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1 สรุปขอมลูทางการเงนิ  

(หนวย : ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม งบการเงินรวม 
 2552 2553 2554 

สรุปขอมูลทางการเงิน    

ผลการดําเนินงาน    

 รายไดรวม 2,027.36 3,892.83 5,701.08 

 กําไรขั้นตน 57.70 197.71 390.74 

 กําไรกอนหักดอกเบ้ีย ภาษี คาเสื่อมราคา  
และคาใชจายตดัจําหนาย (EBITDA) 

19.25 221.25 425.04 

 กําไร (ขาดทุน) สุทธิ สวนท่ีเปนของบริษัท (173.33) 15.75 185.91 

ฐานะทางการเงิน    

 สินทรัพยรวม  2,469.06 2,784.27 3,196.44 

 หน้ีสินรวม 1,967.79 2,256.91 1,900.33 

 สวนของผูถือหุน 501.26 527.36 1,296.11 

 สวนของผูถือหุน สวนที่เปนของบริษัท 501.26 517.01 1,283.77 

 ทุนจดทะเบียน 600.00 800.00 800.00 

 ทุนจดทะเบียนชําระแลว 600.00 600.00 800.00 

    

อัตราสวนทางการเงิน    

 อัตรากําไรข้ันตน 2.85% 5.11% 6.87% 

 อัตรากําไรสุทธิ (8.55%) 0.41% 3.26% 

 อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (29.48%) 3.05% 20.65% 

 อัตราหน้ีสินตอสวนผูถือหุน (เทา) 3.93  4.28 1.47 

    

ขอมูลตอหุน(บาทตอหุน)    

 กําไรสุทธิตอหุน (0.29) 0.03 0.30 

 มูลคาหุนท่ีตราไว 1.00 1.00 1.00 

 มูลคาหุนทางบัญชี 0.84 0.86 1.60 
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2 สารจากประธานกรรมการ  

เรียน  ทานผูถือหุน 

ในรอบป 2554 ท่ีผานมาบริษัท เชาว สตีล อินดัสทร้ี จํากัด (มหาชน) ไดกาวเขาสูชวงเวลาแหงการเปลี่ยนผานที่สําคัญ ดวย

การเขาจดทะเบียนเปนสมาชิกของตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ (mai) ในช่ือยอหลักทรัพย “CHOW” ในฐานะบริษัทผูผลิตเหล็กแทงยาว 

(Steel Billet) ซึ่งเปนผลิตภัณฑเหล็กตนนํ้าของประเทศไทย โดยบริษัทมุงใหความสําคัญในการดําเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล

และการกํากับดูแลกิจการที่ดี อันเปนรากฐานที่สําคัญตอการเจริญเติบโตอันยั่งยืนของบริษัทตอไป 

ท้ังน้ี แมวาในรอบปท่ีผานมา ประเทศไทยไดเผชิญกับสถานการณท่ีไมปกติหลายประการ ทั้งอุทกภัยคร้ังใหญท่ีเกิดข้ึนใน

ประเทศไทย ประกอบกับวิกฤติหน้ีสาธารณะในกลุมประเทศยุโรป และวิกฤติทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาท่ียังสงผลตอภาวะ

เศรษฐกิจของโลกซึ่งเปนความทาทายตอการดําเนินงานของบริษัท ท่ีจะตองดําเนินธุรกิจดวยความรอบคอบ ระมัดระวัง เพ่ือให

สามารถผานพนสถานการณ และปูพื้นฐานท่ีมั่นคงใหแกบริษัทตอไปได  

ในขณะท่ีบริษัทตองเผชิญหนากับการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ดาน แตสิ่งหน่ึงท่ีเรายังคงรักษาไวเสมอมา คือ การมุงให

ความสําคัญกับการผลิตเหล็กแทงยาวท่ีมีคุณภาพเทียบเทามาตรฐานโลก เพื่อใหเปนเหล็กแทงยาวท่ีสามารถทดแทนการนําเขาของ

ประเทศไทยได ซึ่งเหล็กแทงยาวของบริษัทเปนผลิตภัณฑเหล็กตนนํ้าสําหรับใหลูกคานําไปใชสําหรับแปรรูปเปนผลิตภัณฑเหล็กท่ีมี

คุณภาพในข้ันตอๆ ไป อันเปนการสรางพ้ืนฐานที่มั่นคงในการพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กของประเทศไทย 

ทายท่ีสุดน้ี ขาพเจาในนามของคณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณทานผูถือหุนทุกทาน ลูกคาและพันธมิตรทางธุรกิจ ท่ีไดให

ความไววางใจและใหการสนับสนุนการดําเนินงานของบริษัทในทุกๆ ดานดวยดีเสมอมา รวมถึงผูบริหารและบุคลากรของบริษัททุก

ทานที่เปนกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาบริษัทใหเจริญกาวหนาและมีผลประกอบการที่ดี 

 

 

ดร.ปรัชญา เปยมสมบูรณ 
   ประธานกรรมการ 
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3 สารจากประธานเจาหนาที่บรหิาร  

เรียน ทานผูถือหุน 

ในป 2554 นับเปนปท่ีมีความสําคัญตอบริษัทเปนอยางมากปหน่ึง เน่ืองจากบริษัทไดเขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ (mai) ซ่ึงจะชวยสงผลดีตอบริษัทในหลายๆ ดาน ไมวาจะเปนการเพ่ิมชองทางในการระดมทุน

และออกตราสารทางการเงินตางๆ การสงเสริมภาพลักษณของบริษัท การเพ่ิมสภาพคลองของหุนและการเปดโอกาสใหกับผูลงทุน

เขามาเปนสวนหน่ึงของผูถือหุนของบริษัทอีกทั้งในป 2554บริษัทมีผลประกอบการท่ีดีข้ึนอยางมากโดยมีรายไดรวม 5,701 ลานบาท 

และมีกําไรสุทธิสวนที่เปนของบริษัทใหญ 186 ลานบาท เติบโตข้ึนรอยละ 46 และรอยละ 1,081 เมื่อเปรียบเทียบกับป 2553 

ตามลําดับ อันเปนผลมาจากการไดรับการสนับสนุนและความรวมมือท่ีดีจากทุกฝาย ไมวาจะเปนลูกคา คูคา ผูมีอุปการคุณ 

พันธมิตรทางธุรกิจ กรรมการและผูบริหาร รวมถึงพนักงานทุกทานของบริษัท จึงทําใหบริษัทสามารถฟนฝาอุปสรรคตางๆ ไมวาจะ

เปนวิกฤตทางการเงินนอกประเทศ หรืออุทกภัยนํ้าทวมคร้ังใหญของประเทศไทยเอง ดวยเหตุนี้ บริษัทจึงมีนโยบายตอบแทนผูถือหุน

ดวยการเสนอจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตรา 0.10 บาทตอหุน หรือคิดเปนอัตราประมาณรอยละ 43 ของกําไรสุทธิ 

สําหรับการดําเนินงานในป 2555 น้ี บริษัทมีพันธกิจท่ีสําคัญคือ การกาวข้ึนเปนบริษัทชั้นนําในการผลิตและจําหนายเหล็ก

แทงยาวของประเทศไทยเพื่อทดแทนการนําเขาโดยมุงเนนผลิตเหล็กแทงยาวท่ีมีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล อีกทั้งบริษัทมี

เปาหมายในการเพ่ิมรายไดโดยการรักษาลูกคาเดิมและขยายฐานลูกคาใหมทั้งในประเทศและตางประเทศ รวมทั้งการเพิ่มกําลังการ

ผลิตเปนประมาณรอยละ 75 - 80 ของกําลังการผลิตเต็มท่ี เพื่อใหสอดคลองกับแผนของการเพ่ิมยอดขายของบริษัทและสอดคลอง

กับนโยบายของภาครัฐ ท่ีตองการกระตุนเศรษฐกิจโดยรวม 

สุดทายน้ี บริษัทขอขอบคุณทานผูถือหุน ลูกคา คูคา ผูมีอุปการคุณ  พนักงาน พันธมิตรทางธุรกิจทุกทาน ท่ีใหการสนับสนุน

และมอบความไววางใจแกบริษัท โดยบริษัทขอใหคํามั่นวาจะดําเนินธุรกิจดวยความมุงมั่นท่ีจะใหบริษัทมีการเติบโตท่ียั่งยืน มีการ

บริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ โปรงใส  ยึดหลักธรรมมาภิบาลที่ดี และคํานึงถึงผูมีสวนไดเสียในทุกภาคสวน โดยบริษัทตระหนักดีวา

ความตั้งใจและความจริงใจในการดําเนินการตามพันธกิจท่ีกลาวขางตน จะสามารถนําพาใหบริษัทไปสูจุดมุงหมายที่ตั้งไวได 

 

 

 

 นายอนาวิล จริธรรมศิริ 
ประธานเจาหนาที่บริหาร 
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4 คณะกรรมการบริษทั และผูบรหิาร  

 

 

 

 
ดร.ปรชัญา เปยมสมบูรณ 

ประธานกรรมการ 
 

   
รองศาสตราจารย ดร.ณรงค อยูถนอม 

รองประธานกรรมการ 
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนด

คาตอบแทน 

ผูชวยศาสตราจารย กัลยาภรณ ปานมะเริง 
กรรมการ 

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง 

 

นายนพปฏล เจสัน จิรสันต์ิ 
กรรมการ 

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
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นายกณวรรธน อรัญ 

กรรมการ                         
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการบรหิารความเสี่ยง 
 

นายสงวนเกียรติ ลิ่วมโนมนต 
กรรมการ 

กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

นายมารค ด.ี เรมจีาน 
กรรมการ 

   
นายอนาวิล จริธรรมศิริ 

กรรมการ  ประธานกรรมการบรหิาร 
  ประธานเจาหนาที่บรหิาร 

กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
กรรมการบรหิารความเสี่ยง 

นางสาว คู เมน ไว 
กรรมการ 

กรรมการบรหิาร  
รองกรรมการผูจดัการ 
ผูอํานวยการฝายจัดซื้อ 

นางสาวศรุตา จริธรรมศิร ิ
กรรมการ 

กรรมการบรหิาร 
ผูอํานวยการฝายขายและการตลาด 
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ประวัติคณะกรรมการบริษัท 

ดร.ปรัชญา เปยมสมบูรณ  รองศาสตราจารย ดร.ณรงค อยูถนอม 
ตําแหนง   ตําแหนง 
ประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
   
อายุ 59 ป  อายุ 70 ป 
   
คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา / การอบรม  คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา / การอบรม 
 ปริญญาเอก ดานวิศวกรรม (Operations Research),        

Texas A&M University, USA 
  ปริญญาเอก (EE) Missouri University of Science and 

Technology, USA 
 วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร ภาครัฐรวมเอกชน (รุน 12) 
 หลักสูตร Director Certification Program (DCP)  

  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)                 
รุน 78/2009 

รุน 12/2001   
   
การดํารงตําแหนงสําคัญอ่ืนในปจจุบนั  การดํารงตําแหนงสําคัญอ่ืนในปจจุบนั 
 ผูเช่ียวชาญประจําประธานกรรมการการเลือกตัง้ 
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

  รองอธิการบดี 
มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

 ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหารสถาบันรหัสสากล  
 สภาอตุสาหกรรมแหงประเทศไทย 

  ผูตรวจประเมินคุณภาพภายนอกสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

 คณะกรรมการกจิการ APEC 
สภาหอการคาไทย 

  ประธานผูตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
 สํานักงานคณะกรรมการการอดุมศกึษา 

 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท เอสวีไอ จํากัด (มหาชน) 

  กรรมการ 
บริษัท โปร เซอรวิส เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด 

 กรรมการ  
บริษัท คาซาวดี จํากัด 

  กรรมการ 
บริษัท เอสพียูนิเสอรช จํากัด 

 กรรมการผูจดัการ 
บริษัท ซิม ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จํากัด 

  

 กรรมการ 
บริษัท เปยมทิพย จํากดั 

  

   

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

 นายนพปฏล เจสัน จิรสันติ ์

ตําแหนง   ตําแหนง 
กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และประธาน
กรรมการบริหารความเสีย่ง 

 กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

   
อายุ 59 ป  อายุ 41 ป 
   
คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา / การอบรม  คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา / การอบรม 
 ปริญญาโท พัฒนศาสตร (บริหารธุรกิจ) สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

  ปริญญาโท Business Economics, Bentley Graduate 
School of Business,Massachusetts, USA 

 ประกาศนียบัตรผูบริหารมหาวิทยาลยัระดับสูง (รุนท่ี 8)   ปริญญาโท บริหารธุรกิจ St. Louis University, USA 
 หลักสูตร  Director Accreditation Program (DAP)       
รุน 28/2004 

  หลักสูตร  Director Accreditation Program (DAP)               
รุน 78/2009 

 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)                  
รุน 13/2006 

 

  

การดํารงตําแหนงสําคัญอ่ืนในปจจุบนั  การดํารงตําแหนงสําคัญอ่ืนในปจจุบนั 
 ผูชวยอธิการบด ี
มหาวิทยาลยัศรปีทุม 

  กรรมการ 
บริษัท เมอรคิวร่ี ไนน จํากัด 

 ผูตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
สํานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา 

  กรรมการและกรรมการผูจดัการ 
บริษัท พีเอ็มดี พลัส 

 ผูตรวจประเมินคุณภาพภายนอกสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศกึษา (องคการ
มหาชน) 

  กรรมการ 
บริษัท คราฟทแมน เรคคอรด จํากัด 

 ท่ีปรึกษาดานการบัญชีและการเงิน 
กระทรวงการคลงั 

  กรรมการ 
บริษัท เรโวลิก เทค จํากัด 

 คณะกรรมการฝายการเงินและเหรัญญิก 
สโมสรเอธานอล ไบโอดีเซลแหงประเทศไทย 

  

   
สัดสวนการถือหุนในบริษัท  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554  สัดสวนการถือหุนในบริษัท  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 
ไมม ี  ไมม ี
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นายกณวรรธน อรัญ 
 

 นายสงวนเกียรติ ลิ่วมโนมนต 

ตําแหนง   ตําแหนง 
กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการบริหารความเสีย่ง 

 กรรมการ และกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

   
อายุ 45 ป  อายุ 36ป 
   
คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา / การอบรม  คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา / การอบรม 
 ปริญญาโท นิติศาสตร มหาวิทยาลยัรามคําแหง   ปริญญาโทคณิตศาสตรการเงิน Boston University, USA 
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัศรีปทุม   ปริญญาโทคอมพิวเตอร Boston University, USA 
 หลักสูตร  Director Accreditation Program (DAP)          
รุน 78/2009 

  หลักสูตร  Director Accreditation Program (DAP)              
รุน 50/2006 

   
การดํารงตําแหนงสําคัญอ่ืนในปจจุบนั  การดํารงตําแหนงสําคัญอ่ืนในปจจุบนั 
 กรรมการ 
บริษัท สยามรกัษ จํากัด 

  กรรมการ 
บริษัท บริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา จํากัด 

 หัวหนาสํานักงาน ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย 
สํานักงานกฎหมาย เค แอนด พารทเนอร 

  คณะอนุกรรมการเคร่ืองหมายการคา 
กระทรวงพาณิชย 

 กรรมการและกรรมการผูจดัการ 
บริษัท เค แอนด พารทเนอร จํากัด 

  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท เมเจอร ดีเวลลอปเมนท จํากัด 

   กรรมการและกรรมการผูจดัการ 
บริษัท มโนมนต เรียลเอสเตรท จํากัด 

   กรรมการและกรรมการผูจดัการ 
บริษัท สํานักกฎหมาย ลิ่วมโนมนต อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 

   
สัดสวนการถือหุนในบริษัท  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554  สัดสวนการถือหุนในบริษัท  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 
ไมม ี
 
 
 
 
 

 ไมม ี
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นายมารค ดี. เรมีจาน 
 

 นายอนาวิล จิรธรรมศิริ 

ตําแหนง   ตําแหนง 
กรรมการ   กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจาหนาท่ีบริหาร  

กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และกรรมการบริหาร
ความเสีย่ง 

   
อายุ 45 ป  อายุ 33 ป 
   
คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา / การอบรม  คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา / การอบรม 
 ปริญญา บริหารธุรกิจ เกียรตินิยม University of 

Pennsylvania, USA 
 
 Diploma International School Bangkok 

 หลักสูตร  Director Accreditation Program (DAP)          
รุน 65/2007 

 
 State High School Equivalency Diploma 

   Risk Management Seminar & Workshop ตลาดหลกัทรัพย
แหงประเทศไทย 

   หลักสูตร  Director Accreditation Program (DAP)                  
รุน 28/2004 

   
การดํารงตําแหนงสําคัญอ่ืนในปจจุบนั  การดํารงตําแหนงสําคัญอ่ืนในปจจุบนั 
 ผูอํานวยการดานการเงิน 
อะทิวา ฮอสพิทัลลติี้ คอปอเรชั่น 

  กรรมการ 
บริษัท เวอเทค โลจิสติคส เซอรวิส จํากัด 

 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท บิวเดอรสมารท จํากัด (มหาชน) 

  กรรมการ 
สมาคมอุตสาหกรรมเหลก็ไทย 

 ผูอํานวยการฝายการเงิน 
บริษัท แบด แมนเนจเมนต จํากดั 

  ท่ีปรึกษา 
สมาคมการคาไทย-ยุโรป 

   
สัดสวนการถือหุนในบริษัท  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554  สัดสวนการถือหุนในบริษัท  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 
ไมม ี
 
 
 

 51.00% 
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นางสาวคู เมน ไว 
 

 นางสาวศรุตา จิรธรรมศิริ 

ตําแหนง   ตําแหนง 
กรรมการ กรรมการบริหาร รองกรรมการผูจดัการ และ
ผูอํานวยการฝายจัดซ้ือ 

 กรรมการ กรรมการบริหาร และผูอํานวยการฝายขายและ
การตลาด 

   
อายุ 38 ป  อายุ 34 ป 
   
คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา / การอบรม  คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา / การอบรม 
 Book Keeping and Accountant, London Chamber 

of Commerce and Industry 
  Suffolk Sawyer School of Management, Suffolk 

University 
 Trading Practice Studies, Lee Wai Lee Technical 

Institute 
  Risk Management Seminar & Workshop ตลาดหลกัทรัพย

แหงประเทศไทย 
 Risk Management Seminar & Workshop ตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย 

  หลักสูตร  Director Accreditation Program (DAP)                  
รุน 78/2009 

 หลักสูตร  Director Accreditation Program (DAP)          
รุน 28/2004 

  

   
การดํารงตําแหนงสําคัญอ่ืนในปจจุบนั  การดํารงตําแหนงสําคัญอ่ืนในปจจุบนั 
-  - 
   
สัดสวนการถือหุนในบริษัท  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554  สัดสวนการถือหุนในบริษัท  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 
5.06% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5.06% 
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คณะผูบริหาร 

นายอนาวิล จิรธรรมศิริ 

 

 

 

 

 

 นางสาวคู เมน ไว 

 

 นางสาวศรุตา จิรธรรมศิริ 

 

กรรมการ กรรมการบริหาร             

ประธานเจาหนาที่บริหาร              

กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน   

และกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 กรรมการ                       

กรรมการบริหาร                  

รองกรรมการผูจัดการ              

และผูอํานวยการฝายจดัซ้ือ 

 กรรมการ                      

กรรมการบริหาร                 

และผูอํานวยการฝายขายและ

การตลาด 

ประวัติ อยูในหัวขอคณะกรรมการ  ประวัต ิอยูในหัวขอคณะกรรมการ  ประวัติ อยูในหัวขอคณะกรรมการ 

 

นายสุทธชิยั สรุพัฒน 

 

 นายวรวิทย เอ้ือทรัพยสกุล 

 

 นายสมภพ เอี่ยมสุวรรณ 

 

กรรมการบริหาร                     

รองกรรมการผูจัดการ                 

และผูอํานวยการฝายการเงินและบริหาร 

 กรรมการบริหาร                  

และผูอํานวยการฝายบัญชี 

 กรรมการบริหาร                 

และผูจัดการโรงงาน 
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ประวัติคณะผูบริหาร 
 

นายสทุธชิัย สรุพัฒน  นายวรวิทย เอ้ือทรัพยสกุล  นายสมภพ เอ่ียมสุวรรณ 

 

ตําแหนง 

กรรมการบริหาร                                       

รองกรรมการผูจดัการ                            

และผูอํานวยการฝายการเงินและบริหาร 

 ตําแหนง 

กรรมการบริหาร                             

และผูอํานวยการฝายบัญชี 

 ตําแหนง 

กรรมการบริหาร                             

และผูจัดการโรงงาน 

 

อายุ 38 ป  อายุ 33 ป  อายุ 56 ป 

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา /              

การอบรม 

 คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา /         

การอบรม 

 คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา / 

การอบรม 

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
 
 

  ปริญญาโท พาณิชยศาสตรและ
การบัญชี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

  ปริญญาตรี การจัดการ
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราช
ภัฏจันทรเกษม 

การดํารงตําแหนงสําคัญอ่ืนใน

ปจจุบัน     - 

 การดํารงตําแหนงสําคัญอ่ืนใน

ปจจุบัน      - 

 การดํารงตําแหนงสําคัญอ่ืนใน

ปจจุบนั     - 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท  ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2554  - ไมมี – 

 

 

 

 สัดสวนการถือหุนในบริษัท  ณ 

วันท่ี 31 ธันวาคม 2554  - ไมมี - 

 สัดสวนการถือหุนในบริษัท  ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2554  - ไมมี - 
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5 ขอมูลท่ัวไปของบริษัท  

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดของบริษัท   

ชื่อบริษัท : บริษัท เชาว สตีล อินดัสทร้ี จํากดั (มหาชน) 

CHOW STEEL INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

ชื่อยอหลักทรัพย : CHOW 

เลขทะเบยีนบริษัท : 0107552000049 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ผลติและจําหนายเหลก็แทงยาว (Steel Billet) 

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

โทรศัพท : 0-2260-3101-8 

โทรสาร : 0-2260-3100 

website : www.chowsteel.com 

สถานที่ตั้งโรงงาน : 518/1 หมูท่ี 9 ตาํบลหนองกี่ อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

สถานที่ตั้งสาขา : 518/3 หมูท่ี 9 ตาํบลหนองกี่ อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

ทุนจดทะเบยีน : 800,000,000 บาท 

(ประกอบดวยหุนสามัญ 800,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท) 

ทุนชําระแลว : 800,000,000 บาท 

(ประกอบดวยหุนสามัญ 800,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท) 
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รายละเอียดของบริษัทยอย :  

ชื่อบริษัท : บริษัท เวอเทค โลจิสติคส เซอรวิส จํากัด 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ขนสงสินคาทางบก 

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

ทุนจดทะเบยีน : 18,000,000 บาท 

ทุนชําระแลว : 18,000,000 บาท 

สัดสวนการถือหุนของบริษัท : 40% 
   

บุคคลอางอิงตางๆ   

นายทะเบียนหลักทรัพย : บริษัท ศูนยรับฝากหลกัทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 

เลขที่ 62 อาคารตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย  
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

โทรศัพท 0-2229-2800 โทรสาร 0-2359-1259 

Website : www.tsd.co.th 

   

ผูสอบบัญช ี : นางสาวนงราม เลาหอารีดิลก 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4334 

บริษัท เอเอสที มาสเตอร จํากัด 

เลขที่ 790/12 ทองหลอทาวเวอร ซอยทองหลอ 18 

ถ.สุขุมวิท 55 แขวงคลองตัน เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 

โทรศัพท 0-2714-8842 โทรสาร 0-2185-0225 

Website : www.astmaster.co.th 
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6 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ  
 

คุณอนาวิล จิรธรรมศิริ ไดกอตั้งบริษัท เชาว สตีล อินดัสทร้ี จํากัด ข้ึนเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2546 เพ่ือประกอบธุรกิจผลิต
และจําหนายเหล็กแทงยาวใหแกโรงรีดเหล็กภายในประเทศและตางประเทศ เพื่อนําไปผลิตตอดวยการรีดเปนผลิตภัณฑเหล็กทรง
ยาว (Long Products) ไดแก เหล็กเสนกลม เหล็กขอออย และเหล็กลวดเปนตน โดยใชเศษเหล็ก (Scrap) เปนวัตถุดิบหลักในการ
ผลิต และใชเทคโนโลยีการหลอมเหล็กดวยเตาหลอมเหล็กแบบเหนี่ยวนํากระแสไฟฟา (Electric Induction Furnace: EIF) ภายใน
โรงงานของบริษัทซึ่งตั้งอยูในเขตอุตสาหกรรมกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี  

