Our services start before we sell.
Customer satisfaction is our first priority.
We build our reputation on quality.
We build our future on your satisfaction.

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

INNOVATION FOR
Material Handling Equipment
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สรุปข้อมูลทางการเงิน
ผลการดําเนินงานโดยรวมของกลุมบริษัทสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม
หนวย
(ลานบาท)
(ลานบาท)
(ลานบาท)
(ลานบาท)
(ลานบาท)
(ลานบาท)
(ลานบาท)

รายไดรวม
กําไรขั้นตน
กําไรสุทธิ
สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุน รวม
ทุนเรียกชําระแลว

2556
701.21
176.21
125.24
1,114.09
24.40
1,089.69
300.00

2557
767.35
203.81
148.58
1,246.65
54.77
1,191.88
300.00

2558
680.71
184.15
138.08
1,314.28
32.68
1,281.60
300.00

อัตราสวนทางการเงินของกลุมบริษัทสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม
อัตรากําไรขัน้ ตน
อัตรากําไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย
อัตราสวนสภาพคลอง
อัตราสวนหนี้สนิ ตอสวนของผูถ ือหุน
อัตราสวนการจายเงินปนผล

หนวย
(%)
(%)
(%)
(%)
(เทา)
(เทา)
(%)

2556
25.31
17.86
11.92
11.56
22.78
0.02
34.59

2557
26.77
19.36
13.02
12.59
13.03
0.05
38.33

รายไดรวม

2558
27.42
20.28
11.17
10.78
24.01
0.03
32.31

สินทรัพยรวม

767.35

1,314.28
1,246.65

701.21

680.71

2556

2557

1,114.09

2558

2556

กําไรสุทธิ

2557

หนี้สินและสวนของผูถือหุน
สวนของผูถือหุนรวม

148.58
138.08

24.40

125.24
1,089.69

2556

2557

2558

2558

2556

หนี้สินรวม

54.77

32.68

1,191.88

1,281.60

2557

2558
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รายงานประจําปี 2558 : ธุรกิจของบริษัท

ภาพรวม นโยบาย และลั ก ษณะการประกอบธุร กิ จ
ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริ ษัท ซิตี ้ สตีล จํ ากัด (มหาชน) เริ่ มก่อตัง้ เมื่ อวันที่ 7
สิ ง หาคม 2538 ด้ วยทุ น จดทะเบี ยน 1 ล้ านบาท โดยมี
วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์
ที่เกี่ยวกับโลหะ ปั จจุบนั บริ ษัท ซิตี ้ สตีล จํากัด (มหาชน) มีทนุ
จดทะเบียน 300 ล้ านบาท และเป็ นหนึ่งในบริ ษัทที่อยู่ในกลุ่ม
เหล็ ก (STEEL) ของการจั ด กลุ่ม ของตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย (SET) และมีการประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นใน
บริ ษั ท อื่ น (Holding Company) ซึ่ ง ได้ มี ก ารถื อ หุ้ นในบริ ษั ท
ย่อยทางตรง 3 บริ ษั ท คื อ บจก.สยาม ไอโซ โปร, บจก.มาร์ ค
เวิลด์ไวด์, และบจก.ซิตี ้ สตีล โปรดักส์ และบริ ษัทย่อยทางอ้ อม
อี ก 1 บริ ษั ท คื อ CT Universal Company Limited ซึ่ ง เป็ น
บริ ษัทที่ได้ จดทะเบียนในเขตบริ หารพิเศษฮ่องกง
ในปี 2557/2558 กลุ่ม บริ ษั ท ดํ าเนิ น ธุรกิ จหลักในส่วน
งานดําเนินงานเพียงส่วนงานเดียวคือ การประกอบธุรกิจผลิต
และจําหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับโลหะ โดยมีการแยกสายงาน
การขายและการผลิตออกเป็ น 2 สายงาน คือ (1) สายงานผลิต
และจํ า หน่ า ยผลิ ต ภัณ ฑ์ โลหะโครงสร้ าง, ผลิ ต ภัณ ฑ์ โลหะที่
เกี่ยวกับอุปกรณ์ จดั เก็บและลําเลียงสินค้ า, และผลิตภัณฑ์ที่ทํา
จากโลหะอื่น ๆ และ (2) สายงานผลิต และจํ า หน่า ยโลหะ,
ชิ ้นส่วนโลหะ, และผลิตภัณฑ์โลหะแปรรูป รวมทังการให้
้
บริ การ
ด้ านโลหะครบวงจร นอกจากนั น้ แล้ ว เพื่ อให้ สามารถ
ตอบสนองความต้ อ งการของลูก ค้ า ได้ อ ย่ า งครบครั น กลุ่ม
บริ ษั ท ยั ง ได้ มี ก ารจั ด จํ า หน่ า ยวัส ดุ อุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ในโรงงาน
อุตสาหกรรมให้ กบั ลูกค้ าอีกด้ วย

กลุม่ บริ ษัทเป็ นผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะ
ที่สามารถตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ อย่างครบครัน
เนื่ องจากมีการผลิตและจํ าหน่ายผลิตภัณ ฑ์ โลหะทุกประเภท
และให้ บ ริ ก ารที่ เกี่ ย วกับ โลหะอย่ า งหลากหลายตามความ
ต้ องการของลู ก ค้ า (Made to Order) โดยใช้ เครื่ อ งจั ก รที่
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงในการผลิตเพื่อเน้ นคุณภาพของ
สิน ค้ า และมี ป ณิ ธานการให้ บ ริ การที่ ดีที่ สุดกับ ลูกค้ า รวมถึง
การจัดส่งที่ตรงเวลา
ปั จจุบนั กลุ่มบริ ษัทมีกําลังการผลิตรวม 39,500 ตันต่อ
ปี โดยมี โ รงงานจํ า นวน 4 แห่ ง ตั ง้ อยู่ใ นจั ง หวัด ชลบุ รี โดย
โรงงานแห่งแรก, โรงงานแห่งที่สอง, และโรงงานแห่งที่สาม มี
กํ า ลัง การผลิ ต รวม 18,000 ตัน ต่ อ ปี ดํ า เนิ น งานภายใต้ ก าร
จัดการของ บจก.มาร์ ค เวิลด์ ไวด์ โดยโรงงานแห่งแรกมีกําลัง
การผลิต 9,000 ตัน ต่ อ ปี , โรงงานแห่ งที่ สองมี กํ า ลังการผลิ ต
7,000 ตันต่อปี , และโรงงานแห่งที่สามมีกําลังการผลิต 2,000
ตันต่อ ในส่วนของโรงงานแห่งที่สี่นนั ้ มีกําลังการผลิต 21,500
ตัน ต่อ ปี ดํา เนิน งานภายใต้ ก ารจัด การของ บจก.ซิตี ้ สตีล
โปรดักส์
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nÁ¦·¤µÎµ´µnÁ¦·¤
µ¦¨» %2, 

ͻ ".·¸Ê¸¨Ã¦´r" Á¡·É¤
»³Á¸¥¦·¬´Á}
¨oµµ

ͻ Åo¦´¦µª´¨v6(7$:$5'6w
¦µª´¨¦·¬´³Á¸¥oµ¨
µ¦ÎµÁ·µ¥°Á¥¸É¥¤
Îµ®¦´¦·¬´³Á¸¥Ä
¨µ®¨´¦´¡¥r¸É¤¸¤¼¨nµ
®¨´¦´¡¥rµ¤¦µµ¨µÅ¤n
Á·, ¨oµµ¨»n¤¸É

ͻ ´´Êv&78QLYHUVDO
&RPSDQ\/LPLWHGwÄÁ 
¦·®µ¦¡·Á«¬±n°Á¤ºÉ°ª´¸É
15 ¤¦µ¤2557 oª¥»
³Á¸¥3 ¨oµ°¨¨µ¦r
®¦´°Á¤¦·µÃ¥¤¸
ª´»¦³rÁ¡ºÉ°¦°¦´
Âµ¦ ¥µ¥»¦· °¨»n¤
¦·¬´²

e2552
e2550
e2549
e2547
ͻ Åo¦´µ¦¦´¦°¤µ¦µ
,62
ͻ Ád«¼¥r¦·µ¦µÃ¨®³
µ µ1 
ͻ “.¥µ¤Å°ÃÃ¦” Á¦·É¤
ÎµÁ·µ¦¨·Ã¥Åo¦´µ¦
nÁ¦·¤µÎµ´µnÁ¦·¤
µ¦¨» %2, 
ͻ Á¡·É¤»³Á¸¥¦·¬´Á}
 ¨oµµ
ͻ ³Á¸¥Â¦£µ¡Á}
¦·¬´¤®µÁ¤ºÉ°ª´¸É5
»¨µ¤

ͻ Á¡·É¤»³Á¸¥¦·¬´Á}
 ¨oµµ
ͻ Åo¦´°»¤´·Ä®oÁ}¦·¬´
³Á¸¥Ä¨µ®¨´¦´¡¥r
Â®n¦³Á«Å¥
ͻ Á¦·É¤µ¦ºÊ° µ¥®»o¦´ÊÂ¦Á¤ºÉ°
ª´¸É23 »¤£µ¡´r

ͻ “.¤µ¦rÁª·¨rÅªr” Á¦·É¤
ÎµÁ·µ¦¨·Ã¥Åo¦´µ¦
nÁ¦·¤µÎµ´µnÁ¦·¤
µ¦¨» %2, 

ͻ ´´Ê“.·¸Ê¸¨Ã¦
´r” Á¤ºÉ°ª´¸É7 ´¥µ¥
2552 oª¥»³Á¸¥
¦·¬´ ¨oµµ

e2546
e2545
e2538
ͻ Á¦·É¤n°´Ê"¦·¬´·¸Ê¸¨
Îµ´" Á¤ºÉ°ª´¸É7 ·®µ¤
2558 oª¥»³Á¸¥
¦·¬´1 ¨oµµ
ͻ Á¦·É¤ÎµÁ·µ¦¨·°»¦r
´ÁÈ, °»¦r¨ÎµÁ¨¸¥,
Â¨³¨·£´rµÃ¨®³

ͻ Åo¦´µ¦¦´¦°¤µ¦µ
,62
ͻ Á¡·É¤»³Á¸¥¦·¬´Á}
31 ¨oµµ

ͻ Åo¦´¦µ·oµv7KDLODQGuV
%UDQGwµ¦¤nÁ¦·¤µ¦
n°°
ͻ Á¡·É¤»³Á¸¥¦·¬´Á}
 ¨oµµ
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โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท
บริษัท ซิตี้ สตีล จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจโดยการถือหุนในบริษัทอื่น (Holding Company) ซึ่งมีการลงทุนหลักใน
บริษัทยอยที่ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายผลิตภัณฑที่เกี่ยวกับโลหะ และจําหนายสินคาที่ใชในอุตสาหกรรมและสินคาเพื่อการ
อุปโภคและบริโภค โดย ณ 31 กรกฎาคม 2558 บริษัทยอยมีรายละเอียดดังนี้
ชื่อบริษัท

ลักษณะธุรกิจ

1. ธุรกิจผลิตและจําหนายผลิตภัณฑที่เกี่ยวกับโลหะ
♦ บจก. มารค เวิลดไวด
ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายผลิตภัณฑโลหะและ
ผลิตภัณฑโลหะแปรรูปและชิ้นสวนโลหะ และ
ใหบริการแปรรูปโลหะ
♦ บจก. ซิตี้ สตีล โปรดักส
ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายผลิตภัณฑโลหะ
โครงสราง, ผลิตภัณฑโลหะที่เกี่ยวกับอุปกรณจัดเก็บ
และลําเลียง, และผลิตภัณฑที่ทําจากโลหะอื่นๆ
2. ธุรกิจจําหนายสินคาที่ใชในอุตสาหกรรม
♦ บจก. สยาม ไอโซ โปร
ดําเนินธุรกิจจําหนายผลิตภัณฑโลหะ และอุปกรณ
และวัสดุที่ใชในโรงงานอุตสาหกรรม และดําเนินงาน
เกี่ยวกับการลงทุนของกลุมบริษัท
♦ CT Universal Co., Ltd.
ดําเนินธุรกิจจําหนายสินคาที่ใชในอุตสาหกรรม
สินคาเพื่อการอุปโภคและบริโภค และลงทุนในธุรกิจ
ใหม

สัดสวนการถือหุน
บริษัทถือหุนในสัดสวน รอยละ 99.99

บริษัทถือหุนในสัดสวน รอยละ 99.99

บริษัทถือหุนในสัดสวน รอยละ 99.99

บจก. สยาม ไอโซ โปร ซึ่งเปนบริษทั ยอย
ที่บริษัทถือหุนในสัดสวนรอยละ 99.99
ถือหุนใน CT Universal Co., Ltd. ใน
สัดสวนรอยละ 100

โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558
บริษัท ซิตี้ สตีล จํากัด (มหาชน)
ทุนจดทะเบียน 300 ลานบาท
ทุนชําระแลว 300 ลานบาท

99.99%

99.99%

99.99%

บริษัท สยาม ไอโซ โปร จํากัด

บริษัท มารค เวิลดไวด จํากัด

บริษัท ซิตี้ สตีล โปรดักส จํากัด

ทุนจดทะเบียน 154 ลานบาท

ทุนจดทะเบียน 295 ลานบาท

ทุนจดทะเบียน 270 ลานบาท

ทุนชําระแลว 112 ลานบาท

ทุนชําระแลว 280.2 ลานบาท

ทุนชําระแลว 247.05 ลานบาท

100%
CT Universal Company Limited

ทุนจดทะเบียน 3 ลานดอลลารสหรัฐ
ยังไมมีการเรียกชําระคาหุน

¦·¬´·¸Ê¸¨Îµ´ ¤®µ

9

¨´¬³¨·£´r®¦º°¦·µ¦
¨»n¤¦·¬´¦³°»¦·¨·Â¨³Îµ®nµ¥¨·£´rÃ¨®³Ã¦¦oµ¨·£´rÃ¨®³¸ÉÁ¸É¥ª´°»¦r´ÁÈÂ¨³
¨ÎµÁ¨¸¥¨·£´rÃ¨®³Â¦¦¼µ¦Îµ®nµ¥Ã¨®³Â¨³·ÊnªÃ¨®³Â¨³Ä®o¦·µ¦oµÃ¨®³¦ª¦Ä®oÂn¨¼oµÄ¦³Á«Â¨³
nµ¦³Á«£µ¥ÄoÁ¦ºÉ°®¤µ¥µ¦oµ“CITY STEEL” ´Ê¸Ê¨»n¤¦·¬´¤¸¼o¦·®µ¦Á}»Á¸¥ª´ÂnÅo¤¸µ¦Ânµ¦¦·®µ¦µ
°°Á}Ân¨³µ¥µÂ¨³¤¸¸¤µÄµ¦ µ¥Â¨³µ¦¨·¦ª¤´Êµ¥µ¦¨·Â¥µ´Ã¥¨·£´r¤¸¦¼Â»£µ¡
Â¨³¤µ¦µÁnµÁ¸¥¤´´Ê¸Êµ¦¨·Â¨³Ä®o¦·µ¦ °¨»n¤¦·¬´³ÎµÁ·µ¦µ¤ªµ¤o°µ¦ °¨¼oµÁn¦¼Â µ
ª´»¦³rµ¦ÄoµÁ}o¹É·oµÂ¨³¦·µ¦´Ê³Á}µ¦¨·Â¨³Ä®o¦·µ¦µ¤Îµ´ÉºÊ° °¨¼oµ 0DGHWR2UGHU Ã¥
Äe2557/2558 ¨»n¤¦·¬´ÅoÄoÃ¥µ¥Äµ¦Ânµ¦ÎµÁ·µ°°Á} µ¥µ»¦·´¸Ê
1. µ¥µ¨·Â¨³Îµ®nµ¥¨·£´rÁ¸É¥ª´µÃ¨®³ 0DQXIDFWXULQJRIPHWDOSURGXFWV ¤¸µ¦
¨·Â¨³Îµ®nµ¥¨·£´r3 ¦³Á£´¸Ê
1.1 ¨·Â¨³Îµ®nµ¥¨·£´r¸ÉÁ¸É¥ª´Ã¨®³Ã¦¦oµ 0HWDO)DEULFDWLRQ
Á} ¨· £´ r ¸ÉÄ oÁ¡ºÉ ° ´ ÁÈ ·É °Â¨³· oµ ÄÃ¦µ°» µ®¦¦¤®¦º° »Á°¦r Ã¦r ¹É¦¼ ÂÂ¨³ µ °
¨·£´r³Ânµ´Å ¹Ê°¥¼n´ªµ¤o°µ¦ °¨¼oµ Án ´Êªµ °Â¦´ÊÎµ®´¤µ 5DFNLQJ6\VWHP ´Ê¨°¥Â
¦³°Åo 0H]]DQLQH3ODWIRUP ´Êªµ °Â¦´ÊÎµ®´Áµ 6KHOYLQJ6\VWHP Á}o °µ¸Ê¥´¤¸µ¦¨·¨·£´r
Ã¨®³Ã¦¦oµ °·É¨¼¦oµnµÇ ´Ê¸ÉÁ}´ª°µµ¦ £µ¥°°µµ¦Â¨³£µ¥Ä°µµ¦ ÁnÃ¦¦oµÁµ Ã¦¦oµµ
Ã¦¦oµ®¨´µ Ã¦¦oµ´ Ã¦¦oµ´Å ÂÁ¼Îµ®¦´µn°¦oµÄ¦¼ÂnµÇÁ}o

´Êªµ °Â¦´ÊÎµ®´¤µ 5DFNLQJ6\VWHP

´Êªµ °Â¦´ÊÎµ®´Áµ 6KHOYLQJ6\VWHP

´Ê¨°¥Â¦³°Åo 0H]]DQLQH3ODWIRUP

Ã¦¦oµ °·É¨¼¦oµnµÇ¸ÉÁ}Ã¨®³
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1.2 ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑโลหะที่เกี่ยวกับอุปกรณจัดเก็บและลําเลียง (Storage System and Material Handling
Equipment) สามารถแบงผลิตภัณฑไดเปน 2 ลักษณะ ดังนี้
 อุปกรณจัดเก็บ (Storage System)
เปนผลิตภัณฑที่ใชงานเกี่ยวกับการจัดเก็บสิ่งของ โดยรูปแบบและขนาดจะแตกตางกันไปขึ้นอยูกับวัตถุประสงคในการ
ใชงานของลูกคาแตละราย ตัวอยางเชน ชั้นวางของระบบเคลื่อนที่ได (Mobile Shelving System) ตูเก็บของและตูเก็บของแบบล็อค
ได (Cabinet & Locker)

ชั้นวางของระบบเคลื่อนที่ได

ตูเก็บของและตูเก็บของแบบล็อคได

อุปกรณลําเลียง (Material Handling Equipment)
เปนผลิตภัณฑที่ใชงานเกี่ยวกับการลําเลียงและเคลื่อนยายสินคา ซึ่งสวนใหญจะใชสําหรับสายการผลิตในโรงงาน
อุตสาหกรรม หรือในสถานที่ที่ตองมีการเคลื่อนยายสินคา เชน ซุปเปอรมารเก็ต ซุปเปอรสโตร สนามบิน โรงแรม เปนตน โดยรูปแบบ
และขนาดของผลิตภัณฑจะแตกตางกันไปขึ้นอยูกับวัตถุประสงคในการใชงาน เชน รถลําเลียงชิ้นงาน (Cart & Dolly) พาเลท
(Pallet) แทนลําเลียง (Conveyor System) แทนเทียบทางลาด (Dock Equipment) เครื่องยกและเข็นสินคา (Material Handling
Equipment) เปนตน


รถลําเลียงชิ้นงาน

พาเลท

แทนลําเลียง

แทนเทียบทางลาด

¦·¬´·¸Ê¸¨Îµ´ ¤®µ
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1.3 ¨·Â¨³Îµ®nµ¥¨·£´rÃ¨®³°ºÉÇ 2WKHU0HWDO3URGXFWV
Á}¨·£´r°ºÉÇ ¸ÉÎµoª¥Ã¨®³Îµ®¦´ª´»¦³rÄµ¦ÄoµÃ¥Á¡µ³°µ·Á¢°¦r·Á°¦rjµ¥´Â·oµÂ¨³
¨·£´r¸ÉÄoÄµn°¦oµÁ}o

2. µ¥µ¨·Â¨³Îµ®nµ¥¨·£´r¹ÉÎµÁ¦È¦¼Â¨³µ¦·µ¦oµÃ¨®³Â¦¦¼¦ª¦
:RUOGFODVVVWHHOVHUYLFHFHQWHU ¤¸µ¦¨·Â¨³Îµ®nµ¥¨·£´r 2 ¦³Á£´¸Ê
2.1 ¨·Â¨³Îµ®nµ¥¨·£´rÃ¨®³Â¦¦¼ Â¨³Ä®o¦·µ¦Â¦¦¼Ã¨®³¦ª¦ )LUVW&ODVV6WHHO6HUYLFH
Á}µ¦¦·µ¦Â¦¦¼Ã¨®³oª¥¦³ªµ¦nµÇµ¤ªµ¤o°µ¦ °¨¼oµ¸É³ÎµÅÄoÄª´»¦³rnµÇÃ¥
¨¼oµµ¤µ¦´ÉºÊ°¨·£´rÃ¨®³Â¦¦¼®¦º°µ¤µ¦Îµª´»·¤µÁ°Â¨³´Éµ¦·µ¦Â¦¦¼Åo´Ê¸Ê¦·¬´ÅoÄ®o¦·µ¦Ã¥Äo
Á¦ºÉ°´¦¸É¤¸ªµ¤Á¸É¥¦Â¨³¤¸¦³··£µ¡Ánµ´Á¨Á°¦rµ´µ¤Âµ¡´µ{¤µÁµ³¦¼µ¤oªµÁºÉ°¤
µµ¤»¤µ ¹Ê¦¼µ´n°µ¡n¸ ¸ »i¸ÊÎµ¤´ Á}o
2.2 Îµ®nµ¥Ã¨®³Â¨³·ÊnªÃ¨®³ 0HWDO7UDGH
Á}µ¦Îµ®nµ¥Ã¨®³»¦³Á£ÅoÂnÁ®¨ÈÁÁ¨°¨¼¤·Á¸¥¤Á}oÃ¥nªÄ®n³Á}µ¦ºÊ°Ã¨®³µ¼o´
Îµ®nµ¥Ä¦³Á«Â¨³Îµ®nµ¥Ä®oÂn¨¼oµ¸ÉÁ}¼oÄoÃ¨®³¦µ¥»oµ¥ (QG8VHU °¥nµÅ¦Èµ¤®µ¨¼oµ¤¸ªµ¤o°µ¦Ã¨®³¸É
¤¸¨´¬³Â¨³»¤´·¡·Á«¬µnµ¦³Á«¨»n¤¦·¬´È³´®µ¤µÁ¡ºÉ°Îµ®nµ¥Ä®o´¨¼oµn°Å´Ê¸Ê¨»n¤¦·¬´Å¤n¤¸Ã¥µ¥
¸É³Áo¦µ¥Åoµnª¸ÊÁ}®¨´Ã¥¤´³Á}µ¦Îµ®nµ¥Å¡¦o°¤´µ¦Îµ®nµ¥¨·£´rÃ¨®³Â¦¦¼Â¨³µ¦Ä®o¦·µ¦
Â¦¦¼Ã¨®³¦³Á£ °Ã¨®³¸É¦·¬´´Îµ®nµ¥¸ÉÎµ´ ÅoÂn Á®¨ÈÂnÎµ, Á®¨ÈÂn¨µ¥´³¸ÂnÁ¦¸¥Á®¨ÈÂn·r
n°Á¢°¦r·Á°¦rn°ÁÁ¨¸ÉÁ®¨¸É¥¤Á®¨ÈÂn µªn°Á®¨È¸ÉÁ®¨¸É¥¤n°ÁÁ¨¨¤ÁÁ¨ÂnÁ¦¸¥Á}o
3. µ¥µ»¦·´» 6XSSRUWLQJEXVLQHVV Á}µ¥µ¸É¦´·°Á¸É¥ª´µ´»°r¦
ÄoµnµÇÅoÂn µoµ´¸µ¦Á·¦´¡¥µ¦¤»¬¥r»¦µ¦µºÉ°µ¦°r¦Â¨³°ºÉÇ
4. µ¥µµ¦¨» ,QYHVWPHQW ¦´·°oµµ¦¨»Ä»¦·Ä®¤nÂ¨³µ¦ ¥µ¥»¦· 1HZ
business e[SDQVLRQ
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ตารางแสดงโครงสรางรายไดของกลุมบริษัท
ดําเนินงาน
โดย

ที่มาของรายได

ป 2555/2556
(ส.ค.55 – ก.ค.56)
ลานบาท รอยละ

ป 2556/2557
(ส.ค.56 – ก.ค.57)
ลานบาท รอยละ

ป 2557/2558
(ส.ค.57 – ก.ค.58)
ลานบาท รอยละ

จําหนายในประเทศ

1. ธุรกิจผลิตและจําหนายผลิตภัณฑที่เกี่ยวกับโลหะ
ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑโลหะโครงสราง, ผลิตภัณฑโลหะ
ที่เกี่ยวกับอุปกรณจัดเก็บและลําเลียง, และผลิตภัณฑโลหะ
อื่นๆ
♦ ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑโลหะแปรรูปและจําหนายโลหะ
2. ธุรกิจจําหนายสินคาที่ใชในอุตสาหกรรม
♦ จําหนายวัสดุอุปกรณที่ใชในโรงงานอุตสาหกรรม
รวมรายไดจากในประเทศ
จําหนายตางประเทศ
♦

1. ธุรกิจผลิตและจําหนายผลิตภัณฑที่เกี่ยวกับโลหะ
♦ ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑโลหะโครงสราง, ผลิตภัณฑโลหะ
ที่เกี่ยวกับอุปกรณจัดเก็บและลําเลียง, และผลิตภัณฑโลหะ
อื่นๆ
♦ ผลิตและจําหนายโลหะและจําหนายผลิตภัณฑโลหะแปรรูป
2. ธุรกิจจําหนายสินคาที่ใชในอุตสาหกรรม
♦ จําหนายวัสดุอุปกรณที่ใชในโรงงานอุตสาหกรรม
รวมรายไดจากตางประเทศ
รายไดอื่นๆ

กลุมบริษัท

476.94

68.02

574.52

74.87

548.81

80.62

กลุมบริษัท

211.89

30.22

176.51

23.00

111.92

16.44

กลุมบริษัท

0.01
688.84

0.00
98.24

0.00
751.03

0.00
97.87

0.00
660.73

0.00
97.06

กลุมบริษัท

7.29

1.04

10.21

1.33

10.81

1.59

-

-

-

-

-

-

-

-

7.29
5.08

1.04
0.72

10.21
6.11

1.33
0.80

10.81
9.17

1.59
1.35

701.21

100.00

767.35

100.00

680.71

100.00

กลุมบริษัท

รวมรายไดทั้งสิ้น

โครงสรางรายได
5.08
0.01

6.11
176.51

211.89

9.17
111.92

รายไดอื่นๆ
วัสดุอุปกรณที่ใชในโรงงานอุตสาหกรรม
โลหะและผลิตภัณฑโลหะแปรรูป

584.73
559.62

484.23

2556

2557

2558

ผลิตภัณฑโลหะโครงสราง, อุปกรณ
จัดเก็บและลําเลียง, อื่นๆ

บริษัท ซิตี้ สตีล จํากัด (มหาชน)

การจัดหาผลิตภัณฑและบริการ
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 กลุมบริษัทมีสถานประกอบการ 6 แหง ดังนี้

1. บริษัท ซิตี้ สตีล จํากัด (มหาชน)

• ตั้งอยูที่ 88/3 หมู 4 ถนนบายพาส ตําบลหนองไมแดง อําเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี
• เปนอาคารสํานักงาน มีพื้นที่ประมาณ 576 ตารางเมตร
• ลักษณะกรรมสิทธิ์ เปนการเชา

2. บริษัท สยาม ไอโซ โปร จํากัด

• ตั้งอยูที่ 88/2 หมู 4 ถนนบายพาส ตําบลหนองไมแดง อําเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี
• เปนอาคารสํานักงาน มีพื้นที่ประมาณ 96 ตารางเมตร
• ลักษณะกรรมสิทธิ์ เปนการเชา

3. บริษัท มารค เวิลดไวด จํากัด

• ตั้งอยูที่ 41/58-61 หมู 1 ถนนบายพาส ตําบลบานสวน อําเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี
• เปนอาคารโรงงานและสํานักงาน มีพื้นที่ประมาณ 8 ไร 69 ตารางวา
• ลักษณะกรรมสิทธิ์ บริษัท มารค เวิลดไวด จํากัด เปนเจาของกรรมสิทธิ์

4. บริษัท มารค เวิลดไวด จํากัด
(สาขา 1)

• ตั้งอยูที่ 120, 122/8 หมู 3 ถนนสุขุมวิท ตําบลบานสวน อําเภอเมือง
ชลบุรี จังหวัดชลบุรี
• เปนอาคารโรงงานและสํานักงาน มีพื้นที่ประมาณ 1,680 ตารางเมตร
• ลักษณะกรรมสิทธิ์ เปนการเชา

5. บริษัท มารค เวิลดไวด จํากัด
(สาขา 2)

• ตั้งอยูที่ 88/5 หมู 4 ถนนบายพาส ตําบลหนองไมแดง อําเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี
• เปนอาคารโรงงาน มีพื้นที่ประมาณ 8,208 ตารางเมตร
• ลักษณะกรรมสิทธิ์ เปนการเชา

6. บริษัท ซิตี้ สตีล โปรดักส จํากัด

• ตั้งอยูที่ 88/20 หมู 10 ถนนบายพาส ตําบลนาปา อําเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี
• เปนอาคารโรงงานและสํานักงาน มีพื้นที่ประมาณ 23 ไร
• ลักษณะกรรมสิทธิ์ บริษัท ซิตี้ สตีล โปรดักส จํากัด เปนเจาของกรรมสิทธิ์
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่ งขัน
อุต สาหกรรมการผลิ ต ผลิ ต ภัณ ฑ์ โลหะและบริ ก าร
เกี่ยวกับโลหะเป็ นอุตสาหกรรมที่ต้องใช้ ความรู้ ความสามารถ
และความชํานาญรวมทังประสบการณ์
้
ของผู้ประกอบการอย่าง
มากนอกจากนี จ้ ะต้ องการปรั บ ปรุ ง เครื่ อ งจั ก รเพื่ อ รองรั บ
ผลิตภัณ ฑ์ใหม่ที่จะเกิดขึน้ ในอนาคตรวมทัง้ การใช้ เทคโนโลยี
เครื่ องจักรที่ทนั สมัยในกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการผลิต ยกระดับคุณภาพสินค้ า ลดการสูญเสียของวัตถุดิบ
และลดต้ นทุ น การผลิ ต นอกจากนี ใ้ นอุ ต สาหกรรมผลิ ต
ผลิตภัณฑ์โลหะนันยั
้ งเน้ นการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ที่
ตรงกับความต้ องการของลูกค้ ามากที่สดุ และเป็ นไปตามหลัก
วิ ศ วกรรมรวมไปถึ ง ต้ อ งผลิ ต สิ น ค้ า ได้ ทัน ตามเวลาที่ ลูก ค้ า
กําหนดและการบริการทังก่
้ อนและหลังการขายที่ดีอีกด้ วย
จากประสบการณ์ ค วามรู้ ความสามารถและความ
ชํ า นาญของกลุ่ม บริ ษั ท ในอุต สาหกรรมการผลิต ผลิ ต ภัณ ฑ์
โลหะและบริ ก ารเกี่ ย วกั บ โลหะที่ มี ม าอย่ า งยาวนานและ
ต่ อ เนื่ อ งกว่ า 20 ปี ทํ า ให้ กลุ่ ม บริ ษั ท เป็ นผู้ ประกอบธุ ร กิ จ
เกี่ ยวกับโลหะที่ มีความหลากหลายและครบครันในด้ านการ
จําหน่ายโลหะการผลิตและการบริ การซึ่งจากการมุ่งเน้ นความ
เป็ นเลิศของผลิตภัณฑ์และบริ การรวมทังการจั
้
ดส่งตรงต่อเวลา
ตามนโยบายของกลุ่มบริ ษัทจึงทําให้ ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริ ษัท
เป็ นที่ยอมรั บและได้ รับความไว้ วางใจจากลูกค้ าซึ่งประกอบ
ด้ วย 6 องค์ประกอบที่สําคัญดังนี ้
Quality
บริ ษั ท มี น โยบายมุ่ง ความเป็ นเลิ ศ ทางด้ า นคุณ ภาพ
ผลิตภัณฑ์โดยผลิตภัณฑ์ต้องมีความแข็งแรงทนทานอายุการ
ใช้ งานยาวนานสวยงามมีความประณี ตเรี ยบร้ อยซึ่งจะต้ องมี
การควบคุมคุณภาพในการผลิตทุกขันตอน
้

Cost
บ ริ ษั ท มี ก า รบ ริ ห า รต้ น ทุ น ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ โดยการบริ หารขันตอนการผลิ
้
ตให้ มีของเสียน้ อย
ที่สดุ รวมทังการบริ
้
หารวัตถุดิบในการผลิตให้ เกิดประโยชน์ได้
มากที่สดุ
Delivery
บริ ษั ท ได้ ให้ ความสํ า คั ญ อย่ า งมากกั บ การส่ ง มอบ
ผลิตภัณฑ์ให้ ตรงตามกําหนดเวลา
Innovation / Design
บริ ษั ท มี ก ารให้ คํ าปรึ กษาในการออกแบบผลิต ภัณ ฑ์
เพื่อให้ ตรงตามความต้ องการของลูกค้ ามากที่สดุ และเป็ นไป
ตามหลักวิศวกรรม
Service
บริ ษัทมีความมุ่งมัน่ ที่จะให้ บริ การที่ดีทงก่
ั ้ อนและหลัง
การขาย เช่ น การให้ บริ ก ารติ ด ตั ง้ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ การเข้ าไป
ตรวจสอบการใช้ งานหลังจากการติดตัง้
Brand
บริ ษัทผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื่ องหมาย
การค้ า “CITY STEEL” โดยพยายามสร้ างตราสินค้ าให้ เป็ นที่
รู้จกั และยอมรับของลูกค้ า

บริษัท ซิตี ้ สตีล จํากัด (มหาชน)
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ลักษณะลูกค้ าและกลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย
ปั จจุ บั น กลุ่ ม บริ ษั ท มี ลู ก ค้ าทั ง้ ในประเทศและต่ า ง
ประเทศโดยลู ก ค้ าส่ ว นใหญ่ ข องกลุ่ ม บริ ษั ท เป็ นลู ก ค้ าใน
ประเทศ
1) ลูกค้ าในประเทศ
ได้ แก่ ผู้ใช้ ผลิตภัณฑ์และบริ การเกี่ยวกับโลหะทุกชนิด
โดยกลุ่มลูกค้ าส่วนใหญ่ จะเป็ นผู้ใช้ ทางอุตสาหกรรมในกลุ่ม
อุตสาหกรรมต่างๆ ที่ เป็ นบริ ษั ทขนาดกลางขึน้ ไป ลูกค้ าของ
กลุ่ม บริ ษั ท มี อ ยู่ในทุก ภาคของประเทศไทย โดยกลุ่ม บริ ษั ท
สามารถจัด ส่ง และติ ด ตัง้ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ได้ ทั่ว ประเทศ ซึ่ง ความ
สัมพันธ์ ของกลุม่ บริ ษัทกับกลุม่ ลูกค้ าถือได้ วา่ มีความ สัมพันธ์ ที่
ดี และที่ ผ่ า นมาลู ก ค้ าส่ ว นใหญ่ จะมี จํ า นวนการสั่ ง ซื อ้
ผลิตภัณฑ์มากกว่า 1 ครัง้ (Repeat Order)
ทังนี
้ ้ ณ 31 กรกฎาคม 2558 กลุ่มบริ ษัทมีฐานลูกค้ าใน
ประเทศกว่า 3,000 ราย ซึ่งอยู่ใน 25 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้ แก่
กลุ่มธุรกิจการเกษตร, กลุ่มอาหาร และเครื่ องดื่ม, กลุ่มแฟชัน่ ,
กลุ่ม ของใช้ ใ นครัว เรื อ นและสํ านัก งาน, กลุ่ม ของใช้ ส่ว นตัว
และเวชภัณฑ์, กลุม่ ธนาคาร, กลุม่ เงินทุนและหลักทรัพย์,

กลุมบรรจุภัณฑ
0.92%
กลุมของใชสวนตัวและเวชภัณฑ
1.06%
กลุมปโตรเคมีและเคมีภัณฑ
1.78%
กลุมวัสดุกอสราง
5.14%
กลุมขนสงและโลจิสติกส
6.53%

กลุมวัสดุอุตสาหกรรมและ
เครื่องจักร
13.14%

กลุมพัฒนาอสังหาริมทรัพย
16.10%

กลุ่มประกัน ภัยและประกัน ชี วิต, กลุ่มเทคโนโลยี สารสนเทศ
และการสื่ อ สาร, กลุ่ม ยานยนต์ , กลุ่ม วัส ดุอุต สาหกรรมและ
เครื่ องจักร, กลุม่ กระดาษและวัสดุการพิมพ์, กลุม่ ปิ โตรเคมีและ
เคมี ภัณ ฑ์ , กลุ่มบรรจุภัณ ฑ์ , กลุ่มวัสดุก่อสร้ าง, กลุ่มพัฒ นา
อสังหาริ มทรัพย์, กลุม่ พลังงานและสาธารณูปโภค, กลุม่ เหมือง
แร่ , กลุ่มพาณิ ชย์, กลุ่มการแพทย์, กลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์ , กลุ่ม
บริ ก ารเฉพาะกิ จ , กลุ่ม การท่ อ งเที่ ย วและสัน ทนาการ, กลุ่ม
ขนส่งและโลจิสติกส์, และกลุม่ ชิ ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2) ลูกค้ าต่างประเทศ
ลูกค้ าต่างประเทศของกลุ่มบริ ษัทจะเป็ นกลุ่มผู้ผลิตใน
อุตสาหกรรมชิ ้นส่วนยานยนต์ และกลุ่มผู้ผลิตในอุตสาหกรรม
ต่ า งๆ และตัว แทนจํ า หน่ า ย โดยประเทศที่ ส่ ง ผลิ ต ภัณ ฑ์ ไ ป
จํ า หน่ า ย ได้ แ ก่ ออสเตรเลี ย , นิ ว ซี แ ลนด์ , ญี่ ปุ่ น, มาเลเซี ย ,
เกาหลีใต้ , จีน, อินเดีย, เวียดนาม, ไต้ หวัน, และกลุ่มประเทศ
ในทวีปยุโรป เป็ นต้ น โดยกลุม่ บริ ษัทได้ เล็งเห็นถึงศักยภาพของ
ตลาดต่ า งประเทศที่ มี กํ า ลัง ซื อ้ สูง และได้ พ ยายามเพิ่ ม ช่ อ ง
ทางการจําหน่ายในตลาดต่างประเทศให้ มากขึ ้น

กลุมชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส
0.86%

กลุมอาหารและเครื่องดื่ม
0.77%
อื่น ๆ
4.13%
กลุมยานยนต
49.57%
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ปัจจัยความเสี่ยง
ปั จ จัย ความเสี่ ย งที่ อ าจส่ ง ผลกระทบต่ อ การดํ า เนิ น
ธุ รกิ จ สถานะการเงิ น และผลประกอบการของกลุ่ม บริ ษั ท
สามารถจําแนกได้ ดงั นี ้
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดบิ โลหะ
วัตถุดิบหลักที่ใช้ ในการผลิตสินค้ าของกลุม่ บริษัท ได้ แก่
วัตถุดิบโลหะ ซึ่งประกอบไปด้ วย เหล็กแผ่นดํา เหล็กแผ่นขาว
เหล็กรูปพรรณ รวมถึงสเตนเลสและอลูมิเนียม ทังนี
้ ้ราคาโลหะ
ดัง กล่ า วจะมี ค วามผัน แปรไปตามอุป สงค์ แ ละอุป ทานของ
ผู้ ผลิ ต และผู้ ใช้ โลหะทั่ ว โลก รวมทั ง้ ปั จจั ย อื่ น ๆ เช่ น อั ต รา
แลกเปลี่ยน อัตราภาษี นําเข้ า และการกํ าหนดค่าธรรมเนี ยม
พิเศษ (Surcharge) เป็ นต้ น โดยในปี 2556/2557 ปริ มาณการ
ใช้ วตั ถุดิบดังกล่าวคิดเป็ นร้ อยละ 63.33 ของต้ นทุนขาย และปี
2557/2558 ปริ ม าณการใช้ วัต ถุ ดิ บ ดัง กล่ า วคิ ด เป็ นร้ อยละ
57.93 ของต้ นทุนขาย ดังนันความเสี
้
่ยงจากความผันผวนของ
ราคาวัต ถุ ดิ บ โลหะ จึ ง มี ผ ลกระทบโดยตรงต่ อ ต้ นทุ น ขาย,
รายได้ จากการขาย ตลอดจนผลกําไรของกลุม่ บริษัท
อย่างไรก็ตาม การกําหนดราคาขายผลิตภัณฑ์ของกลุม่
บริ ษัทนัน้ ใช้ นโยบายต้ นทุนบวกกําไร รวมทัง้ กลุ่มบริ ษัทได้ มี
การติ ด ตามการเปลี่ ย นแปลงของราคาวัต ถุดิ บ อย่างใกล้ ชิ ด
เพื่ อ ประเมิน สถานการณ์ แ ละแนวโน้ ม ของราคาของวัตถุดิ บ
ดังกล่าว และนํามาพิจารณาประกอบการตัดสินใจในการสัง่ ซื ้อ
และบริ หารจัดการปริ มาณวัตถุดิบ คงคลังซึ่งเป็ นต้ น ทุน หลัก
ของกลุ่มบริ ษัทให้ มีความเหมาะสม จากนโยบายการกําหนด
ราคาที่ ดี แ ละการบริ ห ารสิ น ค้ า คงคลัง ที่ ดี ทํ า ให้ ก ลุ่ม บริ ษั ท
สามารถรักษาส่วนต่างของกําไรได้ ดังนัน้ การผันผวนของราคา
วัต ถุดิบ โลหะจึงไม่ ส่งผลกระทบต่อ การดํ า เนิ น งานของกลุ่ม
บริษัทอย่างมีนยั สําคัญ
ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจ
เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของกลุม่ บริ ษัทส่วนใหญ่มีลกั ษณะ
เป็ นสิน ค้ า ทุน ความต้ อ งการในสิน ค้ า ประเภทนี จ้ ะเกิ ด ขึ น้ ก็
ต่ อ เมื่ อ มี ก ารลงทุน ใหม่ ๆ เพิ่ ม ขึ น้ กล่า วคื อ ลูก ค้ า จะทํ า การ
สัง่ ซื ้อสินค้ าก็ต่อเมื่อลูกค้ ามีความต้ องการที่จะขยาย ซ่อมแซม
ปรับปรุง หรื อย้ าย อาคารโรงงาน ซึง่ เมื่อเศรษฐกิจอยูใ่ นภาวะที่
เติบโต การขยายโรงงาน หรื อการเพิ่มกําลังการผลิตก็จะเพิ่มขึ ้น

ซึ่งก็จะส่งผลให้ ความต้ องการในผลิตภัณ ฑ์ ของกลุ่มบริ ษั ท มี
มากขึน้ ด้ วย แต่ถ้าหากเศรษฐกิ จเกิดการชะลอตัว การลงทุน
ของภาคอุตสาหกรรมในการขยายโรงงานหรื อเพิ่มกําลังการ
ผลิตก็จะลดลง ซึง่ ทําให้ ความต้ องการในสินค้ าทุนลดลงด้ วย
อย่างไรก็ดีการที่ กลุ่มบริ ษั ทมีผลิตภัณ ฑ์ และบริ การที่
หลากหลาย และได้ มีการมุ่งเน้ นพัฒนาและนําเสนอผลิตภัณฑ์
ใหม่ๆ อยู่เสมอๆ ก็ทําให้ กลุ่มบริ ษัทสามารถตอบสนองความ
ต้ องการของลูกค้ าได้ อย่างครบถ้ วน รวมทัง้ สามารถหาลูกค้ า
รายใหม่ๆ และขยายฐานลูกค้ าจากที่มีอยู่ให้ กว้ างขวางมาก
ยิ่ ง ขึ น้ ครอบคลุ ม ในทุ ก ๆ กลุ่ ม อุ ต สาหกรรม ซึ่ ง หากกลุ่ ม
อุตสาหกรรมใดมี การขยายตัวที่ ลดลง กลุ่มบริ ษั ท ก็สามารถ
นําเสนอผลิตภัณฑ์ให้ กบั กลุ่มลูกค้ าในอุตสาหกรรมอื่นที่มีการ
ขยายตัวเพิ่มขึ ้นได้ ทนั ที โดยในปั จจุบนั กลุ่มบริ ษัทมีฐานลูกค้ า
กว่า 3,000 ราย กระจายอยู่ใน 25 กลุ่มอุตสาหกรรม ซึ่งการ
กระจายฐานลูกค้ าไปในทุกๆ กลุ่มอุตสาหกรรมนี ้เอง ก็จะช่วย
ให้ กลุ่มบริ ษัทสามารถลดความเสี่ยงจากการที่ภาวะเศรษฐกิจ
ชะลอตัวลงได้ บ้าง
ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงตลาดในประเทศ
ปั จจุ บั น กลุ่ ม บริ ษั ท มี ร ายได้ หลั ก มาจากการขาย
ผลิตภัณฑ์ให้ กบั ลูกค้ าภายในประเทศ โดยสัดส่วนรายได้ จาก
ลูก ค้ าภายในประเทศ ปี 2555/2556, ปี 2556/2557, และปี
2557/2558 เท่ากับร้ อยละ 98.95, ร้ อยละ 98.66, และร้ อยละ
98.39 ตามลํ า ดับ จากตัว เลขดัง กล่ า วจะเห็ น ได้ ว่ า สัด ส่ ว น
รายได้ จากลูกค้ าในประเทศนันมี
้ สดั ส่วนค่อนข้ างมาก ซึ่งหาก
ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมภายในประเทศเกิดการชะลอ
ตัว อาจส่งผลกระทบต่อรายได้ และผลกําไรของกลุ่มบริ ษัทได้
อย่างไรก็ดีกลุ่มบริ ษัทก็ได้ มีความพยายามที่จะขยายตลาดไป
ยัง ต่ า งประเทศให้ ม ากขึ น้ โดยได้ มี ก ารเพิ่ ม ช่ อ งทางการจัด
จํ าหน่ ายในต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็ นการติ ดต่อ กับ ลูกค้ า ใน
ต่างประเทศโดยตรง หรื อตัวแทนจัดจําหน่ายในต่างประเทศ
การขายสิน ค้ า หรื อ ติ ด ต่ อ ผ่านทางบริ ษั ท ย่อ ยหรื อ สาขาของ
บริ ษั ท ข้ า มชาติ ที่ ตัง้ อยู่ในประเทศไทย รวมทัง้ การออกงาน
แสดงสินค้ าต่างๆ ซึ่งกลุ่มบริ ษัทก็จะดําเนินการอย่างรอบคอบ
และมุง่ เน้ นไปในประเทศที่เศรษฐกิจยังมีการขยายตัวได้ ดี กลุม่

บริษัท ซิตี ้ สตีล จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทคาดว่าการเพิ่มช่องทางการจัดจําหน่ายในต่างประเทศ
ดังกล่าวจะช่วยให้ สามารถขยายฐานลูกค้ าไปยังต่างประเทศ
ได้ มากขึน้ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงรายได้ จาก
ตลาดในประเทศลงได้ สว่ นหนึง่
ความเสี่ยงจากความไม่ แน่ นอนของรายได้
รายได้ จากการขายผลิตภัณฑ์ของกลุม่ บริ ษัทมีความไม่
แน่ น อนเนื่ อ งจากการขายของกลุ่ม บริ ษั ท เป็ นการขายแบบ
โครงการ (project by project) และไม่มี สัญ ญาระยะยาวกับ
ลูกค้ า เมื่อลูกค้ าติดต่อและระบุความต้ องการเบือ้ งต้ นเข้ ามา
แต่ละครัง้ กลุ่มบริ ษัทจะให้ คําปรึ กษาและแนะนําเกี่ยวกับตัว
ผลิตภัณฑ์ตามที่ลกู ค้ าต้ องการ ทีมวิศวกรจะคํานวณโครงสร้ าง
และการรับนํ ้าหนัก และจะทําการประเมินราคาและเสนอราคา
ไปให้ ลูกค้ าเพื่ อนํ าไปเปรี ยบเที ยบกับผู้ผลิตรายอื่นๆ จากนัน้
หากลูก ค้ า ตัด สิ น ใจสั่งซื อ้ กลุ่ม บริ ษั ท จึ งเริ่ ม ดํ า เนิ น การผลิต
ดังนันจึ
้ งเกิดความไม่แน่นอนของรายได้ ประกอบกับผลิตภัณฑ์
ของกลุ่มบริ ษัทส่วนใหญ่ เช่น ชันวางของในโกดั
้
ง แท่นลําเลียง
พาเลท และป้ ายจัดแสดงสิน ค้ า ฯลฯ จะใช้ สําหรับ สนับ สนุน
การปฏิ บัติงานของลูกค้ า แต่ไม่ใช่ชิน้ ส่วนหรื อวัตถุดิบหลักที่
ลูกค้ าต้ องนําไปใช้ เพื่อการผลิต จึงมีอายุการใช้ งานที่ค่อนข้ าง
นาน ดังนันลู
้ กค้ าแต่ละรายจึงมีความต้ องการสัง่ ซื ้อในลักษณะ
ที่ ไ ม่ ต่ อ เนื่ อ ง หรื อ นานๆ ครั ง้ โดยอาจสั่ง ซื อ้ เมื่ อ มี โครงการ
ก่อสร้ างใหม่ มีการขยายพื ้นที่โกดังจัดเก็บ ขยายอาคารโรงงาน
หรื อ สํ า นัก งาน ซึ่งแต่ ล ะครั ง้ จะมี ระยะเวลาที่ ไม่ แ น่ น อน แต่
อย่างไรก็ตามจากการที่กลุ่มบริ ษัทมีผลิตภัณ ฑ์ที่หลากหลาย
จึ ง สามารถรองรั บ ความต้ องการจากหลายอุ ต สาหกรรม
นอกจากนันกลุ
้ ่มบริ ษัทยังคงมีการศึกษาวิจยั และพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมและนําเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่
ให้ กับลูกค้ าซึ่งมีความต้ องการที่แตกต่างกันและเปลี่ยนแปลง
ไปตลอดเวลา
ความเสี่ยงจากการให้ เครดิตลูกค้ า
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 บริ ษัทมีลกู หนี ้การค้ าสุทธิ
เท่ า กับ 64.46 ล้ า นบาท ซึ่งคิ ด เป็ นร้ อยละ 9.60 ของรายได้
จากการขายและบริ การ บริ ษัทมีระยะเวลาการเก็บหนี ้เฉลี่ย ใน
ปี 2558 เท่ า กับ 37.83 วัน ซึ่งบริ ษั ท อาจมี ค วามเสี่ ย งในการ
เรี ย กเก็ บ เงิ น จากลู ก หนี ก้ ารค้ า และอาจทํ า ให้ บริ ษั ท เกิ ด
ค่าใช้ จ่ายในการติดตามหนี ด้ ้ วย ถ้ าลูกหนี ก้ ารค้ าของบริ ษัทมี
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ปั ญ หาในการดําเนิ น งานก็อ าจส่งผลกระทบต่อผลกํ าไรและ
ฐานะการเงินของบริษัทได้
อย่างไรก็ดีบริ ษัทมีการติดตามคุณภาพลูกหนี ้อยู่อย่าง
สมํ่าเสมอ และบริ ษัทยังได้ ให้ ความสําคัญในการพิจารณาการ
ให้ เครดิตกับลูกค้ าอย่างเข้ มงวด โดยทางบริ ษัทจะให้ ผ้ บู ริ หาร
และผู้จัด การเป็ นผู้พิ จารณาอนุมัติ การให้ เครดิตร่ วมกัน เป็ น
ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร โดยคํ า นึ ง ถึ ง ปั จจั ย ในด้ านต่ า งๆ เช่ น
ลัก ษณะธุ รกิ จ ของลูก ค้ า , สถานะทางการเงิ น , ปริ ม าณการ
สัง่ ซื ้อสินค้ า, และประวัติการชําระเงิน รวมถึงการเข้ าพบและ
พูดคุยกับผู้บริ หารของลูกค้ า เพื่อให้ บริษัทสามารถมัน่ ใจในการ
อนุมตั ิการให้ เครดิตแก่ลกู ค้ าแต่ละราย และลดผลกระทบของ
ความเสี่ยงจากการให้ เครดิตลูกค้ าให้ มากที่สดุ
ความเสี่ยงจากการเข้ ามาของผู้ประกอบการรายใหม่ ท่ มี ี
ศักยภาพ
ปั จจุบันกลุ่มบริ ษัทเป็ นผู้ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณ ฑ์
โลหะโครงสร้ าง ผลิตภัณฑ์โลหะที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ จดั เก็บและ
ลําเลียง ผลิต ภัณ ฑ์ โลหะแปรรู ป และให้ บ ริ การแปรรู ป โลหะ
ครบวงจรในภาคตะวันออก ซึ่งลูกค้ าของกลุ่มบริ ษั ท มี อยู่ทั่ว
ประเทศ ส่วนใหญ่ กระจายอยู่ตามภาคตะวันออก กรุ งเทพฯ
และปริ ม ณฑล รวมทัง้ บริ เวณใกล้ เคียง โดยผู้ประกอบการที่
ดําเนิ น ธุรกิ จใกล้ เคี ยงกับ บริ ษั ทและบริ ษั ท ย่อย ส่วนใหญ่ จะ
เป็ นผู้ประกอบการรายเล็กๆ ที่กระจายอยู่ตามแหล่งชุมชน หรื อ
เป็ นผู้ประกอบการรายใหญ่ที่ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์โลหะ
เช่นเดียวกัน แต่ยงั ไม่มีการผลิตผลิตภัณฑ์และการให้ บริ การที่
ครบวงจรเช่น เดียวกับของกลุ่มบริ ษั ท จึงถื อได้ ว่ากลุ่มบริ ษั ท
เป็ นผู้ นํ า ในอุ ต สาหกรรมนี ้ แต่ เนื่ อ งจากการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะมีการใช้ เงินลงทุนที่ไม่สงู มากนัก หาก
ในอนาคตมีผ้ ปู ระกอบการรายใหม่ที่มีศกั ยภาพในการดําเนิน
ธุรกิจ มีเครื่ องจักรที่มีเทคโนโลยีทนั สมัย มีระบบการจัดการที่ดี
เข้ ามาดําเนินธุรกิจเช่นเดียวกับกลุม่ บริษัทก็อาจมีผลกระทบต่อ
ส่ว นแบ่งการตลาดได้ แต่อ ย่ างไรก็ต ามการลงทุน ในธุรกิ จ นี ้
จะต้ อ งอาศัย ประสบการณ์ และระยะเวลาในการสร้ างการ
ยอมรั บจากลูกค้ า รวมทัง้ ต้ องมีการวางแผนและมีระบบการ
บริ หารจัดการการผลิตที่ดี มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และปรับปรุง
กระบวนการผลิตเพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพสูงขึ ้นจึงจะสามารถ
อยู่รอดและสร้ างผลกํ าไรในธุรกิจนี ไ้ ด้ ซึ่งกลุ่มบริ ษั ทได้ มีการ
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สร้ างความสัม พัน ธ์ ที่ ดี กับ ลูก ค้ า โดยเน้ น การออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้ ตรงกับความต้ องการของลูกค้ า มีการส่ง
มอบที่ตรงเวลา และมีบริ การที่ดีทงก่
ั ้ อนและหลังการขาย ทําให้
ลูก ค้ าเกิ ด ความประทั บ ใจ จึ ง เป็ นการรั ก ษาฐานลู ก ค้ าให้
กลับมาซื ้อผลิตภัณฑ์ของกลุม่ บริษัทต่อไป
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ บริ ษั ท มี ก ารสั่ ง ซื อ้ สิ น ค้ าจาก
ต่างประเทศและมีการส่งออกสินค้ าไปต่างประเทศเป็ นเงินตรา
ต่างประเทศ จึงทําให้ บริ ษัทมีความเสี่ยงจากการผันผวนของ
อัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งที่ผ่านมาบริ ษัทได้ ลดผลกระทบจากอัตรา
แลกเปลี่ยน โดยการตรวจสอบและเฝ้าสังเกตการเปลี่ยนแปลง
ของค่าเงินอย่างใกล้ ชิดอยู่ตลอดเวลา รวมทังการทํ
้
าสัญญาซื ้อ
ขายเงิ น ตราต่ า งประเทศล่ว งหน้ า (Forward Contract) หรื อ
ชํ าระหนี ก้ ่อนกํ าหนด โดยพิ จารณาตามความเหมาะสมของ
กระแสเงินสดและสถานการณ์ในขณะนัน้
ในอนาคตบริ ษั ท คาดว่ า ยัง คงต้ อ งสั่ง ซื อ้ สิ น ค้ า จาก
ต่างประเทศ และส่งสินค้ าไปขายในต่างประเทศต่อไป ดังนัน้
บริ ษัทจะยังคงรักษานโยบายการลดผลกระทบจากความเสี่ยง
ในอัตราแลกเปลี่ยนโดยวิธีดงั กล่าว ทังนี
้ ้จะพิจารณาจากความ
เหมาะสมของสถานการณ์ในขณะนัน้

ความเสี่ยงจากกรณีท่ บี ริษัทมีผ้ ูถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นมาก
กว่ าร้ อยละ 50
ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2558 กลุม่ ตระกูลพงศ์รัตนเดชาชัย
ถือหุ้นในบริ ษัทร้ อยละ 72.92 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ ว
ทั ง้ หมดของบริ ษั ท จึ ง ทํ า ให้ กลุ่ ม ตระกู ล พงศ์ รั ต นเดชาชั ย
สามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ เกือบทัง้ หมดไม่ว่าจะ
เป็ นเรื่ องการแต่งตังกรรมการ
้
หรื อการขอมติในเรื่ องอื่นที่ต้องใช้
เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้ นเรื่ องที่กฎหมายหรื อ
ข้ อบังคับบริ ษัทกําหนดให้ ต้องได้ รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุม
ผู้ ถื อ หุ้ น ดั ง นั น้ ผู้ ถื อ หุ้ นรายอื่ น จึ ง อาจไม่ ส ามารถรวบรวม
คะแนนเสี ย งเพื่ อ ตรวจสอบ และถ่ ว งดุล เรื่ อ งที่ ผ้ ูถื อ หุ้น ใหญ่
เสนอได้
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โครงสร้างผูถ้ ือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ท่ ปี รากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2558
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

จํานวนหุ้นที่ถอื
(หุ้น)

สัดส่ วนการถือหุ้น
(ร้ อยละ)

1. กลุม่ ครอบครัวพงศ์รัตนเดชาชัย /1
บจก. ดับบลิวเคพี แอสเซ็ท พลัส /2
 นายคมกริ ช พงศ์รัตนเดชาชัย
 นายวิบล
ู ย์ พงศ์รัตนเดชาชัย
 นางเค็ง พงศ์ รัตนเดชาชัย
 นายสาธิ ต พงศ์รัตนเดชาชัย
 นางสาวสุพต
ั รา พงศ์รัตนเดชาชัย
 นางอรวรรณ พงศ์รัตนเดชาชัย
 นายบัณฑิต พงศ์รัตนเดชาชัย
รวม
2. นายเมืองทอง เสถียรศักดิ์พงศ์
3. นายเผ่าสิงห์ เนื่องจํานงค์
4. นายสุรเชษฐ์ กมลมงคลสุข
5. นายสันติ เต็มกุลเกียรติ
6. นายรุ่งโรจน์ นภาอัมพร
7. พันตรี ฑิฆมั พร ชมเดช
8. นายภาพงศ์ ปราโมชฯ
9. นางแดง เต็มกุลเกียรติ
10. นางนวรัตน์ สุลคั นทินาสุร์
รวม


หมายเหตุ

166,500,000

55.50

7,709,625
7,500,000
7,500,000
7,500,000
7,500,000
7,500,000
7,047,100
218,756,725
5,243,100
5,205,000
2,878,700
2,500,000
1,800,000
1,606,100
1,359,100
1,300,700
1,170,000
241,819,425

2.57
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.35
72.92
1.75
1.74
0.96
0.83
0.60
0.54
0.45
0.43
0.39
80.61

/1

บจก. ดับบลิว เค พี แอสเซ็ท พลัส, นายคมกริ ช พงศ์รัตนเดชาชัย, นายวิบลู ย์ พงศ์รัตนเดชาชัย, นางเค็ง พงศ์รัตนเดชาชัย, นายสาธิต พงศ์
รัตนเดชาชัย, นางสาวสุพัตรา พงศ์ รัตนเดชาชัย, นางอรวรรณ พงศ์ รัตนเดชาชัย. และนายบัณ ฑิต พงศ์ รัตนเดชาชัย เป็ นกลุ่ม Acting in
Concert ตามประกาศว่าด้ วยเรื่ อง การกําหนดลักษณะความสัมพันธ์ หรื อพฤติกรรมที่เข้ าลักษณะเป็ นการกระทําร่ วมกับบุคคลอื่น และการ
ปฎิบตั ิการตามมาตรา 246 และมาตรา 247

/2

บจก. ดับบลิว เค พี แอสเซ็ท พลัส ถือหุ้นโดยกลุม่ ครอบครัวพงศ์รัตนเดชาชัย ในสัดส่วนร้ อยละ 100
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่เกินร้ อยละ 40 ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวม หลังหักภาษี เงินได้ และสํารอง
ตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ ้นอยู่กบั แผนการลงทุน ความจําเป็ น และ
ความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต โดยอยู่ภายใต้ เงื่อนไขที่การดําเนินการดังกล่าวจะต้ องก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผู้ถือหุ้น เช่น ใช้
เป็ นเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริ ษัทหรื อกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะตลาดซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริ ษัท ใน
้ ้มติของคณะกรรมการบริ ษัทที่อนุมตั ิให้ จ่ายเงินปั นผลจะต้ องถูก
อนาคต โดยให้ อํานาจคณะกรรมการของบริษัทเป็ นผู้พิจารณา ทังนี
นําเสนอเพื่อขออนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้ นแต่การจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริ ษัทมีอํานาจอนุมตั ิให้ จ่ายเงิน
ปั นผลระหว่างกาลได้ แล้ วให้ รายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
สําหรับบริ ษัทย่อย คณะกรรมการของบริ ษัทย่อยจะเป็ นผู้กําหนดนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี ทังนี
้ ้ต้ องได้ รับการ
อนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทย่อย เว้ นแต่กลุ่มบริ ษัทมีความจําเป็ นต้ องใช้ เงินเพื่อการขยายกิจการ หรื อจากปั จจัยอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้ องในการบริ หารของกลุ่มบริ ษัท ทัง้ นี ก้ ารจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึน้ อยู่กับผลการดําเนินงาน ฐานะ
การเงิน และแผนการลงทุนของกลุม่ บริษัท
บริษัทได้ จ่ายเงินปั นผลสําหรับผลประกอบการปี 2556/2557 ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท หรื อคิดเป็ นอัตราการจ่ายเงินปั นผล
ร้ อยละ 32.00 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี และสํารองตามกฎหมาย
ตารางแสดงข้ อมูลการจ่ ายเงินปั นผลย้ อนหลัง
อัตรากําไรสุทธิต่อหุ้น
อัตราเงินปั นผลต่ อหุ้น
อัตราการจ่ ายเงินปั นผลต่ อกําไรสุทธิ (%)

2552/2553
0.22
0.08
36.36%

2553/2554
0.27
0.10
37.04%

2554/2555
0.46
0.16
34.78%

2555/2556
0.42
0.16
38.10%

2556/2557
0.50
0.16
32.00%
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โครงสร้างการจัดการ
กลุมบริษัทมีคณะกรรมการ 3 ชุด ไดแก คณะกรรม
การบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจ
สอบ โดยคณะกรรมการแต ล ะชุ ด มี ร ายชื่ อ และขอบเขต
อํานาจหนาที่ดังนี้
คณะกรรมการบริษัท
 กรรมการที่เปนกรรมการบริหาร
3 ทาน
 กรรมการอิสระ
3 ทาน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน
6 ทาน ดังนี้
1. นายเจริญพงษ องควงศสกุล ประธานกรรมการบริษัท
2. นางบุญทิพย ชางนิล
กรรมการบริษัท
3. นางภณิดา ใชเฮง
กรรมการบริษัท
4. นายอนุตร ตันตราภรณ
กรรมการบริษัท
5. นายภัทรธร ทัศนสุวรณ
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
6. นายหริรักษ จามรกุล
กรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนบริษัท
กรรมการซึ่งมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือนาย
เจริญพงษ องควงศสกุล, นางบุญทิพย ชางนิล, นางภณิดา
ใช เฮง กรรมการสองในสามคนนี้ ลงลายมือ ชื่อรวมกันและ
ประทับตราสําคัญของบริษัท
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีหนาที่เปนตัวแทนของผูถือหุน
และมีอํานาจในการจัดการดังนี้
1. ต อ งปฏิ บั ติ ห น า ที่ โ ดยใช ค วามรู ค วามสามารถ และ
ประสบการณใ หเปนประโยชนตอการดํา เนินธุรกิจของ
บริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับ
บริษั ท ตลอดจนมติ ที่ ป ระชุ มผู ถือ หุน ดว ยความซื่อ สัต ย
สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท
2. กําหนดทิศทางในการดําเนินธุรกิจของบริษัทและควบคุม
ติ ด ตามการดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ให ถู ก ต อ งตาม
กฎระเบียบขอบังคับของหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ มี
การเปดเผยข อ มู ลอยา งเพีย งพอใหกับ ผูถือ หุน และผูที่

เกี่ยวของทุกฝาย และใหมีการบริหารงานอยางโปรงใส
รวมทั้งเกิดประโยชนสูงสุดตอผูถือหุน
3. กํ า กั บ ดู แ ลฝ า ยจั ด การให ดํ า เนิ น การตามนโยบายที่
กําหนดไวอยางมีประสิทธิภ าพ และแจงใหฝายจัดการ
นําเสนอเรื่องที่มีสาระสําคัญตอการดําเนินงานของบริษัท
รายการระหวางบุคคลที่เกี่ยวโยงกันอื่นๆ ใหพิจารณาโดย
ใหเปนไปตามกฎระเบียบขอบังคับของสํานักงานกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
4. จั ด ให มี ร ะบบการควบคุ ม ภายใน และการตรวจสอบ
ภายในที่มีป ระสิท ธิภ าพ โดยใหจัด ใหมี ฝายตรวจสอบ
และดูแลการปฏิบัติงานภายในเปนผูติดตามดําเนินการ
และรวมประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ

5. คณะกรรมการบริษัทอาจแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร
หรือกรรมการผูจัดการ หรือมอบอํานาจใหบุคคลอื่นใดให
ดํ า เนิ น กิ จ การของบริ ษั ท ภายใต ก ารควบคุ ม ของ
คณะกรรมการ โดยการมอบอํานาจดังกลาวตองเปนไป
ตามมติ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ที่ มี ก รรมการอิ ส ระ หรื อ
กรรมการที่เปนกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุม และ
หากกรรมการอิ ส ระ หรื อ กรรมการที่ เ ป น กรรมการ
ตรวจสอบคั ด ค า นการมอบอํ า นาจนั้ น ต อ งบั น ทึ ก
ความเห็นของกรรมการดังกลาวในรายงานการประชุมให
ชั ด เจน ทั้ ง นี้ ก ารมอบอํ า นาจดั ง กล า วจะต อ งกํ า หนด
ขอบเขตอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของผูรับมอบ
อํานาจไวอยางชัดเจน และตองไมมีลักษณะเปนการมอบ
อํานาจที่ทําใหผูรับมอบอํานาจสามารถอนุมัติรายการที่
ตนหรือบุคคลที่อาจจะมีความขัดแยงมีสวนไดเสีย หรือ
อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับ
บริษัทหรือบริษัทยอย
6. มีความซื่อสัตย สุจริต มีจริยธรรม ในการดําเนินธุรกิจ มี
ความสนใจในกิจการของบริษัท ที่ตนเองเปนกรรมการ
อย า งแท จ ริ ง และมี ค วามตั้ ง ใจที่ จ ะดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ อย า ง
ตอเนื่อง
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7. จะต อ งมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต อ ผู ถื อ หุ น โดยสม่ํ า เสมอ
ดํ า เนิ น งานโดยรั ก ษาผลประโยชน ข องผู ถื อ หุ น มี ก าร
เป ด เผยข อ มู ล ต อ ผู ล งทุ น อย า งถู ก ต อ งครบถ ว น มี
มาตรฐาน และโปรงใส
8. พิ จ ารณาการอนุ มั ติ แ ผนการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ รายจ า ย
ประจําป รวมทั้งการไดมา/จําหนายไปของสินทรัพย ซึ่งมี
วงเงิน เกินกวา อํานาจอนุมัติของคณะกรรมการบริห าร
รวมทั้ง การอนุมัติแ ผนการรว มทุนเพื่อขยายธุรกิจ และ
การอนุ มั ติ เ งิ น กู นอกเหนื อ จากเงิ น กู เ พื่ อ ใช ใ นเงิ น
หมุนเวียน ซึ่งจะอนุมัติโดยคณะกรรมการบริหาร
ทั้งนี้การมอบอํานาจดังกลาวขางตน กรรมการบริษัท
จะตองปฏิบัติตามขอกําหนดและระเบียบวาระตางๆ ที่ไดรับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและตองไมอนุมัติรายการใดๆ
ที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน มี
สวนไดสวนเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใน
ลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทยอย และจะตองเปดเผย
รายการดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยคณะกรรมการบริษัทไดกําหนดให
กรรมการผู มี อํ า นาจลงลายมื อ ชื่ อ ผู ก พั น บริ ษั ท มี อํ า นาจ
ดําเนินการเรื่องตางๆ ของกิจการไดเอง เวนแตอํานาจในการ
ดําเนินการดังตอไปนี้จะกระทําไดก็ตอเมื่อไดรับอนุมัติจากที่
ประชุมผูถือหุนกอน
1. เรื่องที่กฎหมายกําหนดใหตองไดมติที่ประชุมผูถือหุน เชน
การโอนหรือขายกิจการ การเพิ่มทุน การควบรวมบริษัท
เปนตน
2. การทํา รายการที่กรรมการมีสวนไดสวนเสีย และอยูใ น
ขายที่กฎหมายหรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยระบุใหตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือ
หุน
และในกรณีดังตอไปนี้จะตองไดรับความเห็นชอบจาก
ที่ป ระชุ ม คณะกรรมการและที่ ป ระชุ ม ผูถื อ หุน ด ว ยคะแนน
เสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน
ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่
สําคัญใหแกบุคคลอื่น

2. การซื้ อ หรื อ การรั บ โอนกิ จ การของบริ ษั ท อื่ น หรื อ
บริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท
3. การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการ
ของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ การมอบหมาย
ให บุ ค คลอื่ น เข า จั ด การธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท หรื อ การรวม
กิจการกับบุคคลอื่นหรือนิติบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค
จะแบงกําไรขาดทุนกัน
4. การแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม หนั ง สื อ บริ ค ณฑ ส นธิ ห รื อ ข อ บั ง คั บ
บริษัท
5. การเพิ่มทุนหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
6. การเลิกบริษัท
7. การออกหุนกูของบริษัท
8. การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
การสรรหากรรมการและผูบริหาร
คณะกรรมการบริ ษั ท ประกอบด ว ยกรรมการอย า ง
น อ ย 5 คน และกรรมการไม น อ ยกว า กึ่ ง หนึ่ ง ของจํ า นวน
กรรมการทั้งหมดนั้น ตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร ทั้งนี้ใน
การประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ตามขอบังคับของบริษัท
กํ า หนดให ก รรมการจํ า นวนหนึ่ ง ในสาม หรื อ ในจํ า นวนที่
ใกลเคียงที่สุดกับจํานวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการบริษัท
จะตองพนจากตําแหนง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นๆ อาจ
ไดรับการเลือกตั้งใหมได และกรรมการของบริษัทจะตองเปน
ผู มี คุ ณ สมบั ติ และไม มี ลั ก ษณะต อ งห า มตามกฎหมาย
กํา หนด โดยกํา หนดใหที่ป ระชุมผูถือ หุน เลือ กตั้งกรรมการ
ตามหลักเกณฑและวิธีการดังนี้
1. ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง
2. ผูถือหุนแตละคนจะใชเสียงที่ตนมีอยูทั้งหมดตามขอ 1
เพื่อเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็
ได แต จ ะแบ ง คะแนนเสี ย งให แ ก ผู ใ ดมากน อ ยเพีย งใด
ไมได
3. บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับจะไดรับการ
เลือกตั้งใหเปนกรรมการเทากับจํานวนกรรมการบริษัทจะ
พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับ
การเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกิน

บริษัท ซิตี ้ สตีล จํากัด (มหาชน)
จํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ให้
ผู้เป็ นประธานเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด
ในกรณี ที่ ตํ า แหน่ ง กรรมการว่ า งลงเพราะเหตุ อื่ น
นอกเหนือไปจากการออกตามวาระ ให้ คณะกรรมการเลือก
บุคคลซึง่ มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมาย
เข้ า เป็ นกรรมการแทนในการประชุม คณะกรรมการคราว
ถั ด ไปด้ วยคะแนนเสี ย งไม่ น้ อยกว่ า 3 ใน 4 ของจํ า นวน
กรรมการที่ยงั เหลืออยู่ เว้ นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้ อย

23

กว่า 2 เดื อ น โดยบุคคลซึ่งได้ รับ การเลื อ กตัง้ เป็ นกรรมการ
แทนจะอยู่ในตํ าแหน่งกรรมการได้ เพี ยงเท่าวาระที่เหลืออยู่
ของกรรมการที่ตนเข้ าไปแทน
ที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น อาจลงมติ ให้ ก รรมการคนใดออก
จากตําแหน่งก่อนถึงกําหนดตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่
น้ อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสี ย ง และมี ห้ ุ นนับ รวมกัน ได้ ไ ม่ น้ อยกว่ า กึ่ ง หนึ่ ง ของ
จํานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียง

การเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการประจําปี 2557/2558
รายชื่อกรรมการ

ตําแหน่ ง

การเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการ /
การประชุมคณะกรรมการทัง้ หมด (ครั ง้ )
4/4

1. นายเจริญพงษ์ องค์วงศ์สกุล /1

กรรมการ / ประธานกรรมการ
และประธานกรรมการบริ หาร

2. นางบุญทิพย์ ช้ างนิล /2

กรรมการ และกรรมการบริหาร

1/1

3. นางภณิดา ใช้ เฮง /2

กรรมการ และกรรมการบริหาร

1/1

4. นายอนุตร ตันตราภรณ์ /3

กรรมการ / กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ / กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ / กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

4/4

7. นายวิบลู ย์ พงศ์รัตนเดชาชัย /5

-

3/3

8. นายคมกริ ช พงศ์รัตนเดชาชัย /5

-

3/3

9. นายสาธิต พงศ์รัตนเดชาชัย /5

-

3/3

10. นางสาวสุพตั รา พงศ์รัตนเดชาชัย /5

-

3/3

11. นายมาณพ ชิวธนาสุนทร /6

-

2/3

5. นายภัทรธร ทัศนสุวรรณ
6. นายหริรักษ์ จามรกุล /4

หมายเหตุ

/1

4/4
1/1

นายเจริ ญพงษ์ องค์วงศ์สกุล ได้ รับการแต่งตังให้
้ ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการ ตังแต่
้ วนั ที่ 12 มิถนุ ายน 2558
นางบุญทิพย์ ช้ างนิล และ นางภณิดา ใช้ เฮง ได้ รับการแต่งตังให้
้ ดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัท ตังแต่
้ วนั ที่ 14 มีนาคม 2558
/3
นายอนุตร ตันตราภรณ์ ได้ รับการแต่งตังให้
้ ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ ตังแต่
้ วนั ที่ 12 มิถนุ ายน 2558
/4
นายหริ รักษ์ จามรกุล ได้ รับการแต่งตังให้
้ ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ตังแต่
้ วนั ที่ 12 มิถนุ ายน 2558
/5
นายนายวิบลู ย์ พงศ์รัตนเดชาชัย, นายคมกริ ช พงศ์รัตนเดชาชัย, นายสาธิต พงศ์รัตนเดชาชัย, และ นางสาวสุพตั รา พงศ์รัตนเดชาชัย ได้
ลาออกจากตําแหน่งกรรมการบริ ษัทและกรรมการบริ หาร ตังแต่
้ วนั ที่ 1 เมษายน 2558
/6
นายมาณพ ชิวธนาสุนทร ได้ ลาออกจากตําแหน่งกรรมการบริ ษัทและกรรมการอิสระ ตังแต่
้ วนั ที่ 5 มิถนุ ายน 2558
/2
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คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท

ป 2555/2556
ป 2556/2557
ป 2557/2558
จํานวนเงิน ลักษณะ จํานวนเงิน ลักษณะ จํานวนเงิน ลักษณะ
(บาท)
คาตอบแทน
(บาท)
คาตอบแทน
(บาท)
คาตอบแทน

1. นายเจริญพงษ องควงศสกุล /1

-

-

-

-

-

-

2. นางบุญทิพย ชางนิล /1

-

-

-

-

-

-

3. นางภณิดา ใชเฮง /1

-

-

-

-

-

-

4. นายอนุตร ตันตราภรณ

43,500.00

เบี้ยประชุม

58,000.00

เบี้ยประชุม

62,000.00

เบี้ยประชุม

5. นายภัทรธร ทัศนสุวรรณ

56,700.00

เบี้ยประชุม

58,000.00

เบี้ยประชุม

58,000.00

เบี้ยประชุม

6. นายหริรักษ จามรกุล /2

-

-

-

-

14,500.00

เบี้ยประชุม

7. นายวิบูลย พงศรัตนเดชาชัย /3

72,000.00

เบี้ยประชุม

74,000.00

เบี้ยประชุม

55,500.00

เบี้ยประชุม

8. นายคมกริช พงศรัตนเดชาชัย /3

-

-

-

-

-

-

9. นายสาธิต พงศรัตนเดชาชัย /3

-

-

-

-

-

-

10. นางสาวสุพัตรา พงศรัตนเดชาชัย /3

-

-

-

-

-

-

72,000.00

เบี้ยประชุม

74,000.00

เบี้ยประชุม

37,000.00

เบี้ยประชุม

11. นายมาณพ ชิวธนาสุนทร /4
หมายเหตุ

/1

เนื่องจาก นายเจริญพงษ องควงศสกุล, นางบุญทิพย ชางนิล, และนางภณิดา ใชเฮง ดํารงตําแหนงเปนผูบริหารดวย จึงไมไดรับ
คาตอบแทนในฐานะกรรมการ ไดเพียงแตคาตอบแทนในฐานะผูบริหารเทานั้น
/2
นายหิรักษ จามรกุล ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ตั้งแตวันที่ 12 มิถุนายน 2558
/3
นายวิบูลย พงศรัตนเดชาชัย, นายคมกริช พงศรัตนเดชาชัย, นายสาธิต พงศรัตนเดชาชัย, และนางสาวสุพัตรา พงศรัตนเดชาชัย ไดลาออก
จากตําแหนงกรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2558
/4
นายมาณพ ชิวธนาสุนทร ไดลาออกจากตําแหนงกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ ตั้งแตวันที่ 5 มิถุนายน 2558

บริษัท ซิตี้ สตีล จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบ
มีจํานวน 3 ทาน ดังนี้
1. นายอนุตร ตันตราภรณ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายภัทรธร ทัศนสุวรรณ
กรรมการตรวจสอบ
3. นายหริรักษ จามรกุล
กรรมการตรวจสอบ
โดยกรรมการตรวจสอบที่มีความรูและประสบการณใน
การสอบทานงบการเงินของบริษัท คือ นายหริรักษ จามรกุล ซึ่ง
ปจจุบันดํารงตําแหนงเปนกรรมการตรวจสอบและเปน Senior
Operations Manager – Motors, AXA Assistance Co., Ltd.

