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1 สรุปขอมูลทางการเงิน
(หนวย : ลานบาท)
งบการเงินเฉพาะ

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

2552

2553

2554

2,027.36
57.70
19.25

3,892.83
197.71
221.25

5,701.08
390.74
425.04

(173.33)

15.75

185.91

2,469.06
1,967.79
501.26
501.26
600.00
600.00

2,784.27
2,256.91
527.36
517.01
800.00
600.00

3,196.44
1,900.33
1,296.11
1,283.77
800.00
800.00

2.85%
(8.55%)
(29.48%)
3.93

5.11%
0.41%
3.05%
4.28

6.87%
3.26%
20.65%
1.47

(0.29)
1.00
0.84

0.03
1.00
0.86

0.30
1.00
1.60

สรุปขอมูลทางการเงิน
ผลการดําเนินงาน
 รายไดรวม
 กําไรขั้นตน
 กําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคา
และคาใชจายตัดจําหนาย (EBITDA)
 กําไร (ขาดทุน) สุทธิ สวนที่เปนของบริษัท
ฐานะทางการเงิน
 สินทรัพยรวม
 หนี้สินรวม
 สวนของผูถือหุน
 สวนของผูถือหุน สวนที่เปนของบริษัท
 ทุนจดทะเบียน
 ทุนจดทะเบียนชําระแลว
อัตราสวนทางการเงิน





อัตรากําไรขั้นตน
อัตรากําไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน
อัตราหนี้สินตอสวนผูถือหุน (เทา)

ขอมูลตอหุน(บาทตอหุน)
 กําไรสุทธิตอหุน
 มูลคาหุนที่ตราไว
 มูลคาหุนทางบัญชี
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ฐานะทางการเงิน

ผลการดําเนินงาน
3,196

2,784

2,469

425

2,257
1,900

1,968

1,284

221

186

517

501

19

2552

2553

สินทรัพย

หนี้สน
ิ

2554

ลานบาท

15

2552

สวนของผูถือหุน

2553

(173)

กําไรสุทธิ

EBITDA

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถอื หุน

3.93

2554

อัตรากําไร

4.28

6.87%
5.11%

1.47

3.26%

2.85%
0.41%

เทา
2552

2553

2552

2554

2553

2554

อัตราสวนหนี้สน
ิ ตอสวนผูถือหุน


(8.55%)

อัตรากําไรขั้นตน

3

อัตรากําไรสุทธิ

ลานบาท
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2 สารจากประธานกรรมการ
เรียน

ทานผูถ ือหุน
ในรอบป 2554 ที่ผานมาบริษัท เชาว สตีล อินดัสทรี้ จํากัด (มหาชน) ไดกาวเขาสูชวงเวลาแหงการเปลี่ยนผานที่สําคัญ ดวย

การเขาจดทะเบียนเปนสมาชิกของตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ (mai) ในชื่อยอหลักทรัพย “CHOW” ในฐานะบริษัทผูผลิตเหล็กแทงยาว
(Steel Billet) ซึ่งเปนผลิตภัณฑเหล็กตนน้ําของประเทศไทย โดยบริษัทมุงใหความสําคัญในการดําเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล
และการกํากับดูแลกิจการที่ดี อันเปนรากฐานที่สําคัญตอการเจริญเติบโตอันยั่งยืนของบริษัทตอไป
ทั้งนี้ แมวาในรอบปที่ผานมา ประเทศไทยไดเผชิญกับสถานการณที่ไมปกติหลายประการ ทั้งอุทกภัยครั้งใหญที่เกิดขึ้นใน
ประเทศไทย ประกอบกับวิกฤติหนี้สาธารณะในกลุมประเทศยุโรป และวิกฤติทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาที่ยังสงผลตอภาวะ
เศรษฐกิจของโลกซึ่งเปนความทาทายตอการดําเนินงานของบริษัท ที่จะตองดําเนินธุรกิจดวยความรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อให
สามารถผานพนสถานการณ และปูพื้นฐานที่มั่นคงใหแกบริษัทตอไปได
ในขณะที่บริษัทตองเผชิญหนากับการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ดาน แตสิ่งหนึ่งที่เรายังคงรักษาไวเสมอมา คือ การมุงให
ความสําคัญกับการผลิตเหล็กแทงยาวที่มีคุณภาพเทียบเทามาตรฐานโลก เพื่อใหเปนเหล็กแทงยาวที่สามารถทดแทนการนําเขาของ
ประเทศไทยได ซึ่งเหล็กแทงยาวของบริษัทเปนผลิตภัณฑเหล็กตนน้ําสําหรับใหลูกคานําไปใชสําหรับแปรรูปเปนผลิตภัณฑเหล็กที่มี
คุณภาพในขั้นตอๆ ไป อันเปนการสรางพื้นฐานที่มั่นคงในการพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กของประเทศไทย
ทายที่สุดนี้ ขาพเจาในนามของคณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณทานผูถือหุนทุกทาน ลูกคาและพันธมิตรทางธุรกิจ ที่ไดให
ความไววางใจและใหการสนับสนุนการดําเนินงานของบริษัทในทุกๆ ดานดวยดีเสมอมา รวมถึงผูบริหารและบุคลากรของบริษัททุก
ทานที่เปนกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาบริษัทใหเจริญกาวหนาและมีผลประกอบการที่ดี

ดร.ปรัชญา เปยมสมบูรณ
ประธานกรรมการ
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3 สารจากประธานเจาหนาที่บริหาร
เรียน

ทานผูถ ือหุน
ในป 2554 นับเปนปที่มีความสําคัญตอบริษัทเปนอยางมากปหนึ่ง เนื่องจากบริษัทไดเขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ (mai) ซึ่งจะชวยสงผลดีตอบริษัทในหลายๆ ดาน ไมวาจะเปนการเพิ่มชองทางในการระดมทุน
และออกตราสารทางการเงินตางๆ การสงเสริมภาพลักษณของบริษัท การเพิ่มสภาพคลองของหุนและการเปดโอกาสใหกับผูลงทุน
เขามาเปนสวนหนึ่งของผูถือหุนของบริษัทอีกทั้งในป 2554บริษัทมีผลประกอบการที่ดีขึ้นอยางมากโดยมีรายไดรวม 5,701 ลานบาท
และมีกําไรสุทธิสวนที่เปนของบริษัทใหญ 186 ลานบาท เติบโตขึ้นรอยละ 46 และรอยละ 1,081 เมื่อเปรียบเทียบกับป 2553
ตามลํ า ดับ อั นเปนผลมาจากการได รับ การสนั บ สนุน และความร วมมื อ ที่ ดี จ ากทุ ก ฝาย ไม วาจะเป นลูก ค า คูค า ผู มี อุปการคุ ณ
พันธมิตรทางธุรกิจ กรรมการและผูบริหาร รวมถึงพนักงานทุกทานของบริษัท จึงทําใหบริษัทสามารถฟนฝาอุปสรรคตางๆ ไมวาจะ
เปนวิกฤตทางการเงินนอกประเทศ หรืออุทกภัยน้ําทวมครั้งใหญของประเทศไทยเอง ดวยเหตุนี้ บริษัทจึงมีนโยบายตอบแทนผูถือหุน
ดวยการเสนอจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตรา 0.10 บาทตอหุน หรือคิดเปนอัตราประมาณรอยละ 43 ของกําไรสุทธิ
สําหรับการดําเนินงานในป 2555 นี้ บริษัทมีพันธกิจที่สําคัญคือ การกาวขึ้นเปนบริษัทชั้นนําในการผลิตและจําหนายเหล็ก
แทงยาวของประเทศไทยเพื่อทดแทนการนําเขาโดยมุงเนนผลิตเหล็กแทงยาวที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล อีกทั้งบริษัทมี
เปาหมายในการเพิ่มรายไดโดยการรักษาลูกคาเดิมและขยายฐานลูกคาใหมทั้งในประเทศและตางประเทศ รวมทั้งการเพิ่มกําลังการ
ผลิตเปนประมาณรอยละ 75 - 80 ของกําลังการผลิตเต็มที่ เพื่อใหสอดคลองกับแผนของการเพิ่มยอดขายของบริษัทและสอดคลอง
กับนโยบายของภาครัฐ ที่ตองการกระตุนเศรษฐกิจโดยรวม
สุดทายนี้ บริษัทขอขอบคุณทานผูถือหุน ลูกคา คูคา ผูมีอุปการคุณ พนักงาน พันธมิตรทางธุรกิจทุกทาน ที่ใหการสนับสนุน
และมอบความไววางใจแกบริษัท โดยบริษัทขอใหคํามั่นวาจะดําเนินธุรกิจดวยความมุงมั่นที่จะใหบริษัทมีการเติบโตที่ยั่งยืน มีการ
บริหารงานที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส ยึดหลักธรรมมาภิบาลที่ดี และคํานึงถึงผูมีสวนไดเสียในทุกภาคสวน โดยบริษัทตระหนักดีวา
ความตั้งใจและความจริงใจในการดําเนินการตามพันธกิจที่กลาวขางตน จะสามารถนําพาใหบริษัทไปสูจุดมุงหมายที่ตั้งไวได

นายอนาวิล จิรธรรมศิริ
ประธานเจาหนาที่บริหาร
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4 คณะกรรมการบริษทั และผูบริหาร

ดร.ปรัชญา เปยมสมบูรณ
ประธานกรรมการ

รองศาสตราจารย ดร.ณรงค อยูถนอม
รองประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน

ผูชวยศาสตราจารย กัลยาภรณ ปานมะเริง
กรรมการ
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

6

นายนพปฏล เจสัน จิรสันติ์
กรรมการ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
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นายกณวรรธน อรัญ
กรรมการ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายสงวนเกียรติ ลิ่วมโนมนต
กรรมการ
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

นายมารค ดี. เรมีจาน
กรรมการ

นายอนาวิล จิรธรรมศิริ
กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
ประธานเจาหนาที่บริหาร
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยง

นางสาว คู เมน ไว
กรรมการ
กรรมการบริหาร
รองกรรมการผูจดั การ
ผูอํานวยการฝายจัดซื้อ

นางสาวศรุตา จิรธรรมศิริ
กรรมการ
กรรมการบริหาร
ผูอํานวยการฝายขายและการตลาด

7
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ประวัติคณะกรรมการบริษัท
ดร.ปรัชญา เปยมสมบูรณ
ตําแหนง
ประธานกรรมการ

รองศาสตราจารย ดร.ณรงค อยูถนอม
ตําแหนง
รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

อายุ 59 ป

อายุ 70 ป

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา / การอบรม
 ปริญญาเอก ดานวิศวกรรม (Operations Research),
Texas A&M University, USA
 วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร ภาครัฐรวมเอกชน (รุน 12)
 หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
รุน 12/2001

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา / การอบรม
 ปริญญาเอก (EE) Missouri University of Science and
Technology, USA
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุน 78/2009

การดํารงตําแหนงสําคัญอื่นในปจจุบนั
 ผูเชี่ยวชาญประจําประธานกรรมการการเลือกตัง้
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสถาบันรหัสสากล
 สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
 คณะกรรมการกิจการ APEC
สภาหอการคาไทย
 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เอสวีไอ จํากัด (มหาชน)
 กรรมการ
บริษัท คาซาวดี จํากัด
 กรรมการผูจดั การ
บริษัท ซิม ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จํากัด
 กรรมการ
บริษัท เปยมทิพย จํากัด

การดํารงตําแหนงสําคัญอื่นในปจจุบนั
 รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 ผูตรวจประเมินคุณภาพภายนอกสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)
 ประธานผูตรวจประเมินคุณภาพภายใน
 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 กรรมการ
บริษัท โปร เซอรวิส เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
 กรรมการ
บริษัท เอสพียูนิเสอรช จํากัด

สัดสวนการถือหุนในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
-ไมม-ี

สัดสวนการถือหุนในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
-ไมม-ี
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ผูชวยศาสตราจารย กัลยาภรณ ปานมะเริง

นายนพปฏล เจสัน จิรสันติ์

ตําแหนง
กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และประธาน
กรรมการบริหารความเสีย่ ง

ตําแหนง
กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

อายุ 59 ป

อายุ 41 ป

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา / การอบรม
 ปริญญาโท พัฒนศาสตร (บริหารธุรกิจ) สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
 ประกาศนียบัตรผูบริหารมหาวิทยาลัยระดับสูง (รุนที่ 8)
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุน 28/2004
 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)
รุน 13/2006

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา / การอบรม
 ปริญญาโท Business Economics, Bentley Graduate
School of Business,Massachusetts, USA
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ St. Louis University, USA
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุน 78/2009

การดํารงตําแหนงสําคัญอื่นในปจจุบนั
 ผูชวยอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 ผูตรวจประเมินคุณภาพภายใน
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 ผูตรวจประเมินคุณภาพภายนอกสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการ
มหาชน)
 ที่ปรึกษาดานการบัญชีและการเงิน
กระทรวงการคลัง
 คณะกรรมการฝายการเงินและเหรัญญิก
สโมสรเอธานอล ไบโอดีเซลแหงประเทศไทย

การดํารงตําแหนงสําคัญอื่นในปจจุบนั
 กรรมการ
บริษัท เมอรคิวรี่ ไนน จํากัด
 กรรมการและกรรมการผูจดั การ
บริษัท พีเอ็มดี พลัส
 กรรมการ
บริษัท คราฟทแมน เรคคอรด จํากัด

สัดสวนการถือหุนในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ไมมี

สัดสวนการถือหุนในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ไมมี

 กรรมการ
บริษัท เรโวลิก เทค จํากัด
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นายกณวรรธน อรัญ

นายสงวนเกียรติ ลิ่วมโนมนต

ตําแหนง
กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการบริหารความเสีย่ ง

ตําแหนง
กรรมการ และกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

อายุ 45 ป

อายุ 36ป

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา / การอบรม
 ปริญญาโท นิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุน 78/2009

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา / การอบรม
 ปริญญาโทคณิตศาสตรการเงิน Boston University, USA
 ปริญญาโทคอมพิวเตอร Boston University, USA
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุน 50/2006

การดํารงตําแหนงสําคัญอื่นในปจจุบนั
 กรรมการ
บริษัท สยามรักษ จํากัด
 หัวหนาสํานักงาน ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย
สํานักงานกฎหมาย เค แอนด พารทเนอร
 กรรมการและกรรมการผูจดั การ
บริษัท เค แอนด พารทเนอร จํากัด

การดํารงตําแหนงสําคัญอื่นในปจจุบนั
 กรรมการ
บริษัท บริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา จํากัด
 คณะอนุกรรมการเครื่องหมายการคา
กระทรวงพาณิชย
 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เมเจอร ดีเวลลอปเมนท จํากัด
 กรรมการและกรรมการผูจดั การ
บริษัท มโนมนต เรียลเอสเตรท จํากัด
 กรรมการและกรรมการผูจดั การ
บริษัท สํานักกฎหมาย ลิ่วมโนมนต อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

สัดสวนการถือหุนในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ไมมี

สัดสวนการถือหุนในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ไมมี
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นายมารค ดี. เรมีจาน

นายอนาวิล จิรธรรมศิริ

ตําแหนง
กรรมการ

ตําแหนง
กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจาหนาที่บริหาร
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และกรรมการบริหาร
ความเสีย่ ง

อายุ 45 ป

อายุ 33 ป

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา / การอบรม
 ปริญญา บริหารธุรกิจ เกียรตินิยม University of
Pennsylvania, USA
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุน 65/2007

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา / การอบรม
 Diploma International School Bangkok
 State High School Equivalency Diploma
 Risk Management Seminar & Workshop ตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุน 28/2004

การดํารงตําแหนงสําคัญอื่นในปจจุบนั
 ผูอํานวยการดานการเงิน
อะทิวา ฮอสพิทัลลิตี้ คอปอเรชั่น
 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท บิวเดอรสมารท จํากัด (มหาชน)
 ผูอํานวยการฝายการเงิน
บริษัท แบด แมนเนจเมนต จํากัด

การดํารงตําแหนงสําคัญอื่นในปจจุบนั
 กรรมการ
บริษัท เวอเทค โลจิสติคส เซอรวิส จํากัด
 กรรมการ
สมาคมอุตสาหกรรมเหล็กไทย
 ที่ปรึกษา
สมาคมการคาไทย-ยุโรป

สัดสวนการถือหุนในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ไมมี

สัดสวนการถือหุนในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
51.00%
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นางสาวคู เมน ไว

นางสาวศรุตา จิรธรรมศิริ

ตําแหนง
กรรมการ กรรมการบริหาร รองกรรมการผูจดั การ และ
ผูอํานวยการฝายจัดซื้อ

ตําแหนง
กรรมการ กรรมการบริหาร และผูอํานวยการฝายขายและ
การตลาด

อายุ 38 ป

อายุ 34 ป

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา / การอบรม
 Book Keeping and Accountant, London Chamber
of Commerce and Industry
 Trading Practice Studies, Lee Wai Lee Technical
Institute
 Risk Management Seminar & Workshop ตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุน 28/2004

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา / การอบรม
 Suffolk Sawyer School of Management, Suffolk
University
 Risk Management Seminar & Workshop ตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุน 78/2009

การดํารงตําแหนงสําคัญอื่นในปจจุบนั
-

การดํารงตําแหนงสําคัญอื่นในปจจุบนั
-

สัดสวนการถือหุนในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
5.06%

สัดสวนการถือหุนในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
5.06%
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คณะผูบริหาร
นายอนาวิล จิรธรรมศิริ

นางสาวคู เมน ไว

นางสาวศรุตา จิรธรรมศิริ

กรรมการ กรรมการบริหาร

กรรมการ

กรรมการ

ประธานเจาหนาที่บริหาร

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร

กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

รองกรรมการผูจดั การ

และผูอํานวยการฝายขายและ

และกรรมการบริหารความเสี่ยง

และผูอํานวยการฝายจัดซื้อ

การตลาด

ประวัติ อยูในหัวขอคณะกรรมการ

ประวัติ อยูในหัวขอคณะกรรมการ

ประวัติ อยูในหัวขอคณะกรรมการ

นายสุทธิชยั สุรพัฒน

นายวรวิทย เอือ้ ทรัพยสกุล

นายสมภพ เอี่ยมสุวรรณ

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร

รองกรรมการผูจดั การ

และผูอํานวยการฝายบัญชี

และผูจัดการโรงงาน

และผูอํานวยการฝายการเงินและบริหาร
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ประวัติคณะผูบริหาร
นายสุทธิชัย สุรพัฒน

นายวรวิทย เอือ้ ทรัพยสกุล

นายสมภพ เอี่ยมสุวรรณ

ตําแหนง

ตําแหนง

ตําแหนง

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร

รองกรรมการผูจดั การ

และผูอํานวยการฝายบัญชี

และผูจัดการโรงงาน

อายุ 38 ป

อายุ 33 ป

อายุ 56 ป

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา /
การอบรม

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา /
การอบรม

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา /
การอบรม

และผูอํานวยการฝายการเงินและบริหาร

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

 ปริญญาโท พาณิชยศาสตรและ
การบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

 ปริญญาตรี การจัดการ
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราช
ภัฏจันทรเกษม

การดํารงตําแหนงสําคัญอื่นใน
ปจจุบนั
-

การดํารงตําแหนงสําคัญอื่นใน
ปจจุบนั
-

การดํารงตําแหนงสําคัญอื่นใน
ปจจุบนั
-

สัดสวนการถือหุนในบริษัท ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554 - ไมมี –

สัดสวนการถือหุนในบริษัท ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 - ไมมี -

สัดสวนการถือหุนในบริษัท ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 - ไมมี -
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5 ขอมูลทั่วไปของบริษัท
รายละเอียดของบริษัท
ชื่อบริษัท

:

บริษัท เชาว สตีล อินดัสทรี้ จํากัด (มหาชน)
CHOW STEEL INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED

ชื่อยอหลักทรัพย

:

CHOW

เลขทะเบียนบริษัท

:

0107552000049

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

:

ผลิตและจําหนายเหล็กแทงยาว (Steel Billet)

สถานที่ตั้งสํานักงานใหญ

:

209/1 อาคาร เค. ทาวเวอร ชั้น 18 ยูนติ 3 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท

:

0-2260-3101-8

โทรสาร

:

0-2260-3100

website

:

www.chowsteel.com

สถานที่ตั้งโรงงาน

:

518/1 หมูที่ 9 ตําบลหนองกี่ อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

สถานที่ตั้งสาขา

:

518/3 หมูที่ 9 ตําบลหนองกี่ อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ทุนจดทะเบียน

:

800,000,000 บาท
(ประกอบดวยหุน สามัญ 800,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท)

ทุนชําระแลว

:

800,000,000 บาท
(ประกอบดวยหุน สามัญ 800,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท)
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:

รายละเอียดของบริษทั ยอย
ชื่อบริษัท

:

บริษัท เวอเทค โลจิสติคส เซอรวิส จํากัด

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

:

ขนสงสินคาทางบก

สถานที่ตั้งสํานักงานใหญ

:

209/1 เค.ทาวเวอร ชั้น 18 ยูนิต 3 ซอยสุขุมวิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหนาคร

ทุนจดทะเบียน

:

18,000,000 บาท

ทุนชําระแลว

:

18,000,000 บาท

สัดสวนการถือหุนของบริษัท

:

40%

นายทะเบียนหลักทรัพย

:

บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท 0-2229-2800 โทรสาร 0-2359-1259
Website : www.tsd.co.th

ผูสอบบัญชี

:

นางสาวนงราม เลาหอารีดิลก
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4334
บริษัท เอเอสที มาสเตอร จํากัด
เลขที่ 790/12 ทองหลอทาวเวอร ซอยทองหลอ 18
ถ.สุขุมวิท 55 แขวงคลองตัน เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท 0-2714-8842 โทรสาร 0-2185-0225
Website : www.astmaster.co.th

บุคคลอางอิงตางๆ
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6 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
คุณอนาวิล จิรธรรมศิริ ไดกอตั้งบริษัท เชาว สตีล อินดัสทรี้ จํากัด ขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2546 เพื่อประกอบธุรกิจผลิต
และจําหนายเหล็กแทงยาวใหแกโรงรีดเหล็กภายในประเทศและตางประเทศ เพื่อนําไปผลิตตอดวยการรีดเปนผลิตภัณฑเหล็กทรง
ยาว (Long Products) ไดแก เหล็กเสนกลม เหล็กขอออย และเหล็กลวดเปนตน โดยใชเศษเหล็ก (Scrap) เปนวัตถุดิบหลักในการ
ผลิต และใชเทคโนโลยีการหลอมเหล็กดวยเตาหลอมเหล็กแบบเหนี่ยวนํากระแสไฟฟา (Electric Induction Furnace: EIF) ภายใน
โรงงานของบริษัทซึ่งตั้งอยูในเขตอุตสาหกรรมกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
ประวัติความเปนมาและพัฒนาการที่สําคัญของบริษัทมีดังนี้
ป 2546

:

บริ ษั ท เชาว สตี ล อิ น ดั ส ทรี้ จํ ากั ด ก อตั้ ง ขึ้ น ดว ยทุ น จดทะเบี ย นเริ่ ม แรกจํ า นวน 400 ล านบาท โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายเหล็กแทงยาว

ป 2547

:

เริ่ ม ดํ า เนิ น การก อ สร า งโรงงานซึ่ ง ตั้ ง อยู เลขที่ 518/1 หมู 9 ตํ า บลหนองกี่ อํ า เภอกบิ น ทร บุ รี จั ง หวั ด
ปราจีนบุรี

ป 2548

:

ไดรับบัตรสงเสริมการลงทุน เลขที่ 1337(2)/2548 สําหรับกิจการการผลิตเหล็กแทงยาว จากคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน ซึ่งไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล เปนเวลา 8 ป และลดหยอนอัตรารอยละ 50 จาก
อัตราภาษีปกติเปนเวลา 5 ป

:

เริ่มดําเนินการผลิตเชิงพาณิชยโรงงานเฟสที่ 1 ดวยกําลังการผลิตสูงสุด 250,000 ตันตอป

ป 2550

:

ไดรับบัตรสงเสริม การลงทุน เลขที่ 2228(2)/2550 สําหรับกิจการการผลิตเหล็ กแทงยาว เฟสที่ 2 จาก
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ซึ่งไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล เปนเวลา 8 ป และลดหยอนเหลือ
อัตรารอยละ 50 จากอัตราภาษีปกติเปนเวลา 5 ป

ป 2551

:

ไดรับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2000 จาก Bureau Veritas Certification
สําหรับการหลอเหล็กแทง (Manufacturing of Steel Casting) ซึ่งไดครบกําหนดไปแลวเมื่อวันที่ 28
ธันวาคม 2553

:

เพิ่มทุนชําระแลวเปน 600 ลานบาท โดยเสนอขายแกผูถือหุนเดิม เพื่อใชเปนเงินลงทุนกอสรางโรงงานเฟส
ที่ 2

:

เริ่มดําเนินการผลิตเชิงพาณิชยโรงงานเฟสที่ 2ดวยกําลังการผลิตสูงสุด 480,000 ตันตอป ทําใหมีกําลังการ
ผลิตสูงสุดรวมทั้งสิ้น 730,000 ตันตอป
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ป 2552

ป 2553

ป 2554

:

เขาเปนสมาชิกของ London Metal Exchange (LME) ซึ่งเปนตลาดซื้อขายลวงหนาระดับโลกภายใตชื่อ
CHOW KABINBURI โดยมีชื่อยอในการซื้อขาย(SWORD Codes)แบงตามสถานที่ตั้งคลังสินคาคือ
CHOWFE สําหรับFar East ContractและCHOWME สําหรับMediterranean Contract

:

จดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด โดยใชชื่อวา “บริษัท เชาว สตีล อินดัสทรี้ จํากัด (มหาชน)”
และเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไวจาก 100 บาทเปน 1 บาทตอหุน

:

ไดมีการลงทุนซื้อหุนสามัญของบริษัท เวอเทค โลจิสติคส เซอรวิส จํากัด ซึ่งประกอบธุรกิจขนสงสินคาทาง
บกดวยมูลคาเงินลงทุนจํานวน 7.2 ลานบาท ซึ่งคิดเปนสัดสวนรอยละ 40 ของทุนจดทะเบียน 18 ลานบาท
ซึ่งจะชวยเสริมศักยภาพการใหบริการดานโลจิสติคสแกบริษัทในการขนสงสินคาของบริษัทใหแกลูกคา

:

ไดรับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2008 จาก Bureau Veritas Certification
สําหรับการหลอเหล็กแทง (Manufacturing of Steel Casting) ซึ่งจะครบกําหนดในวันที่ 28 ธันวาคม
2556

:

จดทะเบียนเพิ่มสาขา คือ เลขที่ 518/3 หมูที่ 9 ตําบลหนองกี่ อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

:

เพิ่มทุนชําระแลวเปน 800 ลานบาท โดยเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนแกประชาชน จํานวน 200 ลานหุนและ
เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ ในวันที่ 21 ธันวาคม 2554
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ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท
บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายเหล็กแทงยาว (Steel Billet) โดยมีเศษเหล็ก (Scrap) เปนวัตถุดิบหลักที่ใชในการ
ผลิตเหล็กแทงยาว ทั้งนี้ บริษัทมีกระบวนการผลิตผลิตภัณฑที่ใชเทคโนโลยีการผลิตที่นําเขาจากตางประเทศ และเปนที่ยอมรับใน
ระดับสากล โดยกระบวนการผลิตผลิตภัณฑเหล็กแทงยาวของบริษัทมี 3 ขั้นตอนหลัก คือ ขั้นตอนการจัดเตรียมเศษเหล็ก ขั้นตอน
การหลอมเศษเหล็กดวยเตาแบบเหนี่ยวนํากระแสไฟฟา (Electric Induction Furnace: EIF) และปรุงแตงสวนผสมเหล็กเพื่อใหได
คุณภาพตามมาตรฐานและตรงกับความตองการของลูกคา และขั้นตอนการหลอน้ําเหล็กเปนเหล็กแทงยาว โดยเทคโนโลยีการหลอม
เหล็กดวยเตาหลอมเหล็กแบบเหนี่ยวนํากระแสไฟฟาจะใชวิธีเปลี่ยนพลังงานไฟฟาใหกลายเปนพลังงานความรอนสําหรับการหลอม
เหล็ก ทั้งนี้ การใชพลังงานไฟฟาแทนการเผาไหมของเชื้อเพลิงจะชวยลดตนทุนการผลิตและลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม หลังจากนั้น
ลูกคาจะนําเหล็กแทงยาวไปผลิตตอดวยการรีดเปนผลิตภัณฑเหล็กทรงยาว ไดแก เหล็กเสนกลม เหล็กขอออย และเหล็กลวด เปนตน
ผลิตภัณฑเหล็กทรงยาวเหลานี้เปนวัสดุหลักที่ใชในอุตสาหกรรมการกอสรางขนาดกลางและขนาดเล็ก เชน บาน อาคารพาณิชย และ
งานกอสรางทั่วไป รวมทั้งเครื่องมืออุปกรณ สวนประกอบยานยนต และชิ้นสวนตางๆ เปนตน และในอุตสาหกรรมการกอสรางขนาด
ใหญที่ตองการเหล็กแทงยาวที่มีความแข็งแรงสูง เพื่อใชในงานคอนกรีตเสริมเหล็กที่ตองการความแข็งแรงและคงทน เชน สะพาน
เขื่อน ทางดวน งานกอสรางที่ตองรับแรงอัด หรืออาคารสูง เปนตน