ประวัติความเปนมาและพัฒนาการที่สําคัญของบริษัทมีดังนี้ 

ป 2546 : บริษัท เชาว สตีล อินดัสทร้ี จํากัด กอตั้งข้ึนดวยทุนจดทะเบียนเริ่มแรกจํานวน 400 ลานบาท โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายเหล็กแทงยาว 

   
ป 2547 : เร่ิมดําเนินการกอสรางโรงงานซ่ึงตั้งอยู เลขที่ 518/1 หมู 9 ตําบลหนองกี่ อําเภอกบินทรบุรี จังหวัด

ปราจีนบุรี 
   
ป 2548 : ไดรับบัตรสงเสริมการลงทุน เลขท่ี 1337(2)/2548 สําหรับกิจการการผลิตเหล็กแทงยาว จากคณะกรรมการ

สงเสริมการลงทุน ซึ่งไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล เปนเวลา 8 ป และลดหยอนอัตรารอยละ 50 จาก
อัตราภาษีปกติเปนเวลา 5 ป  

 : เร่ิมดําเนินการผลิตเชิงพาณิชยโรงงานเฟสท่ี 1 ดวยกําลังการผลิตสูงสุด 250,000 ตันตอป 
   
ป 2550 : ไดรับบัตรสงเสริมการลงทุน เลขท่ี 2228(2)/2550 สําหรับกิจการการผลิตเหล็กแทงยาว เฟสท่ี 2 จาก

คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ซึ่งไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล เปนเวลา 8 ป และลดหยอนเหลือ
อัตรารอยละ 50 จากอัตราภาษีปกติเปนเวลา 5 ป  

   
ป 2551 : ไดรับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2000 จาก Bureau Veritas Certification 

สําหรับการหลอเหล็กแทง (Manufacturing of Steel Casting) ซึ่งไดครบกําหนดไปแลวเมื่อวันท่ี 28 
ธันวาคม 2553 

 : เพ่ิมทุนชําระแลวเปน 600 ลานบาท โดยเสนอขายแกผูถือหุนเดิม เพ่ือใชเปนเงินลงทุนกอสรางโรงงานเฟส
ที่ 2 

 : เร่ิมดําเนินการผลิตเชิงพาณิชยโรงงานเฟสท่ี 2ดวยกําลังการผลิตสูงสุด 480,000 ตันตอป ทําใหมีกําลังการ
ผลิตสูงสุดรวมท้ังสิ้น 730,000 ตันตอป 
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ป 2552 : เขาเปนสมาชิกของ London Metal Exchange (LME) ซึ่งเปนตลาดซื้อขายลวงหนาระดับโลกภายใตชื่อ 

CHOW KABINBURI โดยมีช่ือยอในการซ้ือขาย(SWORD Codes)แบงตามสถานที่ตั้งคลังสินคาคือ
CHOWFE สําหรับFar East ContractและCHOWME สําหรับMediterranean Contract 

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

   
ป 2553 : ไดมีการลงทุนซื้อหุนสามัญของบริษัท เวอเทค โลจิสติคส เซอรวิส จํากัด ซ่ึงประกอบธุรกิจขนสงสินคาทาง

บกดวยมูลคาเงินลงทุนจํานวน 7.2 ลานบาท ซ่ึงคิดเปนสัดสวนรอยละ 40 ของทุนจดทะเบียน 18 ลานบาท 
ซึ่งจะชวยเสริมศักยภาพการใหบริการดานโลจิสติคสแกบริษัทในการขนสงสินคาของบริษัทใหแกลูกคา 

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

   
ป 2554 : จดทะเบียนเพิ่มสาขา คือ เลขที่ 518/3 หมูท่ี 9 ตําบลหนองกี่ อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

 : เพ่ิมทุนชําระแลวเปน 800 ลานบาท โดยเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนแกประชาชน จํานวน 200 ลานหุนและ
เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ ในวันท่ี 21 ธันวาคม 2554 
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ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบรษิัท 

บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายเหล็กแทงยาว (Steel Billet) โดยมีเศษเหล็ก (Scrap) เปนวัตถุดิบหลักท่ีใชในการ
ผลิตเหล็กแทงยาว ท้ังน้ี บริษัทมีกระบวนการผลิตผลิตภัณฑที่ใชเทคโนโลยีการผลิตท่ีนําเขาจากตางประเทศ และเปนท่ียอมรับใน
ระดับสากล โดยกระบวนการผลิตผลิตภัณฑเหล็กแทงยาวของบริษัทมี 3 ข้ันตอนหลัก คือ ข้ันตอนการจัดเตรียมเศษเหล็ก ข้ันตอน
การหลอมเศษเหล็กดวยเตาแบบเหน่ียวนํากระแสไฟฟา (Electric Induction Furnace:  EIF) และปรุงแตงสวนผสมเหล็กเพื่อใหได
คุณภาพตามมาตรฐานและตรงกับความตองการของลูกคา และข้ันตอนการหลอนํ้าเหล็กเปนเหล็กแทงยาว โดยเทคโนโลยีการหลอม
เหล็กดวยเตาหลอมเหล็กแบบเหนี่ยวนํากระแสไฟฟาจะใชวิธีเปลี่ยนพลังงานไฟฟาใหกลายเปนพลังงานความรอนสําหรับการหลอม
เหล็ก ท้ังน้ี การใชพลังงานไฟฟาแทนการเผาไหมของเชื้อเพลิงจะชวยลดตนทุนการผลิตและลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม หลังจากนั้น 
ลูกคาจะนําเหล็กแทงยาวไปผลิตตอดวยการรีดเปนผลิตภัณฑเหล็กทรงยาว ไดแก เหล็กเสนกลม เหล็กขอออย และเหล็กลวด เปนตน 
ผลิตภัณฑเหล็กทรงยาวเหลานี้เปนวัสดุหลักท่ีใชในอุตสาหกรรมการกอสรางขนาดกลางและขนาดเล็ก เชน บาน อาคารพาณิชย และ
งานกอสรางท่ัวไป รวมท้ังเคร่ืองมืออุปกรณ สวนประกอบยานยนต และช้ินสวนตางๆ เปนตน และในอุตสาหกรรมการกอสรางขนาด
ใหญที่ตองการเหล็กแทงยาวท่ีมีความแข็งแรงสูง เพื่อใชในงานคอนกรีตเสริมเหล็กท่ีตองการความแข็งแรงและคงทน เชน สะพาน 
เข่ือน ทางดวน งานกอสรางท่ีตองรับแรงอัด หรืออาคารสูง เปนตน 

 

 

 

 

ปจจุบัน บริษัทมีโรงงานผลิตเหล็กแทงยาว และสาขา ตั้งอยูในเขต
อุตสาหกรรมกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี บนเน้ือที่รวมประมาณ 70 ไร ซ่ึงในระยะ
เร่ิมแรกมีกําลังการผลิตสูงสุด 250,000 ตันตอป และไดขยายกําลังการผลิตใน
โรงงานเฟสที่ 2 อีก 480,000 ตันตอป รวมเปนกําลังการผลิตสูงสุด 730,000 ตัน
ตอป (กําลังการผลิตสูงสุดที่ขออนุญาตในรายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอม (EIA)) อยางไรก็ตาม เน่ืองจากบริษัทตองการบริหารและควบคุม
ตนทุนคาไฟฟา จึงมีนโยบายผลิตเหล็กแทงยาวเฉพาะในชวงเวลาท่ีมีความ

ตองการใชไฟฟาต่ํา (Off-Peak Period) ซึ่งจะชวยทําใหตนทุนคาไฟฟาที่ใชในการผลิตของบริษัทมีจํานวนต่ํากวาการดําเนินการผลิต
ในชวงเวลาท่ีมีความตองการใชไฟฟาสูง (Peak Period)  ดวยเหตุน้ี ทําใหโรงงานท้ังสองเฟสมีกําลังการผลิตเต็มท่ีในชวงเวลาท่ีมี
ความตองการใชไฟฟาต่ํารวมเทากับ 450,000 ตันตอป ท้ังน้ี กลุมลูกคาเปาหมายหลักของบริษัท คือ โรงรีดท่ีไมมีเตาหลอมเปนของ
ตนเอง และโรงรีดท่ีมีเตาหลอมแตมีกําลังการผลิตไมเพียงพอ นอกจากนี้ บริษัทไดเขาเปนสมาชิกของ London Metal Exchange 
(LME) ซึ่งเปนตลาดซื้อขายลวงหนาระดับโลก เพื่อเพิ่มโอกาสและชองทางการจําหนายและสงออกเหล็กแทงยาวไปยังตลาด
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ตางประเทศ เชน ประเทศในภูมิภาคอาเซียน เปนตน อีกทั้งเปนการแสดงวาผลิตภัณฑของบริษัทไดรับการยอมรับดานคุณภาพวามี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล จึงถือไดวาเปนการสงเสริมภาพลักษณและการประชาสัมพันธบริษัทและผลิตภัณฑของบริษัทในตลาด
ตางประเทศไดเปนอยางดี   

โครงสรางรายไดของบริษัทและบริษัทยอย แบงตามประเภทของผลติภัณฑ 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ  งบการเงินรวม 

ประเภทผลิตภัณฑ ดําเนินการโดย ป 2552  ป 2553 ป 2554 
  ลานบาท สัดสวน  ลานบาท สัดสวน ลานบาท สัดสวน 

ผลิตภัณฑเหล็ก         

- เหล็กแทงยาว SR 24 บริษัท 1,058.88 52.23%  1,405.78 36.11% 1,928.50 33.83% 

- เหล็กแทงยาว SD 30 บริษัท 964.98 47.60%  1,244.33 31.96% 3,364.34 59.01% 

- เหล็กแทงยาว SD 40  บริษัท 0.34 0.02%  - - 71.61 1.26% 

- เหล็กแทงยาว 3 SP  บริษัท - -  90.47 2.32% - - 

- เหล็กแทงยาว 5 SP  บริษัท - -  1,094.50 28.12% 305.67 5.36% 

- เหล็กแทงยาว SS 400  บริษัท - -  36.15 0.93% 9.66 0.17% 

รวมรายไดจากการขาย  2,024.20 99.84%  3,871.23 99.45% 5,679.78 99.63% 

รายไดจากการใหบริการขนสง บริษัทยอย - -  1.34 0.03% 5.44 0.10% 

รายไดอ่ืน บริษัทและบริษัทยอย 3.16 0.16  20.25 0.52% 15.86 0.28% 

รายไดรวม  2,027.36 100.00%  3,892.83 100.00% 5,701.08 100.00% 
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ลกัษณะของผลติภัณฑและบริการ 

บริษัทเปนผูผลิตและจําหนายเหล็กแทงยาว (Steel Billet) โดยสามารถผลิตไดหลายเกรดตามความตองการของลูกคา ดวย
การปรับสวนประกอบทางเคมี เชน คาคารบอน คาซิลิคอน และคาแมงกานีส เปนตน ในระหวางข้ันตอนการหลอมน้ําเหล็ก และผลิต
ไดหลายขนาดหนาตัดและความยาว โดยการเปลี่ยนขนาดเบาหลอและกําหนดความยาวของแทงเหล็กดวยเคร่ืองตัดอัตโนมัติ เพ่ือให
สอดคลองกับความตองการของโรงรีดเหล็กท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ ท้ังน้ี บริษัทจะติดเคร่ืองหมายและฉลากขอมูลการผลิตบน
เหล็กแทงยาวท่ีบริษัทผลิต ทําใหสามารถตรวจสอบไดงาย  

โดยเหล็กแทงยาวของบริษัทจะถูกนําไปจําหนายใหแกโรงรีดเพื่อนําไปรีดตอเปนผลิตภัณฑเหล็กทรงยาวตางๆ (Long 
Products) ซ่ึงสามารถแบงตามลักษณะและคุณสมบัติการใชงานหลักออกเปน 2 ประเภท คือ  

1) เหล็กแทงยาวสําหรับนําไปผลิตตอดวยการรีดเปนเหล็กเสนกลม (Round Bar) 
เหล็กแทงยาวที่ใชสําหรับนําไปผลิตตอดวยการรีดเปนเหล็กเสนกลม ไดแก เหล็กแทงยาว SR 24 โดยมีขนาดหนาตัด 

100x100 มิลลิเมตร, 120x120 มิลลิเมตร และ 150x150 มิลลิเมตร และมีความยาวระหวาง 6 เมตร ถึง 12 เมตร ซ่ึงมีความแข็งแรง
และมีความยืดหยุนสูง โดยปกติ เหล็กเสนกลมท่ีผลิตไดจะถูกนําไปใชในอุตสาหกรรมการกอสราง สิ่งปลูกสรางขนาดกลางและขนาด
เล็ก เชน บาน อาคารพาณิชย และงานกอสรางท่ัวไป เปนตน 

2) เหล็กแทงยาวสําหรับนําไปผลิตตอดวยการรีดเปนเหล็กขอออย (Deformed Bar) 
เหล็กแทงยาวท่ีใชสําหรับนําไปผลิตตอดวยการรีดเปนเหล็กขอออย ไดแกเหล็กแทงยาว SD 30 และเหล็กแทงยาว SD 40 

โดยมีขนาดหนาตัด 100x100 มิลลิเมตร, 120x120 มิลลิเมตร และ 150x150 มิลลิเมตร และมีความยาวระหวาง 6 เมตร ถึง 12 เมตร
ซึ่งมีความแข็งแรงสูง เน่ืองจากมีสวนประกอบของคารบอนที่มากข้ึน แตความสามารถในการยืดตัวของเหล็กจะลดลง ทั้งน้ี เหล็กขอ
ออยท่ีผลิตไดจะมีพื้นผิวเปนปลอง และมีแรงยึดเกาะท่ีผิวมาก โดยปกติจึงเหมาะสําหรับนําไปใชในอุตสาหกรรมการกอสรางขนาด
ใหญ และงานคอนกรีตเสริมเหล็กท่ีตองการความแข็งแรง เชน สะพาน เข่ือน ทางดวน และงานกอสรางที่ตองรับแรงอัด หรืออาคารสูง 
เปนตนปจจุบัน เหล็กที่มีสวนประกอบคารบอนสูงไดรับความนิยมมากข้ึน เน่ืองจากสามารถรับนํ้าหนักไดมาก ทําใหสามารถลด
ปริมาณการใชเหล็กลงได  
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จุดเดนในการแขงขันของบริษัท 

 บริษัทมีกําลังการผลิตเหล็กแทงยาวสูงสุดเทากับ 730,000 ตันตอป ทําใหบริษัทสามารถขยายกําลังการผลิตใหสอดคลอง
และรองรับความตองการใชเหล็กแทงยาวที่จะเพ่ิมสูงข้ึนตามนโยบายของภาครัฐบาลท่ีตองการสงเสริมการลงทุน ซ่ึงจะชวย
ลดการพึ่งพิงการนําเขาเหล็กแทงยาว และผลกระทบตอการขาดดุลการคาของประเทศ 

 บริษัทมีนโยบายดําเนินธุรกิจท่ีจะไมทําการแขงขันกับลูกคา โดยมุงเนนผลิตเหล็กแทงยาว เพ่ือจําหนายใหแกลูกคาโดยตรง 
เพ่ือนําไปผลิตตอดวยการรีดเปนผลิตภัณฑเหล็กทรงยาว ทําใหไดรับความเช่ือมั่นและไววางใจจากลูกคา และสั่งซ้ือสินคา
จากบริษัทอยางตอเน่ือง 

 บริษัทสามารถผลิตสินคาไดหลากหลายเกรด ขนาดหนาตัด และความยาว เพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการของ
ลูกคาไดหลากหลายกลุม  

 บริษัทผลิตสินคาท่ีมีคุณภาพดวยการใชเคร่ืองจักรท่ีทันสมัย และกระบวนการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ โดยไดรับ
ประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2000 จาก Bureau Veritas Certification ตั้งแตป 2551 และปจจุบัน 
เปน ISO 9001:2008 

 บริษัทเปนหน่ึงในสองบริษัทท่ีผลิตเหล็กแทงยาวในประเทศไทยท่ีไดเขาเปนสมาชิกของ LME ซึ่งเปนตลาดซื้อขายลวงหนา
ระดับโลก จึงถือไดวาผลิตภัณฑของบริษัทมีมาตรฐานที่ยอมรับไดในระดับโลก ซ่ึงเปนการเพ่ิมความมั่นใจในคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ ภาพพจน และเปนการเพิ่มชองทางการจําหนายผลิตภัณฑของบริษัทท้ังในตลาดภายในประเทศและ
ตางประเทศ โดยบริษัทสามารถจําหนายตรงและ/หรือจําหนายผานระบบ LME ใหแกลูกคาในตลาดตางประเทศ  

 บริษัทไดใชโปรแกรม SAP ซ่ึงเปนระบบบริหารทรัพยากรสําหรับองคกร (ERP) ทําใหสามารถเขาถึงและตรวจสอบขอมูลได
อยางรวดเร็วและแมนยํา เพื่อนํามาใชในการบริหารและการตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 บริษัทมีการลงทุนในบริษัท เวอเทค โลจิสติคส เซอรวิส จํากัด และมีการทําสัญญาใหบริการขนสงระหวางกันเปนระยะเวลา 
5 ป ซ่ึงจะชวยเสริมบริการดานโลจิสติคสสําหรับการขนสงสินคาของบริษัทใหแกลูกคา ทําใหบริษัทสามารถใชเวอเทคเปน
ชองทางการจัดจําหนายในการสงมอบสินคาใหแกลูกคาไดตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

 บริษัทมีโรงงานตั้งอยูในเขตอุตสาหกรรมกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ซ่ึงมีระบบสาธารณูปโภคและระบบคมนาคมท่ีครบ
ครัน ใกลแหลงวัตถุดิบ และสะดวกตอการกระจายสินคาท้ังทางบกและทางทะเล นอกจากนี้ บริษัทยังไดรับสวนลดคาไฟฟา
รายเดือนในอัตรารอยละ 10 จากการไฟฟาสวนภูมิภาค อําเภอกบินทรบุรี เปนเวลา 5 ปนับแตวันท่ีเร่ิมมีรายได 

 บริษัทมีโรงงานตั้งอยูในจังหวัดปราจีนบุรี ซ่ึงเปนพื้นท่ีการลงทุนเขต 3 ท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน โดยบริษัทไดรับบัตรสงเสริมการลงทุนจํานวน 2 ฉบับ ซ่ึงมีสิทธิประโยชนท่ีสําคัญ เชน ไดรับยกเวนภาษี
เงินไดนิติบุคคลเปนเวลา 8 ปนับแตวันท่ีเร่ิมมีรายได ไดรับลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตรารอยละ 50 ของอัตราปกติ 
เปนเวลา 5 ปนับจากวันท่ีพนกําหนดระยะเวลาการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล และไดรับอนุญาตใหหักคาขนสง คาไฟฟา 
และคาประปาในอัตรา 2 เทาของคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริงเปนเวลา 10 ปนับแตวันที่เร่ิมมีรายได เปนตน  
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7 ความรับผิดชอบตอสังคม  

นโยบายกิจกรรมเพ่ือสังคม 

บริษัทถือวาการบริหารคุณภาพ ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม มีความสําคัญและจําเปนตอธุรกิจจึงมุงมั่น
สงเสริมใหทุกหนวยงานในองคกรดําเนินงานอยางจริงจังและตอเน่ืองควบคูไปกับการพัฒนาองคกรเพื่อมุงสูความเปนเลิศ โดยมี
แนวทางยึดถือและปฏิบัติดังน้ี 

1. มุงเนนการบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองคกร ดวยกระบวนการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อสงมอบผลิตภัณฑและบริการท่ีสรางความ
พึงพอใจแกลูกคา 

2. ปฏิบัติตามกฎหมายในเร่ืองคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมท่ีเกี่ยวของ โดยถือเปนบรรทัดฐานเบ้ืองตน 
3. ตระหนักถึงเร่ืองความปลอดภัยซึ่งถือเปนหัวใจสําคัญในการปฏิบัติงานโดยมุงเนนการบริหารความเสี่ยงและ ควบคุมความ

สูญเสียจากอุบัติเหตุ อัคคีภัยทรัพยสินเสียหาย การละเมิดระบบรักษาความปลอดภัย ตามมาตรฐานสากล 
4. ดูแลในเร่ืองอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน ของผูปฏิบัติงานเพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ หรือการ

เจ็บปวยจากการทํางาน 

กิจกรรมเพื่อสังคม 

บริษัทดําเนินธุรกิจโดยตระหนักถึงความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม สังคม และชุมชน (Corporate Social Responsibility: 
CSR) ซ่ึงถือเปนหนาที่สําคัญท่ีตองดําเนินการควบคูไปดวยกันอยางจริงจังและตอเน่ืองโดยตลอดป 2554บริษัทไดมีสวนรวมในการ
สนับสนุนกิจกรรมตางๆ ท้ังในสวนของภาครัฐภาคเอกชน และชุมชมบริเวณใกลเคียงในเขตอุตสาหกรรมกบินทรบุรี อําเภอกบินทรบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี โดยตัวอยางกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทมีดังนี้ 

 กิจกรรมดานการศึกษา 
บริษัทดําเนินการพัฒนางานดานการศึกษาใหแกเด็กและเยาวชนมาอยางตอเน่ือง โดยไดประสานความรวมมือกับคณาจารยใน

สถานศึกษาในเขตพื้นท่ี อบต.หนองกี่ อบต.ทุงโพธ์ิ เทศบาลนาดี หนวยงานราชการ และเจาหนาท่ีภาครัฐในเขตพื้นท่ีการศึกษา
จังหวัดปราจีนบุรี โดยใหการสนับสนุนการปรับปรุงสถานศึกษาเพื่อเปนแหลงในการศึกษาหาความรู และมอบทุนการศึกษาใหกับ
นักเรียนท่ีมีผลการเรียนดีแตขาดแคลนทุนทรัพย เพื่อเปนการสรางโอกาสทางการศึกษา และเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาชุมชนและ
สังคมใหเจริญกาวหนาตอไป โดยกิจกรรมในป 2554 เชน การมอบทุนการศึกษาสําหรับบุตรขาราชการตํารวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี 
เปนตน 

 กิจกรรมดานสิ่งแวดลอม 
บริษัทใหความสําคัญตอกระบวนการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม นอกจากน้ีบริษัทยังใหความสําคัญ

กับปญหาสิ่งแวดลอมท่ีอาจสงผลกระทบตอชุมชน โดยกิจกรรมในป 2554 เชน การรวมมือกับหนวยงานภาครัฐและเอกชน อาจารย 
นักเรียนและประชาชนในชุมชนใกลเคียงในการทํากิจกรรมตางๆ รวมกันเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอม เปนตน 
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 กิจกรรมดานสังคม 
บริษัทเชื่อวา การอยูรวมกันในสังคมอยางเปนสุขน้ันมาจากพื้นฐานสภาพแวดลอมที่ทุกคนในชุมชนมีอาชีพมีรายไดอยาง

เพียงพอสามารถเกื้อหนุน และอยูรวมกันอยางยั่งยืนบริษัทจึงใหความสําคัญตออาชีพในชุมชนโดยสนับสนุนโครงการพัฒนาอาชีพ
การเกษตรของชุมชน ท่ีเนนความเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและสงเสริมความรูในการผลิตสินคาชุมชน โดยรวมมือกับหนวยงานใน
ชุมชน อาทิเชนสํานักงานเกษตรอําเภอ สถานีพัฒนาท่ีดิน สํานักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดปราจีนบุรี โดยกิจกรรมในป 2554 เชน การ
บริจาคเรือและเคร่ืองสูบน้ําเพื่อชวยเหลือพี่นองผูประสบภัยนํ้าทวมแกสํานักนายกรัฐมนตรี การบริจาคถุงยังชีพและเงินสดเพ่ือ
ชวยเหลือผูประสบอุทกภัยในพื้นท่ีจังหวัดปราจีนบุรี การบริจาคเรือทองแบนเพื่อสาธารณประโยชนตอชุมชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
เปนตน 

