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มุงมั่นพัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑเหล็กแทงยาว
สูมาตรฐานสากล

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

“เป็ น บริ ษั ท ชั้ น นำ า ในการผลิ ต และจำ า หน่ า ยเหล็ ก แท่ ง ยาวใน 1. ผลิตภัณฑ์เหล็กที่มีคุณภาพ
ประเทศไทย โดยมุ้งเน้นเป็นผู้นำาด้านต้นทุนและคุณภาพ ภายใต้ 2. มุ่งสู่การเจริญเติบโตด้วยการขยายกำาลังการผลิตและผลิตสินค้า
มาตรฐานสากล ด้วยจรรยาบรรณที่มุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อลูกค้า
ต้นทุนต่ำา
พนักงาน คู่ค้า สภาพแวดล้อมและสังคม”
3. ปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้า
4. ต่อยอดธุรกิจโครงการพลังงานทดแทน
5. พัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนือ่ ง เพิม่ พูนทักษะ ความรูค้ วาม
สามารถเหมาะสมกับงาน
6. เสริมสร้างคุณภาพชีวิต อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชน และมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม
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สารบัญ

"ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออก
หลักทรัพย์เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1) ของบริษทั ทีแ่ สดงไว้
ใน www.sec.or.th หรือ www.chowsteel.com"
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ผลการดำาเนินงาน
รายได้รวม
กำาไรขั้นต้น
กำาไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา
และค่าใช้จ่ายตัดจำาหน่าย (EBITDA)
กำาไร (ขาดทุน) สุทธิ ส่วนที่เป็นของบริษัท
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1,264.29
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3,180.09
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1,309.47
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7.20%
3.45%
15.12%
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0.62%
2.00%
1.95
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อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน
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อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น

อัตรากำ�ไร
7.20%
5.86%

5.33%
3.45%

2.24%
0.62%
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(หน่วย : เท่า)

อัตรากำ�ไรขั้นต้น
อัตรากำ�ไรสุทธิ
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สารจากประธานกรรมการ

สารจากประธานกรรมการ

เรียน ทานผูถือหุน
บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำากัด (มหาชน) ผู้นำาผลิตภัณฑ์เหล็กแท่งยาวมาตรฐานสากล ที่มีคุณภาพ และความน่าเชื่อถือ
เป็นทีย่ อมรับในอุตสาหกรรมการผลิตต่อเนือ่ ง ด้วยการดูแลเอาใจใส่ในผลิตภัณฑ์ตลอดจนการดูแลลูกค้าหลังการขายอย่างใกล้ชดิ และ
มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาผลิตภัณฑ์กับผู้ร่วมค้าทำาให้เป็นที่ยอมรับของลูกค้าในทุกระดับอย่างน่าพอใจ
รวมทัง้ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลภายในองค์กร และการดูแลชุมชนโดยรอบ เพือ่ ให้เกิดการแลกเปลีย่ นความคิดเห็น ก่อให้เกิด
การเรียนรู้ และสร้างแนวทางใหม่ๆ ทัง้ ในระดับองค์กร และระดับชุมชน ควบคูไ่ ปกับการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม
ในปีทผี่ า่ นมา บริษทั มีผลการดำาเนินงานอย่างน่าประทับใจ ในสภาวะของการแข่งขันทีส่ งู ด้วยความทุม่ เทและศักยภาพในการ
บริหารงานของทีมงานอย่างมืออาชีพ ทำาให้บริษัทมีผลกำาไรที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการเล็งเห็นถึงโอกาสทางธุรกิจใหม่
ทีจ่ ะเป็นแรงผลักดันให้บริษทั มีความเจริญเติบโตอย่างก้าวไกลและมัน่ คง โดยได้เริม่ ก่อตัง้ บริษทั เพือ่ เข้าลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงาน
ทดแทน เพื่อเสริมสร้างผลประกอบการของบริษัทที่ดีและมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น
ท้ายทีส่ ดุ นี้ ข้าพเจ้าในฐานะประธานกรรมการบริษทั ขอขอบคุณ ผูถ้ อื หุน้ ลูกค้า กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน รวมถึง ผูม้ สี ว่ น
สนับสนุนบริษัททุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนการดำาเนินธุรกิจของบริษัทด้วยดีตลอดปีที่ผ่านมาจนทำาให้บริษัทสามารถ
ดำาเนินงานบรรลุวิสัยทัศน์ เป้าหมาย นโยบาย และสะท้อนเป็นรูปธรรมในผลการดำาเนินงานในที่สุด ภายใต้หลักการกำากับดูแลกิจการ
ที่ดีเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกฝ่าย

ดร.ปรัชญา เปียมสมบูรณ์
ประธานกรรมการ
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สารจากประธานเจาหนาที่บริหาร

สารจากประธานเจาหนาที่บริหาร

เรียน ทานผูถือหุน
การสร้างงานและการสร้างคน เป็นหัวใจหลักในการพัฒนาองค์กรให้ทกุ ก้าวย่างดำาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษทั ได้ตระหนัก
ถึงความสำาคัญของบุคคลากรเสมอมา ด้วยความเอาใจใส่ ดูแลอย่างใกล้ชดิ เสมือนครอบครัว ญาติมติ ร ทำาให้บริษทั ประสบความสำาเร็จ
ด้วยดีตลอดมา
วิกฤตการณ์ที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจในวงกว้าง แต่บริษัทก็ยังคงมุ่งมั่นทุ่มเทบริหารงาน มองหาลู่ทาง
แนวทางในการพัฒนาใหม่ๆ เพื่อเสริมสร้างโอกาสทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยในระหว่างปีที่ผ่านมาบริษัทได้เริ่มเข้าไปลงทุนในธุรกิจ
พลังงานไฟฟ้าทดแทนโดยเริ่มต้นในประเทศญี่ปุ่น เพื่อที่จะช่วยเสริมสร้างให้ผลประกอบการของบริษัทมีความมั่นคงและสร้างผล
ตอบแทนให้กับผู้ลงทุนอย่างเต็มที่ รวมทั้งยังมองหาธุรกิจอื่นๆ ที่ช่วยเสริมสร้างความเจริญเติบโตและมั่นคงต่อไปในอนาคต
สุดท้ายนี้ บริษัทขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า ผู้มีอุปการคุณ พนักงาน พันธมิตรทางธุรกิจทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุน
และมอบความไว้วางใจแก่บริษัท โดยบริษัทขอให้คำามั่นว่าจะดำาเนินธุรกิจด้วยแนวคิดที่จะสร้างความยั่งยืน สู่ธุรกิจ ด้วยการบริหาร
งานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ยึดหลักธรรมมาภิบาลที่ดี และคำานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วน และตระหนักถึงพันธกิจในอันที่
จะนำาพาบริษัทไปสู่จุดมุ่งหมายที่ตั้งปณิธานไว้ได้

นายอนาวิล จิรธรรมศิริ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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คณะกรรมการบริษัท และผูบริหาร

คณะกรรมการบริษัท และผูบริหาร
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1. ดร.ปรัชญา เปียมสมบูรณ์
ประธานกรรมการ

4. นายนพปฏล เจสัน จิรสันติ์
กรรมการ กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
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2. รองศาสตราจารย์
ดร.ณรงค์ อยูถนอม
รองประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการ
สรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

5. นายกณวรรธน์ อรัญ
กรรมการ กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
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3. ผูชวยศาสตราจารย์
กัลยาภรณ์ ปานมะเริง
กรรมการ กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท และผูบริหาร
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6. นายสงวนเกียรติ์ ลิ่วมโนมนต์
กรรมการ กรรมการสรรหา
และกำ�หนดค่าตอบแทน

9. นางสาว คู เมน ไว
กรรมการ กรรมการบริหาร
รองกรรมการผู้จัดการ
ผู้อ�ำ นวยการฝ่ายจัดซื้อ
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8
7. นายมาร์ค ดี. เรมีจาน
กรรมการ
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10

8. นายอนาวิล จิรธรรมศิริ
กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยง

10.นางสาวศรุตา จิรธรรมศิริ
กรรมการ กรรมการบริหาร
ผู้อำ�นวยการฝ่ายขายและการตลาด
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ประวัติคณะกรรมการบริษัท

ประวัติคณะกรรมการบริษัท

ดร.ปรัชญา เปียมสมบูรณ์

รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยูถนอม

ตำาแหนง
ประธานกรรมการ
อายุ 62 ปี
คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา / การอบรม
• ปริญญาเอก ด้านวิศวกรรม (Operations Research),
Texas A&M University, USA
• ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วม
เอกชน รุ่น 12
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
รุ่น 12/2001
• หลักสูตร Role of the Chairman Program(RCP)
รุ่น 32/2013
การดำารงตำาแหนงสำาคัญอื่นในปจจุบัน
• ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสถาบันรหัสสากล
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
• คณะกรรมการกิจการ APEC และคณะกรรมการกิจการ
องค์การระหว่างประเทศ สภาหอการค้าไทย
• กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
บริษัท เอสวีไอ จำากัด (มหาชน)
• กรรมการ
บริษทั คาซาวดี จำากัด, บริษทั เปีย มทิพย์ จำากัด
• กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ซิม ซิสเต็ม ประเทศไทย จำากัด
• กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ปกิณ พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด
• ประธานกรรมการ
บริษัท เพรสซิเด้นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำากัด
สัดสวนการถือหุนในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
0.11% (จำานวน 888,400 หุ้น)
ปีที่ไดรับการแตงตั้งเป็นกรรมการ พ.ศ. 2552

ตำาแหนง
รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
อายุ 72 ปี
คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา / การอบรม
• ปริญญาเอก (EE) Missouri University of Science and
Technology, USA
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่น 78/2009
การดำารงตำาแหนงสำาคัญอื่นในปจจุบัน
• รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
• ผูต้ รวจประเมินคุณภาพภายนอกสำานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
• ประธานผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน
สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
• กรรมการ บริษัท เอสพียูนิเสอร์ช จำากัด
สัดสวนการถือหุนในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
-ไม่มีปีที่ไดรับการแตงตั้งเป็นกรรมการ พ.ศ. 2552
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บริษัท เชาว สตีล อินดัสทรี้ จํากัด (มหาชน)

ประวัติคณะกรรมการบริษัท

ผูชวยศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง

นายนพปฏล เจสัน จิรสันติ์

ตำาแหนง
กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ 61 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
การดำารงตำาแหนงสำาคัญอื่นในปจจุบัน
• ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
• ผูต้ รวจประเมินคุณภาพภายใน สำานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
• ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายนอก สำานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน)
• ที่ปรึกษาด้านการบัญชีและการเงิน กระทรวงการคลัง
• คณะกรรมการฝ่ายการเงินและเหรัญญิก สโมสรเอธานอล
ไบโอดีเซลแห่งประเทศไทย
• กรรมการ
บริษัท เพรสซิเด้นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำากัด
สัดสวนการถือหุนในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
-ไม่มีปีที่ไดรับการแตงตั้งเป็นกรรมการ พ.ศ. 2552

ตำาแหนง
กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
อายุ 43 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
การดำารงตำาแหนงสำาคัญอื่นในปจจุบัน
• กรรมการ
บริษัท เมอร์คิวรี่ ไนน์ จำากัด
• กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
บริษัท พีเอ็มดี พลัส จำากัด
• กรรมการ
บริษัท คราฟท์แมน เรคคอร์ด จำากัด
• กรรมการ
บริษัท เรโวลิก เทค จำากัด
• รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท คอนแทงโก จำากัด
สัดสวนการถือหุนในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
-ไม่มีปีที่ไดรับการแตงตั้งเป็นกรรมการ พ.ศ. 2552

รายงานประจําปี 2556
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ประวัติคณะกรรมการบริษัท

นายกณวรรธน์ อรัญ

นายสงวนเกียรติ์ ลิ่วมโนมนต์

ตำาแหนง
กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ 47 ปี
คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา / การอบรม
• ปริญญาโท นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่น 78/2009
การดำารงตำาแหนงสำาคัญอื่นในปจจุบัน
• หัวหน้าสำานักงาน ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย
สำานักงานกฎหมาย เค แอนด์ พาร์ทเนอร์
• กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เค แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำากัด
• กรรมการ
บริษัท เพรสซิเด้นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำากัด
สัดสวนการถือหุนในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
-ไม่มีปีที่ไดรับการแตงตั้งเป็นกรรมการ พ.ศ. 2552

ตำาแหนง
กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
อายุ 38 ปี
คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา / การอบรม
• ปริญญาโท คณิตศาสตร์การเงิน Boston University, USA
• ปริญญาโท คอมพิวเตอร์ Boston University, USA
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่น 50/2006
การดำารงตำาแหนงสำาคัญอื่นในปจจุบัน
• กรรมการ บริษทั บริหารจัดการทรัพย์สนิ ทางปัญญา จำากัด
• คณะอนุกรรมการเครื่องหมายการค้า กระทรวงพาณิชย์
• กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน)
• กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
บริษัท มโนมนต์ เรียลเอสเตรท จำากัด
• กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
บริษทั สำานักกฎหมาย ลิว่ มโนมนต์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จำากัด
• กรรมการ
บริษทั เชาว์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จำากัด
• กรรมการ
บริษทั พรีเมียร์ โซลูชน่ั จำากัด
สัดสวนการถือหุนในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
-ไม่มีปีที่ไดรับการแตงตั้งเป็นกรรมการ พ.ศ. 2552
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บริษัท เชาว สตีล อินดัสทรี้ จํากัด (มหาชน)

ประวัติคณะกรรมการบริษัท

นายมาร์ค ดี. เรมีจาน

นายอนาวิล จิรธรรมศิริ

ตำาแหนง
กรรมการ
อายุ 47 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
การดำารงตำาแหนงสำาคัญอื่นในปจจุบัน
• ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้อำานวยการฝ่ายการเงิน
กลุ่มบริษัท คีรี แทรเวล
• กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท บิวเดอร์สมาร์ท จำากัด (มหาชน)
สัดสวนการถือหุนในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
0.01% (จำานวน 78,400 หุ้น)
ปีที่ไดรับการแตงตั้งเป็นกรรมการ พ.ศ. 2552

ตำาแหนง
กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน และกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
อายุ 35 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
การดำารงตำาแหนงสำาคัญอื่นในปจจุบัน
• กรรมการ บริษัท เวอเทค โลจิสติคส์ เซอร์วิส จำากัด
• กรรมการ สมาคมอุตสาหกรรมเหล็กไทย
• ที่ปรึกษาสมาคมการค้าไทย-ยุโรป
• ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ประธานวุฒิสภาด้านเศรษฐกิจ
• กรรมการ
บริษทั เชาว์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จำากัด
• กรรมการ
บริษทั พรีเมียร์ โซลูชน่ั จำากัด
สัดสวนการถือหุนในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
51% (จำานวน 408,000,000 หุ้น)
ปีที่ไดรับการแตงตั้งเป็นกรรมการ พ.ศ. 2552

รายงานประจําปี 2556
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ประวัติคณะกรรมการบริษัท

นางสาวคู เมน ไว

นางสาวศรุตา จิรธรรมศิริ

ตำาแหนง
กรรมการ กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ
และผู้อำานวยการฝ่ายจัดซื้อ
อายุ 40 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
การดำารงตำาแหนงสำาคัญอื่นในปจจุบัน
-ไม่มีสัดสวนการถือหุนในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
5.06% (จำานวน 40,500,000 หุ้น)
ปีที่ไดรับการแตงตั้งเป็นกรรมการ พ.ศ. 2552

ตำาแหนง
กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้อำานวยการฝ่ายขายและ
การตลาด
อายุ 36 ปี
คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา / การอบรม
• Suffolk Sawyer School of Management,
Suffolk University, USA
• Risk Management Seminar & Workshop
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่น 78/2009
การดำารงตำาแหนงสำาคัญอื่นในปจจุบัน
• กรรมการ
บริษทั เชาว์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จำากัด
• กรรมการ
บริษทั พรีเมียร์ โซลูชน่ั จำากัด
สัดสวนการถือหุนในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
5.06% (จำานวน 40,500,000 หุ้น)
ปีที่ไดรับการแตงตั้งเป็นกรรมการ พ.ศ. 2552
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บริษัท เชาว สตีล อินดัสทรี้ จํากัด (มหาชน)

คณะผูบริหาร

คณะผูบริหาร

นายอนาวิล จิรธรรมศิริ

ตำาแหนง
กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการสรรหา
และกำาหนดค่าตอบแทน
และกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประวัติ อยู่ในหัวข้อคณะกรรมการ

นางสาวคู เมน ไว

ตำาแหนง
กรรมการ กรรมการบริหาร
รองกรรมการผู้จัดการ
และผู้อำานวยการฝ่ายจัดซื้อ
ประวัติ อยู่ในหัวข้อคณะกรรมการ

นางสาวศรุตา จิรธรรมศิริ

ตำาแหนง
กรรมการ กรรมการบริหาร
และผูอ้ าำ นวยการฝ่ายขายและการตลาด
ประวัติ อยู่ในหัวข้อคณะกรรมการ

เลขานุการบริษัท

นายสุทธิชัย สุรพัฒน์

ตำาแหนง
กรรมการบริหาร รองกรรมการผูจ้ ดั การ
และผูอ้ าำ นวยการฝ่ายการเงินและบริหาร
อายุ 40 ปี
คุณวุฒสิ งู สุดทางการศึกษา / การอบรม
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
• ประกาศนียบัตร CFO รุ่นที่ 17
(Chief Finanacial Officer
Certification), สภาวิชาชีพบัญชี
การดำารงตำาแหนงสำาคัญอื่นในปจจุบัน
-ไม่มีสัดสวนการถือหุนในบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
-ไม่มี-

นายวรวิทย์ เอื้อทรัพย์สกุล

ตำาแหนง
กรรมการบริหาร และผู้อำานวยการ
ฝ่ายบัญชีี
อายุ 35 ปี
คุณวุฒสิ งู สุดทางการศึกษา / การอบรม
• ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์และ
การบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การดำารงตำาแหนงสำาคัญอื่นในปจจุบัน
-ไม่มีสัดสวนการถือหุนในบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
-ไม่มี-

นางสาวศิริรัตน์ คงเพ็ง

อายุ 33 ปี
คุณวุฒสิ งู สุดทางการศึกษา / การอบรม
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
• หลักสูตร Company Secretary
Program (CSP) รุ่น 10/2005
• หลักสูตร Effective Minute
Taking (EMT) รุ่น 20/2011
• หลักสูตร Company Reporting
Program (CRP) รุน่ 3/2012
• หลักสูตร Board Reporting
Program (BRP) รุ่น 11/2013
การดำารงตำาแหนงสำาคัญอื่นในปจจุบัน
-ไม่มีสัดสวนการถือหุนในบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
-ไม่มีรายงานประจําปี 2556

15

ขอมูลทั่วไปของบริษัท

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
ชื่อบริษัท
:
บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำ�กัด (มหาชน)
			
CHOW STEEL INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED
ชื่อย่อหลักทรัพย์
:
CHOW
เลขทะเบียนบริษัท
:
0107552000049
ลักษณะการประกอบธุรกิจ :
ผลิตและจำ�หน่ายเหล็กแท่งยาว (Steel Billet)
เลขที่ 209/1 อาคาร เค. ทาวเวอร์ ชั้น 18 ยูนิต 3 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
สถานที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่ :
			
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
0-2260-3101-8
โทรศัพท์
:
โทรสาร
:		0-2260-3100
www.chowsteel.com
website
:
e-mail
info@chowsteel.com
:
สถานที่ตั้งโรงงาน
518/1 หมู่ที่ 9 ตำ�บลหนองกี่ อำ�เภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
:
518/3 หมู่ที่ 9 ตำ�บลหนองกี่ อำ�เภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
สถานที่ตั้งสาขา
:
800,000,000 บาท
ทุนจดทะเบียน
:
			
(ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 800,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)
800,000,000 บาท
ทุนชำ�ระแล้ว
:
			
(ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 800,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)
รายละเอียดของบริษัทย่อย
ชื่อบริษัทย่อย
:
เลขทะเบียนธุรกิจ
:
ประเภทธุรกิจ
:
ทุนจดทะเบียน
:
ทุนที่ออกและชำ�ระเต็มมูลค่า :
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่
:
			
ที่ตั้งสาขา
:
			
			
สัดส่วนที่บริษัทถือหุ้น
:
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บริษัท เชาว สตีล อินดัสทรี้ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท เวอเทค โลจิสติคส์ เซอร์วิส จำ�กัด
0105552098837
ประกอบกิจการให้บริการขนส่งสินค้าทางบก
18,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 18,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000 บาท
18,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 18,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000 บาท
เลขที่ 209/1 อาคาร เค.ทาวเวอร์ ชั้น 18 ยูนิต 3 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เลขที่ 518/1 หมู่ที่ 9 ตำ�บลหนองกี่ อำ�เภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
โทรศัพท์ 037-455-478 โทรสาร 037-455-479
เว็บไซด์ http://www.vertexlogistics.co.th
ร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำ�ระแล้ว

ขอมูลทั่วไปของบริษัท

ชื่อบริษัทย่อย
:
เลขทะเบียนธุรกิจ
:
ประเภทธุรกิจ
:
ทุนจดทะเบียน
:
ทุนที่ออกและชำ�ระเต็มมูลค่า :
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่
:
			
สัดส่วนที่บริษัทถือหุ้น
:

บริษัท เชาว์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
0105556101158
ประกอบกิจการเพื่อลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทนทั้งในและต่างประเทศ
50,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
50,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
เลขที่ 209/1 อาคาร เค.ทาวเวอร์ ยูนิต 3 ชั้นที่ 18 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
ร้อยละ 83 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำ�ระแล้ว

บริษัท พรีเมียร์ โซลูชั่น จำ�กัด
ชื่อบริษัทย่อย
:
เลขทะเบียนธุรกิจ
:
0105556119812
ประกอบกิจการด้านที่ปรึกษาการลงทุน ที่ปรึกษาพัฒนาและบริหาร
ประเภทธุรกิจ
:
				โครงการพลังงานทดแทนอย่างครบวงจรทั้งในและต่างประเทศ
5,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
ทุนจดทะเบียน
:
5,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
ทุนที่ออกและชำ�ระเต็มมูลค่า :
เลขที่ 209/1 อาคาร เค.ทาวเวอร์ ยูนิต 3 ชั้นที่ 18 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่
:
			
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
		
โทรศัพท์ 02-664-1798-99 โทรสาร 02-664-1808
			
เว็บไซด์ http://www.ps-cl.com อีเมล์ info@ps-cl.com
สัดส่วนที่บริษัทถือหุ้น
ร้อยละ 81 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำ�ระแล้ว
:
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
นายประดิษฐ รอดลอยทุกข์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 218
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
256 อาคารลิ่วมโนมนต์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ 0-2274-0461-4 โทรสาร 0-2274-0465
รายงานประจำ�ปี 2556
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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

ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที่ส�ำ คัญของบริษัทมีดังนี้
ปี 2546
:
				
ปี 2547
:
ปี 2548
:
				
				
			 :
ปี 2550
:
				
				
ปี 2551
:
				
			 :
			 :
				
ปี 2552
:
				
				
:
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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
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

บริษัท เชาว สตีล อินดัสทรี้ จำ�กัด (มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ปี 2553
:
				
				
			 :
				
ปี 2554
:
			 :
				
ปี 2555
:
				
			 :
				
			 :
				
ปี 2556
:
				
				
				
				
				
				

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
บริษัทได้จัดตั้งบริษัท เชาว์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด ด้วยทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ประกอบธุรกิจลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทนทัง้ ในและต่างประเทศ มูลค่าเงินลงทุนจำ�นวน 41.5 ล้านบาท ซึง่ คิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 83 ของทุนจดทะเบียน และบริษัท พรีเมียร์ โซลูชั่น จำ�กัด ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจการที่ปรึกษาการลงทุน ที่ปรึกษาการพัฒนาและบริหารโครงการพลังงาน
ทดแทนอย่างครบวงจรทั้งในและต่างประเทศ มูลค่าเงินลงทุนจำ�นวน 4.05 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 81
ของทุนจดทะเบียน เพื่อลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพ และกระจายความเสี่ยงไปสู่ธุรกิจพลังงานทดแทน ซึ่งจะช่วย
ส่งเสริมและสร้างความเติบโตของรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนให้แก่บริษัทในอนาคต