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนาที่และรับผิดชอบตาม
ขอกําหนดและหลักเกณฑของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
และรายงานตรงตอคณะกรรมการบริษัท
1. สอบทานให ก ลุ ม บริ ษั ท มี ก ารรายงานทางการเงิ น อย า ง
ถูกตอง และเปดเผยอยางเพียงพอ โดยการประสานงาน
กับผูสอบบัญชีภายนอกและผูบริหารที่รับผิดชอบ จัดทํา
รายงานทางการเงิ น ทั้ ง รายไตรมาสและประจํ า ป
คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะใหผูสอบบัญชีสอบ
ทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นวาจําเปนและเปน
เรื่องสําคัญ ในระหวางการตรวจสอบบัญชีของบริษัทได
2. สอบทานใหกลุมบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการ
ตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบ
ทานรวมกับผูสอบบัญชีภายนอกและผูตรวจสอบภายใน
และพิ จ ารณาความเป น อิ ส ระของหน ว ยงานตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงตั้ง
โยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือ
หนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานการปฏิ บั ติ ง านของกลุ ม บริ ษั ท ให เ ป น ไปตาม
กฎหมายว า ด ว ยหลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย
ข อ กํ า หนดของตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทย และ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของกลุมบริษัท
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4. พิจ ารณาคัดเลือ กและเสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปน
อิสระเพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของกลุมบริษัท รวมถึง
พิจ ารณาเสนอคา ตอบแทนของผูสอบบัญ ชีโดยคํา นึงถึง
ความนาเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากรและปริมาณ
งานตรวจสอบของสํา นักงานตรวจสอบบัญ ชีนั้น รวมถึง
ประสบการณของบุคคลากรที่ไดรับมอบหมายใหทําการ
ตรวจสอบบัญชีของกลุมบริษัท รวมทั้งเขารวมประชุมกับ
ผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวยอยาง
นอยปละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความ
ขั ด แย ง ทางผลประโยชน ใ ห เ ป น ไปตามกฎหมายและ
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ เพื่อใหความมั่นใจวา
รายการดังกล า วมีความถูก ตอ ง ครบถว น สมเหตุสมผล
และเปนประโยชนสูงสุดตอกลุมบริษัท
6. จัดทํารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดย
เป ด เผยไว ใ นรายงานประจํ า ป ข องบริ ษั ท ซึ่ ง รายงาน
ดังกลาวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายการ
ดังกลาวควรประกอบดวยขอมูลตอไปนี้
 ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทําและการเปดเผย
ข อ มู ล ในรายงานทางการเงิ น ของบริ ษั ท ถึ ง ความ
ถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือได
 ความเห็ น เกี่ ย วกั บ ความเพี ย งพอของระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัท
 ความเห็ น เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว า ด ว ย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของ
กับธุรกิจของบริษัท
 เหตุผลที่เชื่อวา ผูสอบบัญชีของบริษัทเหมาะสมที่จะ
ไดรับการแตงตั้งตอไปอีกวาระหนึ่ง
 ความเห็น เกี่ ย วกั บรายการที่ อ าจมี ค วามขั ด แย งทาง
ผลประโยชน
 จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการ
เขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน
 ความเห็ น หรื อ ข อ สั ง เกตโดยรวมที่ ค ณะกรรมการ
ตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร

รายงานประจําปี 2558 : การกํากับดูแลกิจการที่ดี

26

รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ ไปควร
ทราบภายใต้ ข อบเขตหน้ าที่ และความรับ ผิดชอบที่
ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิ บัติ ก ารอื่ น ใดตามที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท มอบหมาย
และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้ วย เช่น ทบทวน
นโยบายการบริ หารทางการเงินและการบริ หารความเสี่ยง
ทบทวนการปฏิ บัติ ต ามจรรยาบรรณทางธุ รกิ จ ของกลุ่ม
บริ ษัท ทบทวนร่ วมกับผู้บริ หารของกลุ่มบริ ษัทในรายงาน
สําคัญๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายบัญญัติ
ได้ แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ ายบริหาร เป็ นต้ น
8. คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่เป็ นอิสระ
จากที่ ป รึ ก ษาทางวิ ช าชี พ อื่ น ใด เมื่ อ เห็ น ว่า จํ า เป็ น ด้ ว ย
ค่าใช้ จ่ายของบริ ษัท
หลักเกณฑ์ ในการคัดเลือกและคุณ สมบัติของกรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ
ถึงแม้ ว่าบริ ษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือก
บุ ค คลที่ จ ะดํ า รงตํ า แหน่ ง กรรมการอิ ส ระและกรรมการ
ตรวจสอบ อย่ า งไรก็ ต ามบริ ษั ท ได้ กํ า หนดแนวทางและ
หลั ก เกณ ฑ์ ใ นการแต่ ง ตั ง้ กรรมการอิ ส ระและกรรมการ
ตรวจสอบ โดยคณะกรรมการบริ ษัทจะเป็ นผู้พิจารณาคัดเลือก
โดยใช้ เกณฑ์ความสามารถ ประสบการณ์ วิสยั ทัศน์ และความ
น่ า เชื่ อ ถื อ แล้ วนํ า เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นให้ พิ จ ารณา
คุณสมบัติและความเหมาะสม และให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้
แต่งตัง้ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบโดยให้ มีวาระ
การดํารงตําแหน่งคราวละ 2 ปี ซึง่ กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจจะได้ รับการแต่งตัง้
ใหม่อีกได้ ทัง้ นี ก้ รรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบต้ อ งมี
คุณสมบัติ ดังนี ้
1. มี กรรมการอิสระอย่างน้ อยหนึ่งในสามของจํ านวนกรรม
การทังหมดแต่
้
ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน
2. กรรมการอิ ส ระแต่ ล ะคนของผู้ ขออนุ ญ าตต้ องไปตาม
หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
1) ถื อ หุ้น ไม่เกิ น ร้ อยละ 1 ของจํ านวนหุ้น ที่ มี สิท ธิ อ อก
เสี ย งทั ง้ หมดของบริ ษั ท บริ ษั ท ใหญ่ บริ ษั ท ย่ อ ย
บริ ษัทร่วม หรื อ นิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง


2) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน
ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่ได้ รับเงินประจํา หรื อผู้มี
อํ า นาจควบคุม ของบริ ษั ท บริ ษั ท ใหญ่ บริ ษั ท ย่ อ ย
บริ ษัทร่วม บริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน หรื อนิติบคุ คลที่
อาจมีความขัดแย้ ง เว้ นแต่ได้ พ้นจากการมีลกั ษณะ
ดัง กล่ า วมาแล้ วไม่ น้ อยกว่ า 2 ปี ก่ อ นวัน ที่ ยื่ น คํ า
อนุญาตต่อสํานักงาน
3) ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรื อการ
จดทะเบี ย นทางกฎหมาย ในลัก ษณะที่ เป็ น บิ ด า
มารดา พี่น้องและบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร ของ
ผู้บ ริ ห าร ผู้ถือ หุ้น รายใหญ่ ผู้มี อํ านาจควบคุม ของ
บริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย
4) ไม่ มี ห รื อ เคยมี ค วามสัม พั น ธ์ ท างธุ ร กิ จ กั บ บริ ษั ท
บริ ษั ท ใหญ่ บริ ษั ท ย่อย บริ ษั ท ร่ วม หรื อ นิ ติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ งและไม่เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
5) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่
บริ ษั ท ย่อ ย บริ ษั ท ร่ วม หรื อ นิ ติ บุค คลที่ อาจมี ความ
ขัดแย้ งและไม่เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
6) ไม่ เป็ นหรื อ เคยเป็ นผู้ให้ บ ริ ก ารทางวิ ช าชี พ ใดๆ ซึ่ง
รวมถึงการให้ บริ การทางการเงิน ซึ่งได้ รับ ค่าบริ การ
เกิน 2 ล้ านบาทต่อปี จากบริ ษั ท บริ ษัทใหญ่ บริ ษั ท
ย่อย บริษัทร่วม หรื อนิติบคุ คลที่อาจขัดแย้ ง
7) ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของ
กรรมการของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึ่ง
เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8) ไม่มี ลัก ษณะอื่ น ใดที่ ทํ า ให้ ไม่ส ามารถให้ ค วามเห็ น
อย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินการของบริษัท
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คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 คณะกรรมการบริหารมี
ทั้งหมด 3 ทาน ดังนี้
1. นายเจริญพงษ องควงศสกุล ประธานกรรมการบริหาร
2. นางบุญทิพย ชางนิล
กรรมการบริหาร
3. นางภณิดา ใชเฮง
กรรมการบริหาร
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร
1. มีอํานาจสั่งการ วางแผน และดําเนินกิจการของบริษัทให
เปนไปตามนโยบายที่คณะกรรมการกําหนด
2. กําหนดกลยุทธในการดําเนินธุรกิจของกลุมบริษัท
3. กําหนดแผน และแนวทางเกี่ยวกับการลงทุนและการระดม
ทุนตามนโยบายของกลุมบริษัท
4. พิจารณาวาระตางๆ กอนเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัท
5. มีอํ า นาจจา ง แต ง ตั้ ง ปลดออก ให อ อก ไล อ อก กํ า หนด
อัตราคาจาง ใหบําเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน คาตอบแทน โบนัส สําหรับพนักงานระดับผูจัดการฝายขึ้นไป
6. มี อํ านาจพิ จารณากํ าหนดสวั สดิ การพนั กงานให เหมาะสมกั บ
สภาพการณ ประเพณี และสอดคลองกับกฎหมายที่ใชอยู

7. มีอํานาจอนุมัติการลงทุน การซื้อขายทรัพยสินถาวรของ
กลุมบริษัท การจัดซื้อจัดจาง การกูยืมเงิน การใหกูยืมเงิน
การเขาทําสัญญา หรือการทํานิติกรรมใดๆ ที่เกี่ยวของกับ
ธุรกิจการคาโดยปกติและเปนไปตามวัตถุประสงคของกลุม
บริษัท ภายในวงเงินที่กําหนดไวในระเบียบบริษัทวาดวย
อํานาจและดําเนินการของบริษัท
ทั้งนี้ การมอบหมายอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริ ห ารดั ง กล า วข า งต น นั้ น จะไม ร วมถึ ง
อํานาจและ/หรือ การมอบอํานาจชวงในการอนุมัติรายการใดที่
ตน หรือผูรับมอบอํานาจชวง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
(ตามที่นิยามไวในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย) มีสวนไดเสีย หรือผลประโยชนในลักษณะ
อื่นใดขัดแยงกับบริษัท หรือบริษัทยอยของบริษัท ซึ่งการอนุมัติ
รายการในลั กษณะดั ง กล า วจะต อ งเสนอต อ ที่ป ระชุ ม คณะกรรมการ และ/หรื อ ที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น (แล ว แต ก รณี ) เพื่ อ
พิจ ารณาอนุ มัติ ร ายการดัง กล า ว ตามที่ ขอ บั ง คั บ ของบริษั ท
หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด
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รายชื่อคณะผูบริหาร
1. นายเจริญพงษ
2. นางสาวบุญทิพย
3. นางภณิดา
4. นางสาววลัยลักษณ
5. นางสาวฉัตรสุมาลย

องควงศสกุล
ชางนิล
ใชเฮง
คูหเพ็ญแสง
ถนอมจิตต

ประธานเจาหนาที่บริหาร
กรรมการผูจัดการ
รองกรรมการผูจัดการ
ผูจัดการทั่วไป
ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน

โครงสรางการบริหารจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหาร
ฝายตรวจสอบภายใน
ประธานเจาหนาทีบ่ ริหาร
นายเจริญพงษ องควงศสกุล
กรรมการผูจัดการ
นางบุญทิพย ชางนิล
รองกรรมการผูจัดการ

ผูจัดการทั่วไป

นางภณิดา ใชเฮง

นางสาววลัยลักษณ คูหเพ็ญแสง

ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน
นางสาวฉัตรสุมาลย ถนอมจิตต

บริษัท ซิตี ้ สตีล จํากัด (มหาชน)
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เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทได้ มีมติแต่งตังให้
้ นางปาริ ชาต พงศ์รัตนเดชาชัย ดํารงตําแหน่งเป็ นเลขานุการบริ ษัทตังแต่
้ วนั ที่ 11
้ อง
มิถุนายน 2551 ซึ่งเลขานุการบริ ษัทต้ องปฏิบัติหน้ าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สจุ ริ ต รวมทังต้
ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับบริ ษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีหน้ าที่ในการ
จัดทํ าและเก็บ รักษาเอกสารเกี่ ย วกับ การประชุม ทะเบี ยนกรรมการ รายงานการมี ส่วนได้ เสีย ดํ าเนิ น งานเกี่ ยวกับ การประชุม
กรรมการและผู้ถือหุ้น ติดต่อประสานงานกับคณะกรรมการบริ ษัท หน่วยงานภายในบริ ษัท และหน่วยงานกํากับดูแล ให้ คําแนะนํา
ด้ านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ ยวข้ อง ดูแลงานด้ านนักลงทุนสัมพันธ์ และความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษัท ตลอดจน
ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด และตามที่ได้ รับมอบหมายจากบริษัท
ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
ที่ผา่ นมากลุม่ บริษัทได้ จ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารซึง่ ประกอบด้ วย เงินเดือนและโบนัส โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ปี 2555/2556
จํานวนราย
เงินเดือนรวม
โบนัสรวม
รวม

ปี 2556/2557

ปี 2557/2558

ค่ าตอบแทน
ค่ าตอบแทน
ค่ าตอบแทน
จํานวนราย
จํานวนราย
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)

6
6

7.23
0.76

6
6

7.26
0.76

8
8

7.52
0.79

6

8.00

6

8.02

8

8.31

30

รายงานประจําป 2558 : การกํากับดูแลกิจการที่ดี

ประวัติคณะกรรมการและผูบริหาร
นายเจริญพงษ องควงศสกุล

อายุ 37 ป

ประธานกรรมการบริษัท
ประธานเจาหนาที่บริหาร
กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท
คุณวุฒิทางการศึกษา
 ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร สาขาไฟฟากําลัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
การผานหลักสูตรอบรมของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD)
 Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 61/2007
จํานวนการถือหุน ในบริษทั
 900,000 หุน คิดเปนรอยละ 0.30
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร
 ไมมี
ประสบการณทํางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง
 2558 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ซิตี้ สตีล จํากัด (มหาชน)
 2558 – ปจจุบัน กรรมการ และประธานเจาหนาที่บริหาร
บริษัท ซิตี้ สตีล จํากัด (มหาชน)
 2548 – 2558
กรรมการ และรองกรรมการผูจัดการ
บริษัท ซิตี้ สตีล จํากัด (มหาชน)
การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่น
กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน
: -ไมม-ี
กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน :
 2558 – ปจจุบัน กรรมการ
บริษัท สยาม ไอโซ โปร จํากัด (บริษัทยอย)
 2558 – ปจจุบัน กรรมการ
บริษัท มารค เวิลดไวด จํากัด (บริษัทยอย)
 2558 – ปจจุบัน กรรมการ
บริษัท ซิตี้ สตีล โปรดักส จํากัด (บริษัทยอย)
กิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท : -ไมมีประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ป ยอนหลัง
 ไมมี

นางบุญทิพย ชางนิล

อายุ 40 ป

กรรมการบริษทั
กรรมการผูจัดการ
กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท
คุณวุฒิทางการศึกษา
 ปริญญาตรีการจัดการทั่วไป สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
การผานหลักสูตรอบรมของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD)
 Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 120/2015
จํานวนการถือหุน ในบริษทั
 15 หุน คิดเปนรอยละ 0.00
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร
 ไมมี
ประสบการณทํางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง
 2558 – ปจจุบัน กรรมการ และกรรมการผูจัดการ
บริษัท ซิตี้ สตีล จํากัด (มหาชน)
 2549 – 2558
ผูจัดการทั่วไป สายงานสนับสนุน และ
ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน
บริษัท ซิตี้ สตีล จํากัด (มหาชน)
การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่น
กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน
: -ไมม-ี
กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน :
 2558 – ปจจุบัน กรรมการ
บริษัท สยาม ไอโซ โปร จํากัด (บริษัทยอย)
 2558 – ปจจุบัน กรรมการ
บริษัท มารค เวิลดไวด จํากัด (บริษัทยอย)
 2558 – ปจจุบัน กรรมการ
บริษัท ซิตี้ สตีล โปรดักส จํากัด (บริษัทยอย)
กิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท : -ไมมีประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ป ยอนหลัง
 ไมมี

บริษัท ซิตี้ สตีล จํากัด (มหาชน)

นางภณิดา ใชเฮง

อายุ 33 ป

กรรมการบริษทั
รองกรรมการผูจ ัดการ
กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท
คุณวุฒิทางการศึกษา
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก
การผานหลักสูตรอบรมของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD)
 Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 120/2015
จํานวนการถือหุน ในบริษทั
 ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร
 ไมมี
ประสบการณทํางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง
 2558 – ปจจุบัน กรรมการ และรองกรรมการผูจัดการ
บริษัท ซิตี้ สตีล จํากัด (มหาชน)
 2554 – 2558
ผูจัดการฝายบริหารทรัพยากรมนุษย และ
ผูชวยผูจัดการฝายการเงิน
บริษัท ซิตี้ สตีล จํากัด (มหาชน)
 2552 – 2554
ผูจัดการฝายบริหารทรัพยากรมนุษย
บริษัท ซิตี้ สตีล จํากัด (มหาชน)
การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่น
กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน
: -ไมม-ี
กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน :
 2558 – ปจจุบัน กรรมการ
บริษัท สยาม ไอโซ โปร จํากัด (บริษัทยอย)
 2558 – ปจจุบัน กรรมการ
บริษัท มารค เวิลดไวด จํากัด (บริษัทยอย)
 2558 – ปจจุบัน กรรมการ
บริษัท ซิตี้ สตีล โปรดักส จํากัด (บริษัทยอย)
กิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท : -ไมมีประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ป ยอนหลัง
 ไมมี

นายอนุตร ตันตราภรณ
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อายุ 44 ป

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิทางการศึกษา
 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
การผานหลักสูตรอบรมของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD)
 Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 61/2007
จํานวนการถือหุน ในบริษทั
 ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร
 ไมมี
ประสบการณทํางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง
 2558 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ซิตี้ สตีล จํากัด (มหาชน)
 2549 – 2558
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ซิตี้ สตีล จํากัด (มหาชน)
 2553 – ปจจุบัน ผูอํานวยการบริหาร โรงเรียนอนุบาลหัสดิน
 2552 – ปจจุบัน ผูอํานวยการฝายเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร บริษัท พระราม 3 ฮอนดาคาร จํากัด
การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่น
กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน
: -ไมม-ี
กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน : -ไมม-ี
กิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท : -ไมมีประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ป ยอนหลัง
 ไมมี
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นายภัทรธร ทัศสุวรรณ

อายุ 40 ป

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิทางการศึกษา
 ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
การผานหลักสูตรอบรมของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD)
 Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 61/2007
จํานวนการถือหุน ในบริษทั
 ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร
 ไมมี
ประสบการณทํางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง
 2549 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ซิตี้ สตีล จํากัด (มหาชน)
 2549 – ปจจุบัน หุนสวน ทนายความ และที่ปรึกษากฎหมาย
สํานักงานกฎหมายหางหุนสวนจํากัด พี ที เอ็ม
แอนด แอสโซสิเอท
 2553 – 2557
ที่ปรึกษาและหุนสวน
บริษัท บียอนด 99 อินชัวรันส โบรกเกอร จํากัด
 2553 – 2557
ที่ปรึกษา
บริษัท ไทย ฟตติ้ง โฮม กรุป
การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่น
กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน
: -ไมม-ี
กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน : -ไมมีกิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท : -ไมมีประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ป ยอนหลัง
 ไมมี

นายหริรักษ จามรกุล

อายุ 43 ป

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิทางการศึกษา
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Shenandoah University, USA.
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
การผานหลักสูตรอบรมของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD)
 Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 120/2015
จํานวนการถือหุน ในบริษทั
 ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร
 ไมมี
ประสบการณทํางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง
 2558 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ซิตี้ สตีล จํากัด (มหาชน)
 2558 – ปจจุบัน Senior Operations Manager – Motor,
AXA Assistance Co., Ltd.
 2557 – 2558
CRM and Service Marketing Manager,
MG Sales (Thailand) Co., Ltd.
 2556 – 2557
ASEAN Customer Assistance Center Manager,
Ford Operations (Thailand) Co., Ltd.
 2553 – 2555
Technical Complaint Management Senior
Manager, Mercedes-Benz (Thailand) Co., Ltd.
การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่น
กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน
: -ไมม-ี
กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน : -ไมมีกิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท : -ไมมีประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ป ยอนหลัง
 ไมมี

บริษัท ซิตี้ สตีล จํากัด (มหาชน)

นางสาววลัยลักษณ คูหเพ็ญแสง

อายุ 51 ป

ผูจัดการทั่วไป

คุณวุฒิทางการศึกษา
 มัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน
การผานหลักสูตรอบรมของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD)
 Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 27/2004
จํานวนการถือหุน ในบริษทั
 15 หุน คิดเปนรอยละ 0.00
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร
 ไมมี
ประสบการณทํางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง
 2558 – ปจจุบัน ผูจัดการทั่วไป บริษัท ซิตี้ สตีล จํากัด (มหาชน)
 2549 – 2558
ผูจัดการทั่วไป สายงานปฏิบัติการ
บริษัท ซิตี้ สตีล จํากัด (มหาชน)
การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่น
กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน
: -ไมม-ี
กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน : -ไมมีกิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท : - ไมมีประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ป ยอนหลัง
 ไมมี

นางสาวฉัตรสุมาลย ถนอมจิตต
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อายุ 32 ป

ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน

คุณวุฒิทางการศึกษา
 ปริญญาตรีการบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
การผานหลักสูตรอบรมของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD)
 ไมมี
จํานวนการถือหุน ในบริษทั
 ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร
 ไมมี
ประสบการณทํางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง
 2558 – ปจจุบัน ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน
บริษัท ซิตี้ สตีล จํากัด (มหาชน)
 2556 – 2558
รองผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน
บริษัท ซิตี้ สตีล จํากัด (มหาชน)
 2553 – 2555
ผูชวยผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน
บริษัท ซิตี้ สตีล จํากัด (มหาชน)
การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่น
กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน
: -ไมม-ี
กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน : -ไมมีกิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท : -ไมมีประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ป ยอนหลัง
 ไมมี
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นางปาริชาติ พงศรัตนเดชาชัย

อายุ 34 ป

เลขานุการบริษทั

คุณวุฒิทางการศึกษา
 ปริญญาตรี บริหารการจัดการ สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
การผานหลักสูตรอบรมของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD)
 ไมมี
จํานวนการถือหุน ในบริษทั
 ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร
 ไมมี
ประสบการณทํางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง
 2551 – ปจจุบัน เลขานุการบริษัท บริษัท ซิตี้ สตีล จํากัด (มหาชน)
การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่น
กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน
: -ไมม-ี
กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน : -ไมม-ี
กิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท :
ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ป ยอนหลัง
 ไมมี

หมายเหตุ
กรรมการ ผูบริหาร และผูมีอํานาจควบคุมทั้งหมด ไมเคยกระทําผิดหรือ
ถูกลงโทษเนื่องจากการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลั ก ทรั พ ย พ.ศ. 2535 หรื อ พระราชบั ญ ญั ติสั ญ ญาซื้ อ ขายล วงหน า
พ.ศ. 2546 ในเรื่องดังตอไปนี้
1) การกระทําการโดยไมสุจริต หรือประมาทเลินเลออยางรายแรง
2) การเปดเผยหรือเผยแพรขอมูลหรือขอความอันเปนเท็จที่อาจทําให
สําคัญผิด หรือปกปดขอความจริงที่ควรบอกใหแจงในสาระสําคัญซึ่งอาจมี
ผลกระทบตอการตัดสินใจของผูถือหุน ผูลงทุน หรือผูที่เกี่ยวของ
3) การกระทําอันไมเปนธรรมหรือการเอาเปรียบผูลงทุนในการซื้อขาย
หลักทรัพยหรือสัญญาซื้อขายลวงหนา หรือมีหรือเคยมีสวนรวมหรือสนับสนุน
การกระทําดังกลาว

บริษัท ซิตี้ สตีล จํากัด (มหาชน)

35

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย
บริษัทยอย

กรรมการ

1. นายเจริญพงษ องควงศสกุล
2. นางบุญทิพย ชางนิล
3. นางภณิดา ใชเฮง
4. นายคมกริช พงศรัตนเดชาชัย
5. นางสาวสุพัตรา พงศรัตนเดชาชัย
6. นายอนุตร ตันตราภรณ
7. นายภัทรธร ทัศนสุวรรณ
8. นายหริรักษ จามรกุล
หมายเหตุ

A
B
C
D
E
/
//

=
=
=
=
=
=
=

บจก.สยาม ไอโซ โปร

บจก.มารค เวิลดไวด

บจก.ซิตี้ สตีล โปรดักส

CT Universal Co., Ltd.

A, B, /, //

A, B, /, //

A, B, /, //

-

C, /, //

C, /, //

C, /, //

-

D, /, //

D, /, //

D, /, //

-

-

-

-

/, //

-

-

-

/, //

-

-

-

-

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร, ประธานเจาหนาที่บริหาร
กรรมการผูจัดการ
รองกรรมการผูจัดการ
ผูบริหาร
กรรมการ
กรรมการบริหาร
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การกํากับดูแลกิจการ
นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริ ษั ทมี น โยบายการปฏิบัติตามข้ อพึง
ปฏิบัติที่ดีสําหรับกรรมการบริ ษั ทจดทะเบียน (Code of Best
Practices) และได้ ให้ ความสําคัญในการกํากับดูแลกิจการที่ดี
(Corporate Governance) เป็ นอย่ า งยิ่ ง ตามแนวทางของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคํานึงถึงผู้มีส่วนได้ ส่วน
เสี ย ของบริ ษั ท และสังคมโดยรวม คณะกรรมการได้ กํ า หนด
นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ เพื่อให้ การดําเนินธุรกิจ
ของบริษัทมีการเจริญเติบโตที่ยงั่ ยืน ไว้ ดงั นี ้
1. ดําเนินกิจการด้ วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบ
ได้ และเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเพียงพอแก่ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย
2. บริ ห ารงานอย่ า งเต็ ม ความสามารถด้ วยความ
ระมัดระวัง เพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผู้ถือหุ้น
3. จัด ให้ มี ระบบการควบคุม และบริ ห ารความเสี่ ย ง
โดยดํ า เนิ น กิ จ การด้ ว ยความระมัด ระวัง และมี ก ารประเมิ น
ความเสี่ยงรวมทัง้ วางกลยุท ธ์ แก้ ไข และติดตามการบริ ห าร
ความเสี่ยงอยูส่ มํ่าเสมอ
4. การปฏิ บัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ เสียอย่างเท่า
เทียมกันและเป็ นธรรมต่อทุกฝ่ าย
5. จัด โครงสร้ างบทบาทหน้ าที่ ค วามรั บ ผิด ชอบของ
กรรมการแต่ละกลุม่ อย่างชัดเจน
6. ดูแลสนับสนุนให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงานปฏิบัติงาน
อย่างมี จริ ยธรรมในการประกอบธุรกิจอย่างถูกต้ องและชอบ
ธรรม
นอกจากนัน้ บริ ษั ท ได้ ดํ า เนิ น การตามหลัก การกํ า กับ
ดูแ ลกิ จ การที่ ดี สํ า หรั บ บริ ษั ท จดทะเบี ย น ตามแนวทางของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่ ได้ แบ่งเป็ น 5 หมวด ดังนี ้
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริ ษัทได้ ตระหนักถึงความสําคัญ ต่อสิทธิ ของผู้ถือหุ้น
โดยบริ ษัทจะไม่กระทําการใดๆ อันเป็ นการละเมิดหรื อริ ดรอน
สิทธิของผู้ถือหุ้น และได้ ให้ ความสําคัญต่อการปฏิบตั ิต่อผู้ถือ
หุ้นอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกันในสิทธิต่างๆ ที่ผ้ ถู ือหุ้นพึงมี
และพึงได้ โดยบริษัทได้ มีการปฏิบตั ิดงั นี ้

การประชุมผู้ถือหุ้น
1. บริ ษัทถือปฏิบตั ิ ให้ มีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม
ซึง่ ประกอบด้ วยข้ อมูลเกี่ยวกับ วัน เวลา สถานที่ และวาระการ
ประชุม พร้ อมทังข้
้ อมูลประกอบการประชุมวาระต่างๆ ตลอด
จนวิธีการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น ให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ทราบล่วงหน้ า
ก่ อ นวัน นัด ประชุม 7 วัน นอกจากนัน้ แล้ ว บริ ษั ท ยัง ได้ มี ก าร
เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไว้ บนเว็บไซต์ของบริ ษัทด้ วยเพื่อให้ ผ้ ถู ือ
หุ้ นสามารถเข้ าถึ ง ข้ อมู ล ดั ง กล่ า วได้ อย่ า งเท่ า เที ย มกั น ที่
www.citysteelpcl.com
2. ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครัง้ บริษัทได้ เปิ ดโอกาส
ให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีสิทธิ เสนอเพิ่มวาระการประชุมและเสนอชื่อผู้ที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมในการเป็ นกรรมการบริ ษัท รวมทังคํ
้ าถาม
ต่ า งๆ โดยมี ก ารกํ า หนดรายละเอี ย ดวิ ธี ก ารเสนอเอาไว้ ใ น
เว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท และมี ก ารแจ้ งข้ อมู ล ผ่ า นทางตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับทราบ
3. ในกรณี ที่ ผ้ ู ถื อ หุ้ นไม่ ส ามารถเข้ าร่ ว มประชุ ม ได้
บริ ษั ท ได้ ส นับ สนุน ให้ มี ก ารใช้ ห นัง สื อ มอบฉัน ทะที่ ได้ มี ก าร
จัดส่งไปให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมในการลงมติใน
วาระต่างๆ โดยหนังสือมอบฉันทะที่ได้ จัดส่งไปนัน้ มีทัง้ แบบ
ทัว่ ไป และแบบที่ผ้ ถู ือหุ้นสามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนน
เสียงได้ และมีการเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้ อย 1 คน เป็ น
ทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 การดําเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น
1. ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครัง้ บริ ษัทได้ จัดให้ มีการ
ประชุมอย่างเหมาะสมด้ วยเวลาที่เพียงพอ และได้ เปิ ดโอกาส
ให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ มีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการซักถามในเรื่ องการ
ดําเนินงานของบริ ษัทและเรื่ องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนแสดง
ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะต่างๆ ในที่ประชุม
2. ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครัง้ บริ ษัทได้ มีการใช้ บตั ร
ลงคะแนนในทุกวาระการประชุม และในวาระที่มีหลายรายการ
เช่น วาระการแต่งตังกรรมการ
้
บริ ษัทก็ได้ จดั ให้ มีการลงมติเป็ น
รายบุคคล ทัง้ นี เ้ พื่อให้ เกิดความโปร่ งใสและตรวจสอบได้ ใน
กรณีเกิดข้ อโต้ แย้ งในภายหลัง


บริษัท ซิต้ี สตีล จํากัด (มหาชน)
3. บริษัทไดจัดใหมีบุคคลที่เปนอิสระ ซึ่งไดแกผูสอบ
บัญชีของบริษัท เปนผูตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมผู
ถือหุนทุกครั้ง และไดเปดเผยใหที่ประชุมทราบ พรอมทั้งไดมี
การบันทึกไวในรายงานการประชุมดวย
 การจั ดทํ า รายงานการประชุ ม และการเป ด เผยมติ
การประชุมผูถือหุน
1. บริ ษั ท ได จั ด ให มี ก ารบั น ทึ ก การประชุ ม ที่ ถู ก ต อ ง
ครบถวน โดยในรายงานการประชุมจะมีการบันทึกเกี่ยวกับ
ขั้นตอนการลงคะแนน รายชื่อ ผูเขา รว มประชุม ประเด็น ขอ
ซั ก ถาม ข อ เสนอแนะ ความเห็ น ของผู ถื อ หุ น และผลการ
ลงคะแนนในแต ล ะวาระ ซึ่ ง จะมี ก ารบั น ทึ ก ตั้ ง แต ก อ น
ดําเนินการประชุมไปตลอดจนเสร็จสิ้นการประชุม
2. บริษัทไดทําการเผยแพรมติที่ประชุมผานทางตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย และบนเว็บไซตของบริษัท เพื่อใหผู
ถือหุนสามารถตรวจสอบได รวมทั้งไดมีการจัดเก็บรายงานการ
ประชุมอยางเปนระเบียบเพื่องายและสะดวกตอการตรวจสอบ
หมวดที่ 2 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
นอกจากการใหความสําคัญตอสิทธิของผูถือหุนในการ
เขารวมประชุมและออกเสียงในเรื่องตางๆ ในการประชุมแตละ
ครั้ ง ตามที่ ไ ด ก ล า วไว ใ นหมวดที่ 1 แล ว บริ ษั ท ยั ง ได ใ ห
ความสําคัญและสนับสนุนใหมีการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกราย
อยางเทาเทียมกัน ไมวาจะเปนผูถือหุนที่เปนผูบริหาร ผูถือหุนที่
ไมไดเปนผูบริหาร ผูถือหุนสวนนอย และผูถือหุนตางชาติ ซึ่ง
บริษัทไดมีหลักการในการปฏิบัติดังนี้
 การใหขอมูลกอนการประชุมผูถือหุน
1. บริ ษั ท ได มี ก ารแจ ง กํ า หนดการประชุ ม วาระการ
ประชุ ม และความเห็นของคณะกรรมการในแตล ะวาระ ตอ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ลวงหนากอนวันนัดประชุมผู
ถือหุน
2. ในการแจงขาวตางๆ ผานทางตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ตลอดจนการออกหนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม ผู ถื อ หุ น
เอกสารประกอบในการพิจารณาวาระตางๆ หนังสือมอบฉันทะ
รายงานการประชุม รวมถึงรายงานประจําป บริ ษัทไดมีการ
จัดทําขึ้นทั้งที่เปนฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อใหผูถือ
หุ น ทั้ ง ที่เป น คนไทยและตา งชาติไ ดรับ ทราบข อ มูล อยา งเท า
เทียมกัน
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การคุมครองสิทธิของผูถือหุนสวนนอย
1. บริษัทมีการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเพื่อใหผู
ถื อ หุ น ส ว นน อ ยได เ สนอชื่ อ บุ ค คลเพื่ อ เข า ดํ า รงตํ า แหน ง
กรรมการและเสนอเพิ่มวาระการประชุมเปนการลวงหนากอน
วันประชุมผูถือหุน โดยไดมีการเปดเผยขอมูลไวในเว็บไซตของ
บริษัทและมีการแจงขาวผานทางตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย โดยในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 ไมมีผูถือ
หุนทานใดเสนอเพิ่มวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อ
เขาดํารงตําแหนงกรรมการ
2. ผูถือหุนที่เปนผูบริหารไมมีการเพิ่มวาระการประชุม
โดยไม มีก ารแจง เป น การลว งหน า โดยไม จํา เป น โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในวาระสําคัญที่ผูถือหุนตองใชเวลาในการศึกษาขอมูล
กอนตัดสินใจ
 การปองกันการใชขอมูลภายใน
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายการควบคุมดูแลการใช
ขอ มูลภายในเพื่อใชเปน ขอมูลในการซื้อขายหลักทรัพยข อง
บริษัท ล ว งหนา โดยกํ า หนดให มีก ารเก็บ รัก ษาขอ มู ลที่ยัง ไม
สามารถเปดเผยตอสาธารณชนไวเปนความลับ ซึ่งจะใหเฉพาะ
พนั ก งานที่ เ กี่ ย วข อ งรั บ ทราบเฉพาะส ว นที่ จํ า เป น ต อ การ
ปฏิบั ติง านเท า นั้ น ทั้ง นี้บ ริษั ท ยั ง กํ า หนดให มีวิ ธีก ารควบคุ ม
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ในการนําขอมูลความลับของ
บริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตัว และมีการกําหนดบทลงโทษ
พนักงานที่ฝาฝนไมปฏิบัติตามกฎไวอยางชัดเจน พรอมทั้งแจง
แนวทางดังกลาวใหทุกคนในองคกรถือปฏิบัติ
 การมีสวนไดเสียของกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดใหกรรมการระบุการมี
สวนไดเสียกอนที่จะมีการพิจารณาการทํารายการตางๆ โดยใน
การทํ า รายการที่ อ าจมี ค วามขั ด แย ง ทางผลประโยชน
คณะกรรมการบริ ษั ท จะพิ จ ารณาความเหมาะสมอย า ง
รอบคอบ โดยคํานึงถึง ผลประโยชนข องบริษัทเปนหลัก โดย
หากบริ ษั ท มี ร ายการที่ อ าจมี ค วามขั ด แย ง ทางผลประโยชน
บริษัทจะนําเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให
ความเห็ น รายการดั ง กล า ว และนํ า เสนอต อ คณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณาตอไป ทั้งนี้บริษัทจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอยางเครงครัด นอกจากนั้น
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ในการพิจารณารายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
กรรมการที่มีสวนไดเสียจะไมมีสวนรวมในการพิจารณาและงด
ออกเสียงในวาระนั้น
หมวดที่ 3 บทบาทของผูมีสวนไดเสีย
บริษัทใหความสําคัญอยางยิ่งในการดําเนินธุรกิจบน
พื้นฐานของความรับผิดชอบ ความโปรงใส ความซื่อสัตย และ
การแขงขันที่เปนธรรม โดยการปฏิบัติตอบุคคลผูมีสวนไดเสีย
ทุ ก กลุ ม ด ว ยความเสมอภาคและเป น ไปตามกฎหมายหรื อ
ขอตกลงที่ไดทํารวมกัน ดังนั้ นบริ ษัทจึงไดมีการกําหนดและ
สื่อสารนโยบายและขอพึงปฏิบัติสําหรับคณะกรรมการบริษัท
ฝายจัดการ และพนักงาน ใหยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติ
หน าที่ตามภาระกิจของบริษัท ดวยความซื่อ สัตยสุจริต และ
เที่ยงธรรม โดยคํานึงถึงการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุม
ดังนี้
 ผูถือหุน
นอกเหนือจากการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเปนธรรมและ
เทาเทียมกันในสิทธิตางๆ ที่ผูถือหุนพึงมีและพึงได ซึ่งรวมถึง
สิทธิในการเขารวมประชุมและออกเสียงในเรื่องตางๆ, สิทธิใน
การรับเงินปนผล, และสิทธิอื่นตามที่ไดกลาวไวในหมวดที่ 1
และหมวดที่ 2 แลว บริษัทยังคงมุงมั่นดําเนินกิจการอยางเต็ม
ความสามารถและด ว ยความระมั ด ระวั ง เพื่ อ ให เ กิ ด ผล
ประกอบการที่ดีและใหผูถือหุนไดรับผลตอบแทนที่เหมาะสม
และบริษัทยังไดกําหนดใหมีชองทางการติดตอสําหรับผูถือหุน
ผานทางฝายนักลงทุนสัมพันธเพื่อใหขอ มูลเกี่ยวกับบริษัท ตอบ
ขอซักถาม รับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ รวมทั้งรับเรื่อง
รอ งเรีย นต า งๆ ด ว ย ซึ่ง ผูถือ หุน สามารถติ ดตอ ไดที่ โ ทรศัพ ท
หมายเลข (038) 782-064-68 หรื อ www.citysteelpcl.com
หรือ ir@wkpgroup.com
 ลูกคา
กลุ ม บริ ษั ท มุ ง มั่ น ที่ จ ะปฏิ บั ติ ต อ ลู ก ค า ทุ ก รายอย า ง
เหมาะสม ด ว ยความเอาใจใส แ ละรั บ ผิ ด ชอบ โดยได มี ก าร
ดําเนินการดังนี้
1. ผลิตสินคาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และสามารถ
ตอบสนองความต อ งการลู ก ค า ได เ ป น อย า งดี ในราคาที่
เหมาะสม

