Our services start before we sell.
Customer satisfaction is our first priority.
We built our reputation on quality.
We built our future on your satisfaction.
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สารจากประธานกรรมการ
ในชวงกลางป 2555 เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศมีการขยายตัวอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งภาคเอกชนที่ได
รับแรงสนับสนุนจากการลงทุนเพื่อฟื้นฟูความเสียหายจากเหตุการณอุทกภัยในป 2554 และนโยบายและมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ
ตางๆ ของภาครัฐ ซึ่งลวนแลวแตสงผลตอเนื่องใหเศรษฐกิจในประเทศเกิดการขยายตัว อยางไรก็ดีในชวงตนป 2556 ปัจจัยบวก
เหลานี้เริ่มหมดไป ประกอบกับเศรษฐกิจโลกที่ยังคงอยูในภาวะชะลอตัว จึงสงผลใหเศรษฐกิจไทยมีการชะลอตัวลง โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในชวงครึ่งปแรกของป 2556 ดังจะเห็นไดจากการขยายตัวของเศรษฐกิจไมเปนไปตามเปาหมายที่ตั้งไว มูลคาการสงออก
ที่เริ่มลดลง และดัชนีการลงทุนของภาคเอกชนที่มีการหดตัว
จากผลกระทบดังกลาวขางตน กลุมบริษัทจึงไดมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจอยางระมัดระวัง และมุงมั่นบริหาร
งานดวยความรอบคอบ เพื่อใหบริษัทสามารถฟันฝาอุปสรรคและความทาทายตางๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและกาวไปอยางมั่นคง
สูการเปนผูนำดานการผลิตและจำหนายผลิตภัณฑจากโลหะอยางครบวงจร ดวยการผลิตสินคาและการใหบริการที่มีคุณภาพเพื่อ
ใหกลุมลูกคาเกิดความประทับใจ นอกจากนั้นกลุมบริษัทยังคงมุงเนนการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเปนไปตามหลักธรรมา
ภิบาลที่ดีซึ่งเปนรากฐานที่สำคัญตอการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน
สุดทายนี้ ขอขอบคุณพนักงานทุกทานที่ไดทุมเทและมุงมั่นปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถ และขอขอบคุณทานผู
ถือหุน ลูกคา พันธมิตรทางธุรกิจ และผูมีสวนเกี่ยวของทุกทาน ที่ไววางใจและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทในทุก ๆ ดานดวย
ดีเสมอมา และขอใหทุกทานเชื่อมั่นวา บริษัทจะบริหารงานอยางรอบคอบ และโปรงใส รวมทั้งยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลที่ดีอันจะ
นำมาซึ่งประโยชนสูงสุดตอผูเกี่ยวของทุกฝาย

นายวิบูลย พงศรัตนเดชาชัย
ประธานคณะกรรมการ

บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน)

รายงานประจำป 2556 : 1

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน) ประกอบดวยกรรมการอิสระจำนวน 3 ทาน ไดแก
นายมาณพ ชิวธนาสุนทร ประธานกรรมการตรวจสอบ นายอนุตร ตันตราภรณ และ นายภัทรธร ทัศนสุวรรณ กรรมการตรวจสอบ
โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีวาระในการดำรงตำแหนงคราวละ 2 ป
ในป 2555/2556 คณะกรรมการตรวจสอบไดประชุมรวมกับผูจัดการฝายตรวจสอบภายในตามวาระที่เกี่ยวของ
จำนวน 4 ครั้ง และไดปฏิบัติหนาที่อยางเปนอิสระดังนี้
1) พิจารณาสอบทานงบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวมประจำรายไตรมาสและงบการเงินประจำป
2555/2556 ทั้งในดานความถูกตองและการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ โดยคณะกรรมการตรวจสอบเห็นวารายงานทางการเงิน
ของบริษัทไดจัดทำขึ้นอยางถูกตองเปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและมีการเปดเผยขอมูลที่สำคัญอยางเพียงพอใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
2) ประเมินความเหมาะสมและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ซึ่งครอบคลุม
ถึงการบริหารจัดการทั่วไปของฝายตางๆ การควบคุมดานการบริหารการเงิน การปฎิบตั ิตามกฎหมาย รวมทั้งสอบทานนโยบายแนว
ทางการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการตรวจสอบเห็นวาบริษัทมีการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพียงพอ
และมีประสิทธิผล
3) สอบทานใหบริษัทมีการปฎิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของตลาดหลัก
ทรัพย หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นวาบริษัทไดมีการปฏิบัติตามกฎหมายและ
ขอกำหนดตางๆ ที่เกี่ยวของกับการดำเนินธุรกิจอยางเหมาะสม
4) พิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีและเสนอใหคณะกรรมการบริษัทขออนุมัติที่ประชุมสามัญผูถือหุน เพื่อแตง
ตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทำหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัท และกำหนดคา
ตอบแทนผูสอบบัญชีประจำป 2556/2557
5) พิจารณารายการระหวางกันของบริษัทและบริษัทยอยกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นวารายการระหวางกันมีความสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอกลุมบริษัท และมีการเปดเผยขอมูลรายการ
ระหวางกันอยางถูกตองครบถวน
6) สอบทานการปฏิบัติงานของตนเองโดยไดเปรียบเทียบกับแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมี
การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและเปนไปตามแนวทางที่กำหนดไว
7) สอบทานนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณของบริษัทใหไดมาตรฐานสากลและเหมาะสมกับ
การดำเนินธุรกิจของบริษัท
โดยสรุป ในป 2555/2556 คณะกรรมการตรวจสอบไดใชความรู ความสามารถ และความระมัดระวัง พรอมทั้ง
มีความอิสระอยางเพียงพอในการปฎิบัติหนาที่สอบทานขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับรายงานทางการเงินและการตรวจสอบภายใน
พรอมทั้งไดสงเสริมใหบริษัทมีการปฎิบัติตามขอพึงปฎิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียน และปฎิบัติงานเปนไปตามนโยบายการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งมีระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงผูที่มีสวนไดสวนเสียของบริษัทและสังคมโดยรวม ตลอด
จนใหคำแนะนำในเรื่องเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง และระบบควบคุมภายในที่ดี เพื่อชวยกำหนดแผนการปฎิบัติงานในอนาคต
รวมไปถึงวิธีแกไขและปองกันความเสี่ยงอยางมีประสิทธิภาพตอคณะผูบริหารดวย

นายมาณพ ชิวธนาสุนทร
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน)

ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัท
ชื่อบริษัท
ชื่อยอหลักทรัพย
ทุนจดทะเบียน
ทุนชำระแลว
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

:
:
:
:
:

ที่ตั้งสำนักงานใหญ
ที่ตั้งสาขา 1
เลขทะเบียนบริษัท
เว็บไซต
อีเมล
โทรศัพท
โทรสาร
ผูสอบบัญชี

:
:
:
:
:
:
:
:

บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน)

บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
CITY
300,000,000 บาท แบงเปนหุนสามัญ 300,000,000 หุนมูลคาหุนละ 1 บาท
300,000,000 บาท (ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2556)
ประกอบธุรกิจเปน Holding Company โดยดำเนินธุรกิจลงทุนในบริษัทยอย 3 บริษัท คือ
บริษัท สยาม ไอโซ โปร จำกัด
บริษัท มารค เวิลดไวด จำกัด
บริษัท ซิตี้ สตีล โปรดักส จำกัด
88/3 หมูที่ 4 ถนนบายพาส ตำบลหนองไมแดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
120 หมูที่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลบานสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
0107547000931
http://www.citysteelpcl.com
city@wkpgroup.com
(038) 782-064 - 68
(038) 782-069 - 70
นางสาววันนิสา งามบัวทอง
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6838
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
267/1 ถนนประชาราษฎร สาย 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท
:
(02) 587-8080
โทรสาร
:
(02) 586-0301, (02) 587-2018, (02) 587-5475
เว็บไซต์
:
http://www.dharmniti.co.th
อีเมล์
:
center@dharmniti.co.th
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ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัทยอย
บริษัท สยาม ไอโซ โปร จำกัด
ทุนจดทะเบียน
:
ทุนชำระแลว
:
ลักษณะการประกอบธุรกิจ :
ที่ตั้งสำนักงานใหญ
:
เลขทะเบียนบริษัท
:
อีเมล
:
โทรศัพท
:
โทรสาร
:

บริษัท มารค เวิลดไวด จำกัด
ทุนจดทะเบียน
:
ทุนชำระแลว
:
ลักษณะการประกอบธุรกิจ :
ที่ตั้งสำนักงานใหญ
ที่ตั้งสาขา 1
ที่ตั้งสาขา 2
เลขทะเบียนบริษัท
อีเมล
โทรศัพท
โทรสาร

:
:
:
:
:
:
:

154,000,000 บาท แบงเปน 15,400,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท
112,000,000 บาท (ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2556)
ดูแลดานการลงทุนและการขยายธุรกิจของกลุมบริษัท
88/2 หมูที่ 4 ถนนบายพาส ตำบลหนองไมแดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
0205546002113
isopro@wkpgroup.com
(038) 782-064 - 68
(038) 782-069 - 70

295,000,000 บาท แบงเป็น 29,500,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท
280,200,000 บาท (ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2556)
ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจำหนายโลหะและผลิตภัณฑโลหะแปรรูปและชิ้นสวน
โลหะ และใหบริการแปรรูปโลหะ
41/58 - 61 หมูที่ 1 ถนนบายพาส ตำบลบˆานสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
120, 122/8 หมูที่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลบานสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
88/5 หมูที่ 4 ถนนบายพาส ตำบลหนองไมแดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
0205544011158
mark@wkpgroup.com
(038) 287-111
(038) 289-151 - 3

บริษัท ซิตี้ สตีล โปรดักส จำกัด
ทุนจดทะเบียน
: 270,000,000 บาท แบงเป็น 27,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท
ทุนชำระแลว
: 247,050,000 บาท (ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2556)
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจำหนายผลิตภัณฑโลหะโครงสราง, ผลิตภัณฑโลหะที่
เกี่ยวกับอุปกรณจัดเก็บและลำเลียง และผลิตภัณฑโลหะอื่น ๆ
ที่ตั้งสำนักงานใหญ
: 88/20 หมูที่ 10 ถนนบายพาส ตำบลนาปา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
เลขทะเบียนบริษัท
: 0205552013105
อีเมล
: citypro@citysteelpcl.com
4 : รายงานประจำป 2556

บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน)

สรุปขอมูลทางการเงิน
ผลการดำเนินงานโดยรวมของกลุมบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม
2554

2555

516.94
127.63
80.39
938.73
36.87
901.86
300.00

รายไดรวม
กำไรขั้นตน
กำไรสุทธิ
สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุนรวม
ทุนเรียกชำระแลว

(หนวย : ลานบาท)
2556

701.21
176.21
125.25
1,113.75
23.88
1,089.87
300.00

728.19
188.78
138.75
1,053.31
42.45
1,010.86
300.00

อัตราสวนทางการเงินของกลุมบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม
2554

(%)
(%)
(%)
(%)
(เทา)
(เทา)
(%)

อัตรากำไรขั้นตน
อัตรากำไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย
อัตราสวนสภาพคลอง
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน
อัตราสวนการจายเงินปันผล
รายไดรวม

750
700
650
600
550
500
450
400

728.19

701.21

516.94

2554

2555

2556

1,113.75
1,053.31
938.73

2554

(ลานบาท)

กำไรสุทธิ
(ลานบาท)

150
100

138.75

125.25

80.39

50
0
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2554

2555

2556

1,200
1,150
1,100
1,050
1,000
950
900
850
800
750
700

25.31
17.86
11.92
11.55
21.03
0.02
34.59

26.10
19.05
14.51
13.93
11.09
0.04
37.32

สินทรัพยรวม

(ลานบาท)

(ลานบาท)

2555

25.10
15.55
9.23
8.93
10.76
0.04
37.20
1,200
1,150
1,100
1,050
1,000
950
900
850
800
750
700

(หนวย : ลานบาท)
2556

2555

2556

หนี้สินและสวนของผูถือหุน
23.88
42.45
36.87

1,010.86 1,089.87

901.86

2554

2555

หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุนรวม

2556
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ประวัติความเปนมาและพัฒนาการที่สำคัญ
ป 2538

เริ่มกอตั้ง “บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด” เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2538 ดวยทุนจดทะเบียนบริษัท 1 ลานบาท
เริ่มดำเนินการผลิตอุปกรณจัดเก็บ อุปกรณลำเลียงและผลิตภัณฑจากโลหะ

ป 2545

ไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 9002 : 1994, เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเปน 31 ลานบาท

ป 2546

ไดรับตราสินคา “Thailand’s Brand” จากกรมสงเสริมการสงออก, เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเปน 59 ลานบาท

ป 2547

ไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2000, เปิดศูนยบริการงานโลหะ (สาขา 1), “บริษัท สยาม ไอโซ โปร จำกัด”
เริ่มดำเนินการผลิต โดยไดรับการสงเสริมจากสำนักงานสงเสริมการลงทุน (BOI),เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท
เปน 200 ลานบาท จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2547

ป 2549

เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเป็น 300 ลานบาท, ไดรับอนุมัติใหเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย เริ่มการซื้อขายหุนครั้งแรกเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2549

ป 2550

“บริษัท มารค เวิลดไวด จำกัด” เริ่มดำเนินการผลิต โดยไดรับการสงเสริมจากสำนักงานสงเสริมการลงทุน (BOI)

ป 2552

จัดตั้ง “บริษัท ซิตี้ สตีล โปรดักส จำกัด” เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2552 ดวยทุนจดทะเบียนบริษัท 100 ลานบาท

ป 2553

“บริษัท ซิตี้ สตีล โปรดักส จำกัด” เริ่มดำเนินการผลิต โดยไดรับการสงเสริมจากสำนักงานสงเสริมการลงทุน (BOI)

ป 2554

“บริษัท ซิตี้ สตีล โปรดักส จำกัด” เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเปน 270 ลานบาท

ป 2555

ไดรับรางวัล “SET AWARDS” รางวัลบริษัทจดทะเบียนดานผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม สำหรับบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยที่มีมูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาดไมเกิน 10,000 ลานบาท กลุมที่ 4
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บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ในป 2555/2556 ที่ผานมา กลุมบริษัทซึ่งประกอบดวย
บริษัทและบริษัทยอย 3 บริษัท คือ บจก.สยาม ไอโซ โปร,
บจก.มารค เวิลดไวด และ บจก.ซิตี้ สตีล โปรดักส มีวัตถุประ
สงคในการประกอบธุรกิจผลิตและจำหนายผลิตภัณฑโลหะ
โครงสราง ผลิตภัณฑโลหะที่เกี่ยวกับอุปกรณจัดเก็บและลำเลียง
ผลิตภัณฑโลหะแปรรูป การจำหนายโลหะและชิ้นสวนโลหะ
และใหบริการดานโลหะครบวงจร รวมทั้งจำหนายวัสดุอุปกรณ
ที่ใชในโรงงานอุตสาหกรรม กลุมบริษัทเป็นผูประกอบธุรกิจ
เกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะที่สามารถตอบสนองความตองการ
ของลูกคาไดอยางครบครัน เนื่องจากมีการผลิตและจำหนาย
ผลิตภัณฑโลหะทุกประเภทและใหบริการที่เกี่ยวกับโลหะอยาง
หลากหลายตามความตองการของลูกคา (Made to Order)
โดยใชเครื่องจักรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงในการผลิต
เพื่อเนนคุณภาพของสินคา และมีปณิธานการใหบริการที่ดีที่
สุดกับลูกคา รวมถึงการจัดสงที่ตรงเวลา
ปัจจุบันกลุมบริษัทมีกำลังการผลิตรวม 39,500 ตันตอป
โดยมีโรงงานจำนวน 4 แหง ตั้งอยูในจังหวัดชลบุรี โดยโรงงาน
แหงแรก โรงงานแหงที่สอง และโรงงานแหงที่สาม มีกำลังการ
ผลิตรวม 18,000 ตันตอป ดำเนินงานภายใตการจัดการของ
บจก.มารค เวิลดไวด โดยโรงงานแหงแรกมีกำลังการผลิต
9,000 ตันตอป, โรงงานแหงที่สองมีกำลังการผลิต 7,000 ตัน
ตอป, และโรงงานแหงที่สามมีกำลังการผลิต 2,000 ตันตอป
ในสวนของโรงงานแหงที่สี่นั้น มีกำลังการผลิต 21,500 ตันตอป
ดำเนินงานภายใตการจัดการของ บจก.ซิตี้ สตีล โปรดักส
ณ 31 กรกฎาคม 2556 บริษัทยอยมีรายละเอียดดังนี้
1. บจก.สยาม ไอโซ โปร มีทุนจดทะเบียน 154 ลานบาท
และปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแลว 112 ลานบาท
ซึ่งบริษัทถือหุนรอยละ 99.99 บริษัทดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการ
นำเขาอุปกรณและวัสดุที่ใชในโรงงานอุตสาหกรรมจากตาง
ประเทศมาจำหนายใหกับลูกคาภายในประเทศ

2. บจก.มารค เวิลดไวด มีทุนจดทะเบียน 295 ลานบาท
และปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแลว 280.20 ลานบาท
ซึ่งบริษัทถือหุนรอยละ 99.99 บริษัทดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการ
ผลิตและจำหนายผลิตภัณฑโลหะและผลิตภัณฑโลหะแปรรูป
และชิ้นสวนโลหะและใหบริการแปรรูปโลหะ
3. บจก.ซิตี้ สตีล โปรดักส มีทุนจดทะเบียน 270 ลานบาท
และปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแลว 247.05 ลานบาท
ซึ่งบริษัทถือหุนรอยละ 99.99 โดยไดเริ่มดำเนินการผลิตและ
จำหนายผลิตภัณฑโลหะโครงสราง, ผลิตภัณฑโลหะที่เกี่ยว
กับอุปกรณจัดเก็บและลำเลียง, และผลิตภัณฑที่ทำจากโลหะ
อื่นๆ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2553 ภายใตเครื่องหมายการคา
“CITY STEEL” และไดรับการสงเสริมการลงทุนจากสำนักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม
2552 ตามบัตรสงเสริมเลขที่ 2007(1)/2552
รายละเอียดการดำเนินงานของกลุมบริษัท ณ 31 กรกฎาคม
2556 มีรายละเอียดดังนี้
1. บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน) เปน Holding Company
โดยดำเนินธุรกิจลงทุนในบริษัทยอย 3 บริษัท คือ บริษัท
สยาม ไอโซ โปร จำกัด, บริษัท มารค เวิลดไวด จำกัด, และ
บริษัท ซิตี้ สตีล โปรดักส จำกัด
2. บริษัท สยาม ไอโซ โปร จำกัด ดำเนินธุรกิจจัดจำหนาย
วัสดุอุปกรณที่ใชในโรงงานอุตสาหกรรมและดำเนินงานเกี่ยว
กับการลงทุนของกลุมบริษัท
3. บริษัท มารค เวิลดไวด จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการ
ผลิตและจำหนายโลหะและผลิตภัณฑโลหะแปรรูปและชิ้น
สวนโลหะ และใหบริการแปรรูปโลหะ
4. บริษัท ซิตี้ สตีล โปรดักส จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ
การผลิตและจำหนายผลิตภัณฑโลหะโครงสราง, ผลิตภัณฑ
โลหะที่เกี่ยวกับอุปกรณจัดเก็บและลำเลียง, และผลิตภัณฑ
โลหะอื่นๆ

โครงสรางของกลุมบริษัท ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2556 สามารถแสดงใหเห็นไดดังนี้
โครงสรางการถือหุˆนของกลุมบริษัท ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2556
บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน)
(ทุนจดทะเบียน 300 ลานบาท)
บริษัท สยาม ไอโซ โปร จำกัด
(ทุนจดทะเบียน 154 ลานบาท)
99.99%
บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน)

บริษัท มารค เวิลดไวด จำกัด
(ทุนจดทะเบียน 295 ลานบาท)
99.99%

บริษัท ซิตี้ สตีล โปรดักส จำกัด
(ทุนจดทะเบียน 270 ลานบาท)
99.99%
รายงานประจำป 2556 : 7

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
กลุมบริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจำหนายผลิตภัณฑโลหะโครงสราง ผลิตภัณฑโลหะที่เกี่ยวกับอุปกรณจัดเก็บและลำเลียง
ผลิตภัณฑโลหะแปรรูป การจำหนายโลหะและชิ้นสวนโลหะและใหบริการดานโลหะครบวงจร ใหแกลูกคาในประเทศและตางประ
เทศ ภายใตเครื่องหมายการคา “CITY STEEL” ทั้งนี้กลุมบริษัทมีผูบริหารเปนชุดเดียวกัน แตไดมีการแบงการบริหารงานออกเปน
แตละสายงานและมีทีมงานในการขายและการผลิตรวมทั้งสายการผลิตแยกจากกัน โดยผลิตภัณฑมีรูปแบบ คุณภาพและมาตรฐาน
เทาเทียมกัน ทั้งนี้การผลิตและการใหบริการของกลุมบริษัทจะดำเนินการตามความตองการของลูกคา เชน รูปแบบขนาด วัตถุ
ประสงคการใชงาน เปนตน ซึ่งสินคาและบริการนั้นจะเปนการผลิตและใหบริการตามคำสั่งซื้อของลูกคา (Made to Order) โดย
ในป 2555/2556 กลุมบริษัทไดใชนโยบายในการแบงการดำเนินงานออกเปน 4 สายงานธุรกิจ ดังนี้
1.สายงานผลิตและจำหนายผลิตภัณฑเกี่ยวกับงานโลหะ (Manufacturing of metal products)
ดำเนินงานโดยบริษัท ซิตี้ สตีล โปรดักส จำกัด โดยมีการผลิตและจำหนายผลิตภัณฑ 3 ประเภท
ดังนี้
1.1 ผลิตและจำหนายผลิตภัณฑที่เกี่ยวกับโลหะโครงสราง (Metal Fabrication) เป็นผลิตภัณฑที่ใชเพื่อจัดเก็บสิ่งของและ
สินคาในโรงงานอุตสาหกรรม ซุปเปอรสโตร ซึ่งรูปแบบ ขนาด ของผลิตภัณฑจะแตกตางกันไปขึ้นอยูกับความตองการของลูกคา
เชนชั้นวางของแบบรับนำหนักมาก (Racking System) ชั้นลอยแบบประกอบได (Mezzanine Platform) ชั้นวางของแบบรับน้ำหนัก
เบา (Shelving System) เปนตน นอกจากนี้ ยังมีการผลิตผลิตภัณฑโลหะโครงสรางของสิ่งปลูกสรางตางๆ ทั้งที่เปนตัวอาคาร
ภายนอกอาคารและภายในอาคาร เชน โครงสรางเสา โครงสรางคาน โครงสรางหลังคา โครงสรางผนัง โครงสรางบันได แบบเทปูน
สำหรับงานกอสรางในรูปแบบตางๆ เปนตน

ชั้นวางของแบบรับน้ำหนักมาก (Racking System)

ชั้นวางของแบบรับน้ำหนักเบา (Shelving System)
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ชั้นลอยแบบประกอบได (Mezzanine Platform)

โครงสรางของสิ่งปลูกสรางตางๆ ที่เปนโลหะ

บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
1.2 ผลิตและจำหนายผลิตภัณฑโลหะที่เกี่ยวกับอุปกรณจัดเก็บและลำเลียง (Storage System and Material Handling
Equipment) สามารถแบงผลิตภัณฑไดเปน 2 ลักษณะ ดังนี้
อุปกรณจัดเก็บ (Storage System) เป็นผลิตภัณฑที่ใชงานเกี่ยวกับการจัดเก็บสิ่งของ โดยรูปแบบและขนาด จะแตก
ตางกันไปขึ้นอยูกับวัตถุประสงคในการใชงานของลูกคาแตละราย ตัวอยางเชน ชั้นวางของระบบเคลื่อนที่ได (Mobile Shelving
System) ตูเก็บของและตูเก็บของแบบล็อคได (Cabinet & Locker)

ชั้นวางของระบบเคลื่อนที่ได

ตูเก็บของและตูเก็บของแบบล็อคได

อุปกรณลำเลียง (Material Handling Equipment) เป็นผลิตภัณฑที่ใชงานเกี่ยวกับการลำเลียงและเคลื่อนยายสินคา
ซึ่งสวนใหญจะใชสำหรับสายการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมหรือในสถานที่ที่ตองมีการเคลื่อนยายสินคา เชน ซุปเปอรมารเก็ต
ซุปเปอรสโตร และทาเรือ เปนตน โดยรูปแบบและขนาดของผลิตภัณฑจะแตกตางกันไปขึ้นอยูกับวัตถุประสงคในการใชงาน เชน
รถลำเลียงชิ้นงาน (Cart & Dolly) พาเลท (Pallet) แทนลำเลียง (Conveyor System) แทนเทียบทางลาด (Dock Equipment)
เครื่องยกและเข็นสินคา (Meterial Handling Equipment) เปนตน

รถลำเลียงชิ้นงาน

พาเลท

แทนลำเลียง
บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน)

แทนเทียบทางลาด
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1.3 ผลิตและจำหนายผลิตภัณฑโลหะอื่นๆ (Other Metal Products) เปนผลิตภัณฑอื่นๆ ที่ทำดวยโลหะ สำหรับวัตถุประสงค
ในการใชงานโดยเฉพาะ อาทิ เฟอรนิเจอร ปายจัดแสดงสินคาและผลิตภัณฑที่ใชในงานกอสราง เปนตน

2. สายงานผลิตและจำหนายผลิตภัณฑกึ่งสำเร็จรูปและงานบริการดานโลหะแปรรูปครบ
วงจร (World class steel service center)
ดำเนินงานโดยบริษัท มารค เวิลดไวด จำกัด โดยมีการผลิตและจำหนายผลิตภัณฑ 2 ประเภท ดังนี้
2.1 ผลิตและจำหนายผลิตภัณฑโลหะแปรรูปและใหบริการแปรรูปโลหะครบวงจร (First Class Steel Service) เปนการบริการ
แปรรูปโลหะดวยกระบวนการตางๆ ตามความตองการของลูกคาที่จะนำไปใชในวัตถุประสงคตางๆ โดยลูกคาสามารถสั่งซื้อ
ผลิตภัณฑโลหะแปรรูปหรือสามารถนำวัตถุดิบมาเองและสั่งงานบริการแปรรูปได ทั้งนี้บริษัทไดใหบริการโดยใชเครื่องจักรที่มีความ
เที่ยงตรงและมีประสิทธิภาพ เชน งานตัดเลเซอร งานตัดตามแบบ งานพับ งานปั๊ม งานเจาะรู งานมˆวน งานเชื่อม งานบากมุม งานขึ้น
รูป งานตัดท‡อ งานพ‡นสี (สีฝุน/สีน้ำมัน) เปนตˆน

2.2 จำหนายโลหะและชิ้นสวนโลหะ (Metal Trade) เป็นการจำหนายโลหะทุกประเภท ไดแก เหล็ก สเตนเลส อลูมิเนียม เปนตน
โดยสวนใหญจะเปนการซื้อโลหะจากผูจัดจำหนายในประเทศและจำหนายใหแกลูกคาที่เปนผูใชโลหะรายสุดทาย (End User)
อยางไรก็ตามหากลูกคามีความตองการโลหะที่มีลักษณะและคุณสมบัติพิเศษจากตางประเทศ กลุมบริษัทก็จะจัดหามาเพื่อจำหนาย
ใหกับลูกคาตอไปทั้งนี้ประเภทของโลหะที่บริษัทจัดจำหนายที่สำคัญ ไดแก เหล็กแผนดำ, เหล็กแผนลาย, สังกะสีแผนเรียบ, เหล็ก
แผนซิงค, ทอเฟอรนิเจอร, ทอสเตนเลสสี่เหลี่ยม, เหล็กแผนขาว, ทอเหล็กสี่เหลี่ยม, ทอสเตนเลสกลม, สเตนเลสแผนเรียบ เป็นตน
3. สายงานธุรกิจสนับสนุน (Supporting business)
เป็นสายงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสนับสนุนองคกรในดานตาง ๆ ไดแก งานดานบัญชีการเงิน
ทรัพยากรมนุษย ธุรการ งานสื่อสารขององคกร และอื่น ๆ ซึ่งดำเนินงานโดยบริษัท
4. สายงานการลงทุน (Investment)
เป็นสายงานที่รับผิดชอบดานการลงทุนในธุรกิจใหมและการขยายธุรกิจ (New business expansion)
ดำเนินงานโดย บริษัท สยาม ไอโซ โปร จำกัด
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บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2556 กลุมบริษัทมีสถานประกอบการ 6 แหง ดังนี้
ชื่อกลุมบริษัท