รายงานประจำ�ปี 2556
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ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท
		 บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจำ�หน่ายเหล็กแท่งยาว (Steel Billet) โดยมีเศษเหล็ก (Scrap) เป็นวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิต
เหล็กแท่งยาว ทั้งนี้ บริษัทมีกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่นำ�เข้าจากต่างประเทศ และเป็นที่ยอมรับในระดับ
สากล โดยกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เหล็กแท่งยาวของบริษทั มี 3 ขัน้ ตอนหลัก คือ ขัน้ ตอนการจัดเตรียมเศษเหล็ก ขัน้ ตอนการหลอม
เศษเหล็กด้วยเตาแบบเหนี่ยวนำ�กระแสไฟฟ้า (Electric Induction Furnace: EIF) และปรุงแต่งส่วนผสมเหล็กเพื่อให้ได้คุณภาพตาม
มาตรฐานและตรงกับความต้องการของลูกค้า และขั้นตอนการหล่อน้ ำ�เหล็กเป็นเหล็กแท่งยาว โดยเทคโนโลยีการหลอมเหล็กด้วย
เตาหลอมเหล็กแบบเหนีย่ วนำ�กระแสไฟฟ้าจะใช้วธิ เี ปลีย่ นพลังงานไฟฟ้าให้กลายเป็นพลังงานความร้อนสำ�หรับการหลอมเหล็ก ทัง้ นี้
การใช้พลังงานไฟฟ้าแทนการเผาไหม้ของเชือ้ เพลิงจะช่วยลดต้นทุนการผลิตและลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม หลังจากนัน้ ลูกค้าจะนำ�
เหล็กแท่งยาวไปผลิตต่อด้วยการรีดเป็นผลิตภัณฑ์เหล็กทรงยาว ได้แก่ เหล็กเส้นกลม เหล็กข้ออ้อย และเหล็กลวด เป็นต้น ผลิตภัณฑ์
เหล็กทรงยาวเหล่านีเ้ ป็นวัสดุหลักที่ใช้ในอุตสาหกรรมการก่อสร้างขนาดกลางและขนาดเล็ก เช่น บ้าน อาคารพาณิชย์ และงานก่อสร้าง
ทัว่ ไป รวมทัง้ เครือ่ งมืออุปกรณ์ ส่วนประกอบยานยนต์ และชิน้ ส่วนต่างๆ เป็นต้น และในอุตสาหกรรมการก่อสร้างขนาดใหญ่ทตี่ อ้ งการ
เหล็กแท่งยาวที่มีความแข็งแรงสูง เพื่อใช้ในงานคอนกรีตเสริมเหล็กที่ต้องการความแข็งแรงและคงทน เช่น สะพาน เขื่อน ทางด่วน
งานก่อสร้างที่ต้องรับแรงอัด หรืออาคารสูง เป็นต้น

		 ปัจจุบัน บริษัทมีโรงงานผลิตเหล็กแท่งยาว และสาขา ตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี บนเนื้อที่รวม
ประมาณ 70 ไร่ ซึง่ ในระยะเริ่มแรกมีกำ�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�ให้ต้นทุนค่าไฟฟ้าที่ใช้ในการผลิตของบริษัทมีจ�ำ 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
รวมรายไดจากการขาย
รายได้จากการให้บริการขนส่ง
รายได้จากการพัฒนาโครงการ
รายได้อื่น
รายไดรวม

ดำาเนินการโดย
บริษัท
บริษัท
บริษัท
บริษัท
บริษัท
บริษัท
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
บริษัทและ
บริษัทย่อย

2554
ลานบาท สัดสวน
1,928.50
3,364.34
71.61
305.67
9.66
5,679.78
5.44
15.86

งบการเงินรวม
2555
ลานบาท สัดสวน

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

2556
ลานบาท สัดสวน

38.18% 1,553.12
56.23% 2,989.69
0.00%
34.22
5.12% 223.85
99.54% 4,800.88
0.14%
1.70
10.86
0.32%
22.84

32.11%
61.82%
0.71%
4.63%
99.27%
0.04%
0.22%
0.47%

5,701.08 100.00% 4,363.23 100.00% 4,836.28 100.00%
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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
• 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 เท่าของค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้นจริงเป็นเวลา 10 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้ เป็นต้น

รายงานประจำ�ปี 2556
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ความรับผิดชอบตอสังคม
บริษัทในฐานะองค์กรที่ดีมุ่งที่จะเพิ่มคุณค่าให้กับสังคมด้วยการยึดมั่นหลักการในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมเหล็ก
เพือ่ สนับสนุนส่งเสริมและเป็นส่วนหนึง่ ในการสร้างเสถียรภาพในตลาดอุตสาหกรรมเหล็ก ทัง้ จะดำ�เนินกิจการอย่างมีความรับผิดชอบ
เพื่อสร้างประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
นโยบายภาพรวม
บริษัทมีความมุ่งมั่นในการผลิตและส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้าภายใต้การกำ�กับดูแล
องค์กรทีด่ ี โดยดำ�เนินงานด้วยสำ�นึกความรับผิดชอบต่อผลกระทบในด้านต่างๆ ทัง้ สิง่ แวดล้อมและชุมชนจากการประกอบกิจการของ
องค์กร โดยยึดหลักการดำ�เนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ เคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน ปฎิบัติตามข้อกำ�หนดของ
กฎหมาย ยึดต่อแนวปฎิบตั สิ ากล โดยคำ�นึงถึงผลประโยชน์ของผูม้ สี ว่ นได้เสีย รวมทัง้ จะมุง่ มัน่ พัฒนาปรับปรุง เพือ่ สร้างรากฐานของ
ความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
การดำ�เนินงานและการจัดทำ�รายงาน
1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
บริษทั มีนโยบายยึดถือความเป็นธรรมในการดำ�เนินธุรกิจ รวมทัง้ ต้องดำ�เนินการและพยายามดำ�เนินการเพือ่ ให้เกิดความเป็น
ธรรมกับคูค่ า้ และคูแ่ ข่งขันโดยประโยชน์สงู สุดของบริษทั รวมทัง้ ปฏิบตั ติ ามพันธะสัญญาอย่างเคร่งครัดเพือ่ บรรลุวตั ถุประสงค์รว่ มกัน
โดยกำ�หนดแนวปฏิบัติเรื่องการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรมไว้ในจรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจ (The code of conduct)
2.การต่อต้านการทุจริต
บริษัทส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานดำ�เนินธุรกิจอย่างถูกต้อง โปร่งใส ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได้ โดยสอดคล้อง
กับการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ มีความคาดหวังให้ทุกคนรายงานโดยสุจริตใจถึงการปฏิบัติที่ขัดหรือสงสัยว่าจะ
ขัดต่อเรือ่ งดังกล่าวให้บริษทั ทราบเพือ่ ทีจ่ ะได้ชว่ ยกันปรับปรุงแก้ไขหรือดำ�เนินการให้เกิดความถูกต้องเหมาะสม โปรงใสและยุตธิ รรม
โดยกำ�หนดให้ความคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลโดยสุจริตด้วย   
บริษทั ได้จดั ให้มนี โยบายการรับเรือ่ งร้องเรียนและการให้ความคุม้ ครองผูร้ อ้ งเรียนเพือ่ ให้มนั่ ใจว่าผูบ้ งั คับบัญชาและหน่วยงาน
เกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลของบริษัทจะได้ทำ�หน้าที่ดูแลและให้คำ�แนะนำ�ตลอดจนสอดส่องความประพฤติและการกระทำ�ต่างๆ ของ
พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปโดยถูกต้อง โดยผู้แจ้งเรื่องดังกล่าวจะได้รับความคุ้มครองหากเป็นการกระทำ�ด้วยความสุจริตใจ
เมือ่ มีขอ้ สงสัยหรือเชือ่ ว่ามีเหตุอนั ควรเชือ่ โดยสุจริตว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามกฏหมาย ระเบียบ การกำ�กับดูแลกิจการ
ที่ดีจรรยาบรรรณธุรกิจ นโยบาย ระเบียบปฏิบัติ ข้อกำ�หนด หรือกฏเกณฑ์ตา่ งๆของบริษัทพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ควรสอบถามหรือ
ปรึกษาผู้บังคับบัญชาก่อนเป็นลำ�ดับแรก อย่างไรก็ตาม หากพนักงานไม่แน่ใจหรือไม่สะดวกใจที่จะทำ�เช่นนั้น  สามารถแจ้งเรื่องได้ที่
หน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องนั้นโดยตรง
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัทมีนโยบายยึดถือหลักสิทธิมนุษยชนและให้ความเคารพในเกียรติศักดิ์ศรีและสิทธิส่วนบุคคลของกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงาน เปิดโอกาสการว่าจ้างงานอย่างเสมอภาคและไม่ยินยอมให้มีการเลือกปฏิบัติ การกีดกัน แรงงาน การล่วงละเมิดหรือ
การข่มขู่คุกคามอันเนื่องมาจากความแตกต่างด้านสัญชาติ เชื้อชาติ ชนชั้น เพศ อายุ ศาสนา หลักความเชื่อ และสถานภาพทาง
สังคมผู้บริหารและพนักงานมีโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนส่งเสริมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างเท่าเทียมและ
เหมาะสมตามความจำ�เป็นของตำ�แหน่งงานแต่ละระดับ บริษัทมีนโยบายดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำ�งานให้มีความปลอดภัย
ถูกสุขลักษณะและเอื้อต่อการทำ�งานอย่างมีประสิทธิผล โดยกำ�หนดแนวปฏิบัติเรื่องการยึดถือหลักสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียม
กันในโอกาสการทำ�งานไว้ในจรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจ (The code of conduct)
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4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
การจ้างงานและแรงงานสัมพันธ์
บริษทั มีการจัดตัง้ คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ (คสว.) มีหน้าทีร่ ว่ มหารือในการจัดให้มสี วัสดิการและเพิม่ เติม
สิทธิประโยชน์แก่พนักงาน  รวมทัง้ มีการกำ�หนดนโยบายให้พนักงานได้รบั สิทธิประโยชน์และสวัสดิการอย่างเป็นธรรม ซึง่ จากการให้
ความสำ�คัญด้านแรงงานสัมพันธ์สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ทีด่ ีให้แก่พนักงานส่งผลให้เกิดความพึงพอใจต่อบริษทั เพิม่ ขึน้ พนักงาน
เกิดความรักและผูกพันกับบริษัทดังจะเห็นได้จากสถิติการลาออกที่ลดลง
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
บริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย เพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาและส่งเสริมกิจกรรมด้านความปลอดภัย
โดยเปิดโอกาสให้พนักงานระดับปฏิบตั กิ ารเข้าร่วมเป็นส่วนหนึง่ ของคณะกรรมการเพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลทีม่ าจากความต้องการของพนักงาน
ทีป่ ฏิบตั งิ านระดับปฏิบตั กิ าร บริษทั ให้ความสำ�คัญกับกิจกรรมทีอ่ าจก่อให้เกิดผลกระทบกับพนักงานเองแล้ว บริษทั ยังได้ให้ความสำ�คัญ
ไปถึงกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อภายนอก จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนสัมพันธ์ขึ้นเพื่อร่วมกันพิจารณาปรับปรุงแก้ไข
ผลกระทบต่างๆ และส่งเสริมให้บริษัทมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของชุมชนมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ บริษัทได้เข้าโครงการ CSR-DIW และได้รับใบรับรองว่าเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 1 ความมุ่งมั่นสีเขียว
(Green Commitment) แสดงถึงการที่บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมีการสื่อสารภายในองค์กรให้ทราบ
โดยทั่วกัน และบริษัทยังได้รับใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 2 ปฏิบัติการสีเขียว (Green Activity) แสดงถึงการดำ�เนินกิจกรรม
เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสำ�เร็วตามความมุ่งมั่นที่ตั้งไว้ และนอกจากนี้บริษัทยังได้รับประกาศนียบัตรรับรองการได้ปฏิบัติตาม
มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม จากกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม
ความหลากหลายและโอกาสแห่งความเท่าเทียม
บริษทั ตระหนึกถึงความหลากหลายด้านภาษา เชือ้ ชาติ และการศึกษา ของพนักงาน ด้วยการเปิดช่องทางในการสือ่ สารต่างๆ
โดยผ่านหัวหน้างานและกล่องรับฟังความคิดเห็น แต่ไม่พบว่ามีขอ้ ร้องเรียนจากพนักงานในเรือ่ งของการปฏิบตั ทิ ี่ไม่เท่าเทียมกันเกิดขึน้

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
   บริษัทให้ความสำ�คัญกับการผลิตและส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตรงตามที่ลูกค้าต้องการและปฏิบัติหน้าที่โดยคำ�นึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นหลัก ทั้งนี้ ต้องเป็นไปโดยถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับและหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยกำ�หนด
แนวปฏิบัติเรื่องการปฏิบัติต่อลูกค้าและคุณภาพผลิตภัณฑ์ไว้ในจรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจ (The code of conduct)

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
บริษัทตระหนักถึงความสำ�คัญของทรัพยกรที่ใช้เป็นวัตถุดิบในกิจกรรมของบริษัทรวมถึงการใช้พลังงานต่างๆ ในกระบวน
การผลิต โดยเฉพาะอย่างยิง่ พลังงานไฟฟ้าซึง่ เป็นพลังงานหลักของธุรกิจผลิตเหล็กแท่งยาว ทัง้ นี้ บริษทั ได้ถกู จัดให้เป็นโรงงานควบคุม
หมายเลข TSIC-ID: 37110-0166 ตามพระราชกฤษฎีกากำ�หนดโรงงานควบคุม พ.ศ.2540
บริษัทได้ประกาศเป็นนโยบายการอนุรักษ์พลังงานเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้กับองค์กร และได้มีการตั้งเป้าหมายการอนุรักษ์
พลังงานโดยเปรียบเทียบจากพลังงานที่ใช้ตอ่ หน่วยผลผลิตและยังได้จดั ทำ�รายงานการจัดการพลังงาน รวมถึงแต่งตัง้ ให้มผี รู้ บั ผิดชอบ
ด้านพลังงานทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ ามทีก่ ฎกระทรวงกำ�หนด โดยบริษทั ได้น�ำ ส่งรายงานการจัดการพลังงานให้แก่กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงานในเดือนมีนาคมของทุกปี
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การป้องกันและผลกระทบจากมลพิษ
บริษัทใช้เทคโนโลยีเตาหลอมเหนี่ยวนำ�ด้วยไฟฟ้าซึ่งส่งผลให้ปริมาณมลพิษทางอากาศต่ำ�กว่าเตาหลอมประเภทอื่น สำ�หรับ
มลสารที่เกิดขึ้น ได้แก่ ฝุ่นละออง ซึ่งประกอบด้วยฟูมออกไซด์ของเหล็กและโลหะอื่นๆ ที่เจือปนในเศษเหล็ก บริษัทจึงได้ติดตั้งระบบ
ควบคุมการแพร่กระจายของมลสารที่แหล่งกำ�เนิด ด้วยเครื่องดักฝุ่นแบบถุงกรอง (Bag house filter) ทำ�ให้สามารถลดปริมาณมลพิษ
ทางอากาศได้ จึงไม่ทำ�ลายสุขภาพของพนักงานและชุมชมบริเวณข้างเคียงโรงงงาน
นอกจากนี้ บริษัทได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ บริษัทได้มอบหมายให้บริษัท เอส.พี.เอส.คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำ�กัด ซึ่งเป็นหน่วยงานกลาง ทำ�หน้าที่ติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ รวบรวมและสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และจัดทำ�เป็นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจ
สอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน เพื่อนำ�เสนอผลการตรวจสอบทั้งหมดต่อสำ�นักงานแผนและนโยบายทรัพยกรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องทราบเป็นระยะ ทุกๆ 6 เดือน

7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
บริษัทกำ�หนดพื้นที่เป้าหมายโดยมุ่งเน้นการพัฒนาชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงบริเวณโรงงานภายใต้รัศมี 5 กิโลเมตร
ซึ่งประกอบด้วย 12 หมู่บ้าน ตำ�บลหนองกี่ อำ�เภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี และ 2 หมู่บ้าน ตำ�บลนาดี อำ�เภอกบินทร์บุรี จังหวัด
ปราจีนบุรี รวมทั้งสิ้น 14 หมู่บ้าน
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กิจกรรมเพื่อประโยชน์ตอสังคมและสิ่งแวดล้อม
บริษัท เช�ว์ สตีล อินดัสทรี้ จำ�กัด(มห�ชน) ดำ�เนินธุรกิจโดยตระหนักถึงคว�มรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
ซึ่งถือเป็นหน้�ที่สำ�คัญที่ต้องดำ�เนินก�รควบคู่กันอย่�งจริงจังและต่อเนื่อง นับตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2550 ที่บริษัท เน้นก�รพัฒน�ชุมชนให้
สอดคล้องกับพื้นที่โดยแบ่งเป็น 7 ด้�น ดังนี้
1. ด้�นก�รศึกษ� (Education)
2. ด้�นอ�ชีพ (Career)
3. ด้�นสิ่งแวดล้อม (Environment)
4. ด้�นศ�สน� (Religious)
5. ด้�นกีฬ�ส�ธ�รณสุขและคว�มปลอดภัย (Sport, Public health and safety)
6. ด้�นสังคม (Social)
7. ด้�นแรงง�นสัมพันธ์ (CSR in house)
โดยในปี 2556 ทีผ่ �่ นม� บริษทั มีก�รจัดทำ�โครงก�รพัฒน�ชุมชนให้ตรงและสอดคล้องกับคว�มต้องก�รของชุมชน โดยก�รนำ�
เอ�วิธีก�รส�นเสวน�ร่วมกับชุมชน เพื่อทำ�ก�รประช�สัมพันธ์ข่�วส�ร และ สอบถ�มประเด็นข้อคิดเห็นต่�งๆ เพื่อนำ�ไปสู่ก�รเขียน
แผนง�นโครงก�รให้สอดคล้องกัน ซึ่งก�รจัดทำ�โครงก�รที่ผ่�นม� ส�ม�รถสรุปได้ ดังนี้

ด้านการศึกษา
โครงก�ร เช�ว์ แบ่งปัน วันเด็ก เป็นโครงก�รที่จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพร�ะบริษัทให้คว�มสำ�คัญกับเย�วชนของช�ติ และเป็น
แรงผลักดันกำ�ลังสำ�คัญของประเทศ ที่จะทำ�ให้ประเทศมีศักยภ�พในก�รพัฒน�ด้�นต่�งๆ ในอน�คต ไม่ว่�จะเป็น ศักยภ�พด้�น
วิทย�ศ�สตร์ ศักยภ�พด้�นก�รเงิน - เศรษฐกิจ ซึ่งล้วนแล้วแต่เกิดจ�กก�ร ปลูกฝัง คว�มสำ�คัญ และคว�มเข้�ใจ รวมถึง ทัศนคติที่
ดีในวัยเด็ก
ดังนัน้ ก�รพัฒน�เด็กและเย�วชน จึงมีสว่ นสำ�คัญยิง่ ก�รปลูกฝังหรือพัฒน� จึงมีคว�มจำ�เป็นต้องใช้กจิ กรรมทีม่ คี ว�มสนุกสน�น
พร้อมสอดแทรกส�ระ รวมไปถึงก�รเปิดโอก�สให้เย�วชนภ�ยในพื้นที่ ได้แสดงออกถึงคว�มส�ม�รถต�มที่ตนเองมีคว�มถนัด
ส่งเสริมทักษะ และคว�มส�ม�รถที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นภ�ยในสังคมบริษัทฯจึงมองเห็นคว�มสำ�คัญ ของก�รร่วมกิจกรรม และเป็น
ส่วนหนึ่งของง�นกิจกรรม ภ�ยใต้ชื่อ โครงก�ร เช�ว์ แบ่งปัน วันเด็ก เพื่อแบ่งปันรอยยิ้ม คว�มสุข และ โอก�สอันดีให้กับเย�วชน
โดยมีกลุ่มนักเรียนในพื้นที่ ต.หนองกี่ และ ต.น�ดี จำ�นวนกว่� 500 คน เพื่อเปิดโอก�สในก�รรับมอบทุนก�รศึกษ�จำ�นวนกว่�
20 ทุน อุปกรณ์ก�รเรียน 600 ชุด
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• ด้านอาชีพ
โครงการ เชาว์ เติมความรู้ สู่อาชีพ และโครงการเห็ดหรรษาพารวย เป็นโครงการที่จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2  เป็นกิจกรรม ด้านการ
ส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกรภายในพืน้ ที่ใกล้เคียงบริษทั โดยการให้ความรูเ้ กีย่ วกับการจัดการเพาะก้อนเห็ดอย่างเต็มรูปแบบ สามารถ
นำ�มาต่อยอดเป็นอาชีพเสริมให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการกว่า 20 ครัวเรือน เป็นการรวมกลุ่มอาชีพทำ�ก้อนเชื้อเห็ดเพื่อส่งขาย
ของเกษตรกร หมู่ 2 บ้านโคกขี้เหล็ก ตำ�บลหนองกี่ อำ�เภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี และกลุ่มเปิดดอกเพื่อจำ�หน่ายของเกษตรกร
หมู่ 4 บ้านสโมง ตำ�บลหนองกี่ อำ�เภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รวมทั้ง การต่อยอดการแปรรูปผลิตภัณฑ์เห็ดเพื่อเพิ่มมูลค่า
ให้กับกลุ่มเกษตรกรทั้งการให้ความรู้ทั้งทฤษฎีและปฎิบัติ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกปฎิบัติกันพร้อมอุปกรณ์ โดยการสอนของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา และได้จัดตั้งกลุ่มเพื่อจัดจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าว  
• ด้านสิ่งแวดล้อม
โครงการ เชาว์ พัฒนาการเกษตรชุมชน อย่างยัง่ ยืน แนวคิดโครงการมาจากการสำ�รวจพืน้ ทีท่ างการเกษตรของชาวบ้านในพืน้ ทีซ่ ง่ึ ถือ
เป็นอาชีพหลักของชุมชน และการนำ�ข้อมูลจากการสานเสวนามาเป็นพืน้ ฐานในการจัดทำ�แผนงานดังกล่าว จากการสำ�รวจและการรวบรวม
ข้อมูลพบว่าพื้นที่ทำ�การเกษตรของชุมชนส่วนใหญ่มีสภาพแห้งแล้งเพาะปลูกพืชไม่ได้ผลดีเท่าที่ควรเนื่องจากสภาพดินที่มีลักษณะ
เป็นดินทราย จึงได้มีการจัดทำ�แผนงานโครงการขึ้นเพื่อทำ�การฟื้นฟูสภาพดินและเพาะปลูกเป็นแปลงเกษตรนำ�ร่องให้กับชาวบ้าน
หมู่ 9 และหมู่ 5 ตำ�บลหนองกี่ อำ�เภอกบินทร์บรุ ี จังหวัดปราจีนบุรี เป็นแปลงนำ�ร่อง วัตถุประสงค์เพือ่ สร้างงาน สร้างรายได้ให้กบั เกษตรกร
ภายในชุมชน ให้กลับมามีประกอบอาชีพทางการเกษตรได้อีกครั้ง และถือเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ปรับปรุงสภาพดินให้อุดมสมบูรณ์
• ด้านศาสนา
โครงการค่ายธรรมะ ซึง่ เป็นโครงการทีจ่ ดั ร่วมกับหน่วยงานบริหารภายในท้องถิน่   วัตถุประสงค์เพือ่ ให้เยาวชนในพืน้ ที่ ได้มโี อกาส
เรียนรู้วิถีชีวิต ภายใต้ศีล 5 ถือเป็นการทะนุบำ�รุงศาสนา และเป็นการเผยแพร่หลักธรรมคำ�สอนทางศาสนาให้กับเยาวชน ซึ่งโครงการ
นี้จะคัดเลือกวัดภายในพื้นที่และมีพระสงฆ์เป็นผู้ให้ความรู้ เช่น วัดคลองมะเลา ตำ�บลหนองกี่ อำ�เภอกบินร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
• ด้านกีฬา สาธารณสุข และความปลอดภัย
โครงการ ชุมชนสัมพันธ์ เชาว์ คัพ ตามที่ บริษัทได้เล็งเห็นความสำ�คัญของแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งส่งผลให้องค์กร
สามารถเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืนไปพร้อมกับชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท  จึงได้ประกาศนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
และกำ�หนดใช้เป็นแนวทางในการบริหารองค์กร ซึ่งการให้ความสำ�คัญกับสังคมรอบข้างควบคู่กับสังคมภายในเป็นสิ่งที่จำ�เป็น ดัง
นั้น การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการกีฬาระหว่างชุมชนและพนักงาน ภายใต้ชื่อโครงการ “ชุมชนสัมพันธ์ เชาว์คัพ” ครั้งที่ 2 เป็นการ
จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชายเพื่อเสริมสร้างให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการทำ�กิจกรรมกับพนักงานและเปิดโอกาสในการเรียนรู้ แลก
เปลี่ยนทัศนคติ รวมทั้ง ส่งเสริมสุขภาพพลานามัย เช่น หมู่ 2 บ้านโคกขี้เหล็ก, หมู่ 3 บ้านโคกลาน, หมู่ 5 บ้านทด, หมู่ 6 บ้านโคก
สั้น, หมู่ 11 บ้านรัชดาป่าจิก, หมู่ 7 บ้านคลองอุดม และหมู่ 8 บ้านคลองมะเลา ตำ�บลหนองกี่ อำ�เภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
• ด้านสังคม
โครงการ เชาว์ ปันน้�ำ ใจ สูอ้ ทุ กภัย ปี 2556 เนือ่ งจากพืน้ ทีใ่ นจังหวัดปราจีนบุรไี ด้ประสบอุทกภัย พบว่ามีชมุ ชนทีไ่ ด้รบั ความเดือดร้อน
เป็นจำ�นวนมากและมีปริมาณน้�ำ เพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็วและต่อเนือ่ ง บริษทั ตระหนักถึงความเดือดร้อนทีช่ าวบ้านได้รบั จึงได้มกี ารจัดทำ�
โครงการเพือ่ เป็นส่วนหนึง่ ในการลดผลกระทบและบรรเทาความเดือดร้อน พืน้ ทีต่ �ำ บลหนองกีแ่ ละพืน้ ที่ อำ�เภอกบินทร์บรุ ี โดยการจัด
ถุงยังชีพจำ�นวนกว่า 200 ถุง น้ำ�ดื่มจำ�นวน 2,400 ขวด พร้อมตั้งเต็นท์ประกอบอาหารชุดร่วมกับมูลนิธีสว่างพุธธรรม อำ�เภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา อีกทั้งส่งทีมพนักงานอาสาจำ�นวนกว่า 20 คน ลงเรือแจกให้กับครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบโดยในพื้นที่ดังกล่าวมี
ระดับน้ำ�สูงประมาณ 1.5-2.5 เมตร
• ด้านแรงงานสัมพันธ์
โครงการ เชาว์ ธงฟ้า ลดค่าครองชีพ บริษัทมีการสานเสวนาร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย 2 กลุ่ม คือ พนักงานและชุมชน เพื่อให้เกิด
การมีส่วนร่วมโครงการ “เชาว์ ธงฟ้า ลดค่าครองชีพ” วัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานสามารถจับจ่ายใช้สอยสินค้าในราคาย่อมเยา ซึ่ง
บริษัทมีแผนจัดโครงการปีละ 4 ครั้ง
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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