2. ใหบริการที่ดีทั้งกอนและหลังการขาย โดยการให
คําปรึกษา แนะนํา ตลอดจนการทํางานรวมกัน เพื่อออกแบบ
ผลิ ต ภั ณ ฑ ใ ห ต รงกั บ ความต อ งการของลู ก ค า ตั้ ง แต ก อ นที่
ลูกคาจะสั่งซื้อสินคากับกลุมบริษัท ไปจนถึงการสงมอบสินคา
อยางตรงตอเวลาและการติดตั้งสินคาที่ไดมาตรฐาน การให
ความชวยเหลือและแกปญหาตางๆ และการตรวจสอบสภาพ
สินคาภายหลังการใชงาน
3. มุงมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อใหสินคามีความ
หลากหลายมากขึ้ น โดยกลุ ม บริ ษั ท ได ยึ ด ถื อ ในนโยบาย
คุณภาพที่วา “ผลิตภัณฑดี มีคุณภาพ ประทับใจลูกคา พัฒนา
อยางตอเนื่อง”
4. รั ก ษาข อ มู ล ของลู ก ค า ซึ่ ง รวมถึ ง แบบงาน และ
ตัวอยางผลิตภัณฑของลูกคา ใหเปนความลับและปองกันการ
นํา ข อ มู ล ดั ง กล า วไปเป ด เผยโดยไม ไ ด รั บ ความยิ น ยอมจาก
ลูกคา
 พนักงาน
บุคลากรถือเปนกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนใหองคกร
ประสบความสําเร็จ กลุมบริษัทจึงใหความสําคัญกับการปฏิบัติ
ตอพนักงานอยางเทาเทียมกันและเปนธรรม และดูแลพนักงาน
ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยกลุมบริษัทไดมีการดําเนินงานดังนี้
1. เคารพในสิทธิข องพนักงานทุกคน และปฏิบัติตอ
พนักงานทุกคนดวยความเสมอภาค โดยไมมีการเลือกปฏิบัติ
ตอพนักงานเนื่องดวยความแตกตางในเรื่องเชื้อชาติ เพศ อายุ
การศึกษา หรือความแตกตางในดานกายภาพ ซึ่งกลุมบริษัทได
มีการจางแรงงานที่เปนผูพิการและจัดใหทํางานในตําแหนง
หนาที่ที่เหมาะสม
2. ใหผ ลตอบแทนและสวัส ดิการที่ เ หมาะสม และมี
การปรับคาตอบแทนใหกับพนักงานในทุกๆ ป โดยพิจารณา
จากสถานการณและภาวะเศรษฐกิจในเวลานั้นๆ และผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ซึ่งจัดทําขึ้นดวยความ
โปรงใสและเปนธรรม
3. สงเสริมใหพนักงานไดมีสวนรวมในกิจกรรมพิเศษ
และโครงการต า งๆ ที่ ไ ด จั ด ขึ้ น เพื่ อ สร า งความสามั ค คี แ ละ
พัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน

บริษัท ซิต้ี สตีล จํากัด (มหาชน)
4. ดู แ ลสภาพแวดล อ มในการทํ า งานให มี ค วาม
ปลอดภัย รวมทั้งมีการจัดอบรมและปฐมนิเทศนพนักงานใหม
เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน
5. สงเสริมใหมีการอบรมเพื่อพัฒนาความรู ทั้งการจัด
อบรมภายในบริษัทใหกับพนักงานใหมในแตละสายงานและ
การอบรมนอกสถานที่ในเรื่องความรูเฉพาะดาน เพื่อเพิ่มพูน
ความรู ความเขาใจใหกับพนักงาน นอกจากนั้นยังไดมีการจัด
โครงการแลกเปลี่ยนความรูระหวางพนักงาน เพื่อใหพนักงาน
ไดมีความรูที่หลากหลายในสายงานอื่นๆ ดวย
6. เปดโอกาสใหพนักงานไดแสดงความคิดเห็นและ
ข อ เสนอแนะต า งๆ ที่ เ ป น ประโยชน ต อ การพั ฒ นาองค ก ร
รวมทั้งรับขอรองเรียนจากพนักงานผานทาง “ฝายบริการเติม
รอยยิ้ม”
7. สรางคานิยมที่ดีใหกับพนักงานทุกๆ คนในองคกร
โดยมุงเนนปรัชญาที่วา “คนดีสําคัญกวาทุกสิ่ง” และสงเสริมให
พนั ก งานทุ ก คนปฏิ บั ติ ห น า ที่ ด ว ยความซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต
ตรงไปตรงมา ภายใต ก ฎหมายและกฎระเบี ย บของบริ ษั ท
พรอมทั้งปลูกฝงและรณรงคใหพนักงานมีจิตสํานึกตอตานการ
ทุ จ ริ ต และคอร รั ป ชั่ น โดยห า มไม ใ ห รั บ หรื อ ให สิ น บนและ
สิ่งจูงใจในรูปแบบใดๆ ทั้งสิ้น และหามมอบหมายใหผูอื่นให
หรือรับสินบนและสิ่งจูงใจแทนตนเอง เนื่องจากการติดสินบน
ในการดําเนินธุรกิจถือเปนสิ่งผิดกฎหมายและมีความผิดทาง
อาญา รวมถึงกําหนดบทลงโทษกรณีที่ฝาฝนดวย
 คูคาและเจาหนี้การคา
เพื่อเปนการสรางความสัมพันธที่ยั่งยืนระหวางบริษัท
และคูคา บริษัทไดกําหนดนโยบายในการปฏิบัติตอคูคาและ
เจาหนี้การคาบนพื้นฐานของความเกื้อหนุนที่เปนธรรม โดยให
ปฏิบัติตอคูคาและเจาหนี้การคาอย างเปนธรรม และเปนไป
ตามเงื่ อ นไขทางการค า หรื อ ตามสั ญ ญาที่ ต กลงทํ า ร ว มกั น
รวมทั้งมีการกําหนดหลักเกณฑในการคัดเลือกคูคาอยางเปน
ธรรม โดยไมเรียก หรือไมรับผลประโยชนใดๆ ที่ไมสุจริตจากคู
คา และไมเขาไปมีสวนรวมตอการกระทําใดๆ อันที่จะกอใหเกิด
ความขัดแยงทางผลประโยชน ซึ่งบริษัทไดกําหนดเปนนโยบาย
และกําหนดบทลงโทษจากการกระทําดังกลาวไวอยางชัดเจน
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คูแขงขัน
บริษัทดําเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการแขงขันที่ยุติธรรม
โดยปฏิบัติตามกรอบกติกาการแขงขันที่ดี และไมกระทําการ
ใดๆ ที่เปนการทําลายชื่อเสียงหรือกอใหเกิดความเสียหายตอคู
แขงขัน
 ชุมชน, สังคม, และสิ่งแวดลอม
บริษัทไดใหความสําคัญตอการพัฒนาชุมชนและสังคม
ควบคูไปกับการดําเนินงานของบริษัท โดยคํานึงถึงหนาที่และ
ความรับผิดชอบที่บริษัทพึงปฏิบัติตอชุมชนและสังคม โดยไม
สรางความเดือดรอนตอชุมชนรอบขาง และใหความรวมมือ
และช ว ยเหลื อ ในเรื่ อ งต า งๆ ต อ ชุ ม ชนที่ บ ริ ษั ท ตั้ ง อยู
นอกจากนั้นบริษัทยังใหความใสใจเปนอยางมากกับการรักษา
สิ่งแวดลอมและการอนุรักษพ ลังงาน โดยไดนําหลักปรัชญา
องคกรที่วา “ประโยชนสูงประหยัดสุด” มาใชในการสงเสริม
รณรงค แ ละสร า งจิ ต สํ า นึ ก ให แ ก พ นั ก งานในการอนุ รั ก ษ
พลั ง งาน รวมทั้ ง การใช ท รั พ ยากรอย า งชาญฉลาดและมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ
เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมอยางเครงครัด
นอกจากการปฏิบัติตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดีตอ ผูมีสว นไดเสียในแตละกลุม แลว บริษัท ยังไดมีการจัด
ช อ งทางให ผู มี ส ว นได เ สี ย สามารถติ ด ต อ กั บ บริ ษั ท ในการ
เสนอแนะ แจ ง ข อ ร อ งเรี ย นต า งๆ หรื อ แจ ง เบาะแสกรณี ที่ มี
เหตุการณผิดปกติหรือไมเหมาะสม โดยผูมีสวนไดเสียสามารถ
ติ ด ต อ กั บ ก ร ร ม ก า ร อิ ส ร ะ ไ ด โ ด ย ต ร ง ผ า น ท า ง อี เ ม ล
compliance@citysteelpcl.com หรือทางโทรสารผานทางฝาย
ตรวจสอบภายในที่หมายเลข (038) 214-534 ทั้งนี้บริษัทได
เป ด เผยข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ผู มี ส ว นได เ สี ย ไว ใ นรายงานความ
รับ ผิดชอบตอ สัง คมซึ่ง ไดเ ผยแพร ไ วบ นเว็ บ ไซต ข องบริษัท ที่
www.citysteelpcl.com อีกดวย
หมวดที่ 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
บริษัทใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลที่ถูกตอง
ครบถวน ทันเวลา และโปรงใส สําหรับทั้งขอมูลทางการเงิน
และขอมูลที่มิใชขอมูลทางการเงิน เพื่อเปนประโยชนตอผูถือ
หุน นักลงทุน นักวิเคราะห และผูที่มีสวนเกี่ยวของอื่นๆ โดย
บริษัทไดมีการดําเนินการดังนี้
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รายงานประจําปี 2558 : การกํากับดูแลกิจการที่ดี

1. บริ ษั ท ได้ ดู แ ลให้ มี ก ารเปิ ดเผยข้ อมู ล สํ า คั ญ ที่
เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท ทังข้
้ อมูลทางการเงินและข้ อมูลที่มิใช่ข้อมูล
ทางเงิ น อย่ า งถู ก ต้ อ ง ครบถ้ วน ทัน เวลา และโปร่ ง ใส ตาม
ข้ อกําหนดของสํานักงานกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย โดยผ่ า นทางช่ อ ง
ทางการแจ้ ง ข่ า วของตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยและ
เว็บ ไซต์ ข องบริ ษั ท เพื่ อ ให้ ผ้ ูใช้ ข้ อ มูล ทุก ฝ่ ายสามารถเข้ า ถึ ง
ข้ อมูลได้ ง่าย และเท่าเทียมกัน
2. บริ ษัทได้ จดั ให้ มีการเปิ ดเผยนโยบายการกํากับดูแล
กิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายด้ านการบริ หารความเสี่ยง
นโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม โครงสร้ างการถือ
หุ้นและโครงสร้ างการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษัท และลักษณะ
การประกอบธุรกิจ รวมถึงงบการเงินและคําอธิ บ ายและการ
วิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ และข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องอื่นๆ ไว้ ในแบบ
แสดงรายการข้ อ มูล ประจํ า ปี (แบบ 56-1) และในรายงาน
ประจําปี เพื่ อให้ นักลงทุนได้ รับทราบข้ อมูลที่เพียงพอต่อการ
ตัดสินใจและเข้ าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นในแต่ละปี โดยได้
เผยแพร่ ข้ อมูล ดั ง กล่ า วไว้ ใ นเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท และตลาด
หลัก ทรั พ ย์ แ ห่ งประเทศไทย นอกจากนัน้ บริ ษั ท ยัง ได้ มี ก าร
เผยแพร่ ข้ อ มูล หนัง สื อ เชิ ญ ประชุม และรายงานการประชุม
สําหรับปี ปั จจุบนั และปี ก่อนหน้ าไว้ ในเว็บไซต์ของบริษัทอีกด้ วย
3. บริ ษั ท ได้ กําหนดให้ มีห น่ วยงานนักลงทุน สัมพัน ธ์
เพื่อทําหน้ าที่ตอบข้ อซักถามและให้ ข้อมูลเกี่ยวกับบริ ษัท ซึ่งผู้
ลงทุ น ผู้ ถื อ หุ้ น นั ก วิ เคราะห์ ห ลั ก ทรั พ ย์ หรื อ หน่ ว ยงานที่
เกี่ ย วข้ อ ง สามารถติ ด ต่อ ขอทราบข้ อ มูล เกี่ ย วกับ บริ ษั ท ได้ ที่
www.citysteelpcl.com ห รื อ ir@wkpgroup.com ห รื อ ได้ ที่
หมายเลขโทรศัพท์ (038) 782-064-68
หมวดที่ 5 ความรั บผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้ที่มีบทบาทสําคัญในการ
กํากับดูแลกิจการเพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัทและต่อผู้
ถือหุ้น เพื่อให้ การทํางานของคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ ดังกล่าว บริ ษั ท จึงได้ มีการกํ าหนดรายละเอี ยด
เกี่ ยวกับบทบาท หน้ าที่ และความรับ ผิดชอบของคณะกรรม
การ ไว้ ดงั ต่อไปนี ้

ภาวะผู้นําและวิสยั ทัศน์
คณะกรรมการของบริ ษัทมีบทบาทหน้ าที่ รวมทังภาวะ
้
ผู้นําและวิสยั ทัศน์ เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการกํากับดูแล
กิจการที่ดีดงั นี ้
1. คณะกรรมการของบริ ษัทมีส่วนร่ วมในการกําหนด
วิ สั ย ทั ศ น์ ภ ารกิ จ กลยุ ท ธ์ เป้ าห ม ายแผ น ธุ ร กิ จ แล ะ
งบประมาณของบริ ษัท ตลอดจนการกํากับดูแลให้ ฝ่ายจัดการ
ดําเนินการให้ เป็ นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กําหนด
ไว้ อ ย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล เพื่ อ เพิ่ ม มูล ค่า ทาง
เศรษฐกิจสูงสุดให้ แก่กิจการและความมั่นคงสูงสุดให้ แก่ผ้ ถู ือ
หุ้น
2. คณะกรรมการของบริ ษั ท ได้ จั ด ให้ มี ร ะบบการ
ควบคุม ภายใน การตรวจสอบภายในและมาตรการบริ ห าร
ความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทังจั
้ ดให้ มี
การติดตามการดําเนินการดังกล่าวอย่างสมํ่าเสมอด้ วย
3. คณะกรรมการของบริ ษัทได้ มีการกํากับดูแลให้ ฝ่าย
จัด การบริ ห ารงานตามนโยบายที่ กํ า หนดไว้ ทัง้ นี ไ้ ม่ รวมถึ ง
รายการที่มีความขัดแย้ งหรื อมีสว่ นได้ เสีย และรายการที่ต้องขอ
ความเห็ น จากผู้ ถื อ หุ้ น ตามข้ อกํ า หนดของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกํ า กับ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย
4. คณ ะกรรมการของบริ ษั ท เป็ นผู้ พิ จ ารณ าการ
กําหนดและแยกบทบาทหน้ าที่ และความรับ ผิดชอบระหว่าง
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ ายจัดการ
อย่างชัด เจน รวมทัง้ มี ก ารสื่ อ สารบทบาท หน้ า ที่ และความ
รั บ ผิ ด ชอบดั ง กล่ า วต่ อ กรรมการบริ ษั ท ฝ่ ายจั ด การ และ
พนักงานของบริษัทอย่างสมํ่าเสมอ
 จริ ยธรรมของคณะกรรมการบริ ษัท
1. กรรมการบริ ษั ท พึ ง ปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ใ ห้ เป็ นไปตาม
เจตนารมณ์ แ ห่ ง ปรั ช ญาในการดํ า เนิ น ธุ รกิ จ และยึ ด มั่น ใน
จริยธรรมในการประกอบธุรกิจที่บริษัทกําหนดไว้
2. กรรมการบริ ษั ท พึ ง ปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ใ ห้ เป็ นไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์และข้ อบังคับของบริ ษัท ตลอดจนมติที่
ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยความซื่อสัตย์สุจริ ต และระมัดระวังรักษา
ผลประโยชน์ของบริษัท


บริษัท ซิต้ี สตีล จํากัด (มหาชน)
3. กรรมการบริษัทพึงอุทิศเวลาปฏิบัติหนาที่ดวยความ
รั บ ผิ ด ชอบอยา งเพี ย งพอ โดยใช ค วามรู ค วามสามารถ และ
ทักษะการบริหารจัดการอยางเต็มความสามารถ เพื่อใหบริษัท
เจริญกาวหนา มั่นคง และกอใหเกิดผลประโยชนตอบแทนที่
เหมาะสม
4. กรรมการบริษัทพึงปฏิบัติหนาที่โดยคํานึงถึงความ
รั บ ผิ ด ชอบต อ ผู ถื อ หุ น และในขณะเดี ย วกั น ต อ งคํ า นึ ง ถึ ง
ผลประโยชนของผูมีสวนไดเสีย (Stakeholders) ที่เกี่ยวของ
ดวย โดยปฏิบัติตอบุคคลทุกกลุมดวยความเหมาะสมและเปน
ธรรม
5. กรรมการบริษัทไมพึงอาศัยตําแหนงหนาที่ในการ
แสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบ ไมเปดเผยขอมูลความลับของ
บริษัท ตอบุคคลภายนอก รวมทั้งไมแสวงหาผลประโยชนใหกับ
ตนเอง และผู เ กี่ ย วขอ งโดยใชขอ มูลใดๆ ของบริษัท ซึ่ง ยัง ไม
เปดเผยตอสาธารณะ ตลอดจนไมกระทําการใดๆ ในลักษณะที่
อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท
 การถวงดุลกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
บริ ษั ท มี ก ารถ ว งดุ ล กรรมการที่ ไ ม เ ป น ผู บ ริ ห าร โดย
ไม ใ ห บุ ค คลหรื อ กลุ ม บุ ค คลใดมี อํ า นาจในการตั ด สิ น ใจแต
บุคคลเดียวหรือกลุมเดียว เพื่อสรางกลไกการถวงดุลและให
การบริ ห ารงานเป น ไปอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยบริ ษั ท มี
คณะกรรมการทั้งสิ้นจํานวน 6 ทาน รายละเอียดเปนดังนี้
 กรรมการที่เปนผูบริหาร
3
ทาน
 กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร
3
ทาน
บริษัทมีกรรมการอิสระทั้งหมด 3 ทาน คิดเปนรอยละ
50 ของกรรมการทั้งหมด
 การรวมหรือแยกตําแหนง
บริษัทมีการแบงแยกอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
บริษัท และประธานเจาหนา ที่บริหารไวอยางชัดเจน รวมทั้ง
บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 3 ทาน
เพื่อ ให เกิดการถว งดุลและการสอบทานการบริห ารงานของ
บริษัท นอกจากนี้ยังมีฝายตรวจสอบภายใน ซึ่งจะรายงานตรง
ต อ คณะกรรมการตรวจสอบ ทํ า หน า ที่ ใ นการควบคุ ม ดู แ ล
ตรวจสอบการดําเนินงานภายในของกลุมบริษัทใหเปนไปอยาง
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โปรงใส เหมาะสม รัดกุม และเปนไปตามนโยบายของคณะ
กรรมการบริษัทอยางเครงครัด
 การดํารงตําแหนงกรรมการ
บริษัทมีนโยบายเรื่องการดํารงตําแหนงในบริษัทอื่นของ
คณะกรรมการ ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ข องตลาด
หลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทย โดยกรรมการสามารถดํ า รง
ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่นรวมกันไดไมเกิน 5 บริษัท และ
ได มี ก ารกํ า หนดให ก รรมการอิ ส ระสามารถดํ า รงตํ า แหน ง
กรรมการของบริษัทไดไมเกิน 9 ป
 คาตอบแทนกรรมการ
บริ ษั ท ได กํ า หนดนโยบายค า ตอบแทนกรรมการของ
บริษัทไวอยางชัดเจน และโปรงใสโดยคาตอบแทนอยูในระดับที่
เหมาะสมและสอดคลองกับอุตสาหกรรม รวมทั้งอยูในระดับที่
เพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ตองการ
ได และตองผานการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
 การประชุมคณะกรรมการบริษัท
บริ ษั ท มี น โยบายให มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการโดย
ปกติอยางนอยปละ 4 ครั้ง และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติม
ตามความจํ า เป น ซึ่ ง บริ ษั ท มี ก ารจั ด ส ง หนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม
พร อ มระเบียบวาระการประชุมและเอกสารกอนการประชุม
ล ว งหน า 7 วั น เพื่ อ ให ค ณะกรรมการได มี เ วลาศึ ก ษาข อ มู ล
อยางเพียงพอในการเขารวมประชุมทุกครั้ง
 คณะอนุกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษั ท ได แ ต ง ตั้ ง คณะกรรมการ
ตรวจสอบซึ่งเปนกรรมการอิสระจํานวน 3 ทานเพื่อชวยในการ
กํ า กั บดู แลกิ จ ก า ร ข อง บ ริ ษั ท โดยอํ า น า จห น าที่ ข อ ง
คณะกรรมการตรวจสอบเปนไปตามรายละเอียดเรื่องขอบเขต
อํ า นาจหน า ที่ ข องคณะกรรมการตรวจสอบ อย า งไรก็ ต าม
บริ ษั ท ยั ง ไม ไ ด มี ก ารจั ด ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการกํ า หนด
คาตอบแทน แตบริษัทไดกําหนดใหมีกระบวนการการพิจารณา
คาตอบแทนเบื้องตนที่เหมาะสม โดยใชขอมูลคาตอบแทนของ
บริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกลเคียงกัน รวมทั้ง
ผลประกอบการของบริษัทในประกอบการพิจารณากํา หนด
คาตอบแทน
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รายงานประจําปี 2558 : การกํากับดูแลกิจการที่ดี

รายงานของคณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของ
บริ ษัทและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจําปี
ของบริ ษัท ทังนี
้ ้งบการเงินดังกล่าวจัดทําขึ ้นตามมาตรฐานการ
บั ญ ชี ที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองทั่ว ไปในประเทศไทย โดยเลื อ กใช้
นโยบายที ่เหมาะสมและถือ ปฏิบ ตั ิอ ย่า งสมํ่ า เสมอ และใช้
้ การเปิ ดเผยข้ อมูลที่สําคัญ
ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง รวมทังมี
อย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการบริ ษัทได้ จดั ตังคณะกรรมการตรวจสอบ
้
เพื่ อ ทํ า หน้ า ที่ ส อบทานให้ บ ริ ษั ท มี รายงานทางการเงิน อย่า ง
ถูก ต้ องและเพี ย งพอ มี ร ะบบการควบคุ ม ภายใน และการ
ต รวจ ส อ บ อ ย่ างเห ม าะ ส ม แ ล ะ มี ป ระ สิ ท ธิ ภ าพ โด ย
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้ วยกรรมการที่ ไ ม่ เป็ น
ผู้บ ริ ห ารเป็ นผู้ดูแ ลรั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกับ คุณ ภาพของรายงาน
ทางการเงินและระบบควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่าระบบควบคุม
ภายในของบริ ษัท โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถ
สร้ างความเชื่ อ มั่น อย่ า งมี เ หตุผ ลต่ อ ความเชื่ อ ถื อ ได้ ข อง
งบการเงินของบริษัท
 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
บริ ษั ท จัดให้ มี การประเมิ น ผลคณะกรรมการทัง้ คณะ
และมีการประเมินผลงานกรรมการโดยจัดให้ มีขึ ้นทุกปี โดยให้
ใช้ แบบฟอร์ มการประเมินผลตามแบบประเมินผลตนเองของ
คณะกรรมการบริษัทประจําปี ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย เพื่ อ เป็ นแนวทางให้ คณะกรรมการได้ มี ก ารพิ จ ารณา
ทบทวนผลงาน ปั ญหา และอุปสรรคต่างๆ ในการปฏิบตั ิงานที่
เกิ ด ขึ น้ ในระหว่ า งปี ที่ ผ่ า นมา ทั ง้ ยัง เป็ นการเปิ ดโอกาสให้
กรรมการแต่ ล ะท่ า นสามารถแสดงความคิ ด เห็ น ต่ อ ผลการ
ปฏิ บัติงานของคณะกรรมการทัง้ คณะโดยรวม เพื่ อ ให้ มี การ
ปรับปรุ งและพัฒนาแนวทางการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ
บริ ษัทให้ มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ ้น
 การพัฒนากรรมการ
 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
บริ ษัทได้ จดั ให้ มีการปฐมนิเทศสําหรับกรรมการที่เข้ ารับ
ตําแหน่งใหม่ เพื่อให้ กรรมการใหม่ได้ รับทราบนโยบายธุรกิจ


รวมทังข้
้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง พร้ อมทังส่
้ งมอบคู่มือสําหรับกรรมการ
บริ ษั ท จดทะเบี ย น ซึ่ง เป็ นข้ อ มูล ที่ เป็ นประโยชน์ สํ า หรั บ การ
ดํารงตําแหน่ง โดยคูม่ ือกรรมการประกอบด้ วย
1) พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด
2) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3) หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
4) ข้ อบังคับบริษัท
5) คูม่ ือกรรมการบริษัทจดทะเบียน
6) รายงานประจําปี ฉบับล่าสุด
 การอบรมของคณะกรรมการ
บริ ษั ท สนั บ สนุ น ให้ กรรมการของบริ ษั ท เข้ าอบรม
หลักสูตรที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของกรรมการกับสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษั ท ไทย (IOD) และสถาบัน อื่ น ๆ โดยกรรมการทุก ท่ า นมี
ประวัติการเข้ าอบรมกับสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัท
ไทยแล้ ว
 การสืบทอดตําแหน่งงาน
บริ ษั ทมอบหมายให้ คณะกรรมการบริ ห ารรับ ผิด ชอบ
เรื่ องการพิจารณาแผนพัฒ นาเพื่ อ ทดแทนตํ าแหน่งงาน เพื่ อ
สร้ างความมั่น ใจว่าบริ ษั ท มี การสรรหา คัดเลือ ก และเตรี ยม
ความพร้ อมของบุ ค ลากรในการดํ า รงตํ า แหน่ ง งานที่ มี
ความสําคัญต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท
การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่ อย
เนื่องจากบริ ษัทเป็ นบริ ษัทที่ประกอบธุรกิจหลักโดยการ
ถือหุ้นในบริ ษัทอื่น (Holding Company) โดยบริ ษั ทถื อหุ้น ใน
บริ ษั ท ย่อ ยทัง้ 4 บริ ษั ท ในสัด ส่ว นร้ อยละ 99.99 และร้ อยละ
100 ดังนัน้ คณะกรรมการบริ ษัทจึงได้ มีการแต่งตังตั
้ วแทนเข้ า
ไปเป็ นกรรมการและผู้บ ริ ห ารของบริ ษั ท ย่ อ ย โดยผู้ที่ ไ ด้ รั บ
แต่งตัง้ ให้ เป็ นกรรมการในบริ ษั ทย่อยนัน้ มีห น้ าที่ ดําเนิ นการ
เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุ ของบริ ษัทย่อย และบริ ษัทได้ กําหนดให้
บุคคลที่ได้ รับแต่งตัง้ นัน้ ต้ องได้ รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริ ษัทก่อนที่จะไปลงมติ หรื อใช้ สิทธิออกเสียงในเรื่ องสําคัญใน
ระดับเดียวกับที่ต้องได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัท หาก
เป็ นการดําเนินการโดยบริ ษัทเอง ทังนี
้ ้การส่งกรรมการเพื่อเป็ น

บริษัท ซิต้ี สตีล จํากัด (มหาชน)
ตัวแทนในบริษัทยอยดังกลาวเปนไปตามสัดสวนการถือหุนของ
บริษัท
นอกจากนี้ บ ริ ษั ท กํ า หนดระเบี ย บให บ ริ ษั ท ย อ ยมี
ข อ บั ง คั บ ในเรื่ อ งการทํ า รายการเกี่ ย วโยง การได ม าหรื อ
จําหนายไปซึ่งสินทรัพย หรือการทํารายการสําคัญอื่นๆ เปนไป
ตามขอบังคับของบริษัท และใชหลักเกณฑที่เกี่ยวของกับการ
เปดเผยขอมูลและการทํารายการขางตนในลักษณะเดียวกับ
หลักเกณฑของบริษัท เพื่อใหมีการเปดเผยขอ มูลที่ครบถว น
ถูกตอง บริษัทยังมีการกํากับดูแลใหบริษัทยอยมีการจัดเก็บ
ขอมูล และการบัน ทึกบัญชี ใหบริษัทสามารถตรวจสอบและ
รวบรวมมาเพื่อจัดทํางบการเงินรวมไดทันกําหนดดวย
การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
คณะกรรมการบริษั ท กําหนดแนวทางในการควบคุม
ดูแ ลการเก็ บ รั ก ษาและป อ งกั น การใช ขอ มู ล ภายในเพื่ อ เป น
ขอมูลในการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทลวงหนา จึงกําหนด
นโยบายใหมีการเก็บรักษาขอมูลที่ยังไมสามารถเปดเผยตอ
สาธารณชนไวตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย โดยกําหนดใหรับรูเฉพาะผูปฏิบัติงานที่มีสวนเกี่ยวของ
เท า นั้ น ทั้ ง นี้ บ ริ ษั ท ยั ง กํ า หนดให มี วิ ธี ก ารควบคุ ม กรรมการ
ผูบริหาร และพนักงาน ในการนําขอมูลความลับของบริษัทไป
ใชเพื่อประโยชนสวนตัว และมีการกําหนดบทลงโทษพนักงานที่
ฝ า ฝ น ไม ป ฏิ บั ติ ต ามกฎไว อ ย า งชั ด เจน และแจ ง แนวทาง
ดั ง กล า วให ทุ ก คนในองค ก รถื อ ปฏิ บั ติ โดยมี ก ารกํ า หนด
กฎเกณฑซึ่งมีรายละเอียดของขอกําหนดดังนี้
1. กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทจะตอง
รักษาความลับและ/หรือขอมูลภายในของบริษัท
2. กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทจะตอง
ไม นํ า ความลับ และ/หรื อ ข อ มู ล ภายในของบริ ษัท ไปเป ด เผย
หรือแสวงหาผลประโยชนแกตนเองหรือเพื่อประโยชนแกบุคคล
อื่ น ใด ไม ว า โดยทางตรงหรื อ ทางอ อ ม และไม ว า จะได รั บ
ผลตอบแทนหรือไมก็ตาม
3. กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทจะตอง
ไมทําการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพยของบริษัท โดยใช
ความลั บ และ/หรื อ ข อ มู ล ภายในบริ ษั ท และ/หรื อ เข า ทํ า นิ ติ
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กรรมอื่นใดโดยใชความลับ และ/หรือขอมูลภายในของบริษัท
อันอาจกอใหเกิดความเสียหายตอบริษัทไมวาโดยทางตรงหรือ
ทางออ ม ข อ กํา หนดนี้ใ หร วมความถึง ญาติสนิท (ญาติสนิ ท
หมายความวา บุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต ทางการ
สมรส และโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย เชน บิดา มารดา
คูสมรส บุตร พี่ นอง ลุง ปา นา อา รวมทั้งคูสมรสของบุคคล
ดังกลาว เปนตน) ของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของ
บริษัทดวย
4. กรรมการและผูบริหารของบริษัทจะตองไมทําการ
ซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพยของบริษัทเปนระยะเวลา 1
เดื อ นก อ นที่ ง บการเงิ น หรื อ ข อ มู ล อื่ น ที่ มี ผ ลกระทบต อ ราคา
หลักทรัพยของบริษัทจะเปดเผยสูสาธารณะชน และตองไมซื้อ
ขายหลักทรัพยของบริษัทจนกวาจะพนระยะเวลา 24 ชั่วโมง
นับแตไดมีการเปดเผยขอมูลนั้นสูสาธารณะทั้งหมดแลว
ทั้ ง นี้ บ ริ ษั ท จะกํ า หนดโทษทางวิ นั ย สํ า หรั บ ผู ฝ า ฝ น
ขอกําหนดดังกลาว และบริษัทจะพิจารณาลงโทษตามควรแก
กรณี ได แ ก การตั ก เตื อ นด ว ยวาจา การตั ก เตื อ นเป น ลาย
ลัก ษณ อัก ษร การภาคทั ณ ฑ พั ก งาน ปลดออก หรื อ ไลอ อก
แลวแตกรณี
นอกจากนี้ บ ริ ษั ท ได ใ ห ค วามรู แ ก ผู บ ริ ห ารให ท ราบ
เกี่ยวกับหนาที่ที่ผูบริหารตองรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือ
ครองหลักทรัพยของบริษัท ตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย ตามมาตรา 59 แห ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
ภายใน 3 วั น นั บ จากวั น ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงการถื อ ครอง
หลักทรัพย และใหแจงใหเลขานุการบริษัทรับทราบเพื่อจัดทํา
บั น ทึ ก การเปลี่ ย นแปลงและสรุ ป จํ า นวนหลั ก ทรั พ ย ข อง
กรรมการและผู บ ริ ห ารเป น รายบุ ค คล เพื่ อ นํ า เสนอให แ ก
คณะกรรมการบริ ษั ท ทราบในการประชุ ม ครั้ ง ถั ด ไป
นอกจากนั้นยังไดแจงบทลงโทษหากมีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติ
ตามขอกําหนดดังกลาวดวย
ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
บริษัทไดใหความสําคัญตอระบบการควบคุมภายในทั้ง
ในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ จึง
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ไดกําหนดภาระหนาที่ อํานาจการดําเนินการของผูปฏิบัติงาน
และผู บ ริ ห ารไว เ ป น ลายลั ก ษณ อั ก ษรอย า งชั ด เจน มี ก าร
ควบคุมดูแลการใชทรัพยสินของบริษัทใหเกิดประโยชน และมี
การแบ ง แยกหน า ที่ ผู ป ฏิ บั ติ ง าน ผู ติ ด ตามการควบคุ ม และ
ประเมิ น ผลเพื่ อ การตรวจสอบระหว า งกั น อย า งเหมาะสม
นอกจากนี้ยังจัดใหมีการควบคุมภายในเกี่ยวกับระบบการเงิน
โดยไดกําหนดอํานาจอนุมัติในการทําธุรกรรมทางการเงินไว
อยางเปนลายลักษณอักษร
บริษัทไดจัดใหมีผูตรวจสอบภายใน โดยไดแตงตั้งฝาย
ตรวจสอบภายใน เพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยเนนที่
ความเสี่ ย งของธุ ร กิ จ และระบบการปฏิ บั ติ ง าน โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานของบริษัท
เพิ่ มความเชื่ อมั่ นของคณะกรรมการตรวจสอบและผูบริห าร
ระดับสูงวามีระบบขอมูลที่เชื่อถือได เพื่อใหเกิดความมั่นใจใน
การควบคุมดูแลการใชทรัพยสินของบริษัทเปนไปอยางถูกตอง
เพื่อใหคณะกรรมการตรวจสอบและผูบริหารระดับสูงเกิดความ
มั่นใจวาบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและพนักงานมี
การปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในที่กําหนดไว
ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 26
กั น ยายน 2558 โดยมี ก รรมการตรวจสอบ 3 ท า น เข า ร ว ม
ประชุมดวย คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ
ไดประเมินระบบการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO ที่
ไดปรับปรุงใหมในป 2556 ซึ่งจากการซักถามขอมูลจากผูบริหาร

และฝายตรวจสอบภายใน รวมทั้งตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
และแบบประเมินที่บริษัทไดจัดทําขึ้นแลว สรุปไดวา บริษัทมี
ระบบการควบคุ ม ภายในอย า งเพี ย งพอและเหมาะสม โดย
บริษัทไดจัดใหมีบุคลากรอยางเพียงพอที่จะดํา เนินการตาม
ระบบไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายใน
ในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอย
ใหสามารถปองกันทรัพยสินของบริษัทและบริษัทยอยจากการ
ที่กรรมการหรือผูบริหารนําไปใชโดยมิชอบหรือโดยไมมีอํานาจ
รวมถึงการทําธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงและบุคคล
ที่เกี่ยวโยงกัน อยางเพียงพอแลว สําหรับการควบคุมภายใน
ในหัวขออื่น คณะกรรมการเห็นวาบริษัทมีการควบคุมภายในที่
เพียงพอแลวเชนกัน
นอกจากการประเมิน ความเพีย งพอของระบบการ
ควบคุมภายในแลว คณะกรรมการตรวจสอบยังไดตรวจสอบ
งบการเงินประจําปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 โดยมี
ความเห็นวางบการเงินดังกลาวแสดงฐานะการเงินและผลการ
ดําเนินงานที่ครบถวนถูกตองตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
ผูสอบบัญชีของบริษัทคือ นางสาววันนิสา งามบัวทอง
แหงบริษัท สอบบัญ ชีธ รรมนิติ จํา กัด ซึ่งเป นผูตรวจสอบงบ
การเงินของบริษัทไดเขามาทําการประเมินประสิทธิภาพการ
ควบคุมภายในของบริษัทและไมพบจุดออนที่เปนสาระสําคัญ
ในระบบการควบคุมภายในแตอยางใด

