท ใหญ่ (Holding Company) ของบริ ษั ท โดยถื อ หุ้น ของบริ ษั ท จ านวน
166.50 ล้ านหุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 55.50 ของทุนจดทะเบียนทังหมดของบริ
้
ษัท
บจก. ดับบลิว เค พี แอสเซ็ท พลัส มีการทารายการระหว่างกันกับบริ ษัทและบริ ษัทย่อย โดยบริ ษัทและบริ ษัทย่อยเช่าช่วงพื ้นที่
อาคารโรงงานและอาคารสานักงาน จาก บจก.ดับบลิว เค พี แอส เซ็ท พลัส ซึ่งอัตราค่าเช่าเป็ นอัตราใกล้ เคียงกับราคาตลาดของการ
เช่าพื ้นที่ในบริ เวณใกล้ เคียง โดยมีรายละเอียดดังนี ้
(1) บริษัท
ลักษณะของรายการระหว่างกัน
บริ ษัท เช่าช่วงพื ้นที่อาคารสานักงาน พื ้นที่ 576 ตรม. เป็ นระยะเวลา 3 ปี ตังแต่
้ วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึง 31 กรกฎาคม 2562
มูลค่าของรายการระหว่างกัน
ปี 2560/2561 มูลค่า 0.04 ล้ านบาท
ปี 2559/2560 มูลค่า 0.04 ล้ านบาท
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(2) บริษัท สยาม ไอโซ โปร จากัด
ลักษณะของรายการระหว่างกัน
บจก.สยาม ไอโซ โปร เช่าช่วงพื ้นที่อาคารสานักงาน พื ้นที่ 96 ตรม. เป็ นระยะเวลา 3 ปี ตังแต่
้ วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึง
31 กรกฎาคม 2562
มูลค่าของรายการระหว่างกัน
ปี 2560/2561 มูลค่า 0.01 ล้ านบาท
ปี 2559/2560 มูลค่า 0.01 ล้ านบาท
(3) บริษัท มาร์ ค เวิลด์ ไวด์ จากัด
ลักษณะของรายการระหว่างกัน
บจก.มาร์ ค เวิลด์ไวด์ เช่าช่วงพื ้นที่อาคารสานักงานและโรงงาน (สาขา 1) พื ้นที่ 1,680 ตรม. เป็ นระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน ตังแต่
้
วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึง 31 มกราคม 2561
มูลค่าของรายการระหว่างกัน
ปี 2560/2561 มูลค่า 0.05 ล้ านบาท
ปี 2559/2560 มูลค่า 0.22 ล้ านบาท
(4) บจก. ซิตี ้ สตีล โปรดักส์
ลักษณะของรายการระหว่างกัน
บจก.ซิตี ้ สตีล โปรดักส์ เช่ าช่ว งพืน้ ที่อาคารโรงงาน พืน้ ที่ 8,208 ตรม. เป็ นระยะเวลา 2 ปี 9 เดื อน นับตัง้ แต่ วัน ที่
1 พฤศจิกายน 2559 ถึง 31 กรกฎคม 2562
มูลค่าของรายการระหว่างกัน
ปี 2560/2561 มูลค่า 0.49 ล้ านบาท
ปี 2559/2560 มูลค่า 0.37 ล้ านบาท
ความเห็นกรรมการตรวจสอบและความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ วเห็นว่ารายการดังกล่าว มีความสมเหตุสมผลและเป็ นธรรมทัง้ เงื่อนไขและราคา โดย
ก่อเกิดประโยชน์แก่บริ ษัท
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มาตรการหรือขัน้ ตอนการอนุมัตกิ ารทารายการ
ระหว่ างกัน
บริ ษัทมีนโยบายในการเข้ าทารายการระหว่างกันที่จะ
เกิดขึ ้นกับบุคคลที่อาจจะมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ โดย
แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท
1) รายการที่เกิดขึ ้นเป็ นปกติและต่อเนื่องในกรณีการค้ า
ปกติ
เป็ นรายการที่เกิดขึ ้นตามปกติและต่อเนื่อง โดยจะมีการ
ก าหนดเงื่ อ นไขสาหรั บ แต่ ละรายการให้ เ ป็ นไปตามเงื่ อ นไข
การค้ าทัว่ ไป และเป็ นไปตามราคายุติธรรม สมเหตุสมผลและ
สามารถตรวจสอบได้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ อนุมตั ิและ
กาหนดให้ บริ ษัทสามารถทารายการระหว่างกันได้ โดยที่ไม่ต้อง
ขออนุมตั ิจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน และทุกไตรมาสฝ่ าย
ตรวจสอบภายในจะต้ องนาเสนอสรุ ปรายการระหว่างกันที่ผ่าน
การตรวจสอบแล้ วให้ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ ความ
เห็ น ชอบ ซึ่ ง ในการท ารายการระหว่ า งกั น นี ใ้ ห้ ค านึ ง ถึ ง ผล
ประโยชน์ของบริ ษัทเป็ นสาคัญ
2) รายการพิเศษที่เกิดขึ ้นเป็ นครัง้ คราว
รายการระหว่างกันที่มีลกั ษณะเป็ นรายการที่เกิดขึ ้นเป็ น
ครั ง้ คราว บริ ษั ท จะจัด ให้ ค ณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้ใ ห้
ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าวทัง้ ใน
ด้ านความจาเป็ นและด้ านราคา หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่
มี ค วามช านาญในการพิ จ ารณาบริ ษั ท จะจัด ให้ มี บุค คลซึ่ง มี
ความรู้ ความชานาญพิเศษที่เป็ นอิสระจากบริ ษัทและบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ ง เป็ นผู้ให้ ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่าง
กัน ดัง กล่ า ว หรื อ ผู้ส อบบัญ ชี ข องบริ ษั ท เป็ นผู้ ให้ ความเห็ น
เกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพื่อใช้ ประกอบการตัดสินใจ
ของคณะกรรมการตรวจสอบหรื อผู้ถือหุ้นแล้ วแต่กรณี โดยใน
การออกเสียงในที่ประชุมนันๆ
้ กรรมการหรื อผู้ที่อาจมีความขัด
แย้ งทางผลประโยชน์หรื อมีสว่ นได้ เสียในการทารายการระหว่าง

รายงานประจาปี 2561
กันจะไม่มีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน ทังนี
้ ้บริ ษัท จะทาการเปิ ด
ข้ อมูลรายการระหว่างกันไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่
ได้ รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริ ษัทด้ วย
ทังนี
้ ้บริ ษัทได้ ให้ คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้พิจารณา
รายการที่เกิดขึน้ ร่ วมกับผู้บริ หาร ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ
พิจารณาแล้ วเห็นว่ารายการระหว่างกันที่เกิดขึน้ ในปี 2560/2561
เป็ นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเป็ นธรรมทังเงื
้ ่อนไขและ
ราคา โดยก่อให้ เกิดประโยชน์แก่บริ ษัท

นโยบายหรือแนวโน้ มการทารายการระหว่ างกันใน
อนาคต
ในอนาคตบริ ษัท อาจมี ก ารเข้ า ท ารายการระหว่า งกัน
ตามแต่ เ ห็ น สมควร ทัง้ นี บ้ ริ ษั ท จะต้ อ งปฏิ บัติ ใ ห้ เ ป็ นไปตาม
กฎหมายว่ า ด้ ว ยหลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ ข้ อ บัง คับ
ประกาศ คาสัง่ หรื อข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย นอกจากนี ้บริ ษัทจะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันที่เกิดขึ ้นไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้ รับการตรวจสอบจากผู้สอบ
บัญชีของบริ ษัท โดยปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่
รับรองโดยทัว่ ไป และแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี
เพื่ อ ให้ เป็ นไปตามพระราชบั ญ ญั ติ ห ลัก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 เกี่ยวกับการทาธุรกรรมที่
เป็ นข้ อตกลงทางการค้ าระหว่ า งบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยกั บ
กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อบุคคลที่มีความเกี่ ยวข้ องตามมาตรา
89/12(1) ซึ่งมีผลใช้ บงั คับตังแต่
้ วนั ที่ 31 สิงหาคม 2551 นัน้
บริ ษั ท ได้ ท าการขออนุมัติ ใ นหลัก การเกี่ ย วกับ ข้ อตกลงทาง
การค้ าที่มีเงื่ อนไขการค้ าโดยทั่วไป ในการทาธุรกรรมระหว่าง
บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ย กับ กรรมการ ผู้บ ริ ห าร หรื อ บุค คลที่ มี
ความเกี่ยวข้ อง โดยให้ ฝ่ายจัดการสามารถอนุมตั ิการทาธุรกรรม
ที่เ ป็ นรายการธุร กิ จปกติห รื อ รายการสนับ สนุน ธุ รกิ จ ปกติ ที่ มี
เงื่อนไขการค้ าโดยทัว่ ไปได้
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บริษัท ซิตี ้ สตีล จากัด (มหาชน)

การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ
การวิเคราะห์ การดาเนินงานและฐานะทางการเงิน
ผลการดาเนินงาน
 ภาพรวมของผลการดาเนินงานทีผ
่ า่ นมา
กลุ่มบริ ษัทมีรายได้ หลักมาจากการประกอบธุรกิจผลิต
และจาหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับโลหะ โดยมีการแยกประเภท
ผลิตภัณฑ์ตามลักษณะและการใช้ งานของผลิตภัณฑ์เพื่อให้ ง่าย
ต่อการทาความเข้ าใจ ออกเป็ น 2 ประเภท ได้ แก่ 1) ผลิตภัณฑ์
โลหะโครงสร้ าง, ผลิตภัณฑ์โลหะที่เกี่ยวกับอุปกรณ์จดั เก็บและ
ลาเลียง, และผลิตภัณฑ์โลหะอื่นๆ และ 2) ชิน้ ส่วนโลหะและ
ผลิตภัณฑ์โลหะแปรรูป รวมถึงการให้ บริ การด้ านโลหะครบวงจร
และกลุ่ม บริ ษัท ยังมี รายได้ อี ก บางส่วนจากการจ าหน่า ยวัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้ ในโรงงานอุตสาหกรรม
ในรอบ 3 ปี ที่ผ่านมา กลุ่มบริ ษัทมีรายได้ รวมเท่ากับ
525.77 ล้ านบาท, 389.20 ล้ านบาท, และ 395.81 ล้ านบาท ใน
ปี 2558/2559, ปี 2559/2560, และปี 2560/2561 ตามลาดับ
โดยลดลงร้ อยละ 25.98 ในปี 2559/2560 และเพิ่มขึ ้นร้ อยละ
1.70 ในปี 2560/2561 โดยในปี 2560/2561 รายได้ รวมของกลุม่
บริ ษัทมีการปรับตัวเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยประมาณ 6.61 ล้ านบาท
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงครึ่งหลังของปี 2560/2561 รายได้ ของ
กลุม่ บริ ษัทมีการปรับตัวเพิ่มขึ ้นค่อนข้ างมากเมื่อเปรี ยบเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปี ก่อน จึงสามารถชดเชยกับรายได้ ที่ปรั บตัว
ลดลงในช่วงครึ่ งแรกของปี ได้ และส่งผลให้ ร ายได้ รวมของทังปี
้
ปรับตัวเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อย
ทัง้ นีก้ ารปรั บตัวเพิ่มขึน้ ของรายได้ ในช่วงครึ่ งปี หลัง มี
สาเหตุหลักมาจากการลงทุนในภาคเอกชนเริ่ มมีแนวโน้ มที่ดีขึ ้น
ประกอบกับกลุ่มบริ ษัทมีการปรั บลดสัดส่วนอัตรากาไรขัน้ ต้ น
และราคาขายลงเพื่อเพิ่มปริ มาณการขายและรักษาฐานลูก ค้ า
ของกลุม่ บริ ษัทไว้ ถึงแม้ ว่าการลงทุนของภาคเอกชนมีแนวโน้ ม
ปรับตัวเพิ่มขึ ้น แต่ก็ยงั คงอยูใ่ นระดับต่า เนื่องจากผู้ประกอบการ
บางส่วนยังมีกาลังการผลิตส่วนเกินเหลืออยู่ และยังคงมีสินค้ า
คงเหลือบางส่วนเหลืออยูเ่ ช่นกัน จึงยังคงทาให้ ความต้ องการใน
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องกลุ่ ม บริ ษั ท ยั ง ปรั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ น้ ได้ ไม่ ม ากนั ก
ถึงแม้ วา่ รายได้ ของกลุม่ บริ ษัทจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ ้น แต่ผลจาก

การปรับลดสัดส่วนอัตรากาไรขันต้
้ นลง ก็ทาให้ กาไรขันต้
้ นและ
กาไรสุทธิของกลุม่ บริ ษัทปรับตัวลดลงค่อนข้ างมาก
กลุม่ บริ ษัทมีคา่ ใช้ จ่าย อันได้ แก่
 ต้ น ทุน ขายและบริ ก ารซึ่ง เท่า กับ 383.64 ล้ านบาท,
267.27 ล้ านบาท, และ 301.36 ล้ านบาท ในปี 2558/2559, ใน
ปี 2559/2560, และในปี 2560/2561 โดยคิดเป็ นร้ อยละ 72.97,
ร้ อยละ 68.67, และร้ อยละ 76.14 ของรายได้ รวม
 ค่า ใช้ จ่ า ยในการขายเท่า กับ 21.82 ล้ า นบาท ในปี
2558/2559, 6.99 ล้ า นบาท ในปี 2559/2560, และ 8.49
ล้ านบาท ในปี 2560/2561 เมื่อคิดเป็ นอัตราส่วนต่อรายได้ รวม
จะอยูท่ ี่ร้อยละ 4.15, ร้ อยละ 1.80, และร้ อยละ 2.14 ตามลาดับ
 ค่ า ใช้ จ่ า ยในการบริ ห าร เท่ า กับ 42.03 ล้ า นบาท,
54.05 ล้ านบาท, และ 52.54 ล้ านบาท ซึง่ คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ
7.99, ร้ อยละ 13.89, และร้ อยละ 13.27 ของรายได้ รวม ในปี
2558/2559, ปี 2559/2560, และปี 2560/2561
 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หารเท่ากับ 9.91 ล้ า น
บาท, 3.12 ล้ านบาท, และ 2.92 ล้ านบาท ในปี 2558/2559, ใน
ปี 2559/2560, และในปี 2560/2561 ซึ่งคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ
1.88, ร้ อยละ 0.80, และร้ อยละ 0.74 ของรายได้ รวม
กาไรสุทธิ ของกลุ่มบริ ษัทในปี 2558/2559, ในปี 2559/
2560, และในปี 2560/2561 เท่ากับ 67.79 ล้ านบาท, 56.78
ล้ านบาท, และ 30.12 ล้ านบาท ซึ่งคิดเป็ นอัตรากาไรสุทธิ ร้ อย
ละ 12.90, ร้ อยละ 14.59, และร้ อยละ 7.61 ตามลาดับ
รายได้
รายได้ จ ากการขายและการให้ บ ริ การของกลุ่ม บริ ษั ท
ในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา โดยแยกตามลักษณะและการใช้ งานของ
ผลิตภัณฑ์ แสดงให้ เห็นดังนี ้
 รายได้ จ ากการผลิ ต และจ าหน่ า ยผลิต ภัณ ฑ์ โ ลหะ
โครงสร้ าง, ผลิต ภัณ ฑ์ โลหะที่ เ กี่ ย วกับ อุป กรณ์ จัด เก็ บ และ
อุปกรณ์ลาเลียง และผลิตภัณฑ์โลหะอื่นๆ มีสดั ส่วนรายได้ สงู สุด
เมื่ อ เที ย บกับ รายได้ ประเภทอื่ น โดยคิ ด เป็ นร้ อยละ 83.04,


54
ร้ อยละ 90.73, และร้ อยละ 94.73 ของรายได้ รวมในปี 2558/
2559, ปี 2559/2560, และปี 2560/2561 ตามลาดับ โดยรายได้
จากการจ าหน่ า ยผลิต ภัณ ฑ์ ป ระเภทนี ม้ ี สัด ส่ว นเพิ่ ม มากขึ น้
เรื่ อยๆ ซึ่งกลุ่มบริ ษัทได้ เน้ นการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ ประเภทนี ้
มากขึ ้น เนื่องจากมีมลู ค่าเพิ่มสูงกว่าและมีการแข่งขันทางด้ าน
ราคาต่ า กว่ า ผลิ ต ภัณ ฑ์ โ ลหะแปรรู ป แต่ ก็ ต้ อ งแลกมาด้ วย
ขันตอนการผลิ
้
ตที่ซบั ซ้ อนและยุง่ ยากมากขึ ้น
 รายได้ จากการผลิ ต และจ าหน่ า ยโลหะและ
ผลิตภัณฑ์ โลหะแปรรู ป มีสดั ส่วนรายได้ ต่อรายได้ รวมเท่ากับ
ร้ อยละ 15.41, ร้ อยละ 6.84, และร้ อยละ 2.52 ของรายได้ รวม
ในปี 2558/2559, ปี 2559/2560, และปี 2560/2561 ตามลาดับ
รายได้ จากผลิตภัณฑ์โลหะแปรรู ปมีสดั ส่วนลดลงค่อนข้ างมาก
ในรอบ 3 ปี ที่ผา่ นมา ซึง่ มีสาเหตุหลักมาจากการแข่งขันทางด้ าน
ราคาที่มีความรุ นแรงมากขึ ้น เนื่องจากในตลาดมีผ้ ผู ลิตและผู้
จาหน่ายเป็ นจานวนมาก ทังผู
้ ้ ผลิตขนาดเล็กและผู้ผลิตขนาด
กลางและใหญ่ เนื่องจากที่ผ่านมาอุปสรรคในการทาธุรกิจและ
ต้ นทุนในการเริ่ มต้ นธุรกิจปรับตัวลดลงค่อนข้ างมากจากในอดีต
จึงทาให้ ผ้ ูผลิต ขนาดเล็ก มีจานวนมากขึน้ นอกจากนัน้ ผู้ผลิต
ขนาดกลางและใหญ่ซงึ่ ในอดีตเป็ นเพียงตัวกลางในการจาหน่าย
โลหะ ก็เริ่ มมีการเพิ่มขันตอนการผลิ
้
ตและแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์
โลหะแปรรู ปเพิ่มมากขึ ้น นอกจากนันกลุ
้ ม่ ลูกค้ าที่ซื ้อผลิตภัณฑ์
ประเภทนี ้ส่วนใหญ่จะเป็ นบริ ษัทขนาดกลางและเล็ก ซึ่งในช่วงที่
ผ่านมาได้ รับผลกระทบจากการที่เศรษฐกิจชะลอตัว กลุม่ บริ ษัท
จึงมีนโยบายในการให้ สนิ เชื่อทางการค้ าที่รัดกุมมากขึ ้น จึงทาให้
สัดส่วนการขายให้ กบั ลูกค้ าในกลุม่ นี ้ปรับตัวลดลง
 รายได้ จากการจาหน่า ยวัสดุอุปกรณ์ ที่ใ ช้ ใ นโรงงาน
อุตสาหกรรม ในรอบ 3 ปี ที่ผา่ นมากลุม่ บริ ษัทไม่มีรายได้ จากการ
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทนี ้เลย เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจไม่
เอื ้ออานวยต่อการทาการตลาดและการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์
ในกลุม่ นี ้
รายได้ ทัง้ 3 ประเภทนี ส้ ่ว นใหญ่ เ ป็ นรายได้ จ ากลูก ค้ า
ภายในประเทศ ส่วนรายได้ จากการส่งออกจะเป็ นรายได้ จากการ
จาหน่ายผลิตภัณฑ์โลหะโครงสร้ าง, ผลิตภัณฑ์โลหะที่เกี่ยวกับ
อุปกรณ์ จัดเก็บและลาเลียง, และผลิตภัณฑ์โลหะอื่นๆ รายได้
จากการส่งออกนี ้คิดเป็ นรายได้ สว่ นน้ อยเมื่อเทียบกับรายได้ จาก