รายงานประจำ�ปี 2556
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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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บริษัท เชาว สตีล อินดัสทรี้ จำ�กัด (มหาชน)

ปัจจัยความเสี่ยง

อย่างไรก็ดี หากมีการยกเลิกนโยบายนี้ในอนาคตไม่วา่ ด้วยสาเหตุใดๆ 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�นวนเงินที่จา่ ยจริง 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

รายงานประจำ�ปี 2556
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โครงสรางผูถือหุน

โครงสร้างผู้ถือหุ้น
ร�ยชื่อผู้ถือหุ้น 10 ร�ยแรกที่มีชื่อปร�กฏต�มทะเบียนหุ้น ณ วันที่ 27 ธันว�คม 2556
สัดสวนของ
จำานวนหุ้นทั้งหมด
1. กลุ่มจิรธรรมศิร1/ิ
510,000,000
63.75%
2. กลุ่มห�ญสวัสดิ2์ /
33,700,000
4.21%
3. น�ยอุกฤษฎ์ ตัณฑเสถียร
19,610,000
2.45%
4. น�งกมลรัตน์ จิตรประดับศิลป
18,850,000
2.36%
5. น�งส�วปรีย�นุช ป�นะนนท์
17,100,000
2.14%
6. บมจ.มิลล์คอนสตีลอินดัสทรีส์
10,000,000
1.25%
7. น�ยถิรเดช พรหมศริน
7,000,000
0.88%
8. น�ยจำ�เริญ รุ่งวัฒน�เศรษฐ์
5,160,000
0.65%
9. น�ยช�ญ เลิศประเสริฐภ�กร
4,950,000
0.62%
10. น�ยประสงค์ น�คเจริญ
4,672,300
0.58%
รวม
631,042,300
78.88%
หมายเหตุ : 1/กลุม่ จิรธรรมศิริ ประกอบด้วย (ก) น�ยอน�วิล จิรธรรมศิริ ถือหุน้ จำ�นวน 408,000,000 หุน้ (ข) น�งส�วศรุต� จิรธรรมศิริ
ถือหุน้ จำ�นวน 40,500,000 หุน้ (ค) น�งส�วคู เมน ไว ถือหุน้ จำ�นวน 40,500,000 หุน้ และ (ง) น�งส�วกันย�กร พงษ์พ�นิช
ถือหุ้นจำ�นวน 21,000,000 หุ้น
2/กลุม
่ ห�ญสวัสดิป์ ระกอบด้วย(ก) น�งส�วโรสลิน ห�ญสวัสดิ์ ถือหุน้ จำ�นวน18,800,000 หุน้ และ(ข) น�ยโดม ห�ญสวัสดิ์
ถือหุ้นจำ�นวน 14,900,000 หุ้น
รายชื่อ

จำานวน(หุ้น)

นโยบายการจายเงินปันผล
นโยบายของบริษัท
บริษัทมีนโยบ�ยจ่�ยเงินปันผลในอัตร�ไม่ต่ำ�กว่�ร้อยละ 40 ของกำ�ไรสุทธิหลังหักภ�ษีเงินได้นิติบุคคลของงบก�รเงินเฉพ�ะ
และหลังหักสำ�รองต�มกฎหม�ย และเงินสะสมอื่นๆ ต�มที่บริษัทกำ�หนด ทั้งนี้ ก�รจ่�ยเงินปันผลดังกล่�วอ�จมีก�รเปลี่ยนแปลงขึ้น
อยู่กับฐ�นะก�รเงิน ผลก�รดำ�เนินง�น แผนก�รลงทุน คว�มจำ�เป็นและคว�มเหม�ะสมอื่นๆ ในอน�คต ต�มที่คณะกรรมก�รบริษัท
และ/หรือผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั เห็นสมควร นอกจ�กนี้ เงือ่ นไขของสัญญ�เงินกูไ้ ด้ระบุว�่ บริษทั ส�ม�รถจ่�ยเงินปันผลได้ ก็ตอ่ เมือ่ บริษทั
ได้รับอนุมัติให้นำ�หุ้นเข้�จดทะเบียนซื้อข�ยในตล�ดหลักทรัพย์

นโยบายของบริษัทยอย
บริษัท เวอเทค โลจิสติคส์ เซอร์วิส จำ�กัด (“บริษัทย่อย”) มีนโยบ�ยจ่�ยเงินปันผลในอัตร�ไม่ต่ำ�กว่�ร้อยละ 40 ของกำ�ไรสุทธิ
หลังหักภ�ษีเงินได้นิติบุคคลของงบก�รเงินเฉพ�ะ และหลังหักสำ�รองต�มกฎหม�ย และเงินสะสมอื่นๆ ต�มที่บริษัทกำ�หนด ทั้งนี้
ก�รจ่�ยเงินปันผลดังกล่�วอ�จมีก�รเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฐ�นะก�รเงิน ผลก�รดำ�เนินง�น แผนก�รลงทุน คว�มจำ�เป็นและ
คว�มเหม�ะสมอื่นๆ ในอน�คต ต�มที่คณะกรรมก�รบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร
บริษัท เช�ว์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (“บริษัทย่อย”) มีนโยบ�ยจ่�ยเงินปันผลในอัตร�ไม่ต่ำ�กว่�ร้อยละ 40 ของกำ�ไรสุทธิ
หลังหักภ�ษีเงินได้นิติบุคคลของงบก�รเงินเฉพ�ะ และหลังหักสำ�รองต�มกฎหม�ย และเงินสะสมอื่นๆ ต�มที่บริษัทกำ�หนด ทั้งนี้
ก�รจ่�ยเงินปันผลดังกล่�วอ�จมีก�รเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฐ�นะก�รเงิน ผลก�รดำ�เนินง�น แผนก�รลงทุน คว�มจำ�เป็นและ
คว�มเหม�ะสมอื่นๆ ในอน�คต ต�มที่คณะกรรมก�รบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร
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ปัจจัยความเสี่ยง

บริษัท พรีเมียร์ โซลูชั่น จำ�กัด (“บริษัทย่อย”) มีนโยบ�ยจ่�ยเงินปันผลในอัตร�ไม่ต่ำ�กว่�ร้อยละ 40 ของกำ�ไรสุทธิหลัง
หักภ�ษีเงินได้นติ บิ คุ คลของงบก�รเงินเฉพ�ะ และหลังหักสำ�รองต�มกฎหม�ย และเงินสะสมอืน่ ๆ ต�มทีบ่ ริษทั กำ�หนด ทัง้ นี้ ก�รจ่�ย
เงินปันผลดังกล่�วอ�จมีก�รเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฐ�นะก�รเงิน ผลก�รดำ�เนินง�น แผนก�รลงทุน คว�มจำ�เป็นและคว�มเหม�ะสม
อื่นๆ ในอน�คต ต�มที่คณะกรรมก�รบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร

ข้อมูลการจายเงินปันผลที่ผานมาของบริษัท
รอบผลประกอบการ

2554

2556

อัตร�กำ�ไรสุทธิต่อหุ้น
อัตร�เงินปันผลต่อหุ้น
อัตร�ก�รจ่�ยเงินปันผลต่อกำ�ไรสุทธิ (%)
วันที่จ่�ย

0.30 บ�ท
0.10 บ�ท
41.45%
3 พฤษภ�คม 2555

0.13 บ�ท
0.10 บ�ท
77.59%
4 ธันว�คม 2556
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โครงสรางผูถือหุน

โครงสร้างองค์กรและการจัดการ
คณะกรรมก�รบริษัท

คณะกรรมก�ร
ตรวจสอบ

คณะกรรมก�ร
บริห�รคว�มเสี่ยง

คณะกรรมก�ร
บริห�ร

คณะกรรมก�ร
สรรห�และ
กำ�หนดค่�ตอบแทน

ประธ�นเจ้�หน้�ที่
บริห�ร

ฝ่�ยตรวจสอบภ�ยใน

สำ�นักเลข�นุก�ร
บริษัท

สำ�นักง�นใหญ่

รองกรรมก�รผู้จัดก�ร

ผู้อำ�นวยก�ร
ฝ่�ยบัญชี

34

ผู้อำ�นวยก�ร
ฝ่�ยก�รเงิน
และบริห�ร
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โรงง�น

รองกรรมก�รผู้จัดก�ร

ผู้อำ�นวยก�ร
ฝ่�ยก�รข�ย
และก�รตล�ด

ผู้อำ�นวยก�ร
ฝ่�ยจัดซื้อ

ผู้จัดก�รโรงง�น

โครงสรางองคกรและการจัดการ

บริษัทได้จัดโครงสร้�งก�รจัดก�รที่สอดคล้องกับหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี โดยประกอบด้วย คณะกรรมก�รบริษัท
คณะกรรมก�รตรวจสอบ คณะกรรมก�รบริห�ร คณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง โดย
มีร�ยละเอียด ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 ดังต่อไปนี้
คณะ
คณะ
คณะ
คณะ
คณะ
กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
บริษัท ตรวจสอบ บริหาร สรรหาและ บริหารความ
10 ทาน 4 ทาน
6 ทาน กำาหนดคา
เสี่ยง
ตอบแทน 3 ทาน
4 ทาน
ดร.ปรัชญ� เปียมสมบูรณ์
รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม
ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ กัลย�ภรณ์ ป�นมะเริง
น�ยนพปฎล เจสัน จิรสันติ์
น�ยกณวรรธน์ อรัญ
น�ยสงวนเกียรติ ลิ่วมโนมนต์
น�ยม�ร์ค ดี.เรมีจ�น
น�ยอน�วิล จิรธรรมศิริ
น�งส�วคู เมน ไว
น�งส�วศรุต� จิรธรรมศิริ
น�ยสุทธิชัย สุรพัฒน์
น�ยวรวิทย์ เอื้อทรัพย์สกุล
น�ยส�ธิต เชยบุบผ�

O
XI
I
I
I
/
/
/
/
/

/
O*
/*
/*

O
/

O

/
O
/
/
/
/
/

/

/
/

หมายเหตุ : O ประธ�นกรรมก�ร X รองประธ�นกรรมก�ร I กรรมก�รอิสระ
/ กรรมก�ร
* กรรมก�รตรวจสอบผู้มีคว�มรู้ท�งด้�นบัญชีและก�รเงิน
โดยมีน�งส�วศิรริ ตั น์ คงเพ็ง เป็นเลข�นุก�รคณะกรรมก�รบริษทั และเลข�นุก�รบริษทั และน�ยสุทธิชยั สุรพัฒน์ เป็นเลข�นุก�ร
คณะกรรมก�รตรวจสอบ

1. คณะกรรมการบริษัท
กรรมการผู้มีอำานาจผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัท
กรรมก�รผู้ซึ่งมีอำ�น�จลงล�ยมือชื่อแทนบริษัท คือ น�ยอน�วิลจิรธรรมศิริหรือ น�งส�วคูเมนไว หรือ น�งส�วศรุต� จิรธรรมศิริ
กรรมก�รสองในส�มคนนี้ลงล�ยมือชื่อร่วมกันและประทับตร�สำ�คัญของบริษัท

รายงานประจําปี 2556
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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 โดยไม่มีฝา่ ยจัดการร่วมด้วยอย่างน้อยปีละ 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 ใจได้วา 
่ ฝ่ายบริหารได้น�ำ ข้อเสนอแนะเกีย่ วกับการควบคุมภายในทีผ่ ตู้ รวจสอบภายใน และผูส้ อบบัญชี
เสนอไปปรับปรุงแก้ไขแล้ว
11. การตรวจสอบภายใน
- สอบทานและอนุมัติกฎบัตรของฝ่ายตรวจสอบภายใน แผนงานประจำ�ปี ตลอดจนบุคลากรและทรัพยากรที่จำ�เป็นในการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน
- สอบทานกิจกรรมและการปฏิบตั งิ านของกลุม่ ตรวจสอบและกำ�กับ เพือ่ ให้มนั่ ใจได้วา่ ฝ่ายตรวจสอบภายในสามารถปฏิบตั งิ าน
ได้อย่างเป็นอิสระ
- สอบทานประสิทธิผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในว่า ได้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
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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

3. คณะกรรมการบริหาร
ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. คณะกรรมการบริหารมีอำ�นาจหน้าที่จัดการงานและดำ�เนินกิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทกำ�หนด หรือได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำ�เนินการเฉพาะกรณี
2. คณะกรรมการบริหารมีอำ�นาจหน้าที่ในการบริหารธุรกิจของบริษัทตามนโยบายและแผนงานที่กำ�หนดไว้
3. คณะกรรมการบริหารมีอำ�นาจตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบอำ�นาจ
38

บริษัท เชาว สตีล อินดัสทรี้ จำ�กัด (มหาชน)

โครงสรางองคกรและการจัดการ

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
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. อนุมัติคา่ ใช้จา่ ยในการซื้อทรัพย์สินอันมีลักษณะเป็นการลงทุน (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
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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

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

6. ผู้บริหาร
ณ วันที่ 31ธันวาคม 2556 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
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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. อนุมัติค่าใช้จา่ ยในการซื้อทรัพย์สินอันมีลักษณะเป็นการลงทุน (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
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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
6. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
6.1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
6.2. ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล คราวละคนหรือคราวละหลายคน
รวมกันเป็นคณะ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนน
ที่มีอยู่ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
6.3. การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุม
เป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
7. ในกรณีที่ตำ�แหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนด
ค่าตอบแทนคัดเลือกและนำ�เสนอบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำ�กัด
และ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป โดยมติดังกล่าว
ของคณะกรรมการ จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำ�นวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่เว้นแต่วาระของ
กรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน โดยบุคคลซึ่งได้รับแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำ�แหน่งกรรมการได้เพียง
เท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
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8. ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำ�แหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสาม
ในสีข่ องจำ�นวนผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง และมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของจำ�นวนหุน้ ทีถ่ อื 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)
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
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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
ความเสี่ยงโดยรวมเพื่อให้มั่นใจได้วา่ กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงได้นำ�ไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม

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

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
		 กรรมการ
ตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2556 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 ได้มีมติกำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำ�ปี
2556 ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำ�กัดเพียง เงินเดือน โบนัส เบี้ยประชุม ค่าเบี้ยประกันภัยทางธุรกิจ ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอื่น
เป็นจำ�นวนไม่เกิน 4,000,000 บาท ซึ่งมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

รายงานประจำ�ปี 2556
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องค์ประกอบค่าตอบแทน
(1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ
(2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทชุดย่อย 3 คณะ
1. คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ
2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ
3. คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ
(3) สิทธิประโยชน์อื่นๆ
1. การประกันภัยความรับผิดชอบของกรรมการ
และเจ้าหน้าที่บริหาร
(4) โบนัส ค่าเบี้ยประกันภัยทางธุรกิจ
ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอื่น

ค่าตอบแทนรายเดือน
(บาท/คน/เดือน)

ค่าเบี้ยประชุม
(บาท/คน/ครั้ง)

15,000
10,000

30,000
20,000

-ไม่มี-

15,000
10,000

-ไม่มี-

15,000
10,000

-ไม่มี-

15,000
10,000

ทุนประกันภัย วงเงิน 100,000,000 บาท
ค่าเบี้ยประกันภัย วงเงินไม่เกิน 300,000 บาท
การจ่ายโบนัส ค่าเบี้ยประกันภัยทางธุรกิจ ค่าตอบแทนพิเศษ และ
ค่าตอบแทนอื่นมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรร และ
เมื่อรวมค่าตอบแทนกรรมการของทุกคน ทุกรูปแบบแล้ว กำาหนดให้มี
จำานวนเงินไม่เกินวงเงิน 4,000,000 บาท
ทัง้ นี้ กรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหารจะไม่มสี ทิ ธิได้รบั ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบีย้ ประชุม สำาหรับการจ่ายค่าเบีย้ ประชุมจะจ่ายเป็นราย
ครั้งเฉพาะครั้งที่เข้าประชุม
ในปี 2556 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน และโบนัส ดังนี้
รายชื่อ
ดร.ปรัชญา เปียมสมบูรณ์
รองศาสตราจารย์.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยาภรณ์ ปานมะเริง
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บริษัท เชาว สตีล อินดัสทรี้ จํากัด (มหาชน)

ตำาแหน่ง

ปี 2556

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และประธาน
กรรมการสรรหาและกำาหนด
ค่าตอบแทน
กรรมการ กรรมการอิสระ ประธาน
กรรมการตรวจสอบ กรรมการ
สรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน และ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

480,000
395,000

510,000

โครงสรางองคกรและการจัดการ

รายชื่อ
นายนพปฎล เจสัน จิรสันติ์
นายกณวรรธน์ อรัญ
นายสงวนเกียรติ์ ลิ่วมโนมนต์
นายมาร์ค ดี.เรมีจาน
นายอนาวิล จิรธรรมศิริ

นางสาวคู เมน ไว
นางสาวศรุตา จิรธรรมศิริ

ตำาแหน่ง

ปี 2556

กรรมการ กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
กรรมการ และกรรมการสรรหาและ
กำาหนดค่าตอบแทน
กรรมการ
กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ
สรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ กรรมการบริหาร
รองกรรมการผู้จัดการ และผู้อำานวยการ
ฝ่ายจัดซื้อ
กรรมการ กรรมการบริหาร
และผู้อำานวยการฝ่ายขายและการตลาด

380,000

รวมทั้งสิ้น

410,000
300,000
300,000
-

2,775,000

• ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผูบ้ ริหาร
รายชื่อ
เงินเดือน โบนัส และสวัสดิการอื่นๆ

ตำาแหน่ง
5

ค่าตอบแทน (ล้านบาท)
10.65

• ค่าตอบแทนอืน่ ๆ
• เงินกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ
บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงาน เริ่มตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2554 โดยพนักงานจะจ่ายเงินสะสม
ในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือนทุกเดือน ในขณะที่บริษัทจะจ่ายเงินสมทบในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือนทุกเดือน และเมื่อเดือน
มิถุนายน 2556 บริษัทมีการจดทะเบียนแก้ไขอัตราเงินสะสมโดยพนักงานสามารถเลือกอัตราเงินสะสมได้ตามอายุงาน และบริษัท
จะจ่ายเงินสมทบในอัตราเดียวกัน เป็นดังนี้
อายุงาน
น้อยกว่า 3 ปี
ตั้งแต่ 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
ตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป

อัตราเงินสะสม (ร้อยละของค่าจ้าง)
3
3 หรือ 5
3 หรือ 5 หรือ 7

โดยในปี 2556 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพสำาหรับผู้บริหาร 5 ราย รวมทั้งสิ้น 347,773 บาท
รายงานประจําปี 2556
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การกำ�กับดูแลกิจการ

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
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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

รายงานประจำ�ปี 2556
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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
ในสัญญาที่ท�ำ 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

2. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ทักษะและความเชี่ยวชาญที่หลากหลายและมีภาวะผู้น� 
ำ 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)

รายงานประจำ�ปี 2556
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		 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 และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสินรวมถึงไม่มีอ�ำ นาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ
คณะกรรมการตรวจสอบจะนำ�เสนอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการที่มีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบและได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
หรือสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมทั้งจะได้มีการเปิดเผยไว้ในงบการเงิน รายงานประจำ�ปีและ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1) ด้วย
		 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�คัญของบริษัทได้ด�ำ เนินการ
ตามแนวทางที่ก�ำ 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�คัญทั้งข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่การเงินบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนและสม่�ำ เสมอ
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3. การประชุมคณะกรรมการ
ตามข้อบังคับของบริษทั บริษทั จัดให้มกี ารประชุมคณะกรรมการบริษทั อย่างน้อยทุก 3 เดือน และจะจัดให้มกี ารประชุมพิเศษเพิม่
ตามความจำาเป็น มีการส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจาำ เป็นรีบด่วนเพือ่ รักษาสิทธิประโยชน์ของ
บริษัท ทั้งนี้ในการประชุมแต่ละครั้งได้มีการกำาหนดวาระในการประชุมอย่างชัดเจน มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอ
โดยจัดส่งให้กับคณะกรรมการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม
ในการประชุม ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ร่วมกันกำาหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่อง
เข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆเพื่อเข้ารับพิจารณาเป็นวาระ
การประชุมได้ โดยที่กรรมการทุกท่านสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผย และมีประธานที่ประชุมเป็นผู้ประมวล
ความเห็นและข้อสรุปที่ได้จากการประชุม ทั้งนี้ในการลงมติในที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทให้ถือมติเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการ
คนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเพื่อชี้ขาด นอกจากนี้รายงานการประชุมจะถูกจัดทำา
เป็นลายลักษณ์อักษรภายหลังมีการประชุมเสร็จ และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมให้
คณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้
ในปี 2556 บริษัทได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง คณะกรรมการบริหาร
10 ครั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 6 ครั้ง และคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 1 ครั้ง โดยมีรายละเอียด
การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านดังนี้

คณะ
คณะ
คณะ
คณะ
คณะ
กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
บริษัท ตรวจสอบ บริหาร สรรหาและ บริหาร
รวม 6 ครั้ง รวม 5 ครั้ง รวม 10 ครัง้ กำาหนดค่า ความเสี่ยง
ตอบแทน รวม 6 ครั้ง
รวม 1 ครั้ง
ดร.ปรัชญา เปียมสมบูรณ์
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

6/6
6/6
6/6
6/6
5/6
5/6
5/6
5/6
4/6
4/6
-

5/5
5/5
5/5
5/5
-

10/10
10/10
8/10
10/10
10/10
9/10

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

6/6
5/6
5/6
-
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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

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 2556
รายชื่อ

จำานวน (หุ้น)
31 ธ.ค. 2555
31 ธ.ค. 2556

จำานวนหุ้นเพิ่ม (ลด)
ระหว่างปี (หุ้น)

