มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์เหล็กแท่งยาว
สู่มาตรฐานสากล

วิสัยทัศน

พันธกิจ

“เป็ น บริ ษั ท ชั้ น นำ � ในการผลิ ต และจำ � หน่ า ยเหล็ ก แท่ ง ยาวใน 1. ผลิตภัณฑ์เหล็กที่มีคุณภาพ
ประเทศไทย โดยมุ้งเน้นเป็นผู้นำ�ด้านต้นทุนและคุณภาพ ภายใต้ 2. มุ่งสู่การเจริญเติบโตด้วยการขยายกำ�ลังการผลิตและผลิตสินค้า
มาตรฐานสากล ด้วยจรรยาบรรณที่มุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อลูกค้า 
ต้นทุนต่ำ�
พนักงาน คู่ค้า สภาพแวดล้อมและสังคม”
3. ปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้า
4. พัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนือ่ ง เพิม่ พูนทักษะ ความรูค้ วาม
สามารถเหมาะสมกับงาน
5. เสริมสร้างคุณภาพชีวิต อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชน และมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม
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สรุปขอมูลทางการเงิน

สรุปขอมูลทางการเงิน
สรุปข้อมูลทางการเงิน
ผลการดำ�เนินงาน
รายได้รวม
กำ�ไรขั้นต้น
กำ�ไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา
และค่าใช้จ่ายตัดจำ�หน่าย (EBITDA)
กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิ ส่วนที่เป็นของบริษัท
ฐานะการเงิน
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนที่เป็นของบริษัท
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้ว
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตรากำ�ไรขั้นต้น
อัตรากำ�ไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
อัตราหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า)
ข้อมูลต่อหุ้น(บาทต่อหุ้น)
กำ�ไรสุทธิต่อหุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
มูลค่าหุ้นทางบัญชี

2553

(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินรวม
2554
2555

3,892.83
197.71
221.25

5,701.08
409.57
433.45

4,363.23
231.74
244.91

15.75

194.32

25.46

2,777.62
2,256.91
520.72
510.36
800.00
600.00

3,198.20
1,900.33
1,297.87
1,285.53
800.00
800.00

3,792.66
2,505.21
1,287.46
1,273.77
800.00
800.00

5.11%
0.40%
3.09%
4.33

7.20%
3.45%
15.12%
1.46

5.33%
0.62%
2.08%
1.95

0.03
1.00
0.87

0.32
1.00
1.62

0.03
1.00
1.61
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สรุปขอมูลทางการเงิน

ฐานะการเงิน
3,793

4000
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2,257

2000
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1,298

1000

1,287
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0

2553

2554

2555

หน่วย : ล้านบาท

สินทรัพย์
หนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น

ผลการดำ�เนินงาน
500

433

400
300
200

221

196

100
0

15
2553

2554

EBITDA
กำ�ไรสุทธิ
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2555

หน่วย : ล้านบาท

สรุปขอมูลทางการเงิน

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน
4.33

1.95
1.46

2553

2554

2555

เท่า

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น

อัตรากำ�ไร
7.20%
5.33%

5.11%
3.45%

0.62%

0.40%
2553

2554

2555

อัตรากำ�ไรขั้นต้น
อัตรากำ�ไรสุทธิ
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สารจากประธานกรรมการ

สารจากประธานกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำ�กัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำ�คัญของการมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เหล็กแท่งยาวสู่
มาตรฐานสากล โดยได้ค�ำ นึงถึงการผลิตผลิตภัณฑ์ทมี่ คี ณุ ภาพ ซึง่ บริษทั ได้มกี ารขยายกำ�ลังการผลิตและควบคุมกระบวนการผลิตสินค้า
ให้อยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้รวมถึงการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า  มีการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถให้เหมาะสมกับงาน นอกจากนี้บริษัทได้ให้ความสำ�คัญกับ
การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของชุมชน ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
ในรอบปีทผี่ า่ นมา บริษทั ได้รบั รางวัลแห่งความภาคภูมใิ จ จากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทยประเมินผลคุณภาพการประชุมผูถ้ อื หุน้
สามัญประจำ�ปี 2555 ของบริษัทอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” ซึ่งแสดงให้เห็นว่า  บริษัทคำ�นึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน
และเป็นไปตามหลักสากลอย่างดีเยีย่ ม จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทยประเมินผลระดับการกำ�กับดูแลกิจการของบริษทั
ประจำ�ปี 2555 ของบริษัทอยู่ในระดับ “ดีมาก” แสดงให้เห็นว่า บริษัทคำ�นึงถึงผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัทตามหลักการกำ�กับ
ดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้บรรลุการพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกัน นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับรางวัล “CSR-DIW” จากกระทรวงอุตสาหกรรม
ในฐานะโรงงานอุตสาหกรรมที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม
แม้วา่ ในช่วงปี 2555 ทีผ่ า่ นมา สภาวะเศรษฐกิจจะไม่เอือ้ ต่อภาคอุตสาหกรรมเหล็ก รวมทัง้ ปัญหาภายในจากอัคคีภยั จนบริษทั
ต้องหยุดการผลิตสินค้าไปชัว่ คราว แต่ดว้ ยความมุง่ มัน่ และแน่วแน่ในการแก้ไขปัญหาจนก้าวพ้นเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็วด้วยนโยบาย
บริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบตลอดจนทีมงานที่มีประสิทธิภาพ ทำ�งานตามขั้นตอน ทำ�ให้บริษัทสามารถบริหารจัดการบรรเทา
ปัญหาให้สามารถรอดพ้นอุปสรรคได้อย่างสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม บริษทั เชือ่ มัน่ ว่าในปี 2556 บริษทั สามารถใช้ก�ำ ลังการผลิตได้อย่างเต็ม
ประสิทธิผลเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันสู่ระดับสากล
ท้ายที่สุดนี้ ข้าพเจ้าในฐานะประธานกรรมการบริษัท ขอขอบคุณ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน รวมถึง ผู้มี
ส่วนสนับสนุนบริษทั ทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนการดำ�เนินธุรกิจของบริษทั ด้วยดีตลอดปีทผี่ า่ นมาจนทำ�ให้บริษทั สามารถ
ดำ�เนินงานบรรลุวสิ ยั ทัศน์ เป้าหมาย นโยบาย และสะท้อนเป็นรูปธรรมในผลการดำ�เนินงานในทีส่ ดุ ภายใต้หลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกฝ่าย

ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์
ประธานกรรมการ
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สารจากประธานเจาหนาที่บริหาร

สารจากประธานเจาหนาที่บริหาร

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
ในปี 2555 นับเป็นผลสำ�เร็จอีกขัน้ สำ�หรับการประกอบธุรกิจ โดยบริษทั ได้มกี ารลงทุนในเครือ่ งจักรเตาหลอมเพิม่ ขึน้ เพือ่ เสริม
ประสิทธิภาพ และสร้างความยืดหยุน่ ในการผลิตให้เต็มกำ�ลังมากยิง่ ขึน้ ด้วยความร่วมมือทีด่ จี ากทุกฝ่าย แม้ในช่วงทีบ่ ริษทั ประสบปัญหา
แต่ก็ยังคงตั้งมั่นที่จะฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ โดยมีระบบการบริหารจัดการด้านความเสี่ยงที่เป็นระบบ โดยทีมบริหาร และพนักงานที่
แข็งเกร่ง ทำ�ให้วกิ ฤตผ่านพ้นไปได้ดว้ ยดี ทำ�ให้เชือ่ มัน่ ต่อการขยายธุรกิจต่อไปด้วยทุกก้าวย่างทีม่ งุ่ มัน่ และทุม่ เทเพือ่ เสริมสร้างโอกาส
ทางการแข่งขันสู่ระดับสากล บริษัทมีเป้าหมายในการเพิ่มรายได้โดยการมุ่งเน้นคุณภาพสินค้า  และความพึงพอใจของลูกค้า  เพื่อให้
สอดคล้องกับแผนของการเพิ่มและต่อยอดในธุรกิจต่อไปในอนาคต
สุดท้ายนี้ บริษัทขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า ผู้มีอุปการคุณ พนักงาน พันธมิตรทางธุรกิจทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุน
และมอบความไว้วางใจแก่บริษทั โดยบริษทั ขอให้ค�ำ มัน่ ว่าจะดำ�เนินธุรกิจด้วยแนวคิดทีจ่ ะสร้างความยัง่ ยืนสูธ่ รุ กิจ ด้วยการบริหารงาน
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ โปร่งใส ยึดหลักธรรมมาภิบาลทีด่ ี และคำ�นึงถึงผูม้ สี ว่ นได้เสียในทุกภาคส่วน และตระหนักถึงพันธกิจในอันทีจ่ ะนำ�พา
บริษัทไปสู่จุดมุ่งหมายที่ตั้งปณิธานไว้ได้

นายอนาวิล จิรธรรมศิริ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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คณะกรรมการบริษัท และผูบริหาร

คณะกรรมการบริษัท และผูบริหาร

2

1

1. ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์
ประธานกรรมการ

4. นายนพปฏล เจสัน จิรสันติ์
กรรมการ กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

8

บริษัท เชาว สตีล อินดัสทรี้ จำ�กัด (มหาชน)

3
2. รองศาสตราจารย์
ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม
รองประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการ
สรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน

5. นายกณวรรธน์ อรัญ
กรรมการ กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

4

5

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์
กัลยาภรณ์ ปานมะเริง
กรรมการ กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา
และกำ�หนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท และผูบริหาร

6
6. นายสงวนเกียรติ ลิ่วมโนมนต์
กรรมการ กรรมการสรรหา
และกำ�หนดค่าตอบแทน

9. นางสาว คู เมน ไว
กรรมการ กรรมการบริหาร
รองกรรมการผู้จัดการ
ผู้อำ�นวยการฝ่ายจัดซื้อ

7

8
7. นายมาร์ค ดี. เรมีจาน
กรรมการ

9

10

8. นายอนาวิล จิรธรรมศิริ
กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการสรรหา
และกำ�หนดค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยง

10.นางสาวศรุตา จิรธรรมศิริ
กรรมการ กรรมการบริหาร
ผู้อำ�นวยการฝ่ายขายและการตลาด

รายงานประจำ�ปี 2555

9

ประวัติคณะกรรมการบริษัท

ประวัติคณะกรรมการบริษัท

ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์

รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม

ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการ
อายุ 60 ปี
คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา / การอบรม
• ปริญญาเอก ด้านวิศวกรรม (Operations Research),
Texas A&M University, ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วม
เอกชน รุ่น 12
• หลักสูตร Director Certification Program รุ่น 12/2001
การดำ�รงตำ�แหน่งสำ�คัญอื่นในปัจจุบัน
• ผูเ้ ชีย่ วชาญประจำ�ประธานกรรมการการเลือกตัง้
สำ�นักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
• ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสถาบันรหัสสากล
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
• คณะกรรมการกิจการ APEC และคณะกรรมการกิจการ
องค์การระหว่างประเทศ สภาหอการค้าไทย
• กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เอสวีไอ จำ�กัด (มหาชน)
• กรรมการ
บริษทั คาซาวดี จำ�กัด, บริษทั เปีย่ มทิพย์ จำ�กัด
• กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ซิม ซิสเต็ม ประเทศไทย จำ�กัด
• กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ปกิณ พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
-ไม่มีปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ พ.ศ. 2552

ตำ�แหน่ง
รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
อายุ 71 ปี
คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา / การอบรม
• ปริญญาเอก (EE) Missouri University of Science and
Technology, USA
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่น 78/2009
การดำ�รงตำ�แหน่งสำ�คัญอื่นในปัจจุบัน
• รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
• ผูต้ รวจประเมินคุณภาพภายนอกสำ�นักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
• ประธานผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน
สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
• กรรมการ บริษัท เอสพียูนิเสอร์ช จำ�กัด
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
-ไม่มีปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ พ.ศ. 2552
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บริษัท เชาว สตีล อินดัสทรี้ จำ�กัด (มหาชน)

ประวัติคณะกรรมการบริษัท

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง

นายนพปฏล เจสัน จิรสันติ์

ตำ�แหน่ง
กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ 60 ปี
คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา / การอบรม
• ปริญญาโท พัฒนศาสตร์ (บริหารธุรกิจ)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ประกาศนียบัตรผู้บริหารมหาวิทยาลัยระดับสูง (รุ่นที่ 8)
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่น 28/2004
• หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุน่ 13/2006
การดำ�รงตำ�แหน่งสำ�คัญอื่นในปัจจุบัน
• ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
• ผูต้ รวจประเมินคุณภาพภายใน สำ�นักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
• ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายนอก สำ�นักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน)
• ที่ปรึกษาด้านการบัญชีและการเงิน กระทรวงการคลัง
• คณะกรรมการฝ่ายการเงินและเหรัญญิก สโมสรเอธานอล
ไบโอดีเซลแห่งประเทศไทย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
-ไม่มีปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ พ.ศ. 2552

ตำ�แหน่ง
กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
อายุ 42 ปี
คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา / การอบรม
• ปริญญาโท Business Economics, Bentley Graduate
School of Business,Massachusetts, USA
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ St. Louis University, USA
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่น 78/2009
การดำ�รงตำ�แหน่งสำ�คัญอื่นในปัจจุบัน
• กรรมการ
บริษัท เมอร์คิวรี่ ไนน์ จำ�กัด
• กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
บริษัท พีเอ็มดี พลัส จำ�กัด
• กรรมการ
บริษัท คราฟท์แมน เรคคอร์ด จำ�กัด
• กรรมการ
บริษัท เรโวลิก เทค จำ�กัด
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
-ไม่มีปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ พ.ศ. 2552

รายงานประจำ�ปี 2555
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ประวัติคณะกรรมการบริษัท

นายกณวรรธน์ อรัญ

นายสงวนเกียรติ ลิ่วมโนมนต์

ตำ�แหน่ง
กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ 46 ปี
คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา / การอบรม
• ปริญญาโท นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่น 78/2009
การดำ�รงตำ�แหน่งสำ�คัญอื่นในปัจจุบัน
• หัวหน้าสำ�นักงาน ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย
สำ�นักงานกฎหมาย เค แอนด์ พาร์ทเนอร์
• กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เค แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำ�กัด
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
-ไม่มีปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ พ.ศ. 2552

ตำ�แหน่ง
กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
อายุ 37 ปี
คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา / การอบรม
• ปริญญาโท คณิตศาสตร์การเงิน Boston University, USA
• ปริญญาโท คอมพิวเตอร์ Boston University, USA
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่น 50/2006
การดำ�รงตำ�แหน่งสำ�คัญอื่นในปัจจุบัน
• กรรมการ บริษทั บริหารจัดการทรัพย์สนิ ทางปัญญา จำ�กัด
• คณะอนุกรรมการเครื่องหมายการค้า กระทรวงพาณิชย์
• กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด (มหาชน)
• กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
บริษัท มโนมนต์ เรียลเอสเตรท จำ�กัด
• กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
บริษทั สำ�นักกฎหมาย ลิว่ มโนมนต์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จำ�กัด
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
-ไม่มีปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ พ.ศ. 2552
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บริษัท เชาว สตีล อินดัสทรี้ จำ�กัด (มหาชน)

ประวัติคณะกรรมการบริษัท

นายมาร์ค ดี. เรมีจาน

นายอนาวิล จิรธรรมศิริ

ตำ�แหน่ง
กรรมการ
อายุ 46 ปี
คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา / การอบรม
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ เกียรตินิยม
University of Pennsylvania, USA
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องจักรกล)
Massachusetts Institute of Technology, USA
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่น 65/2007
การดำ�รงตำ�แหน่งสำ�คัญอื่นในปัจจุบัน
• ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้อำ�นวยการฝ่ายการเงิน
กลุ่มบริษัท คีรี แทรเวล
• กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท บิวเดอร์สมาร์ท จำ�กัด (มหาชน)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
-ไม่มีปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ พ.ศ. 2552

ตำ�แหน่ง
กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน และกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
อายุ 34 ปี
คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา / การอบรม
• Diploma International School Bangkok
• State High School Equivalency Diploma
• หลักสูตร Risk Management Seminar & Workshop
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่น 28/2004
การดำ�รงตำ�แหน่งสำ�คัญอื่นในปัจจุบัน
• กรรมการ บริษัท เซน-เรียว นิฮอนมูระ จำ�กัด
• กรรมการ บริษัท มี คอนเซ็ปต์ จำ�กัด
• กรรมการ บริษัท เวอเทค โลจิสติคส์ เซอร์วิส จำ�กัด
• กรรมการ สมาคมอุตสาหกรรมเหล็กไทย
• ที่ปรึกษาสมาคมการค้าไทย-ยุโรป
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
51% (จำ�นวน 408,000,000 หุ้น)
ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ พ.ศ. 2552

รายงานประจำ�ปี 2555
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ประวัติคณะกรรมการบริษัท

นางสาวคู เมน ไว

นางสาวศรุตา จิรธรรมศิริ

ตำ�แหน่ง
กรรมการ กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ
และผู้อำ�นวยการฝ่ายจัดซื้อ
อายุ 39 ปี
คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา / การอบรม
• Book Keeping and Accountant, London Chamber
of Commerce and Industry, United Kingdom
• Trading Practice Studies, Lee Wai Lee Technical
Institute
• Risk Management Seminar & Workshop
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่น 28/2004
การดำ�รงตำ�แหน่งสำ�คัญอื่นในปัจจุบัน
-ไม่มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
5.06% (จำ�นวน 40,500,000 หุ้น)
ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ พ.ศ. 2552

ตำ�แหน่ง
กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้อำ�นวยการฝ่ายขายและ
การตลาด
อายุ 35 ปี
คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา / การอบรม
• Suffolk Sawyer School of Management,
Suffolk University, USA
• Risk Management Seminar & Workshop
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่น 78/2009
การดำ�รงตำ�แหน่งสำ�คัญอื่นในปัจจุบัน
-ไม่มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
5.06% (จำ�นวน 40,500,000 หุ้น)
ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ พ.ศ. 2552
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บริษัท เชาว สตีล อินดัสทรี้ จำ�กัด (มหาชน)

คณะผูบริหาร

คณะผูบริหาร

นายอนาวิล จิรธรรมศิริ

ตำ�แหน่ง
กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการสรรหา
และกำ�หนดค่าตอบแทน
และกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประวัติ อยู่ในหัวข้อคณะกรรมการ

นางสาวคู เมน ไว

ตำ�แหน่ง
กรรมการ กรรมการบริหาร
รองกรรมการผู้จัดการ
และผู้อำ�นวยการฝ่ายจัดซื้อ
ประวัติ อยู่ในหัวข้อคณะกรรมการ

นางสาวศรุตา จิรธรรมศิริ

ตำ�แหน่ง
กรรมการ กรรมการบริหาร
และผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายขายและการตลาด
ประวัติ อยู่ในหัวข้อคณะกรรมการ

เลขานุการบริษัท

นายสุทธิชัย สุรพัฒน์

ตำ�แหน่ง
กรรมการบริหาร รองกรรมการผูจ้ ดั การ
และผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายการเงินและบริหาร
อายุ 39 ปี
คุณวุฒสิ งู สุดทางการศึกษา / การอบรม
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
การดำ�รงตำ�แหน่งสำ�คัญอื่นในปัจจุบัน
-ไม่มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
-ไม่มี-

นายวรวิทย์ เอื้อทรัพย์สกุล

ตำ�แหน่ง
กรรมการบริหาร และผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายบัญชีี
อายุ 34 ปี
คุณวุฒสิ งู สุดทางการศึกษา / การอบรม
• ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์และ
การบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การดำ�รงตำ�แหน่งสำ�คัญอื่นในปัจจุบัน
-ไม่มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
-ไม่มี-

นางสาวศิริรัตน์ คงเพ็ง

อายุ 32 ปี
คุณวุฒสิ งู สุดทางการศึกษา / การอบรม
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
• หลักสูตร Company Secretary
Program (CSP) รุ่น 10/2005
• หลักสูตร Effective Minute
Taking (EMT) รุ่น 20/2011
• หลักสูตร Company Reporting
Program (CRP) รุน่ 3/2012
การดำ�รงตำ�แหน่งสำ�คัญอื่นในปัจจุบัน
-ไม่มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
-ไม่มี-
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ขอมูลทั่วไปของบริษัท

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
ชื่อบริษัท

:

ชื่อย่อหลักทรัพย์ 
เลขทะเบียนบริษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
สถานที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่

:
:
:
:

โทรศัพท์ 
โทรสาร
website
e-mail
สถานที่ตั้งโรงงาน
สถานที่ตั้งสาขา
ทุนจดทะเบียน

:
:
:
:
:
:
:

ทุนชำ�ระแล้ว

:
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บริษัท เชาว สตีล อินดัสทรี้ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำ�กัด (มหาชน)
CHOW STEEL INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED
CHOW
0107552000049
ผลิตและจำ�หน่ายเหล็กแท่งยาว (Steel Billet)
เลขที่ 209/1 อาคาร เค. ทาวเวอร์ ชั้น 18 ยูนิต 3 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
0-2260-3101-8
0-2260-3100
www.chowsteel.com
info@chowsteel.com
518/1 หมู่ที่ 9 ตำ�บลหนองกี่ อำ�เภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
518/3 หมู่ที่ 9 ตำ�บลหนองกี่ อำ�เภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
800,000,000 บาท
(ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 800,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)
800,000,000 บาท
(ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 800,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)

ขอมูลทั่วไปของบริษัท

รายละเอียดของบริษัทย่อย
ชื่อบริษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
สถานที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่

:
:
:
:

website
ทุนจดทะเบียน
ทุนชำ�ระแล้ว
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

:
:
:
:

บริษัท เวอเทค โลจิสติคส์ เซอร์วิส จำ�กัด
ขนส่งสินค้าทางบก
เลขที่ 209/1 เค.ทาวเวอร์ ชั้น 18 ยูนิต 3 ซอยสุขุมวิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหนาคร 10110
www.vertexlogistics.co.th
18,000,000 บาท
18,000,000 บาท
40%

บุคคลอ้างอิงต่างๆ
นายทะเบียนหลักทรัพย์ 

:

ผู้สอบบัญชี

:

ที่ปรึกษากฎหมาย

:

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2229-2800 โทรสาร 0-2359-1259
Website : www.tsd.co.th
นางสาวนงราม เลาหอารีดิลก
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4334
บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำ�กัด
เลขที่ 790/12 ทองหล่อทาวเวอร์ ซอยทองหล่อ 18
ถ.สุขุมวิท 55 แขวงคลองตัน เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2714-8842 โทรสาร 0-2185-0225
Website : www.astmaster.co.th
บริษัท สำ�นักกฎหมาย ลิ่วมโนมนต์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
เลขที่ 256 อาคารลิ่วมโนมนต์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ 0-2274-0461-4 โทรสาร 0-2274-0465

รายงานประจำ�ปี 2555

17

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
คุณอนาวิล จิรธรรมศิริ ได้ก่อตั้งบริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำ�กัด ขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2546 เพื่อประกอบธุรกิจผลิต
และจำ�หน่ายเหล็กแท่งยาวให้แก่โรงรีดเหล็กภายในประเทศและต่างประเทศ เพือ่ นำ�ไปผลิตต่อด้วยการรีดเป็นผลิตภัณฑ์เหล็กทรงยาว
(Long Products) ได้แก่ เหล็กเส้นกลม เหล็กข้ออ้อย และเหล็กลวดเป็นต้น โดยใช้เศษเหล็ก (Scrap) เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต
และใช้เทคโนโลยีการหลอมเหล็กด้วยเตาหลอมเหล็กแบบเหนี่ยวนำ�กระแสไฟฟ้า (Electric Induction Furnace: EIF) ภายในโรงงาน
ของบริษัทซึ่งตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที่สำ�คัญของบริษัทมีดังนี้
ปี 2546
ปี 2547
ปี 2548
			
ปี 2550
ปี 2551
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: บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำ�กัด ก่อตั้งขึ้นด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรกจำ�นวน 400 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจำ�หน่ายเหล็กแท่งยาว
: เริ่มดำ�เนินการก่อสร้างโรงงานซึ่งตั้งอยู่ เลขที่ 518/1 หมู่ 9 ตำ�บลหนองกี่ อำ�เภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
: ได้รบั บัตรส่งเสริมการลงทุน เลขที่ 1337(2)/2548 สำ�หรับกิจการการผลิตเหล็กแท่งยาว จากคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นเวลา 8 ปี และลดหย่อนอัตราร้อยละ 50 จากอัตราภาษีปกติ
เป็นเวลา 5 ปี
: เริ่มดำ�เนินการผลิตเชิงพาณิชย์โรงงานเฟสที่ 1 ด้วยกำ�ลังการผลิตสูงสุด 250,000 ตันต่อปี
: ได้รบั บัตรส่งเสริมการลงทุน เลขที่ 2228(2)/2550 สำ�หรับกิจการการผลิตเหล็กแท่งยาว เฟสที่ 2 จากคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นเวลา 8 ปี และลดหย่อนเหลืออัตราร้อยละ 50 จาก
อัตราภาษีปกติเป็นเวลา 5 ปี
: ได้รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2000 จาก Bureau Veritas Certification สำ�หรับ
การหล่อเหล็กแท่ง (Manufacturing of Steel Casting) ซึ่งได้ครบกำ�หนดไปแล้วเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2553
: เพิ่มทุนชำ�ระแล้วเป็น 600 ล้านบาท โดยเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนก่อสร้างโรงงานเฟสที่ 2
: เริ่มดำ�เนินการผลิตเชิงพาณิชย์โรงงานเฟสที่ 2ด้วยกำ�ลังการผลิตสูงสุด 480,000 ตันต่อปี ทำ�ให้มีกำ�ลังการผลิต
สูงสุดรวมทั้งสิ้น 730,000 ตันต่อปี

บริษัท เชาว สตีล อินดัสทรี้ จำ�กัด (มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ปี 2552

ปี 2553
			
ปี 2554
			
ปี 2555
			
			

: เข้าเป็นสมาชิกของ London Metal Exchange (LME) ซึ่งเป็นตลาดซื้อขายล่วงหน้าระดับโลกภายใต้ชื่อ CHOW
KABINBURI โดยมีชื่อย่อในการซื้อขาย(SWORD Codes)แบ่งตามสถานที่ตั้งคลังสินค้า คือ CHOWFE สำ�หรับ
Far East ContractและCHOWME สำ�หรับMediterranean Contract
: จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำ�กัด โดยใช้ชื่อว่า “บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำ�กัด (มหาชน)” และ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จาก 100 บาทเป็น 1 บาทต่อหุ้น
: ได้มีการลงทุนซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เวอเทค โลจิสติคส์ เซอร์วิส จำ�กัด ซึ่งประกอบธุรกิจขนส่งสินค้าทางบก
ด้วยมูลค่าเงินลงทุนจำ�นวน 7.2 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียน 18 ล้านบาท ซึ่งจะ
ช่วยเสริมศักยภาพการให้บริการด้านโลจิสติคส์แก่บริษัทในการขนส่งสินค้าของบริษัทให้แก่ลูกค้า
: ได้รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2008 จาก Bureau Veritas Certification สำ�หรับ
การหล่อเหล็กแท่ง (Manufacturing of Steel Casting) ซึ่งจะครบกำ�หนดในวันที่ 28 ธันวาคม 2556
: จดทะเบียนเพิ่มสาขา คือ เลขที่ 518/3 หมู่ที่ 9 ตำ�บลหนองกี่ อำ�เภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
: เพิ่มทุนชำ�ระแล้วเป็น 800 ล้านบาท โดยเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชน จำ�นวน 200 ล้านหุ้นและเข้า
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ในวันที่ 21 ธันวาคม 2554
: ได้รับใบรับรองว่าเป็นอุตสาหกรรรมสีเขียว ระดับที่ 1 ความมุ่งมั่นสีเขียว (Green Commitment) มีความมุ่งมั่น
ที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมีการสื่อสารภายในองค์การให้ทราบโดยทั่วกัน จากกระทรวงอุตสาหกรรม
: ได้รับใบรับรองว่าเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 2 ปฏิบัติการสีเขียว (Green Activity) การดำ�เนินกิจกรรม เพื่อ
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้สำ�เร็จตามความมุ่งมั่นที่ตั้งไว้ จากกระทรวงอุตสาหกรรม
: ได้รบั ประกาศนียบัตรรับรองการได้ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานความรับผิดชอบของผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม
เบื้องต้น (CSR-DIW) จากกระทรวงอุตสาหกรรม

รายงานประจำ�ปี 2555
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ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท
บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจำ�หน่ายเหล็กแท่งยาว (Steel Billet) โดยมีเศษเหล็ก (Scrap) เป็นวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิต
เหล็กแท่งยาว ทั้งนี้ บริษัทมีกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่นำ�เข้าจากต่างประเทศ และเป็นที่ยอมรับในระดับ
สากล โดยกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เหล็กแท่งยาวของบริษัทมี 3 ขั้นตอนหลัก คือ ขั้นตอนการจัดเตรียมเศษเหล็ก ขั้นตอน
การหลอมเศษเหล็กด้วยเตาแบบเหนีย่ วนำ�กระแสไฟฟ้า (Electric Induction Furnace: EIF) และปรุงแต่งส่วนผสมเหล็กเพือ่ ให้ได้คณุ ภาพ
ตามมาตรฐานและตรงกับความต้องการของลูกค้า  และขั้นตอนการหล่อน้ำ�เหล็กเป็นเหล็กแท่งยาว โดยเทคโนโลยีการหลอมเหล็ก
ด้วยเตาหลอมเหล็กแบบเหนี่ยวนำ�กระแสไฟฟ้าจะใช้วิธีเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้กลายเป็นพลังงานความร้อนสำ�หรับการหลอมเหล็ก
ทัง้ นี้ การใช้พลังงานไฟฟ้าแทนการเผาไหม้ของเชือ้ เพลิงจะช่วยลดต้นทุนการผลิตและลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม หลังจากนัน้ ลูกค้า
จะนำ�เหล็กแท่งยาวไปผลิตต่อด้วยการรีดเป็นผลิตภัณฑ์เหล็กทรงยาว ได้แก่ เหล็กเส้นกลม เหล็กข้ออ้อย และเหล็กลวด เป็นต้น
ผลิตภัณฑ์เหล็กทรงยาวเหล่านีเ้ ป็นวัสดุหลักที่ใช้ในอุตสาหกรรมการก่อสร้างขนาดกลางและขนาดเล็ก เช่น บ้าน อาคารพาณิชย์ และ
งานก่อสร้างทั่วไป รวมทั้งเครื่องมืออุปกรณ์ ส่วนประกอบยานยนต์ และชิ้นส่วนต่างๆ เป็นต้น และในอุตสาหกรรมการก่อสร้างขนาด
ใหญ่ทตี่ อ้ งการเหล็กแท่งยาวทีม่ คี วามแข็งแรงสูง เพือ่ ใช้ในงานคอนกรีตเสริมเหล็กทีต่ อ้ งการความแข็งแรงและคงทน เช่น สะพานเขือ่ น
ทางด่วน งานก่อสร้างที่ต้องรับแรงอัด หรืออาคารสูง เป็นต้น
ปัจจุบัน บริษัทมีโรงงานผลิตเหล็กแท่งยาว และสาขา ตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี บนเนื้อที่รวม
ประมาณ 70 ไร่ ซึ่งในระยะเริ่มแรกมีกำ�ลังการผลิตสูงสุด 250,000 ตันต่อปี และได้ขยายกำ�ลังการผลิตในโรงงานเฟสที่ 2 อีก 480,000
ตันต่อปี รวมเป็นกำ�ลังการผลิตสูงสุด 730,000 ตันต่อปี (กำ�ลังการผลิตสูงสุดทีข่ ออนุญาตในรายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิง่ แวดล้อม
(EIA) อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทต้องการบริหารและควบคุมต้นทุนค่าไฟฟ้า จึงมีนโยบายผลิตเหล็กแท่งยาวเฉพาะในช่วงเวลาที่
มีความต้องการใช้ไฟฟ้าต่ำ� (Off-Peak Period) ซึ่งจะช่วยทำ�ให้ต้นทุนค่าไฟฟ้าที่ใช้ในการผลิตของบริษัทมีจำ�นวนต่ำ�กว่าการดำ�เนิน
การผลิตในช่วงเวลาทีม่ คี วามต้องการใช้ไฟฟ้าสูง (Peak Period) ด้วยเหตุนี้ ทำ�ให้โรงงานทัง้ สองเฟสมีก�ำ ลังการผลิตเต็มที่ในช่วงเวลา
ที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าต่ำ�รวมเท่ากับ 450,000 ตันต่อปี ทั้งนี้ กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักของบริษัท คือ โรงรีดที่ไม่มีเตาหลอมเป็น
ของตนเอง และโรงรีดทีม่ เี ตาหลอมแต่มกี �ำ ลังการผลิตไม่เพียงพอ นอกจากนี้ บริษทั ได้เข้าเป็นสมาชิกของ London Metal Exchange
(LME) ซึง่ เป็นตลาดซือ้ ขายล่วงหน้าระดับโลก เพือ่ เพิม่ โอกาสและช่องทางการจำ�หน่ายและส่งออกเหล็กแท่งยาวไปยังตลาดต่างประเทศ
เช่น ประเทศในภูมิภาคอาเซียน เป็นต้น อีกทั้งเป็นการแสดงว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้รับการยอมรับด้านคุณภาพว่ามีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล จึงถือได้วา่ เป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์และการประชาสัมพันธ์บริษทั และผลิตภัณฑ์ของบริษทั ในตลาดต่างประเทศได้
เป็นอย่างดี
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ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท

โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อย แบ่งตามประเภทของผลิตภัณฑ์
ประเภทผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์เหล็ก
- เหล็กแท่งยาว SR 24
- เหล็กแท่งยาว SD 30
- เหล็กแท่งยาว SD 40
- เหล็กแท่งยาว 3 SP
- เหล็กแท่งยาว 5 SP
- เหล็กแท่งยาว SS 400
รวมรายได้จากการขาย
รายได้จากการให้บริการขนส่ง
รายได้อื่น
รายได้รวม

ดำ�เนินการโดย
บริษัท
บริษัท
บริษัท
บริษัท
บริษัท
บริษัท
บริษัทย่อย
บริษัทและ
บริษัทย่อย

2553
ล้านบาท สัดส่วน
1,405.78
1,244.33
90.47
1,094.50
36.15
3,871.23
1.34
20.25

งบการเงินรวม
2554
2555
ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน

36.11% 1,928.50
31.96% 3,364.34
71.61
2.32%
28.12% 305.67
0.93%
9.66
99.45% 5,679.78
0.03%
5.44
0.52%
15.86

33.83% 1,665.85
59.01% 2,453.65
1.26%
0.01
5.36% 223.53
0.17%
99.63% 4,343.04
0.10%
6.13
0.28%
14.06

38.18%
56.23%
0.00%
5.12%
99.54%
0.14%
0.32%

3,892.83 100.00% 5,701.08 100.00% 4,363.23 100.00%
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ลักษณะของผลิตภัณฑและบริการ

ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการ
บริษทั เป็นผูผ้ ลิตและจำ�หน่ายเหล็กแท่งยาว (Steel Billet) โดยสามารถผลิตได้หลายเกรดตามความต้องการของลูกค้า ด้วยการ
ปรับส่วนประกอบทางเคมี เช่น ค่าคาร์บอน ค่าซิลิคอน และค่าแมงกานีส เป็นต้น ในระหว่างขั้นตอนการหลอมน้ำ�เหล็ก และผลิตได้
หลายขนาดหน้าตัดและความยาว โดยการเปลี่ยนขนาดเบ้าหล่อและกำ�หนดความยาวของแท่งเหล็กด้วยเครื่องตัดอัตโนมัติ เพื่อให้
สอดคล้องกับความต้องการของโรงรีดเหล็กทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ทั้งนี้ บริษัทจะติดเครื่องหมายและฉลากข้อมูลการผลิตบน
เหล็กแท่งยาวที่บริษัทผลิต ทำ�ให้สามารถตรวจสอบได้ง่าย
โดยเหล็กแท่งยาวของบริษทั จะถูกนำ�ไปจำ�หน่ายให้แก่โรงรีดเพือ่ นำ�ไปรีดต่อเป็นผลิตภัณฑ์เหล็กทรงยาวต่างๆ (Long Products)
ซึ่งสามารถแบ่งตามลักษณะและคุณสมบัติการใช้งานหลักออกเป็น 2 ประเภท คือ
1) เหล็กแท่งยาวสำ�หรับนำ�ไปผลิตต่อด้วยการรีดเป็นเหล็กเส้นกลม (Round Bar)
เหล็กแท่งยาวที่ใช้ส�ำ หรับนำ�ไปผลิตต่อด้วยการรีดเป็นเหล็กเส้นกลม ได้แก่ เหล็กแท่งยาว SR 24 โดยมีขนาดหน้าตัด 100x100
มิลลิเมตร, 120x120 มิลลิเมตร และ 150x150 มิลลิเมตร และมีความยาวระหว่าง 6 เมตร ถึง 12 เมตร ซึ่งมีความแข็งแรง และมี
ความยืดหยุ่นสูง โดยปกติ เหล็กเส้นกลมที่ผลิตได้จะถูกนำ�ไปใช้ในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง สิ่งปลูกสร้างขนาดกลางและขนาดเล็ก
เช่น บ้าน อาคารพาณิชย์ และงานก่อสร้างทั่วไป เป็นต้น
2) เหล็กแท่งยาวสำ�หรับนำ�ไปผลิตต่อด้วยการรีดเป็นเหล็กข้ออ้อย (Deformed Bar)
		 เหล็กแท่งยาวที่ใช้สำ�หรับนำ�ไปผลิตต่อด้วยการรีดเป็นเหล็กข้ออ้อย ได้แก่เหล็กแท่งยาว SD 30 และเหล็กแท่งยาว SD 40
โดยมีขนาดหน้าตัด 100x100 มิลลิเมตร, 120x120 มิลลิเมตร และ 150x150 มิลลิเมตร และมีความยาวระหว่าง 6 เมตร ถึง 12 เมตร
ซึง่ มีความแข็งแรงสูง เนือ่ งจากมีสว่ นประกอบของคาร์บอนทีม่ ากขึน้ แต่ความสามารถในการยืดตัวของเหล็กจะลดลง ทัง้ นี้ เหล็กข้ออ้อย
ที่ผลิตได้จะมีพื้นผิวเป็นปล้อง และมีแรงยึดเกาะที่ผิวมาก โดยปกติจึงเหมาะสำ�หรับนำ�ไปใช้ในอุตสาหกรรมการก่อสร้างขนาดใหญ่
และงานคอนกรีตเสริมเหล็กที่ต้องการความแข็งแรง เช่น สะพาน เขื่อน ทางด่วน และงานก่อสร้างที่ต้องรับแรงอัด หรืออาคารสูง
เป็นต้นปัจจุบัน เหล็กที่มีส่วนประกอบคาร์บอนสูงได้รับความนิยมมากขึ้น เนื่องจากสามารถรับน้ำ�หนักได้มาก ทำ�ให้สามารถลด
ปริมาณการใช้เหล็กลงได้
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จุดเดนในการแขงขันของบริษัท

จุดเดนในการแขงขันของบริษัท
• บริษทั มีก�ำ ลังการผลิตเหล็กแท่งยาวสูงสุดเท่ากับ 730,000 ตันต่อปี ทำ�ให้บริษทั สามารถขยายกำ�ลังการผลิตให้สอดคล้องและ
รองรับความต้องการใช้เหล็กแท่งยาวทีจ่ ะเพิม่ สูงขึน้ ตามนโยบายของภาครัฐบาลทีต่ อ้ งการส่งเสริมการลงทุน ซึง่ จะช่วยลดการ
พึ่งพิงการนำ�เข้าเหล็กแท่งยาว และผลกระทบต่อการขาดดุลการค้าของประเทศ
• บริษัทมีนโยบายดำ�เนินธุรกิจที่จะไม่ทำ�การแข่งขันกับลูกค้า  โดยมุ่งเน้นผลิตเหล็กแท่งยาว เพื่อจำ�หน่ายให้แก่ลูกค้าโดยตรง
เพือ่ นำ�ไปผลิตต่อด้วยการรีดเป็นผลิตภัณฑ์เหล็กทรงยาว ทำ�ให้ได้รบั ความเชือ่ มัน่ และไว้วางใจจากลูกค้า และสัง่ ซือ้ สินค้าจาก
บริษัทอย่างต่อเนื่อง
• บริษทั สามารถผลิตสินค้าได้หลากหลายเกรด ขนาดหน้าตัด และความยาว เพือ่ ให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
หลากหลายกลุ่ม
• บริษทั ผลิตสินค้าทีม่ คี ุณภาพด้วยการใช้เครือ่ งจักรที่ทนั สมัย และกระบวนการผลิตทีม่ ปี ระสิทธิภาพ โดยได้รบั ประกาศนียบัตร
รับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2000 จาก Bureau Veritas Certification ตัง้ แต่ปี 2551 และปัจจุบนั เป็น ISO 9001:2008
• บริษัทเป็นหนึ่งในสองบริษัทที่ผลิตเหล็กแท่งยาวในประเทศไทยที่ได้เข้าเป็นสมาชิกของ LME ซึ่งเป็นตลาดซื้อขายล่วงหน้า
ระดับโลก จึงถือได้ว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีมาตรฐานที่ยอมรับได้ในระดับโลก ซึ่งเป็นการเพิ่มความมั่นใจในคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ ภาพพจน์ และเป็นการเพิ่มช่องทางการจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัททั้งในตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ
โดยบริษัทสามารถจำ�หน่ายตรงและ/หรือจำ�หน่ายผ่านระบบ LME ให้แก่ลูกค้าในตลาดต่างประเทศ
• บริษัทได้ใช้โปรแกรม SAP ซึ่งเป็นระบบบริหารทรัพยากรสำ�หรับองค์กร (ERP) ทำ�ให้สามารถเข้าถึงและตรวจสอบข้อมูลได้
อย่างรวดเร็วและแม่นยำ� เพื่อนำ�มาใช้ในการบริหารและการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• บริษทั มีโรงงานตัง้ อยู่ในเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บรุ ี จังหวัดปราจีนบุรี ซึง่ มีระบบสาธารณูปโภคและระบบคมนาคมทีค่ รบครัน
ใกล้แหล่งวัตถุดบิ และสะดวกต่อการกระจายสินค้าทัง้ ทางบกและทางทะเล นอกจากนี้ บริษทั ยังได้รบั ส่วนลดค่าไฟฟ้ารายเดือน
ในอัตราร้อยละ 10 จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำ�เภอกบินทร์บุรี เป็นเวลา 5 ปีนับแต่วันที่เริ่มมีรายได้
• บริษทั มีโรงงานตัง้ อยู่ในจังหวัดปราจีนบุรี ซึง่ เป็นพืน้ ทีก่ ารลงทุนเขต 3 ที่ได้รบั การส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน โดยบริษัทได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจำ�นวน 2 ฉบับ ซึ่งมีสิทธิประโยชน์ที่สำ�คัญ เช่น ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
นิตบิ คุ คลเป็นเวลา 8 ปีนบั แต่วนั ทีเ่ ริม่ มีรายได้ ได้รบั ลดหย่อนภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติ เป็นเวลา
5 ปีนบั จากวันทีพ่ น้ กำ�หนดระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล และได้รบั อนุญาตให้หกั ค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา
ในอัตรา 2 เท่าของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเป็นเวลา 10 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้ เป็นต้น
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ความรับผิดชอบตอสังคม

ความรับผิดชอบตอสังคม
นโยบายกิจกรรมเพื่อสังคม
บริษัทถือว่าการบริหารคุณภาพ ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม มีความสำ�คัญและจำ�เป็นต่อธุรกิจจึงมุ่งมั่น
ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานในองค์กรดำ�เนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่องควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์กรเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยมี
แนวทางยึดถือและปฏิบัติดังนี้
1. มุง่ เน้นการบริหารคุณภาพทัว่ ทัง้ องค์กร ด้วยกระบวนการทำ�งานทีม่ ปี ระสิทธิภาพเพือ่ ส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการทีส่ ร้างความ
พึงพอใจแก่ลูกค้า
2. ปฏิบตั ติ ามกฎหมายในเรือ่ งคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิง่ แวดล้อมทีเ่ กีย่ วข้อง โดยถือเป็นบรรทัดฐานเบือ้ งต้น
3. ตระหนักถึงเรือ่ งความปลอดภัยซึง่ ถือเป็นหัวใจสำ�คัญในการปฏิบตั งิ านโดยมุง่ เน้นการบริหารความเสีย่ งและ ควบคุมความสูญเสีย
จากอุบัติเหตุ อัคคีภัยทรัพย์สินเสียหาย การละเมิดระบบรักษาความปลอดภัย ตามมาตรฐานสากล
4. ดูแลในเรือ่ งอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน ของผูป้ ฏิบตั งิ านเพือ่ หลีกเลีย่ งอุบตั เิ หตุ การบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วย
จากการทำ�งาน
กิจกรรมเพื่อสังคม
บริษทั ดำ�เนินธุรกิจโดยตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อม สังคม และชุมชน (Corporate Social Responsibility: CSR)
ซึ่งถือเป็นหน้าที่สำ�คัญที่ต้องดำ�เนินการควบคู่ไปด้วยกันอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เห็นได้จากที่บริษัทได้รับรางวัลสถานประกอบการ
ด้านการได้ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานความรับผิดชอบของผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคมเบือ้ งต้น (CSR-DIW) จากกระทรวงอุตสาหกรรม
โดยตลอดปี 2555 บริษัทได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ทั้งในส่วนของภาครัฐภาคเอกชน และชุมชมบริเวณใกล้เคียงใน
เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี อำ�เภอกบินทร์บุรีจังหวัดปราจีนบุรี โดยตัวอย่างกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทมีดังนี้
• กิจกรรมด้านการศึกษา
บริษทั ดำ�เนินการพัฒนางานด้านการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชน
มาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ประสานความร่วมมือกับคณาจารย์ ใน
สถานศึกษาในเขตพื้นที่ อบต.หนองกี่ อบต.ทุ่งโพธิ์ เทศบาลนาดี
หน่วยงานราชการ และเจ้าหน้าที่ภาครัฐในเขตพื้นที่การศึกษา
จังหวัดปราจีนบุรี โดยให้การสนับสนุนการปรับปรุงสถานศึกษา
เพื่อเป็นแหล่งในการศึกษาหาความรู้ และมอบทุนการศึกษาให้
กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อเป็น
การสร้างโอกาสทางการศึกษา และเป็นกำ�ลังสำ�คัญในการพัฒนา
ชุมชนและสังคมให้เจริญก้าวหน้าต่อไป โดยกิจกรรมในปี 2555
เช่น การมอบทุนการศึกษาสำ�หรับบุตรข้าราชการตำ�รวจภูธร
จังหวัดปราจีนบุรี การจัดโครงการประกวดเขียนเรียงความ
“โรงงานสีเขียว” การทอดผ้าป่าการศึกษาเพื่อสมทบทุนสร้าง
ห้องสมุด โรงเรียนวัดโคกขีเ้ หล็ก การบริจาคชุดอุปกรณ์การเรียน
จำ�นวน 800 ชุด ในวันเด็กแห่งชาติ เป็นต้น
• กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม
บริษทั ให้ความสำ�คัญต่อกระบวนการผลิตทีม่ ปี ระสิทธิภาพเพือ่
ลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม นอกจากนีบ้ ริษทั ยังให้ความสำ�คัญกับ
ปัญหาสิง่ แวดล้อมทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อชุมชน บริษทั ได้ใบรับรอง
ว่าเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 1 ความมุ่งมั่นสีเขียว (Green
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ความรับผิดชอบตอสังคม

Commitment) มีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม และ
มีการสือ่ สารภายในองค์กรให้ทราบโดยทัว่ กัน และได้รบั ใบรับรอง
อุตสากรรมสีเขียวระดับที่ 2 ปฏิบัติการสีเขียว (Green Activity)
การดำ�เนินกิจกรรมเพือ่ ลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมได้ สำ�เร็จตาม
ความมุ่งมั่นที่ตั้งไว้ จากกระทรวงอุตสหกรรม โดยกิจกรรมในปี
2555 เช่น การจัดโครงการค่ายเยาวชน รักษ์สิ่งแวดล้อม ศูนย์
อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน จ.สมุทรสงคราม เป็นต้น
• กิจกรรมด้านสังคม
บริษัทเชื่อว่าการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเป็นสุขนั้นมาจาก
พื้นฐานสภาพแวดล้อมที่ทุกคนในชุมชนมีอาชีพมีรายได้อย่าง
เพียงพอสามารถเกื้อหนุน และอยู่รว่ มกันอย่างยัง่ ยืนบริษัทจึงให้
ความสำ�คัญต่ออาชีพในชุมชนโดยสนับสนุนโครงการพัฒนาอาชีพ
การเกษตรของชุมชน ที่เน้นความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
ส่งเสริมความรู้ในการผลิตสินค้าชุมชน โดยร่วมมือกับหน่วยงาน
ในชุมชน อาทิเช่นสำ�นักงานเกษตรอำ�เภอ สถานีพัฒนาที่ดิน
สำ�นักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดปราจีนบุรี โดยกิจกรรมในปี 2555
เช่น การศึกษาดูงานฟาร์มเห็ดพัทยา  การบริจาคถุงยังชีพเพื่อ
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี การบริจาค
อุปกรณ์ตั้งด่านออกตรวจให้กับศูนย์ประสานงาน องค์กรชุมชน
ตำ�บลหนองกี่ จ.ปราจีนบุรี เป็นต้น
• กิจกรรมด้านศาสนา
บริษัทร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับชุมชนด้วยการปฏิบัติกิจกรรมใน
วันสำ�คัญทางศาสนาและประเพณีท้องถิ่น อาทิ การทอดกฐิน
การทอดผ้าป่าอย่างสม่�ำ เสมอ รวมทัง้ สนับสนุนการก่อสร้างต่อเติม
ปรับปรุง ศาสนสถานและสาธารณสถานต่างๆ ในชุมชน เช่น
การบริจาคแผ่นเมทัลซีทสร้างหลังคากุฎิ วัดโคกลาน งานกฐิน
ณ วัดทด วัดคลองมะเลา วัดโคกอุดม เป็นต้น
• กิจกรรมด้านกีฬา
บริษัทได้จัดตั้งและให้งบประมาณในการสนับสนุนกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพและพลานามัยในชุมชนบริเวณใกล้เคียงอย่าง
ต่อเนือ่ ง เพือ่ สร้างความสัมพันธ์และความสามัคคี รวมทัง้ สนับสนุน
กิจกรรมกีฬาของประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ในชุมชน เพือ่ ต่อต้าน
ยาเสพติด เช่น การจัดแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร การแข่งขันกีฬาสี
เป็นต้น

รายงานประจำ�ปี 2555
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ปัจจัยความเสี่ยง
1. ความเสี่ยงด้านวัตถุดิบ
1.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
โดยปกติ วัตถุดิบที่สำ�คัญสำ�หรับนำ�มาใช้ในกระบวนการหลอมและหล่อเป็นเหล็กแท่งยาว คือ เศษเหล็ก ซึ่งที่ผ่านมา
บริษัทใช้เศษเหล็กคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 70 - ร้อยละ 80 ของต้นทุนการผลิต ดังนั้น ความผันผวนของราคาเศษเหล็กจะมี
ผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนการผลิตและต้นทุนขายของบริษทั โดยปกติ ราคาเศษเหล็กทีจ่ �ำ หน่ายในประเทศจะมีแนวโน้มเปลีย่ นแปลง
โดยอิงตามราคาขายเหล็กแท่งยาวและเศษเหล็กในตลาดโลก ซึ่งราคาเศษเหล็กในบางช่วงอาจมีการปรับตัวที่เปลี่ยนแปลงค่อนข้าง
มากเป็นระยะๆ ดังนั้น หากราคาเศษเหล็กยังคงมีความผันผวน และบริษัทไม่สามารถปรับราคาขายสินค้าของบริษัทให้สอดคล้องกับ
ต้นทุนเศษเหล็กที่ใช้ในการผลิต และต้นทุนเศษเหล็กที่คงค้างอยู่ในสต็อก อาจทำ�ให้บริษัทได้รับผลกระทบต่อความสามารถในการทำ�
กำ�ไรของบริษัทได้
บริษัทได้ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าวและเพื่อลดผลกระทบจากความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทจึงมีนโยบายที่จะสำ�รองปริมาณ
เศษเหล็กไว้ให้เพียงพอต่อการผลิต โดยในสภาวะปกติ บริษัทมีนโยบายสำ�รองปริมาณเศษเหล็กประมาณ 1 - 2 เท่าของความต้องการ
ใช้ในการผลิตในแต่ละเดือน รวมทัง้ การกำ�หนดนโยบายสัง่ ซือ้ เศษเหล็กเมือ่ ได้รบั คำ�สัง่ ซือ้ จากลูกค้า (Matching Order) ซึง่ จะช่วยทำ�ให้
บริษทั สามารถกำ�หนดราคาขายให้สอดคล้องกับต้นทุนขายของบริษทั และเกิดความยืดหยุน่ ทันต่อสภาวการณ์ของตลาด ณ ขณะนัน้ ๆ
ได้ในระดับหนึง่ และยังได้เพิม่ มาตรการในการดำ�เนินการติดตามการเปลีย่ นแปลงของราคาเหล็กแท่งยาวและราคาวัตถุดบิ อย่างใกล้ชดิ
โดยอาศัยประสบการณ์ และสัมพันธภาพทีด่ กี บั ผูจ้ ดั หาเศษเหล็ก เพือ่ คาดการณ์สถานการณ์แนวโน้มของราคา และปริมาณความต้องการ
ใช้เหล็กแท่งยาวทั้งในและต่างประเทศ ใช้ประกอบการตัดสินใจปรับแผนในการสั่งซื้อเศษเหล็ก หรือวางแผนการผลิตสินค้า  ให้มี
ความเหมาะสม
1.2 ความเสี่ยงจากการจัดหาวัตถุดิบ และพึ่งพิงผู้จัดหาวัตถุดิบ
จากลักษณะการดำ�เนินธุรกิจของบริษทั ทีต่ อ้ งใช้เศษเหล็กเป็นวัตถุดบิ หลัก และการซือ้ เศษเหล็กจากผูจ้ ดั หาเศษเหล็ก 5 อันดับ
แรกคิดเป็นสัดส่วนรวมกันประมาณร้อยละ 80 - 90 ของมูลค่าการซือ้ เศษเหล็กทัง้ หมด จึงอาจทำ�ให้บริษทั มีความเสีย่ งในการจัดหาเศษเหล็ก
หากความต้องการใช้เศษเหล็กมีปริมาณมากกว่าปริมาณเศษเหล็กทีม่ อี ยู่ และ/หรือผูจ้ ดั หาเศษเหล็กไม่สามารถจัดหาและส่งมอบเศษเหล็ก
ให้ได้ทนั ตามความต้องการใช้งานและบริษทั ไม่สามารถจัดหาจากแหล่งอืน่ ได้ทนั ตามแผนการผลิต ซึง่ อาจจะส่งผลให้บริษทั ขาดแคลน
วัตถุดิบในการผลิตสินค้า ณ ช่วงขณะหนึ่ง และ/หรืออาจทำ�ให้การจัดหา เศษเหล็กได้ในราคาที่เพิ่มสูงมากขึ้นจนทำ�ให้บริษัทสูญเสีย
ความสามารถในการแข่งขันเมื่อเทียบกับการนำ�เข้าเหล็กแท่งยาวจากต่างประเทศ ด้วยเหตุนี้ปัจจัยดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อผล
การดำ�เนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท
อย่างไรก็ตาม บริษทั ได้ประเมินว่าบริษทั จะได้รบั ผลกระทบจากปัจจัยดังกล่าวไม่มากนัก เนือ่ งจากบริษทั ทีผ่ ลิตเหล็กแท่งยาว
และบริษัทผู้ผลิตเหล็กเส้นที่มีเตาหลอมเศษเหล็กเพื่อผลิตเหล็กแท่งยาวเป็นของตนเองมีจำ�นวนน้อยราย ทำ�ให้ปริมาณเศษเหล็กใน
สภาวะปกติยงั มีจ�ำ นวนเพียงพอกับปริมาณความต้องการใช้ และตลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมา (ซึง่ รวมถึงในช่วงสภาวะผิดปกติในปี 2551)
บริษัทไม่เคยประสบปัญหาในการจัดหาเศษเหล็ก นอกจากนี้ บริษัทยังมีความสัมพันธ์ที่ดกี ับผู้จัดหาเศษเหล็กทุกราย โดยมีการจัดซื้อ
เศษเหล็กอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน รวมทั้งการติดต่อสั่งซื้อเศษเหล็กจากต่างประเทศเป็นระยะๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และใช้
เป็นแหล่งจัดหาวัตถุดิบสำ�รองในกรณีที่ปริมาณเศษเหล็กในประเทศมีจำ�นวนไม่เพียงพอกับความต้องการใช้งาน กอปรกับบริษัทมี
การติดตามสถานการณ์และแนวโน้มปริมาณความต้องการใช้เศษเหล็กอย่างใกล้ชิด รวมถึงมีนโยบายในการจัดเก็บเศษเหล็ก และมี
การวางแผนการผลิตที่ชัดเจน ซึ่งบริษัทคาดว่าจะช่วยลดผลกระทบจากความเสี่ยงดังกล่าวได้ในระดับหนึ่ง
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2. ความเสี่ยงด้านการตลาดและการจัดจำ�หน่าย
2.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาเหล็กแท่งยาว
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษทั คือ เหล็กแท่งยาว ซึง่ จะถูกนำ�ไปผลิตต่อด้วยการรีดเหล็กเป็นผลิตภัณฑ์เหล็กทรงยาว ได้แก่ เหล็กเส้น
กลมและเหล็กข้ออ้อย โดยปกติอปุ สงค์และอุปทานของเหล็กแท่งยาวขึน้ อยูก่ บั อุตสาหกรรมการก่อสร้าง ซึง่ จะใช้ผลิตภัณฑ์เหล็กทรงยาว
เป็นวัสดุหลักในการดำ�เนินงาน ทั้งนี้ เหล็กแท่งยาวเป็นสินค้าประเภท Commodity ดังนั้น ราคาเหล็กแท่งยาวจึงมีการเปลี่ยนแปลงไป
ตามความต้องการบริโภคและความสามารถในการผลิตภายในประเทศและต่างประเทศ
บริษทั ได้ตระหนักถึงความเสีย่ งดังกล่าว และมีนโยบายทีจ่ ะผลิตสินค้าตามคำ�สัง่ ซือ้ ของลูกค้า ซึง่ จะทำ�ให้บริษทั สามารถกำ�หนด
ราคาขายให้สอดคล้องกับต้นทุนขายของบริษัทและภาวะตลาด ณ ขณะนั้นๆ นอกจากนี้ บริษัทได้กำ�หนดมาตรการในการดำ�เนินการ
ติดตามการเปลีย่ นแปลงของราคาเหล็กแท่งยาวอย่างใกล้ชดิ โดยพิจารณาประกอบร่วมกับข้อมูลภาวะเศรษฐกิจโดยรวมข้อมูลภาวะของ
ธุรกิจอุตสาหกรรมการก่อสร้าง และข้อมูลที่ได้รับจากการสอบถามลูกค้า เพื่อใช้ในการประมาณการแนวโน้มความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์
เหล็กทรงยาว ซึ่งจะมีผลต่อความต้องการใช้เหล็กแท่งยาว ทั้งนี้เพื่อนำ�มาใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจวางแผนการผลิต จำ�หน่าย และ
การจัดเก็บเหล็กแท่งยาวคงคลังให้มคี วามเหมาะสมตามสถานการณ์และความต้องการ เพือ่ ลดผลกระทบจากความเสีย่ งดังกล่าวให้นอ้ ยลง
2.2 ความเสี่ยงจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐ
อุตสาหกรรมเหล็กของไทยเป็นอุตสาหกรรมเพือ่ ทดแทนการนำ�เข้าเป็นหลัก โดยเริม่ จากการพัฒนาเพือ่ ตอบสนองความต้องการ
ผลิตภัณฑ์เหล็กขัน้ ปลายภายในประเทศ ซึง่ เป็นวัตถุดบิ ขัน้ พืน้ ฐานของอุตสาหกรรมต่อเนือ่ งต่างๆ อุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทยจึงมี
ความสัมพันธ์อย่างมากต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ดังนั้น ภาครัฐจึงเล็งเห็นความสำ�คัญและมีมาตรการเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมเหล็กในประเทศ ดังนี้
1) เขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area หรือ AFTA)
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน (ASEAN) มีขอ้ ตกลงว่าด้วยการลดอัตราภาษีศลุ กากรระหว่าง
ประเทศสมาชิก (Common Effective Preferential Tariff Scheme: CEPT) โดยกำ�หนดให้ประเทศสมาชิกเดิม 6 ประเทศ ซึง่ ประกอบด้วย
ประเทศเนการาบรูไนดารุสซาลาม ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย ประเทศสาธารณรัฐฟิลปิ ปินส์ ประเทศสาธารณรัฐ
สิงคโปร์ และประเทศไทย ลดภาษีน�ำ เข้าในบัญชีรายการลดภาษีภายใต้ CEPT ให้เหลืออัตราร้อยละ 0 ภายในปี 2553 และประเทศสมาชิกใหม่
4 ประเทศ ซึง่ ได้แก่ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพพม่า และประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา กำ�หนดให้ลดภาษีน�ำ เข้าในบัญชีรายการลดภาษีภายใต้ CEPT เหลือร้อยละ 0 ภายในปี 2558
รายการสินค้าทีไ่ ด้รบั สิทธิ CEPT ครอบคลุมสินค้าทุกรายการรวมทัง้ สิน้ 105,123 รายการ รวมถึง เหล็กและเหล็กกล้า ซึง่ เข้าข่าย
หลักเกณฑ์กระบวนการผลิตทีผ่ า่ นการแปรสภาพอย่างเพียงพอในประเทศ โดยสินค้าประเภทเหล็กแท่งยาว เหล็กเส้น และเหล็กข้ออ้อย
ต้องลดอัตราภาษีศลุ กากรอยูท่ อ่ี ตั ราร้อยละ 0 ภายในปี 2553 ทัง้ นี้ ปัจจุบนั ประเทศไทยเก็บภาษีศลุ กากรกับประเทศในกลุม่ อาเซียนในอัตรา
ร้อยละ 2 - 5 ขึน้ อยูก่ บั ประเภทและขนาดของสินค้า จึงมีแนวโน้มทีร่ าคานำ�เข้าเหล็กเส้นจะถูกลงในอนาคต ในขณะทีผ่ ลิตภัณฑ์เหล็กแท่งยาว
ซึง่ เป็นสินค้าทีผ่ ลิตโดยบริษทั สามารถนำ�เข้าโดยเสรี โดยไม่ตอ้ งเสียภาษีน�ำ เข้าเนือ่ งจากประเทศไทยผลิตได้ไม่เพียงพอกับความต้องการใช้
อย่างไรก็ดี เนือ่ งจากการนำ�เข้าเหล็กแท่งยาวจากต่างประเทศยังมีขอ้ จำ�กัดด้านระยะเวลาค่าใช้จา่ ยในการดำ�เนินการ และปริมาณสัง่ ซือ้
ขัน้ ต่�ำ ซึง่ เป็นผลทำ�ให้ผปู้ ระกอบการยังคงนิยมใช้เหล็กแท่งยาวทีผ่ ลิตในประเทศมากกว่า ด้วยเหตุน้ี บริษทั จึงคาดว่านโยบายในส่วนนีจ้ ะ
ไม่สง่ ผลกระทบทางลบต่อบริษทั แต่ในทางกลับกัน บริษทั คาดว่าจะได้รบั ผลกระทบทางบวกจากนโยบายนี้ เนือ่ งจากเป็นนโยบายทีถ่ อื ว่า
เป็นการช่วยเหลือผูป้ ระกอบการในประเทศในการส่งออกเหล็กแท่งยาวไปยังตลาดต่างประเทศในภูมภิ าคอาเซียน เนือ่ งจากประเทศทีเ่ คยมี
การเก็บภาษีน�ำ เข้าเหล็กแท่งยาว เช่น ประเทศมาเลเซีย ประเทศสาธารณรัฐฟิลปิ ปินส์ และประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จะต้อง
ยกเลิกกำ�แพงภาษีภายในระยะเวลาทีก่ �ำ หนด
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อย่างไรก็ดี หากมีการยกเลิกนโยบายนี้ในอนาคตไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม บริษัทก็คาดว่าจะได้รับผลกระทบไม่มากนัก
เนื่องจาก ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ผู้ประกอบการในประเทศไม่สามารถผลิตเหล็กแท่งยาวให้คลอบคลุมกับความต้องการใช้ในประเทศ
ทำ�ให้ต้องมีการนำ�เข้าเหล็กแท่งยาวมาโดยตลอด และเมื่อพิจารณาค่าขนส่งสำ�หรับสินค้าดังกล่าวแล้ว จะพบว่า  มีค่าใช้จ่ายในการ
ขนส่งสูงมาก และต้องใช้ระยะเวลาในการขนส่งเป็นระยะเวลานานกว่าการสั่งซื้อในประเทศ
2) นโยบายส่งเสริมการลงทุนกิจการผลิตเหล็กขั้นกลาง
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (Board of Investment: BOI) ได้ประกาศแนวทางส่งเสริมการลงทุนกิจการผลิตเหล็ก
เพือ่ เป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กคุณภาพสูง เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่อตุ สาหกรรมต่อเนือ่ ง และส่งเสริมให้
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและส่งออกเหล็กของภูมภิ าค โดย BOI ได้ก�ำ หนดให้กจิ การผลิตเหล็กขัน้ กลางได้รบั สิทธิและประโยชน์
ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2543ทั้งนี้ โรงงานของบริษัทตั้งอยู่ในจังหวัด
ปราจีนบุรี ซึ่งเป็นเขตการส่งเสริมการลงทุนเขต 3 ทำ�ให้บริษัทได้รับสิทธิและประโยชน์ที่สำ�คัญ เช่น ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
เป็นระยะเวลา 8 ปี ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำ�หรับกำ�ไรสุทธิที่ได้จากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติเป็นระยะ
เวลา 5 ปีนับจากวันที่พ้นกำ�หนดระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล และได้รับอนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า  และค่าน้ำ�ประปา
เป็นจำ�นวน 2 เท่าของจำ�นวนเงินที่จ่ายจริง เป็นระยะเวลา 10 ปี เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ หากในอนาคต ภาครัฐได้ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง
การให้สทิ ธิประโยชน์ดงั กล่าว และ/หรือระยะเวลาของการได้รบั สิทธิประโยชน์ดงั กล่าวได้สนิ้ สุดหรือครบกำ�หนดไป อาจมีผลกระทบต่อ
ผลประกอบการและความสามารถในการทำ�กำ�ไรของบริษัท
ทัง้ นี้ บริษทั มัน่ ใจว่า  ภาครัฐคงไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงและ/หรือยกเว้นสิทธิประโยชน์ดงั กล่าว เพราะจะกระทบต่อความเชือ่ มัน่
ของการลงทุนในทุกธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจได้รับผลกระทบจากการครบกำ�หนดของระยะเวลา
ส่งเสริม และ/หรือการครบกำ�หนดวงเงินที่ได้รบั การส่งเสริม กล่าวคือ โรงงานเฟสที่ 1 และโรงงานเฟสที่ 2 ของบริษทั ได้รบั สิทธิประโยชน์
จากการส่งเสริมการลงทุนดังกล่าวตัง้ แต่เดือนธันวาคม 2548 และเดือนกรกฎาคม 2551 ตามลำ�ดับ ซึง่ การได้รบั สิทธิประโยชน์ยกเว้น
ภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลจะสิน้ สุดเมือ่ ครบกำ�หนด 8 ปีนบั จากระยะเวลาทีเ่ ริม่ ได้รบั สิทธิประโยชน์ดงั กล่าวกอปรกับมติคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุนซึง่ ได้อนุมตั กิ ารส่งเสริมการลงทุนให้แก่บริษทั ที่ได้รบั การส่งเสริมการลงทุนให้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
ภายในระยะเวลาที่ได้รบั สิทธิประโยชน์จาก BOI โดยเปลีย่ นจากการยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลแบบจำ�กัดวงเงินการลงทุน เป็นแบบไม่
จำ�กัดวงเงินการลงทุน ซึ่งกำ�หนดให้ผู้ขอรับสิทธิประโยชน์ต้องยื่นคำ�ขอต่อ BOI ตามมาตรการนี้ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดย
ณ วันที่ 14 กันยายน 2554 บริษทั ได้ยนื่ ขออนุมตั ริ บั สิทธิประโยชน์เพิม่ เติมดังกล่าวแล้ว และสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ และดำ�เนินการตามที่ BOI กำ�หนด ทำ�ให้บริษทั สามารถได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษีโดยไม่จ�ำ กัดจำ�นวนเงินลงทุนดังกล่าว
ดังนัน้ หากบริษทั มีก�ำ ไรสุทธิในช่วงที่ได้รบั สิทธิประโยชน์เป็นจำ�นวนเกินกว่าเงินลงทุน ดังกล่าว บริษทั จะยังคงได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคลทั้งจำ�นวน ซึ่งจะส่งผลดีต่อผลประกอบการของบริษัท