บริษัท ซิตี ้ สตีล จํากัด (มหาชน)
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
บริ ษั ท ตระหนัก ดี ถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สัง คม จึงได้
กําหนดแนวทางและเป้าหมายในการดําเนินการเกี่ยวกับความ
รับผิดชอบต่อสังคม โดยเริ่ มจากการเป็ นส่วนหนึ่งของสังคมที่
มุ่งมั่นในการดําเนินธุรกิจ ภายใต้ การกํากับดูแลกิจการที่ดี มี
ความโปร่งใส ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ส่งเสริ มสัมพันธภาพที่ดีต่อ
ลูกค้ า ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน สิทธิแรงงาน และทรัพย์สินทาง
ปั ญญา และการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ ซึ่งบริ ษัทเชื่อมัน่ ว่าการ
สร้ างความสัมพันธ์ ที่ดีระหว่างบริ ษัทกับผู้มีส่วนได้ เสียจะเป็ น
รากฐานที่ สํ า คัญ ที่ จ ะช่ ว ยให้ บ ริ ษั ท สามารถเจริ ญ เติ บ โตได้
อย่ า งยั่ง ยื น เพื่ อ ให้ ก ารดํ า เนิ น การด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
สัง คมเป็ นไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล บริ ษั ท จึ ง ได้ มี ก ารกํ า หนด
นโยบายและการดําเนินงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม
ไว้ ดงั นี ้
1. การกํากับดูแลกิจการที่ดี
บริ ษัทมุ่งมัน่ ในการบริ หารงานอย่างเต็มความสามารถ
และระมัดระวัง ภายใต้ การกํากับดูแลกิจการที่ดี และคํานึงถึง
ผลประโยชน์ ของผู้มีส่วนได้ เสียในทุกๆ กลุ่ม อย่างเสมอภาค
เท่าเทียมกัน และเป็ นธรรมต่อทุกฝ่ าย
2. การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม
บริ ษั ท สนับ สนุน ให้ มี ก ารแข่ ง ขัน ทางธุ รกิ จ อย่ า งเป็ น
ธรรม ไม่ละเมิดหรื อไม่สนับสนุนการดําเนินการที่มีลกั ษณะเป็ น
การละเมิ ดทรั พ ย์ สิน ทางปั ญ ญา เคารพและปฏิ บัติ ต ามกฎหมายและกฎระเบียบของสังคมอย่างเคร่งครัด
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริ ษัทเคารพในสิทธิ มนุษยชนและส่งเสริ มความเสมอ
ภาคด้ ว ยการไม่ เลื อ กปฏิ บัติ ในการจ้ างแรงงาน ไม่ บัง คับ ใช้
แรงงาน และปฏิบตั ิตามกฎหมายแรงงาน
4. การมีสว่ นร่วมของพนักงาน
บริ ษั ท สนับ สนุน ให้ พ นักงานได้ มี ส่วนร่ วมในกิ จกรรม
ต่ า งๆ ของบริ ษั ท และมี ก ารจัด ช่ อ งทางการสื่ อ สารเพื่ อ แจ้ ง
ข้ อ มูล ข่ า วสารและเพื่ อ ให้ พ นัก งานได้ แ สดงความเห็ น อย่า ง
เต็มที่

5. การปฏิบตั ิตอ่ แรงงานอย่างเป็ นธรรม
บริ ษัทส่งเสริ มให้ มีการปฏิบตั ิต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
ทั ง้ ในเรื่ อ งการกํ า หนดค่ า ตอบแทนและสวั ส ดิ ก าร ความ
ปลอดภั ย และสภาพแวดล้ อ มในการทํ า งาน ตลอดจนการ
พัฒนาทักษะความรู้ เพื่อโอกาสในความก้ าวหน้ าในหน้ าที่การ
งาน
6. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
บริ ษั ท มุ่งเน้ น ในการผลิตผลิตภัณ ฑ์ ที่ มี คุณ ภาพ ตรง
ตามความต้ องการของลูกค้ า ในราคาที่เหมาะสม โดยคํานึงถึง
ความพอใจสูงสุดของลูกค้ าเป็ นหลัก
7. มีสว่ นร่วมกับชุมชนในการพัฒนาความเป็ นอยูท่ ี่ดี
บริ ษัทให้ ความสําคัญต่อหน้ าที่และความรับผิดชอบที่
พึงปฏิบตั ิต่อชุมชนและสังคม โดยไม่สร้ างความเดือดร้ อน และ
ให้ ความร่ วมมือและช่วยเหลือในเรื่ องต่างๆ ต่อชุมชนโดยรอบ
เพื่อความเป็ นอยูท่ ี่ดีของชุมชนและสังคม
8. การจัดการสิง่ แวดล้ อม
บริ ษัทรณรงค์สร้ างจิตสํานึกให้ กบั พนักงานเกี่ยวกับการ
ดู แ ลรั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อม การอนุ รั ก ษ์ พลั ง งาน และการใช้
ทรัพยากรอย่างยัง่ ยืน
การดําเนินงานเกี่ยวกับความรั บผิดชอบต่ อสังคมใน
กระบวนการดําเนินธุรกิจ
 การดําเนินงานด้ านสิง่ แวดล้ อมและความปลอดภัย
 บริ ษัทยึดมัน
่ ในการดูแลบุคลากรรวมทังผู
้ ้ รับเหมาที่
ต้ องเข้ ามาทํางานภายในบริ ษัท โดยมีเป้าหมายในการลดสถิติ
การเกิดอุบตั ิเหตุ ลดอัตราการบาดเจ็บให้ ดีกว่าปี ที่ผ่านมา โดย
มี น โยบายว่ า จะต้ องเกิ ด อุ บั ติ เหตุ ไ ม่ เกิ น 10 ครั ง้ /ปี มี ก าร
ประกาศ กฎระเบียบ ข้ อบังคับ เกี่ยวกับพนักงานและผู้รับเหมา
อย่ า งชั ด เจน รวมถึ ง มี ก ารปรั บ ปรุ ง สภาพแวดล้ อ มในการ
ทํางาน
 มี ก ารฝึ กอบรมหลั ก สู ต รเกี่ ย วกั บ ความปลอดภั ย
ให้ แก่พนักงานก่อนเข้ าสูก่ ารทํางานจริง และให้ หวั หน้ างานเป็ น
ผู้ดแู ลและประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทํางานเพื่อพิจารณา
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หาแนวทางแก้ ไขกรณีพบประเด็นความไม่ปลอดภัย นอกจากนี ้
ยังมีอุปกรณ์ สําหรับป้องกันภัยส่วนบุคคลตามความเสี่ยงของ
งานนันๆ
้ ให้ พนักงานได้ มีใช้ อย่างเหมาะสมและเพียงพอ
 มีความเป็ นมิตรต่อสิง
่ แวดล้ อม เนื่องจากบริษัทไม่มี
กากของเสีย และไม่มีการใช้ สารเคมีในการผลิต จึงมัน่ ใจได้ ว่า
จะไม่สร้ างความเดือดร้ อนต่อสิ่งแวดล้ อมโดยรอบของบริ ษั ท
อย่างแน่นอน นอกจากนี ้ยังมีการรณรงค์สร้ างจิตสํานึกเกี่ยวกับ
การดูแลและรักษาสิง่ แวดล้ อมให้ แก่พนักงานด้ วย
 บริ ษั ท ได้ นํ า หลัก ปรั ช ญาองค์ ก รที่ ว่า “ประโยชน์ ส ง
ู
ประหยัดสุด” มาใช้ ในการส่งเสริ ม รณรงค์และสร้ างจิตสํานึก
ให้ แ ก่ พ นัก งานในการอนุรัก ษ์ รวมทัง้ การใช้ ท รั พ ยากรและ
พลังงาน อย่างชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้ มีการ
ฝึ กอบรมพนักงานในเรื่ องสิง่ แวดล้ อม และผลกระทบต่างๆ ร่วม
รณรงค์ประหยัดพลังงานเพื่อลดภาวะโลกร้ อน เช่น ลดการใช้
กระดาษโดยการใช้ กระดาษ 2 หน้ า การปิ ดสวิท ช์ ถอดปลั๊ก
เครื่ องใช้ ไฟฟ้าทุกครัง้ หลังเลิกใช้ งาน การปิ ดเครื่ องปรับอากาศ
ในช่วงก่อนเที่ยงและก่อนเลิกงานเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 10 นาที
และการใช้ ท รั พ ยากรนํ า้ อย่ างคุ้ม ค่า ปิ ดก๊ อ กนํ า้ ให้ ส นิ ท ปิ ด
วาล์ วนํ า้ ในกรณี ที่ มีวัน หยุดยาว นอกจากนี บ้ ริ ษั ท ยังนํ าหลัก
ปรัชญาองค์กรดังกล่าวมาใช้ ในการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ของผู้บริหารและพนักงานอีกด้ วย
 การดําเนินงานด้ านสังคม
 การพัฒนาบุคลากรและการคํานึงถึงสิทธิ มนุษยชน
บุค ลากรเป็ นกํ าลังสํา คัญ ในการขับ เคลื่อ นให้ อ งค์ ก ร
ประสบความสํ าเร็ จ บริ ษั ท จึงให้ ค วามสํา คัญ กับ การพัฒ นา
บุคลากรและการเคารพในสิทธิมนุษยชน ดังต่อไปนี ้
การพัฒนาพนักงาน
กลุ่มบริ ษัทมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากร โดยมี
วั ต ถุ ป ระส งค์ เพื่ อ พั ฒ น าบุ ค ล าก รใน ด้ าน ค วาม รู้
ความสามารถในการปฏิ บั ติ ง านทัง้ ในส่ ว นงานเทคนิ ค
(Technical ) และสายงานวิ ช าชี พ (Professional) เพื่ อ
เพิ่มพูนความรู้ ความเข้ าใจ และพัฒนาองค์กร นอกจากนี ้
ยัง เป็ นการรั ก ษาบุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้ ความสามารถให้
ทํางานกับกลุม่ บริษัทในระยะยาว มีความก้ าวหน้ าในอาชีพ
โดยกลุม่ บริ ษัทได้ มีการจัดอบรมดังนี ้

1. จัดอบรมภายในบริ ษัท (In House Training) เป็ น
การอบรมให้ กบั พนักงานใหม่ในสายงานโดยบุคลากร
ที่ มี ป ระสบการณ์ ในสายงานนั น้ ๆ ร่ ว มถ่ า ยทอด
ความรู้ พร้ อมทังประสบการณ์
้
ให้
2. จั ด อบรมนอกสถานที่ อ ย่ า งสมํ่ า เสมอในเรื่ อ ง
ความรู้เฉพาะด้ านและเทคนิคต่างๆ โดยคํานึงถึงการ
จัดการฝึ กอบรมให้ เหมาะสมกับงานในแต่ละสายงาน
เช่ น การฝึ กอบรมคอมพิ ว เตอร์ การฝึ กอบรมด้ า น
เทคโนโลยีการผลิต เป็ นต้ น
กลุ่มบริ ษัทได้ จดั ตังโครงการการแลกเปลี
้
่ยนความรู้
ระหว่ า งพนั ก งาน (Learning and Teaching Organization Program) โดยจะให้ พนักงานที่มีประสบการณ์ ในแต่
ละสายงานเป็ นอาจารย์ถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์
ที่ตนมีในสายงานนัน้ ๆ ให้ แก่นักเรี ยนซึ่งเป็ นพนักงานจาก
สายงานอื่ น ๆ ให้ มี ค วามรู้ ความเข้ าใจเกี่ ย วกั บ การ
ปฏิ บัติ ง านในสายงานอื่ น ๆ ทัง้ นี เ้ พื่ อ เป็ นการเสริ ม สร้ าง
ทักษะความรู้ เพิ่มเติมให้ กบั พนักงาน และยังเป็ นการสร้ าง
ความสัมพันธ์ ในการปฏิบัติงาน อีกทัง้ ยังช่วยส่งเสริ มการ
สื่ อ ส ารภ าย ใน อ งค์ ก รให้ มี ค วาม ราบ รื่ น แล ะเกิ ด
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น
การปฏิบตั ิตอ่ แรงงานอย่างเป็ นธรรม
นอกจากเงิ น เดื อ นที่ พ นั ก งานจะได้ รั บ จากการ
ปฏิ บั ติ ง านแล้ ว บริ ษั ท ยัง มี ก ารบริ ห ารจั ด การเกี่ ย วกั บ
สวัสดิการและผลตอบแทนอื่นๆ ทังตามที
้
่กฎหมายกําหนด
และตามที่ บ ริ ษั ท เห็ น สมควรที่ จ ะเพิ่ ม ให้ จ ากที่ ก ฎหมาย
กํ าห นดเพื่ อเป็ น ขวั ญ และกํ าลั ง ใจให้ กั บ พ นั ก งาน
นอกจากนัน้ ทางบริ ษั ท ยัง มี ก ารปรั บ ค่ า ตอบแทนให้ กับ
พนักงานทุกปี โดยพิจารณาการปรับค่าตอบแทนจากการ
ประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ง านของพนัก งานทุก เดื อ น โดยมี
อัตราการปรับค่าตอบแทนตามนโยบายที่บริ ษัทกําหนดใน
แต่ ล ะปี ทัง้ นี ต้ ้ อ งสอดคล้ อ งกับ สถานการณ์ แ ละสภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศ
 ความรับผิดชอบต่อลูกค้ า
บริ ษัทมีการสร้ างความสัมพันธ์ อันดีต่อลูกค้ าทุกกลุ่ม
มาอย่างช้ านาน ด้ วยการบริ หารความสัมพันธ์ ที่ดี โดยยึดหลัก

บริษัท ซิตี ้ สตีล จํากัด (มหาชน)
ในการดําเนินธุรกิจที่ว่า “งานบริ การของเราเริ่ มก่อนการขาย”
โดยการเข้ าไปพบลูกค้ าเพื่อให้ คําปรึกษา แนะนํา และรับความ
ต้ องการจากลูกค้ าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ลกู ค้ าต้ องการ หลังจาก
นันร่
้ วมกันพัฒนาจนได้ ผลิตภัณฑ์ตามความต้ องการของลูกค้ า
อย่างแท้ จริง
 การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม
บริ ษั ท มี น โยบายในการเคารพสิ ท ธิ ใ นทรั พ ย์ สิ น ทาง
ปั ญ ญาและงานอัน มี ลิข สิท ธิ์ ข องผู้อื่ น โดยไม่ล ะเมิ ด หรื อไม่
สนับสนุนการดําเนินการที่มีลกั ษณะเป็ นการละเมิดทรัพย์สิน
ทางปั ญ ญ าและงานอั น มี ลิ ข สิ ท ธิ์ ข องผู้ อื่ น ซึ่ ง แสดงถึ ง
เจตนารมณ์ ของบริ ษัท ในการดําเนินธุรกิจด้ วยความเป็ นธรรม
เคารพและปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปั ญญา
เช่น การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างถูกต้ องตามลิขสิทธิ์
การดูแลพัฒนาสังคม
 การร่ วมพัฒนาชุมชนและสังคม
บริ ษัทได้ ให้ ความสําคัญต่อการพัฒนาชุมชมและสังคม
ไปควบคู่ กั บ การดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท โดยได้ จั ด ทํ า เป็ น
โครงการต่างๆ ดังนี ้
1. การมอบทุนการศึกษาประจําปี ซึ่งได้ จดั ทํามาอย่าง
ต่อเนื่องทุกปี ให้ แก่เยาวชนผู้ท่ีมีความประพฤติดีและมีผลการ
เรี ยนดีในท้ องถิ่น
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2. การให้ ก ารสนับ สนุน นัก ศึ ก ษาสหกิ จ ศึ ก ษา โดย
นักศึกษาที่อยู่ในหลักสูตรจะมีการจัดทําโครงงานต่างๆ ส่งให้
ทางมหาวิ ท ยาลัย ในระหว่ า งฝึ กงาน ทางบริ ษั ท จึ ง ให้ การ
สนับสนุนการจัดสรรงบประมาณในการดําเนินโครงการ จัดหา
สถานที่ อุ ป กรณ์ ต่ า งๆ ตลอดจนที ม พี่ เ ลี ย้ งเพื่ อ คอยให้
คํ าปรึ กษา เพื่ อ ให้ โครงงานของนักศึกษาสหกิ จศึก ษาสําเร็ จ
ลุลว่ งได้ ด้วยดี
3. การซ่อมแซมทางสาธารณประโยชน์ในเขตชุมชนที่
บริษัทตังอยู
้ ่ เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของผู้ที่ใช้ เส้ นทาง
4. การขุด ลอกคู คลอง เพื่ อ ช่วยในการระบายนํ า้ ใน
เขตชุมชนที่บริษัทตังอยู
้ ก่ ่อนย่างเข้ าฤดูฝน
นอกจากนี บ้ ริ ษั ท ได้ มี ก ารจัด ทํ า รายงานความรั บ ผิ ด
ชอบต่ อ สัง คมประจํ า ปี 2558 ซึ่ ง ได้ เปิ ดเผยข้ อ มูล เกี่ ย วกับ
นโยบายและผลการดํ าเนิ น งานของบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่อ ย ที่
แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้ อม การต่อต้ านการ
ทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ เพื่อให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียได้ เข้ าถึงข้ อมูลอย่าง
ถูกต้ อง ชัดเจน และเท่าเทียมกัน ทัง้ นีบ้ ริ ษัทได้ เผยแพร่ ข้อมูล
ให้ กบั ผู้ที่สนใจบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.citysteelpcl.com
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การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
บริ ษัทยึดมัน่ ในการดําเนินธุรกิจด้ วยความโปร่งใส อยู่ภายใต้ กรอบของกฎหมาย หลักจริยธรรมและแนวทางการกํากับดูแล
กิจการที่ดี รวมทังสนั
้ บสนุนการต่อต้ านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ในทุกรู ปแบบ และตระหนักเป็ นอย่างดีว่าการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่
ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ สังคม ความมัน่ คงของประเทศ โดยมุ่งมัน่ กระทําในสิ่งที่ถกู ต้ อง ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริ ต ตรงไปตรงมา ภายใต้ กฎหมายและกฎระเบียบของบริ ษัท โดยถือปฏิบตั ิในทุกกิจกรรมและในการตัดสินใจในทุกเรื่ อง
บริ ษัทได้ มีการปลูกฝั งและรณรงค์ให้ พนักงานมีจิตสํานึกต่อต้ านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ โดยห้ ามมิให้ พนักงานให้ หรื อรับสินบนและ
สิ่งจูงใจในรู ปแบบใดๆ ทังสิ
้ ้น และห้ ามมอบหมายให้ ผ้ อู ื่นให้ หรื อรับสินบนและสิ่งจูงใจแทนตนเอง เนื่องจากการติดสินบนในการ
ดําเนินธุรกิจถือเป็ นสิ่งผิดกฎหมายและมีความผิดทางอาญา รวมถึงได้ กําหนดบทลงโทษในกรณีที่ฝ่าฝื นไว้ ด้วย นอกจากนี ้บริ ษัทยัง
ได้ ส มัค รเข้ า ร่ ว มเป็ นสมาชิ ก ”เครื อ ข่ า ยหุ้ น ส่ ว นต้ า นทุจ ริ ต เพื่ อ ประเทศไทย” (Partnership Against Corruption for Thailand)
(PACT) อีกด้ วย ทังนี
้ ้บริษัทได้ เปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับการต่อต้ านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ไว้ ในรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมซึง่ ได้
เผยแพร่ไว้ บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.citysteelpcl.com
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รายการระหว่างกัน
1. บริษัท สยาม ซี.ที.พี. อุตสาหกรรม จํากัด
ประเภทกิจการ
ประกอบกิจการจําหนายอุปกรณประดับยนตที่ทําจากโลหะ
สถานที่ตั้ง
88 หมูที่ 4 ถนนบายพาส ตําบลหนองไมแดง อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ลักษณะความสัมพันธ
 กลุมตระกูลพงศรัตนเดชาชัยเปนผูถือหุนใหญใน บจก.สยาม ซี.ที.พี. อุตสาหกรรม ในสัดสวนรอยละ 100
 นางเค็ ง พงศ รัตนเดชาชั ย และ นายบั ณ ฑิต พงศ รัตนเดชาชั ย ซึ่ ง เป น กลุ มผู ถือ หุ นใหญ ข องบริษั ท ได ดํารงตํ า แหน ง
เปนกรรมการบริษัทของ บจก. สยาม ซี.ที.พี. อุตสาหกรรม
ลักษณะของรายการระหวางกัน
บจก.มารคเวิลดไวด ซื้อพลังงานไฟฟาจากบจก.สยาม ซี.ที.พี. อุตสาหกรรม โดยบริษัทไดทําการติดตั้งมิเตอรไฟฟาที่จุด
จายไฟเพื่อใหทราบถึงปริมาณไฟฟาที่ใชจริง ทั้งนี้มีการตกลงชําระคาซื้อพลังงานไฟฟาในราคาตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่ม
มูลคาของรายการระหวางกัน
ป 2557/2558 มูลคา 1.22 ลานบาท
ป 2556/2557 มูลคา 1.43 ลานบาท
ความเห็นกรรมการตรวจสอบและความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลวเห็นวารายการดังกลาวมีความสมเหตุสมผลและเปนธรรมทั้งเงื่อนไขและราคาโดย
กอใหเกิดประโยชนแกบริษัท
2. บริษัท ดับบลิว เค พี แอสเซ็ท พลัส จํากัด
ประเภทกิจการ
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย
สถานที่ตั้ง
88/8 หมูที่ 4 ถนนบายพาส ตําบลหนองไมแดง อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ลักษณะความสัมพันธ
 กลุมตระกูลพงศรัตนเดชาชัยเปนผูถือหุนใหญใน บจก.ดับบลิว เค พี แอสเซ็ท พลัส ในสัดสวนรอยละ 100
 นายคมกริ ช พงศ รัต นเดชาชั ย และ นางสาวสุ พั ต รา พงศ รัต นเดชาชั ย ซึ่ ง เป น กลุ ม ผู ถื อ หุ น ใหญ ข องบริ ษั ท ได ดํา รง
ตําแหนงเปนกรรมการบริษัทของ บจก.ดับบลิว เค พี แอสเซ็ท พลัส
 บจก. ดับบลิว เค พี แอสเซ็ท พลัส เปนบริษัทใหญ (Holding Company) ของบริษัทโดยถื อหุนของบริษัทจํ านวน
166.50 ลานหุน คิดเปนรอยละ 55.50 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของบริษัท
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บจก. ดับบลิว เค พี แอสเซ็ท พลัส มีการทํารายการระหวางกันกับบริษัทและบริษัทยอย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
(1) บริษัท
ลักษณะของรายการระหวางกัน
บริษัทเชาชวงพื้นที่อาคารสํานักงานจาก บจก.ดับบลิว เค พี แอสเซ็ท พลัส คิดเปนพื้นที่เชาชวง 576 ตรม. ระยะเวลาเชา
ชวงรวม 3 ป นับตั้งแต วันที่ 1 สิงหาคม 2556 ถึง 31 กรกฎาคม 2559 โดยอัตราคาเชาเปนอัตราใกลเคียงกับราคาตลาดของการ
เชาพื้นที่ในบริเวณใกลเคียง
มูลคาของรายการระหวางกัน
ป 2557/2558 มูลคา 0.04 ลานบาท
ป 2556/2557 มูลคา 0.04 ลานบาท
(2) บริษัท สยาม ไอโซ โปร จํากัด
ลักษณะของรายการระหวางกัน
บจก.สยาม ไอโซ โปร เชาชวงพื้นที่อาคารสํานักงานจาก บจก.ดับบลิว เค พี แอสเซ็ท พลัส คิดเปนพื้นที่เชาชวง 96 ตรม.
ระยะเวลาเชาชวงรวม 3 ป นับตั้งแต วันที่ 1 สิงหาคม 2556 ถึง 31 กรกฎาคม 2559 โดยอัตราคาเชาเปนอัตราใกลเคียงกับราคา
ตลาดของการเชาพื้นที่ในบริเวณใกลเคียง
มูลคาของรายการระหวางกัน
ป 2557/2558 มูลคา 0.01 ลานบาท
ป 2556/2557 มูลคา 0.01 ลานบาท
(3) บริษัท มารค เวิลดไวด จํากัด
ลักษณะของรายการระหวางกัน
บจก.มารค เวิลดไวด เชาชวงพื้นที่อาคารสํานักงานและโรงงาน (สาขา 1) คิดเปนพื้นที่เชาชวง 1,680 ตรม. และเชาชวง
พื้นที่โรงงาน (สาขา 2) คิดเปนพื้นที่เชาชวง 8,208 ตรม. จาก บจก.ดับบลิว เค พี แอสเซ็ท พลัส ระยะเวลาเชาชวงรวม 3 ป
นับตั้งแต วันที่ 1 สิงหาคม 2556 ถึง 31 กรกฎาคม 2559 โดยอัตราคาเชาเปนอัตราใกลเคียงกับราคาตลาดของการเชาพื้นที่ใน
บริเวณใกลเคียง
มูลคาของรายการระหวางกัน
ป 2557/2558 มูลคา 0.59 ลานบาท
ป 2556/2557 มูลคา 0.59 ลานบาท
ความเห็นกรรมการตรวจสอบและความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลวเห็นวารายการดังกลาวมีความสมเหตุสมผลและเปนธรรมทั้งเงื่อนไขและราคาโดย
กอใหเกิดประโยชนแกบริษัท

บริษัท ซิตี ้ สตีล จํากัด (มหาชน)
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มาตรการหรื อขัน้ ตอนการอนุ มัติการทํารายการระหว่ าง
กัน
บริ ษัทมีนโยบายในการเข้ าทํารายการระหว่างกันที่จะ
เกิดขึน้ กับบุคคลที่อาจจะมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์โดย
แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท
(1) รายการที่เกิดขึ ้นเป็ นปกติและต่อเนื่องในกรณี การ
ค้ าปกติ
เป็ นรายการที่ เกิ ด ขึน้ ตามปกติ และต่อ เนื่ อ ง โดยจะมี
การกําหนดเงื่อนไขสําหรับแต่ละรายการให้ เป็ นไปตามเงื่อนไข
การค้ าทั่วไป และเป็ นไปตามราคายุติธรรมสมเหตุสมผลและ
สามารถตรวจสอบได้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ อนุมัติ
และกําหนดให้ บริ ษัทสามารถทํารายการระหว่างกันได้ โดยที่ไม่
ต้ องขออนุมตั ิจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน และทุกไตรมาส
ฝ่ ายตรวจสอบภายในจะต้ องนําเสนอสรุปรายการระหว่างกันที่
ผ่านการตรวจสอบแล้ วให้ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้
ความเห็นชอบ ซึ่งในการทํ ารายการระหว่างกัน นี ใ้ ห้ คํานึงถึง
ผลประโยชน์ของบริษัทเป็ นสําคัญ
(2) รายการพิเศษที่เกิดขึ ้นเป็ นครัง้ คราว
รายการระหว่างกัน ที่ มี ลัก ษณะเป็ นรายการที่ เกิ ด ขึน้

จะทํ า การเปิ ดเผยข้ อ มูล รายการระหว่ า งกัน ไว้ ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินที่ได้ รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของ
บริษัทด้ วย
ทั ง้ นี บ้ ริ ษั ท ได้ ให้ คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้
พิจารณารายการที่เกิดขึน้ ร่ วมกับผู้บ ริ หาร ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบพิจารณาแล้ วเห็นว่ารายการระหว่างกันที่เกิดขึ ้นในปี
2557/2558 เป็ นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเป็ นธรรม
ทังเงื
้ ่อนไขและราคา โดยก่อให้ เกิดประโยชน์แก่บริษัท
นโยบายหรื อ แนวโน้ มการทํ า รายการระหว่ างกั น ใน
อนาคต
ในอนาคตบริ ษัทอาจมีการเข้ าทํารายการระหว่างกัน
ตามแต่ เห็ น สมควร ทัง้ นี บ้ ริ ษั ท จะต้ อ งปฏิ บัติ ให้ เป็ นไปตาม
กฎหมายว่า ด้ ว ยหลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ ข้ อ บัง คับ
ประกาศ คํ า สั่ง หรื อ ข้ อกํ า หนดของตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย นอกจากนี ้บริ ษัทจะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันที่
เกิดขึ ้นไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้ รับการตรวจสอบ
จากผู้สอบบัญชีของบริ ษัท โดยปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามมาตรฐาน
การบัญ ชี ที่ รั บ รองโดยทั่ว ไป และแบบแสดงรายการข้ อ มูล
ประจําปี

เป็ นครัง้ คราว บริ ษัทจะจัดให้ คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้ให้
ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าวทัง้ ใน
ด้ านความจําเป็ นและด้ านราคา หากคณะกรรมการตรวจสอบ
ไม่มีความชํานาญในการพิจารณา บริ ษัทจะจัดให้ มีบคุ คลซึ่งมี
ความรู้ ความชํานาญพิเศษที่เป็ นอิสระจากบริ ษัทและบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ งเป็ นผู้ให้ ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่าง
กัน ดัง กล่ า ว หรื อ ผู้ส อบบัญ ชี ข องบริ ษั ท เป็ นผู้ใ ห้ ค วามเห็ น
เกี่ ย วกั บ รายการระหว่ า งกั น ดั ง กล่ า วเพื่ อ ใช้ ประกอบการ
ตัดสินใจของคณะ กรรมการตรวจสอบหรื อผู้ถือหุ้นแล้ วแต่กรณี
โดยในการออกเสียงในที่ประชุมนัน้ ๆ กรรมการหรื อผู้ที่อาจมี
ความขั ด แย้ งทางผลประโยชน์ ห รื อ มี ส่ ว นได้ เสี ย ในการทํ า
รายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทังนี
้ ้บริ ษัท

เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 เกี่ยวกับการทําธุรกรรมที่เป็ น
ข้ อตกลงทางการค้ าระหว่างบริ ษัทและบริ ษัทย่อยกับกรรมการ
ผู้บ ริ หาร หรื อบุคคลที่ มีความเกี่ ยวข้ องตามมาตรา 89/12(1)
ซึง่ มีผลใช้ บงั คับตังแต่
้ วนั ที่ 31 สิงหาคม 2551 นัน้ บริ ษัทได้ ทํา
การขออนุ มั ติ ใ นหลัก การเกี่ ย วกั บ ข้ อตกลงทางการค้ าที่ มี
เงื่อนไขการค้ าโดยทัว่ ไป ในการทําธุรกรรมระหว่างบริ ษัทและ
บริ ษั ท ย่ อ ย กั บ กรรมการ ผู้ บริ ห าร หรื อ บุ ค คลที่ มี ค วาม
เกี่ยวข้ องโดยให้ ฝ่ายจัดการสามารถอนุมตั ิการทําธุรกรรมที่เป็ น
รายการธุรกิจปกติหรื อรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไข
การค้ าโดยทัว่ ไปได้
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การวิเคราะห์และคําอธิ บายของฝ่ ายจัดการ
การวิเคราะห์ การดําเนินงานและฐานะทางการเงิน
ผลการดําเนินงาน
ภาพรวมของผลการดําเนินงานที่ผา่ นมา
กลุ่มบริ ษัทมีรายได้ หลักมาจากการประกอบธุรกิจผลิต
และจําหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับโลหะ โดยมีการแยกประเภท
ผลิตภัณ ฑ์ ตามลักษณะและการใช้ งานของผลิตภัณ ฑ์ เพื่อให้
ง่ า ยต่ อ การทํ า ความเข้ าใจ ออกเป็ น 2 ประเภท ได้ แก่ 1)
ผลิตภัณฑ์โลหะโครงสร้ าง, ผลิตภัณฑ์โลหะที่เกี่ยวกับอุปกรณ์
จัดเก็บและลําเลียง, และผลิตภัณฑ์โลหะอื่นๆ และ 2) ชิ ้นส่วน
โลหะและผลิต ภัณ ฑ์ โลหะแปรรู ป รวมถึงการให้ บ ริ ก ารด้ า น
โลหะครบวงจร และกลุ่มบริ ษัทยังมีรายได้ อีกบางส่วนจากการ
จําหน่ายวัสดุอปุ กรณ์ที่ใช้ ในโรงงานอุตสาหกรรม
ในรอบ 3 ปี ที่ ผ่านมา กลุ่ม บริ ษั ท มี รายได้ รวมเท่า กับ
701.21 ล้ า นบาท, 767.35 ล้ า นบาท, และ 680.71 ล้ า นบาท
ในปี 2555/2556, ปี 2556/2557, และปี 2557/2558 ตามลําดับ
โดยเพิ่ ม ขึ น้ ร้ อยละ 9.43 ในปี 2556/2557 และลดลงร้ อยละ
11.29 ในปี 2557/2558 โดยในปี 2557/2558 รายได้ รวมของ
กลุ่มบริ ษั ท มี การปรับ ตัวลดลงประมาณ 86.64 ล้ านบาท ซึ่ง
เป็ นผลมาจากการที่ ส ภาวะเศรษฐกิ จ ภายในประเทศมี ก าร
ชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่ อง ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและ
อุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์
และกลุ่มก่อสร้ าง ทําให้ มีการลดกํ าลังการผลิต รวมไปถึงลด
อัตราการจ้ างงาน นอกจากนันโครงการลงทุ
้
นของภาครัฐที่ยงั
ไม่มีความชัดเจน ตลอดจนความเชื่อมัน่ ของผู้ประกอบการและ
ผู้บริ โภคที่ลดลง ก็ส่งผลให้ ภาคเอกชนระมัดระวังการใช้ จ่าย
มากขึ ้นและชะลอการลงทุนออกไป อันเป็ นผลให้ ความต้ องการ
ในผลิตภัณฑ์ของกลุม่ บริษัทปรับตัวลดลงด้ วย
กลุม่ บริ ษัทมีคา่ ใช้ จ่าย อันได้ แก่
 ต้ น ทุน ขายและบริ การซึ่งเท่า กับ 519.92 ล้ านบาท,
557.43 ล้ านบาท, และ 487.39 ล้ านบาท ในปี 2555/2556, ใน
ปี 2556/2557, และใน ปี 2557/2558 โด ยคิ ดเป็ น ร้ อยล ะ
74.15, ร้ อยละ 72.64, และร้ อยละ 71.60 ของรายได้ รวม