ดร.ปรัชญา เปียมสมบูรณ์
888,400
888,400
รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง
นายนพปฎล เจสัน จิรสันติ์
นายกณวรรธน์ อรัญ
นายสงวนเกียรติ ลิ่วมโนมนต์
นายมาร์ค ดี. เรมีจาน
78,400
78,400
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 คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก�ำ หนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งสอดคล้องกับ
ข้อกำ�หนดและแนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบและขอบเขตตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และภารกิจที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นอิสระ เพื่อช่วยให้การดำ�เนินงานของบริษัทเป็นไปโดยปราศจากความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ มีระบบการควบคุมภายในทีเ่ พียงพอ และผูบ้ ริหารสามารถปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซือ่ สัตย์สจุ ริต และเป็นไปตามนโยบาย
ของบริษัท  
ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการจัดประชุมรวม 5 ครั้ง และมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจ
สอบแต่ละท่าน ดังนี้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง
เข้าร่วมประชุม   5    ครั้ง
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม
เข้าร่วมประชุม     5    ครั้ง
3. นายนพปฏล เจสัน
จิรสันติ์
เข้าร่วมประชุม     5    ครั้ง
4. นายกณวรรธน์
อรัญ
เข้าร่วมประชุม   5    ครั้ง
โดยสามารถสรุปสาระสำ�คัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้
1. สอบทานงบการเงินและงบการเงินรวมของของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำ�ปี ซึ่ง
ผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และนำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา
ร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยเห็นด้วยกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินประจำ�ปี 2556 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 และบรรลุตามเป้าหมายที่ก�ำ 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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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

4. พิจารณาเสนอคณะกรรมการบริษทั เพือ่ แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีประจำาปี 2557 โดยเสนอให้นายประดิษฐ์ รอดรอยทุกข์ จากบริษทั
เอเอสที มาสเตอร์ จำากัด และ/หรือ นางสุวมิ ล กฤตยาเกียรณ์ และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรญั รัตน์ จากบริษทั สอบบัญชี
ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำาปี 2557 พร้อมทั้งได้พิจารณาค่าตอบแทนการสอบบัญชี
เพื่อนำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
5. ร่วมประชุมพิจารณาหารือและแลกเปลีย่ นข้อคิดเห็นกับผูบ้ ริหารของบริษทั และผูส้ อบบัญชีเป็นครัง้ คราว เพือ่ รับทราบข้อสังเกต
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน
6. พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพือ่ ให้บริษทั มีการปฏิบตั เิ ป็นไปตามทีก่ ฎหมาย
และกฎระเบียบตามทีค่ ณะกรรมการกำากับตลาดทุนและหน่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกำาหนด และเปิดเผยข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้อง
โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ในปี 2556 บริษัทมีการจัดทำารายงานทางการเงิน และเปิดเผยข้อมูลอย่าง
เพียงพอและถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในที่
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งมีระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม ตลอดจนมีกระบวนการกำากับดูแลกิจการที่ดี โดย
คณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏิบตั หิ น้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาลและแนวทางปฏิบตั ทิ ดี่ ขี องคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และได้ให้คำาแนะนำาและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัท

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง
ประธานกรรมการตรวจสอบ

รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม
กรรมการตรวจสอบ

นายนพปฏล เจสัน จิรสันติ์
กรรมการตรวจสอบ

นายกณวรรธน์ อรัญ
กรรมการตรวจสอบ
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การควบคุมภายใน
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556  โดยมีกรรมการตรวจสอบสอบทั้ง 4 ท่าน
เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยการอนุมัติแบบประเมินที่ฝ่ายบริหารจัด
ทำ�และรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ แล้วสรุปได้ว่า จาการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 องค์
ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล
และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทได้จัดให้
บุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำ�เนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแล
การดำ�เนินของบริษัทย่อย ให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำ�ไปใช้โดยมิชอบ
หรือโดยไม่มีอ�ำ นาจ สำ�หรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้ว

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 ได้แต่งตั้งบริษัท ภัทรเกียรติ
ออดิท แอนด์ คอนซัลติ้ง จำ�กัด ให้ปฎิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 - 31 ธันวาคม 2556
ซึ่งบริษัท ภัทรเกียรติ ออดิท แอนด์ คอนซัลติ้ง จำ�กัด ได้มอบหมายให้ นายไชยโรจน์ ภัทรเกียรติพงษ์ ตำ�แหน่ง ที่ปรึกษาด้าน
การตรวจสอบภายใน เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท ภัทรเกียรติ ออดิท แอนด์ คอนซัลติ้ง จำ�กัด และ นายไชยโรจน์
ภัทรเกียรติพงษ์  แล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์
ในการปฎิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในในธุรกิจ/อุตสาหกรรมที่มีลักษณะเดียวกับบริษัท มาเป็นระยะ 1 ปี เคยเข้ารับการอบรม
ในหลักสูตรทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั งิ านด้านตรวจสอบภายใน ได้แก่ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต (CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT
: CPA), ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต (CERTIFIED INTERNAL AUDITOR: CIA) และ THE INSTITUTE OF INTERNAL
AUDITORS (IIA) - USA รุ่นที่ 1 ของปี 2541 โดยสอบได้ 1 ใน 5 คนแรกของประเทศไทย และบริษัทยังได้จัดตั้งฝ่ายตรวจสอบ
ภายในเพื่อทำ�หน้าที่ประสานงานกับผู้ตรวจสอบอิสระที่ว่าจ้างภายนอกด้วย
ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำ�รงตำ�แหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายการระหว่างกัน
บริษัทมีการทำารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งต่างๆ โดยรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการทำารายการกับผู้ถือ
หุ้นและ/หรือผู้บริหารของบริษัท รวมถึงการทำารายการกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นผู้ถือหุ้นและ/หรือ
ผู้บริหาร ซึ่งสามารถสรุปลักษณะความสัมพันธ์ได้ดังนี้
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
นายอนาวิล จิรธรรมศิริ
นายธนชาต เผ่าพงษ์ไพบูลย์

บริษัท เวอเทค โลจิสติคส์ เซอร์วิส จำากัด (“เวอเทค”)
บริษัท เชาว์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด
บริษัท พรีเมียร์ โซลูชั่น จำากัด
บริษัท สำานักกฎหมาย ลิ่วมโนมนต์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด

ลักษณะความสัมพันธ์
เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท
เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ของ
บริษัท เวอเทค โลจิสติคส์ เซอร์วิส จำากัด
ซึ่งเป็น บริษัทย่อยของบริษัท
เป็นบริษัทย่อยของบริษัท
เป็นบริษัทย่อยของบริษัท
เป็นบริษัทย่อยของบริษัท
มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท
คือ นายสงวนเกียรติ์ ลิ่วมโนมนต์

• รายการซื้อขายสินค้า/บริการ หรือทรัพย์สินของบริษัท
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะรายการ

มูลค่าของรายการ
(ล้านบาท)

บริษัท เวอเทค โลจิสติคส์
เซอร์วิส จำากัด

บริษัทว่าจ้างเพื่อใช้บริการ
ด้านขนส่ง

76.77

บริษัท สำานักกฎหมาย
ลิ่วมโนมนต์
อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด

บริษัทว่าจ้างเพื่อใช้บริการ
ด้านที่ปรึกษากฎหมาย

0.16

บริษัท เวอเทค โลจิสติคส์
เซอร์วิส จำากัด

บริษัทได้รับค่าเช่าพื้นที่
สำานักงาน

0.26

บริษทั พรีเมียร์ โซลูชน่ั จำากัด บริษัทได้รับค่าเช่าพื้นที่
สำานักงาน

0.20

ความจำาเปนและเหตุผล
บริษัทใช้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์
ให้แก่ลูกค้า และขนส่งภายในบริษัท
โดยเป็นไปตามราคาตลาด
บริษัทใช้บริการด้านที่ปรึกษา
กฎหมายสำาหรับการดำาเนินธุรกิจ
ทั่วไป โดยเป็นไปตามราคาที่ตกลง
ร่วมกัน
บริษทั ให้เช่าพืน้ ทีส่ าำ นักงานและพืน้ ที่
โรงงานเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ
โดยเป็นไปตามราคาที่ตกลงร่วมกัน
บริษัทให้เช่าพื้นที่สำานักงาน เพื่อใช้
ในการประกอบธุรกิจ โดยเป็นไป
ตามราคาที่ตกลงร่วมกัน
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รายการระหว่างกัน

• รายการค้ำาประกันเงินกู้ยืมสถาบันการเงินและสัญญาเช่าซื้อของบริษัท
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
นายอนาวิล จิรธรรมศิริ

ลักษณะรายการ
ค้ำาประกันวงเงินสินเชื่อรวม
2,962 ล้านบาท ให้แก่บริษัท
โดยแบ่งเป็น
1.1 เงินเบิกเกินบัญชี
และเงินกู้ยืมระยะสั้น
1.2 หนังสือค้ำาประกัน
1.3 เลตเตอร์ออฟเครดิต

มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)

ความจำาเปนและเหตุผล
เพื่อใช้เป็นในการดำาเนินธุรกิจ
ของบริษัท โดยไม่มีค่า
ธรรมเนียมค้ำาประกันเงินกู้

1,229.64
64.19
-

• รายการค้ำาประกันเงินกู้ยืมสถาบันการเงินและสัญญาเช่าซื้อของบริษัท เวอเทค โลจิสติคส์ เซอร์วิส จำากัด
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะรายการ

มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)

ความจำาเปนและเหตุผล

นายธนชาต เผ่าพงษ์ไพบูลย์

ค้ำาประกันสัญญาเช่าซื้อ และ
หนังสือค้ำาประกันที่ออกโดย
สถาบันการเงินให้แก่เวอเทค
ได้นำาวงเงินส่วนหนึ่งที่บริษัท
ศรีธนเทพ จำากัด ได้รับอนุมัติ
จากสถาบันการเงินเข้ามาค้ำา
ประกันหนังสือค้ำา
ประกันที่ออกโดยสถาบันการ
เงินสำาหรับการใช้บัตรน้ำามัน

38.09

เพื่อใช้เป็นในการดำาเนินธุรกิจ
ของเวอเทค โดยไม่มีค่า
ธรรมเนียมค้ำาประกันเงินกู้
เป็นการค้ำาประกันในหนังสือ
ค้ำาประกันที่ออกโดยสถาบัน
การเงินสำาหรับการใช้
บัตรน้ำามัน

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 ก ทรั 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�เนินการค้าปกติใน
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 2556 บริษัทมีรายได้รวมจำ�นวน 4,836 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จำ�นวน 473 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรา
ร้อยละ 11 ซึง่ เป็นผลมาจากราคาขายเหล็กแท่งทีม่ กี ารปรับตัวเพิม่ สูงขึน้ ตามสภาวะเศรษฐกิจทีม่ คี วามต้องการใช้ทเี่ พิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง
ประกอบกับการขยายธุรกิจในด้านการลงทุนและให้คำ�ปรึกษาในการพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังงานทดแทน ส่งผลให้บริษัทมีรายได้
เติบโตเพิ่มมากขึ้น
ต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย
• ต้นทุนขายและต้นทุนบริการ
ในปี 2556 บริษัทมีต้นทุนขายและบริการจำ�นวน 4,520 ล้านบาท โดยมีอัตราส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายร้อยละ 96
เปรียบเทียบกับปี 2555 ที่มีอัตราส่วนดังกล่าวร้อยละ 95 เนื่องจากการบริหารสินค้าคงเหลือ รวมถึงการจัดซื้อวัตถุดิบที่มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
• ค่าใช้จ่ายในการขาย
ในปี 2556 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขาย จำ�นวน 65 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำ�นวน 9 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.6 เมื่อเทียบ
กับปี 2555 เนื่องจากมีปริมาณการขายที่เพิ่มมากขึ้น ทำ�ให้มีค่าใช้จ่ายในการขนส่งเพิ่มสูงขึ้น
• ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ในปี 2556 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหาร จำ�นวน 70 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จำ�นวน 0.7 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 1.11 เนื่องจากการขยายธุรกิจในส่วนของการพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังงานทดแทน ประกอบกับการปรับฐาน
เงินเดือนของพนักงาน
• ต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงินของบริษัทมาจากดอกเบี้ยเงินกู้ยืมสถาบันการเงินและสินเชื่อเช่าซื้อ โดยในปี 2556 มีจำ�นวน 70 ล้านบาท
ลดลง 22 ล้านบาท เนื่องจากการบริหารแหล่งเงินกู้อย่างมีประสิทธิภาพ และภาระหนี้ที่ลดลง
กำ�ไรสุทธิ
ในปี 2556 บริษัทมีกำ�ไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทจำ�นวน 105.17 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำ�ไรสุทธิร้อยละ 2.24 และอัตรา
ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นร้อยละ 8.29 เปรียบเทียบกับปี 2555 ที่มีกำ�ไรสุทธิ 25 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำ�ไรสุทธิ ร้อยละ 0.62
และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นร้อยละ 2.00 โดยกำ�ไรสุทธิและอัตรากำ�ไรของบริษัทที่เพิ่มขึ้นเกิดจากราคาขายเหล็กที่มี
การปรับตัวสูงขึ้นตามปริมาณความต้องการ รวมทั้งการขยายธุรกิจในการลงทุนและพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังงานทดแทน

การวิเคราะห์ฐานะการเงิน
สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำ�นวน 3,180 ล้านบาท ลดลงจำ�นวน 613 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16
โดยการลดลงของสินทรัพย์ที่สำ�คัญมาจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า สินค้าคงเหลือที่ลดลง เนื่องจากมี
การบริหารสินค้าและการเร่งรับชำ�ระได้ดีขึ้น โดยนำ�เงินสดที่ได้รับไปจ่ายชำ�ระหนี้เงินกู้ นอกจากนี้ สินทรัพย์ที่สำ�คัญอื่นของบริษัท
ได้แก่ เงินฝากที่ติดภาระค้ำ�ประกัน ตามสัญญาเงินกู้ที่บริษัทได้ขอวงเงินกับธนาคารพาณิชย์เพิ่มมากขึ้น
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สภาพคล่อง
ในปี 2556 บริษทั ได้รบั กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำ�เนินงาน 383 ล้านบาท และจากผลประกอบการทีม่ กี �ำ ไร ทัง้ นีเ้ นือ่ งจาก
การเร่งรับชำ�ระหนี้ และจากการบริหารจัดการวัตถุดิบที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำ�ให้บริษัทมีสภาพคล่องเพิ่มขึ้น โดยบริษัทมีการนำ�
เงินสดสุทธิที่ได้มาไปใช้ในกิจกรรมลงทุน จำ�นวน 117 ล้านบาท โดยเป็นการนำ�เงินไปค้�ำ ประกันการขอสินเชือ่ กับสถาบันการเงิน และ
เป็นการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ และกิจกรรมจัดหาเงิน จำ�นวน 663 ล้านบาท โดยเป็นการจ่ายชำ�ระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะ
ยาว รวมทั้งมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยรวมแล้วทำ�ให้บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิลดลง 397 ล้านบาท

แหล่งที่มาของเงินทุน
หนี้สิน
บริษัทมีหนี้สินรวมจำ�นวน 1,871 ล้านบาท ลดลงจำ�นวน 644 ล้านบาท โดยสาเหตุมาจากการจ่ายชำ�ระคืนเงินกู้ยืม
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
ส่วนของผู้ถือหุ้น
บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็นส่วนของบริษัทจำ�นวน 1,283 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำ�นวน 19 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจาก
ผลประกอบการที่บริษัทมีกำ�ไร จำ�นวน 105 ล้านบาท โดยในระหว่างปีบริษัทได้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็น
จำ�นวนเงิน 80 ล้านบาท

โครงสร้างเงินทุน
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่31 ธันวาคม 2556 อยู่ในระดับ 1.43 เท่า เปรียบเทียบกับอัตราส่วน ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2555 ที่อยู่ในระดับ 1.95 เท่า โดยเป็นผลมาจากการชำ�ระคืนกู้ยืมทั้งระยะสั้นและระยะยาวแก่สถาบันการเงิน

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปี 2556
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี
บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำ�กัด ที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทสังกัดในรอบปีบัญชี 2556
เป็นจำ�นวน 700,000 บาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยจำ�นวน 260,000 บาท โดยบริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการใช้บริการอื่นจาก
ผู้สอบบัญชี
ค่าบริการอื่นๆ
-ไม่มี-
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คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำากัด (มหาชน) และงบการเงินรวมของ
บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รวมทั้งข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำาปี 2556
ซึง่ งบการเงินดังกล่าวจัดทำาขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีทเี่ หมาะสมและถือปฏิบตั อิ ย่างสม่าำ เสมอ
และใช้ดลุ ยพินจิ อย่างระมัดระวัง และประมาณการทีส่ มเหตุสมผลในการจัดทำา รวมทัง้ ให้มกี ารเปิดเผยข้อมูลทีส่ าำ คัญอย่างเพียงพอใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป
คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เพือ่ ให้มนั่ ใจได้อย่างมีเหตุผลว่าข้อมูลทางบัญชีมคี วามถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอทีจ่ ะดำารงรักษาไว้ซงึ่ ทรัพย์สนิ ตลอดจน
เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำาเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำาคัญ
คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำานวน 4 ท่าน เพือ่ ทำาหน้าทีส่ อบทาน
นโยบายการบัญชีและคุณภาพของรายงานทางการเงิน สอบทานระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน ตลอดจนพิจารณาการ
เปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่ วกับเรือ่ งนีป้ รากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจ
สอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำาปีนี้แล้ว
งบการเงินของบริษัท และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท
เอเอสที มาสเตอร์ จำากัด โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำาปีนี้แล้ว
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในโดยรวมอยู่ในระดับดีเป็นที่น่าพอใจ และสามารถสร้าง
ความเชือ่ มัน่ อย่างมีเหตุผลได้วา่ งบการเงินของบริษทั และงบการเงินรวมของบริษทั และบริษทั ย่อย สำาหรับปีสนิ้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม
2556 ได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานทีถ่ กู ต้องตามทีค่ วรตามหลักการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป และปฏิบตั ถิ กู ต้องตามกฎหมาย
และกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง

ดร.ปรัชญา เปียมสมบูรณ์
ประธานกรรมการ
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บริษัท เชาว สตีล อินดัสทรี้ จํากัด (มหาชน)

นายอนาวิล จิรธรรมศิริ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของ บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำ�กัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะ
การเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแส
เงินสดรวม สำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำ คัญและ หมายเหตุเรื่องอื่นๆ และได้ตรวจสอบ
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำ�กัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำ�และการนำ�เสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำ�เป็นเพื่อให้สามารถจัดทำ�งบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูล
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจ
สอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำ�หนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำ�หนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจ
สอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญหรือไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วธิ กี ารตรวจสอบเพือ่ ให้ได้มาซึง่ หลักฐานการสอบบัญชีเกีย่ วกับจำ�นวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน
วิธกี ารตรวจสอบทีเ่ ลือกใช้ขนึ้ อยูก่ บั ดุลยพินจิ ของผูส้ อบบัญชี ซึง่ รวมถึงการประเมินความเสีย่ งจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระสำ�คัญของงบการเงิน ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสีย่ งดังกล่าว ผูส้ อบบัญชีพจิ ารณา
การควบคุมภายในทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดทำ�และการนำ�เสนองบการเงินโดยถูกต้องตามทีค่ วรของกิจการ เพือ่ ออกแบบวิธกี ารตรวจสอบ
ทีเ่ หมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือ่ วัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจ
สอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำ�
ขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำ�เสนอของงบการเงินโดยรวม
ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผลการดำ�เนินงานและกระแสเงินสด สำ�หรับปี
สิ้นสุดวันเดียวกันของ บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำ�กัด
(มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำ�คัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น
ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5 เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี เนื่องจากการนำ�มาตรฐานการ
บัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ มาถือปฏิบัติ บริษัทฯได้ปรับย้อนหลังงบการเงินสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่แสดง
เป็นข้อมูลเปรียบเทียบ เพือ่ สะท้อนรายการปรับปรุงจากการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชีดงั กล่าว และนำ�เสนองบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 เพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ โดยใช้นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้ดังกล่าวด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ ข้าพเจ้า
มิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีนี้แต่อย่างใด

รายงานประจำ�ปี 2556
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เรื่องอื่น

งบการเงินรวมของบริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เชาว์ สตีล
อินดัสทรี้ จำากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ก่อนการปรับปรุงใหม่ตามที่กล่าวในวรรคข้อมูลและเหตุการณ์ ที่เน้นที่แสดง
เป็นข้อมูลเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีท่านอื่นในสำานักงานเดียวกันกับข้าพเจ้า ซึ่งได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข
และได้ให้ข้อสังเกตเรื่องการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีที่ดินจากวิธีราคาทุนเป็นวิธีการตีราคาใหม่ และ
บัญชีสินค้าคงเหลือสำาหรับสินค้าสำาเร็จรูปจากวิธีเฉพาะเจาะจงเป็นวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนักตามรายงานลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556

นายประดิษฐ รอดลอยทุกข์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 218
บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำากัด
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557
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งบการเงิน

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ณ วันที 31 ธันวาคม 2556

\

บาท
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

2556
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
1 มกราคม

31 ธันวาคม

2555

2555

2556

(ปรับปรุ งใหม่)

(ปรับปรุ งใหม่)

31 ธันวาคม

1 มกราคม

2555

2555

(ปรับปรุ งใหม่)

(ปรับปรุ งใหม่)

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

8

38,796,378

435,428,569

433,169,687

9

34,000,000

10

829,928,558

900,204,289

435,457,168

819,071,033

899,643,993

434,741,925

ลูกหนีอืน

11

79,361,469

59,652,273

24,765,215

23,147,679

56,942,126

24,804,845

เงินให้กยู้ มื ระยะสันแก่บริ ษทั ย่อย

12

สิ นค้าคงเหลือ

13

-

-

610,421,640

ลูกหนีการค้า

-

-

35,113,913

เงินลงทุนชัว คราว

-

-

613,637,601

-

37,225,800

-

-

-

648,371,875

773,018,563

540,028,827

648,371,875

773,018,563

540,028,827

ลูกหนีกรมสรรพากร

8,846,261

24,413,481

36,294,341

8,815,430

24,413,481

36,294,341

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน

5,420,049

5,212,570

5,709,379

5,085,428

5,236,130

3,227,412

1,644,724,590

2,197,929,745

1,655,892,531

1,576,831,158

2,192,423,980

1,649,518,990

25,831,317

รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากทีติดภาระคําประกัน

14

146,278,546

104,368,973

เงินลงทุนเผือ ขาย

15

19,440,000

25,440,000

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

16

-

-

145,027,545

104,368,973

25,831,317

-

19,440,000

25,440,000

7,200,000

-

52,750,000

7,200,000

-

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์

17

1,368,705,096

1,462,415,838

1,511,933,607

1,310,733,647

1,386,671,900

1,421,044,005

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

18

1

1,613,285

3,381,599

1

1,613,285

3,381,599

942,912

895,720

1,160,166

942,912

895,720

1,039,580

1,535,366,555
3,180,091,145

1,594,733,816
3,792,663,561

1,542,306,689
3,198,199,220

1,528,894,105
3,105,725,263

1,526,189,878
3,718,613,858

1,458,496,501
3,108,015,491

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี
________________________________ กรรมการ
( นายอนาวิล จิรธรรมศิริ )

________________________________ กรรมการ
( นางสาวศรุ ตา จิรธรรมศิริ)

รายงานประจำ�ปี 2556
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งบการเงิน

บริษัท เชาว สตีล อินดัสทรี้ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2556
บาท
31 ธันวาคม
2556
หมายเหตุ

หนีสินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีสินหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสันจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนีการค้า
เจ้าหนีอืน
เงินกูย้ มื ระยะยาว
ส่ วนทีครบกําหนดชําระภายในหนึงปี
เงินกูย้ มื ระยะยาวส่ วนทีจดั เป็ น
หนีสินหมุนเวียน
หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน
ส่ วนทีครบกําหนดชําระภายในหนึงปี
เงินกูย้ มื ระยะสันจากบุคคลทีเกียวข้องกัน
หนีสินหมุนเวียนอืน
รวมหนีสินหมุนเวียน
หนีสินไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาว
หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน
หนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนีสินไม่หมุนเวียน
รวมหนีสิน

19

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
2555
(ปรับปรุ งใหม่)

1 มกราคม
2555
(ปรับปรุ งใหม่)

31 ธันวาคม
2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
2555
(ปรับปรุ งใหม่)