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน
3.1 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทมีการสั่งซื้อวัตถุดิบ ได้แก่ เศษเหล็กและสารเคมี และอะไหล่จากต่างประเทศ เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัท
โดยมีมูลค่าการสั่งซื้อคิดเป็นประมาณร้อยละ 5 ของมูลค่าการจัดซื้อทั้งหมด รวมทั้งนโยบายในการส่งออกเหล็กแท่งยาว ทำ�ให้บริษัท
มีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนจากการทำ�ธุรกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการป้องกันความเสี่ยง โดย
การทำ�สัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) กับสถาบันการเงินหลายแห่ง รวมทัง้ บริษทั ได้รบั วงเงินสำ�หรับ
การป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวจากสถาบันการเงินในประเทศ โดยบริษัทจะดำ�เนินการติดตามสถานการณ์เงินตราต่างประเทศอย่าง
ใกล้ชิด เพื่อหาช่วงเวลาที่ค่าเงินตราต่างประเทศเอื้อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
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บริษัท เชาว สตีล อินดัสทรี้ จำ�กัด (มหาชน)

โครงสรางผูถือหุน

โครงสร้างผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรกที่มีชื่อปรากฏตามทะเบียนหุ้น ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2555
สัดส่วนของ
จำ�นวนหุ้นทั้งหมด
1. กลุ่มจิรธรรมศิร1/ิ
510,000,000
63.75%
2. กลุ่มหาญสวัสดิ2์ /
33,700,000
4.21%
3. นางกมลรัตน์ จิตรประดับศิลป์
18,140,000
2.27%
4. นางสาวปรียานุช ปานะนนท์
17,100,000
2.14%
5. นายอุกฤษฎ์ ตัณฑเสถียร
16,650,000
2.08%
6. บมจ.มิลล์คอนสตีลอินดัสทรีส์
10,000,000
1.25%
7. นายถิรเดช พรหมศริน
7,000,000
0.88%
8. นายคณิต พฤกษ์พระกานต์
5,000,000
0.63%
9. นายชาญ เลิศประเสริฐภากร
4,950,000
0.62%
10. นายจำ�เริญ รุ่งวัฒนาเศรษฐ์
4,030,000
0.50%
รวม
626,570,000
78.32%
หมายเหตุ : 1/กลุม่ จิรธรรมศิริ ประกอบด้วย (ก) นายอนาวิล จิรธรรมศิริ ถือหุน้ จำ�นวน 408,000,000 หุน้ (ข) นางสาวศรุตา จิรธรรมศิริ
ถือหุน้ จำ�นวน 40,500,000 หุน้ (ค) นางสาวคู เมน ไว ถือหุน้ จำ�นวน 40,500,000 หุน้ และ (ง) นางสาวกันยากร พงษ์พานิช
ถือหุ้นจำ�นวน 21,000,000 หุ้น
				 2/กลุม่ หาญสวัสดิป์ ระกอบด้วย(ก) นางสาวโรสลิน หาญสวัสดิ์ ถือหุน้ จำ�นวน18,800,000 หุน้ และ(ข) นายโดม หาญสวัสดิ์
ถือหุ้นจำ�นวน 14,900,000 หุ้น
รายชื่อ

จำ�นวน(หุ้น)

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำ�กว่าร้อยละ 40 ของกำ�ไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะ
และหลังหักสำ�รองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทกำ�หนด ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้น
อยู่กับฐานะการเงิน ผลการดำ�เนินงาน แผนการลงทุน ความจำ�เป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัท
และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร
บริษัท เวอเทค โลจิสติคส์ เซอร์วิส จำ�กัด (“บริษัทย่อย”) มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำ�กว่าร้อยละ 40 ของกำ�ไรสุทธิ
หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะ และหลังหักสำ�รองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทกำ�หนด ทั้งนี้
การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน ผลการดำ�เนินงาน แผนการลงทุน ความจำ�เป็นและ
ความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร
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โครงสรางองคกรและการจัดการ
คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
สรรหาและ
กำ�หนดค่าตอบแทน

ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

สำ�นักเลขานุการ
บริษัท
สำ�นักงานใหญ่

รองกรรมการผู้จัดการ

ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายบัญชี

30

โรงงาน

รองกรรมการผู้จัดการ

ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายการเงิน
และบริหาร

บริษัท เชาว สตีล อินดัสทรี้ จำ�กัด (มหาชน)

ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายการขาย
และการตลาด

ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายจัดซื้อ

ผู้จัดการโรงงาน

โครงสรางองคกรและการจัดการ

บริษัทได้จัดโครงสร้างการจัดการที่สอดคล้องกับหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี โดยประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดย
มีรายละเอียด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ดังต่อไปนี้
คณะ
คณะ
คณะ
คณะ
คณะ
กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
บริษัท ตรวจสอบ บริหาร สรรหาและ บริหารความ
10 ท่าน 4 ท่าน
6 ท่าน กำ�หนดค่า
เสี่ยง
ตอบแทน 3 ท่าน
4 ท่าน
ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง
นายนพปฎล เจสัน จิรสันติ์
นายกณวรรธน์ อรัญ
นายสงวนเกียรติ ลิ่วมโนมนต์
นายมาร์ค ดี.เรมีจาน
นายอนาวิล จิรธรรมศิริ
นางสาวคู เมน ไว
นางสาวศรุตา จิรธรรมศิริ
นายสุทธิชัย สุรพัฒน์
นายวรวิทย์ เอื้อทรัพย์สกุล
นายสาธิต เชยบุบผา *แต่งตั้งเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2555*

O
XI
I
I
I
/
/
/
/
/

/
O*
/*
/*

O
/

O

/
O
/
/
/
/
/

/

/
/

หมายเหตุ : O ประธานกรรมการ X รองประธานกรรมการ I กรรมการอิสระ
/ กรรมการ
* กรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้ทางด้านบัญชีและการเงิน
โดยมีนางสาวศิรริ ตั น์ คงเพ็ง เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษทั และเลขานุการบริษทั และนายสุทธิชยั สุรพัฒน์ เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ

1. คณะกรรมการบริษัท
กรรมการผู้มีอำ�นาจผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัท
กรรมการผู้ซึ่งมีอำ�นาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายอนาวิลจิรธรรมศิริหรือ นางสาวคูเมนไว หรือ นางสาวศรุตา จิรธรรมศิริ
กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำ�คัญของบริษัท
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ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำ�ปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท
2. จัดให้มกี ารประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือน ต่อ 1 ครัง้ โดยกรรมการทุกคนมีหน้าทีเ่ ข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั
และอาจมีการประชุมเพิ่มเติมในกรณีที่มีความจำ�เป็น
3. จัดทำ�รายงานคณะกรรมการประจำ�ปี และรับผิดชอบต่อการจัดทำ�และการเปิดเผยงบการเงิน ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว
เพือ่ แสดงถึงฐานะการเงินและผลการดำ�เนินงานในรอบปีทผ่ี า่ นมา  และนำ�เสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาและอนุมตั ิ
4. มีอ�ำ นาจและรับผิดชอบในการปฏิบตั หิ น้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษทั ตลอดจนมติทปี่ ระชุม
ผูถ้ อื หุน้ ด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษทั และมีความรับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้ โดยสม่�ำ เสมอ
5. กำ�หนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท ควบคุมกำ�กับดูแลการบริหารและการจัดการของ
คณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายทีไ่ ด้รบั มอบหมาย เพือ่ เพิม่ มูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่บริษทั และกำ�ไรสูงสุดให้แก่
ผูถ้ อื หุน้
6. มีอ�ำ นาจตรวจสอบและพิจารณาอนุมตั ิ นโยบาย แนวทาง และแผนการดำ�เนินงานสำ�หรับโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษทั
ตามที่ได้รบั เสนอจากคณะอนุกรรมการ และ/หรือฝ่ายบริหาร
7. คณะกรรมการมีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลให้บริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ อาทิเช่น การทำ�รายการทีเ่ กีย่ วโยงกันและการซือ้ หรือขายทรัพย์สนิ ทีส่ �ำ คัญตามกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการ
ตลาดทุนหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั เป็นต้น
8. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน รวมทัง้ มีอ�ำ นาจแต่งตัง้ มอบหมาย หรือแนะนำ�ให้อนุกรรมการหรือคณะทำ�งาน เพือ่ พิจารณา
หรือปฏิบตั ิในเรือ่ งหนึง่ เรือ่ งใดทีค่ ณะกรรมการบริษทั เห็นสมควร
9. ติดตามผลการดำ�เนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนติดตามการดำ�เนินกิจการและ
การปฏิบตั งิ านของฝ่ายบริหารอย่างสม่�ำ เสมอ เพือ่ ให้การดำ�เนินกิจการของบริษทั เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล
10. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษทั หรือเข้าเป็นหุน้ ส่วนใน
ห้างหุน้ ส่วนสามัญ หรือเป็นหุน้ ส่วนไม่จ�ำ กัด ความรับผิดในห้างหุน้ ส่วนจำ�กัด หรือเป็นกรรมการของบริษทั เอกชน หรือบริษทั อืน่
ทีป่ ระกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษทั ไม่วา่ จะทำ�เพือ่ ประโยชน์ตน หรือเพือ่ ประโยชน์
ผูอ้ น่ื เว้นแต่จะได้แจ้งให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบก่อนทีจ่ ะมีมติแต่งตัง้
11. กรรมการต้องแจ้งให้บริษทั ทราบโดยไม่ชกั ช้า หากมีสว่ นได้เสียไม่วา่ โดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาทีบ่ ริษทั ทำ�ขึน้ หรือถือหุน้
หรือหุน้ กูเ้ พิม่ ขึน้ หรือลดลงในบริษทั หรือบริษทั ในเครือ
12. ต้องมีความรับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้ โดยสม่�ำ เสมอ และดำ�เนินงานโดยรักษาผลประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หุน้ ตลอดจนมีการเปิดเผย
ข้อมูลต่อผูล้ งทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส
13. ดำ�เนินการให้บริษทั มีมาตรการการตรวจสอบภายใน เพือ่ ให้เกิดระบบการควบคุมภายในทีม่ ปี ระสิทธิภาพ รวมทัง้ การจัดการ
ความเสีย่ ง และความเชือ่ ถือได้ของรายงานทางการเงิน โดยจัดให้มหี น่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผูต้ ดิ ตามและดำ�เนินการร่วม
และประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ
14. มีอ�ำ นาจพิจารณาและอนุมตั เิ รือ่ งใดๆ ทีจ่ �ำ เป็น และเกีย่ วเนือ่ งกับบริษทั หรือทีเ่ ห็นว่าเหมาะสมและเพือ่ ผลประโยชน์ของบริษทั
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2. คณะกรรมการตรวจสอบ
ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. มีอำ�นาจในการเชิญฝ่ายบริหารหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทมาร่วมประชุมชี้แจง ให้ความเห็น หรือจัดส่งเอกสารที่ร้องขอ
ตามความจำ�เป็น
2. พิจารณาเสนอรายชือ่ ผูส้ อบบัญชีพร้อมทัง้ ค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษทั เพือ่ ขอรับการแต่งตัง้ จากทีป่ ระชุมใหญ่ผถู้ อื หุน้
และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี
3. รับทราบการปฏิบัติงานอื่นที่มิใช่งานสอบบัญชี พร้อมค่าตอบแทนจากงานดังกล่าว เพื่อพิจารณามิให้ผู้สอบบัญชีขาด
ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน
4. พิจารณาตัดสินใจในกรณีที่ฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีมีความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย
หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. พิจารณาและให้ความเห็นชอบในการแต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้าง และพิจารณาความดีความชอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน
7. พิจารณารายงานจากคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง และหารือกับฝ่ายบริหารเกีย่ วกับนโยบายการประเมินและการบริหารความเสีย่ ง
8. ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีเพื่อประชุมหารือ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
9. พิจารณารายงานทางการเงิน
- สอบทานรายงานทางการเงิน และพิจารณาความครบถ้วนของข้อมูลที่คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ และประเมิน
ความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่ใช้ในรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและรายปี
- สอบทานประเด็นเกี่ยวกับการบัญชี และรายงานทางการเงินที่มีสาระสำ�คัญ รวมทั้งรายการที่มีความซับซ้อนหรือผิดปกติ
และรายการที่ต้องใช้วิจารณญาณในการตัดสิน
- สอบถามฝ่ายบริหาร และผู้สอบบัญชี เกี่ยวกับผลการตรวจสอบ ความเสี่ยงที่สำ�คัญเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน และ
แผนที่จะลดความเสี่ยงดังกล่าว
- สอบทานการควบคุมภายในเกี่ยวกับกระบวนการการจัดทำ�งบการเงินกับผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน
10. พิจารณาการควบคุมภายใน
- สอบทานว่าฝ่ายบริหารได้กำ�หนดให้มีการควบคุมภายใน รวมถึงการควบคุมภายในของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสมและแนวทางการสื่อสารความสำ�คัญของการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งบริษัท		
- สอบทานเพือ่ ให้มนั่ ใจได้ว่า ฝ่ายบริหารได้น�ำ ข้อเสนอแนะเกีย่ วกับการควบคุมภายในทีผ่ ตู้ รวจสอบภายใน และผูส้ อบบัญชี
เสนอไปปรับปรุงแก้ไขแล้ว
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11. การตรวจสอบภายใน
- สอบทานและอนุมัติกฎบัตรของฝ่ายตรวจสอบภายใน แผนงานประจำ�ปี ตลอดจนบุคลากรและทรัพยากรที่จำ�เป็นในการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน
- สอบทานกิจกรรมและการปฏิบตั งิ านของกลุม่ ตรวจสอบและกำ�กับ เพือ่ ให้มนั่ ใจได้วา่ ฝ่ายตรวจสอบภายในสามารถปฏิบตั งิ าน
ได้อย่างเป็นอิสระ
- สอบทานประสิทธิผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในว่า ได้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
12. มีอำ�นาจในการดำ�เนินการตรวจสอบและสอบสวนตามที่จำ�เป็นในเรื่องต่างๆ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำ�คัญต่อฐานะ
การเงินและผลการดำ�เนินงานของบริษัท ได้แก่
- รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำ�คัญในระบบควบคุมภายใน
- การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของบริษัท
13. การกำ�กับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
- พิจารณากฎหมาย ระเบียบต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลง และมีผลกระทบต่อการดำ�เนินงานของบริษัทอย่างสม่ำ�เสมอ
- สอบทานข้อตรวจพบขององค์กรที่มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลบริษัท และผลการติดตามการแก้ไข รวมถึงรายงานให้แก่
คณะกรรมการบริษัท
- สอบทานประสิทธิผลของระบบในการติดตามการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ และผลการติดตามการแก้ไขในกรณีที่ไม่มี
การปฏิบัติตาม
14. กำ�กับดูแลการปฏิบัติตามหลักจริยธรรม จรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงาน			
- สอบทานให้มั่นใจว่าหลักจริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงาน และนโยบายในการป้องกันความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ได้จัดทำ�เป็นลายลักษณ์อักษร และผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ
- ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามหลักจริยธรรม จรรยาบรรณ และนโยบายในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
15. ความรับผิดชอบอื่นๆ
- ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
- สอบทานและประเมินกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำ�เสมอ และนำ�เสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัทเมื่อมีการแก้ไข
- จัดทำ�รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำ�ปีของบริษทั และลงนามโดยประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยมีข้อมูลอย่างน้อยดังนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จำ�นวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน		
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
(ซ) รายการอืน่ ทีเ่ ห็นว่าผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบที่ได้รบั มอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท
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3. คณะกรรมการบริหาร
ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. คณะกรรมการบริหารมีอำ�นาจหน้าที่จัดการงานและดำ�เนินกิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทกำ�หนด หรือได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำ�เนินการเฉพาะกรณี
2. คณะกรรมการบริหารมีอำ�นาจหน้าที่ในการบริหารธุรกิจของบริษัทตามนโยบายและแผนงานที่กำ�หนดไว้
3. คณะกรรมการบริหารมีอำ�นาจตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบอำ�นาจ
4. กิจการดังต่อไปนี้ให้เสนอเพื่อรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อน
4.1 เรื่องเกี่ยวกับนโยบายของบริษัท
4.2 เรื่องที่หากทำ�ไปแล้วจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสำ�คัญแก่กิจการของบริษัท
4.3 เรื่องที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายโดยคณะกรรมการบริษัทเอง
4.4 เรื่องที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบที่บริษัทวางไว้
4.5 เรือ่ งทีค่ ณะกรรมการบริหารเห็นสมควรเสนอเพือ่ อนุมตั เิ ป็นรายเรือ่ ง หรือตามหลักเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการบริษทั ได้วางไว้
5. คณะกรรมการบริหารมีอำ�นาจและหน้าที่ ในการดำ�เนินกิจกรรมตามที่กำ�หนดเพื่อบริหารบริษัทให้ประสบความสำ�เร็จ บรรลุ
เป้าหมายของบริษัท ซึ่งรวมถึง
5.1 จัดทำ�และสอบทานวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ แผนทางการเงินและนโยบายที่สำ�คัญของบริษัท และนำ�เสนอต่อคณะ
กรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
5.2 พิจารณากลัน่ กรองแผนธุรกิจประจำ�ปี งบประมาณค่าใช้จา่ ยประเภททุน เป้าหมายการปฏิบตั งิ าน รวมถึงสิง่ ทีต่ อ้ งริเริม่
ต่างๆ ที่สำ�คัญ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และนำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
5.3 พิจารณากลั่นกรองโครงการที่มีค่าใช้จ่ายประเภททุนที่เกินวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทกำ�หนด เพื่อนำ�เสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
5.4 พิจารณาและอนุมตั ิในเรือ่ งต่างๆ ตามทีก่ �ำ หนดไว้ในอำ�นาจดำ�เนินการหรือได้รบั มอบอำ�นาจจากคณะกรรมการบริษทั
5.5 พิจารณาทบทวนอำ�นาจดำ�เนินการในเรือ่ งต่างๆ ตามทีก่ �ำ หนดไว้ในตารางการมอบอำ�นาจ และนำ�เสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
5.6 จัดการและสร้างสมดุลระหว่างวัตถุประสงค์ในระยะสั้นและวัตถุประสงค์ในระยะยาว
5.7 พัฒนาและดูแลทรัพยากรบุคคลให้ดำ�เนินไปตามกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล ที่คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนด
ค่าตอบแทนได้ให้ความเห็นชอบไว้
5.8 ติดตามและรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั เกีย่ วกับผลการดำ�เนินงานของบริษทั และความก้าวหน้าในการดำ�เนินการ
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท
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6. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจำ�ปีก่อนที่จะนำ�เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ ทั้งนี้ให้รวมถึง
การพิจารณาและอนุมตั กิ ารเปลีย่ นแปลงและเพิม่ เติมงบประมาณรายจ่ายประจำ�ปีในระหว่างที่ไม่มกี ารประชุมคณะกรรมการ
บริษัทในกรณีเร่งด่วน และให้นำ�เสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบในที่ประชุมคราวต่อไป
7. อนุมัติการซื้อเศษเหล็กอันเป็นปกติธุระของบริษัท ในจำ�นวนไม่เกิน 10,000 เมตริกตันต่อรายการ หรือไม่เกิน 200 ล้านบาท
ต่อรายการ และไม่เกินจำ�นวน 60,000 เมตริกตันต่อเดือน หรือไม่เกิน 1,200 ล้านบาทต่อเดือน
8. อนุมัติการขายสินค้าอันเป็นปกติธุระของบริษัท ในจำ�นวนไม่เกิน 20,000 เมตริกตันต่อรายการ และไม่เกินจำ�นวน
60,000 เมตริกตันต่อเดือน
9. อนุมัติค่าใช้จ่ายในการซื้อทรัพย์สินอันมีลักษณะเป็นการลงทุน (รวมถึงการซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์) นอกเหนือจาก
ที่ระบุไว้ในงบประมาณประจำ�ปี ในวงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท
10. อนุมตั กิ ารใช้จา่ ยเงินลงทุนทีส่ �ำ คัญๆ ที่ได้ก�ำ หนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำ�ปีตามทีจ่ ะได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
11. จัดสรรเงินบำ�เหน็จรางวัลซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้วแก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท หรือบุคคลใดๆ ที่
กระทำ�กิจการให้บริษัท
12. แต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนกระทำ�การอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารตามที่
เห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำ�นาจนั้นๆ ได้

4. คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
1. มีบทบาทในการเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับอัตราค่าตอบแทนของประธานกรรมการ กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการต่างๆ (ถ้ามี) (โดยขอรับความเห็นชอบจากที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นในภายหลัง)
2. มีหน้าที่จัดทำ�นโยบายอัตราค่าตอบแทน และกำ�หนดเงื่อนไขในการว่าจ้างผู้บริหารระดับผู้อำ�นวยการฝ่ายขึ้นไป
3. มีหน้าที่พิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของบุคคลากรที่จะดำ�รงตำ�แหน่งผู้บริหารระดับผู้อำ�นวยการฝ่ายขึ้นไป
4. พิจารณาและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทและติดตามดูแลการดำ�เนินการ เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ทางด้าน
ทรัพยากรบุคคลของบริษัท รวมทั้ง แผนงานพัฒนาผู้บริหารของบริษัทด้วย
5. จะทำ�การสรรหา และนำ�เสนอชือ่ บุคคลทีม่ คี ณุ สมบัตเิ หมาะสม สำ�หรับการเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการเป็นครัง้ แรก และพิจารณา
ผลงาน คุณสมบัติ และความเหมาะสมของกรรมการทีพ่ น้ ตำ�แหน่งและสมควรได้รบั เลือกตัง้ ใหม่ เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
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5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. กำ�หนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาในเรื่องการบริหารความเสี่ยงโดยรวม เช่น
ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์ ความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง ความเสีย่ งด้านเครดิต ความเสีย่ งด้านตลาด ความเสีย่ งด้านการปฏิบตั กิ าร
หรือความเสี่ยงอื่นๆ ที่มีนัยสำ�คัญต่อบริษัทเป็นต้น
2. กำ�หนดกลยุทธ์โครงสร้างและทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารความเสีย่ งให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสีย่ งของกลุม่
ธุรกิจอุตสาหกรรมเหล็ก โดยสามารถวิเคราะห์ ประเมิน วัดผล และติดตามกระบวนการบริหารความเสีย่ งได้อย่างมีประสิทธิผล
3. กำ�หนดวงเงินสูงสุดตามความเสีย่ งทีก่ �ำ หนด (Risk Limit) ในมิตติ า่ งๆ ทีม่ คี วามสำ�คัญ เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณา
4. กำ�กับดูแล ทบทวนและให้ขอ้ เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทั เกีย่ วกับนโยบายการบริหารความเสีย่ ง วิธปี ฏิบตั ทิ เี่ ป็นมาตรฐาน
กลยุทธ์และการวัดความเสี่ยงโดยรวมเพื่อให้มั่นใจได้ว่ากลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงได้นำ�ไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม
5. กรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งทุกคนมีหน้าทีเ่ ข้าประชุม ซึง่ อาจเป็นการเข้าประชุมด้วยตนเองหรือการเข้าร่วม
ประชุมทางโทรศัพท์ก็ได้
6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจเชิญบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมตามความจำ�เป็น ซึ่งจะต้องเป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
หรือรับผิดชอบในวาระที่พิจารณาในที่ประชุม
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6. ผู้บริหาร
ณ วันที่ 31ธันวาคม 2555 บริษัทมีผู้บริหารจำ�นวน 5 ท่าน ดังนี้
1. นายอนาวิล
จิรธรรมศิริ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางสาวคู เมน ไว
รองกรรมการผู้จัดการ และผู้อำ�นวยการฝ่ายจัดซื้อ
3. นายสุทธิชัย
สุรพัฒน์
รองกรรมการผู้จัดการ และผู้อำ�นวยการฝ่ายการเงินและบริหาร
4. นางสาวศรุตา 
จิรธรรมศิริ
ผู้อำ�นวยการฝ่ายขายและการตลาด
5. นายวรวิทย์
เอื้อทรัพย์สกุล ผู้อำ�นวยการฝ่ายบัญชี
ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
1. ควบคุม ดูแลการดำ�เนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจำ�วันของบริษัท รวมทั้งติดตามและประเมินผลการดำ�เนินงานของ
บริษัทในแต่ละวันเพื่อเตรียมตัว และป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน
2. ดำ�เนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการและ/หรือ
คณะกรรมการบริหารของบริษัท
3. มีอำ�นาจในการให้ความเห็นชอบนิติกรรมที่เกี่ยวกับการดำ�เนินธุรกรรมปกติของบริษัท เช่น การซื้อขาย การจัดหาสินค้า
ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินธุรกรรมปกติ การลงทุน การจัดหามาหรือการจำ�หน่ายไปซึ่งเครื่องมือ ทรัพย์สิน และบริการ เป็นต้น
เพื่อผลประโยชน์ของบริษัท ภายใต้วงเงินอนุมัติที่กำ�หนด
4. อนุมัติการซื้อเศษเหล็กอันเป็นปกติธุระของบริษัท ในจำ�นวนไม่เกิน 5,000 เมตริกตันต่อรายการหรือไม่เกิน 100 ล้านบาท
ต่อรายการ และไม่เกินจำ�นวน 30,000 เมตริกตันต่อเดือนหรือไม่เกิน 600 ล้านบาทต่อเดือน
5. อนุมัติการขายสินค้าอันเป็นปกติธุระของบริษัท ในจำ�นวนไม่เกิน 10,000 เมตริกตันต่อรายการ และไม่เกินจำ�นวน
30,000 เมตริกตันต่อเดือน
6. อนุมัติค่าใช้จ่ายในการซื้อทรัพย์สินอันมีลักษณะเป็นการลงทุน (รวมถึงการซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์) นอกเหนือจาก
ที่ระบุไว้ในงบประมาณประจำ�ปี ในวงเงินไม่เกิน 15 ล้านบาทต่อรายการ
7. เป็นผูร้ บั มอบอำ�นาจของบริษทั ในการบริหารกิจการของบริษทั ให้เป็นตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบข้อกำ�หนด
คำ�สั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารของบริษัททุกประการ
8. มีอำ�นาจออกคำ�สั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย และผลประโยชน์ของบริษัท และ
เพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำ�งานภายในองค์กร
9. มีอำ�นาจกระทำ�การและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องจำ�เป็น และเป็นการดำ�เนิน
ธุรกรรมทางการค้าปกติ เพื่อผลประโยชน์ของบริษัท
10. ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ นื่ ใด ตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษทั รวมถึงการมอบอำ�นาจ
ช่วงในการดำ�เนินการดังกล่าวข้างต้นเพื่อก่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำ�เนินงานของบริษัท
คุณสมบัติของผู้บริหาร
ผูบ้ ริหารของบริษทั ขอรับรองว่า เป็นผูม้ จี ริยธรรม มีความสามารถ มีประสบการณ์ในธุรกิจ มีการบริหารงานด้วยความซือ่ สัตย์
สุจริตและระมัดระวังเพือ่ ประโยชน์ของบริษทั มีความตัง้ ใจทีจ่ ะดำ�เนินธุรกิจอย่างต่อเนือ่ ง มีความเข้าใจและรับผิดชอบต่อสาธารณชน
และเป็นบุคคลทีม่ ชี อื่ อยู่ในระบบข้อมูลรายชือ่ ผูบ้ ริหาร ตามประกาศคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 5/2548
เรื่อง ข้อกำ�หนดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