ป จ จุ บั น บริ ษั ท มี โ รงงานผลิ ต เหล็ ก แท ง ยาว และสาขา ตั้ ง อยู ใ นเขต
อุตสาหกรรมกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี บนเนื้อที่รวมประมาณ 70 ไร ซึ่งในระยะ
เริ่มแรกมีกําลังการผลิตสูงสุด 250,000 ตันตอป และไดขยายกําลังการผลิตใน
โรงงานเฟสที่ 2 อีก 480,000 ตันตอป รวมเปนกําลังการผลิตสูงสุด 730,000 ตัน
ต อ ป (กํ า ลั ง การผลิ ต สู ง สุ ด ที่ ข ออนุ ญ าตในรายงานการวิ เ คราะห ผ ลกระทบ
สิ่ง แวดล อม (EIA)) อยา งไรก็ ต าม เนื่ องจากบริษั ทตองการบริ หารและควบคุ ม
ต น ทุ น ค า ไฟฟ า จึ ง มี น โยบายผลิ ต เหล็ ก แท ง ยาวเฉพาะในช ว งเวลาที่ มี ค วาม
ตองการใชไฟฟาต่ํา (Off-Peak Period) ซึ่งจะชวยทําใหตนทุนคาไฟฟาที่ใชในการผลิตของบริษัทมีจํานวนต่ํากวาการดําเนินการผลิต
ในชวงเวลาที่มีความตองการใชไฟฟาสูง (Peak Period) ดวยเหตุนี้ ทําใหโรงงานทั้งสองเฟสมีกําลังการผลิตเต็มที่ในชวงเวลาที่มี
ความตองการใชไฟฟาต่ํารวมเทากับ 450,000 ตันตอป ทั้งนี้ กลุมลูกคาเปาหมายหลักของบริษัท คือ โรงรีดที่ไมมีเตาหลอมเปนของ
ตนเอง และโรงรีดที่มีเตาหลอมแตมีกําลังการผลิตไมเพียงพอ นอกจากนี้ บริษัทไดเขาเปนสมาชิกของ London Metal Exchange
(LME) ซึ่ งเป น ตลาดซื้ อ ขายลว งหน าระดั บ โลก เพื่อเพิ่ ม โอกาสและช อ งทางการจําหนา ยและส งออกเหล็ ก แท ง ยาวไปยั ง ตลาด
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ตางประเทศ เชน ประเทศในภูมิภาคอาเซียน เปนตน อีกทั้งเปนการแสดงวาผลิตภัณฑของบริษัทไดรับการยอมรับดานคุณภาพวามี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล จึงถือไดวาเปนการสงเสริมภาพลักษณและการประชาสัมพันธบริษัทและผลิตภัณฑของบริษัทในตลาด
ตางประเทศไดเปนอยางดี
โครงสรางรายไดของบริษัทและบริษัทยอย แบงตามประเภทของผลิตภัณฑ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ประเภทผลิตภัณฑ

ดําเนินการโดย

ป 2552
ลานบาท
สัดสวน

งบการเงินรวม
ป 2553
ลานบาท สัดสวน

ป 2554
ลานบาท
สัดสวน

ผลิตภัณฑเหล็ก
- เหล็กแทงยาว SR 24

บริษัท

1,058.88

52.23%

1,405.78

36.11%

1,928.50

33.83%

- เหล็กแทงยาว SD 30

บริษัท

964.98

47.60%

1,244.33

31.96%

3,364.34

59.01%

- เหล็กแทงยาว SD 40

บริษัท

0.34

0.02%

-

-

71.61

1.26%

- เหล็กแทงยาว 3 SP

บริษัท

-

-

90.47

2.32%

-

-

- เหล็กแทงยาว 5 SP

บริษัท

-

-

1,094.50

28.12%

305.67

5.36%

- เหล็กแทงยาว SS 400

บริษัท

-

-

36.15

0.93%

9.66

0.17%

2,024.20

99.84%

3,871.23

99.45%

5,679.78

99.63%

-

-

1.34

0.03%

5.44

0.10%

3.16
2,027.36

0.16
100.00%

20.25
3,892.83

0.52%
100.00%

15.86
5,701.08

0.28%
100.00%

รวมรายไดจากการขาย
รายไดจากการใหบริการขนสง
รายไดอื่น
รายไดรวม

บริษัทยอย
บริษัทและบริษัทยอย
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ลักษณะของผลิตภัณฑและบริการ
บริษัทเปนผูผลิตและจําหนายเหล็กแทงยาว (Steel Billet) โดยสามารถผลิตไดหลายเกรดตามความตองการของลูกคา ดวย
การปรับสวนประกอบทางเคมี เชน คาคารบอน คาซิลิคอน และคาแมงกานีส เปนตน ในระหวางขั้นตอนการหลอมน้ําเหล็ก และผลิต
ไดหลายขนาดหนาตัดและความยาว โดยการเปลี่ยนขนาดเบาหลอและกําหนดความยาวของแทงเหล็กดวยเครื่องตัดอัตโนมัติ เพื่อให
สอดคลองกับความตองการของโรงรีดเหล็กทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ ทั้งนี้ บริษัทจะติดเครื่องหมายและฉลากขอมูลการผลิตบน
เหล็กแทงยาวที่บริษัทผลิต ทําใหสามารถตรวจสอบไดงาย
โดยเหล็กแทงยาวของบริษัทจะถูกนําไปจําหนายใหแกโ รงรีดเพื่อนําไปรีดตอเปนผลิตภัณฑเหล็กทรงยาวตางๆ (Long
Products) ซึ่งสามารถแบงตามลักษณะและคุณสมบัติการใชงานหลักออกเปน 2 ประเภท คือ
1) เหล็กแทงยาวสําหรับนําไปผลิตตอดวยการรีดเปนเหล็กเสนกลม (Round Bar)
เหล็กแทงยาวที่ใชสําหรับนําไปผลิตตอดวยการรีดเปนเหล็กเสนกลม ไดแก เหล็กแทงยาว SR 24 โดยมีขนาดหนาตัด
100x100 มิลลิเมตร, 120x120 มิลลิเมตร และ 150x150 มิลลิเมตร และมีความยาวระหวาง 6 เมตร ถึง 12 เมตร ซึ่งมีความแข็งแรง
และมีความยืดหยุนสูง โดยปกติ เหล็กเสนกลมที่ผลิตไดจะถูกนําไปใชในอุตสาหกรรมการกอสราง สิ่งปลูกสรางขนาดกลางและขนาด
เล็ก เชน บาน อาคารพาณิชย และงานกอสรางทั่วไป เปนตน
2) เหล็กแทงยาวสําหรับนําไปผลิตตอดวยการรีดเปนเหล็กขอออย (Deformed Bar)
เหล็กแทงยาวที่ใชสําหรับนําไปผลิตตอดวยการรีดเปนเหล็กขอออย ไดแกเหล็กแทงยาว SD 30 และเหล็กแทงยาว SD 40
โดยมีขนาดหนาตัด 100x100 มิลลิเมตร, 120x120 มิลลิเมตร และ 150x150 มิลลิเมตร และมีความยาวระหวาง 6 เมตร ถึง 12 เมตร
ซึ่งมีความแข็งแรงสูง เนื่องจากมีสวนประกอบของคารบอนที่มากขึ้น แตความสามารถในการยืดตัวของเหล็กจะลดลง ทั้งนี้ เหล็กขอ
ออยที่ผลิตไดจะมีพื้นผิวเปนปลอง และมีแรงยึดเกาะที่ผิวมาก โดยปกติจึงเหมาะสําหรับนําไปใชในอุตสาหกรรมการกอสรางขนาด
ใหญ และงานคอนกรีตเสริมเหล็กที่ตองการความแข็งแรง เชน สะพาน เขื่อน ทางดวน และงานกอสรางที่ตองรับแรงอัด หรืออาคารสูง
เปนตนปจจุบัน เหล็กที่มีสวนประกอบคารบอนสูงไดรับความนิยมมากขึ้น เนื่องจากสามารถรับน้ําหนักไดมาก ทําใหสามารถลด
ปริมาณการใชเหล็กลงได
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จุดเดนในการแขงขันของบริษัท
 บริษัทมีกําลังการผลิตเหล็กแทงยาวสูงสุดเทากับ 730,000 ตันตอป ทําใหบริษัทสามารถขยายกําลังการผลิตใหสอดคลอง
และรองรับความตองการใชเหล็กแทงยาวที่จะเพิ่มสูงขึ้นตามนโยบายของภาครัฐบาลที่ตองการสงเสริมการลงทุน ซึ่งจะชวย
ลดการพึ่งพิงการนําเขาเหล็กแทงยาว และผลกระทบตอการขาดดุลการคาของประเทศ
 บริษัทมีนโยบายดําเนินธุรกิจที่จะไมทําการแขงขันกับลูกคา โดยมุงเนนผลิตเหล็กแทงยาว เพื่อจําหนายใหแกลูกคาโดยตรง
เพื่อนําไปผลิตตอดวยการรีดเปนผลิตภัณฑเหล็กทรงยาว ทําใหไดรับความเชื่อมั่นและไววางใจจากลูกคา และสั่งซื้อสินคา
จากบริษัทอยางตอเนื่อง
 บริษัทสามารถผลิตสินคาไดหลากหลายเกรด ขนาดหนาตัด และความยาว เพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการของ
ลูกคาไดหลากหลายกลุม
 บริ ษั ท ผลิ ต สิ น ค า ที่ มี คุ ณ ภาพด ว ยการใช เ ครื่ อ งจั ก รที่ ทั น สมั ย และกระบวนการผลิ ต ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยได รั บ
ประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2000 จาก Bureau Veritas Certification ตั้งแตป 2551 และปจจุบัน
เปน ISO 9001:2008
 บริษัทเปนหนึ่งในสองบริษัทที่ผลิตเหล็กแทงยาวในประเทศไทยที่ไดเขาเปนสมาชิกของ LME ซึ่งเปนตลาดซื้อขายลวงหนา
ระดับโลก จึงถือไดวาผลิตภัณฑของบริษัทมีมาตรฐานที่ยอมรับไดในระดับโลก ซึ่งเปนการเพิ่มความมั่นใจในคุณภาพของ
ผลิ ต ภั ณ ฑ ภาพพจน และเป น การเพิ่ ม ช อ งทางการจํ า หน า ยผลิ ต ภั ณ ฑ ข องบริ ษั ท ทั้ ง ในตลาดภายในประเทศและ
ตางประเทศ โดยบริษัทสามารถจําหนายตรงและ/หรือจําหนายผานระบบ LME ใหแกลูกคาในตลาดตางประเทศ
 บริษัทไดใชโปรแกรม SAP ซึ่งเปนระบบบริหารทรัพยากรสําหรับองคกร (ERP) ทําใหสามารถเขาถึงและตรวจสอบขอมูลได
อยางรวดเร็วและแมนยํา เพื่อนํามาใชในการบริหารและการตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพ
 บริษัทมีการลงทุนในบริษัท เวอเทค โลจิสติคส เซอรวิส จํากัด และมีการทําสัญญาใหบริการขนสงระหวางกันเปนระยะเวลา
5 ป ซึ่งจะชวยเสริมบริการดานโลจิสติคสสําหรับการขนสงสินคาของบริษัทใหแกลูกคา ทําใหบริษัทสามารถใชเวอเทคเปน
ชองทางการจัดจําหนายในการสงมอบสินคาใหแกลูกคาไดตามระยะเวลาที่กําหนด
 บริษัทมีโรงงานตั้งอยูในเขตอุตสาหกรรมกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งมีระบบสาธารณูปโภคและระบบคมนาคมที่ครบ
ครัน ใกลแหลงวัตถุดิบ และสะดวกตอการกระจายสินคาทั้งทางบกและทางทะเล นอกจากนี้ บริษัทยังไดรับสวนลดคาไฟฟา
รายเดือนในอัตรารอยละ 10 จากการไฟฟาสวนภูมิภาค อําเภอกบินทรบุรี เปนเวลา 5 ปนับแตวันที่เริ่มมีรายได
 บริษัทมีโรงงานตั้งอยูในจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเปนพื้นที่การลงทุนเขต 3 ที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน โดยบริษัทไดรับบัตรสงเสริมการลงทุนจํานวน 2 ฉบับ ซึ่งมีสิทธิประโยชนที่สําคัญ เชน ไดรับยกเวนภาษี
เงินไดนิติบุคคลเปนเวลา 8 ปนับแตวันที่เริ่มมีรายได ไดรับลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตรารอยละ 50 ของอัตราปกติ
เปนเวลา 5 ปนับจากวันที่พนกําหนดระยะเวลาการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล และไดรับอนุญาตใหหักคาขนสง คาไฟฟา
และคาประปาในอัตรา 2 เทาของคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงเปนเวลา 10 ปนับแตวันที่เริ่มมีรายได เปนตน
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7 ความรับผิดชอบตอสังคม
นโยบายกิจกรรมเพื่อสังคม
บริษัทถือวาการบริหารคุณภาพ ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม มีความสําคัญและจําเปนตอธุรกิจจึงมุงมั่น
สงเสริมใหทุกหนวยงานในองคกรดําเนินงานอยางจริงจังและตอเนื่องควบคูไปกับการพัฒนาองคกรเพื่อมุงสูความเปนเลิศ โดยมี
แนวทางยึดถือและปฏิบัติดังนี้
1. มุงเนนการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกร ดวยกระบวนการทํางานที่มีประสิทธิภาพเพื่อสงมอบผลิตภัณฑและบริการที่สรางความ
พึงพอใจแกลูกคา
2. ปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของ โดยถือเปนบรรทัดฐานเบื้องตน
3. ตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัยซึ่งถือเปนหัวใจสําคัญในการปฏิบัติงานโดยมุงเนนการบริหารความเสี่ยงและ ควบคุมความ
สูญเสียจากอุบัติเหตุ อัคคีภัยทรัพยสินเสียหาย การละเมิดระบบรักษาความปลอดภัย ตามมาตรฐานสากล
4. ดูแลในเรื่องอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน ของผูปฏิบัติงานเพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ หรือการ
เจ็บปวยจากการทํางาน
กิจกรรมเพื่อสังคม
บริษัทดําเนินธุรกิจโดยตระหนักถึงความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม สังคม และชุมชน (Corporate Social Responsibility:
CSR) ซึ่งถือเปนหนาที่สําคัญที่ตองดําเนินการควบคูไปดวยกันอยางจริงจังและตอเนื่องโดยตลอดป 2554บริษัทไดมีสวนรวมในการ
สนับสนุนกิจกรรมตางๆ ทั้งในสวนของภาครัฐภาคเอกชน และชุมชมบริเวณใกลเคียงในเขตอุตสาหกรรมกบินทรบุรี อําเภอกบินทรบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี โดยตัวอยางกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทมีดังนี้
 กิจกรรมดานการศึกษา
บริษัทดําเนินการพัฒนางานดานการศึกษาใหแกเด็กและเยาวชนมาอยางตอเนื่อง โดยไดประสานความรวมมือกับคณาจารยใน
สถานศึกษาในเขตพื้นที่ อบต.หนองกี่ อบต.ทุงโพธิ์ เทศบาลนาดี หนวยงานราชการ และเจาหนาที่ภาครัฐในเขตพื้นที่การศึกษา
จังหวัดปราจีนบุรี โดยใหการสนับสนุนการปรับปรุงสถานศึกษาเพื่อเปนแหลงในการศึกษาหาความรู และมอบทุนการศึกษาใหกับ
นักเรียนที่มีผลการเรียนดีแตขาดแคลนทุนทรัพย เพื่อเปนการสรางโอกาสทางการศึกษา และเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาชุมชนและ
สังคมใหเจริญกาวหนาตอไป โดยกิจกรรมในป 2554 เชน การมอบทุนการศึกษาสําหรับบุตรขาราชการตํารวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี
เปนตน
 กิจกรรมดานสิ่งแวดลอม
บริษัทใหความสําคัญตอกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม นอกจากนี้บริษัทยังใหความสําคัญ
กับปญหาสิ่งแวดลอมที่อาจสงผลกระทบตอชุมชน โดยกิจกรรมในป 2554 เชน การรวมมือกับหนวยงานภาครัฐและเอกชน อาจารย
นักเรียนและประชาชนในชุมชนใกลเคียงในการทํากิจกรรมตางๆ รวมกันเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอม เปนตน
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 กิจกรรมดานสังคม
บริษัทเชื่อวา การอยูรวมกันในสังคมอยางเปนสุขนั้นมาจากพื้นฐานสภาพแวดลอมที่ทุกคนในชุมชนมีอาชีพมีรายไดอยาง
เพียงพอสามารถเกื้อหนุน และอยูรวมกันอยางยั่งยืนบริษัทจึงใหความสําคัญตออาชีพในชุมชนโดยสนับสนุนโครงการพัฒนาอาชีพ
การเกษตรของชุมชน ที่เนนความเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและสงเสริมความรูในการผลิตสินคาชุมชน โดยรวมมือกับหนวยงานใน
ชุมชน อาทิเชนสํานักงานเกษตรอําเภอ สถานีพัฒนาที่ดิน สํานักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดปราจีนบุรี โดยกิจกรรมในป 2554 เชน การ
บริจาคเรือและเครื่องสูบน้ําเพื่อชวยเหลือพี่นองผูประสบภัยน้ําทวมแกสํานักนายกรัฐมนตรี การบริจาคถุงยังชีพและเงินสดเพื่อ
ชวยเหลือผูประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี การบริจาคเรือทองแบนเพื่อสาธารณประโยชนตอชุมชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา
เปนตน
 กิจกรรมดานศาสนา
บริษัทรวมเปนสวนหนึ่งกับชุมชนดวยการปฏิบัติกิจกรรมในวันสําคัญทางศาสนาและประเพณีทองถิ่น อาทิ การทอดกฐิน
การทอดผาปาอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งสนับสนุนการกอสรางตอเติม ปรับปรุง ศาสนสถานและสาธารณสถานตางๆ ในชุมชน เชน
โครงการบูรณะซอมแซมกุฏิเจาอาวาส วัดนางเลง ตําบลนางเลง อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี และงานกฐิน ณ วัดบานโคก
และวัดบานทด เปนตน
 กิจกรรมดานกีฬา
บริษัทไดจัดตั้งและใหงบประมาณในการสนับสนุนกิจกรรมสงเสริมสุขภาพและพลานามัยในชุมชนบริเวณใกลเคียงอยาง
ตอเนื่อง เพื่อสรางความสัมพันธและความสามัคคี รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมกีฬาของประชาชนและหนวยงานตางๆ ในชุมชน เพื่อ
ตอตานยาเสพติด เชน การจัดแขงขันฟุตบอล การแขงขันกีฬาสี เปนตน

วันเด็กแหงชาติ

กฐินสามัคคีวัดบานทด จ.ปราจีนบุรี

งานแขงขันกีฬาสี

โครงการทําความสะอาดพื้นที่ประสบ
อุทกภัย

ตรวจสุขภาพประจําป
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8 ปจจัยความเสีย่ ง
1.

ความเสี่ยงดานวัตถุดิบ
1.1 ความเสีย่ งจากความผันผวนของราคาวัตถุดบิ

โดยปกติ วัตถุดิบที่สําคัญสําหรับนํามาใชในกระบวนการหลอมและหลอเปนเหล็กแทงยาว คือ เศษเหล็ก ซึ่งในชวงที่ผานมา
บริษัทใชเศษเหล็กคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 70 - รอยละ 80 ของตนทุนการผลิต ดังนั้น ความผันผวนของราคาเศษเหล็กจะมี
ผลกระทบโดยตรงตอตนทุนการผลิตของบริษัท ซึ่งโดยปกติ ราคาเศษเหล็กที่จําหนายในประเทศจะเปลี่ยนแปลงตามราคาซื้อขาย
เหล็กและเศษเหล็กในตลาดโลก
บริษัทตระหนักถึงผลกระทบจากความเสี่ยงดังกลาว บริษัทจึงไมมีนโยบายที่จะกักตุนเศษเหล็กเพื่อเก็งกําไร ทั้งนี้ โดยปกติ
บริษัทมีนโยบายจัดเก็บเศษเหล็กประมาณ 1 - 2 เทาของความตองการใชในการผลิตในแตละเดือนรวมทั้งบริษัทมีนโยบายสั่งซื้อเศษ
เหล็กเพิ่มเมื่อไดรับคําสั่งซื้อจากลูกคา (Matching Order) ซึ่งจะชวยทําใหบริษัทสามารถกําหนดราคาขายใหสอดคลองกับตนทุนขาย
ของบริษัทและสภาวะตลาด ณ ขณะนั้นๆ ไดในระดับหนึ่ง นอกจากนี้ บริษัทยังมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของราคาเหล็กแทงยาว
และราคาวัตถุดิบอยางใกลชิด เพื่อคาดการณสถานการณและแนวโนมของราคาและปริมาณความตองการใชเหล็กแทงยาวทั้งในและ
ตางประเทศ โดยจะพยายามจัดเก็บเศษเหล็กใหนอยที่สุดเมื่อพบวาราคาขายของเหล็กแทงยาวมีทิศทางแนวโนมปรับตัวลดลง
รวมทั้งอาศัยประสบการณและสัมพันธภาพที่ดีกับผูจัดหาเศษเหล็ก เพื่อใชประกอบการตัดสินใจปรับแผนในการสั่งซื้อวัตถุดิบ หรือ
วางแผนการผลิตสินคา ใหมีความเหมาะสมตามสถานการณ
1.2 ความเสีย่ งจากการจัดหาวัตถุดิบ และพึ่งพิงผูจัดหาวัตถุดิบ
จากลักษณะการดําเนิน ธุรกิจของบริษัทที่ตองใชเศษเหล็กเปนวัตถุดิบหลัก และบริษัทมีก ารซื้ อเศษเหล็กจากผูจัดหา
เศษเหล็ก 5 อันดับแรกในป 2554 คิดเปนสัดสวนรวมกันประมาณรอยละ 90 ของมูลคาการซื้อเศษเหล็กทั้งหมด จึงอาจทําใหบริษัทมี
ความเสี่ยงในการจัดหาเศษเหล็ก หากความตองการใชเศษเหล็กมีปริมาณมากกวาปริมาณเศษเหล็กที่มีอยู หรือผูจัดหาเศษเหล็กไม
สามารถจัดหาและสงมอบเศษเหล็กใหแกบริษัทไดทันตามความตองการใชงานและบริษัทไมสามารถจัดหาจากแหลงอื่นไดทันตาม
แผนการผลิต ซึ่งอาจจะสงผลใหบริษัทขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิตสินคาในชวงขณะหนึ่ง หรืออาจทําใหราคาเศษเหล็กเพิ่มสูงขึ้น
มากจนทําใหบริษัทสูญเสียความสามารถในการแขงขันเมื่อเทียบกับการนําเขาเหล็กแทงยาวจากตางประเทศ ดวยเหตุนี้ ปจจัย
ดังกลาวอาจสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท
อยางไรก็ตาม บริษัทไดประเมินวาบริษัทจะไดรับผลกระทบจากปจจัยดังกลาวไมมากนัก เนื่องจากบริษัทที่ผลิตเหล็กแทง
ยาว และบริ ษัทผู ผ ลิ ต เหล็ก เสนที่มีเ ตาหลอมเศษเหล็ก เพื่ อผลิ ตเหล็ ก แทง ยาวเป น ของตนเองมีจํ านวนน อยราย ทํ า ให ป ริ ม าณ
เศษเหล็กในสภาวะปกติยังมีจํานวนเพียงพอกับปริมาณความตองการใช และตลอดระยะเวลาที่ผานมา บริษัทไมเคยประสบปญหา
ในการจัดหาเศษเหล็ก นอกจากนี้ บริษัทยังมีความสัมพันธที่ดีกับผูจัดหาเศษเหล็กทุกราย โดยมีการจัดซื้อเศษเหล็กอยางตอเนื่องเปน
เวลานาน และไม เ คยค า งชํ า ระค า เศษเหล็ ก มาก อ น อี ก ทั้ ง มี ก ารติ ด ต อ ซื้ อ เศษเหล็ ก จากต า งประเทศเป น ระยะๆ เพื่ อ สร า ง
ความสัมพันธที่ดี และใชเปนแหลงจัดหาวัตถุดิบสํารองในกรณีที่ปริมาณเศษเหล็กในประเทศมีจํานวนไมเพียงพอกับความตองการใช
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งาน กอปรกับบริษัทมีการติดตามสถานการณและแนวโนมปริมาณความตองการใชเศษเหล็กอยางใกลชิด รวมถึงมีนโยบายในการ
จัดเก็บเศษเหล็ก และมีการวางแผนการผลิตที่ชัดเจน ซึ่งบริษัทคาดวาจะชวยลดผลกระทบจากความเสี่ยงดังกลาวไดในระดับหนึ่ง
2.

ความเสี่ยงดานการตลาดและการจัดจําหนาย

ความเสี่ยงในดานนี้โดยสวนมากเปนผลมาจากความผันผวนของราคาเหล็กแทงยาว โดยผลิตภัณฑหลักของบริษัท คือ
เหล็กแทงยาว ซึ่งจะถูกนําไปผลิตตอดวยการรีดเหล็กเปนผลิตภัณฑเหล็กทรงยาว ไดแก เหล็กเสนกลมและเหล็กขอออย โดยปกติอุป
สงคและอุปทานของเหล็กแทงยาวขึ้นอยูกับอุตสาหกรรมการกอสราง ซึ่งจะใชผลิตภัณฑเหล็กทรงยาวเปนวัสดุหลักในการดําเนินงาน
ทั้งนี้ เหล็กแทงยาวเปนสินคาประเภท Commodity ดังนั้น ราคาเหล็กแทงยาวจึงมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความตองการบริโภคและ
ความสามารถในการผลิตภายในประเทศและตางประเทศ โดยในอดีตที่ผานมาราคาขายเหล็กแทงยาวในตลาดโลก ดังเชน ราคา ณ
ตลาดนําเขา East Asiaคอนขางมีความผันผวนมากตั้งแตในป 2550 เปนตนมา ซึ่งความผันผวนของราคาดังกลาวอาจสงผลกระทบ
ตอผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทได
บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงดังกลาว และมีนโยบายที่จะผลิตสินคาตามคําสั่งซื้อของลูกคา ซึ่งจะทําใหบริษัทสามารถ
กําหนดราคาขายใหสอดคลองกับตนทุนขายของบริษัทและภาวะตลาด ณ ขณะนั้นๆ นอกจากนี้ บริษัทไดดําเนินการติดตามการ
เปลี่ยนแปลงของราคาเหล็กแทงยาวอยางใกลชิด โดยพิจารณาประกอบรวมกับขอมูลภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ขอมูลภาวะของธุรกิจ
อุตสาหกรรมการกอสราง และขอมูลที่ไดรับจากการสอบถามลูกคา เพื่อใชในการประมาณการแนวโนมความตองการใชผลิตภัณฑ
เหล็กทรงยาว ซึ่งจะมีผลตอความตองการใชเหล็กแทงยาว ทั้งนี้เพื่อนํามาใชเปนขอมูลในการตัดสินใจวางแผนการผลิต จําหนาย และ
การจัดเก็บเหล็กแทงยาวคงคลังใหมีความเหมาะสมตามสถานการณและความตองการ เพื่อลดผลกระทบจากความเสี่ยงดังกลาวให
นอยลง
3.