รายงานประจาปี 2561
การจ าหน่ า ยภายในประเทศ รายได้ จากการส่ ง ออกในปี
2558/ 2559, ปี 2559/2560, และปี 2560/2561 มีมลู ค่าเท่ากับ
12.50 ล้ านบาท, 20.26 ล้ านบาท, และ 29.71 ล้ านบาทหรื อคิด
เป็ นร้ อยละ 2.42, ร้ อยละ 5.33, และร้ อยละ 7.72 ของรายได้
จากการขายและการให้ บริ การของกลุม่ บริ ษัท ตามลาดับ
ในรอบปี 2559/2560 ที่ ผ่ า นมาตัว เลขทางเศรษฐกิ จ
แสดงให้ เห็นว่าเศรษฐกิจไทยเริ่ มมีการขยายตัวดีขึ ้นและมูลค่า
การส่งออกก็มีแนวโน้ มปรับตัวสูงขึ ้น แต่ตวั เลขที่เพิ่มขึ ้นนันส่
้ วน
ใหญ่ มาจากการเติบโตของภาคท่องเที่ยวและบริ การ ซึ่งภาค
บริ การส่ ว นใหญ่ ไม่ ไ ด้ มี ก ารลงทุ น มากนั ก เหมื อนภาค
อุตสาหกรรม จึงทาให้ มูลค่าการลงทุนของประเทศยังคงอยู่ใน
ระดั บ ต่ า และการลงทุ น ในเครื่ องจั ก รและอุ ป กรณ์ ของ
อุตสาหกรรมการผลิตก็ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนัน้
การสูญ เสี ย ความสามารถในการดึ ง ดู ด เงิ น ลงทุ น จากต่ า ง
ประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI) และการถอนการ
ลงทุนของบริ ษัทข้ ามชาติออกไปต่างประเทศ ก็ทาให้ มลู ค่าการ
ลงทุนสุทธิจากต่างประเทศของไทยปรับตัวลดลง ซึง่ ประเทศไทย
เป็ นเพียงประเทศเดียวในภูมิภาคอาเซียนที่มีมูลค่าการลงทุน
จากต่างประเทศลดลง ในขณะที่ภมู ิภาคอาเซียนสามารถดึง ดูด
เงินลงทุนได้ เพิ่มขึ ้นมากที่สดุ ในเอเชีย จากข้ อมูลดังกล่าวจะเห็น
ได้ ว่าแนวโน้ มมูลค่าการลงทุนของภาคอุตสาหกรรมการผลิตมี
การปรับตัวลดลง ซึง่ ได้ สง่ ผลกระทบโดยตรงต่อผลประกอบการ
ของกลุ่มบริ ษัท โดยในปี 2559/2560 รายได้ จากการขายและ
การให้ บ ริ การของกลุ่ม บริ ษั ทปรั บ ตัวลดลง 137.87 ล้ า นบาท
หรื อร้ อยละ 26.64 จาก 517.60 ล้ านบาท ในปี 2558/2559
สาหรับรอบปี 2560/2561 เศรษฐกิจในประเทศมี แนว
โน้ มดี ขึน้ การผลิตภาคอุต สาหกรรมเริ่ ม มีก ารฟื ้นตัว แต่ส่ว น
ใหญ่เป็ นการฟื น้ ตัวในอุตสาหกรรมที่มีการผลิตเพื่อการส่งออก
ในขณะที่การผลิตในอุตสาหกรรมอื่น ๆ การฟื ้นตัวยังคงอยู่ใน
ระดับต่า เนื่องจากการบริ โภคภายในประเทศยังไม่มีการเติบโต
จึ ง ส่ ง ผลให้ การลงทุ น ของภาคเอกชนยัง ไม่ มี ก ารขยายตั ว
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงครึ่ งแรกของรอบปี 2560/2561 ที่
รายได้ ของกลุม่ บริ ษัทมีการปรับตัวลดลงจากงวดเดียวกันของปี
ก่อนค่อนข้ างมาก อย่า งไรก็ ดีในช่วงครึ่ งปี หลังการลงทุนของ
ภาคการผลิตเริ่ มขยายตัวมากขึ ้นในบางกลุม่ อุตสาหกรรม เช่น
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บริษัท ซิตี ้ สตีล จากัด (มหาชน)
กลุ่มยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ที่มีมูลค่าการส่งออกเพิ่มมาก
ขึน้ ประกอบกับ การลดราคาขายและลดสัด ส่ว นอัต ราก าไร
ขันต้
้ น จึงส่งผลให้ กลุ่มบริ ษัทสามารถผลิตและจาหน่ายสินค้ า
ได้ มากขึ ้น รายได้ จากการขายในช่วงครึ่งปี หลังจึงปรับตัวเพิ่มขึ ้น
และสามารถชดเชยการลดลงของรายได้ ในช่วงครึ่งปี แรกได้ และ
ทาให้ ร ายได้ ร วมทัง้ ปี ของกลุ่มบริ ษัท ใกล้ เคี ยงกับปี ก่อ น โดย
เพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยจาก 389.20 ล้ านบาท ในปี 2559/2560 เป็ น
395.81 ล้ านบาท คิดเป็ นมูลค่า 6.61 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 1.70
ต้ นทุนขายและบริ การและกาไรขันต้
้ น
ต้ น ทุ น ขายและบริ ก ารของกลุ่ม บริ ษั ท ประกอบด้ วย
ต้ นทุนวัตถุดิบ, ต้ นทุนวัสดุสิ ้นเปลือง, ต้ นทุนสินค้ าสาเร็ จรู ป
ประเภทซื ้อมาขายไป, ค่าแรงทางตรง, และค่าใช้ จ่ายในการผลิต
ซึง่ รวมถึงค่าเสื่อมราคาอาคารโรงงาน เครื่ องจักร เครื่ องมือและ
อุป กรณ์ ที่ ใ ช้ ในการผลิต และให้ บ ริ ก าร โดยในปี 2560/2561
กลุ่ม บริ ษั ท มี ต้ น ทุน ขายและบริ ก ารเท่า กับ 301.36 ล้ า นบาท
ปรั บ เพิ่ ม ขึ น้ 34.09 ล้ านบาท จาก 267.27 ล้ านบาท ในปี
2559/2560 คิดเป็ นร้ อยละ 12.75 ซึง่ เป็ นผลมาจากปริ มาณการ
ผลิตและจาหน่ายที่เพิ่มมากขึ ้น ประกอบกับการปรับตัวเพิ่มขึ ้น
ของต้ น ทุน วัต ถุดิ บ และต้ น ทุน แรงงานจากการปรั บ ขึน้ อัต รา
ค่าแรงขันต
้ ่า
สาหรับสัดส่วนของต้ นทุนขายและบริ การต่อรายได้ รวม
ในปี 2560/2561 กลุ่มบริ ษัทมีสดั ส่วนต้ นทุนขายและบริ การต่อ
รายได้ รวมเท่ า กั บ ร้ อยละ 76.14 ซึ่ ง ปรั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ น้ จากปี
2559/2560 ที่มีสดั ส่วนเท่ากับร้ อยละ 68.67 ทัง้ นีก้ ็ เป็ นผลมา
จากการภาวะการแข่งขันในตลาดที่รุนแรงมากขึ ้น กลุม่ บริ ษัทจึง
ต้ อ งมี ก ารปรั บ ราคาขายลงเพื่ อ รั ก ษาฐานลูก ค้ า จึ ง ส่ง ผลให้
สัดส่วนต้ นทุนขายและบริ การต่อรายได้ รวมมีการปรับตัวเพิ่มขึ ้น
ที่ผ่านมากาลังซื ้อของลูกค้ าและความต้ องการสินค้ าใน
ตลาดมีการปรั บตัวลดลง ส่งผลให้ การแข่งขันทวีความรุ นแรง
มากขึ น้ และลูก ค้ า มี อ านาจในการต่อ รองมากขึน้ โดยลูก ค้ า
ต้ อ งการสิน ค้ า ที่ ร าคาถูก ลง ในระยะเวลาการส่ง มอบที่ ต้ อ ง
รวดเร็ วขึ น้ ปริ มาณการสั่ ง ซื อ้ ลดลงแต่ รู ปแบบมี ค วาม
หลากหลายมากขึน้ ประกอบกับต้ นทุนวัตถุดิบและแรงงานที่
เพิ่มขึ ้น จึงส่งผลให้ กาไรขันต้
้ นของกลุม่ บริ ษัทปรับตัวลดลง โดย
ในปี 2560/2561 กลุม่ บริ ษัทมีกาไรขันต้
้ นเท่ากับ 83.56 ล้ านบาท


ลดลงจากในปี 2559/2560 ซึง่ มีกาไรขันต้
้ นเท่ากับ 112.46 ล้ าน
บาท เป็ นมูลค่า 28.90 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 25.70 และ
อัตรากาไรขัน้ ต้ นปรั บตัว ลดลงจากร้ อยละ 29.62 ในปี 2559/
2560 เหลือร้ อยละ 21.71 ในปี 2560/2561
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร และต้ นทุนทางการเงิน
ในปี 2560/2561 กลุ่ม บริ ษั ท มี ค่ า ใช้ จ่ า ยในการขาย
เท่ากับ 8.49 ล้ านบาท และมีสดั ส่วนค่าใช้ จ่ายจากการขายต่อ
รายได้ รวมเท่ากับ ร้ อยละ 2.14 ซึง่ เพิ่มขึ ้นจากปี 2559/2560 ที่มี
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการขายเท่ า กั บ 6.99 ล้ า นบาท และมี สัด ส่ ว น
ค่าใช้ จ่ายจากการขายต่อรายได้ รวมเท่ากับร้ อยละ 1.80 ซึ่งเป็ น
ผลมาจากค่า ใช้ จ่ า ยในการขนส่ง สิน ค้ า ไปต่างประเทศมี ก าร
ปรับตัวเพิ่มขึ ้น จากปริ มาณการส่งออกที่มากขึ ้นและค่าระวาง
เรื อที่เพิ่มสูงขึ ้น
ในส่ว นของค่า ใช้ จ่ า ยในการบริ ห าร ในปี 2560/2561
กลุม่ บริ ษัทมีค่าใช้ จ่ายในการบริ หารเท่ากับ 52.54 ล้ านบาท ซึ่ง
ใกล้ เคียงกับปี 2559/2560 ที่มีมลู ค่า 54.05 ล้ านบาท โดยลดลง
เล็กน้ อยประมาณ 1.51 ล้ านบาท หรื อ ร้ อยละ 2.79 ในขณะที่
ค่า ตอบแทนกรรมการและผู้บ ริ ห ารในปี 2560/2561 มี มูลค่า
เท่ากับ 2.92 ล้ านบาท ปรับตัวลดลงเล็กน้ อยจาก 3.12 ล้ านบาท
ในปี 2559/2560 ซึ่งค่าใช้ จ่ายทังสองรายการส
้
าหรับปี 2560/
2561 และ 2559/2560 มีมลู ค่าค่อนข้ างใกล้ เคียงกัน และมีการ
ปรับตัวลดลงเล็กน้ อย จากมาตรการลดค่าใช้ จ่ายของกลุม่ บริ ษัท
ในปี 2559/2560 และ 2560/2561 ที่ผ่านมา กลุม่ บริ ษัท
มีต้นทุนทางการเงินซึ่งเป็ นดอกเบี ้ยคิดลดของภาระผูกพันของ
โครงการผลประโยชน์พนักงานตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่
19 เรื่ อง ผลประโยชน์พนักงาน โดยต้ นทุนทางการเงินดังกล่าวมี
มูลค่าปี ละ 0.04 ล้ านบาท และ 0.19 ล้ านบาท ตามลาดับ โดยมี
การปรั บตัว เพิ่ ม ขึน้ เล็ก น้ อยในปี 2560/2561 จากการเปลี่ย น
แปลงประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย กลุม่ บริ ษัท
ไม่มีเงินกู้ยืมทังระยะสั
้
น้ และระยะยาวจากสถาบันการเงินหรื อ
แหล่งเงินกู้อื่น เนื่องจากกลุ่มบริ ษัทใช้ เงินทุนจากส่วนของผู้ถือ
หุ้นและกาไรสะสมจากการดาเนินงานในการประกอบธุรกิจ เพื่อ
เป็ นเงินทุนหมุนเวียน และลงทุนขยายกาลังการผลิต ดังนันกลุ
้ ม่
บริ ษัทจึงไม่มีรายจ่ายต้ นทุนทางการเงินที่เป็ นดอกเบีย้ จ่าย
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กาไร (ขาดทุน) สุทธิ
กลุม่ บริ ษัทมีกาไรสุทธิ 67.79 ล้ านบาท, 56.78 ล้ านบาท,
และ 30.31 ล้ านบาท ในปี 2558/2559, ปี 2559/2560, และปี
2560/2561 ตามลาดับ กาไรสุทธิ ของกลุ่มบริ ษัทมีการปรั บตัว
ลดลงร้ อยละ 16.25 ในปี 2559/2560 และลดลงร้ อยละ 46.96
ในปี 2560/2561 โดยการลดลงอย่า งมากของก าไรสุท ธิ ใ นปี
2560/2561 เป็ นผลสืบเนื่องมาจากการปรับตัวลดลงของกาไร
ขันต้
้ นและอัตรากาไรขันต้
้ น จากการกาหนดราคาขายที่ลดลง
เพื่อให้ สามารถแข่งขันและรักษาฐานลูกค้ าเอาไว้ ได้ ประกอบกับ
ต้ นทุนขายที่เพิ่มขึ ้นจากกระบวนการผลิตที่ต้องปรับเปลี่ยนไป
เพือ่ ให้ ตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ มากขึ ้น และต้ นทุน
วัตถุดิบและต้ นทุนแรงงานทางตรงที่ปรับตัวสูงขึ ้นในรอบปี ที่ผา่ น
มา ซึง่ ก็สง่ ผลให้ อตั รากาไรสุทธิของกลุม่ บริ ษัทในปี 2560/2561
ปรั บตัวลดลงตามไปด้ ว ยจากร้ อยละ 14.59 ในปี 2556/2560
เหลือเพียงร้ อยละ 7.61 ในปี 2560/2561


ฐานะการเงิน
 สินทรัพย์
ณ 31 กรกฎาคม 2561 กลุม่ บริ ษัทมีสินทรัพย์รวมทังสิ
้ ้น
1,369.97 ล้ านบาท สินทรัพย์สว่ นใหญ่ของกลุม่ บริ ษัทประกอบ
ด้ วย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซึ่งมีมลู ค่า 326.25 ล้ านบาท คิด
เป็ นสัดส่วนร้ อยละ 23.81 ของสินทรั พย์ รวม ซึ่งส่วนใหญ่ เป็ น
การลงทุนในอาคารโรงงาน, อาคารสานักงาน, และเครื่ องจักร
ของบริ ษัทย่อย นอกจากนันเงิ
้ นสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ซึ่งมีมลู ค่า 738.17 ล้ านบาท ก็มีสดั ส่วนเป็ นร้ อยละ 53.88 ของ
สินทรัพย์รวม โดยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของกลุ่ม
บริ ษัทที่มีเหลืออยู่เป็ นจานวนค่อนข้ างมากนัน้ ก็ เนื่องมาจาก
กลุ่ม บริ ษั ท มี ค วามจ าเป็ นต้ องใช้ เป็ นทุ น หมุ น เวี ย นในการ
ประกอบกิจการ ซึ่งหากมีการขายสินค้ าในจานวนมากขึ ้นหรื อ
รายได้ เติบโตขึ ้น กลุม่ บริ ษัทก็จะต้ องใช้ เงินทุนหมุนเวียนมากขึ ้น

รายงานประจาปี 2561
เพราะต้ องมีการซือ้ สิ ้นค้ าและวัตถุดิ บและให้ เครดิตกับลูกค้ า
เพิ่มขึ ้นด้ วย นอกจากนันเงิ
้ นสดที่เหลือก็จะใช้ ในการรักษาสภาพ
คล่องในภาวะที่เศรษฐกิจชะลอตัว และเป็ นการสารองเอาไว้ ใช้
สาหรับการลงทุนของกลุม่ บริ ษัทในอนาคต
ในปี 2560/2561 กลุ่ม บริ ษั ท มี สิ น ทรั พ ย์ ร วมเพิ่ ม ขึ น้
20.89 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 1.55 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี
2559/2560 ซึ่งมียอดสินทรัพย์รวม ณ 31 กรกฎาคม 2560 เท่า
กับ 1,349.08 ล้ านบาท โดยสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ ้นส่วนใหญ่นนเป็
ั้ น
ผลมาจากปริ มาณเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด รวมทัง้
ปริ มาณลูกหนี ้การค้ าที่ปรับตัวเพิ่มขึ ้น จากการจาหน่ายสินค้ าที่
เพิ่มมากขึ ้นในช่วงปลายปี 2560/2561 ที่ผา่ นมา
คุณภาพของสินทรัพย์
 ลูกหนี ้การค้ า-สุทธิ
ในการให้ สิ น เชื่ อ ทางการค้ า แก่ ลูก ค้ า กลุ่ม บริ ษั ท จะ
พิจ ารณาจากประวัติ ก ารติ ดต่อ ฐานะทางการเงิ นของลูก ค้ า
ปริ ม าณงานและความต่ อ เนื่ อ งของการได้ รั บ งานรวมถึ ง
สภาพเศรษฐกิจโดยรวมเป็ นเกณฑ์ในการพิจารณา ในกรณีของ
ลูกค้ าใหม่ กลุ่มบริ ษัทอาจเรี ยกเก็ บมัดจาร้ อยละ 30-40 ของ
มูลค่างาน กลุม่ บริ ษัทมีนโยบายการให้ เครดิตสาหรับลูกค้ าทัว่ ไป
อยู่ที่ 30 วัน สาหรับลูกค้ าที่ติดต่อกันมานานและมีปริ มาณงาน
และมูลค่างานสูงจะได้ รับเครดิตอยูร่ ะหว่าง 30-90 วัน
ณ 31 กรกฎาคม 2560 กลุม่ บริ ษัทมีลกู หนี ้การค้ าเท่ากับ
51.59 ล้ านบาท และ ณ 31 กรกฎาคม 2561 มีลกู หนี ้การค้ า
เท่ากับ 70.22 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 18.63 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ
36.11 ซึ่ง ลูกหนี ก้ ารค้ า ของกลุ่ม บริ ษั ท ส่ว นใหญ่ เป็ นลูก หนี ้
การค้ าที่ยังไม่ถึงกาหนดชาระ และค้ างชาระไม่เกินสามเดือน
โดยลูก หนีก้ ารค้ าของกลุ่ม บริ ษัทแยกตามอายุห นีท้ ี่ค้า งชาระ
ณ 31 กรกฎาคม 2560 และ ณ 31 กรกฎาคม 2561 เป็ นดังนี ้
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ลูกหนีก้ ารค้ า
ยังไม่ถงึ กาหนดชาระ
ค้ างชาระ ไม่เกิน 3 เดือน
ค้ างชาระมากกว่า 3 เดือนถึง 6 เดือน
หัก ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
ลูกหนีก้ ารค้ า – สุทธิ

ณ 31 กรกฎาคม 2560
40,360
11,192
34
51,586

ณ 31 กรกฎาคม 2561
62,712
7,509
70,221

สาหรับปี 2559/2560 และปี 2560/2561 ลูกหนี ้การค้ าเกือบทังหมดของกลุ
้
่มบริ ษัทเป็ นลูกหนี ้การค้ าที่ยงั ไม่ถึงกาหนดชาระ
และค้ างชาระไม่เกิน 3 เดือน ซึง่ ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากลูกหนี ้มีรอบระยะเวลาการวางบิลและวันจ่ายชาระหลังจากวันครบกาหนดชาระ
หนี ้ สาหรับลูกหนี ้การค้ าที่ค้างชาระมากกว่า 3 เดือน ในปี 2559/2560 ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 0.03 ล้ านบาท มีสาเหตุมาจากปั ญหาด้ าน
เอกสารในการจ่ายชาระ และในรอบปี 2560/2561 ที่ผา่ นมาลูกหนี ้ดังกล่าวก็ได้ ทาการจ่ายชาระเรี ยบร้ อยแล้ ว
 สินค้ าคงเหลือ
สินค้ าคงเหลือทังหมดของกลุ
้
ม่ บริ ษัทเป็ นวัตถุดิบที่ใช้ ในการผลิตสินค้ า โดยกลุม่ บริ ษัทมีนโยบายส่งมอบสินค้ าทันทีที่ผลิตเสร็ จ
และไม่มีนโยบายเก็งราคาวัตถุดิบ จึงเก็บวัตถุดิบไว้ โดยเฉลีย่ ประมาณ 8-10 สัปดาห์ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ปริ มาณคาสัง่ ซื ้อจากลูกค้ าและแนวโน้ ม
ราคาวัตถุดิบในตลาดด้ วย
ณ 31 กรกฎาคม 2561 กลุม่ บริ ษัทมีสินค้ าคงเหลือ คิดเป็ นมูลค่าสุทธิ 1.85 ล้ านบาท ลดลงจาก ณ 31 กรกฎาคม 2560 ซึ่งมี
มูลค่าสุทธิทงสิ
ั ้ ้น 3.04 ล้ านบาท เป็ นจานวน 1.19 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 39.14 ซึ่งปริ มาณสินค้ าคงเหลือที่ลดลงก็เป็ นผลมาจาก
ราคาวัตถุดิบในตลาดที่มีค่อนข้ างคงที่ มีการเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก กลุ่มบริ ษัทจึงมีการสัง่ ซื ้อวัตถุดิบเข้ ามาให้ เพียงพอต่อการใช้ งาน
เท่านัน้ ทัง้ นี ก้ ็ เ พื่อ เป็ นการบริ ห ารต้ นทุนวัต ถุดิ บและลดต้ นทุนในการจัดเก็ บ สินค้ า โดยปริ มาณสิน ค้ า คงเหลือจ าแนกตามประเภท
ณ 31 กรกฎาคม 2560 และ ณ 31 กรกฎาคม 2561 เป็ นดังนี ้
(หน่วย : พันบาท)