38

บริษัท เชาว สตีล อินดัสทรี้ จำ�กัด (มหาชน)

โครงสรางองคกรและการจัดการ

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนของบริษทั มีหน้าที่ในการสรรหากรรมการและผูบ้ ริหาร ในการพิจารณาคัดเลือก
บุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการต่างๆ หรือผู้บริหาร มีหลักเกณฑ์และขั้นตอน ดังต่อไปนี้
การสรรหากรรมการบริษัท
คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนของบริษัทจะพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นและพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์
คุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ทเี่ กีย่ วข้องตามเกณฑ์ทกี่ ฎหมายกำ�หนด รวมทัง้ พิจารณาจากปัจจัยในด้านอืน่ ๆ มาประกอบกัน เช่น ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ทเี่ กีย่ วข้องกับธุรกิจ และความเอือ้ ประโยชน์ตอ่ การดำ�เนินธุรกิจของบริษทั เป็นต้น โดยมีหลักเกณฑ์และขัน้ ตอนดังต่อไปนี้
1. กรรมการของบริษทั ต้องปฏิบตั หิ น้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษทั ตลอดจนมติของทีป่ ระชุม
ผู้ถือหุ้น
2. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำ�นวนกรรมการทั้งหมด
ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำ�หนด
3. คณะกรรมการบริษทั ต้องมีกรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้ คณะ และมีจ�ำ นวนไม่ต�่ำ กว่า 3 คน ซึง่ กรรมการอิสระ
ต้องถือหุน้ ไม่เกินร้อยละหนึง่ ของจำ�นวนทุนจดทะเบียนทีอ่ อกและเรียกชำ�ระแล้วของบริษทั และบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องโดยรวมหุน้
ที่ถือโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วย
4. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำ�ปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำ�แหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำ�นวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้
ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำ�นวนใกล้ทสี่ ดุ กับส่วนหนึง่ ในสาม กรรมการทีจ่ ะต้องออกจากตำ�แหน่งในปีแรกและปีทสี่ อง
ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำ�แหน่งนานที่สุด
เป็นผู้ออกจากตำ�แหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำ�แหน่งแล้วนั้นอาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้
5. ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำ�ปีทุกครั้ง บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่จะเข้ามาดำ�รงตำ�แหน่ง
กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะรวบรวมรายชื่อดังกล่าว
เพื่อพิจารณาคุณสมบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และคัดเลือกรายชื่อที่เหมาะสม เพื่อนำ�เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติต่อไป
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6. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
6.1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
6.2. ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล คราวละคนหรือคราวละหลายคน
รวมกันเป็นคณะ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนน
ที่มีอยู่ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
6.3. การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุม
เป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
7. ในกรณีทตี่ �ำ แหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอนื่ นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
คัดเลือกและนำ�เสนอบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำ�กัด และ พ.ร.บ.
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป โดยมติดงั กล่าวของคณะกรรมการ
จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำ�นวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือ
น้อยกว่าสองเดือน โดยบุคคลซึ่งได้รับแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำ�แหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่
ของกรรมการที่ตนแทน
8. ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำ�แหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสาม
ในสี่ของจำ�นวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำ�นวนหุ้นที่ถือ โดย
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

การสรรหากรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยมีวาระอยู่ในตำ�แหน่งคราวละ 3 ปี โดยคณะกรรมการ
บริษทั หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เป็นผูแ้ ต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั มีนโยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ให้
สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
โดยจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละหนึง่ ของจำ�นวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ คุ คล
ที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการตรวจสอบรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ� หรือผู้มีอำ�นาจควบคุม
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำ�ดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้น
จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปีกอ่ นวันทีย่ นื่ คำ�ขออนุญาตต่อสำ�นักงาน ก.ล.ต. หรือก่อนวันที่ได้รบั แต่งตัง้
เป็นกรรมการตรวจสอบ
3. ไม่เป็นบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะทีเ่ ป็น บิดามารดา คูส่ มรส พีน่ อ้ ง
และบุตร รวมทัง้ คูส่ มรสของบุตร ของผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี �ำ นาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอให้เป็นผูบ้ ริหาร
หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี)
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4. ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง ในลักษณะ
ที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่
กรรมการอิสระ หรือผูบ้ ริหารของผูท้ มี่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจ
มีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปีกอ่ นวันทีย่ นื่ คำ�ขออนุญาตต่อสำ�นักงาน ก.ล.ต.
หรือก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ตามที่กล่าวข้างต้นรวมถึงการทำ�รายการทางการค้าที่
กระทำ�เป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้
หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กยู้ มื ค้�ำ ประกัน การให้สนิ ทรัพย์เป็นหลักประกันหนีส้ นิ รวมถึงพฤติการณ์อนื่
ทำ�นองเดียวกัน ซึง่ เป็นผลทำ�ให้บริษทั หรือคูส่ ญั ญามีภาระหนีท้ ตี่ อ้ งชำ�ระต่ออีกฝ่ายหนึง่ ตัง้ แต่รอ้ ยละ 3 ของสินทรัพย์ทมี่ ตี วั ตน
สุทธิของบริษทั หรือตัง้ แต่ 20 ล้านบาทขึน้ ไป แล้วแต่จ�ำ นวนใดจะต่�ำ กว่า ทัง้ นี้ การคำ�นวณภาระหนีด้ งั กล่าวให้เป็นไปตามวิธกี าร
คำ�นวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ ในการทำ�รายการที่
เกีย่ วโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้ งั กล่าว ให้นบั รวมภาระหนีท้ เี่ กิดขึน้ ในระหว่างหนึง่ ปีกอ่ นวันทีม่ คี วามสัมพันธ์
ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำ�นักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชี
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปีกอ่ นวันทีย่ น่ื คำ�ขออนุญาตต่อสำ�นักงาน ก.ล.ต. หรือก่อนวันทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ เป็นกรรมการตรวจสอบ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้บริการเป็นทีป่ รึกษากฎหมายหรือทีป่ รึกษาทางการเงิน ซึง่ ได้รบั
ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจาก บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้
ในกรณีทผ่ี ใู้ ห้บริการทางวิชาชีพเป็นนิตบิ คุ คล ให้รวมถึงการเป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการอิสระผูบ้ ริหาร หรือ
หุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ ของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปีกอ่ นวันทีย่ น่ื
คำ�ขออนุญาตต่อสำ�นักงาน ก.ล.ต. หรือก่อนวันที่ได้รบั แต่งตัง้ เป็นกรรมการตรวจสอบ
7. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพือ่ เป็นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เป็นผูท้ เี่ กีย่ วข้อง
กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำ�ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำ�เนินงานของบริษัท
9. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดั สินใจในการดำ�เนินกิจการของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อยบริษทั ร่วม
บริษทั ย่อยลำ�ดับเดียวกัน หรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
10. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำ�ดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
11. มีความรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอทีจ่ ะสามารถทำ�หน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทัง้ นี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย
1 คน ทีม่ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์ดา้ นการบัญชีและ/หรือการเงินเพียงพอทีจ่ ะสามารถทำ�หน้าที่ในการสอบทานความน่าเชือ่ ถือ
ของงบการเงินได้
สำ�หรับหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการบริษัท กรรมการ
ตรวจสอบซึง่ พ้นจากตำ�แหน่งตามวาระอาจได้รบั การแต่งตัง้ ให้กลับมาดำ�รงตำ�แหน่งใหม่ได้ กรณีทต่ี �ำ แหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลง
เพราะเหตุอน่ื ใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษทั หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ แต่งตัง้ บุคคลทีม่ คี ณุ สมบัตคิ รบถ้วนเป็นกรรมการ
ตรวจสอบเพือ่ ให้กรรมการตรวจสอบมีจ�ำ นวนครบตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั กำ�หนด โดยบุคคลทีเ่ ป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ใน
ตำ�แหน่งได้เพียงวาระทีเ่ หลืออยูข่ องกรรมการตรวจสอบซึง่ ตนทดแทน และบริษทั ต้องแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันทีทก่ี รรมการตรวจสอบ
ลาออก หรือถูกให้ออกก่อนครบวาระ
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การสรรหากรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษทั เป็นผูแ้ ต่งตัง้ กรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการหรือผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั ทีส่ ามารถบริหารงาน
ในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการดำ�เนินงานตามปกติธรุ กิจและงานบริหารของบริษทั และสามารถกำ�หนดนโยบาย แผนธุรกิจงบประมาณ โครงสร้างการ
บริหารงาน รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำ�เนินงานของบริษทั ตามนโยบายทีค่ ณะกรรมการบริษทั กำ�หนด

การสรรหากรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษทั เป็นผูแ้ ต่งตัง้ กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน โดยเลือกจากกรรมการบริษทั เป็นจำ�นวนไม่นอ้ ยกว่า
3 คน โดยมีวาระอยู่ในตำ�แหน่งคราวละ 3 ปี เพื่อทำ�หน้าที่สรรหา และนำ�เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สำ�หรับการเข้าดำ�รง
ตำ�แหน่งกรรมการเป็นครัง้ แรก และพิจารณาผลงาน คุณสมบัติ และความเหมาะสมของกรรมการทีพ่ น้ ตำ�แหน่งและสมควรได้รบั เลือก
ตัง้ ใหม่ เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ แต่งตัง้ เป็นกรรมการบริษทั รวมทัง้
มีหน้าทีเ่ สนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทั เกีย่ วกับอัตราค่าตอบแทนของประธานกรรมการ และกรรมการบริษทั เพือ่ นำ�เสนอต่อที่
ประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ และจัดทำ�นโยบายอัตราค่าตอบแทน และกำ�หนดเงือ่ นไข ในการว่าจ้างผูบ้ ริหารระดับผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายขึน้ ไป

การสรรหากรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษทั เป็นผูแ้ ต่งตัง้ กรรมการบริหารความเสีย่ ง โดยเลือกจากกรรมการเป็นจำ�นวนไม่นอ้ ยกว่า 3 คน โดยมีวาระอยู่
ในตำ�แหน่งคราวละ 3 ปี เพือ่ ทำ�หน้าทีก่ �ำ หนดนโยบายการบริหารความเสีย่ งเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาในเรือ่ งการบริหาร
ความเสี่ยงโดยรวม ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงในเรื่องต่างๆ เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องความเสี่ยง
ด้านเครดิต ความเสีย่ งด้านตลาด ความเสีย่ งด้านการปฏิบตั กิ าร หรือความเสีย่ งอืน่ ๆ ทีม่ นี ยั สำ�คัญต่อบริษทั เป็นต้น รวมทัง้ กำ�กับดูแล
ทบทวนและให้ขอ้ เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทั เกีย่ วกับนโยบายการบริหารความเสีย่ ง วิธปี ฏิบตั ทิ เี่ ป็นมาตรฐาน กลยุทธ์และการวัด
ความเสี่ยงโดยรวมเพื่อให้มั่นใจได้ว่ากลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงได้นำ�ไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม

การสรรหาผู้บริหาร
คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนเป็นผูพ้ จิ ารณาคุณสมบัตแิ ละความเหมาะสมของบุคลากรทีม่ ปี ระสบการณ์ และ
ความรู้ความสามารถในการบริหารงานในสายงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำ�รงตำ�แหน่งผู้บริหารระดับผู้อำ�นวยการฝ่ายขึ้นไป โดยจะเสนอให้
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทในปี 2555 มี ดังนี้
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
• ค่าตอบแทนกรรมการ
ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำ�ปี 2555 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555 ได้มีมติกำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัทประจำ�ปี 2555 ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำ�กัดเพียง เงินเดือน โบนัส เบี้ยประชุม ค่าเบี้ยประกันภัยทางธุรกิจ ค่าตอบแทนพิเศษ
และค่าตอบแทนอื่น เป็นจำ�นวนไม่เกิน 3,000,000 บาท ซึ่งมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้
		 1) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการ
จำ�นวน 30,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการ
จำ�นวน 20,000 บาทต่อครั้ง				
ยกเว้นกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่มีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุมนี้
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		 2) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
จำ�นวน 15,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการตรวจสอบ
จำ�นวน 10,000 บาทต่อครั้ง
		 3) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน จำ�นวน 15,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
จำ�นวน 10,000 บาทต่อครั้ง
ยกเว้นกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่มีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุมนี้
4) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
จำ�นวน 15,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
จำ�นวน 10,000 บาทต่อครั้ง
ยกเว้นกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่มีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุมนี้
5) ส่วนที่เหลือให้ส�ำ รองไว้สำ�หรับการจ่ายโบนัส ค่าเบี้ยประกันภัยทางธุรกิจ ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอื่นให้แก่
คณะกรรมการบริษัท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการเป็นผู้จัดสรร
				 โดยค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับเป็นรายบุคคลในปี 2555 มีดังนี้
รายชื่อ
ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์
รองศาสตราจารย์.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยาภรณ์ ปานมะเริง

นายนพปฎล เจสัน จิรสันติ์
นายกณวรรธน์ อรัญ
นายสงวนเกียรติ ลิ่วมโนมนต์
นายมาร์ค ดี.เรมีจาน

ตำ�แหน่ง

ค่าเบี้ยประชุม (บาท)

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และประธาน
กรรมการสรรหาและกำ�หนด
ค่าตอบแทน
กรรมการ กรรมการอิสระ ประธาน
กรรมการตรวจสอบ กรรมการ
สรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน และ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
กรรมการ และกรรมการสรรหาและ
กำ�หนดค่าตอบแทน
กรรมการ

120,000
165,000

315,000

130,000
210,000
80,000
60,000
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รายชื่อ
นายอนาวิล จิรธรรมศิริ

นางสาวคู เมน ไว
นางสาวศรุตา จิรธรรมศิริ

ตำ�แหน่ง

ค่าเบี้ยประชุม (บาท)

กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ
สรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ กรรมการบริหาร
รองกรรมการผู้จัดการ และผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายจัดซื้อ
กรรมการ กรรมการบริหาร
และผู้อำ�นวยการฝ่ายขายและการตลาด

รวมทั้งสิ้น

-

1,080,000

• ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร
รายชื่อ

ตำ�แหน่ง

ค่าเบี้ยประชุม (บาท)

เงินเดือน โบนัส และสวัสดิการอื่นๆ

6

8.84

หมายเหตุรวมค่าตอบแทนนายสมภพ เอี่ยมสุวรรณ ลาออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555
• ค่าตอบแทนอื่นๆ
บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงาน เริ่มตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2554 เป็นต้นมา โดยพนักงานจะจ่ายเงิน
สะสมในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือนทุกเดือน ในขณะที่บริษัทจะจ่ายเงินสมทบในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือนทุกเดือน
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การกำ�กับดูแลกิจการ
บริษัทมีนโยบายการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practice) เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อ
การดำ�เนินธุรกิจของบริษทั อันจะทำ�ให้เกิดความเชือ่ มัน่ ในกลุม่ ผูถ้ อื หุน้ ผูล้ งทุน และผูท้ เี่ กีย่ วข้องทุกฝ่าย ดังนัน้ คณะกรรมการบริษทั
จึงได้มกี ารกำ�หนดหลักการการกำ�กับดูแลกิจการซึง่ เป็นการปฏิบตั ติ ามแนวทางการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ซี งึ่ กำ�หนดโดยตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยโดยหลักการการกำ�กับดูแลกิจการของบริษัทครอบคลุมหลักการ 5 หมวดดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)
บริษัทตระหนักและให้ความสำ�คัญในสิทธิพื้นฐานต่างๆของผู้ถือหุ้นทั้งในฐานะของเจ้าของบริษัท และในฐานะนักลงทุนใน
หลักทรัพย์ เช่นสิทธิในการซือ้ ขายหรือโอนหลักทรัพย์ทตี่ นถืออยูส่ ทิ ธิในการได้รบั ข้อมูลของบริษทั อย่างเพียงพอ สิทธิในการทีจ่ ะได้รบั
ส่วนแบ่งผลกำ�ไรจากบริษัทสิทธิต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสิทธิในการแสดงความคิดเห็นสิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำ�คัญของ
บริษทั เช่นการจัดสรรเงินปันผลการแต่งตัง้ หรือถอดถอนกรรมการการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีการอนุมตั ธิ รุ กรรมทีส่ �ำ คัญและมีผลต่อทิศทาง
ในการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทเป็นต้น
นอกเหนือจากสิทธิพนื้ ฐานต่างๆข้างต้นแล้วบริษทั ยังได้ด�ำ เนินการในเรือ่ งต่างๆทีเ่ ป็นการอำ�นวยความสะดวกในการใช้สทิ ธิของ
ผู้ถือหุ้นดังนี้
1. บริษทั จะจัดให้มกี ารประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปีทกุ ปี โดยจะจัดภายใน 4 เดือนนับจากวันสิน้ สุดรอบบัญชีในแต่ละปีพร้อมทัง้
จัดส่งหนังสือนัดประชุม และข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆให้ผถู้ อื หุน้ รับทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วัน ก่อนการประชุม
และลงประกาศหนังสือพิมพ์แจ้งวันนัดประชุมล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันติดต่อกันก่อนที่จะถึงวันประชุมโดยในแต่ละวาระการประชุม
จะมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบไปด้วย
2. บริษทั จะเผยแพร่ขอ้ มูลประกอบวาระการประชุมผูถ้ อื หุน้ ล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษทั พร้องทัง้ ชีแ้ จ้งสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ใน
การเข้าประชุม และสิทธิออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้น
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
หรือบุคคลใดๆเข้าร่วมประชุมแทนตนได้โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม
4. ก่อนการประชุมบริษทั จะเปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สามารถส่งความคิดเห็นข้อเสนอแนะข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุม
ผ่านอีเมล์แอดแดรสของเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
5. ในการประชุมบริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งข้อซักถาม ให้ข้อเสนอแนะ หรือแสดงความเห็นต่อที่ประชุมในประเด็น
ต่างๆ อย่างอิสระและเท่าเทียมกัน ทัง้ นีใ้ นการประชุมผูถ้ อื หุน้ จะมีกรรมการและผูบ้ ริหารทีเ่ กีย่ วข้องเข้าร่วมประชุมเพือ่ ตอบคำ�ถามและ
ให้ข้อมูลรายละเอียดในที่ประชุม

รายงานประจำ�ปี 2555
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หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)
บริษัทจะให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย และกำ�หนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจำ�นวนหุ้น โดย
หนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียงและไม่กระทำ�การใดๆ ที่เป็นการจำ�กัดหรือละเมิดสิทธิหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้นต่างชาติ บริษัทกำ�หนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นส่วน
น้อย โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระซึ่งจะพิจารณาดำ�เนินการให้
เหมาะสมในแต่ละเรื่อง เช่น หากเป็นข้อร้องเรียน กรรมการอิสระจะดำ�เนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาวิธีการแก้ไขให้เหมาะสม
กรณีเป็นข้อเสนอแนะที่เป็นเรื่องสำ�คัญและมีผลต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม หรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท กรรมการอิสระ
จะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณากำ�หนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้น
การดำ�เนินการประชุมเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทตามลำ�ดับวาระการประชุมมีการเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระครบถ้วน
มีการแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน รวมทัง้ จะไม่เพิม่ วาระการประชุมทีไ่ ม่แจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบล่วงหน้าโดยไม่จ�ำ เป็น
โดยเฉพาะวาระที่มีความสำ�คัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วม
ประชุมด้วยตนเอง และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้
หนังสือมอบฉันทะทีบ่ ริษทั ได้จดั ส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใสตามลำ�ดับวาระทีก่ �ำ หนด โดย
วาระการเลือกตั้งกรรมการจะเปิดโอกาสให้ ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการด้วยการลงมติเป็นรายคน
นอกจากนั้นบริษัทได้กำ�หนดมาตรการการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง
หมายถึง กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานในหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับข้อมูลภายใน (รวมทัง้ คูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะของ
บุคคลดังกล่าว) โดยห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องทำ�การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบ
การเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำ�ปีและควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชัว่ โมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่สาธารณชน
แล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลนั้นต่อบุคคลอื่นด้วย
บริษัทได้ให้ข้อมูลแก่กรรมการ และผู้บริหารเกี่ยวกับหน้าที่ที่ผู้บริหารต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัท และบทกำ�หนด
โทษตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และตามข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในกรณีที่
กรรมการหรือผู้บริหารมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยัง
ไม่บรรลุนิติภาวะตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 วันทำ�การ ให้สำ�นักงาน
คณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบ เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)
บริษัทได้ให้ความสำ�คัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายในได้แก่ พนักงานและผู้บริหารของ
บริษัทหรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอกเช่นคู่แข่ง คู่ค้าลูกค้าเป็นต้นโดยบริษัทตระหนักดีว่าการสนับสนุนและข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุม่ จะเป็นประโยชน์ในการดำ�เนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริษทั ดังนัน้ บริษทั จะปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อกำ�หนดทีเ่ กีย่ วข้อง
เพือ่ ให้สทิ ธิของผูม้ สี ว่ นได้เสียดังกล่าวได้รบั การดูแลเป็นอย่างดีนอกจากนัน้ บริษทั ยังส่งเสริมให้มคี วามร่วมมือ ระหว่างบริษทั และกลุม่
ผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มเพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่บริษัทตามแนวทางดังต่อไปนี้
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(ก) ผู้ถือหุ้น

: บริษัทมุ่งเน้นพัฒนาองค์กรให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีรายได้ และผลกำ�ไร
เพิ่มขึ้นได้ เป็นการเพิ่มมูลค่าของบริษัทและส่งผลให้ผู้ถือหุ้นของ บริษัทได้รับผลตอบแทนสูงสุด
(ข) ลูกค้า
: บริษัทคำ�นึงถึงคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ รวมถึงการเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า
ด้วยความซื่อสัตย์และเป็นธรรม
(ค) คู่ค้า
: บริษทั มีนโยบายทีจ่ ะปฏิบตั ติ อ่ คูค่ า้ อย่างเป็นธรรมเป็นไปตามเงือ่ นไขทางการค้าและ/หรือข้อตกลง
ในสัญญาที่ทำ�ร่วมกันเพื่อก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีทางธุรกิจซึ่งจะเป็นประโยชน์ทุกฝ่าย
(ง) คู่แข่ง
: บริษัทส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี และเป็นธรรม และจะปฏิบัติตามกรอบ
กติกาการแข่งขันที่ดี
(จ) พนักงาน
: บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม ให้ผลตอบแทน และ
สวัสดิการที่เหมาะสมรวมถึงการสนับสนุนเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน
(ฉ) ชุมชนและสังคม : บริษัทให้ความสำ�คัญและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โดยดำ�เนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และ
ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เกื้อกูลและสร้างสรรค์ต่อสังคมตามความเหมาะสม
(ช) สิ่งแวดล้อม
: บริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและระเบียบต่างๆ เกีย่ วกับสิง่ แวดล้อมอย่างเคร่งครัดและวางแนวทาง
ในการควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้บริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำ�หนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย เหล่านั้น
ได้รับการดูแลอย่างดี

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
บริษทั ตระหนักดีถงึ ความสำ�คัญของการเปิดเผยข้อมูลทีม่ คี วามถูกต้องครบถ้วน และโปร่งใสทัง้ รายงานข้อมูลทางการเงินและ
ข้อมูลทั่วไปตามหลักเกณฑ์ของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลอดจนข้อมูลอื่นที่สำ�คัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วน
ได้เสียของบริษัท โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ถือหุ้นนักลงทุนและสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการ
เผยแพร่ขอ้ มูลต่างๆของสำ�นักงานคณะ กรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมถึง
เว็บไซต์ของบริษัทคือ www.chowsteel.com
ในส่วนของงานด้านผูล้ งทุนสัมพันธ์นนั้ บริษทั มีการจัดตัง้ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์(Investor Relations)เพือ่ ทำ�หน้าทีต่ ดิ ต่อสือ่ สาร
กับผูล้ งทุน ผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้ นักวิเคราะห์และภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ นีค้ ณะกรรมการบริษทั เป็นผูร้ บั ผิดชอบต่องบการเงินและสารสนเทศ
ทางการเงินทีป่ รากฏในรายงานประจำ�ปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำ�ขัน้ ตามมาตรฐานการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้
นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำ�เสมอรวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในงบการเงิน ซึ่งในการนั้นคณะ
กรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายในรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสำ�คัญอย่าง
เพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)
1. โครงสร้างคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถโดยเป็นผู้มีบทบาทสำ�คัญในการกำ�หนดนโยบายและ
ภาพรวมขององค์กรตลอดจนมีบทบาทสำ�คัญในการกำ�กับดูแลตรวจสอบและประเมินผลการดำ�เนินงานของบริษทั ให้เป็นไปตามแผน
ที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ
ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำ�นวน 10 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็น
ผูบ้ ริหาร 7 ท่าน โดยกรรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหาร 4 ใน 7 ท่านดังกล่าว มีคณ
ุ สมบัตเิ ป็นกรรมการอิสระ ซึง่ จะทำ�ให้เกิดการถ่วงดุลในการ
ออกเสียงพิจารณาเรือ่ งต่างๆ ตลอดจนมีคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ ประกอบไปด้วยคณะกรรมการอิสระ 4 ท่าน ทำ�หน้าทีเ่ ป็นตัวแทน
ของผู้ถือหุ้นในการทำ�หน้าที่กำ�กับดูแลดำ�เนินงานของบริษัทให้มีความถูกต้องและโปร่งใส
ตามข้อบังคับของบริษัทกำ�หนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำ�ปีกรรมการต้องออกจากตำ�แหน่งหนึ่งในสามถ้าจำ�นวน
กรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำ�นวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามกรรมการที่จะต้องออกจากตำ�แหน่ง
ในปีแรกและปีทสี่ องภายหลังจดทะเบียนบริษทั นัน้ ให้ใช้วธิ จี บั ฉลากกันว่าผูใ้ ดจะออกส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนทีอ่ ยูใ่ นตำ�แหน่ง
นานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำ�แหน่งอย่างไรก็ตามกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำ�รงตำ�แหน่งใหม่ก็ได้
นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 4 ชุดได้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่อง
ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบซึ่งคณะอนุกรรมการแต่ละชุดมีสิทธิหน้าที่ตามที่ได้กำ�หนดไว้ในอำ�นาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการแต่ละชุด
บริษทั ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษทั กับผูบ้ ริหารอย่างชัดเจนโดยคณะกรรมการบริษทั
ทำ�หน้าทีใ่ นการกำ�หนดนโยบาย และกำ�กับดูแลการดำ�เนินงานของผูบ้ ริหารในระดับนโยบายในขณะทีผ่ บู้ ริหารทำ�หน้าทีบ่ ริหารงานของ
บริษทั ในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายทีก่ �ำ หนดดังนัน้ ประธานกรรมการบริษทั และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารจึงเป็นบุคคลคนละคนกัน
โดยทั้งสองตำ�แหน่งต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ได้บุคคลที่มีความเหมาะสมที่สุด
ทั้งนี้บริษัทมีเลขานุการคณะกรรมการบริษัทซึ่งทำ�หน้าที่ให้คำ�แนะนำ�ด้านกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบและ
ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการรวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ
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2. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ทักษะและความเชี่ยวชาญที่หลากหลายและมีภาวะผู้นำ�  ซึ่งเป็นที่ยอมรับ
โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีส่วนร่วมในการกำ�หนดวิสัยทัศน์ภารกิจกลยุทธ์นโยบายแนวทางในการประกอบธุรกิจและกำ�กับดูแล
การปฏิบตั งิ านของบริษทั ให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ และเพือ่ ประโยชน์ในการติดตาม
และกำ�กับดูแลการดำ�เนินงานของบริษัทอย่างใกล้ชิดคณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อติดตามและดูแล
การดำ�เนินงานของบริษัท
		 2.1 นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ
บริษัทได้จัดให้มีนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ให้
ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าวทั้งนี้คณะกรรมการจะได้จัดให้มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำ�
นอกจากนี้ ภายหลังจากที่หุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทจะถือปฏิบัติตามกฎ
และข้อบังคับต่างๆ ตามที่สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ กำ�หนดทุกประการ โดยจะเปิดเผยรายงานการกำ�กับดูแลกิจการไว้ในรายงานประจำ�ปีและแบบแสดง
รายการข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1)
		 2.2 จรรยาบรรณธุรกิจ
บริษัทได้กำ�หนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการฝ่ายบริหาร และพนักงานเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องยึดถือเป็น
แนวทางในการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามภารกิจของบริษทั ด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริตและเทีย่ งธรรมทัง้ การปฏิบตั ติ อ่ บริษทั ผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่
สาธารณชนและสังคมรวมทั้งการกำ�หนดระบบติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจำ�
ทั้งนี้บริษัทได้มีการประกาศและแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและยึดปฏิบัติอย่างเคร่งครัดรวมถึงให้มีการปฏิบัติตาม
แนวทางดังกล่าว
		 2.3 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทได้กำ�หนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่าการตัดสินใจใดๆ ในการดำ�เนินกิจกรรม
ทางธุรกิจจะต้องทำ�เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้นและควรหลีกเลี่ยงการกระทำ�ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
โดยกำ�หนดให้ผทู้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้องหรือเกีย่ วโยงกับรายการทีพ่ จิ ารณาต้องแจ้งให้บริษทั ทราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกีย่ วโยงของตน
ในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสินรวมถึงไม่มีอำ�นาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ
คณะกรรมการตรวจสอบจะนำ�เสนอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการที่มีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบและได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
หรือสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมทั้งจะได้มีการเปิดเผยไว้ในงบการเงิน รายงานประจำ�ปีและ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1) ด้วย
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		 2.4 ระบบการควบคุมภายใน
บริษัทได้ให้ความสำ�คัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน และเพื่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพ
ในการดำ�เนินงานบริษทั จึงได้ก�ำ หนดภาระหน้าทีอ่ �ำ นาจการดำ�เนินการของผูป้ ฏิบตั งิ านและผูบ้ ริหารไว้เป็นลายลักษณ์อกั ษรอย่างชัดเจน
มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผล
ออกจากกันโดยบริษทั ได้มกี ารแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบเพือ่ ทำ�หน้าทีใ่ นการสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ภายในให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผลและมีการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกเพื่อทำ�หน้าที่ติดตาม ตรวจสอบระบบควบคุม
ภายใน และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักที่สำ�คัญของบริษัทได้ดำ�เนินการ
ตามแนวทางที่กำ�หนดและมีประสิทธิภาพ
		 2.5 การบริหารความเสี่ยง
บริษัทได้มีการทำ�การประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในที่มีอยู่เพื่อพิจารณาหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข
การปฏิบัติงานให้ผลการดำ�เนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
		 2.6 รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบจะทำ�หน้าทีส่ อบทานรายงานทางการเงินโดยมีฝา่ ยบัญชีและการเงิน และผูส้ อบบัญชีมาประชุมร่วมกัน
และนำ�เสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาสโดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวม
ของบริษทั รวมทัง้ สารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน) ทีป่ รากฏในรายงานประจำ�ปี
งบการเงินดังกล่าวจัดทำ�ขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีรับรองและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งจะดำ�เนินการเปิดเผย
ข้อมูลสารสนเทศที่สำ�คัญทั้งข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่การเงินบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนและสม่ำ�เสมอ