ความเสี่ยงจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐ

อุตสาหกรรมเหล็กของไทยเปนอุตสาหกรรมเพื่อทดแทนการนําเขาเปนหลัก โดยเริ่มจากการพัฒนาเพื่อตอบสนองความ
ตองการผลิตภัณฑเหล็กขั้นปลายภายในประเทศ ซึ่งเปนวัตถุดิบขั้นพื้นฐานของอุตสาหกรรมตอเนื่องตางๆ อุตสาหกรรมเหล็กใน
ประเทศไทยจึงมีความสัมพันธอยางมากตอการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ดังนั้น ภาครัฐจึงเล็งเห็นความสําคัญและมี
มาตรการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศ ดังนี้ :1) เขตการคาเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area หรือ AFTA)
สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต หรืออาเซียน (ASEAN) มีขอตกลงวาดวยการลดอัตราภาษีศุลกากรระหวาง
ประเทศสมาชิก (Common Effective Preferential Tariff Scheme: CEPT) โดยกําหนดใหประเทศสมาชิกเดิม 6 ประเทศ ซึ่ง
ประกอบดวย ประเทศเนการาบรูไนดารุสซาลาม ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย ประเทศสาธารณรัฐฟลิปปนส
ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร และประเทศไทย ลดภาษีนําเขาในบัญชีรายการลดภาษีภายใต CEPT ใหเหลืออัตรารอยละ 0 ภายในป
2553 และประเทศสมาชิกใหม 4 ประเทศ ซึ่งไดแก ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ประเทศสาธารณรัฐแหงสหภาพพมา และประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา กําหนดใหลดภาษีนําเขาในบัญชีรายการลด
ภาษีภายใต CEPT เหลือรอยละ 0 ภายในป 2558
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รายการสินคาที่ไดรับสิทธิ CEPT ครอบคลุมสินคาทุกรายการรวมทั้งสิ้น 105,123 รายการ รวมถึง เหล็กและเหล็กกลา ซึ่ง
เขาขายหลักเกณฑกระบวนการผลิตที่ผานการแปรสภาพอยางเพียงพอในประเทศ โดยสินคาประเภทเหล็กแทงยาว เหล็กเสน และ
เหล็กขอออยตองลดอัตราภาษีศุลกากรอยูที่อัตรารอยละ 0 ภายในป 2553 ทั้งนี้ ปจจุบันประเทศไทยเก็บภาษีศุลกากรกับประเทศใน
กลุมอาเซียนในอัตรารอยละ 2 – 5 ขึ้นอยูกับประเภทและขนาดของสินคา จึงมีแนวโนมที่ราคานําเขาเหล็กเสนจะถูกลงในอนาคต
ในขณะที่ผลิตภัณฑเหล็กแทงยาว ซึ่งเปนสินคาที่ผลิตโดยบริษัท สามารถนําเขาโดยเสรี โดยไมตองเสียภาษีนําเขาเนื่องจากประเทศ
ไทยผลิตไดไมเพียงพอกับความตองการใช อยางไรก็ดี เนื่องจากการนําเขาเหล็กแทงยาวจากตางประเทศยังมีขอจํากัดดานระยะเวลา
คาใชจายในการดําเนินการ และปริมาณสั่งซื้อขั้นต่ํา ซึ่งเปนผลทําใหผูประกอบการยังคงนิยมใชเหล็กแทงยาวที่ผลิตในประเทศ
มากกวา ดวยเหตุนี้ บริษัทจึงคาดวานโยบายในสวนนี้จะไมสงผลกระทบทางลบตอบริษัท แตในทางกลับกัน บริษัทคาดวาจะไดรับ
ผลกระทบทางบวกจากนโยบายนี้ เนื่องจากเปนนโยบายที่ถือวาเปนการชวยเหลือผูประกอบการในประเทศในการสงออกเหล็กแทง
ยาวไปยังตลาดตางประเทศในภูมิภาคอาเซียน เนื่องจากประเทศที่เคยมีการเก็บภาษีนําเขาเหล็กแทงยาว เชน ประเทศมาเลเซีย
ประเทศสาธารณรัฐฟลิปปนส และประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จะตองยกเลิกกําแพงภาษีภายในระยะเวลาที่กําหนด
อยางไรก็ดี หากมีการยกเลิกนโยบายนี้ในอนาคตไมวาดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม บริษัทก็คาดวาจะไดรับผลกระทบไมมากนัก
เนื่องจาก ที่ผานมาจนถึงปจจุบัน ผูประกอบการในประเทศไมสามารถผลิตเหล็กแทงยาวใหคลอบคลุมกับความตองการใชในประเทศ
ทําใหตองมีการนําเขาเหล็กแทงยาวมาโดยตลอด และเมื่อพิจารณาคาขนสงสําหรับสินคาดังกลาวแลว จะพบวา มีคาใชจายในการ
ขนสงสูงมาก และตองใชระยะเวลาในการขนสงเปนระยะเวลานานกวาการสั่งซื้อในประเทศ
2) นโยบายสงเสริมการลงทุนกิจการผลิตเหล็กขั้นกลาง
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (Board of Investment: BOI) ไดประกาศแนวทางสงเสริมการลงทุนกิจการผลิตเหล็ก เพื่อ
เปนการพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กคุณภาพสูง เสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันใหแกอุตสาหกรรมตอเนื่อง และสงเสริมให
ประเทศไทยเปนศูนยกลางการผลิตและสงออกเหล็กของภูมิภาค โดย BOI ไดกําหนดใหกิจการผลิตเหล็กขั้นกลางไดรับสิทธิและ
ประโยชนตามหลักเกณฑประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2543 ทั้งนี้ โรงงานของบริษัทตั้งอยู
ในจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเปนเขตการสงเสริมการลงทุนเขต 3 ทําใหบริษัทไดรับสิทธิและประโยชนที่สําคัญ เชน ไดรับยกเวนภาษีเงินได
นิติบุคคลเปนระยะเวลา 8 ป ไดรับลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการลงทุนในอัตรารอยละ 50 ของอัตรา
ปกติเปนระยะเวลา 5 ปนับจากวันที่พนกําหนดระยะเวลายกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล และไดรับอนุญาตใหหักคาขนสง คาไฟฟา และ
คาน้ําประปาเปนจํานวน 2 เทาของจํานวนเงินที่จายจริง เปนระยะเวลา 10 ป เปนตน ดวยเหตุนี้ หากในอนาคต ภาครัฐไดยกเลิกหรือ
เปลี่ยนแปลงการใหสิทธิประโยชนดังกลาว และ/หรือระยะเวลาของการไดรับสิทธิประโยชนดังกลาวไดสิ้นสุดหรือครบกําหนดไป อาจ
มีผลกระทบตอผลประกอบการและความสามารถในการทํากําไรของบริษัท
ทั้งนี้ บริษัทมั่นใจวา ภาครัฐคงไมมีการเปลี่ยนแปลงและ/หรือยกเวนสิทธิประโยชนดังกลาว เพราะจะกระทบตอความ
เชื่อมั่นของการลงทุนในทุกธุรกิจที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน อยางไรก็ตาม บริษัทอาจไดรับผลกระทบจากการครบกําหนดของ
ระยะเวลาสงเสริม และ/หรือการครบกําหนดวงเงินที่ไดรับการสงเสริม กลาวคือ โรงงานเฟสที่ 1 และโรงงานเฟสที่ 2 ของบริษัท ไดรับ
สิทธิประโยชนจากการสงเสริมการลงทุนดังกลาวตั้งแตเดือนธันวาคม 2548 และเดือนกรกฎาคม 2551 ตามลําดับ ซึ่งการไดรับสิทธิ
ประโยชนยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลจะสิ้นสุดเมื่อครบกําหนด 8 ปนับจากระยะเวลาที่เริ่มไดรับสิทธิประโยชนดังกลาว อีกทั้งบริษัท
ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนจํานวนไมเกินเงินลงทุน 644 ลานบาท และ 410 ลานบาท สําหรับโรงงานเฟสที่ 1 และโรงงาน
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เฟสที่ 2 ตามลําดับ ดังนั้น หากในชวงระยะเวลาที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน บริษัทมีกําไรสุทธิเกินวงเงินที่กําหนดขางตน จะทําให
สิทธิประโยชนในสวนนี้สิ้นสุดลงกอนระยะเวลาที่กําหนด
อยางไรก็ตาม คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนมีมติอนุมัติการสงเสริมการลงทุนใหแกบริษัทที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนให
เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ ภายในระยะเวลาที่ไดรับสิทธิประโยชนจาก BOI โดยเปลี่ยนจากการยกเวนภาษีเงินได
นิติบุคคลแบบจํากัดวงเงินการลงทุน เปนแบบไมจํากัดวงเงินการลงทุน โดยกําหนดใหผูขอรับสิทธิประโยชนตองยื่นคําขอตอ BOI
ตามมาตรการนี้ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ดวยเหตุนี้ หากบริษัทสามารถดําเนินการตามที่ BOI กําหนด จะทําใหบริษัทสามารถ
ไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีโดยไมจํากัดจํานวนเงินลงทุนดังกลาว ดังนั้น หากบริษัทมีกําไรสุทธิในชวงที่ไดรับสิทธิประโยชนเปน
จํานวนเกินกวาเงินลงทุนดังกลาว บริษัทจะยังคงไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลทั้งจํานวน ซึ่งจะสงผลดีตอผลประกอบการของ
บริษัท
4.

ความเสี่ยงดานการเงิน
4.1 ความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทมีการสั่งซื้อวัตถุดิบ ไดแก เศษเหล็กและสารเคมี และอะไหลจากตางประเทศ เพื่อใชในการประกอบธุรกิจของบริษัท
โดยมีมูลคาการสั่งซื้อในป 2554 คิดเปนประมาณรอยละ 5 ของมูลคาการจัดซื้อทั้งหมด รวมทั้งมีการสงออกเหล็กแทงยาวไปตลาด
ตางประเทศคิดเปนประมาณรอยละ 6 ของรายไดรวม ทําใหบริษัทมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนจากการทํา
ธุรกรรมดังกลาว
ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการปองกันความเสี่ยงนี้ โดยการทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา (Forward
Contract) กับสถาบันการเงินหลายแหง รวมทั้งบริษัทไดรับวงเงินสําหรับการปองกันความเสี่ยงดังกลาวจากสถาบันการเงินใน
ประเทศ โดยบริษัทจะดําเนินการติดตามสถานการณเงินตราตางประเทศอยางใกลชิด เพื่อหาชวงเวลาที่คาเงินตราตางประเทศเอื้อ
ประโยชนสูงสุดตอบริษัท
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9 โครงสรางผูถือหุน
รายชื่อผูถ ือหุน 10 รายแรกที่มีชอื่ ปรากฏตามทะเบียนหุน ณ วันที่ 16 มกราคม 2555
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

รายชื่อ
กลุม จิรธรรมศิร1/ิ
กลุม หาญสวัสดิ2/์
นางกมลรัตน จิตรประดับศิลป
นางสาวปรียานุช ปานะนนท
นายอุกฤษฎ ตัณฑเสถียร
บมจ.มิลลคอนสตีลอินดัสทรีส
นายณัฐพงษ พันธรัตนมงคล
นายถิรเดช พรหมศริน
นายคณิต พฤกษพระกานต
นายธนินทร รัตนศิริวิไล
รวม

จํานวน(หุน)
510,000,000
33,700,000
17,900,000
17,100,000
16,650,000
10,000,000
7,000,000
7,000,000
5,000,000
3,700,000
628,050,000

สัดสวนของจํานวนหุนทั้งหมด
63.75%
4.21%
2.24%
2.14%
2.08%
1.25%
0.88%
0.88%
0.63%
0.46%
78.51%

หมายเหตุ : 1/กลุมจิรธรรมศิริ ประกอบดวย (ก) นายอนาวิล จิรธรรมศิริ ถือหุนจํานวน 408,000,000 หุน (ข) นางสาวศรุตา จิรธรรมศิริ ถือหุน จํานวน
40,500,000 หุน (ค) นางสาวคู เมน ไว ถือหุนจํานวน 40,500,000 หุน และ (ง) นางสาวกันยากร พงษพานิช ถือหุน จํานวน 21,000,000 หุน
2/

กลุมหาญสวัสดิ์ประกอบดวย (ก) นางสาวโรสลิน หาญสวัสดิ์ ถือหุนจํานวน 18,800,000 หุน และ (ข) นายโดม หาญสวัสดิ์ ถือหุน จํานวน
14,900,000 หุน

นโยบายการจายเงินปนผล
บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลในอัตราไมต่ํากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะ
และหลังหักสํารองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทกําหนด ทั้งนี้ การจายเงินปนผลดังกลาวอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ขึ้นอยูกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเปนและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือผูถือหุนของบริษัทเห็นสมควร
บริษัท เวอเทค โลจิสติคส เซอรวิส จํากัด (“บริษัทยอย”) มีนโยบายจายเงินปนผลในอัตราไมต่ํากวารอยละ 40 ของกําไร
สุทธิหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะ และหลังหักสํารองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทกําหนด ทั้งนี้
การจายเงินปนผลดังกลาวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยูกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเปนและความ
เหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผูถือหุนของบริษัทเห็นสมควร

29

รายงานประจําป 2554

10 โครงสรางองคกรและการจัดการ

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บริหารความเสีย่ ง

ฝายตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทน

ประธานเจาหนาที่บริหาร
สํานักเลขานุการบริษัท

สํานักงานใหญ

รองกรรมการผูจัดการ

ผูอํานวยการ
ฝายบัญชี

ผูอํานวยการ
ฝายการเงินและบริหาร

โรงงาน

รองกรรมการผูจัดการ

ผูอํานวยการ
ฝายการขายและการตลาด
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บริษัทไดจัดโครงสรางการจัดการที่สอดคลองกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยประกอบดวย คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดย
มีรายละเอียดณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ดังตอไปนี้:คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริษัท
ตรวจสอบ
บริหาร
10 ทาน
ดร.ปรัชญา เปยมสมบูรณ
รองศาสตราจารย ดร.ณรงค อยูถนอม
ผูชวยศาสตราจารย กัลยาภรณ ปานมะเริง
นายนพปฎล เจสัน จิรสันติ์
นายกณวรรธน อรัญ
นายสงวนเกียรติ ลิ่วมโนมนต
นายมารค ดี.เรมีจาน
นายอนาวิล จิรธรรมศิริ
นางสาวคู เมน ไว
นางสาวศรุตา จิรธรรมศิริ
นายสุทธิชัย สุรพัฒน
นายวรวิทย เอื้อทรัพยสกุล
นายสมภพ เอี่ยมสุวรรณ

4 ทาน

O
XI
I
I
I
/
/
/
/
/

6 ทาน

/
O*
/ *
/ *

คณะกรรมการ
สรรหาและ
กําหนด
คาตอบแทน
4 ทาน
O
/

คณะกรรมการ
บริหารความ
เสี่ยง
3 ทาน

O
/

/
O
/
/
/
/
/

/

/

หมายเหตุ :- O ประธานกรรมการ X รองประธานกรรมการ I กรรมการอิสระ
/ กรรมการ
* กรรมการตรวจสอบผูมีความรูทางดานบัญชีและการเงิน

โดยมีนางสาวศิริรัตน คงเพ็ง เปนเลขานุการคณะกรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัท และนางสาวพัชรกันย ทัศคร เปนเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
1 คณะกรรมการบริษัท
กรรมการผูมีอํานาจผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัท
กรรมการผูซึ่งมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายอนาวิลจิรธรรมศิริหรือ นางสาวคูเมนไว หรือ นางสาวศรุตาจิรธรรม
ศิริ กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท
ขอบเขตอํานาจหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
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1. จัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําปภายใน 4 เดือน นับแตวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท
2. จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอย 3 เดือน ตอ 1 ครั้ง โดยกรรมการทุกคนมีหนาที่เขารวมประชุมคณะกรรมการ
บริษัท และอาจมีการประชุมเพิ่มเติมในกรณีที่มีความจําเปน
3. จัดทํารายงานคณะกรรมการประจําป และรับผิดชอบตอการจัดทําและการเปดเผยงบการเงิน ซึ่งผูสอบบัญชีตรวจสอบแลว
เพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในรอบปที่ผานมา และนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
4. มีอํานาจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่
ประชุมผูถือหุน ดวยความซื่อสัตยสุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท และมีความรับผิดชอบตอผูถือหุนโดย
สม่ําเสมอ
5. กําหนดเปาหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท ควบคุมกํากับดูแลการบริหารและการจัดการของ
คณะกรรมการบริหารใหเปนไปตามนโยบายที่ไดรับมอบหมาย เพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแกบริษัทและกําไร
สูงสุดใหแกผูถือหุน
6. มีอํานาจตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติ นโยบาย แนวทาง และแผนการดําเนินงานสําหรับโครงการลงทุนขนาดใหญของ
บริษัท ตามที่ไดรับเสนอจากคณะอนุกรรมการ และ/หรือฝายบริหาร
7. คณะกรรมการมีหนาที่ในการกํากับดูแลใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนด
ของตลาดหลัก ทรัพย อาทิ เช น การทํา รายการที่ เกี่ ย วโยงกันและการซื้ อ หรื อขายทรัพ ยสินที่สํ าคัญ ตามกฎเกณฑของ
คณะกรรมการตลาดทุนหรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท เปนตน
8. พิจารณาโครงสรางการบริหารงาน รวมทั้งมีอํานาจแตงตั้ง มอบหมาย หรือแนะนําใหอนุกรรมการหรือคณะทํางาน เพื่อ
พิจารณาหรือปฏิบัติในเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
9. ติดตามผลการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนงานและงบประมาณอยางตอเนื่อง ตลอดจนติดตามการดําเนินกิจการและการ
ปฏิบัติงานของฝายบริหารอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหการดําเนินกิจการของบริษัทเปนไปอยางมีประสิทธิผล
10. กรรมการจะตองไมประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท หรือเขาเปนหุนสวนใน
หางหุนสวนสามัญ หรือเปนหุนสวนไมจํากัด ความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด หรือเปนกรรมการของบริษัทเอกชน หรือ
บริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทไมวาจะทําเพื่อประโยชนตน
หรือเพื่อประโยชนผูอื่น เวนแตจะไดแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบกอนที่จะมีมติแตงตั้ง
11. กรรมการตองแจงใหบริษัททราบโดยไมชักชา หากมีสวนไดเสียไมวาโดยตรงหรือโดยออมในสัญญาที่บริษัททําขึ้นหรือถือ
หุนหรือหุนกูเพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ
12. ตองมีความรับผิดชอบตอผูถือหุนโดยสม่ําเสมอ และดําเนินงานโดยรักษาผลประโยชนสูงสุดของผูถือหุน ตลอดจนมีการ
เปดเผยขอมูลตอผูลงทุนอยางถูกตอง ครบถวน มีมาตรฐานและโปรงใส
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13. ดําเนินการใหบริษัทมีมาตรการการตรวจสอบภายใน เพื่อใหเกิดระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการ
จัดการความเสี่ยง และความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงิน โดยจัดใหมีหนวยงานตรวจสอบภายในเปนผูติดตามและ
ดําเนินการรวมและประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ
14. มีอํานาจพิจารณาและอนุมัติเรื่องใดๆ ที่จําเปน และเกี่ยวเนื่องกับบริษัท หรือที่เห็นวาเหมาะสมและเพื่อผลประโยชนของ
บริษัท
2 คณะกรรมการตรวจสอบ
ขอบเขตอํานาจหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. มีอํานาจในการเชิญฝายบริหารหรือเจาหนาที่ของบริษัทมารวมประชุมชี้แจง ใหความเห็น หรือจัดสงเอกสารที่รองขอ ตาม
ความจําเปน
2. พิจารณาเสนอรายชื่อผูสอบบัญชีพรอมทั้งคาตอบแทนแกคณะกรรมการบริษัท เพื่อขอรับการแตงตั้งจากที่ประชุมใหญผูถือ
หุน และประเมินผลการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชี
3. รับทราบการปฏิบัติงานอื่นที่มิใชงานสอบบัญชี พรอมคาตอบแทนจากงานดังกลาว เพื่อพิจารณามิใหผูสอบบัญชีขาดความ
เปนอิสระในการปฏิบัติงาน
4. พิจารณาตัดสินใจในกรณีที่ฝายบริหารและผูสอบบัญชีมีความเห็นไมตรงกันเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน
5. พิจารณาการเปดเผยขอมูลของรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตาม
กฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท
6. พิจารณาและใหความเห็นชอบในการแตงตั้ง ถอดถอน โยกยาย หรือเลิกจาง และพิจารณาความดีความชอบของฝาย
ตรวจสอบภายใน
7. พิจารณารายงานจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และหารือกับฝายบริหารเกี่ยวกับนโยบายการประเมินและการ
บริหารความเสี่ยง
8. ประชุมรวมกับผูสอบบัญชีเพื่อประชุมหารือ โดยไมมีฝายจัดการรวมดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง
9. พิจารณารายงานทางการเงิน
- สอบทานรายงานทางการเงิน และพิจารณาความครบถวนของขอมูลที่คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ และประเมิน
ความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่ใชในรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและรายป
- สอบทานประเด็นเกี่ยวกับการบัญชี และรายงานทางการเงินที่มีสาระสําคัญ รวมทั้งรายการที่มีความซับซอนหรือ
ผิดปกติ และรายการที่ตองใชวิจารณญาณในการตัดสิน
- สอบถามฝายบริหาร และผูสอบบัญชี เกี่ยวกับผลการตรวจสอบ ความเสี่ยงที่สําคัญเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน และ
แผนที่จะลดความเสี่ยงดังกลาว
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-

สอบทานการควบคุมภายในเกี่ยวกับกระบวนการการจัดทํางบการเงินกับผูสอบบัญชี และผูตรวจสอบภายใน

10. พิจารณาการควบคุมภายใน
- สอบทานวาฝายบริหารไดกําหนดใหมีการควบคุมภายใน รวมถึงการควบคุมภายในของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสม และแนวทางการสื่อสารความสําคัญของการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งบริษัท
- สอบทานเพื่อใหมั่นใจไดวา ฝายบริหารไดนําขอเสนอแนะเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูตรวจสอบภายใน และผูสอบ
บัญชีเสนอไปปรับปรุงแกไขแลว
11. การตรวจสอบภายใน
- สอบทานและอนุมัติกฎบัตรของฝายตรวจสอบภายใน แผนงานประจําป ตลอดจนบุคลากรและทรัพยากรที่จําเปนใน
การปฏิบัติงานของฝายตรวจสอบภายใน
- สอบทานกิจกรรมและการปฏิบัติงานของกลุมตรวจสอบและกํากับ เพื่อใหมั่นใจไดวาฝายตรวจสอบภายในสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางเปนอิสระ
- สอบทานประสิทธิผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในวา ไดมีการปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
12. มีอํานาจในการดําเนินการตรวจสอบและสอบสวนตามที่จําเปนในเรื่องตางๆ ซึ่งอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะ
การเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท ไดแก
- รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
- การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพรองที่สําคัญในระบบควบคุมภายใน
- การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของ
กับธุรกิจของบริษัท
13. การกํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ
- พิจารณากฎหมาย ระเบียบตางๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลง และมีผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัทอยางสม่ําเสมอ
- สอบทานขอตรวจพบขององคกรที่มีหนาที่ในการกํากับดูแลบริษัท และผลการติดตามการแกไข รวมถึงรายงานใหแก
คณะกรรมการบริษัท
- สอบทานประสิทธิผลของระบบในการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และผลการติดตามการแกไขในกรณีที่
ไมมีการปฏิบัติตาม
14. กํากับดูแลการปฏิบัติตามหลักจริยธรรม จรรยาบรรณผูบริหารและพนักงาน
- สอบทานใหมั่นใจวาหลักจริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณผูบริหารและพนักงาน และนโยบายในการปองกันความ
ขัดแยงทางผลประโยชนไดจัดทําเปนลายลักษณอักษร และผูบริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ
- สงเสริมใหเกิดการปฏิบัติตามหลักจริยธรรม จรรยาบรรณ และนโยบายในการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน
15. ความรับผิดชอบอื่นๆ
- ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมาย ดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
- สอบทานและประเมินกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบอยางสม่ําเสมอ และนําเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัทเมื่อมีการแกไข
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-

จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท และลงนามโดยประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีขอมูลอยางนอยดังนี้ :(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
(ค) ความเห็ น เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว า ด ว ยหลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย ข อ กํ า หนดของตลาด
หลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน
(ช) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร
(ซ) รายการอื่ น ที่ เห็ น ว า ผู ถื อหุ น และผู ล งทุ นทั่ วไปควรทราบ ภายใต ข อบเขตหน า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบที่ ไ ด รั บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

3 คณะกรรมการบริหาร
ขอบเขตอํานาจหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. คณะกรรมการบริหารมีอํานาจหนาที่จัดการงานและดําเนินกิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด หรือไดรับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทใหดําเนินการเฉพาะกรณี
2. คณะกรรมการบริหารมีอํานาจหนาที่ในการบริหารธุรกิจของบริษัทตามนโยบายและแผนงานที่กําหนดไว
3. คณะกรรมการบริหารมีอํานาจตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบอํานาจ
4. กิจการดังตอไปนี้ใหเสนอเพื่อรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทกอน
4.1 เรื่องเกี่ยวกับนโยบายของบริษัท
4.2 เรื่องที่หากทําไปแลวจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางสําคัญแกกิจการของบริษัท
4.3 เรื่องที่จะตองปฏิบัติตามกฎหมายโดยคณะกรรมการบริษัทเอง
4.4 เรื่องที่จะตองปฏิบัติตามระเบียบที่บริษัทวางไว
4.5 เรื่องที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรเสนอเพื่ออนุมัติเปนรายเรื่อง หรือตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการบริษัทไดวาง
ไว
5. คณะกรรมการบริหารมีอํานาจและหนาที่ ในการดําเนินกิจกรรมตามที่กําหนดเพื่อบริหารบริษัทใหประสบความสําเร็จ บรรลุ
เปาหมายของบริษัท ซึ่งรวมถึง
5.1 จั ด ทํ า และสอบทานวั ต ถุ ป ระสงค เ ชิ ง กลยุ ท ธ แผนทางการเงิ น และนโยบายที่ สํ า คั ญ ของบริ ษั ท และนํ า เสนอต อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
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5.2 พิจารณากลั่นกรองแผนธุรกิจประจําป งบประมาณคาใชจายประเภททุน เปาหมายการปฏิบัติงาน รวมถึงสิ่งที่ตอง
ริเริ่มตาง ๆ ที่สําคัญ เพื่อใหบรรลุเปาหมาย และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
5.3 พิจารณากลั่นกรองโครงการที่มีคาใชจายประเภททุนที่เ กินวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด เพื่อนําเสนอต อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
5.4 พิจารณาและอนุมัติในเรื่องตาง ๆ ตามที่กําหนดไวในอํานาจดําเนินการหรือไดรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัท
5.5 พิ จ ารณาทบทวนอํ า นาจดํ า เนิ น การในเรื่ อ งต า ง ๆ ตามที่ กํ า หนดไว ใ นตารางการมอบอํ า นาจ และนํ า เสนอต อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
5.6 จัดการและสรางสมดุลระหวางวัตถุประสงคในระยะสั้นและวัตถุประสงคในระยะยาว
5.7 พัฒนาและดูแลทรัพยากรบุคคลใหดําเนินไปตามกลยุทธดานทรัพยากรบุคคล ที่คณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทนไดใหความเห็นชอบไว
5.8 ติดตามและรายงานตอคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทและความกาวหนาในการดําเนินการ
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของบริษัท
6. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจําปกอนที่จะนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ ทั้งนี้ใหรวมถึง
การพิ จ ารณาและอนุ มั ติ ก ารเปลี่ ย นแปลงและเพิ่ ม เติ ม งบประมาณรายจ า ยประจํ า ป ใ นระหว า งที่ ไ ม มี ก ารประชุ ม
คณะกรรมการบริษัทในกรณีเรงดวน และใหนําเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบในที่ประชุมคราวตอไป
7. อนุมัติการซื้อเศษเหล็กอันเปนปกติธุระของบริษัท ในจํานวนไมเกิน 10,000 เมตริกตันตอรายการ หรือไมเกิน 200 ลานบาท
ตอรายการ และไมเกินจํานวน 60,000 เมตริกตันตอเดือน หรือไมเกิน 1,200 ลานบาทตอเดือน
8. อนุมัติการขายสินคาอันเปนปกติธุระของบริษัท ในจํานวนไมเกิน 10,000 เมตริกตันตอรายการ หรือไมเกิน 350 ลานบาท
ตอรายการ และไมเกินจํานวน 60,000 เมตริกตันตอเดือน หรือไมเกิน 2,100 ลานบาทตอเดือน
9. อนุมัติคาใชจายในการซื้อทรัพยสินอันมีลักษณะเปนการลงทุน (รวมถึงการซอมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ) นอกเหนือจาก
ที่ระบุไวในงบประมาณประจําป ในวงเงินไมเกิน 30 ลานบาท
10. อนุ มั ติ ก ารใช จ า ยเงิ น ลงทุ น ที่ สํ า คั ญ ๆ ที่ ไ ด กํ า หนดไว ใ นงบประมาณรายจ า ยประจํ า ป ต ามที่ จ ะได รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทไดเคยมีมติอนุมัติในหลักการไวแลว
11. จัดสรรเงินบําเหน็จรางวัลซึ่งไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแลวแกพนักงานหรือลูกจางของบริษัท หรือบุคคลใดๆ ที่
กระทํากิจการใหบริษัท
12. แตงตั้งหรือมอบหมายใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนกระทําการอยางหนึ่งอยางใดแทนคณะกรรมการบริหารตามที่
เห็นสมควรได และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแกไขอํานาจนั้นๆ ได
4 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
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1. มีบทบาทในการเสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับอัตราคาตอบแทนของประธานกรรมการ กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการตางๆ (ถามี) (โดยขอรับความเห็นชอบจากที่ประชุม
ผูถือหุนในภายหลัง)
2. มีหนาที่จัดทํานโยบายอัตราคาตอบแทน และกําหนดเงื่อนไขในการวาจางผูบริหารระดับผูอํานวยการฝายขึ้นไป
3. มีหนาที่พิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของบุคคลากรที่จะดํารงตําแหนงผูบริหารระดับผูอํานวยการฝายขึ้นไป
4. พิจารณาและใหความเห็นตอคณะกรรมการบริษัทและติดตามดูแลการดําเนินการ เกี่ยวกับวิสัยทัศน และกลยุทธทางดาน
ทรัพยากรบุคคลของบริษัท รวมทั้ง แผนงานพัฒนาผูบริหารของบริษัทดวย
5. จะทําการสรรหา และนําเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สําหรับการเขาดํารงตําแหนงกรรมการเปนครั้งแรก และ
พิจ ารณาผลงาน คุณ สมบัติ และความเหมาะสมของกรรมการที่พ นตํ าแหน ง และสมควรไดรั บเลือ กตั้ งใหม เสนอต อ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ และเสนอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อแตงตั้งเปนกรรมการบริษัท
5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ขอบเขตอํานาจหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. กําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาในเรื่องการบริหารความเสี่ยงโดยรวม เชน
ความเสี่ยงดานกลยุทธ ความเสี่ยงดานสภาพคลอง ความเสี่ยงดานเครดิต ความเสี่ยงดานตลาด ความเสี่ยงดานการ
ปฏิบัติการ หรือความเสี่ยงอื่นๆ ที่มีนัยสําคัญตอบริษัทเปนตน
2. กําหนดกลยุทธโครงสรางและทรัพยากรที่ใชในการบริหารความเสี่ยงใหสอดคลองกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงของ
กลุมธุรกิจอุตสาหกรรมเหล็ก โดยสามารถวิเคราะห ประเมิน วัดผล และติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงไดอยางมี
ประสิทธิผล
3. กําหนดวงเงินสูงสุดตามความเสี่ยงที่กําหนด (Risk Limit) ในมิติตางๆ ที่มีความสําคัญ เสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณา
4. กํากับดูแล ทบทวนและใหขอเสนอแนะตอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง วิธีปฏิบัติที่เปน
มาตรฐาน กลยุทธและการวัดความเสี่ยงโดยรวมเพื่อใหมั่นใจไดวากลยุทธการบริหารความเสี่ยงไดนําไปปฏิบัติอยาง
เหมาะสม
5. กรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกคนมีหนาที่เขาประชุม ซึ่งอาจเปนการเขาประชุมดวยตนเองหรือการเขารวม
ประชุมทางโทรศัพทก็ได
6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจเชิญบุคคลอื่นเขารวมประชุมตามความจําเปน ซึ่งจะตองเปนบุคคลที่มีความเกี่ยวของ
หรือรับผิดชอบในวาระที่พิจารณาในที่ประชุม
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6 ผูบริหาร
ณ วันที่ 31ธันวาคม2554 บริษัทมีผูบริหารจํานวน 6 ทาน ดังนี้ :1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายอนาวิล
นางสาวคู เมน ไว
นายสุทธิชัย
นางสาวศรุตา
นายวรวิทย
นายสมภพ