20

1,299,636,292
296,826,403
88,324,875

1,774,992,742
369,796,289
70,328,716

1,160,089,875
248,513,088
74,556,258

1,299,636,292
293,947,159
87,442,320

1,774,992,742
367,526,379
72,952,876

1,160,089,875
247,084,526
78,303,373

21

66,000,000

97,086,188

106,280,000

66,000,000

97,086,188

106,280,000

21

66,380,000

132,380,000

66,380,000

132,380,000

22
7.2

20,413,998
350,000
2,033,720
1,839,965,288

19,590,147
794,990
2,464,969,072

18,708,958
1,631,080
1,755,277
1,611,534,536

750,743
1,814,156,514

71,030
651,048
2,445,660,263

594,250
947,091
1,593,299,115

21
22
5
23

17,673,291
9,477,831
3,506,208
30,657,330
1,870,622,618

39,134,070
9,477,831
1,105,126
49,717,027
2,514,686,099

229,466,188
58,652,758
674,774
288,793,720
1,900,328,256

9,477,831
3,132,961
12,610,792
1,826,767,306

9,477,831
1,105,126
10,582,957
2,456,243,220

229,466,188
69,328
674,774
230,210,290
1,823,509,405

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

________________________________ กรรมการ
( นายอนาวิล จิรธรรมศิริ )

68

1 มกราคม
2555
(ปรับปรุ งใหม่)

บริษัท เชาว สตีล อินดัสทรี้ จำ�กัด (มหาชน)

________________________________ กรรมการ
( นางสาวศรุ ตา จิรธรรมศิริ)

-

งบการเงิน

บริษัท เชาว สตีล อินดัสทรี้ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ณ วันที 31 ธันวาคม 2556
บาท
31 ธันวาคม
2556
หมายเหตุ

หนีสินและส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุน้ - หุน้ สามัญ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 800,000,000 หุน้
ทุนทีออกและชําระแล้ว
หุน้ สามัญ 800,000,000 หุน้
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรเพือทุนสํารองตามกฎหมาย
ทียงั ไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอืนของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
รวมส่ วนของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

25

รวมหนีสินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
2555
(ปรับปรุ งใหม่)

1 มกราคม
2555
(ปรับปรุ งใหม่)

31 ธันวาคม
2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
2555
(ปรับปรุ งใหม่)

1 มกราคม
2555
(ปรับปรุ งใหม่)

800,000,000

800,000,000

800,000,000

800,000,000

800,000,000

800,000,000

800,000,000
380,845,258

800,000,000
380,845,258

800,000,000
380,845,258

800,000,000
380,845,258

800,000,000
380,845,258

800,000,000
380,845,258

11,628,533
62,043,785
28,411,698
1,282,929,274
26,539,253
1,309,468,527

6,328,363
43,827,260
33,292,486
1,264,293,367
13,684,095
1,277,977,462

5,100,000
99,586,779
1,285,532,037
12,338,927
1,297,870,964

11,628,533
58,072,468
28,411,698
1,278,957,957
1,278,957,957

6,328,363
41,904,531
33,292,486
1,262,370,638
1,262,370,638

5,100,000
98,560,828
1,284,506,086
1,284,506,086

3,180,091,145

3,792,663,561

3,198,199,220

3,105,725,263

3,718,613,858

3,108,015,491

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

________________________________ กรรมการ
( นายอนาวิล จิรธรรมศิริ )

________________________________ กรรมการ
( นางสาวศรุ ตา จิรธรรมศิริ)

รายงานประจำ�ปี 2556

69

งบการเงิน

บริษัท เชาว สตีล อินดัสทรี้ จำ�กัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย
บริษทั เชาว์ สตีล อินดัสทรี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2556
บาท
งบการเงินรวม
2556

2555
(ปรับปรุ งใหม่)

หมายเหตุ
รายได้
รายได้จากการขายและให้บริ การ
รายได้อืน
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนขายและให้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายจากการหยุดผลิต
รวมค่าใช้จ่าย
กําไรก่ อนต้ นทุนทางการเงินและค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสํ าหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ ขาย
ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาทีดิน
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน สํ าหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี
การแบ่ งปันกําไร
ส่ วนทีเป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนทีเป็ นของส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
การแบ่ งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่ วนทีเป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนทีเป็ นของส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไรต่ อหุ้นขันพืน ฐาน
กําไรส่ วนทีเป็ นของบริ ษทั ใหญ่

31

27

17
23

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
(ปรับปรุ งใหม่)

4,813,437,482
22,838,597
4,836,276,079

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

4,800,879,392
22,580,642
4,823,460,034

4,343,036,159
14,295,332
4,357,331,491

4,520,357,546
65,357,851
70,329,723
4,656,045,120
180,230,959
(69,942,395)
110,288,564
(1,717,020)
108,571,544

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

4,513,215,395
79,545,717
61,322,116
4,654,083,228
169,376,806
(66,270,912)
103,105,894
103,105,894

4,112,635,777
66,608,048
45,570,191
21,025,126
4,245,839,142
111,492,349
(86,925,083)
24,567,266
24,567,266

(4,880,788)
-

(4,618,840)
37,911,326

(4,880,788)
-

(4,618,840)
37,911,326

(1,649,691)
(6,530,479)
102,041,065

33,292,486
60,101,698

(1,637,787)
(6,518,575)
96,587,319

33,292,486
57,859,752

105,166,386
3,405,158
108,571,544

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

103,105,894
103,105,894

24,567,266
24,567,266

98,635,907
3,405,158
102,041,065

58,756,530
1,345,168
60,101,698

96,587,319
96,587,319

57,859,752
57,859,752

0.13

0.03

0.13

0.03

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี
70

________________________________
บริษัท เชาว สตีล อินดัสทรี้ จำ�กัด (มหาชน) กรรมการ
( นายอนาวิล จิรธรรมศิริ )

________________________________ กรรมการ
( นางสาวศรุ ตา จิรธรรมศิริ)

เกียวกับภาษีเงินได้

________________________________ กรรมการ
( นายอนาวิล จิรธรรมศิริ )

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2556

800,000,000

-

-

25

จัดสรรสํารองตามกฎหมาย

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

-

กําไรสําหรับปี

-

26

เงินปันผลจ่าย

800,000,000

การลงทุนในบริ ษทั ย่อยโดยส่วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2556 - หลังการปรับปรุ ง

-

800,000,000

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2556 - ก่อนการปรับปรุ ง

ผลสะสมจากการเปลียนแปลงนโยบายการบัญชี

800,000,000

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2555

5

25

-

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

จัดสรรสํารองตามกฎหมาย

-

800,000,000
-

26

ทุนทีออกและชําระ
แล้ว

กําไรสําหรับปี

เงินปันผลจ่าย

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2555

หมายเหตุ

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

380,845,258

-

-

-

-

-

380,845,258

-

380,845,258

380,845,258

-

-

-

-

380,845,258

ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้น

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

11,628,533

-

5,300,170

-

-

-

6,328,363

-

6,328,363

6,328,363

-

1,228,363

-

-

5,100,000

ตามกฎหมาย

ทุนสํารอง

62,043,785

(1,649,691)

(5,300,170)

105,166,386

(80,000,000)

-

43,827,260

-

43,827,260

43,827,260

-

(1,228,363)

25,464,044

(79,995,200)

99,586,779

ทียงั ไม่ได้จดั สรร

กําไรสะสม

บาท

-

-

-

-

37,911,326

-

-

-

-

-

37,911,326

(9,477,831)

47,389,157

37,911,326

37,911,326

-

-

-

-

- สุ ทธิจากภาษี

จากการตีราคาทีดิน

________________________________ กรรมการ
( นางสาวศรุ ตา จิรธรรมศิริ)

(9,499,628)

(4,880,788)

-

-

-

-

(4,618,840)

-

(4,618,840)

(4,618,840)

(4,618,840)

ของเงินลงทุนเผือ ขาย

มูลค่ายุติธรรม

ส่ วนเกินทุน

28,411,698

(4,880,788)

-

-

-

-

33,292,486

(9,477,831)

42,770,317

33,292,486

33,292,486

-

-

-

1,282,929,274

(6,530,479)

-

105,166,386

(80,000,000)

-

1,264,293,367

(9,477,831)

1,273,771,198

1,264,293,367

33,292,486

-

25,464,044

(79,995,200)

1,285,532,037

ผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั ใหญ่

ของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น

-

รวมส่วนของ

รวม
องค์ประกอบอืน

องค์ประกอบอืนของส่วนของผูถ้ ือหุน้
ผลต่างจากการเปลียนแปลง

บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลีย นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้นรวม
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2556

26,539,253

-

-

3,405,158

-

9,450,000

13,684,095

-

13,684,095

13,684,095

-

-

1,345,168

-

12,338,927

ส่วนได้เสี ยทีไม่มี
อํานาจควบคุม

1,309,468,527

(6,530,479)

-

108,571,544

(80,000,000)

9,450,000

1,277,977,462

(9,477,831)

1,287,455,293

1,277,977,462

33,292,486

-

26,809,212

(79,995,200)

1,297,870,964

รวม

หน้า 8

งบการเงิน

รายงานประจำ�ปี 2556

71

72

บริษัท เชาว สตีล อินดัสทรี้ จำ�กัด (มหาชน)

5

________________________________ กรรมการ
( นายอนาวิล จิรธรรมศิริ )

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2556
800,000,000

-

-

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน

-

25

-

จัดสรรสํารองตามกฎหมาย

26

800,000,000

กําไรสําหรับปี

เงินปั นผลจ่าย

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2556 - หลังการปรั บปรุ ง

เกียวกับภาษีเงินได้
-

800,000,000

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2556 - ก่ อนการปรั บปรุ ง

ผลสะสมจากการเปลียนแปลงนโยบายการบัญชี

800,000,000

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2555

-

-

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน

-

25

-

800,000,000

จัดสรรสํารองตามกฎหมาย

26

หมายเหตุ

ทุนทีออกและชําระ
แล้ว

กําไรสําหรับปี

เงินปั นผลจ่าย

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2555

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

บริษัท เชาว สตีล อินดัสทรี้ จำ�กัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ

380,845,258

-

-

-

-

380,845,258

-

380,845,258

380,845,258

-

-

-

-

380,845,258

ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้น

11,628,533

-

5,300,170

-

-

6,328,363

-

6,328,363

6,328,363

-

1,228,363

-

-

5,100,000

ตามกฎหมาย

ทุนสํารอง

(9,499,628)

(4,880,788)

-

-

-

(4,618,840)

-

(4,618,840)

(4,618,840)

(4,618,840)

-

-

-

-

ของเงินลงทุนเผือขาย

มูลค่ายุติธรรม

-

-

-

-

37,911,326

-

-

-

-

37,911,326

(9,477,831)

47,389,157

37,911,326

37,911,326

- สุ ทธิจากภาษี

จากการตีราคาทีดิน

ส่ วนเกินทุน

28,411,698

(4,880,788)

-

-

-

33,292,486

(9,477,831)

42,770,317

33,292,486

33,292,486

-

-

-

-

รวม
องค์ประกอบอืน
ของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น

องค์ประกอบอืนของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
ผลต่างจากการเปลียนแปลง

บาท

________________________________ กรรมการ
( นางสาวศรุ ตา จิรธรรมศิริ)

58,072,468

(1,637,787)

(5,300,170)

103,105,894

(80,000,000)

41,904,531

-

41,904,531

41,904,531

-

(1,228,363)

24,567,266

(79,995,200)

98,560,828

ทียงั ไม่ได้จดั สรร

กําไรสะสม

บริ ษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ
สํ าหรั บปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2556

หน้า 9

1,278,957,957

(6,518,575)

-

103,105,894

(80,000,000)

1,262,370,638

(9,477,831)

1,271,848,469

1,262,370,638

33,292,486

-

24,567,266

(79,995,200)

1,284,506,086

รวม

งบการเงิน

งบการเงิน

บริษัท เชาว สตีล อินดัสทรี้ จำ�กัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย
บริษทั เชาว์ สตีล อินดัสทรี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด
งบกระแสเงินสด
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2556
บาท
งบการเงินรวม
2556

2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555

110,288,564

27,622,266

103,105,894

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

24,567,266

รายการปรับกระทบกําไรเป็ นเงินสดสุ ทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)
กิจกรรมดําเนิ นงาน
หนี สงสัยจะสู ญ

28,000

-

-

-

ค่าเผือ การลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ(กลับรายการ)

(10,968,983)

12,693,936

(10,968,983)

12,693,936

ค่าเสื อมราคา

124,578,974

123,440,039

108,317,429

107,195,375

ค่าตัดจําหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์

1,613,284

1,768,314

1,613,284

1,768,314

กําไรจากการจําหน่ายอุปกรณ์

(804,246)

(287,133)

(804,246)

(287,133)

ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์

1,738,904

40,000

ขาดทุนจากการจําหน่ายเงินลงทุนเผือ ขาย

256,418

-

ประมาณการหนี สินผลประโยชน์พนักงาน

855,391

430,352

494,048

430,352

69,942,395

92,078,531

66,270,912

86,925,083

297,528,701

257,786,305

268,284,756

233,333,193

ลูกหนี การค้า

70,247,731

(428,058,643)

80,572,960

(428,213,590)

ลูกหนี อืน

(17,610,102)

(34,887,058)

35,893,541

(32,137,281)

สิ นค้าคงเหลือ

135,615,671

(245,683,672)

135,615,671

(245,683,672)

15,567,220

11,880,860

15,598,051

11,880,860

(207,479)

496,809

150,702

(2,008,718)

44,220

938,046

44,220

159,580

เจ้าหนี การค้า

(72,969,886)

112,345,418

(73,579,220)

111,504,070

เจ้าหนี อืน

26,709,940

(5,662,034)

23,203,225

(6,784,989)

หนี สินหมุนเวียนอืน

597,343

(1,773,341)

99,695

(296,043)

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

(104,000)

เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดําเนิ นงาน

455,419,359

(332,617,310)

485,779,601

(358,246,590)

(70,887,198)
(1,167,046)

(90,644,039)
(673,600)

(67,215,715)
(91,412)

(85,490,591)
(15,720)

383,365,115

(423,934,949)

418,472,474

(443,752,901)

ค่าใช้จ่ายดอกเบีย

-

40,000

256,418

-

กําไรจากการดําเนิ นงานก่อนการเปลียนแปลง
ในสิ นทรัพย์และหนี สินดําเนิ นงาน
สิ นทรัพย์ดาํ เนิ นงานลดลง(เพิมขึน)

ลูกหนี กรมสรรพากร
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
หนี สินดําเนิ นงานเพิมขึน(ลดลง)

จ่ายดอกเบีย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนิ นงาน

-

(104,000)

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี
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( นางสาวศรุ ตา จิรรายงานประจำ
ธรรมศิริ) �ปี 2556

งบการเงิน

บริษัท เชาว สตีล อินดัสทรี้ จำ�กัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย
บริษทั เชาว์ สตีล อินดัสทรี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2556
บาท
2556

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555

2555

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเงินลงทุนชัว คราว
เงินสดจ่ายเพือซื อเงินลงทุนเผือ ขาย
เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนเผือ ขาย
เงินสดจ่ายเพือซื อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินฝากทีติดภาระคําประกันเพิมขึน
เงินให้กยู้ มื ระยะสันแก่บริ ษทั ย่อยเพิมขึน

(34,000,000)
215,254
(41,909,573)
-

(30,058,840)

-

(30,058,840)

-

215,254

-

-

(45,550,000)

-

(78,537,656)
-

(40,658,572)

(78,537,656)

(37,225,800)

-

เงินสดจ่ายเพือซื ออาคารและอุปกรณ์ (ข้อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิมเติม 1)

(42,442,002)

(54,589,946)

(42,214,043)

(53,490,946)

เงินสดรับจากการจําหน่ายอุปกรณ์ (ข้อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิม เติม 2)

1,418,581

553,271

1,418,581

553,271

เงินสดสุ ทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

(116,717,740)

(162,633,171)

(164,014,580)

(161,534,171)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสันจากสถาบันการเงินเพิมขึน(ลดลง)
เงินสดจ่ายชําระเงินกูย้ มื ระยะยาว
เงินสดจ่ายชําระหนี สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสันจากบุคคลทีเกียวข้องกันเพิม ขึน(ลดลง)
เงินสดจ่ายเงินปั นผล
เงินรับชําระค่าหุน้ ของบริ ษทั ย่อยจากส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน

(475,356,450)
(97,086,188)
(20,636,928)
350,000
(80,000,000)
9,450,000
(663,279,566)

614,902,867
(106,280,000)
(18,637,499)
(1,631,080)
(79,995,200)
408,359,088

(475,356,450)
(97,086,188)
(71,030)
(80,000,000)
(652,513,668)

614,902,867
(106,280,000)
(592,548)
(79,995,200)
428,035,119

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดลดลง - สุ ทธิ

(396,632,191)

(178,209,032)

(398,055,774)

(177,251,953)

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันต้ นปี

435,428,569

613,637,601

433,169,687

610,421,640

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสินปี

38,796,378

435,428,569

35,113,913

433,169,687

(33,221,471)
(9,220,531)

(63,527,729)
8,937,783

(32,993,512)
(9,220,531)

(62,428,729)
8,937,783

(42,442,002)

(54,589,946)

(42,214,043)

(53,490,946)

อาคารและอุปกรณ์ทีจาํ หน่ายระหว่างปี

614,336

36,954,616

614,336

36,954,616

กําไรจากการจําหน่ายอุปกรณ์

804,246

287,133

804,246

287,133

ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิม เติม
1 เงินสดจ่ายเพือซื ออาคารและอุปกรณ์
อาคารและอุปกรณ์ทีได้มาระหว่างปี
ปรับปรุ ง เจ้าหนี ซื อทรัพย์สินเพิมขึน (ลดลง)
เงินสดจ่ายเพือซื ออาคารและอุปกรณ์
2 เงินสดรับจากการจําหน่ายอุปกรณ์

เงินชดเชยจากการประกันภัยค้างรับ
เงินสดรับจากการจําหน่ายอุปกรณ์

1,418,581

(36,688,478)
553,271

1,418,581

(36,688,478)
553,271

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี
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บริษัท เชาว สตีล อินดัสทรี้ จำ�กัด (มหาชน)

________________________________ กรรมการ
( นางสาวศรุ ตา จิรธรรมศิริ)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จํากัด (มหาชน)และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2556
1. ข้ อมูลทัว ไป
บริ ษทั เชาว์ สตี ล อิ นดัสทรี จํากัด (มหาชน) เป็ นบริ ษทั ที จดทะเบี ยนในประเทศไทย ดําเนิ นธุ รกิ จหลักในการผลิ ตและ
จําหน่ ายเหล็กแท่ง ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ได้แก่ กลุ่มจิ รธรรมศิ ริ ซึ งถือหุ ้นในอัตราร้อยละ 64บริ ษทั จัดตังขึนและมีทีอยู่ตามที จด
ทะเบียนไว้ ดังนี
-

สํานักงานใหญ่ต งั อยูเ่ ลขที209/1 อาคารเคทาวเวอร์ ชัน 18 ยูนิต 3 ถนนสุขมุ วิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนื อ
เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร
สาขาที 1 ตังอยูเ่ ลขที 518/1 หมู่ที 9 ตําบลหนองกี อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
สาขาที 2 ตังอยูเ่ ลขที 518/3 หมู่ที 9 ตําบลหนองกี อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

บริ ษทั ได้จดทะเบียนเข้าเป็ นบริ ษทั ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เมือวันที 21 ธันวาคม 2554 โดยหลักทรัพย์ทาํ การ
ซือขายในส่วนของตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
2. เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงิ นนี จดั ทําขึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น รวมถึงแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีทีประกาศใช้โดยสภาวิชาชี พ
บัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทีเกียวข้อง
งบการเงิ นได้จดั ทําขึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิ นเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ น
อย่างอืนในนโยบายการบัญชี
งบการเงินรวมของบริ ษทั ประกอบด้วยงบการเงินของบริ ษทั เชาว์ สตีล อินดัสทรี จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย (รวมกัน
เรี ยกว่า “กลุ่มบริ ษทั ”) รายละเอียดบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั มีดงั นี
ถือหุน้ ในอัตราร้อยละ
บริ ษทั เวอเทค โลจิสติคส์ เซอร์วสิ จํากัด
บริ ษทั เชาว์ อินเตอร์เนชัน แนล จํากัด
บริ ษทั พรี เมียร์ โซลูชนั จํากัด

2556
40
83
81

2555
40
-

ประเภทกิจการ
ขนส่งสิ นค้า
ลงทุนในบริ ษทั อืน
ทีปรึ กษาการลงทุนระหว่างประเทศ

รายการบัญชีทีสาํ คัญระหว่างบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยทีรวมในงบการเงินรวมได้หกั กลบลบกันแล้ว
เพือความสะดวกของผูใ้ ช้งบการเงินจึงได้มีการแปลงบการเงินภาษาไทยเป็ นภาษาอังกฤษ

รายงานประจำ�ปี 2556
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บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จํากัด (มหาชน)และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2556
3. การปฏิบัตติ ามมาตรฐานการบัญชีใหม่ ในระหว่ างปี
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและแนวปฏิบตั ิ
ทางบัญชี ซึงมีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีทีเริ มในหรื อหลังวันที 1 มกราคม 2556 ตามรายละเอียดข้างล่างนี
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที 12
ภาษีเงินได้
ฉบับที 20 (ปรับปรุ ง 2552)
การบัญชีสาํ หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิ ดเผยข้อมูลเกียวกับ
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ฉบับที 21 (ปรับปรุ ง 2552)
ผลกระทบจากการเปลี ย นแปลงของอั ต ราแลกเปลี ย นเงิ น ตรา
ต่างประเทศ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 8
ส่วนงานดําเนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที 10
ความช่ ว ยเหลื อ จากรั ฐ บาล - กรณี ที ไ ม่ มี ค วามเกี ย วข้ อ งอย่ า ง
เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน
ฉบับที 21
ภาษีเงินได้ - การได้รับประโยชน์จากสิ นทรัพย์ทีไม่ได้คิดค่าเสื อมราคา
ทีตีราคาใหม่
ฉบับที 25
ภาษีเงินได้ - การเปลียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรื อของ
ผูถ้ ือหุน้
แนวปฏิบตั ิทางบัญชีเกียวกับการโอนและการรับโอนสิ นทรัพย์ทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น การตีความมาตรฐานการบัญชีและแนวปฏิ บตั ิทางบัญชีขา้ งต้นไม่มี
ผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินนี ยกเว้นมาตรฐานการบัญชีดงั ต่อไปนี
มาตรฐานการบัญชีฉบับที 12 เรือง ภาษีเงินได้
มาตรฐานฉบับนี กาํ หนดให้กิจการระบุผลแตกต่างชัว คราวที เกิดจากความแตกต่างของมูลค่าสิ นทรัพย์และหนี สินระหว่าง
เกณฑ์ทางบัญชีและภาษีอากร เพือรับรู ้ผลกระทบทางภาษีเป็ นสิ นทรัพย์หรื อหนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตามหลักเกณฑ์
ทีกาํ หนด บริ ษทั ได้เปลียนแปลงนโยบายการบัญชี ดงั กล่าวในปี นี และปรับย้อนหลังงบการเงิ นของปี ก่อนที แสดงเป็ นข้อมูล
เปรี ยบเที ยบเสมือนหนึ งว่าบริ ษทั รับรู ้ผลกระทบทางภาษีเป็ นสิ นทรัพย์หรื อหนี สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมาโดยตลอด
ผลสะสมจากการเปลียนแปลงนโยบายบัญชีดงั กล่าวแสดงอยูใ่ นหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จํากัด (มหาชน)และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2556
4. มาตรฐานการบัญชีใหม่ ทยี งั ไม่มผี ลบังคับใช้
ในระหว่างปี ปั จจุ บัน สภาวิชาชี พบัญชี ได้ออกประกาศสภาวิชาชี พบัญชี ซึ งลงประกาศในราชกิ จจานุ เบกษาแล้ว ให้ใช้
มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ดังต่อไปนี
วันทีมีผลบังคับใช้
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที 1 (ปรับปรุ ง 2555)
ฉบับที 12 (ปรับปรุ ง 2555)
ฉบับที 17 (ปรับปรุ ง 2555)
ฉบับที 18 (ปรับปรุ ง 2555)
ฉบับที 24 (ปรับปรุ ง 2555)
ฉบับที 28 (ปรับปรุ ง 2555)
ฉบับที 31 (ปรับปรุ ง 2555)
ฉบับที 34 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 2(ปรับปรุ ง 2555)
ฉบับที 3 (ปรับปรุ ง 2555)
ฉบับที 4
ฉบับที 5
ฉบับที 8 (ปรับปรุ ง 2555)
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที 15
ฉบับที 27