 กิจกรรมดานศาสนา 
บริษัทรวมเปนสวนหนึ่งกับชุมชนดวยการปฏิบัติกิจกรรมในวันสําคัญทางศาสนาและประเพณีทองถิ่น อาทิ การทอดกฐิน 

การทอดผาปาอยางสม่ําเสมอ รวมท้ังสนับสนุนการกอสรางตอเติม ปรับปรุง ศาสนสถานและสาธารณสถานตางๆ ในชุมชน เชน 
โครงการบูรณะซอมแซมกุฏิเจาอาวาส วัดนางเลง ตําบลนางเลง อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี และงานกฐิน ณ วัดบานโคก 
และวัดบานทด เปนตน 

 กิจกรรมดานกีฬา 
บริษัทไดจัดตั้งและใหงบประมาณในการสนับสนุนกิจกรรมสงเสริมสุขภาพและพลานามยัในชมุชนบริเวณใกลเคียงอยาง

ตอเน่ือง เพ่ือสรางความสมัพันธและความสามคัคี รวมท้ังสนับสนุนกิจกรรมกีฬาของประชาชนและหนวยงานตางๆ ในชุมชน เพื่อ

ตอตานยาเสพติด เชน การจัดแขงขันฟุตบอล การแขงขันกีฬาสี เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

วันเด็กแหงชาติ กฐินสามัคคีวัดบานทด จ.ปราจีนบุร ี โครงการทําความสะอาดพ้ืนท่ีประสบ
อุทกภัย 
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8 ปจจัยความเสีย่ง  

 

1. ความเสี่ยงดานวัตถุดิบ 

1.1 ความเสีย่งจากความผันผวนของราคาวัตถดุบิ  

โดยปกติ วัตถุดิบที่สําคัญสําหรับนํามาใชในกระบวนการหลอมและหลอเปนเหล็กแทงยาว คือ เศษเหล็ก ซึ่งในชวงท่ีผานมา 
บริษัทใชเศษเหล็กคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 70 - รอยละ 80 ของตนทุนการผลิต ดังนั้น ความผันผวนของราคาเศษเหล็กจะมี
ผลกระทบโดยตรงตอตนทุนการผลิตของบริษัท ซึ่งโดยปกติ ราคาเศษเหล็กท่ีจําหนายในประเทศจะเปลี่ยนแปลงตามราคาซ้ือขาย
เหล็กและเศษเหล็กในตลาดโลก  

บริษัทตระหนักถึงผลกระทบจากความเสี่ยงดังกลาว บริษัทจึงไมมีนโยบายที่จะกักตุนเศษเหล็กเพื่อเก็งกําไร ท้ังนี้ โดยปกติ
บริษัทมีนโยบายจัดเก็บเศษเหล็กประมาณ 1 - 2 เทาของความตองการใชในการผลิตในแตละเดือนรวมท้ังบริษัทมีนโยบายสั่งซื้อเศษ
เหล็กเพิ่มเมื่อไดรับคําสั่งซื้อจากลูกคา (Matching Order) ซึ่งจะชวยทําใหบริษัทสามารถกําหนดราคาขายใหสอดคลองกับตนทุนขาย
ของบริษัทและสภาวะตลาด ณ ขณะน้ันๆ ไดในระดับหน่ึง นอกจากนี้ บริษัทยังมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของราคาเหล็กแทงยาว
และราคาวัตถุดิบอยางใกลชิด เพ่ือคาดการณสถานการณและแนวโนมของราคาและปริมาณความตองการใชเหล็กแทงยาวท้ังในและ
ตางประเทศ โดยจะพยายามจัดเก็บเศษเหล็กใหนอยท่ีสุดเมื่อพบวาราคาขายของเหล็กแทงยาวมีทิศทางแนวโนมปรับตัวลดลง 
รวมท้ังอาศัยประสบการณและสัมพันธภาพท่ีดีกับผูจัดหาเศษเหล็ก เพื่อใชประกอบการตัดสินใจปรับแผนในการสั่งซื้อวัตถุดิบ หรือ
วางแผนการผลิตสินคา ใหมีความเหมาะสมตามสถานการณ 

1.2 ความเสีย่งจากการจดัหาวตัถุดิบ และพึ่งพิงผูจัดหาวตัถดุิบ 

จากลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริษัทท่ีตองใชเศษเหล็กเปนวัตถุดิบหลัก และบริษัทมีการซื้อเศษเหล็กจากผูจัดหา      
เศษเหล็ก 5 อันดับแรกในป 2554 คิดเปนสัดสวนรวมกันประมาณรอยละ 90 ของมูลคาการซ้ือเศษเหล็กทั้งหมด จึงอาจทําใหบริษัทมี
ความเสี่ยงในการจัดหาเศษเหล็ก หากความตองการใชเศษเหล็กมีปริมาณมากกวาปริมาณเศษเหล็กที่มีอยู หรือผูจัดหาเศษเหล็กไม
สามารถจัดหาและสงมอบเศษเหล็กใหแกบริษัทไดทันตามความตองการใชงานและบริษัทไมสามารถจัดหาจากแหลงอ่ืนไดทันตาม
แผนการผลิต ซ่ึงอาจจะสงผลใหบริษัทขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิตสินคาในชวงขณะหน่ึง หรืออาจทําใหราคาเศษเหล็กเพิ่มสูงข้ึน
มากจนทําใหบริษัทสูญเสียความสามารถในการแขงขันเมื่อเทียบกับการนําเขาเหล็กแทงยาวจากตางประเทศ ดวยเหตุน้ี ปจจัย
ดังกลาวอาจสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท 

อยางไรก็ตาม บริษัทไดประเมินวาบริษัทจะไดรับผลกระทบจากปจจัยดังกลาวไมมากนัก เนื่องจากบริษัทท่ีผลิตเหล็กแทง
ยาว และบริษัทผูผลิตเหล็กเสนที่มีเตาหลอมเศษเหล็กเพ่ือผลิตเหล็กแทงยาวเปนของตนเองมีจํานวนนอยราย ทําใหปริมาณ         
เศษเหล็กในสภาวะปกติยังมีจํานวนเพียงพอกับปริมาณความตองการใช และตลอดระยะเวลาที่ผานมา บริษัทไมเคยประสบปญหา
ในการจัดหาเศษเหล็ก นอกจากน้ี บริษัทยังมีความสัมพันธท่ีดีกับผูจัดหาเศษเหล็กทุกราย โดยมีการจัดซ้ือเศษเหล็กอยางตอเนื่องเปน
เวลานาน  และไมเคยคางชําระคาเศษเหล็กมากอน  อีกท้ังมีการติดตอซื้อเศษเหล็กจากตางประเทศเปนระยะๆ เพื่อสราง
ความสัมพันธท่ีดี และใชเปนแหลงจัดหาวัตถุดิบสํารองในกรณีที่ปริมาณเศษเหล็กในประเทศมีจํานวนไมเพียงพอกับความตองการใช
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งาน กอปรกับบริษัทมีการติดตามสถานการณและแนวโนมปริมาณความตองการใชเศษเหล็กอยางใกลชิด รวมถึงมีนโยบายในการ
จัดเก็บเศษเหล็ก และมีการวางแผนการผลิตท่ีชัดเจน ซึ่งบริษัทคาดวาจะชวยลดผลกระทบจากความเสี่ยงดังกลาวไดในระดับหน่ึง 

 

2. ความเสี่ยงดานการตลาดและการจัดจําหนาย 

ความเสี่ยงในดานน้ีโดยสวนมากเปนผลมาจากความผันผวนของราคาเหล็กแทงยาว โดยผลิตภัณฑหลักของบริษัท คือ 
เหล็กแทงยาว ซึ่งจะถูกนําไปผลิตตอดวยการรีดเหล็กเปนผลิตภัณฑเหล็กทรงยาว ไดแก เหล็กเสนกลมและเหล็กขอออย โดยปกติอุป
สงคและอุปทานของเหล็กแทงยาวข้ึนอยูกับอุตสาหกรรมการกอสราง ซึ่งจะใชผลิตภัณฑเหล็กทรงยาวเปนวัสดุหลักในการดําเนินงาน 
ท้ังน้ี เหล็กแทงยาวเปนสินคาประเภท Commodity ดังน้ัน ราคาเหล็กแทงยาวจึงมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความตองการบริโภคและ
ความสามารถในการผลิตภายในประเทศและตางประเทศ โดยในอดีตท่ีผานมาราคาขายเหล็กแทงยาวในตลาดโลก ดังเชน ราคา ณ 
ตลาดนําเขา East Asiaคอนขางมีความผันผวนมากตั้งแตในป 2550 เปนตนมา ซึ่งความผันผวนของราคาดังกลาวอาจสงผลกระทบ
ตอผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทได 

บริษัทตระหนักถึงความเส่ียงดังกลาว และมีนโยบายที่จะผลิตสินคาตามคําสั่งซื้อของลูกคา ซ่ึงจะทําใหบริษัทสามารถ
กําหนดราคาขายใหสอดคลองกับตนทุนขายของบริษัทและภาวะตลาด ณ ขณะน้ันๆ นอกจากน้ี บริษัทไดดําเนินการติดตามการ
เปลี่ยนแปลงของราคาเหล็กแทงยาวอยางใกลชิด โดยพิจารณาประกอบรวมกับขอมูลภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ขอมูลภาวะของธุรกิจ
อุตสาหกรรมการกอสราง และขอมูลท่ีไดรับจากการสอบถามลูกคา เพื่อใชในการประมาณการแนวโนมความตองการใชผลิตภัณฑ
เหล็กทรงยาว ซ่ึงจะมีผลตอความตองการใชเหล็กแทงยาว ท้ังน้ีเพ่ือนํามาใชเปนขอมูลในการตัดสินใจวางแผนการผลิต จําหนาย และ
การจัดเก็บเหล็กแทงยาวคงคลังใหมีความเหมาะสมตามสถานการณและความตองการ เพื่อลดผลกระทบจากความเสี่ยงดังกลาวให
นอยลง 
 

3. ความเสี่ยงจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐ 

อุตสาหกรรมเหล็กของไทยเปนอุตสาหกรรมเพื่อทดแทนการนําเขาเปนหลัก โดยเร่ิมจากการพัฒนาเพื่อตอบสนองความ
ตองการผลิตภัณฑเหล็กข้ันปลายภายในประเทศ ซ่ึงเปนวัตถุดิบข้ันพื้นฐานของอุตสาหกรรมตอเน่ืองตางๆ อุตสาหกรรมเหล็กใน
ประเทศไทยจึงมีความสัมพันธอยางมากตอการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ดังนั้น ภาครัฐจึงเล็งเห็นความสําคัญและมี
มาตรการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศ ดังน้ี :- 

1) เขตการคาเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area หรือ AFTA) 

สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต หรืออาเซียน (ASEAN) มีขอตกลงวาดวยการลดอัตราภาษีศุลกากรระหวาง
ประเทศสมาชิก (Common Effective Preferential Tariff Scheme: CEPT) โดยกําหนดใหประเทศสมาชิกเดิม 6 ประเทศ ซ่ึง
ประกอบดวย ประเทศเนการาบรูไนดารุสซาลาม ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย ประเทศสาธารณรัฐฟลิปปนส 
ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร และประเทศไทย ลดภาษีนําเขาในบัญชีรายการลดภาษีภายใต CEPT ใหเหลืออัตรารอยละ 0 ภายในป 
2553 และประเทศสมาชิกใหม 4 ประเทศ ซึ่งไดแก ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ประเทศสาธารณรัฐแหงสหภาพพมา และประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา กําหนดใหลดภาษีนําเขาในบัญชีรายการลด
ภาษีภายใต CEPT เหลือรอยละ 0 ภายในป 2558  
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รายการสินคาท่ีไดรับสิทธิ CEPT ครอบคลุมสินคาทุกรายการรวมท้ังสิ้น 105,123 รายการ รวมถึง เหล็กและเหล็กกลา ซ่ึง
เขาขายหลักเกณฑกระบวนการผลิตท่ีผานการแปรสภาพอยางเพียงพอในประเทศ โดยสินคาประเภทเหล็กแทงยาว เหล็กเสน และ
เหล็กขอออยตองลดอัตราภาษีศุลกากรอยูที่อัตรารอยละ 0 ภายในป 2553 ทั้งน้ี ปจจุบันประเทศไทยเก็บภาษีศุลกากรกับประเทศใน
กลุมอาเซียนในอัตรารอยละ 2 – 5 ข้ึนอยูกับประเภทและขนาดของสินคา จึงมีแนวโนมที่ราคานําเขาเหล็กเสนจะถูกลงในอนาคต 
ในขณะท่ีผลิตภัณฑเหล็กแทงยาว ซึ่งเปนสินคาท่ีผลิตโดยบริษัท สามารถนําเขาโดยเสรี โดยไมตองเสียภาษีนําเขาเน่ืองจากประเทศ
ไทยผลิตไดไมเพียงพอกับความตองการใช อยางไรก็ดี เนื่องจากการนําเขาเหล็กแทงยาวจากตางประเทศยังมีขอจํากัดดานระยะเวลา 
คาใชจายในการดําเนินการ และปริมาณสั่งซื้อข้ันต่ํา ซึ่งเปนผลทําใหผูประกอบการยังคงนิยมใชเหล็กแทงยาวท่ีผลิตในประเทศ
มากกวา ดวยเหตุน้ี บริษัทจึงคาดวานโยบายในสวนน้ีจะไมสงผลกระทบทางลบตอบริษัท แตในทางกลับกัน บริษัทคาดวาจะไดรับ
ผลกระทบทางบวกจากนโยบายน้ี เน่ืองจากเปนนโยบายท่ีถือวาเปนการชวยเหลือผูประกอบการในประเทศในการสงออกเหล็กแทง
ยาวไปยังตลาดตางประเทศในภูมิภาคอาเซียน เน่ืองจากประเทศท่ีเคยมีการเก็บภาษีนําเขาเหล็กแทงยาว เชน ประเทศมาเลเซีย 
ประเทศสาธารณรัฐฟลิปปนส และประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จะตองยกเลิกกําแพงภาษีภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  

อยางไรก็ดี หากมีการยกเลิกนโยบายน้ีในอนาคตไมวาดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม บริษัทก็คาดวาจะไดรับผลกระทบไมมากนัก 
เน่ืองจาก ท่ีผานมาจนถึงปจจุบัน ผูประกอบการในประเทศไมสามารถผลิตเหล็กแทงยาวใหคลอบคลุมกับความตองการใชในประเทศ 
ทําใหตองมีการนําเขาเหล็กแทงยาวมาโดยตลอด และเมื่อพิจารณาคาขนสงสําหรับสินคาดังกลาวแลว จะพบวา มีคาใชจายในการ
ขนสงสูงมาก และตองใชระยะเวลาในการขนสงเปนระยะเวลานานกวาการสั่งซื้อในประเทศ 

2) นโยบายสงเสริมการลงทุนกิจการผลิตเหล็กข้ันกลาง  

คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (Board of Investment: BOI) ไดประกาศแนวทางสงเสริมการลงทุนกิจการผลิตเหล็ก เพื่อ
เปนการพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กคุณภาพสูง เสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันใหแกอุตสาหกรรมตอเน่ือง และสงเสริมให
ประเทศไทยเปนศูนยกลางการผลิตและสงออกเหล็กของภูมิภาค โดย BOI ไดกําหนดใหกิจการผลิตเหล็กข้ันกลางไดรับสิทธิและ
ประโยชนตามหลักเกณฑประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ลงวันท่ี 1 สิงหาคม 2543 ทั้งนี้ โรงงานของบริษัทตั้งอยู
ในจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเปนเขตการสงเสริมการลงทุนเขต 3 ทําใหบริษัทไดรับสิทธิและประโยชนท่ีสําคัญ เชน ไดรับยกเวนภาษีเงินได
นิติบุคคลเปนระยะเวลา 8 ป ไดรับลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการลงทุนในอัตรารอยละ 50 ของอัตรา
ปกติเปนระยะเวลา 5 ปนับจากวันท่ีพนกําหนดระยะเวลายกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล และไดรับอนุญาตใหหักคาขนสง คาไฟฟา และ
คานํ้าประปาเปนจํานวน 2 เทาของจํานวนเงินที่จายจริง เปนระยะเวลา 10 ป เปนตน ดวยเหตุนี้ หากในอนาคต ภาครัฐไดยกเลิกหรือ
เปลี่ยนแปลงการใหสิทธิประโยชนดังกลาว และ/หรือระยะเวลาของการไดรับสิทธิประโยชนดังกลาวไดสิ้นสุดหรือครบกําหนดไป อาจ
มีผลกระทบตอผลประกอบการและความสามารถในการทํากําไรของบริษัท 

ท้ังน้ี บริษัทมั่นใจวา ภาครัฐคงไมมีการเปลี่ยนแปลงและ/หรือยกเวนสิทธิประโยชนดังกลาว เพราะจะกระทบตอความ
เช่ือมั่นของการลงทุนในทุกธุรกิจท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุน อยางไรก็ตาม บริษัทอาจไดรับผลกระทบจากการครบกําหนดของ
ระยะเวลาสงเสริม และ/หรือการครบกําหนดวงเงินท่ีไดรับการสงเสริม กลาวคือ โรงงานเฟสที่ 1 และโรงงานเฟสท่ี 2 ของบริษัท ไดรับ
สิทธิประโยชนจากการสงเสริมการลงทุนดังกลาวตั้งแตเดือนธันวาคม 2548 และเดือนกรกฎาคม 2551 ตามลําดับ ซ่ึงการไดรับสิทธิ
ประโยชนยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลจะสิ้นสุดเมื่อครบกําหนด 8 ปนับจากระยะเวลาท่ีเร่ิมไดรับสิทธิประโยชนดังกลาว อีกท้ังบริษัท
ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนจํานวนไมเกินเงินลงทุน 644 ลานบาท และ 410 ลานบาท สําหรับโรงงานเฟสท่ี 1 และโรงงาน
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เฟสท่ี 2 ตามลําดับ ดังน้ัน หากในชวงระยะเวลาท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุน บริษัทมีกําไรสุทธิเกินวงเงินท่ีกําหนดขางตน จะทําให
สิทธิประโยชนในสวนน้ีสิ้นสุดลงกอนระยะเวลาท่ีกําหนด 

อยางไรก็ตาม คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนมีมติอนุมัติการสงเสริมการลงทุนใหแกบริษัทที่ไดรับการสงเสริมการลงทนุให
เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ ภายในระยะเวลาที่ไดรับสิทธิประโยชนจาก BOI โดยเปลี่ยนจากการยกเวนภาษีเงินได
นิติบุคคลแบบจํากัดวงเงินการลงทุน เปนแบบไมจํากัดวงเงินการลงทุน โดยกําหนดใหผูขอรับสิทธิประโยชนตองยื่นคําขอตอ BOI 
ตามมาตรการน้ีภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ดวยเหตุน้ี หากบริษัทสามารถดําเนินการตามท่ี BOI กําหนด จะทําใหบริษัทสามารถ
ไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีโดยไมจํากัดจํานวนเงินลงทุนดังกลาว ดังน้ัน หากบริษัทมีกําไรสุทธิในชวงท่ีไดรับสิทธิประโยชนเปน
จํานวนเกินกวาเงินลงทุนดังกลาว บริษัทจะยังคงไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลท้ังจํานวน ซึ่งจะสงผลดีตอผลประกอบการของ
บริษัท 
 

4. ความเสี่ยงดานการเงิน 

4.1 ความเสีย่งจากอัตราแลกเปลี่ยน 

บริษัทมีการสั่งซื้อวัตถุดิบ ไดแก เศษเหล็กและสารเคมี และอะไหลจากตางประเทศ เพื่อใชในการประกอบธุรกิจของบริษัท 
โดยมีมูลคาการสั่งซื้อในป 2554 คิดเปนประมาณรอยละ 5 ของมูลคาการจัดซื้อทั้งหมด รวมท้ังมีการสงออกเหล็กแทงยาวไปตลาด
ตางประเทศคิดเปนประมาณรอยละ 6 ของรายไดรวม ทําใหบริษัทมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนจากการทํา
ธุรกรรมดังกลาว  

ท้ังน้ี บริษัทมีนโยบายในการปองกันความเสี่ยงน้ี โดยการทําสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา (Forward 
Contract) กับสถาบันการเงินหลายแหง รวมท้ังบริษัทไดรับวงเงินสําหรับการปองกันความเส่ียงดังกลาวจากสถาบันการเงินใน
ประเทศ โดยบริษัทจะดําเนินการติดตามสถานการณเงินตราตางประเทศอยางใกลชิด เพื่อหาชวงเวลาท่ีคาเงินตราตางประเทศเอื้อ
ประโยชนสูงสุดตอบริษัท  
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9 โครงสรางผูถือหุน  

รายชื่อผูถือหุน 10 รายแรกที่มีช่ือปรากฏตามทะเบียนหุน ณ วันท่ี 16 มกราคม 2555 

รายชื่อ จํานวน(หุน) สัดสวนของจํานวนหุนทั้งหมด 
1. กลุมจิรธรรมศิริ1/  510,000,000 63.75% 
2. กลุมหาญสวัสดิ์2/  33,700,000 4.21% 
3. นางกมลรัตน จติรประดับศิลป  17,900,000 2.24% 
4. นางสาวปรียานุช ปานะนนท  17,100,000 2.14% 
5. นายอุกฤษฎ ตณัฑเสถียร  16,650,000 2.08% 
6. บมจ.มิลลคอนสตีลอินดัสทรีส  10,000,000 1.25% 
7. นายณัฐพงษ พันธรัตนมงคล  7,000,000 0.88% 
8. นายถิรเดช พรหมศริน  7,000,000 0.88% 
9. นายคณิต พฤกษพระกานต  5,000,000 0.63% 
10. นายธนินทร รัตนศิริวิไล  3,700,000 0.46% 
         รวม 628,050,000 78.51% 

หมายเหตุ : 1/กลุมจิรธรรมศริิ ประกอบดวย (ก) นายอนาวิล จริธรรมศิริ ถือหุนจาํนวน 408,000,000 หุน (ข) นางสาวศรุตา จริธรรมศิริ ถือหุนจํานวน 
40,500,000 หุน (ค) นางสาวคู เมน ไว ถือหุนจาํนวน 40,500,000 หุน และ (ง) นางสาวกันยากร พงษพานชิ ถือหุนจํานวน 21,000,000 หุน 

 2/กลุมหาญสวัสด์ิประกอบดวย (ก) นางสาวโรสลิน หาญสวัสด์ิ ถือหุนจํานวน 18,800,000 หุน และ (ข) นายโดม หาญสวัสด์ิ ถือหุนจํานวน 
14,900,000 หุน  

นโยบายการจายเงินปนผล 

บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลในอัตราไมต่ํากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะ 
และหลังหักสํารองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามท่ีบริษัทกําหนด ทั้งน้ี การจายเงินปนผลดังกลาวอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ข้ึนอยูกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเปนและความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคต ตามท่ีคณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือผูถือหุนของบริษัทเห็นสมควร  

บริษัท เวอเทค โลจิสติคส เซอรวิส จํากัด (“บริษัทยอย”) มีนโยบายจายเงินปนผลในอัตราไมต่ํากวารอยละ 40 ของกําไร
สุทธิหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะ และหลังหักสํารองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามท่ีบริษัทกําหนด ท้ังน้ี 
การจายเงินปนผลดังกลาวอาจมีการเปลี่ยนแปลงข้ึนอยูกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเปนและความ
เหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามท่ีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผูถือหุนของบริษัทเห็นสมควร 
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10 โครงสรางองคกรและการจัดการ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 

บริหารความเสีย่ง 

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและ

กําหนดคาตอบแทน 

ฝายตรวจสอบภายใน ประธานเจาหนาที่บริหาร 

สํานกัเลขานกุารบริษัท 

สํานกังานใหญ โรงงาน 

รองกรรมการผูจัดการ รองกรรมการผูจัดการ 

ผูอํานวยการ 

ฝายบัญช ี

ผูอํานวยการ 

ฝายการเงินและบริหาร 

ผูอํานวยการ 

ฝายการขายและการตลาด 

ผูอํานวยการ 

ฝายจัดซื้อ 

ผูจัดการโรงงาน 
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บริษัทไดจัดโครงสรางการจัดการท่ีสอดคลองกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยประกอบดวย คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดย
มีรายละเอียดณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ดังตอไปน้ี:- 