ค่าใช้ จ่ า ยในการขายเท่ า กับ 8.40 ล้ า นบาท ในปี
2555/2556, 9.64 ล้ านบาท ในปี 2556/2557, และ 7.31 ล้ าน
บาท ในปี 2557/2558 เมื่อคิดเป็ นอัตราส่วนต่อรายได้ รวมจะ
อยูท่ ี่ ร้ อยละ 1.20, ร้ อยละ 1.26, และร้ อยละ 1.07 ตามลําดับ
 ค่ า ใช้ จ่ า ยในการบริ ห าร เท่ า กั บ 38.36 ล้ า นบาท,
42.49 ล้ านบาท, และ 39.34 ล้ านบาท ซึ่งคิดเป็ นสัดส่วนร้ อย
ละ 5.47, ร้ อยละ 5.54, และร้ อยละ 5.78 ของรายได้ รวม ในปี
2555/2556, ปี 2556/2557, และปี 2557/2558
 ค่ า ตอบแทนกรรมการและผู้ บ ริ ห ารเท่ า กั บ 8.10
ล้ า น บ า ท , 8.12 ล้ า น บ า ท , แ ล ะ 7.36 ล้ า น บ า ท ใน ปี
2555/2556, ในปี 2556/2557, และในปี 2557/2558 ซึ่ ง คิ ด
เป็ นสัดส่วนร้ อยละ 1.16, ร้ อยละ 1.06, และร้ อยละ 1.08 ของ
รายได้ รวม
กํ าไรสุ ท ธิ ของกลุ่ ม บ ริ ษั ท ใน ปี 2555/2556, ใน ปี
2556/2557, และในปี 2557/2558 เท่า กับ 125.24 ล้ า นบาท,
148.58 ล้ านบาท, และ 138.08 ล้ านบาท ซึง่ คิดเป็ นอัตรากําไร
สุ ท ธิ ร้ อ ย ล ะ 17.86, ร้ อ ย ล ะ 19.36, แล ะร้ อ ยล ะ 20.28
ตามลําดับ
รายได้
รายได้ จากการขายและการให้ บ ริ การของกลุ่มบริ ษั ท
ในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา โดยแยกตามลักษณะและการใช้ งานของ
ผลิตภัณฑ์ แสดงให้ เห็นดังนี ้
 รายได้ จ ากการผลิ ต และจํ า หน่ า ยผลิ ต ภัณ ฑ์ โ ลหะ
โครงสร้ าง, ผลิ ต ภัณ ฑ์ โลหะที่ เกี่ ย วกับ อุป กรณ์ จัด เก็ บ และ
อุป กรณ์ ลํ า เลี ย ง และผลิ ต ภัณ ฑ์ โลหะอื่ น ๆ มี สัด ส่ว นรายได้
สู ง สุ ด เมื่ อ เที ย บกั บ รายได้ ประเภทอื่ น โดยคิ ด เป็ นร้ อยละ
69.06, ร้ อยละ 76.20, และร้ อยละ 82.21 ของรายได้ รวมในปี
2555/2556, ปี 2556/2557, และปี 2557/2558 ตามลําดับ
 รายได้ จากการผลิ ต และจํ า หน่ า ยโลหะและ
ผลิตภัณ ฑ์โลหะแปรรู ป มีสดั ส่วนรายได้ ต่อรายได้ รวมเท่ากับ
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รอยละ 30.22, รอยละ 23.00, และรอยละ 16.44 ของรายได
รวมใ นป 2555/2556, ป 2556/2557, แ ล ะ ป 2557/2558
ตามลําดับ
 รายไดจากการจําหนายวัสดุอุปกรณที่ใชในโรงงาน
อุ ต ส า ห ก ร ร ม ใ น ป 2555/2556, ป 2556/2557, แ ล ะ ป
2557/2558 กลุม บริษั ท มี ร ายได จ ากการจํา หนา ยผลิ ตภั ณ ฑ
ประเภทนี้ นอยมากซึ่ง นอยกวา รอยละ 0.01 ของรายไดร วม
เนื่อ งจากกลุ มบริษัทไดมุงเนนที่จะจําหนายผลิตภัณฑโ ลหะ
โครงสรางและผลิตภัณฑที่เกี่ยวกับอุปกรณจัดเก็บและอุปกรณ
ลําเลียงใหมากขึ้น
รายไดทั้ง 3 ประเภทนี้สวนใหญเปนรายไดจากลูกคา
ภายในประเทศ สวนรายไดจากการสงออกจะเปนรายไดจาก
การจํ า หน า ยผลิ ต ภั ณ ฑ โ ลหะโครงสร า ง, ผลิ ต ภั ณ ฑ โ ลหะที่
เกี่ยวกับอุปกรณจัดเก็บและลําเลียง, และผลิตภัณฑโลหะอื่นๆ
รายไดจากการสงออกนี้คิดเปนรายไดสวนนอยเมื่อเทียบกับ
รายไดจากการจําหนายภายในประเทศ รายไดจากการสงออก
ในป 2555/2556, ป 2556/2557, และป 2557/2558 มี มู ล ค า
เทากับ 7.29 ลานบาท, 10.21 ลานบาท, และ 10.81 ลานบาท
หรือคิดเปนรอยละ 1.05, รอยละ 1.34, และรอยละ 1.61 ของ
ร า ย ไ ด ร ว ม ใ น ป 2555/2556, ป 2556/2557, แ ล ะ ป
2557/2558 ตามลําดับ
ในป 2556/2557 ภายหลั ง จากเหตุ ก ารณ ก ารชุ ม นุ ม
ทางการเมืองที่ยืดเยื้อ และความไมมีเสถียรภาพทางการเมืองที่
ไดดําเนินตอเนื่องมาตั้งแตปลายป 2556 จนถึงตนป 2557 ได
สิ้ น สุ ด ลง ประกอบกั บ การที่ รั ฐ บาลได อ อกนโยบายกระตุ น
เศรษฐกิ จ ในการลงทุ น สร า งโครงสร า งพื้ น ฐานและระบบ
คมนาคม การเรงอนุมัติโครงการที่ขอรับการสงเสริมการลงทุน
การลดเวลาในการออกใบอนุญาตประกอบการอุตสาหกรรม
ตลอดจนมาตรการจายคืนเงินโครงการรับจํานําขาว เศรษฐกิจ
ภายในประเทศก็มีแนวโนมปรับตัวดีขึ้น นอกจากนั้นการลงทุน
ในภาคอุ ตสาหกรรมเพื่อรองรับการเป ดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ก็ยังเปนอีกปจจัยที่ชวยใหเศรษฐกิจในประเทศมีการ
ขยายตั ว ซึ่ง ส ง ผลให มีค วามต อ งการในผลิ ต ภัณ ฑ ข องกลุ ม
บริ ษั ท เพิ่ ม มากขึ้ น และทํ า ให ร ายได จ ากการขายและการ
ใหบริการของกลุมบริษัทมีการปรับตัวเพิ่ม โดยเพิ่มขึ้น 65.11
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ล า นบาท หรื อ ร อ ยละ 9.35 เป น 761.24 ล า นบาท ในป
2556/2557
ถึงแมวาในป 2556/2557 เศรษฐกิจภายในประเทศจะ
มีการปรับตัวดีขึ้นจากนโยบายกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐ แต
ก็เปน เพียงชวงระยะเวลาสั้น ๆ หลังจากนั้นเศรษฐกิจก็เขา สู
ภาวะชะลอตั ว จนกระทั่ ง เข า สู ภ าวะถดถอยในช ว งป
2557/2558 นอกจากนั้ น การฟ น ตั ว ของเศรษฐกิ จ ของ
สหรัฐอเมริกาที่ยังคงมีความเปราะบาง ปญหาหนี้สินของกรีซ
และปญหาเศรษฐกิจของกลุมประเทศในทวีปยุโรปที่ยังไมฟน
ตัว ตลอดจนปญหาการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน ลว นเป น
ปจจัยกดดันตอการขยายตัวของเศรษฐกิจในประเทศเปนอยาง
มาก จากปญหาดังกลาวประกอบกับปจจัยทางดานการเมือง
ภายในประเทศ สงผลใหภาคเอกชนขาดความเชื่อมั่นในการ
ลงทุน ทําใหความตองการในผลิตภัณฑของกลุมบริษัทซึ่งเปน
สินคาทุนปรับตัวลดลง
ป ญ หาการชะลอตั ว ของเศรษฐกิ จ จี น ยั ง ทํ า ให ค วาม
ต อ งการในการใช เ หล็ ก ในประเทศจี น ลดลงอย า งมากและ
กอใหเกิดปริมาณการผลิตสวนเกินในตลาดโลก จึงทําใหเกิด
การแข ง ขั น ด า นราคาซึ่ ง เป น ผลให ร าคาเหล็ ก ในตลาดโลก
ปรับตัวลดลง และสงผลกระทบตอราคาเหล็กในประเทศ และ
เนื่องจากวัตถุดิบหลักที่ใชในการผลิตผลิตภัณฑของกลุมบริษัท
คือเหล็ก เมื่อราคาเหล็กในประเทศปรับตัวลดลง รายไดจาก
การขายของกลุ ม บริ ษั ท ก็ ป รั บ ตั ว ลดลงด ว ย เนื่ อ งจากกลุ ม
บริษัทใชวิธีการกําหนดราคาขายดวยตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่ม
จากความตองการในผลิตภัณฑของกลุมบริษัทที่ลดลง
ตลอดจนการปรั บ ตั ว ลงของราคาวั ต ถุ ดิ บ เหล็ ก ก็ ส ง ผลให
รายได จ ากการขายและการให บ ริ ก ารของกลุ ม บริ ษั ท มี ก าร
ปรับ ตัวลดลง โดยลดลง 89.70 ลานบาท จาก 761.24 ลา น
บ า ท ใ น ป 2556/2557 เ ห ลื อ 6 7 1 . 5 4 ล า น บ า ท ใ น ป
2557/2558 หรือคิดเปนรอยละ 11.78
ตนทุนขายและบริการและกําไรขั้นตน
ต น ทุ น ขายและบริ ก ารของกลุ ม บริ ษั ท ประกอบด ว ย
ตนทุนวัตถุดิบ, ตนทุนวัสดุสิ้นเปลือง, ตนทุนสินคาสําเร็จรูป
ประเภทซื้อมาขายไป, คาแรงทางตรง, และคาใชจายในการ
ผลิ ต ซึ่ ง รวมถึ ง ค า เสื่ อ มราคาอาคารโรงงาน เครื่ อ งจั ก ร
เครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการผลิตและใหบริการ โดยในป
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2557/2558 กลุ่มบริ ษัทมีต้นทุนขายและบริ การเท่ากับ 487.39
ล้ า นบาท ปรั บ ตัว ลดลง 70.04 ล้ า นบาท จาก 557.43 ล้ า น
บาท ในปี 2556/2557 คิ ด เป็ นร้ อยละ 12.56 ซึ่ ง เป็ นไปใน
ทิศทางเดี ยวกัน กับการปรับ ตัวลดลงของรายได้ จากการขาย
และการให้ บริ การ
อย่างไรก็ดีหากเปรี ยบเทียบเป็ นสัดส่วนของต้ นทุนขาย
และบริ ก ารต่ อ รายได้ รวม ในปี 2557/2558 กลุ่ ม บริ ษั ท มี
สัด ส่ ว นต้ น ทุ น ขายและบริ ก ารต่ อ รายได้ ร วมเท่ า กับ ร้ อยละ
71.60 ซึ่งปรับตัวลดลงเล็กน้ อยจากปี 2556/2557 ที่มีสดั ส่วน
เท่ากับร้ อยละ 72.64 ทัง้ นี ก้ ็เป็ นผลมาจากการบริ ห ารจัดการ
ต้ นทุนในการผลิตที่มีประสิทธิ ภาพมากขึน้ ประกอบกับราคา
ต้ น ทุน วัตถุดิบ ที่ ป รับ ตัวลดลง จึงส่งผลให้ สัดส่วนต้ น ทุนขาย
และบริการต่อรายได้ รวมมีการปรับตัวลดลง
ผลจากการปรับ ตัวลดลงของรายได้ จากการขายและ
การให้ บ ริ การ ทํ าให้ กําไรขัน้ ต้ นของกลุ่มบริ ษั ทมี การปรับ ตัว
ลดลง โดยในปี 2557/2558 กลุ่ม บริ ษั ท มี กํ าไรขัน้ ต้ น เท่ า กับ
184.15 ล้ านบาท ลดลงจากในปี 2556/2557 ซึ่งมีกําไรขัน้ ต้ น
เท่ากับ 203.81 ล้ านบาท เป็ นจํานวน 19.66 ล้ านบาท หรื อคิด
เป็ นร้ อยละ 9.65 อย่างไรก็ดี จากการบริ หารจัดการต้ นทุนใน
การผลิตที่มีประสิทธิภาพและการบริ หารงานอย่างระมัดระวัง
ทํ า ให้ ในปี 2557/2558 กลุ่ม บริ ษั ท มี อัตรากํ าไรขัน้ ต้ น เท่ากับ
ร้ อยละ 27.42 ซึ่งเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยจากปี 2556/2557 ซึ่งมีอตั รา
กําไรขันต้
้ นเท่ากับร้ อยละ 26.77
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร และต้ นทุนทางการเงิน
ในปี 2557/2558 กลุ่ม บริ ษั ท มี ค่ า ใช้ จ่ า ยในการขาย
เท่ากับ 7.31 ล้ านบาท และมีสดั ส่วนค่าใช้ จ่ายจากการขายต่อ
รายได้ รวมเท่ากับ ร้ อยละ 1.07 ซึง่ ลดลงจากปี 2556/2557 ที่มี
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการขายเท่ า กับ 9.64 ล้ า นบาท และมี สัด ส่ ว น
ค่า ใช้ จ่า ยจากการขายต่อ รายได้ รวมเท่า กับ ร้ อยละ 1.26 ซึ่ง
ค่า ใช้ จ่ า ยในการขายที่ ล ดลงก็ เป็ นไปในทิ ศ ทางเดี ย วกัน กับ
รายได้ ที่ ล ดลง ในส่ ว นของค่ า ใช้ จ่ า ยในการบริ ห าร ในปี
2557/2558 กลุ่มบริ ษัทมีค่าใช้ จ่ายในการบริ หารเท่ากับ 39.34
ล้ า นบาท ซึ่ ง ลดลง 3.15 ล้ า นบาท หรื อ ร้ อยละ 7.41 จาก
42.49 ล้ านบาท ในปี 2556/2557 และสัดส่วนของค่าใช้ จ่า ย
จากการบริ หารต่อรายได้ รวมนัน้ เพิ่ มขึน้ เล็กน้ อยจากร้ อยละ
5.54 ใน ปี 2556/2557 เป็ น ร้ อยละ 5.78 ใน ปี 2557/2558

เนื่ อ งจากค่าใช้ จ่ายบางส่วนของค่าใช้ จ่ายในการบริ หารเป็ น
ค่าใช้ จ่ายคงที่ ซึ่งรวมไปถึงค่าเสื่อมราคาอาคารและค่าเสื่อม
ราคายานพาหนะที่ใช้ ในกิจการ สําหรับค่าตอบแทนกรรมการ
และผู้บ ริ หารในปี 2557/2558 มี มูลค่าเท่ากับ 7.36 ล้ านบาท
ปรับตัวลดลงจาก 8.12 ล้ านบาทในปี 2556/2557 เนื่องจากมี
เปลี่ยนแปลงโครงสร้ างผู้บริหารใหม่ในปี 2557/2558
สํ า หรั บ ต้ นทุ น ทางการเงิ น เนื่ อ งจากที่ ผ่ า นมากลุ่ ม
บริ ษัทใช้ เงินทุนจากส่วนของผู้ถือหุ้นและกําไรสะสมจากการ
ดํ า เนิ น งานเป็ นหลัก ในการประกอบธุ ร กิ จ เพื่ อ เป็ นเงิ น ทุ น
หมุนเวียนและลงทุนขยายกําลังการผลิต กลุม่ บริ ษัทจึงไม่มีเงิน
กู้ยืมทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาวจากสถาบันการเงินหรื อแหล่ง
เงินกู้อื่น ดังนันกลุ
้ ่มบริ ษัทจึงไม่มีรายจ่ายต้ นทุนทางการเงินที่
เป็ นดอกเบี ้ยจ่าย อย่างไรก็ดี ในปี 2556/2557และ 2557/2558
ที่ผ่านมา กลุ่มบริ ษัทมีต้นทุนทางการเงินซึ่งเป็ นดอกเบี ้ยคิดลด
ของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์พนักงานมูลค่าปี ละ
0.03 ล้ านบาท ซึ่งเป็ นผลมาจากการปฏิบตั ิตามมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 19 เรื่ องผลประโยชน์พนักงาน ที่กําหนดให้ กิจการ
ต้ องมี การวั ด มู ล ค่ า และบั น ทึ ก บั ญ ชี ภ าระผู ก พั น ของ
ผลประโยชน์ พ นัก งานและต้ น ทุน ทางการเงิน ที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ
ภาระผูกพันดังกล่าวของกิจการ
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
กลุ่มบริ ษัทมีกําไรสุทธิ 125.24 ล้ านบาท, 148.58 ล้ าน
บาท, และ 138.08 ล้ านบาท ในปี 2555/2556, ปี 2556/2557,
และปี 2557/2558 ตามลําดับ กําไรสุทธิ ของกลุ่มบริ ษัทมีการ
ปรับตัวเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 18.64 ในปี 2556/2557 และลดลงร้ อย
ละ 7.07 ในปี 2557/2558 โดยการลดลงของกํ า ไรสุท ธิ ใ นปี
2557/2558 เป็ นผลมาจากการปรั บ ตัว ลดลงของรายได้ จ าก
การขายและการให้ บริ การ ซึ่งได้ รับผลกระทบจากการหดตัว
ของเศรษฐกิจและการปรับตัวลดลงของราคาเหล็ก อย่างไรก็ดี
ด้ วยการบริ หารจัดการที่มีประสิทธิ ภาพและการเตรี ยมพร้ อม
รับ มื อกับภาวะเศรษฐกิ จที่ ถดถอย กลุ่มบริ ษั ทยังคงสามารถ
รักษาอัตรากํ าไรสุท ธิ ของปี 2557/2558 ให้ อ ยู่ที่ ระดับ ร้ อยละ
20.28 ซึ่งมากกว่าปี 2556/2557 ที่มีอตั รากําไรสุทธิเท่ากับร้ อย
ละ 19.36

บริษัท ซิตี ้ สตีล จํากัด (มหาชน)
ฐานะการเงิน
สินทรัพย์
ณ 31 กรกฎาคม 2558 กลุ่ ม บริ ษั ท มี สิ น ทรั พ ย์ ร วม
ทัง้ สิ ้น 1,314.28 ล้ านบาท สินทรัพย์ส่วนใหญ่ ของกลุ่มบริ ษัท
ประกอบด้ ว ย ที่ ดิ น อาคารและอุป กรณ์ ซึ่ง มี มูล ค่ า 480.68
ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 36.58 ของสินทรัพย์ รวม ซึ่ง
ส่วนใหญ่ เป็ นการลงทุนในอาคารโรงงาน, อาคารสํานักงาน,
และเครื่ องจักร ของบริ ษัทย่อย นอกจากนันเงิ
้ นสดและรายการ
เที ยบเท่าเงินสดซึ่งมีมูลค่า 581.62 ล้ านบาท ก็มีสดั ส่วนเป็ น
ร้ อยละ 44.26 ของสิ น ทรั พ ย์ ร วม โดยเงิ น สดและรายการ
เที ย บเท่ า เงิ น สดของกลุ่ ม บริ ษั ท ที่ มี เ หลื อ อยู่ เ ป็ นจํ า นวน
ค่อนข้ างมากนัน้ ก็เนื่องมาจากกลุ่มบริ ษัทมีความจําเป็ นต้ อง
ใช้ เป็ นทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการ ซึ่งหากมีการขาย
สิ น ค้ า ในจํ า นวนมากขึ น้ หรื อ รายได้ เติ บ โตขึ น้ กลุ่ม บริ ษั ท ก็
จะต้ องใช้ เงินทุนหมุนเวียนมากขึน้ เพราะต้ องมีการซือ้ สินค้ า
และวัตถุดิบและให้ เครดิตกับลูกค้ าเพิ่มขึ ้นด้ วย นอกจากนันเงิ
้ น
สดที่ เหลือก็จะเป็ นการสํารองเอาไว้ ใช้ ในการลงทุนของกลุ่ม
บริษัทในอนาคต
ในปี 2557/2558 กลุ่ม บริ ษั ท มี สิ น ทรั พ ย์ ร วมเพิ่ ม ขึ น้
67.63 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 5.42 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี
2556/2557 ซึ่ ง มี ย อดสิ น ทรั พ ย์ ร วม ณ 31 กรกฎาคม 2557
เท่ากับ 1,246.65 ล้ านบาท โดยสินทรัพย์ท่ีเพิ่มขึ ้นส่วนใหญ่นนั ้
เป็ นผลมาจากการเพิ่มขึ ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน
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สด ซึ่งเพิ่ ม ขึน้ จากกํ าไรสุท ธิ แ ละกระแสเงิ น สดจากกิ จ กรรม
ดําเนินงานที่เพิ่มขึ ้นในระหว่างปี จึงส่งผลให้ สินทรัพย์รวมของ
กลุม่ บริษัทปรับตัวเพิ่มขึ ้นจากปี 2556/2557 ที่ผา่ นมา
คุณภาพของสินทรัพย์
 ลูกหนี ้การค้ า-สุทธิ
ในการให้ สิ น เชื่ อ ทางการค้ า แก่ ลูก ค้ า กลุ่ม บริ ษั ท จะ
พิจารณาจากประวัติการติดต่อ ฐานะทางการเงินของลูกค้ า
ปริ มาณงานและความต่อเนื่องของการได้ รับงานรวมถึงสภาพ
เศรษฐกิจโดยรวมเป็ นเกณฑ์ในการพิจารณา ในกรณีของลูกค้ า
ใหม่ กลุ่มบริ ษัทอาจเรี ยกเก็บมัดจําร้ อยละ 30 - 40 ของมูลค่า
งาน กลุม่ บริษัทมีนโยบายการให้ เครดิตสําหรับลูกค้ าทัว่ ไปอยู่ที่
30 วัน สําหรับลูกค้ าที่ติดต่อกันมานานและมีปริ มาณงานและ
มูลค่างานสูงจะได้ รับเครดิตอยูร่ ะหว่าง 30 - 90 วัน
ณ 31 กรกฎาคม 2557 กลุ่ ม บริ ษั ท มี ลู ก หนี ก้ ารค้ า
เท่ากับ 76.66 ล้ านบาท และ ณ 31 กรกฎาคม 2558 มีลูกหนี ้
การค้ าเท่ากับ 64.46 ล้ านบาท ลดลง 12.20 ล้ านบาท คิดเป็ น
ร้ อยละ 15.91 ซึ่ ง ลูก หนี ก้ ารค้ า ของกลุ่ม บริ ษั ท ทัง้ หมดเป็ น
ลูกหนี ้การค้ าที่ยงั ไม่ถึงกําหนดชําระ และค้ างชําระไม่เกินสาม
เดือนซึง่ เป็ นไปตามนโยบายที่วางไว้ โดยลูกหนี ้การค้ าของกลุม่
บริ ษัทแยกตามอายุหนี ้ที่ค้างชําระ ณ 31 กรกฎาคม 2557 และ
ณ 31 กรกฎาคม 2558 เป็ นดังนี ้

(หน่วย : พันบาท)

ลูกหนีก้ ารค้ า
ยังไม่ถงึ กําหนดชําระ
ค้ างชําระ ไม่เกิน 3 เดือน
ค้ างชําระมากกว่า 3 เดือนถึง 6 เดือน
หัก ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
ลูกหนีก้ ารค้ า – สุทธิ

ณ 31 กรกฎาคม 2557
60,210
16,452
76,662

ณ 31 กรกฎาคม 2558
47,043
17,417
64,460

จะเห็นว่ากลุ่มบริ ษัทไม่มีการตัง้ ค่าเผื่อหนี ส้ งสัยจะสูญ ทัง้ ในปี 2556/2557 และ ในปี 2557/2558 เนื่ องจากที่ผ่านมากลุ่ม
บริ ษัทสามารถเรี ยกเก็บหนี ้จากลูกหนี ้การค้ าได้ ทกุ ราย ประกอบกับลูกค้ าของกลุ่มบริ ษัทส่วนใหญ่เป็ นบริ ษัทที่มีขนาดค่อนข้ างใหญ่
หรื อเป็ นบริ ษัทข้ ามชาติซึ่งมีฐานะทางการเงินที่มั่นคง นอกจากนัน้ กลุ่มบริ ษัทมีนโยบายการให้ เครดิตการค้ าที่รัดกุม โดยมีการ
ตรวจเช็คประวัติและฐานะการเงินของลูกค้ าก่อนให้ เครดิตและเรี ยกมัดจําสําหรับลูกค้ าใหม่บางราย สําหรับลูกหนี ้การค้ าที่ค้างชําระ
ไม่เกิน 3 เดือนนัน้ ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากลูกหนี ้มีรอบระยะเวลาการวางบิลและวันจ่ายชําระหลังจากวันครบกําหนดชําระหนี ้
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 31 ¦µ¤ 2557
646
1,018
18,130
19,794

 31 ¦µ¤ 2558
1,740
13,663
15,403
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£µ¡¨n°
Äe 2557/2558 ¨»n¤¦·¬´¤¸¦³ÂÁ·»·µ
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®¦º°¦o°¥¨³ 30.72 Á¤ºÉ°Á¦¸¥Á¸¥´e 2556/2557
2556/2557 ¹É¤¸
¦³ÂÁ·»·µ·¦¦¤ÎµÁ·µ 278.73 ¨oµµ
¦³ÂÁ·µ·¦¦¤ÎµÁ·µ¸É¨¨´Ê¤¸µÁ®»¤µ
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บริษัท ซิตี ้ สตีล จํากัด (มหาชน)
2555/2556, เท่ากับ 12.60 เท่า ในปี 2556/2557, และเท่ากับ
23.48 เท่ า ใน ปี 2557/2558 จากอั ต ราส่ ว น ทางการเงิ น
ดังกล่าวแสดงให้ เห็นว่ากลุ่มบริ ษัทมีสภาพคล่องอยู่ในเกณฑ์ที่
ดี มี ฐานะทางการเงิน ที่ ม่ันคงและไม่มีปั ญ หาเกี่ ยวกับสภาพ
คล่อง
เนื่องจากการที่กลุ่มบริ ษัทมีสภาพคล่องสูง กลุ่มบริ ษัท
จึงมีการชําระค่าวัตถุดิบและวัสดุสิ ้นเปลืองส่วนใหญ่เป็ นเงินสด
เพื่อรับส่วนลดเงินสด ด้ วยสาเหตุนี ้จึงทําให้ ระยะเวลาชําระหนี ้
เฉลี่ ย ของกลุ่ม บริ ษั ท ค่ อ นข้ างตํ่ า ซึ่ ง เท่ า กับ 13.37 วัน และ
18.29 วัน ในปี 2556/2557 และในปี 2557/2558 ในส่วนของ
ระยะเวลาขายสิ น ค้ าเฉลี่ ย ในปี 2557/2558 กลุ่ ม บริ ษั ท มี
ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลี่ยเท่ากับ 13 วัน ซึ่งลดลงเล็กน้ อยจาก
ปี 2556/2557 ที่มีระยะเวลาขายสินค้ าเฉลี่ยเท่ากับ 17.40 วัน
นอกจากนัน้ ในส่วนของระยะเวลาการเก็บ หนี เ้ ฉลี่ยของกลุ่ม
บริ ษั ท ก็ มี ก ารปรั บ ตั ว ลดลงเล็ ก น้ อย จาก 43.11 วั น ในปี
2556/2557 เป็ น 37.83 วั น ในปี 2557/2558 ซึ่ ง ระยะเวลา
ดังกล่าวก็ยงั ถือได้ ว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ เนื่องจากกลุ่มบริ ษัทให้
ระยะเวลาเครดิตกับลูกค้ าส่วนใหญ่ที่ประมาณ 30-60 วัน
กลุ่ม บริ ษั ท มี ก ระแสเงิน สดสุท ธิ ใช้ ไปในกิ จ กรรมการ
ลงทุนทังสิ
้ ้น 19.70 ล้ านบาท ในปี 2557/2558 โดยกลุ่มบริ ษัท
มี ก ารรับ เงินสดจากการขายเงิน ลงทุน ในหลักทรัพ ย์ เผื่ อ ขาย
และเงิน สดรับ คืนจากเงิน ลงทุนระยะสัน้ ที่ ครบกํ าหนดมูลค่า
ประมาณ 58.08 ล้ านบาทและได้ นํากระแสเงินสดที่ได้ รับมาไป
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจํานวน 70.00 ล้ านบาท
นอกจากนัน้ ก็มีการลงทุนเพิ่ มเติ มในการก่อสร้ างอาคารของ
บริษัทย่อย
กลุ่มบริ ษัทมีกระแสเงินสดสุทธิ ใช้ ไปในกิจกรรมจัดหา
เงินในปี 2557/2558 ทัง้ สิ ้น 48.00 ล้ านบาทซึ่งเป็ นมูลค่าของ
เงินปั นผลประจําปี ที่จ่ายให้ กบั ผู้ถือหุ้นของบริษัท
ความเหมาะสมของโครงสร้ างเงินทุน
ณ 31 กรกฎาคม 2558 กลุ่มบริ ษั ทมี ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทังสิ
้ ้น 1,281.60 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจาก ณ 31 กรกฎาคม 2557
ที่มีมลู ค่า 1,191.88 ล้ านบาท เป็ นจํานวนเงิน 89.72 ล้ านบาท
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คิดเป็ นร้ อยละ 7.53 ซึ่งเป็ นการเพิ่มขึน้ ในส่วนของกําไรสะสม
กลุ่ ม บริ ษั ทมี อั ต ราหนี ส้ ิ น รวมต่ อ ส่ ว นของผู้ ถื อ หุ้ นในปี
2556/2557 เท่ า กั บ 0.05 และในปี 2557/2558 เท่ า กั บ 0.03
เท่ า ซึ่งถื อ ว่า เป็ นอัต ราส่วนที่ ค่อ นข้ างตํ่ า เนื่ อ งจากที่ ผ่า นมา
กลุ่มบริ ษัทใช้ เงินทุนจากส่วนของผู้ถือหุ้นซึ่งได้ มาทัง้ จากการ
เพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นและกํ าไรจากการดําเนิ นงานเป็ นหลักใน
การขยายธุรกิจ นอกจากนันเนื
้ ่องจากกลุ่มบริ ษัทมีเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสดอยู่ค่อนข้ างมากจึงมีการจ่ายชําระหนี ้
ให้ กับเจ้ าหนี ก้ ารค้ าเป็ นเงินสดเพื่อรับส่วนลดเงินสด จึงทําให้
หนี ้สินหมุนเวียนของบริษัทอยูใ่ นปริมาณที่คอ่ นข้ างตํ่า
หนี ้สิน
หนี ้สินของกลุม่ บริษัทเกือบทังหมดเป็
้
นหนี ้สินหมุนเวียน
ซึ่งประกอบด้ วยเจ้ าหนี ก้ ารค้ า เงินรับล่วงหน้ าค่าสินค้ า ภาษี
เงิ น ได้ นิ ติ บุ ค คลค้ างจ่ า ย และหนี ส้ ิ น หมุ น เวี ย นอื่ น ที่ เป็ น
ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่ายในการดําเนินงานตามปกติทั่วไปของกลุ่ม
บริ ษั ทเท่ า นั น้ โดยในปี 2557/2558 กลุ่ ม บริ ษั ทมี ห นี ส้ ิ น
หมุน เวี ย นรวม 30.85 ล้ า นบาท ลดลง 22.13 ล้ านบาท จาก
52.98 ล้ านบาทในปี 2556/2557 ซึ่งเป็ นผลจากการลดลงของ
เงินรับล่วงหน้ าค่าสินค้ า
กลุ่มบริ ษั ท มี นโยบายไม่ก่อหนี ส้ ินมากนัก แหล่งที่ มา
ของเงินลงทุนในการขยายกิจการจึงมาจากกระแสเงินสดจาก
ภายในกลุ่มบริ ษัทเป็ นหลัก ที่ผ่านมากลุ่มบริ ษัทไม่มีเงินกู้ยืม
ระยะยาวจากแหล่งเงินกู้ภายนอกและภาระหนีเ้ งินกู้ยืมระยะ
สั น้ จากสถาบั น การเงิ น อย่ า งไรก็ ดี ใ นปี 2556/2557 และ
2557/2558 กลุ่ม บริ ษั ท ได้ มี ห นี ส้ ิน ไม่ห มุน เวียนจํ านวน 1.79
ล้ านบาท และ 1.83 ล้ านบาท ตามลําดับ ซึ่งเป็ นหนี ส้ ินภาระ
ภาษี เงิ น ได้ รอการตั ด บั ญ ชี ซึ่ ง เกิ ด ขึ น้ จากการปฏิ บั ติ ต าม
มาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 12 เรื่ อ งภาษี เงิ น ได้ และหนี ส้ ิ น
เกี่ยวกับภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน สําหรับเงินชดเชยที่
ต้ อ งจ่ า ยให้ แ ก่ พ นัก งานเมื่ อ ออกจากงานตามข้ อ บัง คับ ของ
บริ ษั ท และตามกฎหมายแรงงาน ซึ่ ง กลุ่ม บริ ษั ท ได้ ทํ า การ
ประเมินและบันทึกเป็ นหนีส้ ินไม่หมุนเวียนตามมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 19 เรื่ องผลประโยชน์พนักงาน
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ปั จจัยหรื อเหตุการณ์ ท่ ีอาจมีผลต่ อฐานะการเงิน
หรื อการดําเนินงานในอนาคต
เนื่ อ งจากผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห ลั ก ของกลุ่ ม บริ ษั ท อั น ได้ แก่
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ โ ลหะโครงสร้ างและผลิ ต ภั ณ ฑ์ โ ลหะที่ เกี่ ย วกั บ
อุปกรณ์ จัดเก็บและอุปกรณ์ ลําเลียงนัน้ มีลกั ษณะเป็ นสินค้ า
ทุน ซึ่งความต้ องการในการสัง่ ซื ้อผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวจะเกิดขึ ้น
เมื่อกลุ่มลูกค้ ามีการขยายตัว, มีการเพิ่มกําลังการผลิต, หรื อมี
การปรั บ เปลี่ ย นกระบวนการผลิ ต ดังนัน้ การเติ บ โตหรื อ การ
ดําเนินงานของกลุ่มบริ ษัทจึงขึน้ อยู่กับอัตราการขยายตัวของ
กลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ และการเติบโตของเศรษฐกิจโดยรวม
เป็ นหลัก หากสภาวะเศรษฐกิจมี แนวโน้ มที่ ดี มีการขยายตัว
ผลการดําเนิ น งานก็คาดว่าจะเติบ โตตามสภาวะเศรษฐกิจที่
ขยายตัวขึ ้น ในทางกลับกันหากเศรษฐกิจเกิดการชะลอตัวหรื อ
หดตัว ผลการดําเนินงานของกลุม่ บริ ษัทก็อาจจะหดตัวตามไป
ด้ ว ย อย่ า งไรก็ ดี ก ลุ่ม บริ ษั ท ก็ จ ะทํ า การติ ด ตามสถานการณ์
เศรษฐกิ จ และปั จ จัย ต่ า งๆ ที่ จ ะกระทบกับ เศรษฐกิ จ อย่ า ง
ใกล้ ชิด เพื่อที่จะปรับเปลี่ยนนโยบายการดําเนินงานต่างๆ ให้
ทันกับสถานการณ์
นอกจากนั น้ ความผัน ผวนของราคาเหล็ ก ก็ เป็ นอี ก
ปั จจั ย หนึ่ ง ที่ จ ะมี ผ ลต่ อ ผลการดํ า เนิ น งานของกลุ่ ม บริ ษั ท
เนื่องจากวัตถุดิบหลักที่ใช้ ในการผลิตสินค้ าของกลุ่มบริ ษัทนัน้
เป็ นเหล็ ก และโลหะ โดยคิ ด เป็ นสัด ส่ ว นร้ อยละ 57.93 ของ
ต้ น ทุน ขายในปี 2557/2558 และเนื่ องจากกลุ่มบริ ษั ท ดําเนิ น
นโยบายการตัง้ ราคาขายโดยการใช้ ต้นทุนบวกด้ วยส่วนต่าง
กําไร ดังนันเมื
้ ่อราคาเหล็กปรับตัวเพิ่มขึ ้น ต้ นทุนขายก็จะมีการ

ปรับ ตัว เพิ่ ม ขึน้ ตาม ซึ่งก็จ ะส่งผลให้ รายได้ จ ากการขายของ
กลุม่ บริ ษัทปรับตัวเพิ่มขึ ้นด้ วย ในทางกลับกันหากราคาเหล็กมี
การปรับตัวลดลง ต้ นทุนขายและรายได้ จากการขายของกลุ่ม
บริ ษัทก็จะปรับตัวลดลงตาม ดังนัน้ กลุ่มบริ ษัทจึงต้ องติดตาม
แนวโน้ มการปรั บ ตัว ขึ น้ ลงของราคาเหล็ ก อย่ า งสมํ่ า เสมอ
ตลอดจนปั จจัยอื่นๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อราคาเหล็ก เช่น ภาวะ
เศรษฐกิ จ , อุ ป สงค์ -อุ ป ทาน ของเหล็ ก ทั ง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศ, อากรขาเข้ าและมาตรการทางภาษี ในการตอบโต้
การทุ่มตลาด, การหยุดการผลิตของผู้ผลิตเหล็กในประเทศ,
และภาวะเหตุ ก ารณ์ ภั ย พิ บั ติ ที่ ไ ม่ ส ามารถคาดการณ์ ได้
เพื่ อที่จะได้ ประเมินสถานการณ์ และปรับตัวให้ สอดคล้ องกับ
สถานการณ์นนๆ
ั้

ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี
บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญ ชี
ให้ แก่ บริ ษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด ผู้สอบบัญชีของบริ ษัท
ในปี 2557/2558 ที่ผา่ นมาเป็ นจํานวนเงินรวม 1,225,000 บาท
ค่าบริการอื่น
บริ ษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริ การอื่น ซึ่งได้ แก่
การตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ สําหรับการตรวจสอบ
การปฏิ บัติตามเงื่อนไขของคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน
(BOI) ให้ แก่ ผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ในปี 2557/2558 ที่ผ่านมา
เป็ นจํานวนเงินรวม 45,000 บาท

¦·¬´·¸Ê¸¨Îµ´ ¤®µ

61

¦µ¥µªµ¤¦´·° °³¦¦¤µ¦¦·¬´
n°¦µ¥µµµ¦Á·
³¦¦¤µ¦¦·¬´Á}¼o¦´·°Äµ¦´ÎµÂ¨³µ¦ÎµÁ°µ¦Á·Â¨³µ¦Á·¦ª¤ °¦·¬´Â¨³¦·¬´¥n°¥
¹É´Îµ ¹Êµ¤¤µ¦µµ¦¦µ¥µµµ¦Á·Â¨³Á}Åµ¤¤µ¦µµ¦´¸¸É¦´¦°´ÉªÅÃ¥Åo¤¸µ¦¡·µ¦µÁ¨º°Äo
Ã¥µ¥µ¦´¸¸ÉÁ®¤µ³¤Â¨³º°·´·°¥nµ¤ÉÎµÁ¤°¦ª¤´Ê¤¸µ¦ÁdÁ¥ o°¤¼¨Îµ´°¥nµÁ¡¸¥¡°Ä®¤µ¥Á®»¦³°
µ¦Á·Ã¥¼o°´¸Åo°µÂ¨³¦ª°µ¦Á·Â¨³Âªµ¤Á®ÈÄ¦µ¥µ °¼o°´¸°¥nµÅ¤n¤¸ÁºÉ°Å
°µ¸Ê³¦¦¤µ¦¦·¬´¥´¤¸®oµ¸ÉÄµ¦Îµ´¼Â¨¦³µ¦¦·®µ¦ªµ¤Á¸É¥Â¨³µ¦ª»¤£µ¥ÄÁ¡ºÉ°Ä®o
¤´ÉÄÅoªnµ¤¸µ¦´¹ o°¤¼¨µµ¦´¸¸É¼o°¦oªÂ¨³´Áª¨µÃ¥ÅoÂn´Ê³¦¦¤µ¦¦ª°¹ÉÁ}¦¦¤µ¦
°·¦³Á}¼o¼Â¨¦´·°Á¸É¥ª´»£µ¡ °¦µ¥µµµ¦Á·Â¨³¦³ª¤»¤£µ¥ÄÁ¡ºÉ°Ä®oµ¤µ¦´Îµµ¦Á·¸É
¦µ«µµ¦Â o°¤¼¨¸É ´n° o°ÁÈ¦·°´Á}µ¦³Îµ´Å¤nªnµ³Á·µµ¦»¦·®¦º° o°·¡¨µÃ¥ªµ¤Á®È °
³¦¦¤µ¦¦ª°ÅoÂÅªoÄ¦µ¥µ³¦¦¤µ¦¦ª°¹ÉÁ}nª®¹É °¦µ¥µ¦³Îµe´¸Ê
³¦¦¤µ¦¦·¬´¤¸ªµ¤Á®Èªnµ¦³µ¦ª»¤£µ¥Ä¤¸ªµ¤Á®¤µ³¤Â¨³µ¤µ¦¦oµªµ¤ÁºÉ°¤´ÉÅoªnµ
µ¦Á·  Â¨³µ¦Á·  ¦ª¤ °¦· ¬´  Â¨³¦· ¬´  ¥n ° ¥Âµ³µ¦Á·  ¨µ¦Î µ Á·  µÂ¨³¦³ÂÁ·  ¸É ¼  o ° Ä
µ¦³Îµ´Â¨oª

µ¥Á¦·¡¬r°rª«r»¨
¦³µ¦¦¤µ¦¦·¬´

62

¦µ¥µ¦³Îµe : ¦µ¥µµµ¦Á·

¦µ¥µ °¼o °´¸¦´°»µ
Á°

¼oº°®»oÂ¨³³¦¦¤µ¦
¦·¬´·¸Ê¸¨Îµ´ ¤®µ

oµ¡ÁoµÅo¦ª°µ¦Á·¦ª¤ °¦·¬´·¸Ê¸¨Îµ´ ¤®µ Â¨³¦·¬´¥n°¥¹É¦³°oª¥Â
µ³µ¦Á·¦ª¤ª´¸É31 ¦µ¤2558 Â¨³ÎµÅ¦ µ»ÁÈÁ¦È¦ª¤Âµ¦Á¨¸É¥Â¨nª °¼oº°®»o¦ª¤Â¨³
¦³ÂÁ·¦ª¤Îµ®¦´e·Ê»ª´Á¸¥ª´Â¨³µ¦Á·Á¡µ³·µ¦ °¦·¬´·¸Ê¸¨Îµ´ ¤®µ ¹É¦³°oª¥
Âµ³µ¦Á·ª´¸É31 ¦µ¤2558 Â¨³ÎµÅ¦ µ»ÁÈÁ¦ÈÂµ¦Á¨¸É¥Â¨nª °¼oº°®»oÂ¨³
¦³ÂÁ·Îµ®¦´e·Ê»ª´Á¸¥ª´¦ª¤¹®¤µ¥Á®»¦»Ã¥µ¥µ¦´¸¸ÉÎµ´Â¨³®¤µ¥Á®»Á¦ºÉ°°ºÉÇ
ªµ¤¦´·° °¼o¦·®µ¦n°µ¦Á·
¼o¦·®µ¦Á}¼o¦´·°Äµ¦´ÎµÂ¨³µ¦ÎµÁ°µ¦Á·Á®¨nµ¸ÊÃ¥¼o°µ¤¸Éª¦µ¤¤µ¦µµ¦
¦µ¥µµµ¦Á·Â¨³¦´·°Á¸É¥ª´µ¦ª»¤£µ¥Ä¸É¼o¦·®µ¦¡·µ¦µªnµÎµÁ}Á¡ºÉ°Ä®oµ¤µ¦´Îµµ¦Á·¸É
¦µ«µµ¦Â o°¤¼¨¸É ´n° o°ÁÈ¦·°´Á}µ¦³Îµ´Å¤nªnµ³Á·µµ¦»¦·®¦º° o°·¡¨µ
ªµ¤¦´·° °¼o°´¸
oµ¡ÁoµÁ}¼o¦´·°Äµ¦Âªµ¤Á®Èn°µ¦Á·´¨nµªµ¨µ¦¦ª° ° oµ¡Áoµ oµ¡ÁoµÅo
·´·µ¦ª°µ¤¤µ¦µµ¦°´¸¹ÉÎµ®Ä®o oµ¡Áoµ·´·µ¤ o°Îµ®oµ¦¦¥µ¦¦¦ª¤¹ªµÂÂ¨³
·´·µ¦ª°Á¡ºÉ°Ä®oÅoªµ¤ÁºÉ°¤´É°¥nµ¤Á®»¤¨ªnµµ¦Á·¦µ«µµ¦Â o°¤¼¨¸É ´n° o°ÁÈ¦·°´Á}
µ¦³Îµ´®¦º°Å¤n
µ¦¦ª°¦ª¤¹µ¦Äoª·¸µ¦¦ª°Á¡ºÉ°Ä®oÅo¤µ¹É®¨´µµ¦°´¸Á¸É¥ª´ÎµªÁ·Â¨³µ¦
ÁdÁ¥ o°¤¼¨Äµ¦Á·ª·¸µ¦¦ª°¸ÉÁ¨º°Äo ¹Ê°¥¼n´»¨¥¡·· °¼o°´¸¹É¦ª¤¹µ¦¦³Á¤·ªµ¤Á¸É¥µµ¦
Â o°¤¼¨¸É ´n° o°ÁÈ¦·°´Á}µ¦³Îµ´ °µ¦Á·Å¤nªnµ³Á·µµ¦»¦·®¦º° o°·¡¨µÄµ¦¦³Á¤·ªµ¤
Á¸É¥´¨nµª¼o°´¸¡·µ¦µµ¦ª»¤£µ¥Ä¸ÉÁ¸É¥ª o°´µ¦´ÎµÂ¨³µ¦ÎµÁ°µ¦Á·Ã¥¼o°µ¤¸Éª¦ °
·µ¦Á¡ºÉ°°°Âª·¸µ¦¦ª°¸ÉÁ®¤µ³¤´µµ¦rÂnÅ¤nÄnÁ¡ºÉ°ª´»¦³rÄµ¦Âªµ¤Á®Èn°¦³··¨ °
µ¦ª»¤£µ¥Ä °·µ¦µ¦¦ª°¦ª¤¹µ¦¦³Á¤·ªµ¤Á®¤µ³¤ °Ã¥µ¥µ¦´¸¸É¼o¦·®µ¦ÄoÂ¨³ªµ¤
¤Á®»¤¨ °¦³¤µµ¦µ´¸¸É´Îµ ¹ÊÃ¥¼o¦·®µ¦¦ª¤´Êµ¦¦³Á¤·µ¦ÎµÁ°µ¦Á·Ã¥¦ª¤
oµ¡ÁoµÁºÉ°ªnµ®¨´µµ¦°´¸¸É oµ¡ÁoµÅo¦´Á¡¸¥¡°Â¨³Á®¤µ³¤Á¡ºÉ°ÄoÁ}ÁrÄµ¦Âªµ¤Á®È
° oµ¡Áoµ
*****/2