สินค้ าคงเหลือ
สินค้ าระหว่างผลิต
วัตถุดิบและวัสดุสิ ้นเปลือง
สินค้ าคงเหลือรวม

ณ 31 กรกฎาคม 2560

ณ 31 กรกฎาคม 2561

3,041
3,041

1,819
1,849

จะเห็นว่ากลุม่ บริ ษัทไม่มีการตังค่
้ าเผื่อสินค้ าล้ าสมัย เนื่องจากงานทังหมดเป็
้
นการผลิตสินค้ าตามคาสัง่ ซื ้อของลูกค้ า (Made to
Order) ซึง่ กลุม่ บริ ษัทจะทาการส่งมอบสินค้ าทันทีที่ผลิตเสร็ จ ส่วนวัตถุดิบและวัสดุสิ ้นเปลืองเกือบทังหมดเป็
้
นโลหะซึ่งเสื่อมสภาพช้ า จึง
ไม่มีการเสือ่ มมูลค่าเชิงเศรษฐกิจ
 สินทรัพย์ที่ยง
ั ไม่ได้ ใช้ งาน
กลุม่ บริ ษัทมีสนิ ทรัพย์ที่ยงั ไม่ได้ ใช้ งานเป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ซึง่ เป็ นที่ดินของ บจก.สยาม ไอโซ โปร และปั จจุบนั ยัง
ไม่ ไ ด้ มี ก ารใช้ ประโยชน์ จ ากที่ ดิ น ดัง กล่า ว โดย ณ 31 กรกฎาคม 2561 อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ เ พื่ อ การลงทุน มี มูล ค่ า ทางบัญ ชี เ ท่ า กั บ
88.10 ล้ านบาท กลุม่ บริ ษัทได้ มีการประเมินมูลค่ายุติธรรมของที่ดินโดยผู้ประเมินราคาอิสระตามวิธีเปรี ยบเทียบตามราคาตลาด โดย
มูลค่ายุติธรรมของที่ดินดังกล่าวมีมลู ค่าเท่ากับ 118.78 ล้ านบาท
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สภาพคล่อง
ในปี 2560/2561 กลุ่มบริ ษัทมีกระแสเงินสดสุทธิ จาก
กิ จ กรรมด าเนิ น งาน 69.07 ล้ า นบาท ลดลง 41.61 ล้ า นบาท
หรื อ ร้ อยละ 37.59 เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ปี 2559/2560 ซึ่ ง มี
กระแสเงิ นสดสุทธิ จากกิ จกรรมดาเนินงาน 110.68 ล้ า นบาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงานที่ลดลงนันมี
้ สาเหตุหลักมา
จากการลดลงของกาไรสุทธิก่อนภาษี เงินได้ นิติบคุ คล และลูกหนี ้
การค้ าที่ปรับตัวเพิ่มขึ ้น
กลุ่มบริ ษัทมีอตั ราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 64.81 เท่า ,
92.03 เท่า, และ 46.18 เท่า ในปี 2558/2559, ในปี 2559/2560,
และในปี 2560/2561 ตามลาดับ และอัต ราส่ว นสภาพคล่อ ง
หมุน เร็ ว ของกลุ่ม บริ ษั ท เท่ า กั บ 64.01 เท่ า ในปี 2558/2559,
เท่ากับ 91.46 เท่า ในปี 2559/2560, และเท่ากับ 45.97 เท่า ใน
ปี 2560/2561 จากอัตราส่วนทางการเงินดังกล่าวแสดงให้ เห็น
ว่ากลุม่ บริ ษัทมีสภาพคล่องอยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี มีฐานะทางการเงินที่
มัน่ คงและไม่มีปัญหาเกี่ยวกับสภาพคล่อง
เนื่องจากการที่กลุ่มบริ ษัทมีสภาพคล่องสูง กลุ่มบริ ษัท
จึงมีการชาระค่าวัตถุดิบและวัสดุสิ ้นเปลืองส่วนใหญ่เป็ นเงินสด
เพื่อรับส่วนลดเงินสด ด้ วยสาเหตุนี ้จึงทาให้ ระยะเวลาชาระหนี ้
เฉลี่ยของกลุม่ บริ ษัทค่อนข้ างต่าซึ่งเท่ากับ 8.23 วัน และ 11.59
วัน ในปี 2559/2560 และในปี 2560/2561 ในส่ว นของระยะ
เวลาขายสินค้ าเฉลี่ย ในปี 2560/2561 กลุ่มบริ ษัทมีระยะเวลา
ขายสินค้ าเฉลีย่ เท่ากับ 2.92 วัน ซึ่งลดลงจากปี 2559/2560 ที่มี
ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลี่ยเท่ากับ 6.54 วัน เนื่องจากปริ มาณ
สินค้ าคงเหลือลดลง ในส่วนของระยะเวลาการเก็บหนี ้เฉลี่ยของ
กลุม่ บริ ษัทมีการปรับตัวเพิ่มขึ ้น จาก 51.26 วันในปี 2559/2560
เป็ น 56.96 วันในปี 2560/2561 ซึง่ ระยะเวลาการเก็บหนี ้เฉลี่ยมี
แนวโน้ มเพิ่มขึน้ เรื่ อยๆ เนื่องจากลูกค้ าที่เป็ นบริ ษัทขนาดใหญ่
หลายๆ รายมีการขอความร่วมมือให้ กลุม่ บริ ษัทขยายระยะเวลา
การให้ สนิ เชื่อทางการค้ าเพิ่มขึ ้น จากเดิมที่ประมาณ 30 วัน เป็ น
90-120 วัน และแนวโน้ มที่ลูกค้ าที่เป็ นบริ ษัทขนาดใหญ่จะขอ
ขยายระยะเวลาการจ่ายชาระก็มีมากขึ ้น
กลุ่มบริ ษัทมีกระแสเงิ นสดสุทธิ ใช้ ไปในกิ จกรรมลงทุน
ทังสิ
้ ้น 8.71 ล้ านบาท ในปี 2560/2561 โดยเป็ นการลงทุนในเงิน
ลงทุนหรื อเงินฝากระยะสันและซื
้
้อสินทรัพย์ถาวร


รายงานประจาปี 2561
กลุ่มบริ ษัทมีกระแสเงิ นสดสุทธิ ใช้ ไปในกิจกรรมจัดหา
เงินในปี 2560/2561 ทังสิ
้ ้น 21.00 ล้ านบาทซึง่ เป็ นมูลค่าของเงิน
ปั นผลประจาปี ที่จ่ายให้ กบั ผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
ความเหมาะสมของโครงสร้ างเงินทุน
ณ 31 กรกฎาคม 2561 กลุ่ม บริ ษั ท มี ส่ว นของผู้ถื อ หุ้น
ทังสิ
้ ้น 1,342.81 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจาก ณ 31 กรกฎาคม 2560
ที่มีมูลค่า 1,337.82 ล้ านบาท เป็ นจ านวนเงิ น 4.99 ล้ า นบาท
คิดเป็ นร้ อยละ 0.37 ซึ่งเป็ นการเพิ่มขึ ้นในส่วนของกาไรสะสม
กลุ่ม บริ ษั ท มี อัต ราหนี ส้ ิน รวมต่อ ส่ว นของผู้ถื อ หุ้น ในปี 2559/
2560 และในปี 2560/2561 เท่ า กับ 0.01 เท่ า และ 0.02 เท่ า
ตามลาดับ ซึ่งถือว่าเป็ นอัตราส่วนที่ค่อนข้ างต่าเนื่องจากที่ผ่าน
มากลุม่ บริ ษัทใช้ เงินทุนจากส่วนของผู้ถือหุ้นซึ่งได้ มาทังจากการ
้
เพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นและกาไรจากการดาเนินงานในการขยาย
ธุรกิจ จึงไม่มีหนี ้สินระยะยาวที่เป็ นเงินกู้จากสถาบันการเงินหรื อ
แหล่งเงิ นกู้อื่น นอกจากนัน้ เนื่องจากกลุ่มบริ ษัทมีเงิ นสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสดอยู่ค่อนข้ างมากจึงมีการจ่ายชาระหนี ้
ให้ กับเจ้ าหนีก้ ารค้ าเป็ นเงิ นสดเพื่อรั บส่วนลดเงินสด จึงทาให้
หนี ้สินหมุนเวียนของกลุม่ บริ ษัทอยูใ่ นปริ มาณที่คอ่ นข้ างต่า


หนี ้สิน
หนี ้สินของกลุม่ บริ ษัทเกือบทังหมดเป็
้
นหนี ้สินหมุนเวียน
ซึง่ ประกอบด้ วยเจ้ าหนี ้การค้ า เงินรับล่วงหน้ าค่าสินค้ า ภาษี เงิน
ได้ นิติบุคคลค้ างจ่าย และหนี ้สินหมุนเวียนอื่น ที่เป็ นค่าใช้ จ่าย
ค้ างจ่ายในการดาเนินงานตามปกติทวั่ ไปของกลุม่ บริ ษัทเท่านัน้
โดยในปี 2560/2561 กลุ่มบริ ษัทมีหนี ้สินหมุนเวียนรวม 20.61
ล้ า นบาท เพิ่ ม ขึ น้ 11.07 ล้ า นบาท จาก 9.54 ล้ า นบาทในปี
2559/2560 ซึง่ เป็ นผลจากการเพิ่มขึ ้นของเจ้ าหนี ้การค้ าและเงิน
รับล่วงหน้ าค่าสินค้ า
กลุม่ บริ ษัทมีนโยบายไม่ก่อหนี ้สินมากนัก แหล่งที่มาของ
เงินลงทุนในการขยายกิจการจึงมาจากกระแสเงินสดจากภายใน
กลุม่ บริ ษัทเป็ นหลัก ที่ผ่านมากลุม่ บริ ษัทไม่มีเงินกู้ยืมระยะยาว
จากแหล่ง เงิ น กู้ภายนอกและภาระหนี เ้ งิ น กู้ยื ม ระยะสัน้ จาก
สถาบัน การเงิ น อย่า งไรก็ ดี ในปี 2559/2560 และ 2560/2561
กลุ่มบริ ษัทได้ มีหนี ้สินไม่หมุนเวียนจานวน 1.72 ล้ านบาท และ
6.55 ล้ านบาท ตามลาดับ ซึ่งเป็ นหนี ้สินภาระภาษี เงินได้ รอการ


บริษัท ซิตี ้ สตีล จากัด (มหาชน)
ตัดบัญชี และหนี ้สินเกี่ยวกับภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
โดยในปี 2560/2561 หนี ้สินภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานมี
การปรับตัวเพิ่มขึ ้นมาก จากการเปลี่ยนแปลงประมาณการทาง
คณิตศาสตร์ ประกันภัย
ปั จจัยหรือเหตุการณ์ ท่ อี าจมีผลต่ อฐานะการเงินหรือการ
ดาเนินงานในอนาคต
เนื่ อ งจากผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห ลั ก ของกลุ่ ม บริ ษั ท อั น ได้ แก่
ผลิตณฑ์โลหะโครงสร้ างและผลิตภัณฑ์โลหะที่เกี่ยวกับอุปกรณ์
จัดเก็บและอุปกรณ์ลาเลียงนัน้ มีลกั ษณะเป็ นสินค้ าทุน ซึง่ ความ
ต้ องการในการสัง่ ซื ้อผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวจะเกิดขึ ้นเมื่อกลุม่ ลูกค้ า
มีการขยายตัว, มีการเพิ่มกาลังการผลิต, หรื อมีการปรับเปลี่ยน
กระบวนการผลิต ดังนันการเติ
้
บโตหรื อการดาเนินงานของกลุ่ม
บริ ษัทจึงขึ ้นอยูก่ บั อัตราการขยายตัวของกลุม่ อุตสาหกรรมต่างๆ
และการเติ บ โตของเศรษฐกิ จ โดยรวมเป็ นหลัก หากสภาวะ
เศรษฐกิจมีแนวโน้ มที่ดี มีการขยายตัว ผลการดาเนินงานก็คาด
ว่าจะเติบโตตามสภาวะเศรษฐกิจที่ขยายตัวขึ ้น ในทางกลับกัน
หากเศรษฐกิจเกิดการชะลอตัวหรื อหดตัว ผลการดาเนินงานของ
กลุม่ บริ ษัทก็อาจจะหดตัวตามไปด้ วย อย่างไรก็ดีกลุม่ บริ ษัทก็จะ
ท าการติ ด ตามสถานการณ์ เ ศรษฐกิ จ และปั จ จั ย ต่ า งๆ ที่ จ ะ
กระทบกับเศรษฐกิจอย่างใกล้ ชิด เพื่อที่จะปรับเปลี่ยนนโยบาย
การดาเนินงานต่างๆ ให้ ทนั กับสถานการณ์
ความผันผวนของราคาเหล็กก็ เป็ นอีกปั จจัยหนึ่งที่จะมี
ผลต่อผลการดาเนินงานของกลุม่ บริ ษัท เนื่องจากวัตถุดิบหลักที่
ใช้ ในการผลิตสินค้ าของกลุม่ บริ ษัทนัน้ เป็ นเหล็กและโลหะ โดย
คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 49.88 ของต้ นทุนขายในปี 2560/2561
และเนื่องจากกลุ่มบริ ษัทดาเนินนโยบายการกาหนดราคาขาย
โดยการใช้ ต้นทุนบวกด้ วยส่วนต่างกาไร ดังนัน้ เมื่อราคาเหล็ก
ปรับตัวเพิ่มขึ ้น ต้ นทุนขายก็จะมีการปรับตัวเพิ่มขึ ้นตาม ซึ่งก็จะ
ส่งผลให้ รายได้ จากการขายของกลุ่มบริ ษัทปรับตัวเพิ่มขึ ้นด้ วย
ในทางกลับกันหากราคาเหล็กมีการปรั บตัวลดลง ต้ นทุนขาย
และรายได้ จากการขายของกลุ่มบริ ษัทก็ จะปรับตัวลดลงตาม
ดังนันกลุ
้ ่มบริ ษัทจึงต้ องติดตามแนวโน้ มการปรับตัวขึ ้นลงของ
ราคาเหล็กอย่างสม่าเสมอ ตลอดจนปั จจัยอื่นๆ ที่จะส่งผลกระทบ
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ต่อราคาเหล็ก เช่น ภาวะเศรษฐกิจ , อุปสงค์-อุปทาน ของเหล็ก
ทังในประเทศและต่
้
างประเทศ, อากรขาเข้ าและมาตรการทาง
ภาษี ในการตอบโต้ การทุ่มตลาด, การหยุดการผลิตของผู้ผลิต
เหล็กในประเทศ, และภาวะเหตุการณ์ ภัยพิบตั ิที่ไม่สามารถ
คาดการณ์ ได้ เพื่อที่จะได้ ประเมินสถานการณ์ และปรั บตัวให้
สอดคล้ องกับสถานการณ์นนๆ
ั้
แนวโน้ มรู ป แบบการด าเนิ น ธุ ร กิ จ และการบริ โ ภคที่
เปลี่ยนไป ซึ่งมุ่งเน้ นในด้ านการบริ การมากกว่าด้ านการผลิตใน
อุตสาหกรรมหนัก จะทาให้ ปริ มาณการลงทุนในอุตสาหกรรม
การผลิตลดลง การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่มีความ
ซับซ้ อนและมีความสามารถมากขึ ้นก็อาจทาให้ ความต้ องการใน
การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรหรื อเครื่ องจักรอุปกรณ์ปรับตัว ลดลง
เมื่อความต้ องการในสินค้ าลดลง การแข่งขันก็จะรุ นแรงมากขึ ้น
ซึง่ ก็จะส่งผลให้ ต้องมีการแข่งขันในด้ านราคาและการตอบสนอง
ความต้ องการของลูกค้ าให้ ได้ มากขึ ้น อันจะนาไปสูก่ ารที่รายได้
ปรับตัวลดลง แต่ต้นทุนการผลิตมีการปรับตัวสูงขึ ้น ซึ่งท้ ายที่สดุ
ก็จะทาให้ กาไรปรับตัวลดลง
นอกจากนันปั
้ จจัยทางด้ านแรงงานก็เป็ นอีกหนึ่งตัวแปร
ที่ ส าคัญ เนื่ อ งจากประเทศไทยก าลัง เข้ าสู่สัง คมผู้ สูง อายุ
แรงงานในวัยทางานจึงค่อนข้ างหายากและยังมีทกั ษะไม่ตรงกับ
ความต้ องการ อีกทังค่
้ าจ้ างก็มีแนวโน้ มปรับตัวสูงขึ ้นในขณะที่
คุณภาพของแรงงานไม่ได้ ดีขึ ้นตาม ปั จจัยดังกล่าวเหล่านี ้ล้ วน
เป็ นอีกปั จจัยสาคัญที่อาจจะส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงาน
ของกลุ่ ม บริ ษั ท ในอนาคต ซึ่ ง กลุ่ ม บริ ษั ท จะเฝ้ าติ ด ตาม
สถานการณ์และพยายามปรับตัวเพื่อให้ ทนั ต่อสถานการณ์ที่จะ
เกิดขึ ้นในอนาคตต่อไป
นอกจากปั จจัยทางด้ านเศรษฐกิ จและปั จจัยภายนอก
อื่นๆ ตามที่ได้ กล่าวข้ างต้ นแล้ ว บริ ษัทย่อยที่ได้ รับการส่งเสริ ม
การลงทุนโดยได้ รับสิทธิ ประโยชน์ในการยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติ
บุคคลเป็ นระยะเวลา 8 ปี นัน้ สิทธิประโยชน์ดงั กล่าวได้ สิ ้นสุดลง
ในปี 2560/2561 ที่ ผ่า นมานี ้ ซึ่ง จะส่ง ผลให้ ก ลุ่ม บริ ษั ท ต้ อ งมี
ภาระค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ เพิ่มมากขึ ้นในอนาคต และจะทาให้
กาไรสุทธิของกลุม่ บริ ษัทปรับตัวลดลง
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รายงานประจาปี 2561

ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้ แก่ บริ ษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จากัด ผู้สอบบัญชี ของบริ ษัท ในปี
2560/2561 ที่ผา่ นมาเป็ นจานวนเงินรวม 1,290,000 บาท
ค่าบริ การอื่น
บริ ษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริ การอื่น ซึ่งได้ แก่ การตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ สาหรับการตรวจสอบการปฏิบตั ิ
ตามเงื่ อนไขของคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน (BOI) ให้ แก่ ผู้สอบบัญชี ของบริ ษัท ในปี 2560/2561 ที่ผ่านมาเป็ นจานวนเงิ นรวม
45,000 บาท
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บริษัท ซิตี ้ สตีล จำกัด (มหำชน)

รำยงำนควำมรั บผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทต่ อรำยงำนทำง
กำรเงิน
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้รับผิดชอบในการจัดทาและการนาเสนองบการเงินและงบการเงินรวมของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ซึ่ง
จัดทาขึ ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป โดยได้ มีการพิจารณาเลือกใช้ นโยบาย
การบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอ รวมทังมี
้ การเปิ ดเผยข้ อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดย
ผู้สอบบัญชีได้ สอบทานและตรวจสอบงบการเงินและแสดงความเห็นในรายงานของผู้สอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไข
นอกจากนี ้คณะกรรมการบริ ษัทยังคงมีหน้ าที่ในการกากับดูแลระบบการบริ หารความเสีย่ งและการควบคุมภายใน เพื่อให้ มนั่ ใจ
ได้ ว่ามีการบันทึกข้ อมูลทางการบัญชีที่ถูกต้ อง ครบถ้ วน และทันเวลา โดยได้ แต่งตั ง้ คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็ นกรรมการอิสระเป็ น
ผู้ดแู ลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน เพื่อให้ สามารถจัดทางบการเงินที่ปราศจากการแสดง
ข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้ อผิดพลาด โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้ แสดง
ไว้ ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ของรายงานประจาปี ฉบับนี ้
คณะกรรมการบริ ษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในมีความเหมาะสมและสามารถสร้ างความเชื่อมัน่ ได้ ว่างบการเงิน
และงบการเงินรวมของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยแสดงฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดที่ถกู ต้ องในสาระสาคัญแล้ ว

นายเจริ ญพงษ์ องค์วงศ์สกุล
ประธานกรรมการบริ ษัท
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ

ผู้ถือหุ้นและคณะกรรรมการ
บริ ษัท ซิตี ้ สตีล จากัด (มหาชน)