 คณะกรรมการ
บริษัท 

 
10 ทาน 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

 
4 ทาน 

คณะกรรมการ
บริหาร 

 
6 ทาน 

คณะกรรมการ
สรรหาและ
กําหนด

คาตอบแทน 
 4 ทาน 

คณะกรรมการ
บริหารความ

เสี่ยง 
3 ทาน 

ดร.ปรัชญา เปยมสมบูรณ O     

รองศาสตราจารย ดร.ณรงค อยูถนอม X I /  O  

ผูชวยศาสตราจารย กัลยาภรณ ปานมะเริง I O *  / O 

นายนพปฎล เจสัน จิรสันติ์ I /  *    

นายกณวรรธน อรัญ I /  *   / 

นายสงวนเกียรติ ล่ิวมโนมนต /   /  

นายมารค ดี.เรมจีาน /     

นายอนาวิล จิรธรรมศิร ิ /  O / / 

นางสาวคู เมน ไว /  /   

นางสาวศรุตา จิรธรรมศิร ิ /  /   

นายสุทธิชัย สุรพฒัน   /   

นายวรวิทย เอ้ือทรัพยสกุล   /   

นายสมภพ เอ่ียมสุวรรณ   /   

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

โดยมีนางสาวศิริรัตน คงเพ็ง เปนเลขานุการคณะกรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัท และนางสาวพัชรกันย ทัศคร เปนเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

1 คณะกรรมการบริษัท 

กรรมการผูมีอํานาจผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัท 

กรรมการผูซ่ึงมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายอนาวิลจิรธรรมศิริหรือ นางสาวคูเมนไว หรือ นางสาวศรุตาจิรธรรม
ศิริ กรรมการสองในสามคนน้ีลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท 

ขอบเขตอํานาจหนาทีแ่ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท  
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1. จัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําปภายใน 4 เดือน นับแตวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท 

2. จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอย 3 เดือน ตอ 1 คร้ัง โดยกรรมการทุกคนมีหนาที่เขารวมประชุมคณะกรรมการ
บริษัท และอาจมีการประชุมเพ่ิมเติมในกรณีท่ีมีความจําเปน 

3. จัดทํารายงานคณะกรรมการประจําป และรับผิดชอบตอการจัดทําและการเปดเผยงบการเงิน ซ่ึงผูสอบบัญชีตรวจสอบแลว 
เพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในรอบปที่ผานมา และนําเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาและอนุมัติ 

4. มีอํานาจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติท่ี
ประชุมผูถือหุน ดวยความซื่อสัตยสุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท และมีความรับผิดชอบตอผูถือหุนโดย
สม่ําเสมอ 

5. กําหนดเปาหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท ควบคุมกํากับดูแลการบริหารและการจัดการของ
คณะกรรมการบริหารใหเปนไปตามนโยบายท่ีไดรับมอบหมาย เพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแกบริษัทและกําไร
สูงสุดใหแกผูถือหุน  

6. มีอํานาจตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติ นโยบาย แนวทาง และแผนการดําเนินงานสําหรับโครงการลงทุนขนาดใหญของ
บริษัท ตามท่ีไดรับเสนอจากคณะอนุกรรมการ และ/หรือฝายบริหาร 

7. คณะกรรมการมีหนาท่ีในการกํากับดูแลใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย อาทิเชน การทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกันและการซ้ือหรือขายทรัพยสินที่สําคัญตามกฎเกณฑของ
คณะกรรมการตลาดทุนหรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท เปนตน 

8. พิจารณาโครงสรางการบริหารงาน รวมทั้งมีอํานาจแตงตั้ง มอบหมาย หรือแนะนําใหอนุกรรมการหรือคณะทํางาน เพื่อ
พิจารณาหรือปฏิบัติในเร่ืองหนึ่งเร่ืองใดที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร 

9. ติดตามผลการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนงานและงบประมาณอยางตอเนื่อง ตลอดจนติดตามการดําเนินกิจการและการ
ปฏิบัติงานของฝายบริหารอยางสม่ําเสมอ เพ่ือใหการดําเนินกิจการของบริษัทเปนไปอยางมีประสิทธิผล 

10. กรรมการจะตองไมประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท หรือเขาเปนหุนสวนใน
หางหุนสวนสามัญ หรือเปนหุนสวนไมจํากัด ความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด หรือเปนกรรมการของบริษัทเอกชน หรือ
บริษัทอ่ืนที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทไมวาจะทําเพ่ือประโยชนตน
หรือเพ่ือประโยชนผูอ่ืน เวนแตจะไดแจงใหท่ีประชุมผูถือหุนทราบกอนที่จะมีมติแตงตั้ง 

11. กรรมการตองแจงใหบริษัททราบโดยไมชักชา หากมีสวนไดเสียไมวาโดยตรงหรือโดยออมในสัญญาท่ีบริษัททําข้ึนหรือถือ
หุนหรือหุนกูเพิ่มข้ึนหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ 

12. ตองมีความรับผิดชอบตอผูถือหุนโดยสม่ําเสมอ และดําเนินงานโดยรักษาผลประโยชนสูงสุดของผูถือหุน ตลอดจนมีการ
เปดเผยขอมูลตอผูลงทุนอยางถูกตอง ครบถวน มีมาตรฐานและโปรงใส 
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13. ดําเนินการใหบริษัทมีมาตรการการตรวจสอบภายใน เพื่อใหเกิดระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการ
จัดการความเส่ียง และความเช่ือถือไดของรายงานทางการเงิน โดยจัดใหมีหนวยงานตรวจสอบภายในเปนผูติดตามและ
ดําเนินการรวมและประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ 

14. มีอํานาจพิจารณาและอนุมัติเร่ืองใดๆ ท่ีจําเปน และเกี่ยวเนื่องกับบริษัท หรือท่ีเห็นวาเหมาะสมและเพ่ือผลประโยชนของ
บริษัท 

2 คณะกรรมการตรวจสอบ 

ขอบเขตอํานาจหนาทีแ่ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. มีอํานาจในการเชิญฝายบริหารหรือเจาหนาที่ของบริษัทมารวมประชุมช้ีแจง ใหความเห็น หรือจัดสงเอกสารท่ีรองขอ ตาม
ความจําเปน  

2. พิจารณาเสนอรายช่ือผูสอบบัญชีพรอมท้ังคาตอบแทนแกคณะกรรมการบริษัท เพ่ือขอรับการแตงตั้งจากที่ประชุมใหญผูถือ
หุน และประเมินผลการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชี  

3. รับทราบการปฏิบัติงานอ่ืนท่ีมิใชงานสอบบัญชี พรอมคาตอบแทนจากงานดังกลาว เพื่อพิจารณามิใหผูสอบบัญชีขาดความ
เปนอิสระในการปฏิบัติงาน  

4. พิจารณาตัดสินใจในกรณีท่ีฝายบริหารและผูสอบบัญชีมีความเห็นไมตรงกันเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน  

5. พิจารณาการเปดเผยขอมูลของรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตาม
กฎหมายหรือระเบียบท่ีเกี่ยวของ ท้ังนี้ เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท  

6. พิจารณาและใหความเห็นชอบในการแตงตั้ง ถอดถอน โยกยาย หรือเลิกจาง และพิจารณาความดีความชอบของฝาย
ตรวจสอบภายใน 

7. พิจารณารายงานจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และหารือกับฝายบริหารเกี่ยวกับนโยบายการประเมินและการ
บริหารความเสี่ยง  

8. ประชุมรวมกับผูสอบบัญชีเพ่ือประชุมหารือ โดยไมมีฝายจัดการรวมดวยอยางนอยปละ 1 คร้ัง 

9. พิจารณารายงานทางการเงิน  
- สอบทานรายงานทางการเงิน และพิจารณาความครบถวนของขอมูลท่ีคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ และประเมิน

ความเหมาะสมของหลักการบัญชีท่ีใชในรายงานทางการเงินท้ังรายไตรมาสและรายป  
- สอบทานประเด็นเกี่ยวกับการบัญชี และรายงานทางการเงินท่ีมีสาระสําคัญ รวมท้ังรายการท่ีมีความซับซอนหรือ

ผิดปกติ และรายการท่ีตองใชวิจารณญาณในการตัดสิน  
- สอบถามฝายบริหาร และผูสอบบัญชี เกี่ยวกับผลการตรวจสอบ ความเสี่ยงที่สําคัญเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน และ

แผนท่ีจะลดความเสี่ยงดังกลาว  
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- สอบทานการควบคุมภายในเกี่ยวกับกระบวนการการจัดทํางบการเงินกับผูสอบบัญชี และผูตรวจสอบภายใน 

10. พิจารณาการควบคุมภายใน  
- สอบทานวาฝายบริหารไดกําหนดใหมีการควบคุมภายใน รวมถึงการควบคุมภายในของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี

เหมาะสม และแนวทางการสื่อสารความสําคัญของการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงท่ัวท้ังบริษัท  
- สอบทานเพื่อใหมั่นใจไดวา ฝายบริหารไดนําขอเสนอแนะเกี่ยวกับการควบคุมภายในท่ีผูตรวจสอบภายใน และผูสอบ

บัญชีเสนอไปปรับปรุงแกไขแลว 
11. การตรวจสอบภายใน 

- สอบทานและอนุมัติกฎบัตรของฝายตรวจสอบภายใน แผนงานประจําป ตลอดจนบุคลากรและทรัพยากรที่จําเปนใน
การปฏิบัติงานของฝายตรวจสอบภายใน  

- สอบทานกิจกรรมและการปฏิบัติงานของกลุมตรวจสอบและกํากับ เพื่อใหมั่นใจไดวาฝายตรวจสอบภายในสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางเปนอิสระ 

- สอบทานประสิทธิผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในวา ไดมีการปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน 
12. มีอํานาจในการดําเนินการตรวจสอบและสอบสวนตามท่ีจําเปนในเร่ืองตางๆ ซึ่งอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะ

การเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท ไดแก 
- รายการท่ีเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 
- การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพรองท่ีสําคัญในระบบควบคุมภายใน 
- การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวของ

กับธุรกิจของบริษัท 
13. การกํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ 

- พิจารณากฎหมาย ระเบียบตางๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลง และมีผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัทอยางสม่ําเสมอ 
- สอบทานขอตรวจพบขององคกรท่ีมีหนาท่ีในการกํากับดูแลบริษัท และผลการติดตามการแกไข รวมถึงรายงานใหแก

คณะกรรมการบริษัท 
- สอบทานประสิทธิผลของระบบในการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และผลการติดตามการแกไขในกรณีท่ี

ไมมีการปฏิบัติตาม  

14. กํากับดูแลการปฏิบัติตามหลักจริยธรรม จรรยาบรรณผูบริหารและพนักงาน 
- สอบทานใหมั่นใจวาหลักจริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณผูบริหารและพนักงาน และนโยบายในการปองกันความ

ขัดแยงทางผลประโยชนไดจัดทําเปนลายลักษณอักษร และผูบริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ 
- สงเสริมใหเกิดการปฏิบัติตามหลักจริยธรรม จรรยาบรรณ และนโยบายในการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน  

15. ความรับผิดชอบอ่ืนๆ  
- ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีคณะกรรมการบริษัทไดมอบหมาย ดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
- สอบทานและประเมินกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบอยางสม่ําเสมอ และนําเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการ

บริษัทเมื่อมีการแกไข  
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- จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท และลงนามโดยประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีขอมูลอยางนอยดังน้ี :- 
(ก)  ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนท่ีเช่ือถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท 
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด

หลักทรัพย หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี 
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 
(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน 
(ช) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร 
(ซ) รายการอ่ืนท่ีเห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนท่ัวไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

3 คณะกรรมการบริหาร 

ขอบเขตอํานาจหนาทีแ่ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

1. คณะกรรมการบริหารมีอํานาจหนาที่จัดการงานและดําเนินกิจการของบริษัทตามท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนด  หรือไดรับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทใหดําเนินการเฉพาะกรณี  

2. คณะกรรมการบริหารมีอํานาจหนาที่ในการบริหารธุรกิจของบริษัทตามนโยบายและแผนงานที่กําหนดไว  

3. คณะกรรมการบริหารมีอํานาจตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบอํานาจ  

4. กิจการดังตอไปนี้ใหเสนอเพื่อรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทกอน 
4.1 เร่ืองเกี่ยวกับนโยบายของบริษัท 
4.2 เร่ืองท่ีหากทําไปแลวจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางสําคัญแกกิจการของบริษัท 
4.3 เร่ืองท่ีจะตองปฏิบัติตามกฎหมายโดยคณะกรรมการบริษัทเอง 
4.4 เร่ืองท่ีจะตองปฏิบัติตามระเบียบท่ีบริษัทวางไว 
4.5 เร่ืองท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควรเสนอเพื่ออนุมัติเปนรายเร่ือง หรือตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการบริษัทไดวาง

ไว  

5. คณะกรรมการบริหารมีอํานาจและหนาท่ี ในการดําเนินกิจกรรมตามท่ีกําหนดเพื่อบริหารบริษัทใหประสบความสําเร็จ บรรลุ
เปาหมายของบริษัท  ซึ่งรวมถึง 
5.1 จัดทําและสอบทานวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ แผนทางการเงินและนโยบายท่ีสําคัญของบริษัท และนําเสนอตอ

คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
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5.2 พิจารณากลั่นกรองแผนธุรกิจประจําป งบประมาณคาใชจายประเภททุน เปาหมายการปฏิบัติงาน รวมถึงสิ่งท่ีตอง
ริเร่ิมตาง ๆ ท่ีสําคัญ เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

5.3 พิจารณากลั่นกรองโครงการที่มีคาใชจายประเภททุนท่ีเกินวงเงินท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนด เพื่อนําเสนอตอ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

5.4 พิจารณาและอนุมัติในเร่ืองตาง ๆ ตามท่ีกําหนดไวในอํานาจดําเนินการหรือไดรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัท 
5.5 พิจารณาทบทวนอํานาจดําเนินการในเรื่องตาง ๆ ตามที่กําหนดไวในตารางการมอบอํานาจ และนําเสนอตอ

คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
5.6 จัดการและสรางสมดุลระหวางวัตถุประสงคในระยะสั้นและวัตถุประสงคในระยะยาว 
5.7 พัฒนาและดูแลทรัพยากรบุคคลใหดําเนินไปตามกลยุทธดานทรัพยากรบุคคล ท่ีคณะกรรมการสรรหาและกําหนด

คาตอบแทนไดใหความเห็นชอบไว 
5.8 ติดตามและรายงานตอคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทและความกาวหนาในการดําเนินการ

เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของบริษัท 

6. พิจารณาเร่ืองการจัดสรรงบประมาณประจําปกอนท่ีจะนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ ท้ังนี้ใหรวมถึง
การพิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณรายจายประจําปในระหวางที่ไมมีการประชุม
คณะกรรมการบริษัทในกรณีเรงดวน และใหนําเสนอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือทราบในที่ประชุมคราวตอไป 

7. อนุมัติการซื้อเศษเหล็กอันเปนปกติธุระของบริษัท ในจํานวนไมเกิน 10,000 เมตริกตันตอรายการ หรือไมเกิน 200 ลานบาท
ตอรายการ และไมเกินจํานวน 60,000 เมตริกตันตอเดือน หรือไมเกิน 1,200 ลานบาทตอเดือน 

8. อนุมัติการขายสินคาอันเปนปกติธุระของบริษัท ในจํานวนไมเกิน 10,000 เมตริกตันตอรายการ หรือไมเกิน 350 ลานบาท
ตอรายการ และไมเกินจํานวน 60,000 เมตริกตันตอเดือน หรือไมเกิน 2,100 ลานบาทตอเดือน 

9. อนุมัติคาใชจายในการซื้อทรัพยสินอันมีลักษณะเปนการลงทุน (รวมถึงการซอมแซมเคร่ืองจักรและอุปกรณ) นอกเหนือจาก
ท่ีระบุไวในงบประมาณประจําป ในวงเงินไมเกิน 30 ลานบาท 

10. อนุมัติการใชจายเงินลงทุนท่ีสําคัญๆ ท่ีไดกําหนดไวในงบประมาณรายจายประจําปตามที่จะไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท หรือตามท่ีคณะกรรมการบริษัทไดเคยมีมติอนุมัติในหลักการไวแลว 

11. จัดสรรเงินบําเหน็จรางวัลซ่ึงไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแลวแกพนักงานหรือลูกจางของบริษัท หรือบุคคลใดๆ ท่ี
กระทํากิจการใหบริษัท 

12. แตงตั้งหรือมอบหมายใหบุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือหลายคนกระทําการอยางหนึ่งอยางใดแทนคณะกรรมการบริหารตามท่ี
เห็นสมควรได และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแกไขอํานาจนั้นๆ ได 

4 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
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1. มีบทบาทในการเสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริษัท  เกี่ยวกับอัตราคาตอบแทนของประธานกรรมการ กรรมการบริษัท 
ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการตางๆ (ถามี) (โดยขอรับความเห็นชอบจากที่ประชุม
ผูถือหุนในภายหลัง) 

2. มีหนาท่ีจัดทํานโยบายอัตราคาตอบแทน และกําหนดเงื่อนไขในการวาจางผูบริหารระดับผูอํานวยการฝายข้ึนไป 
3. มีหนาท่ีพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของบุคคลากรที่จะดํารงตําแหนงผูบริหารระดับผูอํานวยการฝายข้ึนไป 
4. พิจารณาและใหความเห็นตอคณะกรรมการบริษัทและติดตามดูแลการดําเนินการ เกี่ยวกับวิสัยทัศน และกลยุทธทางดาน

ทรัพยากรบุคคลของบริษัท รวมท้ัง แผนงานพัฒนาผูบริหารของบริษัทดวย 
5. จะทําการสรรหา และนําเสนอชื่อบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม สําหรับการเขาดํารงตําแหนงกรรมการเปนคร้ังแรก และ

พิจารณาผลงาน คุณสมบัติ และความเหมาะสมของกรรมการที่พนตําแหนงและสมควรไดรับเลือกตั้งใหม เสนอตอ
คณะกรรมการบริษัท  เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ   และเสนอท่ีประชุมผูถือหุนเพื่อแตงตั้งเปนกรรมการบริษัท 

5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ขอบเขตอํานาจหนาทีแ่ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

1. กําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาในเร่ืองการบริหารความเสี่ยงโดยรวม เชน 
ความเสี่ยงดานกลยุทธ ความเสี่ยงดานสภาพคลอง ความเสี่ยงดานเครดิต ความเสี่ยงดานตลาด ความเสี่ยงดานการ
ปฏิบัติการ หรือความเสี่ยงอื่นๆ ท่ีมีนัยสําคัญตอบริษัทเปนตน 

2. กําหนดกลยุทธโครงสรางและทรัพยากรที่ใชในการบริหารความเสี่ยงใหสอดคลองกับนโยบายการบริหารความเส่ียงของ
กลุมธุรกิจอุตสาหกรรมเหล็ก โดยสามารถวิเคราะห ประเมิน วัดผล และติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงไดอยางมี
ประสิทธิผล 

3. กําหนดวงเงินสูงสุดตามความเสี่ยงท่ีกําหนด (Risk Limit) ในมิติตางๆ ท่ีมีความสําคัญ เสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณา 

4. กํากับดูแล ทบทวนและใหขอเสนอแนะตอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง วิธีปฏิบัติท่ีเปน
มาตรฐาน กลยุทธและการวัดความเส่ียงโดยรวมเพื่อใหมั่นใจไดวากลยุทธการบริหารความเสี่ยงไดนําไปปฏิบัติอยาง
เหมาะสม 

5. กรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกคนมีหนาท่ีเขาประชุม ซ่ึงอาจเปนการเขาประชุมดวยตนเองหรือการเขารวม
ประชุมทางโทรศัพทก็ได  

6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจเชิญบุคคลอ่ืนเขารวมประชุมตามความจําเปน ซึ่งจะตองเปนบุคคลท่ีมีความเกี่ยวของ
หรือรับผิดชอบในวาระที่พิจารณาในท่ีประชุม   
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6 ผูบริหาร 

 ณ วันที่ 31ธันวาคม2554 บริษัทมีผูบริหารจํานวน 6 ทาน ดังน้ี :- 

1. นายอนาวิล จิรธรรมศิริ ประธานเจาหนาที่บริหาร 
2. นางสาวคู เมน ไว  รองกรรมการผูจัดการ และผูอํานวยการฝายจัดซือ้ 
3.  นายสุทธิชัย สุรพัฒน รองกรรมการผูจัดการ และผูอํานวยการฝายการเงินและบริหาร 
4. นางสาวศรุตา จิรธรรมศิริ ผูอํานวยการฝายขายและการตลาด 
5. นายวรวิทย เอื้อทรัพยสกุล ผูอํานวยการฝายบัญชี 
6. นายสมภพ เอี่ยมสุวรรณ ผูจัดการโรงงาน 

ขอบเขตอํานาจหนาทีแ่ละความรับผิดชอบของประธานเจาหนาที่บริหาร  

1. ควบคุม ดูแลการดําเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจําวันของบริษัท รวมท้ังติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของ
บริษัทในแตละวันเพื่อเตรียมตัว และปองกันความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึนท้ังปจจัยภายนอกและปจจัยภายใน 

2. ดําเนินการหรือปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการและ/หรือ
คณะกรรมการบริหารของบริษัท 

3. มีอํานาจในการใหความเห็นชอบนิติกรรมท่ีเกี่ยวกับการดําเนินธุรกรรมปกติของบริษัท เชน การซื้อขาย การจัดหาสินคา 
คาใชจายในการดําเนินธุรกรรมปกติ การลงทุน การจัดหามาหรือการจําหนายไปซ่ึงเคร่ืองมือ ทรัพยสิน และบริการ เปนตน 
เพ่ือผลประโยชนของบริษัท ภายใตวงเงินอนุมัติท่ีกําหนด  

4. อนุมัติการซ้ือเศษเหล็กอันเปนปกติธุระของบริษัท ในจํานวนไมเกิน 5,000 เมตริกตันตอรายการหรือไมเกิน 100 ลานบาท
ตอรายการ  และไมเกินจํานวน 30,000 เมตริกตันตอเดือนหรือไมเกิน 600 ลานบาทตอเดือน 

5. อนุมัติการขายสินคาอันเปนปกติธุระของบริษัท ในจํานวนไมเกิน 5,000 เมตริกตันตอรายการ หรือไมเกิน 175 ลานบาทตอ
รายการ และไมเกินจํานวน 30,000 เมตริกตันตอเดือน หรือไมเกิน 1,050 ลานบาทตอเดือน 

6. อนุมัติคาใชจายในการซื้อทรัพยสินอันมีลักษณะเปนการลงทุน (รวมถึงการซอมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ) นอกเหนือจาก
ท่ีระบุไวในงบประมาณประจําป ในวงเงินไมเกิน 15 ลานบาทตอรายการ 

7. เปนผูรับมอบอํานาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทใหเปนตามวัตถุประสงค ขอบังคับ นโยบาย ระเบียบ 
ขอกําหนด คําสั่ง มติท่ีประชุมผูถือหุนและ/หรือมติท่ีประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารของบริษัททุกประการ 

8. มีอํานาจออกคําสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามนโยบาย และผลประโยชนของบริษัท และ
เพ่ือรักษาระเบียบวินัยการทํางานภายในองคกร 

9. มีอํานาจกระทําการและแสดงตนเปนตัวแทนของบริษัทตอบุคคลภายนอกในกิจการท่ีเกี่ยวของจําเปน และเปนการดําเนิน
ธุรกรรมทางการคาปกติ เพ่ือผลประโยชนของบริษัท 
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10. ปฏิบัติหนาท่ีอื่นใด ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท รวมถึงการมอบ
อํานาจชวงในการดําเนินการดังกลาวขางตนเพื่อกอใหเกิดความคลองตัวในการดําเนินงานของบริษัท 