การนําเสนองบการเงิน
ภาษีเงินได้
สัญญาเช่า
รายได้
การเปิ ดเผยข้ อ มู ล เกี ย วกั บ บุ ค คลหรื อกิ จ การที
เกียวข้องกัน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ส่วนได้เสี ยในการร่ วมค้า
งบการเงินระหว่างกาล

1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557

การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
การรวมธุรกิจ
สัญญาประกันภัย
สิ น ทรั พ ย์ไ ม่ ห มุ น เวี ย นที ถื อ ไว้เ พื อ ขายและการ
ดําเนินงานทียกเลิก
ส่วนงานดําเนินงาน

1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2559
1 มกราคม 2557

สัญญาเช่าดําเนินงาน - สิ งจูงใจทีให้แก่ผเู ้ ช่า
การประเมินเนือหาสัญญาเช่าทีทาํ ขึนตามรู ปแบบ
กฎหมาย
ฉบับที 29
การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ
ฉบับที 32
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - ต้นทุนเว็บไซต์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 1
การเปลียนแปลงในหนี สินที เกิ ดขึนจากการรื อถอน
การบูรณะ และหนีสินทีมีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
ฉบับที 4
การประเมิ น ว่ า ข้อ ตกลงประกอบด้ว ยสั ญ ญาเช่ า
หรื อไม่
ฉบับที 5
สิ ท ธิ ใ นส่ ว นได้เ สี ย จากกองทุ น การรื อถอน การ
บูรณะและการปรับปรุ งสภาพแวดล้อม

1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557

1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
รายงานประจำ�ปี 2556
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จํากัด (มหาชน)และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2556
วันทีมีผลบังคับใช้
ฉบับที 7

ฉบับที 10
ฉบับที 12
ฉบับที 13
ฉบับที 17
ฉบับที 18

การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที
29 เรื อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที
มีภาวะเงินเฟ้ อรุ นแรง
งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า
การจ่ายสิ นทรัพย์ทีไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า

1 มกราคม 2557

1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557

ปั จจุบนั ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั อยูใ่ นระหว่างการประเมินผลกระทบทีอาจมีต่องบการเงินในปี ทีมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นมีผลบังคับใช้ ซึงยังไม่สามารถ
สรุ ปผลได้ในขณะนี
5. ผลสะสมจากการเปลีย นแปลงนโยบายการบัญชีเนืองจากการนํามาตรฐานการบัญชีใหม่ มาถือปฏิบัติ
ในระหว่างปี 2556 บริ ษทั ได้นาํ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 12 เรื อง ภาษีเงินได้มาถือปฏิบตั ิตามทีกล่าวในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิ นข้อ 3 ผลสะสมของการนํานโยบายการบัญชีดงั กล่าวมาถือปฏิบตั ิแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในงบแสดงการ
เปลียนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุน้
จํานวนเงินของรายการปรับปรุ งทีมีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ มีดงั นี
บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม2555
1 มกราคม 2555
ตามทีเคย
ตามทีเคย
รายงานไว้ รายการ
ปรับปรุ ง
รายงานไว้
รายการ
ปรับปรุ ง
เดิม
ปรับปรุ ง
ใหม่
เดิม
ปรับปรุ ง
ใหม่
งบแสดงฐานะการเงิน
หนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
องค์ประกอบอืนของส่วนของผูถ้ ือหุน้
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9,477,831
42,770,317 (9,477,831)

9,477,831
33,292,486

-

-

-

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จํากัด (มหาชน)และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2556
บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม2555
ตามทีเคย
รายงานไว้เดิม รายการปรับปรุ ง ปรับปรุ งใหม่
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน - ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทีดิน
กําไรต่อหุน้ ขันพืนฐาน
หนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วย

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทีดิน

47,389,157
0.06

(9,477,831)
(0.01)

37,911,326
0.05

บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2556
31 ธันวาคม 2555
9,477,831
9,477,831

6. นโยบายการบัญชีทสี ําคัญ
6.1 เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงิ นสดและรายการเที ยบเท่าเงิ นสด หมายถึง เงินสดเงิ นฝากธนาคารและเงิ นลงทุนระยะสันทีมีสภาพคล่องสู งซึ งถึง
กําหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันทีได้มาและไม่มีขอ้ จํากัดในการเบิกใช้
เงินฝากสถาบันการเงินทีมีขอ้ จํากัดในการใช้ได้แสดงไว้แยกต่างหากในบัญชี “เงินฝากทีติดภาระคําประกัน” ภายใต้
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน
6.2 เงินลงทุนชัวคราว
เงินลงทุนชัว คราวประกอบด้วยเงินฝากประจําทีมีอายุมากกว่า 3 เดือนถึง 12 เดือน
6.3 ลูกหนีก ารค้ า
ลูกหนีการค้าแสดงด้วยมูลค่าตามใบส่งสิ นค้า หักด้วยค่าเผือหนี สงสัยจะสู ญซึ งประมาณจากการตรวจสอบยอดคงเหลือ
ณ วันสินปี
ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ หมายถึง ผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีของลูกหนี การค้าเปรี ยบเทียบกับมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับ
จากลูกหนีการค้า หนีสูญทีเกิดขึนในระหว่างปี ตัดเป็ นค่าใช้จ่ายเมือสามารถระบุได้
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6.4 สินค้ าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทุ นหรื อมูลค่าสุ ทธิ ทีจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํากว่า ราคาทุ นของสิ นค้าสําเร็ จรู ป
วัตถุดิบ อะไหล่และวัสดุคาํ นวณโดยวิธีถวั เฉลี ยถ่วงนําหนัก ต้นทุนของการซื อประกอบด้วยราคาซื อและค่าใช้จ่าย
ทางตรงทีเกียวข้องกับการซือสิ นค้านัน เช่นค่าอากรขาเข้าและค่าขนส่ ง หักด้วยส่ วนลดและเงินทีได้รับคืนจากการซื อ
สิ นค้า ต้นทุนของสิ นค้าสําเร็ จรู ปประกอบด้วยค่าวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรง ค่าใช้จ่ายอืนทางตรง และค่าโสหุย้ ในการผลิต
ซึงปั นส่วนตามเกณฑ์การดําเนินงานตามปกติ มูลค่าสุ ทธิ ทีจะได้รับประมาณจากราคาทีคาดว่าจะขายได้ตามปกติของ
ธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายทีจาํ เป็ นเพือให้สินค้านันสําเร็ จรู ปและค่าใช้จ่ายในการขาย
6.5 เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
บริ ษทั ย่อยหมายถึงบริ ษทั ที บริ ษทั ใหญ่มีสิทธิ ออกเสี ยงทังทางตรงและทางอ้อมมากกว่ากึ งหนึ งของสิ ทธิ ในการออก
เสี ยงทังหมด หรื อมีอาํ นาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการดําเนิ นงานของบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้ถูก
นํามารวมในการจัดทํางบการเงิน โดยเริ มตังแต่วนั ทีบริ ษทั ใหญ่มีอาํ นาจควบคุม จนถึงวันทีบริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้ขาย
ออกไป รายการและยอดคงเหลือระหว่างกลุ่มบริ ษทั ตลอดจนกําไรขาดทุนทียงั ไม่เกิดขึนได้ตดั ออกจากงบการเงินรวม
นีแล้ว นโยบายการบัญชีสาํ หรับบริ ษทั ย่อยจะเปลียนแปลงเพือใช้นโยบายบัญชีเดียวกับกลุ่มบริ ษทั ในการจัดทํางบการเงินรวม
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใช้วธิ ีราคาทุน
6.6 เงินลงทุนเผือ ขาย
เงิ นลงทุ นเผือขายแสดงในมูลค่ายุติธรรม บริ ษทั บันทึ กการเปลี ยนแปลงมูลค่าเงิ นลงทุ นดังกล่าวเป็ นรายการแยก
ต่างหากในส่วนของผูถ้ ือหุน้ จนกระทัง จําหน่ายเงินลงทุนบริ ษทั จึงบันทึกการเปลียนแปลงมูลค่านันในงบกําไรขาดทุน
มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคํานวณจากราคาเสนอซื อล่าสุ ดของตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย ณ วันทีรายงาน
6.7 ทีด นิ อาคารและอุปกรณ์
ทีดินรับรู ้เมือเริ มแรกตามราคาทุน ทีดินแสดงมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่าทีประเมินใหม่หกั ด้วยค่าเผือการด้อยค่าสะสม(ถ้ามี)
การตีราคาทีดินใหม่ทาํ ให้มูลค่าตามบัญชีทีเพิมขึนจะรับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนและจะแสดงอยูใ่ นส่ วนเกินทุน
จากการตีราคาสิ นทรัพย์ในส่วนของผูถ้ ือหุน้ และหากมูลค่าของส่วนทีเคยมีการตีราคาเพิม นันลดลงกิจการต้องนําส่ วน
ทีลดลงจากการตีราคาใหม่ไปรับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน และลดส่วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์ขา้ งต้นทีอยู่
ในส่วนของผูถ้ ือหุน้ ลดลงตามไปด้วย ส่วนทีลดลงทีเหลือจะบันทึกไปยังกําไรหรื อขาดทุนในแต่ละปี ผลต่างระหว่างวิธี
คิดค่าเสื อมราคาทีคาํ นวณจากมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ทีตีราคาใหม่ทีบนั ทึกไปยังกําไรหรื อขาดทุนกับค่าเสื อม
ราคาทีคาํ นวณจากราคาทุนเดิมของสิ นทรัพย์ จะถูกโอนจากส่วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์ไปยังกําไรสะสม
ส่วนปรับปรุ งทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ รับรู ้เมือเริ มแรกตามราคาทุน สิ นทรัพย์ทุกประเภทแสดงด้วยราคาทุนหักด้วยค่า
เสื อมราคาสะสม
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ค่าเสื อมราคาคํานวณโดยวิธีเส้นตรง เพือลดราคาตามบัญชี ของสิ นทรัพย์แต่ละชนิ ดตลอดประมาณการอายุการให้
ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ดงั ต่อไปนี
ส่วนปรับปรุ งทีดิน
10 ปี
อาคารและงานระบบ
5 - 20 ปี
เครื องจักรและเครื องมือเครื องใช้
5 - 20 ปี
เครื องตกแต่งและเครื องใช้สาํ นักงาน
5 ปี
ยานพาหนะ
5 ปี
ในกรณี ทีราคาตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนซึ งคํานวณจากมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงิ นสดที คาดว่าจะ
เกิดในอนาคตจากการใช้สินทรัพย์อย่างต่อเนื อง หรื อจํานวนทีจะได้รับจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์หักด้วยต้นทุนจาก
การจําหน่ายสิ นทรัพย์น นั แล้วแต่จาํ นวนใดจะสูงกว่า ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืน
การซ่อมแซมและบํารุ งรักษา จะรับรู ้ในงบกําไรขาดทุนในระหว่างปี บัญชีทีเกิดรายการขึน ต้นทุนของการปรับปรุ งให้
ดีข ึนอย่างสําคัญจะถูกรวมไว้ในราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์เมือมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ทีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ในอนาคตทีจะไหลเข้าสู่ บริ ษทั จะมีมูลค่าสู งเกินกว่ามาตรฐานการใช้ประโยชน์เดิมของสิ นทรัพย์ทีมีไว้ต งั แต่ตน้ เมือ
ได้มาซึงสิ นทรัพย์ทีมีอยูใ่ นปั จจุบนั การปรับปรุ งหลักจะถูกตัดค่าเสื อมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ทีเหลืออยูข่ อง
สิ นทรัพย์ทีเกียวข้อง
งานระหว่างก่ อสร้ า งและเครื องจักรระหว่างติ ดตังแสดงในราคาทุ นโดยที ยงั ไม่ มีการตัดค่าเสื อมราคาจนกระทัง
สิ นทรัพย์น นั จะแล้วเสร็ จและพร้อมทีจะใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์
กําไรขาดทุนจากการขายอาคาร และอุปกรณ์กาํ หนดขึนจากราคาตามบัญชี และได้รวมอยูใ่ นการคํานวณกําไรจากการ
ดําเนินงาน
ในการจําหน่ายทีดินทีมีการตีราคาใหม่ ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์จะโอนไปยังกําไรสะสม
6.8 โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมบริ ษทั คิดค่าตัดจําหน่ ายสําหรับสิ นทรัพย์โดยวิธี
เส้นตรงตามอายุการใช้งานของสิ นทรัพย์ (5 ปี )
6.9 การด้ อยค่ าของสินทรัพย์
กลุ่มบริ ษทั ได้สอบทานการด้อยค่าของสิ นทรัพย์เมือมีขอ้ บ่งชีวา่ มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์อาจจะไม่ได้รับคืนหรื อ
เมือมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์เกินกว่ามูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืน(ราคาขายสุ ทธิ หรื อมูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์
นันแล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า) โดยทีการประเมินจะพิจารณาสิ นทรัพย์แต่ละรายการหรื อพิจารณาจากหน่วยสิ นทรัพย์ที
ก่อให้เกิดเงินสดแล้วแต่กรณี
ในกรณี ทีมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์เกินกว่ามูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนและบริ ษทั ได้รับรู ้รายการขาดทุนจากการด้อย
ค่าในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ บริ ษทั จะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทีรับรู ้ในงวดก่อนๆ
โดยบันทึกเป็ นรายได้อืนเมือมีขอ้ บ่งชีวา่ รายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์หมดไปหรื อยังคงมีอยูแ่ ต่เป็ นไป
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6.10 การบัญชีสัญญาเช่ าระยะยาว - กรณีทบี ริษัทเป็ นผู้เช่ า
สัญญาเช่าทรัพย์สินทีความเสี ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่าถือเป็ นสัญญา
เช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงิ นจะบันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทีเช่า หรื อมูลค่าปั จจุบนั
สุ ทธิ ของจํานวนเงินที ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่มูลค่าใดจะตํากว่า โดยจํานวนเงิ นทีตอ้ งจ่ายจะปั นส่ วนระหว่าง
หนี สินและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพือให้ได้อตั ราดอกเบียคงทีต่อหนี สินคงค้างอยูโ่ ดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญาภาระ
ผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็ นหนี สินระยะยาว ส่ วนดอกเบียจ่ายจะบันทึกในกําไรหรื อขาดทุน
ตลอดอายุของสัญญาเช่า สิ นทรัพย์ทีได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสิ นทรัพย์ทีเช่า
สัญญาระยะยาวเพือเช่าสิ นทรัพย์โดยทีความเสี ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ตกอยูก่ บั ผูใ้ ห้เช่าจะ
จัดเป็ นสัญญาเช่าดําเนินงาน เงินทีตอ้ งจ่ายภายใต้สญ
ั ญาเช่าดําเนินงาน (สุทธิจากสิ งตอบแทนจูงใจทีได้รับจากผูใ้ ห้เช่า) จะ
บันทึกในกําไรหรื อขาดทุนโดยใช้วธิ ีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านัน
6.11 ผลประโยชน์ ของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสันของพนักงาน
บริ ษทั รับรู ้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่าใช้จ่ายเมือเกิดรายการ
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
บริ ษทั และพนักงานของบริ ษทั ได้ร่วมกันจัดตังกองทุนสํารองเลียงชีพ ซึ งประกอบด้วยเงินทีพนักงานจ่ายสะสมและ
เงินทีบริ ษทั จ่ายสมทบให้เป็ นรายเดือน สิ นทรัพย์ของกองทุนสํารองเลียงชีพได้แยกออกจากสิ นทรัพย์ของบริ ษทั เงินที
บริ ษทั จ่ายสมทบกองทุนสํารองเลียงชีพบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในปี ทีเกิดรายการ
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
บริ ษทั มีภาระสําหรับเงิ นชดเชยที ตอ้ งจ่ายให้แก่พนักงานเมือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ งบริ ษทั ถือว่าเงิ น
ชดเชยดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสําหรับพนักงาน
บริ ษทั คํานวณหนีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานโดยใช้วธิ ี คิดลดแต่ละหน่วยทีประมาณการไว้
(ProjectedUnitCreditMethod) โดยผูเ้ ชียวชาญอิสระได้ทาํ การประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ผลกําไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย (Actuarial gains and losses) สําหรั บ
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู ้ทนั ทีในกําไรหรื อขาดทุน
หนี สินของโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประกอบด้วย มูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันตาม
โครงการผลประโยชน์ หักด้วย ต้นทุนบริ การในอดีตทียงั ไม่ได้รับรู ้ และผลกําไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัยทียงั ไม่ได้รับรู ้
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6.12 ประมาณการหนีส ิน
กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกประมาณการหนีสินเมือมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ของภาระผูกพันในปั จจุบนั ตามกฎหมายหรื อ
จากการอนุมานอันเป็ นผลสื บเนื องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพันดังกล่าวคาดว่าจะส่ งผลให้ตอ้ งเกิ ดการไหล
ออกของทรัพยากรเพือจ่ายชําระภาระผูกพันและจํานวนทีตอ้ งจ่ายสามารถประมาณการได้อย่างน่าเชือถือ รายจ่ายทีจะ
ได้รับคืนบันทึกเป็ นสิ นทรัพย์แยกต่างหากก็ต่อเมือการได้รับคืนคาดว่าจะได้รับอย่างแน่นอนเมือได้จ่ายชําระประมาณ
การหนีสินไปแล้ว
6.13 การรับรู้ รายได้
รายได้จากการขายประกอบด้วยมูลค่าตามใบส่ งสิ นค้าสุ ทธิ จากภาษีขาย รับคืนและส่ วนลด รายได้จากการขายสิ นค้า
บริ ษทั รับรู ้เมือความเสี ยงและผลตอบแทนทีเป็ นสาระสําคัญของความเป็ นเจ้าของสิ นค้าได้โอนไปยังผูซ้ ือแล้ว
รายได้จากการบริ การรับรู ้เมือการให้บริ การแล้วเสร็ จ
รายได้อืนรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง
6.14 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน
บริ ษทั บันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนั ตามจํานวนทีคาดว่าจะจ่ายให้กบั หน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคํานวณจากกําไรทาง
ภาษีตามหลักเกณฑ์ทีกาํ หนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
บริ ษทั บันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว คราวระหว่างราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์และหนี สิน ณ วัน
สินรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี สินทีเกียวข้องนัน โดยใช้อตั ราภาษีทีมีผลบังคับใช้ ณ วัน
สินรอบระยะเวลารายงาน
บริ ษทั รับรู ้หนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว คราวทีตอ้ งเสี ยภาษีทุกรายการ แต่รับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงิน
ได้รอการตัดบัญชี สําหรับผลแตกต่างชัว คราวที ใช้หักภาษี รวมทังผลขาดทุนทางภาษีทียงั ไม่ได้ใช้ในจํานวนเท่าที มี
ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ทีบริ ษทั จะมีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว คราวทีใช้
หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีทียงั ไม่ได้ใช้น นั
บริ ษทั จะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ นรอบระยะเวลารายงานและจะทําการ
ปรับลดมูลค่าตามบัญชี ดงั กล่าวหากมี ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่าบริ ษทั จะไม่มีกาํ ไรทางภาษี เพียงพอต่อการนํา
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท งั หมดหรื อบางส่วนมาใช้ประโยชน์
บริ ษทั จะบันทึ กภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นหากภาษีทีเกิ ดขึนเกียวข้องกับรายการทีได้
บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผูถ้ ือหุน้
รายงานประจำ�ปี 2556
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6.15 การแปลงค่ าเงินตราต่ างประเทศ
บริ ษทั แปลงค่ารายการทีเป็ นเงินตราต่างประเทศให้เป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลียน ณ วันทีทีเกิดรายการ และแปลงค่า
สิ นทรัพย์และหนี สินที เป็ นตัวเงิ นที เป็ นเงิ นตราต่างประเทศ ณ วันทีในงบแสดงฐานะการเงิ นให้เป็ นเงินบาทโดยใช้อตั รา
แลกเปลียน ณ วันที ในงบแสดงฐานะการเงิ น รายการกําไรและรายการขาดทุ นที เกิ ดจากรั บหรื อจ่ายชําระที เป็ นเงิ นตรา
ต่างประเทศและทีเกิดการแปลงค่าสิ นทรัพย์และหนีสินทีเป็ นตัวเงินดังกล่าว ได้บนั ทึกทันทีในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
6.16 กําไรต่ อหุ้นขันพืน ฐาน
กําไรต่อหุ ้นขันพืนฐานคํานวณโดยการหารกําไรสําหรับปี ทีเป็ นของผูถ้ ือหุ ้นสามัญด้วยจํานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลียถ่วง
นําหนักทีออกในระหว่างปี
6.17 เครืองมือทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงินที แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วยเงิ นสดและรายการเที ยบเท่าเงิ นสดและลูกหนี การค้า
หนีสินทางการเงินทีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบด้วย เจ้าหนีการค้า เงินกูย้ มื และเจ้าหนี อืน ซึ งนโยบายการ
บัญชีเฉพาะสําหรับรายการแต่ละรายการได้เปิ ดเผยแยกไว้ในแต่ละหัวข้อทีเกียวข้อง
6.18 การใช้ ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีทสี ําคัญ
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีทีรับรองทัว ไป ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการ
ในเรื องทีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี ส่งผลกระทบต่อจํานวนเงินทีแสดง
ในงบการเงินและต่อข้อมูลทีแสดงในหมายเหตุประกอบ งบการเงิน ผลทีเกิดขึนจริ งอาจแตกต่างไปจากจํานวนที
ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทีสาํ คัญมีดงั นี
ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ
กลุ่มบริ ษทั ใช้หลักเกณฑ์การวิเคราะห์อายุของลูกหนีประกอบกับการประเมินสถานภาพทางการเงินปั จจุบนั ของลูกหนี
เป็ นเกณฑ์ในการพิจารณาการตังค่าเผือหนี สงสัยจะสู ญโดยมีการกําหนดช่วงอายุลูกหนี และสถานภาพของลูกหนี ไว้
เป็ นเกณฑ์ในการตังค่าเผือหนีสงสัยจะสูญของลูกหนีทีมีอายุหนีคา้ งชําระ
ค่าเผือการลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
กลุ่มบริ ษทั พิจารณาค่าเผือการลดมูลค่าสิ นค้าจากราคาทีคาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจและตามสภาพปั จจุบนั ของสิ นค้า
คงเหลือเป็ นเกณฑ์มูลค่าสุ ทธิ ทีคาดว่าจะได้รับหมายถึง มูลค่าทีคาดว่าจะได้รับจากการขาย หักด้วยต้นทุนส่ วนเพิมจากการ
ทําต่อเพือให้สินค้านันสําเร็ จรู ป หรื อค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจากการทําให้สินค้านันพร้อมขายได้ในราคาทีคาดว่าจะได้รับ
ทีดินอาคารและอุปกรณ์และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ในการคํานวณค่าเสื อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้องทําการประมาณอายุการให้ประโยชน์และ
มูลค่าคงเหลือเมือเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หาก
มีการเปลียนแปลงเช่นนันเกิดขึน
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นอกจากนีฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของทีดินอาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุน
จากการด้อยค่ าหากคาดว่ามู ลค่ าที คาดว่าจะได้รั บคื นตํากว่ามู ลค่ าตามบัญชี ของสิ นทรั พย์น ันในการนี ฝ่ ายบริ หาร
จําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจทีเกียวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึงเกียวเนืองกับสิ นทรัพย์น นั
สัญญาเช่า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็ นสัญญาเช่าดําเนิ นงานหรื อสัญญาเช่าทางการเงินฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจ
ในการประเมิ น เงื อ นไขและรายละเอี ย ดของสัญ ญาเพื อ พิ จ ารณาว่า บริ ษ ัท ฯได้โ อนหรื อ รั บ โอนความเสี ย งและ
ผลประโยชน์ในสิ นทรัพย์ทีเช่าดังกล่าวแล้วหรื อไม่
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
หนีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึนตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยซึ งต้อง
อาศัยข้อสมมติฐานต่างๆในการประมาณการนัน เช่นอัตราคิดลดอัตราการขึนเงิ นเดื อนในอนาคตอัตรามรณะ และ
อัตราการเปลียนแปลงในจํานวนพนักงานเป็ นต้น
6.19 บุคคลหรือกิจการทีเ กีย วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกันกับบริ ษทั หมายถึงบุคคลหรื อกิจการทีมีอาํ นาจควบคุมบริ ษทั ถูกควบคุมโดยบริ ษทั ไม่วา่
จะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั รวมถึงบริ ษทั ทีทาํ หน้าที ถือหุ ้นบริ ษทั
ย่อย และกิจการทีเป็ นบริ ษทั ย่อยในเครื อเดียวกัน นอกจากนีบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกันยังหมายรวมถึงบริ ษทั ร่ วม
และบุคคลซึงถือหุน้ ทีมีสิทธิออกเสี ยงไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อมและมีอิทธิพลอย่างเป็ นสาระสําคัญกับบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร
สําคัญ กรรมการหรื อพนักงานของบริ ษทั ตลอดทังสมาชิ กในครอบครั วที ใกล้ชิดกับบุ คคลดังกล่าว และกิ จการที
เกียวข้องกับบุคคลเหล่านัน
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกันกับบริ ษทั แต่ละรายการบริ ษทั คํานึงถึงเนือหาของ
ความสัมพันธ์มากกว่ารู ปแบบทางกฎหมาย
7. รายการกับบุคคลและบริษัททีเ กีย วข้ องกัน
7.1 ลักษณะความสัมพันธ์ และนโยบายในการกําหนดราคา
ลักษณะความสัมพันธ์และนโยบายในการกําหนดราคาระหว่างบริ ษทั กับบริ ษทั ย่อย บุคคลและบริ ษทั ทีเกียวข้องกันมีดงั นี
ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัทย่ อย
บริ ษทั เวอเทค โลจิสติคส์เซอร์วสิ จํากัด
บริ ษทั ถือหุน้ 40% และกรรมการร่ วมกัน
บริ ษทั เชาว์ อินเตอร์เนชัน แนลจํากัด
บริ ษทั ถือหุน้ 83% และกรรมการร่ วมกัน
บริ ษทั พรี เมียร์ โซลูชนั จํากัด
บริ ษทั ถือหุน้ 81% และกรรมการร่ วมกัน
บริษัททีเ กีย วข้ องกัน
กรรมการร่ วมกัน
บริ ษทั สํานักกฎหมาย ลิวมโนมนต์ จํากัด
รายงานประจำ�ปี 2556
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บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จํากัด (มหาชน)และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2556
ลักษณะความสัมพันธ์
บุคคลทีเ กีย วข้ องกัน
นายอนาวิล จิรธรรมศิริ
นายธนชาต เผ่าพงษ์ไพบูลย์