ความเห็น
ข้ าพเจ้ าได้ ตรวจสอบงบการเงินรวมของ บริ ษัท ซิตี ้ สตีล จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย (กลุม่ บริ ษัท) ซึ่งประกอบด้ วยงบแสดง
ฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงิน
สดรวมสาหรับปี สิ ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ และข้ าพเจ้ าได้
ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริ ษัท ซิตี ้ สตีล จากัด (มหาชน) (บริ ษัท) ซึ่งประกอบด้ วยงบแสดงฐานะการเงิ น ณ วันที่ 31
กรกฎาคม 2561 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดสาหรับปี สิ ้นสุดวันเดียวกันและ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
ข้ าพเจ้ าเห็นว่า งบการเงินข้ างต้ นนี ้แสดงฐานะการเงินรวมของ บริ ษัท ซิตี ้ สตีล จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย ณ วันที่ 31
กรกฎาคม 2561 และผลการดาเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวมสาหรับปี สิ ้นสุดวันเดียวกัน และแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของ
บริ ษัท ซิตี ้ สตีล จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ผลการดาเนินงานและกระแสเงินสดสาหรับปี สิ ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้ อง
ตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้ าพเจ้ าได้ ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้ าพเจ้ าได้ กล่าวไว้ ในวรรคความรับผิดชอบ
ของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้ าพเจ้ า ข้ าพเจ้ ามีความเป็ นอิสระจากกลุ่มบริ ษัทและบริ ษัทตามข้ อกาหนด
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้ าพเจ้ าได้
ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบด้ านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็ นไปตามข้ อกาหนดเหล่านี ้ ข้ าพเจ้ าเชื่ อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ ข้ าพเจ้ าได้ รับ
เพียงพอและเหมาะสมเพี่อใช้ เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้ าพเจ้ า
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบคือเรื่ องต่างๆ ที่มีนยั สาคัญที่สดุ ตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้ าพเจ้ าในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาหรับงวดปั จจุบนั ข้ าพเจ้ าได้ นาเรื่ องเหล่านี ้มาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้ าพเจ้ า ทังนี
้ ้ข้ าพเจ้ าไม่ได้ แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับ
เรื่ องเหล่านี ้
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การลดลงของมูลค่ าสินทรัพย์
กลุม่ บริ ษัทมีรายได้ รวมจากการดาเนินงานทรงตัวแต่มีกาไรรวมสาหรับปี ลดลงมากเกิดจากปริ มาณคาสัง่ ซื ้อลดลง และมีการ
แข่งขันด้ านราคาสูง ทาให้ กลุม่ บริ ษัทต้ องลดอัตราส่วนกาไรขันต้
้ นเพื่อรักษายอดรายได้ ประกอบกับผลิตภัณฑ์ของกลุม่ บริ ษัทส่วนใหญ่
เป็ นสินค้ าทุน เช่นโลหะโครงสร้ าง ชันวางสิ
้
นค้ า อุปกรณ์จดั เก็บและลาเลียง ความต้ องการในสินค้ าประเภทนี ้จะเกิดขึ ้นเมื่อมีการลงทุน
ใหม่ๆ มีการขยายโรงงาน หรื อเพิ่มกาลังการผลิต และมีอายุการใช้ งานค่อนข้ างยาวนานและลูกค้ ามีความต้ องการสัง่ ซื ้อไม่ต่อเนื่องจึง
ส่งผลให้ มีสนิ ทรัพย์กลุม่ ที่ดิน อาคารและเครื่ องจักรบางส่วนไม่ได้ ใช้ ประโยชน์หรื อไม่ได้ ใช้ เต็มกาลังการผลิต ทาให้ อาจมีข้อบ่งชี ้การด้ อย
ค่าของสินทรัพย์ โดยฝ่ ายบริ หารต้ องใช้ ดลุ ยพินิจในการพิจารณาด้ อยค่าของที่ดิน อาคารและเครื่ องจักร สินทรัพย์กลุม่ ดังกล่าวมีมลู ค่าใน
งบการเงินรวมจานวนเงิน 326 ล้ านบาท (หมายเหตุข้อ 14) ซึง่ เป็ นยอดคงเหลือที่มีสาระสาคัญต่องบการเงินรวมของกลุม่ บริ ษัท ข้ าพเจ้ า
จึงระบุให้ การด้ อยค่าของที่ดิน อาคารและเครื่ องจักร เป็ นเรื่ องที่ข้าพเจ้ าให้ ความสาคัญในการตรวจสอบ
การตอบสนองความเสี่ยงโดยผู้สอบบัญชี
วิธีการตอบสนองของข้ าพเจ้ าต่อเรื่ องดังกล่าว ข้ าพเจ้ าได้ ประเมินแผนการจัดการ ประเมินการจัดทาประมาณการผลการ
ดาเนินงานในอนาคต การคาดการณ์ กระแสเงินสดในอนาคตที่จัดทาโดยฝ่ ายบริ หาร พิจารณาการใช้ ดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หารในการ
พิจารณาข้ อบ่งชี ้การด้ อยค่าของสินทรัพย์ของที่ดิน อาคารและเครื่ องจักร ทาความเข้ าใจเกี่ยวกับกระบวนการในการประเมินมูลค่าที่คาด
ว่าจะได้ รับคืนที่จดั ทาโดยฝ่ ายบริ หาร ประเมิน คุณสมบัติของผู้ประเมินราคาภายนอกและความสมเหตุสมผลของสมมติฐานต่างๆ ที่ผ้ ู
ประเมินกาหนด มูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนของสินทรัพย์ รวมทังทดสอบการค
้
านวณซ ้า ว่าสินทรัพย์มีการด้ อยค่าหรื อไม่ และประเมินความ
เพียงพอของการเปิ ดเผยข้ อมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
จากการตอบสนองดังกล่าวพบว่ามูลค่าของที่ดิน อาคารและเครื่ องจักรแสดงไว้ อย่างเหมาะสมและมีการเปิ ดเผยข้ อมูลใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอ
ข้ อมูลอื่น
ผู้บริ หารเป็ นผู้รับผิดชอบต่อข้ อมูลอื่น ข้ อมูลอื่นประกอบด้ วยข้ อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจาปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและ
รายงานของผู้สอบบัญชีที่อยูใ่ นรายงานนัน้ ซึง่ คาดว่ารายงานประจาปี จะถูกจัดเตรี ยมให้ ข้าพเจ้ าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี ้
ความเห็นของข้ าพเจ้ าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้ อมูลอื่นและข้ าพเจ้ าไม่ได้ ให้ ความเชื่อมัน่ ต่อข้ อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้ าพเจ้ าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้ อมูลอื่นมีความขัดแย้ งที่มี
สาระสาคัญกับงบการเงินหรื อกับความรู้ที่ได้ รับจากการตรวจสอบของข้ าพเจ้ าหรื อปรากฏว่า ข้ อมูลอื่นมีการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ ง
อันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่
เมื่อข้ าพเจ้ าได้ อา่ นรายงานประจาปี หากข้ าพเจ้ าสรุปได้ วา่ มีการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ ข้ าพเจ้ าต้ อง
สือ่ สารเรื่ องดังกล่าวกับผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแล เพื่อให้ ผ้ มู ีหน้ าที่ในการกากับดูแลดาเนินการแก้ ไขข้ อมูลที่แสดงขัดต่อข้ อเท็จจริ ง
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลต่ องบการเงิน
ผู้บริ หารมีหน้ าที่รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี ้โดยถูกต้ องตามที่ควร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ ยวกับการควบคุมภายในที่ผ้ บู ริ หารพิจารณาว่าจาเป็ นเพื่อให้ สามารถจัดทา
งบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้ อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริ หารรับผิด ชอบในการประเมินความสามารถของกลุม่ บริ ษัทและ
บริ ษัทในการดาเนินงานต่อเนื่อง เปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับการดาเนินงานต่อเนื่อง และการใช้ เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนินงานต่อเนื่อ ง
เว้ นแต่ผ้ บู ริ หารมีความตังใจที
้ ่จะเลิกกลุม่ บริ ษัทและบริ ษัทหรื อหยุดดาเนินงานหรื อไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลมีหน้ าที่ในการสอดส่องดูและกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของกลุม่ บริ ษัทและบริ ษัท
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้ าพเจ้ ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ ได้ ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้ อผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซงึ่ รวมความเห็นของข้ าพเจ้ าอยูด่ ้ วย ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมัน่ ในระดับสูงแต่ไม่ได้ เป็ น
การรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตาม มาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญที่
มี อ ยู่ไ ด้ เ สมอไป ข้ อ มูลที่ ขัด ต่ อ ข้ อ เท็ จ จริ ง อาจเกิ ด จากการทุจ ริ ต หรื อ ข้ อ ผิ ด พลาดและถื อ ว่ า มี ส าระสาคัญ เมื่ อ คาดการณ์ ได้ อ ย่า ง
สมเหตุสมผลว่ารายการที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้ งบการเงิน
จากการใช้ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี ้
ในการตรวจสอบของข้ าพเจ้ าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้ าพเจ้ าได้ ใช้ ดลุ ยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้ าพเจ้ ารวมถึง
 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้ อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยง
เหล่านัน้ และได้ หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ น เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้ าพเจ้ า ความเสี่ยงที่ไม่พบ
ข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญซึง่ เป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสูงกว่าความเสีย่ งที่เกิดจากข้ อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริ ตอาจ
เกี่ยวกับการสมรู้ ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตังใจละเว้
้
นการแสดงข้ อมูล การแสดงข้ อมูลที่ไม่ตรงตามข้ อเท็จจริ งหรื อ
การแทรกแซงการควบคุมภายใน
 ทาความเข้ าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้ องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุม่ บริ ษัทและบริ ษัท
 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผ้ บู ริ หารใช้ และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการ
เปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องซึง่ จัดทาขึ ้นโดยผู้บริ หาร
*****/4
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 สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้ เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนินงานต่อเนื่องของผู้บริ หารและจากหลักฐานการ
สอบบัญชีที่ได้ รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ หรื อสถานการณ์ ที่อาจเป็ นเหตุให้ เกิดข้ อสงสัยอย่างมี
นัยสาคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริ ษัทและบริ ษัทในการดาเนินงานต่อเนื่องหรื อไม่ ถ้ าข้ าพเจ้ าได้ ข้อสรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มี
สาระสาคัญ ข้ าพเจ้ าต้ องกล่าวไว้ ใ นรายงานของผู้สอบบัญชีของข้ าพเจ้ าโดยให้ ข้อสังเกตถึงการเปิ ดเผยข้ อมูลในงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิ จการที่เกี่ ยวข้ อง หรื อถ้ าการเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้ าพเจ้ าจะเปลี่ยนแปลงไปข้ อสรุ ปของ
ข้ า พเจ้ า ขึน้ อยู่กับ หลักฐานการสอบบัญ ชี ที่ ได้ รั บ จนถึ ง วั น ที่ใ นรายงานของผู้สอบบัญ ชี ข องข้ า พเจ้ า อย่า งไรก็ ต าม เหตุก ารณ์ ห รื อ
สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้ กลุม่ บริ ษัทและบริ ษัทต้ องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่อง
 ประเมินการนาเสนอ โครงสร้ างและเนื ้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผย
ข้ อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรู ปแบบที่ทาให้ มีการนาเสนอข้ อมูลโดยถูกต้ องตามที่
ควรหรื อไม่
 ได้ รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้ อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุม่ หรื อกิจกรรมทาง
ธุรกิจภายในกลุ่มบริ ษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้ าพเจ้ ารับผิดชอบต่อการกาหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการ
ปฏิบตั ิงานตรวจสอบกลุม่ บริ ษัท ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้ าพเจ้ า
ข้ าพเจ้ าได้ สอื่ สารกับผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลในเรื่ องต่างๆที่สาคัญ ซึง่ รวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่
ได้ วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนยั สาคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้ อบกพร่องที่มีนยั สาคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้ าพเจ้ าได้ พบ
ในระหว่างการตรวจสอบของข้ าพเจ้ า
ข้ าพเจ้ าได้ ให้ คารับรองแก่ผ้ มู ีหน้ าที่ในการกากับดูแลว่าข้ าพเจ้ าได้ ปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้ องกับความเป็ น
อิ ส ระและได้ สื่ อ สารกับ ผู้มี ห น้ า ที่ ใ นการก ากับ ดูแ ลเกี่ ย วกับ ความสัม พัน ธ์ ทัง้ หมดตลอดจนเรื่ อ งอื่ น ซึ่ ง ข้ า พเจ้ า เชื่ อ ว่ า มี เ หตุผ ลที่
บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้ าพเจ้ าและมาตรการที่ข้าพเจ้ าใช้ เพื่อป้องกันไม่ให้ ข้าพเจ้ าขาดความเป็ น
อิสระ
จากเรื่ องที่สื่อสารกับผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแล ข้ าพเจ้ าได้ พิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ที่มีนยั สาคัญมากที่สดุ ในการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปั จจุบนั และกาหนดเป็ นเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ ข้ าพเจ้ าได้ อธิ บายเรื่ องเหล่านี ้ใน
รายงานของผู้สอบบัญชีเว้ นแต่กฎหมายหรื อข้ อบังคับไม่ให้ เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับ เรื่ องดังกล่าว หรื อในสถานการณ์ที่ยากที่จะ
เกิดขึ ้น ข้ าพเจ้ าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้ าพเจ้ าเพราะการกระทาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้ อย่ างสม
เหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ตอ่ ส่วนได้ เสียสาธารณะจากการสือ่ สารดังกล่าว
ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนาเสนอรายงานฉบับนี ้คือ นายพจน์ อัศวสันติชยั

(นายพจน์ อัศวสันติชยั )
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาติ ทะเบียนเลขที่ 4891
บริ ษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด
กรุงเทพมหานคร
วันที่ 29 กันยายน 2561
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งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท ซิตี ้ สตีล จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
สินทรัพย์
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2561

2560

20,444,010

16,739,188

สินทรั พย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

6

738,175,915

698,873,233

เงินลงทุนชัว่ คราว

7

40,000,000

20,000,000

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย

8

99,182,503

102,311,823

ลูกหนี ้การค้ า

9

กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน

5

กิจการอื่น
สินค้ าคงเหลือ

10

-

-

-

-

27,006,501

26,638,330

3,498,076

3,407,083

207,826

230,243

70,221,291

51,586,078

1,848,823

3,040,986

-

-

635,471

522,713

-

-

964,400

-

-

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ภาษี ซื ้อรอเรี ยกคืน
เงินมัดจาจ่ายล่วงหน้ าค่าสินค้ า

-

อื่น ๆ
รวมสินทรั พย์ หมุนเวียน

1,840,111

890,514

329,925

300,171

951,904,114

878,189,747

51,486,338

47,315,015

2,527,522

2,508,814

1,910,948

1,894,951

776,029,860

776,029,860

สินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค ้าประกัน

11

เงินลงทุนในบริ ษัทย่อย

12

อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

13

เงินมัดจาค่าเครื่ องจักร

88,100,000
-

88,100,000

-

-

1,000,000

-

-

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

14

326,246,076

379,000,896

1,844,598

2,044,506

สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน

15

222

222

211

211

สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี

16

1,180,650

269,946

481,749

126,784

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

13,000

13,000

รวมสินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน

418,067,470

470,892,878

780,267,366

780,096,312

1,369,971,584

1,349,082,625

831,753,704

827,411,327

รวมสินทรั พย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี ้
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
บริษัท ซิตี ้ สตีล จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
หนีส้ นิ และส่ วนของผู้ถอื หุ้น
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2561

2560

หนีส้ ินหมุนเวียน
เจ้ าหนี ้การค้ า
กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน

5

กิจการอื่น
เจ้ าหนี ้จากการซื ้อทรัพย์สิน

100,880

79,009

204,138

192,894

13,561,036

5,655,887

10,890

16,901

975,625

468,125

-

-

-

-

-

9,656

344,875

-

-

2,213,042

2,994,608

697,478

715,969

20,613,328

9,542,504

912,506

925,764

-

-

หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
เงินรับล่วงหน้ าค่าสินค้ า

3,753,089

ภาษี เงินได้ นิติบคุ คลค้ างจ่าย
อื่น ๆ
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
หนี ้สินภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี

16

168,394

367,442

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

17

6,376,015

1,352,521

2,415,107

523,893

6,544,409

1,719,963

2,415,107

523,893

27,157,737

11,262,467

3,327,613

1,449,657

รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี ้
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
บริษัท ซิตี ้ สตีล จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
หนีส้ นิ และส่ วนของผู้ถอื หุ้น (ต่ อ)
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2561

2560

ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 300,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

300,000,000

300,000,000

300,000,000

300,000,000

300,000,000

300,000,000

300,000,000

300,000,000

166,145,195

166,145,195

166,145,195

166,145,195

(15,380,000)

(15,380,000)

30,000,000

30,000,000

30,000,000

30,000,000

867,652,836

862,082,297

332,275,808

329,807,704

1,051,788

1,568,793

5,088

8,771

(6,655,972)

(6,596,127)

-

-

1,342,813,847

1,337,820,158

ทุนที่ออกและชาระแล้ ว
หุ้นสามัญ 300,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
ผลแตกต่างของการปรับโครงสร้ างการดาเนินธุรกิจ
ของกลุม่ บริ ษัทภายใต้ การควบคุมเดียวกัน

2.5

-

-

กาไรสะสม
จัดสรรแล้ ว - สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้ จดั สรร
กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจริ งจากการ
วัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย

8

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
รวมส่วนของบริ ษัทใหญ่
ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม

-

-

828,426,091
-

825,961,670
-

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

1,342,813,847

1,337,820,158

828,426,091

825,961,670

รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

1,369,971,584

1,349,082,625

831,753,704

827,411,327

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี ้
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บริษัท ซิตี ้ สตีล จากัด (มหาชน)

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท ซิตี ้ สตีล จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2561
(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2561

2560

2561

2560

384,771,620

379,410,968

1,097,346

4,741,169

154,550

314,448

48,000

รายได้
รายได้ จากการขาย
รายได้ จากการให้ บริการ

-

รายได้ คา่ บริหารงาน

-

-

13,892,200

13,915,100

รายได้ เงินปั นผล

-

-

24,704,998

177,875,985

รายได้ อื่น
รวมรายได้

10,887,002

9,474,105

668,314

1,475,413

395,813,172

389,199,521

40,410,858

198,007,667

301,356,232

267,271,892

1,035,079

4,519,389

8,494,553

6,985,055

33,294

57,649

52,537,057

54,044,488

11,462,569

11,936,504

2,924,734

3,119,859

2,924,733

3,119,859

187,092

44,759

70,571

17,676

365,499,668

331,466,053

15,526,246

19,651,077

30,313,504

57,733,468

24,884,612

178,356,590

191,553

954,686

88,157

172,526

30,121,951

56,778,782

24,796,455

178,184,064

ค่ าใช้ จ่าย
ต้ นทุนขายและบริการ
ค่าใช้ จา่ ยในการขาย
ค่าใช้ จา่ ยในการบริหาร
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ต้ นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้ จา่ ย
กาไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้ จา่ ยภาษีเงินได้

16

กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :
รายการที่จะไม่ ถูกจัดประเภทรายการใหม่ เข้ าไปในกาไรหรือขาดทุน
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย
- สุทธิจากภาษีเงินได้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี ้

(3,551,846)

-

(1,328,785)

-
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งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่ อ)
บริษัท ซิตี ้ สตีล จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2561
(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2561

2560

2561

2560

รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่ เข้ าไปในกาไรหรือขาดทุน
(กาไร) ที่เกิดขึ ้นจริงจากการขายหลักทรัพย์
เผื่อขาย-สุทธิจากภาษีเงินได้

(759,462)

(1,279,810)

(8,771)

(207,245)

242,457

291,318

5,088

8,771

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน

(59,845)

(6,596,127)

-

-

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี

(4,128,696)

(7,584,619)

(1,332,468)

(198,474)

กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

25,993,255

49,194,163

23,463,987

177,985,590

30,121,951

56,778,782

24,796,455

178,184,064

กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจริงจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
เผื่อขาย-สุทธิจากภาษีเงินได้

การแบ่ งปั นกาไร
ส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (99.99%)
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม (0.01%)

-

-

-

-

30,121,951

56,778,782

24,796,455

178,184,064

25,993,255

49,194,163

23,463,987

177,985,590

การแบ่ งปั นกาไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (99.99%)
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้ เสียไม่มีอานาจควบคุม (0.01%)

-

-

-

-

25,993,255

49,194,163

23,463,987

177,985,590

0.10

0.19

0.08

0.59

300,000,000

300,000,000

300,000,000

300,000,000

กาไรต่ อหุ้นขัน้ พืน้ ฐานของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
กาไรสาหรับปี (บาทต่อหุ้น)
จานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก (หุ้น)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี ้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี ้

(หน่วย:บาท)
งบการเงินรวม
รวมส่วน
ส่วนได้ เสีย
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริ ษัทใหญ่
้ ถือหุ้น
ของผู
านาจ
อ
ี
ม
ม่
่
ไ
ที
ของ
น
่
ระกอบอื
ป
องค์
งของ
า
ผลแตกต่
รวม
กาไรสะสม
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ม
ควบคุ
น
้
หุ
อ
ื
ถ
้
นของผู
ว
ส่
ว
สรรแล้
ด
จั
าง
โครงสร้
บ
การปรั
ทีอ่ อกและชาระแล้ ว
ยังไม่ ได้ จัดสรร กาไรทีย่ งั ไม่ เกิดขึ ้น ผลต่างจากการ
สารอง
การดาเนินธุรกิจของ
จริ งจากการวัดมูลค่า แปลงค่างบการเงิน
กลุม่ บริ ษัทภายใต้ ตามกฎหมาย
เงินลงทุนเผือ่ ขาย การควบคุม เดียวกัน
สุทธิจากภาษี
หมายเหตุ
1,312,625,995
1,312,625,995
2,557,285
829,303,515
30,000,000
(15,380,000)
166,145,195
300,000,000
ยอดคงเหลื อ ณ วั นที่ 31 กรกฎาคม 2559
การเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผู้ถื อหุ้นสาหรับปี
(24,000,000)
(24,000,000)
(24,000,000)
19
เงินปั นผล
56,778,782
56,778,782
56,778,782
กาไรสาหรั บปี
กาไรเบ็ดเสร็ จอื่น-สุทธิจากภาษี
(988,492)
(988,492)
(988,492)
กาไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ ขาย
(6,596,127)
(6,596,127)
(6,596,127)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
1,337,820,158
(6,596,127) 1,337,820,158
1,568,793
862,082,297
30,000,000
(15,380,000)
166,145,195
300,000,000
ยอดคงเหลื อ ณ วั นที่ 31 กรกฎาคม 2560
การเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผู้ถื อหุ้นสาหรับปี
(20,999,566)
(20,999,566)
(20,999,566)
19
เงินปั นผล
30,121,951
30,121,951
30,121,951
กาไรสาหรั บปี
กาไรเบ็ดเสร็ จอื่น-สุทธิจากภาษี
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
(3,551,846)
(3,551,846)
(3,551,846)
ประกันภัย
(517,005)
(517,005)
(517,005)
กาไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ ขาย
(59,845)
(59,845)
(59,845)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
1,342,813,847
(6,655,972) 1,342,813,847
1,051,788
867,652,836
30,000,000
(15,380,000)
166,145,195
300,000,000
ยอดคงเหลื อ ณ วั นที่ 31 กรกฎาคม 2561

บริ ษัท ซิตี ้ สตีล จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย
สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2561

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท ซิตี ้ สตีล จากัด (มหาชน)
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หมายเหตุ
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ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559
การเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผู้ถือหุ้นสาหรั บปี
เงินปั นผล
19
กาไรสาหรับปี
กาไรเบ็ดเสร็ จอืน่ -สุทธิ จากภาษี
กาไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ ขาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560
การเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผู้ถือหุ้นสาหรั บปี
เงินปั นผล
19
กาไรสาหรับปี
กาไรเบ็ดเสร็ จอืน่ -สุทธิ จากภาษี
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย
กาไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ ขาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

บริ ษัท ซิตี ้ สตีล จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย
สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2561

300,000,000

-

300,000,000

-

300,000,000

ทุนเรื อนหุ้นที่ออก
และชาระแล้ว

166,145,195

-

166,145,195

-

166,145,195

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)

30,000,000

-

30,000,000

-

30,000,000

(1,328,785)
332,275,808

(20,999,566)
24,796,455

329,807,704

(24,000,000)
178,184,064

175,623,640

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้ จดั สรร
สารองตามกฎหมาย

(3,683)
5,088

-

(198,474)
8,771

-

องค์ ประกอบอืน่ ของ
ส่วนของผู้ถอื หุ้น
กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจริ ง
จากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
เผือ่ ขาย-สุทธิ จากภาษี
207,245

(1,328,785)
(3,683)
828,426,091

(20,999,566)
24,796,455

(198,474)
825,961,670

(24,000,000)
178,184,064

671,976,080

รวมส่วน
ของผู้ถอื หุ้น

(หน่วย:บาท)
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บริษัท ซิตี ้ สตีล จากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด
บริษัท ซิตี ้ สตีล จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2561
(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
2561

2560

2561

2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรก่อนภาษีเงินได้

30,313,504

57,733,468

24,884,612

178,356,590

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย

54,679,126

56,575,495

199,908

199,908

กาไรจากการจาหน่ายหลักทรัพย์เผื่อขาย

(2,017,720)

(2,713,281)

(372,775)

(627,366)

กาไรจากการจาหน่ายสินทรัพย์ถาวร

(329,493)

(35,000)

-

-

ขาดทุนจากการไม่ขอคืนภาษีถกู หัก ณ ที่จา่ ย

279,771

906,608

279,771

382,027

(7,402,452)

(6,605,880)

(107,607)

(97,075)

(24,704,998)

(177,875,985)

รายการปรับกระทบกาไรเป็ นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดาเนินงาน: -

ดอกเบี ้ยรับ
รายได้ เงินปั นผลจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย

-

-

ค่าใช้ จา่ ยภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

396,595

110,359

159,661

45,500

ค่าใช้ จา่ ยดอกเบี ้ยจ่าย

187,092

44,759

70,571

17,676

76,106,423

106,016,528

409,143

401,275

ลูกหนี ้การค้ า

(18,635,213)

4,965,376

(68,576)

121,338

สินค้ าคงเหลือ

1,192,163

3,629,152

-

-

22,011

122,173

(1,131)

1,371

7,927,020

(755,562)

5,233

(58,256)

507,500

(2,240,366)

-

-

2,971,523

(3,687)

(18,490)

(77,884)

เงินสดรับ (จ่าย) จากการดาเนินงานก่อนภาษีเงินได้

70,091,427

111,733,614

326,179

387,844

จ่ายภาษีเงินได้

(1,019,049)

(1,051,560)

(418,400)

(439,366)

เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน

69,072,378

110,682,054

(92,221)

(51,522)

กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
และหนี ้สินดาเนินงาน
สินทรัพย์ดาเนินงาน (เพิ่มขึ ้น) ลดลง

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
หนี ้สินดาเนินงานเพิ่มขึ ้น (ลดลง)
เจ้ าหนี ้การค้ า
เจ้ าหนี ้จากการซื ้อทรัพย์สิน
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี ้
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งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
บริษัท ซิตี ้ สตีล จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2561
(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท

งบการเงินรวม
2561

2560

2561

2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค ้าประกัน (เพิ่มขึ ้น)
เงินสดรับ (จ่าย) จากการลงทุนในเงินลงทุนระยะสัน้
เงินสดจ่ายจากการซื ้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
เงินสดรับจากการจาหน่ายหลักทรัพย์เผื่อขาย
เงินสดรับจากการจาหน่ายสินทรัพย์ถาวร
เงินสดจ่ายจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
เงินสดรับจากเงินมัดจาค่าเครื่องจักร
เงินสดจ่ายซื ้อสินทรัพย์ถาวร
รับเงินปั นผลจากบริษัทย่อย
รับดอกเบี ้ย
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน

(18,708)
(20,000,000)
(77,425,392)
81,926,176
6,825,000
1,000,000
(8,419,813)
7,402,452
(8,710,285)

(18,779)
73,000,000
(121,207,794)
94,728,711
235,000
(1,449,000)
6,605,880
51,894,018

(15,996)
(27,000,141)
27,000,141
24,704,998
107,607
24,796,609

(15,862)
(26,627,366)
26,627,366
(152,160,000)
177,875,985
97,075
25,797,198

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินปั นผลจ่าย
เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้ นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี

(20,999,566)
(20,999,566)
(59,845)
39,302,682
698,873,233
738,175,915

(24,000,000)
(24,000,000)
(6,596,127)
131,979,945
566,893,288
698,873,233

(20,999,566)
(20,999,566)
3,704,822
16,739,188
20,444,010

(24,000,000)
(24,000,000)
1,745,676
14,993,512
16,739,188

586,881
729,299,662
8,278,376
10,996
738,175,915

664,203
689,943,153
8,254,968
10,909
698,873,233

25,728
12,407,036
8,000,250
10,996
20,444,010

55,377
8,695,374
7,977,528
10,909
16,739,188

ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิ่มเติม: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้ วย:เงินสด
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์
- กระแสรายวัน
- ประจา 3 เดือน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี ้
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บริษัท ซิตี ้ สตีล จากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ซิตี ้ สตีล จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
1. ข้ อมูลทั่วไป
(ก) ภูมิลาเนาและสถานะทางกฎหมาย
บริ ษัท ซิตี ้ สตีล จากัด (มหาชน) จัดตังขึ
้ ้นเป็ นบริ ษัทมหาชนและมีภูมิลาเนาในประเทศไทย บริ ษัทมีที่อยู่ตามที่ได้
จดทะเบียนไว้ ดงั นี ้
88/3 หมูท่ ี่ 4 ถนนบายพาส ตาบลหนองไม้ แดง อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
(ข) ลักษณะธุรกิจ
บริ ษัทดาเนินธุรกิจหลักในการผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับโลหะโครงสร้ างผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับอุปกรณ์
จัดเก็บและลาเลียง ผลิตภัณฑ์โลหะแปรรูป พร้ อมทังให้
้ บริ การแปรรูปโลหะครบวงจร และจาหน่ายโลหะ
(ค) ชื่อบริ ษัทใหญ่
บริ ษัท ดับบลิว เค พี แอสเซ็ท พลัส จากัด เป็ นบริ ษัทจดทะเบียนจัดตังในประเทศไทย
้
2. ข้ อมูลทั่วไป
2.1 งบการเงินรวมนี ้ได้ จดั ทาขึ ้นโดยรวมงบการเงินของบริ ษัท ซิตี ้ สตีล จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อยที่บริ ษัท ซิตี ้ สตีล จากัด
(มหาชน) ถือหุ้นทังทางตรงและทางอ้
้
อมซึง่ จัดตังขึ
้ ้นในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยมีสนิ ทรัพย์และรายได้ ของบริ ษัทย่อย
ซึง่ รวมอยูใ่ นงบการเงินรวมคิดเป็ นจานวน ประมาณร้ อยละดังนี ้
อัตราร้ อยละ
ของการถือหุ้น
ชื่อบริษัท
 บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นทางตรง
บริษัท สยาม ไอโซ โปร จากัด
บริษัท มาร์ ค เวิลด์ไวด์ จากัด
บริษัท ซิตี ้ สตีล โปรดักส์ จากัด
 บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นทางอ้ อมโดย
บริษัท สยาม ไอโซ โปร จากัด
CT Universal Company Limited

2.2

ลักษณะธุรกิจ
จาหน่ายผลิตภัณฑ์โลหะและวัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้ ในอุตสาหกรรม
ผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์โลหะ
ผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์โลหะ

ยังไม่ได้ เริ่มดาเนินงาน

อัตราร้ อยละของ
ยอดสินทรัพย์
ที่รวมอยูใ่ นสินทรัพย์รวม
2560

อัตราร้ อยละของยอดรายได้
ที่รวมอยูใ่ นรายได้ รวม
สาหรับปี สิ ้นสุด
วันที่ 31 กรกฎาคม
2561
2560

2561

2560

2561

99.99
99.99
99.99

99.99
99.99
99.99

22.03
22.51
52.00

22.40
22.97
51.65

0.28
9.73
88.85

0.44
11.60
86.42

100.00

100.00

12.35

12.33

0.73

0.13

งบการเงิ นรวมจัด ท าขึน้ โดยใช้ น โยบายการบัญ ชี เ ดีย วกันสาหรั บ รายการบัญ ชี ที่เ หมื อนกัน หรื อ เหตุก ารณ์ ท างบัญ ชี ที่
คล้ ายคลึงกัน
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2.3

งบการเงินของบริ ษัทย่อยซึง่ จัดตังในต่
้ างประเทศได้ แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้ อตั ราแลกเปลีย่ นถัวเฉลีย่ ณ วันที่ในงบแสดง
ฐานะการเงินสาหรับรายการสิน ทรัพย์และหนี ้สินหรื ออัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย ณ วันที่เกิดรายการสาหรับรายการที่เป็ น
รายได้ และค่าใช้ จ่าย ผลต่างซึง่ เกิดขึ ้นจากการแปลงค่าดังกล่าวได้ แสดงไว้ เป็ นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน ”
ในส่วนของผู้ถือหุ้น

2.4

ยอดคงค้ างระหว่างบริ ษัทและบริ ษัทย่อย รายการค้ าระหว่างกันที่มีสาระสาคัญได้ ตดั ออกจากงบการเงินรวมนี ้แล้ ว

2.5 ผลต่างของมูลค่าต้ นทุนของเงินลงทุนในการซื ้อบริ ษัทย่อยภายใต้ การควบคุมเดียวกันที่สงู กว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สทุ ธิ
ของบริ ษัทย่อย ณ วันซือ้ ได้ แสดงไว้ เป็ นรายการแยกต่างหากในส่วนของผู้ถือหุ้นภายใต้ หัวข้ อ “ผลแตกต่างของการปรั บ
โครงสร้ างการดาเนินธุรกิจของกลุม่ บริ ษัทภายใต้ การควบคุมเดียวกัน” ในงบการเงินรวม
3. หลักเกณฑ์ ในการจัดทาและนาเสนองบการเงิน
3.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทางบการเงิน
งบการเงินนี ้จัดทาขึ ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กฎหมายกาหนดตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยได้
ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นและการแสดงรายการได้ ทาขึน้ ตามแบบกาหนดรายการย่อที่ต้องมีใน
งบการเงิน สาหรับบริ ษัทมหาชนจากัด ที่กาหนดโดยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ ออกตามความใน
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงินนี ้ได้ จดั ทาขึ ้นโดยใช้ เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้ นแต่จะได้ เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็ นงบการเงินฉบับที่บริ ษัทใช้ เป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมา
จากงบการเงินฉบับภาษาไทยดังกล่าว
3.2

มาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใช้ ในปี ปั จจุบนั
สภาวิชาชีพบัญชีได้ ออกมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี
และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ ปรับปรุ ง ใหม่ ซึ่ง มีผลบังคับใช้ ตั ้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เ ริ่ ม ในหรื อหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2560 ดังต่อไปนี ้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559)
เรื่ อง การนาเสนองบการเงิน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559)
เรื่ อง สินค้ าคงเหลือ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2559)
เรื่ อง งบกระแสเงินสด
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559)
เรื่ อง นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลง
ประมาณการทางบัญชีและข้ อผิดพลาด

บริษัท ซิตี ้ สตีล จากัด (มหาชน)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 104 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 105 (ปรับปรุง 2559)
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เรื่ อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เรื่ อง สัญญาก่อสร้ าง
เรื่ อง ภาษี เงินได้
เรื่ อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เรื่ อง สัญญาเช่า
เรื่ อง รายได้
เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
เรื่ อง การบัญชีสาหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและ
การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
เรื่ อง ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของ
อัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
เรื่ อง ต้ นทุนการกู้ยืม
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อ
กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
เรื่ อง การบัญชีและการรายงานโครงการ
ผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
เรื่ อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
เรื่ อง เงินลงทุนในบริ ษัทร่วมและการร่วมค้ า
เรื่ อง การรายงานทางการเงินในสภาพ
เศรษฐกิจที่เงินเฟ้ อรุนแรง
เรื่ อง กาไรต่อหุ้น
เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
เรื่ อง การด้ อยค่าของสินทรัพย์
เรื่ อง ประมาณการหนี ้สิน หนี ้สินที่อาจ
เกิดขึ ้นและสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ ้น
เรื่ อง สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เรื่ อง อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เรื่ อง เกษตรกรรม
เรื่ อง การบัญชีสาหรับการปรับโครงสร้ าง
หนี ้ที่มีปัญหา
เรื่ อง การบัญชีสาหรับเงินลงทุนในตราสาร
หนี ้และตราสารทุน
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มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2
(ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3
(ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4
(ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5
(ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 6
(ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8
(ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10
(ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 11
(ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12
(ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13
(ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10
(ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 15
(ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25
(ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27
(ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29
(ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31
(ปรับปรุง 2559)

เรื่ อง การแสดงรายการและการเปิ ดเผย
ข้ อมูลสาหรับเครื่ องมือทางการเงิน
เรื่ อง การจ่ายโดยใช้ ห้ นุ เป็ นเกณฑ์
เรื่ อง การรวมธุรกิจ
เรื่ อง สัญญาประกันภัย
เรื่ อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้ เพื่อขาย
และการดาเนินงานที่ยกเลิก
เรื่ อง การสารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
เรื่ อง ส่วนงานดาเนินงาน
เรื่ อง งบการเงินรวม
เรื่ อง การร่วมการงาน
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับส่วนได้ เสียในกิจการอื่น
เรื่ อง การวัดมูลค่ายุติธรรม
เรื่ อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีที่ไม่มีความ
เกี่ยวข้ องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดาเนินงาน
เรื่ อง สัญญาเช่าดาเนินงาน-สิง่ จูงใจที่ให้ แก่ผ้ เู ช่า
เรื่ อง ภาษี เงินได้ -การเปลีย่ นแปลงสถานภาพทาง
ภาษี ของกิจการหรื อของผู้ถือหุ้น
เรื่ อง การประเมินเนื ้อหาสัญญาเช่าที่ทาขึ ้น
ตามรูปแบบกฎหมาย
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลของข้ อตกลงสัมปทานบริ การ
เรื่ อง รายได้ -รายการแลกเปลีย่ นเกี่ยวกับบริ การโฆษณา
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การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32
(ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 1
(ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4
(ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5
(ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7
(ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10
(ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12
(ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13
(ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 14
(ปรับปรุง 2559)

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15
(ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17
(ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 18
(ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 20
(ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 21
(ปรับปรุง 2559)

เรื่ อง สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน-ต้ นทุนเว็บไซต์
เรื่ อง การเปลีย่ นแปลงในหนี ้สินที่เกิดขึ ้นจากการรื อ้ ถอน
การบูรณะและหนี ้สินที่มีลกั ษณะคล้ ายคลึงกัน
เรื่ อง การประเมินว่าข้ อตกลงประกอบด้ วย
สัญญาเช่าหรื อไม่
เรื่ อง สิทธิในส่วนได้ เสียจากกองทุนการรื อ้ ถอน
การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้ อม
เรื่ อง การปรับปรุงย้ อนหลังภายใต้ มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559) เรื่ อง การรายงาน
ทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เฟ้ อรุนแรง
เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้ อยค่า
เรื่ อง ข้ อตกลงสัมปทานบริ การ
เรื่ อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกู ค้ า
เรื่ อง ข้ อจากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์
ข้ อกาหนดเงินทุนขันต
้ ่าและปฏิสมั พันธ์ของรายการเหล่านี ้
สาหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559)
เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
เรื่ อง สัญญาสาหรับการก่อสร้ างอสังหาริ มทรัพย์
เรื่ อง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้ เจ้ าของ
เรื่ อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้ า
เรื่ อง ต้ นทุนการเปิ ดหน้ าดินในช่วงการผลิต
สาหรับเหมืองผิวดิน
เรื่ อง เงินที่นาส่งรัฐ
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ฝ่ ายบริ หารของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยได้ ประเมินแล้ วเห็นว่ามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การ
ตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ ปรับปรุ งใหม่ข้างต้ นไม่มีผลกระทบอย่างเป็ น
สาระสาคัญต่องบการเงินสาหรับปี ปั จจุบนั

4. นโยบายการบัญชีท่ สี าคัญ
4.1 การรับรู้รายได้ และค่ าใช้ จ่าย
ขายสินค้ า
รายได้ จากการขายสินค้ ารับรู้เมื่อบริ ษัทและบริ ษัทย่อยได้ โอนความเสีย่ งและผลตอบแทนที่เป็ นสาระสาคัญของความ
เป็ นเจ้ าของสินค้ าให้ กับผู้ซื ้อแล้ ว รายได้ จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกากับสินค้ าโดยไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม
สาหรับสินค้ าที่ได้ สง่ มอบหลังจากหักส่วนลดแล้ ว
รายได้ คา่ บริ การ
รายได้ จากการให้ บริ การรับรู้เมื่อได้ ให้ บริ การเรี ยบร้ อยแล้ ว
เงินปั นผลรับ
เงินปั นผลรับถือเป็ นรายได้ เมื่อมีสทิ ธิในการรับเงินปั นผล
รายได้ อื่น
รายได้ อื่นบันทึกตามเกณฑ์คงค้ าง
ค่าใช้ จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้ าง
4.2

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสันที
้ ่มีสภาพคล่องสูง ซึง่
กาหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้ มาและไม่มีข้อจากัดในการเบิกใช้

4.3

ลูกหนีก้ ารค้ า
ลูกหนีก้ ารค้ าแสดงตามมูลค่าสุทธิ ที่จะได้ รับ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยบันทึกค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญสาหรั บผลขาดทุน
โดยประมาณที่อาจเกิดขึ ้นจากการเก็บเงินลูกหนี ้ไม่ได้ ซึ่งโดยทัว่ ไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุ
ลูกหนี ้

4.4

สินค้ าคงเหลือ
สินค้ าคงเหลือแสดงในราคาทุนหรื อมูลค่าสุทธิที่จะได้ รับแล้ วแต่มลู ค่าใดจะต่ากว่า ราคาทุนของสินค้ าคานวณโดยวิธี
ดังนี ้
สินค้ าสาเร็จรูป โดยวิธีเข้ าก่อน - ออกก่อน
งานระหว่างทา โดยวิธีเข้ าก่อน - ออกก่อน
วัตถุดิบและวัสดุสิ ้นเปลือง โดยวิธีเข้ าก่อน - ออกก่อน
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ต้ นทุนสินค้ าคงเหลือ ประกอบด้ วย ต้ นทุนทังหมดในการซื
้
้อ ต้ นทุนแปลงสภาพและต้ นทุนอื่นๆ ที่เกิดขึ ้นเพื่อให้ สินค้ า
คงเหลือนันอยู
้ ่ในสถานที่และอยู่ในสภาพที่เป็ นอยู่ในปั จจุบนั ต้ นทุนแปลงสภาพดังกล่าวรวมการปั นส่วนของค่าใช้ จ่ายการ
ผลิตคงที่อย่างเหมาะสม โดยคานึงถึงระดับกาลังการผลิตตามปกติ
ต้ นทุนในการซื ้อ ประกอบด้ วย ราคาซื ้อและค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับการซื ้อสินค้ านัน้ เช่น อากรขาเข้ า ค่าขนส่ง และ
ต้ นทุนอื่นๆ ซึง่ เกี่ยวข้ องโดยตรงกับการได้ มาซึง่ สินค้ า และหักด้ วยส่วนลดการค้ าและเงินที่ได้ รับคืนจากการซื ้อสินค้ า
มูลค่าสุทธิ ที่จะได้ รับเป็ นการประมาณราคาที่คาดว่าจะขายได้ ตามปกติธุรกิจ หักด้ วยประมาณการต้ นทุนในการ
ผลิตสินค้ าให้ เสร็ จและต้ นทุนที่จาเป็ นต้ องจ่ายไปเพื่อให้ ขายสินค้ าได้
4.5

เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
บริ ษัทย่อย หมายถึงกิจการที่บริ ษัทมีอานาจในการควบคุมนโยบายการเงินและดาเนินงาน ซึ่งโดยทัว่ ไปแล้ วบริ ษัทจะถือ
หุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงมากกว่ากึ่งหนึง่ บริ ษัทได้ รวมงบการเงินของบริ ษัทย่อยไว้ ในงบการเงินรวมตังแต่
้ วนั ที่บริ ษัทความคุมบริษัท
ย่อยจนกระทัง่ อานาจควบคุมหมดไป
เงินลงทุนในบริ ษัทย่อยแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงด้ วยวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้ อยค่า(ถ้ ามี)
เงินลงทุนในตราสารหนีแ้ ละตราสารทุนในความต้ องการของตลาด
1. เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้ าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์บนั ทึก
เป็ นกาไรหรื อขาดทุนในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
2. เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลีย่ นแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์บนั ทึก
เป็ นรายการต่างหากในส่วนของผู้ถือหุ้น และจะบันทึกเป็ นกาไรหรื อขาดทุน ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเมื่อได้ จาหน่าย
หลักทรัพย์นนออกไป
ั้
3. เงินลงทุนในตราสารหนี ้ที่จะถือจนครบกาหนด แสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจาหน่าย โดยตัดจาหน่ายส่วนต่าง
ตามวิธีอตั ราดอกเบี ้ยที่แท้ จริ ง ซึง่ จานวนที่ตดั จาหน่ายแสดงเป็ นรายการปรับกับดอกเบี ้ยรับ
มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ตราสารทุนในความต้ องการของตลาดคานวณจากราคาเสนอซื ้อหลังสุด ณ สิ ้นวันทา
การสุดท้ ายของปี ส่วนมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี ้คานวณโดยใช้ อตั ราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี ้
ไทย มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคานวณจากมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิของหน่วยลงทุน

4.6

อสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริ ษัทแสดงด้ วยวิธีราคาทุนหักค่าเสือ่ มราคาสะสมค่าเผื่อการด้ อยค่า (ถ้ ามี)
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4.7

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่ าเสื่อมราคา
ทีด่ ินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุนหักค่าเสือ่ มราคาสะสมและค่าเผื่อการด้ อยค่า (ถ้ ามี)
ราคาทุนรับรู้เมื่อเริ่ มแรกที่ได้ สนิ ทรัพย์มารวมถึงต้ นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดหาสินทรัพย์เพื่อให้ สินทรัพย์อยู่
ในสภาพพร้ อมที่จะใช้ ได้ ตามวัตถุประสงค์รวมทังต้
้ นทุนในการรื อ้ ถอน ขนย้ าย และการบูรณะสถานที่ตงของสิ
ั้
นทรัพย์ซึ่งเป็ น
ภาระผูกพันของกิจการ (ถ้ ามี)
ค่าเสือ่ มราคาของอาคารและอุปกรณ์คานวณจากราคาทุนหักมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์โดย วิธีเส้ นตรงตามอายุการ
ให้ ประโยชน์โดยประมาณดังนี ้
อาคารและสิง่ ปลูกสร้ าง
20 ปี
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
5 - 15 ปี
เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้ สานักงาน 3 - 5 ปี
ยานพาหนะ
5 - 15 ปี
บริ ษัทมีการทบทวนมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ ประโยชน์ทกุ ปี
บริ ษัทคิดค่าเสือ่ มราคาสาหรับส่วนประกอบของรายการสินทรัพย์แต่ละส่วนแยกต่างหากจากกันเมื่อส่วนประกอบแต่
ละส่วนนันมี
้ ต้นทุนที่มีนยั สาคัญเมื่อเทียบกับต้ นทุนทังหมดของสิ
้
นทรัพย์นนั ้
ค่าเสือ่ มราคารวมอยูใ่ นการคานวณผลการดาเนินงาน
ไม่มีการคิดค่าเสือ่ มราคาสาหรับที่ดิน สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้ างและอุปกรณ์ระหว่างติดตัง้
บริ ษัทตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบัญชีเมื่อจาหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกาไรหรื อขาดทุนจากการ
จาหน่ายหรื อตัดจาหน่ายสินทรัพย์ จะรับรู้ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

4.8

สินทรัพย์ ไม่ มีตัวตนและค่ าตัดจาหน่ าย
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่บริ ษัทซื ้อมาและมีอายุการใช้ งานจากัด แสดงในราคาทุนหักด้ วยค่าตัดจาหน่ายสะสมและค่า
เผื่อการด้ อยค่า (ถ้ ามี) สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนถูกตัดจาหน่ายและบันทึกในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จโดยวิธีเส้ นตรงตามระยะเวลา
ที่คาดว่าจะได้ รับประโยชน์ เชิ งเศรษฐกิ จนับจากวันที่อยู่ในสภาพพร้ อมใช้ งาน ระยะเวลาที่คาดว่าจได้ รับประโยชน์ เชิ ง
เศรษฐกิจแสดงได้ ดงั นี ้
ค่าลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์
3 - 5 ปี