บริษัท ซิตี้ สตีล จํากัด (มหาชน)

63

ความเห็น
ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท ซิตี้ สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และ
เฉพาะกิจการของบริษัท ซิตี้ สตีล จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 และผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดสําหรับป
สิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

(นางสาววันนิสา งามบัวทอง)
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6838
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
กรุงเทพมหานคร
วันที่ 26 กันยายน 2558
2015/969/1126
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งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท ซิตี้ สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย
ลูกหนี้การคา
กิจการที่เกีย่ วของกัน
กิจการอื่น
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
เงินจายลวงหนาคาสินคา
ภาษีซื้อรอเรียกคืน
อื่น ๆ
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ําประกัน
เงินลงทุนในบริษทั ยอย
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
เงินมัดจําคาเครื่องจักร
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
สินทรัพยไมมีตัวตน
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

หมายเหตุ

6
7
8
9
5
10

11
12
13
14
15
16

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม
2558
2557

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม
2558
2557

581,621,724
20,000,000
58,133,986

456,210,603
50,000,000
84,631,630

15,498,180
-

13,917,652
-

64,460,519
15,403,490

76,661,863
19,793,902

3,473,188
2,831,290
-

3,549,586
352,298
-

105,768
923,355
740,648,842

2,106,000
161,691
934,803
690,500,492

275,044
22,077,702

629,652
18,449,188

2,470,687
2,446,544
18,100,000
18,100,000
2,125,00
125,000
480,683,381 535,223,155
222
222
237,057
240,366
13,000
13,000
573,629,347 556,148,287
1,314,278,189 1,246,648,779

1,863,316
623,869,860
2,466,260
211
155,710
628,355,357
650,433,059

1,843,670
623,869,860
2,693,429
211
169,970
628,577,140
647,026,328

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

หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เจาหนี้การคา
กิจการที่เกีย่ วของกัน
กิจการอื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินรับลวงหนาคาสินคา
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย
อื่น ๆ
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน

หมายเหตุ

5

16
17

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม
2558
2557

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม
2558
2557

94,930
23,992,351

135,173
25,293,782

3,294,444
15,287

858,678
48,322

2,164,960
386,847
4,206,443
30,845,531

23,685,922
148,864
3,715,872
52,979,613

825,738
4,135,469

913,214
1,820,214

784,449
1,051,259
1,835,708
32,681,239

880,039
913,276
1,793,315
54,772,928

401,536
401,536
4,537,005

344,999
344,999
2,165,213
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท ซิตี้ สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558

หนี้สินและสวนของผูถือหุน (ตอ)
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 300,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท
ทุนที่ออกและชําระแลว
หุนสามัญ 300,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ
ผลแตกตางของการปรับโครงสรางการดําเนินธุรกิจ
ของกลุมบริษัทภายใตการควบคุมเดียวกัน
กําไรสะสม
จัดสรรแลว – สํารองตามกฎหมาย
ยังไมไดจัดสรร
กําไร (ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากการ
วัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย
รวมสวนของบริษทั ใหญ
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
รวมสวนของผูถอื หุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

หมายเหตุ

2.3

8

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม
2558
2557

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม
2558
2557

300,000,000

300,000,000

300,000,000

300,000,000

300,000,000
166,145,195

300,000,000
166,145,195

300,000,000
166,145,195

300,000,000
166,145,195

(15,380,000)

(15,380,000)

30,000,000
797,499,566

30,000,000
707,417,464

30,000,000
149,750,859

30,000,000
148,715,920

3,332,189
3,693,192
1,281,596,950 1,191,875,851
1,281,596,950 1,191,875,851
1,314,278,189 1,246,648,779

645,896,054
645,869,054
650,433,059

644,861,115
644,861,115
647,026,328

-

-

บริษัท ซิต้ี สตีล จํากัด (มหาชน)
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท ซิตี้ สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2558

หมายเหตุ

รายได
รายไดจากการขาย
รายไดจากการใหบริการ
รายไดคาบริหารงาน
รายไดเงินปนผล
รายไดอื่น
รวมรายได
คาใชจาย
ตนทุนขายและบริการ
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการบริหาร
คาตอบแทนผูบริหาร
ตนทุนทางการเงิน
รวมคาใชจาย
กําไรกอนภาษีเงินได
คาใชจายภาษีเงินได
กําไรสําหรับป
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กําไรขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากการวัดมูลคาเงินลงทุน
เผื่อขาย-สุทธิจากภาษีเงินได
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป

16

งบการเงินรวม
สําหรับปสน้ิ สุด
วันที่ 31 กรกฎาคม
2558
2557

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสน้ิ สุด
วันที่ 31 กรกฎาคม
2558
2557

663,244,382
8,297,984
9,172,638
680,715,004

751,679,293
9,562,334
6,109,118
767,350,745

53,786,205
12,921,500
48,194,389
7,101,571
122,003,665

30,659,662
191,040
12,701,400
49,409,996
14,048,906
107,011,004

487,389,431
7,310,791
39,334,770
7,360,990
34,087
541,430,069
139,284,935
1,202,865
138,082,070

557,428,868
9,642,074
42,490,512
8,119,685
31,565
617,712,704
149,638,041
1,058,646
148,579,395

51,974,264
137,763
13,137,515
7,360,990
13,386
72,623,918
49,379,747
344,840
49,034,907

30,019,220
204,188
18,408,146
8,119,685
12,407
56,763,646
50,247,358
207,404
50,039,954

(361,003)
(361,003)
137,721,067

1,609,507
1,609,507
150,188,902

49,034,907

50,039,954

138,082,070
138,082,070

148,579,395
148,579,395

49,034,907
49,034,907

50,039,954
50,039,954

การแบงปนกําไร
สวนที่เปนของผูถ อื หุนบริษัทใหญ (99.99%)
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม (0.01%)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
บริษัท ซิตี้ สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2558

หมายเหตุ

การแบงปนกําไร
สวนที่เปนของผูถ อื หุนบริษัทใหญ (99.99%)
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม (0.01%)

กําไรตอหุน ขั้นพื้นฐานของผูถือหุนบริษัทใหญ
กําไรหรับป (บาทตอหุน)
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม
สําหรับปสน้ิ สุด
วันที่ 31 กรกฎาคม
2558
2557

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสน้ิ สุด
วันที่ 31 กรกฎาคม
2558
2557

137,721,067
137,721,067

150,188,902
150,188,902

49,034,907
49,034,907

50,039,954
50,039,954

0.46
300,000,000

0.50
300,000,000

0.16
300,000,000

0.17
300,000,000

300,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558

-

เงินปนผล

19

-

300,000,000

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป

การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน สําหรับป

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557

-

เงินปนผล

19

-

300,000,000

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป

การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน สําหรับป

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2556

หมายเหตุ

ทุนเรือนหุน ที่
ออกและชําระ
แลว

166,145,195

-

-

166,145,195

-

-

166,145,195

สวนเกินมูลคาหุน

(15,380,000)

ผลแตกตางของ
การปรับ
โครงสรางการ
ดําเนินธุรกิจของ
กลุมบริษัทภายใต
การควบคุม
เดียวกัน

(15,380,000)

-

-

(15,380,000)

-

-

งบการเงินรวม

30,000,000

-

-

30,000,000

-

-

30,000,000

จัดสรรแลวสํารองตาม
กฎหมาย

797,499,566

(47,999,968)

138,082,070

707,417,464

(48,000,000)

148,579,395

606,838,069

ยังไมไดจดั สรร

กําไรสะสม

สวนของผูถือหุน บริษัทใหญ

บริษัท ซิตี้ สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2558

งบแสดงการเปลี ย นแปลงส่ ว นของผู ้ถื อ หุ้น

3,332,189

-

(361,003)

3,693,192

-

1,609,507

2,083,685

กําไร (ขาดทุน) ที่
ยังไมเกิดขึ้นจริง
จากมูลคาเงินลง
ทุนในหลักทรัพย
เผื่อขาย-สุทธิจาก
ภาษี

1,281,596,950

(47,999,968)

137,721,067

1,191,875,851

(48,000,000)

150,188,902

1,089,686,949

รวม

-

-

-

-

-

-

-

สวนได
เสียที่ไมมี
อํานาจ
ควบคุม

1,281,596,950

(47,999,968)

137,721,067

1,191,875,851

(48,000,000)

150,188,902

1,089,686,949

รวม

(หนวย : บาท)

บริษัท ซิต้ี สตีล จํากัด (มหาชน)
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558

300,000,000

-

เงินปนผล

19

-

300,000,000

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป

การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนสําหรับป

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557

-

เงินปนผล

19

-

300,000,000

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป

การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนสําหรับป

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2556

หมายเหตุ

และชําระแลว

ทุนเรือนหุน ทีอ่ อก

บริษัท ซิตี้ สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2558

งบแสดงการเปลี ย นแปลงส่ ว นของผู ้ถื อ หุ้น

166,145,195

-

-

166,145,195

-

-

166,145,195

สวนเกินมูลคาหุน

30,000,000

-

-

30,000,000

-

-

30,000,000

สํารองตามกฎหมาย

จัดสรรแลว-

กําไรสะสม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

149,750,859

(47,999,968)

49,034,907

148,715,920

(48,000,000)

50,039,954

146,675,966

ยังไมไดจดั สรร

645,896,054

(47,999,968)

49,034,907

644,861,115

(48,000,000)

50,039,954

642,821,161

รวม

(หนวย : บาท)
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บริษัท ซิต้ี สตีล จํากัด (มหาชน)
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งบกระแสเงินสด
บริษัท ซิตี้ สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2558
งบการเงินรวม
2558
2557
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรกอนภาษีเงินได
รายการปรับกระทบกําไรเปนเงินสดรับ (จาย) จากกิจกรรม
ดําเนินงาน : คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
ขาดทุน (กําไร) จากการขายสินทรัพยถาวร
ขาดทุนจากการยกเลิกการใชสินทรัพยถาวร
กําไรที่เกิดขึ้นจากการขายหลักทรัพยเผื่อขาย
ขาดทุนการการไมขอคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จาย
คาใชจายภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
รายไดเงินปนผลจากเงินลงทุนในบริษัทยอย
ดอกเบีย้ รับ
ตนทุนทางการเงิน
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สนิ
ดําเนินงาน
สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การคา
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจาหนี้การคา
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดรับ (จาย) จากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได
จายภาษีเงินได
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

139,284,935

149,638,041

49,379,747

50,247,358

66,494,700
(283,373)
164
(2,031,330)
590,341
103,896
(5,923,038)
34,087

63,357,844
(144,859)
214,440
74,268
(5,878,831)
31,565

227,094
74
590,341
43,151
(48,194,389)
(134,513)
13,386

243,427
199,469
27,751
(49,409,996)
(133,031)
12,407

198,270,382

207,292,468

1,924,891

1,187,385

12,201,344
4,390,412
2,168,932
-

29,006,611
14,286,748
(369,599)
200,000

(2,402,594)
4,994
-

2,910,195
783,861
2,759
-

(1,341,674)
(21,030,391)
194,659,005
(1,552,816)
193,106,189

9,443,813
20,524,390
280,384,431
(1,651,760)
278,732,671

2,402,731
(87,476)
1,842,546
(571,306)
1,271,240

(9,958,921)
61,808
(5,012,913)
(780,210)
(5,793,123)

72

รายงานประจําป : รายงานทางการเงิน

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัท ซิตี้ สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2558
งบการเงินรวม
2558
2557

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ําประกัน (เพิ่มขึ้น)
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถาวร
เงินสดรับจากการขายหลักทรัพยเผือ่ ขาย
รับดอกเบีย้
รับเงินปนผล
เงินสดรับ (จาย) จากเงินลงทุนระยะสั้น
เงินสดจายซือ้ อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
เงินสดจายซือ้ สินทรัพยถาวร
จายชําระเงินมัดจําคาเครื่องจักร
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน

(24,141)
423,374
28,077,720
5,923,038
30,000,000
(70,000,000)
(12,095,091)
(2,000,000)
(19,695,100)

(33,530)
144,860
5,878,831
(50,000,000)
(31,282,343)
(125,000)
(75,417,182)

(19,646)
134,513
48,194,389
48,309,256

(27,822)
133,031
49,409,996
49,515,205

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินปนผลจาย
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

(47,999,968)
(47,999,968)

(48,000,000)
(48,000,000)

(47,999,968)
(47,999,968)

(48,000,000)
(48,000,000)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป

125,411,121
456,210,603
581,621,724

155,315,489
300,895,114
456,210,603

1,580,528
13,917,652
15,498,180

(4,277,918)
18,195,570
13,917,652

701,109
478,754,886
7,154,991
95,010,738
581,621,724

647,404
401,913,468
639,105
53,010,626
456,210,603

75,156
8,533,039
6,879,247
10,738
15,498,180

69,971
13,472,996
364,059
10,626
13,917,652

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิม่ เติม : 1. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ประกอบดวย : เงินสด
เงินฝากธนาคาร – ออมทรัพย
– กระแสรายวัน
– ประจํา 3 เดือน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ซิตี้ สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย วันที่ 31 กรกฎาคม 2558
1. ขอมูลทั่วไป
(ก) ภูมิลําเนาและสถานะทางกฎหมาย
บริษัท ซิตี้ สตีล จํากัด (มหาชน) จัดตั้งขึ้นเปนบริษัทมหาชนและมีภูมิลําเนาในประเทศไทย บริษัทมีที่อยูตามที่ได
จดทะเบียนไวดังนี้
88/3 หมูที่ 4 ถนนบายพาส ตําบลหนองไมแดง อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
(ข) ลักษณะธุรกิจ
บริษัท ดํา เนิน ธุรกิจ หลักในการผลิต และจํ า หนายผลิตภัณ ฑที่เกี่ย วกับโลหะโครงสรา ง ผลิตภัณ ฑ ที่เกี่ ย วกับ
อุปกรณจัดเก็บและลําเลียง ผลิตภัณฑโลหะแปรรูป พรอมทั้งใหบริการแปรรูปโลหะครบวงจร และจําหนายโลหะ
(ค) ชื่อบริษัทใหญ
บริษัท ดับบลิว เค พี แอสเซ็ท พลัส จํากัด เปนบริษัทจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย
2. หลักเกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม
2.1 งบการเงินรวมนี้ไดจัดทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท ซิตี้ สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยที่บริษัท ซิตี้ สตีล
จํากัด (มหาชน) ถือหุนทั้งทางตรงและทางออมซึ่งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยและตางประเทศ โดยมีสินทรัพยและรายไดของ
บริษัทยอยซึ่งรวมอยูในงบการเงินรวมคิดเปนจํานวนประมาณรอยละดังนี้

ชื่อบริษัท

บริษัท สยาม ไอโซ โปร จํากัด
บริษัท มารค เวิลดไวด จํากัด
บริษัท ซิตี้ สตีล โปรดักส จํากัด
CT Universal Company Limited

2.2
2.3

ลักษณะธุรกิจ

จําหนายผลิตภัณฑโลหะและวัสดุ
อุปกรณที่ใชในอุตสาหกรรม
ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑโลหะ
ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑโลหะ
ยังไมไดเริ่มดําเนินงาน

อัตรารอยละของการ
ถือหุน
31 ก.ค.
2558

31 ก.ค.
2557

99.99
99.99
99.99
100.00

99.99
99.99
99.99
100.00

อัตรารอยละของ
ยอดสินทรัพยที่
รวมอยูในสินทรัพย
รวม
31 ก.ค. 31 ก.ค.
2558
2557
11.45
23.43
63.36
-

12.06
28.51
57.86
-

อัตรารอยละของ
ยอดรายไดทรี่ วมอยู
ในรายไดรวมสําหรับ
ปสิ้นสุด
31 ก.ค. 31 ก.ค.
2558
2557
0.41
17.11
74.55
-

0.22
24.10
71.74
-

ยอดคงคางและรายการระหวางกันที่มีสาระสําคัญของบริษัทและบริษัทยอยไดตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แลว
ผลต างของมูลค า ตน ทุ นของเงิ นลงทุ นในการซื้อ บริษัท ยอยภายใตการควบคุมเดียวกั น ที่สูงกวามูลคายุ ติธรรมของ
สินทรัพยสุทธิของบริษัทยอย ณ วันซื้อไดแสดงไวเปนรายการแยกตางหากในสวนของผูถือหุนภายใตหัวขอ “ผลแตกตาง
ของการปรับโครงสรางการดําเนินธุรกิจของกลุมบริษัทภายใตการควบคุมเดียวกัน” ในงบการเงินรวม
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3. หลักเกณฑในการจัดทําและนําเสนองบการเงิน
3.1 หลักเกณฑในการจัดทํางบการเงิน
งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กฎหมายกําหนดตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการที่มีสวนไดเสียสาธารณะ และการแสดงรายการไดทํา
ขึ้นตามแบบกําหนดรายการยอที่ตองมีในงบการเงินสําหรับบริษัทมหาชนจํากัด ที่กําหนดโดยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจ
การคา กระทรวงพาณิชย ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอื่นในนโยบายการบัญชี
งบการเงินฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับที่บริษัทใชเปนทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษ
แปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยดังกลาว
3.2 มาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใชในปปจจุบัน
สภาวิชาชีพบัญชีไดออกมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงป 2555 และ
ออกการตีความมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่มีผลบังคับใชตั้งแตรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ม
ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 ดังตอไปนี้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555)
เรื่อง การนําเสนองบการเงิน
เรื่อง งบกระแสเงินสด
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555)
เรื่อง ภาษีเงินได
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555)
เรื่อง สัญญาเชา
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555)
เรื่อง รายได
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555)
เรื่อง ผลประโยชนพนักงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555)
เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555)
เรื่อง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวของกัน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555)
เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทรวม
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555)
เรื่อง สวนไดเสียในการรวมคา
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555)
เรื่อง งบการเงินระหวางกาล
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555)
เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555)
เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2
เรื่อง การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ
(ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3
เรื่อง การรวมธุรกิจ
(ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5
เรื่อง สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขาย
(ปรับปรุง 2555)
และการดําเนินงานที่ยกเลิก
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8
เรื่อง สวนงานดําเนินงาน
(ปรับปรุง 2555)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 1 เรือ่ ง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินทีเ่ กิดขึ้นจากการรื้อถอน
การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคลายคลึงกัน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 เรื่อง การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชา
หรือไม
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 เรื่อง สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการรื้อถอน การ
บูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอม
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7 เรื่อง การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 29 เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพ
เศรษฐกิจที่มีเงินเฟอรุนแรง
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 เรื่อง ขอตกลงสัมปทานบริการ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 เรื่อง การจายสินทรัพยที่ไมใชเงินสดใหเจาของ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 18 เรื่อง การโอนสินทรัพยจากลูกคา
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 15
เรื่อง สิ่งจูงใจสัญญาเชาดําเนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27
เรื่อง การประเมินเนื้อหาของรายการที่เกี่ยวกับรูปแบบ
ของกฎหมายตามสัญญาเชา
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29
เรื่อง การเปดเผยขอมูลของขอตกลง สัมปทานบริการ
เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน-ตนทุนเว็บไซต
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32
ฝายบริหารของบริษัทและบริษัทยอยไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการบัญชีขางตนไมมีผลกระทบอยางเปน
สาระสําคัญตองบการเงินสําหรับปปจจุบัน
4. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ
4.1 การรับรูรายไดและคาใชจาย
ขายสินคา
รายไดจากการขายสินคารับรูเมื่อบริษัทและบริษัทยอยไดโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เปนสาระสําคัญของ
ความเปนเจาของสินคาใหกับผูซื้อแลว รายไดจากการขายแสดงมูลคาตามราคาในใบกํากับสินคาโดยไมรวมภาษี
มูลคาเพิ่ม สําหรับสินคาที่ไดสงมอบหลังจากหักสวนลดแลว
รายไดคาบริการ
รายไดจากการใหบริการรับรูเมื่อไดใหบริการเรียบรอยแลว
เงินปนผลรับ
เงินปนผลรับถือเปนรายไดเมื่อมีสิทธิในการรับเงินปนผล
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รายไดอื่น
รายไดอื่นบันทึกตามเกณฑคงคาง
คาใชจายรับรูตามเกณฑคงคาง
4.2

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคลอง
สูง ซึ่งกําหนดจายคืนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือนนับจากวันที่ไดมาและไมมีขอจํากัดในการเบิกใช

4.3

ลูกหนี้การคา
ลูกหนี้การคาแสดงตามมูลคาสุทธิที่จะไดรับ บริษัทและบริษัทยอยบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุน
โดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินลูกหนี้ไมได ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณการเก็บเงินและการ
วิเคราะหอายุลูกหนี้

4.4

สินคาคงเหลือ
สินคาคงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตมูลคาใดจะต่ํากวา ราคาทุนของสินคาคํานวณ
โดยวิธีดังนี้
สินคาสําเร็จรูป โดยวิธีเขากอน – ออกกอน
งานระหวางทํา โดยวิธีเขากอน – ออกกอน
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเขากอน – ออกกอน
ตนทุนสินคาคงเหลือ ประกอบดวย ตนทุนทั้งหมดในการซื้อ ตนทุนแปลงสภาพและตนทุนอื่นๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อให
สินคาคงเหลือนั้นอยูในสถานที่และอยูในสภาพที่เปนอยูในปจจุบัน ตนทุนแปลงสภาพดังกลาวรวมการปนสวนของ
คาใชจายการผลิตคงที่อยางเหมาะสม โดยคํานึงถึงระดับกําลังการผลิตตามปกติ
ตนทุนในการซื้อ ประกอบดวย ราคาซื้อและคาใชจายที่เกี่ยวของกับการซื้อสินคานั้น เชน อากรขาเขา คาขนสง
และตนทุนอื่นๆซึ่งเกี่ยวของโดยตรงกับการไดมาซึ่งสินคา และหักดวยสวนลดการคาและเงินที่ไดรับคืนจากการซื้อสินคา
มูลคาสุทธิที่จะไดรับเปนการประมาณราคาที่คาดวาจะขายไดตามปกติธุรกิจ หักดวยประมาณการตนทุนในการ
ผลิตสินคาใหเสร็จและตนทุนที่จําเปนตองจายไปเพื่อใหขายสินคาได

4.5

เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริษัทยอย
บริษัทยอย หมายถึงกิจการที่บริษัทมีอํานาจในการควบคุมนโยบายการเงินและดําเนินงาน ซึ่งโดยทั่วไปแลวบริษัท
จะถือหุนที่มีสิทธิออกเสียงมากกวากึ่งหนึ่ง บริษัทไดรวมงบการเงินของบริษัทยอยไวในงบการเงินรวมตั้งแตวันที่บริษัท
ควบคุมบริษัทยอยจนกระทั่งอํานาจควบคุมหมดไป
เงินลงทุนในบริษัทยอยแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงดวยวิธีราคาทุนสุทธิจากคาเผื่อการดอยคา
(ถามี)
เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนในความตองการของตลาด
1. เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคาแสดงตามมูลคายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของหลักทรัพย
บันทึกเปนกําไรหรือขาดทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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2. เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายแสดงตามมูลคายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของหลักทรัพย
บันทึกเปนรายการตางหากในสวนของผูถือหุน และจะบันทึกเปนกําไรหรือขาดทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อได
จําหนายหลักทรัพยนั้นออกไป
3. เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด แสดงมูลคาตามวิธีราคาทุนตัดจําหนาย โดยตัดจําหนายสวน
ตางตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง ซึ่งจํานวนที่ตัดจําหนายแสดงเปนรายการปรับกับดอกเบี้ยรับ
มูลคายุติธรรมของหลักทรัพยตราสารทุนในความตองการของตลาดคํานวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวัน
ทําการสุดทายของป สวนมูลคายุติธรรมของตราสารหนี้คํานวณโดยใชอัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตรา
สารหนี้ไทย มูลคายุติธรรมของหนวยลงทุนคํานวณจากมูลคาสินทรัพยสุทธิของหนวยลงทุน
4.6

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนของบริษัทแสดงดวยวิธีราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผื่อการดอยคา
(ถามี)

4.7

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ และคาเสื่อมราคา
ที่ดินแสดงมูลคาตามราคาทุน อาคารและอุปกรณแสดงในราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผื่อการดอยคา
(ถามี)
ราคาทุนรับรูเมื่อเริ่มแรกที่ไดสินทรัพยมารวมถึงตนทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดหาสินทรัพยเพื่อใหสินทรัพย
อยูในสภาพพรอมที่จะใชไดตามวัตถุประสงครวมทั้งตนทุนในการรื้อถอน ขนยาย และการบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย
ซึ่งเปนภาระผูกพันของกิจการ (ถามี)
คาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณคํานวณจากราคาทุนหักมูลคาคงเหลือของสินทรัพยโดยวิธีเสนตรงตามอายุ
การใชประโยชน โดยประมาณดังนี้
อาคารและสิ่งปลูกสราง
20 ป
เครื่องจักรและอุปกรณ
5 ถึง 10 ป
เครื่องตกแตงและเครื่องใชสํานักงาน
3 – 5 ป
ยานพาหนะ
5 ป
บริษัทมีการทบทวนมูลคาคงเหลือและอายุการใหประโยชนทุกป
บริ ษั ท คิ ด ค า เสื่ อ มราคาสํ า หรั บ ส ว นประกอบของรายการสิ น ทรั พ ย แ ต ล ะส ว นแยกต า งหากจากกั น เมื่ อ
สวนประกอบแตละสวนนั้นมีตนทุนที่มีนัยสําคัญเมื่อเทียบกับตนทุนทั้งหมดของสินทรัพยนั้น
คาเสื่อมราคารวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน
ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับที่ดิน สินทรัพยระหวางกอสรางและอุปกรณระหวางติดตั้ง บริษัทตัดรายการที่ดิน
อาคารและอุปกรณ ออกจากบัญชีเมื่อจําหนายสินทรัพย รายการผลกําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายหรือตัดจําหนาย
สินทรัพย จะรับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

4.8

สินทรัพยไมมีตัวตนและคาตัดจําหนาย
สินทรัพยไมมีตัวตนที่บริษัทซื้อมาและมีอายุการใชงานจํากัด แสดงในราคาทุนหักดวยคาตัดจําหนายสะสมและ
คาเผื่อการดอยคา (ถามี) สินทรัพยไมมีตัวตนถูกตัดจําหนายและบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธีเสนตรงตาม
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ระยะเวลาที่คาดวาจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจนับจากวันที่อยูในสภาพพรอมใชงาน ระยะเวลาที่คาดวาจะไดรับ
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจแสดงไดดังนี้
คาลิขสิทธิ์ซอฟทแวร
3 – 5 ป
4.9

รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันหมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมบริษัท ถูกควบคุมโดยบริษัทไมวาจะ
เปนทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัท รวมถึงบริษัทที่ทําหนาที่ถือหุน บริษัทยอย และ
กิจการที่เปนบริษัทยอยในเครือเดียวกัน นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลซึ่ง
ถือหุนที่มีสิทธิออกเสียงไมวาทางตรงหรือทางออมและมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญกับบริษัท ผูบริหารสําคัญ กรรมการหรือ
พนักงานของบริษัทตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกลชิดกับบุคคลดังกลาว และกิจการที่เกี่ยวของกับบุคคลเหลานั้น
ในการพิจารณาความสัมพันธระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัทแตละรายการบริษัทคํานึงถึง
เนื้อหาของความสัมพันธมากกวารูปแบบทางกฎหมาย

4.10 เงินตราตางประเทศ
รายการที่เปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการ สินทรัพย
และหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศคงเหลืออยู ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตรา
แลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนรวมอยูในการคํานวณผลการการดําเนินงาน
4.11 การดอยคาของสินทรัพย
ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน บริษัทจะประเมินวามีขอบงชี้ของสินทรัพยวามีการดอยคาหรือไม หากสินทรัพย
นั้นมีขอบงชี้ของการดอยคา บริษัทจะประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพย หากมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย
สูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน บริษัทจะรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยจะถูกกลับรายการเมื่อมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนเพิ่มขึ้นในภายหลังและจะกลับ
รายการไดไมเกินกวามูลคาตามบัญชีภายหลังหักคาเสื่อมราคาสะสมหรือคาตัดจําหนาย หากบริษัทไมเคยรับรูผลขาดทุน
จากการดอยคาของสินทรัพยนั้นมากอน มูลคาที่จะไดรับคืนของสินทรัพย หมายถึง มูลคาจากการใชของสินทรัพย หรือ
มูลคายุติธรรมของสินทรัพยหักตนทุนในการขาย
4.12 การดอยคาของสินทรัพย
ผลประโยชนระยะสั้น
บริษัทรับรูเงินเดือน คาจาง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคม และกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เปนคาใชจายเมื่อเกิด
รายการ
ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน)
บริษัทและพนักงานไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบดวยเงินที่พนักงานจายสะสมและเงินที่
บริษัทจายสมทบใหเปนรายเดือน สินทรัพยของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพไดแยกออกจากสินทรัพยของบริษัท เงินที่บริษัทจาย
สมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึกเปนคาใชจายเมื่อเกิดรายการ
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ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน)
บริษัทมีภาระสําหรับเงินชดเชยที่ตองจายใหแกพนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงานและตามระเบียบ
พนั ก งานของบริ ษั ท และตามโครงการผลตอบแทนพนั ก งานอื่ น ๆ ซึ่ ง บริ ษั ท ถื อ ว า เงิน ชดเชยดั ง กล า วเป น โครงการ
ผลประโยชนหลังออกจากงานสําหรับพนักงาน
บริษัทคํานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานโดยใชวิธีคิดลดแตละหนวยที่
ประมาณการไว (Projected Unit Credit Method) โดยผูบริหารของบริษัทไดทําการประเมินภาระผูกพันดังกลาวตาม
หลักคณิตศาสตรประกันภัย ซึ่งหลักการประมาณการดังกลาวตองใชขอสมมติที่หลากหลาย รวมถึงขอสมมติเกี่ยวกับ
อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน อัตราการมรณะและอัตราเงิน
เฟอ
ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย (Actuarial gains and losses)
สําหรับโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานจะรับรูทันทีเปนกําไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ในงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยถือเปนสวนหนึ่งของกําไรสะสม
4.13 ภาษีเงินไดนิตบิ ุคคล
ภาษีเงินได
ภาษีเงินได ประกอบดวยภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ภาษีเงินไดปจจุบัน
บริษัทและบริษัทยอยบันทึกภาษีเงินได (ถามี) ตามจํานวนที่จะตองจาย คํานวณตามหลักเกณฑแหงประมวล
รัษฎากรในอัตราภาษีเงินไดรอยละ 20 ของกําไรกอนภาษีเงินได หลังจากปรับปรุงบวกกลับดวยคาใชจายตางๆ ซึ่งไม
สามารถถือเปนรายจายในการคํานวณภาษีและหักออกดวยรายการที่ไดรับยกเวนหรือไมถือเปนรายไดในการคํานวณ
ภาษี และบริษัทยอยแหงหนึ่งไดรับยกเวนภาษีเงินไดสําหรับกําไรสุทธิตามสิทธิประโยชนในบัตรสงเสริมการลงทุน
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
สินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะคํานวณขึ้นจากผลแตกตางชั่วคราวระหวางมูลคาตามบัญชีกับ
ฐานภาษีของสินทรัพยหรือหนี้สินนั้น ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน รายการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยและหนี้สินภาษี
เงินไดรอการตัดบัญชีจะถูกรับรูเปนรายไดภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีหรือคาใชจายภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีโดยจะรับรู
ในกําไรขาดทุน เวนแตในสวนที่เกี่ยวกับรายการที่รับรูโดยตรงในสวนของผูถือหุนหรือกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีจะถูกรับรูเปนสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเมื่อมีความเปนไปไดคอนขาง
แนนอนวาบริษัทจะมีกําไรทางภาษีจากการดําเนินงานในอนาคตเพียงพอที่จะนําสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีมา
ใชประโยชนได และผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษีทุกรายการจะถูกรับรูเปนหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
สินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีถูกวัดมูลคาโดยใชอัตราภาษีเงินไดสําหรับงวดที่บริษัทคาดวาจะ
ไดรับประโยชนจากสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีหรือจะจายชําระหนี้สินภาษีเงินได โดยใชอัตราภาษีและกฎหมาย
ภาษีอากรที่มีผลบังคับใชอยูหรือที่คาดไดคอนขางแนนอนวาจะมีผลบังคับใชภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะถูกทบทวนและปรับ
ลดมูลคา เมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนวาบริษัทจะไมมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอตอการนําสินทรัพยภาษีเงิน
ไดรอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางสวนมาใชประโยชนได
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สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะหักกลบกันไดก็ตอเมื่อกิจการมีสิทธิ
ตามกฎหมายและภาษีเงินไดนี้ประเมินโดยหนวยงานจัดเก็บภาษีหนวยงานเดียวกัน ทั้งนี้ บริษัทไดจัดประเภทรายการ
ระหวางสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีใหมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม
2557 เพื่อใหสอดคลองกับการแสดงรายการในงบการเงินป 2558
4.14 การใชประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝายบริหารตองใชการประมาณและตั้งขอ
สมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบตอจํานวนเงินที่เกี่ยวกับรายได คาใชจาย สินทรัพย และหนี้สิน และการเปดเผย
ขอมูลเกี่ยวกับสินทรัพยและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณไว การใช
ประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ มีดังนี้
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ฝายบริหารประมาณการคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงิน
ลูกหนี้ไมได ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณการเก็บเงินและการวิเคราะหอายุลูกหนี้แตละรายที่คาดวาจะมี
ปญหาในการรับชําระ
คาเผื่อสินคาเสื่อมสภาพ และราคาขายต่ํากวาราคาทุน
ฝายบริหารไดประมาณการคาเผื่อสินคาเสื่อมคุณภาพ โดยจะตั้งขึ้นสําหรับสินคาเกาลาสมัย เคลื่อนไหวชา/เสื่อม
คุณภาพ และประมาณการคาเผื่อสําหรับสินคาที่มีราคาขายต่ํากวาราคาทุน โดยการประมาณการนั้นจะพิจารณาจาก
แนวโนมของราคาขายในตลาด
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ และสินทรัพยไมมีตัวตน
ฝายบริหารเปนผูกําหนดประมาณการอายุการใชงานและมูลคาซากเมื่อเลิกใชงานของอาคาร และอุปกรณ และ
สินทรัพยไมมีตัวตนของบริษัท ฝายบริหารตองทบทวนอายุการใชงานและมูลคาซากเมื่อมีความแตกตางไปจากประมาณ
การในงวดกอน หรือมีการตัดจําหนายสินทรัพยที่เสื่อมสภาพหรือไมไดใชงานโดยการขายหรือเลิกใช
4.15 กําไรตอหุนขัน้ พื้นฐาน
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับปดวยจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่ออกอยูใน
ระหวางป
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5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทมีบุคคลและบริษัทที่เกียวของกัน ซึ่งสรุปรายการที่สําคัญมีดังตอไปนี้
ลักษณะธุรกิจ
บริษัทยอย
บริษัท สยาม ไอโซ โปร จํากัด
บริษัท มารค เวิลดไวด จํากัด
บริษัท ซิตี้ สตีล โปรดักส จํากัด
CT Universal Company Limited
(*บริษัทยอยถือหุนผานโดย บริษัท สยาม ไอโซ โปร จํากัด)
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัท สยาม ซี.ที.พี. อุตสาหกรรม จํากัด
บริษัท ดับบลิว เค พี แอสเซ็ท พลัส จํากัด

ลักษณะความสัมพันธ

จําหนายผลิตภัณฑโลหะและวัสดุอุปกรณ
ที่ใชในอุตสาหกรรม
ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑโลหะ
ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑโลหะ
ยังไมไดเริ่มดําเนินงาน

บริษัทถือหุนเปนสัดสวน 99.99%
บริษัทถือหุนเปนสัดสวน 99.99%
บริษัทถือหุนเปนสัดสวน 99.99%
บริษัทยอยถือหุนเปนสัดสวน 100.00%

จําหนายอุปกรณประดับยนตที่ทําจากโลหะ ผูถือหุนรวมกัน
พัฒนาอสังหาริมทรัพย
บริษัทใหญ

ในระหวางป บริษัทและบริษัทยอยมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตาม
เงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามสัญญาที่ตกลงกันระหวางบริษัทและบริษัทเหลานั้น ซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถ
สรุปไดดังนี้
(หนวย : บาท)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
2558
2557

นโยบายราคา

รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน
คาไฟฟา
คาเชา

1.2
0.6

1.4
0.6

-

-

ตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่ม
ราคาตามสัญญา

รายการธุรกิจกับบริษัทยอย
รายไดคาบริหารงาน
รายไดคาบริการแรงงาน
รายไดคาไฟฟา
ขายวัตถุดิบ
ซื้อสินคา
เงินปนผล

-

-

12.9
6.0
1.0
51.4
48.2

12.7
12.6
1.3
0.8
28.7
49.4

ตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่ม
ตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่ม
ตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่ม
ราคาทุน
ตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่ม
ตามจํานวนที่ประกาศจาย
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ยอดคงคางระหวางบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 และ 2557 มีรายละเอียดดังนี้
(หนวย :บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
กรกฎาคม 2558 กรกฎาคม 2557 กรกฎาคม 2558 กรกฎาคม 2557
ลูกหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน
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

-

-

5,136
768,442
2,699,610
3,473,188

8,988
909,361
2,631,237
3,549,586

94,930
94,930

135,173
135,173

208,008
3,086,436
3,294,444

19,902
838,776
858,678

6. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
บัญชีนี้ประกอบดวย
(หนวย :บาท)