3. การประชุมคณะกรรมการ
ตามข้อบังคับของบริษทั บริษทั จัดให้มกี ารประชุมคณะกรรมการบริษทั อย่างน้อยทุก 3 เดือน และจะจัดให้มกี ารประชุมพิเศษเพิม่
ตามความจำ�เป็น มีการส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำ�เป็นรีบด่วนเพือ่ รักษาสิทธิประโยชน์ของ
บริษัท ทั้งนี้ในการประชุมแต่ละครั้งได้มีการกำ�หนดวาระในการประชุมอย่างชัดเจน มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอ
โดยจัดส่งให้กับคณะกรรมการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม
ในการประชุม ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ร่วมกันกำ�หนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่อง
เข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆเพื่อเข้ารับพิจารณาเป็นวาระ
การประชุมได้ โดยที่กรรมการทุกท่านสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผย และมีประธานที่ประชุมเป็นผู้ประมวล
ความเห็นและข้อสรุปที่ได้จากการประชุม ทั้งนี้ในการลงมติในที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทให้ถือมติเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการ
คนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเพื่อชี้ขาด นอกจากนี้รายงานการประชุมจะถูกจัดทำ�
เป็นลายลักษณ์อักษรภายหลังมีการประชุมเสร็จ และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมให้
คณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้
ในปี 2555 บริษัทได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ 7 ครั้ง คณะกรรมการบริหาร
12 ครั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 8 ครั้ง และคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน 1 ครั้ง โดยมีรายละเอียด
การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านดังนี้
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คณะ
คณะ
คณะ
คณะ
คณะ
กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
บริษัท ตรวจสอบ บริหาร สรรหาและ บริหาร
รวม 4 ครั้ง รวม 7 ครั้ง รวม 12 ครัง้ กำ�หนดค่า ความเสี่ยง
ตอบแทน รวม 8 ครั้ง
รวม 1 ครั้ง
ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง
นายนพปฎล เจสัน จิรสันติ์
นายกณวรรธน์ อรัญ
นายสงวนเกียรติ ลิ่วมโนมนต์
นายมาร์ค ดี.เรมีจาน
นายอนาวิล จิรธรรมศิริ
นางสาวคู เมน ไว
นางสาวศรุตา จิรธรรมศิริ
นายสุทธิชัย สุรพัฒน์
นายวรวิทย์ เอื้อทรัพย์สกุล
นายสมภพ เอี่ยมสุวรรณ
นายสาธิต เชยบุบผา

4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
3/4
3/4
4/4
3/4
-

7/7
7/7
5/7
6/7
-

12/12
12/12
10/12
12/12
12/12
4/4
3/5

1/1
1/1
0/1
1/1
-

8/8
7/8
6/8
-

หมายเหตุ : นายสมภพ เอีย่ มสุวรรณ ลาออกเมือ่ วันที่ 30 เมษายน 2555 และนายสาธิต เชยบุบผา แต่งตัง้ เมือ่ วันที่ 9 สิงหาคม 2555

4. ค่าตอบแทน
บริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน และกำ�หนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจน
และโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน เพียงพอที่จะดูแลรักษา
กรรมการที่มีความรู้ความสามารถ และต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำ�ปี (Annual General Meeting: AGM)
ทัง้ นี้ บริษทั กำ�หนดให้มกี ารเปิดเผยค่าตอบแทนทีจ่ า่ ยให้แก่กรรมการและผูบ้ ริหารตามรูปแบบทีส่ �ำ นักงานคณะกรรมการกำ�กับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำ�หนด
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5. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมให้มีการอบรมและให้ความรู้แก่กรรมการผู้เกี่ยวข้องในระบบกำ �กับดูแลกิจการของบริษัท
ซึง่ ประกอบด้วยกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร ตลอดจนผูบ้ ริหารของบริษทั เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนือ่ ง หากมีการเปลีย่ นแปลงกรรมการ บริษทั จะจัดให้มกี ารแนะนำ�แนวทางในการดำ�เนินธุรกิจของบริษทั และข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ของกรรมการใหม่ เพื่อส่งเสริมให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องภายใต้กรอบการกำ�กับดูแล
กิจการที่ดี
นอกจากนี้ บริษทั ได้เล็งเห็นถึงความสำ�คัญในการพัฒนาบุคลากรของบริษทั ให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ดังนัน้ บริษทั
จึงมีนโยบายการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของบริษัทในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทได้จัดทำ�ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
โดยมีตวั ชีว้ ดั ประสิทธิภาพทัง้ ในระดับองค์กรและระดับหน่วยงาน และทบทวนลักษณะงานให้สอดคล้องกับแผนงานทางธุรกิจ เพือ่ นำ�ไปสู่
การสร้างระบบการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ทั้งนี้บริษัทได้วางแนวทางโดยกำ�หนดแผนการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานในส่วน
ต่างๆ ของบริษัท เพื่อให้เหมาะสมกับแผนการพัฒนาองค์กร และกำ�หนดแผนการฝึกอบรมและพัฒนาโดยการสำ�รวจความต้องการ
และความจำ�เป็นของฝ่ายต่างๆของบริษัทเพื่อความเหมาะสมและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำ�งานของหน่วยงานนั้นๆ

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษทั มีนโยบายและวิธกี ารดูแลกรรมการและผูบ้ ริหารในการนำ�ข้อมูลภายในของบริษทั ซึง่ ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้
เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้
- ให้ความรูแ้ ก่กรรมการรวมทัง้ ผูบ้ ริหารฝ่ายต่างๆ เกีย่ วกับหน้าทีท่ ตี่ อ้ งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คูส่ มรส และ
บุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ ต่อสำ�นักงานกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตาม
มาตรา 59 และบทกำ�หนดโทษ ตามมาตรา 59 และบทกำ�หนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
- กำ�หนดให้กรรมการและผูบ้ ริหารมีหน้าทีต่ อ้ งรายงานการเปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพย์ตอ่ สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายใน
3 วันทำ�การถัดไปจากวันที่เกิดรายการเปลี่ยนแปลงและจัดส่งสำ�เนารายงานนี้ให้แก่บริษัทในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงาน
ต่อสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- บริษทั จะกำ�หนดให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และผูป้ ฏิบตั งิ านทีเ่ กีย่ วข้องที่ได้รบั ทราบข้อมูลภายในทีเ่ ป็นสาระสำ�คัญ ซึง่ มีผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 เดือนก่อนที่
งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่
สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำ�คัญนั้นต่อบุคคลอื่น
บริษัทกำ�หนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนนำ�ข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตน ซึ่งเริ่มตั้งแต่การตักเตือนเป็น
หนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน ทั้งนี้ การลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำ�
และความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ
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รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการและผู้บริหารในปี 2555
รายชื่อ

จำ�นวน (หุ้น)
31 ธ.ค. 2554
31 ธ.ค. 2555

จำ�นวนหุ้นเพิ่ม (ลด)
ระหว่างปี (หุ้น)

ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง
นายนพปฎล เจสัน จิรสันติ์
นายกณวรรธน์ อรัญ
นายสงวนเกียรติ ลิ่วมโนมนต์
นายมาร์ค ดี. เรมีจาน
นายอนาวิล จิรธรรมศิริ
408,000,000
408,000,000
นางสาวคู เมน ไว
40,500,000
40,500,000
นางสาวศรุตา จิรธรรมศิริ
40,500,000
40,500,000
นายสุทธิชัย สุรพัฒน์
นายวรวิทย์ เอื้อทรัพย์สกุล
หมายเหตุ : รวมการถือครองหลักทรัพย์ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (เว้นแต่ได้เปิดเผยเป็นรายบุคคลไว้แล้ว)
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 ท่าน ได้แก่ ผศ.กัลยาภรณ์ ปานมะเริง ซึ่งดำ�รงตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม นายนพปฏล เจสัน จิรสันติ์ และนายกณวรรธน์ อรัญ ซึ่งดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำ�หนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งสอดคล้องกับ
ข้อกำ�หนดและแนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบและขอบเขตตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และภารกิจที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นอิสระ เพื่อช่วยให้การดำ�เนินงานของบริษัทเป็นไปโดยปราศจากความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ มีระบบการควบคุมภายในทีเ่ พียงพอ และผูบ้ ริหารสามารถปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซือ่ สัตย์สจุ ริต และเป็นไปตามนโยบาย
ของบริษัท
ในปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบได้มกี ารจัดประชุมรวม 7 ครัง้ และมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ
แต่ละท่าน ดังนี้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง เข้าร่วมประชุม 7
ครั้ง
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม เข้าร่วมประชุม
7
ครั้ง
3. นายนพปฏล เจสัน จิรสันติ์ เข้าร่วมประชุม
5
ครั้ง
4. นายกณวรรธน์ อรัญ เข้าร่วมประชุม
6
ครั้ง
โดยสามารถสรุปสาระสำ�คัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้
1. สอบทานงบการเงินและงบการเงินรวมของของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำ�ปี ซึ่ง
ผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และนำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา
ร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยเห็นด้วยกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินประจำ�ปี 2555 ได้จัดทำ�ขึ้นตามมาตรฐานบัญชีที่
รับรองทั่วไป และได้มีการเปิดเผยรายการที่มีสาระสำ�คัญในหมายเหตุประกอบงบการเงินครบถ้วน
2. สอบทานการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทั้งอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำ�ปี การรายงานผลการตรวจสอบ
การรายงานผล และการติดตามผล โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ข้อสังเกตและคำ�แนะนำ�เพื่อให้การตรวจสอบภายใน
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
3. สอบทานความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัท ผู้ตรวจสอบภายในอิสระ
และฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทั้งได้ประเมินการควบคุมภายในในด้านต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำ�เนินงานของบริษัทเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุตามเป้าหมายที่กำ�หนด โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบภายใน และ
ผลการประเมินระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสีย่ งตามแนวทางมาตรฐานสากล COSO - ERM (The Committee
of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission - Enterprise Risk Management) โดยไม่พบข้อบกพร่องที่
เป็นสาระสำ�คัญ ซึ่งสอดคล้องกับผลการประเมินของผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายในอิสระคณะกรรมการตรวจสอบจึงมี
ความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผล
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4. พิจารณาเสนอคณะกรรมการบริษทั เพือ่ แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีประจำ�ปี 2555 โดยเสนอให้นายประดิษฐ์ รอดรอยทุกข์และ/หรือนางสาว
นงราม เลาหอารีดลิ กและ/หรือ นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์ จากบริษทั เอเอสที มาสเตอร์ จำ�กัด เป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั
ประจำ�ปี 2555 พร้อมทั้งได้พิจารณาค่าตอบแทนการสอบบัญชี เพื่อนำ�เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ต่อไป
5. ร่วมประชุมพิจารณาหารือและแลกเปลีย่ นข้อคิดเห็นกับผูบ้ ริหารของบริษทั และผูส้ อบบัญชีเป็นครัง้ คราว เพือ่ รับทราบข้อสังเกต
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน
6. พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพือ่ ให้บริษทั มีการปฏิบตั เิ ป็นไปตามทีก่ ฎหมาย
และกฎระเบียบตามทีค่ ณะกรรมการกำ�กับตลาดทุนและหน่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกำ�หนด และเปิดเผยข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้อง
โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ในปี 2555 บริษัทมีการจัดทำ�รายงานทางการเงิน และเปิดเผยข้อมูลอย่าง
เพียงพอและถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในที่
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งมีระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม ตลอดจนมีกระบวนการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี โดย
คณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏิบตั หิ น้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาลและแนวทางปฏิบตั ทิ ดี่ ขี องคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และได้ให้คำ�แนะนำ�และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง
ประธานกรรมการตรวจสอบ

รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม
กรรมการตรวจสอบ

นายนพปฏล เจสัน จิรสันติ์
กรรมการตรวจสอบ

นายกณวรรธน์ อรัญ
กรรมการตรวจสอบ
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การควบคุมภายใน

การควบคุมภายใน
คณะกรรมการได้พิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท ตามแบบประเมินความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายในของคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยการสอบถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารในด้านต่างๆ
5 ส่วน คือ
1) องค์กรและสภาพแวดล้อม
2) การบริหารความเสี่ยง
3) การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
5) ระบบการติดตาม
โดยคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ในสภาพปัจจุบัน บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและสอดคล้องกับแบบ
ประเมินการควบคุมภายในของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยเฉพาะในส่วนของการควบคุมภายใน
ทีเ่ กีย่ วกับเรือ่ งการทำ�ธุรกรรมกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการผูบ้ ริหาร และบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าวนัน้ บริษทั มีระบบการควบคุม
ภายในที่รัดกุมและเพียงพอ โดยได้ว่าจ้างบริษัท ภัทรเกียรติ ออดิท แอนด์ คอนซัลติ้ง จำ�กัด ซึ่งเป็นบริษัทอิสระจากภายนอก เพื่อทำ�
หน้าที่ในการสำ�รวจและประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัท พร้อมทั้งรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษัท
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รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกัน
บริษัทมีการทำ�รายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งต่างๆ โดยรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการทำ�รายการกับผู้ถือ
หุ้นและ/หรือผู้บริหารของบริษัท รวมถึงการทำ�รายการกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นผู้ถือหุ้นและ/หรือ
ผู้บริหาร ซึ่งสามารถสรุปลักษณะความสัมพันธ์ได้ดังนี้
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
นายอนาวิล จิรธรรมศิริ
นายธนชาต เผ่าพงษ์ไพบูลย์
บริษัท เวอเทค โลจิสติคส์ เซอร์วิส จำ�กัด (“เวอเทค”)
บริษัท สำ�นักกฎหมาย ลิ่วมโนมนต์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด

ลักษณะความสัมพันธ์
เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท
เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ของ
บริษัท เวอเทค โลจิสติคส์ เซอร์วิส จำ�กัด
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท
เป็นบริษัทย่อยของบริษัท
มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท
คือ นายสงวนเกียรติ์ ลิ่วมโนมนต์

• รายการซื้อขายสินค้า/บริการ หรือทรัพย์สินของบริษัท
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะรายการ

มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)

บริษัท เวอเทค โลจิสติคส์
เซอร์วิส จำ�กัด

บริษัทว่าจ้างเพื่อใช้บริการ
ด้านขนส่ง

59.21

บริษัท สำ�นักกฎหมาย
ลิ่วมโนมนต์
อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด

บริษัทว่าจ้างเพื่อใช้บริการ
ด้านที่ปรึกษากฎหมาย

0.13

บริษัท เวอเทค โลจิสติคส์
เซอร์วิส จำ�กัด

บริษัทได้รับค่าเช่าพื้นที่
สำ�นักงาน

0.26

ความจำ�เป็นและเหตุผล
บริษัทใช้บริการขนส่ง
ผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า
และขนส่งภายในบริษัท
โดยเป็นไปตามราคาตลาด
บริษัทใช้บริการด้านที่ปรึกษา
กฎหมายสำ�หรับการดำ�เนิน
ธุรกิจทั่วไป โดยเป็นไป
ตามราคาที่ตกลงร่วมกัน
บริษัทให้เช่าพื้นที่สำ�นักงาน
และพื้นที่โรงงานเพื่อใช้ในการ
ประกอบธุรกิจ โดยเป็นไปตาม
ราคาที่ตกลงร่วมกัน
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รายการระหว่างกัน

• รายการค้ำ�ประกันเงินกู้ยืมสถาบันการเงินและสัญญาเช่าซื้อของบริษัท
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
นายอนาวิล จิรธรรมศิริ

นายอนาวิล จิรธรรมศิริ

ลักษณะรายการ
ค้ำ�ประกันวงเงินสินเชื่อรวม
2,962 ล้านบาท ให้แก่บริษัท
โดยแบ่งเป็น
1.1 เงินเบิกเกินบัญชี
และเงินกู้ยืมระยะสั้น
1.2 หนังสือค้ำ�ประกัน
1.3 เลตเตอร์ออฟเครดิต
ค้ำ�ประกันสัญญาเช่าซื้อ
ยานพาหนะ

มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)

ความจำ�เป็นและเหตุผล
เพื่อใช้เป็นในการดำ�เนินธุรกิจ
ของบริษัท โดยไม่มีค่า
ธรรมเนียมค้ำ�ประกันเงินกู้

1,774.99
64.19
0.02 ล้านเหรียญสหรัฐ
0.56

เพื่อใช้ในการดำ�เนินธุรกิจของ
บริษัท ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไข
ของสัญญา

• รายการค้ำ�ประกันเงินกู้ยืมสถาบันการเงินและสัญญาเช่าซื้อของบริษัท เวอเทค โลจิสติคส์ เซอร์วิส จำ�กัด
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะรายการ

มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)

ความจำ�เป็นและเหตุผล

นายธนชาต เผ่าพงษ์ไพบูลย์

ค้ำ�ประกันสัญญาเช่าซื้อ และ
หนังสือค้ำ�ประกันที่ออกโดย
สถาบันการเงินให้แก่เวอเทค
ได้นำ�วงเงินส่วนหนึ่งที่บริษัท
ศรีธนเทพ จำ�กัด ได้รับอนุมัติ
จากสถาบันการเงินเข้ามาค้ำ�
ประกันหนังสือค้ำ�
ประกันที่ออกโดยสถาบันการ
เงินสำ�หรับการใช้บัตรน้ำ�มัน

58.65

เพื่อใช้เป็นในการดำ�เนินธุรกิจ
ของเวอเทค โดยไม่มีค่า
ธรรมเนียมค้ำ�ประกันเงินกู้
เป็นการค้ำ�ประกันในหนังสือ
ค้ำ�ประกันที่ออกโดยสถาบัน
การเงินสำ�หรับการใช้
บัตรน้ำ�มัน

นายธนชาต เผ่าพงษ์ไพบูลย์
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0.80

รายการระหว่างกัน

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำ�รายการระหว่างกัน
บริ ษั ท กำ� หนดขั้ น ตอนการอนุ มั ติ การทำ� รายการระหว่ า งกั น ของบริ ษั ท ให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั กทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำ�สั่งหรือข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
โดยทีก่ รรมการ หรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งมีสว่ นได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ กับบริษทั ไม่มสี ทิ ธิออกเสียง
ในการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำ�รายการระหว่างกันนั้นๆ

นโยบายหรือแนวโน้มการทำ�รายการระหว่างกันในอนาคต
นโยบายของบริษัทในการทำ�รายการระหว่างกันสามารถจำ�แนกตามประเภทรายการ ได้ดังนี้
• รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซงึ่ มีเงือ่ นไขทางการค้าทัว่ ไป เช่น การซือ้ หรือขายสินค้าและบริการ เป็นต้น
บริษัทได้กำ�หนดนโยบายในการทำ�รายการระหว่างกันให้มีเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามลักษณะการดำ�เนินการค้าปกติ ใน
ราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก และให้ปฏิบัติเป็นไปตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน
อย่างเคร่งครัด พร้อมทัง้ กำ�หนดราคาและเงือ่ นไขรายการต่างๆ ให้ชดั เจน เป็นธรรม และไม่กอ่ ให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์
ทั้งนี้ ฝ่ายตรวจสอบภายในจะทำ�หน้าที่ตรวจสอบข้อมูลและจัดทำ�รายงานเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้
ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทำ�รายการเป็นประจำ�ทุกๆ ไตรมาส
• รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งไม่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป และรายการระหว่างกันอื่นๆ เช่น รายการ
ได้มาหรือจำ�หน่ายทรัพย์สนิ และรายการรับหรือให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น การกูย้ มื การค้�ำ ประกันและการใช้ทรัพย์สนิ
เป็นหลักประกัน เป็นต้น บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุ
สมผลและความจำ�เป็นของการทำ�รายการก่อนทำ�รายการและจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำ�สั่ง หรือข้อกำ�หนดของคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำ�หนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำ�รายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้มา
หรือจำ�หน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ ทีส่ �ำ คัญของบริษทั หรือบริษทั ย่อย (ถ้ามี) ทัง้ นี้ กรรมการจะไม่มสี ทิ ธิในการออกเสียงอนุมตั ริ ายการใดๆ
ทีต่ นหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียใดๆ ในการทำ�รายการดังกล่าว รวมทั้งจะต้องเปิดเผยลักษณะความสัมพันธ์
และรายละเอียดของรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา นอกจากนี้ ในกรณีที่
คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำ�นาญในการพิจารณารายการระหว่างกันดังกล่าว บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระเป็น
ผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำ�ไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น
แล้วแต่กรณี
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การวิเคราะห์ผลการดำ�เนินงาน
รายได้
ในปี 2555 บริษัทมีรายได้รวมจำ�นวน 4,363 ล้านบาท ลดลงจากปี 2554 จำ�นวน 1,338 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 23
ซึ่งเป็นผลมาจากราคาขายเฉลี่ยที่ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่ออัตรากำ�ไรขั้นต้น ประกอบกับอุบัติเหตุจากไฟไหม้ในโรงงาน
เฟส 2 ทำ�ให้ต้องหยุดดำ�เนินการผลิตเป็นการชั่วคราว ส่งผลให้บริษัทเกิดการเสียโอกาสในการผลิตและจำ�หน่าย
ต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย
• ต้นทุนขาย
ในปี 2555 บริษทั มีตน้ ทุนขายจำ�นวน 4,117 ล้านบาท โดยมีอตั ราส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายร้อยละ 95 เปรียบเทียบ
กับปี 2554 ที่มีอัตราส่วนดังกล่าวร้อยละ 93 ซึ่งอัตราส่วนต้นทุนขายที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากราคาเหล็กที่ปรับตัวลดลง และ
ต้นทุนไฟฟ้า ซึ่งเป็นต้นทุนหลักของบริษัทมีการปรับค่าไฟฟ้าผันแปรเพิ่มขึ้นทำ�ให้ต้นทุนในภาพรวมเพิ่มสูงขึ้น
• ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ในปี 2555 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารและค่าตอบแทนผู้บริหาร 126 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนเมื่อเทียบกับ
รายได้รวมร้อยละ 2.89 ซึ่งปรับเพิ่มมากขึ้นจากปี 2554 เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการส่งออกสินค้าที่ปรับลดลง โดยในปี 2555
ไม่มีการส่งออกสินค้า รวมทั้งอุบัติเหตุไฟไหม้ทำ�ให้เกิดค่าใช้จ่ายเนื่องจากการหยุดผลิตชั่วคราวจำ�นวน 21 ล้านบาท
• ต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงินของบริษัทมาจากดอกเบี้ยเงินกู้ยืมสถาบันการเงินและสินเชื่อเช่าซื้อ โดยในปี 2555 มีจำ�นวน 92 ล้านบาท
ลดลง 27 ล้านบาท เนื่องมาจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ลดลง
กำ�ไรสุทธิ
ในปี 2555 บริษทั มีก�ำ ไรสุทธิสว่ นทีเ่ ป็นของบริษทั จำ�นวน 27 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำ�ไรสุทธิรอ้ ยละ 0.62 และอัตราผลตอบแทน
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นร้อยละ 2.08 เปรียบเทียบกับปี 2554 ที่มีกำ�ไรสุทธิ 196 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำ�ไรสุทธิ ร้อยละ 3.45 และอัตรา
ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ร้อยละ 15.12 โดยกำ�ไรสุทธิและอัตรากำ�ไรของบริษทั ทีล่ ดลงเกิดจากราคาตลาดของสินค้าเหล็กปรับตัว
ลดลงอย่างต่อเนื่อง

การวิเคราะห์ฐานะการเงิน
สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำ�นวน 3,792 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำ�นวน 594 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 18 โดยการเพิม่ ขึน้ ของสินทรัพย์ทสี่ �ำ คัญมาจากลูกหนีก้ ารค้าของบริษทั ทีม่ จี �ำ นวน 900 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 24 ของสินทรัพย์รวม
และมีจ�ำ นวนเพิม่ ขึน้ 465 ล้านบาท จากการจำ�หน่ายสินค้าและการให้เครดิตการค้าแก่ลกู หนี้ รวมทัง้ ปริมาณสินค้าคงเหลือทีเ่ พิม่ สูงขึน้
จากการสั่งซื้อที่ชะลอตัว นอกจากนี้ สินทรัพย์ที่สำ�คัญอื่นของบริษัท ได้แก่ เงินฝากที่ติดภาระค้ำ�ประกัน ตามสัญญาเงินกู้ที่บริษัทได้
ขอวงเงินกับธนาคารพาณิชย์เพิ่มมากขึ้น
สภาพคล่อง
ในปี 2555 บริษทั ได้รบั กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 408 ล้านบาท และจากผลประกอบการทีม่ กี �ำ ไร ทัง้ นีเ้ นือ่ งจาก
การรับชำ�ระหนีท้ ชี่ า้ ลง และจากมูลค่าสินค้าคงเหลือทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ทำ�ให้บริษทั มีสภาพคล่องลดลง สำ�หรับกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรม
ลงทุนบริษัทได้นำ�เงินสดส่วนหนึ่งไปใช้ในการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเพื่อทดแทนในส่วนที่เกิดความเสียหายจากเหตุไฟไหม้ จึงทำ�ให้
มีการใช้เงินสดสุทธิในกิจกรรมลงทุน จำ�นวน 163 ล้านบาท โดยรวมแล้วทำ�ให้บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิลดลง 178 ล้านบาท
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แหล่งที่มาของเงินทุน
หนี้สิน
บริษัทมีหนี้สินรวมจำ�นวน 2, 505 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำ�นวน 605 ล้านบาท โดยสาเหตุมาจากมีการกู้ยืมเงินมาเพื่อใช้เป็นเงิน
หมุนเวียนในบริษัท
ส่วนของผู้ถือหุ้น
บริษทั มีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็นส่วนของบริษทั จำ�นวน 1,274 ล้านบาท ลดลงจำ�นวน 12 ล้านบาท ซึง่ เป็นผลมาจากจ่ายเงินปันผล
ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นจำ�นวนเงิน 80 ล้านบาท ทั้งนี้ในระหว่างปีบริษัทได้มีการประเมินราคาที่ดินเพิ่มขึ้นเป็นจำ�นวนเงิน
47 ล้านบาท และมีผลประกอบการของบริษัทที่มีกำ�ไรสุทธิ 25 ล้านบาท

โครงสร้างเงินทุน
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 อยู่ในระดับ 1.95 เท่า เปรียบเทียบกับอัตราส่วน ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2554 ที่อยู่ในระดับ 1.46 เท่า โดยเป็นผลมาจากการกู้ยืมเงินเพื่อใช้หมุนเวียนในกิจการ และจากการรับชำ�ระหนี้จากลูกหนี้
ที่ช้าลง

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปี 2555
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี
		 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำ�กัด ที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทสังกัดในรอบปีบัญชี 2555
เป็นจำ�นวน 700,000 บาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยจำ�นวน 80,000บาท โดยบริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการใช้บริการอื่นจาก
ผู้สอบบัญชี
ค่าบริการอื่นๆ
		 -ไม่มี-
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คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำ�กัด (มหาชน) และงบการเงินรวมของ
บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รวมทั้งข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำ�ปี 2555
ซึง่ งบการเงินดังกล่าวจัดทำ�ขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีทเี่ หมาะสมและถือปฏิบตั อิ ย่างสม่�ำ เสมอ
และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทำ�  รวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำ�คัญอย่างเพียงพอ
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป
คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เพือ่ ให้มนั่ ใจได้อย่างมีเหตุผลว่าข้อมูลทางบัญชีมคี วามถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอทีจ่ ะดำ�รงรักษาไว้ซงึ่ ทรัพย์สนิ ตลอดจน
เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำ�เนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำ�คัญ
คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำ�นวน 4 ท่าน เพือ่ ทำ�หน้าทีส่ อบทาน
นโยบายการบัญชีและคุณภาพของรายงานทางการเงิน สอบทานระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในตลอดจนพิจารณา
การเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำ�ปีนี้แล้ว
งบการเงินของบริษัท และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท
เอเอสที มาสเตอร์ จำ�กัด โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำ�ปีนี้แล้ว
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในโดยรวมอยู่ในระดับดีเป็นที่น่าพอใจ และสามารถสร้าง
ความเชือ่ มัน่ อย่างมีเหตุผลได้วา่ งบการเงินของบริษทั และงบการเงินรวมของบริษทั และบริษทั ย่อย สำ�หรับปีสนิ้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม
2555 ได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำ�เนินงานทีถ่ กู ต้องตามทีค่ วรตามหลักการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป และปฏิบตั ถิ กู ต้องตามกฎหมาย
และกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง

ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์
ประธานกรรมการ
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บริษัท เชาว สตีล อินดัสทรี้ จำ�กัด (มหาชน)

นายอนาวิล จิรธรรมศิริ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของ บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำ�กัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วย งบแสดง ฐานะ
การเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแส
เงินสดรวม สำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำ�คัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ และได้ตรวจสอบ
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำ�กัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำ�และการนำ�เสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำ�เป็นเพื่อให้สามารถจัดทำ�งบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็นผูร้ บั ผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั งิ านตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำ�หนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำ�หนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบ
เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญหรือไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำ�นวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลใน
งบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญของงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว
ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ�และการนำ�เสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อ
ออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุม
ภายในของกิจการการตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบัญชีที่จัดทำ�ขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำ�เสนอของงบการเงินโดยรวม
ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนีแ้ สดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ผลการดำ�เนินงานและกระแสเงินสด สำ�หรับปีสนิ้ สุด
วันเดียวกันของ บริษทั เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำ�กัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย และเฉพาะของบริษทั เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำ�กัด (มหาชน)
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำ�คัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น
ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5 เรื่องเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี โดยในปี 2555 บริษัทได้เปลี่ยนแปลง
นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีที่ดินจากวิธีราคาทุนเป็นวิธีการตีราคาใหม่ และบัญชีสินค้าคงเหลือสำ�หรับสินค้าสำ�เร็จรูป
จากวิธีเฉพาะเจาะจงเป็นวิธีถัวเฉลี่ย และได้ปรับย้อนหลังงบการเงินที่นำ�มาแสดงเปรียบเทียบไว้ ณ ที่นี้โดยเสมือนว่าบริษัทได้ใช้วิธี
ถัวเฉลี่ยสำ�หรับสินค้าคงเหลือสำ�หรับสินค้าสำ�เร็จรูปมาโดยตลอด ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้ให้ข้อสรุปอย่างมีเงื่อนไขจากเรื่องนี้

นางสาวนงราม เลาหอารีดิลก
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4334
บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำ�กัด
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556
รายงานประจำ�ปี 2555
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งบการเงิน