4.9

รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกันหมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่มีอานาจควบคุมบริ ษัท ถูกควบคุมโดยบริ ษัทไม่ว่าจะเป็ น
ทางตรงหรื อทางอ้ อม หรื ออยูภ่ ายใต้ การควบคุมเดียวกันกับบริ ษัท รวมถึงบริ ษัทที่ทาหน้ าที่ถือหุ้น บริ ษัทย่อย และกิจการที่เป็ น
บริ ษัทย่อยในเครื อเดียวกัน นอกจากนี ้บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกันยังหมายรวมถึงบริ ษัทร่ วมและบุคคลซึ่งถือหุ้น ที่มีสิทธิ
ออกเสียงไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้ อมและมีอิทธิพลอย่างมีนยั สาคัญกับบริ ษัท ผู้บริ หารสาคัญ กรรมการหรื อพนักงานของบริ ษัท
ตลอดทังสมาชิ
้
กในครอบครัวที่ใกล้ ชิดกับบุคคลดังกล่าว และกิจการที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลเหล่านัน้
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ในการพิจารณาความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกันกับบริ ษัทแต่ละรายการบริ ษัทคานึงถึงเนื ้อหา
ของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย
4.10 เงินตราต่ างประเทศ
รายการที่เป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้ อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการ สินทรัพย์และ
หนี ้สินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศคงเหลืออยู่ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้ อตั ราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
กาไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลีย่ นแปลงในอัตราแลกเปลีย่ นรวมอยูใ่ นการคานวณผลการดาเนินงาน
4.11 การด้ อยค่ าของสินทรัพย์
ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน บริ ษัทจะประเมินว่ามีข้อบ่งชี ้ของสินทรัพย์ว่ามีการด้ อยค่าหรื อไม่ หากสินทรัพย์นนมี
ั้
ข้ อบ่งชี ้ของการด้ อยค่า บริ ษัทจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนของสินทรัพย์ หากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สงู กว่ามูล
ค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืน บริ ษัทจะรับรู้ ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ผลขาดทุนจากการ
ด้ อยค่าของสินทรัพย์จะถูกกลับรายการเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนเพิ่มขึ ้นในภายหลังและจะกลับรายการได้ ไม่เกินกว่า
มูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสมหรื อค่าตัดจาหน่าย หากบริ ษัทไม่เคยรับรู้ ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของ
สินทรัพย์นนมาก่
ั ้ อน มูลค่าที่จะได้ รับคืนของสินทรัพย์ หมายถึง มูลค่าจากการใช้ ของสินทรัพย์ หรื อมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
หักต้ นทุนในการขาย
4.12 ผลประโยชน์ พนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสัน้
บริ ษัทรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้ าง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคม และกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ เป็ นค่าใช้ จ่ายเมื่อเกิด
รายการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน)
บริ ษัทและพนักงานได้ ร่วมกันจัดตังกองทุ
้
นสารองเลี ้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้ วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริ ษัท
จ่ายสมทบให้ เป็ นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสารองเลี ้ยงชีพได้ แยกออกจากสินทรัพย์ของบริ ษัท เงินที่บริ ษัทจ่ายสมทบ
กองทุนสารองเลี ้ยงชีพบันทึกเป็ นค่าใช้ จ่ายเมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน)
บริ ษัทมีภาระสาหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้ แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงานและตามระเบียบ
พนักงานของบริ ษัท และตามโครงการผลตอบแทนพนักงานอื่นๆ ซึง่ บริ ษัทถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์
หลังออกจากงานสาหรับพนักงาน
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รายงานประจาปี 2561
บริ ษัทคานวณหนี ้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานโดยใช้ วิธีคิด ลดแต่ละหน่วยที่ประมาณ
การไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้บริ หารของบริ ษัทได้ ทาการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย ซึง่ หลักการประมาณการดังกล่าวต้ องใช้ ข้อสมมติที่หลากหลาย รวมถึงข้ อสมมติเกี่ยวกับอัตราคิดลด อัตราการขึ ้น
เงินเดือนในอนาคตอัตราการเปลีย่ นแปลงในจานวนพนักงาน อัตราการมรณะและอัตราเงินเฟ้ อ
ผลกาไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย (Actuarial gainsand losses) สาหรับ
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทนั ทีเป็ นกาไรหรื อขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
โดยถือเป็ นส่วนหนึง่ ของกาไรสะสม

4.13 ภาษีเงินได้ นิติบุคคล
ภาษี เงินได้
ภาษี เงินได้ ประกอบด้ วยภาษี เงินได้ ปัจจุบนั และภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี
ภาษี เงินได้ ปัจจุบนั
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยบันทึกภาษี เงินได้ (ถ้ ามี) ตามจานวนที่จะต้ องจ่าย คานวณตามหลักเกณฑ์แห่งประมวล
รัษฎากรในอัตราภาษี เงินได้ ร้อยละ 20 ของกาไรก่อนภาษี เงินได้ หลังจากปรับปรุงบวกกลับด้ วยค่าใช้ จ่ายต่างๆ ซึง่ ไม่สามารถ
ถือเป็ นรายจ่ายในการคานวณภาษี และหักออกด้ วยรายการที่ได้ รับยกเว้ นหรื อไม่ถือเป็ นรายได้ ในการคานวณภาษี และบริ ษัท
ย่อยแห่งหนึง่ ได้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้ สาหรับกาไรสุทธิตามสิทธิประโยชน์ในบัตรส่งเสริ มการลงทุน
ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์และหนี ้สินภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีจะคานวณขึ ้นจากผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างมูลค่าตามบัญชีกบั ฐาน
ภาษี ของสินทรัพย์หรื อหนี ้สินนัน้ ณ วันสิ ้นรอบระยะเวลารายงาน รายการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี ้สินภาษี เงินได้
รอการตัดบัญชีจะถูกรับรู้ เป็ นรายได้ ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีหรื อค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีโดยจะรับรู้ ในกาไร
ขาดทุน เว้ นแต่ในส่วนที่เกี่ยวกับรายการที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นหรื อกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้ หกั ภาษี จะถูกรับรู้ เป็ นสินทรั พย์ ภาษี เงิ นได้ ร อการตัดบัญชีเมื่อมีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ าง
แน่นอนว่าบริ ษัทจะมีกาไรทางภาษี จากการดาเนินงานในอนาคตเพียงพอที่จะนาสินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีมาใช้
ประโยชน์ได้ และผลแตกต่างชัว่ คราวที่ต้องเสียภาษี ทกุ รายการจะถูกรับรู้เป็ นหนี ้สินภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์และหนี ้สินภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีถกู วัดมูลค่าโดยใช้ อตั ราภาษี เงินได้ สาหรับงวดที่บริ ษัทคาดว่าจะได้ รับ
ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีหรื อจะจ่ายชาระหนี ้สินภาษี เงินได้ โดยใช้ อตั ราภาษี และกฎหมายภาษีอากร
ที่มีผลบังคับใช้ อยูห่ รื อที่คาดได้ คอ่ นข้ างแน่นอนว่าจะมีผลบังคับใช้ ภายในสิ ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน
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ณ วันสิ ้นรอบระยะเวลารายงาน มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวนและปรับลด
มูลค่า เมื่อมีความเป็ นไปได้ คอ่ นข้ างแน่วา่ บริ ษัทจะไม่มกี าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอต่อการนาสินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการ
ตัดบัญชีทงหมดหรื
ั้
อบางส่วนมาใช้ ประโยชน์ได้
สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีและหนี ้สินภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีจะหักกลบกันได้ ก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิตาม
กฎหมายและภาษี เงินได้ นี ้ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษี หน่วยงานเดียวกัน
ดังนันบริ
้ ษัทและบริ ษัทย่อยจึงหักกลบสินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีและหนี ้สินภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีในการ
แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงินแทนการแสดงแยกจากกัน
4.14 การใช้ ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีท่ สี าคัญ
ในการจัดทางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้ องใช้ ดลุ ยพินิจและการประมาณ
การในเรื่ องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ ดลุ ยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี ้ส่งผลกระทบต่อจานวนเงินที่แสดงในงบ
การเงินและต่อข้ อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากจานวนที่ประมาณการไว้
การใช้ ดลุ ยพินิจและการประมาณการที่สาคัญมีดงั นี ้
ค่ าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญของลูกหนี ้
ในการประมาณค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญของลูกหนี ้ ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้ องใช้ ดลุ ยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่
คาดว่าจะเกิ ดขึน้ จากลูก หนีแ้ ต่ละราย โดยค านึง ถึงประสบการณ์ การเก็ บ เงิ น ในอดีต อายุของหนี ท้ ี่ค งค้ า งและสภาวะ
เศรษฐกิจที่เป็ นอยูใ่ นขณะนัน้ เป็ นต้ น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่ าเสื่อมราคา
ในการคานวณค่าเสือ่ มราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้ องทาการประมาณอายุการให้ ประโยชน์และ
มูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้ งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้ องทบทวนอายุการให้ ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการ
เปลีย่ นแปลงเกิดขึ ้น
นอกจากนีฝ้ ่ ายบริ หารจาเป็ นต้ องสอบทานการด้ อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึก
ขาดทุนจากการด้ อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนต่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นนั ้ ในการนี ้ฝ่ ายบริ หาร
จาเป็ นต้ องใช้ ดลุ ยพินิจที่เกี่ยวข้ องกับการคาดการณ์รายได้ และค่าใช้ จ่ายในอนาคตซึง่ เกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นนั ้
สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
บริ ษัทจะรับรู้สนิ ทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีสาหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้ หกั ภาษี และขาดทุนทางภาษี ที่ไม่ได้
ใช้ เมื่อมีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ว่าจะมีกาไรทางภาษี ในอนาคตเพี ยงพอที่จะใช้ ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวและ
ขาดทุนนัน้ ในการนี ้ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้ องประมาณการว่าควรรับรู้ จานวนสินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีเป็ นจานวน
เท่าใด โดยพิจารณาถึงจานวนกาไรทางภาษี ที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
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ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
หนี ้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ ้นตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย ซึ่งต้ อง
อาศัยข้ อสมมติฐานต่างๆ ในการประมาณการนัน้ เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตรา
การเปลีย่ นแปลงในจานวนพนักงาน เป็ นต้ น

4.15 กาไรต่ อหุ้นขัน้ พืน้ ฐาน
กาไรต่อหุ้นขัน้ พืน้ ฐานคานวณโดยหารกาไรสาหรั บปี ด้ วยจานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ใน
ระหว่างปี
5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
บริ ษัทมีบคุ คลและบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน ซึง่ สรุปรายการที่สาคัญมีดงั ต่อไปนี ้
ลักษณะธุรกิจ

ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัทย่อย
บริษัท สยาม ไอโซ โปร จากัด

จาหน่ายผลิตภัณฑ์โลหะและวัสดุอปุ กรณ์
ที่ใช้ ในอุตสาหกรรม
บริษัท มาร์ ค เวิลด์ไวด์ จากัด
ผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์โลหะ
บริษัท ซิตี ้ สตีล โปรดักส์ จากัด
ผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์โลหะ
CT Universal Company Limited
ยังไม่ได้ เริ่มดาเนินงาน
(* บริษัทย่อยถือหุ้นผ่านโดย บริษัท สยาม ไอโซ โปร จากัด)
บริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
บริษัท สยาม ซี.ที.พี. อุตสาหกรรม จากัด
จาหน่ายอุปกรณ์ประดับยนต์ที่ทาจากโลหะ
บริษัท ดับบลิว เค พี แอสเซ็ท พลัส จากัด
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัทถือหุ้นเป็ นสัดส่วน 99.99%
บริษัทถือหุ้นเป็ นสัดส่วน 99.99%
บริษัทถือหุ้นเป็ นสัดส่วน 99.99%
บริษัทย่อยถือหุ้นเป็ นสัดส่วน 100.00%

ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
บริษัทใหญ่

ในระหว่างปี บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สาคัญกับบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่อนไข
ทางการค้ าและเกณฑ์ตามสัญญาที่ตกลงกันระหว่างบริ ษัทและบริ ษัทเหล่านัน้ ซึง่ เป็ นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ ดงั นี ้
สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
2561
2560
รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
ค่าไฟฟ้า
ค่าเช่า
รายการธุรกิจกับบริษัทย่ อย
รายได้ คา่ บริหารงาน
รายได้ คา่ บริการแรงงาน
รายได้ คา่ ไฟฟ้า
ซื ้อสินค้ า
รายได้ เงินปั นผล

889,380
583,200

882,270
633,600

-

-

34,560

34,560

13,892,200
77,555
94,180
686,661
24,704,998

13,915,100
648,415
69,600
3,957,514
177,875,986

(หน่วย : บาท)
นโยบายราคา
ต้ นทุนบวกกาไรส่วนเพิ่ม
ราคาตามสัญญา
ต้ นทุนบวกกาไรส่วนเพิ่ม
ต้ นทุนบวกกาไรส่วนเพิ่ม
ต้ นทุนบวกกาไรส่วนเพิ่ม
ต้ นทุนบวกกาไรส่วนเพิ่ม
ตามจานวนที่ประกาศจ่าย
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ยอดคงค้ างระหว่างบริ ษัทและบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียดดังนี ้

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

งบการเงินรวม
2561
2560
ลูกหนีก้ ารค้ ากิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
บริ ษัท สยาม ไอโซ โปร จากัด
บริ ษัท มาร์ ค เวิลด์ไวด์ จากัด
บริ ษัท ซิตี ้ สตีล โปรดักส์ จากัด
รวมลูกหนี ้การค้ ากิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
เจ้ าหนีก้ ารค้ ากิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
บริ ษัท ซิตี ้ สตีล โปรดักส์ จากัด
บริ ษัท สยาม ซี.ที.พี. อุตสาหกรรม จากัด
รวมเจ้ าหนี ้การค้ ากิจการที่เกี่ยวข้ องกัน

100,880
100,880

-

66,982
3,431,094
3,498,076

35,952
625,094
2,746,037
3,407,083

79,009
79,009

204,138
204,138

192,894
192,894

ค่าตอบแทนผู้บริ หาร
ค่าตอบแทนผู้บริ หารนี ้เป็ นผลประโยชน์ที่จ่ายให้ แก่ผ้ บู ริ หารของบริ ษัท ประกอบด้ วยค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงินได้ แก่ เงินเดือนและ
ผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้ อง รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรู ปอื่น ทังนี
้ ้ผู้บริ หารของบริ ษัทหมายถึงบุคคลที่กาหนดตามกฎหมายว่าด้ วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ค่าตอบแทนผู้บริ หารสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ ดงั นี ้

ผู้บริ หาร
ค่าตอบแทนผู้บริ หาร
ผลประโยชน์ระยะสัน้
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

งบการเงินรวม
2561
2560
2,877,236
47,497
2,924,733

3,107,231
12,628
3,119,859

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
2,877,236
47,497
2,924,733

3,107,231
12,628
3,119,859

6. เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
บัญชีนี ้ประกอบด้ วย
งบการเงินรวม
เงินสดและเงินสดย่อย
เงินฝากธนาคาร- ออมทรัพย์
- กระแสรายวัน
เงินฝากประจา 3 เดือน

2561
586,881
729,299,662
8,278,376
10,996
738,175,915

2560
664,203
689,943,153
8,254,968
10,909
698,873,233

เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจามีอตั ราดอกเบี ้ยลอยตัวตามอัตราที่ธนาคารกาหนด

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
25,728
55,377
12,407,036
8,695,374
8,000,250
7,977,528
10,996
10,909
20,444,010
16,739,188
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7. เงินลงทุนชั่วคราว
บัญชีนี ้ประกอบด้ วย

เงินลงทุนระยะสัน้ - เงินฝากประจา 6 เดือน

งบการเงินรวม
2561
2560
40,000,000
20,000,000
40,000,000
20,000,000

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
-

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 และ 2560 เงินฝากประจามีอตั ราดอกเบี ้ยร้ อยละ 1.45 - 1.47 และ 1.45 ต่อปี ตามลาดับ
8. เงินลงทุนในหลักทรัพย์ เผื่อขาย
บัญชีนี ้ประกอบด้ วย
งบการเงินรวม
2561
2560
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - ราคาทุน
- กองทุนรวมตลาดเงิน
- กองทุนตราสารแห่งหนี ้ทัว่ ไป
รวม
บวก กาไร (ขาดทุน) ที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจริ งจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าของเงินลงทุน
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - แสดงตามมูลค่ายุตธิ รรม

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

5,327,670
92,540,098
97,867,768

9,353,022
90,997,810
100,350,832

27,000,141
27,000,141

26,627,366
26,627,366

1,314,735
99,182,503

1,960,991
102,311,823

6,360
27,006,501

10,964
26,638,330

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจริ งจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขายที่แสดงอยู่ ในองค์ประกอบอื่นของ
ส่วนผู้ถือหุ้นในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจานวนเงิน 1.05 ล้ านบาท และ 0.005 ล้ านบาท เป็ นจานวนเงินที่สทุ ธิจาก
ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี 0.26 ล้ านบาท และ 0.001 ล้ านบาท ตามลาดับ
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขายที่แสดงอยู่ในองค์ประกอบอื่นของส่วน
ของผู้ถือหุ้นในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจานวนเงิน 1.57 ล้ านบาท และ 0.009 ล้ านบาท เป็ นจานวนเงินที่สทุ ธิจาก
ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี 0.39 ล้ านบาท และ 0.002 ล้ านบาท ตามลาดับ
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9. ลูกหนีก้ ารค้ า
บัญชีนี ้ประกอบด้ วย

ลูกหนี ้การค้ า
ตัว๋ เงินรับ

งบการเงินรวม
2561
2560
70,200,237
50,504,743
21,054
1,081,335
70,221,291
51,586,078

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
3,705,902
3,637,326
3,705,902
3,637,326

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 และ 2560 ยอดคงเหลือของลูกหนี ้การค้ าเป็ นลูกหนี ้ในสกุลเงินบาท โดยแยกตามอายุหนี ้ที่คงค้ าง
นับจากวันที่ถึงกาหนดชาระได้ ดงั นี ้
งบการเงินรวม
2561
2560
อายุหนีค้ ้ างชาระ
ยังไม่ครบกาหนด
ไม่เกิน 3 เดือน
มากกว่า 3 เดือนถึง 6 เดือน
มากกว่า 6 เดือนถึง 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม

หนี ้สูญ

62,691,092
7,509,145
70,200,237

39,278,623
11,191,814
34,306
50,504,743

งบการเงินรวม
2561
2560
499,487

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
3,693,062
12,840
3,705,902

3,637,326
3,637,326

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
-

10. สินค้ าคงเหลือ
บัญชีนี ้ประกอบด้ วย
งบการเงินรวม
วัตถุดิบ
รวม

2561
1,848,823
1,848,823

2560
3,040,986
3,040,986

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
-
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11. เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคา้ ประกัน
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยได้ นาเงินฝากธนาคารไปเป็ นหลักทรัพย์ค ้าประกันสาหรับหนังสือค ้าประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของ
บริ ษัทและบริ ษัทย่อย และเป็ นหลักทรัพย์ค ้าประกันตามปกติธุรกิจของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
12. เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 และ 2560 เงินลงทุนในบริ ษัทย่อยในงบเฉพาะกิจการที่บนั ทึกโดยวิธีราคาทุนเป็ นเงินลงทุน ใน
หุ้นสามัญของบริ ษัทดังต่อไปนี ้
(หน่วย : บาท)
เงินปั นผลรับ
สาหรับปี สิ ้นสุด
ชื่อบริ ษัท

ทุนชาระแล้ ว
2561

2560

วิธีสว่ นได้ เสีย
2561

2560

วิธีราคาทุน
2561

วันที่ 31 กรกฎาคม
2560

2561

2560

บริ ษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นทางตรง
บริ ษัท สยาม ไอโซ โปร จากัด

264,160,000 264,160,000

470,684,574

468,172,678 264,159,940 264,159,940

-

-

บริ ษัท มาร์ ค เวิลด์ไวด์ จากัด

280,200,000 280,200,000

321,489,214

323,507,262 264,819,940 264,819,940

-

-

บริ ษัท ซิตี ้ สตีล โปรดักส์ จากัด

247,050,000 247,050,000

688,052,751

686,986,611 247,049,980 247,049,980

24,704,998 177,875,985

1,480,226,539 1,478,666,551 776,029,860 776,029,860

24,704,998 177,875,985

รวมเงินลงทุนในบริ ษัทย่อย

บริ ษัทมีเงิ นลงทุนในบริ ษัทย่อยซึ่งเป็ นหุ้นสามัญของบริ ษั ท สยาม ไอโซ โปร จากัด จานวน 15,400,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ
10.00 บาท คิดเป็ นจานวนเงิน 154,000,000 บาท โดยมีการจ่ายชาระค่าหุ้นแล้ วเป็ นจานวน 112,000,000 บาท คงเหลือ 42,000,000
บาท ต่อมาเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 บริ ษัทย่อยดังกล่าวได้ มีการเรี ยกชาระค่าหุ้นเพิ่มในส่วนที่เหลือทังหมด
้
เป็ นจานวน 11,200,000
หุ้น มูลค่า หุ้นละ 3.75 บาท คิดเป็ นจานวนเงิน 42,000,000 บาท
นอกจากนันในวั
้ นที่ 18 เมษายน 2560 บริ ษัท สยาม ไอโซ โปร จากัด ได้ มีมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2560 ให้ เพิ่มทุน
หุ้นสามัญจานวน 21,600,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท คิดเป็ นจานวนเงิน 216,000,000 บาท โดยมีวตั ถุประสงค์ในการเพิ่มทุนเพื่อ
จ่ายชาระค่าหุ้นของบริ ษัทย่อยรวมทังรองรั
้ บและเสริ มสร้ างศักยภาพการดาเนินธุรกิจในอนาคต และได้ มีการเรี ยกชาระค่าหุ้นจานวหุ้น
21,600,000 หุ้น ในมูลค่าหุ้นละ 5.10 บาท รวมเป็ นจานวนเงิน 110,160,000 บาท
บริ ษัทได้ จ่ายชาระค่าหุ้นที่เรี ยกชาระเพิ่มส่วนที่เหลือและค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบริ ษัทย่อยตามที่กล่าวข้ างต้ น ซึ่งการจ่ายชาระ
ค่าหุ้นทังหมดเป็
้
นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม
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การจัดตัง้ บริษัทย่ อยต่ างประเทศ
บริ ษัท สยาม ไอโซ โปร จากัด (บริ ษัทย่อย) ได้ ดาเนินการจดทะเบียนจัดตังบริ
้ ษัทย่อยในประเทศสาธารณรัฐเซเชลส์ ซึ่งการจัดตัง้
บริ ษัทย่อยในประเทศนี ้จะทาให้ บริ ษัทได้ รับสิทธิประโยชน์และเป็ นประโยชน์ต่อกลุม่ บริ ษัทมากกว่า โดยใช้ แหล่งเงินทุนหมุนเวียนของ
กลุม่ บริ ษัท วัตถุประสงค์เพื่อรองรับแผนการขยายธุรกิจของกลุม่ บริ ษัท โดยการลงทุนมีรายละเอียดดังนี ้
ชื่อบริ ษัท
:
CT Universal Company Limited
วันที่จดทะเบียน
:
20 มกราคม 2560
ทุนจดทะเบียน
:
5.0 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ (177.64 ล้ านบาท)
ประเภทธุรกิจ
:
จาหน่ายสินค้ าที่ใช้ ในอุตสาหกรรม สินค้ าเพื่อการอุปโภคและบริ โภค และ
ลงทุนในธุรกิจใหม่
โครงสร้ างการถือหุ้น
:
บริ ษัท สยาม ไอโซ โปร จากัด ถือหุ้นสัดส่วนร้ อยละ 100
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 บริ ษัท สยาม ไอโซ โปร จากัด ได้ มีการจ่ายชาระค่าหุ้นในบริ ษัทดังกล่าวเต็มมูลค่าแล้ ว และบริ ษัท
ดังกล่าวยังไม่ได้ เริ่ มดาเนินงานมีเพียงรายได้ ดอกเบี ้ยเงินฝากธนาคารเท่านัน้
ข้ อมูลทางการเงินของบริ ษัทย่อย ก่อนตัดรายการระหว่างกัน มีดงั นี ้
(หน่วย : บาท)

สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนี ้สินหมุนเวียน
หนี ้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี ้สิน
สินทรัพย์สทุ ธิ
รายได้
เงินสดสุทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดสุทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
กระแสเงินสดเพิ่มขึ ้น(ลดลง)สุทธิ

บริษัท สยาม
ไอโซ โปร
จากัด
196,514,999
274,923,487
471,438,486
340,331
413,521
753,852
470,684,634

2561
บริษัท มาร์ ค
เวิลด์ไวด์ จากัด
191,735,953
133,528,020
325,263,973
1,837,583
1,399,727
3,237,310
322,026,663

บริษัท ซิตี ้
สตีล โปรดักส์
จากัด
517,180,782
195,725,044
712,905,826
22,537,001
2,316,054
24,853,055
688,052,771

บริษัท สยาม
ไอโซ โปร
จากัด
199,458,122
269,421,877
468,879,999
304,557
402,914
707,471
468,172,528

5,264,234

48,165,279

365,360,463

5,387,126

363,363
(2,183,829)
(1,820,466)

8,972,580
1,050,932
10,023,512

59,828,658
489,577
(10,568,806) (158,683,747)
(24,705,000) 152,160,000
24,554,852
(6,034,170)

2560
บริษัท มาร์ ค
เวิลด์ไวด์ จากัด
186,432,737
139,540,099
325,972,836
1,602,237
266,251
1,868,488
324,104,348

บริษัท ซิตี ้
สตีล โปรดักส์
จากัด
448,922,362
249,239,718
698,162,080
10,648,567
526,905
11,175,472
686,986,608

48,833,797

340,283,640

19,458,270
90,785,743
(29,072,284)
66,677,810
(177,876,000)
(9,614,014) (20,412,447)
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13. อสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน
บัญชีนี ้ประกอบด้ วย
งบการเงินรวม
2561
2561
88,100,000
88,100,000
88,100,000
88,100,000

ที่ดนิ

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
-

อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริ ษัทย่อย เป็ นที่ดินที่บริ ษัทย่อยถือครองไว้ จานวน 29 แปลง มูลค่ารวม 88.10 ล้ านบาท
โดยปั จจุบนั ยังมิได้ ระบุวตั ถุประสงค์ของการใช้ งานในอนาคต สาหรับที่ดินแปลงดังกล่าวทังหมด
้
บริ ษัทย่อยมีการประเมินราคา
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนล่า สุด โดยผู้ประเมินอิสระ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ตามวิธีเปรี ยบเทียบตามราคาตลาด โดยมี
มูลค่ายุติธรรมของที่ดิน เป็ นจานวนเงิน 118.78 ล้ านบาท
14. ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
บัญชีนี ้ประกอบด้ วย

ราคาทุน
ที่ดิน
อาคาร
เครื่องจักรและอุปกรณ์
ยานพาหนะ
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้ สานักงาน
รวม
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
อาคาร
เครื่องจักรและอุปกรณ์
ยานพาหนะ
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้ สานักงาน
รวม
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือ
ณ 31 ก.ค. 60

เพิ่มขึ ้น

งบการเงินรวม
ลดลง

58,858,269
237,137,946
539,253,294
63,107,962
15,494,061
913,851,532

210,000
6,735,514
1,474,299
8,419,813

(15,218,832)
(15,218,832)

-

58,858,269
237,137,946
524,244,462
69,843,476
16,968,360
907,052,513

(77,903,946)
(404,532,267)
(40,634,573)
(11,779,850)
(534,850,636)
379,000,896

(11,689,317)
(38,818,739)
(2,891,423)
(1,279,647)
(54,679,126)

8,723,325
8,723,325

-

(89,593,263)
(434,627,681)
(43,525,996)
(13,059,497)
(580,806,437)
326,246,076

โอนเข้ า
(ออก)

ยอดคงเหลือ
ณ 31 ก.ค. 61
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(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือ
ณ 31 ก.ค. 59

งบการเงินรวม
ลดลง

เพิ่มขึ ้น

โอนเข้ า
(ออก)

ราคาทุน
ที่ดิน
58,858,269
อาคาร
237,137,946
เครื่องจักรและอุปกรณ์
539,253,294
ยานพาหนะ
62,273,962
1,449,000
(615,000)
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้ สานักงาน
15,494,061
รวม
913,017,532
1,449,000
(615,000)
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
อาคาร
(66,214,629)
(11,689,317)
เครื่องจักรและอุปกรณ์
(363,755,537)
(40,776,730)
ยานพาหนะ
(38,228,222)
(2,821,351)
415,000
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้ สานักงาน
(10,491,753)
(1,288,097)
รวม
(478,690,141)
(56,575,495)
415,000
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
434,327,391
ค่าเสื่อมราคาสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม
2561 (47.41 ล้ านบาท รวมอยูใ่ นต้ นทุนขายและบริการ ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้ จา่ ยบริหาร)
2560 (49.37 ล้ านบาท รวมอยูใ่ นต้ นทุนขายและบริการ ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้ จา่ ยบริหาร)

ยอดคงเหลือ
ณ 31 ก.ค. 60
-

58,858,269
237,137,946
539,253,294
63,107,962
15,494,061
913,851,532

-

(77,903,946)
(404,532,267)
(40,634,573)
(11,779,850)
(534,850,636)
379,000,896
54,679,126
56,575,495
(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือ
ณ 31 ก.ค. 60
ราคาทุน
อาคาร
เครื่องจักรและอุปกรณ์
ยานพาหนะ
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้ สานักงาน
รวม
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
อาคาร
เครื่องจักรและอุปกรณ์
ยานพาหนะ
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้ สานักงาน
รวม
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ

4,464,395
31,083,525
8,135,953
3,366,327
47,050,200
(2,419,980)
(31,083,471)
(8,135,951)
(3,366,292)
(45,005,694)
2,044,506

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ลดลง
โอนเข้ า
(ออก)

เพิ่มขึ ้น
-

(199,908)
(199,908)

ยอดคงเหลือ
ณ 31 ก.ค. 61

-

-

4,464,395
31,083,525
8,135,953
3,366,327
47,050,200

-

-

(2,619,888)
(31,083,471)
(8,135,951)
(3,366,292)
(45,205,602)
1,844,598
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(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือ
ณ 31 ก.ค. 59
ราคาทุน
อาคาร
เครื่องจักรและอุปกรณ์
ยานพาหนะ
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้ สานักงาน
รวม
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
อาคาร
เครื่องจักรและอุปกรณ์
ยานพาหนะ
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้ สานักงาน
รวม
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
ค่าเสื่อมราคาสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม
2561 (ทังหมดรวมอยู
้
ใ่ นค่าใช้ จา่ ยบริหาร)
2560 (ทังหมดรวมอยู
้
ใ่ นค่าใช้ จา่ ยบริหาร)

4,464,395
31,083,525
8,135,953
3,366,327
47,050,200
(2,220,072)
(31,083,471)
(8,135,951)
(3,366,292)
(44,805,786)
2,244,414

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ลดลง
โอนเข้ า
(ออก)

เพิ่มขึ ้น
-

(199,908)
(199,908)

ยอดคงเหลือ
ณ 31 ก.ค. 60

-

-

4,464,395
31,083,525
8,135,953
3,366,327
47,050,200

-

-

(2,419,980)
(31,083,471)
(8,135,951)
(3,366,292)
(45,005,694)
2,044,506
199,908
199,908

บริ ษัทย่อยได้ นาที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ าง ซึ่งมีมูลค่าสุทธิ ตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 จานวน 116.14 ล้ านบาท
(ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 : 121.08 ล้ านบาท) ไปจดจานองไว้ กบั ธนาคารเพื่อค ้าประกันวงเงินสินเชื่อที่บริ ษัทได้ รับจากสถาบัน
การเงิน
ณ วัน ที่ 31 กรกฎาคม 2561 และ 2560 บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยมี อุป กรณ์ จ านวนหนึ่ ง ซึ่ ง ตัด ค่ า เสื่ อ มราคาหมดแล้ ว
แต่ยงั ใช้ งานอยู่ ราคาทุนของสินทรัพย์ดงั กล่าวมีจานวน 110.56 ล้ านบาท และ 108.43 ล้ านบาท ตามลาดับ (เฉพาะกิจการ : 43.01
ล้ านบาท และ 43.01 ล้ านบาท ตามลาดับ)
15. สินทรัพย์ ไม่ มตี ัวตน
บัญชีนี ้ประกอบด้ วย

ราคาทุน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
หัก ค่าตัดจาหน่ายสะสม
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิ

ยอดคงเหลือ
ณ 31 ก.ค. 60
2,006,770
(2,006,548)
222

เพิ่มขึ ้น

งบการเงินรวม

-

(หน่วย : บาท)
ลดลง

ยอดคงเหลือ
ณ 31 ก.ค. 61
-

2,006,770
(2,006,548)
222
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ราคาทุน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
หัก ค่าตัดจาหน่ายสะสม
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิ

ราคาทุน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
หัก ค่าตัดจาหน่ายสะสม
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิ

ราคาทุน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
หัก ค่าตัดจาหน่ายสะสม
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิ

ยอดคงเหลือ
ณ 31 ก.ค. 59

เพิ่มขึ ้น

2,006,770
(2,006,548)
222

งบการเงินรวม

(หน่วย : บาท)
ลดลง

-

ยอดคงเหลือ
ณ 31 ก.ค. 60
-

(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ ้น
ลดลง

ยอดคงเหลือ
ณ 31 ก.ค. 60
1,279,270
(1,279,059)
211

-

ยอดคงเหลือ
ณ 31 ก.ค. 61
-

1,279,270
(1,279,059)
211

-

1,279,270
(1,279,059)
211
(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ ้น
ลดลง

ยอดคงเหลือ
ณ 31 ก.ค. 59

2,006,770
(2,006,548)
222

ยอดคงเหลือ
ณ 31 ก.ค. 60
-

1,279,270
(1,279,059)
211

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 และ 2560 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนจานวนหนึ่ง ซึ่งตัดค่าตัดจาหน่ายหมด
แล้ วแต่ยงั ใช้ งานอยู่ ราคาทุนของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนดังกล่าวมีจานวน 2.0 ล้ านบาท และ 2.0 ล้ านบาท ตามลาดับ (เฉพาะกิจการ :
1.3 ล้ านบาท และ 1.3 ล้ านบาท ตามลาดับ)
16. สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีและหนีส้ ินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีและหนี ้สินภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี มีดงั นี ้
งบการเงินรวม
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
หนี ้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี

2561
1,275,203
(262,947)
1,012,256

2560
269,946
(367,442)
(97,496)

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
483,021
126,784
(1,272)
481,749
126,784

96

รายงานประจาปี 2561

16.1 การเปลี่ย นแปลงของสิน ทรั พ ย์ ภาษี เ งิ น ได้ ร อการตัด บัญ ชี แ ละหนี ส้ ิ น ภาษี เ งิ น ได้ ร อการตัด บัญ ชี สาหรั บ ปี สิ น้ สุด วัน ที่
31 กรกฎาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ ดงั นี ้

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ก.ค. 60
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี :
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ประมาณการหนี ้สินผลประโยชน์พนักงาน
รวม
หนี ้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี :
กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจริงจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
เผื่อขาย
รวม
สุทธิ

24,198
270,504
294,702

49,765
239,481
289,246
639,321
639,321
(350,075)
ยอดตามบัญชี
ณ 31 ก.ค. 60

สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี :
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ประมาณการหนี ้สินผลประโยชน์พนักงาน
รวม
หนี ้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี :
กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจริงจากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนเผื่อขาย
รวม
สุทธิ

(24,198)
116,737
92,539

392,198
392,198
(97,496)

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ก.ค. 59
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี :
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ประมาณการหนี ้สินผลประโยชน์พนักงาน
รวม
หนี ้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี :
กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจริงจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
เผื่อขาย
รวม
สุทธิ

งบการเงินรวม
รายได้ (ค่าใช้ จา่ ย) ในระหว่างปี
ในกาไรขาดทุน
ในกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

24,199
104,778
128,977
2,193
2,193
126,784

-

-

1,275,203
1,275,203

129,251
129,251

262,947
262,947
1,012,256

-

-

(หน่วย : บาท)
ยอดตามบัญชี
ณ 31 ก.ค.60
24,198
270,504
294,702

247,123
247,123

งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายได้ (ค่าใช้ จา่ ย) ในระหว่างปี
ในกาไรขาดทุน
ในกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
(24,199)
46,047
21,848

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ก.ค.61

887,962
887,962

งบการเงินรวม
รายได้ (ค่าใช้ จา่ ย) ในระหว่างปี
ในกาไรขาดทุน
ในกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
(25,567)
31,023
5,456

(หน่วย : บาท)

392,198
392,198
(97,496)
(หน่วย : บาท)
ยอดตามบัญชี
ณ 31 ก.ค.61

332,196
332,196

483,021
483,021

921
921

1,272
1,272
481,749
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(หน่วย : บาท)
ยอดตามบัญชี
ณ 31 ก.ค. 59
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี :
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ประมาณการหนี ้สินผลประโยชน์พนักงาน
รวม
หนี ้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี :
กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจริงจากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนเผื่อขาย
รวม
สุทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายได้ (ค่าใช้ จา่ ย) ในระหว่างปี
ในกาไรขาดทุน
ในกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

49,766
92,143
141,909

51,811
51,811
90,098

(25,567)
12,635
(12,932)

-

-

49,618
49,618

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ก.ค.60
24,199
104,778
128,977

2,193
2,193
126,784

16.2 ค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้
16.2.1 ส่วนประกอบหลักของค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้ วย

ค่าใช้ จา่ ยภาษีเงินได้ ทแี่ สดงอยูใ่ นกาไรขาดทุน :
ค่าใช้ จา่ ยภาษีเงินได้ ของปี ปั จจุบนั :
ค่าใช้ จา่ ยภาษีเงินได้ นิติบคุ คลสาหรับปี
ค่าใช้ จา่ ยภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี :
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชัว่ คราวทีร่ ับรู้เมื่อเริ่ มแรก
และที่กลับรายการ
รวม
ภาษีเงินได้ ที่เกี่ยวข้ องกับส่วนประกอบของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้ องกับ
การวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
การประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย
รวม

งบการเงินรวม
2561
2560

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

284,092

960,142

110,005

159,594

(92,539)
191,553

(5,456)
954,686

(21,848)
88,157

12,932
172,526

(129,251)
(887,961)
(1,017,212)

(247,123)
(247,123)

(921)
(332,196)
(333,117)

(49,618)
(49,618)
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16.2.2 การกระทบยอดระหว่างจานวนค่าใช้ จ่ายและผลคูณของกาไรทางบัญชีกับอัตราภาษี ที่ใช้ สาหรั บปี สิ ้นสุดวันที่
31 กรกฎาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ ดงั นี ้

กาไรทางบัญชีสาหรับปี
อัตราภาษีที่ใช้ (%)
ค่าใช้ จา่ ยภาษีเงินได้ คานวณตามอัตราภาษีที่ใช้
รายการกระทบยอด
ผลกระทบทางภาษีของค่าใช้ จา่ ยที่ไม่สามารถนามาหัก
ในการคานวณกาไรทางภาษี
- ค่าใช้ จา่ ยที่ไม่อนุญาตให้ ถือเป็ นรายจ่ายในการ
คานวณกาไรทางภาษี
ผลกระทบทางภาษีของรายได้ หรือกาไรที่ไม่ต้อง
นามาคานวณกาไรทางภาษี
- กาไรของกิจการที่ได้ รับการส่งเสริมการลงทุน
ที่ได้ รับยกเว้ น
- อื่นๆ
ขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ บนั ทึกในงวดก่อนแต่นามาใช้ ลด
ค่าใช้ จา่ ยภาษีเงินได้ ของงวดปั จจุบนั
ขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ บนั ทึกสินทรัพย์
ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี
รวมรายการกระทบยอด
รวมค่าใช้ จา่ ยภาษีเงินได้

งบการเงินรวม
2561
2560
30,313,504
57,733,468
20
20
6,062,701
11,546,694

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
24,884,612
178,356,590
20
20
4,976,922
35,671,318

402,298

609,179

55,954

76,405

(5,695,294)
(814,300)

(10,181,479)
(339,694)

(4,944,719)

(35,575,197)

-

(680,014)

236,148
(5,871,148)
191,553

(10,592,008)
954,686

-

-

(4,888,765)
88,157

(35,498,792)
172,526

บริ ษั ทย่ อยมี ผลขาดทุ นทางภาษี ส าหรั บปี สิ น้ สุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ที่ ยังไม่ ได้ ใช้ เป็ นจ านวนเงิ นประมาณ
0.24 ล้ านบาท ซึง่ บริ ษัทย่อยไม่ได้ บนั ทึกสินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีจากผลขาดทุนทางภาษี ดงั กล่าว เนื่องจากยังมีความ
ไม่แน่นอนว่าบริ ษัทย่อยจะมีกาไรทางภาษี เพียงพอต่อการนาสินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีมาใช้ ประโยชน์
16.2.3 การกระทบยอดระหว่างอัตราภาษี ที่แท้ จริ ง ถัวเฉลี่ยและอัตราภาษี ที่ใช้ สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2561
และ 2560 สรุปได้ ดงั นี ้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
2561
จานวนภาษี
กาไรทางบัญชีก่อนค่าใช้ จา่ ยภาษีเงินได้ สาหรับปี
ค่าใช้ จา่ ยภาษีเงินได้ ตามอัตราภาษีที่ใช้
รายการกระทบยอด
ค่าใช้ จา่ ยภาษีเงินได้ ตามอัตราภาษีที่แท้ จริงถัวเฉลี่ย

30,313,504
6,062,701
(5,871,148)
191,553

2560
อัตราภาษี
(%)
20.00
(19.37)
0.63

จานวนภาษี
57,733,468
11,546,694
(10,592,008)
954,686

อัตราภาษี
(%)
20.00
(18.35)
1.65
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(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
จานวนภาษี
กาไรทางบัญชีก่อนค่าใช้ จา่ ยภาษีเงินได้ สาหรับปี
ค่าใช้ จา่ ยภาษีเงินได้ ตามอัตราภาษีที่ใช้
รายการกระทบยอด
ค่าใช้ จา่ ยภาษีเงินได้ ตามอัตราภาษีที่แท้ จริงถัวเฉลี่ย

2560
อัตราภาษี
(%)

24,884,612
4,976,922
(4,888,765)
88,157

20.00
(19.65)
0.35

จานวนภาษี
178,356,590
35,671,318
(35,498,792)
172,526

อัตราภาษี
(%)
20.00
(19.90)
0.10

17. ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ดังนี ้
งบแสดงฐานะการเงิน

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานยกมาต้ นปี
ต้ นทุนบริ การปั จจุบนั
ต้ นทุนดอกเบี ้ย
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานยกไปปลายปี

งบการเงินรวม
2561
2560
1,352,521
1,197,403
396,595
110,359
187,092
44,759

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
523,893
460,717
159,661
45,500
70,571
17,676

4,439,807
6,376,015

1,660,982
2,415,107

1,352,521

523,893

ค่ าใช้ จ่ายที่รับรู้ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 และ 2560
(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
2561
ต้ นทุนขายและบริ การ
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร
ค่าตอบแทนผู้บริ หาร
ดอกเบี ้ยจากภาระผูกพัน

2560

2561

2560

104,297
244,801
47,497
187,092

19,821
77,910
12,628
44,759

112,164
47,497
70,571

32,872
12,628
17,676

583,687

155,118

230,232

63,176
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ข้ อสมมุตหิ ลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ ประกันภัย
สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 และ 2560
ร้ อยละ
งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
3.23
3.88
3
3 - 6.5
0.96 - 11.46
0 - 10
105 อ้ างอิงจากตาราง
100 อ้ างอิงจากตาราง
มรณะไทย พ.ศ. 2560
มรณะไทย พ.ศ. 2551

อัตราคิดลด
อัตราการเพิ่มขึ ้นของเงินเดือน
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน
อัตราการมรณะ

การวิเคราะห์ ความอ่ อนไหว
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สาคัญต่อมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 สรุปได้ ดงั นี ้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 1
อัตราคิดลด
การเพิ่มขึ ้นของเงินเดือนในอนาคต
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน
อัตรามรณะ

(803,471)
789,607
(299,090)
(91,768)

ลดลงร้ อยละ 1
957,206
(667,770)
318,527
93,242

เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 1
(351,894)
409,294
(137,362)
(39,197)