คุณสมบัติของผูบริหาร 

ผูบริหารของบริษัทขอรับรองวา เปนผูมีจริยธรรม มีความสามารถ มีประสบการณในธุรกิจ มีการบริหารงานดวยความ
ซื่อสัตยสุจริตและระมัดระวังเพื่อประโยชนของบริษัท มีความตั้งใจท่ีจะดําเนินธุรกิจอยางตอเน่ือง มีความเขาใจและรับผิดชอบตอ
สาธารณชนและเปนบุคคลท่ีมีชื่ออยูในระบบขอมูลรายชื่อผูบริหาร ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
ท่ี กจ. 5/2548 เรื่อง ขอกําหนดเกี่ยวกับผูบริหารของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย 

การสรรหากรรมการและผูบรหิาร 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนของบริษัทมีหนาท่ีในการสรรหากรรมการและผูบริหาร ในการพิจารณา
คัดเลือกบุคลที่จะไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการตางๆ หรือผูบริหาร มีหลักเกณฑและข้ันตอน ดังตอไปนี้ :- 

การสรรหากรรมการบริษัท 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนของบริษัทจะพิจารณาคุณสมบัติเบื้องตนและพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ
คุณสมบัติตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยท่ีเกี่ยวของตามเกณฑท่ีกฎหมายกําหนด รวมท้ังพิจารณาจากปจจัยในดานอื่นๆ มาประกอบกัน เชน ความรู 
ความสามารถ ประสบการณที่เกี่ยวของกับธุรกิจ และความเอ้ือประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท เปนตน โดยมีหลักเกณฑและ
ข้ันตอนดังตอไปนี้:- 

1. กรรมการของบริษัทตองปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของท่ี
ประชุมผูถือหุน 

2. คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการไมนอยกวา 5 คน และกรรมการไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวนกรรมการทั้งหมด
ตองมีถิ่นท่ีอยูในราชอาณาจักร และกรรมการตองมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนด 

3. คณะกรรมการบริษัทตองมีกรรมการอิสระไมนอยกวา 1 ใน 3 ของกรรมการท้ังคณะ และมีจํานวนไมต่ํากวา 3 คน ซ่ึง
กรรมการอิสระตองถือหุนไมเกินรอยละหน่ึงของจํานวนทุนจดทะเบียนท่ีออกและเรียกชําระแลวของบริษัท และบริษัทท่ี
เกี่ยวของโดยรวมหุนท่ีถือโดยบุคคลที่เกี่ยวของดวย 

4. ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกคร้ัง ใหกรรมการออกจากตําแหนงหนึ่งในสาม  ถาจํานวนกรรมการท่ีจะแบงออกให
ตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม กรรมการท่ีจะตองออกจากตําแหนงในปแรกและป
ท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ัน ใหจับฉลากกันวาผูใดจะออก สวนปหลังตอไป ใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนาน
ท่ีสุดเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงแลวน้ันอาจไดรับเลือกตั้งกลับเขามาเปนกรรมการใหมได 
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5. กอนการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกคร้ัง บริษัทจะเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอรายชื่อบุคคลท่ีจะเขามาดํารงตําแหนง
กรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนจะรวบรวมรายช่ือดังกลาว 
เพื่อพิจารณาคุณสมบัติตามกฎเกณฑที่เกี่ยวของ และคัดเลือกรายชื่อที่เหมาะสม เพื่อนําเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณา
อนุมัติตอไป 

6. ท่ีประชุมผูถือหุนเปนผูแตงตั้งกรรมการ โดยใชเสียงขางมากตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้ :- 
6.1. ผูถือหุนคนหน่ึง มีคะแนนเสียงเทากับหน่ึงหุนตอหน่ึงเสียง 
6.2. ในการเลือกกรรมการ อาจใชวิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเปนรายบุคคล คราวละคนหรือคราวละหลายคน

รวมกันเปนคณะ ตามแตท่ีประชุมผูถือหุนจะเห็นสมควร แตในการลงมติแตละคร้ังผูถือหุนตองออกเสียงดวยคะแนนท่ีมี
อยูท้ังหมด จะแบงคะแนนเสียงแกคนใดหรือคณะใดมากนอยเพียงใดไมได 

6.3. การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการใหใชเสียงขางมาก หากมีคะแนนเสียงเทากันใหผูเปนประธานในท่ีประชุม
เปนผูออกเสียงชี้ขาด 

7. ในกรณีท่ีตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทนคัดเลือกและนําเสนอบุคคล ซ่ึงมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด 
และ พ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป โดยมติดังกลาว
ของคณะกรรมการจะตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนกรรมการที่ยังเหลืออยูเวนแตวาระของ
กรรมการจะเหลือนอยกวาสองเดือน โดยบุคคลซึ่งไดรับแตงตั้งเขาเปนกรรมการแทนจะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทา
วาระท่ียังเหลืออยูของกรรมการท่ีตนแทน  

8. ท่ีประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระได ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา
สามในสี่ของจํานวนผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวนหุนท่ีถือ
โดยผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

การสรรหากรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการอิสระอยางนอย 3 คน โดยมีวาระอยูในตําแหนงคราวละ 3 ป โดย
คณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชุมผูถือหุนเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทมีนโยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ ใหสอดคลองกับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอ
ขายหุนที่ออกใหม โดยจะตองมีคุณสมบัติดังน้ี :- 

1. ถือหุนไมเกินรอยละหน่ึงของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติ
บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง โดยใหนับรวมการถือหุนของผูท่ีเกี่ยวของของกรรมการตรวจสอบรายนั้นๆ ดวย 

2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ท่ีปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุม
ของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง เวนแตจะไดพน
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จากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน ก.ล.ต. หรือกอนวันท่ีไดรับ
แตงตั้งเปนกรรมการตรวจสอบ  

3. ไมเปนบุคคลท่ีมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปน บิดามารดา คูสมรส 
พี่นอง และบุตร รวมท้ังคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรับการเสนอให
เปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอย (ถามี) 

4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง ใน
ลักษณะท่ีอาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมท้ังไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการ
ซ่ึงไมใชกรรมการอิสระ หรือผูบริหารของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติ
บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันท่ียื่นคําขออนุญาตตอ
สํานักงาน ก.ล.ต. หรือกอนวันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการตรวจสอบ ท้ังน้ี ความสัมพันธตามท่ีกลาวขางตนรวมถึงการทํา
รายการทางการคาท่ีกระทําเปนปกติเพื่อประกอบกิจการ การเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือ
บริการ หรือการใหหรือรับความชวยเหลือทางการเงิน ดวยการรับหรือใหกูยืม ค้ําประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกัน
หน้ีสิน รวมถึงพฤติการณอื่นทํานองเดียวกัน ซึ่งเปนผลทําใหบริษัทหรือคูสัญญามีภาระหน้ีท่ีตองชําระตออีกฝายหน่ึง ตั้งแต
รอยละ 3 ของสินทรัพยท่ีมีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต 20 ลานบาทข้ึนไป แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา  ท้ังน้ี การ
คํานวณภาระหน้ีดังกลาวใหเปนไปตามวิธีการคํานวณมูลคาของรายการท่ีเกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑในการทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม  แตในการพิจารณาภาระหน้ีดังกลาว ใหนับรวม
ภาระหนี้ท่ีเกิดข้ึนในระหวางหน่ึงปกอนวันท่ีมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง และไมเปน
ผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการของสํานักงานสอบบัญชี ซ่ึงมีผูสอบบัญชี
ของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมี
ลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันท่ียื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน ก.ล.ต. หรือกอนวันท่ีไดรับแตงตั้งเปน
กรรมการตรวจสอบ 

6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบริการเปนท่ีปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซ่ึง
ไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจาก บริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง  
ท้ังน้ี ในกรณีท่ีผูใหบริการทางวิชาชีพเปนนิติบุคคล ใหรวมถึงการเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซ่ึงไมใชกรรมการอิสระ 
ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการ ของผูใหบริการทางวิชาชีพน้ันดวย  เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอย
กวาสองปกอนวันท่ียื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน ก.ล.ต. หรือกอนวันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการตรวจสอบ 

7. ไมเปนกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งข้ึนเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซ่ึงเปนผูท่ี
เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท 

8. ไมมีลักษณะอ่ืนใดท่ีทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท 
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9. ไมเปนกรรมการที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย 
บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 

10. ไมเปนกรรมการของบริษัทใหญ บริษัทยอย หรือบริษัทยอยลําดับเดียวกันเฉพาะท่ีเปนบริษัทจดทะเบียน 

11. มีความรูและประสบการณเพียงพอท่ีจะสามารถทําหนาที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ตองมีกรรมการตรวจสอบอยาง
นอย 1 คน ที่มีความรูและประสบการณดานการบัญชีและ/หรือการเงินเพียงพอท่ีจะสามารถทําหนาที่ในการสอบทานความ
นาเชื่อถือของงบการเงินได 

สําหรับหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งกรรมการตรวจสอบเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งกรรมการบริษัท กรรมการ
ตรวจสอบซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับการแตงตั้งใหกลับมาดํารงตําแหนงใหมได กรณีท่ีตําแหนงกรรมการตรวจสอบวาง
ลงเพราะเหตุอ่ืนใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถือหุนแตงตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถวน
เปนกรรมการตรวจสอบเพื่อใหกรรมการตรวจสอบมีจํานวนครบตามท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนด โดยบุคคลที่เปนกรรมการ
ตรวจสอบแทนจะอยูในตําแหนงไดเพียงวาระที่เหลืออยูของกรรมการตรวจสอบซ่ึงตนทดแทน และบริษัทตองแจงตลาดหลักทรัพยฯ 
ทันทีท่ีกรรมการตรวจสอบลาออกหรือถูกใหออกกอนครบวาระ 

การสรรหากรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริษัทเปนผูแตงตั้งกรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการหรือผูบริหารระดับสูงของบริษัทที่สามารถ
บริหารงานในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานตามปกติธุรกิจและงานบริหารของบริษัท และสามารถกําหนดนโยบาย แผนธุรกิจ 
งบประมาณ โครงสรางการบริหารงาน รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่คณะกรรมการ
บริษัทกําหนด 

การสรรหากรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

คณะกรรมการบริษัทเปนผูแตงตั้งกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน โดยเลือกจากกรรมการบริษัท เปนจํานวนไม
นอยกวา 3 คน โดยมีวาระอยูในตําแหนงคราวละ 3 ป เพ่ือทําหนาท่ีสรรหา และนําเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สําหรับการ
เขาดํารงตําแหนงกรรมการเปนคร้ังแรก และพิจารณาผลงาน คุณสมบัติ และความเหมาะสมของกรรมการที่พนตําแหนงและสมควร
ไดรับเลือกตั้งใหม เสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ และเสนอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อแตงตั้งเปนกรรมการ
บริษัท รวมท้ังมีหนาที่เสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับอัตราคาตอบแทนของประธานกรรมการ และกรรมการบริษัท 
เพ่ือนําเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ และจัดทํานโยบายอัตราคาตอบแทน และกําหนดเงื่อนไข ในการวาจางผูบริหาร
ระดับผูอํานวยการฝายข้ึนไป  
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การสรรหากรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริษัทเปนผูแตงตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยเลือกจากกรรมการเปนจํานวนไมนอยกวา 3 คน โดยมี
วาระอยูในตําแหนงคราวละ 3 ป เพื่อทําหนาท่ีกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาใน
เร่ืองการบริหารความเสี่ยงโดยรวม ซ่ึงครอบคลุมความเสี่ยงในเร่ืองตาง ๆ เชน ความเสี่ยงดานกลยุทธ ความเสี่ยงดานสภาพคลอง 
ความเสี่ยงดานเครดิต ความเส่ียงดานตลาด ความเสี่ยงดานการปฏิบัติการ หรือความเสี่ยงอื่นๆ ท่ีมีนัยสําคัญตอบริษัท เปนตน 
รวมท้ังกํากับดูแล ทบทวนและใหขอเสนอแนะตอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง วิธีปฏิบัติที่เปน
มาตรฐาน กลยุทธและการวัดความเสี่ยงโดยรวมเพื่อใหมั่นใจไดวากลยุทธการบริหารความเสี่ยงไดนําไปปฏิบัติอยางเหมาะสม 

การสรรหาผูบริหาร 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเปนผูพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของบุคลากรที่มีประสบการณ
และความรูความสามารถในการบริหารงานในสายงานท่ีเกี่ยวของเพื่อดํารงตําแหนงผูบริหารระดับผูอํานวยการฝายข้ึนไป โดยจะ
เสนอใหคณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแตงตั้ง 

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหารของบริษัทในป 2554 มี ดังนี ้:- 

คาตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน 

 คาตอบแทนกรรมการ 

ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัท ประจําป 2554 เมื่อวันท่ี 29 เมษายน 2554 ไดมีมตกิาํหนดคาตอบแทนกรรมการ

บริษัทประจําป 2554 ซ่ึงรวมถึงแตไมจํากัดเพยีง เงินเดือน โบนัส เบี้ยประชุม คาเบ้ียประกันภัยทางธุรกิจ คาตอบแทนพิเศษ 

และคาตอบแทนอื่น เปนจํานวนไมเกิน 6,000,000 บาท ซึ่งมีรายละเอียดสรุปไดดังน้ี :- 

1) คาเบ้ียประชุมคณะกรรมการบริษัท 

ประธานกรรมการ จํานวน 30,000 บาทตอคร้ัง 

กรรมการ จํานวน  20,000 บาทตอคร้ัง 

ยกเวนกรรมการท่ีเปนผูบริหารของบริษัทจะไมมสีิทธิไดรับคาเบีย้ประชุมน้ี  

2) คาเบ้ียประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ จํานวน 15,000 บาทตอคร้ัง 

กรรมการตรวจสอบ จํานวน  10,000 บาทตอคร้ัง 
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3) คาเบ้ียประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน จํานวน 15,000 บาทตอคร้ัง 

กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน  จํานวน  10,000 บาทตอคร้ัง 

ยกเวนกรรมการท่ีเปนผูบริหารของบริษัทจะไมมสีิทธิไดรับคาเบีย้ประชุมน้ี  
 

4) คาเบ้ียประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จํานวน 15,000 บาทตอคร้ัง 

กรรมการบริหารความเสีย่ง จํานวน  10,000 บาทตอคร้ัง 

ยกเวนกรรมการท่ีเปนผูบริหารของบริษัทจะไมมสีิทธิไดรับคาเบีย้ประชุมน้ี  
 

5) สวนท่ีเหลือใหสาํรองไวสําหรับการจายโบนัส คาเบี้ยประกันภัยทางธุรกิจ คาตอบแทนพิเศษ และคาตอบแทนอ่ืน

ใหแกคณะกรรมการบริษัท โดยมอบหมายใหคณะกรรมการเปนผูจัดสรร 

โดยคาตอบแทนที่กรรมการไดรับเปนรายบุคคลในป 2554 มีดังนี ้:- 

รายชื่อ ตําแหนง คาเบี้ยประชุม (บาท) 
ดร.ปรัชญา เปยมสมบูรณ ประธานกรรมการ 240,000 
รองศาสตราจารย.ดร.ณรงค อยูถนอม รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการ

ตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน 

240,000 

ผูชวยศาสตราจารยกัลยาภรณ ปานมะเริง กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และประธาน
กรรมการบริหารความเสีย่ง 

385,000 

นายนพปฎล เจสัน จิรสันติ์ กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 250,000 
นายกณวรรธน อรัญ กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ

กรรมการบริหารความเสีย่ง 
310,000 

นายสงวนเกียรติ ลิ่วมโนมนต กรรมการ และกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน  120,000 
นายมารค ดี.เรมีจาน กรรมการ 120,000 
นายอนาวิล จิรธรรมศิริ กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และ
กรรมการบริหารความเสีย่ง 

- 

นางสาวคู เมน ไว กรรมการ กรรมการบริหาร รองกรรมการผูจดัการ และ
ผูอํานวยการฝายจัดซื้อ 

- 
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รายชื่อ ตําแหนง คาเบี้ยประชุม (บาท) 
นางสาวศรุตา จิรธรรมศิริ กรรมการ กรรมการบริหา และผูอํานวยการฝายขายและ

การตลาด 
- 

รวมทั้งสิ้น  1,665,000 
 

 คาตอบแทนกรรมการบริหารและผูบริหาร 

คาตอบแทน จํานวนราย คาตอบแทน (ลานบาท) 
เงินเดือน โบนัส และสวัสดิการอื่นๆ 6 10.56 
 

คาตอบแทนอื่นๆ  

-ไมม-ี 
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11 การกาํกบัดูแลกิจการ  

บริษัทมีนโยบายการปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติท่ีดี (Code of Best Practice) เพื่อเสริมสรางความโปรงใส และเปนประโยชน
ตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท อันจะทําใหเกิดความเช่ือมั่นในกลุมผูถือหุน ผูลงทุน และผูท่ีเกี่ยวของทุกฝาย ดังน้ัน คณะกรรมการ
บริษัทจึงไดมีการกําหนดหลักการการกํากับดูแลกิจการซึ่งเปนการปฏิบัติตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการท่ีดีซึ่งกําหนดโดยตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยโดยหลักการการกํากับดูแลกิจการของบริษัทครอบคลุมหลักการ 5 หมวดดังน้ี 

หมวดท่ี 1 สิทธิของผูถือหุน (The Rights of Shareholders) 

บริษัทตระหนักและใหความสําคัญในสิทธิพื้นฐานตางๆของผูถือหุนท้ังในฐานะของเจาของบริษัท และในฐานะนักลงทุนใน
หลักทรัพย เชนสิทธิในการซื้อขายหรือโอนหลักทรัพยท่ีตนถืออยูสิทธิในการไดรับขอมูลของบริษัทอยางเพียงพอ สิทธิในการท่ีจะไดรับ
สวนแบงผลกําไรจากบริษัทสิทธิตางๆในการประชุมผูถือหุนสิทธิในการแสดงความคิดเห็นสิทธิในการรวมตัดสินใจในเร่ืองสําคัญของ
บริษัทเชนการจัดสรรเงินปนผลการแตงตั้งหรือถอดถอนกรรมการการแตงตั้งผูสอบบัญชีการอนุมัติธุรกรรมท่ีสําคัญและมีผลตอ
ทิศทางในการดําเนินธุรกิจของบริษัทเปนตน 

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานตางๆขางตนแลวบริษัทยังไดดําเนินการในเร่ืองตางๆท่ีเปนการอํานวยความสะดวกในการใชสิทธิ
ของผูถือหุนดังน้ี :- 

1. บริษัทจะจัดใหมีการประชุมใหญสามัญประจําปทุกป โดยจะจัดภายใน 4 เดือนนับจากวันสิ้นสุดรอบบัญชีในแตละป
พรอมท้ังจัดสงหนังสือนัดประชุม และขอมูลประกอบการประชุมตามวาระตางๆใหผูถือหุนรับทราบลวงหนากอนวันประชุม 7 วัน กอน
การประชุมและลงประกาศหนังสือพิมพแจงวันนัดประชุมลวงหนาเปนเวลา 3 วันติดตอกันกอนที่จะถึงวันประชุมโดยในแตละวาระ
การประชุมจะมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบไปดวย 

2. บริษัทจะเผยแพรขอมูลประกอบวาระการประชุมผูถือหุนลวงหนาในเว็บไซตของบริษัท พรองท้ังชี้แจงสิทธิของผูถือหุนใน
การเขาประชุม และสิทธิออกเสียงลงมติของผูถือหุน 

3. ในกรณีท่ีผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเองบริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระ
หรือบุคคลใดๆเขารวมประชุมแทนตนไดโดยใชหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งท่ีบริษัทไดจัดสงไปพรอมกับหนังสือนัดประชุม 

4. กอนการประชุมบริษัทจะเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถสงความคิดเห็นขอเสนอแนะขอซักถามไดลวงหนากอนวันประชุม
ผานอีเมลแอดแดรสของเลขานุการคณะกรรมการบริษัท 

5. ในการประชุมบริษัทจะเปดโอกาสใหผูถือหุนตั้งขอซักถาม ใหขอเสนอแนะ หรือแสดงความเห็นตอท่ีประชุมในประเด็น
ตางๆ อยางอิสระและเทาเทียมกัน ท้ังน้ีในการประชุมผูถือหุนจะมีกรรมการและผูบริหารท่ีเกี่ยวของเขารวมประชุมเพื่อตอบคําถาม
และใหขอมูลรายละเอียดในท่ีประชุม 
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หมวดท่ี 2 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders) 

บริษัทจะใหโอกาสแกผูถือหุนอยางเทาเทียมกันทุกราย และกําหนดใหสิทธิออกเสียงในท่ีประชุมเปนไปตามจํานวนหุน โดย
หนึ่งหุนมีสิทธิเทากับหน่ึงเสียงและไมกระทําการใดๆ ท่ีเปนการจํากัดหรือละเมิดสิทธิหรือลิดรอนสิทธิของผูถือหุน ไมวาจะเปนผูถือหุน
รายใหญ ผูถือหุนสวนนอย นักลงทุนสถาบัน ผูถือหุนตางชาติ บริษัทกําหนดใหกรรมการอิสระเปนผูมีหนาท่ีดูแลผูถือหุนสวนนอย 
โดยผูถือหุนสวนนอยสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็นหรือขอรองเรียนไปยังกรรมการอิสระซ่ึงจะพิจารณาดําเนินการให
เหมาะสมในแตละเร่ือง เชน หากเปนขอรองเรียน กรรมการอิสระจะดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงและหาวิธีการแกไขใหเหมาะสม 
กรณีเปนขอเสนอแนะที่เปนเร่ืองสําคัญและมีผลตอผูมีสวนไดเสียโดยรวม หรือมีผลตอการประกอบธุรกิจของบริษัท กรรมการอิสระ
จะเสนอเร่ืองดังกลาวตอท่ีประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณากําหนดเปนวาระการประชุมในการประชุมผูถือหุนเปนตน 

การดําเนินการประชุมเปนไปตามขอบังคับบริษัทตามลําดับวาระการประชุมมีการเสนอรายละเอียดในแตละวาระครบถวน 
มีการแสดงขอมูลประกอบการพิจารณาอยางชัดเจน รวมท้ังจะไมเพ่ิมวาระการประชุมท่ีไมแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนาโดยไมจําเปน 
โดยเฉพาะวาระที่มีความสําคัญท่ีผูถือหุนตองใชเวลาในการศึกษาขอมูลกอนการตัดสินใจ ท้ังน้ีในกรณีท่ีผูถือหุนไมสามารถเขารวม
ประชุมดวยตนเอง และเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆเขารวมประชุมแทนตนได โดยใช
หนังสือมอบฉันทะท่ีบริษัทไดจัดสงไปพรอมกับหนังสือนัดประชุม การลงคะแนนเสียงเปนไปอยางโปรงใสตามลําดับวาระที่กําหนด 
โดยวาระการเลือกตั้งกรรมการจะเปดโอกาสให ผูถือหุนไดใชสิทธิในการแตงตั้งกรรมการดวยการลงมติเปนรายคน 

นอกจากน้ันบริษัทไดกําหนดมาตรการการปองกันการใชขอมูลภายในโดยมิชอบ (Insider trading) ของบุคคลท่ีเกี่ยวของ 
ซึ่งหมายถึง กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานในหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับขอมูลภายใน (รวมทั้งคูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ
ของบุคคลดังกลาว) โดยหามบุคคลท่ีเกี่ยวของทําการซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัทเปนระยะเวลาอยางนอย 1 เดือนกอนมีการเปดเผย
งบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจําปและควรรอคอยอยางนอย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปดเผยขอมูลดังกลาวใหแก
สาธารณชนแลว รวมทั้งหามไมใหเปดเผยขอมูลน้ันตอบุคคลอื่นดวย 

บริษัทไดใหขอมูลแกกรรมการ และผูบริหารเกี่ยวกับหนาท่ีที่ผูบริหารตองรายงานการถือหลักทรัพยในบริษัท และบทกําหนด
โทษตาม พ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 และตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และในกรณีท่ี
กรรมการหรือผูบริหารมีการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัท ตองรายงานการถือหลักทรัพยในบริษัทของตนเอง คูสมรส และบุตรท่ียังไม
บรรลุนิติภาวะตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 ภายใน 3 วันทําการ ใหสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยทราบ เพ่ือเผยแพรตอสาธารณะตอไป 