เงินสดและเงินสดยอย
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย
- กระแสรายวัน
เงินฝากประจํา 3 เดือน

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
กรกฎาคม 2558 กรกฎาคม 2557 กรกฎาคม 2558 กรกฎาคม 2557
701,109
647,404
75,156
69,971
478,754,886
401,913,468
8,533,039
13,472,996
7,154,991
639,105
6,879,247
364,059
95,010,738
53,010,626
10,738
10,626
581,621,724
456,210,603
15,498,180
13,917,652

เงินฝากออมทรัพยและเงินฝากประจํามีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวตามที่ธนาคารกําหนด
7. เงินลงทุนชั่วคราว
บัญชีนี้ประกอบดวย
(หนวย :บาท)

เงินลงทุนระยะสัน้ - เงินฝากประจํา 9 เดือน
- เงินฝากประจํา 13 เดือน

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
กรกฎาคม 2558 กรกฎาคม 2557 กรกฎาคม 2558 กรกฎาคม 2557
50,000,000
20,000,000
20,000,000
50,000,000
-

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 และ 2557 เงินฝากประจํามีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.05 และ 3.00 ตอป ตามลําดับ
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8. เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย
บัญชีนี้ประกอบดวย
(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
กรกฎาคม 2558 กรกฎาคม 2557 กรกฎาคม 2558 กรกฎาคม 2557
เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย - ราคาทุน
- กองทุนรวมตลาดเงิน
- กองทุนตราสารแหงหนี้ทั่วไป
รวม
บวก กําไร (ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลง
มูลคาของเงินลงทุน
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย - แสดงตามมูลคายุติธรรม

44,149,950
9,818,800
53,968,750

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

-

-

4,165,236
58,133,986

4,616,490
84,631,630

-

-

9. ลูกหนี้การคา
บัญชีนี้ประกอบดวย
(หนวย :บาท)

ลูกหนี้การคา
ตั๋วเงินรับ

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
กรกฎาคม 2558 กรกฎาคม 2557 กรกฎาคม 2558 กรกฎาคม 2557
60,267,506
74,537,272
6,292,751
3,874,920
4,193,013
2,124,591
11,727
26,964
64,460,519
76,661,863
6,304,478
3,901,884

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 และ 2557 ยอดคงเหลือของลูกหนี้การคาเปนลูกหนี้ในสกุลเงินบาท โดยแยกตามอายุหนี้
ที่คงคางนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระไดดังนี้
(หนวย :บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
กรกฎาคม 2558 กรกฎาคม 2557 กรกฎาคม 2558 กรกฎาคม 2557
อายุหนี้คางชําระ
ยังไมครบกําหนด
ไมเกิน 3 เดือน
มากกวา 3 เดือนถึง 6 เดือน
สุทธิ

42,850,388
17,417,118
60,267,506

58,085,691
16,451,581
74,537,272

5,023,126
1,269,625
6,292,751

3,874,920
3,874,920
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10. สินคาคงเหลือ
บัญชีนี้ประกอบดวย
(หนวย :บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
กรกฎาคม 2558 กรกฎาคม 2557 กรกฎาคม 2558 กรกฎาคม 2557
646,424
-

สินคาสําเร็จรูป
งานระหวางทํา
วัตถุดิบ
รวม

1,740,399

1,017,465

-

-

13,663,091

18,130,013

15,403,490

19,793,902

-

-

11. เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ําประกัน
บริษัทและบริษัทยอยไดนําเงินฝากธนาคารไปเปนหลักทรัพยค้ําประกันสําหรับหนังสือค้ําประกันที่ออกโดยธนาคารใน
นามของบริษัทและบริษัทยอย และเปนหลักทรัพยค้ําประกันตามปกติธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอย
12. เงินลงทุนในบริษัท
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 และ 2557 เงินลงทุนในบริษัทยอยซึ่งบันทึกโดยวิธีราคาทุนเปนเงินลงทุนในหุนสามัญของ
บริษัทดังตอไปนี้
(หนวย : บาท)
ทุนชําระแลว
ชื่อบริษัท

วิธีสวนไดเสีย

วิธีราคาทุน

ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
กรกฎาคม 2558 กรกฎาคม 2557 กรกฎาคม 2558 กรกฎาคม 2557 กรกฎาคม 2558 กรกฎาคม 2557

บริษัท สยาม ไอโซ โปร จํากัด

112,000,000

112,000,000

147,019,110

146,247,098

111,999,940

111,999,940

บริษัท มารค เวิลดไวด จํากัด

280,200,000

280,200,000

322,755,748

369,438,178

264,819,940

264,819,940

บริษัท ซิตี้ สตีล โปรดักส จํากัด

247,050,000

247,050,000

805,683,104

671,752,141

247,049,980

247,049,980

1,275,457,962

1,187,437,417

623,869,860

623,869,860

รวมเงินลงทุนในบริษัทยอย

เงินปนผลรับ
สําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 กรกฎาคม
2558
2557
48,194,389
48,194,389

49,409,996
49,409,996

13. อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
บัญชีนี้ประกอบดวย
(หนวย :บาท)

ยอดยกมา
ซื้อที่ดิน
ยอดคงเหลือ

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
กรกฎาคม 2558 กรกฎาคม 2557 กรกฎาคม 2558 กรกฎาคม 2557
18,100,000
18,100,000
70,000,000
88,100,000
18,100,000

ในระหวางงวดบริษัทยอยไดทําสัญญาซื้อขายที่ดินกับบุคคลอื่นจํานวน 70 ลานบาท โดยมีการโอนกรรมสิทธิ์แลวใน
วันที่ 30 เมษายน 2558
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อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนของบริษัทยอย เปนที่ดินที่บริษัทยอยถือครองไวโดยที่ปจจุบันยังมิไดระบุวัตถุประสงค
ของการใชงานในอนาคต
สําหรับที่ดินเดิมราคาทุนจํานวน 18.10 ลานบาท บริษัทยอยมีการประเมินราคาอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนลาสุด
โดยผูประเมินอิสระ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 ตามวิธีเปรียบเทียบตามราคาตลาด โดยมีมูลคายุติธรรมของที่ดิน เปนจํานวน
เงิน 26.20 ลานบาท
14. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
บัญชีนี้ประกอบดวย
(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31
กรกฎาคม 2557
ราคาทุน
ที่ดิน
อาคาร
เครื่องจักรและอุปกรณ
ยานพาหนะ
เครื่องตกแตงและเครื่องใชสํานักงาน
อาคารงานระหวางกอสรางและเครื่องจักร
และอุปกรณระหวางติดตั้ง
รวม
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
อาคาร
เครื่องจักรและอุปกรณ
ยานพาหนะ
เครื่องตกแตงและเครื่องใชสํานักงาน
รวม
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ

เพิ่มขึ้น

ลดลง

โอนเขา
(ออก)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31
กรกฎาคม 2558

58,858,269
196,258,750
540,771,267
50,107,955
13,956,856

508,200
3,511,187
1,561,800

(2,983,828)
(931,589)
(2,907,778)

466,299

58,858,269
196,258,750
538,295,639
52,687,553
13,077,177

33,542,500
893,495,597

6,513,904
12,095,091

(6,823,195)

(466,299)
-

39,590,105
898,767,493

(47,007,395)
(263,062,775)
(36,866,409)
(11,335,863)
(358,272,442)
535,223,155

(9,496,586)
(54,548,445)
(1,325,250)
(1,124,419)
(66,494,700)

2,983,768
791,588
2,907,674
6,683,030

-

(56,503,981)
(314,627,452)
(37,400,071)
(9,552,608)
(418,084,112)
480,683,381
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(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31
กรกฎาคม 2556

เพิ่มขึ้น

ลดลง

ราคาทุน
ที่ดิน
58,858,269
อาคาร
196,258,750
เครื่องจักรและอุปกรณ
495,032,741
7,332,567
ยานพาหนะ
51,155,198
(1,047,243)
เครื่องตกแตงและเครื่องใชสํานักงาน
13,537,709
419,147
อาคารงานระหวางกอสรางและเครื่องจักร
และอุปกรณระหวางติดตั้ง
48,417,830
23,530,629
รวม
863,260,497
31,282,343
(1,047,243)
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
อาคาร
(37,510,809)
(9,496,586)
เครื่องจักรและอุปกรณ
(211,215,728) (51,847,047)
ยานพาหนะ
(36,888,377)
(1,025,274)
1,047,242
เครื่องตกแตงและเครื่องใชสํานักงาน
(10,351,299)
(984,564)
รวม
(295,966,213) (63,353,471)
1,047,242
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ
567,294,284
คาเสื่อมราคาสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม
2558 (62.75 ลานบาท รวมอยูในตนทุนขายและบริการ สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายบริหาร)
2557 (60.04 ลานบาท รวมอยูในตนทุนขายและบริการ สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายบริหาร)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31
กรกฎาคม 2557

โอนเขา
(ออก)
38,405,959
-

58,858,269
196,258,750
540,771,267
50,107,955
13,956,856

(38,405,959)
-

33,542,500
893,495,597

-

(47,007,395)
(263,062,775)
(36,866,409)
(11,335,863)
(358,272,442)
535,223,155
66,494,700
63,353,471
(หนวย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31
กรกฎาคม 2557
ราคาทุน
อาคาร
เครื่องจักรและอุปกรณ
ยานพาหนะ
เครื่องตกแตงและเครื่องใชสํานักงาน
รวม
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
อาคาร
เครื่องจักรและอุปกรณ
ยานพาหนะ
เครื่องตกแตงและเครื่องใชสํานักงาน
รวม
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ

เพิ่มขึ้น

ลดลง

โอนเขา
(ออก)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31
กรกฎาคม 2558

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

-

(2,427,884)
(799,930)
(3,227,814)

-

4,464,395
31,083,525
9,426,283
3,366,327
48,340,530

(1,776,988)
(33,511,317)
(9,426,280)
(4,160,330)
(48,874,915)
2,693,429

(221,239)
(5,855)
(227,094)

2,427,846
799,893
3,227,739

-

(1,998,227)
(31,083,471)
(9,426,280)
(3,366,292)
(45,874,270)
2,466,260
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(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31
กรกฎาคม 2556
ราคาทุน
อาคาร
เครื่องจักรและอุปกรณ
ยานพาหนะ
เครื่องตกแตงและเครื่องใชสํานักงาน
รวม
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
อาคาร
เครื่องจักรและอุปกรณ
ยานพาหนะ
เครื่องตกแตงและเครื่องใชสํานักงาน
รวม
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ
คาเสื่อมราคาสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม
2558 (ทั้งหมดรวมอยูในคาใชจายบริหาร)
2557 (ทั้งหมดรวมอยูในคาใชจายบริหาร)

เพิ่มขึ้น

ลดลง

โอนเขา
(ออก)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31
กรกฎาคม 2557

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

-

-

-

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

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

(221,238)
(22,189)
(243,427)

-

-

(1,776,988)
(33,511,317)
(9,426,280)
(4,160,330)
(48,874,915)
2,693,429
227,094
243,427

บริษัทยอยไดนําที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง ซึ่งมีมูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 จํานวน 130.97 ลานบาท
(ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 : 135.91 ลานบาท) ไปจดจํานองไวกับธนาคารเพื่อค้ําประกันวงเงินสินเชื่อที่บริษัทไดรับจาก
สถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 และ 2557 บริษัทและบริษัทยอยมีอุปกรณจํานวนหนึ่ง ซึ่งตัดคาเสื่อมราคาหมดแลวแต
ยังใชงานอยู ราคาทุนของสินทรัพยดังกลาวมีจํานวน 66.33 ลานบาท และ 66.62 ลานบาท ตามลําดับ (เฉพาะกิจการ : 43.88
ลานบาท และ 47.03 ลานบาท ตามลําดับ)
15. สินทรัพยไมมีตัวตน
บัญชีนี้ประกอบดวย
(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31
กรกฎาคม 2557
ราคาทุน
โปรแกรมคอมพิวเตอร
หัก คาตัดจําหนายสะสม
สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ

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

เพิ่มขึ้น

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31
กรกฎาคม 2558

ลดลง

-

-

2,006,770
(2,006,548)
222
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(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31
กรกฎาคม 2556

ราคาทุน
โปรแกรมคอมพิวเตอร
2,006,770
หัก คาตัดจําหนายสะสม
(2,002,175)
สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ
4,595
คาตัดจําหนายสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม (รวมอยูในคาใชจายบริหาร)
2558
2557

เพิ่มขึ้น

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31
กรกฎาคม 2557

ลดลง

(4,373)

-

2,006,770
(2,006,548)
222
4,373
(หนวย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31
กรกฎาคม 2557
ราคาทุน
โปรแกรมคอมพิวเตอร
หัก คาตัดจําหนายสะสม
สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ

เพิ่มขึ้น

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

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31
กรกฎาคม 2558

ลดลง

-

-

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31
กรกฎาคม 2557
ราคาทุน
โปรแกรมคอมพิวเตอร
1,279,270
หัก คาตัดจําหนายสะสม
(1,279,059)
สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ
211
คาตัดจําหนายสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม (รวมอยูในคาใชจายบริหาร)
2558
2557

เพิ่มขึ้น

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31
กรกฎาคม 2558

ลดลง

-

-

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

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

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
กรกฎาคม 2558 กรกฎาคม 2557 กรกฎาคม 2558 กรกฎาคม 2557
237,057
240,366
155,710
169,970
(784,449)
(880,039)
155,710
169,970
(547,392)
(639,673)

16.1 การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31
กรกฎาคม 2558 และ 2557 สรุปไดดังนี้
(หนวย:บาท)
ยอดตามบัญชี
ณ 31 ก.ค. 57
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี :
สินทรัพยไมมีตัวตน
ประมาณการหนี้สินผลประโยชนพนักงาน
รวม
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี :
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากการวัดมูลคาเงินลงทุน
เผื่อขาย
รวม
สุทธิ

งบการเงินรวม
รายได (คาใชจาย) ในระหวางป
ในกําไรขาดทุน
ในกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ก.ค. 58

100,970
182,655
283,625

(25,567)
27,597
2,030

-

75,403
210,252
285,655

923,298
923,298
(639,673)

-

(90,251)
(90,251)

833,047
833,047
(547,392)
(หนวย:บาท)

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ก.ค. 56
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี :
สินทรัพยไมมีตัวตน
ประมาณการหนี้สินผลประโยชนพนักงาน
ขาดทุนสะสมยกไปทางภาษีอากร
รวม
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี :
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากการวัดมูลคาเงินลงทุน
เผื่อขาย
รวม
สุทธิ

งบการเงินรวม
รายได (คาใชจาย) ในระหวางป
ในกําไรขาดทุน
ในกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ก.ค. 57

126,537
161,489
58,545
346,571

(25,567)
21,166
(58,545)
(62,946)

-

100,970
182,655
283,625

520,921
520,921
(174,350)

-

402,377
402,377

923,298
923,298
(639,673)
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รายงานประจําป : รายงานทางการเงิน
(หนวย:บาท)
ยอดตามบัญชี
ณ 31 ก.ค. 57

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี :
สินทรัพยไมมีตัวตน
ประมาณการหนี้สินผลประโยชนพนักงาน
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายได (คาใชจาย) ในระหวางป
ในกําไรขาดทุน
ในกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
(25,567)
11,307
(14,260)

100,970
69,000
169,970

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ก.ค. 58

-

75,403
80,307
155,710
(หนวย:บาท)

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ก.ค. 56
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี :
สินทรัพยไมมีตัวตน
ประมาณการหนี้สินผลประโยชนพนักงาน
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายได (คาใชจาย) ในระหวางป
ในกําไรขาดทุน
ในกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
(25,567)
8,032
(17,535)

126,537
60,968
187,505

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ก.ค. 57

-

100,970
69,000
169,970

16.2 คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินได
16.2.1 สวนประกอบหลักของคาใชจาย (รายได) ภาษีเงินได
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 และ 2557 ประกอบดวย
งบการเงินรวม
2558
2557
คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินไดที่แสดงอยูในกําไรขาดทุน :
คาใชจายภาษีเงินไดของปปจ จุบัน :
คาใชจายภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับป
คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี :
การเปลี่ยนแปลงของผลตางชั่วคราวที่รับรูเมื่อเริ่มแรก
และที่กลับรายการ
รวม
ภาษีเงินไดที่เกี่ยวของกับสวนประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
ภาษีเงินไดรอตัดบัญชีที่เกี่ยวของกับการวัดมูลคาเงินลงทุนเผือ่ ขาย
รวม

(หนวย:บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

1,204,895

995,700

330,580

189,869

(2,030)
1,202,865

62,946
1,058,646

14,260
344,840

17,535
207,404

(90,251)
(90,251)

402,377
402,377

-

-
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16.2.2 การกระทบยอดระหวางจํานวนคาใชจาย (รายได) และผลคูณของกําไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใชสําหรับป
สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 และ 2557 สรุปไดดังนี้

กําไร (ขาดทุน) ทางบัญชีสําหรับป
อัตราภาษีที่ใช (%)
คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินไดคํานวณตามอัตราภาษีที่ใช
รายการกระทบยอด
ผลกระทบทางภาษีของคาใชจายทีไ่ มสามารถนํามาหัก
ในการคํานวณกําไรทางภาษี
- คาใชจายที่ไมอนุญาตใหถือเปนรายจายในการ
คํานวณกําไรทางภาษี
- กําไรของกิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน
ที่ไดรับยกเวน
- ผลกระทบทางภาษีของรายไดหรือกําไรที่ไมตอง
นํามาคํานวณกําไรทางภาษี
รวมรายการกระทบยอด
รวมคาใชจาย (รายได) ภาษีเงินได

งบการเงินรวม
2558
2557
139,284,935 149,638,041
20%
20%
27,856,987
29,927,608

135,934

152,211

(26,414,806)

(28,581,838)

(375,250)
(26,654,122)
1,202,865

(439,335)
(28,868,962)
1,058,646

(หนวย:บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
49,379,747
50,247,358
20%
20%
9,875,950
10,049,471

118,068

39,932

-

-

(9,649,178)
(9,531,110)
344,840

(9,881,999)
(9,842,067)
207,404

16.2.3 การกระทบยอดระหวางอัตราภาษีที่แทจริงถัวเฉลี่ยและอัตราภาษีที่ใช
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 และ 2557 สรุปไดดังนี้
(หนวย:บาท)
งบการเงินรวม
2558
จํานวนภาษี
กําไร (ขาดทุน) ทางบัญชีกอ นคาใชจายภาษีเงินไดสําหรับป
คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินไดตามอัตราภาษีที่ใช
รายการกระทบยอด
คาใชจาย(รายได)ภาษีเงินไดตามอัตราภาษีที่แทจริงถัวเฉลี่ย

139,284,935
27,856,987
(26,654,122)
1,202,865

2557
อัตราภาษี
(%)

จํานวนภาษี

149,638,041
20.00 29,927,608
(19.14) (28,868,962)
0.86
1,058,646

อัตราภาษี
(%)
20.00
(19.29)
0.71
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รายงานประจําป : รายงานทางการเงิน
(หนวย:บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

กําไร (ขาดทุน) ทางบัญชีกอ นคาใชจายภาษีเงินไดสําหรับป
คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินไดตามอัตราภาษีที่ใช
รายการกระทบยอด
คาใชจาย(รายได)ภาษีเงินไดตามอัตราภาษีที่แทจริงถัวเฉลี่ย

2558
2557
จํานวนภาษี อัตราภาษี จํานวนภาษี อัตราภาษี
(%)
(%)
49,379,747
50,247,358
9,875,950
20.00 10,049,471
20.00
(9,531,110)
(19.30) (9,842,067)
(19.59)
344,840
0.70
207,404
0.41

17. ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
บริษัทและบริษัทยอยมีภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน ดังนี้
งบแสดงฐานะการเงิน

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานยกมาตนป
ตนทุนบริการปจจุบัน
ตนทุนดอกเบี้ย
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานยกไปปลายป

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
กรกฎาคม 2558 กรกฎาคม 2557
913,276
807,443
103,896
74,268
34,087
31,565
1,051,259
913,276

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
กรกฎาคม 2558 กรกฎาคม 2557
344,999
304,841
43,151
27,751
13,386
12,407
401,536
344,999

คาใชจายที่รับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งบการเงินรวม
2558
2557
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม
ตนทุนขายและบริการ
คาใชจายในการบริหาร
คาตอบแทนผูบริหาร
ดอกเบีย้ จากภาระผูกพัน

18,368
50,204
35,324
34,087
137,983

13,746
36,106
24,416
31,565
105,833

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
7,827
35,324
13,386
56,537

3,335
24,416
12,407
40,158

บริษัท ซิต้ี สตีล จํากัด (มหาชน)

93

ขอสมมุติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตรประกันภัย

อัตราคิดลด
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน
อัตราการมรณะ

รอยละ
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสน้ิ สุดวันที่ 31
สําหรับปสน้ิ สุดวันที่ 31
กรกฎาคม 2558
กรกฎาคม 2557
3.88
4.07
3 - 6.5
2-8
0 - 10
0 - 15
อางอิงจากตารางมรณะไทย อางอิงจากตารางมรณะไทย
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2551

18. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงคในการบริหารจัดการทุนที่สําคัญของบริษัทคือการจัดใหมีซึ่งโครงสรางทางการเงินที่เหมาะสมและการ
ดํารงไวซึ่งความสามารถในการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง
ตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 และ 2557 ตามงบการเงินรวมมีอัตราหนี้สินตอทุนเทากับ
0.025 : 1 และ 0.046 : 1 ตามลําดับและงบการเงินเฉพาะกิจการมีอัตราสวนหนี้สินตอทุนเทากับ 0.007 : 1 และ 0.003 : 1
ตามลําดับ
19. เงินปนผล
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไดมีมติอนุมัติใหบริษัทจายเงินปนผลจากกําไรของรอบป
2556/2557 ใหแกผูถือหุนของบริษัทในอัตราหุนละ 0.16 บาท รวมเปนเงิน 48 ลานบาท โดยมติดังกลาวไดรับการอนุมัติจากที่
ประชุม สามั ญ ผู ถือ หุนของบริษัทเมื่อ วัน ที่ 28 พฤศจิกายน 2557 โดยบริษัท กําหนดจา ยเงิน ปนผลใหกับผูถือ หุนในเดือ น
ธันวาคม 2557
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไดมีมติอนุมัติใหบริษัทจายเงินปนผลจากกําไรของรอบป
2555/2556 ใหแกผูถือหุนของบริษัทในอัตราหุนละ 0.16 บาท รวมเปนเงิน 48 ลานบาท โดยมติดังกลาวไดรับการอนุมัติจากที่
ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 โดยบริษัทกําหนดจายเงินปนผลใหกับผูถือหุนในเดือนธันวาคม
2556
20. สิทธิพิเศษที่ไดรับจากการสงเสริมการลงทุน
บริษัท ซิตี้ สตีล โปรดักส จํากัด ไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 จาก
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนตามบัตรสงเสริมเลขที่ 2007(1)/2552 สําหรับกิจการผลิตอุปกรณในการขนถายและจัดเก็บ
สินคาที่มีขั้นตอนการออกแบบ ทั้งนี้ภายใตเงื่อนไขตางๆ ที่กําหนดไว สิทธิพิเศษดังกลาวรวมถึง
ก. ไดรับลดหยอนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรกึ่งหนึ่งตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
ข. ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริมมีกําหนดเวลา
แปดป นับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการนั้น (เริ่มมีรายไดวันที่ 3 สิงหาคม 2553)
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ผลการดําเนินงานของบริษัทยอย จําแนกตามธุรกิจที่ไดรับการสงเสริมและธุรกิจที่มิไดรับการสงเสริมลงทุนสําหรับป
สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 และ 2557 ปรากฎดังนี้
งบการเงินรวม (บาท)
กิจการที่ไดรับการสงเสริม
รายไดจากการขายและรายไดบริการ
รายไดอื่น

กิจการที่ไมไดรับการสงเสริม

2558

2557

2558

2557

553,746,705

580,175,994

2,267,325

2,219,501

2,421,336

556,014,030

582,395,495

2,421,336

-

รวม
2558

2557

553,746,705

580,175,994

1,459,446

4,688,661

3,678,947

1,459,446

558,435,366

583,854,941

-

21. คาใชจายตามลักษณะ
รายการคาใชจายแบงตามลักษณะ ประกอบดวยรายการคาใชจายที่สําคัญดังตอไปนี้
(หนวย : บาท)

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใชไป
การเปลี่ยนแปลงในสินคาสําเร็จรูปและงานระหวางทํา
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
คาใชจายพนักงาน
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน

สําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 31 กรกฎาคม
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
2558
2557
350,062,242 432,759,614
783,861
(76,510)
(69,177)
66,494,700
63,357,844
227,094
243,427
50,604,812
52,777,159
16,649,484
22,178,462
137,983
105,833
56,537
40,158

22. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
บริ ษั ท และบริ ษั ท ย อ ย และพนั ก งานของบริ ษั ท และบริ ษั ท ย อ ยได ร ว มกั น จั ด ตั้ ง กองทุ น สํ า รองเลี้ ย งชี พ ขึ้ น ตาม
พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัท และบริษัทยอยและพนักงานจะจายสมทบเขากองทุนเปนราย
เดือนในอัตรารอยละ 2 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนทิสโก จํากัด และจะ
จายใหแกพนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบวาดวยกองทุนของบริษัทและบริษัทยอย บริษัทและบริษัทยอยได
จายเงินสมทบกองทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 และ 2557 เปนจํานวนเงิน 0.86 ลานบาท และ 0.86 ลานบาท
ตามลําดับ (เฉพาะกิจการ : 0.85 ลานบาท และ 0.85 ลานบาท ตามลําดับ)
23. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน
ขอมูลสวนงานดําเนินงานที่นําเสนอนี้สอดคลองกับรายงานภายในของบริษัทและบริษัทยอยที่มีผูมีอํานาจตัดสินใจ
สูงสุดดานการดําเนินงานไดรับและสอบทานอยางสม่ําเสมอ เพื่อใชในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรใหกับสวนงานและ
ประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน
บริษัทและบริษัทยอยดําเนินธุรกิจหลักในสวนงานดําเนินงานเพียงสวนงานเดียวคือ ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑ
เกี่ยวกับโลหะ โดยมีการแยกเปน 2 สายงาน คือ (1) สายงานผลิตและจําหนายผลิตภัณฑโลหะโครงสราง ผลิตภัณฑโลหะที่
เกี่ยวกับอุปกรณจัดเก็บลําเลียง และผลิตภัณฑโลหะอื่นๆ และ (2) สายงานผลิตและจําหนายโลหะและผลิตภัณฑโลหะแปรรูป
และมีสวนงานหลักซึ่งดําเนินธุรกิจในสวนงานทางภูมิศาสตรเดียวในประเทศไทย
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บริษัทและบริษัทยอยประเมินผลการปฏิบัติงานของสวนงานโดยพิจารณาจากกําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานซึ่ง
วัดมูลคาโดยใชเกณฑเดียวกับที่ใชในการวัดกําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานในงบการเงิน ดังนั้น รายได กําไรจากการ
ดําเนินงาน และสินทรัพยท้งั หมดที่แสดงอยูในงบการเงิน จึงถือเปนการรายงานตามสวนงานดําเนินงานและเขตภูมิศาสตรแลว
บริษัทและบริษัทยอยใชเกณฑในการกําหนดราคาระหวางกันตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 5
24. ภาระผูกพัน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
24.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเชาดําเนินงาน
บริษัทและบริษัทยอยไดทําสัญญาเชาอาคารและโรงงานกับบริษัทที่เกี่ยวของกันแหงหนึ่งเปนเวลา 36 เดือน
ระยะเวลาของสัญญาตั้งแตเดือนสิงหาคม 2556 ถึงเดือนกรกฎาคม 2556 โดยมีอัตราคาเชาเดือนละ 52,800.00 บาท
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 บริษัทมีภาระผูพันในการจายคาเชาตามสัญญา ดังนี้
ลานบาท
จายชําระภายในหนึ่งป
0.6
จายชําระภายหลังจากหนึ่งปแตไมเกินหาป
24.2 การค้ําประกัน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 และ 2557 บริษัทและบริษัทยอยมีหนังสือค้ําประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของ
บริษัทและบริษัทยอยเปนจํานวนประมาณ 2.5 ลานบาท และ 2.7 ลานบาท ตามลําดับ (เฉพาะกิจการ : 0.6 ลานบาท
และ 0.6 ลานบาท ตามลําดับ) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทและบริษัท
ยอย
24.3 เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
บริษัทและบริษัทยอยมีวงเงินกูจากธนาคารพาณิชยในประเทศเปนจํานวนเงิน 290 ลานบาท (ณ วันที่ 31 กรกฎาคม
2558 : 290 ลานบาท) เงินกูยืมดังกลาวค้ําประกัน โดยบริษัทยอยสองแหง และที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางของบริษัทยอย
แหงหนึ่ง
24.4 อื่นๆ
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 บริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสวนของเงินลงทุนในบริษัทยอยที่ยังไมเรียกชําระเปน
จํานวนประมาณ 79.75 ลานบาท และสวนของเงินลงทุนบริษัทยอยในตางประเทศซึ่งลงทุนโดยบริษัทยอยของบริษัท
จํานวน 3 ลานเหรียญสหรัฐ
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 บริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับติดตั้งลิฟทและเครื่องจักร คงเหลือที่ตองจายจํานวน
1.63 ลานบาท
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25. เครื่องมือทางการเงิน
25.1 นโยบายการบัญชี
รายละเอียดของนโยบายการบัญชีที่สําคัญ วิธีการใช ซึ่งรวมถึงเกณฑในการรับรูรายไดและคาใชจายที่เกี่ยวกับ
สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินแตละประเภทไดเปดเผยไวแลวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4
25.2 นโยบายการบริหารความเสี่ยงสําหรับเครื่องมือทางการเงิน
บริษัทและบริษัทยอยบริหารความเสี่ยงทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นในสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน
ตามปกติธุรกิจ โดยใชระบบการจัดการและการควบคุมภายในองคกรโดยทั่วไป และไมไดถือหรือออกอนุพันธทาง
การเงินใดๆ
25.3 ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ
บริษัทและบริษัทยอยมีความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การคา ฝายบริหารควบคุมความเสี่ยง
นี้โดยการกําหนดใหมีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทและบริษัทยอยจึงไมคาดวาจะ
ไดรับความเสียหายที่เปนสาระสําคัญจากการใหสินเชื่อ นอกจากนี้ การใหสินเชื่อของบริษัทและบริษัทยอยไมมีการ
กระจุกตัวเนื่องจากบริษัทและบริษัทยอยมีฐานของลูกคาที่หลากหลายและมีอยูจํานวนมากราย จํานวนเงินสูงสุดที่
บริษัทและบริษัทยอยอาจตองสูญเสียจากการใหสินเชื่อคือมูลคาตามบัญชีของลูกหนี้ที่แสดงอยูในงบแสดงฐานะ
การเงิน
25.4 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริษัทและบริษัทยอยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สําคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน อยางไรก็
ตาม เนื่อ งจากสิ น ทรัพยท างการเงิน สวนใหญมีอัตราดอกเบี้ยที่ป รับขึ้นลงตามอัตราตลาด ความเสี่ยงจากอัตรา
ดอกเบี้ยของบริษัทและบริษัทยอยจึงอยูในระดับต่ํา
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 และ 2557 มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่สําคัญสามารถ
จัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย ไดดังนี้
(หนวย : ลานบาท)
2558
งบการเงินรวม
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ําประกัน

อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึน้ ลงตาม
คงที่
ราคาตลาด
582
2
584

20
20

ไมมีอัตรา
ดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย
(รอยละตอป)

รวม

-

582
20
2
604

0.00 - 1.65
3.05
0.375 - 1.50
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(หนวย : ลานบาท)
2557
งบการเงินรวม
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ําประกัน

อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึน้ ลงตาม
คงที่
ราคาตลาด
456
2
458

ไมมีอัตรา
ดอกเบี้ย

50
50

อัตราดอกเบี้ย
(รอยละตอป)

รวม

-

456
50
2
508

0.00 - 1.20
3.00
0.00 - 1.50

(หนวย : ลานบาท)
2558
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ําประกัน

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึน้ ลงตาม
ราคาตลาด

ไมมีอัตรา
ดอกเบี้ย

16
2
18

อัตราดอกเบี้ย
(รอยละตอป)

รวม

-

16
2
18

0.00 - 0.90
0.85

(หนวย : ลานบาท)
2557
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ําประกัน

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึน้ ลงตาม
ราคาตลาด
14
2
16

ไมมีอัตรา
ดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย
(รอยละตอป)

รวม

-

14
2
16

0.00 – 1.00
0.00 – 1.10

25.5 มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
เนื่องจากสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินสวนใหญของบริษัทและบริษัทยอยจัดอยูในประเภทระยะสั้น บริษัท
และบริษัทยอยจึงประมาณมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินใกลเคียงกับมูลคาตามบัญชีที่แสดงใน
งบแสดงฐานะการเงิน
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26. การจัดประเภทรายการใหม
บริษัทและบริษัทยอยไดจัดประเภทรายการใหมบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557
(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
กอนจัด
ประเภทใหม
งบแสดงฐานะการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนระยะสัน้
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

506,210,603
283,625
923,298

จัดประเภทใหม
(50,000,000)
50,000,000
(43,259)
(43,259)

หลังจัด
ประเภทใหม
456,210,603
50,000,000
240,366
880,039

27. การจัดตั้งบริษัทยอยตางประเทศ
บริษัท สยาม ไอโซ โปร จํากัด (บริษัทยอย) ไดดําเนินการจัดตั้งบริษัทยอยในเขตบริหารพิเศษฮองกง โดยใชแหลงเงินทุน
หมุนเวียนของกลุมบริษัท วัตถุประสงคเพื่อรองรับแผนการขยายธุรกิจของกลุมบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้
ชื่อบริษัท
: CT Universal Company Limited
: 15 มกราคม 2557
วันที่จดทะเบียน
ทุนจดทะเบียน
: 3 ลานดอลลารสหรัฐ (98.87 ลานบาท)
ประเภทธุรกิจ
: จําหนายสินคาที่ใชในอุตสาหกรรม สินคาเพื่อการอุปโภคและบริโภค และ
ลงทุนในธุรกิจใหม
โครงสรางการถือหุน : บริษัท สยาม ไอโซ โปร จํากัด ถือหุนสัดสวนรอยละ 100
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 บริษัท สยาม ไอโซ โปร จํากัด (บริษัทยอย) ยังไมไดมีการจายชําระคาหุนในบริษัทยอย
และบริษัทยยอดังกลาวยังไมไดเริ่มดําเนินงาน
28. เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2558 ไดมีมติอนุมัติใหเสนอการจายเงินปนผลสําหรับป
2557/2558 ในอัตราหุนละ 0.12 บาท
บริษัทจะนําเสนอมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทดังกลาวขางตนตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อขออนุมัติตอไป
29. มาตรฐานการบัญชีที่ออกและปรับปรุงใหมที่ยังไมมีผลบังคับใชในปปจจุบัน
สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชมาตรฐานการบัญชี
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและ
ปรับปรุงใหม
โดยมีผลบังคับใชถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มตนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 เปนตน
ไป มีดังตอไปนี้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557)
เรื่อง การนําเสนองบการเงิน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557)
เรื่อง สินคาคงเหลือ

บริษัท ซิต้ี สตีล จํากัด (มหาชน)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2
(ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3
(ปรับปรุง 2557)
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เรื่อง งบกระแสเงินสด
เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทาง
บัญชีและขอผิดพลาด
เรื่อง เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เรื่อง สัญญากอสราง
เรื่อง ภาษีเงินได
เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
เรื่อง สัญญาเชา
เรื่อง รายได
เรื่อง ผลประโยชนพนักงาน
เรื่อง การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและเปดเผย
ขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล
เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราตางประเทศ
เรื่อง ตนทุนการกูยืม
เรื่ อ ง การเป ด เผยข อ มู ล เกี่ ย วกั บ บุ ค คลหรื อ กิ จ การที่
เกี่ยวของกัน
เรื่อง การบัญชีและรายงานโครงการผลประโยชนเมื่อออก
จากงาน
เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา
เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟอ
รุนแรง
เรื่อง กําไรตอหุน
เรื่อง งบการเงินระหวางกาล
เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย
เรื่อง การประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและ
สินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น
เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน
เรื่อง อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
เรื่อง การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ
เรื่อง การรวมธุรกิจ

100

รายงานประจําป : รายงานทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5
(ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 6
(ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8
(ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 11
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10
(ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 15
(ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25
(ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27
(ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29
(ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31
(ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32
(ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 1
(ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4
(ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5
(ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7
(ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10
(ปรับปรุง 2557)

เรื่อง สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการ
ดําเนินงานที่ยกเลิก
เรื่อง การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร
เรื่อง สวนงานดําเนินงาน
เรื่อง งบการเงินรวม
เรื่อง การรวมการงาน
เรื่อง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียในกิจการอื่น
เรื่อง การวัดมูลคายุติธรรม
เรื่อง ความชวยเหลือจากรัฐบาล – กรณีที่ไมมีความ
เกี่ยวของอยางเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน
เรื่อง สิ่งจูงใจสัญญาเชาดําเนินงาน
เรื่อง ภาษีเงินได – การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทาง
ภาษีของกิจการหรือผูถือหุน
เรื่อง การประเมินเนื้อหาของรายการที่เกี่ยวกับรูปแบบ
ของกฎหมายตามสัญญาเชา
เรื่อง การเปดเผยขอมูลของขอตกลงเรื่องสัมปทานบริการ
เรื่อง รายได – รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน – ตนทุนเว็บไซต
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน
การบูรณะและหนี้สินที่มีลักษณะคลายคลึงกัน
เรื่อง การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชา
หรือไม
เรื่อง สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะ
และการปรับปรุงสภาพแวดลอม
เรื่อง การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557) เรื่องการรายงานทางการเงินใน
สภาพเศรษฐกิจที่มีเงินเฟอรุนแรง
เรื่อง งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา

บริษัท ซิต้ี สตีล จํากัด (มหาชน)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12
(ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13
(ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 14
(ปรับปรุง 2557)

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15
(ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17
(ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 18
(ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 20
(ปรับปรุง 2557)
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เรื่อง ขอตกลงสัมปทานบริการ
เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา
เรื่อง ขอจํากัดสินทรัพยตามโครงการผลประโยชน ขอ
กําหนดเงินทุนขั้นต่ําและปฎิสัมพันธของรายการเหลานี้
สําหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557)
เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน
เรื่อง สัญญาสําหรับการกอสรางอสังหาริมทรัพย
เรื่อง การจายสินทรัพยที่ไมใชเงินสดใหเจาของ
เรื่อง การโอนสินทรัพยจากลูกคา
เรื่อง ตนทุนการเปดหนาดินในชวงการผลิตสําหรับ
เหมืองผิวดิน

โดยมีผลบังคับใชถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีทีเริ่มตนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เปนตน
ไป มีดังตอไปนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4
(ปรับปรุง 2557)

เรื่อง สัญญาประกันภัย

ฝายบริหารของบริษัทอยูระหวางการประเมินผลกระทบที่อาจมีตองบการเงินเมื่อนํามาตรฐานการบัญชีที่ออกและ
ปรับปรุงใหมมาถือปฏิบัติ
30. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินไดรับการอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2558

นักลงทุนสัมพันธ
อีเมล : ir@wkpgroup.com

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