ลดลงร้ อยละ 1
424,198
(342,623)
147,254
39,893

18. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการทุนที่สาคัญของบริ ษัทคือการจัดให้ มีซงึ่ โครงสร้ างทางการเงินที่เหมาะสมและการดารงไว้ ซงึ่
ความสามารถในการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
ตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 และ 2560 ตามงบการเงินรวมมีอตั ราหนี ้สินต่อทุนเท่ากับ 0.020 : 1
และ 0.008 : 1 ตามลาดับและงบการเงินเฉพาะกิจการมีอตั ราส่วนหนี ้สินต่อทุนเท่ากับ 0.004 : 1 และ 0.001 : 1 ตามลาดับ
19. การจัดสรรกาไรสะสม
เมื่ อวันที่ 23 กันยายน 2560 ที่ ประชุมคณะกรรมการบริ ษั ท ได้ มี มติ อนุมัติ ให้ บริ ษั ทจ่ ายเงิ นปั นผลจากก าไรของรอบปี
2559/2560 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท รวมเป็ นเงิน 21 ล้ านบาท โดยมติดงั กล่าวได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 โดยบริ ษัทกาหนดจ่ายเงินปั นผลให้ กบั ผู้ถือหุ้นในเดือนธันวาคม 2560
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เมื่ อ วัน ที่ 24 กัน ยายน 2559 ที่ ป ระชุมคณะกรรมการบริ ษั ท ได้ มี มติ อ นุมัติ ให้ บริ ษั ทจ่ ายเงิ น ปั น ผลจากก าไรของรอบปี
2558/2559 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท รวมเป็ นเงิน 24 ล้ านบาท โดยมติดงั กล่าวได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 โดยบริ ษัทกาหนดจ่ายเงินปั นผลให้ กบั ผู้ถือหุ้นในเดือนธันวาคม 2559
20. สิทธิพเิ ศษที่ได้ รับจากการส่ งเสริมการลงทุน
บริ ษั ท ซิ ตี ้ สตี ล โปรดัก ส์ จ ากัด ได้ รั บ สิ ท ธิ พิ เ ศษทางภาษี ต ามพระราชบัญ ญั ติ ส่ง เสริ ม การลงทุ น พ.ศ. 2520 จาก
คณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุนตามบัตรส่งเสริ มเลขที่ 2007(1)/2552 สาหรับกิจการผลิตอุปกรณ์ในการขนถ่ายและจัดเก็บสินค้ าที่
มีขนตอนการออกแบบ
ั้
ทังนี
้ ้ภายใต้ เงื่อนไขต่างๆ ที่กาหนดไว้ สิทธิพิเศษดังกล่าวรวมถึง
ก. ได้ รับลดหย่อนอากรขาเข้ าสาหรับเครื่ องจักรกึง่ หนึง่ ตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมตั ิ
ข. ได้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบคุ คลสาหรับกาไรสุทธิที่ได้ จากการประกอบกิจการที่ได้ รับการส่งเสริ มมีกาหนดเวลาแปดปี
นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรายได้ จากการประกอบกิจการนัน้ (เริ่ มมีรายได้ วนั ที่ 3 สิงหาคม 2553 สิ ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2561)
ผลการดาเนินงานของบริ ษัทย่อย จาแนกตามธุรกิจที่ได้ รับการส่งเสริ มและธุรกิจที่มิได้ รับการส่งเสริ มลงทุนสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่
31 กรกฎาคม 2561 และ 2560 ปรากฎดังนี ้
งบการเงินรวม (บาท)
กิจการที่ได้ รับการส่งเสริม
2561
รายได้ จากการขายและรายได้ บริการ 361,551,189
รายได้ อื่น

กิจการที่ไม่ได้ รับการส่งเสริม

2560

2561

2560

-

-

335,304,188

รวม
2561

2560

361,551,189

335,304,188

3,524,260

3,367,926

285,014

1,611,526

3,809,274

4,979,452

365,075,449

338,672,114

285,014

1,611,526

365,360,463

340,283,640

21. ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้ จ่ายแบ่งตามลักษณะสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้ วยรายการค่าใช้ จ่ายที่
สาคัญดังต่อไปนี ้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
2561
วัตถุดิบและวัสดุสิ ้นเปลืองใช้ ไป
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าใช้ จ่ายพนักงาน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

191,595,473
54,679,126
44,059,195
583,687

2560

2561

2560

161,064,113
56,575,495
33,536,305
155,118

199,908
11,931,166
230,232

199,908
12,775,962
63,176
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22. กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยและพนักงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยได้ ร่วมกันจัดตังกองทุ
้
นสารองเลี ้ยงชีพขึ ้นตามพระราชบัญญัติ
กองทุนสารองเลี ้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริ ษัทและบริ ษัทย่อยและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ ากองทุนเป็ นรายเดือนในอัตราร้ อยละ 2
ของเงินเดือน กองทุนสารองเลี ้ยงชีพนี ้บริ หารโดยบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนทิสโก้ จากัด และจะจ่ายให้ แก่พนักงานเมื่อพนักงาน
นันออกจากงานตามระเบี
้
ยบว่าด้ วยกองทุนของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย บริ ษัทและบริ ษัทย่อยได้ จ่ายเงินสมทบกองทุนสาหรับปี สิ ้นสุด
วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 และ 2560 เป็ นจานวนเงิน 0.86 ล้ านบาท และ 0.86 ล้ านบาท ตามลาดับ (เฉพาะกิจการ : 0.85 ล้ านบาท
และ 0.85 ล้ านบาท ตามลาดับ)
23. การเสนอข้ อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน
ข้ อมูลส่วนงานดาเนินงานที่นาเสนอนี ้สอดคล้ องกับรายงานภายในของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยที่มีผ้ มู ีอานาจตัดสินใจสูงสุด
ด้ านการดาเนินงานได้ รับและสอบทานอย่างสม่าเสมอ เพื่อใช้ ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้ กบั ส่วนงานและประเมินผล
การดาเนินงานของส่วนงาน
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยดาเนินธุรกิจหลักในส่วนงานดาเนินงานเพียงส่วนงานเดียวคือ ผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ
โลหะ โดยมีการแยกเป็ น 2 สายงาน คือ (1) สายงานผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์โลหะโครงสร้ าง ผลิตภัณฑ์โลหะที่เกี่ยวกับอุปกรณ์
จัดเก็บลาเลียง และผลิตภัณฑ์โลหะอื่นๆ และ (2) สายงานผลิตและจาหน่ายโลหะและผลิตภัณฑ์โลหะแปรรู ป และมีสว่ นงานหลักซึ่ง
ดาเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์ เดียวในประเทศไทย
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยประเมินผลการปฏิบตั ิงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาไรหรื อขาดทุนจากการดาเนินงานซึ่งวัด
มูลค่าโดยใช้ เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ ในการวัดกาไรหรื อขาดทุนจากการดาเนินงานในงบการเงิน ดังนัน้ รายได้ กาไรจากการดาเนินงาน
และสินทรัพย์ทงหมดที
ั้
่แสดงอยูใ่ นงบการเงิน จึงถือเป็ นการรายงานตามส่วนงานดาเนินงานและเขตภูมิศาสตร์ แล้ ว
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยใช้ เกณฑ์ในการกาหนดราคาระหว่างกันตามที่กล่าวไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 5
24. การเสนอข้ อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน
24.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดาเนินงาน
บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่อ ยได้ ท าสัญ ญาเช่ า อาคารและโรงงานกับ บริ ษั ท ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกัน แห่ง หนึ่ง เป็ นเวลา 36 เดื อ น
ระยะเวลาของสัญญาตังแต่
้ เดือนสิงหาคม 2559 ถึงเดือนกรกฎาคม 2562 โดยมีอตั ราค่า เช่าเดือนละ 44,400.00 บาท
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 บริ ษัทมีภาระผูกพันในการจ่ายค่าเช่าตามสัญญา ดังนี ้
จ่ายชาระภายในหนึง่ ปี
จ่ายชาระภายหลังจากหนึง่ ปี แต่ไม่เกินห้ าปี

บาท
532,800
-
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24.2 การค ้าประกัน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 และ 2560 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีหนังสือค ้าประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของบริ ษัท
และบริ ษัทย่อยเป็ นจานวนประมาณ 1.7 ล้ านบาท และ 1.9 ล้ านบาท ตามลาดับ (เฉพาะกิจการ : 0.6 ล้ านบาท และ 0.6
ล้ านบาท ตามลาดับ) ซึง่ เกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบตั ิบางประการตามปกติธุรกิจของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
24.3 เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีวงเงินกู้จากธนาคารพาณิชย์ในประเทศเป็ นจานวนเงิน 290 ล้ านบาท (ณ วันที่ 31 กรกฎาคม
2560 : 290 ล้ านบาท) เงินกู้ยืมดังกล่าวค ้าประกัน โดยบริ ษัทย่อยสองแห่ง และที่ดินพร้ อมสิง่ ปลูกสร้ างของบริ ษัทย่อยแห่งหนึง่
24.4 อื่นๆ
บริ ษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับส่วนของเงินลงทุนในบริ ษัทย่อยที่ยงั ไม่เรี ยกชาระเป็ นจานวนประมาณ 143.59 ล้ านบาท
25. เครื่องมือทางการเงิน
25.1 นโยบายการบัญชี
รายละเอียดของนโยบายการบัญชีที่สาคัญ วิธีการที่ใช้ ซึ่งรวมถึงเกณฑ์ในการรับรู้ รายได้ และค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวกับ
สินทรัพย์และหนี ้สินทางการเงินแต่ละประเภทได้ เปิ ดเผยไว้ แล้ วในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 4
25.2 นโยบายการบริหารความเสี่ยงสาหรับเครื่องมือทางการเงิน
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยบริ หารความเสี่ยงทางการเงิ นที่อาจเกิ ดขึ ้นในสินทรั พย์ทางการเงิ นและหนีส้ ินทางการเงิ น
ตามปกติธุรกิจ โดยใช้ ระบบการจัดการและการควบคุมภายในองค์กรโดยทัว่ ไป และไม่ได้ ถือหรื อออกอนุพนั ธ์ทางการเงินใดๆ
25.3 ความเสี่ยงด้ านการให้ สินเชื่อ
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีความเสีย่ งด้ านการให้ สนิ เชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี ้การค้ า ฝ่ ายบริ หารควบคุมความเสี่ยงนี ้โดย
การกาหนดให้ มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนันบริ
้ ษัท และบริ ษัทย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้ รับความ
เสียหายที่เป็ นสาระสาคัญจากการให้ สินเชื่อ นอกจากนี ้ การให้ สินเชื่อของบริ ษัท และบริ ษัทย่อยไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจาก
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีฐานของลูกค้ าที่หลากหลายและมีอยูจ่ านวนมากราย จานวนเงินสูงสุดที่บริ ษัทและบริ ษัทย่อยอาจต้ อง
สูญเสียจากการให้ สนิ เชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี ้ที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน
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25.4 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบีย้
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี ้ยที่สาคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน อย่างไรก็ตาม
เนื่องจากสินทรัพย์ทางการเงินส่วนใหญ่มีอตั ราดอกเบี ้ยที่ปรับขึ ้นลงตามอัตราตลาด ความเสีย่ งจากอัตราดอกเบี ้ยของบริ ษัท
และบริ ษัทย่อยจึงอยูใ่ นระดับต่า
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 และ 2560 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี ้สินทางการเงินที่สาคัญสามารถจัดตาม
ประเภทอัตราดอกเบี ้ย ได้ ดงั นี ้
(หน่วย : บาท)
2561

งบการเงินรวม
สินทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค ้าประกัน

อัตราดอกเบี ้ย
ปรับขึ ้นลงตาม
ราคาตลาด

อัตราดอกเบี ้ย
คงที่

737,497,651
340,000
737,837,651

10,996
40,000,000
2,187,522
42,198,518

ไม่มีอตั รา
ดอกเบี ้ย
667,268
667,268

รวม
738,175,915
40,000,000
2,527,522
780,703,437

อัตราดอกเบี ้ย
(ร้ อยละต่อปี )
0.00 - 1.50
1.45 - 1.47
0.375 - 1.00

(หน่วย : บาท)
2560

งบการเงินรวม
สินทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค ้าประกัน

อัตราดอกเบี ้ย
ปรับขึ ้นลงตาม
ราคาตลาด

อัตรา
ดอกเบี ้ยคงที่

698,100,902
340,000
698,440,902

10,909
20,000,00
0
2,168,814
22,179,72
3

ไม่มีอตั รา
ดอกเบี ้ย

รวม

อัตราดอกเบี ้ย
(ร้ อยละต่อปี )

761,422

698,873,233

0.00 - 1.30

-

20,000,000

1.45

761,422

2,508,814
721,382,047

0.375 - 1.00

(หน่วย : บาท)
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค ้าประกัน

อัตราดอกเบี ้ย
ปรับขึ ้นลงตาม
ราคาตลาด

อัตราดอกเบี ้ย
คงที่

20,358,713
20,358,713

10,995
1,910,948
1,921,943

ไม่มีอตั รา
ดอกเบี ้ย
74,302
74,302

รวม
20,444,010
1,910,948
22,354,958

อัตราดอกเบี ้ย
(ร้ อยละต่อปี )
0.00 - 0.75
0.85
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(หน่วย :บาท)
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค ้าประกัน

อัตราดอกเบี ้ย
ปรับขึ ้นลงตาม
ราคาตลาด

อัตราดอกเบี ้ย
คงที่

16,607,695
16,607,695

10,909
1,894,951
1,905,860

ไม่มีอตั รา
ดอกเบี ้ย
120,584
120,584

รวม
16,739,188
1,894,951
18,634,139

อัตราดอกเบี ้ย
(ร้ อยละต่อปี )
0.00 - 0.75
0.85

25.5 การวัดมูลค่ ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยใช้ วิธีตลาดในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรั พย์ และหนีส้ ินซึ่งมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินที่เกี่ยวข้ องกาหนดให้ ต้องวัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้ นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่อง หรื อไม่สามารถหา
ราคาเสนอซื ้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริ ษัท และบริ ษัทย่อยจะใช้ วิธีราคาทุนหรื อวิธีรายได้ ในการวัดมูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพย์และหนี ้สินดังกล่าวแทน
ลาดับชันของมู
้
ลค่ายุติธรรม
ระดับที่ 1 ใช้ ข้อมูลราคาเสนอซื ้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุ ง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับสินทรัพย์หรื อหนี ้สินอย่างเดียวกัน
ระดับที่ 2 ใช้ ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื ้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับ 1 ที่สามารถสังเกตได้ โดยตรง (ได้ แก่ ข้ อมูลราคา
ตลาด) หรื อโดยอ้ อม (ได้ แก่ ข้ อมูลที่คานวณมาจากราคาตลาด) สาหรับสินทรัพย์นนหรื
ั ้ อหนี ้สินนัน้
ระดับที่ 3 ใช้ ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้ อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ ้น
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 และ 2560 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีสินทรัพย์และหนี ้สินที่วดั มูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรม
แยกแสดงตามลาดับชันของมู
้
ลค่ายุติธรรม ดังนี ้
ระดับที่ 1
สินทรัพย์ ท่ ีวัดมูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุตธิ รรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - หน่วยลงทุน
รวม

-

ระดับที่ 1
สินทรัพย์ ท่ ีวัดมูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุตธิ รรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - หน่วยลงทุน
รวม

-

งบการเงินรวม (บาท)
2561
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3
99,182,503
99,182,503

-

งบการเงินรวม (บาท)
2560
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3
102,311,823
102,311,823

-

รวม
99,182,503
99,182,503

รวม
102,311,823
102,311,823
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ระดับที่ 1
สินทรัพย์ ท่ ีวัดมูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุตธิ รรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - หน่วยลงทุน
รวม

-

ระดับที่ 1
สินทรัพย์ ท่ ีวัดมูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุตธิ รรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - หน่วยลงทุน
รวม

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2561
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3
27,006,501
27,006,501

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2560
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3
26,638,330
26,638,330

-

รวม
27,006,501
27,006,501

รวม
26,638,330
26,638,330

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุนที่มิได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคานวณโดยใช้ มลู ค่า
สินทรัพย์สทุ ธิตอ่ หน่วยที่ประกาศโดยผู้จดั การกองทุน
ในระหว่างปี ไม่มีการเปลีย่ นแปลงการจัดประเภทของสินทรัพย์ทางการเงิน
26. เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2561 ได้ มีมติอนุมัติให้ เสนอการจ่ายเงิ นปั นผลสาหรั บปี
2560/2561 ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท
บริ ษัทจะนาเสนอมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทดังกล่าวข้ างต้ นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมตั ิตอ่ ไป
27. เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
สภาวิชาชี พบัญชี ได้ อ อกประกาศสภาวิชาชี พ บัญชี ซึ่ง ลงประกาศในราชกิ จจานุเ บกษาแล้ ว ให้ ใ ช้ มาตรฐานการบัญ ชี
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง
ใหม่
โดยมีผลบังคับใช้ ถือปฏิบตั ิกบั งบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มต้ นในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 เป็ นต้ นไป
มีดงั ต่อไปนี ้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2560)
เรื่ อง การนาเสนองบการเงิน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2560)
เรื่ อง สินค้ าคงเหลือ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2560)
เรื่ อง งบกระแสเงินสด
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2560)
เรื่ อง นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลง
ประมาณการทางบัญชีและข้ อผิดพลาด
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มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2560)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2560)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2560)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2560)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2560)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2560)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2560)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2560)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2560)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2560)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2560)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2560)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2560)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2560)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2560)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2560)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2560)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2560)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2
(ปรับปรุง 2560)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3
(ปรับปรุง 2560)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4
(ปรับปรุง 2560)

เรื่ อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เรื่ อง สัญญาก่อสร้ าง
เรื่ อง ภาษีเงินได้
เรื่ อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เรื่ อง สัญญาเช่า
เรื่ อง รายได้
เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
เรื่ อง การบัญชีสาหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและ
การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
เรื่ อง ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของ
อัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
เรื่ อง ต้ นทุนการกู้ยมื
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อ
กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
เรื่ อง การบัญชีและการรายงานโครงการ
ผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
เรื่ อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
เรื่ อง เงินลงทุนในบริ ษัทร่วมและการร่วมค้ า
เรื่ อง การรายงานทางการเงินในสภาพ
เศรษฐกิจทีเ่ งินเฟ้ อรุนแรง
เรื่ อง กาไรต่อหุ้น
เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
เรื่ อง การด้ อยค่าของสินทรัพย์
เรื่ อง ประมาณการหนี ้สิน หนี ้สินที่อาจ
เกิดขึ ้นและสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ ้น
เรื่ อง สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เรื่ อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
เรื่ อง เกษตรกรรม
เรื่ อง การจ่ายโดยใช้ ห้ นุ เป็ นเกณฑ์
เรื่ อง การรวมธุรกิจ
เรื่ อง สัญญาประกันภัย
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5
(ปรับปรุง 2560)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 6
(ปรับปรุง 2560)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8
(ปรับปรุง 2560)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10
(ปรับปรุง 2560)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 11
(ปรับปรุง 2560)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12
(ปรับปรุง 2560)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13
(ปรับปรุง 2560)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10
(ปรับปรุง 2560)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 15
(ปรับปรุง 2560)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25
(ปรับปรุง 2560)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27
(ปรับปรุง 2560)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29
(ปรับปรุง 2560)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31
(ปรับปรุง 2560)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32
(ปรับปรุง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 1
(ปรับปรุง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4
(ปรับปรุง 2560)

เรื่ อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้ เพื่อขาย
และการดาเนินงานที่ยกเลิก
เรื่ อง การสารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
เรื่ อง ส่วนงานดาเนินงาน
เรื่ อง งบการเงินรวม
เรื่ อง การร่วมการงาน
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับส่วนได้ เสียในกิจการอื่น
เรื่ อง การวัดมูลค่ายุติธรรม
เรื่ อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีที่ไม่มีความ
เกี่ยวข้ องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดาเนินงาน
เรื่ อง สัญญาเช่าดาเนินงาน-สิง่ จูงใจที่ให้ แก่ผ้ เู ช่า
เรื่ อง ภาษี เงินได้ -การเปลีย่ นแปลงสถานภาพทาง
ภาษี ของกิจการหรื อของผู้ถือหุ้น
เรื่ อง การประเมินเนื ้อหาสัญญาเช่าที่ทาขึ ้น
ตามรูปแบบกฎหมาย
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลของข้ อตกลงสัมปทานบริ การ
เรื่ อง รายได้ -รายการแลกเปลีย่ นเกี่ยวกับบริ การโฆษณา
เรื่ อง สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน-ต้ นทุนเว็บไซต์
เรื่ อง การเปลีย่ นแปลงในหนี ้สินที่เกิดขึ ้นจากการรื อ้ ถอน
การบูรณะและหนี ้สินที่มีลกั ษณะคล้ ายคลึงกัน
เรื่ อง การประเมินว่าข้ อตกลงประกอบด้ วย
สัญญาเช่าหรื อไม่
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5
(ปรับปรุง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7
(ปรับปรุง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10
(ปรับปรุง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12
(ปรับปรุง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13
(ปรับปรุง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 14
(ปรับปรุง 2560)

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15
(ปรับปรุง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17
(ปรับปรุง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 18
(ปรับปรุง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 20
(ปรับปรุง 2560 )
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 21
(ปรับปรุง 2560)

เรื่ อง สิทธิในส่วนได้ เสียจากกองทุนการรื อ้ ถอน
การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้ อม
เรื่ อง การปรับปรุงย้ อนหลังภายใต้ มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2560) เรื่ องการรายงาน
ทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้ อรุนแรง
เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้ อยค่า
เรื่ อง ข้ อตกลงสัมปทานบริ การ
เรื่ อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกู ค้ า
เรื่ อง ข้ อจากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์
ข้ อกาหนดเงินทุนขันต
้ ่าและปฏิสมั พันธ์ของรายการเหล่านี ้
สาหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2560)
เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
เรื่ อง สัญญาสาหรับการก่อสร้ างอสังหาริ มทรัพย์
เรื่ อง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้ เจ้ าของ
เรื่ อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้ า
เรื่ อง ต้ นทุนการเปิ ดหน้ าดินในช่วงการผลิต
สาหรับเหมืองผิวดิน
เรื่ อง เงินที่นาส่งรัฐ

ฝ่ ายบริ หารของบริ ษัท และบริ ษั ทย่อยเชื่ อ ว่า มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น การตีความ
มาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ปรั บปรุ งใหม่ข้ างต้ นจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ น
สาระสาคัญต่อ งบการเงินเมื่อนามาถือปฏิบตั ิ
28. การอนุมตั ิงบการเงิน
งบการเงินได้ รับการอนุมตั ิให้ ออกโดยคณะกรรมการของบริ ษัท เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2561
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