ผูถ้ ือหุน้ และกรรมการ
ผูถ้ ือหุน้ และกรรมการของบริ ษทั ย่อย
นโยบายราคา
อัตราดอกเบี ยร้ อยละ12ต่อปี
ไม่คิดดอกเบีย
ราคาทีตกลงร่ วมกัน
ราคาทีตกลงร่ วมกัน
ราคาปกติธุรกิจเท่ากับราคาทีได้รับจากคู่คา้ รายอืน
ราคาทีตกลงร่ วมกัน
ไม่คิดค่าธรรมเนียม

เงินให้กยู้ มื
เงินกูย้ มื
จําหน่ายทรัพย์สิน
รายได้ค่าเช่า
ค่าขนส่ง
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
การคําประกัน

7.2 ยอดคงเหลือระหว่ างบริษัทกับบริษัทย่ อยบุคคลและบริษัททีเ กีย วข้ องกัน
ยอดคงเหลือระหว่างบริ ษทั กับบริ ษทั ย่อย บุคคลและบริ ษทั เกียวข้องกัน ณ วันที 31 ธันวาคม 2556และ2555มีดงั นี
บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
2556
2555
ลูกหนีอ นื (หมายเหตุ 11)
644,703
23,560
บริ ษทั ย่อย
หนีส ินหมุนเวียนอืน
บริ ษทั ย่อย
ขายสินทรัพย์
บริ ษทั ย่อย
เจ้ าหนีอ นื (หมายเหตุ20)
บริ ษทั ย่อย
ค่ าใช้ จ่ายค้ างจ่ าย
บริ ษทั ทีเกียวข้องกัน
เงินกู้ยมื ระยะสัน
บุคคลทีเกียวข้องกัน
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-

-

63,560

-

-

24,800

-

-

4,027,562

2,796,622

21,000

21,000

21,000
350,000

21,000
-

-

63,560
-

-

หน้า 23

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จํากัด (มหาชน)และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2556
7.3 รายได้ และค่ าใช้ จ่ายระหว่ างบริษทั กับบริษัททีเ กีย วข้ องกัน
รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างบริ ษทั กับบริ ษทั ทีเกียวข้องกันสําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2556และ 2555มีดงั นี
บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินรวม
2556
2555
2556
2555
รายได้ ค่าเช่ า
บริ ษทั ย่อย
ค่ าขนส่ ง
บริ ษทั ย่อย
ค่ าทีป รึกษาทางกฏหมาย
บริ ษทั ทีเกียวข้องกัน
ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

-

-

464,224

264,244

-

-

76,774,169

59,209,452

161,000

126,000

161,000

126,000

11,425,785

9,564,993

10,645,785

9,564,993

8. เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด

บาท
งบการเงินรวม

เงินสด
เงินฝากสถาบันการเงิน - ออมทรัพย์
เงินฝากสถาบันการเงิน - กระแสรายวัน
เงินฝากสถาบันการเงิน -ประจํา
รวม

2556
155,700
2,063,591
34,535,179
2,041,908
38,796,378

2555
234,242
407,036,683
28,145,502
12,142
435,428,569

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
152,506
232,052
1,503,383
407,036,683
31,416,116
25,888,810
2,041,908
12,142
35,113,913
433,169,687

9. เงินลงทุนชัวคราว
ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 กลุ่มบริ ษทั มีเงินฝากประจําประเภท 6 เดือน จํานวน 34.0 ล้านบาท โดยมีอตั ราดอกเบียร้อยละ 1.75 ต่อปี

รายงานประจำ�ปี 2556
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บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จํากัด (มหาชน)และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2556
10. ลูกหนีก ารค้ า
ลูกหนีการค้า ณ วันที31 ธันวาคม 2556และ 2555แยกตามอายุหนี ทีคา้ งชําระได้ดงั นี

บาท

งบการเงินรวม
ยังไม่ครบกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ
น้อยกว่า 3 เดือน
3-6 เดือน
6-12เดือน
มากกว่า 12เดือน
รวม
หัก ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ
สุทธิ

2556
679,860,050

2555
418,565,775

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
669,002,525
418,123,479

150,068,508
28,000
829,956,558
(28,000)
829,928,558

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

150,068,508
819,071,033
819,071,033

11. ลูกหนีอ นื

บาท
งบการเงินรวม

ลูกหนีอืน - บริ ษทั ย่อย (หมายเหตุ 7.2)
ลูกหนีอืน -บริ ษทั อืน
เงินชดเชยจากการประกันภัยค้างรับ
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
เงินทดรองจ่าย
รวม

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

2556
9,234,885
69,891,734
234,850
79,361,469

2555
2,578,607
36,688,478
19,932,211
452,977
59,652,273

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
644,703
23,560
7,970,643
2,578,607
36,688,478
14,505,143
17,586,971
27,190
64,510
23,147,679
56,942,126

เงินชดเชยจากการประกันภัยค้ างรับ
เมือวันที 28กันยายน 2555 ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้สถานี ไฟฟ้ าย่อยของโรงงานของบริ ษทั บริ ษทั ได้สาํ รวจมูลค่าความเสี ยหาย
จากเหตุการณ์ดังกล่าว พบว่าอาคารและเครื องจักรเสี ยหายคิดเป็ นมูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี รวม 36.7 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม
บริ ษทั ได้ทาํ ประกันภัยซึ งครอบคลุมความเสี ยหายโดยตรงต่อทรัพย์สินและได้แจ้งขอรับค่าสิ นไหมทดแทนไปยังบริ ษทั
ประกันภัย ซึงในเดือนตุลาคม 2555 บริ ษทั ประกันภัยได้ให้ตวั แทนเข้าสํารวจความเสี ยหายเพือกําหนดจํานวนเงินชดเชยค่า
สิ นไหมทดแทนโดยในวันที 26กุมภาพันธ์ 2556 บริ ษทั ประกันได้ออกหนังสื อยืนยันจํานวนเงินชดเชยความเสี ยหายจากเหตุ
อัคคีภยั ดังกล่าวเป็ นจํานวนเงิน 44.7 ล้านบาท ณ วันสินรอบระยะเวลารายงานบริ ษทั บันทึกเงินชดเชยจากประกันภัยค้างรับ
จํานวนเงิน 36.7 ล้านบาท ในงบแสดงฐานะการเงิ นภายใต้รายการลูกหนี อืนและบันทึกรายได้จากการชดเชยความเสี ยหาย
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บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จํากัด (มหาชน)และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2556
จํานวน 36.7 ล้านบาท หักกลบกับขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31
ธันวาคม 2555
ในระหว่างปี 2556 บริ ษทั ได้รับเงิ นชดเชยความเสี ยหายจากเหตุอคั คีภยั ดังกล่าวจํานวน 44.7 ล้านบาท จึ งบันทึ กผลต่าง
จํานวน 8.0 ล้านบาท เป็ นรายได้อืนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2556
12. เงินให้ ก้ ยู มื ระยะสันแก่บริษัทย่ อย
ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 เงินให้กูย้ มื ระยะสันแก่บริ ษทั ย่อย จํานวน 37.22 ล้านบาท โดยคิดอัตราดอกเบียในอัตราร้อยละ 12 ต่อปี
เงินให้กยู้ มื ระยะสันดังกล่าวมีกาํ หนดจ่ายชําระคืนภายในเดือนมีนาคม 2557
13. สินค้ าคงเหลือ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน
สิ นค้าสําเร็ จรู ป
วัตถุดิบ
วัสดุประกอบ
วัสดุสินเปลือง
รวม

2556
346,214,025
225,281,191
38,213,566
42,911,989
652,620,771

2555
421,964,834
281,313,277
44,808,247
40,150,084
788,236,442

บาท
ค่าเผือการลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
2556
2555
(4,248,896)
(15,217,879)
(4,248,896)
(15,217,879)

สิ นค้าคงเหลือ - สุทธิ
2556
2555
341,965,129
406,746,955
225,281,191
281,313,277
38,213,566
44,808,247
42,911,989
40,150,084
648,371,875
773,018,563

14. เงินฝากทีต ดิ ภาระคํา ประกัน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2556บริ ษทั และกลุ่มบริ ษทั มีเงินฝากประจําและเงินฝากออมทรัพย์รวมจํานวน 145.0ล้านบาท และ 146.3ล้าน
บาท ตามลําดับ (31 ธันวาคม 2555 จํานวน 104.4 ล้านบาท)ได้นาํ ไปเป็ นหลักทรัพย์ค าํ ประกันจากการทีธนาคารออกหนังสื อคํา
ประกัน (หมายเหตุ 33) และวงเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน(หมายเหตุ 19)
15. เงินลงทุนเผือ ขาย
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนเผือขายเป็ นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด ราคาทุน และมูลค่ายุติธรรม ณ วันที 31 ธันวาคม มีดงั นี
บาท
2556
2555
ราคาทุน
28,939,628
30,058,840
หัก การเปลียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
(9,499,628)
(4,618,840)
มูลค่ายุติธรรม
19,440,000
25,440,000
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บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จํากัด (มหาชน)และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2556
การเปลียนแปลงเงินลงทุนเผือขายสําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2556 มีดงั นี

บาท
25,440,000
(1,119,212)
(4,880,788)
19,440,000

ยอดยกมาต้นปี
จําหน่ายในระหว่างปี
การเปลียนแปลงมูลค่ายุติธรรม
ยอดคงเหลือสินปี
16. เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ชือบริ ษทั

ประเภทกิจการ

บริ ษทั เวอเทค โลจิสติคส์ เซอร์วสิ จํากัด
บริ ษทั เชาว์ อินเตอร์เนชัน แนล จํากัด

ขนส่ งสิ นค้า
ลงทุนใน
บริ ษทั อืน
ทีปรึ กษาการลงทุน
ระหว่างประเทศ

บริ ษทั พรี เมียร์ โซลูชนั จํากัด
รวม

บาท
เงินลงทุน - วิธีราคาทุน
2556
2555

ทุนชําระแล้ว
(ล้านบาท)

สัดส่ วน
เงินลงทุน
(ร้อยละ)

18.0

40.0

7,200,000

50.0

83.0

41,500,000

5.0

81.0

4,050,000
52,750,000

7,200,000
7,200,000

บริ ษทั ถือหุ ้นและมีอาํ นาจควบคุมในบริ ษทั เวอเทค โลจิสติคส์ เซอร์ วิส จํากัด บริ ษทั จึ งถือเป็ นบริ ษทั ย่อย และนํามารวมในการ
จัดทํางบการเงินรวมของกลุ่มบริ ษทั
ในเดือนมิถุนายน 2556 บริ ษทั ได้ลงทุนในหุ ้นสามัญของบริ ษทั เชาว์ อินเตอร์ เนชัน แนล จํากัด จํานวน 10,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ
100 บาท โดยเรี ยกชําระหุน้ ครังแรกหุน้ ละ 25 บาท รวมเป็ นจํานวนเงิน 0.25ล้านบาท
ในเดือนสิ งหาคม2556บริ ษทั ได้ชาํ ระค่าหุน้ เพิมอีก 0.75 ล้านบาท รวมเป็ นจํานวนเงินทังสิน 1.0 ล้านบาท
นอกจากนีในเดือนสิ งหาคม 2556 บริ ษทั เชาว์ อินเตอร์ เนชัน แนล จํากัด ได้จดทะเบียนเพิมทุน เป็ นหุ ้นสามัญจํานวน 500,000 หุ ้น
มูลค่าหุ ้นละ 100 บาท บริ ษทั ได้ลงทุนเพิมในหุ ้นสามัญอีกเป็ นจํานวน 405,000 หุ ้น ในราคาหุ ้นละ 100 บาท รวมเป็ นจํานวนเงิ น
40.5ล้านบาท รวมเป็ นเงินลงทุนในบริ ษทั เชาว์อินเตอร์ เนชัน แนล จํากัด จํานวน 41.5 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนการถือหุ ้นร้อยละ
83 ของทุนจดทะเบียนจึงถือเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั
ในเดือนกรกฎาคม 2556บริ ษทั ได้ลงทุนในหุน้ สามัญของบริ ษทั พรี เมียร์ โซลูชนั จํากัด จํานวน 40,499 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 100 บาท
รวมเป็ นจํานวนเงิน 4.05ล้านบาทซึงคิดเป็ นสัดส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 81 ของทุนจดทะเบียนจึงถือเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั

90

บริษัท เชาว สตีล อินดัสทรี้ จำ�กัด (มหาชน)

มูลค่าสุ ทธิตามบัญชีสินปี
ณ วันที 31 ธันวาคม 2555
ราคาทุน
บวก ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์
หัก ค่าเสื อมราคาสะสม
หัก ค่าเผือ การด้อยค่าสิ นทรัพย์
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี

มูลค่าสุ ทธิตามบัญชีตน้ ปี
บวก ซือสิ นทรัพย์
ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์
รับเข้า(โอนออก)
หัก จําหน่าย/ตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์
หักค่าเสื อมราคา

รายการระหว่ างปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2555

ณ วันที 1มกราคม2555
ราคาทุน
หัก ค่าเสื อมราคาสะสม
หัก ค่าเผือ การด้อยค่าสิ นทรัพย์
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี

17. ทีด นิ อาคารและอุปกรณ์
งบการเงินรวม

508,119,687
40,626,756
6,889,203
(34,710,815)
(31,075,163)
489,849,668
629,637,838
(139,788,170)
489,849,668

51,182,843
47,389,157
(39,860)
98,532,140

624,287,986
(116,168,299)
508,119,687

อาคารและ
งานระบบ

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

51,182,843
(20,066)
51,162,777

ทีดินและส่ วน
ปรับปรุ งทีดิน

บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จํากัด (มหาชน)และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน(ต่ อ)
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2556

1,093,235,081
(315,193,944)
(5,182,777)
772,858,360

837,213,506
8,515,140
(2,017,663)
(70,852,623)
772,858,360

1,087,509,379
(245,113,096)
(5,182,777)
837,213,506

เครื องจักรและ
เครื องมือเครื องใช้

16,977,917

(1,616,870)
2,632,536

(14,345,381)
2,632,536

-

3,504,165
745,241

16,232,676
(12,728,511)
3,504,165

บาท
เครื องตกแต่งและ
เครื องใช้สาํ นักงาน

156,334,055
(59,028,558)
97,305,497

107,438,285
10,008,939
(266,138)
(19,875,589)
97,305,497

147,532,116
(40,093,831)
107,438,285

ยานพาหนะ

-

-

-

-

1,237,637

1,237,637

1,237,637

(6,889,203)

4,495,187
3,631,653

4,495,187

4,495,187

งานระหว่างก่อสร้ างและ
เครื องจักรระหว่างติดตัง

รายงานประจำ�ปี 2556

หน้า 28

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

1,511,933,607
63,527,729
47,389,157
(36,994,616)
(123,440,039)
1,462,415,838

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

รวม

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

91

92

บริษัท เชาว สตีล อินดัสทรี้ จำ�กัด (มหาชน)

489,849,668
9,110,174
8,854,923
(33,286,452)
474,528,313
647,602,935
(173,074,622)
474,528,313

98,532,140
(19,795)
98,512,345
98,572,000
(59,655)
98,512,345

อาคารและ
งานระบบ

1,097,027,587
(384,845,048)
(5,182,777)
706,999,762

772,858,360
2,509,756
1,282,750
(69,651,104)
706,999,762
18,308,789
(15,259,849)
3,048,940

(54,377)
(1,205,114)
3,048,940

-

2,632,536
1,675,895

บาท
เครื องจักรและ
เครื องตกแต่งและ
เครื องมือเครื องใช้ เครื องใช้สาํ นักงาน

158,237,373
(73,552,298)
84,685,075

97,305,497
10,094,950
(2,298,863)
(20,416,509)
84,685,075

ยานพาหนะ

-

930,661

930,661

1,237,637
9,830,697
(10,137,673)
930,661

งานระหว่างก่อสร้ างและ
เครื องจักรระหว่างติดตัง

2,020,679,345
(646,791,472)
(5,182,777)
1,368,705,096

1,462,415,838
33,221,472
(2,353,240)
(124,578,974)
1,368,705,096

รวม

หน้า 29

ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 และ 2555ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี จํานวนเงิน1,123.3 ล้านบาท และจํานวนเงิน 1,200.6ล้านบาท ตามลําดับ ได้ถูกจดจํานองไว้เป็ นหลักทรัพย์ค าํ ประกัน
วงเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน (หมายเหตุ19และ 21)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สิ นทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงินทีกลุ่มบริ ษทั เป็ นผูเ้ ช่าได้รวมแสดงในรายการข้างต้นประกอบด้วยยานพาหนะและเครื องใช้สํานักงานมีมูลค่าตามบัญชีเป็ น
จํานวนเงิน 57.6ล้านบาท และจํานวนเงิน 74.5 ล้านบาท ตามลําดับ

มูลค่าสุ ทธิตามบัญชีสินปี
ณ วันที 31 ธันวาคม 2556
ราคาทุน
หัก ค่าเสื อมราคาสะสม
หัก ค่าเผือ การด้อยค่าสิ นทรัพย์
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี

รายการระหว่ างปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2556
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชีตน้ ปี
บวก ซือสิ นทรัพย์
รับเข้า(โอนออก)
หัก จําหน่าย/ตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์
หัก ค่าเสื อมราคา

ทีดินและส่ วน
ปรับปรุ งทีดิน

บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จํากัด (มหาชน)และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน(ต่ อ)
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2556

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

มูลค่าสุ ทธิตามบัญชีสินปี
ณ วันที 31 ธันวาคม 2555
ราคาทุน
บวก ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์
หัก ค่าเสื อมราคาสะสม
หัก ค่าเผือ การด้อยค่าสิ นทรัพย์
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี

ณ วันที 1 มกราคม2555
ราคาทุน
หัก ค่าเสื อมราคาสะสม
หัก ค่าเผือ การด้อยค่าสิ นทรัพย์
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี
รายการระหว่ างปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2555
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชีตน้ ปี
บวก ซือสิ นทรัพย์
ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์
รับเข้า(โอนออก)
หักจําหน่าย/ตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์
หัก ค่าเสื อมราคา

งบการเงินเฉพาะกิจการ

624,287,986
(116,168,299)
508,119,687
508,119,687
40,626,756
6,889,203
(34,710,815)
(31,075,163)
(489,849,668)
629,637,838
(139,788,170)
489,849,668

50,984,893
47,389,157
98,374,050
50,984,893
47,389,157
98,374,050

อาคารและ
งานระบบ

50,984,893
50,984,893

ทีดินและส่ วน
ปรับปรุ งทีดิน

บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จํากัด (มหาชน)และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน(ต่ อ)
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2556

1,093,235,081
(315,193,944)
(5,182,777)
772,858,360

837,213,506
8,515,140
(2,017,663)
(70,852,623)
772,858,360

1,087,509,379
(245,113,096)
(5,182,777)
837,213,506

เครื องจักรและ
เครื องมือเครื องใช้

(14,307,284)
2,575,734

16,883,018

(1,597,892)
2,575,734

3,428,385
745,241

16,137,777
(12,709,392)
3,428,385

บาท
เครื องตกแต่งและ
เครื องใช้สาํ นักงาน

44,424,555
(22,648,104)
21,776,451

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

36,721,616
(19,919,269)
16,802,347

ยานพาหนะ

-

-

-

-

รายงานประจำ�ปี 2556

1,237,637

1,237,637

1,237,637

(6,889,203)

4,495,187
3,631,653

4,495,187

4,495,187

งานระหว่างก่อสร้างและ
เครื องจักรระหว่างติดตัง

หน้า 30

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

1,421,044,005
62,428,729
47,389,157
(36,994,616)
(107,195,375)
1,386,671,900

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

รวม

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

93

94

บริษัท เชาว สตีล อินดัสทรี้ จำ�กัด (มหาชน)

489,849,668
9,110,174
8,854,923
(33,286,452)
474,528,313
647,602,935
(173,074,622)
474,528,313

98,374,050
98,374,050
98,374,050
98,374,050

อาคารและ
งานระบบ

1,097,027,587
(384,845,048)
(5,182,777)
706,999,762

772,858,360
2,509,756
1,282,750
(69,651,104)
706,999,762
17,985,929
(15,190,355)
2,795,574

(54,377)
(1,173,718)
2,795,574

-

2,575,734
1,447,935

เครื องจักรและ
เครื องตกแต่งและ
เครื องมือเครื องใช้ เครื องใช้สาํ นักงาน

บาท

49,427,873
(22,322,586)
27,105,287

21,776,451
10,094,950
(559,959)
(4,206,155)
27,105,287

ยานพาหนะ

-

930,661

930,661

1,237,637
9,830,697
(10,137,673)
930,661

งานระหว่างก่อสร้าง
และเครื องจักรระหว่าง
ติดตัง

1,911,349,035
(595,432,611)
(5,182,777)
1,310,733,647

1,386,671,900
32,993,512
(614,336)
(108,317,429)
1,310,733,647

รวม

หน้า 31

ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 และ 2555ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี จํานวนเงิน1,123.3 ล้านบาท และจํานวนเงิน 1,166.8 ล้านบาท ตามลําดับ ได้ถูกจดจํานองไว้เป็ นหลักทรัพย์ค าํ ประกัน
วงเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน (หมายเหตุ19และ 21)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2555สิ นทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงินทีกลุ่มบริ ษทั เป็ นผูเ้ ช่าได้รวมแสดงในรายการข้างต้นประกอบด้วยยานพาหนะและเครื องใช้สํานักงานมีมูลค่าตามบัญชีเป็ นจํานวนเงิน
0.1ล้านบาท

มูลค่าสุ ทธิตามบัญชีสินปี
ณ วันที 31 ธันวาคม 2556
ราคาทุน
หัก ค่าเสื อมราคาสะสม
หัก ค่าเผือ การด้อยค่าสิ นทรัพย์
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี

รายการระหว่ างปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2556
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชีตน้ ปี
บวก ซือสิ นทรัพย์
รับเข้า(โอนออก)
หักจําหน่าย/ตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์
หัก ค่าเสื อมราคา

ทีดินและส่ วน
ปรับปรุ งทีดิน

บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จํากัด (มหาชน)และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน(ต่ อ)
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2556