 

หมวดท่ี 3 บทบาทของผูมีสวนไดเสีย (The Role of Stakeholders) 

บริษัทไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุมไมวาจะเปนผูมีสวนไดเสียภายในไดแก พนักงานและผูบริหาร
ของบริษัทหรือผูมีสวนไดเสียภายนอกเชนคูแขง คูคาลูกคาเปนตนโดยบริษัทตระหนักดีวาการสนับสนุนและขอคิดเห็นจากผูมีสวนได
เสียทุกกลุมจะเปนประโยชนในการดําเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริษัทดังน้ันบริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดท่ี
เกี่ยวของเพ่ือใหสิทธิของผูมีสวนไดเสียดังกลาวไดรับการดูแลเปนอยางดีนอกจากน้ันบริษัทยังสงเสริมใหมีความรวมมือระหวางบริษทั
และกลุมผูมีสวนไดเสียแตละกลุมเพื่อสรางความมั่นคงใหแกบริษัทตามแนวทางดังตอไปนี้ :- 
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(ก) ผูถือหุน : บริษัทมุงเนนพัฒนาองคกรใหมกีารเติบโตอยางตอเน่ืองซึ่งจะสงผลใหบริษัทมีรายไดและ
ผลกําไรเพ่ิมข้ึนไดเปนการเพิม่มลูคาของบริษัทและสงผลใหผูถอืหุนของบริษัทไดรับ
ผลตอบแทนสูงสุด 

(ข) ลูกคา : บริษัทคํานึงถึงคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ รวมถึงการเอาใจใสและรับผิดชอบ
ตอลูกคาดวยความซ่ือสัตยและเปนธรรม  

(ค) คูคา : บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติตอคูคาอยางเปนธรรมเปนไปตามเงื่อนไขทางการคาและ/หรือ
ขอตกลงในสัญญาท่ีทํารวมกันเพื่อกอใหเกดิความสมัพันธอันดทีางธุรกิจซึ่งจะเปน
ประโยชนทุกฝาย 

(ง) คูแขง : บริษัทสงเสริมนโยบายการแขงขันทางการคาอยางเสรีและเปนธรรม และจะปฏิบัติตาม
กรอบกตกิาการแขงขันท่ีดี 

(จ) 

 

พนักงาน : บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติตอพนักงานทุกคนอยางเทาเทียม เปนธรรม ใหผลตอบแทน
และสวัสดิการท่ีเหมาะสม รวมถงึการสนับสนุนเพื่อพัฒนาความรูความสามารถของ
พนักงาน 

(ฉ) ชุมชนและสังคม : บริษัทใหความสาํคัญและรับผิดชอบตอชุมชนและสังคม โดยดําเนินธุรกิจอยางมี
จริยธรรม และใหการสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ท่ีเกื้อกลูและสรางสรรคตอสังคมตามความ
เหมาะสม  

(ช) สิ่งแวดลอม : บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบตางๆเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมอยางเครงครัดและวาง
แนวทางในการควบคุมผลกระทบตอสิ่งแวดลอมอยางตอเน่ือง 

ท้ังน้ีบริษัทจะปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมายและกฎระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพื่อใหสิทธิของผูมีสวนไดเสีย เหลาน้ัน
ไดรับการดูแลอยางดี 

 
หมวดท่ี 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส (Disclosure and Transparency) 

บริษัทตระหนักดีถึงความสําคัญของการเปดเผยขอมูลท่ีมีความถูกตองครบถวนและโปรงใสท้ังรายงานขอมูลทางการเงิน
และขอมูลทั่วไปตามหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย ตลอดจนขอมูลอื่นท่ีสําคัญที่มีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัทซ่ึงลวนมีผลตอกระบวนการตัดสินใจของผูลงทุนและผูมี
สวนไดเสียของบริษัทโดยบริษัทไดเผยแพรขอมูลสารสนเทศของบริษัทตอผูถือหุนนักลงทุนและสาธารณชนผานชองทางและสื่อการ
เผยแพรขอมูลตางๆของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยรวมถึง
เว็บไซตของบริษัทคือ www.chowsteel.com 

ในสวนของงานดานผูลงทุนสัมพันธน้ัน บริษัทมีการจัดตั้งฝายนักลงทุนสัมพันธ(Investor Relations)เพ่ือทําหนาท่ี
ติดตอสื่อสารกับผูลงทุน ผูถือหุน รวมทั้งนักวิเคราะหและภาครัฐท่ีเกี่ยวของ ท้ังนี้คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงิน
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และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจําป งบการเงินดังกลาวจัดทําข้ันตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปใน
ประเทศไทย โดยเลือกใชนโยบายบัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอรวมท้ังมีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอในงบ
การเงิน ซึ่งในการนั้นคณะกรรมการตรวจสอบจะเปนผูสอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายในรวมถึงการ
เปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 
หมวดท่ี 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors) 

1. โครงสรางคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยบุคคลซ่ึงมีความรูความสามารถโดยเปนผูมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายและ
ภาพรวมขององคกรตลอดจนมีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแลตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทใหเปนไปตามแผน
ท่ีวางไวอยางเปนอิสระ 

ปจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 10 ทาน ประกอบดวย กรรมการที่เปนผูบริหาร 3 ทาน และกรรมการที่ไมเปน
ผูบริหาร 7 ทาน โดยกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 4 ใน 7 ทานดังกลาว มีคุณสมบัติเปนกรรมการอิสระ ซึ่งจะทําใหเกิดการถวงดุลใน
การออกเสียงพิจารณาเร่ืองตางๆ ตลอดจนมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบไปดวยคณะกรรมการอิสระ 4 ทาน ทําหนาท่ีเปน
ตัวแทนของผูถือหุนในการทําหนาท่ีกํากับดูแลดําเนินงานของบริษัทใหมีความถูกตองและโปรงใส 

ตามขอบังคับของบริษัทกําหนดไววาในการประชุมสามัญประจําปกรรมการตองออกจากตําแหนงหนึ่งในสามถาจํานวน
กรรมการท่ีจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมไดก็ใหออกโดยจํานวนใกลท่ีสุดกับสวนหนึ่งในสามกรรมการท่ีจะตองออกจากตําแหนง
ในปแรกและปท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นใหใชวิธีจับฉลากกันวาผูใดจะออกสวนปหลังๆตอไปใหกรรมการคนที่อยูใน
ตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนงอยางไรก็ตามกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจไดรับเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมก็ได 

นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษัทยังไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการ 4 ชุดไดแกคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อปฏิบัติหนาที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบซ่ึงคณะอนุกรรมการแตละชุดมีสิทธิหนาท่ีตามท่ีไดกําหนดไวในอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการแตละชุด 

บริษัทไดแบงแยกบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการบริษัทกับผูบริหารอยางชัดเจนโดยคณะกรรมการ
บริษัททําหนาที่ในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลการดําเนินงานของผูบริหารในระดับนโยบายในขณะท่ีผูบริหารทําหนาท่ี
บริหารงานของบริษัทในดานตางๆใหเปนไปตามนโยบายท่ีกําหนดดังน้ันประธานกรรมการบริษัทและประธานเจาหนาที่บริหารจึงเปน
บุคคลคนละคนกันโดยท้ังสองตําแหนงตองผานการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อใหไดบุคคลท่ีมีความเหมาะสมท่ีสุด 

ท้ังน้ีบริษัทมีเลขานุการคณะกรรมการบริษัทซึ่งทําหนาท่ีใหคําแนะนําดานกฎเกณฑตางๆที่คณะกรรมการจะตองทราบและ
ปฏิบัติหนาท่ีในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการรวมทั้งประสานงานใหมีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ 
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2. บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยบุคคลที่มีความรูทักษะและความเชี่ยวชาญท่ีหลากหลายและมีภาวะผูนํา ซึ่งเปนท่ี
ยอมรับโดยคณะกรรมการบริษัทจะมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศนภารกิจกลยุทธนโยบายแนวทางในการประกอบธุรกิจและกํากับ
ดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทใหเปนไปตามกฎหมายวัตถุประสงค ขอบังคับ และมติของท่ีประชุมผูถือหุนและเพ่ือประโยชนในการ
ติดตามและกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทอยางใกลชิดคณะกรรมการบริษัทจึงไดจัดตั้งคณะกรรมการชุดตางๆเพื่อติดตามและ
ดูแลการดําเนินงานของบริษัท 

2.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 

บริษัทไดจัดใหมีนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทเปนลายลักษณอักษรซ่ึงที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไดใหความ
เห็นชอบนโยบายดังกลาวท้ังน้ีคณะกรรมการจะไดจัดใหมีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวเปนประจํา
นอกจากนี้ ภายหลังจากที่หุนสามัญของบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว บริษัทจะถือปฏิบัติตามกฎ
และขอบังคับตางๆ ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
ตลาดหลักทรัพย เอ็มเอไอ กําหนดทุกประการ โดยจะเปดเผยรายงานการกํากับดูแลกิจการไวในรายงานประจําปและแบบแสดง
รายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) 

2.2 จรรยาบรรณธุรกิจ 

บริษัทไดกําหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการฝายบริหารและพนักงานเพื่อใหผูเกี่ยวของยึดถือเปน
แนวทางในการปฏิบัติหนาท่ีตามภารกิจของบริษัทดวยความซื่อสัตยสุจริตและเท่ียงธรรมทั้งการปฏิบัติตอบริษัทผูมีสวนไดเสียทุก
กลุมสาธารณชนและสังคมรวมทั้งการกําหนดระบบติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวเปนประจํา 

ท้ังน้ีบริษัทไดมีการประกาศและแจงใหพนักงานทุกคนรับทราบและยึดปฏิบัติอยางเครงครัดรวมถึงใหมีการปฏิบัติตาม
แนวทางดังกลาว 

2.3 ความขัดแยงทางผลประโยชน 

บริษัทไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชนบนหลักการท่ีวาการตัดสินใจใดๆในการดําเนินกิจกรรมทาง
ธุรกิจจะตองทําเพ่ือผลประโยชนสูงสุดของบริษัทเทาน้ันและควรหลีกเลี่ยงการกระทําท่ีกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนโดย
กําหนดใหผูท่ีมีสวนเกี่ยวของหรือเกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณาตองแจงใหบริษัททราบถึงความสัมพันธหรือการเกี่ยวโยงของตนใน
รายการดังกลาว และตองไมเขารวมการพิจารณาตัดสินรวมถึงไมมีอํานาจอนุมัติในธุรกรรมน้ันๆ 

คณะกรรมการตรวจสอบจะนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการท่ีมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนซึ่งไดมีการพิจารณาความเหมาะสมอยางรอบคอบและไดปฏิบัติตามหลักเกณฑที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและ
หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยรวมท้ังจะไดมีการเปดเผยไวในงบการเงิน รายงานประจําปและ
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) ดวย 
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2.4 ระบบการควบคุมภายใน 

บริษัทไดใหความสําคัญตอระบบควบคุมภายในท้ังในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน และเพื่อใหเกิดความมี
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานบริษัทจึงไดกําหนดภาระหนาท่ีอํานาจการดําเนินการของผูปฏิบัติงานและผูบริหารไวเปนลายลักษณ
อักษรอยางชัดเจนมีการควบคุมดูแลการใชทรัพยสินของบริษัทใหเกิดประโยชนและมีการแบงแยกหนาท่ีผูปฏิบัติงาน ผูติดตาม
ควบคุมและประเมินผลออกจากกันโดยบริษัทไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทําหนาที่ในการสอบทานระบบการควบคุม
ภายในและการตรวจสอบภายในใหมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผลและมีการวาจางผูเชี่ยวชาญจากภายนอกเพื่อทําหนาท่ี
ติดตาม ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และรายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อใหมั่นใจวาการปฏิบัติงานหลัก
ท่ีสําคัญของบริษัทไดดําเนินการตามแนวทางที่กําหนดและมีประสิทธิภาพ 

2.5 การบริหารความเสี่ยง 

บริษัทไดมีการทําการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในที่มีอยูเพื่อพิจารณาหาแนวทางในการปรับปรุงแกไข
การปฏิบัติงานใหผลการดําเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

2.6 รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการตรวจสอบจะทําหนาท่ีสอบทานรายงานทางการเงินโดยมีฝายบัญชีและการเงิน และผูสอบบัญชีมาประชุม
รวมกันและนําเสนอรายงานทางการเงินตอคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาสโดยคณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงิน
รวมของบริษัทรวมท้ังสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน) ที่ปรากฏใน
รายงานประจําปงบการเงินดังกลาวจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีรับรองและตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีของบริษัทรวมท้ังจะ
ดําเนินการเปดเผยขอมูลสารสนเทศท่ีสําคัญท้ังขอมูลทางการเงินและไมใชการเงินบนพ้ืนฐานของขอเท็จจริงอยางครบถวนและ
สม่ําเสมอ 

3. การประชุมคณะกรรมการ 

 ตามขอบังคับของบริษัท บริษัทจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอยางนอยทุก 3 เดือน และจะจัดใหมีการประชุม
พิเศษเพิ่มตามความจําเปน มีการสงหนังสือเชิญประชุมลวงหนา 7 วันกอนวันประชุม เวนแตในกรณีจําเปนรีบดวนเพื่อรักษาสิทธิ
ประโยชนของบริษัท ท้ังน้ีในการประชุมแตละคร้ังไดมีการกําหนดวาระในการประชุมอยางชัดเจน มีเอกสารประกอบการประชุมท่ี
ครบถวนเพียงพอ โดยจัดสงใหกับคณะกรรมการลวงหนา เพื่อใหคณะกรรมการไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวม
ประชุม 

ในการประชุม ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจาหนาท่ีบริหารเปนผูรวมกันกําหนดวาระการประชุมและพิจารณา
เร่ืองเขาวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปดโอกาสใหกรรมการแตละคนสามารถเสนอเร่ืองตางๆเพ่ือเขารับพิจารณาเปน
วาระการประชุมได โดยท่ีกรรมการทุกทานสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นไดอยางเปดเผย และมีประธานท่ีประชุมเปนผู
ประมวลความเห็นและขอสรุปท่ีไดจากการประชุม ท้ังน้ีในการลงมติในท่ีประชุม คณะกรรมการบริษัทใหถือมติเสียงขางมาก โดยให
กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหน่ึงเสียง โดยกรรมการที่มีสวนไดเสียจะไมเขารวมประชุมและ/หรือไมใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองน้ันๆ 
ถาคะแนนเสียงเทากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหน่ึงเสียงเพื่อช้ีขาด นอกจากนี้รายงานการประชุมจะถูกจัดทําเปน
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ลายลักษณอักษรภายหลังมีการประชุมเสร็จ และจัดเก็บรายงานการประชุมท่ีผานการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พรอมให
คณะกรรมการบริษัทและผูท่ีเกี่ยวของตรวจสอบได 

ในป 2554 บริษัทไดมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 คร้ัง คณะกรรมการตรวจสอบ 10 คร้ัง คณะกรรมการบริหาร 6 
คร้ัง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 5 คร้ัง และไมมีการจัดประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน  โดยมีรายละเอียด
การเขารวมประชุมของกรรมการแตละทานดังน้ี :- 

 

 คณะกรรมการ
บริษัท 

 
รวม 8 ครั้ง 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

 
รวม 10 ครั้ง 

คณะกรรมการ
บริหาร 

 
รวม 6 ครั้ง 

คณะกรรมการ
สรรหาและ
กําหนด

คาตอบแทน 
รวม 0 ครั้ง 

คณะกรรมการ
บริหารความ

เสี่ยง 
 

รวม 5 ครั้ง 
ดร.ปรัชญา เปยมสมบูรณ 8/8 - - - - 
รองศาสตราจารย ดร.ณรงค อยูถนอม 8/8 8/10 - 0/0 - 
ผูชวยศาสตราจารยกัลยาภรณ ปานมะเริง 8/8 10/10 - 0/0 5/5 
นายนพปฎล เจสัน จิรสันต์ิ 8/8 9/10 - - - 
นายกณวรรธน อรัญ 8/8 10/10 - - 5/5 
นายสงวนเกียรติ ล่ิวมโนมนต 6/8 - - 0/0 - 
นายมารค ดี.เรมจีาน 6/8 - - - - 
นายอนาวิล จิรธรรมศิร ิ 7/8 - 6/6 0/0 4/5 
นางสาวคู เมน ไว 7/8 - 6/6 - - 
นางสาวศรุตา จิรธรรมศิร ิ 4/8 - 3/6 - - 
นายสุทธิชัย สุรพฒัน - - 6/6 - - 
นายวรวิทย เอ้ือทรัพยสกุล - - 6/6 - - 
นายสมภพ เอ่ียมสุวรรณ - - 6/6 - - 

 
4. คาตอบแทน 

บริษัทแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และกําหนดนโยบายคาตอบแทนกรรมการบริษัทไวอยางชัดเจน
และโปรงใส โดยคาตอบแทนอยูในระดับท่ีเหมาะสมกับหนาท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการแตละทาน เพียงพอท่ีจะดูแลรักษา
กรรมการท่ีมีความรูความสามารถ และตองผานการอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนสามัญประจําป (Annual General Meeting: AGM) 

ท้ังน้ี บริษัทกําหนดใหมีการเปดเผยคาตอบแทนที่จายใหแกกรรมการและผูบริหารตามรูปแบบท่ีสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด 
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5. การพัฒนากรรมการและผูบริหาร 

คณะกรรมการมีนโยบายสงเสริมใหมีการอบรมและใหความรูแกกรรมการผูเกี่ยวของในระบบกํากับดูแลกิจการของบริษัท 
ซึ่งประกอบดวยกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร ตลอดจนผูบริหารของบริษัท เพื่อใหการปฏิบัติงานมีการพัฒนาอยาง
ตอเน่ือง หากมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ บริษัทจะจัดใหมีการแนะนําแนวทางในการดําเนินธุรกิจของบริษัท และขอมูลที่เปน
ประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ีของกรรมการใหม เพ่ือสงเสริมใหการปฏิบัติหนาท่ีมีประสิทธิภาพอยางตอเน่ืองภายใตกรอบการกํากับ
ดูแลกิจการท่ีดี 

นอกจากนี้ บริษัทไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรของบริษัท ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ดังน้ัน
บริษัทจึงมีนโยบายการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรของบริษัทในทุกระดับอยางตอเน่ือง โดยบริษัทไดจัดทําระบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานโดยมีตัวช้ีวัดประสิทธิภาพท้ังในระดับองคกรและระดับหนวยงาน และทบทวนลักษณะงานใหสอดคลองกับแผนงานทาง
ธุรกิจ เพื่อนําไปสูการสรางระบบการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ท้ังน้ีบริษัทไดวางแนวทางโดยกําหนดแผนการฝกอบรมและพัฒนา
พนักงานในสวนตางๆ ของบริษัท เพ่ือใหเหมาะสมกับแผนการพัฒนาองคกร และกําหนดแผนการฝกอบรมและพัฒนาโดยการสํารวจ
ความตองการและความจําเปนของฝายตางๆของบริษัทเพื่อความเหมาะสมและเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของหนวยงานน้ันๆ 

การดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน 

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผูบริหารในการนําขอมูลภายในของบริษัท ซ่ึงยังไมเปดเผยตอสาธารณชนไป
ใชเพ่ือแสวงหาประโยชนสวนตน รวมท้ังการซ้ือขายหลักทรัพย ดังน้ี :- 

-  ใหความรูแกกรรมการรวมท้ังผูบริหารฝายตางๆ เกี่ยวกับหนาที่ท่ีตองรายงานการถือครองหลักทรัพยของตน คูสมรส และ
บุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ ตอสํานักงานกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
ตามมาตรา 59 และบทกําหนดโทษ ตามมาตรา 59 และบทกําหนดโทษ ตามมาตรา 275 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 

- กําหนดใหกรรมการและผูบริหารมีหนาท่ีตองรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยตอสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 
ภายใน 3 วันทําการถัดไปจากวันท่ีเกิดรายการเปลี่ยนแปลงและจัดสงสําเนารายงานน้ีใหแกบริษัทในวันเดียวกับวันท่ีสง
รายงานตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

-  บริษัทจะกําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร และผูปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของท่ีไดรับทราบขอมูลภายในท่ีเปนสาระสําคัญ ซ่ึงมีผล
ตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย จะตองระงับการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทเปนระยะเวลาอยางนอย 1 เดือนกอนท่ี
งบการเงินหรือขอมูลภายในน้ันจะเปดเผยตอสาธารณชน และอยางนอย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปดเผยขอมูลใหแก
สาธารณชนแลว รวมท้ังหามไมใหเปดเผยขอมูลที่เปนสาระสําคัญนั้นตอบุคคลอ่ืน 
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บริษัทกําหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝาฝนนําขอมูลภายในไปใชหาประโยชนสวนตน ซ่ึงเร่ิมตั้งแตการตักเตือนเปน
หนังสือ ตัดคาจาง พักงานชั่วคราวโดยไมไดรับคาจาง หรือใหออกจากงาน ท้ังน้ี การลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทํา
และความรายแรงของความผิดน้ันๆ 

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยของคณะกรรมการและผูบริหารในป 2554 

รายชื่อ จํานวน (หุน) จํานวนหุนเพิ่ม (ลด) 
 31 ธ.ค.2553 31 ธ.ค.2554 ระหวางป (หุน) 

ดร.ปรัชญา เปยมสมบูรณ - - - 
รองศาสตราจารย ดร.ณรงค อยูถนอม - - - 
ผูชวยศาสตราจารย กัลยาภรณ ปานมะเริง - - - 
นายนพปฎล เจสัน จิรสันติ์ - - - 
นายกณวรรธน อรัญ - - - 
นายสงวนเกียรติ ลิ่วมโนมนต - - - 
นายมารค ดี.เรมีจาน - - - 
นายอนาวิล จิรธรรมศิริ 408,000,000 408,000,000  - 
นางสาวคู เมน ไว 40,500,000 40,500,000 - 
นางสาวศรุตา จิรธรรมศิริ 40,500,000 40,500,000 - 
นายสุทธิชัย สุรพัฒน - - - 
นายวรวิทย เอื้อทรัพยสกุล - - - 
นายสมภพ เอ่ียมสุวรรณ - - - 
หมายเหตุ : รวมการถือครองหลักทรัพยของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ (เวนแตไดเปดเผยเปนรายบุคคลไวแลว) 
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12 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  

เรียน  ทานผูถือหุน 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบดวยกรรมการอิสระ 4ทาน ไดแก ผศ.กัลยาภรณ ปานมะเริง ซ่ึงดํารงตําแหนง
ประธานกรรมการตรวจสอบ รศ.ดร.ณรงค อยูถนอม นายนพปฏล เจสัน จิรสันติ์ และนายกณวรรธน อรัญ ซ่ึงดํารงตําแหนงกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบทุกทานมีคุณสมบัติครบถวนตามท่ีกําหนดไวในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งสอดคลองกับ
ขอกําหนดและแนวปฏิบัติท่ีดีของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาท่ีตามความรับผิดชอบและขอบเขตตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และภารกิจ
ท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอยางเปนอิสระ เพื่อชวยใหการดําเนินงานของบริษัทเปนไปโดยปราศจากความขัดแยง
ทางผลประโยชน มีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ และผูบริหารสามารถปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตยสุจริต และเปนไปตาม
นโยบายของบริษัท   

ในป 2554 คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการจัดประชุมรวม 10 คร้ัง และมีรายละเอียดการเขารวมประชุมของกรรมการ
ตรวจสอบแตละทาน ดังน้ี 

1. ผูชวยศาสตราจารย กัลยาภรณ  ปานมะเริง  เขารวมประชุม   10    คร้ัง 
2. รองศาสตราจารย ดร.ณรงค  อยูถนอม  เขารวมประชุม       8    คร้ัง 
3. นายนพปฏล เจสัน    จิรสันติ ์  เขารวมประชุม       9    คร้ัง 
4. นายกณวรรธน  อรัญ  เขารวมประชุม   10    คร้ัง 