งบการเงิน
บริษัท เชาว สตีล อินดัสทรี้ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

หมายเหตุ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

		 สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น
สินค้าคงเหลือ
ลูกหนี้กรมสรรพากร
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากที่ติดภาระค้ำ�ประกัน
เงินลงทุนเผื่อขาย
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักร
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

7
8
9
10

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม
2555
2554
2554
2555
2554
2554
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

435,428,569 613,637,601

60,272,819

900,204,289 435,457,168 409,870,345 899,643,993 434,741,925 409,870,345
59,621,450 24,734,392 20,192,948 56,911,303 24,774,022 17,686,645
773,018,563 540,028,827 639,806,590 773,018,563 540,028,827 639,806,590
24,413,481 36,294,341 53,313,808 24,413,481 36,294,341 53,313,808
5,243,393
5,740,202
3,828,740
5,266,953
3,258,235 3,667,602
2,197,929,745 1,655,892,531 1,189,292,968 2,192,423,980 1,649,518,990 1,184,617,809

11 104,368,973 25,831,317 30,412,899 104,368,973 25,831,317 30,412,899
12 25,440,000
-   
-    25,440,000
-   
-   
13
-   
-   
-    7,200,000
7,200,000 7,200,000
14 1,462,415,838 1,511,933,607 1,486,332,160 1,386,671,900 1,421,044,005 1,379,451,961
-   
-    65,635,717
-   
-    65,635,717
15
1,613,285
3,381,599
5,149,913
1,613,285
3,381,599 5,149,913
895,720
1,160,166
799,599
895,720
1,039,580
799,599
1,594,733,816 1,542,306,689 1,588,330,288 1,526,189,878 1,458,496,501 1,488,650,089
3,792,663,561 3,198,199,220 2,777,623,256 3,718,613,858 3,108,015,491 2,673,267,898

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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62,280,537 433,169,687 610,421,640

บริษัท เชาว สตีล อินดัสทรี้ จำ�กัด (มหาชน)

งบการเงิน

บริษัท เชาว สตีล อินดัสทรี้ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

หมายเหตุ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

		 หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้น
16
จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
17
เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่
ครบกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี 18
เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่จัดเป็น
หนี้สินหมุนเวียน
18
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ส่วนที่ครบกำ�หนดชำ�ระ
ภายในหนึ่งปี
19
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคล
ที่เกี่ยวข้องกัน
6.2
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาว
18
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 19
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 20
		 รวมหนีส้ นิ ไม่หมุนเวียน
รวมหนีส้ นิ

บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม
2555
2554
2554
2555
2554
2554
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

1,774,992,742 1,160,089,875 1,440,367,703 1,774,992,742 1,160,089,875 1,440,367,703
369,796,289 248,513,088 126,706,633 367,526,379 247,084,526 126,612,860
68,343,822 72,571,364 146,575,622 70,967,982 76,318,479 148,374,923
97,086,188 106,280,000
132,380,000

19,590,147

-   

18,708,958

98,280,000

97,086,188 106,280,000

-    132,380,000

19,649,252

71,030

98,280,000

-   

594,250

-

2,826,173

-    1,631,080
3,082,243
-   
-   
-   
2,779,884
3,740,171
6,413,312
2,635,942
2,931,985 6,369,491
2,464,969,072 1,611,534,536 1,841,074,765 2,445,660,263 1,593,299,115 1,822,831,150
-    229,466,188 338,746,188
-    229,466,188 338,746,188
39,134,070 58,652,758 77,086,551
-   
69,328 1,026,773
1,105,126
674,774
-    1,105,126
674,774
40,239,196 288,793,720 415,832,739
1,105,126 230,210,290 339,772,961
2,505,208,268 1,900,328,256 2,256,907,504 2,446,765,389 1,823,509,405 2,162,604,111

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รายงานประจำ�ปี 2555
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บริษัท เชาว สตีล อินดัสทรี้ จำ�กัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

		 หนีส้ นิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้ (ต่อ)
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น - หุ้นสามัญ มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ 800,000,000 หุ้น
			 ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว
31 ธันวาคม 2555 และ 2554 : หุ้นสามัญ 800,000,000 หุ้น
1 มกราคม 2554 : หุ้นสามัญ 600,000,000 หุ้น
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
กำ�ไร(ขาดทุน)สะสม
จัดสรรเพื่อสำ�รองตามกฎหมาย
ที่ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอืน่ ของส่วนของผูถ้ อื หุน้
รวมส่วนของบริษัทใหญ่
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม
			 รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

บริษัท เชาว สตีล อินดัสทรี้ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

800,000,000
380,845,258

800,000,000
380,845,258

800,000,000

600,000,000 800,000,000
-    380,845,258

800,000,000

800,000,000
380,845,258

800,000,000

600,000,000
-   

800,000,000

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
1 มกราคม
2555
2554
2554
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

6,328,363
5,100,000
-    6,328,363
5,100,000
-   
43,827,260
99,586,779 (89,635,427) 41,904,531 98,560,828 (89,336,213)
42,770,317
-   
-    42,770,317
-   
-   
1,273,771,198 1,285,532,037 510,364,573 1,271,848,469 1,284,506,086 510,663,787
13,684,095
12,338,927 10,351,179
-   
-   
-   
1,287,455,293 1,297,870,964 520,715,752 1,271,848,469 1,284,506,086 510,663,787
3,792,663,561 3,198,199,220 2,777,623,256 3,718,613,858 3,108,015,491 2,673,267,898

800,000,000

800,000,000

31 ธันวาคม
2555

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
1 มกราคม
2554
2554
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

บาท

งบการเงิน

งบการเงิน

บริษัท เชาว สตีล อินดัสทรี้ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

รายได้
รายได้จากการขายและให้บริการ
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จา่ ย
ต้นทุนขายและให้บริการ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายจากการหยุดผลิต
27
รวมค่าใช้จ่าย
กำ�ไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้		
ต้นทุนทางการเงิน
กำ�ไรก่อนภาษีเงินได้		
ภาษีเงินได้
กำ�ไรสำ�หรับปี		
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
12
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
5.1,14
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ สำ�หรับปี
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี

งบการเงินรวม
2555
2554
(ปรับปรุงใหม่)

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
(ปรับปรุงใหม่)

4,349,167,074
14,065,908
4,363,232,982

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

4,343,036,159 5,679,780,954
14,295,332
15,790,744
4,357,331,491 5,695,571,698

4,117,426,892
56,542,441
48,537,726
21,025,126
4,243,532,185
119,700,797
(92,078,531)
27,622,266
(813,054)
26,809,212

5,275,650,588
61,750,921
46,767,637
-   
5,384,169,146
316,914,876
(119,362,279)
197,552,597
(1,242,643)
196,309,954

4,112,635,777 5,271,122,493
66,608,048
74,669,300
45,570,191
43,789,866
21,025,126
-   
4,245,839,142 5,389,581,659
111,492,349 305,990,039
(86,925,083) (112,992,998)
24,567,266 192,997,041
-   
-   
24,567,266 192,997,041

(4,618,840)
47,389,157
42,770,317
69,579,529

-   
-   
-   
196,309,954

(4,618,840)
47,389,157
42,770,317
67,337,583

-   
-   
-   
192,997,041

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบการเงิน

บริษัท เชาว สตีล อินดัสทรี้ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

หมายเหตุ

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

การแบ่งปันกำ�ไร
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม
การแบ่งปันกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม
กำ�ไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน
กำ�ไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
จำ�นวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนัก (หุ้น)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เชาว สตีล อินดัสทรี้ จำ�กัด (มหาชน)

งบการเงินรวม
2555
2554
(ปรับปรุงใหม่)

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
(ปรับปรุงใหม่)

25,464,044
1,345,168
26,809,212

194,322,206
1,987,748
196,309,954

24,567,266 192,997,041
-   
-  
24,567,266 192,997,041

68,234,361
1,345,168
69,579,529

194,322,206
1,987,748
196,309,954

67,337,583 192,997,041
-   
-   
67,337,583 192,997,041

0.03
800,000,000

0.32
610,410,959

0.03
800,000,000

0.32
610,410,959
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

-   
-   

97,824,025

5,100,000
-    1,762,754

-   

-   

-   

-   
-   
-   

-   

-   

-   

(6,647,738)

527,363,490

-   

1,762,754

-   

1,762,754

-    1,283,769,283 12,338,927 1,296,108,210

-    1,285,532,037 12,338,927 1,297,870,964

-    194,322,206 1,987,748 196,309,954
-    580,845,258
-    580,845,258
-   
-   
-   
-   

520,715,752

-    (6,647,738)

-    510,364,573 10,351,179

-   

-    517,012,311 10,351,179

รวม

6,328,363

43,827,260 (4,618,840)

47,389,157

42,770,317

1,273,771,198 13,684,095 1,287,455,293

5,100,000 99,586,779
-   
-   
-    1,285,532,037 12,338,927 1,297,870,964
-    (79,995,200)
-   
-   
-    (79,995,200)
-    (79,995,200)
- 25,464,044   
-   
-   
-    25,464,044 1,345,168
26,809,212
1,228,363 (1,228,363)
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-    (4,618,840) 47,389,157 42,770,317
42,770,317
-    42,770,317

-   

99,586,779

5,100,000

-   

-    (89,635,427)
-   
-   
-   

-   

-    (6,647,738)

- 194,322,206  
-   
-   
5,100,000 (5,100,000)

-   

-    (82,987,689)

บาท

กำ�ไร (ขาดทุน) สะสม
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
สำ�รอง
ที่ยังไม่ได้ ผลต่างจากการ ส่วนเกินทุน รวมองค์ รวมส่วนของ ส่วนได้เสียที่
ตามกฎหมาย จัดสรร เปลีย่ นแปลง จากการตี ประกอบอื่น ผูถ้ อื หุน้ บริษทั ใหญ่ ไม่มีอำ�นาจ
มูลค่ายุตธิ รรม ราคาที่ดิน ของส่วนของ
ควบคุม
ของเงินลงทุน
ผู้ถือหุ้น
เผือ่ ขาย

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 1 มกราคม 2554
600,000,000
-   
ผลสะสมจากการเปลีย่ นแปลงนโยบาย
การบัญชีเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ 5.2
-   
-   
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
2554 - ปรับปรุงใหม่
600,000,000
-   
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
สำ�หรับปี - ปรับปรุงใหม่
-   
-   
-   
เพิ่มทุน
21 200,000,000 380,845,258
จัดสรรสำ�รองตามกฎหมาย
22
-   
-   
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
800,000,000 380,845,258
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
800,000,000 380,845,258
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบัญชี
เกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ
5.2
-   
-   
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
2555 - ปรับปรุงใหม่
800,000,000 380,845,258
เงินปันผลจ่าย
23
-   
-   
กำ�ไรขาดทุนสำ�หรับปี
-   
-   
-   
จัดสรรสำ�รองตามกฎหมาย
22
-   
-   
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 5.1,12,14
-   
-   
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
800,000,000 380,845,258

หมายเหตุ

ทุนที่ออก ส่วนเกิน
และชำ�ระแล้ว มูลค่าหุ้น

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

บริษัท เชาว สตีล อินดัสทรี้ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

งบการเงิน
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บริษัท เชาว สตีล อินดัสทรี้ จำ�กัด (มหาชน)

ทุนที่ออก
และ
ชำ�ระแล้ว
ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554
600,000,000
-   
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
เกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ
5.2
-   
-   
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 - ปรับปรุงใหม่
600,000,000
-   
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
สำ�หรับปี - ปรับปรุงใหม่
   
-   
-   
เพิ่มทุน
21 200,000,000 380,845,258
จัดสรรสำ�รองตามกฎหมาย
22
-   
-   
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
800,000,000 380,845,258
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
800,000,000 380,845,258
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
เกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ
5.2
-   
-   
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 - ปรับปรุงใหม่
800,000,000 380,845,258
เงินปันผลจ่าย
23
-   
-   
กำ�ไรขาดทุนสำ�หรับปี
-   
-   
-   
จัดสรรสำ�รองตามกฎหมาย
22
-   
-   
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
5.1,12,14
-   
-   
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
800,000,000 380,845,258

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

หมายเหตุ

บริษัท เชาว สตีล อินดัสทรี้ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ

-   

-    (89,336,213)

-   

-   

-   
-   
-   
-   
-   

-   

-   

-   

-   

1,762,754

-    192,997,041
-    580,845,258
-   
-   
-   1,284,506,086
-   1,282,743,332

-    510,663,787

-    (6,647,738)

-    517,311,525

5,100,000 98,560,828
-   
-   
-   1,284,506,086
-    (79,995,200)
-   
-   
-    (79,995,200)
- 24,567,266   
-   
-   
-    24,567,266
1,228,363 (1,228,363)
-   
-   
-   
-   
-   
-    (4,618,840) 47,389,157 42,770,317
42,770,317
6,328,363 41,904,531 (4,618,840) 47,389,157 42,770,317 1,271,848,469

-    1,762,754

-   
-   
-   
-   
-   

-   

-    (6,647,738)

- 192,997,041   
-   
-   
5,100,000 (5,100,000)
5,100,000 98,560,828
5,100,000 96,798,074

-   

-    (82,688,475)

กำ�ไร (ขาดทุน) สะสม
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
สำ�รอง
ที่ยังไม่ได้ ผลต่างจาก ส่วนเกินทุน รวมองค์
ตามกฎหมาย จัดสรร การเปลีย่ นแปลง จากการตี ประกอบอื่น
มูลค่ายุติธรรม ราคาที่ดิน ของส่วนของ
ของเงินลงทุน
ผู้ถือหุ้น
เผื่อขาย

บาท

งบการเงิน

งบการเงิน

บริษัท เชาว สตีล อินดัสทรี้ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

บาท
งบการเงินรวม
2555
2554
(ปรับปรุงใหม่)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
กำ�ไรก่อนภาษีเงินได้
27,622,266 197,552,597 24,567,266
รายการปรับกระทบกำ�ไรเป็นเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน)
กิจกรรมดำ�เนินงาน
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
12,693,936 (10,421,820) 12,693,936
ค่าเสื่อมราคา
123,440,039 114,770,097 107,195,375
ค่าตัดจำ�หน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
1,768,314
1,768,314
1,768,314
กำ�ไรจากการจำ�หน่ายอุปกรณ์
(287,133)
(447,394)
(287,133)
ขาดทุนจากการตัดจำ�หน่ายอุปกรณ์
40,000
-   
40,000
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
430,352
674,774
430,352
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
92,078,531 119,362,279 86,925,083
กำ�ไรจากการดำ�เนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำ�เนินงาน
257,786,305 423,258,847 233,333,193
สินทรัพย์ดำ�เนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)
ลูกหนี้การค้า
(428,058,643) (25,586,823) (428,213,590)
ลูกหนี้อื่น
(34,887,058)
(4,541,444) (32,137,281)
สินค้าคงเหลือ
(245,683,672) 110,199,583 (245,683,672)
ลูกหนี้กรมสรรพากร
11,880,860
17,019,467 11,880,860
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
496,809
(1,911,462) (2,008,718)
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่น
938,046
284,751
159,580
หนี้สินดำ�เนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้า
112,345,418 121,806,455 111,504,070
เจ้าหนี้อื่น
(5,662,034) (71,735,972) (6,784,989)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
(1,773,341)
(3,915,784)
(296,043)
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำ�เนินงาน
(332,617,310) 564,877,618 (358,246,590)
จ่ายดอกเบี้ย
(90,644,039) (119,964,156) (85,490,591)
จ่ายภาษีเงินได้
(673,600)
(645,318)
(15,720)
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำ�เนินงาน
(423,934,949) 444,268,144 (443,752,901)

192,997,041
(10,421,820)
98,574,810
1,768,314
(447,394)
-   
674,774
112,992,998
396,138,723
(24,871,580)
(7,087,377)
110,199,583
17,019,467
409,367
(210,350)
120,471,666
(69,788,157)
(3,437,506)
538,843,836
(113,594,876)
(29,631)
425,219,329

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
รายงานประจำ�ปี 2555

71

งบการเงิน

บริษัท เชาว สตีล อินดัสทรี้ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

บาท
งบการเงินรวม
2555
2554
(ปรับปรุงใหม่)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนเผื่อขาย
เงินฝากที่ติดภาระค้ำ�ประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
(ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม 1)
เงินสดรับจากการจำ�หน่ายอุปกรณ์
(ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม 2)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดจ่ายชำ�ระเงินกู้ยืมระยะยาว
เงินสดจ่ายชำ�ระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันลดลง
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
เงินสดจ่ายสำ�หรับต้นทุนการจัดจำ�หน่ายหุ้น
เงินสดจ่ายเงินปันผล
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี

(30,058,840)
(78,537,656)
(54,589,946)
553,271
(162,633,171)

บริษัท เชาว สตีล อินดัสทรี้ จำ�กัด (มหาชน)

-    (30,058,840)
-   
4,581,582 (78,537,656)
4,581,582
(77,699,702) (53,490,946) (77,495,012)
1,744,860

553,271

1,744,860

(71,373,260) (161,534,171) (71,168,570)

614,902,867 (280,277,828) 614,902,867 (280,277,828)
(106,280,000) (101,280,000) (106,280,000) (101,280,000)
(18,637,499) (19,374,087)
(592,548) (3,189,368)
(1,631,080)
(1,451,163)
-   
-   
-    600,000,000
-    600,000,000
-    (19,154,742)
-    (19,154,742)
(79,995,200)
-    (79,995,200)
-   
408,359,088 178,462,180 428,035,119 196,098,062
(178,209,032)
613,637,601
435,428,569

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
(ปรับปรุงใหม่)

551,357,064 (177,251,953)
62,280,537 610,421,640
613,637,601 433,169,687

550,148,821
60,272,819
610,421,640

งบการเงิน

บริษัท เชาว สตีล อินดัสทรี้ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

บาท
งบการเงินรวม
2555
2554
(ปรับปรุงใหม่)
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม
1. เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาระหว่างปี
			 ปรับปรุง เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักรลดลง
เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
2. เงินสดรับจากการจำ�หน่ายอุปกรณ์
อาคารและอุปกรณ์ที่ตัดจำ�หน่ายระหว่างปี
กำ�ไรจากการจำ�หน่ายอุปกรณ์
เงินชดเชยจากการประกันภัยค้างรับ
เงินสดรับจากการจำ�หน่ายอุปกรณ์

(63,527,729) (141,669,010)
-    65,635,717
8,937,783
(1,666,409)
(54,589,946) (77,699,702)
36,954,616
287,133
(36,688,478)
553,271

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
(ปรับปรุงใหม่)

(62,428,729) (141,464,320)
-    65,635,717
8,937,783 (1,666,409)
(53,490,946) (77,495,012)

1,297,466 36,954,616
447,394
287,133
-    (36,688,478)
1,744,860
553,271

1,297,466
447,394
-   
1,744,860

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รายงานประจำ�ปี 2555
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งบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท เชาว สตีล อินดัสทรี้ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

1. ข้อมูลทั่วไป

บริษทั เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำ�กัด (มหาชน) เป็นบริษทั ทีจ่ ดทะเบียนในประเทศไทย ดำ�เนินธุรกิจหลักในการผลิตและจำ�หน่ายเหล็กแท่ง
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ได้แก่ กลุ่มจิรธรรมศิริ ซึ่งถือหุ้นในอัตราร้อยละ 64 บริษัทจัดตั้งขึ้นและมีที่อยู่ตามที่จดทะเบียนไว้ ดังนี้
• สำ�นักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 209/1 อาคารเคทาวเวอร์ ชั้น 18 ยูนิต 3 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
• สาขาที่ 1 ตั้งอยู่เลขที่ 518/1 หมู่ที่ 9 ตำ�บลหนองกี่ อำ�เภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
• สาขาที่ 2 ตั้งอยู่เลขที่ 518/3 หมู่ที่ 9 ตำ�บลหนองกี่ อำ�เภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
บริษทั ได้จดทะเบียนเข้าเป็นบริษทั ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมือ่ วันที่ 21 ธันวาคม 2554 โดยหลักทรัพย์ทำ�การซือ้ ขาย
ในส่วนของตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

2. เกณฑ์ในการจัดทำ�งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จดั ทำ�ขึน้ ตามหลักการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไปภายใต้พระราชบัญญัตกิ ารบัญชีพ.ศ. 2543
ซึง่ หมายความถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีอ่ อกภายใต้พระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และตามข้อกำ�หนดของ
คณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทำ�และนำ�เสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
การจัดทำ�งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไปในประเทศไทยซึง่ กำ�หนดให้ฝา่ ย
บริหารประมาณการและกำ�หนดสมมติฐานที่เกี่ยวข้องอันจะมีผลต่อตัวเลขของสินทรัพย์และหนี้สินรวมทั้งเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
สินทรัพย์และหนีส้ นิ ทีอ่ าจเกิดขึน้ ณ วันที่ในงบการเงิน และข้อมูลรายได้และค่าใช้จา่ ยในรอบระยะเวลาทีเ่ สนองบการเงินดังกล่าว
ตัวเลขที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากตัวเลขประมาณการ ถึงแม้ว่าฝ่ายบริหารได้จัดทำ�ตัวเลข ประมาณการขึ้นจากความเข้าใจใน
เหตุการณ์ และสิ่งที่ได้กระทำ�ไปในปัจจุบันอย่างดีที่สุดแล้ว
งบการเงินรวมนี้ได้จดั ทำ�ขึน้ โดยรวมงบการเงินของบริษทั เชาว์ สตีล อินดัสทรีส้ ์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย คือ บริษทั เวอเทค
โลจิสติคส์ เซอร์วิส จำ�กัด ซึ่งประกอบธุรกิจขนส่งสินค้า โดยบริษัทถือหุ้นในอัตราร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 1
มกราคม 2553 บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ส์ จำ�กัด (มหาชน) มีอำ�นาจในการควบคุมบริษัทย่อยดังกล่าว จึงได้ถูกนำ�มารวมใน
งบการเงินรวมของบริษัท
รายการบัญชีที่สำ�คัญระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยที่รวมในงบการเงินรวมได้หักกลบลบกันแล้ว
“บริษทั ” หมายถึง บริษทั เชาว์ สตีล อินดัสทรีส้ ์ จำ�กัด (มหาชน) “กลุม่ บริษทั ” หมายถึง บริษทั เชาว์ สตีล อินดัสทรีส้ ์ จำ�กัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย คือ บริษัท เวอเทค โลจิสติคส์ เซอร์วิส จำ�กัด
เพือ่ ความสะดวกของผูใ้ ช้งบการเงิน จึงได้มกี ารแปลงบการเงินเป็นภาษาอังกฤษจากงบการเงินตามกฎหมายทีจ่ ดั ทำ�เป็นภาษาไทย
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บริษัท เชาว สตีล อินดัสทรี้ จำ�กัด (มหาชน)

งบการเงิน

บริษัท เชาว สตีล อินดัสทรี้ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

3. มาตรฐานการบัญชีใหม่ทย่ี งั ไม่มผี ลบังคับใช้
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหม่ซง่ึ มีผลบังคับใช้ส�ำ หรับรอบระยะเวลาบัญชีทเ่ี ริม่
ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 ตามรายละเอียดข้างล่างนี้
		 มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 12
ภาษีเงินได้
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552)
การบัญชีส�ำ หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
และการเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552)
ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8
ส่วนงานดำ�เนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ไี ม่มคี วามเกีย่ วข้องอย่างเฉพาะ
เจาะจงกับกิจกรรมดำ�เนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21
ภาษีเงินได้ - การได้รบั ประโยชน์จากสินทรัพย์ท่ไี ม่ได้คดิ ค่าเสือ่ มราคา
ทีต่ รี าคาใหม่
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25
ภาษีเงินได้ - การเปลีย่ นแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ
หรือของผูถ้ อื หุน้
ฝ่ายบริหารของบริษัทเชื่อว่ามาตรฐานการบัญชีข้างต้นจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำ�คัญต่องบการเงินเมื่อนำ�มาถือปฎิบัติ
ยกเว้นมาตรฐานการบัญชีดงั ต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรือ่ ง ภาษีเงินได้
มาตรฐานการบัญชีฉบับนีก้ �ำ หนดให้กจิ การระบุผลแตกต่างชัว่ คราวทีเ่ กิดจากความแตกต่างของมูลค่าสินทรัพย์และหนีส้ นิ ระหว่างเกณฑ์
ทางบัญชีและภาษีอากร เพือ่ รับรูผ้ ลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพย์หรือหนีส้ นิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตามหลักเกณฑ์ทก่ี �ำ หนด การนำ�
มาตรฐานการบัญชีดงั กล่าวมาถือปฏิบตั ิในปี 2556 ผูบ้ ริหารของบริษทั ได้ประเมินและเห็นว่าผลกระทบต่องบการเงินปี 2555 ไม่มี
สาระสำ�คัญ
นอกจากนี้ สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 30/2555 - 34/2555 ซึง่ ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมือ่ วันที่
17 มกราคม 2556 ให้ใช้แนวปฏิบตั ทิ างบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชี ดังต่อไปนี้
												
วันทีม่ ผี ลบังคับใช้
แนวทางปฏิบตั ทิ างบัญชีเกีย่ วกับการโอนและการรับโอนสินทรัพย์ทางการเงิน
1 มกราคม 2556
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 29 การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
1 มกราคม 2557
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 4 การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 12 ข้อตกลงสัมปทานบริการ
1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 13 โปรแกรมสิทธิพเิ ศษแก่ลกู ค้า
1 มกราคม 2557
ฝ่ายบริหารของกลุม่ บริษทั อยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปีทเ่ี ริม่ ใช้แนวปฏิบตั ทิ างบัญชีและการตีความมาตรฐาน
การบัญชีขา้ งต้น ซึง่ ยังไม่สามารถสรุปผลได้ในขณะนี้
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4. นโยบายการบัญชีทส่ี �ำ คัญ
4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสัน้ ทีม่ สี ภาพคล่องสูงซึง่ ถึงกำ�หนดจ่าย
คืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มขี อ้ จำ�กัดในการเบิกใช้
เงินฝากสถาบันการเงินทีม่ ขี อ้ จำ�กัดในการใช้ได้แสดงไว้แยกต่างหากในบัญชี “เงินฝากทีต่ ดิ ภาระค้�ำ ประกัน” ภายใต้สนิ ทรัพย์
ไม่หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน
4.2 ลูกหนีก้ ารค้า
ลูกหนีก้ ารค้าแสดงด้วยมูลค่าตามใบส่งสินค้า หักด้วยค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญซึง่ ประมาณจากการตรวจสอบยอดคงเหลือ ณ วันสิน้ ปี
			
ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ หมายถึง ผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีของลูกหนีก้ ารค้าเปรียบเทียบกับมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั จากลูก
หนีก้ ารค้า หนีส้ ญู ทีเ่ กิดขึน้ ในระหว่างปีตดั เป็นค่าใช้จา่ ยเมือ่ สามารถระบุได้
4.3 สินค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิทจ่ี ะได้รบั แล้วแต่ราคาใดจะต�ำ กว่า ราคาทุนของสินค้าสำ�เร็จรูปวัตถุดบิ อะไหล่
และวัสดุค�ำ นวณโดยวิธถี วั เฉลีย่ ถ่วงน้�ำ หนัก ต้นทุนของการซือ้ ประกอบด้วยราคาซือ้ และค่าใช้จา่ ยทางตรงทีเ่ กีย่ วข้องกับการซือ้
สินค้านัน้ เช่น ค่าอากรขาเข้า และค่าขนส่ง หักด้วยส่วนลดและเงินที่ได้รบั คืนจากการซือ้ สินค้า ต้นทุนของสินค้าสำ�เร็จรูป
ประกอบด้วยค่าวัตถุดบิ ค่าแรงทางตรง ค่าใช้จา่ ยอืน่ ทางตรง และค่าโสหุย้ ในการผลิตซึง่ ปันส่วนตามเกณฑ์การดำ�เนินงานตามปกติ
มูลค่าสุทธิทจ่ี ะได้รบั ประมาณจากราคาทีค่ าดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จา่ ยทีจ่ �ำ เป็นเพือ่ ให้สนิ ค้านัน้ สำ�เร็จรูป
และค่าใช้จา่ ยในการขาย
4.4 เงินลงทุนในบริษทั ย่อย
บริษทั ย่อยหมายถึงบริษทั ทีบ่ ริษทั ใหญ่มสี ทิ ธิออกเสียงทัง้ ทางตรงและทางอ้อมมากกว่ากึง่ หนึง่ ของสิทธิในการออกเสียงทัง้ หมด
หรือมีอ�ำ นาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการดำ�เนินงานของบริษทั ย่อย บริษทั ย่อยดังกล่าวได้ถกู นำ�มารวมในการจัดทำ�
งบการเงิน โดยเริม่ ตัง้ แต่วนั ทีบ่ ริษทั ใหญ่มอี �ำ นาจควบคุม จนถึงวันทีบ่ ริษทั ย่อยดังกล่าวได้ขายออกไป รายการและยอดคงเหลือ
ระหว่างกลุม่ บริษทั ตลอดจนกำ�ไรขาดทุนทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ ได้ตดั ออกจากงบการเงินรวมนีแ้ ล้ว นโยบายการบัญชีส�ำ หรับบริษทั ย่อย
จะเปลีย่ นแปลงเพือ่ ใช้นโยบายบัญชีเดียวกับกลุม่ บริษทั ในการจัดทำ�งบการเงินรวม
เงินลงทุนในบริษทั ย่อยแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใช้วธิ รี าคาทุน
4.5 เงินลงทุนเผือ่ ขาย
เงินลงทุนเผือ่ ขายแสดงในมูลค่ายุตธิ รรม บริษทั บันทึกการเปลีย่ นแปลงมูลค่าเงินลงทุนดังกล่าวเป็นรายการแยกต่างหากในส่วน
ของผูถ้ อื หุน้ จนกระทัง่ จำ�หน่ายเงินลงทุนบริษทั จึงบันทึกการเปลีย่ นแปลงมูลค่านัน้ ในงบกำ�ไรขาดทุน
มูลค่ายุตธิ รรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคำ�นวณจากราคาเสนอซือ้ ล่าสุดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ณ วันทีร่ ายงาน
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4.6		 ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
ทีด่ นิ รับรูเ้ มือ่ เริม่ แรกตามราคาทุน ทีด่ นิ แสดงมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่าทีป่ ระเมินใหม่หกั ด้วยค่าเผือ่ การด้อยค่าสะสม (ถ้ามี)
การตีราคาทีด่ นิ ใหม่ท�ำ ให้มลู ค่าตามบัญชีทเ่ี พิม่ ขึน้ จะรับรูใ้ นกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ และจะแสดงอยูใ่ นส่วนเกินทุนจากการตีราคา
สินทรัพย์ในส่วนของผูถ้ อื หุน้ และหากมูลค่าของส่วนทีเ่ คยมีการตีราคาเพิม่ นัน้ ลดลงกิจการต้องนำ�ส่วนทีล่ ดลงจากการตีราคาใหม่
ไปรับรูใ้ นกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ และลดส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ขา้ งต้นทีอ่ ยูใ่ นส่วนของผูถ้ อื หุน้ ลดลงตามไปด้วย
ส่วนทีล่ ดลงทีเ่ หลือจะบันทึกไปยังกำ�ไรหรือขาดทุนในแต่ละปีผลต่างระหว่างวิธคี ดิ ค่าเสือ่ มราคาทีค่ �ำ นวณจากมูลค่าตามบัญชี
ของสินทรัพย์ทต่ี รี าคาใหม่ทบ่ี นั ทึกไปยังกำ�ไร หรือขาดทุนกับค่าเสือ่ มราคาทีค่ �ำ นวณจากราคาทุนเดิมของสินทรัพย์ จะถูกโอน
จากส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ไปยังกำ�ไรสะสม
ส่วนปรับปรุงทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ รับรูเ้ มือ่ เริม่ แรกตามราคาทุนสินทรัพย์ทกุ ประเภทแสดงด้วยราคาทุนหักด้วย
ค่าเสือ่ มราคาสะสมค่าเสือ่ มราคาคำ�นวณโดยวิธเี ส้นตรง เพือ่ ลดราคาตามบัญชีของสินทรัพย์แต่ละชนิดตลอดประมาณการอายุ
การให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ ดังต่อไปนี้
ส่วนปรับปรุงทีด่ นิ
10  ปี
อาคารและงานระบบ
5 - 20  ปี
เครือ่ งจักรและเครือ่ งมือเครือ่ งใช้
5 - 20  ปี
เครือ่ งตกแต่งและเครือ่ งใช้ส�ำ นักงาน
5  ปี
ยานพาหนะ
5  ปี
ในกรณีทร่ี าคาตามบัญชีสงู กว่ามูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนซึง่ คำ�นวณจากมูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสดทีค่ าดว่าจะเกิดในอนาคต
จากการใช้สนิ ทรัพย์อย่างต่อเนือ่ ง หรือจำ�นวนทีจ่ ะได้รบั จากการจำ�หน่ายสินทรัพย์หกั ด้วยต้นทุนจากการจำ�หน่ายสินทรัพย์นน้ั
แล้วแต่จ�ำ นวนใดจะสูงกว่า ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืน
การซ่อมแซมและบำ�รุงรักษา  จะรับรูใ้ นงบกำ�ไรขาดทุนในระหว่างปีบญั ชีทเ่ี กิดรายการขึน้ ต้นทุนของการปรับปรุงให้ ดีขน้ึ
อย่างสำ�คัญจะถูกรวมไว้ในราคาตามบัญชีของสินทรัพย์เมือ่ มีความเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่ทป่ี ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจ ในอนาคตที่
จะไหลเข้าสูบ่ ริษทั จะมีมลู ค่าสูงเกินกว่ามาตรฐานการใช้ประโยชน์เดิมของสินทรัพย์ทม่ี ไี ว้ตง้ั แต่ตน้ เมือ่ ได้มาซึง่ สินทรัพย์ทม่ี อี ยู่
ในปัจจุบนั การปรับปรุงหลักจะถูกตัดค่าเสือ่ มราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ทเ่ี หลืออยูข่ องสินทรัพย์ทเ่ี กีย่ วข้อง
งานระหว่างก่อสร้างและเครือ่ งจักรระหว่างติดตัง้ แสดงในราคาทุนโดยทีย่ งั ไม่มกี ารตัดค่าเสือ่ มราคาจนกระทัง่ สินทรัพย์นน้ั จะ
แล้วเสร็จและพร้อมทีจ่ ะใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์
กำ�ไรขาดทุนจากการขายอาคาร และอุปกรณ์ก�ำ หนดขึน้ จากราคาตามบัญชี และได้รวมอยูใ่ นการคำ�นวณกำ�ไรจากการดำ�เนินงาน
ในการจำ�หน่ายทีด่ นิ ทีม่ กี ารตีราคาใหม่ ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์จะโอนไปยังกำ�ไรสะสม
4.7		 โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์แสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจำ�หน่ายสะสม บริษทั คิดค่าตัดจำ�หน่ายสำ�หรับสินทรัพย์โดยวิธเี ส้นตรงตาม
อายุการใช้งานของสินทรัพย์ ( 5 ปี )
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4.8		 การด้อยค่าของสินทรัพย์
			 กลุม่ บริษทั ได้สอบทานการด้อยค่าของสินทรัพย์เมือ่ มีขอ้ บ่งชีว้ า่ มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์อาจจะไม่ได้รบั คืนหรือเมือ่ มูลค่า
			 ตามบัญชีของสินทรัพย์เกินกว่ามูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืน(ราคาขายสุทธิหรือมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์นน้ั แล้วแต่ราคาใดจะ
			 สูงกว่า) โดยทีก่ ารประเมินจะพิจารณาสินทรัพย์แต่ละรายการหรือพิจารณาจากหน่วยสินทรัพย์ทก่ี อ่ ให้เกิดเงินสดแล้วแต่กรณี
			 ในกรณีทม่ี ลู ค่าตามบัญชีของสินทรัพย์เกินกว่ามูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนและบริษทั ได้รบั รูร้ ายการขาดทุนจากการ ด้อยค่าใน
			 งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ บริษทั จะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทร่ี บั รูใ้ นงวดก่อนๆ โดยบันทึกเป็น
			 รายได้อน่ื เมือ่ มีขอ้ บ่งชีว้ า่ รายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์หมดไปหรือยังคงมีอยูแ่ ต่เป็นไปในทางทีล่ ดลง
4.9		 การบัญชีสญ
ั ญาเช่าระยะยาว - กรณีทบ่ี ริษทั เป็นผูเ้ ช่า
			 สัญญาเช่าทรัพย์สินที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่า
			 การเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ทเ่ี ช่า หรือมูลค่าปัจจุบนั สุทธิของ
			 จำ�นวนเงินทีต่ อ้ งจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่มลู ค่าใดจะต่�ำ กว่า โดยจำ�นวนเงินทีต่ อ้ งจ่ายจะปันส่วนระหว่างหนีส้ นิ และค่าใช้จา่ ย
			 ทางการเงินเพื่อให้ได้อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อหนี้สินคงค้างอยู่โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญาภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่า
			 ใช้จา่ ยทางการเงินจะบันทึกเป็นหนีส้ นิ ระยะยาว ส่วนดอกเบีย้ จ่ายจะบันทึกในงบกำ�ไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์
			 ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสือ่ มราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ทเ่ี ช่า
			 สัญญาระยะยาวเพือ่ เช่าสินทรัพย์โดยทีค่ วามเสีย่ งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ตกอยูก่ บั ผูใ้ ห้เช่า จะจัดเป็น
			 สัญญาเช่าดำ�เนินงาน เงินทีต่ อ้ งจ่ายภายใต้สญั ญาเช่าดำ�เนินงาน (สุทธิจากสิง่ ตอบแทนจูงใจที่ได้รบั จากผูใ้ ห้เช่า จะบันทึกใน
			 งบกำ�ไรขาดทุน โดยใช้วธิ เี ส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านัน้ )
4.10 ผลประโยชน์ของพนักงาน
			 ผลประโยชน์ระยะสัน้ ของพนักงาน
			 บริษัทรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่าย เมื่อเกิดรายการ
			 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
			 โครงการสมทบเงิน
			 บริษัท และพนักงานของบริษัทได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสม และเงินที่
			 บริษทั จ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษทั เงินทีบ่ ริษทั จ่าย
			 สมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ
			 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
			 บริษัทมีภาระสำ�หรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงาน เมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทถือว่าเงินชดเชย
			 ดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำ�หรับพนักงาน
			 บริษัทคำ�นวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้
			 (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชีย่ วชาญอิสระได้ท�ำ การประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
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			 ผลกำ�ไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) สำ�หรับ
			 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำ�ไรหรือขาดทุน
			 หนี้สินของโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประกอบด้วย มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการ
			 ผลประโยชน์ หักด้วย ต้นทุนบริการในอดีตที่ยังไม่ได้รับรู้ และผลกำ�ไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
			 ประกันภัยที่ยังไม่ได้รับรู้
4.11 ประมาณการหนีส้ นิ
			 กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ของภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือจาก
			 การอนุมานอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพันดังกล่าวคาดว่าจะส่งผลให้ต้องเกิดการไหลออกของ
			 ทรัพยากรเพื่อจ่ายชำ�ระภาระผูกพันและจำ�นวนที่ต้องจ่ายสามารถประมาณการได้อย่างน่าเชื่อถือ รายจ่ายที่จะได้รับคืน
			 บันทึกเป็นสินทรัพย์แยกต่างหากก็ตอ่ เมือ่ การได้รบั คืนคาดว่าจะได้รบั อย่างแน่นอนเมือ่ ได้จา่ ยชำ�ระประมาณการหนีส้ นิ ไปแล้ว
4.12 การรับรูร้ ายได้
			 รายได้จากการขายประกอบด้วยมูลค่าตามใบส่งสินค้า สุทธิจากภาษีขาย รับคืน และส่วนลด รายได้จากการขายสินค้าบริษทั รับรู้
			 เมือ่ ความเสีย่ งและผลตอบแทนทีเ่ ป็นสาระสำ�คัญของความเป็นเจ้าของสินค้าได้โอนไปยังผูซ้ อ้ื แล้ว
			 รายได้จากการบริการรับรู้ เมือ่ การให้บริการแล้วเสร็จ
			 รายได้อน่ื รับรูต้ ามเกณฑ์คงค้าง
4.13 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
			 บริษทั แปลงค่ารายการทีเ่ ป็นเงินตราต่างประเทศให้เป็นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลีย่ น ณ วันทีท่ เ่ี กิดรายการ และ แปลงค่า
			 สินทรัพย์และหนีส้ นิ ทีเ่ ป็นตัวเงินทีเ่ ป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันทีใ่ นงบแสดงฐานะการเงินให้เป็นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลีย่ น
			 ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน รายการกำ�ไรและรายการขาดทุนทีเ่ กิดจากรับหรือจ่ายชำ�ระทีเ่ ป็นเงินตราต่างประเทศและที่
			 เกิดการแปลงค่าสินทรัพย์และหนีส้ นิ ทีเ่ ป็นตัวเงินดังกล่าว ได้บนั ทึกทันทีในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
4.14 กำ�ไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน
			 กำ�ไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐานคำ�นวณโดยการหารกำ�ไรสำ�หรับปีทเี่ ป็นของผูถ้ อื หุน้ สามัญด้วยจำ�นวนหุน้ สามัญถัวเฉลีย่ ถ่วงน้�ำ หนัก
			 ที่ออกในระหว่างปี
4.15 เครือ่ งมือทางการเงิน
			 สินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และลูกหนี้การค้า
			 หนีส้ นิ ทางการเงินทีแ่ สดงในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบด้วย เจ้าหนีก้ ารค้า เงินกูย้ มื และเจ้าหนีอ้ นื่ ซึง่ นโยบายการบัญชี
			 เฉพาะสำ�หรับรายการแต่ละรายการได้เปิดเผยแยกไว้ในแต่ละหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
4.16 การใช้ดลุ ยพินจิ และประมาณการทางบัญชีทส่ี �ำ คัญ
			 ในการจัดทำ�งบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝ่ายบริหารจำ�เป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการใน
			 เรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำ�นวนเงินที่แสดงใน
			 งบการเงินและต่อข้อมูลทีแ่ สดงในหมายเหตุประกอบ งบการเงิน ผลทีเ่ กิดขึน้ จริงอาจแตกต่างไปจากจำ�นวนทีป่ ระมาณการไว้
			 การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำ�คัญมีดังนี้
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			 ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ
			 กลุ่มบริษัทใช้หลักเกณฑ์การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้ประกอบกับการประเมินสถานภาพทางการเงินปัจจุบันของลูกหนี้
			 เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาการตัง้ ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญโดยมีการกำ�หนดช่วงอายุลกู หนีแ้ ละสถานภาพของลูกหนี้ไว้เป็นเกณฑ์
			 ในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ที่มีอายุหนี้ค้างชำ�ระ
			 ค่าเผือ่ การลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
			 กลุม่ บริษทั พิจารณาค่าเผือ่ การลดมูลค่าสินค้าจากราคาทีค่ าดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจและตามสภาพปัจจุบนั ของสินค้า
			 คงเหลือเป็นเกณฑ์ มูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับหมายถึง มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจากการขาย หักด้วยต้นทุนส่วนเพิ่มจาก
			 การทำ�ต่อเพื่อให้สินค้านั้นสำ�เร็จรูป หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการทำ�ให้สินค้านั้นพร้อมขายได้ในราคาที่คาดว่าจะได้รับ
			 ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
			 ในการคำ�นวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำ�เป็นต้องทำ�การประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่า
			 คงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมี
			 การเปลี่ยนแปลงเช่นนั้นเกิดขึ้น
			 นอกจากนีฝ้ า่ ยบริหารจำ�เป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจาก
			 การด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำ�กว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำ�เป็นต้องใช้
			 ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น
			 สัญญาเช่า
			 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดำ�เนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดลุ ยพินจิ ใน
			 การประเมินเงือ่ นไขและรายละเอียดของสัญญาเพือ่ พิจารณาว่าบริษทั ฯได้โอนหรือรับโอนความเสีย่ ง และผลประโยชน์ในสินทรัพย์
			 ทีเ่ ช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่
			 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
			 หนีส้ นิ ตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึน้ ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึง่ ต้องอาศัย
			 ข้อสมมติฐานต่างๆในการประมาณการนัน้ เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึน้ เงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลีย่ นแปลง
			 ในจำ�นวนพนักงาน เป็นต้น
4.17 บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
			 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำ�นาจควบคุมบริษัท ถูกควบคุมโดยบริษัทไม่ว่า
			 จะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษทั รวมถึงบริษทั ทีท่ �ำ หน้าทีถ่ อื หุน้ บริษทั ย่อยและ
			 กิจการทีเ่ ป็นบริษทั ย่อยในเครือเดียวกัน นอกจากนีบ้ คุ คลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันยังหมายรวมถึงบริษทั ร่วมและบุคคล ซึง่
			 ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำ�คัญกับบริษัท ผู้บริหารสำ�คัญ กรรมการ
			 หรือพนักงานของบริษัท ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว และกิจการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้น
			 ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทแต่ละรายการ บริษัทคำ�นึงถึงเนื้อหา ของ
			 ความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย
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บริษัท เชาว สตีล อินดัสทรี้ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

5. ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
5.1		
			
			
			
5.2		
			
			
			
			
			
			

ในปี 2555 บริษทั ได้เปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชีเกีย่ วกับการบันทึกบัญชีทดี่ นิ จากวิธรี าคาทุนเป็นวิธกี ารตีราคาใหม่เพือ่ ให้
สะท้อนมูลค่าตลาดของสินทรัพย์ดังกล่าว
จำ�นวนเงินของรายการปรับปรุงที่มีผลกระทบต่องบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 สำ�หรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เพิ่มขึ้นจำ�นวน 47.4 ล้านบาท และองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจำ�นวน 47.4 ล้านบาท
ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทได้เปลี่ยนนโยบายการบัญชีของสินค้าคงเหลือสำ�หรับสินค้าสำ�เร็จรูปจากวิธีเฉพาะเจาะจง เป็น
วิธถี วั เฉลีย่ เพือ่ ความเหมาะสมกับสภาพธุรกิจของบริษทั ทัง้ นี้ บริษทั ได้ปรับย้อนหลังงบการเงินงวดก่อนทีน่ �ำ มาเปรียบเทียบ
เสมือนว่าบริษัทได้จัดทำ�งบการเงินโดยใช้นโยบายการบัญชีของสินค้าคงเหลือสำ�หรับสินค้า สำ�เร็จรูปโดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยมา
โดยตลอด ผลสะสมของการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชีดงั กล่าวแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงการเปลีย่ นแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น
จำ�นวนเงินของรายการปรับปรุงทีม่ ผี ลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 1 มกราคม
2554 และงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีดงั นี้

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
		 งบแสดงฐานะการเงิน
			 สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น (ลดลง)		
			 กำ�ไรสะสม - ยังไม่จัดสรรเพิ่มขึ้น (ลดลง)

บาท
31 ธันวาคม 2554
1,762,754		
1,762,754		

งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
		 ต้นทุนขายลดลง					
		 กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น(บาท)			

1 มกราคม 2554
(6,647,738)
(6,647,738)
บาท
(8,410,492)
0.01

รายงานประจำ�ปี 2555
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สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

6. รายการกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
6.1 ลักษณะความสัมพันธ์และนโยบายในการกำ�หนดราคา
				 ลักษณะความสัมพันธ์และนโยบายในการกำ�หนดราคาระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้
ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัทย่อย
บริษัท เวอเทค โลจิสติคส์ เซอร์วิส จำ�กัด
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท สำ�นักกฎหมาย ลิ่วมโนมนต์ จำ�กัด
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
นายอนาวิล จิรธรรมศิริ
นายธนชาต เผ่าพงษ์ไพบูลย์

บริษัทถือหุ้น 40% และกรรมการร่วมกัน
กรรมการร่วมกัน
กรรมการและผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นและกรรมการบริษัทย่อย
นโยบายราคา

เงินกู้ยืม
จำ�หน่ายทรัพย์สิน
รายได้ค่าเช่า	
ค่าขนส่ง
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
การค้ำ�ประกัน

ไม่คิดดอกเบี้ย
ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ราคาปกติธุรกิจเท่ากับราคาที่ได้รับจากคู่ค้ารายอื่น
ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ไม่คิดค่าธรรมเนียม

6.2		 ยอดคงเหลือระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

				 ยอดคงเหลือระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย บุคคลและบริษัทเกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีดังนี้

ลูกหนี้อื่น
		 บริษัท เวอเทค โลจิสติคส์ เซอร์วิส จำ�กัด		
เงินกู้ยืมระยะสั้น
		 นายธนชาต เผ่าพงษ์ไพบูลย์		
เจ้าหนี้อื่น
		 บริษัท เวอเทค โลจิสติคส์ เซอร์วิส จำ�กัด		
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
		 บริษัท สำ�นักกฎหมาย ลิ่วมโนมนต์ จำ�กัด		
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งบการเงินรวม
2555
2554

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554

-

-

23,560

39,630

-

1,631,080

-

-

-

-

2,796,622

3,793,185

21,000

21,000

21,000

21,000

งบการเงิน

บริษัท เชาว สตีล อินดัสทรี้ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

การเปลี่ยนแปลงของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 สรุปได้ดังนี้
บาท
งบการเงินรวม

นายธนชาต เผ่าพงษ์ไพบูลย์		

1 มกราคม 2555

รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี
เพิ่มขึ้น
ลดลง

1,631,080

-

31 ธันวาคม 2555

(1,631,080)

-

6.3		 รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างบริษัทกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

				 รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างบริษัทกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีดังนี้
งบการเงินรวม
2555
2554

รายได้ค่าเช่า
		 บริษัท เวอเทค โลจิสติคส์ เซอร์วิส จำ�กัด
จำ�หน่ายทรัพย์สิน
		 บริษัท เวอเทค โลจิสติคส์ เซอร์วิส จำ�กัด
ค่าขนส่ง
		 บริษัท เวอเทค โลจิสติคส์ เซอร์วิส จำ�กัด
ค่าที่ปรึกษาทางกฏหมาย
		 บริษัท สำ�นักกฎหมาย ลิ่วมโนมนต์ จำ�กัด
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร		

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2555

-

-

264,244

71,028

-

-

-

29,907

-

-

59,209,452

58,719,904

126,000
9,564,993

693,000
11,283,278

126,000
8,844,993

693,500
10,563,278

7.		เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสด		
เงินฝากสถาบันการเงิน
		 • ออมทรัพย์		
		 • กระแสรายวัน		
		 • ประจำ�		
รวม		

งบการเงินรวม
2555
2554

บาท

234,242

251,427

407,036,683
28,145,502
12,142
435,428,569

1,946,408
611,437,669
2,097
613,637,601

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554

232,052

247,858

407,036,683
25,888,810
12,142
433,169,687

1,946,408
608,225,277
2,097
610,421,640

รายงานประจำ�ปี 2555
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บริษัท เชาว สตีล อินดัสทรี้ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

8. ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 แยกตามอายุหนี้ที่ค้างชำ�ระได้ดังนี้

ยังไม่ถึงกำ�หนดชำ�ระ		
เกินกำ�หนดชำ�ระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
7 - 12 เดือน
รวม

9.		ลูกหนี้อื่น

งบการเงินรวม
2555
2554

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554

418,565,775

354,353,211

418,123,479

354,036,849

355,851,057
125,759,457
28,000
900,204,289

81,103,957
435,457,168

355,761,057
125,759,457
899,643,993

80,705,076
434,741,925

งบการเงินรวม
2555
2554

ลูกหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6.2)
ลูกหนี้อื่น - บริษัทอื่น
เงินชดเชยจากการประกันภัยค้างรับ
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
เงินทดรองจ่าย
รวม

บาท

2,547,784
36,688,478
19,932,211
452,977
59,621,450

บาท

4,288,587
20,299,075
146,730
24,734,392

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554

23,560
2,547,784
36,688,478
17,586,971
64,510
56,911,303

39,630
4,288,587
20,299,075
146,730
24,774,022

			 เงินชดเชยจากการประกันภัยค้างรับ
เมือ่ วันที่ 28 กันยายน 2555 ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้สถานีไฟฟ้าย่อยของโรงงานของบริษทั บริษทั ได้ส�ำ รวจมูลค่าความเสียหายจาก
เหตุการณ์ดงั กล่าว พบว่าอาคารและเครือ่ งจักรเสียหายคิดเป็นมูลค่าสุทธิตามบัญชีรวม 36.7 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษทั ได้ท�ำ
ประกันภัยซึง่ ครอบคลุมความเสียหายโดยตรงต่อทรัพย์สนิ และได้แจ้งขอรับค่าสินไหมทดแทนไปยังบริษทั ประกันภัย ซึง่ ในเดือน
ตุลาคม 2555 บริษทั ประกันภัยได้ให้ตวั แทนเข้าสำ�รวจความเสียหายเพือ่ กำ�หนดจำ�นวนเงินชดเชย ค่าสินไหมทดแทน โดยในวันที่
26 กุมภาพันธ์ 2556 บริษทั ประกันได้ออกหนังสือยืนยันจำ�นวนเงินชดเชยความเสียหายจากเหตุอคั คีภยั ดังกล่าวเป็นจำ�นวนเงิน
44.7 ล้านบาท ณ วันสิน้ รอบระยะเวลารายงานบริษทั บันทึกเงินชดเชยจากประกันภัย ค้างรับจำ�นวนเงิน 36.7 ล้านบาท ในงบแสดง
ฐานะการเงินภายใต้รายการลูกหนี้อื่น และบันทึกรายได้จากการชดเชยความเสียหายจำ�นวน 36.7 ล้านบาท หักกลบกับขาดทุน
จากการตัดจำ�หน่ายสินทรัพย์ในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

10. สินค้าคงเหลือ
			 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน
2555
สินค้าสำ�เร็จรูป
วัตถุดิบ		
วัสดุประกอบ
วัสดุสิ้นเปลือง
รวม		

421,964,834
281,313,277
44,808,247
40,150,084
788,236,442

2554
(ปรับปรุงใหม่)
209,608,270
262,168,289
48,608,937
22,167,274
542,552,770

บาท
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้า
คงเหลือ
2555
2554
(ปรับปรุงใหม่)
(15,217,879) (2,523,943)
(15,217,879) (2,523,943)

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
2555
406,746,955
281,313,277
44,808,247
40,150,084
773,018,563

2554
(ปรับปรุงใหม่)
207,084,327
262,168,289
48,608,937
22,167,274
540,028,827

			 ในระหว่างปีปัจจุบันบริษัทได้เปลี่ยนนโยบายการบัญชีของสินค้าคงเหลือสำ�หรับสินค้าสำ�เร็จรูปจากวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นวิธี

			 ถัวเฉลี่ย ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 5

11. เงินฝากที่ติดภาระค้ำ�ประกัน
			 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษทั มีเงินฝากประจำ�และเงินฝากออมทรัพย์รวมจำ�นวน 104.4 ล้านบาท และ 25.8 ล้านบาท
			 ตามลำ�ดับ ได้น�ำ ไปเป็นหลักทรัพย์ค�้ำ ประกันจากการทีธ่ นาคารออกหนังสือค้�ำ ประกัน และวงเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน (หมายเหตุ
			 16 และ 18)

12. เงินลงทุนเผื่อขาย
			 บริษทั มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด ซึง่ เป็นหลักทรัพย์ทมี่ ไี ว้เผือ่ ขาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ราคาทุน
			 และมูลค่ายุติธรรม มีดังนี้
ราคาทุน
หัก การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
มูลค่ายุติธรรม

บาท
30,058,840
(4,618,840)
25,440,000

13. เงินลงทุนในบริษัทย่อย
			 งบการเงินเฉพาะกิจการ
ประเภทกิจการ ทุนชำ�ระแล้ว สัดส่วนเงิน
(ล้านบาท) ลงทุน
(ร้อยละ)
บริษัท เวอเทค โลจิสติคส์ เซอร์วิส จำ�กัด ขนส่งสินค้า	
18
40
ชื่อบริษัท

บาท

เงินลงทุน - วิธีราคาทุน

2555

2554

7,200,000

7,200,000

รายงานประจำ�ปี 2555
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บริษัท เชาว สตีล อินดัสทรี้ จำ�กัด (มหาชน)

ณ วันที่ 1 มกราคม 2554
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
รายการระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
มูลค่าสุทธิตามบัญชีต้นปี
บวก ซื้อสินทรัพย์
รับเข้า(โอนออก)
หัก จำ�หน่ายสินทรัพย์
หัก ค่าเสื่อมราคา
มูลค่าสุทธิตามบัญชีสิ้นปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

			 งบการเงินรวม

14. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

บริษัท เชาว สตีล อินดัสทรี้ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

อาคารและ
งานระบบ

เครื่องจักรและ เครื่องตกแต่ง
เครื่องมือ
และเครื่องใช้
เครื่องใช้
สำ�นักงาน

ยานพาหนะ

รวม

1,642,951 1,792,575,425
- (301,060,488)
- (5,182,777)
1,642,951 1,486,332,160

งานระหว่าง
ก่อสร้างและ
เครื่องจักร
ระหว่างติดตั้ง

4,495,187 1,931,240,187
- (414,123,803)
- (5,182,777)
4,495,187 1,511,933,607

3,865,906 119,482,398
1,642,951 1,486,332,160
1,612,427 8,584,776 122,854,548 141,669,010
- (120,002,312)
(4,255) (1,293,211)
- (1,297,466)
(1,969,913) (19,335,678)
- (114,770,097)
3,504,165 107,438,285
4,495,187 1,511,933,607

51,182,843 624,287,986 1,087,509,379 16,232,676 147,532,116
(20,066) (116,168,299) (245,113,096) (12,728,511) (40,093,831)
- (5,182,777)
51,162,777 508,119,687 837,213,506 3,504,165 107,438,285

51,182,572 521,105,318 789,053,015
8,617,259
- 17,791,946 102,210,366
(19,795) (30,777,577) (62,667,134)
51,162,777 508,119,687 837,213,506

51,182,843 606,496,040 976,681,754 14,674,349 141,897,488
(271) (85,390,722) (182,445,962) (10,808,443) (22,415,090)
- (5,182,777)
51,182,572 521,105,318 789,053,015 3,865,906 119,482,398

ที่ดินและ
ส่วนปรับปรุง
ที่ดิน

บาท

งบการเงิน

เครื่องจักรและ เครื่องตกแต่ง
เครื่องมือ
และเครื่องใช้
เครื่องใช้
สำ�นักงาน

รวม

1,237,637 1,948,605,371
47,389,157
- (528,395,913)
- (5,182,777)
1,237,637 1,462,415,838

งานระหว่าง
ก่อสร้างและ
เครื่องจักร
ระหว่างติดตั้ง

51,182,843 629,637,838 1,093,235,081 16,977,917 156,334,055
47,389,157
(39,860) (139,788,170) (315,193,944) (14,345,381) (59,028,558)
- (5,182,777)
98,532,140 489,849,668 772,858,360 2,632,536 97,305,497

ยานพาหนะ

4,495,187 1,511,933,607
3,631,653
63,527,729
47,389,157
(6,889,203)
- (36,994,616)
- (123,440,039)
1,237,637 1,462,415,838

508,119,687 837,213,506
40,626,756
8,515,140
6,889,203
(34,710,815) (2,017,663)
(31,075,163) (70,852,623)
489,849,668 772,858,360

อาคารและ
งานระบบ

3,504,165 107,438,285
745,241 10,008,939
(266,138)
(1,616,870) (19,875,589)
2,632,536 97,305,497

51,162,777
47,389,157
(19,794)
98,532,140

ที่ดินและ
ส่วนปรับปรุง
ที่ดิน

บาท

		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ มูลค่าสุทธิตามบัญชี จำ�นวนเงิน 1,200.6 ล้านบาท และจำ�นวนเงิน 1,308.8 ล้านบาท ตามลำ�ดับ ได้ถูกจดจำ�นองไว้เป็น
		 หลักทรัพย์ค้ำ�ประกันวงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน (หมายเหตุ 16 และ 18)
		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงินที่กลุ่มบริษัทเป็นผู้เช่าได้รวมแสดงในรายการข้างต้นประกอบด้วยยานพาหนะ และเครื่องใช้สำ�นักงานมีมูลค่า
		 ตามบัญชีเป็นจำ�นวนเงิน 74.5 ล้านบาท และจำ�นวนเงิน 93.6 ล้านบาท ตามลำ�ดับ
		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทมีเครื่องจักรและอุปกรณ์ซึ่งได้คิดค่าเสื่อมราคาสะสมไว้แล้วเต็มจำ�นวนแต่ยังใช้งานอยู่ โดยสินทรัพย์ดังกล่าวมีราคาทุนเป็นจำ�นวนเงิน
		 25.5 ล้านบาท และจำ�นวนเงิน 17.8 ล้านบาท ตามลำ�ดับ

รายการระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
มูลค่าสุทธิตามบัญชีต้นปี
บวก ซื้อสินทรัพย์
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
รับเข้า(โอนออก)
หัก ขาย/ตัดจำ�หน่ายสินทรัพย์
หัก ค่าเสื่อมราคา	
มูลค่าสุทธิตามบัญชีสิ้นปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
		 ราคาทุน
บวก ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์
มูลค่าสุทธิตามบัญชี

งบการเงินรวม

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

บริษัท เชาว สตีล อินดัสทรี้ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

งบการเงิน

รายงานประจำ�ปี 2555

87

88

บริษัท เชาว สตีล อินดัสทรี้ จำ�กัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ณ วันที่ 1 มกราคม 2554
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
รายการระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
มูลค่าสุทธิตามบัญชีต้นปี
บวก ซื้อสินทรัพย์
รับเข้า(โอนออก)
หัก จำ�หน่ายสินทรัพย์
หัก ค่าเสื่อมราคา
มูลค่าสุทธิตามบัญชีสิ้นปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์
มูลค่าสุทธิตามบัญชี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

บริษัท เชาว สตีล อินดัสทรี้ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

ยานพาหนะ

3,818,811
1,568,237
(4,255)
(1,954,408)
3,428,385

รวม

1,642,951 1,681,676,766
- (297,042,028)
- (5,182,777)
1,642,951 1,379,451,961

งานระหว่าง
ก่อสร้างและ
เครื่องจักร
ระหว่างติดตั้ง

4,495,187 1,820,136,838
- (393,910,056)
- (5,182,777)
4,495,187 1,421,044,005

12,846,973 1,642,951 1,379,451,961
8,424,276 122,854,548 141,464,320
- (120,002,312)
(1,293,211)
- (1,297,466)
(3,175,691)
- (98,574,810)
16,802,347 4,495,187 1,421,044,005

50,984,893 624,287,986 1,087,509,379 16,137,777 36,721,616
- (116,168,299) (245,113,096) (12,709,392) (19,919,269)
- (5,182,777)
50,984,893 508,119,687 837,213,506 3,428,385 16,802,347

50,984,893 521,105,318 789,053,015
8,617,259
- 17,791,946 102,210,366
- (30,777,577) (62,667,134)
50,984,893 508,119,687 837,213,506

50,984,893 606,496,040 976,681,754 14,623,640 31,247,488
- (85,390,722) (182,445,962) (10,804,829) (18,400,515)
- (5,182,777)
50,984,893 521,105,318 789,053,015 3,818,811 12,846,973

ที่ดิน

บาท
อาคารและ เครื่องจักรและ เครื่องตกแต่ง
งานระบบ
เครื่องมือ และเครื่องใช้
เครื่องใช้
สำ�นักงาน