จิรธรรมศิริ
สุรพัฒน
จิรธรรมศิริ
เอื้อทรัพยสกุล
เอี่ยมสุวรรณ

ประธานเจาหนาที่บริหาร
รองกรรมการผูจดั การ และผูอํานวยการฝายจัดซือ้
รองกรรมการผูจดั การ และผูอํานวยการฝายการเงินและบริหาร
ผูอํานวยการฝายขายและการตลาด
ผูอํานวยการฝายบัญชี
ผูจัดการโรงงาน

ขอบเขตอํานาจหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบของประธานเจาหนาที่บริหาร
1. ควบคุม ดูแลการดําเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจําวันของบริษัท รวมทั้งติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของ
บริษัทในแตละวันเพื่อเตรียมตัว และปองกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งปจจัยภายนอกและปจจัยภายใน
2. ดําเนินการหรือปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการและ/หรือ
คณะกรรมการบริหารของบริษัท
3. มีอํานาจในการใหความเห็นชอบนิติกรรมที่เกี่ยวกับการดําเนินธุรกรรมปกติของบริษัท เชน การซื้อขาย การจัดหาสินคา
คาใชจายในการดําเนินธุรกรรมปกติ การลงทุน การจัดหามาหรือการจําหนายไปซึ่งเครื่องมือ ทรัพยสิน และบริการ เปนตน
เพื่อผลประโยชนของบริษัท ภายใตวงเงินอนุมัติที่กําหนด
4. อนุมัติการซื้อเศษเหล็กอันเปนปกติธุระของบริษัท ในจํานวนไมเกิน 5,000 เมตริกตันตอรายการหรือไมเกิน 100 ลานบาท
ตอรายการ และไมเกินจํานวน 30,000 เมตริกตันตอเดือนหรือไมเกิน 600 ลานบาทตอเดือน
5. อนุมัติการขายสินคาอันเปนปกติธุระของบริษัท ในจํานวนไมเกิน 5,000 เมตริกตันตอรายการ หรือไมเกิน 175 ลานบาทตอ
รายการ และไมเกินจํานวน 30,000 เมตริกตันตอเดือน หรือไมเกิน 1,050 ลานบาทตอเดือน
6. อนุมัติคาใชจายในการซื้อทรัพยสินอันมีลักษณะเปนการลงทุน (รวมถึงการซอมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ) นอกเหนือจาก
ที่ระบุไวในงบประมาณประจําป ในวงเงินไมเกิน 15 ลานบาทตอรายการ
7. เป นผู รับ มอบอํ านาจของบริ ษัท ในการบริ ห ารกิ จ การของบริ ษัทให เปน ตามวั ต ถุ ป ระสงค ขอ บั งคั บ นโยบาย ระเบี ย บ
ขอกําหนด คําสั่ง มติที่ประชุมผูถือหุนและ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารของบริษัททุกประการ
8. มีอํานาจออกคําสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามนโยบาย และผลประโยชนของบริษัท และ
เพื่อรักษาระเบียบวินัยการทํางานภายในองคกร
9. มีอํานาจกระทําการและแสดงตนเปนตัวแทนของบริษัทตอบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวของจําเปน และเปนการดําเนิน
ธุรกรรมทางการคาปกติ เพื่อผลประโยชนของบริษัท
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10. ปฏิบัติหนาที่อื่นใด ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท รวมถึงการมอบ
อํานาจชวงในการดําเนินการดังกลาวขางตนเพื่อกอใหเกิดความคลองตัวในการดําเนินงานของบริษัท
คุณสมบัติของผูบริหาร
ผูบริหารของบริษัทขอรับรองวา เปนผูมีจริยธรรม มีความสามารถ มีประสบการณในธุรกิจ มีการบริหารงานดวยความ
ซื่อสัตยสุจริตและระมัดระวังเพื่อประโยชนของบริษัท มีความตั้งใจที่จะดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง มีความเขาใจและรับผิดชอบตอ
สาธารณชนและเปนบุคคลที่มีชื่ออยูในระบบขอมูลรายชื่อผูบริหาร ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ที่ กจ. 5/2548 เรื่อง ขอกําหนดเกี่ยวกับผูบริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย

การสรรหากรรมการและผูบริหาร
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนของบริษัทมีหนาที่ในการสรรหากรรมการและผูบริหาร ในการพิจารณา
คัดเลือกบุคลที่จะไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการตางๆ หรือผูบริหาร มีหลักเกณฑและขั้นตอน ดังตอไปนี้ :-

การสรรหากรรมการบริษัท
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนของบริษัทจะพิจารณาคุณสมบัติเบื้องตนและพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ
คุณสมบัติตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลัก ทรัพย ที่เกี่ยวของตามเกณฑที่ กฎหมายกําหนด รวมทั้ งพิจารณาจากป จจัยในดานอื่นๆ มาประกอบกัน เชน ความรู
ความสามารถ ประสบการณที่เกี่ยวของกับธุรกิจ และความเอื้อประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท เปนตน โดยมีหลักเกณฑและ
ขั้นตอนดังตอไปนี้:1. กรรมการของบริษัทตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่
ประชุมผูถือหุน
2. คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการไมนอยกวา 5 คน และกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด
ตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร และกรรมการตองมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนด
3. คณะกรรมการบริษัทตองมีกรรมการอิสระไมนอยกวา 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และมีจํานวนไมต่ํากวา 3 คน ซึ่ง
กรรมการอิสระตองถือหุนไมเกินรอยละหนึ่งของจํานวนทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชําระแลวของบริษัท และบริษัทที่
เกี่ยวของโดยรวมหุนที่ถือโดยบุคคลที่เกี่ยวของดวย
4. ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงหนึ่งในสาม ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกให
ตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรกและป
ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับฉลากกันวาผูใดจะออก สวนปหลังตอไป ใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนาน
ที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงแลวนั้นอาจไดรับเลือกตั้งกลับเขามาเปนกรรมการใหมได
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5. กอนการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง บริษัทจะเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอรายชื่อบุคคลที่จะเขามาดํารงตําแหนง
กรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนจะรวบรวมรายชื่อดังกลาว
เพื่อพิจารณาคุณสมบัติตามกฎเกณฑที่เกี่ยวของ และคัดเลือกรายชื่อที่เหมาะสม เพื่อนําเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา
อนุมัติตอไป
6. ที่ประชุมผูถือหุนเปนผูแตงตั้งกรรมการ โดยใชเสียงขางมากตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้ :6.1. ผูถือหุนคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง
6.2. ในการเลือกกรรมการ อาจใชวิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเปนรายบุคคล คราวละคนหรือคราวละหลายคน
รวมกันเปนคณะ ตามแตที่ประชุมผูถือหุนจะเห็นสมควร แตในการลงมติแตละครั้งผูถือหุนตองออกเสียงดวยคะแนนที่มี
อยูทั้งหมด จะแบงคะแนนเสียงแกคนใดหรือคณะใดมากนอยเพียงใดไมได
6.3. การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการใหใชเสียงขางมาก หากมีคะแนนเสียงเทากันใหผูเปนประธานในที่ประชุม
เปนผูออกเสียงชี้ขาด
7. ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหค ณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทนคัดเลือกและนําเสนอบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด
และ พ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป โดยมติดังกลาว
ของคณะกรรมการจะตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนกรรมการที่ยังเหลืออยูเวนแตวาระของ
กรรมการจะเหลือนอยกวาสองเดือน โดยบุคคลซึ่งไดรับแตงตั้งเขาเปนกรรมการแทนจะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทา
วาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการที่ตนแทน
8. ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระได ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา
สามในสี่ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหุนที่ถือ
โดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

การสรรหากรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด ว ยกรรมการอิ ส ระอย า งน อ ย 3 คน โดยมี ว าระอยู ใ นตํ า แหน ง คราวละ 3 ป โดย
คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถือหุนเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทมีนโยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ ใหสอดคลองกับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอ
ขายหุนที่ออกใหม โดยจะตองมีคุณสมบัติดังนี้ :1.

ถือหุนไมเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง โดยใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการตรวจสอบรายนั้นๆ ดวย

2.

ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุม
ของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง เวนแตจะไดพน
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จากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน ก.ล.ต. หรือกอนวันที่ไดรับ
แตงตั้งเปนกรรมการตรวจสอบ
3.

ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปน บิดามารดา คูสมรส
พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอให
เปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอย (ถามี)

4.

ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ใน
ลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการ
ซึ่งไมใชกรรมการอิสระ หรือผูบริหารของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอ
สํานักงาน ก.ล.ต. หรือกอนวันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ความสัมพันธตามที่กลาวขางตนรวมถึงการทํา
รายการทางการคาที่กระทําเปนปกติเพื่อประกอบกิจการ การเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือ
บริการ หรือการใหหรือรับความชวยเหลือทางการเงิน ดวยการรับหรือใหกูยืม ค้ําประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกัน
หนี้สิน รวมถึงพฤติการณอื่นทํานองเดียวกัน ซึ่งเปนผลทําใหบริษัทหรือคูสัญญามีภาระหนี้ที่ตองชําระตออีกฝายหนึ่ง ตั้งแต
รอยละ 3 ของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต 20 ลานบาทขึ้นไป แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา ทั้งนี้ การ
คํานวณภาระหนี้ดังกลาวใหเปนไปตามวิธีการคํานวณมูลคาของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แตในการพิจารณาภาระหนี้ดังกลาว ใหนับรวม
ภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหวางหนึ่งปกอนวันที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5.

ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง และไมเปน
ผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชี
ของบริษั ท บริษั ทใหญ บริษั ทยอย บริษั ทร วม หรือนิติบุค คลที่อาจมีความขั ดแยงสั งกั ดอยู เวนแตจะไดพ นจากการมี
ลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน ก.ล.ต. หรือกอนวันที่ไดรับแตงตั้งเปน
กรรมการตรวจสอบ

6.

ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่ง
ไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจาก บริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูใหบริการทางวิชาชีพเปนนิติบุคคล ใหรวมถึงการเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ
ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการ ของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอย
กวาสองปกอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน ก.ล.ต. หรือกอนวันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการตรวจสอบ

7.

ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่
เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท

8.

ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท
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9.

ไมเปนกรรมการที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย
บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง

10. ไมเปนกรรมการของบริษัทใหญ บริษัทยอย หรือบริษัทยอยลําดับเดียวกันเฉพาะที่เปนบริษัทจดทะเบียน
11. มีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ตองมีกรรมการตรวจสอบอยาง
นอย 1 คน ที่มีความรูและประสบการณดานการบัญชีและ/หรือการเงินเพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่ในการสอบทานความ
นาเชื่อถือของงบการเงินได
สําหรับหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งกรรมการตรวจสอบเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งกรรมการบริษัท กรรมการ
ตรวจสอบซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับการแตงตั้งใหกลับมาดํารงตําแหนงใหมได กรณีที่ตําแหนงกรรมการตรวจสอบวาง
ลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถือหุนแตงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวน
เปนกรรมการตรวจสอบเพื่อใหกรรมการตรวจสอบมีจํานวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด โดยบุคคลที่เปนกรรมการ
ตรวจสอบแทนจะอยูในตําแหนงไดเพียงวาระที่เหลืออยูของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนทดแทน และบริษัทตองแจงตลาดหลักทรัพยฯ
ทันทีที่กรรมการตรวจสอบลาออกหรือถูกใหออกกอนครบวาระ

การสรรหากรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัทเปนผูแตงตั้งกรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการหรือผูบ ริหารระดับสูงของบริษัทที่ส ามารถ
บริหารงานในเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตามปกติธุรกิจและงานบริหารของบริษัท และสามารถกําหนดนโยบาย แผนธุรกิจ
งบประมาณ โครงสรางการบริหารงาน รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่คณะกรรมการ
บริษัทกําหนด

การสรรหากรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทเปนผูแตงตั้งกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน โดยเลือกจากกรรมการบริษัท เปนจํานวนไม
นอยกวา 3 คน โดยมีวาระอยูในตําแหนงคราวละ 3 ป เพื่อทําหนาที่สรรหา และนําเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สําหรับการ
เขาดํารงตําแหนงกรรมการเปนครั้งแรก และพิจารณาผลงาน คุณสมบัติ และความเหมาะสมของกรรมการที่พนตําแหนงและสมควร
ไดรับเลือกตั้งใหม เสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ และเสนอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อแตงตั้งเปนกรรมการ
บริษัท รวมทั้งมีหนาที่เสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับอัตราคาตอบแทนของประธานกรรมการ และกรรมการบริษัท
เพื่อนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ และจัดทํานโยบายอัตราคาตอบแทน และกําหนดเงื่อนไข ในการวาจางผูบริหาร
ระดับผูอํานวยการฝายขึ้นไป
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การสรรหากรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทเปนผูแตงตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยเลือกจากกรรมการเปนจํานวนไมนอยกวา 3 คน โดยมี
วาระอยูในตําแหนงคราวละ 3 ป เพื่อทําหนาที่กําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาใน
เรื่องการบริหารความเสี่ยงโดยรวม ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงในเรื่องตาง ๆ เชน ความเสี่ยงดานกลยุทธ ความเสี่ยงดานสภาพคลอง
ความเสี่ยงดานเครดิต ความเสี่ยงดานตลาด ความเสี่ยงดานการปฏิบัติการ หรือความเสี่ยงอื่นๆ ที่มีนัยสําคัญตอบริษัท เปนตน
รวมทั้งกํากับ ดูแล ทบทวนและใหขอเสนอแนะตอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับนโยบายการบริหารความเสี่ย ง วิ ธีปฏิบัติที่เป น
มาตรฐาน กลยุทธและการวัดความเสี่ยงโดยรวมเพื่อใหมั่นใจไดวากลยุทธการบริหารความเสี่ยงไดนําไปปฏิบัติอยางเหมาะสม

การสรรหาผูบริหาร
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเปนผูพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของบุคลากรที่มีประสบการณ
และความรูความสามารถในการบริหารงานในสายงานที่เกี่ยวของเพื่อดํารงตําแหนงผูบริหารระดับผูอํานวยการฝายขึ้นไป โดยจะ
เสนอใหคณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแตงตั้ง

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
คาตอบแทนกรรมการและผูบริหารของบริษัทในป 2554 มี ดังนี้ :คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน


คาตอบแทนกรรมการ
ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัท ประจําป 2554 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554 ไดมีมติกาํ หนดคาตอบแทนกรรมการ
บริษัทประจําป 2554 ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียง เงินเดือน โบนัส เบี้ยประชุม คาเบี้ยประกันภัยทางธุรกิจ คาตอบแทนพิเศษ
และคาตอบแทนอื่น เปนจํานวนไมเกิน 6,000,000 บาท ซึ่งมีรายละเอียดสรุปไดดังนี้ :1) คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการ

จํานวน

30,000 บาทตอครั้ง

กรรมการ

จํานวน

20,000 บาทตอครั้ง

ยกเวนกรรมการที่เปนผูบริหารของบริษัทจะไมมสี ิทธิไดรับคาเบีย้ ประชุมนี้
2) คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

จํานวน

15,000 บาทตอครั้ง

กรรมการตรวจสอบ

จํานวน

10,000 บาทตอครั้ง
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3) คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน จํานวน 15,000 บาทตอครั้ง
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

จํานวน 10,000 บาทตอครั้ง

ยกเวนกรรมการที่เปนผูบริหารของบริษัทจะไมมสี ิทธิไดรับคาเบีย้ ประชุมนี้
4) คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จํานวน

15,000 บาทตอครั้ง

กรรมการบริหารความเสีย่ ง

10,000 บาทตอครั้ง

จํานวน

ยกเวนกรรมการที่เปนผูบริหารของบริษัทจะไมมสี ิทธิไดรับคาเบีย้ ประชุมนี้
5) สวนที่เหลือใหสาํ รองไวสําหรับการจายโบนัส คาเบี้ยประกันภัยทางธุรกิจ คาตอบแทนพิเศษ และคาตอบแทนอื่น
ใหแกคณะกรรมการบริษัท โดยมอบหมายใหคณะกรรมการเปนผูจ ัดสรร
โดยคาตอบแทนที่กรรมการไดรับเปนรายบุคคลในป 2554 มีดังนี้ :รายชื่อ
ดร.ปรัชญา เปยมสมบูรณ
รองศาสตราจารย.ดร.ณรงค อยูถนอม

ผูชวยศาสตราจารยกัลยาภรณ ปานมะเริง

นายนพปฎล เจสัน จิรสันติ์
นายกณวรรธน อรัญ
นายสงวนเกียรติ ลิ่วมโนมนต
นายมารค ดี.เรมีจาน
นายอนาวิล จิรธรรมศิริ

นางสาวคู เมน ไว

ตําแหนง
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการ
ตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน
กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และประธาน
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการ และกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
กรรมการ
กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจาหนาที่บริหาร
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และ
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการ กรรมการบริหาร รองกรรมการผูจดั การ และ
ผูอํานวยการฝายจัดซื้อ
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คาเบี้ยประชุม (บาท)
240,000
240,000

385,000

250,000
310,000
120,000
120,000
-

-
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รายชื่อ
นางสาวศรุตา จิรธรรมศิริ

ตําแหนง
กรรมการ กรรมการบริหา และผูอํานวยการฝายขายและ
การตลาด

รวมทั้งสิ้น


คาเบี้ยประชุม (บาท)
1,665,000

คาตอบแทนกรรมการบริหารและผูบริหาร

คาตอบแทน
เงินเดือน โบนัส และสวัสดิการอื่นๆ

จํานวนราย
6

คาตอบแทนอื่นๆ
-ไมม-ี
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11 การกํากับดูแลกิจการ
บริษัทมีนโยบายการปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practice) เพื่อเสริมสรางความโปรงใส และเปนประโยชน
ตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท อันจะทําใหเกิดความเชื่อมั่นในกลุมผูถือหุน ผูลงทุน และผูที่เกี่ยวของทุกฝาย ดังนั้น คณะกรรมการ
บริษัทจึงไดมีการกําหนดหลักการการกํากับดูแลกิจการซึ่งเปนการปฏิบัติตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีซึ่งกําหนดโดยตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยโดยหลักการการกํากับดูแลกิจการของบริษัทครอบคลุมหลักการ 5 หมวดดังนี้
หมวดที่ 1 สิทธิของผูถือหุน (The Rights of Shareholders)
บริษัทตระหนักและใหความสําคัญในสิทธิพื้นฐานตางๆของผูถือหุนทั้งในฐานะของเจาของบริษัท และในฐานะนักลงทุนใน
หลักทรัพย เชนสิทธิในการซื้อขายหรือโอนหลักทรัพยที่ตนถืออยูสิทธิในการไดรับขอมูลของบริษัทอยางเพียงพอ สิทธิในการที่จะไดรับ
สวนแบงผลกําไรจากบริษัทสิทธิตางๆในการประชุมผูถือหุนสิทธิในการแสดงความคิดเห็นสิทธิในการรวมตัดสินใจในเรื่องสําคัญของ
บริษัทเชนการจัดสรรเงินปนผลการแตงตั้งหรือถอดถอนกรรมการการแตงตั้งผูสอบบัญชีการอนุมัติธุรกรรมที่สําคัญและมีผลตอ
ทิศทางในการดําเนินธุรกิจของบริษัทเปนตน
นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานตางๆขางตนแลวบริษัทยังไดดําเนินการในเรื่องตางๆที่เปนการอํานวยความสะดวกในการใชสิทธิ
ของผูถือหุนดังนี้ :1. บริษัทจะจัดใหมีการประชุมใหญสามัญประจําปทุกป โดยจะจัดภายใน 4 เดือนนับจากวันสิ้นสุดรอบบัญชีในแตละป
พรอมทั้งจัดสงหนังสือนัดประชุม และขอมูลประกอบการประชุมตามวาระตางๆใหผูถือหุนรับทราบลวงหนากอนวันประชุม 7 วัน กอน
การประชุมและลงประกาศหนังสือพิมพแจงวันนัดประชุมลวงหนาเปนเวลา 3 วันติดตอกันกอนที่จะถึงวันประชุมโดยในแตละวาระ
การประชุมจะมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบไปดวย
2. บริษัทจะเผยแพรขอมูลประกอบวาระการประชุมผูถือหุนลวงหนาในเว็บไซตของบริษัท พรองทั้งชี้แจงสิทธิของผูถือหุนใน
การเขาประชุม และสิทธิออกเสียงลงมติของผูถือหุน
3. ในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเองบริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระ
หรือบุคคลใดๆเขารวมประชุมแทนตนไดโดยใชหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งที่บริษัทไดจัดสงไปพรอมกับหนังสือนัดประชุม
4. กอนการประชุมบริษัทจะเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถสงความคิดเห็นขอเสนอแนะขอซักถามไดลวงหนากอนวันประชุม
ผานอีเมลแอดแดรสของเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
5. ในการประชุมบริษัทจะเปดโอกาสใหผูถือหุนตั้งขอซักถาม ใหขอเสนอแนะ หรือแสดงความเห็นตอที่ประชุมในประเด็น
ตางๆ อยางอิสระและเทาเทียมกัน ทั้งนี้ในการประชุมผูถือหุนจะมีกรรมการและผูบริหารที่เกี่ยวของเขารวมประชุมเพื่อตอบคําถาม
และใหขอมูลรายละเอียดในที่ประชุม
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หมวดที่ 2 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)
บริษัทจะใหโอกาสแกผูถือหุนอยางเทาเทียมกันทุกราย และกําหนดใหสิทธิออกเสียงในที่ประชุมเปนไปตามจํานวนหุน โดย
หนึ่งหุนมีสิทธิเทากับหนึ่งเสียงและไมกระทําการใดๆ ที่เปนการจํากัดหรือละเมิดสิทธิหรือลิดรอนสิทธิของผูถือหุน ไมวาจะเปนผูถือหุน
รายใหญ ผูถือหุนสวนนอย นักลงทุนสถาบัน ผูถือหุนตางชาติ บริษัทกําหนดใหกรรมการอิสระเปนผูมีหนาที่ดูแลผูถือหุนสวนนอย
โดยผู ถื อหุนส วนนอยสามารถเสนอแนะ แสดงความคิ ด เห็ นหรื อข อรอ งเรีย นไปยั งกรรมการอิ ส ระซึ่ งจะพิจ ารณาดํ าเนิน การให
เหมาะสมในแตละเรื่อง เชน หากเปนขอรองเรียน กรรมการอิสระจะดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงและหาวิธีการแกไขใหเหมาะสม
กรณีเปนขอเสนอแนะที่เปนเรื่องสําคัญและมีผลตอผูมีสวนไดเสียโดยรวม หรือมีผลตอการประกอบธุรกิจของบริษัท กรรมการอิสระ
จะเสนอเรื่องดังกลาวตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณากําหนดเปนวาระการประชุมในการประชุมผูถือหุนเปนตน
การดําเนินการประชุมเปนไปตามขอบังคับบริษัทตามลําดับวาระการประชุมมีการเสนอรายละเอียดในแตละวาระครบถวน
มีการแสดงขอมูลประกอบการพิจารณาอยางชัดเจน รวมทั้งจะไมเพิ่มวาระการประชุมที่ไมแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนาโดยไมจําเปน
โดยเฉพาะวาระที่มีความสําคัญที่ผูถือหุนตองใชเวลาในการศึกษาขอมูลกอนการตัดสินใจ ทั้งนี้ในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวม
ประชุมดวยตนเอง และเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆเขารวมประชุมแทนตนได โดยใช
หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทไดจัดสงไปพรอมกับหนังสือนัดประชุม การลงคะแนนเสียงเปนไปอยางโปรงใสตามลําดับวาระที่กําหนด
โดยวาระการเลือกตั้งกรรมการจะเปดโอกาสให ผูถือหุนไดใชสิทธิในการแตงตั้งกรรมการดวยการลงมติเปนรายคน
นอกจากนั้นบริษัทไดกําหนดมาตรการการปองกันการใชขอมูลภายในโดยมิชอบ (Insider trading) ของบุคคลที่เกี่ยวของ
ซึ่งหมายถึง กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานในหนวยงานที่เกี่ยวของกับขอมูลภายใน (รวมทั้งคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
ของบุคคลดังกลาว) โดยหามบุคคลที่เกี่ยวของทําการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทเปนระยะเวลาอยางนอย 1 เดือนกอนมีการเปดเผย
งบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจําปและควรรอคอยอยางนอย 24 ชั่ วโมงภายหลังการเปด เผยขอมูล ดั งกลาวใหแก
สาธารณชนแลว รวมทั้งหามไมใหเปดเผยขอมูลนั้นตอบุคคลอื่นดวย
บริษัทไดใหขอมูลแกกรรมการ และผูบริหารเกี่ยวกับหนาที่ที่ผูบริหารตองรายงานการถือหลักทรัพยในบริษัท และบทกําหนด
โทษตาม พ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 และตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และในกรณีที่
กรรมการหรือผูบริหารมีการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัท ตองรายงานการถือหลักทรัพยในบริษัทของตนเอง คูสมรส และบุตรที่ยังไม
บรรลุนิติภาวะตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 ภายใน 3 วันทําการ ใหสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยทราบ เพื่อเผยแพรตอสาธารณะตอไป
หมวดที่ 3 บทบาทของผูมีสวนไดเสีย (The Role of Stakeholders)
บริษัทไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุมไมวาจะเปนผูมีสวนไดเสียภายในไดแก พนักงานและผูบริหาร
ของบริษัทหรือผูมีสวนไดเสียภายนอกเชนคูแขง คูคาลูกคาเปนตนโดยบริษัทตระหนักดีวาการสนับสนุนและขอคิดเห็นจากผูมีสวนได
เสียทุกกลุมจะเปนประโยชนในการดําเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริษัทดังนั้นบริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดที่
เกี่ยวของเพื่อใหสิทธิของผูมีสวนไดเสียดังกลาวไดรับการดูแลเปนอยางดีนอกจากนั้นบริษัทยังสงเสริมใหมีความรวมมือระหวางบริษทั
และกลุมผูมีสวนไดเสียแตละกลุมเพื่อสรางความมั่นคงใหแกบริษัทตามแนวทางดังตอไปนี้ :-
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(ก) ผูถือหุน