โดยสามารถสรุปสาระสําคัญในการปฏิบัติหนาท่ีไดดังน้ี 

1. สอบทานงบการเงินและงบการเงินรวมของของบริษัทและบริษัทยอย ท้ังงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจําป ซ่ึง
ผานการสอบทานและตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ
พิจารณารวมกับผูสอบบัญชีของบริษัท โดยเห็นดวยกับผูสอบบัญชีวา งบการเงินประจําป 2554 ไดจัดทําข้ึนตามมาตรฐาน
บัญชีที่รับรองทั่วไป และไดมีการเปดเผยรายการท่ีมีสาระสําคัญในหมายเหตุประกอบงบการเงินครบถวน 

2. สอบทานการปฏิบัติงานของฝายตรวจสอบภายใน รวมท้ังอนุมัติแผนการตรวจสอบประจําป การรายงานผลการตรวจสอบ 
การรายงานผล และการติดตามผล โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดใหขอสังเกตและคําแนะนําเพื่อใหการตรวจสอบภายใน
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน 

3. สอบทานความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณารวมกับผูสอบบัญชีของบริษัท ผูตรวจสอบภายในอิสระ 
และฝายตรวจสอบภายใน รวมท้ังไดประเมินการควบคุมภายในในดานตางๆ เพ่ือใหมั่นใจวาการดําเนินงานของบริษัท
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนด โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบ
ภายใน และผลการประเมินระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางมาตรฐานสากล COSO-ERM 
(The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission – Enterprise Risk Management) โดย
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ไมพบขอบกพรองท่ีเปนสาระสําคัญ ซ่ึงสอดคลองกับผลการประเมินของผูสอบบัญชี และผูตรวจสอบภายในอิสระ 
คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นวา บริษัทมีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผล  

4. พิจารณาเสนอคณะกรรมการบรษิัท เพ่ือแตงตั้งผูสอบบัญชีประจําป 2555 โดยเสนอใหนายประดิษฐ รอดรอยทุกข และ/
หรือ นางสาวนงราม เลาหอารีดลิก จากบริษัท เอเอสที มาสเตอร จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2555 พรอมทั้ง
ไดพิจารณาคาตอบแทนการสอบบัญชี เพื่อนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนตอไป 

5. รวมประชุมพิจารณาหารือและแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นกับผูบริหารของบริษัทและผูสอบบัญชีเปนคร้ังคราว เพ่ือรับทราบ
ขอสังเกต และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกัน 

6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน เพ่ือใหบริษัทมีการปฏิบัติเปนไปตามที่
กฎหมายและกฎระเบียบตามท่ีคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนและหนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของกําหนด และเปดเผยขอมูลให
ครบถวนถูกตอง 

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา ในป 2554 บริษัทมีการจัดทํารายงานทางการเงิน และเปดเผยขอมูลอยาง
เพียงพอและถูกตอง ครบถวน เปนไปตามหลักการบัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไป มีการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในท่ีมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งมีระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม ตลอดจนมีกระบวนการกํากับดูแลกิจการท่ีดี โดย
คณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางเปนอิสระ โปรงใส ตามหลักธรรมาภิบาลและแนวทางปฏิบัติท่ีดีของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และไดใหคําแนะนําและขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

 

 

   

 ผูชวยศาสตราจารย กัลยาภรณ ปานมะเริง  
 ประธานกรรมการตรวจสอบ  
 
 
 

 
 

 

รองศาสตราจารย ดร.ณรงค อยูถนอม นายนพปฏล เจสัน จิรสันติ ์ นายกณวรรธน อรัญ 
กรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ 
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13 การควบคุมภายใน  

 

คณะกรรมการไดพิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท ตามแบบประเมินความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายในของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยการสอบถามขอมูลจากฝายบริหารในดาน
ตางๆ 5 สวน คือ 

1) องคกรและสภาพแวดลอม 
2) การบริหารความเสีย่ง 
3) การควบคมุการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 
4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล 
5) ระบบการติดตาม 

โดยคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา ในสภาพปจจุบัน บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและสอดคลองกับแบบ
ประเมินการควบคุมภายในของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยเฉพาะในสวนของการควบคุม
ภายในที่เกี่ยวกับเร่ืองการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร และบุคคลท่ีเกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวน้ัน บริษัทมี
ระบบการควบคุมภายในท่ีรัดกุมและเพียงพอ รวมท้ังยังไดมีการจัดจางบริษัทอิสระจากภายนอก เพื่อทําหนาที่ในการสํารวจและ
ประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัท พรอมท้ังรายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท  
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14 รายการระหวางกัน  
 

บริษัทมีการทํารายการกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงตางๆ โดยรายการระหวางกันท่ีเกิดข้ึนน้ันเปนการทํารายการกับผูถือ

หุนและ/หรือผูบริหารของบริษัท รวมถึงการทํารายการกับบริษัทที่เกี่ยวของกันซึ่งมีบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงเปนผูถือหุนและ/หรือ

ผูบริหาร ซ่ึงสามารถสรุปลักษณะความสัมพันธไดดังนี้  

บุคคลที่อาจมคีวามขัดแยง ลักษณะความสัมพันธ 

นายอนาวิล จิรธรรมศิร ิ เปนกรรมการและผูถือหุนใหญของบรษิัท 

นายธนชาต เผาพงษไพบูลย เปนกรรมการและผูถือหุนใหญของบรษิัท เวอเทค โลจิสติคส เซอรวิส จาํกัด ซึ่ง
เปนบริษัทยอยของบรษิัท 

บรษิัท เวอเทค โลจสิติคส เซอรวิส จํากัด (“เวอเทค”) เปนบริษัทยอยของบรษิัท 

บรษิัท สาํนักกฎหมาย ลิว่มโนมนต อนิเตอรเนชั่นแนล จาํกัด มีกรรมการรวมกันกับบริษทั คือ นายสงวนเกียรติ์ ล่ิวมโนมนต 

 

 รายการซื้อขายสินคา/บริการ หรือทรัพยสินของบริษัท  

บุคคลที่อาจมคีวามขัดแยง ลักษณะรายการ มูลคาของ
รายการ 

(ลานบาท) 

ความจําเปนและเหตุผล 

บรษิัท เวอเทค โลจสิติคส เซอรวิส จํากัด บรษิัทจาํหนายทรพัยสิน 0.03 บรษิัทจาํหนายทรพัยสินท่ีไมไดใชงานแลว 
ตามราคาท่ีตกลงรวมกัน ซึง่สูงกวามลูคา
ตามบัญชี 

บรษิัท เวอเทค โลจสิติคส เซอรวิส จํากัด บรษิัทวาจางเพ่ือใชบริการดาน
ขนสง 

58.72 บรษิัทใชบริการขนสงผลิตภัณฑใหแกลูกคา 
และขนสงภายในบรษิัท โดยเปนไปตาม
ราคาตลาด 

บรษิัท สาํนักกฎหมาย ลิว่มโนมนต 
อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 

บรษิัทวาจางเพ่ือใชบริการดาน
ท่ีปรึกษากฎหมาย 

0.69 บรษิัทใชบริการดานท่ีปรึกษากฎหมาย
สําหรับการดําเนินธุรกจิท่ัวไป โดยเปนไป
ตามราคาท่ีตกลงรวมกัน 

บรษิัท เวอเทค โลจสิติคส เซอรวิส จํากัด บรษิัทไดรับคาเชาพื้นที่
สํานักงาน 

0.13 บรษิัทใหเชาพ้ืนที่สํานักงานและพื้นท่ี
โรงงานเพื่อใชในการประกอบธรุกิจ โดย
เปนไปตามราคาทีต่กลงรวมกัน 

บรษิัท เวอเทค โลจสิติคส เซอรวิส จํากัด บรษิัทปรับคาขนสง 0.02 บรษิัทมีการเรียกชําระคาปรับกรณทีี่ขนสง
ผลิตภัณฑใหแกลูกคาไมถูกตอง 
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 รายการค้ําประกันเงินกูยมืสถาบนัการเงินและสัญญาเชาซื้อของบริษัท 

บุคคลที่อาจมคีวาม
ขัดแยง 

ลักษณะรายการ มูลคาเงินกูยืมคงคาง 
(ลานบาท) 

ความจําเปนและเหตุผล 

นายอนาวิล จิรธรรมศิร ิ คํ้าประกันวงเงินสินเชื่อรวม 2,178 
ลานบาท ใหแกบริษัท โดยแบงเปน 
1.1 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืม

ระยะส้ัน 
1.2 หนังสือคํ้าประกัน  
1.3 เลตเตอรออฟเครดิต 

 
 
 

1,495.84 
64.19 

2.98 ลานเหรียญสหรฐั 

เพ่ือใชเปนในการดําเนินธุรกิจของบริษัท 
โดยไมมีคาธรรมเนียมคํ้าประกันเงินกู 

นายอนาวิล จิรธรรมศิร ิ คํ้าประกันสัญญาเชาซื้อยานพาหนะ 0.56 เพ่ือใชในการดําเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่ง
เปนไปตามเง่ือนไขของสัญญา 

 

 รายการเงินกูยมืระยะสั้นของบริษัท เวอเทค โลจิสตคิส เซอรวิส จํากัด  

บุคคลที่อาจมคีวาม
ขัดแยง 

ลักษณะรายการ มูลคาเงินกูยืมคงคาง 
(ลานบาท) 

ความจําเปนและเหตุผล 

นายธนชาต เผาพงษไพบูลย เวอเทคกูยืมเงินระยะสั้น 1.63 เพ่ือใชเปนเงินทุนหมุนเวียนของเวอเทค 
โดยไมมีการคิดดอกเบี้ย 

 

 รายการค้ําประกันเงินกูยมืสถาบนัการเงินและสัญญาเชาซื้อของบริษัท เวอเทค โลจิสติคส เซอรวิส จํากัด  

บุคคลที่อาจมคีวาม
ขัดแยง 

ลักษณะรายการ มูลคาเงินกูยืมคงคาง 
(ลานบาท) 

ความจําเปนและเหตุผล 

นายธนชาต เผาพงษไพบูลย คํ้าประกันสัญญาเชาซื้อ และหนังสือ
คํ้าประกันที่ออกโดยสถาบันการเงิน
ใหแกเวอเทค 

88.28 เพ่ือใชเปนในการดําเนินธุรกิจของเวอเทค 
โดยไมมีคาธรรมเนียมคํ้าประกันเงินกู 

นายธนชาต เผาพงษไพบูลย ไ ด นํ า ว ง เ งิ น ส ว นห น่ึ ง ที่ บ ริ ษั ท   
ศรีธนเทพ จํากัด ไดรับอนุมัติจาก
สถาบันการเงินเขามาคํ้าประกัน
หนังสือคํ้าประกันท่ีออกโดยสถาบัน
การเงินสําหรับการใชบัตรน้ํามัน 

1.23 เปนการคํ้าประกันในหนังสือคํ้าประกันท่ีออก
โดยสถาบันการเงินสําหรับการใชบัตรนํ้ามัน 
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มาตรการหรือข้ันตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน 

บริษัทกําหนดข้ันตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกันของบริษัทใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ โดยท่ี
กรรมการ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงมีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใดๆ กับบริษัทไมมีสิทธิออกเสียงใน
การพิจารณาอนุมัติการเขาทํารายการระหวางกันน้ันๆ 

นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต 

นโยบายของบริษัทในการทํารายการระหวางกันสามารถจําแนกตามประเภทรายการ ไดดังน้ี 

 รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งมีเงื่อนไขทางการคาท่ัวไป เชน การซ้ือหรือขายสินคาและบริการ เปน
ตน บริษัทไดกําหนดนโยบายในการทํารายการระหวางกันใหมีเงื่อนไขตางๆ เปนไปตามลักษณะการดําเนินการคาปกติใน
ราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบไดกับราคาท่ีเกิดข้ึนกับบุคคลภายนอก และใหปฏิบัติเปนไปตามสัญญาที่ตกลงรวมกัน
อยางเครงครัด พรอมทั้งกําหนดราคาและเง่ือนไขรายการตางๆ ใหชัดเจน เปนธรรม และไมกอใหเกิดการถายเท
ผลประโยชน ท้ังน้ี ฝายตรวจสอบภายในจะทําหนาที่ตรวจสอบขอมูลและจัดทํารายงานเพ่ือใหคณะกรรมการตรวจสอบ
พิจารณาและใหความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทํารายการเปนประจําทุกๆ ไตรมาส 

 รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งไมมีเงื่อนไขทางการคาท่ัวไป และรายการระหวางกันอ่ืนๆ เชน 
รายการไดมาหรือจําหนายทรัพยสิน และรายการรับหรือใหความชวยเหลือทางการเงิน เชน การกูยืม การค้ําประกัน และ
การใชทรัพยสินเปนหลักประกัน เปนตน บริษัทมีนโยบายใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูพิจารณาและใหความเห็น
เกี่ยวกับความสมเหตุสมผลและความจําเปนของการทํารายการกอนทํารายการ และจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย
วาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําสั่งหรือขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน
และการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินท่ีสําคัญของบริษัทหรือบริษัทยอย (ถามี) ท้ังนี้ กรรมการจะไมมีสิทธิในการออก
เสียงอนุมัติรายการใดๆ ที่ตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสียใดๆ ในการทํารายการดังกลาว รวมทั้งจะตอง
เปดเผยลักษณะความสัมพันธ และรายละเอียดของรายการดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อใหคณะกรรมการบริษัท
พิจารณา นอกจากน้ี ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันดังกลาว 
บริษัทจะใหผูเชี่ยวชาญอิสระเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกันดังกลาว เพื่อนําไปใชประกอบการตัดสินใจของ
คณะกรรมการ หรือผูถือหุน แลวแตกรณี  
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15 คําอธิบายและวิเคราะหผลการดําเนนิงาน  

การวิเคราะหผลการดําเนนิงาน 

รายได 

ในป 2554 บริษัทมีรายไดรวมจํานวน 5,701 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากป 2553 จํานวน 1,808 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราการเพิ่มข้ึนรอย
ละ 46 ซึ่งรายไดรวมท่ีเพิ่มข้ึนมาจากยอดขายสินคาของบริษัทท่ีเพิ่มสูงข้ึน โดยบริษัทมีรายไดจากการขายเหล็กแทงยาวในป 2554 
จํานวน 5,685 ลานบาท เปรียบเทียบกับป 2553 ท่ีมีจํานวน 3,873 ลานบาท โดยในป 2554 บริษัทมีสัดสวนยอดขายภายในประเทศ
รอยละ 93 และสัดสวนท่ีเหลือเปนการขายไปยังตางประเทศ 

ปริมาณสินคาขายของบริษัทในป 2554 มีจํานวน 286,990 ตัน เพิ่มข้ึนจากป 2553 ในอัตรารอยละ 28 เน่ืองจากความตองการ
ผลิตภัณฑเหล็กแทงยาวเพ่ือใชในการผลิตเปนเหล็กเสนและเหล็กขอออยสําหรับใชในอุตสาหกรรมการกอสรางและอสังหาริมทรัพยมี
จํานวนเพ่ิมมากข้ึน นอกจากนี้ ราคาขายสินคาเฉลี่ยยังปรับตัวเพ่ิมข้ึนจากป 2553 อันเปนผลมาจากการที่ราคาสินคาเหล็กใน
ตลาดโลกและประเทศไทยปรับตัวเพิ่มข้ึน ท้ังนี้ บริษัทมีการสงออกไปยังตางประเทศลดลงเน่ืองจากความตองการซื้อในประเทศเพิ่ม
สูงข้ึนมาก และบริษัทสามารถขายสินคาในประเทศไดราคาและกําไรข้ันตน (Margin) ที่ดีกวาการขายในตางประเทศ 

ตนทุนขายและคาใชจาย 

 ตนทุนขาย 
ในป 2554 บริษัทมีตนทุนขายจํานวน 5,294 ลานบาท โดยมีอัตราสวนตนทุนขายตอรายไดจากการขายรอยละ 93 เปรียบเทียบกับป 
2553 ท่ีมีอัตราสวนดังกลาวรอยละ 95 ซึ่งอัตราสวนตนทุนขายที่ลดลงน้ีเปนผลมาจากความสามารถในการทําการตลาดของบริษัท
และแนวโนมของราคาเหล็กท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ทําใหบริษัทสามารถจําหนายสินคาในราคาท่ีเพ่ิมมากข้ึน และมีอัตราการเพิ่มของราคาขายท่ี
มากกวาอัตราการเพิ่มของราคาตนทุนวัตถุดิบท่ีใชในการผลิต 

 คาใชจายในการขายและบริหาร 
ในป 2554 บริษัทมีคาใชจายในการขายและบริหารและคาตอบแทนผูบริหาร 109 ลานบาท คิดเปนอัตราสวนเมื่อเทียบกับรายไดรวม 
รอยละ 1.90 ซ่ึงปรับลดลงจากป 2553 ท่ีมีอัตราสวนดังกลาวรอยละ 3.53  

 ตนทุนทางการเงิน 
ตนทุนทางการเงินของบริษัทมาจากดอกเบี้ยเงินกูยืมสถาบันการเงินและสินเชื่อเชาซื้อ โดยในป 2554 มีจํานวน 119 ลานบาทเพิ่มข้ึน 
10 ลานบาท เนื่องมาจากอัตราดอกเบี้ยเงินกูในตลาดที่ปรับตัวเพิ่มข้ึน 

กําไรสุทธิ 

ในป 2554 บริษัทมีกําไรสุทธิสวนท่ีเปนของบริษัทจํานวน 186 ลานบาท คิดเปนอัตรากําไรสุทธิรอยละ 3.26 และอัตราผลตอบแทน
ตอสวนของผูถือหุนรอยละ 20.65 เปรียบเทียบกับป 2553 ท่ีมีกําไรสุทธิ 16 ลานบท คิดเปนอัตรากําไรสุทธิรอยละ 0.40 และอัตรา
ผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนรอยละ 3.09 โดยกําไรสุทธิและอัตรากําไรของบริษัทท่ีดีข้ึนเปนผลมาจากความสามารถในการทํา



 
                    

รายงานประจําป 2554 

62 
 

การตลาดของบริษัทท่ีดีข้ึนทําใหมีลูกคารายใหมเพ่ิมมากข้ึนและราคาตลาดของสินคาเหล็กปรับเพิ่มข้ึนอยางตอเน่ือง รวมท้ัง
ความสามารถในการควบคุมตนทุนการผลิตและคาใชจายไดดีข้ึน 
 

การวิเคราะหฐานะทางการเงิน 

สินทรัพย 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีสินทรัพยรวมจํานวน 3,196 ลานบาท เพิ่มข้ึนจํานวน 412 ลานบาท คิดเปนอัตราเพิ่มข้ึนรอยละ 
15 โดยการเพิ่มข้ึนของสินทรัพยท่ีสําคัญมาจากเงินสดของบริษัทท่ีมีจํานวน 614 ลานบาทคิดเปนรอยละ 19 ของสินทรัพยรวม และมี
จํานวนเพ่ิมข้ึน 551 ลานบาท อันเปนผลมาจากเงินที่ไดรับจากการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนในชวงเดือนธันวาคม 
2554 นอกจากน้ี สินทรัพยท่ีสําคัญอื่นของบริษัท ไดแก ลูกหน้ีการคา สินคาคงเหลือ และท่ีดิน อาคาร และอุปกรณสุทธิ ซึ่งคิดเปน
รอยละ 14 รอยละ 17 และรอยละ 47 ของสินทรัพยรวม ตามลําดับ 

สภาพคลอง 

ในป 2554 บริษัทไดรับกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 452 ลานบาท จากผลประกอบการท่ีมีกําไร นอกจากน้ียังไดรับ
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 178 ลานบาท ซึ่งมาจากเงินท่ีไดรับสุทธิจากการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชน
จํานวนประมาณ 581 ลานบาท (หลังหักคาใชจายในการเสนอขายหุน) และไดมีการชําระเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น
ประมาณ 380 ลานบาท สําหรับกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุนบริษัทไดนําเงินสดสวนหน่ึงไปใชในการลงทุนในสินทรัพยถาวร 
เชน การกอสรางอาคารเก็บฝุนและซื้อเคร่ืองจักรเตาหลอมเพ่ิมเติม จึงทําใหมีการใชเงินสดสุทธิในกิจกรรมลงทุน 79 ลานบาท 
โดยรวมแลวทําใหบริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิเพ่ิมข้ึน 551 ลานบาท  

แหลงที่มาของเงินทุน 

หนี้สิน 

บริษัทมีหน้ีสินรวมจํานวน 1,900 ลานบาท ลดลงจํานวน 357 ลานบาท โดยสาเหตุสําคัญท่ีทําใหหน้ีสินลดลงมาจากการจายชําระคืน
เงินกูยืมระยะสั้นและเงินกูยืมระยะยาวบางสวนแกสถาบันการเงิน 

สวนของผูถือหุน 

บริษัทมีสวนของผูถือหุนท่ีเปนสวนของบริษัทจํานวน 1,284 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจํานวน 767 ลานบาท ซ่ึงเปนผลมาจากผลประกอบการ
ของบริษัทท่ีมีกําไรสุทธิ และไดรับเงินจากการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนในชวงเดือนธันวาคม 2554 โดยบริษัทเสนอ
ขายหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 200 ลานหุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุนละ 3 บาท ซึ่งทําใหบริษัทมีทุนจด
ทะเบียนชําระแลวเพิ่มข้ึน 200 ลานบาท และมีสวนเกินมูลคาหุนสามัญ(หลังหักคาใชจายในการเสนอขายหุน) เพ่ิมข้ึน 381 ลานบาท 
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โครงสรางเงินทุน 

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน ณ วันท่ี31 ธันวาคม 2554 อยูในระดับ 1.48 เทา เปรียบเทียบกับอัตราสวน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2553 ท่ีอยูในระดับ 4.37 เทา โดยอัตราสวนที่ลดลงเปนผลมาจากการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนตอประชาชนทําใหมีสวนของผูถือ
หุนเพิ่มข้ึน ประกอบกับบริษัทมีการจายชําระคืนหนี้สินจากสถาบันการเงินทําใหระดับหนี้สินของบริษัทลดลง ซ่ึงแสดงถึงความ
แข็งแกรงทางดานโครงสรางเงินทุนของบริษัทท่ีปรับตัวเพิ่มมากข้ึนในป 2554  
 

คาตอบแทนของผูสอบบัญชีในป 2554 

บริษัทจายคาตอบแทนการสอบบัญชีใหแกบริษัท เอเอสที มาสเตอร จํากัด ท่ีผูสอบบัญชีของบริษัทสังกัดในรอบปบัญชี 2554 เปน
จํานวน 610,000 บาท และคาสอบบัญชีของบริษัทยอยจํานวน 80,000บาท โดยบริษัทจายคาบริการอ่ืนๆ เปนจํานวน 2,000 บาท และ
บริษัทยอยไมมีการใชบริการอ่ืนจากผูสอบบัญชี 
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16 รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน  
 

คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัท เชาว สตีล อินดัสทร้ี จํากัด (มหาชน) และงบการเงินรวมของ

บริษัท เชาว สตีล อินดัสทร้ี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย รวมท้ังขอมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจําป 2554 

ซึ่งงบการเงินดังกลาวจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยาง

สม่ําเสมอ และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวัง และประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทํา รวมท้ังใหมีการเปดเผยขอมูลท่ีสําคัญ

อยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพ่ือใหเปนประโยชนตอผูถือหุนและนักลงทุนท่ัวไป 

คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีระบบการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล เพื่อใหมั่นใจไดอยางมีเหตุผลวาขอมูลทางบัญชีมีความถูกตองครบถวน และเพียงพอท่ีจะดํารงรักษาไวซึ่งทรัพยสิน 

ตลอดจนเพื่อไมใหเกิดการทุจริตหรือการดําเนินการท่ีผิดปกติอยางมีสาระสําคัญ 

คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 4 ทาน เพื่อทําหนาท่ีสอบ

ทานนโยบายการบัญชีและคุณภาพของรายงานทางการเงิน สอบทานระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน ตลอดจน

พิจารณาการเปดเผยขอมูลรายการระหวางกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเร่ืองนี้ปรากฏในรายงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงแสดงไวในรายงานประจําปน้ีแลว 

งบการเงินของบริษัท และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอยไดรับการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท 