ลักษณะ

บริษัท

อาคารสำนักงาน
พื้นที่ประมาณ 576 ตารางเมตร
บจก.สยาม ไอโซ โปร อาคารสำนักงาน
พื้นที่ประมาณ 96 ตารางเมตร
บจก.มารค เวิลดไวด อาคารโรงงานและสำนักงาน
พื้นที่ประมาณ 8 ไร 69 ตารางวา
โรงงาน (สาขา 1)
พื้นที่ประมาณ 1,680 ตารางเมตร
โรงงาน (สาขา 2)
พื้นที่ประมาณ 8,208 ตารางเมตร
บจก. ซิตี้ สตีล โปรดักส อาคารโรงงานและสำนักงาน
พื้นที่ประมาณ 23 ไร

ที่อยู

กรรมสิทธิ์

88/3 หมู 4 ถนนบายพาส ตำบลหนองไม
แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
88/2 หมู 4 ถนนบายพาส ตำบลหนองไมƒ
แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
41/58-61 หมู 1 ถนนบายพาส ตำบลบาน
สวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
120, 122/8 หมู 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลบาน
สวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
88/5 หมู 4 ถนนบายพาส ตำบลหนองไม
แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
88/20 หมู 10 ถนนบายพาส ตำบลนาปา
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

เชา
เชา
บจก.มารค เวิลดไวด
เปนเจาของกรรมสิทธิ์
เชา
เชา
บจก. ซิตี้ สตีล โปรดักส
เปนเจาของกรรมสิทธิ์

โครงสรางรายไดของกลุมบริษัท
ที่มาของรายได

ป 2553/2554
ดำเนินงานโดย (ส.ค.53 - ก.ค.54)
ลานบาท

จำหนายในประเทศ
ผลิตและจำหนายผลิตภัณฑโลหะโครงสราง, ผลิตภัณฑโลหะ
ที่เกี่ยวกับอุปกรณจัดเก็บและลำเลียง, และผลิตภัณฑโลหะ
อื่น ๆ
ผลิตและจำหนายโลหะและจำหนายผลิตภัณฑโลหะแปรรูป
จำหนายวัสดุอุปกรณที่ใชในโรงงานอุตสาหกรรม
รวมรายไดจากในประเทศ
จำหนายตางประเทศ
ผลิตและจำหนายผลิตภัณฑโลหะโครงสราง, ผลิตภัณฑโลหะ
ที่เกี่ยวกับอุปกรณจัดเก็บและลำเลียง, และผลิตภัณฑโลหะ
อื่น ๆ
ผลิตและจำหนายโลหะและจำหนายผลิตภัณฑโลหะแปรรูป
จำหนายวัสดุอุปกรณที่ใชในโรงงานอุตสาหกรรม
รวมรายไดจากตางประเทศ
รายไดอื่น ๆ
รวมรายไดทั้งสิ้น

บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน)

รอยละ

ป2554/2555
(ส.ค.54 - ก.ค.55)

ป 2555/2556
(ส.ค.55 - ก.ค.56)

ลานบาท

ลานบาท

รอยละ

รอยละ

กลุมบริษัท 275.57 53.31 504.16 69.23 476.94 68.02

กลุมบริษัท 220.07 42.57 218.46 30.00 211.89 30.22
กลุมบริษัท
0.00 0.00 0.12 0.02 0.01 0.00
495.64 95.88 722.74 99.25 688.84 98.24
กลุมบริษัท

12.81

2.48

0.43

0.06

7.29

1.04

-

12.81 2.48 0.43 0.06 7.29 1.04
กลุมบริษัท
8.49 1.64 5.02 0.69 5.08 0.72
516.94 100.00 728.19 100.00 701.21 100.00
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โครงสรางรายไดแยกตามผลิตภัณฑ
(ลานบาท)
5.02
0.12

800.00

218.46

700.00

5.08
0.01

8.49

600.00

211.89

500.00
400.00

220.07
504.59

รายไดอื่นๆ
วัสดุอุปกรณที่ใชในโรงงานอุตสาหกรรม
โลหะและผลิตภัณฑโลหะแปรรูป
ผลิตภัณฑโลหะโครงสราง, อุปกรณจัดเก็บ-ลำเลียง, อื่น ๆ

300.00
200.00

484.23

288.38

100.00
0

2554

2555

2556

ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน
อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑโลหะและบริการเกี่ยวกับ
โลหะ เปนอุตสาหกรรมที่ตองใชความรู ความสามารถ และ
ความชำนาญ รวมทั้งประสบการณของผูประกอบการอยาง
มาก นอกจากนี้จะตองการปรับปรุงเครื่องจักร เพื่อรองรับ
ผลิตภัณฑใหมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งการใชเทคโนโลยี
เครื่องจักรที่ทันสมัยในกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการผลิต ยกระดับคุณภาพสินคา ลดการสูญเสียของวัตถุ
ดิบและลดตนทุนการผลิต นอกจากนี้ในอุตสาหกรรมการผลิต
ผลิตภัณฑโลหะนั้นยังเนนการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ
ที่ตรงกับความตองการของลูกคามากที่สุดและเปนไปตามหลัก
วิศวกรรมรวมไปถึงตองผลิตสินคาไดทันตามเวลาที่ลูกคากำ
หนดและการบริการทั้งกอนและหลังการขายที่ดีอีกดวย
จากประสบการณความรูความสามารถและความชำนาญ
ของกลุมบริษัทในอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑโลหะและ
บริการเกี่ยวกับโลหะที่มีมาอยางยาวนานและตอเนื่องกวา
10 ป ทำใหกลุมบริษัทเปนผูประกอบธุรกิจเกี่ยวกับโลหะที่มีความ
หลากหลายและครบครันในดานการจัดจำหนายโลหะ การผลิต
และการบริการ ซี่งจากการมุงเนนความเป็นเลิศของผลิตภัณฑ
และบริการ รวมทั้งการจัดสงตรงตอเวลาตามนโยบายของ
กลุมบริษัท จึงทำใหผลิตภัณฑของกลุมบริษัทเปนที่ยอมรับ
และไดรับความไววางใจจากลูกคา ซึ่งประกอบดวย 6 องค
ประกอบที่สำคัญดังนี้
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Quality
บริษัทมีนโยบายมุงสูความเปนเลิศทางดานคุณภาพผลิต
ภัณฑ โดยผลิตภัณฑตองมีความแข็งแรงทนทาน อายุการใช
งานยาวนาน สวยงาม มีความประณีตเรียบรอย ซึ่งจะตองมี
การควบคุมคุณภาพในการผลิตทุกขั้นตอน
Cost
บริษัทมีการบริหารตนทุนผลิตภัณฑอยางมีประสิทธิภาพ
โดยการบริหารขั้นตอนการผลิตใหมีของเสียนอยที่สุด รวมทั้ง
การบริหารวัตถุดิบในการผลิตใหเกิดประโยชนไดมากที่สุด
Delivery
บริษัทไดใหความสำคัญกับการสงมอบผลิตภัณฑที่ตรง
ตามกำหนดเวลา
Innovation / Design
บริษัทมีการใหคำปรึกษา ในการออกแบบผลิตภัณฑ เพื่อ
ใหตรงตามความตองการของลูกคามากที่สุด และเปนไปตาม
หลักวิศวกรรม
Service
บริษัทมีความมุงมั่นที่จะใหบริการที่ดีทั้งกอนและหลังการ
ขาย เชน การใหบริการติดตั้งผลิตภัณฑ การเขาไปตรวจสอบ
การใชงานหลังจากการติดตั้ง
Brand
บริษัทผลิตและจำหนายผลิตภัณฑภายใตเครื่องหมายการ
คา “CITY STEEL” โดยพยายามสรางตราสินคาใหเปนที่รูจัก
และยอมรับของลูกคา
บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ลักษณะลูกคาและกลุมลูกคาเปาหมาย
ปัจจุบันกลุมบริษัทมีลูกคาทั้งในประเทศและตางประเทศ
โดยลูกคาสวนใหญของกลุมบริษัทเปนลูกคาในประเทศ
1. ลูกคาในประเทศ ไดแก ผูใชผลิตภัณฑและบริการเกี่ยว
กับโลหะทุกชนิด โดยกลุมลูกคาสวนใหญจะเปนผูใชทาง
อุตสาหกรรมในกลุมอุตสาหกรรรมตางๆ ที่เปนบริษัทขนาด
กลางขึ้นไป เชน กลุมยานยนต กลุมการเกษตรและอุตสาหกรรม
อาหาร กลุมสินคาอุปโภคและบริโภค กลุมธุรกิจการเงิน กลุม
วัตถุดิบและสินคาอุตสาหกรรม กลุมอสังหาริมทรัพยและกอ
สราง กลุมทรัพยากร กลุมบริการและกลุมเทคโนโลยี เปนตน
ลูกคาของกลุมบริษัทมีอยูในทุกภาคของประเทศไทย โดยกลุม
บริษัทสามารถจัดสงและติดตั้งผลิตภัณฑไดทั่วประเทศ ซึ่ง
ความสัมพันธของกลุมบริษัทกับกลุมลูกคาถือไดวามีความ
สัมพันธที่ดีและที่ผานมาลูกคาสวนใหญ จะมีจำนวนการสั่ง
ซื้อผลิตภัณฑมากกวา 1 ครั้ง (Repeat Order) ทั้งนี้ ณ 31
กรกฎาคม 2556 กลุมบริษัทมีฐานลูกคาในประเทศกวา 3,000
ราย ซึ่งอยูใน 25 กลุมอุตสาหกรรม ไดแก
กลุมธุรกิจการเกษตร
กลุมอาหารและเครื่องดื่ม
กลุมแฟชั่น
กลุมการแพทย
กลุมเหมืองแร
กลุมธนาคาร
กลุมพาณิชย
กลุมยานยนต

กลุมของใชในครัวเรือนและสำนักงาน 1.55 %
กลุมของใชสวนตัวและเวชภัณฑ 2.29%
กลุมชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส 4.41%

กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กลุมวัสดุกอสราง
กลุมพัฒนาอสังหาริมทรัพย
กลุมบริการเฉพาะกิจ
กลุมของใชสวนตัวและเวชภัณฑ
กลุมสื่อและสิ่งพิมพ
กลุมเงินทุนและหลักทรัพย
กลุมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ
กลุมวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
กลุมกระดาษและวัสดุการพิมพ
กลุมพลังงานและสาธารณูปโภค
กลุมขนสงและโลจิสติกส
กลุมของใชในครัวเรือนและสำนักงาน
กลุมบรรจุภัณฑ
กลุมประกันภัยและประกันชีวิต
กลุมการทองเที่ยวและสันทนาการ
กลุมชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส
2. ลูกคาตางประเทศ ลูกคาตางประเทศของกลุมบริษัท
จะเป็นกลุมผูผลิตในอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนต และกลุม
ผูผลิตในอุตสาหกรรมตางๆ และตัวแทนจำหนาย โดยประเทศ
ที่สงผลิตภัณฑไปจำหนาย ไดแก ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ญี่ปุน
มาเลเซีย เกาหลีใต จีน อินเดีย เวียดนาม และกลุมประเทศ
ในทวีปยุโรป เปนตน โดยกลุมบริษัทไดเล็งเห็นถึงศักยภาพ
ของตลาดตางประเทศที่มีกำลังซื้อสูงและไดพยายามเพิ่มชอง
ทางการจำหนายในตลาดตางประเทศใหมากขึ้น

กลุมอาหารและเครื่องดื่ม 1.49%
กลุมพาณิชย 1.12%
อื่น ๆ 4.80%
กลุมยานยนต 43.53%

กลุมพัฒนาอสังหาริมทรัพย 4.42%
กลุมขนสงและโลจิสติกส 4.69%
กลุมวัสดุกอสราง 7.98%

กลุมวัสดุอุตสากรรมและเครื่องจักร 23.72%

บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน)
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ปัจจัยความเสี่ยง
ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจสงผลกระทบตอการดำเนินธุรกิจ
สถานะการเงินและผลประกอบการของกลุมบริษัทสามารถ
จำแนกไดดังนี้
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบโลหะ
วัตถุดิบหลักที่ใชในการผลิตสินคาของกลุมบริษัท ไดแก
วัตถุดิบโลหะซึ่งประกอบไปดวย เหล็กแผนดำ เหล็กแผนขาว
เหล็กรูปพรรณ รวมถึงสเตนเลสและอลูมิเนียม ทั้งนี้ราคาโลหะ
ดังกลาวจะมีความผันแปรไปตามอุปสงคและอุปทานของผู
ผลิตและผูใชโลหะทั่วโลก รวมทั้งปัจจัยอื่น ๆ เชน อัตราแลก
เปลี่ยน อัตราภาษีนำเขา และการกำหนดคาธรรมเนียมพิเศษ
(Surcharge) เปนตน โดยในป 2554/2555 ปริมาณการใช
วัตถุดิบดังกลาวคิดเปนรอยละ 62.52 ของตนทุนขาย และป
2555/2556 ปริมาณการใชวัตถุดิบดังกลาวคิดเปนรอยละ
56.39 ของตนทุนขาย ดังนั้นความเสี่ยงจากความผันผวนของ
ราคาวัตถุดิบโลหะ จึงมีผลกระทบโดยตรงตอตนทุนขาย, ราย
ไดจากการขาย ตลอดจนผลกำไรของกลุมบริษัท
อยางไรก็ตาม การกำหนดราคาขายผลิตภัณฑของกลุม
บริษัทนั้นใชนโยบายตนทุนบวกกำไร รวมทั้งกลุมบริษัทไดมี
การติดตามการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบอยางใกลชิดเพื่อ
ประเมินสถานการณและแนวโนมของราคาของวัตถุดิบดังกลาว
และนำมาพิจารณาประกอบการตัดสินใจในการสั่งซื้อและบริ
หารจัดการปริมาณวัตถุดิบคงคลังซึ่งเปนตนทุนหลักของกลุม
บริษัทใหมีความเหมาะสม จากนโยบายการกำหนดราคาที่ดี
และบริหารสินคาคงคลังที่ดีทำใหกลุมบริษัทสามารถรักษาสวน
ตางของกำไรได ดังนั้นการผันผวนของราคาวัตถุดิบโลหะจึงไม
สงผลกระทบตอการดำเนินงานของกลุมบริษัทอยางมีนัยสำคัญ
ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจ
ในป 2554/2555 ที่ผานมาภาคเอกชนที่ไดรับผลกระทบจาก
เหตุการณอุทกภัยไดมีการลงทุนเพื่อซอมแซมและปรับปรุง
อาคารโรงงาน ตลอดจนการลงทุนในผลิตภัณฑโลหะโครงสราง
เพื่อใชในการจัดเก็บสินคา ภาครัฐก็ตองเรงฟื้นฟูพื้นที่ ที่ไดรับ
ผลกระทบ และออกนโยบายตางๆ เพื่อกระตุนเศรษฐกิจทำให
เศรษฐกิจขยายตัวและมีการลงทุนเพิ่มมากขึ้น ทำใหมีความ
ตองการในผลิตภัณฑที่เปนสินคาทุนและในกลุมของผลิตภัณฑ
โลหะโครงสรางและอุปกรณจัดเก็บและลำเลียงสินคาเพิ่มมาก
ขึ้น ซึ่งสงผลใหผลประกอบการของกลุมบริษัทมีการปรับตัวดี
ขึ้น อยางไรก็ดีในป 2555/2556 มาตราการกระตุนเศรษฐกิจ
ดังกลาวไดสิ้นสุดลง ประกอบกับแนวโนมของเศรษฐกิจโลก
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ก็ยังคงอยูในภาวะชะลอตัว จึงสงผลกระทบตอเศรษฐกิจภาย
ในประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมอุตสาหกรรมยานยนตและ
กลุมอุตสาหกรรมบางกลุมที่มีการสงสินคาออกไปยังตางประ
เทศ อยางไรก็ดีการที่กลุมบริษัทมีผลิตภัณฑและบริการที่หลาก
หลายและไดมีการมุงเนนพัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑใหมๆ
อยูเสมอๆ ก็ทำใหกลุมบริษัทสามารถตอบสนองความตองการ
ของลูกคาไดอยางครบถวน รวมทั้งสามารถหาลูกคารายใหมๆ
และขยายฐานลูกคาจากที่มีอยูใหกวางขวางมากยิ่งขึ้นครอบ
คลุมในทุกๆ กลุมอุตสาหกรรม ซึ่งหากกลุมอุตสาหกรรมใดมี
การขยายตัวที่ลดลง กลุมบริษัทก็สามารถนำเสนอผลิตภัณฑให
กับกลุมลูกคาในอุตสาหกรรมอื่นที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นได
ทันที โดยในปัจจุบันกลุมบริษัทมีฐานลูกคากวา 3,000 ราย
กระจายอยูใน 25 กลุมอุตสาหกรรม ซึ่งการกระจายฐานลูกคา
ไปในทุกๆ กลุมอุตสาหกรรมนี้เอง ก็จะชวยใหกลุมบริษัท
สามารถลดความเสี่ยงจากการที่ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวลง
ไดบาง
ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงตลาดในประเทศ
ปัจจุบันกลุมบริษัทมีรายไดหลักมาจากการขายผลิตภัณฑ
ใหกับลูกคาภายในประเทศ โดยสัดสวนรายไดจากลูกคาภาย
ในประเทศ ป 2553/2554, ป 2554/2555, และป 2555/2556
เทากับรอยละ 97.48, รอยละ 99.94, และรอยละ 98.95 ตาม
ลำดับ จากตัวเลขดังกลาวจะเห็นไดวาสัดสวนรายไดจากลูก
คาในประเทศนั้นมีสัดสวนคอนขางมาก ซึ่งหากภาวะเศรษฐกิจ
และอุตสาหกรรมภายในประเทศเกิดการชะลอตัวอาจสงผล
กระทบตอรายไดและผลกำไรของกลุมบริษัทได อยางไรกดี
กลุมบริษัทก็ไดมีความพยายามที่จะเพิ่มกำลังการผลิตและ
ขยายตลาดไปยังตางประเทศใหมากขึ้น โดยไดมีการลงทุน
เพิ่มในอาคารโรงงานและเครื่องจักรที่ใชในการผลิตผานทาง
บริษัทยอย และเพิ่มชองทางการจัดจำหนายในตางประเทศ
ไมวาจะเปนการติดตอกับลูกคาในตางประเทศโดยตรง หรือ
ตัวแทนจัดจำหนายในตางประเทศ รวมทั้งการออกงานแสดง
สินคาตางๆ ซึ่งกลุมบริษัทก็จะดำเนินการอยางรอบคอบและ
มุงเนนไปในประเทศที่เศรษฐกิจยังมีการขยายตัวไดดี กลุม
บริษัทคาดวาการเพิ่มกำลังการผลิตและการเพิ่มชองทางจัด
จำหนายในตางประเทศดังกลาวจะชวยใหสามารถขยายฐาน
ลูกคาไปยังตางประเทศไดมากขึ้น ซึ่งจะชวยลดความเสี่ยงจาก
การพึ่งพิงรายไดจากตลาดในประเทศลงไดสวนหนึ่ง
บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน)

ปจจัยความเสี่ยง
ความเสี่ยงจากความไมแนนอนของรายได
รายไดจากการขายผลิตภัณฑของกลุมบริษัทมีความไมแน
นอน เนื่องจากการขายของกลุมบริษัทเปนการขายแบบโครง
การ (project by project) และไมมีสัญญาระยะยาวกับลูกคา
เมื่อลูกคาติดตอและระบุความตองการเบื้องตนเขามาแตละ
ครั้ง กลุมบริษัทจะใหคำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ
ตามที่ลูกคาตองการ ทีมวิศวกรจะคำนวณโครงสรางและการ
รับน้ำหนักและจะทำการประเมินราคาและเสนอราคาไปใหลูก
คาเพื่อนำไปเปรียบเทียบกับผูผลิตรายอื่นๆ จากนั้นหากลูก
คาตัดสินใจสั่งซื้อ กลุมบริษัทจึงเริ่มดำเนินการผลิต ดังนั้นจึง
เกิดความไมแนนอนของรายได ประกอบกับผลิตภัณฑของ
กลุมบริษัทสวนใหญ เชน ชั้นวางของในโกดัง แทนลำเลียง
พาเลท และปายจัดแสดงสินคา ฯลฯ จะใชสำหรับสนับสนุน
การปฏิบัติงานของลูกคา แตไมใชชิ้นสวนหรือวัตถุดิบหลักที่
ลูกคาตองนำไปใชเพื่อการผลิต จึงมีอายุการใชงานที่คอนขาง
นาน ดังนั้นลูกคาแตละรายจึงมีความตองการสั่งซื้อในลักษณะ
ที่ไมตอเนื่อง หรือนานๆ ครั้ง โดยอาจสั่งซื้อเมื่อมีโครงการกอ
สรางใหม มีการขยายพื้นที่โกดังจัดเก็บ ขยายอาคารโรงงาน
หรือสำนักงาน ซึ่งแตละครั้งจะมีระยะเวลาที่ไมแนนอน แต
อยางไรก็ตามจากการที่กลุมบริษัทมีผลิตภัณฑที่หลากหลาย
จึงสามารถรองรับความตองการจากหลายอุตสาหกรรม นอก
จากนั้นกลุมบริษัทยังคงมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาอยางตอ
เนื่องเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑเดิมและนำเสนอผลิตภัณฑใหม
ใหกับลูกคา ซึ่งมีความตองการที่แตกตางกันและเปลี่ยนแปลง
ไปตลอดเวลา
ความเสี่ยงจากการใหเครดิตลูกคา
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2556 บริษัทมีลูกหนี้การคาสุทธิ
เทากับ 105.67 ลานบาท ซึ่งคิดเปนรอยละ 15.18 ของรายได
จากการขายและบริการ บริษัทมีระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย
ในป 2556 เทากับ 53.43 วัน ซึ่งบริษัทอาจมีความเสี่ยงในการ
เรียกเก็บเงินจากลูกหนี้การคา และอาจทำใหบริษัทเกิดคาใช
จายในการติดตามหนี้ดวย ถาลูกหนี้การคาของบริษัทมีปัญหา
ในการดำเนินงานก็อาจสงผลกระทบตอผลกำไรและฐานะการ
เงินของบริษัทได
อยางไรก็ดี บริษัทมีการติดตามคุณภาพลูกหนี้อยูอยาง
สม่ำเสมอ และบริษัทยังไดใหความสำคัญในการพิจารณาการ
ใหเครดิตกับลูกคาอยางเขมงวด โดยทางบริษัทจะใหผูบริหาร
และผูจัดการเปนผูพิจารณาอนุมัติการใหเครดิตรวมกันเปน
ลายลักษณอักษร โดยคำนึงถึงปัจจัยในดานตางๆ เชน ลักษณะ
ธุรกิจของลูกคา, สถานะทางการเงิน, ปริมาณการสั่งซื้อสินคา
และประวัติการชำระเงิน รวมถึงการเขาพบและการพูดคุยกับ
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ผูบริหารของลูกคา เพื่อใหบริษัทสามารถมั่นใจในการอนุมัติ
การใหเครดิตแกลูกคาแตละราย และลดผลกระทบของความ
เสี่ยงจากการใหเครดิตลูกคาใหมากที่สุด
ความเสี่ยงจากการเขามาของผูประกอบการรายใหมที่มี
ศักยภาพ
ปัจจุบันกลุมบริษัทเปนผูผลิตและจำหนายผลิตภัณฑโลหะ
โครงสราง ผลิตภัณฑโลหะที่เกี่ยวกับอุปกรณจัดเก็บและลำ
เลียง ผลิตภัณฑโลหะแปรรูปและใหบริการแปรรูปโลหะครบ
วงจรในภาคตะวันออก ซึ่งลูกคาของกลุมบริษัทมีอยูทั่วประ
เทศ สวนใหญกระจายอยูตามภาคตะวันออก กรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล รวมทั้งบริเวณใกลเคียง โดยผูประกอบการที่ดำเนิน
ธุรกิจใกลเคียงกับบริษัทและบริษัทยอย สวนใหญจะเปนผู
ประกอบการรายเล็กๆ ที่กระจายอยูตามแหลงชุมชนหริือเปน
ผูประกอบการรายใหญที่ผลิตและจำหนายผลิตภัณฑโลหะ
เชนเดียวกัน แตยังไมมีการผลิตผลิตภัณฑและการใหบริการ
ที่ครบวงจรเชนเดียวกับกลุมบริษัท จึงถือไดวากลุมบริษัทเปน
ผูนำในอุตสาหกรรมนี้ แตเนื่องจากการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑโลหะมีการใชเงินลงทุนที่ไมสูงมากนัก หากในอนาคต
มีผูประกอบการรายใหมที่มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจมี
เครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีทันสมัย มีระบบการจัดการที่ดีเขามา
ดำเนินธุรกิจเชนเดียวกับกลุมบริษัทก็อาจมีผลกระทบตอสวน
แบงการตลาดได แตอยางไรก็ตามการลงทุนในธุรกิจนี้ จะตอง
อาศัยประสบการณและระยะเวลาในการสรางการยอมรับจาก
ลูกคา รวมทั้งตองมีการวางแผนและมีระบบการบริหารจัดการ
การผลิตที่ดี มีการพัฒนาผลิตภัณฑและปรับปรุงกระบวนการ
ผลิตเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงขึ้นจึงจะสามารถอยูรอดและ
สรางผลกำไรในธุรกิจนี้ได ซึ่งกลุมบริษัทไดมีการสรางความ
สัมพันธที่ดีกับลูกคา โดยเนนการออกแบบและพัฒนาผลิต
ภัณฑใหตรงกับความตองการของลูกคา มีการสงมอบที่ตรง
เวลา และมีบริการที่ดีทั้งกอนและหลังการขาย ทำใหลูกคาเกิด
ความประทับใจ จึงเป็นการรักษาฐานลูกคาใหกลับมาซื้อผลิต
ภัณฑของกลุมบริษัทตอไป
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ในป 2555/2556 บริษัทมีการสั่งซื้อสินคาจากตางประเทศ
และมีการสงออกสินคาไปตางประเทศเปนเงินตราตางประเทศ
จึงทำใหบริษัทมีความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
ซึ่งที่ผานมาบริษัทไดลดผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน โดย
การตรวจสอบและเฝาสังเกตการเปลี่ยนแปลงของคาเงินอยาง
ใกลชิดอยูตลอดเวลา รวมทั้งการทำสัญญาซื้อขายเงินตรา
ตางประเทศลวงหนา (Forward Contract) หรือชำระหนี้กอน
กำหนดโดยพิจารณาตามความเหมาะสมของกระแสเงินสด
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ปจจัยความเสี่ยง
และสถานการณในขณะนั้น
ในอนาคตบริษัทคาดวายังคงตองสั่งซื้อสินคาจากตางประ
เทศ และสงสินคาไปขายในตางประเทศตอไป ดังนั้นบริษัทจะ
ยังคงรักษานโยบายการลดผลกระทบจากความเสี่ยงในอัตรา
แลกเปลี่ยนโดยวิธีดังกลาว ทั้งนี้จะพิจารณาจากความเหมาะ
สมของสถานการณในขณะนั้น
ความเสี่ยงจากกรณีที่บริษัทมีผูถือหุนรายใหญถือหุนมาก
กวารอยละ 50
ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2556 กลุมตระกูลพงศรัตนเดชาชัย
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ถือหุนในบริษัทรอยละ 72.92 ของจำนวนหุนที่จำหนายไดแลว
ทั้งหมดของบริษัท จึงทำใหกลุมตระกูลพงศรัตนเดชาชัย
สามารถควบคุมมติที่ประชุมผูถือหุนไดเกือบทั้งหมดไมวาจะ
เปนเรื่องการแตงตั้งกรรมการหรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ตอง
ใชเสียงสวนใหญของที่ประชุมผูถือหุนยกเวนเรื่องที่กฎหมาย
หรือขอบังคับบริษัทกำหนดใหตองไดรับเสียง 3 ใน 4 ของที่
ประชุมผูถือหุน ดังนั้นผูถือหุนรายอื่นจึงอาจไมสามารถรวบรวม
คะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถวงดุลเรื่องที่ผูถือหุนใหญ
เสนอได

บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน)

โครงสรางผูถือหุน
รายชื่อผูถือหุนรายใหญที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2556 มีดังนี้
รายชื่อผูถือหุนสูงสุด 10 รายแรก

1. กลุมครอบครัวพงศรัตนเดชาชัย
บริษัท ดับบลิว เค พี แอสเซ็ท พลัส จำกัด /1
นายคมกริช พงศรัตนเดชาชัย
นายวิบูลย พงศรัตนเดชาชัย
นางเค็ง พงศรัตนเดชาชัย
นายสาธิต พงศรัตนเดชาชัย
นางสาวสุพัตรา พงศรัตนเดชาชัย
นางอรวรรณ พงศรัตนเดชาชัย
นายบัณทิต พงศรัตนเดชาชัย
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จำกัด
3. นายสุรเชษฐ กมลมงคลสุข
4. นายไพโรจน กอสุธารักษ
5. นายสมบูรณ วิชัยธนารักษ
6. นายภาพงศ ปราโมชฯ
7. นายกอบคุณ เธียรปรีชา
8. นายทินกันต โพธิ์มา
9. นายสมชาย งามวงษวาน
10. นายรุงโรจน นภาอัมพร
11. นายสนธยา เสริมศิริวิวัฒน
รวม

จำนวนหุน

รอยละ

218,756,725
166,500,00
7,709,625
7,500,000
7,500,000
7,500,000
7,500,000
7,500,000
7,047,100
19,639,800
2,889,700
2,239,500
1,400,000
1,359,100
1,155,700
1,070,000
1,000,000
1,000,000
958,200
251,468,725

72.92
55.50
2.57
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.35
6.55
0.96
0.75
0.47
0.45
0.39
0.36
0.33
0.33
0.32
83.82

หมายเหตุ /1 บจก.ดับบลิว เค พี แอสเซ็ท พลัส ถือหุนโดยกลุมครอบครัวพงศรัตนเดชาชัย ในสัดสวนรอยละ 100

บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน)
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โครงสรางการจัดการ
กลุมบริษัทมีคณะกรรมการ 3 ชุด ไดแก คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะ
กรรมการแตละชุดมีรายชื่อและขอบเขตอำนาจหนาที่ ดังนี้
คณะกรรมการบริษัท
กรรมการที่ไมไดเปนกรรมการบริหาร 1
ทาน
กรรมการที่เป็นกรรมการบริหาร
4
ทาน
กรรมการอิสระ
3
ทาน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2556 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน
8 ทาน ดังนี้
ประธานกรรมการบริษัท
1. นายวิบูลย พงศรัตนเดชาชัย
รองประธานกรรมการบริษัท
2. นายคมกริช พงศรัตนเดชาชัย
กรรมการบริษัท
3. นายสาธิต พงศรัตนเดชาชัย
4. นางสาวสุพัตรา พงศรัตนเดชาชัย
5. นายเจริญพงษ องควงศสกุล
6. นายมาณพ ชิวธนาสุนทร
7. นายอนุตร ตันตราภรณ
8. นายภัทรธร ทัศนสุวรรณ
กรรมการผูมีอำนาจลงนามแทนบริษัท
กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายวิบูลย
พงศรัตนเดชาชัย , นายคมกริช พงศรัตนเดชาชัย , นายสาธิต
พงศรัตนเดชาชัย , นางสาวสุพัตรา พงศรัตนเดชาชัย กรรมการ
สองคนในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสำคัญ
ของบริษัท
ขอบเขตอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีหนาที่เปนตัวแทนของผูถือหุน และ
มีอำนาจในการจัดการ ดังนี้
1. ตองปฏิบัติหนาที่โดยใชความรูความสามารถ และประ
สบการณใหเป็นประโยชนตอการดำเนินธุรกิจของบริษัทให
เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับบริษัทตลอด
จนมติที่ประชุมผูถือหุนดวยความซื่อสัตย สุจริต และระมัดระวัง
รักษาผลประโยชนของบริษัท
2. กำหนดทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและควบ
คุมติดตามการดำเนินงานของบริษัทใหถูกตองตามกฎระเบียบ
ขอบังคับของหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ มีการเปิดเผยขอมูล
อยางเพียงพอใหกับผูถือหุนและผูที่เกี่ยวของทุกฝาย และใหมี
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การบริหารงานอยางโปรงใส รวมทั้งเกิดประโยชนสูงสุดตอผู
ถือหุน
3. กำกับดูแลฝายจัดการใหดำเนินการตามนโยบายที่กำหนด
ไวอยางมีประสิทธิภาพและแจงใหฝายจัดการนำเสนอเรื่องที่มี
สาระสำคัญตอการดำเนินงานของบริษัท รายการระหวางบุคคล
ที่เกี่ยวโยงกันอื่นๆ ใหพิจารณาโดยใหเปนไปตามกฎระเบียบ
ขอบังคับของสำนักงานกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
4. จัดใหมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภาย
ในที่มีประสิทธิภาพ โดยจัดใหมีฝายตรวจสอบและดูแลการ
ปฏิบัติงานภายในเปนผูติดตามดำเนินการ และรวมประสาน
งานกับคณะกรรมการตรวจสอบ
5. คณะกรรมการบริษัทอาจแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร
หรือกรรมการผูจัดการ หรือมอบอำนาจใหบุคคลอื่นใดให
ดำเนินกิจการของบริษัทภายใตการควบคุมของคณะกรรมการ
โดยการมอบอำนาจดังกลาว ตองเปนไปตามมติคณะกรรมการ
บริษัทที่มีกรรมการอิสระหรือกรรมการที่เปนกรรมการตรวจ
สอบเขารวมประชุม และหากกรรมการอิสระ หรือกรรมการที่
เปนกรรมการตรวจสอบคัดคานการมอบอำนาจนั้น ตองบันทึก
ความเห็นของกรรมการดังกลาวในรายงานการประชุมให
ชัดเจน ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกลาว จะตองกำหนดขอบเขต
อำนาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของผูรับมอบอำนาจไว
อยางชัดเจนและตองไมมีลักษณะเปนการมอบอำนาจที่ทำ
ใหผูรับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่
อาจจะมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยง
ทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทยอย
6. มีความซื่อสัตย สุจริต มีจริยธรรม ในการดำเนินธุรกิจ
มีความสนใจในกิจการของบริษัทที่ตนเองเป็นกรรมการอยาง
แทจริงและมีความตั้งใจที่จะดำเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง
7. จะตองมีความรับผิดชอบตอผูถือหุนโดยสม่ำเสมอ ดำเนิน
งานโดยรักษาผลประโยชนของผูถือหุน มีการเปดเผยขอมูล
ตอผูลงทุนอยางถูกตอง ครบถวน มีมาตรฐานและโปรงใส
8. พิจารณาการอนุมัติแผนการดำเนินธุรกิจ รายจายประ
จำป รวมทั้งการไดมา/จำหนายไปของสินทรัพย ซึ่งมีวงเงิน
เกินกวาอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริหาร รวมทั้งการ
อนุมัติแผนการรวมทุนเพื่อขยายธุรกิจ และการอนุมัติเงินกู
นอกเหนือจากเงินกูเพื่อใชเปนเงินหมุนเวียน ซึ่งจะอนุมัติโดย
คณะกรรมการบริหาร
บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน)

โครงสรางการจัดการ
ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกลาวขางตน กรรมการบริษัทจะ
ตองปฏิบัติตามขอกำหนดและระเบียบวาระตางๆ ที่ไดรับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและตองไมอนุมัติรายการใด ๆ
ที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน มี
สวนไดสวนเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใน
ลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทยอย และจะตองเปดเผย
รายการดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อใหคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณา โดยคณะกรรมการบริษัทไดกำหนดใหกรรมการ
ผูมีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท มีอำนาจดำเนินการเรื่อง
ตางๆ ของกิจการไดเอง เวนแตอำนาจในการดำเนินการดังตอ
ไปนี้ จะกระทำไดก็ตอเมื่อไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอน
1. เรื่องที่กฎหมายกำหนดใหตองไดมติที่ประชุมผูถือหุน
เชน การโอนหรือขายกิจการ การเพิ่มทุน การควบรวมบริษัท
เปนตน
2. การทำรายการที่กรรมการมีสวนไดสวนเสียและอยูใน
ขายที่กฎหมายหรือขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประ
เทศไทยระบุใหตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
และในกรณีดังตอไปนี้จะตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประ
ชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไม
นอยกวา 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวน
ที่สำคัญใหแกบุคคลอื่น
2. การซื้อหรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัท
เอกชนมาเปนของบริษัท
3. การทำ แกไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการ
ของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สำคัญ การมอบหมายให
บุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับ
บุคคลอื่นหรือนิติบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงคจะแบงกำไร
ขาดทุนกัน
4. การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณฑสนธิ หรือขอบังคับ
บริษัท
5. การเพิ่มทุนหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
6. การเลิกบริษัท
7. การออกหุนกูของบริษัท
8. การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน)

การสรรหากรรมการและผูบริหาร
คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการอยางนอย 5
คน และกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้ง
หมดนั้น ตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร
ทั้งนี้ในการประชุมสามัญประจำปทุกครั้ง ตามขอบังคับ
ของบริษัทกำหนดใหกรรมการจำนวนหนึ่งในสามหรือในจำนวน
ที่ใกลเคียงที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการบริษัท
จะตองพนจากตำแหนง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นๆ อาจได
รับการเลือกตั้งใหมได และกรรมการของบริษัทจะตองเป็นผูมี
คุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายกำหนดโดย
กำหนดใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ
และวิธีการดังนี้
1. ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่ง
เสียง
2. ผูถือหุนแตละคนจะใชเสียงที่ตนมีอยูทั้งหมดตามขอ 1
เพ่ือเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได
แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
3. บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับ จะไดรับ
การเลือกตั้งใหเปนกรรมการเทากับจำนวนกรรมการบริษัทจะ
พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการ
เลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเทากันเกินจำนวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหผูเปนประธาน
เปนผูออกเสียงชี้ขาด
ในกรณีที่ตำแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกเหนือ
ไปจากการออกตามวาระ ใหคณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย เขาเปน
กรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปดวย
คะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยัง
เหลืออยู เวนแตวาระของกรรมการจะเหลือนอยกวา 2 เดือน
โดยบุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการแทนจะอยูในตำ
แหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระที่เหลืออยูของกรรมการที่ตน
เขาไปแทน
ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตำ
แหนงกอนถึงกำหนดตามวาระไดดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา
3 ใน 4 ของจำนวนผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจำนวนหุนที่ถือ
โดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
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โครงสรางการจัดการ
การเขารวมประชุมคณะกรรมการประจำป 2555/2556
รายชื่อกรรมการ

1. นายวิบูลย พงศรัตนเดชาชัย
2. นายคมกริช พงศรัตนเดชาชัย
3. นายสาธิต พงศรัตนเดชาชัย
4. นางสาวสุพัตรา พงศรัตนเดชาชัย
5. นายเจริญพงษ องควงศสกุล
6. นายมาณพ ชิวธนาสุนทร
7. นายอนุตร ตันตราภรณ
8. นายภัทรธร ทัศนสุวรรณ

การเขารวมประชุมคณะกรรมการ /
การประชุมคณะกรรมการทั้งหมด (ครั้ง)

ตำแหนง

กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท / ประธานเจาหนาที่บริหาร
กรรมการบริษัท / กรรมการผูจัดการ
กรรมการบริษัท / ประธานเจาหนาที่ฝ่ายการเงิน
กรรมการบริษัท / รองกรรมการผูจัดการ
กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ

4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
3/4
4/4

คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท

1. นายวิบูลย พงศรัตนเดชาชัย
2. นายคมกริช พงศรัตนเดชาชัย
3. นายสาธิต พงศรัตนเดชาชัย
4. นางสาวสุพัตรา พงศรัตนเดชาชัย
5. นายเจริญพงษ องควงศสกุล
6. นายมาณพ ชิวธนาสุนทร
7. นายอนุตร ตันตราภรณ
8. นายภัทรธร ทัศนสุวรรณ

20 : รายงานประจำป 2556

ป 2553 / 2554
จำนวนเงิน ลักษณะคา
(บาท)
ตอบแทน

66,000.00
66,000.00
52,800.00
52,800.00

เบี้ยประชุม
เบี้ยประชุม
เบี้ยประชุม
เบี้ยประชุม

ป 2554 / 2555
จำนวนเงิน ลักษณะคา
(บาท)
ตอบแทน

66,000.00
66,000.00
52,800.00
52,800.00

เบี้ยประชุม
เบี้ยประชุม
เบี้ยประชุม
เบี้ยประชุม

ป 2555 / 2556
จำนวนเงิน ลักษณะคา
(บาท)
ตอบแทน

72,000.00
72,000.00
43,500.00
56,700.00

เบี้ยประชุม
เบี้ยประชุม
เบี้ยประชุม
เบี้ยประชุม

บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน)

โครงสรางการจัดการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2556 คณะกรรมการตรวจสอบมี
จำนวน 3 ทาน ดังนี้
1. นายมาณพ ชิวธนาสุนทร ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายอนุตร ตันตราภรณ กรรมการตรวจสอบ
3. นายภัทรธร ทัศนสุวรรณ กรรมการตรวจสอบ
โดยกรรมการตรวจสอบที่มีความรูและประสบการณในการ
สอบทานงบการเงินของบริษัท คือ นายมาณพ ชิวธนาสุนทร
ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหนงเปนประธานกรรมการตรวจสอบและ
เปนผูอำนวยการสำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม กรมสง
เสริมอุตสาหกรรม
ขอบเขตอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนาที่และรับผิดชอบตามขอกำหนด
และหลักเกณฑของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และรายงาน
ตรงตอคณะกรรมการบริษัท
1. สอบทานใหกลุมบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยาง
ถูกตองและเปิดเผยอยางเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู
สอบบัญชีภายนอก และผูบริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงาน
ทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำป คณะกรรมการตรวจ
สอบอาจเสนอแนะใหผูสอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบราย
การใดๆ ที่เห็นวาจำเปนและเปนเรื่องสำคัญในระหวางการ
ตรวจสอบบัญชีของบริษัทได
2. สอบทานใหกลุมบริษัทมีระบบการควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบ
ทานรวมกับผูสอบบัญชีภายนอกและผูตรวจสอบภายใน และ
พิจารณาความเป็นอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน
ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณา แตงตั้ง โยกยาย
เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอื่น
ใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานการปฏิบัติงานของกลุมบริษัทใหเปนไปตาม
กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกำหนด
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยว
ของกับธุรกิจของกลุมบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแตงตั้งบุคคล ซึ่งมีความ
เป็นอิสระเพื่อทำหนาที่เป็นผูสอบบัญชีของกลุมบริษัท รวมถึง
พิจารณาเสนอคาตอบแทนของผูสอบบัญชี โดยคำนึงถึงความ
นาเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากรและปริมาณงานตรวจ
สอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ
ของบุคลากรที่ไดรับมอบหมายใหทำการตรวจสอบบัญชีของ
กลุมบริษัท รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝาย
บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน)

จัดการเขารวมประชุมดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความ
ขัดแยงทางผลประโยชนใหเป็นไปตามกฎหมายและขอกำหนด
ของตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้เพื่อใหความมั่นใจวารายการดังกลาว
มีความถูกตอง ครบถวน สมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูง
สุดตอกลุมบริษัท
6. จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดย
เปิดเผยไวในรายงานประจำปของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาว
ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานดังกลาวควร
ประกอบดวยขอมูลตอไปนี้
ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำและการเปดเผยขอ
มูลในรายงานทางการเงินของบริษัทถึงความถูกตอง ครบ
ถวน เปนที่เชื่อถือได
ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภาย
ในของบริษัท
ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลัก
ทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
เหตุผลที่เชื่อวาผูสอบบัญชีของบริษัทเหมาะสมที่จะไดรับ
การแตงตั้งตอไปอีกวาระหนึ่ง
ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขา
รวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน
ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบ
ไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร
รายงานอื่นใดที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ
ภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบ
หมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบดวย เชน ทบทวนนโยบาย
การบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุมบริษัท ทบทวนรวม
กับผูบริหารของกลุมบริษัทในรายงานสำคัญๆ ที่ตองเสนอตอ
สาธารณชนตามที่กฎหมายบัญญัติ ไดแก บทรายงานและการ
วิเคราะหของฝายบริหาร เปนตน
8. คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่เปน
อิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใด เมื่อเห็นวาจำเป็นดวยคา
ใชจายของบริษัท
หลักเกณฑในการคัดเลือกและคุณสมบัติของกรรมการ
อิสระและกรรมการตรวจสอบ
ถึงแมวาบริษัทไมมีคณะกรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือกบุคคล
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โครงสรางการจัดการ
ที่จะดำรงตำแหนงกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
อยางไรก็ตามบริษัทไดกำหนดแนวทางและหลักเกณฑในการ
แตงตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรม
การบริษัทจะเปนผูพิจารณาคัดเลือก โดยใชเกณฑความสามารถ
ประสบการณ วิสัยทัศน และความนาเชื่อถือ แลวนำเสนอตอ
ที่ประชุมผูถือหุนใหพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสม
และใหที่ประชุมผูถือหุนเปนผูแตงตั้งกรรมการอิสระและกรรม
การตรวจสอบ โดยใหมีวาระการดำรงตำแหนงคราวละ 2 ป ซึ่ง
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบที่พนจากตำแหนงตาม
วาระ อาจจะไดรับการแตงตั้งใหมอีกได ทั้งนี้กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. มีกรรมการอิสระอยางนอยหนึ่งในสามของจำนวนกรรม
การทั้งหมดของบริษัท แตตองไมนอยกวา 3 คน
2. กรรมการอิสระแตละคนของบริษัท ตองเปนไปตาม
หลักเกณฑ ดังตอไปนี้
1) ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจำนวนหุนที่มีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
2) ไมเป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีสวนรวมบริหาร
งาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินประจำ หรือผูมี
อำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม
บริษัทยอยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
เวนแตไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2
ป กอนวันที่ยื่นคำอนุญาตตอสำนักงาน
3) ไมเป็นบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิตหรือ
การจดทะเบียนทางกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา
พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุน
รายใหญ ผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอย
4) ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท
บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง และไมเป็นผูถือหุนรายใหญ
5) ไมเป็นหรือเคยเป็นผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัท
ใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัด
แยง และไมเป็นผูถือหุนรายใหญ
6) ไมเปนหรือเคยเป็นผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่ง
รวมถึงการใหบริการทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกิน 2 ลาน
บาทตอป จากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือ
นิติบุคคลที่อาจขัดแยง
7) ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัว
แทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่ง
เป็นผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท
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8) ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทำใหไมสามารถใหความเห็น
อยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัท
คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2556 คณะกรรมการบริหารมีทั้ง
หมด 4 ทาน ดังนี้
ประธานกรรมการบริหาร
1. นายคมกริช พงศรัตนเดชาชัย
กรรมการบริหาร
2. นายสาธิต
พงศรัตนเดชาชัย
3. นางสาวสุพัตรา พงศรัตนเดชาชัย
4. นายเจริญพงษ องควงศสกุล
ขอบเขตอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร
1. มีอำนาจสั่งการ วางแผนและดำเนินกิจการของบริษัท
ใหเป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด
2. กำหนดกลยุทธในการดำเนินธุรกิจของกลุมบริษัท
3. กำหนดแผน และแนวทางเกี่ยวกับการลงทุนและการ
ระดมทุนตามนโยบายของกลุมบริษัท
4. พิจารณาวาระตางๆ กอนเสนอขอนุมัติจากคณะกรรม
การบริษัท
5. มีอำนาจจาง แตงตั้ง ปลดออก ใหออก ไลออก กำหนด
อัตราคาจาง ใหบำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน คาตอบแทน
โบนัส สำหรับพนักงานระดับผูจัดการฝายขึ้นไป
6. มีอำนาจพิจารณากำหนดสวัสดิการพนักงานใหเหมาะสม
กับสภาพการณ ประเพณี และสอดคลองกับกฎหมายที่ใชอยู
7. มีอำนาจอนุมัติการลงทุน การซื้อขายทรัพยสินถาวรของ
กลุมบริษัท การจัดซื้อจัดจาง การกูยืมเงิน การใหกูยืมเงิน การ
เขาทำสัญญา หรือการทำนิติกรรมใดๆ ที่เกี่ยวของกับธุรกิจ
การคาโดยปกติและเป็นไปตามวัตถุประสงคของกลุมบริษัท
ภายในวงเงินที่กำหนดไวในระเบียบบริษัทวาดวยอำนาจและ
ดำเนินการของบริษัท
ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริหารดังกลาวขางตนนั้น จะไมรวมถึงอำนาจ
และ/หรือ การมอบอำนาจชวงในการอนุมัติรายการใดที่ตน
หรือผูรับมอบอำนาจชวง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง (ตาม
ที่นิยามไวในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย) มีสวนไดเสีย หรือผลประโยชนในลักษณะ
อื่นใดขัดแยงกับบริษัท หรือบริษัทยอยของบริษัท ซึ่งการอนุมัติ
รายการในลักษณะดังกลาวจะตองเสนอตอที่ประชุมคณะกรรม
การ และ/หรือที่ประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี) เพื่อพิจารณา
อนุมัติรายการดังกลาว ตามที่ขอบังคับของบริษัท หรือกฎหมาย
ที่เกี่ยวของกำหนด
บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน)

โครงสรางการจัดการ
รายชื่อคณะผูบริหาร
1. นายคมกริช
2. นายสาธิต
3. นางสาวสุพัตรา
4. นายเจริญพงษ
5. นางสาววลัยลักษณ
6. นางสาวบุญทิพย

พงศรัตนเดชาชัย
พงศรัตนเดชาชัย
พงศรัตนเดชาชัย
องควงศสกุล
คูหเพ็ญแสง
เพ็ชรรุย

ประธานเจาหนาที่บริหาร
กรรมการผูจัดการ
รองกรรมการผูจัดการ / ประธานเจาหนาที่ฝายการเงิน
รองกรรมการผูจัดการ
ผูจัดการทั่วไป สายงานปฏิบัติการ
ผูจัดการทั่วไป สายงานสนับสนุน / ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน

โครงสรางการบริหารจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2556
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

ฝายตรวจสอบภายใน

ประธานเจาหนาที่บริหาร
นายคมกริช พงศรัตนเดชาชัย
กรรมการผูจัดการ
นายสาธิต พงศรัตนเดชาชัย
รองกรรมการผูจัดการ / ประธานเจาหนาที่ฝายการเงิน
นางสาวสุพัตรา พงศรัตนเดชาชัย

รองกรรมการผูจัดการ
นายเจริญพงษ องควงศสกุล

ผูจัดการทั่วไป สายงานสนับสนุน / ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน
นางสาวบุญทิพย เพ็ชรรุย
เลขานุการบริษัท
1. นางปาริชาต

ผูจัดการทั่วไป สายงานปฏิบัติการ
นางสาววลัยลักษณ คูหเพ็ญแสง

พงศรัตนเดชาชัย

คาตอบแทนผูบริหาร
ป 2553 / 2554
จำนวนราย คาตอบแทน
(ลานบาท)

เงินเดือนรวม
โบนัสรวม
รวม

บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน)

6
6
6

7.16
0.74
7.90

ป 2554 / 2555
จำนวนราย คาตอบแทน
(ลานบาท)

6
6
6

7.15
0.75
7.90

ป 2555 / 2556
จำนวนราย คาตอบแทน
(ลานบาท)

6
6
6

7.23
0.76
8.00
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บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน)

นายวิบูลย พงศรัตนเดชาชัย

นายคมกริช พงศรัตนเดชาชัย

นายสาธิต พงศรัตนเดชาชัย

นางสาวสุพัตรา พงศรัตนเดชาชัย

2

3

4

ชื่ิอ - สกุล

1

ลำดับ

31

38

41

69

อายุ
(ป)

- ไมระบุ
- หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) รุนที่ 26/2004
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ
Strayer University, USA
- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) รุนที่ 27/2004
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ
Shenandoah University, USA
- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) รุนที่ 26/2004
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ
San Francisco State University, USA
- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) รุนที่ 26/2004
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

คุณวุฒิการศึกษา / สถาบัน

2.50

2.50

2.57

2.50

%การ
ถือหุน

บุตรีนายวิบูลย

บุตรนายวิบูลย

บุตรนายวิบูลย

บิดา

ความสัมพันธ

*(กรรมการผูมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

2546 - ปัจจุบัน กรรมการและรองกรรมการผูจัดการ
2546 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร

*(กรรมการผูมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

2545 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผูจัดการ
2545 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร

*(กรรมการผูมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

2545 - ปัจจุบัน กรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร
2538 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร

*(กรรมการผูมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

2538 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ

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

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

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

บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน)

ประสบการณทำงานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง
พ.ศ.
ตำแหนง
บริษัท / หนวยงาน

รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2556

โครงสรางการจัดการ

บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน)

รายงานประจำป 2556 : 25

นายเจริญพงษ องควงศสกุล

นายมาณพ ชิวธนาสุนทร

6

ชื่ิอ - สกุล

5

ลำดับ

58

35

อายุ
(ป)

- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร
สาขาไฟฟากำลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาธนบุรี
- หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) รุนที่ 61/2007
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ปริญญาโทพัฒนาสังคม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
- ปริญญาตรีเศรษฐศาสตรการคลัง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) รุนที่ 27/2004
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

คุณวุฒิการศึกษา / สถาบัน

0.12

0.30

%การ
ถือหุน

-

นองภรรยา
นายคมกริช

ความสัมพันธ

2549 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
2555- ปัจจุบัน ผูอำนวยการสำนักพัฒนาการจัดการ
อุตสาหกรรม
2553 - 2555 ผูอำนวยการสำนักพัฒนาอุตสาหกรรม
สนับสนุน
2550 - 2552 ผูอำนวยการสำนักพัฒนาการจัดการ
อุตสาหกรรม

2548 - ปัจจุบัน กรรมการและรองกรรมการผูจัดการ

สำนักพัฒนาการจัดการอุตสาห
กรรม, กรมสงเสริมอุตสาหกรรม
สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับ
สนุน , กรมสงเสริมอุตสาหกรรม
สำนักพัฒนาการจัดการอุตสาห
กรรม, กรมสงเสริมอุตสาหกรรม

บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน)

บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน)

ประสบการณทำงานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง
พ.ศ.
ตำแหนง
บริษัท / หนวยงาน

รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2556 (ตอ)

โครงสรางการจัดการ

26 : รายงานประจำป 2556

บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน)

นายอนุตร ตันตราภรณ

นายภัทรธร ทัศนสุวรรณ

8

ชื่ิอ - สกุล

7

ลำดับ

38

42

อายุ
(ป)

- 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
- หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) รุนที่ 61/2007
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
- หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) รุนที่ 61/2007
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

คุณวุฒิการศึกษา / สถาบัน

-

-

%การ
ถือหุน

-

-

ความสัมพันธ

2546 - 2552 ผูจัดการโครงการนิติบุคคล

2546 - 2552 หุนสวนผูจัดการ

2553 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา
2549 - ปัจจุบัน ทนายความและหุนสวน

2549 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2553 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาและหุนสวน

2549 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2553 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร
2552 - ปัจจุบัน ผูจัดการฝายเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
2552
ผูอำนวยการบริหาร
2552
ผูอำนวยการดานเทคโนโลยี

บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน)
บริษัท บียอนด 99 อินชัวรันส
โบรกเกอร จำกัด
บริษัท ไทย ฟิตติ้ง โฮม กรุป
สำนักงานกฎหมายหางหุนสวน
จำกัด พีทีเอ็ม แอนด แอสโซสิเอท
สำนักงานกฎหมายภัทธรและ
เพื่อน
อาคารชุดดอนเจดียแมนชั่น 2

บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน)
โรงเรียนอนุบาลหัสดิน
บริษัท พระราม 3 ฮอนดาคาร
จำกัด (สำนักงานใหญ)
บริษัท ไอดีโอซีด จำกัด
บริษัท เลอรน บาลานซ กรุป

ประสบการณทำงานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง
พ.ศ.
ตำแหนง
บริษัท / หนวยงาน

รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2556 (ตอ)

โครงสรางการจัดการ

บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน)

รายงานประจำป 2556 : 27

38

50

อายุ
(ป)

- มัธยมศึกษาตอนปลาย
ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน
- หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) รุนที่ 27/2004
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ปริญญาตรีการจัดการทั่วไป สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

คุณวุฒิการศึกษา / สถาบัน

/1 ถือหุนจำนวน 15 หุน คิดเปนรอยละ 0.000005

นางสาวบุญทิพย เพ็ชรรุย

10

หมายเหตุ

นางสาววลัยลักษณ คูหเพ็ญแสง

ชื่ิอ - สกุล

9

ลำดับ

ความสัมพันธ
-

-

%การ
ถือหุน
0.00 /1

0.00 /1

2549 - ปัจจุบัน ผูจัดการทั่วไป สายงานสนับสนุน และ
ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน

2549 - ปัจจุบัน ผูจัดการทั่วไป สายงานปฎิบัติการ

บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน)

บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน)

ประสบการณทำงานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง
พ.ศ.
ตำแหนง
บริษัท / หนวยงาน

รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2556 (ตอ)

โครงสรางการจัดการ

โครงสรางการจัดการ
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย

1. นายวิบูลย พงศรัตนเดชาชัย
2. นายคมกริช พงศรัตนเดชาชัย
3. นายสาธิต พงศรัตนเดชาชัย
4. นางสาวสุพัตรา พงศรัตนเดชาชัย
5. นายเจริญพงษ องควงศสกุล
6. นายมาณพ ชิวธนาสุนทร
7. นายอนุตร ตันตราภรณ
8. นายภัทรธร ทัศนสุวรรณ
หมายเหตุ
A
B
C
D
E
/
//

=
=
=
=
=
=
=

28 : รายงานประจำป 2556

บจก.สยาม ไอโซ โปร

บริษัทยอย
บจก.มารค เวิลดไวด

บจก.ซิตี้ สตีล โปรดักส

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

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

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

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร, ประธานเจาหนาที่บริหาร
กรรมการผูจัดการ
ประธานเจาหนาที่ฝายการเงิน
รองกรรมการผูจัดการ
กรรมการ
กรรมการบริหาร

บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน)

การกำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายการปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติ
ที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices)
และไดใหความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate
Governance) เป็นอยางยิ่ง ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย โดยคำนึงถึงผูมีสวนไดสวนเสียของบริษัท
และสังคมโดยรวม ซึ่งบริษัทไดยึดหลักการในการกำกับดูแล
กิจการที่ดีในแตละหัวขอ ดังตอไปนี้
1. นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูและกิจการ
คณะกรรมการไดกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแล
กิจการเพื่อใหการดำเนินธุรกิจของบริษัทมีการเจริญเติบโตที่
ยั่งยืน บริษัทจึงกำหนดนโยบายในการกำกับดูแล ดังนี้
1. ดำเนินกิจการดวยความโปรงใส สามารถตรวจสอบได
และเปิดเผยขอมูลอยางเพียงพอแกผูที่เกี่ยวของทุกฝาย
2. บริหารงานอยางเต็มความสามารถ ดวยความระมัดระวัง
เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูถือหุน
3. จัดใหมีระบบการควบคุมและบริหารความเสี่ยง โดยดำ
เนินกิจการดวยความระมัดระวัง และมีการประเมินความเสี่ยง
รวมทั้งวางกลยุทธ แกไขและติดตามการบริหารความเสี่ยงอยู
สม่ำเสมอ
4. การปฏิบัติตอผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียอยางเทาเทียม
กัน และเป็นธรรมตอทุกฝาย
5. จัดโครงสรางบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของกรรม
การแตละกลุมอยางชัดเจน
6. ดูแลสนับสนุนใหผูบริหารและพนักงานปฏิบัติงานอยาง
มีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจอยางถูกตองและชอบธรรม
2. สิทธิของผูถือหุน
สิทธิในการไดรับขอมูลของบริษัท
บริษัทจะถือปฏิบัติใหมีการจัดสงหนังสือนัดประชุม พรอม
ทั้งขอมูลประกอบการประชุมวาระตางๆ ใหผูถือหุนไดทราบ
ลวงหนากอนวันนัดประชุม 7 วัน และมีการบันทึกการประชุม
ถูกตองครบถวน เพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได รวมทั้ง
ไดจัดเก็บรายงานการประชุมอยางเป็นระเบียบ เพื่องายและ
สะดวกตอการตรวจสอบ
สิทธิในการออกเสียง
ในการประชุมผูถือหุนของบริษัททุกครั้ง ประธานในที่ประ
ชุมไดเปิดโอกาสใหผูถือหุนไดมีสิทธิอยางเทาเทียมกัน เชน ใน
การตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท สอบถามและแสดง
ความคิดเห็น รวมทั้งขอเสนอแนะตางๆ เป็นตน
บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน)

สิทธิที่จะไดรับการดูแลอยางเป็นธรรม
ผูถือหุนจะไดรับการดูแลอยางเทาเทียมกันในสิทธิตาง ๆ
ที่ผูถือหุนพึงมีและพึงได
3. สิทธิของผูมีสวนไดสวนเสีย
บริษัทไดใหความสำคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดสวนเสีย ทุก
กลุมที่เกี่ยวของ ไดแก
พนักงาน : บริษัทไดปฏิบัติกับพนักงานอยางเทาเทียมกันและ
ใหผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสม
คูคาและเจาหนี้ : บริษัทปฏิบัติตอคูคาและเจาหนี้อยางเปน
ธรรม และเปนไปตามเงื่อนไขทางการคา ตามสัญญาที่ตกลง
ทำรวมกัน
ลูกคา : บริษัทเอาใจใสและรับผิดชอบตอลูกคา โดยผลิตสิน
คาที่มีคุณภาพและมาตรฐานและสามารถตอบสนองความ
ตองการลูกคาไดเปนอยางดี โดยเนนใหความสำคัญถึงคุณ
ภาพสินคา การบริการ และราคาที่เหมาะสม
คูแขงขัน : บริษัทปฏิบัติตามกรอบกติกาการแขงขันที่ดี เพื่อ
รักษาบรรทัดฐานของขอพึงปฏิบัติในการแขงขัน
ชุมชนและสังคม : บริษัทใหความใสใจเปนอยางมากกับการ
รักษาสิ่งแวดลอม โดยรับผิดชอบและดูแลมิใหมีผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมของชุมชนและสังคม
4. การประชุมผูถือหุน
การเชิญประชุมผูถือหุนทุกครั้ง ผูถือหุนจะไดรับทราบ วัน
เวลา สถานที่ประชุม ตลอดจนรายละเอียดวาระการประชุม
ทั้งนี้บริษัทจัดใหมีการประชุมผูถือหุนอยางเหมาะสม ดวย
เวลาที่เพียงพอและไดมีการสงเสริมใหผูถือหุนมีโอกาสอยาง
เทาเทียมกันในการสอบถาม การแสดงความเห็นและขอเสนอ
แนะตางๆ
นอกจากนี้บริษัทไดจัดเก็บรายงานการประชุมผูถือหุนที่
ผานการรับรองจากที่ประชุมผูถือหุนไวอยางเป็นระเบียบและ
ปลอดภัย งายตอการตรวจสอบ
5. ภาวะผูนำและวิสัยทัศน
คณะกรรมการของบริษัทมีบทบาทหนาที่ รวมทั้งภาวะผู
นำและวิสัยทัศน เพื่อใหเป็นไปตามมาตรฐานการกำกับดูแล
กิจการที่ดี มีดังนี้
คณะกรรมการของบริษัทมีสวนรวมในการกำหนดวิสัยทัศน
ภารกิจ กลยุทธ เปาหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของ
บริษัท ตลอดจนการกำกับดูแลใหฝายจัดการ ดำเนินการให
เปนไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กำหนดไวอยางมี
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การกำกับดูแลกิจการ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ
สูงสุดใหแกกิจการและความมั่นคงสูงสุดใหแกผูถือหุน
คณะกรรมการของบริษัท ไดจัดใหมีระบบการควบคุมภาย
ใน การตรวจสอบภายในและมาตรการบริหารความเสี่ยงอยาง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งจัดใหมีการติดตาม
การดำเนินการดังกลาวอยางสม่ำเสมอดวย
คณะกรรมการของบริษัทไดมีการกำกับดูแลใหฝายจัดการ
บริหารงานตามนโยบายที่กำหนดไว ทั้งนี้ไมรวมถึงรายการที่
มีความขัดแยงหรือมีสวนไดเสียและรายการที่ตองขอความ
เห็นจากผูถือหุน ตามขอกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
คณะกรรมการของบริษัทเปนผูพิจารณาการกำหนดและ
แยกบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการ
บริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและฝายจัดการอยางชัดเจน
ตามรายละเอียดเรื่องโครงสรางการจัดการ รวมทั้งมีการสื่อ
สารบทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบดังกลาวตอกรรมการ
บริษัท ฝายจัดการและพนักงานของบริษัทอยางสม่ำเสมอ
6. ความขัดแยงทางผลประโยชน
คณะกรรมการบริษัทไดดูแลเรื่องรายการที่อาจมีความขัด
แยงทางผลประโยชนอยางรอบคอบ รวมทั้งการดูแลเรื่องการ
ใชขอมูลภายในของบริษัทเพื่อประโยชนสวนตัว ดังนี้
รายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน คณะกรรม
การบริษัทไดทราบถึงรายการที่มีความขัดแยงทางผลประโยชน
ในการทำรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน คณะ
กรรมการบริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมอยางรอบคอบ
โดยคำนึงถึงผลประโยชนของบริษัทเป็นหลัก โดยหากบริษัท
มีรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน บริษัทจะนำ
เสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาใหความเห็น
รายการดังกลาว และนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาตอไป ทั้งนี้บริษัทจะปฏิบัติตามหลักเกณฑของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยอยางเครงครัด
การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน บริษัทไดมีนโยบายหาม
มิใหกรรมการและผูบริหารของบริษัทนำขอมูลของบริษัทไป
ใช ไมวาโดยทางตรงหรือทางออมเพื่อประโยชนสวนตัวตาม
รายละเอียดการดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
7. จริยธรรมธุรกิจ
บริษัทไดกำหนดขอพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของ
คณะกรรมการบริษัท ฝายจัดการ และพนักงานเพื่อใหผูเกี่ยว
ของยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ตามภาระกิจของ
บริษัทดวยความซื่อสัตย สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติ
ตอบริษัท ผูมีสวนไดเสียทุกกลุมและสังคม ดังนี้
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จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ
บริษัทพึงดำเนินธุรกิจ บนพื้นฐานของความรับผิดชอบ
ความโปรงใส ความซื่อสัตยและความสามารถในการแขงขัน
โดยปฏิบัติตอบุคคลทุกกลุมดวยความเป็นธรรม โดยบริษัทจะ
พึงปฏิบัติดวยความสมดุลของประโยชนใหแกบุคคลทุกกลุม
ดวยความเสมอภาค ดังนี้
ผูถือหุน :
บริษัทพึงดำเนินกิจการอยางเต็มความสามารถเพื่อใหเกิดผล
ประกอบการที่ดี และใหผูถือหุนไดรับผลตอบแทนที่เหมาะสม
ลูกคา :
บริษัทพึงผลิตสินคาและบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานตรง
ตามความตองการของลูกคาดวยราคาที่เหมาะสม
คูคาและเจาหนี้ :
บริษัทพึงดำเนินธุรกรรมตางๆ ตอคูคาและเจาหนี้ บนพื้น
ฐานของความเกื้อหนุนที่เป็นธรรม
คูแขงขัน :
บริษัทพึงดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานการแขงขันที่ยุติธรรม
พนักงาน :
บริษัทพึงดูแลพนักงานใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ประเทศ :
บริษัทพึงดำเนินธุรกิจเพื่อการเสริมสรางและพัฒนาความ
เจริญกาวหนา โดยปฏิบัติไดถูกตองตามขอกำหนดของกฎ
หมายและเปนไปตามครรลองประเพณีธุรกิจทั่วไป
ชุมชนและสังคม :
บริษัทพึงดำเนินธุรกิจโดยมีสวนรวมรับผิดชอบตอชุมชนและ
สังคม ทั้งนี้ยังคำนึงถึงผลกระทบที่มีตอทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
จริยธรรมของคณะกรรมการบริษัท
1. กรรมการบริษัทพึงปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามเจตนารมณ
แหงปรัชญาในการดำเนินธุรกิจ และยึดมั่นในจริยธรรมในการ
ประกอบธุรกิจที่บริษัทกำหนดไว
2. กรรมการบริษัทพึงปฏิบัติหนาที่ใหเป็นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงคและขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู
ถือหุนดวยความซื่อสัตย สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประ
โยชนของบริษัท
3. กรรมการบริษัทพึงอุทิศเวลาปฏิบัติหนาที่ดวยความรับ
ผิดชอบอยางเพียงพอ โดยใชความรูความสามารถและทักษะ
การบริหารจัดการอยางเต็มความสามารถ เพื่อใหบริษัทเจริญ
กาวหนา มั่นคงและกอใหเกิดผลประโยชนตอบแทนที่เหมาะสม
4. กรรมการบริษัทพึงปฏิบัติหนาที่โดยคำนึงถึงความรับผิด
ชอบตอผูถือหุน และในขณะเดียวกันตองคำนึงถึงผลประโยชน
บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน)

การกำกับดูแลกิจการ
ของผูมีสวนไดเสีย (Stakeholders) ที่เกี่ยวของดวยโดยปฏิบัติ
ตอบุคคลทุกกลุมดวยความเหมาะสมและเปนธรรม
5. กรรมการบริษัทไมพึงอาศัยตำแหนงหนาที่ในการแสวง
หาผลประโยชนโดยมิชอบ ไมเปดเผยขอมูลความลับของ
บริษัทตอบุคคลภายนอก รวมทั้งไมแสวงหาผลประโยชนให
กับตนเอง และผูเกี่ยวของโดยใชขอมูลใดๆ ของบริษัทซึ่งยังไม
เปดเผยตอสาธารณะตลอดจนไมกระทำการใดๆ ในลักษณะ
ที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท
8. การถวงดุลกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
บริษัทมีการถวงดุลกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร โดยไมให
บุคคลหรือกลุมบุคคลใดมีอำนาจในการตัดสินใจแตบุคคล
เดียวหรือกลุมเดียว เพื่อเปนการสรางกลไกลการถวงดุลและ
ใหการบริหารงานเป็นไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยที่บริษัทมี
คณะกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 8 ทาน รายละเอียดเปนดังนี้
กรรมการที่เปนผูบริหาร
4
ทาน
กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร 4
ทาน
บริษัทมีกรรมการอิสระทั้งหมด 3 ทาน คิดเปนรอยละ
37.50 ของกรรมการทั้งหมด
9. การรวมหรือแยกตำแหนง
บริษัทมีประธานกรรมการบริษัทที่ไมเปนบุุคคลคนเดียวกับ
ประธานเจาหนาที่บริหาร แตบุคคลทั้งสองก็มีความสัมพันธ
กันโดยเปนกลุมตระกูลเดียวกัน อยางไรก็ตามบริษัทมีการแบง
แยกอำนาจหนาที่ ของคณะกรรมการบริษัทและประธานเจา
หนาที่บริหารไวอยางชัดเจน รวมทั้งบริษัทมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบและกรรมการอิสระ 3 ทาน เพื่อใหเกิดการถวง
ดุลและสอบทานการบริหารงานของบริษัท นอกจากนี้ยังมีฝาย
ตรวจสอบภายใน ซึ่งจะรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจ
สอบ ทำหนาที่ในการควบคุมดูแลตรวจสอบการดำเนินงาน
ภายในของกลุมบริษัทใหเปนไปอยางโปรงใส เหมาะสม รัดกุม
และเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทอยางเครง
ครัด
10. คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
บริษัทไดกำหนดนโยบายคาตอบแทนกรรมการของบริษัท
ไวอยางชัดเจนและโปรงใสโดยคาตอบแทนอยูในระดับที่เหมาะ
สม และสอดคลองกับอุตสาหกรรม รวมทั้งอยูในระดับที่เพียง
พอ ที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ตองการได
และตองผานการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
คาตอบแทนผูบริหารบริษัทจัดใหเปนไปตามหลักการและ
นโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการ
ดำเนินงานของบริษัทและผลการดำเนินงานของผูบริหารแต
ละทาน ปัจจุบันบริษัทยังไมมีคณะอนุกรรมการกำหนดคาตอบ
บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน)

แทนแตมีกระบวนการพิจารณาคาตอบแทนที่เหมาะสมโดย
ใชขอมูลคาตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันและ
มีขนาดใกลเคียงกัน รวมทั้งใชผลประกอบการของบริษัทมา
ประกอบการพิจารณา
11. การประชุมคณะกรรมการบริษัท
บริษัทมีนโยบายใหมีการประชุมคณะกรรมการโดยปกติ
อยางนอยปละ 4 ครั้ง และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตาม
ความจำเปน ซึ่งบริษัทมีการจัดสงหนังสือเชิญประชุมพรอม
ระเบียบวาระการประชุมและเอกสารกอนการประชุมลวงหนา
7 วัน เพื่อใหคณะกรรมการไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียง
พอในการเขารวมประชุมทุกครั้ง
12. คณะอนุกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งเปนกรรมการอิสระ จำนวน 3 ทาน เพื่อชวยในการกำกับดู
แลกิจการของบริษัท โดยอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจ
สอบเปนไปตามรายละเอียดในเรื่องขอบเขต อำนาจหนาที่
ของคณะกรรมการตรวจสอบ อยางไรก็ตามบริษัทยังไมไดมี
อนุกรรมการกำหนดคาตอบแทน แตมีกระบวนการพิจารณา
คาตอบแทนเบื้องตนที่เหมาะสม โดยใชขอมูลคาตอบแทนของ
บริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกลเคียงกัน รวมทั้ง
ผลประกอบการของบริษัทประกอบการพิจารณากำหนด
13. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
บริษัทใหความสำคัญตอระบบควบคุมภายในทั้งในระดับ
บริหารและระดับปฏิบัติงานเพื่อใหมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ได
กำหนดภาระหนาที่ อำนาจการดำเนินการของผูปฏิบัติงาน
คณะกรรมการบริษัท คณะผูบริหาร ไวเปนลายลักษณอักษร
อยางชัดเจน โดยมีการควบคุมดูแลการใชทรัพยสินของบริษัท
ใหเกิดประโยชน และมีการแบงแยกหนาที่ผูปฏิบัติงาน ผูติด
ตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อใหเกิดการถวง
ดุลและตรวจสอบระหวางกันอยางเหมาะสม นอกจากนี้ยังมี
การควบคุมภายในที่เกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษัทไดจัดให
มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผูบริหารสายงานที่รับผิดชอบ
คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานระบบควบคุมภายใน
ของบริษัท โดยไดพิจารณาและสอบทานรวมกับฝายบริหาร
ของบริษัท และมีความเห็นวาบริษัทมีความเพียงพอและความ
เหมาะสมของระบบควบคุมภายใน
บริษัทมีฝายตรวจสอบภายใน ทำหนาที่ตรวจสอบเพื่อให
มั่นใจวาการปฏิบัติงานหลัก และกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญ
ของบริษัทไดดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ
รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกำหนดที่
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การกำกับดูแลกิจการ
เกี่ยวของกับบริษัท และเพื่อใหหนวยงานตรวจสอบภายในมี
ความเปนอิสระ สามารถทำหนาที่ตรวจสอบและถวงดุลได
อยางเต็มที่ คณะกรรมการจึงกำหนดใหฝายตรวจสอบภายใน
รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ
และไดรับการประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบดวย
14. รายงานของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทเป็นผูรับผิดชอบตองบการเงินของ
บริษัทและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฎในรายงานประจำ
ปีของบริษัท ทั้งนี้งบการเงินดังกลาวจัดทำขึ้นตามมาตรฐาน
การบัญชีที่ไดรับการรับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช
นโยบายที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ำเสมอและใชดุลย
พินิจอยางระมัดระวัง รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลที่สำคัญอยาง
เพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการบริษัทไดจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อ
ทำหนาที่สอบทานใหบริษัทมีรายงานทางการเงินอยางถูกตอง
และเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบ
อยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการตรวจ
สอบประกอบดวยกรรมการที่ไมเปนผูบริหารเปนผูดูแลรับผิด
ชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบ
คุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา ระบบควบคุมภาย
ในของบริษัท โดยรวมอยูในระดับที่นาพอใจและสามารถสราง
ความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลตอความเชื่อถือไดของงบการเงิน
ของบริษัท
15. ความสัมพันธกับผูลงทุน
คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีวาขอมูลของบริษัททั้งที่
เกี่ยวกับการเงินและที่ไมใชการเงิน ลวนมีผลกระทบตอกระบวน
การตัดสินใจของผูลงทุนและผูมีสวนไดสวนเสียของบริษัทจึง
มีนโยบายใหฝายบริหารดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปด
เผยขอมูลที่ครบถวน ตรงตอความเป็นจริง เชื่อถือไดสม่ำเสมอ
และทันตอเวลา ซึ่งฝายบริหารของบริษัทไดใหความสำคัญและ
จะยึดถือปฏิบัติ
นอกจากนี้ยังไดแตงตั้งใหนางสาวบุญทิพย เพ็ชรรุย ทำหนา
ที่เปนนักลงทุนสัมพันธ เพื่อตอบขอซักถามและใหขอมูลเกี่ยว
กับบริษัท ซึ่งผูลงทุน ผูถือหุน นักวิเคราะหหลักทรัพยหรือหนวย
งานที่เกี่ยวของสามารถติดตอขอทราบขอมูลเกี่ยวกับบริษัทไดที่
โทร (038) 782-064 - 68
หรือ http://www.citysteelpcl.com
หรือ Email : ir@wkpgroup.com
การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
บริษัทมีนโยบายการควบคุมดูแลการใชขอมูลภายใน เพื่อ
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เปนขอมูลในการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทลวงหนา โดยจะ
ใหเฉพาะผูบริหารเป็นผูรับรูขอมูลเทานั้น และจะเปดเผยขอ
มูลใหพนักงานของบริษัทรับทราบเฉพาะสวนที่จำเป็นตอการ
ปฏิบัติงานเทานั้น ทั้งนี้บริษัทยังกำหนดใหมีวิธีการควบคุม
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานในการนำเสนอขอมูลความ
ลับของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตัว ทั้งนี้มีการกำหนดบท
ลงโทษพนักงานที่ฝาฝืนไมปฏิบัติตามกฎไวอยางชัดเจน โดยมี
กำหนดกฎเกณฑซึ่งมีรายละเอียดของขอกำหนด ดังนี้
1. กรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัทจะตองรักษา
ความลับ และ/หรือขอมูลภายในของบริษัท
2. กรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัทจะตองไมนำ
ความลับ และ/หรือขอมูลภายในของบริษัทไปเปิดเผย หรือไป
แสวงหาผลประโยชนแกตนเองหรือเพื่อประโยชนแกบุคคลอื่น
ใด ไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออม และไมวาจะไดรับผลตอบ
แทนหรือไมก็ตาม
3. กรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัทจะตองไมทำ
การซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพยของบริษัท โดยใชความ
ลับ และ/หรือขอมูลภายในบริษัท และ/หรือเขาทำนิติกรรมอื่น
ใดโดยใชความลับ และ/หรือขอมูลภายในของบริษัทอันอาจกอ
ใหเกิดความเสียหายตอบริษัท ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม
ขอกำหนดนี้ใหรวมความถึงญาติสนิท (ญาติสนิท หมายความ
วา บุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต ทางการสมรสและ
โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย เชน บิดา มารดา คูสมรส
บุตร พี่ นอง ลุง ปา นา อา รวมทั้งคูสมรสของบุคคลดังกลาว
เป็นตน) ของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทดวย
4. กรรมการและผูบริหารของบริษัทจะตองไมทำการซื้อ
ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพยของบริษัทเป็นระยะเวลา 1
เดือน กอนที่งบการเงินจะเปดเผยสูสาธารณะชน
ทั้งนี้ บริษัทจะกำหนดโทษทางวินัยสำหรับผูฝาฝืนขอกำ
หนดดังกลาว และบริษัทจะพิจารณาลงโทษตามควรแกกรณี
ไดแก การตักเตือนดวยวาจา การตักเตือนเป็นลายลักษณอักษร
การภาคทัณฑ พักงาน ปลดออก หรือไลออก แลวแตกรณี
นอกจากนี้บริษัทไดใหความรูแกผูบริหารใหทราบเกี่ยวกับ
หนาที่ที่ผูบริหารตองรายงานการถือหลักทรัพยของบริษัท และ
บทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติในกฎหมายหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และตามขอกำหนดของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย
นโยบายการจายเงินปันผล
บริษัทมีนโยบายจายเงินปันผลในอัตราประมาณรอยละ 40
ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม หลังหักภาษีเงินไดและสำรอง
ตามกฎหมาย อยางไรก็ตามการจายเงินปันผลดังกลาวอาจมี
บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน)

การกำกับดูแลกิจการ
การเปลี่ยนแปลงได โดยจะขึ้นอยูกับแผนการลงทุน ความจำ
เป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต โดยอยูภายใตเงื่อน
ไขที่การดำเนินการดังกลาวจะตองกอใหเกิดประโยชนสูงสุด
ตอผูถือหุน เชน ใชเปนเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัทหรือ
กรณีมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะตลาดซึ่งอาจมีผลกระทบตอกระ
แสเงินสดของบริษัทในอนาคต โดยใหอำนาจคณะกรรมการของ
บริษัทเป็นผูพิจารณา ทั้งนี้มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติ
ใหจายเงินปันผลจะตองถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุม
ผูถือหุน เวนแตการจายเงินปันผลระหวางกาล ซึ่งคณะกรรมการ
บริษัท มีอำนาจอนุมัติใหจายเงินปันผลระหวางกาลได แลวให
รายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวตอไป

บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน)

สำหรับบริษัทยอย คณะกรรมการของบริษัทยอยจะเปนผู
กำหนดนโยบายการจายเงินปันผลในแตละป ทั้งนี้ตองไดรับ
การอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทยอย เวนแตกลุม
บริษัทมีความจำเปนตองใชเงินเพื่อการขยายกิจการหรือจาก
ปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการบริหารของกลุมบริษัท ทั้งนี้การ
จายเงินปันผลดังกลาวอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยูกับผล
การดำเนินงาน ฐานะการเงิน และแผนการลงทุนของกลุมบริษัท
บริษัทไดจายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการป 2554/2555
ในอัตราหุนละ 0.16 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจายเงินปันผล
รอยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย
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บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน)

1

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

ประกอบกิจการจำหนายอุปกรณ
ประดับยนตที่ทำจากโลหะ

บจก.สยาม ซี.ที.พี. อุตสาหกรรม

บุคคล / นิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแยง

ลักษณะของ
รายการระหวางกัน

- กลุมตระกูลพงศรัตนเดชาชัย
(1) บจก.มารค เวิลดไวด
เปนผูถือหุนใหญในบจก.สยาม ซี.ที.พี. - ซื้อพลังงานไฟฟา
อุตสาหกรรมในสัดสวนรอยละ100
รวมทั้งนางเค็ง พงศรัตนเดชาชัย ซึ่งเปน
คูสมรสของประธานกรรมการบริษัท
และนายบัณฑิต พงศรัตนเดชาชัย
ซึ่งเปนบุตรของประธานกรรมการ
บริษัทเปนกรรมการของ บจก.สยาม
ซี.ที.พี. อุตสาหกรรม