: บริษัทมุงเนนพัฒนาองคกรใหมกี ารเติบโตอยางตอเนื่องซึ่งจะสงผลใหบริษัทมีรายไดและ
ผลกําไรเพิ่มขึ้นไดเปนการเพิม่ มูลคาของบริษัทและสงผลใหผูถอื หุนของบริษัทไดรับ
ผลตอบแทนสูงสุด

(ข) ลูกคา

: บริษัทคํานึงถึงคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ รวมถึงการเอาใจใสและรับผิดชอบ
ตอลูกคาดวยความซื่อสัตยและเปนธรรม

(ค) คูคา

: บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติตอคูค าอยางเปนธรรมเปนไปตามเงื่อนไขทางการคาและ/หรือ
ขอตกลงในสัญญาที่ทํารวมกันเพื่อกอใหเกิดความสัมพันธอันดีทางธุรกิจซึ่งจะเปน
ประโยชนทุกฝาย

(ง) คูแขง

: บริษัทสงเสริมนโยบายการแขงขันทางการคาอยางเสรีและเปนธรรม และจะปฏิบัติตาม
กรอบกติกาการแขงขันที่ดี

(จ) พนักงาน

: บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติตอพนักงานทุกคนอยางเทาเทียม เปนธรรม ใหผลตอบแทน
และสวัสดิการที่เหมาะสม รวมถึงการสนับสนุนเพื่อพัฒนาความรูความสามารถของ
พนักงาน

(ฉ) ชุมชนและสังคม

: บริษัทใหความสําคัญและรับผิดชอบตอชุมชนและสังคม โดยดําเนินธุรกิจอยางมี
จริยธรรม และใหการสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ที่เกื้อกูลและสรางสรรคตอสังคมตามความ
เหมาะสม

(ช) สิ่งแวดลอม

: บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบตางๆเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมอยางเครงครัดและวาง
แนวทางในการควบคุมผลกระทบตอสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง

ทั้งนี้บริษัทจะปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมายและกฎระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหสิทธิของผูมีสวนไดเสีย เหลานั้น
ไดรับการดูแลอยางดี
หมวดที่ 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส (Disclosure and Transparency)
บริษัทตระหนักดีถึงความสําคัญของการเปดเผยขอมูลที่มีความถูกตองครบถวนและโปรงใสทั้งรายงานขอมูลทางการเงิน
และขอมูลทั่วไปตามหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย ตลอดจนขอมูลอื่นที่สําคัญที่มีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัทซึ่งลวนมีผลตอกระบวนการตัดสินใจของผูลงทุนและผูมี
สวนไดเสียของบริษัทโดยบริษัทไดเผยแพรขอมูลสารสนเทศของบริษัทตอผูถือหุนนักลงทุนและสาธารณชนผานชองทางและสื่อการ
เผยแพรขอมูลตางๆของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยรวมถึง
เว็บไซตของบริษัทคือ www.chowsteel.com
ในสวนของงานดานผูลงทุนสัม พันธนั้น บริษัทมีก ารจัด ตั้งฝายนักลงทุนสัมพันธ(Investor Relations)เพื่อทําหนา ที่
ติดตอสื่อสารกับผูลงทุน ผูถือหุน รวมทั้งนักวิเคราะหและภาครัฐที่เกี่ยวของ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงิน
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และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจําป งบการเงินดังกลาวจัดทําขั้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปใน
ประเทศไทย โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอรวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอในงบ
การเงิน ซึ่งในการนั้นคณะกรรมการตรวจสอบจะเปนผูสอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายในรวมถึงการ
เปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)
1. โครงสรางคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยบุคคลซึ่งมีความรูความสามารถโดยเปนผูมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายและ
ภาพรวมขององคกรตลอดจนมีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแลตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทใหเปนไปตามแผน
ที่วางไวอยางเปนอิสระ
ปจจุ บันคณะกรรมการบริษัท มีจํานวน 10 ทาน ประกอบดวย กรรมการที่เป นผูบริหาร 3 ท าน และกรรมการที่ไมเป น
ผูบริหาร 7 ทาน โดยกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 4 ใน 7 ทานดังกลาว มีคุณสมบัติเปนกรรมการอิสระ ซึ่งจะทําใหเกิดการถวงดุลใน
การออกเสียงพิจารณาเรื่องตางๆ ตลอดจนมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบไปดวยคณะกรรมการอิสระ 4 ทาน ทําหนาที่เปน
ตัวแทนของผูถือหุนในการทําหนาที่กํากับดูแลดําเนินงานของบริษัทใหมีความถูกตองและโปรงใส
ตามขอบังคับของบริษัทกําหนดไววาในการประชุมสามัญประจําปกรรมการตองออกจากตําแหนงหนึ่งในสามถาจํานวน
กรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมไดก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสามกรรมการที่จะตองออกจากตําแหนง
ในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหใชวิธีจับฉลากกันวาผูใดจะออกสวนปหลังๆตอไปใหกรรมการคนที่อยูใน
ตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนงอยางไรก็ตามกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจไดรับเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมก็ได
นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการ 4 ชุดไดแกคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อปฏิบัติหนาที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให
คณะกรรมการบริษั ท พิ จารณาหรื อรับทราบซึ่ งคณะอนุ ก รรมการแต ละชุ ด มีสิ ทธิหน า ที่ต ามที่ไ ด กํ าหนดไว ใ นอํ า นาจหน าที่ ของ
คณะกรรมการแตละชุด
บริษัทไดแบงแยกบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการบริษัทกับผูบริหารอยางชัดเจนโดยคณะกรรมการ
บริษัททําหนาที่ในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลการดําเนินงานของผูบริหารในระดับนโยบายในขณะที่ผูบริหารทําหนาที่
บริหารงานของบริษัทในดานตางๆใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนดดังนั้นประธานกรรมการบริษัทและประธานเจาหนาที่บริหารจึงเปน
บุคคลคนละคนกันโดยทั้งสองตําแหนงตองผานการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อใหไดบุคคลที่มีความเหมาะสมที่สุด
ทั้งนี้บริษัทมีเลขานุการคณะกรรมการบริษัทซึ่งทําหนาที่ใหคําแนะนําดานกฎเกณฑตางๆที่คณะกรรมการจะตองทราบและ
ปฏิบัติหนาที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการรวมทั้งประสานงานใหมีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ
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2. บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยบุคคลที่มีความรูทักษะและความเชี่ยวชาญที่หลากหลายและมีภาวะผูนํา ซึ่งเปนที่
ยอมรับโดยคณะกรรมการบริษัทจะมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศนภารกิจกลยุทธนโยบายแนวทางในการประกอบธุรกิจและกํากับ
ดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทใหเปนไปตามกฎหมายวัตถุประสงค ขอบังคับ และมติของที่ประชุมผูถือหุนและเพื่อประโยชนในการ
ติดตามและกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทอยางใกลชิดคณะกรรมการบริษัทจึงไดจัดตั้งคณะกรรมการชุดตางๆเพื่อติดตามและ
ดูแลการดําเนินงานของบริษัท
2.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
บริษัทไดจัดใหมีนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทเปนลายลักษณอักษรซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไดใหความ
เห็นชอบนโยบายดังกลาวทั้งนี้คณะกรรมการจะไดจัดใหมีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวเปนประจํา
นอกจากนี้ ภายหลังจากที่หุนสามัญของบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว บริษัทจะถือปฏิบัติตามกฎ
และขอบังคับตางๆ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ตลาดหลักทรัพย เอ็มเอไอ กําหนดทุกประการ โดยจะเปดเผยรายงานการกํากับดูแลกิจการไวในรายงานประจําปและแบบแสดง
รายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1)
2.2 จรรยาบรรณธุรกิจ
บริษัทไดกําหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการฝายบริหารและพนักงานเพื่อใหผูเกี่ยวของยึดถือเปน
แนวทางในการปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจของบริษัทดวยความซื่อสัตยสุจริตและเที่ยงธรรมทั้งการปฏิบัติตอบริษัทผูมีสวนไดเสียทุก
กลุมสาธารณชนและสังคมรวมทั้งการกําหนดระบบติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวเปนประจํา
ทั้งนี้บริษัทไดมีการประกาศและแจงใหพนักงานทุกคนรับทราบและยึดปฏิบัติอยางเครงครัดรวมถึงใหมีการปฏิบัติตาม
แนวทางดังกลาว
2.3 ความขัดแยงทางผลประโยชน
บริษัทไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชนบนหลักการที่วาการตัดสินใจใดๆในการดําเนินกิจกรรมทาง
ธุรกิจจะตองทําเพื่อผลประโยชนสูงสุดของบริษัทเทานั้นและควรหลีกเลี่ยงการกระทําที่กอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนโดย
กําหนดใหผูที่มีสวนเกี่ยวของหรือเกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณาตองแจงใหบริษัททราบถึงความสัมพันธหรือการเกี่ยวโยงของตนใน
รายการดังกลาว และตองไมเขารวมการพิจารณาตัดสินรวมถึงไมมีอํานาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ
คณะกรรมการตรวจสอบจะนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการที่มีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนซึ่งไดมีการพิจารณาความเหมาะสมอยางรอบคอบและไดปฏิบัติตามหลักเกณฑที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและ
หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยรวมทั้งจะไดมีการเปดเผยไวในงบการเงิน รายงานประจําปและ
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) ดวย
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2.4 ระบบการควบคุมภายใน
บริ ษั ท ได ใ ห ค วามสํ า คั ญ ต อ ระบบควบคุ ม ภายในทั้ ง ในระดั บ บริ ห ารและระดั บ ปฏิ บั ติ ง าน และเพื่ อ ให เ กิ ด ความมี
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานบริษัทจึงไดกําหนดภาระหนาที่อํานาจการดําเนินการของผูปฏิบัติงานและผูบริหารไวเปนลายลักษณ
อักษรอยางชัดเจนมีการควบคุมดูแลการใชทรัพยสินของบริษัทใหเกิดประโยชนและมีการแบงแยกหนาที่ผูปฏิบัติงาน ผูติดตาม
ควบคุมและประเมินผลออกจากกันโดยบริษัทไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทําหนาที่ในการสอบทานระบบการควบคุม
ภายในและการตรวจสอบภายในใหมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผลและมีการวาจางผูเชี่ยวชาญจากภายนอกเพื่อทําหนาที่
ติดตาม ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และรายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อใหมั่นใจวาการปฏิบัติงานหลัก
ที่สําคัญของบริษัทไดดําเนินการตามแนวทางที่กําหนดและมีประสิทธิภาพ
2.5 การบริหารความเสี่ยง
บริษัทไดมีการทําการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในที่มีอยูเพื่อพิจารณาหาแนวทางในการปรับปรุงแกไข
การปฏิบัติงานใหผลการดําเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2.6 รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบจะทําหนาที่สอบทานรายงานทางการเงินโดยมีฝายบัญชีและการเงิน และผูสอบบัญชีมาประชุม
รวมกันและนําเสนอรายงานทางการเงินตอคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาสโดยคณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงิน
รวมของบริษัทรวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน) ที่ปรากฏใน
รายงานประจําปงบการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีรับรองและตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีของบริษัทรวมทั้งจะ
ดําเนินการเปดเผยขอมูลสารสนเทศที่สําคัญทั้งขอมูลทางการเงินและไมใชการเงินบนพื้นฐานของขอเท็จจริงอยางครบถวนและ
สม่ําเสมอ
3. การประชุมคณะกรรมการ
ตามขอบังคับของบริษัท บริษัทจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอยางนอยทุก 3 เดือน และจะจัดใหมีการประชุม
พิเศษเพิ่มตามความจําเปน มีการสงหนังสือเชิญประชุมลวงหนา 7 วันกอนวันประชุม เวนแตในกรณีจําเปนรีบดวนเพื่อรักษาสิทธิ
ประโยชนของบริษัท ทั้งนี้ในการประชุมแตละครั้งไดมีการกําหนดวาระในการประชุมอยางชัดเจน มีเอกสารประกอบการประชุมที่
ครบถวนเพียงพอ โดยจัดสงใหกับคณะกรรมการลวงหนา เพื่อใหคณะกรรมการไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวม
ประชุม
ในการประชุม ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจาหนาที่บริหารเปนผูรวมกันกําหนดวาระการประชุมและพิจารณา
เรื่องเขาวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปดโอกาสใหกรรมการแตละคนสามารถเสนอเรื่องตางๆเพื่อเขารับพิจารณาเปน
วาระการประชุมได โดยที่กรรมการทุกทานสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นไดอยางเปดเผย และมีประธานที่ประชุมเปนผู
ประมวลความเห็นและขอสรุปที่ไดจากการประชุม ทั้งนี้ในการลงมติในที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทใหถือมติเสียงขางมาก โดยให
กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีสวนไดเสียจะไมเขารวมประชุมและ/หรือไมใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ
ถาคะแนนเสียงเทากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเพื่อชี้ขาด นอกจากนี้รายงานการประชุมจะถูกจัดทําเปน
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ลายลักษณอักษรภายหลังมีการประชุมเสร็จ และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผานการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พรอมให
คณะกรรมการบริษัทและผูที่เกี่ยวของตรวจสอบได
ในป 2554 บริษัทไดมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ 10 ครั้ง คณะกรรมการบริหาร 6
ครั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 5 ครั้ง และไมมีการจัดประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน โดยมีรายละเอียด
การเขารวมประชุมของกรรมการแตละทานดังนี้ :คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริษัท
ตรวจสอบ
บริหาร
รวม 8 ครั้ง
ดร.ปรัชญา เปยมสมบูรณ
รองศาสตราจารย ดร.ณรงค อยูถนอม
ผูชวยศาสตราจารยกัลยาภรณ ปานมะเริง
นายนพปฎล เจสัน จิรสันติ์
นายกณวรรธน อรัญ
นายสงวนเกียรติ ลิ่วมโนมนต
นายมารค ดี.เรมีจาน
นายอนาวิล จิรธรรมศิริ
นางสาวคู เมน ไว
นางสาวศรุตา จิรธรรมศิริ
นายสุทธิชัย สุรพัฒน
นายวรวิทย เอื้อทรัพยสกุล
นายสมภพ เอี่ยมสุวรรณ

8/8
8/8
8/8
8/8
8/8
6/8
6/8
7/8
7/8
4/8
-

รวม 10 ครั้ง
8/10
10/10
9/10
10/10
-

รวม 6 ครั้ง
6/6
6/6
3/6
6/6
6/6
6/6

คณะกรรมการ
สรรหาและ
กําหนด
คาตอบแทน
รวม 0 ครั้ง
0/0
0/0
0/0
0/0
-

คณะกรรมการ
บริหารความ
เสี่ยง
รวม 5 ครั้ง
5/5
5/5
4/5
-

4. คาตอบแทน
บริษัทแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และกําหนดนโยบายคาตอบแทนกรรมการบริษัทไวอยางชัดเจน
และโปรงใส โดยคาตอบแทนอยูในระดับที่เหมาะสมกับหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการแตละทาน เพียงพอที่จะดูแลรักษา
กรรมการที่มีความรูความสามารถ และตองผานการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําป (Annual General Meeting: AGM)
ทั้งนี้ บริษัทกําหนดใหมีการเปดเผยคาตอบแทนที่จายใหแกกรรมการและผูบริหารตามรูปแบบที่สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด
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5. การพัฒนากรรมการและผูบริหาร
คณะกรรมการมีนโยบายสงเสริมใหมีการอบรมและใหความรูแกกรรมการผูเกี่ยวของในระบบกํากับดูแลกิจการของบริษัท
ซึ่งประกอบดวยกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร ตลอดจนผูบริหารของบริษัท เพื่อใหการปฏิบัติงานมีการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง หากมีการเปลี่ย นแปลงกรรมการ บริษัทจะจัดใหมีก ารแนะนําแนวทางในการดําเนินธุรกิจของบริษัท และขอมูลที่เปน
ประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการใหม เพื่อสงเสริมใหการปฏิบัติหนาที่มีประสิทธิภาพอยางตอเนื่องภายใตกรอบการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี
นอกจากนี้ บริษัทไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรของบริษัท ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ดังนั้น
บริษัทจึงมีนโยบายการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรของบริษัทในทุกระดับอยางตอเนื่อง โดยบริษัทไดจัดทําระบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานโดยมีตัวชี้วัดประสิทธิภาพทั้งในระดับองคกรและระดับหนวยงาน และทบทวนลักษณะงานใหสอดคลองกับแผนงานทาง
ธุรกิจ เพื่อนําไปสูการสรางระบบการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ทั้งนี้บริษัทไดวางแนวทางโดยกําหนดแผนการฝกอบรมและพัฒนา
พนักงานในสวนตางๆ ของบริษัท เพื่อใหเหมาะสมกับแผนการพัฒนาองคกร และกําหนดแผนการฝกอบรมและพัฒนาโดยการสํารวจ
ความตองการและความจําเปนของฝายตางๆของบริษัทเพื่อความเหมาะสมและเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของหนวยงานนั้นๆ
การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผูบริหารในการนําขอมูลภายในของบริษัท ซึ่งยังไมเปดเผยตอสาธารณชนไป
ใชเพื่อแสวงหาประโยชนสวนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย ดังนี้ :- ใหความรูแกกรรมการรวมทั้งผูบริหารฝายตางๆ เกี่ยวกับหนาที่ที่ตองรายงานการถือครองหลักทรัพยของตน คูสมรส และ
บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ตอสํานักงานกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ตามมาตรา 59 และบทกําหนดโทษ ตามมาตรา 59 และบทกําหนดโทษ ตามมาตรา 275 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535
- กําหนดใหกรรมการและผูบริหารมีหนาที่ตองรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยตอสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535
ภายใน 3 วันทําการถัดไปจากวันที่เกิดรายการเปลี่ยนแปลงและจัดสงสําเนารายงานนี้ใหแกบริษัทในวันเดียวกับวันที่สง
รายงานตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
- บริษัทจะกําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร และผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของที่ไดรับทราบขอมูลภายในที่เปนสาระสําคัญ ซึ่งมีผล
ตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย จะตองระงับการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทเปนระยะเวลาอยางนอย 1 เดือนกอนที่
งบการเงินหรือขอมูลภายในนั้นจะเปดเผยตอสาธารณชน และอยางนอย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปดเผยขอมูลใหแก
สาธารณชนแลว รวมทั้งหามไมใหเปดเผยขอมูลที่เปนสาระสําคัญนั้นตอบุคคลอื่น
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บริษัทกําหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝาฝนนําขอมูลภายในไปใชหาประโยชนสวนตน ซึ่งเริ่มตั้งแตการตักเตือนเปน
หนังสือ ตัดคาจาง พักงานชั่วคราวโดยไมไดรับคาจาง หรือใหออกจากงาน ทั้งนี้ การลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทํา
และความรายแรงของความผิดนั้นๆ
รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยของคณะกรรมการและผูบริหารในป 2554
รายชื่อ
ดร.ปรัชญา เปยมสมบูรณ
รองศาสตราจารย ดร.ณรงค อยูถนอม
ผูชวยศาสตราจารย กัลยาภรณ ปานมะเริง
นายนพปฎล เจสัน จิรสันติ์
นายกณวรรธน อรัญ
นายสงวนเกียรติ ลิ่วมโนมนต
นายมารค ดี.เรมีจาน
นายอนาวิล จิรธรรมศิริ
นางสาวคู เมน ไว
นางสาวศรุตา จิรธรรมศิริ
นายสุทธิชัย สุรพัฒน
นายวรวิทย เอื้อทรัพยสกุล
นายสมภพ เอี่ยมสุวรรณ

จํานวน (หุน)
31 ธ.ค.2553
31 ธ.ค.2554
408,000,000
408,000,000
40,500,000
40,500,000
40,500,000
40,500,000
-

หมายเหตุ : รวมการถือครองหลักทรัพยของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ (เวนแตไดเปดเผยเปนรายบุคคลไวแลว)
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12 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน

ทานผูถ ือหุน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบดวยกรรมการอิสระ 4ทาน ไดแก ผศ.กัลยาภรณ ปานมะเริง ซึ่งดํารงตําแหนง
ประธานกรรมการตรวจสอบ รศ.ดร.ณรงค อยูถนอม นายนพปฏล เจสัน จิรสันติ์ และนายกณวรรธน อรัญ ซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบทุกทานมีคุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนดไวในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งสอดคลองกับ
ขอกําหนดและแนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบและขอบเขตตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และภารกิจ
ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอยางเปนอิสระ เพื่อชวยใหการดําเนินงานของบริษัทเปนไปโดยปราศจากความขัดแยง
ทางผลประโยชน มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และผูบริหารสามารถปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต และเปนไปตาม
นโยบายของบริษัท
ในป 2554 คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการจัดประชุมรวม 10 ครั้ง และมีรายละเอียดการเขารวมประชุมของกรรมการ
ตรวจสอบแตละทาน ดังนี้
1.
2.
3.
4.

ผูชวยศาสตราจารย กัลยาภรณ
รองศาสตราจารย ดร.ณรงค
นายนพปฏล เจสัน
นายกณวรรธน

ปานมะเริง
อยูถนอม
จิรสันติ์
อรัญ

เขารวมประชุม
เขารวมประชุม
เขารวมประชุม
เขารวมประชุม

10
8
9
10

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

โดยสามารถสรุปสาระสําคัญในการปฏิบัติหนาที่ไดดังนี้
1.

2.

3.

สอบทานงบการเงินและงบการเงินรวมของของบริษัทและบริษัทยอย ทั้งงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจําป ซึ่ง
ผานการสอบทานและตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ
พิจารณารวมกับผูสอบบัญชีของบริษัท โดยเห็นดวยกับผูสอบบัญชีวา งบการเงินประจําป 2554 ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐาน
บัญชีที่รับรองทั่วไป และไดมีการเปดเผยรายการที่มีสาระสําคัญในหมายเหตุประกอบงบการเงินครบถวน
สอบทานการปฏิบัติงานของฝายตรวจสอบภายใน รวมทั้งอนุมัติแผนการตรวจสอบประจําป การรายงานผลการตรวจสอบ
การรายงานผล และการติดตามผล โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดใหขอสังเกตและคําแนะนําเพื่อใหการตรวจสอบภายใน
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
สอบทานความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณารวมกับผูสอบบัญชีของบริษัท ผูตรวจสอบภายในอิสระ
และฝายตรวจสอบภายใน รวมทั้งไดประเมินการควบคุมภายในในดานตางๆ เพื่อใหมั่นใจวาการดําเนินงานของบริษัท
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุตามเปาหมายที่กําหนด โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบ
ภายใน และผลการประเมินระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางมาตรฐานสากล COSO-ERM
(The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission – Enterprise Risk Management) โดย
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4.

5.

6.

ไม พ บข อ บกพร อ งที่ เ ป นสาระสํ า คั ญ ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ ผลการประเมิ น ของผู ส อบบั ญ ชี และผูต รวจสอบภายในอิ ส ระ
คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นวา บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผล
พิจารณาเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อแตงตั้งผูส อบบัญชีประจําป 2555 โดยเสนอใหนายประดิษฐ รอดรอยทุกข และ/
หรือ นางสาวนงราม เลาหอารีดลิ ก จากบริษัท เอเอสที มาสเตอร จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2555 พรอมทั้ง
ไดพิจารณาคาตอบแทนการสอบบัญชี เพื่อนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนตอไป
รวมประชุมพิจารณาหารือและแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นกับผูบริหารของบริษัทและผูสอบบัญชีเปนครั้งคราว เพื่อรับทราบ
ขอสังเกต และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกัน
พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน เพื่อใหบริษัทมีการปฏิบัติเปนไปตามที่
กฎหมายและกฎระเบียบตามทีค่ ณะกรรมการกํากับตลาดทุนและหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของกําหนด และเปดเผยขอมูลให
ครบถวนถูกตอง

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา ในป 2554 บริษัทมีการจัดทํารายงานทางการเงิน และเปดเผยขอมูลอยาง
เพียงพอและถูกตอง ครบถวน เปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งมีระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม ตลอดจนมีกระบวนการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดย
คณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏิ บั ติ ห น า ที่ ไ ด อ ย า งเป น อิ ส ระ โปร ง ใส ตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลและแนวทางปฏิ บั ติ ที่ ดี ของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และไดใหคําแนะนําและขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท

ผูชวยศาสตราจารย กัลยาภรณ ปานมะเริง
ประธานกรรมการตรวจสอบ

รองศาสตราจารย ดร.ณรงค อยูถนอม
กรรมการตรวจสอบ

นายนพปฏล เจสัน จิรสันติ์
กรรมการตรวจสอบ
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นายกณวรรธน อรัญ
กรรมการตรวจสอบ
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13 การควบคุมภายใน
คณะกรรมการไดพิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท ตามแบบประเมินความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายในของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยการสอบถามขอมูลจากฝายบริหารในดาน
ตางๆ 5 สวน คือ
1)
2)
3)
4)
5)

องคกรและสภาพแวดลอม
การบริหารความเสีย่ ง
การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล
ระบบการติดตาม

โดยคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา ในสภาพปจจุบัน บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและสอดคลองกับแบบ
ประเมินการควบคุมภายในของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยเฉพาะในสวนของการควบคุม
ภายในที่เกี่ยวกับเรื่องการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร และบุคคลที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวนั้น บริษัทมี
ระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมและเพียงพอ รวมทั้งยังไดมีการจัดจางบริษัทอิสระจากภายนอก เพื่อทําหนาที่ในการสํารวจและ
ประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัท พรอมทั้งรายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท
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14 รายการระหวางกัน
บริษัทมีการทํารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงตางๆ โดยรายการระหวางกันที่เกิดขึ้นนั้นเปนการทํารายการกับผูถือ
หุนและ/หรือผูบริหารของบริษัท รวมถึงการทํารายการกับบริษัทที่เกี่ยวของกันซึ่งมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงเปนผูถือหุนและ/หรือ
ผูบริหาร ซึ่งสามารถสรุปลักษณะความสัมพันธไดดังนี้
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง

ลักษณะความสัมพันธ

นายอนาวิล จิรธรรมศิริ

เปนกรรมการและผูถือหุนใหญของบริษัท

นายธนชาต เผาพงษไพบูลย

เปนกรรมการและผูถือหุนใหญของบริษัท เวอเทค โลจิสติคส เซอรวิส จํากัด ซึ่ง
เปนบริษัทยอยของบริษัท

บริษัท เวอเทค โลจิสติคส เซอรวิส จํากัด (“เวอเทค”)

เปนบริษัทยอยของบริษัท

บริษัท สํานักกฎหมาย ลิว่ มโนมนต อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

มีกรรมการรวมกันกับบริษทั คือ นายสงวนเกียรติ์ ลิ่วมโนมนต



รายการซื้อขายสินคา/บริการ หรือทรัพยสินของบริษัท

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง

ลักษณะรายการ

มูลคาของ
รายการ
(ลานบาท)