งบการเงิน

1,237,637 1,836,403,022
47,389,157
- (491,937,502)
- (5,182,777)
1,237,637 1,386,671,900

รวม

50,984,893 629,637,838 1,093,235,081 16,883,018 44,424,555
47,389,157
- (139,788,170) (315,193,944) (14,307,284) (22,648,104)
- (5,182,777)
98,374,050 489,849,668 772,858,360 2,575,734 21,776,451

3,428,385
745,241
(1,597,892)
2,575,734

งานระหว่าง
ก่อสร้างและ
เครื่องจักร
ระหว่างติดตั้ง

4,495,187 1,421,044,005
3,631,653
62,428,729
47,389,157
(6,849,203)
- (36,994,616)
- (107,195,375)
1,237,637 1,386,671,900

508,119,687 837,213,506
40,626,756
8,515,140
6,889,203
(34,710,815) (2,017,663)
(31,075,163) (70,852,623)
(489,849,668) 772,858,360

ยานพาหนะ

16,802,347
8,909,939
(266,138)
(3,669,697)
21,776,451

50,984,893
47,393,107
98,378,000

ที่ดิน

บาท
อาคารและ เครื่องจักรและ เครื่องตกแต่ง
งานระบบ
เครื่องมือ และเครื่องใช้
เครื่องใช้
สำ�นักงาน

		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ มูลค่าสุทธิตามบัญชี จำ�นวนเงิน 1,166.8 ล้านบาท และจำ�นวนเงิน 1,308.8 ล้านบาท ตามลำ�ดับ ได้ถูกจดจำ�นองไว้เป็น
		 หลักทรัพย์ค้ำ�ประกันวงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน (หมายเหตุ 16 และ 18)
		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงินที่กลุ่มบริษัทเป็นผู้เช่าได้รวมแสดงในรายการข้างต้นประกอบด้วยยานพาหนะ และเครื่องใช้สำ�นักงานมีมูลค่า
		 ตามบัญชีเป็นจำ�นวนเงิน 0.1 ล้านบาท และจำ�นวนเงิน 3.1 ล้านบาท ตามลำ�ดับ
		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทมีเครื่องจักรและอุปกรณ์ซึ่งได้คิดค่าเสื่อมราคาสะสมไว้แล้วเต็มจำ�นวนแต่ยังใช้งานอยู่โดยสินทรัพย์ดังกล่าวมีราคาทุนเป็นจำ�นวนเงิน
		 25.5 ล้านบาท และจำ�นวนเงิน 17.8 ล้านบาท ตามลำ�ดับ

รายการระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
มูลค่าสุทธิตามบัญชีต้นปี
บวก ซื้อสินทรัพย์
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
รับเข้า(โอนออก)
หัก จำ�หน่าย/ตัดจำ�หน่ายสินทรัพย์
หัก ค่าเสื่อมราคา
มูลค่าสุทธิตามบัญชีสิ้นปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ราคาทุน
บวก ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์
มูลค่าสุทธิตามบัญชี

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

บริษัท เชาว สตีล อินดัสทรี้ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

งบการเงิน

รายงานประจำ�ปี 2555
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งบการเงิน

บริษัท เชาว สตีล อินดัสทรี้ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

15. โปรแกรมคอมพิวเตอร์
			 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
		 ณ วันที่ 1 มกราคม
		 ราคาทุน
		 หัก ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
		 มูลค่าสุทธิตามบัญชี
		 รายการระหว่างปีสิ้นสุด
		 วันที่ 31 ธันวาคม
		 มูลค่าสุทธิตามบัญชีต้นปี
		 หัก ค่าตัดจำ�หน่าย
		 มูลค่าสุทธิตามบัญชีสิ้นปี
		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม
		 ราคาทุน
		 หัก ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
		 มูลค่าสุทธิตามบัญชี

บาท
2555

2554

8,840,845
(5,459,246)
3,381,599

8,840,84
(3,690,932)
5,149,913

3,381,599
(1,768,314)
1,613,285

5,149,913
(1,768,314)
3,381,599

8,840,845
(7,227,560)
1,613,285

8,840,845
(5,459,246)
3,381,599

16. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ(ต่อปี)
2555
2554

		 เงินเบิกเกินบัญชี
MOR
MOR
		 เงินกู้ยืมระยะสั้น
MMR,Prime+1% MMR,Prime+1%
		 รวม				

บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554

1,774,992,742
1,774,992,742

1,160,089,875
1,160,089,875

			 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินสองแห่งจำ�นวน 50 ล้านบาท และจำ�นวน
			 31 ล้านบาทตามลำ�ดับ และบริษทั มีวงเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงินสามแห่งจำ�นวน 2,200 ล้านบาท และจำ�นวน 1,470 ล้านบาท
			 ตามลำ�ดับ
			 วงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน ค้�ำ ประกันโดย เงินฝากประจำ�และเงินฝากออมทรัพย์ (หมายเหตุ 11)
			 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุ 14) ร่วมกับการค้ำ�ประกันโดยกรรมการบริษัทบางท่าน

90

บริษัท เชาว สตีล อินดัสทรี้ จำ�กัด (มหาชน)

งบการเงิน

บริษัท เชาว สตีล อินดัสทรี้ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

17. เจ้าหนี้อื่น
บาท

		 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
		 เจ้าหนี้อื่น - บริษัทย่อย (หมายเหตุ 6.2)
		 เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า	
		 เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สิน
			 รวม		

งบการเงินรวม
2555
2554

57,711,014
741,965
9,890,843
68,343,822

62,907,136
8,711,168
953,060
72,571,364

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554

57,538,552
2,796,622
741,965
9,890,843
70,967,982

62,861,066
3,793,185
8,711,168
953,060
76,318,479

18. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554

		 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน			
		 หัก ส่วนที่ครบกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี			
				 ส่วนที่จัดเป็นหนี้สินหมุนเวียน			
			 สุทธิ				

229,466,188
(97,086,188)
(132,380,000)
-

335,746,188
(106,280,000)
229,466,188

			 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินประกอบด้วย
			 วงเงินที่ 1 ยอดคงเหลือจำ�นวน 24.8 ล้านบาท (2554 : 56.8 ล้านบาท) กำ�หนดจ่ายชำ�ระเป็นงวดรายเดือน โดยจ่ายชำ�ระงวดที่
			 1 - 48 งวดละ 2.0 ล้านบาท งวดที่ 49 - 70 งวดละ 2.5 ล้านบาท งวดที่ 71 ไม่น้อยกว่า 3.0 ล้านบาท และงวดสุดท้ายส่วนที่
			 เหลือทั้งหมด เริ่มจ่ายชำ�ระงวดแรกในเดือนมกราคม 2549 และต้องชำ�ระหนี้ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนธันวาคม 2556 เงินกู้
			 ดังกล่าว คิดดอกเบี้ยร้อยละ MLR-0.5 ต่อปี
			 วงเงินที่ 2 ยอดคงเหลือจำ�นวน 6.3 ล้านบาท (2554 : 14.5 ล้านบาท) กำ�หนดจ่ายชำ�ระเป็นงวดรายเดือน โดยจ่ายชำ�ระงวดที่
			 1- 54 งวดละ 0.7 ล้านบาท งวดที่ 55 ไม่นอ้ ยกว่า 0.7 ล้านบาท และงวดสุดท้ายส่วนทีเ่ หลือทัง้ หมด เริม่ จ่ายชำ�ระงวดแรกในเดือน
			 มีนาคม 2551 และต้องชำ�ระหนี้ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนตุลาคม 2556 เงินกู้ดังกล่าวคิดดอกเบี้ยร้อยละ MLR-0.5 ต่อปี
			 วงเงินที่ 3 ยอดคงเหลือจำ�นวน 198.4 ล้านบาท (2554 : 264.4 ล้านบาท) กำ�หนดจ่ายชำ�ระเป็นรายเดือน โดยจ่ายชำ�ระงวดที่
			 1- 64 งวดละ 5.5 ล้านบาท งวดที่ 65 -71 ไม่นอ้ ยกว่างวดละ 6 ล้านบาท และงวดสุดท้ายส่วนทีเ่ หลือทัง้ หมด เริม่ จ่ายชำ�ระงวดแรก
			 ในเดือนมกราคม 2552 และต้องชำ�ระหนี้ให้เสร็จสิน้ ภายในเดือนธันวาคม 2558 เงินกูด้ งั กล่าวคิดดอกเบีย้ ร้อยละ MLR-0.5 ต่อปี

รายงานประจำ�ปี 2555
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งบการเงิน

บริษัท เชาว สตีล อินดัสทรี้ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

		 เมือ่ วันที่ 29 มิถนุ ายน 2552 บริษทั ได้รบั อนุมตั ิให้ขยายระยะเวลาการปลอดชำ�ระคืนเงินต้น (Grace Period) จากสถาบันการเงิน
		 ดังกล่าวเป็นระยะเวลา 1 ปี เริม่ ตัง้ แต่เดือน มีนาคม 2552 ถึงเดือน กุมภาพันธ์ 2553 และเริม่ ชำ�ระงวดถัดไปตัง้ แต่เดือนมีนาคม 2553
		 รวมทั้งผ่อนปรนการคิดดอกเบี้ยสำ�หรับการปฏิบัติผิดเงื่อนไขตามสัญญาวงเงินสินเชื่อเป็นเงินจำ�นวน 13.9 ล้านบาท ซึ่งหาก
		 บริษัทชำ�ระหนี้เสร็จสิ้นให้แก่สถาบันการเงินครบถ้วนเต็มจำ�นวนและตรงเวลาที่กำ�หนด สถาบันการเงินจะงดเว้น การเรียกเก็บ
		 เงินดังกล่าวจากบริษทั ทัง้ จำ�นวน
		 รายการเคลือ่ นไหวของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินสำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 สรุปได้ดงั นี้
บาท
		 รายการระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
		 ยอดคงเหลือต้นปี
		 จ่ายคืนเงินกู้ยืม
		 ยอดคงเหลือสิ้นปี

335,746,188
(106,280,000)
229,466,188

		 ระยะเวลาการครบกำ�หนดของเงินกู้ยืมระยะยาวสรุปได้ ดังนี้
บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554

		 ส่วนที่ครบกำ�หนดชำ�ระภายใน 1 ปี			
		 ส่วนที่จัดเป็นหนี้สินหมุนเวียน			
		 ระหว่าง 1 ปี ถึง 5 ปี			
		 รวมเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน			

97,086,188
132,380,000
229,466,188

106,280,000
229,466,188
335,746,188

		 วงเงินกู้ยืมดังกล่าวข้างต้นค้ำ�ประกันโดย เงินฝากประจำ�และเงินฝากออมทรัพย์ (หมายเหตุ 11) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
		 (หมายเหตุ 14)
		 สัญญาเงินกู้ระบุข้อปฏิบัติและข้อจำ�กัดบางประการเช่น การดำ�รงอัตราส่วนของหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เป็นต้น
		 ตามข้อกำ�หนดของสัญญาเงินกูย้ มื บริษทั ได้ให้ค�ำ มัน่ ทีจ่ ะไม่น�ำ ทรัพย์สนิ ของบริษทั ไปจดจำ�นอง หรือก่อภาระผูกพันในทรัพย์สนิ
		 กับบุคคลอื่นตลอดอายุสัญญาเงินกู้ และบริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขบางประการ เช่น การดำ�รงอัตราส่วนทางการเงิน เป็นต้น
		 ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทไม่สามารถดำ�รงอัตราส่วนทางการเงินตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาเงินกู้ยืม บริษัทได้
		 ขอผ่อนผันการผิดเงื่อนไขดังกล่าวจากธนาคาร และได้รับการผ่อนผันแล้วในเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งถือว่าได้รับการผ่อนผัน
		 หลังวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน เพื่อให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป บริษัทจึงจัดประเภทเงินกู้ยืมดังกล่าว ณ วันที่
		 31 ธันวาคม 2555 เป็นหนี้สินหมุนเวียนทั้งจำ�นวน
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บริษัท เชาว สตีล อินดัสทรี้ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

19. หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
บาท
งบการเงินรวม
2555
2554

หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
หัก ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี
				
หัก ส่วนที่ครบกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี
สุทธิ		

65,158,820
(6,434,603)
58,724,217
(19,590,147)
39,134,070

88,990,786
(11,629,070)
77,361,716
(18,708,958)
58,652,758

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554

74,420
(3,390)
71,030
(71,030)
-

707,986
(44,408)
663,578
(594,250)
69,328

			 กรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงินนี้จะโอนเป็นของกลุ่มบริษัทก็ต่อเมื่อได้ชำ�ระเงินงวดสุดท้ายแล้ว
			 บริษัทย่อยได้ทำ�สัญญากับสถาบันการเงินผู้ให้เช่าเพื่อโอนสิทธิการรับเงินที่ได้รับจากสัญญาจ้างขนส่งจากบริษัทใหญ่ เพื่อ
			 การชำ�ระหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินกับสถาบันการเงินดังกล่าว

20. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
			 บริษัทถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์พนักงาน ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554
			 บริษทั จ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์หลังออกจากงานและบำ�เหน็จ ตามข้อกำ�หนดของพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541
			 ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณ และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นแก่พนักงานตามสิทธิและอายุงาน
			 การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
2555

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
การรับรู้ภาระผูกพันในช่วงเปลี่ยนแปลง			
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 1 มกราคม 			
ต้นทุนบริการปัจจุบันและดอกเบี้ย			
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

674,774
430,352
1,105,126

บาท

2554

350,378
324,396
674,774

รายงานประจำ�ปี 2555
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บริษัท เชาว สตีล อินดัสทรี้ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
		 ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในกำ�ไรหรือขาดทุน
บาท
2555

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
การรับรู้ภาระผูกพันในช่วงเปลี่ยนแปลง
ต้นทุนบริการปัจจุบัน
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน
		 รวม		

2554

393,085
37,267
430,352

350,378
301,640
22,756
674,774

		 ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในกำ�ไรหรือขาดทุนข้างต้น แสดงรวมในรายการดังต่อไปนี้
บาท

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ต้นทุนขาย		
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
		 รวม		

2555

2554

224,378
205,974
430,352

354,608
321,166
674,774

		 ข้อสมมุติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่รายงาน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
อัตราคิดลด		
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน
อัตรามรณะ		
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ร้อยละ 3.49 ต่อปี
ร้อยละ 5
ผันแปรตามอายุพนักงาน ร้อยละ 0 - 29.4
อัตราตามตารางมรณะไทยปี 2540
แยกเกณฑ์ตามเพศชายและหญิง

งบการเงิน

บริษัท เชาว สตีล อินดัสทรี้ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

21. ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว
			 ตามมติทปี่ ระชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ เมือ่ วันที่ 29 เมษายน 2554 ผูถ้ อื หุน้ มีมติอนุมตั ใิ ห้จดั สรรหุน้ เพิม่ ทุนจำ�นวน 200 ล้านหุน้ มูลค่า

			 ทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท เพือ่ เสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ ไป และจากการเสนอขายหุน้ สามัญดังกล่าวของบริษทั ในเดือนธันวาคม 2554
			 บริษัทได้รับเงินจำ�นวน 600 ล้านบาท เป็นทุนเรือนหุ้นจำ�นวน 200 ล้านบาท และเป็นส่วนเกินมูลค่าหุ้นจำ�นวน 380.8 ล้านบาท
			 (สุทธิจากค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นสามัญจำ�นวนเงินประมาณ 19.2 ล้านบาท)
			 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและชำ�ระแล้วเป็นเงิน 800 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้น
			 สามัญจำ�นวน 800 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

22. สำ�รองตามกฎหมาย
			 บริษัทได้จัดสรรสำ�รองตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำ�กัด พ.ศ. 2535 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ กำ�ไรสุทธิ
			 ประจำ�ปีหักด้วยขาดทุนสะสม (ถ้ามี) จนกว่าสำ�รองจะมีจำ�นวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทสำ�รองตาม
			 กฎหมายไม่สามารถนำ�มาจ่ายปันผลได้
			 ในปี 2555 บริษัทได้จัดสรรเงินสำ�รองตามกฎหมายเป็นจำ�นวนเงิน 1.2 ล้านบาท

23. เงินปันผลจ่าย
			 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555 ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ
			 0.1 บาท จำ�นวน 800 ล้านหุ้น เป็นเงินจำ�นวน 80.0 ล้านบาท โดยจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 3 พฤษภาคม 2555

24. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
			 รายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่สำ�คัญสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ได้แก่
บาท
งบการเงินรวม
2555
2554

		 การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำ�เร็จรูป
		 วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
		 ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค
		 ค่าขนส่ง		
		 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
		 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย

(212,356,563)
3,560,007,650
465,698,836
62,692,228
118,069,808
125,208,353

183,213,763
4,508,975,474
436,304,498
72,806,765
114,821,487
116,538,411

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554

(212,356,563) 183,213,763
3,560,007,650 4,508,975,474
465,698,836 436,304,498
62,692,228
72,806,765
110,756,062 107,189,515
108,963,689 100,343,124
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งบการเงิน

บริษัท เชาว สตีล อินดัสทรี้ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

25. ข้อมูลทางการเงินจำ�แนกตามส่วนงาน
			 กลุม่ บริษทั ประกอบธุรกิจแปรรูป จำ�หน่ายเหล็กชนิดต่าง ๆ และให้บริการรับจ้างขนส่งสินค้า โดยดำ�เนินธุรกิจในส่วนงานหลักทาง
			 ภูมิศาสตร์เดียวคือในประเทศไทย รายการบัญชีตามส่วนงานแยกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
			 ก.		 ส่วนงานเกี่ยวกับรายได้จากการจำ�หน่ายเหล็ก
			 ข.		 ส่วนงานเกี่ยวกับรายได้จากการให้บริการขนส่ง
			 รายได้ และค่าใช้จ่ายจำ�แนกตามส่วนงานสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ประกอบด้วย
ก
รายได้จากการขายและการให้บริการ 4,343,036
ต้นทุนขายและการให้บริการ
(4,112,636)
กำ�ไรขั้นต้น
230,400
รายได้อื่น
14,295
กำ�ไรก่อนค่าใช้จ่าย
244,695
ค่าใช้จ่ายในการขาย
(66,608)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
(45,570)
ค่าใช้จ่ายจากการหยุดผลิต
(21,025)
รวมค่าใช้จ่าย
(133,203)
กำ�ไรก่อนต้นทุนทางการเงิน
		 และภาษีเงินได้
111,492
ต้นทุนทางการเงิน
(86,925)
กำ�ไรก่อนภาษีเงินได้
24,567
ภาษีเงินได้
กำ�ไรสำ�หรับปี
24,567
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บริษัท เชาว สตีล อินดัสทรี้ จำ�กัด (มหาชน)

ข
65,340
(53,935)
11,405
35
11,440
(3,232)
(3,232)
8,208
(5,153)
3,055
(813)
2,242

พันบาท
รวม
การตัดบัญชีรายการ รวม
ระหว่างกัน
4,408,376
(59,209)
4,349,167
(4,166,571)
49,144 (4,117,427)
241,805
(10,065)
231,740
14,330
(264)
14,066
256,135
(10,329)
245,806
(66,608)
10,065
(56,543)
(48,802)
264
(48,538)
(21,025)
(21,025)
(136,435)
10,329
(126,106)
119,700
(92,078)
27,622
(813)
26,809

-

119,700
(92,078)
27,622
(813)
26,809

งบการเงิน

บริษัท เชาว สตีล อินดัสทรี้ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

รายได้ และค่าใช้จา่ ยจำ�แนกตามส่วนงานสำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ประกอบด้วย
ก
รายได้จากการขายและการให้บริการ 5,679,781
ต้นทุนขายและการให้บริการ
(5,271,123)
กำ�ไรขั้นต้น
408,658
รายได้อื่น
15,791
กำ�ไรก่อนค่าใช้จ่าย
424,449
ค่าใช้จ่ายในการขาย
(74,669)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
(43,790)
รวมค่าใช้จ่าย
(118,459)
กำ�ไรก่อนต้นทุนทางการเงิน
และภาษีเงินได้
305,990
ต้นทุนทางการเงิน
(112,993)
กำ�ไรก่อนภาษีเงินได้
192,997
ภาษีเงินได้
กำ�ไรสำ�หรับปี
192,997

ข
64,161
(50,330)
13,831
220
14,051
(3,127)
(3,127)
10,924
(6,369)
4,555
(1,242)
3,313

พันบาท
รวม
การตัดบัญชีรายการ รวม
ระหว่างกัน
5,743,942
(58,720)
5,685,222
(5,321,453)
45,802 (5,275,651)
422,489
(12,918)
409,571
16,011
(149)
15,862
438,500
(13,067)
425,433
(74,669)
12,918
(61,751)
(46,917)
149
(46,768)
(121,586)
13,067
(108,519)
316,914
(119,362)
197,552
(1,242)
196,310

-

316,914
(119,362)
197,552
(1,242)
196,310
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งบการเงิน

บริษัท เชาว สตีล อินดัสทรี้ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

		 รายได้และค่าใช้จ่ายตามงบการเงินเฉพาะกิจการแยกตามรายได้จากการขายในประเทศและต่างประเทศสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31
		 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีดังนี้
พันบาท
ในประเทศ
4,343,036
(4,112,636)
230,400
14,295
244,695
(66,608)

2555
ต่างประเทศ
รวม
ในประเทศ
- 4,343,036 5,310,183
- (4,112,636) (4,897,638)
230,400
412,545
14,295
15,791
244,695
428,336
(66,608)
(64,295)

รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย
กำ�ไรขั้นต้น
รายได้อื่น
กำ�ไรก่อนค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
กำ�ไรหลังหักค่าใช้จ่าย
ในการขาย
178,087
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร			
ค่าใช้จ่ายจากการหยุดผลิต			
กำ�ไรก่อนต้นทุนทางการเงิน			
ต้นทุนทางการเงิน			
กำ�ไรสำ�หรับปี			

98

บริษัท เชาว สตีล อินดัสทรี้ จำ�กัด (มหาชน)

2554
ต่างประเทศ
รวม
369,598 5,679,781
(344,963) (5,271,123)
24,635
408,658
15,791
24,635
424,449
(10,374)
(74,669)

178,087
364,041
14,261
(45,570)			
(21,025)			
111,492			
(86,925)			
24,567			

349,780
(43,790)
305,990
(112,993)
192,997

งบการเงิน

บริษัท เชาว สตีล อินดัสทรี้ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

26. สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน
			 บริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตามบัตรส่งเสริม ดังต่อไปนี้
				เลขที่ 1337 (2) /2548		
ลงวันที่ 20 เมษายน 2548
				เลขที่ 2228 (2) /2550		
ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2550
			 สิทธิประโยชน์ที่สำ�คัญ คือ
			 •		 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำ�หรับเครื่องจักรและอุปกรณ์ตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
			 •		 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำ�หรับวัตถุดิบและวัสดุจำ�เป็นที่ต้องนำ�เข้ามาจากต่างประเทศเพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออก
			 •		 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำ�หรับของที่นำ�เข้ามาเพื่อส่งกลับออกไป
			 •		 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำ�หรับกำ�ไรสุทธิเป็นระยะเวลาแปดปีนับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการผลิต
					 เหล็กแท่ง (BILLET) และในกรณีทปี่ ระกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาที่ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลจะได้รบั อนุญาต
					 ให้นำ�ผลขาดทุนประจำ�ปีที่เกิดขึ้นในระหว่างเวลานั้นไปหักออกจากกำ�ไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาได้รับยกเว้น
					 ภาษีเงินได้นิติบุคคลมีกำ�หนดเวลาไม่เกินห้าปีนับแต่วันพ้นกำ�หนดเวลานั้น โดยจะเลือกหักจากกำ�ไรสุทธิของปีใด ปีหนึ่ง
					 หรือหลายปีก็ได้
			 •		 ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำ�เงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมนี้ไปรวมคำ�นวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับ
					 การส่งเสริม
			 •		 ได้รบั อนุญาตให้หกั เงินลงทุนในการติดตัง้ หรือก่อสร้างสิง่ อำ�นวยความสะดวกร้อยละยีส่ บิ ห้าของเงินลงทุนนอกเหนือไปจาก
					 การหักค่าเสื่อมราคาตามปกติ
			 ในฐานะที่ได้รบั การส่งเสริมการลงทุนบริษทั ต้องปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขและข้อกำ�หนดตามทีร่ ะบุในบัตรส่งเสริมผลการดำ�เนินงานของ
			 ธุรกิจที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้และธุรกิจที่ไม่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ตามสิทธิพิเศษจากการส่งเสริมการลงทุนข้างต้น
			 รายได้จากการขายของบริษัทในงบการเงินเฉพาะกิจการสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 จำ�นวนเงิน 4,343.0
			 ล้านบาท และ 5,679.8 ล้านบาท ตามลำ�ดับ เป็นผลการดำ�เนินงานของธุรกิจที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ทั้งจำ�นวน

27. ค่าใช้จ่ายจากการหยุดผลิต
			 บริษัทได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ ไฟไหม้และหยุดการผลิตที่โรงงานของบริษัทชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2556
			 อย่างไรก็ตามในระหว่างเดือนธันวาคม 2555 บริษัทสามารถเริ่มดำ�เนินการผลิตที่โรงงานของบริษัทได้และเริ่มกลับสู่ภาวะปกติ
			 ค่าใช้จ่ายจากการหยุดผลิตในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีรายละเอียดดังนี้
ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายพนักงาน
ค่าเสื่อมราคา	
ค่าใช้จ่ายอื่น
			

4.26
11.47
5.30
21.03
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งบการเงิน

บริษัท เชาว สตีล อินดัสทรี้ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

28. เครื่องมือทางการเงิน
		 กลุ่มบริษัทต้องเผชิญกับความเสี่ยงทางการเงินที่สำ�คัญ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
		 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ และมูลค่ายุติธรรม กลุ่มบริษัทมีนโยบายบริหารความเสี่ยงดังนี้
		 28.1 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
					 ความเสีย่ งด้านสภาพคล่องหรือความเสีย่ งในการระดมทุน คือ ความเสีย่ งทีก่ ลุม่ บริษทั จะเผชิญความยุง่ ยากในการระดมทุน
					 ให้เพียงพอและทันเวลาต่อการปฏิบตั ติ ามภาระผูกพันทีร่ ะบุไว้ในเครือ่ งมือทางการเงิน ความเสีย่ งด้านสภาพคล่องอาจเกิดจาก
					 การที่กิจการไม่สามารถขายสินทรัพย์ทางการเงินได้ทันเวลาด้วยราคาที่ใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม
		 28.2 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
					 ความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นของบริษทั เกิดจากการซือ้ ขายบางส่วนของบริษทั เป็นการซือ้ ขายโดยได้จา่ ยเงินและรับเงิน
					 เป็นสกุลเงินต่างประเทศ บริษทั ได้ลดความเสีย่ งดังกล่าวโดยบริษทั ได้ท�ำ สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็นครัง้ คราว
					 ตามความจำ�เป็น
		 28.3 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
					 กลุม่ บริษทั มีความเสีย่ งจากอัตราดอกเบีย้ เนือ่ งจากมีเงินฝากและมีหนีส้ นิ กับสถาบันการเงิน บริษทั เชือ่ ว่าความผันผวนของ
					 อัตราดอกเบีย้ ในตลาดในอนาคตจะไม่สง่ ผลกระทบอย่างเป็นสาระสำ�คัญต่อผลการดำ�เนินงานและกระแสเงินสดของกิจการ
					 ดังนั้นกลุ่มบริษัทจึงมิได้ใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว
		 28.4 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
					 กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกค้า อย่างไรก็ตามเนื่องจากกลุ่มบริษัทมีฐานของลูกค้าที่
					 หลากหลายและมีจ�ำ นวนมากราย ดังนัน้ กลุม่ บริษทั จึงไม่คาดว่าจะได้รบั ความเสียหายอย่างเป็นสาระสำ�คัญจากการเก็บหนี้
					 จากลูกหนี้เหล่านั้น กลุ่มบริษัทได้ประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยอาศัยการประเมินผลของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับ
					 ความสามารถในการจ่ายชำ�ระหนี้ของลูกหนี้ที่คงค้างอยู่ ณ วันสิ้นปี
		 28.5 มูลค่ายุติธรรม
					 ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน อันได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า เงินกู้ยืม
					 เจ้าหนี้การค้า และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย มีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม

29. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
			 •		 บริษัทมีหนังสือค้ำ�ประกันที่ออกโดยธนาคารเพื่อค้ำ�ประกันการจ่ายชำ�ระค่าไฟฟ้าของบริษัทเป็นเงิน 64.2 ล้านบาท
			 •		 บริษัทมีเลตเตอร์ออฟเครดิตที่เปิดแล้วแต่ยังไม่ได้ใช้จำ�นวนเงินประมาณ 0.6 ล้านบาท

30. การบริหารจัดการทุน
		 วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำ�คัญของบริษัท คือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมและการดำ�รงไว้ซึ่ง
		 ความสามารถในการดำ�รงธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 งบการเงินรวมแสดงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเป็น 0.90:1 (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 0.89:1)
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งบการเงิน

บริษัท เชาว สตีล อินดัสทรี้ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

31. การจัดประเภทรายการใหม่
		 รายการบางรายการในงบการเงินปี 2554 ได้มกี ารจัดประเภทรายการใหม่เพือ่ ให้สอดคล้องกับการนำ�เสนอในงบการเงินปี 2555 ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน
		 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น		
		 ลูกหนี้การค้า		
		 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		
		 เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักร		
		 เจ้าหนี้อื่น		
		 เจ้าหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน		
		 เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า		
		 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		
		 เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สิน		
		 หนี้สินหมุนเวียนอื่น		

งบการเงินรวม
ก่อนจัด
หลังจัด
ประเภทใหม่
ประเภทใหม่

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ก่อนจัด
หลังจัด
ประเภทใหม่ ประเภทใหม่

435,457,168
22,775,293
7,699,300
8,711,168
52,331,293
953,060
14,316,014

434,741,925
20,332,957
7,699,300
3,793,185
8,711,168
52,285,223
953,060
13,507,828

460,191,560
5,740,202
72,571,364
3,740,171

459,515,947
3,258,235
76,318,479
2,931,985

รายการบางรายการในงบการเงินปี 2553 ได้มกี ารจัดประเภทรายการใหม่เพือ่ ให้สอดคล้องกับการนำ�เสนอในงบการเงินปี 2555 ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน
		 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น		
		 ลูกหนี้การค้า		
		 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		
		 เจ้าหนี้อื่น		
		 เจ้าหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน		
		 เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า		
		 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		
		 เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สิน		
		 หนี้สินหมุนเวียนอื่น		

งบการเงินรวม
ก่อนจัด
หลังจัด
ประเภทใหม่
ประเภทใหม่

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ก่อนจัด
หลังจัด
ประเภทใหม่ ประเภทใหม่

409,870,345
24,021,688
1,939,233
55,549,813
77,322,655
2,619,469
17,496,997

409,870,345
21,354,247
55,549,813
77,292,655
2,619,469
17,343,244

430,063,293
3,828,740
146,575,622
6,413,312

427,556,990
3,667,602
148,374,923
6,369,491

32. การอนุมัติงบการเงิน
		 งบการเงินนี้ได้รบั อนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษทั เมือ่ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556

รายงานประจำ�ปี 2555

101

บริษทั เชาว สตีล อินดัสทรี้ จำ�กัด (มหาชน)

Chow Steel Industries Public Company Limited
สำ�นักงานใหญ่ 209/1 เคเทาวเวอร์ ชัน้ 18, ยูนติ 3 ซอยสุขมุ วิท 21(อโศก), คลองเตยเหนือ, เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
Head office 209/1 K. Tower, 18th Floor, Unit 3, Sukhumvit 21 (Asoke), Klongtoey Nua, Wattana, Bangkok 10110 Thailand
Tel: 02-260-3101-8, Fax: 02-260-3100 e-mail: info@chowsteel.com website: www.chowsteel.com