ความสัมพันธ

มูลคาและยอดคงคางของรายการระหวางกันกับบุุคคลที่อาจมีความขัดแยงกัน

1.41

1.46

มูลคารายการระหวางกัน
(ลานบาท)
ป 2554/2555 ป 2555/2556

รายการระหวางกัน

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลวเห็นวารายงานดังกลาว มีความสมเหตุสม
ผลและเป็นธรรมทั้งเงื่อนไขและราคาโดยกอใหเกิดประโยชนแกบริษัท

บจก.มารค เวิลดไวด ซื้อพลังงานจาก บจก.สยาม ซี.ที.พี. อุตสาหกรรม โดยบริษัท
ไดทำการติดตั้งมิเตอรไฟฟาที่จุดจายไฟเพื่อใหทราบถึงปริมาณไฟฟาที่ใชจริง ทั้ง
นี้มีการตกลงชำระค‡าซื้อพลังงานในราคาตนทุนบวกกำไรสวนเพิ่ม

ความเห็นกรรมการตรวจสอบและความจำเปน
และความสมเหตุสมผลของรายการ

บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน)
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สถานที่ตั้ง : 88/8 หมู 4
ถ.บายพาส ต.หนองไมแดง
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

บจก.ดับบลิว เค พี แอสเซ็ท พลัส
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย

บุคคล / นิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแยง

- บจก. ดับบลิว เค พี แอสเซ็ท พลัส
เป็น Holding Company ของบริษัท
โดยถือหุน 166.50 ลานหุน คิดเปน
รอยละ 55.50 ของทุนจดทะเบียนทั้ง
หมดของบริษัทเมื่อวันที่ 7 กันยายน
2552

- กลุมตระกูลพงศรัตนเดชาชัย เปนผูถือ
หุนใหญใน บจก.ดับบลิว เค พี แอสเซ็ท
พลัส ในสัดสวนรอยละ 100 รวมทั้ง
นายวิบูลย พงศรัตนเดชาชัย
นายคมกริช พงศรัตนเดชาชัย
นายสาธิต พงศรัตนเดชาชัย
นางสาวสุพัตรา พงศรัตนเดชาชัย
และนางเค็ง พงศรัตนเดชาชัย ซึ่งเปนคู
สมรสของนายวิบูลย พงศรัตนเดชาชัย
รวม 5 ทาน เป็นกรรมการของ
บจก.ดับบลิว เค พี แอสเซ็ท พลัส

ความสัมพันธ

0.01

0.59

(3) บจก.มารค เวิลดไวด
- คาเชา

0.04

บจก.มารค เวิลดไวด เชาชวงพื้นที่อาคารสำนักงานและโรงงาน (สาขา 1) คิดเปน
พื้นที่เชาชวง 1,680 ตรม. และเชาชวงพื้นที่โรงงาน (สาขา 2) คิดเป็นพื้นที่เชาชวง
8,208 ตรม. จาก บจก.ดับบลิว เค พี แอสเซ็ท พลัส ระยะเวลาเชาชวงรวม 2 ป
9 เดือน นับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2553 ถึง 31 กรกฎาคม 2556 โดยอัตราคาเชา
เป็นอัตราใกลเคียงกับราคาตลาดของการเชาพื้นที่ในบริเวณใกลเคียง

0.59

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลวเห็นวารายการดังกลาวมีความสมเหตุ
สมผลและเปนธรรมทั้งเงื่อนไขและราคาโดยกอใหเกิดประโยชนแกบริษัท

บจก.สยาม ไอโซ โปร เชาชวงพื้นที่อาคารสำนักงานจาก บจก.ดับบลิว เค พี แอส
เซ็ท พลัส คิดเปนพื้นที่เชาชวง 96 ตรม. ระยะเวลาเชาชวงรวม 2 ป 9 เดือน นับ
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2553 ถึง 31 กรกฎาคม 2556 โดยอัตราคาเชาเปนอัตรา
ใกลเคียงกับราคาตลาดของการเชาพื้นที่ในบริเวณใกลเคียง

บริษัทเชาชวงพื้นที่อาคารสำนักงานจาก บจก.ดับบลิว เค พี แอสเซ็ท พลัส คิดเป็น
พื้นที่เชาชวง 576 ตรม. ระยะเวลาเชาชวงรวม 2 ป 9 เดือน นับตั้งแตวันที่ 1
ตุลาคม 2553 ถึง 31 กรกฎาคม 2556 โดยอัตราคาเชาเปนอัตราใกลเคียงกับราคา
ตลาดของการเชาพื้นที่ในบริเวณใกลเคียง

ความเห็นกรรมการตรวจสอบและความจำเปน
และความสมเหตุสมผลของรายการ

0.01

0.04

มูลคารายการระหวางกัน
(ลานบาท)
ป 2554/2555 ป 2555/2556

(2) บจก.สยาม ไอโซ โปร
- คาเชา

(1) บริษัท
- คาเชา

ลักษณะของ
รายการระหวางกัน

มูลคาและยอดคงคางของรายการระหวางกันกับบุุคคลที่อาจมีความขัดแยงกัน (ตอ)

รายการระหวางกัน

รายการระหวางกัน
มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหวาง
กัน
บริษัทมีนโยบายในการเขาทำรายการระหวางกันที่จะเกิด
ขึ้นกับบุคคลที่อาจจะมีความขัดแยงทางผลประโยชนโดยแบง
ออกเปน 2 ประเภท
1. รายการที่เกิดขึิ้นเปนปกติและตอเนื่อง ในกรณีการคาปกติ
ซึ่งเปนรายการที่เกิดขึ้นตามปกติและตอเนื่อง โดยจะมีการกำ
หนดเงื่อนไขสำหรับแตละรายการใหเปนไปตามเงื่อนไขการคา
ทั่วไป และเปนไปตามราคายุติธรรม สมเหตุสมผลและสามารถ
ตรวจสอบได โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดอนุมัติและกำ
หนดใหบริษัทสามารถทำรายการระหวางกันได โดยที่ไมตอง
ขออนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบกอน และทุกไตรมาส
ฝายตรวจสอบภายใน จะตองนำเสนอสรุปรายการระหวางกัน
ที่ผานการตรวจสอบแลว ใหคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา
ใหความเห็นชอบ ซึ่งในการทำรายการระหวางกันนี้ ใหคำนึง
ถึงผลประโยชนของบริษัทเปนสำคัญ
2. รายการพิเศษที่เกิดขึิ้นเปนครั้งคราว รายการระหวาง
กันที่มีลักษณะเปนรายการที่เกิดขึ้นเปนครั้งคราว บริษัทจะจัด
ใหคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใหความเห็นเกี่ยวกับความ
เหมาะสมของรายการดังกลาว ทั้งในดานความจำเปนและ
ดานราคา หากคณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชำนาญใน
การพิจารณา บริษัทจะจัดใหมีบุคคลซึ่งมีความรู ความชำนาญ
พิเศษที่เปนอิสระจากบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
เป็นผูใหความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกันดังกลาวหรือผู
สอบบัญชีของบริษัทเป็นผูใหความเห็นเกี่ยวกับรายการระ
หวางกันดังกลาว เพื่อใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรม
การตรวจสอบ หรือผูถือหุนแลวแตกรณี โดยในการออกเสียง
ในที่ประชุมนั้นๆ กรรมการหรือผูที่อาจมีความขัดแยงทางผล
ประโยชนหรือมีสวนไดเสียในการทำรายการระหวางกันจะไม
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้บริษัทจะทำการเปดเผยขอมูล
รายการระหวางกันไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ไดรับ
การตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีของบริษัทดวย
ทั้งนี้บริษัทไดใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูพิจารณา
รายการที่เกิดขึ้นรวมกับผูบริหาร ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ
พิจารณาแลวเห็นวารายการระหวางกันที่เกิดขึ้นในป 2555/
2556 เปนรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเปนธรรม ทั้ง
เงื่อนไขและราคา โดยกอใหเกิดประโยชนแกบริษัท
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นโยบายหรือแนวโนมการทำรายการระหวางกันในอนาคต
ในอนาคตบริษัทอาจมีการเขาทำรายการระหวางกันตาม
แตเห็นสมควร ทั้งนี้บริษัทจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย
วาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอบังคับ ประกาศ
คำสั่ง หรือขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
นอกจากนี้บริษัทจะเปดเผยรายการระหวางกันที่เกิดขึ้นไวใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ที่ไดรับการตรวจสอบจากผูสอบ
บัญชีของบริษัท โดยปฏิบัติใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี
ที่รับรองโดยทั่วไป และแบบแสดงรายการขอมูลประจำป
เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 เกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่
เปนขอตกลงทางการคาระหวางบริษัทและบริษัทยอยกับกรรม
การ ผูบริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวของตามมาตรา 89/12
(1) ซึ่งมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 31 สิงหาคม 2551 นั้น บริษัท
ไดทำการขออนุมัติในหลักการเกี่ยวกับขอตกลงทางการคาที่
มีเงื่อนไขการคาโดยทั่วไป ในการทำธุรกรรมระหวางบริษัท
และบริษัทยอย กับกรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลที่มีความ
เกี่ยวของ โดยใหฝายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมที่
เป็นรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มี
เงื่อนไขการคาโดยทั่วไปได

บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน)

คำอธิบายและการวิเคราะห
ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
ฐานะการเงิน
สินทรัพย
ณ 31 กรกฎาคม 2556 กลุมบริษัทมีสินทรัพยรวมทั้งสิ้น
1,113.75 ลานบาท สินทรัพยสวนใหญของกลุมบริษัทประกอบ
ดวย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ซึ่งมีมูลคา 567.29 ลานบาท
คิดเปนสัดสวนรอยละ 50.94 ของสินทรัพยรวม ซึ่งสวนใหญ
เปนการลงทุนในอาคารโรงงาน, อาคารสำนักงาน, และเครื่อง
จักร ของบริษัทยอย นอกจากนั้นเงินสดและรายการเทียบเทา
เงินสดซึ่งมีมูลคา 300.90 ลานบาท ก็มีสัดสวนเปนรอยละ
27.01 ของสินทรัพยรวม โดยเงินสดและรายการเทียบเทาเงิน
สดของกลุมบริษัทที่มีเหลืออยูเปนจำนวนคอนขางมากนั้นก็
เนื่องมาจากกลุมบริษัทมีความจำเปนตองใชเป็นทุนหมุนเวียน
ในการประกอบกิจการ ซึ่งหากมีการขายสินคาในจำนวนมากขึ้นหรือ
รายไดเติบโตขึ้น กลุมบริษัทก็จะตองใชเงินทุนหมุนเวียนมาก
ขึ้น เพราะตองมีการซื้อสินคาและวัตถุดิบและใหเครดิตกับลูก
คาเพิ่มขึ้นดวย นอกจากนั้นเงินสดที่เหลือสวนใหญจะตองใช
ไปในการลงทุนในบริษัทยอยเพื่อกอสรางอาคารโรงงานและ
สำนักงานและซื้อสินทรัพยเพื่อใชในการประกอบกิจการดวย
ในป 2555/2556 กลุมบริษัทมีสินทรัพยรวมเพิ่มขึ้น 60.44
ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 5.74 เมื่อเปรียบเทียบกับป 2554/
2555 ซึ่งมียอดสินทรัพยรวม ณ 31 กรกฎาคม 2555 เทากับ
1,053.31 ลานบาท โดยสินทรัพยที่เพิ่มขึ้นสวนใหญนั้นเปน
ผลมาจากการเพิ่มขึ้นของสินคาคงเหลือและเงินสดและราย
การเทียบเทาเงินสด โดยสินคาคงเหลือที่เพิ่มขึ้นเปนการเพิ่ม

ขึ้นของวัตถุดิบที่ใชในการผลิต ซึ่งกลุมบริษัทไดทำการสั่งซื้อ
เขามาเพื่อผลิตสินคาที่ไดรับคำสั่งซื้อจากลูกคาเรียบรอยแลว
นอกจากนั้นกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นใน
ระหวางปก็ทำใหเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด รวมทั้ง
สินทรัพยรวมของกลุมบริษัทปรับตัวเพิ่มขึ้นจากป 2554/2555
ที่ผานมา
คุณภาพของสินทรัพย
๏ ลูกหนี้การคา - สุทธิ
ในการใหสินเชื่อทางการคาแกลูกคา กลุมบริษัทจะพิจารณา
จากประวัติการติดตอ ฐานะทางการเงินของลูกคา ปริมาณงาน
และความตอเนื่องของการไดรับงานรวมถึงสภาพเศรษฐกิจ
โดยรวมเปนเกณฑในการพิจารณา ในกรณีของลูกคาใหมกลุม
บริษัทอาจเรียกเก็บมัดจำรอยละ 20 - 30 ของมูลคางาน กลุม
บริษัทมีนโยบายการใหเครดิตสำหรับลูกคาทั่วไปอยูที่ 30 วัน
สำหรับลูกคาที่ติดตอกันมานานและมีปริมาณงานและมูลคา
งานสูงจะไดรับเครดิตอยูระหวาง 30 - 90 วัน
ณ 31 กรกฎาคม 2555 กลุมบริษัทมีลูกหนี้การคาเทากับ
100.98 ลานบาท และ ณ 31 กรกฎาคม 2556 มีลูกหนี้การคา
เทากับ 105.67 ลานบาท เพิ่มขึ้น 4.69 ลานบาท คิดเปนรอยละ
4.64 ซึ่งลูกหนี้การคาของกลุมบริษัททั้งหมดเปนลูกหนี้การคา
ที่ยังไมถึงกำหนดชำระ และคางชำระไมเกินสามเดือนซึ่งเปน
ไปตามนโยบายที่วางไว โดยลูกหนี้การคาของกลุมบริษัทแยก
ตามอายุหนี้ที่คางชำระ ณ 31 กรกฎาคม 2555 และ ณ 31
กรกฎาคม 2556 เปนดังนี้
(หนวย : พันบาท)

ลูกหนี้การคา

ณ 31 กรกฎาคม 2555

ยังไมถึงกำหนดชำระ
คางชำระไมเกิน 3 เดือน
คางชำระมากกวา 3 เดือน ถึง 6 เดือน
หักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การคา - สุทธิ

58,124
42,859
100,983

บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน)

ณ 31 กรกฎาคม 2556

63,491
42,177
105,668
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คำอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงิน
และผลการดำเนินงาน
จะเห็นวากลุมบริษัทไมมีการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้ง
ในป 2554/2555 และในป 2555/2556 เนื่องจากที่ผานมากลุม
บริษัทสามารถเรียกเก็บหนี้จากลูกหนี้การคาไดทุกราย ประกอบ
กับลูกคาของกลุมบริษัทสวนใหญเปนบริษัทท่ีมีขนาดคอนขาง
ใหญหรือเปนบริษัทขามชาติซึ่งมีฐานะทางการเงินที่มั่นคง นอก
จากนั้นกลุมบริษัทมีนโยบายการใหเครดิตการคาที่รัดกุมโดย
มีการตรวจเช็คประวัติและฐานะการเงินของลูกคากอนให
เครดิตและเรียกมัดจำสำหรับลูกคาใหมบางราย สำหรับลูกหนี้
การคาที่คางชำระไมเกิน 3 เดือนนั้น สวนใหญมีสาเหตุมาจาก
ลูกหนี้มีรอบระยะเวลาวางบิลและวันจายชำระหลังจากวันครบ
กำหนดชำระหนี้
๏ สินคาคงเหลือ
กลุมบริษัทมีนโยบายสงมอบสินคาทันทีที่ผลิตเสร็จและไม

มีนโยบายเก็งราคาวัตถุดิบ จึงเก็บวัตถุดิบไวโดยเฉลี่ยประมาณ
8 - 10 สัปดาห ทั้งน้ีขึ้นอยูกับปริมาณคำสั่งซื้อจากลูกคาและ
แนวโนมราคาวัตถุดิบในตลาดดวย
ณ 31 กรกฎาคม 2556 กลุมบริษัทมีสินคาคงเหลือคิดเปน
มูลคาสุทธิ 34.08 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก 31 กรกฎาคม 2555
ซึ่งมีมูลคาสุทธิทั้งสิ้น 25.83 ลานบาท เปนจำนวน 8.25
ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 31.95 โดยสินคาคงเหลือที่เพิ่ม
ขึ้นจะเปนสินคาประเภทวัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองซึ่งกลุม
บริษัทไดทำการสั่งซื้อเขามาเพื่อรองรับการผลิตสินคาที่ไดรับ
คำสั่งซื้อจากลูกคาเรียบรอยแลว
ปริมาณสินคาคงเหลือของกลุมบริษัทจำแนกตามประเภท
ณ 31 กรกฎาคม 2555 และ ณ 31 กรกฎาคม 2556 เปนดังนี้
(หนวย : พันบาท)

สินคาคงเหลือ

ณ 31 กรกฎาคม 2555

ณ 31 กรกฎาคม 2556

686
1,336
23,807
25,829
25,829

648
947
32,486
34,081
34,081

สินคาสำเร็จรูป
สินคาระหวางผลิต
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลือง
รวม
หัก คาเผื่อสินคาลาสมัย
สินคาคงเหลือ สุทธิ
จะเห็นวากลุมบริษัทไมมีการตั้งคาเผื่อสินคาลาสมัย เนื่อง
จากงานทั้งหมดเป็นการผลิตสินคาตามคำสั่งซื้อลูกคา (Made
to Order) ซึ่งกลุมบริษัทจะทำการสงมอบสินคาทันทีที่ผลิต
เสร็จ สวนวัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองเกือบทั้งหมดเปนโลหะ
ซึ่งเสื่อมสภาพชา จึงไมมีการเสื่อมมูลคาเชิงเศรษฐกิจ นอก
จากนั้นสินคาสำเร็จรูปคงเหลือทั้งหมดก็เปนสินคาประเภท
วัสดุและอุปกรณที่ใชในอุตสาหกรรมซึ่งเปนสินคาที่ทางกลุม
บริษัทเองตองใชในกระบวนการผลิตอยูแลวจึงไมคาดวาจะมี
การเสื่อมมูลคาของสินคา
๏ สินทรัพยที่ยังไมไดใชงาน
กลุมบริษัทมีสินทรัพยที่ยังไมไดใชงานซึ่งมีมูลคาทางบัญชี
ณ 31 กรกฎาคม 2556 เทากับ 48.42 ลานบาท เปนอาคาร
สำนักงานซึ่งอยูระหวางการดำเนินการกอสรางและเครื่องจักร
ซึ่งอยูระหวางการติดตั้งของ บจก.ซิตี้ สตีล โปรดักส นอกจาก
นี้แลวยังมีอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ซึ่งเปนที่ดินของ
บจก. สยาม ไอโซ โปร และในปัจจุบัน ยังไมไดมีการใชประ
38 : รายงานประจำป 2556

โยชนจากที่ดินดังกลาว ที่ดินของ บจก. สยาม ไอโซ โปร มีมูล
คาทางบัญชีเทากับ 18.10 ลานบาท และมีมูลคายุติธรรมซึ่ง
ประเมินโดยผูประเมินราคาอิสระโดยวิธีเปรียบเทียบตามราคา
ราคาตลาด เปนจำนวน 20.96 ลานบาท
สภาพคลอง
ในป 2555/2556 กลุมบริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิจาก
กิจกรรมดำเนินงาน 151.33 ลานบาท ลดลง 91.84 ลานบาท
หรือรอยละ 37.77 เมื่อเปรียบเทียบกับป 2554/2555 ซึ่งมี
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 243.17 ลานบาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานที่ลดลงนั้นมีสาเหตุหลัก
มาจากการลดลงของกำไรสุทธิกอนภาษีเงินไดนิติบุคคลและ
การลดลงของเจาหนี้การคา นอกจากนั้นการเพิ่มขึ้นของสิน
ทรัพยดำเนินงาน ซึ่งประกอบดวย ลูกหนี้การคาและสินคาคง
เหลือก็ทำใหกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานลดลงดวย
กลุมบริษัทมีอัตราสวนสภาพคลองเทากับ 10.76 เทา,
11.09 เทา, และ 22.78 เทา ในป 2553/2554, ในป 2554/2555,
บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน)

คำอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงิน
และผลการดำเนินงาน
และในป 2555/2556 ตามลำดับ และอัตราสวนสภาพคลอง
หมุนเร็วของกลุมบริษัทเทากับ 8.21 เทาในป 2553/2554,
เทากับ 10.36 เทา ในป 2554/2555, และเทากับ 21.20 เทา
ในป 2555/2556 จากอัตราสวนทางการเงินดังกลาวแสดงให
เห็นวากลุมบริษัทมีสภาพคลองอยูในเกณฑที่ดี มีฐานะทาง
การเงินที่ม่นั คงและไมมีปัญหาเกี่ยวกับสภาพคลอง
เนื่องจากการที่กลุมบริษัทมีสภาพคลองสูง กลุมบริษัทจึง
มีการชำระคาวัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองสวนใหญเปนเงินสด
เพื่อรับสวนลดเงินสด ดวยสาเหตุนี้จึงทำใหระยะเวลาชำระหนี้
เฉลี่ยของกลุมบริษัทคอนขางต่ำซึ่งเทากับ 22.06 วัน และ 17.83
วัน ในป 2554/2555 และในป 2555/2556 ในสวนของระยะ
เวลาขายสินคาเฉลี่ย ในป 2555/2556 กลุมบริษัทมีระยะเวลา
ขายสินคาเฉลี่ยเทากับ 20.74 วัน ซึ่งคอนขางใกลเคียงกับป
2554/2555 ซึ่งมีระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ยเทากับ 27.05 วัน
นอกจากนั้นในสวนของระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยของกลุม
บริษัทก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กนอย จาก 47.60 วันในป
2554/2555 เปน 53.43 วันในป 2555/2556 ซึ่งระยะเวลาดัง
กลาวก็ยังถือไดวาอยูในเกณฑปกติ เนื่องจากกลุมบริษัทให
ระยะเวลาเครดิตกับลูกคาสวนใหญที่ประมาณ 30 - 60 วัน
กลุมบริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมการลงทุน
ทั้งสิ้น 53.42 ลานบาท ในป 2555/2556 ซึ่งลดลงจาก 174.77
ลานบาท ในป 2554/2555 โดยกระแสเงินสดสุทธิใชไปใน
กิจกรรมการลงทุนที่ลดลงนั้นเปนผลมาจากการลดลงของ
การลงทุนในสินทรัพยถาวรของบริษัทยอย เนื่องจากการลงทุน
ในการกอสรางอาคารของบริษัทยอย ตลอดจนการสั่งซื้อเครื่อง
จักรหลักที่ใชในการผลิตใกลจะแลวเสร็จแลว เหลือเพียงการ
ลงทุนเพิ่มในเครื่องจักรบางประเภทเพื่อใชพัฒนาประสิทธิภาพ
ในการทำงานเทานั้น
กลุมบริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
ในป 2555/2556 ทั้งสิ้น 48.00 ลานบาทซึ่งเปนมูลคาของเงิน
ปันผลประจำปที่จายใหกับผูถือหุนของบริษัท
ความเหมาะสมของโครงสรางเงินทุน
ณ 31 กรกฎาคม 2556 กลุมบริษัทมีสวนของผูถือหุนทั้ง
สิ้น 1,089.87 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ 31 กรกฎาคม 2555
ที่มีมูลคา 1,010.86 ลานบาท เปนจำนวนเงิน 79.01 ลานบาท
คิดเปนรอยละ 7.82 ซึ่งเปนการเพิ่มขึ้นในสวนของกำไรสะสม
กลุมบริษัทมีอัตราหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุนในป 2554/
2555 เทากับ 0.04 และในป 2555/2556 เทากับ 0.02 เทา ซึ่ง
ถือวาเปนอัตราสวนที่คอนขางต่ำ เนื่องจากที่ผานมากลุมบริษัท
ใชเงินทุนจากสวนของผูถือหุนซึ่งไดมาทั้งจากการเพิ่มทุนของ
บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน)

ผูถือหุนและกำไรจากการดำเนินงานเป็นหลักในการขยายธุรกิจ
นอกจากนั้นเนื่องจากกลุมบริษัทมีเงินสดและรายการเทียบ
เทาเงินสดอยูคอนขางมากจึงมีการจายชำระหนี้จากเจาหนี้
การคาเปนเงินสดเพื่อรับสวนลดเงินสด จึงทำใหหนี้สินหมุน
เวียนของบริษัทอยูในปริมาณที่คอนขางต่ำ
หนี้สนิ
หนี้สินของกลุมบริษัทเกือบทั้งหมดเปนหนี้สินหมุนเวียน
ซึ่งประกอบดวยเจาหนี้การคา เจาหนี้จากการซื้อสินทรัพย
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย และหนี้สินหมุนเวียนอื่นที่เปน
คาใชจายคางจายในการดำเนินงานตามปกติทั่วไปของกลุม
บริษัทเทานั้น โดยในป 2555/2556 กลุมบริษัทมีหนี้สินหมุน
เวียนรวม 23.07 ลานบาท ลดลง 18.68 ลานบาท จาก 41.75
ลานบาทในป 2554/2555 ซึ่งเปนการลดลงเนื่องจากมีการ
จายชำระเจาหนี้การคาในชวงปลายงวด
กลุมบริษัทมีนโยบายไมกอหนี้สินมากนัก แหลงที่มาของ
เงินลงทุนในการขยายกิจการจึงมาจากกระแสเงินสดจากภาย
ในกลุมบริษัทเปนหลัก ที่ผานมากลุมบริษัทไมมีเงินกูยืมระยะ
ยาวจากแหลงเงินกูภายนอกและภาระหนี้เงินกูยืมระยะสั้นจาก
สถาบันการเงิน อยางไรก็ดีในป 2554/2555 และ 2555/2556
กลุมบริษัทไดมีหนี้สินไมหมุนเวียนจำนวน 0.70 และ 0.81
ลานบาท ตามลำดับ ซึ่งเปนหนี้สินเกี่ยวกับภาระผูกพันผล
ประโยชนพนักงานสำหรับเงินชดเชยที่ตองจายใหแกพนักงาน
เมื่อออกจากงานตามขอบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย
แรงงาน ซึ่งกลุมบริษัทไดทำการประเมินและบันทึกเปนหนี้
สินไมหมุนเวียนตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผล
ประโยชนพนักงาน

ผลการดำเนินงาน
ภาพรวมของผลการดำเนินงานที่ผานมา
กลุมบริษัทมีรายไดหลักมาจากการผลิตและจำหนายผลิต
ภัณฑโลหะและการใหบริการงานโลหะซึ่งสามารถแบงออก
ได 3 ประเภท
1. ผลิตและจำหนายผลิตภัณฑโลหะโครงสราง, ผลิตภัณฑ
โลหะที่เกี่ยวกับอุปกรณจัดเก็บและลำเลียง, และผลิตภัณฑ
โลหะอื่นๆ
2. ผลิตและจำหนายโลหะและผลิตภัณฑโลหะแปรรูป
3. จำหนายวัสดุอุปกรณที่ใชในโรงงานอุตสาหกรรม
กลุมบริษัทมีรายไดรวมเทากับ 516.94 ลานบาท, 728.19
ลานบาท, และ 701.21 ลานบาท ในป 2553/2554, ป 2554/
2555 และป 2555/2556 ตามลำดับ โดยเพิ่มขึ้นรอยละ 40.87
ในป 2554/2555 และลดลงรอยละ 3.71 ในป 2555/2556 โดย
รายงานประจำป 2556 : 39

คำอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงิน
และผลการดำเนินงาน
ในป 2555/2556 รายไดรวมของกลุมบริษัทมีการปรับตัวลดลง
เล็กนอย เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจโลกยังคงอยูในภาวะชะลอ
ตัว จึงสงผลใหเศรษฐกิจของประเทศไทยและการสงออกของ
ประเทศไทยมีการชะลอตัวตามไปดวย ประกอบกับนโยบาย
ของรัฐบาลในการสงเสริมอุตสาหกรรมยานยนต เชน นโยบาย
รถคันแรก ไดหมดลง ทำใหชวงป 2555 กลุมอุตสาหกรรม
ยานยนตเริ่มอิ่มตัวและสงผลใหชวงปนี้กลุมอุตสาหกรรมยาน
ยนตไมมีการขยายฐานการผลิต จึงสงผลใหมีความตองการ
ในผลิตภัณฑของกลุมบริษัทลดลงดวย นอกจากนั้นการลดลง
ของราคาเหล็กในตลาดก็เปนอีกปัจจัยที่สงผลใหรายไดรวม
ในป 2555/2556 มีการลดลงจากป 2554/2555
กลุมบริษัทมีคาใชจาย อันไดแก
1) ตนทุนขายและบริการซึ่งเทากับ 380.82 ลานบาท,
534.39 ลานบาท, และ 519.92 ลานบาท ในป 2553/2554,
ในป 2554/2555, และในป 2555/2556 โดยคิดเปนรอยละ
73.67, รอยละ 73.39, และรอยละ 74.15 ของรายไดรวม
2) คาใชจายในการขายเทากับ 11.16 ลานบาท ในป 2553
/2554, 9.46 ลานบาท ในป 2554/2555, และ 8.40 ลานบาท
ในป 2555/2556 เมื่อคิดเปนอัตราสวนตอรายไดรวมจะอยูที่
รอยละ 2.16, รอยละ 1.30, และรอยละ 1.20 ตามลำดับ
3) คาใชจายในการบริหาร เทากับ 33.85 ลานบาท, 34.69
ลานบาท, และ 38.37 ลานบาท ซึ่งคิดเปนสัดสวนรอยละ 6.55,
รอยละ 4.76, และรอยละ 5.47 ของรายไดรวม ในป 2553/2554,
ป 2554/2555, และป 2555/2556
4) คาตอบแทนกรรมการและผูบริหารเทากับ 8.14 ลานบาท,
8.01 ลานบาท, และ 8.10 ลานบาท ในป 2553/2554, ในป
2554/2555, และในป 2555/2556 ซึ่งคิดเปนสัดสวนรอยละ
1.57, รอยละ 1.10, และรอยละ 1.16 ของรายไดรวม
กำไรสุทธิของกลุมบริษัทในป 2553/2554, ในป 2554/
2555, และในป 2555/2556 เทากับ 80.39 ลานบาท, 138.75
ลานบาท และ 125.25 ลานบาท ซึ่งคิดเปนอัตรากำไรสุทธิ
รอยละ 15.55, รอยละ 19.05, และรอยละ 17.86 ตามลำดับ
รายได
รายไดรวมของกลุมบริษัทในชวง 3 ป ที่ผานมาแยกตาม
โครงสรางของรายได แสดงใหเห็นดังนี้
1. รายไดจากการผลิตและจำหนายผลิตภัณฑโลหะโครง
สราง, ผลิตภัณฑโลหะที่เกี่ยวกับอุปกรณจัดเก็บและอุปกรณ
ลำเลียง, และผลิตภัณฑโลหะอื่นๆ มีสัดสวนรายไดสูงสุดเมื่อ
เทียบกับรายไดประเภทอื่น โดยคิดเปนรอยละ 55.79, รอยละ
69.29, และรอยละ 69.06 ของรายไดรวมในป 2553/2554,
40 : รายงานประจำป 2556

ป 2554/2555, และป 2555/2556 ตามลำดับ
2. รายไดจากการผลิตและจำหนายโลหะและผลิตภัณฑ
โลหะแปรรูป มีสัดสวนรายไดตอรายไดรวมเทากับรอยละ
42.57, รอยละ 30.00, และรอยละ 30.22 ของรายไดรวมใน
ป 2553/2554, ป 2554/2555 และป 2555/2556 ตามลำดับ
3. รายไดจากการจำหนายวัสดุอุปกรณที่ใชในโรงงานอุต
สาหกรรม มีรายไดเปนสัดสวนนอยกวารอยละ 0.01, รอยละ
0.02, และนอยกวารอยละ 0.01 ของรายไดรวมในป 2553/
2554, ในป 2554/2555, และในป 2555/2556 ตามลำดับ
รายไดทั้ง 3 ประเภทนี้สวนใหญเปนรายไดจากลูกคาภาย
ในประเทศ สวนรายไดจากการสงออกจะเปนรายไดจากการ
จำหนายผลิตภัณฑโลหะโครงสราง, ผลิตภัณฑโลหะที่เกี่ยว
กับอุปกรณจัดเก็บและลำเลียง, และผลิตภัณฑโลหะอื่นๆ ราย
ไดจากการสงออกนี้คิดเปนรายไดสวนนอยเมื่อเทียบกับรายได
จากการจำหนายภายในประเทศ รายไดจากการสงออกในป
2553/2554, ป 2554/2555, และป 2555/2556 มีมูลคาเทา
กับ 12.81 ลานบาท, 0.43 ลานบาท, และ 7.29 ลานบาทหรือ
คิดเปนรอยละ 2.48, รอยละ 0.06, และรอยละ 1.04 ของราย
ไดรวม ในป 2553/2554, ป 2554/2555, และป 2555/2556
ตามลำดับ
ในป 2554/2555 กลุมบริษัทมีรายไดจากการขายและการ
ใหบริการเทากับ 723.17 ลานบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 214.72
ลานบาท จากป 2553/2554 ที่มีรายได 508.45 ลานบาท คิด
เปนรอยละ 42.23 เนื่องจากภายหลังเหตุการณอุทกภัยครั้ง
ใหญ ภาครัฐไดเรงฟื้นฟูพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบและการออก
นโยบายตางๆ เพื่อกระตุนเศรษฐกิจ ทำใหเศรษฐกิจขยายตัว
และมีการลงทุนเพิ่มมากขึ้น นอกจากนั้นภาคเอกชนที่ไดรับผล
กระทบจากเหตุการณดังกลาว ก็มีการลงทุนเพื่อซอมแซมและ
ปรับปรุงอาคารโรงงาน ตลอดจนการลงทุนในผลิตภัณฑโลหะ
โครงสราง เพื่อใชในการจัดเก็บสินคาทำใหมีความตองการใน
ผลิตภัณฑของกลุมบริษัทเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
อุตสาหกรรมยานยนต นอกจากจะมีการลงทุนในการปรับปรุง
และซอมแซมในสินทรัพยที่ใชในการผลิตแลวยังตองเรงผลิต
รถยนตในปริมาณที่มากขึ้นเพื่อชดเชยในสวนที่ไมไดผลิตเนื่อง
จากเกิดเหตุการณอุทกภัย ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลใน
การสงเสริมอุตสาหกรรมยานยนต เชน นโยบายรถคันแรกหรือ
การขยายฐานการผลิตและสงออกรถยนตก็สงผลใหมีความตอง
การในผลิตภัณฑโลหะที่เกี่ยวกับอุปกรณจัดเก็บและอุปกรณ
อุปกรณลำเลียงสินคาของกลุมบริษัทเพิ่มขึ้น
บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน)

คำอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงิน
และผลการดำเนินงาน
อยางไรก็ดี ในป 2555/2556 ภายหลังจากมาตรการชวย
เหลือ ฟื้นฟู และกระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาลไดหมดลง ประ
กอบกับเศรษฐกิจโลกที่ยังไมฟ้นตัว ทำใหเศรษฐกิจภายใน
ประเทศเกิดการชะลอตัว การลงทุนของภาคเอกชนและภาค
อุตสาหกรรมลดลง ดังจะเห็นไดจากตัวเลขเศรษฐกิจของธนา
คารแหงประเทศไทยที่ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนมีการหดตัว
อยางตอเนื่องตั้งแตเดือนกุมภาพันธ ซึ่งตรงกับไตรมาส 3 ของ
รอบระยะเวลาบัญชีของกลุมบริษัท อันเนื่องมาจากภาคอุต
สาหกรรมไดมีการชะลอการลงทุน โดยเฉพาะอยางยิ่งอุตสาห
กรรมยานยนตซึ่งเป็นกลุมลูกคาหลักของกลุมบริษัท จึงทำให
การสั่งซื้อผลิตภัณฑของกลุมบริษัทปรับตัวลดลงและมีผลทำ
ใหรายไดจากการขายและการใหบริการของกลุมบริษัทลดลง
นอกจากนั้นราคาเหล็กในประเทศในป 2555/2556 ที่มีการ
ปรับตัวลดลงประมาณรอยละ 11 จากป 2554/2555 กเปนอีก
ปัจจัยหนึ่งที่มีสวนทำใหรายไดจากการขายและการใหบริการ
ของกลุมบริษัทลดลง โดยในป 2555/2556 กลุมบริษัทมีรายได
จากการขายและการใหบริการเทากับ 696.13 ลานบาท ลดลง
จากป 2554/2555 เทากับ 27.04 ลานบาท คิดเปนรอยละ 3.74
ในป 2555/2556 โครงสรางรายไดของผลิตภัณฑตางๆ ของ
กลุมบริษัท ยังคงมีสัดสวนใกลเคียงกันกับในป 2554/2555
โดยรายไดหลักของกลุมบริษัทยังคงมาจากรายไดจากการผลิต
และจำหนายผลิตภัณฑโลหะโครงสราง, ผลิตภัณฑโลหะที่
เกี่ยวกับอุปกรณจัดเก็บและอุปกรณลำเลียง, และผลิตภัณฑ
โลหะอื่นๆ ซึ่งคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 70 ของรายได
รวม
ตนทุนขายและบริการและกำไรขั้นตน
ตนทุนขายและบริการของกลุมบริษัทประกอบดวยตนทุน
วัตถุดิบ, ตนทุนวัสดุสิ้นเปลือง, ตนทุนสินคาสำเร็จรูปประเภท
ซื้อมาขายไป, คาแรงทางตรง, และคาใชจายในการผลิตซึ่งรวม
ถึงคาเสื่อมราคาอาคารโรงงาน เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ
ที่ใชในการผลิตและใหบริการ โดยในป 2555/2556 กลุมบริษัท
มีตนทุนขายและบริการเทากับ 519.92 ลานบาท ปรับตัวลด
ลง 14.47 ลานบาท จาก 534.39 ลานบาท ในป 2554/2555
คิดเปนรอยละ 2.71 ซึ่งเปนไปในทิศทางเดียวกันกับการปรับ
ตัวลดลงของรายไดจากการขายและการใหบริการ
อยางไรก็ดีหากเปรียบเทียบเปนสัดสวนของตนทุนขายและ
บริการตอรายไดรวม ในป 2555/2556 กลุมบริษัทมีสัดสวน
ตนทุนขายและบริการตอรายไดรวมเทากับรอยละ 74.15 ซึ่ง
ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กนอยจากปี 2554/2555 ที่มีสัดสวนเทากับ
รอยละ 73.39 ทั้งนี้ก็เปนผลมาจากการเพิ่มขึ้นของคาเสื่อม
บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน)

ราคาของอาคารโรงงานของบริษัทยอยและเครื่องจักรและอุป
กรณที่ใชในการผลิตที่ไดซื้อเขามาเพิ่มในระหวางปรวมไปถึง
ผลกระทบจากการปรับคาแรงขั้นต่ำที่ทำใหคาใชจายเกี่ยวกับ
พนักงานเพิ่มขึ้น อันเปนผลทำใหสัดสวนของตนทุนในการผลิต
และตนทุนขายและบริการของกลุมบริษัทปรับตัวเพิ่มขึ้นดวย
ผลจากการที่เศรษฐกิจในประเทศเกิดการชะลอตัว, การสง
ออกมีการหดตัวลง, และมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาล
ที่หมดลง สงผลใหรายไดจากการขายและบริการของกลุมบริษัท
ปรับตัวลดลง ประกอบกับผลกระทบจากการปรับขึ้นคาแรงขั้น
ต่ำและคาเสื่อมราคาที่เพิ่มมากขึ้น สงผลใหตนทุนขายและ
บริการปรับตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งเปนผลใหกำไรขั้นตนของกลุมบริษัท
ปรับตัวลดลง โดยในป 2555/2556 กลุมบริษัทมีกำไรขั้นตน
เทากับ 176.21 ลานบาท ลดลงจากในป 2554/2555 ซึ่งมีกำ
ไรขั้นตนเทากับ 188.78 ลานบาท เปนจำนวน 12.57 ลานบาท
หรือคิดเปนรอยละ 6.66 ถึงแมวาในป 2555/2556 ที่ผานมา
จะมีปัจจัยตางๆ ที่ทำใหกำไรขั้นตนของกลุมบริษัทลดลงแต
กลุมบริษัทยังคงพยายามที่จะรักษาสัดสวนอัตรากำไรขั้นตน
เอาไวไดในระดับที่ใกลเคียงกับป 2554/2555 โดยในป 2555/
2556 กลุมบริษัทมีอัตรากำไรขั้นตนเทากับรอยละ 25.31 ซึ่ง
ลดลงเล็กนอยจากป 2554/2555 ซึ่งมีอัตรากำไรขั้นตนเทากับ
รอยละ 26.10
คาใชจายในการขายและบริหาร และตนทุนทางการเงิน
ในป 2555/2556 กลุมบริษัทมีคาใชจายในการขายเทากับ
8.40 ลานบาท และมีสัดสวนคาใชจายจากการขายตอรายได
รวมเทากับ รอยละ 1.20 ซึ่งใกลเคียงกับในปี 2554/2555 ที่มี
คาใชจายในการขายเทากับ 9.46 ลานบาท และมีสัดสวนคา
ใชจายจากการขายตอรายไดรวมเทากับรอยละ 1.30 ในสวน
ของคาใชจายในการบริหาร ในป 2555/2556 กลุมบริษัทมีคา
ใชจายในการบริหารเทากับ 38.37 ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นรอยละ
10.61 หรือ 3.68 ลานบาท จาก 34.69 ลานบาท ในป 2554/
2555 และสัดสวนของคาใชจายจากการบริหารตอรายไดรวม
นั้นเพิ่มขึ้นจากรอยละ 4.76 ในป 2554/2555 เปนรอยละ 5.47
ในป 2555/2556 คาใชจายในการบริหารที่มีการปรับตัวเพิ่ม
ขึ้นนั้นเปนผลมาจากกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัทยอยที่
มีปริมาณงานเพิ่มขึ้นและมีคาใชจายที่เปนคาใชจายคงที่เพิ่ม
ขึ้น ซึ่งรวมไปถึงคาเสื่อมราคาอาคาร, คาเสื่อมราคายานพาหนะ
ที่ใชในกิจการ, และคาใชจายดานบุคคลากรที่เพิ่มขึ้น สำหรับ
คาตอบแทนกรรมการและผูบริหารในป 2555/2556 มีมูลคา
เทากับ 8.10 ลานบาท ซึ่งใกลเคียงกับ ป 2554/2555 ซึ่งมีมูล
คา 8.01 ลานบาท
รายงานประจำป 2556 : 41

คำอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงิน
และผลการดำเนินงาน
สำหรับตนทุนทางการเงิน เนื่องจากที่ผานมากลุมบริษัท
ใชเงินทุนจากสวนของผูถือหุนและกำไรสะสมจากการดำเนิน
งานเปนหลักในการประกอบธุรกิจเพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียน
และลงทุนขยายกำลังการผลิต กลุมบริษัทจึงไมมีเงินกูยืมทั้ง
ระยะสั้นและระยะยาวจากสถาบันการเงินหรือแหลงเงินกูอื่น
ดังนั้นกลุมบริษัทจึงไมมีรายจายตนทุนทางการเงินที่เปนดอก
เบี้ยจาย อยางไรก็ดี ในปี 2554/2555 และ 2555/2556 ที่ผาน
มากลุมบริษัทมีตนทุนทางการเงินซึ่งเป็นดอกเบี้ยคิดลดของ
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชนพนักงานมูลคาปละ 0.03
ลานบาท ซึ่งเปนผลมาจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชนพนักงานที่กำหนดใหกิจการตอง
มีการวัดมูลคาและบันทึกบัญชีภาระผูกพันของผลประโยชน
พนักงานและตนทุนทางการเงินที่เกี่ยวของกับภาระผูกพันดัง
กลาวของกิจการดวย
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
กลุมบริษัทมีกำไรสุทธิ 80.39 ลานบาท, 138.75 ลานบาท,
และ 125.25 ลานบาท คิดเปนอัตรากำไรสุทธิรอยละ 15.55,
รอยละ 19.05, และรอยละ 17.86 ในป 2553/2554, ป 2554/
2555, และปี 2555/2556 ตามลำดับ กำไรสุทธิของกลุมบริษัท
มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 72.60 ในปี 2554/2555 และลด
ลงรอยละ 9.73 ในปี 2555/2556 โดยการเพิ่มขึ้นของกำไร
สุทธิในป 2554/2555 เปนผลมาจากมาตรการกระตุนเศรษฐ
กิจของภาครัฐ จึงทำใหภาคอุตสาหกรรมมีการขยายตัวและมี
การลงทุนเพิ่มขึ้น และทำใหปริมาณความตองการสินคาที่เปน
สินคาทุน เชน ผลิตภัณฑโลหะโครงสรางและผลิตภัณฑที่เกี่ยว
เกี่ยวกับอุปกรณจัดเก็บและลำเลียงสินคาเพิ่มมากขึ้น อยาง
ไรก็ดีเมื่อมาตรการกระตุนเศรษฐกิจตางๆ สิ้นสุดลงก็ทำให
เศรษฐกิจภายในประเทศเกิดการชะลอตัวอีกครั้ง การขยายตัว
ของภาคธุรกิจก็มีแนวโนมลดลง ทำใหความตองการในผลิต
ภัณฑของกลุมบริษัทปรับตัวลดลง ประกอบกับราคาเหล็กใน
ประเทศก็มีการปรับตัวลดลงอยางตอเนื่องตั้งแตป 2554/2555
จากปัจจัยเหลานี้จึงทำใหรายไดของกลุมบริษัทปรับตัวลดลง
และเปนผลใหกำไรสุทธิของกลุมบริษัทปรับตัวลดลงตามไป
ดวย

ปัจจัยหรือเหตุการณที่อาจมีผลตอฐานะการเงิน
หรือการดำเนินงานในอนาคต
เนื่องจากผลิตภัณฑหลักของกลุมบริษัทอันไดแก ผลิตภัณฑ
โลหะโครงสรางและผลิตภัณฑโลหะที่เกี่ยวกับอุปกรณจัดเก็บ
และอุปกรณลำเลียงนั้น มีลักษณะเปนสินคาทุน ซึ่งความตอง
การในการสั่งซื้อผลิตภัณฑดังกลาวจะเกิดขึ้นเมื่อกลุมลูกคามี
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การขยายตัว, มีการเพิ่มกำลังการผลิต, หรือมีการปรับเปลี่ยน
กระบวนการผลิต ดังนั้นการเติบโตหรือการดำเนินงานของกลุม
บริษัทจึงขึ้นอยูกับอัตราการขยายตัวของกลุมอุตสาหกรรม
ตางๆ และการเติบโตของเศรษฐกิจโดยรวมเปนหลัก หากสภาวะ
เศรษฐกิจมีแนวโนมที่ดี มีการขยายตัว ผลการดำเนินงานก็
คาดวาจะเติบโตตามสภาวะเศรษฐกิจที่ขยายตัวขึ้น ในทาง
กลับกันหากเศรษฐกิจเกิดการชะลอตัวหรือหดตัว ผลการดำ
เนินงานของกลุมบริษัทก็อาจจะหดตัวตามไปดวย อยางไรก็ดี
กลุมบริษัทก็จะทำการติดตามสถานการณเศรษฐกิจและปัจจัย
ตางๆ ที่จะกระทบกับเศรษฐกิจอยางใกลชิด เพื่อที่จะปรับ
เปลี่ยนนโยบายการดำเนินงานตางๆ ใหทันกับสถานการณ
นอกจากนั้นความผันผวนของราคาเหล็กก็เปนอีกปัจจัย
หนึ่งที่จะมีผลตอผลการดำเนินงานของกลุมบริษัท เนื่องจาก
วัตถุดิบหลักที่ใชในการผลิตสินคาของกลุมบริษัทนั้น เปนเหล็ก
และโลหะ โดยคิดเปนสัดสวนรอยละ 56.39 ของตนทุนขายใน
ป 2555/2556 และเนื่องจากกลุมบริษัทดำเนินนโยบายการตั้ง
ราคาขายโดยการใชตนทุนบวกดวยสวนตางกำไร ดังนั้นเมื่อ
ราคาเหล็กปรับตัวเพิ่มขึ้น ตนทุนขายก็จะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น
ตามซึ่งก็จะสงผลใหรายไดจากการขายของกลุมบริษัทปรับตัว
เพิ่มขึ้นดวย ในทางกลับกันหากราคาเหล็กมีการปรับตัวลดลง
ตนทุนขายและรายไดจากการขายของกลุมบริษัทก็จะปรับตัว
ลดลงตาม ดังนั้นกลุมบริษัทจึงตองติดตามแนวโนมการปรับ
ปรับตัวขึ้นลงของราคาเหล็กอยางสม่ำเสมอ ตลอดจนปัจจัย
อื่นๆ ที่จะสงผลกระทบตอราคาเหล็ก เชน ภาวะเศรษฐกิจ,
อุปสงค-อุปทาน ของเหล็กทั้งในประเทศและตางประเทศ,
อากรขาเขาและมาตรการทางภาษีในการตอบโตการทุมตลาด,
การหยุดการผลิตของผูผลิตเหล็กในประเทศ, และภาวะเหตุ
การณภัยพิบัติที่ไมสามารถคาดการณได เพื่อที่จะไดประเมิน
สถานการณและปรับตัวใหสอดคลองกับสถานการณนั้นๆ

คาตอบแทนของผูสอบบัญชี
คาตอบแทนจากการสอบบัญชี
บริษัทและบริษัทยอยจายคาตอบแทนการสอบบัญชี ใหแก
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ผูสอบบัญชีของบริษัท ในป
2555/2556 ที่ผานมาเปนจำนวนเงินรวม 1,145,000 บาท
คาบริการอื่น
บริษัทยอยจายคาตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งไดแก การ
ตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะสำหรับการตรวจสอบการ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขของคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI)
ใหแก ผูสอบบัญชีของบริษัท ในป 2555/2556 ที่ผานมาเปน
จำนวนเงินรวม 40,000 บาท
บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน)

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผูถือหุนและคณะกรรมการ
บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน)
ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย ซึ่งประกอบดวยงบแสดง
ฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2556 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวม
และงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน) ซึ่ง ประกอบ
ดวยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2556 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
และงบกระแสเงินสดสำหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ
ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน
ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามที่ควรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวาจำเปนเพื่อใหสามารถจัดทำงบการเงิน
ที่ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี
ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความคิดเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดใหขาพเจาปฏิบัติตามขอกำหนดดานจรรยาบรรณ รวมถึง
วางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จ
จริงอันเปนสาระสำคัญหรือไม
การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการตรวจสอบเพื่อใหไดมาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำนวนเงินและการ
เปดเผยขอมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใชขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจาก
การแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญของงบการเงินไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ในการประเมิน
ความเส่ียงดังกลาว ผูสอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการจัดทำและการนำเสนองบการเงินโดยถูกตองตาม
ที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ† แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอ
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบริหาร
ใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำขึ้นโดยผูบริหาร รวมทั้งการประเมินการนำเสนองบการเงินโดยรวม
ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดง
ความเห็นของขาพเจา

*****/2
บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน)
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ความเห็น
ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย
และเฉพาะกิจการของบริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2556 และผลการดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงสวน
ของผูถือหุนและกระแสเงินสดสำหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

(นางสาววันนิสา งามบัวทอง)
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6838
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
กรุงเทพมหานคร
วันที่ 27 กันยายน 2556
2013/1110/1041
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บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2556
สินทรัพย

(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม

หมายเหตุ

สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย
ลูกหนี้การคา
กิจการที่เกี่ยวของกัน
กิจการอื่น
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
ภาษีซื้อรอเรียกคืน
อื่น ๆ
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
เงินลงทุนในบริษัทยอย
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
สินทรัพยไมมีตัวตน
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

6
7
8
5
9

10
11
12
13
14

2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555

2556

2555

300,895,114
82,619,747

250,992,799
80,523,369

18,195,570
-

7,591,291
-

105,668,474
34,080,650

100,982,676
25,829,140

3,665,328
3,146,750
783,861

3,095,585
8,359,648
823,836

1,794,880
662,113
525,720,978

4,540,412
302,130
463,170,526

241,539
26,033,048

107,161
19,977,521

2,376,252
2,413,014
18,100,000 18,100,000
567,294,284 569,024,039
439,473
4,595
200,500
213,000
588,024,893 590,140,264
1,113,745,871 1,053,310,790

1,815,848
623,869,860
2,936,856
211
628,622,775
654,655,823

1,784,942
623,869,860
4,204,413
242,193
630,101,408
650,078,929

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน)
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งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2556
หนี้สินและสวนของผูถือหุน

(หนวย : บาท)

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

หนี้สินหมุนเวียน
เจาหนี้การคา
กิจการที่เกี่ยวของกัน
กิจการอื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินรับลวงหนาคาสินคา
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย
อื่น ๆ
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน

5

15

2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555

2556

2555

146,665
15,838,477

139,100
35,390,020

10,785,359
80,562

9,093,135
72,685

2,231,150
214,582
4,646,254
23,077,128

1,794,612
707,124
3,717,548
41,748,404

851,405
11,717,326

82,241
890,044
10,138,105

807,443
807,443
23,884,571

705,927
705,927
42,454,331

304,841
304,841
12,022,167

267,296
267,296
10,405,401

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2556
หนี้สินและสวนของผูถือหุน (ตอ)

(หนวย : บาท)

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 300,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท
ทุนที่ออกและชำระแลว
หุนสามัญ 300,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ
ผลแตกตางของการปรับโครงสรางการดำเนินธุรกิจ
2.3
ของกลุมบริษัทภายใตการควบคุมเดียวกัน
กำไรสะสม
จัดสรรแลว - สำรองตามกฎหมาย
ยังไมไดจัดสรร
กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากมูลคาเงินลง
7
ทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย
รวมสวนของบริษัทใหญ
สวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุม
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555

2556

2555

300,000,000

300,000,000 300,000,000

300,000,000

300,000,000
166,145,195

300,000,000 300,000,000
166,145,195 166,145,195

300,000,000
166,145,195

(15,380,000)

(15,380,000)

30,000,000
606,491,498

30,000,000 30,000,000
529,235,650 146,488,461

30,000,000
143,528,333

855,614
2,604,607
1,089,861,300 1,010,856,459 642,633,656
1,089,861,300 1,010,856,459 642,633,656
1,113,745,871 1,053,310,790 654,655,823

639,673,528
639,673,528
650,078,929

-

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน)

รายงานประจำป 2556 : 47

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2556
(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

รายได
รายไดจากการขาย
รายไดจากการใหบริการ
รายไดคาบริหารงาน
รายไดเงินปันผล
รายไดอื่น
รวมรายได
คาใชจาย
ตนทุนขายและบริการ
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการบริหาร
คาตอบแทนผูบริหาร
ตนทุนทางการเงิน
รวมคาใชจาย
กำไรกอนภาษีเงินได
20
ภาษีเงินได
กำไรสำหรับป
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กำไรขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนประเภทเผื่อขาย
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับป
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป
การแบงปันกำไร
สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ (99.99%)
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุม (0.01%)

2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555

2556

2555

685,536,559
10,590,828
5,078,956
701,206,343

709,748,780
13,417,874
5,023,846
728,190,500

38,379,895
1,917,394
12,495,150
49,979,986
6,147,996
108,920,421

27,382,306
1,419,631
10,747,200
13,528,819
53,077,956

519,914,458
8,399,848
38,362,659
8,101,830
28,579
574,807,374
126,398,969
(1,144,721)
125,254,248

534,394,127
9,459,096
34,685,116
8,014,199
24,858
586,577,396
141,613,104
(2,865,639)
138,747,465

37,804,343
190,677
11,514,766
8,101,830
10,879
57,622,495
51,297,926
(339,398)
50,958,528

26,363,560
637,583
15,480,209
8,014,199
9,451
50,505,002
2,572,954
(838,982)
1,733,972

1,748,993
1,748,993
127,003,241

855,614
855,614
139,603,079

50,958,528

1,733,972

125,254,248
125,254,248

138,747,465
138,747,465

50,958,528
50,958,528

1,733,972
1,733,972

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ตอ)
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2556
(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

การแบงปันกำไรเบ็ดเสร็จรวม
สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ (99.99%)
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุม (0.01%)