ความจําเปนและเหตุผล

0.03

บริษัทจําหนายทรัพยสินที่ไมไดใชงานแลว
ตามราคาที่ตกลงรวมกัน ซึง่ สูงกวามูลคา
ตามบัญชี
บริษัทใชบริการขนสงผลิตภัณฑใหแกลูกคา
และขนสงภายในบริษัท โดยเปนไปตาม
ราคาตลาด
บริษัทใชบริการดานที่ปรึกษากฎหมาย
สําหรับการดําเนินธุรกิจทั่วไป โดยเปนไป
ตามราคาที่ตกลงรวมกัน
บริษัทใหเชาพื้นที่สาํ นักงานและพื้นที่
โรงงานเพื่อใชในการประกอบธุรกิจ โดย
เปนไปตามราคาทีต่ กลงรวมกัน
บริษัทมีการเรียกชําระคาปรับกรณีที่ขนสง
ผลิตภัณฑใหแกลูกคาไมถูกตอง

บริษัท เวอเทค โลจิสติคส เซอรวิส จํากัด

บริษัทจําหนายทรัพยสิน

บริษัท เวอเทค โลจิสติคส เซอรวิส จํากัด

บริษัทวาจางเพื่อใชบริการดาน
ขนสง

58.72

บริษัท สํานักกฎหมาย ลิว่ มโนมนต
อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

บริษัทวาจางเพื่อใชบริการดาน
ที่ปรึกษากฎหมาย

0.69

บริษัท เวอเทค โลจิสติคส เซอรวิส จํากัด

บริษัทไดรับคาเชาพื้นที่
สํานักงาน

0.13

บริษัท เวอเทค โลจิสติคส เซอรวิส จํากัด

บริษัทปรับคาขนสง

0.02
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 รายการค้ําประกันเงินกูยมื สถาบันการเงินและสัญญาเชาซื้อของบริษัท
บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง
นายอนาวิล จิรธรรมศิริ

นายอนาวิล จิรธรรมศิริ



ลักษณะรายการ
ค้ํา ประกัน วงเงิ นสิ นเชื่อรวม 2,178
ลานบาท ใหแกบริษัท โดยแบงเปน
1.1 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืม
ระยะสั้น
1.2 หนังสือค้ําประกัน
1.3 เลตเตอรออฟเครดิต
ค้ําประกันสัญญาเชาซื้อยานพาหนะ

มูลคาเงินกูย ืมคงคาง
(ลานบาท)

ความจําเปนและเหตุผล
เพื่ อ ใช เป นในการดํ า เนิ น ธุ ร กิจ ของบริ ษั ท
โดยไมมีคาธรรมเนียมค้ําประกันเงินกู

1,495.84
64.19
2.98 ลานเหรียญสหรัฐ
0.56

เพื่ อ ใช ใ นการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ซึ่ ง
เปนไปตามเงื่อนไขของสัญญา

รายการเงินกูย มื ระยะสั้นของบริษัท เวอเทค โลจิสติคส เซอรวิส จํากัด
บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง

นายธนชาต เผาพงษไพบูลย

ลักษณะรายการ

มูลคาเงินกูย ืมคงคาง
(ลานบาท)

เวอเทคกูยืมเงินระยะสั้น

1.63

ความจําเปนและเหตุผล
เพื่ อ ใช เ ป น เงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นของเวอเทค
โดยไมมีการคิดดอกเบี้ย

 รายการค้ําประกันเงินกูยมื สถาบันการเงินและสัญญาเชาซื้อของบริษัท เวอเทค โลจิสติคส เซอรวิส จํากัด
บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง
นายธนชาต เผาพงษไพบูลย

นายธนชาต เผาพงษไพบูลย

ลักษณะรายการ

มูลคาเงินกูย ืมคงคาง
(ลานบาท)

ค้ําประกันสัญญาเชาซื้อ และหนังสือ
ค้ําประกันที่ออกโดยสถาบันการเงิน
ใหแกเวอเทค
ไ ด นํ า ว ง เ งิ น ส ว น ห นึ่ ง ที่ บ ริ ษั ท
ศรี ธ นเทพ จํ า กั ด ได รั บ อนุ มั ติ จ าก
สถาบั น การเงิ น เข า มาค้ํ า ประกั น
หนังสือค้ําประกันที่ออกโดยสถาบัน
การเงินสําหรับการใชบัตรน้ํามัน
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ความจําเปนและเหตุผล

88.28

เพื่ อ ใช เป น ในการดํ า เนิน ธุ ร กิ จ ของเวอเทค
โดยไมมีคาธรรมเนียมค้ําประกันเงินกู

1.23

เปนการค้ําประกันในหนังสือค้ําประกันที่ออก
โดยสถาบันการเงินสําหรับการใชบัตรน้ํามัน
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มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน
บริษัทกําหนดขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกันของบริษัทใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ โดยที่
กรรมการ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงมีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใดๆ กับบริษัทไมมีสิทธิออกเสียงใน
การพิจารณาอนุมัติการเขาทํารายการระหวางกันนั้นๆ
นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต
นโยบายของบริษัทในการทํารายการระหวางกันสามารถจําแนกตามประเภทรายการ ไดดังนี้
 รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งมีเงื่อนไขทางการคาทั่วไป เชน การซื้อหรือขายสินคาและบริการ เปน
ตน บริษัทไดกําหนดนโยบายในการทํารายการระหวางกันใหมีเงื่อนไขตางๆ เปนไปตามลักษณะการดําเนินการคาปกติใน
ราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบไดกับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก และใหปฏิบัติเปนไปตามสัญญาที่ตกลงรวมกัน
อย า งเคร ง ครั ด พร อ มทั้ ง กํ า หนดราคาและเงื่ อ นไขรายการต า งๆ ให ชั ด เจน เป น ธรรม และไม ก อ ให เ กิ ด การถ า ยเท
ผลประโยชน ทั้งนี้ ฝายตรวจสอบภายในจะทําหนาที่ตรวจสอบขอมูลและจัดทํารายงานเพื่อใหคณะกรรมการตรวจสอบ
พิจารณาและใหความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทํารายการเปนประจําทุกๆ ไตรมาส
 รายการธุรกิจปกติและรายการสนับ สนุนธุร กิจปกติ ซึ่งไมมีเงื่อนไขทางการค าทั่ วไป และรายการระหวางกั นอื่น ๆ เช น
รายการไดมาหรือจําหนายทรัพยสิน และรายการรับหรือใหความชวยเหลือทางการเงิน เชน การกูยืม การค้ําประกัน และ
การใชทรัพยสินเปนหลักประกัน เปนตน บริษัทมีนโยบายใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูพิจารณาและใหความเห็น
เกี่ยวกับความสมเหตุสมผลและความจําเปนของการทํารายการกอนทํารายการ และจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย
วาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําสั่งหรือขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน
และการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินที่สําคัญของบริษัทหรือบริษัทยอย (ถามี) ทั้งนี้ กรรมการจะไมมีสิทธิในการออก
เสียงอนุมัติรายการใดๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสียใดๆ ในการทํารายการดังกลาว รวมทั้งจะตอง
เปดเผยลักษณะความสัมพันธ และรายละเอียดของรายการดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อใหคณะกรรมการบริษัท
พิจารณา นอกจากนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันดังกลาว
บริษัทจะใหผูเชี่ยวชาญอิสระเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกันดังกลาว เพื่อนําไปใชประกอบการตัดสินใจของ
คณะกรรมการ หรือผูถือหุน แลวแตกรณี
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15 คําอธิบายและวิเคราะหผลการดําเนินงาน
การวิเคราะหผลการดําเนินงาน
รายได
ในป 2554 บริษัทมีรายไดรวมจํานวน 5,701 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2553 จํานวน 1,808 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอย
ละ 46 ซึ่งรายไดรวมที่เพิ่มขึ้นมาจากยอดขายสินคาของบริษัทที่เพิ่มสูงขึ้น โดยบริษัทมีรายไดจากการขายเหล็กแทงยาวในป 2554
จํานวน 5,685 ลานบาท เปรียบเทียบกับป 2553 ที่มีจํานวน 3,873 ลานบาท โดยในป 2554 บริษัทมีสัดสวนยอดขายภายในประเทศ
รอยละ 93 และสัดสวนที่เหลือเปนการขายไปยังตางประเทศ
ปริมาณสินคาขายของบริษัทในป 2554 มีจํานวน 286,990 ตัน เพิ่มขึ้นจากป 2553 ในอัตรารอยละ 28 เนื่องจากความตองการ
ผลิตภัณฑเหล็กแทงยาวเพื่อใชในการผลิตเปนเหล็กเสนและเหล็กขอออยสําหรับใชในอุตสาหกรรมการกอสรางและอสังหาริมทรัพยมี
จํานวนเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ราคาขายสินคาเฉลี่ยยังปรับตัวเพิ่มขึ้นจากป 2553 อันเปนผลมาจากการที่ราคาสินคาเหล็กใน
ตลาดโลกและประเทศไทยปรับตัวเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ บริษัทมีการสงออกไปยังตางประเทศลดลงเนื่องจากความตองการซื้อในประเทศเพิ่ม
สูงขึ้นมาก และบริษัทสามารถขายสินคาในประเทศไดราคาและกําไรขั้นตน (Margin) ที่ดีกวาการขายในตางประเทศ
ตนทุนขายและคาใชจาย
 ตนทุนขาย
ในป 2554 บริษัทมีตนทุนขายจํานวน 5,294 ลานบาท โดยมีอัตราสวนตนทุนขายตอรายไดจากการขายรอยละ 93 เปรียบเทียบกับป
2553 ที่มีอัตราสวนดังกลาวรอยละ 95 ซึ่งอัตราสวนตนทุนขายที่ลดลงนี้เปนผลมาจากความสามารถในการทําการตลาดของบริษัท
และแนวโนมของราคาเหล็กที่เพิ่มสูงขึ้น ทําใหบริษัทสามารถจําหนายสินคาในราคาที่เพิ่มมากขึ้น และมีอัตราการเพิ่มของราคาขายที่
มากกวาอัตราการเพิ่มของราคาตนทุนวัตถุดิบที่ใชในการผลิต
 คาใชจายในการขายและบริหาร
ในป 2554 บริษัทมีคาใชจายในการขายและบริหารและคาตอบแทนผูบริหาร 109 ลานบาท คิดเปนอัตราสวนเมื่อเทียบกับรายไดรวม
รอยละ 1.90 ซึ่งปรับลดลงจากป 2553 ที่มีอัตราสวนดังกลาวรอยละ 3.53
 ตนทุนทางการเงิน
ตนทุนทางการเงินของบริษัทมาจากดอกเบี้ยเงินกูยืมสถาบันการเงินและสินเชื่อเชาซื้อ โดยในป 2554 มีจํานวน 119 ลานบาทเพิ่มขึ้น
10 ลานบาท เนื่องมาจากอัตราดอกเบี้ยเงินกูในตลาดที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น
กําไรสุทธิ
ในป 2554 บริษัทมีกําไรสุทธิสวนที่เปนของบริษัทจํานวน 186 ลานบาท คิดเปนอัตรากําไรสุทธิรอยละ 3.26 และอัตราผลตอบแทน
ตอสวนของผูถือหุนรอยละ 20.65 เปรียบเทียบกับป 2553 ที่มีกําไรสุทธิ 16 ลานบท คิดเปนอัตรากําไรสุทธิรอยละ 0.40 และอัตรา
ผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนรอยละ 3.09 โดยกําไรสุทธิและอัตรากําไรของบริษัทที่ดีขึ้นเปนผลมาจากความสามารถในการทํา
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การตลาดของบริษัทที่ดีขึ้น ทําใหมีลูกคารายใหมเพิ่ มมากขึ้นและราคาตลาดของสินคาเหล็กปรับเพิ่ม ขึ้นอยางตอเนื่อง รวมทั้ ง
ความสามารถในการควบคุมตนทุนการผลิตและคาใชจายไดดีขึ้น

การวิเคราะหฐานะทางการเงิน
สินทรัพย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีสินทรัพยรวมจํานวน 3,196 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 412 ลานบาท คิดเปนอัตราเพิ่มขึ้นรอยละ
15 โดยการเพิ่มขึ้นของสินทรัพยที่สําคัญมาจากเงินสดของบริษัทที่มีจํานวน 614 ลานบาทคิดเปนรอยละ 19 ของสินทรัพยรวม และมี
จํานวนเพิ่มขึ้น 551 ลานบาท อันเปนผลมาจากเงินที่ไดรับจากการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนในชวงเดือนธันวาคม
2554 นอกจากนี้ สินทรัพยที่สําคัญอื่นของบริษัท ไดแก ลูกหนี้การคา สินคาคงเหลือ และที่ดิน อาคาร และอุปกรณสุทธิ ซึ่งคิดเปน
รอยละ 14 รอยละ 17 และรอยละ 47 ของสินทรัพยรวม ตามลําดับ
สภาพคลอง
ในป 2554 บริษัทไดรับกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 452 ลานบาท จากผลประกอบการที่มีกําไร นอกจากนี้ยังไดรับ
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 178 ลานบาท ซึ่งมาจากเงินที่ไดรับสุทธิจากการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชน
จํานวนประมาณ 581 ลานบาท (หลังหักคาใชจายในการเสนอขายหุน) และไดมีการชําระเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น
ประมาณ 380 ลานบาท สําหรับกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุนบริษัทไดนําเงินสดสวนหนึ่งไปใชในการลงทุนในสินทรัพยถาวร
เชน การกอสรางอาคารเก็บฝุนและซื้อเครื่องจักรเตาหลอมเพิ่มเติม จึงทําใหมีการใชเงินสดสุทธิในกิจกรรมลงทุน 79 ลานบาท
โดยรวมแลวทําใหบริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น 551 ลานบาท
แหลงที่มาของเงินทุน
หนี้สิน
บริษัทมีหนี้สินรวมจํานวน 1,900 ลานบาท ลดลงจํานวน 357 ลานบาท โดยสาเหตุสําคัญที่ทําใหหนี้สินลดลงมาจากการจายชําระคืน
เงินกูยืมระยะสั้นและเงินกูยืมระยะยาวบางสวนแกสถาบันการเงิน
สวนของผูถือหุน
บริษัทมีสวนของผูถือหุนที่เปนสวนของบริษัทจํานวน 1,284 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 767 ลานบาท ซึ่งเปนผลมาจากผลประกอบการ
ของบริษัทที่มีกําไรสุทธิ และไดรับเงินจากการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนในชวงเดือนธันวาคม 2554 โดยบริษัทเสนอ
ขายหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 200 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุนละ 3 บาท ซึ่งทําใหบริษัทมีทุนจด
ทะเบียนชําระแลวเพิ่มขึ้น 200 ลานบาท และมีสวนเกินมูลคาหุนสามัญ(หลังหักคาใชจายในการเสนอขายหุน) เพิ่มขึ้น 381 ลานบาท
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โครงสรางเงินทุน
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน ณ วันที่31 ธันวาคม 2554 อยูในระดับ 1.48 เทา เปรียบเทียบกับอัตราสวน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2553 ที่อยูในระดับ 4.37 เทา โดยอัตราสวนที่ลดลงเปนผลมาจากการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนทําใหมีสวนของผูถือ
หุนเพิ่มขึ้น ประกอบกับบริษัทมีการจายชําระคืนหนี้สินจากสถาบันการเงินทําใหระดับหนี้สินของบริษัทลดลง ซึ่งแสดงถึงความ
แข็งแกรงทางดานโครงสรางเงินทุนของบริษัทที่ปรับตัวเพิ่มมากขึ้นในป 2554
คาตอบแทนของผูสอบบัญชีในป 2554
บริษัทจายคาตอบแทนการสอบบัญชีใหแกบริษัท เอเอสที มาสเตอร จํากัด ที่ผูสอบบัญชีของบริษัทสังกัดในรอบปบัญชี 2554 เปน
จํานวน 610,000 บาท และคาสอบบัญชีของบริษัทยอยจํานวน 80,000บาท โดยบริษัทจายคาบริการอื่นๆ เปนจํานวน 2,000 บาท และ
บริษัทยอยไมมีการใชบริการอื่นจากผูสอบบัญชี
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16 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัท เชาว สตีล อินดัสทรี้ จํากัด (มหาชน) และงบการเงินรวมของ
บริษัท เชาว สตีล อินดัสทรี้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย รวมทั้งขอมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจําป 2554
ซึ่งงบการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยาง
สม่ําเสมอ และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวัง และประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทํา รวมทั้งใหมีการเปดเผยขอมูลที่สําคัญ
อยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อใหเปนประโยชนตอผูถือหุนและนักลงทุนทั่วไป
คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีระบบการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เพื่อใหมั่นใจไดอยางมีเหตุผลวาขอมูลทางบัญชีมีความถูกตองครบถวน และเพียงพอที่จะดํารงรักษาไวซึ่งทรัพยสิน
ตลอดจนเพื่อไมใหเกิดการทุจริตหรือการดําเนินการที่ผิดปกติอยางมีสาระสําคัญ
คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 4 ทาน เพื่อทําหนาที่สอบ
ทานนโยบายการบัญชีและคุณภาพของรายงานทางการเงิน สอบทานระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน ตลอดจน
พิจารณาการเปดเผยขอมูลรายการระหวางกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไวในรายงานประจําปนี้แลว
งบการเงินของบริษัท และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอยไดรับการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท
เอเอสที มาสเตอร จํากัด โดยความเห็นของผูสอบบัญชีไดปรากฏในรายงานของผูสอบบัญชีซึ่งแสดงไวในรายงานประจําปนี้แลว
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา บริษัทมีระบบการควบคุมภายในโดยรวมอยูในระดับดีเปนที่นาพอใจ และสามารถสราง
ความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลไดวางบการเงินของบริษัท และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม
2554 ไดแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานที่ถูกตองตามที่ควรตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และปฏิบัติถูกตองตาม
กฎหมายและกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวของ

ดร.ปรัชญา เปยมสมบูรณ
ประธานกรรมการ

นายอนาวิล จิรธรรมศิริ
ประธานเจาหนาที่บริหาร
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17 รายงานของผูส อบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ คณะกรรมการและผูถือหุนของ บริษัท เชาว สตีล อินดัสทรี้ จํากัด (มหาชน)
ขาพเจาไดตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่

31 ธันวาคม 2554 และ 2553 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการ

เปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปของ บริษัท เชาว สตีล อินดัสทรี้ จํากัด
(มหาชน) และบริษัทยอย และไดตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษัท เชาว สตีล อินดัสทรี้ จํากัด (มหาชน) ดวยเชนกัน ซึ่ง
ผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการ
แสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกําหนดใหขาพเจาตองวางแผนและปฏิบัติงาน
เพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวา งบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไมการตรวจสอบรวมถึงการ
ใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เปนจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงินการประเมินความเหมาะสมของ
หลักการบัญชีที่กิจการใชและประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เปนสาระสําคัญ ซึ่งผูบริหารเปนผูจัดทําขึ้นตลอดจนการ
ประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นําเสนอในงบการเงินโดยรวม ขาพเจาเชื่อวาการตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปที่
เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขาพเจา
ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ผลการดําเนินงานและกระแสเงิน
สดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปของ บริษัท เชาว สตีล อินดัสทรี้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และของ บริษัท เชาว สตีล
อินดัสทรี้ จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
โดยมิไดเปนการแสดงความเห็นอยางมีเงื่อนไขตองบการเงินขางตน ขาพเจาขอใหสังเกตตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินขอ 3 4 และ 5 ในระหวางปปจจุบัน บริษัทไดปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหมที่ออกโดย
สภาวิชาชีพบัญชีเพื่อจัดทําและนําเสนองบการเงินนี้

นางสาวนงราม เลาหอารีดิลก
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที 4334
บริษัท เอเอสที มาสเตอร จํากัด
วันที่ 23 กุมภาพันธ 2555
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18 งบการเงิน
งบแสดงฐานะทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554

2553

2554

2553

8
9

613,637,601
435,457,168

62,280,537
409,870,345

610,421,640
434,741,925

60,272,819
409,870,345

10

538,266,073

646,454,328

538,266,073

646,454,328

ลูกหนีก้ รมสรรพากร

36,294,341

53,313,808

36,294,341

53,313,808

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น

22,775,293

24,021,688

20,332,957

21,354,247

1,646,430,476

1,195,940,706

1,640,056,936

1,191,265,547

11

-

-

7,200,000

7,200,000

เงินฝากทีต่ ิดภาระค้ําประกัน

12

25,831,317

30,412,899

25,831,317

30,412,899

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ

13

1,511,933,607

1,486,332,160

1,421,044,005

1,379,451,961

7,699,300

65,635,717

7,699,300

65,635,717

3,381,599

5,149,913

3,381,599

5,149,913

1,160,167

799,599

1,039,580

799,599

1,550,005,990

1,588,330,288

1,466,195,801

1,488,650,089

3,196,436,466

2,784,270,994

3,106,252,737

2,679,915,636

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนีก้ ารคา - บริษัทอื่น - สุทธิ
สินคาคงเหลือ

รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทยอย

เงินจายลวงหนาคาเครื่องจักร
โปรแกรมคอมพิวเตอร

14

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงฐานะทางการเงิน (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน

15

2554

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553

2554

2553

1,160,089,875

1,440,367,703

1,160,089,875

1,440,367,703

248,513,088

126,706,633

247,084,526

126,612,860

เจาหนี้การคา - บริษัทอื่น
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
สวนที่ครบกําหนดชําระภายในหนึ่งป

16

106,280,000

98,280,000

106,280,000

98,280,000

หนี้สินภายใตสญ
ั ญาเชาการเงิน
สวนที่ครบกําหนดชําระภายในหนึ่งป
เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกีย่ วของกัน

17
7.2

18,708,958
1,631,080

19,649,252
3,082,243

594,250
-

2,826,173
-

เจาหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวของกัน

7.2

-

-

3,793,185

1,939,233

8,711,168

55,549,813

8,711,168

55,549,813

คาใชจายคางจาย

52,331,293

77,322,655

52,285,223

77,292,655

เจาหนี้ซื้อทรัพยสิน

953,060
14,316,014

2,619,469
17,496,997

953,060
13,507,828

2,619,469
17,343,244

1,611,534,536

1,841,074,765

1,593,299,115

1,822,831,150

229,466,188

338,746,188

229,466,188

338,746,188

58,652,758
674,774

77,086,551
-

69,328
674,774

1,026,773
-

288,793,720

415,832,739

230,210,290

339,772,961

1,900,328,256

2,256,907,504

1,823,509,405

2,162,604,111

เงินรับลวงหนาคาสินคา

หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิจาก
สวนที่ครบกําหนดชําระภายในหนึ่งป
16
หนี้สินภายใตสญ
ั ญาเชาการเงิน - สุทธิจาก
สวนที่ครบกําหนดชําระภายในหนึ่งป
17
ภาระผูกพันของผลประโยชนพนักงาน
18
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงฐานะทางการเงิน (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
หนี้สินและสวนของผูถือหุน (ตอ)
สวนของผูถ ือหุน
ทุนเรือนหุน - หุนสามัญ มูลคาหุนละ 1 บาท
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 800,000,000 หุน
ทุนที่ออกและชําระแลว
2554 : หุนสามัญ 800,000,000 หุน
2553 : หุนสามัญ 600,000,000 หุน
สวนเกินมูลคาหุน สามัญ
กําไร(ขาดทุน)สะสม
จัดสรรเพื่อสํารองตามกฎหมาย
ที่ยังไมไดจัดสรร
รวมสวนของบริษัทใหญ
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม

19

20

รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถ ือหุน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554

2553

800,000,000

800,000,000

800,000,000

800,000,000

800,000,000
380,845,258

600,000,000
-

800,000,000
380,845,258

600,000,000
-

5,100,000
97,824,025
1,283,769,283
12,338,927
1,296,108,210

(82,987,689)
517,012,311
10,351,179
527,363,490

5,100,000
96,798,074
1,282,743,332
1,282,743,332

(82,688,475)
517,311,525
517,311,525

3,196,436,466

2,784,270,994

3,106,252,737

2,679,915,636

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

68

2554

2553

รายงานประจําป 2554

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
บาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554

2553

2554

2553

รายได
รายไดจากการขายและการใหบริการ
รายไดอื่น
รวมรายได

5,685,222,465
15,861,557
5,701,084,022

3,872,571,290
20,254,512
3,892,825,802

5,679,780,954
15,790,744
5,695,571,698

3,871,229,853
20,254,512
3,891,484,365

คาใชจาย
ตนทุนขายและการใหบริการ

5,294,482,900

3,674,859,600

5,289,954,805

3,673,741,563

(10,421,820)

(43,779,755)

(10,421,820)

(43,779,755)

5,284,061,080

3,631,079,845

5,279,532,985

3,629,961,808

คาใชจายในการขาย

61,750,921

91,140,567

74,669,300

93,671,825

คาใชจายในการบริหาร

35,484,359
11,283,278

38,320,711

33,226,588

36,196,076

8,018,313

10,563,278

8,018,313

5,392,579,638

3,768,559,436

5,397,992,151

3,767,848,022

308,504,384

124,266,366

297,579,547

123,636,343

(119,362,279)

(108,967,576)

(112,992,998)

(107,589,519)

กําไรกอนภาษีเงินได
ภาษีเงินได

189,142,105

15,298,790

184,586,549

16,046,824

กําไรสําหรับป

187,899,462

กลับรายการคาเผื่อการลดมูลคาสินคาคงเหลือ

คาตอบแทนผูบริหาร
รวมคาใชจาย
กําไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได
ตนทุนทางการเงิน

(1,242,643)
-

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป

15,298,790
-

184,586,549
-

16,046,824
-

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป

187,899,462

15,298,790

184,586,549

16,046,824

การแบงปนกําไร(ขาดทุน)
สวนที่เปนของบริษัทใหญ

185,911,714

15,747,610

184,586,549

16,046,824

1,987,748

(448,820)

187,899,462

15,298,790

สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมอี ํานาจควบคุม
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ตอ)
สําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไรสวนที่เปนของบริษัทใหญ
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้าํ หนัก (หุน)

0.30

0.03

0.30

0.03

610,410,959

600,000,000

610,410,959

600,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน รวม
สําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
บาท
กําไรสะสม
สวนไดเสียที่ไม
มีอํานาจควบคุม

เบ็ดเสร็จอื่น

รวมสวนของผู
ถือหุนบริษทั
ใหญ

(98,735,299)

-

501,264,701

-

501,264,701

-

-

-

-

10,800,000

10,800,000

-

-

15,747,610

-

15,747,610

(448,821)

15,298,789

600,000,000

-

-

(82,987,689)

-

517,012,311

10,351,179

527,363,490

600,000,000

-

-

(82,987,689)

-

517,012,311

10,351,179

527,363,490

-

-

-

185,911,714

-

185,911,714

1,987,748

187,899,462

สํารอง

กําไรขาดทุน

ทุนที่ออก
และชําระ
แลว

สวนเกิน
มูลคาหุน

ตามกฎหมาย

ที่ยังไมได
จัดสรร

600,000,000

-

-

จากการลงทุนในบริษัทยอย

-

-

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554

หมาย
เหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2553

รวม

สวนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
เพิ่มทุน

19

200,000,000

380,845,258

-

-

-

580,845,258

-

580,845,258

จัดสรรสํารองตามกฎหมาย

20

-

-

5,100,000

(5,100,000)

-

-

-

-

800,000,000

380,845,258

5,100,000

97,824,025

-

1,283,769,283

12,338,927

1,296,108,210

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน เฉพาะกิจการ
สําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
บาท
กําไรสะสม
ทุนที่ออกและ
ชําระแลว

สวนเกินมูลคาหุน

สํารอง

หมายเหตุ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2553

กําไรขาดทุน

ตามกฎหมาย

ที่ยังไมไดจัดสรร

รวม

เบ็ดเสร็จอื่น

600,000,000

-

-

(98,735,299)

-

501,264,701

-

-

-

16,046,824

-

16,046,824

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

600,000,000

-

-

(82,688,475)

-

517,311,525

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554

600,000,000

-

-

(82,688,475)

-

517,311,525

-

-

-

184,586,549

-

184,586,549

-

-

580,845,258

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
เพิ่มทุน

19

200,000,000

380,845,258

-

จัดสรรสํารองตามกฎหมาย

20

-

-

5,100,000

(5,100,000)

-

-

800,000,000

380,845,258

5,100,000

96,798,074

-

1,282,743,332

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกระแสเงินสด
สําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
บาท
งบการเงินรวม
2554
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรกอนภาษีเงินได

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553

189,142,105

2554

2553

15,298,790

184,586,549

16,046,824

รายการปรับกระทบกําไร(ขาดทุน)เปนเงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)
กิจกรรมดําเนินงาน
กลับรายการคาเผื่อการลดมูลคาสินคาคงเหลือ

(10,421,820)

(43,779,755)

(10,421,820)

(43,779,755)