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จํากัด (มหาชน)และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน(ต่ อ)
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2556
18. โปรแกรมคอมพิวเตอร์
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท
2556

ณ วันที 1 มกราคม
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
รายการระหว่างปี สินสุด วันที 31 ธันวาคม
มูลค่าสุทธิตามบัญชีตน้ ปี
หัก ค่าตัดจําหน่าย
มูลค่าสุทธิตามบัญชีสินปี
ณ วันที 31 ธันวาคม
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
19. เงินกู้ยมื ระยะสันจากสถาบันการเงิน
อัตราดอกเบียร้อยละ(ต่อปี )
2556
2555
เงินกูย้ มื ระยะสัน

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

2555

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

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

1,613,285
(1,613,284)
1

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

8,840,845
(8,840,844)
1

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

บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
1,299,636,292
1,774,992,742

ณ วันที 31 ธันวาคม 2556และ 2555บริ ษทั มีวงเงินเบิ กเกิ นบัญชีและวงเงินกูย้ ืมระยะสันจากสถาบันการเงินจํานวน 50 ล้านบาท
และ2,200ล้านบาทตามลําดับ
วงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสันจากสถาบันการเงิน คําประกันโดย เงินฝากประจําและเงินฝากออมทรัพย์(หมายเหตุ 14)
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุ 17) ร่ วมกับการคําประกันโดยกรรมการบริ ษทั บางท่าน

รายงานประจำ�ปี 2556
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จํากัด (มหาชน)และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน(ต่ อ)
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2556
20. เจ้ าหนีอ นื

บาท
งบการเงินรวม

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เจ้าหนีอืน- บริ ษทั ย่อย(หมายเหตุ 7.2)
เจ้าหนีอืน- บริ ษทั อืน
เงินรับล่วงหน้าค่าสิ นค้า
เจ้าหนีซือทรัพย์สิน
รวม
21. เงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หัก ส่วนทีครบกําหนดชําระภายในหนึงปี
ส่ วนทีจดั เป็ นหนีสินหมุนเวียน
สุทธิ

2556
81,176,407
6,478,156
670,312
88,324,875

2555
57,711,014
1,984,894
741,965
9,890,843
70,328,716

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
83,024,855
57,538,552
1,676,159
2,796,622
2,070,994
1,984,894
741,965
670,312
9,890,843
87,442,320
72,952,876

บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
132,380,000
229,466,188
(66,000,000)
(97,086,188)
(66,380,000)
(132,380,000)
-

ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน จํานวน 132.38 ล้านบาท (2555: จํานวน 229.47 ล้านบาท) คิดดอกเบีย
ในอัตราร้อยละ MLR -0.5 ต่อปี เงินกูย้ มื ดังกล่าวจะจ่ายคืนเป็ นรายเดือนตามทีระบุไว้ในสัญญาเงินกูย้ มื
วงเงินกูย้ มื ดังกล่าวข้างต้นคําประกันโดย เงินฝากประจําและเงินฝากออมทรัพย์ (หมายเหตุ 14) และทีดินอาคารและอุปกรณ์
(หมายเหตุ 17)ร่ วมกับการคําประกันโดยกรรมการบริ ษทั บางท่าน
เมือวันที 29 มิถุนายน 2552 บริ ษทั ได้รับอนุมตั ิให้ขยายระยะเวลาการปลอดชําระคืนเงินต้น (Grace Period) จากสถาบันการเงิน
ดังกล่าวเป็ นระยะเวลา 1 ปี เริ มตังแต่เดือน มีนาคม 2552 ถึงเดือน กุมภาพันธ์ 2553 และเริ มชําระงวดถัดไปตังแต่เดือนมีนาคม
2553 รวมทังผ่อนปรนการคิดดอกเบียสําหรับการปฏิบตั ิผิดเงือนไขตามสัญญาวงเงินสิ นเชือเป็ นเงินจํานวน 13.9 ล้านบาท ซึ ง
หากบริ ษทั ชําระหนีเสร็ จสินให้แก่สถาบันการเงินครบถ้วนเต็มจํานวนและตรงเวลาทีกาํ หนด สถาบันการเงินจะงดเว้นการเรี ยก
เก็บเงินดังกล่าวจากบริ ษทั ทังจํานวน
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จํากัด (มหาชน)และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน(ต่ อ)
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2556
รายการเคลือนไหวของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินสําหรับปี สินสุดวันที31 ธันวาคม 2556สรุ ปได้ดงั นี
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท

รายการระหว่ างปี สินสุ ดวันที 31ธันวาคม 2556
ยอดคงเหลือต้นปี
จ่ายคืนเงินกูย้ มื
ยอดคงเหลือสินปี

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

ระยะเวลาการครบกําหนดของเงินกูย้ มื ระยะยาวสรุ ปได้ดงั นี

บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555

ส่วนทีครบกําหนดชําระภายใน 1 ปี
ส่วนทีจดั เป็ นหนีสินหมุนเวียน
รวมเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

66,000,000
66,380,000
132,380,000

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

สัญญาเงินกูร้ ะบุขอ้ ปฏิบตั ิและข้อจํากัดบางประการเช่น การดํารงอัตราส่วนของหนีสินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ เป็ นต้น
ตามข้อกําหนดของสัญญาเงินกูย้ มื บริ ษทั ได้ให้คาํ มัน ทีจะไม่นาํ ทรัพย์สินของบริ ษทั ไปจดจํานอง หรื อก่อภาระผูกพันในทรัพย์สิน
กับบุคคลอืนตลอดอายุสัญญาเงินกู้ และบริ ษทั ต้องปฏิบตั ิตามเงือนไขบางประการ เช่น การดํารงอัตราส่ วนทางการเงิน เป็ นต้น
ณ วันสิ นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ไม่สามารถดํารงอัตราส่ วนทางการเงิ นตามเงื อนไขที ระบุไว้ในสัญญาเงิ นกูย้ ืมเพือให้
เป็ นไปตามหลักการบัญชีทีรับรองทัว ไปบริ ษทั จึงจัดประเภทเงินกูย้ มื ดังกล่าวเป็ นหนีสินหมุนเวียนทังจํานวน
22. หนีส ินภายใต้ สัญญาเช่ าการเงิน

บาท
งบการเงินรวม

หนีสินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
หัก ดอกเบียรอตัดบัญชี
หัก ส่วนทีครบกําหนดชําระภายในหนึงปี
สุทธิ

2556
40,752,000
(2,664,711)
38,087,289
(20,413,998)
17,673,291

2555
65,158,820
(6,434,603)
58,724,217
(19,590,147)
39,134,070

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
74,420
(3,390)
71,030
(71,030)
-

กรรมสิ ทธิในสิ นทรัพย์ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงินนีจะโอนเป็ นของกลุ่มบริ ษทั ก็ต่อเมือได้ชาํ ระเงินงวดสุดท้ายแล้ว
บริ ษทั ย่อยได้ทาํ สัญญากับสถาบันการเงินผูใ้ ห้เช่าเพือโอนสิ ทธิ การรับเงินทีได้รับจากสัญญาจ้างขนส่ งจากบริ ษทั ใหญ่ เพือ
การชําระหนีตามสัญญาเช่าการเงินกับสถาบันการเงินดังกล่าว
รายงานประจำ�ปี 2556

หน้า 34
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บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จํากัด (มหาชน)และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน(ต่ อ)
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2556
23. ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
บริ ษทั จ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์หลังออกจากงานและบําเหน็จ ตามข้อกําหนดของพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541
ในการให้ผลประโยชน์เมือเกษียณ และผลประโยชน์ระยะยาวอืนแก่พนักงานตามสิ ทธิและอายุงาน
การเปลียนแปลงในมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
บาท
งบการเงินรวม
2556
ภาระผูกพัน ณ วันต้นปี
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั และดอกเบีย
ผลประโยชน์จ่ายในระหว่างปี
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
ภาระผูกพัน ณ วันสินปี

2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555

1,105,126
855,391
(104,000)

-

674,774
430,352

1,105,126
494,048
(104,000)

674,774
430,352
-

1,649,691
3,506,208

1,105,126

1,637,787
3,132,961

1,105,126

801,462
53,929
855,391

393,085
37,267
430,352

440,119
53,929
494,048

393,085
37,267
430,352

ค่าใช้จ่ายทีรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนข้างต้น แสดงรวมในรายการดังต่อไปนี
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม
ต้นทุนขาย
604,517
250,874
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
855,391
รวม

224,378
205,974
430,352

243,174
250,874
494,048

224,378
205,974
430,352

ค่าใช้จ่ายทีรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ดอกเบียจากภาระผูกพัน
รวม

ข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักการคณิ ตศาสตร์ประกันภัย ณ วันทีรายงาน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
อัตราคิดลด
อัตราการเพิมขึนของเงินเดือน
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน
อัตรามรณะ

ร้อยละ 4.37 ต่อปี
ร้อยละ 7.3ต่อปี
ผันแปรตามอายุพนักงาน ร้อยละ 0 -22.6
อัตราตามตารางมรณะไทยปี 2551
แยกเกณฑ์ตามเพศชายและหญิง

ร้อยละ 3.49 ต่อปี
ร้อยละ 5 ต่อปี
ผันแปรตามอายุพนักงาน ร้อยละ 0 -29.4
อัตราตามตารางมรณะไทยปี 2540
แยกเกณฑ์ตามเพศชายและหญิง
หน้า 35
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บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จํากัด (มหาชน)และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน(ต่ อ)
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2556
24. ทุนจดทะเบียนและทุนทีอ อกและชําระแล้ ว
ณ วันที 31 ธันวาคม 2556และ 2555บริ ษทั มีทุนจดทะเบียนและทุนทีออกและชําระแล้วเป็ นเงิ น 800 ล้านบาท แบ่งเป็ นหุ ้น
สามัญจํานวน 800 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1บาท
25. สํารองตามกฎหมาย
บริ ษทั ได้จดั สรรสํารองตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของ กําไรสุ ทธิ
ประจําปี หัก ด้ว ยขาดทุ น สะสม (ถ้า มี ) จนกว่า สํา รองจะมี จ ํา นวนไม่ น้อยกว่าร้ อยละ 10ของทุ น จดทะเบี ยนของบริ ษ ัท
สํารองตามกฎหมายไม่สามารถนํามาจ่ายปั นผลได้
ในปี 2556 และ 2555 บริ ษทั ได้จดั สรรเงินสํารองตามกฎหมายเป็ นจํานวนเงิน 5.3 ล้านบาท และจํานวนเงิน 1.2 ล้านบาท ตามลําดับ
26. เงินปันผลจ่ าย
ตามมติทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เมือวันที 5 เมษายน 2555 ผูถ้ ือหุน้ ได้มีมติอนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นในอัตราหุ ้นละ
0.1 บาท จํานวน 800 ล้านหุน้ เป็ นเงินจํานวน 80.0 ล้านบาท โดยจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวในวันที 3 พฤษภาคม 2555
ตามมติทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครังที 5/2556เมือวันที 8 พฤศจิกายน 2556คณะกรรมการได้มีมติอนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผล
ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในอัตราหุน้ ละ 0.1 บาท จํานวน 800 ล้านหุน้ เป็ นเงินจํานวน 80.0 ล้านบาท โดยจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวในวันที4
ธันวาคม 2556
27. ภาษีเงินได้
งบการเงินรวม
บาท
งบการเงินรวม
2556
ภาษีเงินได้ งวดปัจจุบัน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รวม

1,713,806
1,713,806

2555
813,054
813,054

บริ ษทั ไม่มีภาระภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับปี 2556 และ2555 เนืองจากบริ ษทั ได้รับผลประโยชน์ทางภาษีจากบัตรส่งเสริ มการ
ลงทุน(หมายเหตุ 30)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2556และ 2555 บริ ษทั มีหนีสินรอการตัดบัญชีจาํ นวน 9.48 ล้านบาทซึงเกิดจากส่วนเกินทุนจากการตีราคาทีดิน
โดยแสดงสุทธิกบั ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทีดินซึงแสดงอยูใ่ นองค์ประกอบอืนของส่วนของผูถ้ ือหุน้
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บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จํากัด (มหาชน)และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน(ต่ อ)
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2556
28. ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะทีสาํ คัญสําหรับปี สินสุดวันที 31ธันวาคม2556 และ 2555 ได้แก่
บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
2556
2555
การเปลียนแปลงในสิ นค้าสําเร็ จรู ป
75,750,808
(212,356,563)
75,750,808
(212,356,563)
วัตถุดิบและวัสดุสินเปลืองใช้ไป
3,609,453,489
3,560,007,650
3,609,453,489
3,560,007,650
ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค
576,821,728
465,698,836
576,821,728
465,698,836
ค่าขนส่ง
76,598,617
62,692,228
76,598,617
62,692,228
ค่าใช้จ่ายเกียวกับพนักงาน
157,157,235
118,069,808
144,988,235
110,756,062
ค่าเสื อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
126,192,258
125,208,353
109,930,713
108,963,689
29. ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลส่ วนงานดําเนิ นงานที นาํ เสนอนี สอดคล้องกับรายงานภายในของกลุ่มบริ ษทั ที ผูม้ ี อาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการ
ดําเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสมําเสมอเพือใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั ส่ วนงานและประเมินผล
การดําเนินงานของส่วนงาน
กลุ่มบริ ษทั ประกอบธุรกิจแปรรู ปจําหน่ายเหล็กชนิดต่าง ๆ ให้บริ การรับจ้างขนส่งสิ นค้า และลงทุนและให้คาํ ปรึ กษา โดย
ดําเนินธุรกิจในส่วนงานหลักทางภูมิศาสตร์เดียวคือในประเทศไทย รายการบัญชีตามส่วนงานแยกเป็ น 2 ประเภท ดังนี
ก. ส่วนงานเกียวกับรายได้จากการจําหน่ายเหล็ก
ข. ส่วนงานเกียวกับรายได้จากการลงทุนและให้คาํ ปรึ กษา
รายได้ และกํา ไร(ขาดทุน ) จากการดํา เนิ น งานจํา แนกตามส่ ว นงานสํา หรับ ปี สิ  น สุ ด วัน ที วัน ที 31 ธัน วาคม 2556
ประกอบด้วย

รายได้จากการขายและการให้บริ การ
กําไร(ขาดทุน) จากส่วนงาน
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ก
4,802,580

พันบาท
ข
10,858

รวม
4,813,438

180,190
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บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จํากัด (มหาชน)และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน(ต่ อ)
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2556
รายได้ และกํา ไร(ขาดทุน ) จากการดํา เนิ น งานจํา แนกตามส่ ว นงานสํา หรับ ปี สิ  น สุ ด วัน ที วัน ที 31 ธัน วาคม 2555
ประกอบด้วย
พันบาท
ข
รวม
ก
รายได้จากการขายและการให้บริ การ
4,349,167
4,349,167
กําไร(ขาดทุน) จากส่วนงาน

119,700

-

119,700

30. สิทธิประโยชน์ จากการส่ งเสริมการลงทุน
บริ ษทั ได้รับการส่งเสริ มการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุนตามบัตรส่งเสริ มการลงทุนดังต่อไปนี
เลขที 1337 (2) /2548
ลงวันที20เมษายน 2548
เลขที 2228 (2) /2550
ลงวันที 7 ธันวาคม 2550
สิ ทธิประโยชน์ทีสาํ คัญคือ
•

ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเครื องจักรและอุปกรณ์ตามทีคณะกรรมการพิจารณาอนุมตั ิ

•

ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับวัตถุดิบและวัสดุจาํ เป็ นทีตอ้ งนําเข้ามาจากต่างประเทศเพือใช้ในการผลิตเพือการส่งออก

•

ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับของทีนาํ เข้ามาเพือส่งกลับออกไป

•

ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิเป็ นระยะเวลาแปดปี นับแต่วนั ทีเริ มมีรายได้จากการประกอบกิจการ
ผลิตเหล็กแท่ง (BILLET) และในกรณี ทีประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาทีได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจะ
ได้รั บอนุ ญ าตให้นํา ผลขาดทุ น ประจํา ปี ที เ กิ ดขึ น ในระหว่า งเวลานัน ไปหัก ออกจากกํา ไรสุ ท ธิ ที เ กิ ดขึ น ภายหลัง
ระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลมีกาํ หนดเวลาไม่เกินห้าปี นับแต่วนั พ้นกําหนดเวลานัน โดยจะเลือกหักจาก
กําไรสุทธิของปี ใดปี หนึงหรื อหลายปี ก็ได้

•

ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนําเงินปั นผลจากกิจการทีได้รับการส่ งเสริ มนี ไปรวมคํานวณเพือเสี ยภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที
ได้รับการส่งเสริ ม

•

ได้รั บ อนุ ญ าตให้หั ก เงิ น ลงทุ น ในการติ ด ตัง หรื อ ก่ อ สร้ า งสิ ง อํา นวยความสะดวกร้ อ ยละยี สิ บ ห้า ของเงิ น ลงทุ น
นอกเหนือไปจากการหักค่าเสื อมราคาตามปกติ

ในฐานะที ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุ นบริ ษทั ต้องปฏิ บัติตามเงื อนไขและข้อกําหนดตามที ระบุ ในบัตรส่ งเสริ มผลการ
ดํา เนิ น งานของธุ ร กิ จ ที ได้รั บการยกเว้นภาษี เ งิ นได้และธุ ร กิ จ ที ไม่ ไ ด้รั บ การยกเว้น ภาษี เงิ น ได้ต ามสิ ท ธิ พิเ ศษจากการ
ส่งเสริ มการลงทุนข้างต้น
รายได้จากการขายของบริ ษทั ในงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2556และ 2555จํานวนเงิน4,800.9
ล้านบาท และ 4,343.0ล้านบาท ตามลําดับ เป็ นผลการดําเนิ นงานของธุรกิจทีได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ท งั จํานวน
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บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จํากัด (มหาชน)และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน(ต่ อ)
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2556
31. ค่ าใช้ จ่ายจากการหยุดผลิต
บริ ษทั ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไฟไหม้และหยุดการผลิตที โรงงานของบริ ษทั ชัว คราวตังแต่วนั ที 27 กันยายน 2555
อย่างไรก็ตาม ในระหว่างเดือนธันวาคม2555บริ ษทั สามารถเริ มดําเนินการผลิตทีโรงงานของบริ ษทั ได้และเริ มกลับสู่ภาวะปกติ
ค่าใช้จ่ายจากการหยุดผลิตในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2555 มีรายละเอียดดังนี
ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายพนักงาน
4.26
ค่าเสื อมราคา
11.47
5.30
ค่าใช้จ่ายอืน
21.03
32. เครืองมือทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั ต้องเผชิ ญกับความเสี ยงทางการเงิ นทีสาํ คัญ ได้แก่ ความเสี ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี ยงจากอัตราแลกเปลียน
ความเสี ยงจากอัตราดอกเบีย ความเสี ยงด้านการให้สินเชือ และมูลค่ายุติธรรม กลุ่มบริ ษทั มีนโยบายบริ หารความเสี ยงดังนี
32.1 ความเสียงด้ านสภาพคล่ อง
ความเสี ยงด้านสภาพคล่องหรื อความเสี ยงในการระดมทุน คือ ความเสี ยงทีกลุ่มบริ ษทั จะเผชิญความยุง่ ยากในการระดมทุน
ให้เพียงพอและทันเวลาต่อการปฏิบตั ิตามภาระผูกพันทีระบุไว้ในเครื องมือทางการเงิน ความเสี ยงด้านสภาพคล่องอาจเกิด
จากการทีกิจการไม่สามารถขายสิ นทรัพย์ทางการเงินได้ทนั เวลาด้วยราคาทีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม
32.2 ความเสียงจากอัตราแลกเปลีย น
ความเสี ยงจากอัตราแลกเปลียนของบริ ษทั เกิดจากการซื อขายบางส่ วนของบริ ษทั เป็ นการซื อขายโดยได้จ่ายเงิ นและ
รั บเงิ นเป็ นสกุลเงิ นต่า งประเทศ บริ ษทั ได้ล ดความเสี ย งดังกล่าวโดยบริ ษทั ได้ทาํ สัญญาขายเงิ นตราต่ างประเทศ
ล่วงหน้าเป็ นครังคราวตามความจําเป็ น
32.3 ความเสียงจากอัตราดอกเบีย
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี ยงจากอัตราดอกเบียเนืองจากมีเงินฝากและมีหนีสินกับสถาบันการเงิน บริ ษทั เชือว่าความผันผวน
ของอัตราดอกเบียในตลาดในอนาคตจะไม่ส่งผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อผลการดําเนิ นงานและกระแสเงินสด
ของกิจการ ดังนันกลุ่มบริ ษทั จึงมิได้ใช้ตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงินเพือป้ องกันความเสี ยงดังกล่าว
32.4 ความเสียงด้ านการให้ สินเชือ
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี ยงด้านการให้สินเชือทีเกี ยวเนื องกับลูกค้า อย่างไรก็ตามเนื องจากกลุ่มบริ ษทั มีฐานของลูกค้าที
หลากหลายและมีจาํ นวนมากราย ดังนันกลุ่มบริ ษทั จึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสี ยหายอย่างเป็ นสาระสําคัญจากการเก็บหนี
จากลูกหนี เหล่านันกลุ่มบริ ษทั ได้ประมาณค่าเผือหนี สงสัยจะสู ญโดยอาศัยการประเมินผลของฝ่ ายบริ หารเกี ยวกับ
ความสามารถในการจ่ายชําระหนีของลูกหนีทีคงค้างอยู่ ณ วันสินปี
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บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จํากัด (มหาชน)และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน(ต่ อ)
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2556
32.5 มูลค่ ายุตธิ รรม
ราคาตามบัญชี ของสิ น ทรั พย์แ ละหนี สิ นทางการเงิ น อันได้แก่ เงิ นสดและรายการเที ยบเท่ า เงิ นสด ลูกหนี การค้า
เงินกูย้ มื เจ้าหนีการค้า และค่าใช้จ่ายค้างจ่ายมีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม
33. ภาระผูกพันและหนีส ินทีอ าจจะเกิดขึน
33.1 ภาระผูกพันเกีย วกับสัญญาเช่ าดําเนินงานและค่ าบริการ
ณ วันที 31 ธันวาคม 2556กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันในการจ่ายค่าเช่าดังกล่าวดังนี
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ภายใน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี
รวม

บาท
2,370,000
2,172,500
4,542,500

33.2 หนีส ินทีอ าจจะเกิดขึน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2556บริ ษทั มีหนังสื อคําประกันทีออกโดยธนาคารเพือคําประกันการจ่ายชําระค่าไฟฟ้ าของบริ ษทั
เป็ นเงิน 64.2 ล้านบาท (หมายเหตุ 14)
34. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการทุนทีสาํ คัญของบริ ษทั คือการจัดให้มีซ ึงโครงสร้างทางการเงินทีเหมาะสมและการดํารงไว้
ซึงความสามารถในการดํารงธุรกิจอย่างต่อเนือง
ณ วันที 31 ธันวาคม2556งบการเงินของบริ ษทั แสดงอัตราส่วนสภาพคล่องเป็ น 0.90:1
35. เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมือวันที 17 มกราคม 2557 ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครังที 1/2557 คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติให้จดั ตังบริ ษทั ย่อย2 แห่ ง
โดยถือหุ ้นผ่านบริ ษทั เชาว์ อิ นเตอร์ เนชันแนล จํากัด และบริ ษทั พรี เมียร์ โซลูชัน จํากัดเพือลงทุนและพัฒนาโครงการ
โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญีปุ่น นอกจากนี ยงั มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั ย่อยทีจดั ตังใหม่แห่ งหนึ งลงทุนในโครงการ
โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์มีขนาดโครงการประมาณ 18 เมกะวัตต์ คิดเป็ นมูลค่าโครงการประมาณ 5,933.35 ล้านเยน
36. การอนุมตั งิ บการเงิน
งบการเงินนีได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการของบริ ษทั เมือวันที 20กุมภาพันธ์ 2557
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209/1 อาคาร เค ทาวเวอร ชั้น 18, ยูนิต 3 ซอยสุขุมวิท 21 (อโศก),
แขวงคลองเตยเหน�อ, เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
โทร: 02-260-3101-8, แฟกซ: 02-260-3100
อีเมล: info@chowsteel.com เวปไซต: www.chowsteel.com

Chow Steel Industries Public Company Limited
209/1 K. Tower, 18th Floor, Unit 3, Sukhumvit 21 (Asoke),
Klongtoey Nua, Wattana, Bangkok 10110 Thailand
Tel: +662-260-3101-8, Fax: +662-260-3100
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