กำไรตอหุน
กำไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (หนวย : บาท)
จำนวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนัก (หุน)

2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555

127,003,241
127,003,241

139,603,079
139,603,079

0.42
300,000,000

0.46
300,000,000

2556

2555

50,958,528
50,958,528

1,733,972
1,733,972

0.01
0.17
300,000,000 300,000,000

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ทุนเรือน
หุนที่ออก
หมายเหตุ และชำระแลว
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2554
300,000,000
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ยอดยกมาหลังปรับปรุง
300,000,000
การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนสำหรับป
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป
เงินปันผล
17
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2555
300,000,000
การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนสำหรับป
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป
เงินปันผล
17
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2556
300,000,000
30,000,000
30,000,000

(15,380,000)
(15,380,000)

166,145,195
166,145,195

125,254,248
(47,998,400)
606,491,498

138,747,465
(30,000,000)
529,235,650

ผลแตกตางของ
การปรับโครงสราง
กำไรสะสม
การดำเนินธุรกิจของ
จัดสรรแลวกลุมบริษัทภายใต
สวนเกินมูลคาหุน การควบคุมเดียวกัน สำรองตามกฎหมาย ยังไมไดˆจัดสรร
166,145,195
(15,380,000)
30,000,000
421,098,948
(610,763)
166,145,195
(15,380,000)
30,000,000
420,488,185

งบการเงินรวม
สวนของผูถือหุนบริษัทใหญ

บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2556

รวม
901,864,143
(610,763)
901,253,380

1,748,993 127,003,241
(47,998,400)
2,604,607 1,089,861,300

855,614 139,603,079
(30,000,000)
855,614 1,010,856,459

-

กำไร (ขาดทุน) ที่ยัง
ไมเกิดขึ้นจริงจาก
มูลคาเงินลงทุนใน
หลักทรัพยเผื่อขาย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

-

-

-

สวนไดเสีย
ที่ไมมีอำนาจ
ควบคุม

127,003,241
(47,998,400)
1,089,861,300

139,603,079
(30,000,000)
1,010,856,459

901,864,143
(610,763)
901,253,380

รวม

(หนวย : บาท)

บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน)
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2554
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโบายการบัญชี
ยอดยกมาหลังปรับปรุง
การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนสำหรับป
กำไรเบ็ดเสรจรวมสำหรับงวด
เงินปันผล
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2555
การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนสำหรับป
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป
เงินปันผล
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2556
17

50,958,528
(47,998,400)
642,633,656

50,958,528
(47,998,400)
146,488,461
300,000,000

166,145,195
300,000,000

17

1,733,972
(30,000,000)
639,673,528

1,733,972
(30,000,000)
143,528,333
166,145,195

166,145,195

300,000,000

รวม
668,171,778
(232,222)
667,939,556

(หนวย : บาท)

ทุนเรือนหุนที่ออก
หมายเหตุ และชำระแลว สวนเกินมูลคาหุน
166,145,195
300,000,000
166,145,195
300,000,000

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กำไรสะสม
จัดสรรแลวสำรองตามกฎหมาย ยังไมไดˆจัดสรร
172,026,583
300,000,000
(232,222)
171,794,361
300,000,000

บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2556

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

งบกระแสเงินสด
บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2556
(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
กำไรสุทธิกอนภาษีเงินได
รายการปรับกระทบกำไรเปนเงินสดรับ (จาย)
จากกิจกรรมดำเนินงาน :คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย
กำไรที่เกิดขึ้นจากการขายหลักทรัพยเผื่อขาย
ขาดทุนจากการไมขอคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จาย
(กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพยถาวร
ขาดทุนจากการตัดจำหนายสินทรัพยถาวร
คาใชจายภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
รายไดเงินปันผลจากเงินลงทุนในบริษัทยอย
รายไดดอกเบี้ยคิดลดจากการขายผอนชำระ
ดอกเบี้ยรับ
ตนทุนทางการเงิน
กำไรจากการดำเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย
และหนี้สินดำเนินงาน
สินทรัพยดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การคา
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจาหนี้การคา
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดรับ (จาย) จากการดำเนินงานกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล
จายภาษีเงินได
เงินสดสุทธิิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน

2556

2555

126,398,969

141,613,104

58,843,225
(347,385)
6,551
(48,719)
414,275
72,937
(3,655,279)
28,579

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555

51,297,926

2,572,954

51,369,913
608,533
(72,919)
120,046
(49,999)
(52)
1,881
70,306
26,666
- (49,979,986)
(91,369)
(4,368,749)
(135,620)
24,858
10,879

1,881,443
(4,217,145)
25,623
(297,020)
9,451

181,713,153

188,615,191

1,830,227

(24,694)

(4,685,798)
(8,251,509)
2,593,437
(12,500)

13,725,563
28,637,222
10,190,019
-

4,643,155
39,976
65,090
-

(3,701,439)
1,630,672
54,343
-

5,577,025
(19,543,978)
(571,497)
1,365,243
153,178,048 246,173,523
(1,851,702) (2,998,406)
151,326,346 243,175,117

1,700,101
(38,639)
8,239,910
(621,108)
7,618,802

8,321,305
(397,447)
5,882,740
(984,852)
4,897,888

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกระแสเงินสด
บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2556
(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
2556

2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น)
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถาวร
เงินสดรับจากการขายหลักทรัพยเผื่อขาย
เงินสดจายสำหรับลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย
รับดอกเบี้ย
รับเงินปันผล
เงินสดจายซื้อสินทรัพยถาวร
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน

(33,362)
(36,762)
50,000
116,075
49,405,165
- (129,000,000)
4,368,749
3,655,279
(57,160,223) (99,562,419)
(53,425,631) (174,771,867)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินปันผลจาย
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป

(47,998,400) (30,000,000) (47,998,400) (30,000,000)
(47,998,400) (30,000,000) (47,998,400) (30,000,000)
49,902,315 38,403,250 10,604,279 (16,358,945)
250,992,799 212,589,549
7,591,291 23,950,236
7,591,291
300,895,114 250,992,799 18,195,570

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม :1. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ประกอบดวย :เงินสด
เงินฝากธนาคาร
- ออมทรัพย
- กระแสรายวัน
- ประจำ 3 เดือน
เงินลงทุนระยะสั้น - ตั๋วแลก (อายุไมเกิน 3 เดือน)

743,097
199,033,691
107,852
101,010,474
300,895,114

578,394
200,301,715
102,390
10,300
50,000,000
250,992,799

(30,906)
899,177
135,620
49,979,986
50,983,877

78,690
18,041,722
64,684
10,474
18,195,570

(30,162)
8,476,309
297,020
8,743,167

89,555
7,432,159
59,277
10,300
7,591,291

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน)
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2556
1. ขอมูลทั่วไป
(ก) ภูมิลำเนาและสถานะทางกฎหมาย
บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน) จัดตั้งขึ้นเปนบริษัทมหาชนและมีภูมิลำเนาในประเทศไทย บริษัทมีที่อยูตาม
ที่ไดจดทะเบียนไวดังนี้
88/3 หมูที่ 4 ถนนบายพาส ตำบลหนองไมแดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
(ข) ลักษณะธุรกิจ
บริษัทดำเนินธุรกิจหลักในการผลิตและจำหนายผลิตภัณฑที่เกี่ยวกับโลหะโครงสราง ผลิตภัณฑที่เกี่ยวกับอุปกรณ
จัดเก็บและลำเลียง ผลิตภัณฑโลหะแปรรูป พรอมทั้งใหบริการแปรรูปโลหะครบวงจร และจำหนายโลหะ
(ค) ชื่อบริษัทใหญ
บริษัท ดับบลิว เค พี แอสเซ็ท พลัส จำกัด เปนบริษัทจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยเปนผูถือหุนรายใหญ
2. หลักเกณฑในการจัดทำงบการเงิน
2.1 งบการเงินรวมนี้ไดจัดทำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอยที่บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด
(มหาชน) ถือหุนทั้งทางตรงและทางออมซึ่งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย โดยมีสินทรัพยและรายไดของบริษัทยอยซึ่งรวมอยู
ในงบการเงินรวมคิดเปนจำนวนประมาณรอยละดังนี้

ชื่อบริษัท

ลักษณะธุรกิจ

จำหนายผลิตภัณฑโลหะและวัสดุ
อุปกรณที่ใชในอุตสาหกรรม
บริษัท มารค เวิลดไวด จำกัด ผลิตและจำหนายผลิตภัณฑโลหะ
บริษัท ซิตี้ สตีล โปรดักส จำกัด ผลิตและจำหนายผลิตภัณฑโลหะ

อัตรารอยละ
ของการถือหุน

อัตรารอยละของ
ยอดสินทรัพย
ที่รวมอยูใน
สินทรัพยรวม

อัตรารอยละของ
ยอดรายไดที่รวม
อยูในรายไดรวม
สำหรับปีสิ้นสุด

31 ก.ค.
2556

31 ก.ค.
2555

31 ก.ค.
2556

31 ก.ค.
2555

31 ก.ค.
2556

99.99
99.99
99.99

99.99
99.99
99.99

13.34
31.89
52.33

15.36
36.63
45.82

0.40
30.78
63.05

31 ก.ค.
2555

บริษัท สยาม ไอโซ โปร จำกัด

2.16
30.53
63.51

2.2 ยอดคงคางและรายการระหวางกันที่มีสาระสำคัญของบริษัทและบริษัทยอยไดตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แลว
2.3 ผลตางของมูลคาตนทุนของเงินลงทุนในการซื้อบริษัทยอยภายใตการควบคุมเดียวกันที่สูงกวามูลคายุติธรรมของสิน
ทรัพยสุทธิของบริษัทยอย ณ วันซื้อไดแสดงไวเปนรายการแยกตางหากในสวนของผูถือหุนภายใตหัวขอ “ผลแตกตางของ
การปรับโครงสรางการดำเนินธุรกิจของกลุมบริษัทภายใตการควบคุมเดียวกัน” ในงบการเงินรวม
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
3. หลักเกณฑในการจัดทำและนำเสนองบการเงิน
3.1 หลักเกณฑในการจัดทำงบการเงิน
งบการเงินนี้ไดจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กฎหมายกำหนดตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
โดยไดถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่มีสวนไดเสียสาธารณะและการแสดงรายการได
ทำขึ้นตามแบบกำหนดรายการยอที่ตองมีในงบการเงินสำหรับบริษัทมหาชนจำกัดที่กำหนดโดยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจ
การคากระทรวงพาณิชย ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงินนี้ไดจัดทำขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอื่นในนโยบายการบัญชี
งบการเงินฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินที่บริษัทใชเปนทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปล
มาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยดังกลาว
3.2 มาตรฐานการบัญชีใหมที่ออกระหวางปและยังไมมีผลบังคับใช
สภาวิชาชีพบัญชีไดออกมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงป 2552 และ
ฉบับที่ออกใหม การตีความมาตรฐานการบัญชีและแนวปฏิบัติทางบัญชี ท่ีมีผลบังคับใชตั้งแตรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ม
ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 มีดังตอไปนี้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12
เรื่อง ภาษีเงินได
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552)
เรื่อง การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปดเผยขอ
มูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552)
เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
ตราตางประเทศ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8
เรื่อง สวนงานดำเนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10
เรื่อง ความชวยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไมมีความเกี่ยวของอยาง
เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำเนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21
เรื่อง ภาษีเงินได - การไดรับประโยชนจากสินทรัพยที่ไมไดคิดคา
เสื่อมราคาท่ีตีราคาใหม
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25
เรื่อง ภาษีเงินได - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ
หรือของผูถือหุน
แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนและการรับโอนสินทรัพยทางการเงิน
ฝายบริหารของบริษัทเชื่อวามาตรฐานการบัญชีขางตนไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสำคัญตองบการเงินเมื่อ
นำมาถือปฏิบัติ ยกเวนมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได ที่บริษัทจะไดถือปฏิบัติตามวันที่มีผลบังคับใช

บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน)
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นอกจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมขางตน สภาวิชาชีพไดออกการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกใหมซึ่งมีผลบังคับใชถือปฏิบัติกับงบการเงิน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ม
ตนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 เปนตนไป มีดังตอไปนี้
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 1 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การ
บูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคลายคลึงกัน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 4 เรื่อง การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 5 เรื่อง สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการรื้อถอนการบูรณะและ
การปรับปรุงสภาพแวดลอม
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 7 เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีเงินเฟอรุนแรง
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 10 เรื่อง งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 12 เรื่อง ขอตกลงสัมปทานบริการ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 13 เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29
เรื่อง การเปดเผยขอมูลของขอตกลงเรื่องสัมปทานบริการ
โดยมีผลบังคับใชถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มตนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559
เปนตนไปมี ดังตอไปนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4
เรื่อง สัญญาประกันภัย
ฝายบริหารของบริษัทไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี
และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินขางตน จะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสำคัญตองบการเงินสำหรับป
ที่เริ่มใชดังกลาว
4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ
4.1 การรับรูรายไดและคาใชจาย
ขายสินคา
รายไดจากการขายสินคารับรูเมื่อบริษัทและบริษัทยอยไดโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เปนสาระสำคัญของ
ความเปนเจาของสินคาใหกับผูซื้อแลว รายไดจากการขายแสดงมูลคาตามราคาในใบกำกับสินคาโดยไมรวมภาษีมูลคา
เพิ่ม สำหรับสินคาที่ไดสงมอบหลังจากหักสวนลดแลว
รายไดคาบริการ
รายไดจากการใหบริการรับรูเมื่อไดใหบริการเรียบรอยแลว
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เงินปันผลรับ
เงินปันผลรับถือเปนรายไดเมื่อมีสิทธิในการรับเงินปันผล
รายไดอื่น
รายไดอื่นบันทึกตามเกณฑคงคาง
คาใชจายรับรูตามเกณฑคงคาง
4.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคลอง
คลองสูง ซึ่งกำหนดจายคืนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือน นับจากวันที่ไดมาและไมมีขอจำกัดในการเบิกใช
4.3 ลูกหนี้การคา
ลูกหนี้การคาแสดงตามมูลคาสุทธิที่จะไดรับ บริษัทและบริษัทยอยบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับผลขาด
ทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินลูกหนี้ไมได ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณการเก็บเงินและการ
วิเคราะหอายุลูกหนี้
4.4 สินคาคงเหลือ
สินคาคงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตมูลคาใดจะต่ำกวา ราคาทุนของสินคาคำนวณ
โดยวิธีดังนี้
สินคาสำเร็จรูป โดยวิธีเขาเขากอน - ออกกอน
งานระหวางทำ โดยวิธีเขากอน - ออกกอน
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเขากอน - ออกกอน
ตนทุนสินคาคงเหลือ ประกอบดวย ตนทุนทั้งหมดในการซื้อ ตนทุนแปลงสภาพและตนทุนอื่นๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อให
สินคาคงเหลือนั้นอยูในสถานที่และอยูในสภาพที่เปนอยูในปัจจุบัน ตนทุนแปลงสภาพดังกลาวรวมการปันสวนของคาใช
จายการผลิตคงที่อยางเหมาะสม โดยคำนึงถึงระดับกำลังการผลิตตามปกติ
ตนทุนในการซื้อ ประกอบดวย ราคาซื้อและคาใชจายที่เกี่ยวของกับการซื้อสินคานั้น เชน อากรขาเขา คาขนสง
และตนทุนอื่นๆ ซึ่งเกี่ยวของโดยตรงกับการไดมาซึ่งสินคา และหักดวยสวนลดการคาและเงินที่ไดรับคืนจากการซื้อสินคา
มูลคาสุทธิที่จะไดรับเปนการประมาณราคาที่คาดวาจะขายไดตามปกติธุรกิจ หักดวยประมาณการตนทุนในการ
ผลิตสินคาใหเสร็จและตนทุนที่จำเปนตองจายไปเพื่อใหขายสินคาได
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4.5 เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริษัทยอย
บริษัทยอย หมายถึงกิจการที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุมนโยบายการเงินและดำเนินงาน ซึ่งโดยทั่วไปแลว
บริษัทจะถือหุนที่มีสิทธิออกเสียงมากกวากึ่งหนึ่ง บริษัทไดรวมงบการเงินของบริษัทยอยไวในงบการเงินรวมตั้งแตวันที่
บริษัทควบคุมบริษัทยอยจนกระทั่งอำนาจควบคุมหมดไป
เงินลงทุนในบริษัทยอยแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงดวยวิธีราคาทุนสุทธิจากคาเผื่อการดอยคา
(ถามี)
เงินลงทุนในตราหนี้สารและตราสารทุนในความตองการของตลาด
1. เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคาแสดงตามมูลคายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของหลักทรัพย
บันทึกเปนกำไรหรือขาดทุนในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
2. เงินทุนในหลักทรัพยเผื่อขายแสดงตามมูลคายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของหลักทรัพยบันทึก
เปนรายการตางหากในสวนของผูถือหุน และจะบันทึกเปนกำไรหรือขาดทุนในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อไดจำหนาย
หลักทรัพยนั้นออกไป
3. เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด แสดงมูลคาตามวิธีราคาทุนตัดจำหนายโดยตัดจำหนายสวน
ตางตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง ซึ่งจำนวนที่ตัดจำหนายแสดงเปนรายการปรับกับดอกเบี้ยรับ
มูลคายุติธรรมของหลักทรัพยตราสารทุนในความตองการของตลาดคำนวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวัน
ทำการสุดทายของป สวนมูลคายุติธรรมของตราสารหนี้คำนวณโดยใชอัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตรา
สารหนี้ไทย มูลคายุติธรรมของหนวยลงทุนคำนวณจากมูลคาสินทรัพยสุทธิของหนวยลงทุน
4.6 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
อสังหาริมทรัพยเพื่ิอการลงทุนของบริษัทแสดงดวยวิธีราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผื่อการดอยคา
(ถามี)
ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2554 บริษัทไดถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง อสังหา
ริมทรัพยเพื่อการลงทุน โดยวิธีการจัดประเภทอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนที่บันทึกรวมเปนสวนหนึ่งของที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ แยกเปนรายการตางหากภายใตหัวขอ “อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน” ตามที่ระบุในมาตรฐานฉบับปรับปรุงดังกลาว
4.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ และคาเสื่อมราคา
ที่ดินแสดงมูลคาตามราคาทุน อาคารและอุปกรณแสดงในราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผื่อการดอย
คา (ถามี)
ราคาทุนรับรูเมื่อเริ่มแรกที่ไดสินทรัพยมารวมถึงตนทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวกับกับการจัดหาสินทรัพยเพื่อใหสิน
ทรัพยอยูในสภาพพรอมที่จะใชไดตามวัตถุประสงครวมทั้งตนทุนในการรื้อถอน ขนยาย และการบูรณะสถานที่ตั้งของสิน
ทรัพยซึ่งเปนภาระผูกพันของกิจการ (ถามี)
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คาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณคำนวณจากราคาทุนหักมูลคาคงเหลือของสินทรัพยโดยวิธีเสนตรงตาม
อายุการใหประโยชนโดยประมาณดังนี้
อาคารและสิ่งปลูกสราง
20 ป
เครื่องจักรและอุปกรณ
5 ถึง 10 ป
เครื่องตกแตงและเครื่องใชสำนักงาน
3 ถึง 5 ป
ยานพาหนะ
5 ป
บริษัทมีการทบทวนมูลคาคงเหลือและอายุการใหประโยชนทุกป
บริษัทคิดคาเสื่อมราคาสำหรับสวนประกอบของรายการสินทรัพยแตละสวนแยกตางหากจากกันเมื่อสวนประ
กอบแตละสวนนั้นมีตนทุนที่มีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับตนทุนทั้งหมดของสินทรัพยนั้น
คาเสื่อมราคารวมอยูในการคำนวณผลการดำเนินงาน
ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสำหรับที่ดิน สินทรัพยระหวางกอสรางและอุปกรณระหวางติดตั้ง บริษัทตัดรายการที่
ดิน อาคารและอุปกรณ ออกจากบัญชีเมื่อจำหนายสินทรัพย รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหนายหรือตัดจำหนาย
สินทรัพย จะรับรูในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
4.8 สินทรัพยไมมีตัวตนและคาตัดจำหนาย
สินทรัพยไมมีตัวตนที่บริษัทซื้อมาและมีอายุการใชงานจำกัด แสดงในราคาทุนหักดวยคาตัดจำหนายสะสมและ
คาเผื่อดอยคา (ถามี) สินทรัพยไมมีตัวตนถูกตัดจำหนายและบันทึกในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธีเสนตรงตามระยะ
เวลาที่คาดวาจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจนับจากวันที่อยูในสภาพพรอมใชงาน ระยะที่คาดวาจะไดรับประโยชนเชิง
เศรษฐกิจแสดงไดดังนี้
คาลิขสิทธิ์ซอฟแวร
3 ถึง 5 ป
4.9 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันหมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัท ถูกควบคุมโดยบริษัทไมวา
เปนทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัท รวมถึงบริษัทที่ทำหนาที่ถือหุน บริษัทยอย และ
กิจการที่เปนบริษัทยอยในเครือเดียวกัน นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคล
ซึ่งถือหุนที่มีสิทธิออกเสียงไมวาทางตรงหรือทางออมและมีอิทธิพลอยางมีนัยสำคัญกับบริษัท ผูบริหารสำคัญ กรรมการ
หรือพนักงานของบริษัทตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกลชิดกับบุคคลดังกลาว และกิจการที่เกี่ยวของกับบุคคลเหลานั้น
ในการพิจารณาความสัมพันธระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัทแตละรายการ บริษัทคำนึงถึง
เนื้อหาของความสัมพันธมากกวารูปแบบทางกฎหมาย
4.10 เงินตราตางประเทศ
รายการที่เปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการ สินทรัพย
และหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศคงเหลืออยู ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลก
เปลี่ยน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนรวมอยูในการคำนวณผลการดำเนินงาน
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4.11 การดอยคาของสินทรัพย
ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน บริษัทจะประเมินวามีขอบงชี้ของสินทรัพยวามีการดอยคาหรือไม หากสินทรัพย
นั้นมีขอบงชี้ของการดอยคา บริษัทจะประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพย หากมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย
สูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน บริษัทจะรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ผล
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยจะถูกกลับรายการเมื่อมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนเพิ่มขึ้นในภายหลังและจะกลับราย
การไดไมเกินกวามูลคาตามบัญชีภายหลังหักคาเสื่อมราคาสะสมหรือคาตัดจำหนาย มูลคาที่จะไดรับคืนของสินทรัพย
หมายถึง มูลคาจากการใชของสินทรัพย หรือมูลคายุติธรรมของสินทรัพยหักตนทุนในการขาย
4.12 ผลประโยชนพนักงาน
ผลประโยชนระยะสั้น
บริษัทรับรูเงินเดือน คาจาง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคม และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเปนคาใชจายเมื่อ
เกิดรายการ
ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน)
บริษัทและพนักงานไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบดวยเงินที่พนักงานจายสะสมและเงินที่
บริษัทจายสมทบใหเปนรายเดือน สินทรัพยของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไดแยกออกจากสินทรัพยของบริษัท เงินที่บริษัท
จายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเปนคาใชจายเมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน)
บริษัทมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ตอ งจายใหแกพนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงานและตามระเบียบ
พนักงานของบริษัท และตามโครงการผลตอบแทนพนักงานอื่นๆ ซึ่งบริษัทถือวาเงินชดเชยดังกลาวเปนโครงการผลประ
โยชนหลังออกจากงานสำหรับพนักงาน
บริษัทคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานโดยใชวิธีคิดลดแตละหนวยที่
ประมาณการไว (Projected Unit Credit Method) โดยผูบริหารของบริษัทไดทำการประเมินภาระผูกพันดังกลาวตาม
หลักคณิตศาสตรประกันภัย ซึ่งหลักการประมาณการดังกลาวตองใชขอสมมติที่หลากหลาย รวมถึงขอสมมติเกี่ยวกับ
อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน อัตราการมรณะและอัตราเงินเฟอ
ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย (Actuarial gains and losses) สำหรับ
โครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานจะรับรูทันทีเปนกำไรหรือขาดทุน ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัทเลืิอกที่จะบันทึกหนี้สินทั้งหมดดังกลาวเปนครั้งแรกเปนรายการปรับปรุงกำไรสะสม ณ วันที่ 1 สิงหาคม
2554 ตามวิธีปฏิบัติในชวงเปล่ียนแปลงของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19
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4.13 ภาษีเงินไดนิติบุคคล
บริษัทและบริษัทยอยบันทึกภาษีเงินไดนิติบุคคลตามจำนวนที่จะตองจายคำนวณตามหลักเกณฑแหงประมวล
รัษฎากรในอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล (รอบป 2555/2556 : 23%, รอบป 2554/2555 : 30%) ของกำไรสุทธิกอนภาษีเงิน
ไดนิติบุคคล หลังจากปรับปรุงบวกกลับดวยคาใชจายตางๆ ซึ่งไมสามารถถือเปนรายจายในการคำนวณภาษีและหักออก
ดวยรายการที่ไดรับยกเวนหรือไมถือเปนรายไดในการคำนวณภาษี
บริษัทยอยแหงหนึ่งไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีโดยการอนุมัติของคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนซึ่งรวมถึงการ
ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ไดรับจากการประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริมฯ
4.14 การใชประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทำงบการเงินใหเปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝายบริหารตองใชการประมาณและตั้งขอ
สมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบตอจำนวนเงินท่ีเกี่ยวกับรายได คาใชจาย สินทรัพย และหนี้สิน และการเปดเผย
ขอมูลเกี่ยวกับสินทรัพยและหน้ีสินที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจำนวนที่ประมาณไว การใช
ประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ มีดังนี้
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ฝายบริหารประมาณการคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินลูก
หนี้ไมได ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณการเก็บเงินและการวิเคราะหอายุลูกหนี้แตละรายที่คาดวาจะมีปัญหา
ในการรับชำระ
คาเผื่อสินคาเสื่อมสภาพ และราคาขายต่ำกวาราคาทุน
ฝายบริหารไดประมาณการคาเผื่อสินคาเสื่อมคุณภาพ โดยจะตั้งขึ้นสำหรับสินคาเกาลาสมัย เคลื่อนไหวชา/
เสื่อมคุณภาพ และประมาณการคาเผื่อสำหรับสินคาที่มีราคาขายต่ำกวาราคาทุน โดยการประมาณการนั้นจะพิจารณา
จากแนวโนมของราคาขายในตลาด
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ และสินทรัพยไมมีตัวตน
ฝายบริหารเปนผูกำหนดประมาณการอายุการใชงานและมูลคาซากเมื่อเลิกใชงานของอาคารและอุปกรณ และ
สินทรัพยไมมีตัวตนของบริษัท ฝายบริหารตองทบทวนอายุการใชงานและมูลคาซากเมื่อมีความแตกตางไปจากประมาณ
การในงวดกอน หรือมีการตัดจำหนายสินทรัพยที่เสื่อมสภาพหรือไมไดใชงานโดยการขายหรือเลิกใช
4.15 กำไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กำไรตอหุนขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปดวยจำนวนถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนักของหุนสามัญที่ออกอยูใน
ระหวางป

บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน)
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5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทมีบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวของกัน ซึ่งสรุปรายการที่สำคัญมีดังตอไปนี้
ลักษณะธุรกิจ

(หนวย : บาท)
ลักษณะความสัมพันธ

บริษัทยอย
บริษัท สยาม ไอโซ โปร จำกัด
บริษัท มารค เวิลดไวด จำกัด
บริษัท ซิตี้ สตีล โปรดักส จำกัด

จำหนายผลิตภัณฑโลหะและวัสดุอุปกรณที่ใชในอุตสาหกรรม บริษัทถือหุนเปนสัดสวน 99.99%
บริษัทถือหุนเปนสัดสวน 99.99%
ผลิตและจำหนายผลิตภัณฑโลหะ
บริษทั ถือหุนเปนสัดสวน 99.99%
ผลิตและจำหนายผลิตภัณฑโลหะ

บริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัท สยาม ซี.ที.พี. อุตสาหกรรม จำกัด
บริษัท ดับบลิว เค พี แอสเซ็ท พลัส จำกัด