คาเสื่อมราคา

114,770,097

95,214,477

98,574,810

91,196,016

คาตัดจําหนายโปรแกรมคอมพิวเตอร

1,768,314

1,768,169

1,768,314

1,768,169

กําไรจากการจําหนายอุปกรณ

(447,394)

(14,988)

(447,394)

(14,988)

ประมาณการหนี้สินผลประโยชนพนักงาน
คาใชจายดอกเบี้ย

674,774

-

674,774

-

119,362,279

108,967,576

112,992,998

107,589,519

414,848,355

177,454,269

387,728,231

172,805,785

ลูกหนีก้ ารคา

(25,586,823)

(205,324,467)

(24,871,580)

(205,324,467)

สินคาคงเหลือ

118,610,075

120,499,660

118,610,075

120,499,660

17,019,467

(50,873,752)

17,019,467

(50,873,752)

1,246,395

675,490

1,021,290

3,342,931

284,750

240,334

(210,350)

138,844

121,806,455

(75,437,503)

120,471,666

(75,531,276)

เจาหนี้อื่น - บริษัทยอย

-

-

1,853,952

1,939,233

เงินรับลวงหนาคาสินคา

(46,838,645)

55,532,987

(46,838,645)

55,532,987

คาใชจายคางจาย

(24,389,485)

48,092,008

(24,405,554)

48,062,009

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

(4,423,626)

(9,007,164)

(3,835,416)

(9,160,917)

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน
สินทรัพยดาํ เนินงานลดลง(เพิ่มขึน้ )

ลูกหนีก้ รมสรรพากร
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจาหนี้การคา
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งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
บาท
งบการเงินรวม
2554

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553

2554

2553

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดรับ(จาย)จากกิจกรรมดําเนินงาน
จายดอกเบีย้
จายภาษีเงินได
เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน

572,576,918

61,851,862

546,543,136

61,431,037

(119,964,156)
(645,318)

(108,986,711)
(120,585)

(113,594,876)
(29,631)

(107,608,654)
(19,095)

451,967,444

(47,255,434)

432,918,629

(46,196,712)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
บาท
งบการเงินรวม
2554
2553

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย

-

-

-

(7,200,000)

เงินฝากทีต่ ิดภาระค้ําประกันเพิ่มขึ้น

4,581,582

(531,178)

4,581,582

(531,178)

เงินสดรับจากการจําหนายอุปกรณ

1,744,860

34,000

1,744,860

34,000

(85,399,002)

(90,201,940)

(85,194,312)

(72,186,137)

(79,072,560)

(90,699,118)

(78,867,870)

(79,883,315)

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)

(280,277,828)

274,819,366

(280,277,828)

274,819,366

เงินสดจายชําระเงินกูยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

(101,280,000)

(81,900,000)

(101,280,000)

(81,900,000)

(4,007,890)

(3,189,368)

(4,007,890)

เงินกูยมื ระยะสั้นจากบุคคลที่เกีย่ วของกันลดลง

(19,374,087)
(1,451,163)

เงินสดรับจากการออกหุนสามัญ

600,000,000

-

600,000,000

-

เงินสดจายสําหรับตนทุนการจัดจําหนายหุน

(19,154,742)

-

(19,154,742)

-

เงินสดจายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ
(ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม)
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดจายชําระหนี้สินภายใตสญ
ั ญาเชาการเงิน

เงินสดรับคาหุนจากสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม

(8,331,507)

-

(11,413,750)

-

10,800,000

-

-

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน

178,462,180

191,379,969

196,098,062

177,497,726

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ

551,357,064

53,425,417

550,148,821

51,417,699

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป

62,280,537

8,855,120

60,272,819

8,855,120

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิน้ ป

613,637,601

62,280,537

610,421,640

60,272,819

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
บาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554

2553

2554

2553

(141,669,010)

(113,938,638)

(141,464,320)

(3,039,978)

ปรับปรุง เงินจายลวงหนาคาเครือ่ งจักรลดลง

57,936,417

(65,635,717)

57,936,417

(65,635,717)

เจาหนี้ซื้อทรัพยสินเพิ่มขึ้น(ลดลง)

(1,666,409)

(3,728,862)

(1,666,409)

(3,728,862)

-

93,101,277

(85,399,002)

(90,201,940)

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม
เงินสดจายเพื่อซือ้ อาคารและอุปกรณ
อาคารและอุปกรณที่ไดมาระหวางป

หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงินเพิ่มขึ้น
เงินสดจายเพื่อซือ้ อาคารและอุปกรณ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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(85,194,312)

218,420
(72,186,137)

รายงานประจําป 2554

19 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
1. ขอมูลทั่วไป
บริษัท เชาว สตีล อินดัสทรี้ จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทย ดําเนินธุรกิจหลักในการผลิตและจําหนาย
เหล็กแทง ผูถือหุนรายใหญไดแก กลุมจิรธรรมศิริ ซึ่งถือหุนในอัตรารอยละ 64 บริษัทจัดตั้งขึ้นและมีที่อยูตามที่ จดทะเบียนไว ดังนี้
- สํานักงานใหญตั้งอยูเลขที่ 209/1 อาคารเคทาวเวอร ชั้น 18 ยูนิต 3 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
- สาขาที่ 1 ตั้งอยูเลขที่ 518/1 หมูที่ 9 ตําบลหนองกี่ อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
- สาขาที่ 2 ตั้งอยูเลขที่ 518/3 หมูที่ 9 ตําบลหนองกี่ อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
บริษัทไดจดทะเบียนเขาเปนบริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2554 โดยหลักทรัพยทําการซื้อขาย
ในสวนของตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ
2. เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใตพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.
2543 ซึ่งหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และตามขอกําหนดของ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงินภายใตพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
การจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการใหสอดคลองกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยซึ่งกําหนดให
ฝายบริหารประมาณการและกําหนดสมมติฐานที่เกี่ยวของอันจะมีผลตอตัวเลขของสินทรัพยและหนี้สินรวมทั้งเปดเผยขอมูล
เกี่ยวกับสินทรัพยและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันที่ในงบการเงิน และขอมูลรายไดและคาใชจายในรอบระยะเวลาที่เสนองบการเงิน
ดังกลาว ตัวเลขที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางจากตัวเลขประมาณการ ถึงแมวาฝายบริหารไดจัดทําตัวเลข ประมาณการขึ้นจาก
ความเขาใจในเหตุการณและสิ่งที่ไดกระทําไปในปจจุบันอยางดีที่สุดแลว
งบการเงินรวมนี้ไดจัดทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท เชาว สตีล อินดัสทรี้ส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย คือ บริษัท เวอ
เทค โลจิสติคส เซอรวิส จํากัด ประกอบธุรกิจขนสงสินคา โดยบริษัทถือหุนในอัตรารอยละ 40 ของทุนจดทะเบียน ตั้งแตวันที่ 1
มกราคม 2553
รายการบัญชีที่สําคัญระหวางบริษัทและบริษัทยอยที่รวมในงบการเงินรวมไดหักกลบลบกันแลว
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
“บริษัท” หมายถึง บริษัท เชาว สตีล อินดัสทรี้ส จํากัด (มหาชน) “กลุมบริษัท” หมายถึง บริษัท เชาว สตีล อินดัสทรี้ส จํากัด
(มหาชน) และบริษัทยอย คือ บริษัท เวอเทค โลจิสติคส เซอรวิส จํากัด
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมในการวัดมูลคาขององคประกอบของงบการเงิน
เวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอื่นในนโยบายการบัญชี
เพื่อความสะดวกของผูใชงบการเงิน จึงไดมีการแปลงบการเงินเปนภาษาอังกฤษจากงบการเงินตามกฎหมายที่จัดทําเปน
ภาษาไทย
3. การประกาศใชมาตรฐานการบัญชีใหม
ระหวางป 2553 และ 2554 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ ซึ่งเกี่ยวของกับ
การดําเนินงานของกลุมบริษัทและมีผลบังคับใชตั้งแตรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1มกราคม2554 ดังตอไปนี้
การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมนั้น มีผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของ
กลุมบริษัท ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนี้ไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่องการนําเสนองบการเงิน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552) เรื่องสินคาคงเหลือ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552) เรื่องงบกระแสเงินสด
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เรื่องนโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
และขอผิดพลาด
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552) เรื่องเหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่องที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) เรื่องสัญญาเชา
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552) เรื่องรายได
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19

เรื่องผลประโยชนของพนักงาน

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552) เรื่องการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) เรื่องงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552) เรื่องกําไรตอหุน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552)

เรื่องงบการเงินระหวางกาล

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552)

เรื่องการดอยคาของสินทรัพย

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552)

เรื่องประมาณการหนี้สิน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย
ที่อาจเกิดขึ้น

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552)

เรื่องสินทรัพยไมมีตัวตน

การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมนั้น มีผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของ
กลุมบริษัท ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนี้ไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4
นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมขางตน ระหวางป 2553 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกและ
ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น ๆ ดังตอไปนี้ซึ่งมีผลบังคับสําหรับงบการเงินที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม
2556 เปนตนไปและไมไดมีการนํามาใชสําหรับการจัดทํางบการเงินนี้

นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมขางตน ระหวางป 2553 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกและ
ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น ๆ ดังตอไปนี้ซึ่งมีผลบังคับสําหรับงบการเงินที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม
2556 เปนตนไปและไมไดมีการนํามาใชสําหรับการจัดทํางบการเงินนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12

เรื่องภาษีเงินได

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552)

เรื่องการบัญชีสําหรับเงินอุด หนุนจากรัฐบาล และการเปดเผย
ขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552)

เรื่ อ งผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงของอั ต ราแลกเปลี่ ย น
เงินตราตางประเทศ

ขณะนี้ผูบริหารกําลังพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการใชมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่
ออกและปรับปรุงใหมดังกลาวตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท
4. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2554 ผลจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมตามที่กลาวใน
หมายเหตุ 3 กลุมบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังตอไปนี้
 การนําเสนองบการเงิน
 การบัญชีเกีย่ วกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ
 การบัญชีเกีย่ วกับผลประโยชนของพนักงาน
การนําเสนองบการเงิน
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2554 กลุมบริษัทถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน
ภายใตขอกําหนดของมาตรฐานที่ปรับปรุงใหม งบการเงินประกอบดวย
 งบแสดงฐานะการเงิน
 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
 งบแสดงการเปลีย
่ นแปลงสวนของผูถือหุน
 งบกระแสเงินสดและ
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน

80

รายงานประจําป 2554

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
ทั้งนี้เปนผลใหกลุมบริษัทแสดงการเปลี่ยนแปลงของสวนของผูถือหุนทั้งหมดในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนและ
แสดงการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่ไมใชสวนของผูถือหุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยกอนหนานี้การเปลี่ยนแปลงทั้งหมด
ดังกลาวแสดงในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
ขอมูลเปรียบเทียบไดมีการนําเสนอใหมเพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดของมาตรฐานฉบับปรับปรุงใหม การเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การบัญชีดังกลาวมีผลกระทบตอการนําเสนองบการเงินเทานั้น โดยไมมีผลกระทบตอกําไรหรือกําไรตอหุน
การบัญชีเกี่ยวกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ
กลุมบริษัทถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ในการระบุและบันทึก
บัญชีตนทุนและคาเสื่อมราคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณ
การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญจากการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 และมีผลกระทบตอกลุมบริษัท ดังนี้
(ก)

ตนทุนการรื้อถอน การขนยายและการบูรณะสภาพของสินทรัพ ย ต องถื อเปนตนทุนของสินทรัพ ยและมีก ารคิ ด
คาเสื่อมราคาประจําป

(ข) การกําหนดคาเสื่อมราคา ตองพิจารณาแตละสวนแยกตางหากจากกันเมื่อแตละสวนประกอบนั้นมีสาระสําคัญ
(ค) มูลคาคงเหลือของสินทรัพยตองมีการประมาณดวยมูลคาที่กิจการคาดวาจะไดรับในปจจุบันจากสินทรัพยนั้น หากมี
อายุและสภาพที่คาดวาจะไดรับในปจจุบันเมื่อสิ้นสุดอายุการใชประโยชน นอกจากนี้ตองมีการสอบทานมูลคาคงเหลือและ
อายุการใหประโยชนอยางนอยทุกสิ้นป
การเปลี่ยนแปลงดังกลาวถือปฏิบัติโดยวิธีเปลี่ยนทันทีตามที่กําหนดวิธีปฏิบัติในชวงเปลี่ยนแปลงที่ระบุในมาตรฐานการบัญชีฉบับ
ปรับปรุงใหมดังกลาว ยกเวนการพิจารณาตนทุนการรื้อถอน การขนยายและบูรณะสถานที่ซึ่งถือปฏิบัติโดยวิธีปรับยอนหลัง
การบัญชีเกีย่ วกับผลประโยชนของพนักงาน
กลุมบริษัทไดปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชนพนักงาน
ภายใตนโยบายการบัญชีใหม ภาระผูกพันของกลุมบริษัทเกี่ยวกับผลประโยชนหลังออกจากงานภายใตโครงการผลประโยชนที่
กําหนดไว และผลประโยชนระยะยาวอื่น ไดบันทึกในงบการเงิน ดวยวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไวซึ่งคํานวณโดยนัก
คณิตศาสตรประกันภัย ซึ่งเดิมกลุมบริษัทรับรูภาระผูกพันเมื่อเกิดรายการ
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
กลุมบริษัทไดเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาวในปปจจุบัน และรับรูหนี้สินในชวงที่เปลี่ยนแปลงโดยบันทึกเปนคาใชจายใน
กําไรหรือขาดทุนสําหรับป 2554 การเปลี่ยนแปลงนี้ทําใหงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีกําไรสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2554 ลดลงเปนจํานวน 0.6 ลานบาท
5. การเปลี่ยนประมาณการทางบัญชี
ในระหวางปปจจุบันบริษัทไดเปลี่ยนแปลงประมาณการอายุการใชงานและมูลคาคงเหลือของเครื่องจักรและอุปกรณโดยประมาณ
อายุการใชงานจากเดิม 5 - 20 ป เปน 2 - 20 ป การเปลี่ยนแปลงประมาณการนี้มีผลทําใหกําไรของบริษัทสําหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2554 ลดลงเปนจํานวน 6.4 ลานบาท
6. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ
6.1

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคลองสูงซึ่งถึงกําหนด
จายคืนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือนนับจากวันที่ไดมาและไมมีขอจํากัดในการเบิกใช
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีขอจํากัดในการใชไดแสดงไวแยกตางหากในบัญชี “เงินฝากที่ติดภาระค้ําประกัน” ภายใต
สินทรัพยไมหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน

6.2

ลูกหนี้การคา
ลูกหนี้การคาแสดงดวยมูลคาตามใบสงสินคา หักดวยคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญซึ่งประมาณจากการตรวจสอบยอดคงเหลือ ณ
วันสิ้นป
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ หมายถึง ผลตางระหวางราคาตามบัญชีของลูกหนี้การคาเปรียบเทียบกับมูลคาที่คาดวาจะไดรับ
จากลูกหนี้การคา หนี้สูญที่เกิดขึ้นในระหวางปตัดเปนคาใชจายเมื่อสามารถระบุได
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
6.3

สินคาคงเหลือ
สินคาคงเหลือแสดงดวยราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา ราคาทุนของสินคาสําเร็จรูปคํานวณ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ราคาทุ นของวัตถุดิบ อะไหล และวัสดุคํานวณโดยวิธีถัวเฉลี่ย ถวงน้ํา หนั ก ตนทุ นของการซื้ อ

ประกอบดวยราคาซื้อและคาใชจายทางตรงที่เกี่ยวของกับการซื้อสินคานั้น เชน คาอากรขาเขา และคาขนสง หักดวย
สวนลดและเงินที่ไดรับคืนจากการซื้อสินคา ตนทุนของสินคาสําเร็จรูปประกอบดวยคาวัตถุดิบ คาแรงทางตรง คาใชจายอื่น
ทางตรง และคาโสหุยในการผลิตซึ่งปนสวนตามเกณฑการดําเนินงานตามปกติ มูลคาสุทธิที่จะไดรับประมาณจากราคาที่
คาดวาจะขายไดตามปกติของธุรกิจหักดวยคาใชจายที่จําเปนเพื่อใหสินคานั้นสําเร็จรูปและคาใชจายในการขาย
6.4

เงินลงทุนในบริษัทยอย
บริษัทยอยหมายถึงบริษัทที่บริษัทใหญมีสิทธิออกเสียงทั้งทางตรงและทางออมมากกวากึ่งหนึ่งของสิทธิในการออกเสียง
ทั้งหมด หรือมีอํานาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการดําเนินงานของบริษัทยอย บริษัทยอยดังกลาวไดถูกนํามารวม
ในการจัดทํางบการเงิน โดยเริ่มตั้งแตวันที่บริษัทใหญมีอํานาจควบคุม จนถึงวันที่บริษัทยอยดังกลาวไดขายออกไป รายการ
และยอดคงเหลือระหวางกลุมบริษัท ตลอดจนกําไรขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นไดตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แลว นโยบายการ
บัญชีสําหรับบริษัทยอยจะเปลี่ยนแปลงเพื่อใชนโยบายบัญชีเดียวกับกลุมบริษัทในการจัดทํางบการเงินรวม
เงินลงทุนในบริษัทยอยแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใชวิธีราคาทุน

6.5

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ รับรูเมื่อเริ่มแรกตามราคาทุน สินทรัพยทุกประเภทยกเวนที่ดินแสดงดวยราคาทุนหักดวย คาเสื่อม
ราคาสะสม
คาเสื่อมราคาคํานวณโดยวิธีเสนตรง เพื่อลดราคาตามบัญชีของสินทรัพยแตล ะชนิดตลอดประมาณการอายุการให
ประโยชนของสินทรัพยดังตอไปนี้
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สวนปรับปรุงที่ดิน

10 ป

อาคารและงานระบบ

5 - 20 ป

เครื่องจักรและเครื่องมือเครื่องใช

5 - 20 ป

เครื่องตกแตงและเครื่องใชสํานักงาน

5 ป

ยานพาหนะ

5 ป

ในกรณีที่ราคาตามบัญชีสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนซึ่งคํานวณจากมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะเกิดใน
อนาคตจากการใชสินทรัพยอยางตอเนื่อง หรือจํานวนที่จะไดรับจากการจําหนายสินทรัพยหักดวยตนทุนจากการจําหนาย
สินทรัพยนั้นแลวแตจํานวนใดจะสูงกวา ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดใหเทากับมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
การซอมแซมและบํารุงรักษา จะรับรูในงบกําไรขาดทุนในระหวางปบัญชีที่เกิดรายการขึ้น ตนทุนของการปรับปรุงให ดีขึ้น
อยางสําคัญจะถูกรวมไวในราคาตามบัญชีของสินทรัพยเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนที่ประโยชนเชิงเศรษฐกิจ ใน
อนาคตที่จะไหลเขาสูบริษัทจะมีมูลคาสูงเกินกวามาตรฐานการใชประโยชนเดิมของสินทรัพยที่มีไวตั้งแตตนเมื่อไดมาซึ่ง
สินทรัพยที่มีอยูในปจจุบัน การปรับปรุงหลักจะถูกตัดคาเสื่อมราคาตลอดอายุการใหประโยชนที่เหลืออยูของสินทรัพยที่
เกี่ยวของ
งานระหวางกอสรางแสดงในราคาทุนโดยที่ยังไมมีการตัดคาเสื่อมราคาจนกระทั่งสินทรัพยนั้นจะแลวเสร็จและพรอมที่จะ
ใชงานไดตามวัตถุประสงค
กําไรขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณกําหนดขึ้นจากราคาตามบัญชี และไดรวมอยูในการคํานวณกําไรจาก
การดําเนินงาน
6.6

โปรแกรมคอมพิวเตอร
โปรแกรมคอมพิวเตอรแสดงตามราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสม บริษัทคิดคาตัดจําหนายสําหรับสินทรัพยโดยวิธีเสนตรง
ตามอายุการใชงานของสินทรัพย ( 5 ป )

84

รายงานประจําป 2554

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
6.7

การดอยคาของสินทรัพย
กลุมบริษัทไดสอบทานการดอยคาของสินทรัพยเมื่อมีขอบงชี้วามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยอาจจะไมไดรับคืนหรือเมื่อ
มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยเกินกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน(ราคาขายสุทธิหรือมูลคาจากการใชของสินทรัพยนั้น
แลวแตราคาใดจะสูงกวา) โดยที่การประเมินจะพิจารณาสินทรัพยแตละรายการหรือพิจารณาจากหนวยสินทรัพยที่
กอใหเกิดเงินสดแลวแตกรณี
ในกรณีที่มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยเกินกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนและบริษัทไดรับรูรายการขาดทุนจากการ ดอย
คาในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ บริษัทจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยที่รับรูในงวดกอน ๆ
โดยบันทึกเปนรายไดอื่นเมื่อมีขอบงชี้วารายการขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยหมดไปหรือยังคงมีอยูแตเปนไป
ในทางที่ลดลง

6.8

การบัญชีสัญญาเชาระยะยาว - กรณีที่บริษัทเปนผูเชา
สัญญาเชาทรัพยสินที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไดโอนไปใหกับผูเชาถือเปน สัญญาเชา
การเงิน สัญญาเชาการเงินจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่เชา หรือมูลคาปจจุบันสุทธิของ
จํานวนเงินที่ตองจายตามสัญญาเชา แลวแตมูลคาใดจะต่ํากวา โดยจํานวนเงินที่ตองจายจะปนสวนระหวางหนี้สินและ
คาใชจายทางการเงินเพื่อใหไดอัตราดอกเบี้ยคงที่ตอหนี้สินคงคางอยูโดยพิจารณาแยกแตละสัญญาภาระผูกพันตามสัญญา
เชาหักคาใชจายทางการเงินจะบันทึกเปนหนี้สินระยะยาว สวนดอกเบี้ยจายจะบันทึกใน งบกําไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญา
เชา สินทรัพยที่ไดมาตามสัญญาเชาการเงินจะคิดคาเสื่อมราคาตลอดอายุการใชงานของสินทรัพยที่เชา
สัญญาระยะยาวเพื่อเชาสินทรัพยโดยที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญตกอยูกับผูใหเชา จะ
จัดเปนสัญญาเชาดําเนินงาน เงินที่ตองจายภายใตสัญญาเชาดําเนินงาน (สุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจที่ไดรับจากผูใหเชา) จะ
บันทึกในงบกําไรขาดทุนโดยใชวิธีเสนตรงตลอดอายุของสัญญาเชานั้น

6.9 ประมาณการหนี้สิน
กลุมบริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนของภาระผูกพันในปจจุบันตามกฎหมายหรือจาก
การอนุมานอันเปนผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณในอดีต ภาระผูกพันดังกลาวคาดวาจะสงผลใหตองเกิดการไหลออกของ
ทรัพยากรเพื่อจายชําระภาระผูกพันและจํานวนที่ตองจายสามารถประมาณการไดอยางนาเชื่อถือ รายจายที่จะไดรับคืน
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บันทึกเปนสินทรัพยแยกตางหากก็ตอเมื่อการไดรับคืนคาดวาจะไดรับอยางแนนอนเมื่อไดจายชําระประมาณการหนี้สินไป
แลว
6.10 การรับรูรายได
รายไดจากการขายประกอบดวยมูลคาตามใบสงสินคา สุทธิจากภาษีขาย รับคืน และสวนลด รายไดจากการขายสินคา
บริษัทรับรูเมื่อความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เปนสาระสําคัญของความเปนเจาของสินคาไดโอนไปยังผูซื้อแลว
รายไดจากการบริการรับรูเมื่อการใหบริการแลวเสร็จ
รายไดอื่นรับรูตามเกณฑคงคาง
6.11 การแปลงคาเงินตราตางประเทศ
บริษัทแปลงคารายการที่เปนเงินตราตางประเทศใหเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการ และ แปลง
คาสินทรัพยและหนี้สินที่เปนตัวเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินใหเปนเงินบาทโดยใชอัตรา
แลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน รายการกําไรและรายการขาดทุนที่เกิดจากรับหรือจายชําระที่เปนเงินตรา
ตางประเทศและที่เกิดการแปลงคาสินทรัพยและหนี้สินที่เปนตัวเงินดังกลาว ไดบันทึกทันทีในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
6.12 กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสําหรับปที่เปนของผูถือหุนสามัญดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้าํ หนัก
ที่ออกในระหวางป
6.13 เครื่องมือทางการเงิน
สินทรัพยทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบดวย เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด และลูกหนี้การคา
หนี้สินทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบดวย เจาหนี้การคา เงินกูยืม และคาใชจายคางจาย ซึ่งนโยบาย
การบัญชีเฉพาะสําหรับรายการแตละรายการไดเปดเผยแยกไวในแตละหัวขอที่เกี่ยวของ
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6.14 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมบริษัท ถูกควบคุมโดยบริษัทไมวาจะ
เปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัท รวมถึงบริษัทที่ทําหนาที่ถือหุน บริษัทยอย และ
กิจการที่เปนบริษัทยอยในเครือเดียวกัน นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลซึ่ง
ถือหุนที่มีสิทธิออกเสียงไมวาทางตรงหรือทางออมและมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญกับบริษัท ผูบริหารสําคัญ กรรมการ
หรือพนักงานของบริษัท ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกลชิดกับบุคคลดังกลาว และกิจการที่เกี่ยวของกับบุคคลเหลานั้น
ในการพิจารณาความสัมพันธระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัทแตละรายการ บริษัทคํานึงถึงเนื้อหา ของ
ความสัมพันธมากกวารูปแบบทางกฎหมาย
7. รายการกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวของกัน
7.1 ลักษณะความสัมพันธและนโยบายในการกําหนดราคา
ลักษณะความสัมพันธและนโยบายในการกําหนดราคาระหวางบริษัทกับบริษัทยอย บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวของกันมีดังนี้
ลักษณะความสัมพันธ
บริษัทยอย
บริษัท เวอเทค โลจิสติคส เซอรวิส จํากัด
บริษัทที่เกี่ยวของกัน

บริษัทถือหุน 40%

บริษัท จิวกี่อุตสาหกรรมการทอ จํากัด

กรรมการและผูถือหุนรวมกัน
กรรมการรวมกัน

บริษัท สํานักกฎหมาย ลิ่วมโนมนต จํากัด
บุคคลที่เกีย่ วของกัน
นายอนาวิล จิรธรรมศิริ

กรรมการและผูถือหุน
ผูถือหุนและกรรมการบริษัทยอย

นายธนชาต เผาพงษไพบูลย
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นโยบายราคา
ไมคิดดอกเบี้ย
ราคาที่ตกลงรวมกัน
ราคาปกติธุรกิจเทากับราคาที่ไดรบั จากคูค ารายอืน่
ราคาที่ตกลงรวมกัน
ไมคิดคาธรรมเนียม

เงินกูยมื
จําหนายทรัพยสนิ
คาขนสง
คาใชจายในการบริหาร
การค้ําประกัน

7.2 ยอดคงเหลือระหวางบริษัทกับบริษัทยอย บุคคลและบริษัทที่เกีย่ วของกัน
ยอดคงเหลือระหวางบริษัทกับบริษัทยอย บุคคลและบริษัทเกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 มีดังนี้

บาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554

2553

-

-

2554

2553

ลูกหนี้อื่น
บริษัท เวอเทค โลจิสติคส เซอรวิส จํากัด
บริษัท สํานักกฎหมาย ลิ่วมโนมนต จํากัด
รวม

39,630

-

23,580

-

23,580

-

-

23,580
39,630

23,580

เงินกูย ืมระยะสั้น
นายธนชาต เผาพงษไพบูลย

1,631,080
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3,082,243

-

-

รายงานประจําป 2554

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
2554

2553

-

-

2554

2553

เจาหนี้อื่น
บริษัท เวอเทค โลจิสติคส เซอรวิส จํากัด

3,793,185

1,939,233

21,000

145,590

คาใชจายคางจาย
21,000

บริษัท สํานักกฎหมาย ลิ่วมโนมนต จํากัด

145,590

การเปลี่ยนแปลงของเงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวของกันสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 สรุปไดดังนี้
บาท
รายการเคลื่อนไหวระหวางป
1 มกราคม 2554

เพิ่มขึ้น

ลดลง

31 ธันวาคม 2554

งบการเงินรวม
นายธนชาต เผาพงษไพบูลย

3,082,243

1,548,837
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(3,000,000)

1,631,080

รายงานประจําป 2554

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
7.3 รายไดและคาใชจายระหวางบริษัทกับบริษัทที่เกีย่ วของกัน
รายไดและคาใชจายระหวางบริษัทกับบริษัทที่เกี่ยวของกันสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 มีดังนี้
บาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554