จำหนายอุปกรณประดับยนตที่ทำจากโลหะ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย

ผูถือหุนรวมกัน
บริษัทใหญ

ในระหวางป บริษัทและบริษัทยอยมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน รายการธุรกิจดังกลาวเปนไป
ตามเงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามสัญญาที่ตกลงกันระหวางบริษัทและบริษัทเหลานั้น ซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถ
สรุปไดดังนี้
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
2556
2555

รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน
คาไฟฟา
คาเชา
รายการธุรกิจกับบริษัทยอย
ขายสินคาและวัตถุดิบ
รายไดคาบริหารงาน
รายไดคาบริการ
รายไดคาไฟฟา
รายไดคาน้ำมัน
ซื้อสินคา
คาเชารถ
ขายสินทรัพย
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1.5
0.6

1.4
0.6

-

-

-

-

12.5
4.5
1.4
37.1
0.9

1.5
10.7
7.1
1.4
0.5
21.6
0.1
8.4

(หนวย : ลานบาท)
นโยบายราคา

ตนทุนบวกกำไรสวนเพิ่ม
ราคาตามสัญญา
ตนทุนบวกกำไรสวนเพิ่มและราคาทุน
ตนทุนบวกกำไรสวนเพิ่ม
ตนทุนบวกกำไรสวนเพิ่ม
ตนทุนบวกกำไรสวนเพิ่ม
ตนทุนบวกกำไรสวนเพิ่ม
ตนทุนบวกกำไรสวนเพิ่ม
ราคาตามสัญญา
มูลคายุติธรรมและมูลคาทางบัญชี

บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ยอดคงคางระหวางบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2556 และ 2555 มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
กรกฎาคม 2556 กรกฎาคม 2555

ลูกหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของ
บริษัท สยาม ไอโซ โปร จำกัด
บริษัท มารค เวิลดไวด จำกัด
บริษัท ซิตี้ สตีล โปรดักส จำกัด
รวมลูกหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน
เจาหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัท มารค เวิลดไวด จำกัด
บริษัท ซิตี้ สตีล โปรดักส จำกัด
บริษัท สยาม ซี.ที.พี. อุตสาหกรรม จำกัด
รวมเจาหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน

146,665
146,665

139,100
139,100

6. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
บัญชีนี้ประกอบดวย
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
กรกฎาคม 2556 กรกฎาคม 2555

เงินสดและเงินสดยอย
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย
- กระแสรายวัน
เงินฝากประจำ 3 เดือน
เงินลงทุนระยะสั้น - ตั๋วแลกเงิน (อายุไมเกิน 3 เดือน)

743,097
199,033,691
107,852
101,010,474
300,895,114

578,394
200,301,715
102,390
10,300
50,000,000
250,992,799

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
กรกฎาคม 2556 กรกฎาคม 2555

16,371
1,219,308
2,429,649
3,665,328

62,916
972,705
2,059,964
3,095,585

10,785,389
10,785,389

69,058
9,024,077
9,093,135

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
กรกฎาคม 2556 กรกฎาคม 2555

78,690
18,041,722
64,684
10,474
18,195,570

89,555
7,432,159
59,277
10,300
7,591,291

เงินฝากออมทรัพยแและเงินฝากประจำมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวตามอัตราที่ธนาคารกำหนด
เงินลงทุนระยะสั้นมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.00 ตอป
7. เงินทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย
บัญชีนี้ประกอบดวย
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
กรกฎาคม 2556 กรกฎาคม 2555

เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย - ราคาทุน
- กองทุนรวมตลาดเงิน
- กองทุนตราสารแหงหนี้ทั่วไป
รวม
บวก กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลง
มูลคาของเงินลงทุน
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย - แสดงตามมูลคายุติธรรม
บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน)

70,196,340
9,818,800
80,015,140

79,667,755
79,667,755

2,604,607
82,619,747

855,614
80,523,369

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
กรกฎาคม 2556 กรกฎาคม 2555

-

-
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8. ลูกหนี้การคา
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2556 และ 2555 ยอดคงเหลือของลูกหนี้การคาเปนลูกหนี้ในสกุลเงินบาทโดยแยกตาม
(หนวย : บาท)
อายุหนี้ที่คงคางนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระไดดังนี้
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
กรกฎาคม 2556 กรกฎาคม 2555

อายุหนี้คางชำระ
ยังไมครบกำหนด
ไมเกิน 3 เดือน
มากกวา 3 เดือนถึง 6 เดือน
สุทธิ

63,491,128
42,177,346
105,668,474

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
กรกฎาคม 2556 กรกฎาคม 2555

648,025
946,687
32,485,938
34,080,650

4,725,546
2,086,532
6,812,078

58,123,493
42,859,183
100,982,676

9. สินคาคงเหลือ
บัญชีนี้ประกอบดวย

สินคาสำเร็จรูป
งานระหวางทำ
วัตถุดิบ
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
กรกฎาคม 2556 กรกฎาคม 2555

8,444,343
3,010,890
11,455,233

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
กรกฎาคม 2556 กรกฎาคม 2555

783,861
783,861

686,045
1,336,530
23,806,565
25,829,140

823,836
823,836

10. เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
บริษัทและบริษัทยอยไดนำเงินฝากธนาคารไปเปนหลักทรัพยค้ำประกันสำหรับหนังสือค้ำประกันที่ออกโดย
ธนาคารในนามของบริษัทและบริษัทยอย และเปนหลักทรัพยค้ำประกันตามปกติธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอย
11. เงินลงทุนในบริษัทยอย
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2556 และ 2555 เงินลงทุนในบริษัทยอยซึ่งบันทึกโดยวิธีราคาทุนเปนเงินลงทุนในหุน
สามัญของบริษัทดังตอไปนี้
(หนวย : บาท)
ทุนชำระแลว
ชื่อบริษัท

วิธีสวนไดเสีย
2555

2556

เงินปันผลรับ

2556

2555

บริษัท สยาม ไอโซ โปร จำกัด

112,000,000

112,000,000

146,234,795 156,749,181 111,999,940

111,999,940

10,751,994

บริษัท มารค เวิลดไวด จำกัด

280,200,000

280,200,000

366,193,967 401,989,711 264,819,940

264,819,940

39,227,992

บริษัท ซิตี้ สตีล โปรดักส จำกัด

247,050,000

247,050,000

577,336,794 457,765,820 247,049,980

247,049,980

1,089,765,556 1,016,504,712 623,869,860

623,869,860

รวมเงินลงทุนในบริษัทยอย

2556

วิธีราคาทุน
2555

2556

49,979,986

12. อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
ในไตรมาสที่สามของป 2552/2553 บริษัทยอยไดซื้อที่ดินเปลามูลคา 18.10 ลานบาท และไดรับโอนกรรมสิทธิ์แลว
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนของบริษัทยอย เปนที่ดินที่บริษัทยอยถือครองไวโดยที่ปัจจุบันยังมิไดระบุวัตถุประ
สงคของการใชงานในอนาคต บริษัทยอยมีการประเมินราคาอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนโดยผูประเมินอิสระ เมืื่อวันที่ 1 สิงหาคม
2555 ตามวิธีเปรียบเทียบตามราคาตลาด โดยมีมูลคายุติธรรมของที่ดิน เปนจำนวนเงิน 20.96 ลานบาท
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บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
13. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
บัญชีนี้ประกอบดวย
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31
กรกฎาคม 2555

ราคาทุน
ที่ดิน
อาคาร
เครื่องจักรและอุปกรณ
ยานพาหนะ
เครื่องตกแตงและเครื่องใชสำนักงาน
งานระหวางกอสรางและติดตั้ง
รวม
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
อาคาร
เครื่องจักรและอุปกรณ
ยานพาหนะ
เครื่องตกแตงและเครื่องใชสำนักงาน
รวม
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ

เพิ่มขึ้น

งบการเงินรวม
ลดลง

58,858,269
196,258,750
484,880,204
40,803,330
13,142,544
15,937,307
809,880,404

13,507,067
10,431,868
395,165
32,826,123
57,160,223

(3,700,130)
(80,000)
(3,780,130)

28,014,223
167,172,164
36,452,503
9,217,475
240,856,365
569,024,039

9,496,586
47,329,419
448,518
1,133,824
58,408,347

(3,285,855)
(12,644)
(3,298,499)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31
กรกฎาคม 2554

เพิ่มขึ้น

งบการเงินรวม
ลดลง

(หนวย : บาท)
โอนเขา
(ออก)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31
กรกฎาคม 2556

345,600
(345,600)
-

37,510,809
211,215,728
36,888,377
10,351,299
295,966,213
567,294,284
(หนวย : บาท)

โอนเขา
(ออก)

ราคาทุน
ที่ดิน
58,858,269
74,927,710
อาคาร
121,331,040
73,909,597
6,013,000
เครื่องจักรและอุปกรณ
404,957,607
(70,000)
ยานพาหนะ
40,873,330
318,098
เครื่องตกแตงและเครื่องใชสำนักงาน
12,824,446
- (148,837,307)
93,231,321
งานระหวางกอสรางและติดตั้ง
71,543,293
(70,000)
99,562,419
รวม
710,387,985
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
7,229,504
20,784,719
อาคาร
41,614,516
125,557,648
เครื่องจักรและอุปกรณ
(69,999)
741,259
35,781,243
ยานพาหนะ
1,285,323
7,932,152
เครื่องตกแตงและเครื่องใชสำนักงาน
(69,999)
50,870,602
190,055,762
รวม
520,332,223
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ
คาเสื่อมราคาสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม
2556 (54.11 ลานบาท รวมอยูในตนทุนขายและบริการ สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายบริหาร)
2555 (45.20 ลานบาท รวมอยูในตนทุนขายและบริการ สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายบริหาร)
บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน)

58,858,269
196,258,750
495,032,741
51,155,198
13,537,709
48,417,830
863,260,497

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31
กรกฎาคม 2555

58,858,269
196,258,750
484,880,204
40,803,330
13,142,544
15,937,307
809,880,404
28,014,223
167,172,164
36,452,503
9,217,475
240,856,365
569,024,039
58,408,347
50,870,602
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31
กรกฎาคม 2555

ราคาทุน
อาคาร
เครื่องจักรและอุปกรณ
ยานพาหนะ
เครื่องตกแตงและเครื่องใชสำนักงาน
รวม
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
อาคาร
เครื่องจักรและอุปกรณ
ยานพาหนะ
เครื่องตกแตงและเครื่องใชสำนักงาน
รวม
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ

เพิ่มขึ้น

-

4,464,395
38,137,039
9,426,283
4,166,257
56,193,974
1,334,511
37,135,892
9,426,280
4,092,878
51,989,561
4,204,413

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31
กรกฎาคม 2554

ราคาทุน
อาคาร
เครื่องจักรและอุปกรณ
ยานพาหนะ
เครื่องตกแตงและเครื่องใชสำนักงาน
รวม
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
อาคาร
เครื่องจักรและอุปกรณ
ยานพาหนะ
เครื่องตกแตงและเครื่องใชสำนักงาน
รวม
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ
คาเสื่อมราคาสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม
2556 (ทั้งหมดรวมอยูในคาใชจายบริหาร)
2555 (ทั้งหมดรวมอยูในคาใชจายบริหาร)

4,464,395
47,694,789
17,931,357
4,166,257
74,256,798
1,112,666
41,171,097
17,862,839
4,021,548
64,168,150
10,088,648

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ลดลง

221,239
100,049
45,263
366,551

221,845
1,328,240
3,656
71,330
1,625,071

โอนเขา
(ออก)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31
กรกฎาคม 2556

(4,625,630)
(4,625,630)

-

4,464,395
33,511,409
9,426,283
4,166,257
51,568,344

(3,724,624)
(3,724,624)

-

1,555,750
33,511,317
9,426,280
4,138,141
48,631,488
2,936,856

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ลดลง

เพิ่มขึ้น

(หนวย : บาท)

(หนวย : บาท)
โอนเขา
(ออก)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31
กรกฎาคม 2555

(9,557,750)
(8,505,074)
(18,062,824)

-

4,464,395
38,137,039
9,426,283
4,166,257
56,193,974

(5,363,445)
(8,440,215)
(13,803,660)

-

1,334,511
37,135,892
9,426,280
4,092,878
51,989,561
4,204,413
366,551
1,625,071

บริษัทยอยไดนำที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง ซึ่งมีมูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2556 จำนวน 140.9
ลานบาท (ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2555 : 145.8 ลานบาท) ไปจดจำนองไวกับธนาคารเพื่อค้ำประกันวงเงินสินเชื่อที่ไดรับจากสถาบัน
การเงิน
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บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2556 และ 2555 บริษัทและบริษัทยอยมีอุปกรณจำนวนหนึ่ง ซึ่งตัดคาเสื่อมราคาหมด
แลวแตยังใชงานอยู ราคาทุนของสินทรัพยดังกลาวมีจำนวน 65.5 ลานบาท และ 64.6 ลานบาท ตามลำดับ (เฉพาะกิจการ : 47.0
ลานบาท และ 46.9 ลานบาท ตามลำดับ)
14. สินทรัพยไมมีตัวตน
บัญชีนี้ประกอบดวย
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31
กรกฎาคม 2555

ราคาทุน
โปรแกรมคอมพิวเตอร
หัก คาตัดจำหนายสะสม
สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ

2,006,770
1,567,297
439,473

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31
กรกฎาคม 2554

ราคาทุน
โปรแกรมคอมพิวเตอร
2,006,770
หัก คาตัดจำหนายสะสม
1,067,986
938,784
สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ
คาตัดจำหนายสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม (รวมอยูในคาใชจายบริหาร)
2556
2555

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31
กรกฎาคม 2555

ราคาทุน
โปรแกรมคอมพิวเตอร
หัก คาตัดจำหนายสะสม
สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ

บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน)

1,279,270
1,037,077
242,193

(หนวย : บาท)

งบการเงินรวม
เพิ่มขึ้น
ลดลง

434,878

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31
กรกฎาคม 2556

-

(หนวย : บาท)

งบการเงินรวม
เพิ่มขึ้น
ลดลง

499,311

2,006,770
2,002,175
4,595

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31
กรกฎาคม 2555

-

2,006,770
1,567,297
439,473
434,878
499,311
(หนวย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น
ลดลง

241,982

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31
กรกฎาคม 2556

-

1,279,270
1,279,059
211

รายงานประจำป 2556 : 67

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31
กรกฎาคม 2554

(หนวย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น
ลดลง

ราคาทุน
โปรแกรมคอมพิวเตอร
1,279,270
หัก คาตัดจำหนายสะสม
780,705
498,565
สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ
คาตัดจำหนายสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม (รวมอยูในคาใชจายบริหาร)
2556
2555

256,372

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31
กรกฎาคม 2555

-

1,279,270
1,037,077
242,193
241,982
256,372

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2556 บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยไมมีตัวตนจำนวนหนึ่ง ซึ่งตัดคาตัดจำหนายหมด
แลวแตยังใชงานอยู ราคาทุนของสินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาวมีจำนวน 1.9 ลานบาท (เฉพาะกิจการ : 1.3 ลานบาท)
15. ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
บริษัทถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชนพนักงาน ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1
มกราคม 2554 มีรายละเอียดดังนี้
งบแสดงฐานะการเงิน
งบการเงินรวม
2556

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานยกมาตนป
ตนทุนบริการปัจจุบัน
ตนทุนดอกเบี้ย
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานยกไปปลายป

2555

705,927
72,937
28,579
807,443

610,763
70,306
24,858
705,927

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555

267,296
26,666
10,879
304,841

232,222
25,623
9,451
267,296

คาใชจายที่รับรูในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งบการเงินรวม
2556

ตนทุนขายและบริการ
คาใชจายในการบริหาร
คาตอบแทนผูบริหาร
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน
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14,783
34,693
23,461
28,579
101,516

2555

14,426
33,337
22,543
24,858
95,164

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555

3,205
23,461
10,879
37,545

3,080
22,543
9,451
35,074

บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอสมมุติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตรประกันภัย
รอยละ

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 และ 2555
อัตราคิดลด
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน
อัตราการมรณะ

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

4.07
4.07
2-8
2-8
0 - 15
0 - 15
อางอิงจากตาราง
อางอิงจากตาราง
มรณะไทย พ.ศ. 2551 มรณะไทย พ.ศ. 2551

16. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงคในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัทคือ การจัดใหมีซึ่งโครงสรางทางการเงินที่เหมาะสม
และการดำรงไวซึ่งความสามารถในการดำเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง
ตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2556 และ 2555 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ มีอัตราสวน
หนี้สินตอทุนเทากับ 0.019 : 1 และ 0.016 : 1 ตามลำดับ
17. เงินปันผล
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไดมีมติอนุมัติใหบริษัทจายเงินปันผลจากกำไรของ
รอบป 2554/2555 ใหแกผูถือหุนของบริษัทในอัตราหุนละ 0.16 บาท รวมเปนเงิน 48 ลานบาท โดยมติดังกลาวไดรับการอนุมัติจาก
ที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 โดยบริษัทกำหนดจายเงินปันผลใหกับผูถือหุนในเดือนธันวาคม
2555
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไดมีมติอนุมัติใหบริษัทจายเงินปันผลจากกำไรของ
รอบป 2553/2554 ใหแกผูถือหุนของบริษัทในอัตราหุนละ 0.10 บาท รวมเปนเงิน 30 ลานบาท โดยมติดังกลาวไดรับการอนุมัติ
จากที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 โดยบริษัทกำหนดจายเงินปันผลใหกับผูถือหุนในเดือน
ธันวาคม 2554
18. คาใชจายตามลักษณะ
รายการคาใชจายแบงตามลักษณะ ประกอบดวยรายการคาใชจายที่สำคัญดังตอไปนี้
(หนวย : บาท)
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
2556
2555

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใชไป
การเปลี่ยนแปลงในสินคาสำเร็จรูปและงานระหวางทำ
คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
คาใชจายพนักงาน
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน

บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน)

387,278,905 418,019,878
(392,678)
427,863
58,843,225 51,369,913
(325,182)
(947,206)
52,208,204 46,628,138
70,306
72,937

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ
2556
2555

39,976
608,533
14,936,558
26,666

1,739,877
1,881,443
17,066,921
25,623
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
19. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
บริษัท และบริษัทยอย และพนักงานของบริษัทและบริษัทยอยไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตาม
พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัท และบริษัทยอยและพนักงานจะจายสมทบเขากองทุนเปนรายเดือนใน
อัตรารอยละ 2 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนทิสโก จำกัด และจะจายใหแก
พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบวาดวยกองทุนของบริษัท และบริษัทยอย บริษัทและบริษัทยอยไดจายเงินสมทบ
กองทุนสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 และ 2555 เปนจำนวนเงิน 0.86 ลานบาท และ 0.86 ลานบาท ตามลำดับ (เฉพาะ
กิจการ : 0.85 ลานบาท และ 0.85 ลานบาท ตามลำดับ)
20. ภาษีเงินไดนิติบุคคล
บัญชีนี้ประกอบดวย

(หนวย : บาท)
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

สวนประกอบหลักของคาใชจาย (รายได) ภาษีเงินได
กำไรทางบัญชีกอนภาษีเงินได
รายการปรับปรุงเพื่อเป็นกำไรทางภาษี
คาใชจายที่ไมสามารถนำมาหักภาษี
คาใชจาย (การกลับรายการ) ที่สามารถนำมาหักภาษี
รายการระหวางกัน
รายไดเงินปันผลที่ไดรับการยกเวน
กำไรสุทธิที่ไดรับยกเวนจากการไดรับสิทธิสงเสริมการลงทุน
กำไร (ขาดทุน) ทางภาษี
คาใชจายภาษีเงินได

2556

2555

126,398,969

141,613,104

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ
2556

2555

51,297,926

2,572,954

158,904
576,472
350,485
(1,200)
(111,769)
(311,441)
3,822,215
(2,122,402)
- (49,979,986)
(119,338,564) (136,347,892)
1,475,644
9,552,130
4,977,047
339,398
2,865,639
1,144,721

242,652
(19,000)
2,796,606
838,982

21. สิทธิพิเศษจากการสงเสริมการลงทุน
บริษัท ซิตี้ สตีล โปรดักส จำกัด ไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 จาก
จากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนตามบัตรสงเสริมเลขที่ 2007(1)/2552 สำหรับกิจการผลิตอุปกรณในการขนถายและจัดเก็บ
สินคาที่มีขั้นตอนการออกแบบ ทั้งนี้ภายใตเงื่อนไขตางๆ ที่กำหนดไว สิทธิพิเศษดังกลาวรวมถึง
ก. ไดรับลดหยอนอากรขาเขาสำหรับเครื่องจักรกึ่งหนึ่งตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
ข. ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริมมีกำหนด
เวลาแปดป นับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการนั้น (เริ่มมีรายไดวันที่ 3 สิงหาคม 2553)
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
รายไดของบริษัทยอยดังกลาวสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 และ 2555 แยกตามกิจกรรมที่ไดรับการ
ส่งเสริมการลงทุนและกิจการที่ไมไดรับการสงเสริมการลงทุนแสดงไดดังนี้
กิจกรรมที่ได
รับการสงเสริม
การลงทุน

รายไดในประเทศ
รายไดจากการขาย
รายไดอื่น
รวมรายไดในประเทศ

477,639,893
2,000,330
479,640,223

2556
กิจกรรมที่ไมได
รับการสงเสริม
การลงทุน

309,041
309,041

รวม

477,639,893
2,309,371
479,949,264

กิจกรรมที่ได
รับการสงเสริม
การลงทุน

497,230,514
980,233
498,210,747

2555
กิจกรรมที่ไมได
รับการสงเสริม
การลงทุน

-

(หนวย : บาท)
รวม

497,230,514
980,233
498,210,747

22. การเสนอขอมูลทางการเงินจำแนกตามสวนงาน
บริษัทและบริษัทยอยดำเนินธุรกิจสวนใหญในสวนงานทางภูมิศาสตรภายในประเทศและดำเนินกิจการในการ
ผลิตและจำหนายผลิตภัณฑที่เกี่ยวกับโลหะโครงสราง ผลิตภัณฑที่เกี่ยวกับอุปกรณจัดเก็บและลำเลียง ผลิตภัณฑโลหะแปรรูป
พรอมทั้งใหบริการแปรรูปโลหะครบวงจรและจำหนายโลหะ โดยยอดขาย กำไรจากการดำเนินงาน และสินทรัพยเกือบทั้งหมด
ของบริษัทและบริษัทยอยเกี่ยวเนื่องกับสวนงานการผลิตและจำหนายผลิตภัณฑเกี่ยวกับโลหะ
23. ภาระผูกพัน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
23.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเชาดำเนินงาน
บริษัทและบริษัทยอยไดทำสัญญาเชาอาคารและโรงงานกับบริษัทที่เกี่ยวของกันแหงหนึ่งเปนเวลา 36 เดือน
ระยะเวลาของสัญญาตั้งแตเดือนสิงหาคม 2556 ถึงเดือนกรกฎาคม 2559 โดยมีอัตราคาเชาเดือนละ 52,800.00 บาท
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2556 บริษัทมีภาระผูกพันในการจายคาเชาตามสัญญา ดังนี้
ลานบาท
จายชำระภายในหนึ่งป
0.6
จายชำระภายหลังจากหนึ่งปแตไมเกินหาป
1.3
23.2

การค้ำประกัน
ณ วันที่ 31 กรกฏาคม 2556 และ 2555 บริษัทและบริษัทยอยมีหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของ
บริษัทและบริษัทยอยเปนจำนวนประมาณ 2.2 ลานบาท และ 1.4 ลานบาท ตามลำดับ (เฉพาะกิจการ : 0.6 ลานบาท และ 0.6
ลานบาท ตามลำดับ) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัท และบริษัทยอย

บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน)
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23.3

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
บริษัทและบริษัทยอยมีวงเงินกูจากธนาคารพาณิชยในประเทศเปนจำนวนเงิน 290 ลานบาท (ณ วันที่ 31 กรกฎาคม
2555 : 410 ลานบาท) เงินกูยืมดังกลาวค้ำประกัน โดยบริษัทยอยสองแหง และที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางของบริษัทยอยแหงหนึ่ง
23.4

อื่นๆ
บริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสวนของเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่ยังไมเรียกชำระเปนจำนวนประมาณ 79.75 ลาน

บาท
24. เครื่องมือทางการเงิน
24.1 นโยบายการบัญชี
รายละเอียดของนโยบายการบัญชีที่สำคัญ วิธีการที่ใช ซึ่งรวมถึงเกณฑในการรับรูรายไดและคาใชจายที่เกี่ยว
กับสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินแตละประเภทไดเปดเผยไวแลวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4
24.2

นโยบายการบริหารความเสี่ยงสำหรับเครื่องมือทางการเงิน
บริษัทและบริษัทยอยบริหารความเสี่ยงทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นในสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน
ตามปกติธุรกิจ โดยใชระบบการจัดการและการควบคุมภายในองคกรโดยทั่วไป และไมไดถือหรือออกอนุพันธทางการเงินใดๆ
24.3

ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ
บริษัทและบริษัทยอยมีความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การคา ฝายบริหารควบคุมความเสี่ยง
นี้โดยการกำหนดใหมีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทและบริษัทยอยจึงไมคาดวาจะไดรับความ
เสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการใหสินเชื่อ นอกจากนี้ การใหสินเชื่อของบริษัทและบริษัทยอยไมมีการกระจุกตัว เนื่องจากบริษัท
และบริษัทยอยมีฐานของลูกคาที่หลากหลายและมีอยูจำนวนมากราย จำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทและบริษัทยอยอาจตองสูญเสีย
จากการใหสินเชื่อคือมูลคาตามบัญชีของลูกหนี้ที่แสดงอยูในงบแสดงฐานะการเงิน
24.4

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริษัทและบริษัทยอยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน อยางไรก็
ตาม เนื่องจากสินทรัพยทางการเงินสวนใหญมีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัท
และบริษัทยอยจึงอยูในระดับต่ำ
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ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2556 สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย
ไดดังนี้

(หนวย : ลานบาท)

งบการเงินรวม

สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย
ลูกหนี้การคา
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
หนี้สินทางการเงิน
เจาหนี้การคา

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม
ราคาตลาด

ไมมีอัตรา
ดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย
(รอยละตอป)

รวม

301
2
303

83
106
189

301
83
106
2
492

-

16
16

16
16

0.00 - 2.90
1.65 - 2.35

(หนวย : ลานบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้การคา
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
หนี้สินทางการเงิน
เจาหนี้การคา

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม
ราคาตลาด

ไมมีอัตรา
ดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย
(รอยละตอป)

รวม

18
2
20

-

7

18
7
2
27

-

11
11

11
11

7
-

0.00 - 1.00
1.65 - 1.70

-

24.5

มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
เนื่องจากสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินสวนใหญของบริษัทและบริษัทยอยจัดอยูในประเภทระยะสั้น บริษัท
และบริษัทยอยจึงประมาณมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินใกลเคียงกับมูลคาตามบัญชีที่แสดงในงบแสดง
ฐานะการเงิน
25. การจัดประเภทรายการบัญชีใหม
บริษัทไดจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงินสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 ใหมเพื่อ
ใหสอดคลองกับการจัดประเภทรายการในงบการเงินสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 ซึ่งไมมีผลกระทบตอกำไรสุทธิหรือ
สวนของผูถือหุนที่ไดเคยแสดงไวเดิม
บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน)

รายงานประจำป 2556 : 73

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
25. เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2556 ไดมีมติอนุมัติใหเสนอการจายเงินปันผล
สำหรับป 2555/2556 ในอัตราหุนละ 0.16 บาท
บริษัทจะนำเสนอมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทดังกลาวขางตนตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อขออนุมัติตอไป
27. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินไดรับการอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2556

74 : รายงานประจำป 2556

บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน)

นักลงทุนสัมพันธ
อีเมล : ir@wkpgroup.com

บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน)
88/3 หมูที่ 4 ถนนบายพาส ตำบลหนองไมแดง อำเภอเมืองชลบุร จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท : +66 (0)38 782 064 - 68 โทรสาร : +66 (0)38 782 069 - 70
เว็บไซต : www.citysteelpcl.com อีเมล : city@wkpgroup.com