2553

-

-

132,822

-

-

-

16,070

-

2554

2553

รายไดคาเชา
บริษัท เวอเทค โลจิสติคส เซอรวิส จํากัด
รายไดอื่น
บริษัท เวอเทค โลจิสติคส เซอรวิส จํากัด
ซื้อวัตถุดิบ
บริษัท จิวกี่อุตสาหกรรมการทอ จํากัด

-

1,703,957

-

1,703,957

จําหนายทรัพยสิน
บริษัท เวอเทค โลจิสติคส เซอรวิส จํากัด

-

-

29,907

34,000

-

-

58,719,904

12,656,288

693,000

212,580

693,000

212,580

คาขนสง
บริษัท เวอเทค โลจิสติคส เซอรวิส จํากัด
คาที่ปรึกษาทางกฏหมาย
บริษัท สํานักกฎหมาย ลิ่วมโนมนต จํากัด
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รายงานประจําป 2554

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
8. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
เงินสด

2554
251,427

2553
895,482

2554
247,858

2553
393,198

เงินฝากสถาบันการเงิน - ออมทรัพย

1,948,505

950,320

1,948,505

950,320

611,437,669

60,434,735

608,225,277

58,929,301

613,637,601

62,280,537

610,421,640

60,272,819

เงินฝากสถาบันการเงิน - กระแสรายวัน
รวม

เงินฝากสถาบันการเงินมีอัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยรอยละ 0.50 - 0.75 ตอป
9. ลูกหนี้การคา
ลูกหนีก้ ารคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 แยกตามอายุหนี้ที่คางชําระไดดังนี้
บาท
งบการเงินรวม
ยังไมถึงกําหนดชําระ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554
354,353,211

2553
160,676,319

2554
354,036,849

2553
160,676,319

81,103,957
435,457,168

244,705,172
4,488,854
409,870,345

80,705,076
434,741,925

244,705,172
4,488,854
409,870,345

เกินกําหนดชําระ
ไมเกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
รวม
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รายงานประจําป 2554

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
10. สินคาคงเหลือ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
บาท
คาเผื่อการลดมูลคาสินคา
คงเหลือ

ราคาทุน
2553

2554
สินคาสําเร็จรูป
วัตถุดิบ
วัสดุประกอบ
วัสดุส้นิ เปลือง
รวม

207,612,966

399,469,771

262,168,289

209,303,844

48,608,937

32,880,893

22,167,274
540,557,466

สินคาคงเหลือ - สุทธิ

2554
(2,291,393)

2553
(12,713,213)

-

-

-

-

17,513,033
659,167,541 (2,291,393)

(12,713,213)

2554

2553

205,321,573

386,756,558

262,168,289

209,303,844

48,608,937

32,880,893

22,167,274
538,266,073

17,513,033
646,454,328

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 สินคาคงเหลือมูลคาตามบัญชีจํานวน 538.3 ลานบาท และ 646.5 ลานบาท ตามลําดับ
ไดถูกนําไปเปนหลักทรัพยเพื่อค้ําประกันวงเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน (หมายเหตุ 15 และ 16)
11. เงินลงทุนในบริษัทยอย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
บาท
ชื่อบริษัท
บริษัท เวอเทค โลจิสติคส เซอรวิส จํากัด

ทุนชําระแลว สัดสวนเงินลงทุน
ประเภทกิจการ (ลานบาท)
(รอยละ)
ขนสงสินคา

18
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40

เงินลงทุน - วิธีราคาทุน
2554
7,200,000

2553
7,200,000

รายงานประจําป 2554

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
12. เงินฝากที่ติดภาระค้ําประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทมีเงินฝากประจําและเงินฝากออมทรัพยรวมจํานวน 25.8 ลานบาท และ 30.4 ลานบาท
ตามลําดับ ไดนําไปเปนหลักทรัพยค้ําประกันจากการที่ธนาคารออกหนังสือค้ําประกัน และวงเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน (หมาย
เหตุ 15 และ 16)
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รายงานประจําป 2554

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
13. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
งบการเงินรวม
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รายงานประจําป 2554

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
งบการเงินเฉพาะกิจ
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รายงานประจําป 2554

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ มูลคาสุทธิตามบัญชี จํานวนเงิน 1,235.9 ลานบาท และจํานวนเงิน
1,308.8 ลานบาท ตามลําดับ ไดถูกจดจํานองไวเปนหลักทรัพยค้ําประกันวงเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน (หมายเหตุ 15 และ 16)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 สินทรัพยภายใตสัญญาเชาการเงินที่กลุมบริษัทเปนผูเชาไดรวมแสดงในรายการขางตน
ประกอบดวยยานพาหนะ เครื่องตกแตงและเครื่องใชสํานักงานมีมูลคาตามบัญชีเปนจํานวนเงิน 93.6 ลานบาท และ จํานวนเงิน
117.2 ลานบาท ตามลําดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทมีเครื่องจักรและอุปกรณซึ่งไดคิดคาเสื่อมราคาสะสมไวแลวเต็มจํานวนแตยังใชงาน
อยูโดยสินทรัพยดังกลาวมีราคาทุนเปนจํานวนเงิน 17.8 ลานบาท และจํานวนเงิน 3.7 ลานบาท ตามลําดับ
14. โปรแกรมคอมพิวเตอร
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ราคาทุน

8,840,845

หัก คาตัดจําหนายสะสม

(3,690,932)
5,149,913

มูลคาสุทธิตามบัญชี
รายการระหวางปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2554
มูลคาสุทธิตามบัญชีตนป

5,149,913

หัก คาตัดจําหนาย

(1,768,314)

มูลคาสุทธิตามบัญชีสิ้นป

3,381,599

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ราคาทุน

8,840,845

หัก คาตัดจําหนายสะสม

(5,459,246)
3,381,599

มูลคาสุทธิตามบัญชี
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รายงานประจําป 2554

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
15. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ

อัตราดอกเบี้ยรอยละ(ตอป)
เงินเบิกเกินบัญชี
เงินกูยมื ระยะสั้น

2553

2554
MOR

MOR
MMR,Prime+1% MMR,Prime+1%

รวม

2554
-

2553
3,935

1,160,089,875

1,440,363,768

1,160,089,875

1,440,367,703

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินสองแหงจํานวน 31 ลานบาท และบริษัทมีวงเงิน
กูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินสามแหงจํานวน 1,470 ลานบาท
วงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ค้ําประกันโดยสินคาคงเหลือ (หมายเหตุ 10) เงินฝากประจําและ
เงินฝากออมทรัพย (หมายเหตุ 12) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (หมายเหตุ 13) และหุนสามัญของบริษัทซึ่งถือกรรมสิทธิ์โดยกรรมการ
รวมกับการค้ําประกันโดยกรรมการบริษัทบางทาน
16. เงินกูย ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ
เงินกูยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หัก สวนที่ครบกําหนดชําระภายในหนึ่งป
สุทธิ
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2554
335,746,188

2553
437,026,188

(106,280,000)

(98,280,000)

229,466,188

338,746,188

รายงานประจําป 2554

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
เงินกูยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงินประกอบดวย
วงเงินที่ 1 ยอดคงเหลือจํานวน 56.8 ลานบาท (2553 : 83.8 ลานบาท) กําหนดจายชําระเปนงวดรายเดือน โดยจายชําระงวดที่
1-48 งวดละ 2.0 ลานบาท งวดที่ 49 -70 งวดละ 2.5 ลานบาท งวดที่ 71 ไมนอยกวา 3.0 ลานบาท และงวดสุดทายสวนที่เหลือ
ทั้งหมด เริ่มจายชําระงวดแรกในเดือนมกราคม 2549 และตองชําระหนี้ใหเสร็จสิ้นภายในเดือนธันวาคม 2556 เงินกูดังกลาวคิด
ดอกเบี้ยรอยละ MLR ตอป
วงเงินที่ 2 ยอดคงเหลือจํานวน 14.5 ลานบาท (2553 : 22.8 ลานบาท) กําหนดจายชําระเปนงวดรายเดือน โดยจายชําระงวดที่ 1- 54
งวดละ 0.7 ลานบาท งวดที่ 55 ไมนอยกวา 0.7 ลานบาท และงวดสุดทายสวนที่เหลือทั้งหมด เริ่มจายชําระงวดแรกในเดือนมีนาคม
2551 และตองชําระหนี้ใหเสร็จสิ้นภายในเดือนตุลาคม 2556 เงินกูดังกลาวคิดดอกเบี้ยรอยละ MLR ตอป
วงเงินที่ 3 ยอดคงเหลือจํานวน 264.4 ลานบาท (2553 : 330.4 ลานบาท) กําหนดจายชําระเปนรายเดือน โดยจายชําระงวดที่ 1- 64
งวดละ 5.5 ลานบาท งวดที่ 65 -71 ไมนอยกวางวดละ 6 ลานบาท และงวดสุดทายสวนที่เหลือทั้งหมด เริ่มจายชําระงวดแรกในเดือน
มกราคม 2552 และตองชําระหนี้ใหเสร็จสิ้นภายในเดือนธันวาคม 2558 เงินกูดังกลาวคิดดอกเบี้ยรอยละ MLR-0.5 ตอป
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2552 บริษัทไดรับอนุมัติใหขยายระยะเวลาการปลอดชําระคืนเงินตน (Grace Period) จากสถาบันการเงิน
แหงหนึ่งเปนระยะเวลา 1 ป เริ่มตั้งแตเดือน มีนาคม 2552 ถึงเดือน กุมภาพันธ 2553 และเริ่มชําระงวดถัดไปตั้งแตเดือนมีนาคม
2553 รวมทั้งผอนปรนการคิดดอกเบี้ยสําหรับการปฏิบัติผิดเงื่อนไขตามสัญญาวงเงินสินเชื่อเปนเงินจํานวน 13.9 ลานบาท ซึ่ง
หากบริษัทชําระหนี้เสร็จสิ้นใหแกสถาบันการเงินครบถวนเต็มจํานวนและตรงเวลาที่กําหนด สถาบันการเงินจะงดเวน การเรียก
เก็บเงินดังกลาวจากบริษัททั้งจํานวน
รายการเคลื่อนไหวของเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 สรุปไดดังนี้
บาท
รายการระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
ยอดคงเหลือตนป

437,026,188

จายคืนเงินกูยืม

(101,280,000)

ยอดคงเหลือสิ้นป

335,746,188
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
ระยะเวลาการครบกําหนดของเงินกูยืมระยะยาวสรุปไดดังนี้
บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ
2554

2553

สวนที่ครบกําหนดชําระภายใน 1 ป

106,280,000

98,280,000

ระหวาง 1 ป ถึง 5 ป

229,466,188

338,746,188

รวมเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

335,746,188

437,026,188

วงเงินกูยืมดังกลาวขางตนค้ําประกันโดยสินคาคงเหลือ (หมายเหตุ 10) เงินฝากประจําและเงินฝากออมทรัพย (หมายเหตุ 12)
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (หมายเหตุ 13) และหุนสามัญของบริษัทซึ่งถือกรรมสิทธิ์โดยกรรมการรวมกับการค้ําประกันโดยกรรมการ
บริษัทบางทาน
สัญญาเงินกูระบุขอปฏิบัติและขอจํากัดบางประการเชน การดํารงอัตราสวนของหนี้สินตอสวนของเจาของ และขอจํากัดในการ
จายเงินปนผล เปนตน

99

รายงานประจําป 2554

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
17. หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน
บาท
งบการเงินรวม
หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน
หัก ดอกเบีย้ รอตัดบัญชี

หัก สวนที่ครบกําหนดชําระภายในหนึ่งป
สุทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554
88,990,786

2553
114,871,735

2554
707,986

2553
4,034,935

(11,629,070)

(18,135,932)

(44,408)

(181,989)

77,361,716

96,735,803

663,578

3,852,946

(18,708,958)

(19,649,252)

(594,250)

(2,826,173)

58,652,758

77,086,551

69,328

1,026,773

กรรมสิทธิ์ในสินทรัพยภายใตสญ
ั ญาเชาการเงินนี้จะโอนเปนของกลุมบริษัทก็ตอเมื่อไดชําระเงินงวดสุดทายแลว
บริษัทยอยไดทําสัญญากับสถาบันการเงินผูใหเชาเพื่อโอนสิทธิการรับเงินที่ไดรบั จากสัญญาจางขนสงจากบริษัทใหญ เพื่อการ
ชําระหนี้ตามสัญญาเชาการเงินกับสถาบันการเงินดังกลาว
18. ภาระผูกพันของผลประโยชนพนักงาน
บริษัทถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชนพนักงาน ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2554
ผลกระทบตองบการเงินไดเปดเผยในหมายเหตุขอ 4
บริษัทจายคาชดเชยผลประโยชนหลังออกจากงานและบําเหน็จ ตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541
ในการใหผลประโยชนเมื่อเกษียณ และผลประโยชนระยะยาวอื่นแกพนักงานตามสิทธิและอายุงาน

100

รายงานประจําป 2554

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
การเปลี่ยนแปลงในมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน
บาท
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
การรับรูภาระผูกพันในชวงเปลี่ยนแปลง

350,378

ตนทุนบริการปจจุบันและดอกเบี้ย

324,396

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

674,774

คาใชจายที่รับรูในกําไรหรือขาดทุน
สําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
การรับรูภาระผูกพันในชวงเปลี่ยนแปลง

350,378

ตนทุนบริการปจจุบัน

301,640

ดอกเบีย้ จากภาระผูกพัน

22,756

รวม

674,774

คาใชจายที่รับรูในกําไรหรือขาดทุนขางตน แสดงรวมในรายการดังตอไปนี้
สําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
ตนทุนขาย
คาใชจายในการบริหาร

354,608
321,166

รวม

674,774
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
ขอสมมุติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตรประกันภัย ณ วันที่รายงาน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
อัตราคิดลด
อัตราการเพิม่ ขึ้นของเงินเดือน
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน
อัตรามรณะ

รอยละ 3.49 ตอป
รอยละ 5
ผันแปรตามอายุพนักงาน รอยละ 0 - 29.4
อัตราตามตารางมรณะไทยป 2540
แยกเกณฑตามเพศชายและหญิง

19. ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและชําระแลว
ตามมติที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554 ผูถือหุนมีมติอนุมัติใหจัดสรรหุนเพิ่มทุนจํานวน 200 ลานหุน มูล
คาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อเสนอขายใหแกประชาชนทั่วไป และจากการเสนอขายหุนสามัญดังกลาวของบริษัทในเดือน
ธันวาคม 2554 บริษัทไดรับเงินจํานวน 600 ลานบาท เปนทุนเรือนหุนจํานวน 200 ลานบาท และเปนสวนเกินมูลคาหุนจํานวน
380.8 ลานบาท (สุทธิจากคาใชจายในการเสนอขายหุนสามัญจํานวนเงินประมาณ 19.2 ลานบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและชําระแลวเปนเงิน 800 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน
800 ลานหุน มูลคาหุนละ 1 บาท (2553: บริษัทมีทุนจดทะเบียน 800 ลานบาท และทุนที่ออกและชําระแลว 600 ลานบาท
แบงเปนหุนสามัญ 600 ลานหุน มูลคาหุนละ 1 บาท)
20. สํารองตามกฎหมาย
บริษัทไดจัดสรรสํารองตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 ไมนอยกวารอยละ 5 ของ กําไรสุทธิ
ประจําปหักดวยขาดทุนสะสม (ถามี) จนกวาสํารองจะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท
ตามกฎหมายไมสามารถนํามาจายปนผลได
ในป 2554 บริษัทไดจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมายเปนจํานวนเงิน 5.1 ลานบาท
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
21. คาใชจายตามลักษณะ
รายการคาใชจายตามลักษณะที่สําคัญสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ไดแก
บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
2554
การเปลีย่ นแปลงในสินคาสําเร็จรูป

2554

2553

3,200,702,161

191,856,805
4,508,975,474

(26,462,534)
3,200,702,161

436,304,498

357,677,650

436,304,498

357,677,650

14,086,861

79,726,008

72,806,765

92,382,296

1,402,786

900,000

1,402,786

900,000

คาใชจายเกีย่ วกับพนักงาน

103,538,210

88,649,952

96,626,238

78,811,442

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย

116,538,411

96,982,646

100,343,124

92,964,185

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใชไป
คาใชจายสาธารณูปโภค
คาขนสง
คานายหนา

191,856,805
4,508,975,474

2553
(26,462,534)

22. ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน
กลุมบริษัทประกอบธุรกิจแปรรูป จําหนายเหล็กชนิดตาง ๆ และใหบริการรับจางขนสงสินคา โดยดําเนินธุรกิจในสวนงานหลัก
ทางภูมิศาสตรเดียวคือในประเทศไทย รายการบัญชีตามสวนงานแยกเปน 2 ประเภท ดังนี้
ก. สวนงานเกี่ยวกับรายไดจากการจําหนายเหล็ก
ข. สวนงานเกี่ยวกับรายไดจากการใหบริการขนสง
รายได และคาใชจายจําแนกตามสวนงานสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 สินทรัพยและหนี้สิน ณ วันที่ 31ธันวาคม
2554 ประกอบดวย
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
พันบาท
การตัดบัญชีรายการ
ก
รายไดจากการขายและการใหบริการ
ตนทุนขายและการใหบริการ

ข

รวม

ระหวางกัน

รวม

5,679,781

64,161

5,743,942

(58,720)

5,685,222

(5,289,955)

(50,330)

(5,340,285)

45,802

(5,294,483)

กลับรายการคาเผื่อการลดมูลคา
10,422

สินคาคงเหลือ

-

10,422

-

10,422

400,248

13,831

414,079

(12,918)

401,161

15,791

220

16,011

(149)

15,862

คาใชจายในการขาย

416,039
(74,669)

14,051
-

430,090
(74,669)

(13,067)
12,918

417,023
(61,751)

คาใชจายในการบริหาร

(33,227)

(2,407)

(35,634)

149

(35,485)

คาตอบแทนผูบริหาร

(10,563)

(720)

(11,283)

(118,459)

(3,127)

(121,586)

ภาษีเงินได

297,580

10,924

308,504

-

308,504

ตนทุนทางการเงิน

(112,993)

(6,369)

(119,362)

-

(119,362)

กําไรกอนภาษีเงินได

184,587

4,555

189,142

-

189,142

ภาษีเงินได

-

(1,242)

(1,242)

-

(1,242)

กําไรสําหรับป

184,587

3,313

187,900

-

187,900

กําไรขั้นตน
รายไดอื่น
กําไรกอนคาใชจาย

รวมคาใชจาย

-

(11,283)
13,067

(108,519)

กําไรกอนตนทุนทางการเงินและ
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
พันบาท
การตัดบัญชี
รายการ
ก

ข

รวม

ระหวางกัน

รวม

ขอมูลอื่นๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ

1,421,044

90,890

1,511,934

-

1,511,934

สินทรัพยอื่น

1,685,209

10,327

1,695,536

(11,033)

1,684,503

หนี้สิน

1,823,509

80,652

1,904,161

(3,833)

1,900,328

105

รายงานประจําป 2554

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
รายได และคาใชจายจําแนกตามสวนงานสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 สินทรัพยและหนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2553 ประกอบดวย
พันบาท
การตัดบัญชี
รายการ
ก
รายไดจากการขายและการใหบริการ
ตนทุนขายและการใหบริการ

ข

รวม

ระหวางกัน

รวม

3,871,230

13,998

3,885,228

(12,656)

3,872,572

(3,673,742)

(11,243)

(3,684,985)

10,125

(3,674,860)

กลับรายการคาเผื่อการลดมูลคา
สินคาคงเหลือ
กําไรขั้นตน
รายไดอื่น
กําไรกอนคาใชจาย

43,780

2,755

241,268
20,254

43,780

-

244,023
20,254

-

43,780

(2,531)
-

241,492
20,254

2,755

คาใชจายในการขาย

261,522
(93,672)

-

264,277
(93,672)

(2,531)
2,531

261,746
(91,141)

คาใชจายในการบริหาร

(36,196)

(2,125)

(38,321)

-

(38,321)

(8,018)

-

(8,018)

คาตอบแทนผูบริหาร
รวมคาใชจาย

(8,018)

-

กําไรกอนตนทุนทางการเงิน

(137,886)
123,636

(2,125)
630

(140,011)
124,266

-

(137,480)
124,266

ตนทุนทางการเงิน

(107,589)

(1,378)

(108,967)

-

(108,967)

16,047

(748)

15,299

-

15,299

กําไร(ขาดทุน)สําหรับป
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
พันบาท
การตัดบัญชี
รายการ
ข

ก

รวม

ระหวางกัน

รวม

ขอมูลอื่นๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ

1,379,452

106,880

1,486,332

-

1,486,332

สินทรัพยอื่น

1,300,464

6,614

1,307,078

(9,139)

1,297,939

หนี้สิน

2,162,604

96,242

2,258,846

(1,939)

2,256,907

รายไดและคาใชจายตามงบการเงินเฉพาะกิจการแยกตามรายไดจากการขายในประเทศและตางประเทศสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2554 และ 2553 มีดังนี้
พันบาท
2554
ในประเทศ
รายไดจากการขาย
ตนทุนขาย

5,310,183
(4,944,992)

ตางประเทศ
369,598

2553
รวม

ในประเทศ

ตางประเทศ

รวม

5,679,781

2,686,249

1,184,981

3,871,230

(344,963) (5,289,955)

(2,507,228)

(1,166,514)

(3,673,742)

กลับรายการคาเผื่อการลด
มูลคาสินคาคงเหลือ

10,422

กําไรขั้นตน

375,613

รายไดอื่น

15,791

กําไรกอนคาใชจาย

391,404

24,635

10,422

43,780

400,248

222,801

15,791

20,254

416,039

243,055

24,635
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
พันบาท
2553

2554

คาใชจายในการขาย
กําไรหลังหักคาใชจายในการขาย

ในประเทศ

ตางประเทศ

รวม

ในประเทศ

ตางประเทศ

รวม

64,295

(10,374)

(74,669)

(41,420)

(52,252)

(93,672)

327,109

14,261

341,370

201,635

(33,785)

167,850

คาใชจายในการบริหาร

(33,227)

(36,196)

คาตอบแทนผูบริหาร

(10,563)

(8,018)

กําไรกอนตนทุนทางการเงิน

297,580

123,636

ตนทุนทางการเงิน

(112,993)

(107,589)

กําไรสําหรับป

184,587

16,047

23. สิทธิประโยชนจากการสงเสริมการลงทุน
บริษัทไดรับการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนตามบัตรสงเสริม ดังตอไปนี้
เลขที่ 1337 (2) /2548
ลงวันที่ 20 เมษายน 2548
เลขที่ 2228 (2) /2550
ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2550
สิทธิประโยชนที่สําคัญ คือ
 ไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรและอุปกรณตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
 ไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับวัตถุดิบและวัสดุจําเปนที่ตองนําเขามาจากตางประเทศเพื่อใชในการผลิตเพื่อการสงออก
 ไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับของที่นําเขามาเพื่อสงกลับออกไป
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ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิเปนระยะเวลาแปดปนับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการผลิต
เหล็กแทง (BILLET) และในกรณีที่ประกอบกิจการขาดทุนในระหวางเวลาที่ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุค คลจะไดรับ
อนุญาตใหนําผลขาดทุนประจําปที่เกิดขึ้นในระหวางเวลานั้นไปหักออกจากกําไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาไดรับ
ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลมีกําหนดเวลาไมเกินหาปนับแตวันพนกําหนดเวลานั้น โดยจะเลือกหักจากกําไรสุทธิของปใด ป
หนึ่งหรือหลายปก็ได
ไดรับยกเวนไมตองนําเงินปนผลจากกิจการที่ไดรับการสงเสริมนี้ไปรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินไดตลอดระยะเวลาที่ไดรับ
การสงเสริม
ได รั บ อนุ ญ าตให หั ก เงิ น ลงทุ น ในการติ ด ตั้ ง หรื อ ก อ สร า งสิ่ ง อํ า นวยความสะดวกร อ ยละยี่ สิ บ ห า ของเงิ น ลงทุ น
นอกเหนือไปจากการหักคาเสื่อมราคาตามปกติ

ในฐานะที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนบริษัทตองปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอกําหนดตามที่ระบุในบัตรสงเสริมผลการดําเนินงาน
ของธุรกิจที่ไดรับการยกเวนภาษีเงินไดและธุรกิจที่ไมไดรับการยกเวนภาษีเงินไดตามสิทธิพิเศษจากการ สงเสริมการลงทุน
ขางตน
รายไดจากการขายของบริษัทในงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 จํานวนเงิน 5,679.8
ลานบาท และ 3,871.2 ลานบาท ตามลําดับ เปนผลการดําเนินงานของธุรกิจที่ไดรับการยกเวนภาษีเงินไดทั้งจํานวน
24. เครื่องมือทางการเงิน
กลุมบริษัทตองเผชิญกับความเสี่ยงทางการเงินที่สําคัญ ไดแก ความเสี่ยงดานสภาพคลอง ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ และมูลคายุติธรรม กลุมบริษัทมีนโยบายบริหารความเสี่ยงดังนี้
24.1 ความเสี่ยงดานสภาพคลอง
ความเสี่ยงดานสภาพคลองหรือความเสี่ยงในการระดมทุน คือ ความเสี่ยงที่กลุมบริษัทจะเผชิญความยุงยากในการระดมทุนให
เพียงพอและทันเวลาตอการปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไวในเครื่องมือทางการเงิน ความเสี่ยงดานสภาพคลอง
จากการที่กิจการไมสามารถขายสินทรัพยทางการเงินไดทันเวลาดวยราคาที่ใกลเคียงกับมูลคายุติธรรม
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
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24.2 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของบริษัทเกิดจากการซื้อขายบางสวนของบริษัทเปนการซื้อขายโดยไดจายเงินและ รับ
เงินเปนสกุลเงินตางประเทศ บริษัทไดลดความเสี่ยงดังกลาวโดยบริษัทไดทําสัญญาขายเงินตราตางประเทศลวงหนาเปน
ครั้งคราวตามความจําเปน
ในการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ บริษัทใชตราสารอนุพันธทางการเงินดังนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีสัญญาขายเงินตราตางประเทศลวงหนา จํานวน 5.8 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา
24.3 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
กลุมบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเนื่องจากมีเงินฝากและมีหนี้สินกับสถาบันการเงิน บริษัทเชื่อวาความผันผวน
ของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคตจะไมสงผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตอผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของ
กิจการ ดังนั้นกลุมบริษัทจึงมิไดใชตราสารอนุพันธทางการเงินเพื่อปองกันความเสี่ยงดังกลาว
24.4 ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ
กลุมบริษัทมีความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกคา อยางไรก็ตามเนื่องจากกลุมบริษัทมีฐานของลูกคาที่
หลากหลายและมีจํานวนมากราย ดังนั้นกลุมบริษัทจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายอยางเปนสาระสําคัญจากการเก็บหนี้
จากลูก หนี้เหลา นั้น กลุม บริ ษัทได ประมาณคา เผื่อหนี้ส งสั ยจะสูญ โดยอาศั ยการประเมินผลของฝ ายบริ หารเกี่ย วกั บ
ความสามารถในการจายชําระหนี้ของลูกหนี้ที่คงคางอยู ณ วันสิ้นป
24.5 มูลคายุติธรรม
ราคาตามบั ญ ชี ข องสิ น ทรั พ ย แ ละหนี้ สิ น ทางการเงิ น อั น ได แ ก เงิ น สดและรายการเที ย บเท า เงิ น สด ลู ก หนี้ ก ารค า
เงินกูยืม เจาหนี้การคา และคาใชจายคางจาย มีมูลคาใกลเคียงกับมูลคายุติธรรม
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25. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554



บริษัทมีหนังสือค้ําประกันที่ออกโดยธนาคารเพื่อค้ําประกันการจายชําระคาไฟฟาของบริษัทเปนเงิน 64.2 ลานบาท
บริษัทมีเลตเตอรออฟเครดิตที่เปดแลวแตยังไมไดใชจํานวนเงินประมาณ 86.3 ลานบาท

26. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงคในการบริหารจัดการทุนที่สําคัญของบริษัท คือการจัดใหมีซึ่งโครงสรางทางการเงินที่เหมาะสมและการดํารงไวซึ่ง
ความสามารถในการดํารงธุรกิจอยางตอเนื่อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 งบการเงินรวมแสดงอัตราสวนหนี้สินตอทุนเปน 1.47:1 (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 1.42:1)
27. เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไดมีมติอนุมัติจายปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.10 บาท
จํานวน 800 ลานหุน เปนจํานวนเงิน 80.0 ลานบาทโดยกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2555
เงินปนผลขางตนจะเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อขออนุมัติตอไป
28. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ไดรบั อนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2555
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