เอเอสที มาสเตอร จํากัด โดยความเห็นของผูสอบบัญชีไดปรากฏในรายงานของผูสอบบัญชีซึ่งแสดงไวในรายงานประจําปนี้แลว 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา บริษัทมีระบบการควบคุมภายในโดยรวมอยูในระดับดีเปนท่ีนาพอใจ และสามารถสราง

ความเช่ือมั่นอยางมีเหตุผลไดวางบการเงินของบริษัท และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย สําหรับปสิ้นสุด วันท่ี 31 ธันวาคม 

2554 ไดแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานท่ีถูกตองตามท่ีควรตามหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป และปฏิบัติถูกตองตาม

กฎหมายและกฎระเบียบอ่ืนที่เกี่ยวของ 

 

 

 ดร.ปรัชญา เปยมสมบูรณ นายอนาวิล จิรธรรมศิริ 
 ประธานกรรมการ ประธานเจาหนาที่บริหาร 

 
 
 



 
                    

รายงานประจําป 2554 

65 
 

17 รายงานของผูสอบบัญชีรับอนญุาต 

เสนอ    คณะกรรมการและผูถือหุนของ บริษัท เชาว สตีล อินดัสทร้ี จํากัด (มหาชน)  

ขาพเจาไดตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่  31 ธันวาคม 2554 และ 2553 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการ

เปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปของ บริษัท เชาว สตีล อินดัสทร้ี จํากัด 

(มหาชน) และบริษัทยอย และไดตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษัท เชาว สตีล อินดัสทร้ี จํากัด (มหาชน) ดวยเชนกัน ซ่ึง

ผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลาน้ี สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการ

แสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา    

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองทั่วไป ซ่ึงกําหนดใหขาพเจาตองวางแผนและปฏิบัติงาน

เพ่ือใหไดความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวา งบการเงินแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไมการตรวจสอบรวมถึงการ

ใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งท่ีเปนจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงินการประเมินความเหมาะสมของ

หลักการบัญชีที่กิจการใชและประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินท่ีเปนสาระสําคัญ ซึ่งผูบริหารเปนผูจัดทําข้ึนตลอดจนการ

ประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นําเสนอในงบการเงินโดยรวม  ขาพเจาเชื่อวาการตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปท่ี

เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขาพเจา 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนน้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ผลการดําเนินงานและกระแสเงิน

สดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปของ บริษัท เชาว สตีล อินดัสทร้ี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และของ บริษัท เชาว สตีล 

อินดัสทร้ี จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 

โดยมิไดเปนการแสดงความเห็นอยางมีเง่ือนไขตองบการเงินขางตน ขาพเจาขอใหสังเกตตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบ

การเงินขอ 3 4 และ 5 ในระหวางปปจจุบัน บริษัทไดปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหมท่ีออกโดย

สภาวิชาชีพบัญชีเพ่ือจัดทําและนําเสนองบการเงินน้ี 

 

นางสาวนงราม  เลาหอารีดิลก 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที 4334 

บริษัท เอเอสที มาสเตอร จํากัด 
วันท่ี  23  กุมภาพันธ  2555 
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18 งบการเงิน  
 

งบแสดงฐานะทางการเงนิ 
ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 
 

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 

 
 
 

 บาท 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553 

สินทรัพย 

สินทรัพยหมุนเวียน 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 8         613,637,601            62,280,537         610,421,640           60,272,819  
ลูกหนีก้ารคา - บริษัทอ่ืน - สุทธิ 9         435,457,168          409,870,345         434,741,925         409,870,345  

สินคาคงเหลือ  10         538,266,073          646,454,328         538,266,073         646,454,328  

ลูกหนีก้รมสรรพากร           36,294,341            53,313,808           36,294,341           53,313,808  

สินทรัพยหมุนเวยีนอ่ืน            22,775,293            24,021,688           20,332,957           21,354,247  

รวมสินทรัพยหมุนเวยีน      1,646,430,476       1,195,940,706      1,640,056,936      1,191,265,547  

สินทรัพยไมหมุนเวียน 

เงินลงทุนในบริษัทยอย 11                          -                            -              7,200,000             7,200,000  

เงินฝากท่ีติดภาระค้ําประกัน 12           25,831,317            30,412,899           25,831,317           30,412,899  

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 13      1,511,933,607       1,486,332,160      1,421,044,005      1,379,451,961  

เงินจายลวงหนาคาเคร่ืองจกัร             7,699,300            65,635,717             7,699,300           65,635,717  

โปรแกรมคอมพวิเตอร  14             3,381,599              5,149,913             3,381,599             5,149,913  

สินทรัพยไมหมนุเวียนอื่น             1,160,167                 799,599             1,039,580                799,599  

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน      1,550,005,990       1,588,330,288      1,466,195,801      1,488,650,089  

รวมสินทรัพย      3,196,436,466       2,784,270,994      3,106,252,737      2,679,915,636  
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งบแสดงฐานะทางการเงนิ (ตอ) 
ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 
 

 บาท 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553 

หนี้สินและสวนของผูถือหุน 

หนี้สินหมุนเวยีน 

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น 

จากสถาบันการเงิน 15      1,160,089,875       1,440,367,703      1,160,089,875      1,440,367,703  
เจาหน้ีการคา - บริษัทอื่น         248,513,088          126,706,633         247,084,526         126,612,860  
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

สวนท่ีครบกาํหนดชําระภายในหน่ึงป 16         106,280,000            98,280,000         106,280,000           98,280,000  

หน้ีสินภายใตสญัญาเชาการเงิน 

สวนท่ีครบกาํหนดชําระภายในหน่ึงป 17           18,708,958            19,649,252                594,250             2,826,173  
เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลท่ีเกีย่วของกัน 7.2             1,631,080              3,082,243                          -                            -    
เจาหน้ีอื่น - บริษัทท่ีเกี่ยวของกนั 7.2                          -                             -               3,793,185             1,939,233  

เงินรับลวงหนาคาสินคา             8,711,168            55,549,813             8,711,168           55,549,813  
คาใชจายคางจาย           52,331,293            77,322,655           52,285,223           77,292,655  

เจาหน้ีซื้อทรัพยสิน                953,060              2,619,469                953,060             2,619,469  

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน           14,316,014            17,496,997           13,507,828           17,343,244  

รวมหนี้สินหมนุเวียน      1,611,534,536       1,841,074,765      1,593,299,115      1,822,831,150  

หนี้สินไมหมุนเวียน 

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิจาก 

สวนท่ีครบกาํหนดชําระภายในหน่ึงป 16         229,466,188          338,746,188         229,466,188         338,746,188  
หน้ีสินภายใตสญัญาเชาการเงิน - สุทธิจาก 

สวนท่ีครบกาํหนดชําระภายในหน่ึงป 17           58,652,758            77,086,551                  69,328             1,026,773  
ภาระผูกพันของผลประโยชนพนักงาน 18                674,774                           -                  674,774                          -    

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน         288,793,720          415,832,739         230,210,290         339,772,961  

รวมหนี้สิน      1,900,328,256       2,256,907,504      1,823,509,405      2,162,604,111  
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี ้
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งบแสดงฐานะทางการเงนิ (ตอ) 
ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 

 
 

 บาท 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หมายเหต ุ 2554 2553 2554 2553 

หนี้สินและสวนของผูถือหุน (ตอ) 

สวนของผูถือหุน 

ทุนเรือนหุน - หุนสามัญ มูลคาหุนละ 1 บาท  

ทุนจดทะเบียน  

หุนสามัญ 800,000,000 หุน  19         800,000,000          800,000,000         800,000,000         800,000,000  

ทุนที่ออกและชําระแลว 

2554 : หุนสามญั 800,000,000 หุน  

2553 : หุนสามญั 600,000,000 หุน          800,000,000          600,000,000         800,000,000         600,000,000  
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ         380,845,258                           -           380,845,258                          -   

กําไร(ขาดทุน)สะสม 

จัดสรรเพ่ือสํารองตามกฎหมาย 20             5,100,000                           -               5,100,000                          -    
ท่ียังไมไดจัดสรร           97,824,025  (82,987,689)          96,798,074  (82,688,475) 

รวมสวนของบริษัทใหญ      1,283,769,283          517,012,311      1,282,743,332         517,311,525  
สวนไดเสยีท่ีไมมีอํานาจควบคมุ           12,338,927            10,351,179                          -                            -    

รวมสวนของผูถือหุน      1,296,108,210          527,363,490      1,282,743,332         517,311,525  

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน      3,196,436,466       2,784,270,994      3,106,252,737      2,679,915,636  
 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 
สําหรับปส้ินสดุวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
 

บาท 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2554 2553 2554 2553 

รายได 

รายไดจากการขายและการใหบริการ  5,685,222,465   3,872,571,290  5,679,780,954  3,871,229,853  
รายไดอื่น       15,861,557        20,254,512  15,790,744  20,254,512  

รวมรายได 5,701,084,022  3,892,825,802  5,695,571,698  3,891,484,365  

คาใชจาย 

ตนทุนขายและการใหบริการ  5,294,482,900   3,674,859,600  5,289,954,805  3,673,741,563  
กลับรายการคาเผื่อการลดมูลคาสินคาคงเหลือ (10,421,820) (43,779,755) (10,421,820) (43,779,755) 

 5,284,061,080   3,631,079,845  5,279,532,985  3,629,961,808  
คาใชจายในการขาย       61,750,921        91,140,567  74,669,300  93,671,825  
คาใชจายในการบริหาร       35,484,359        38,320,711  33,226,588  36,196,076  
คาตอบแทนผูบริหาร       11,283,278          8,018,313  10,563,278  8,018,313  

รวมคาใชจาย 5,392,579,638  3,768,559,436  5,397,992,151  3,767,848,022  

กําไรกอนตนทนุทางการเงนิและภาษีเงินได 308,504,384  124,266,366  297,579,547  123,636,343  
ตนทุนทางการเงนิ (119,362,279) (108,967,576) (112,992,998) (107,589,519) 

กําไรกอนภาษีเงินได 189,142,105  15,298,790  184,586,549  16,046,824  
ภาษีเงินได (1,242,643)                      -                         -                         -    

กําไรสําหรับป 187,899,462  15,298,790  184,586,549  16,046,824  

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป                      -                         -                         -                         -    

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 187,899,462  15,298,790  184,586,549  16,046,824  

การแบงปนกําไร(ขาดทุน) 

สวนท่ีเปนของบริษัทใหญ     185,911,714  15,747,610  184,586,549  16,046,824  
สวนท่ีเปนของสวนไดเสยีท่ีไมมอํีานาจควบคมุ 1,987,748  (448,820)                      -                         -    

    187,899,462  15,298,790      184,586,549  16,046,824  
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งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ (ตอ) 
สําหรับปส้ินสดุวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 

 
 

 
 
 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินนี ้
 
 
 
 
 
 

กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐาน 

กําไรสวนท่ีเปนของบริษัทใหญ 0.30  0.03  0.30  0.03  

จํานวนหุนสามญัถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก (หุน) 610,410,959  600,000,000  610,410,959  600,000,000  
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวม 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 

 

    
 บาท  

    
  
 

ทุนที่ออก
และชําระ
แลว  

   
 กําไรสะสม  

    
รวมสวนของผู
ถือหุนบริษทั

ใหญ 

 
สวนไดเสียที่ไม
มีอํานาจควบคมุ 

 
  

       
 สํารอง  

   
กําไรขาดทุน 

    

  
หมาย
เหตุ   

สวนเกิน
มูลคาหุน  

 ตามกฎหมาย  
 

 ที่ยังไมได
จัดสรร   

เบ็ดเสร็จอื่น 
   

 รวม  

 ยอดคงเหลือ  ณ  วันที ่1 มกราคม 2553   600,000,000  -  -  (98,735,299)  -  501,264,701  -  501,264,701 

สวนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม                 

จากการลงทุนในบรษิัทยอย    -  -  -  -  -  -  10,800,000  10,800,000 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับป   -  -  -  15,747,610  -  15,747,610  (448,821)  15,298,789 

ยอดคงเหลือ  ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2553  600,000,000  -  -  (82,987,689)  -  517,012,311  10,351,179  527,363,490 

ยอดคงเหลือ  ณ  วันที่ 1 มกราคม 2554   600,000,000  -  -  (82,987,689)  -  517,012,311  10,351,179  527,363,490 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับป   -  -  -  185,911,714  -  185,911,714  1,987,748  187,899,462 

เพิ่มทุน  19  200,000,000  380,845,258  -  -  -  580,845,258  -  580,845,258 

จัดสรรสํารองตามกฎหมาย  20  -  -  5,100,000  (5,100,000)  -  -  -  - 

ยอดคงเหลือ  ณ  วันที่  31 ธันวาคม  2554  800,000,000  380,845,258  5,100,000  97,824,025  -  1,283,769,283  12,338,927  1,296,108,210 

 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนเฉพาะกจิการ 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 

 

   
 บาท  

    ทุนที่ออกและ
ชําระแลว  

 
 สวนเกินมูลคาหุน  

 
 กําไรสะสม  

   
 รวม  

     
 สํารอง  

   
กําไรขาดทุน 

 

 
หมายเหต ุ

   
 ตามกฎหมาย  

 
 ที่ยังไมไดจัดสรร  

 
เบ็ดเสร็จอื่น 

 

 ยอดคงเหลือ  ณ  วันที่ 1 มกราคม 2553  
  

          600,000,000  
 

                         -    
 

                        -    
 

           (98,735,299) 
 

                       -   
 

          501,264,701  

 กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป  
  

                           -    
 

                         -    
 

                        -    
 

            16,046,824  
 

                       -   
 

            16,046,824  

 ยอดคงเหลือ  ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2553  
  

          600,000,000  
 

                         -    
 

                        -    
 

           (82,688,475) 
 

                       -   
 

          517,311,525  

 ยอดคงเหลือ  ณ  วันที่ 1 มกราคม 2554  
  

          600,000,000  
 

                         -    
 

                        -    
 

           (82,688,475) 
 

                       -   
 

          517,311,525  

 กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป  
  

                           -    
 

                         -    
 

                        -    
 

          184,586,549  
 

                       -   
 

          184,586,549  

 เพิ่มทุน   19  
 

          200,000,000  
 

        380,845,258  
 

                        -    
 

                           -    
 

                       -   
 

          580,845,258  

 จัดสรรสํารองตามกฎหมาย   20  
 

                           -    
 

                         -    
 

           5,100,000  
 

             (5,100,000) 
 

                       -   
 

                           -    

 ยอดคงเหลือ  ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2554  
  

          800,000,000  
 

        380,845,258  
 

           5,100,000  
 

            96,798,074  
 

                       -   
 

       1,282,743,332  
 
 
 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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งบกระแสเงนิสด 
สําหรับปส้ินสดุวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 

     
 บาท  

     
งบการเงินรวม 

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

     
 2554  

 
 2553  

 
 2554  

 
 2553  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 
        

 
กําไรกอนภาษีเงนิได 

 
189,142,105  

 
15,298,790  

 
   184,586,549  

 
16,046,824  

 
รายการปรับกระทบกําไร(ขาดทุน)เปนเงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน) 

      

 
    กิจกรรมดําเนินงาน 

        

  
กลับรายการคาเผื่อการลดมูลคาสินคาคงเหลือ     (10,421,820) 

 
   (43,779,755) 

 
   (10,421,820) 

 
(43,779,755) 

  
คาเสื่อมราคา 

 
114,770,097  

 
     95,214,477  

 
     98,574,810  

 
91,196,016  

  
คาตัดจําหนายโปรแกรมคอมพิวเตอร 

 
        1,768,314  

 
       1,768,169  

 
       1,768,314  

 
1,768,169  

  
กําไรจากการจําหนายอุปกรณ 

 
         (447,394) 

 
          (14,988) 

 
        (447,394) 

 
            (14,988) 

  
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชนพนักงาน            674,774  

 
                    -    

 
          674,774  

 
                     -    

  
คาใชจายดอกเบี้ย 

 
119,362,279  

 
108,967,576  

 
   112,992,998  

 
107,589,519  

 
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลง 

       

 
       ในสินทรัพยและหน้ีสินดําเนินงาน 

 
    414,848,355  

 
   177,454,269  

 
   387,728,231  

 
172,805,785  

 
สินทรัพยดาํเนินงานลดลง(เพิ่มข้ึน) 

        

  
ลูกหน้ีการคา 

 
(25,586,823) 

 
(205,324,467) 

 
   (24,871,580) 

 
(205,324,467) 

  
สินคาคงเหลือ  

 
118,610,075  

 
120,499,660  

 
   118,610,075  

 
120,499,660  

  
ลูกหน้ีกรมสรรพากร 

 
17,019,467  

 
(50,873,752) 

 
     17,019,467  

 
(50,873,752) 

  
สินทรัพยหมุนเวยีนอื่น 

 
1,246,395  

 
675,490  

 
       1,021,290  

 
3,342,931  

  
สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 

 
284,750  

 
240,334  

 
        (210,350) 

 
138,844  

 
หนี้สินดําเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 

        

  
เจาหนี้การคา 

 
121,806,455  

 
(75,437,503) 

 
   120,471,666  

 
(75,531,276) 

  
เจาหนี้อ่ืน - บริษัทยอย 

 
                     -   

 
                    -   

 
       1,853,952  

 
        1,939,233  

  
เงินรับลวงหนาคาสินคา 

 
    (46,838,645) 

 
     55,532,987  

 
   (46,838,645) 

 
      55,532,987  

  
คาใชจายคางจาย 

 
(24,389,485) 

 
48,092,008  

 
   (24,405,554) 

 
48,062,009  

  
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 

 
(4,423,626) 

 
(9,007,164) 

 
     (3,835,416) 

 
(9,160,917) 
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งบกระแสเงนิสด (ตอ) 
สําหรับปส้ินสดุวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 

     
 บาท  

     
งบการเงินรวม 

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

     
 2554  

 
 2553  

 
 2554  

 
 2553  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 
        

เงินสดรับ(จาย)จากกิจกรรมดําเนินงาน     572,576,918       61,851,862     546,543,136  61,431,037  

จายดอกเบีย้   (119,964,156)  (108,986,711)  (113,594,876) (107,608,654) 

จายภาษีเงินได          (645,318)         (120,585)           (29,631) (19,095) 

เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน     451,967,444     (47,255,434)    432,918,629  (46,196,712) 
 
 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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งบกระแสเงนิสด (ตอ) 
สําหรับปส้ินสดุวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 

     
 บาท  

     
งบการเงินรวม 

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

     
 2554  

 
 2553  

 
 2554  

 
 2553  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 
        

 
เงินสดจายเพื่อซ้ือเงินลงทุนในบริษัทยอย  

 
                     -    

 
                    -    

 
                    -    

 
       (7,200,000) 

 
เงินฝากท่ีติดภาระค้ําประกันเพิ่มข้ึน 

 
        4,581,582  

 
        (531,178) 

 
       4,581,582  

 
(531,178) 

 
เงินสดรับจากการจําหนายอุปกรณ 

 
        1,744,860  

 
            34,000  

 
       1,744,860  

 
             34,000  

 
เงินสดจายเพื่อซ้ืออาคารและอุปกรณ 

        

 
   (ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเตมิ) 

 
    (85,399,002) 

 
   (90,201,940) 

 
   (85,194,312) 

 
     (72,186,137) 

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน 
 

    (79,072,560) 
 

   (90,699,118) 
 

   (78,867,870) 
 

     (79,883,315) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 
        

 
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มข้ึน(ลดลง) (280,277,828) 

 
274,819,366  

 
 (280,277,828) 

 
274,819,366  

 
เงินสดจายชําระเงินกูยมืระยะยาวจากสถาบันการเงิน (101,280,000) 

 
   (81,900,000) 

 
 (101,280,000) 

 
     (81,900,000) 

 
เงินสดจายชําระหน้ีสินภายใตสญัญาเชาการเงิน     (19,374,087) 

 
     (4,007,890) 

 
     (3,189,368) 

 
(4,007,890) 

 
เงินกูยมืระยะสั้นจากบุคคลท่ีเกีย่วของกันลดลง (1,451,163) 

 
     (8,331,507) 

 
                    -    

 
(11,413,750) 

 
เงินสดรับจากการออกหุนสามญั 

 
    600,000,000  

 
                    -    

 
   600,000,000  

 
                     -    

 
เงินสดจายสําหรับตนทุนการจัดจาํหนายหุน     (19,154,742) 

 
                    -    

 
   (19,154,742) 

 
                     -    

 
เงินสดรับคาหุนจากสวนไดเสยีท่ีไมมีอํานาจควบคุม                      -    

 
     10,800,000  

 
                    -    

 
                     -    

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจดัหาเงิน 
 

    178,462,180  
 

   191,379,969  
 

   196,098,062  
 

    177,497,726  

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มข้ึน - สุทธ ิ     551,357,064  
 

     53,425,417  
 

   550,148,821  
 

51,417,699  

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป 62,280,537  
 

8,855,120  
 

     60,272,819  
 

8,855,120  

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิน้ป     613,637,601  
 

     62,280,537  
 

   610,421,640  
 

60,272,819  

 
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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งบกระแสเงนิสด (ตอ) 
สําหรับปส้ินสดุวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
 

     
 บาท  

     
งบการเงินรวม 

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

     
 2554  

 
 2553  

 
 2554  

 
 2553  

            
ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพ่ิมเติม 

        
เงินสดจายเพ่ือซือ้อาคารและอุปกรณ 

        

 
อาคารและอุปกรณที่ไดมาระหวางป 

 
  (141,669,010) 

 
 (113,938,638) 

 
 (141,464,320) 

 
(3,039,978) 

 
ปรับปรุง  เงินจายลวงหนาคาเครือ่งจักรลดลง       57,936,417  

 
   (65,635,717) 

 
     57,936,417  

 
     (65,635,717) 

 
                เจาหน้ีซื้อทรัพยสินเพ่ิมขึ้น(ลดลง)       (1,666,409) 

 
     (3,728,862) 

 
     (1,666,409) 

 
       (3,728,862) 

 
                หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงินเพ่ิมขึ้น                      -    

 
     93,101,277  

 
                    -    

 
           218,420  

 
เงินสดจายเพื่อซือ้อาคารและอุปกรณ 

 
    (85,399,002) 

 
   (90,201,940) 

 
   (85,194,312) 

 
(72,186,137) 

 
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                  

รายงานประจําป 2554 

77 
 

19 หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 

 
1. ขอมูลทั่วไป 

บริษัท เชาว สตีล อินดัสทรี้ จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย ดําเนินธุรกิจหลักในการผลิตและจําหนาย
เหล็กแทง ผูถือหุนรายใหญไดแก กลุมจิรธรรมศิริ ซ่ึงถือหุนในอัตรารอยละ 64 บริษัทจัดตั้งข้ึนและมีที่อยูตามท่ี จดทะเบียนไว ดังนี้ 

- สํานักงานใหญตั้งอยูเลขที่ 209/1 อาคารเคทาวเวอร ชั้น 18 ยูนิต 3 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ  
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

- สาขาท่ี 1 ตั้งอยูเลขที่ 518/1 หมูท่ี 9 ตําบลหนองกี่ อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
- สาขาท่ี 2 ตั้งอยูเลขที่ 518/3 หมูท่ี 9 ตําบลหนองกี่ อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

บริษัทไดจดทะเบียนเขาเปนบริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เมื่อวันท่ี 21 ธันวาคม 2554 โดยหลักทรัพยทําการซ้ือขาย
ในสวนของตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ  
 

2. เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดจัดทําข้ึนตามหลักการบัญชีที่รับรองท่ัวไปภายใตพระราชบัญญัติการบัญชี  พ.ศ. 
2543 ซ่ึงหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และตามขอกําหนดของ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงินภายใตพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535  
 
การจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการใหสอดคลองกับหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไปในประเทศไทยซ่ึงกําหนดให
ฝายบริหารประมาณการและกําหนดสมมติฐานที่เกี่ยวของอันจะมีผลตอตัวเลขของสินทรัพยและหนี้สินรวมท้ังเปดเผยขอมูล
เกี่ยวกับสินทรัพยและหน้ีสินที่อาจเกิดข้ึน ณ วันท่ีในงบการเงิน และขอมูลรายไดและคาใชจายในรอบระยะเวลาท่ีเสนองบการเงิน
ดังกลาว ตัวเลขท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกตางจากตัวเลขประมาณการ ถึงแมวาฝายบริหารไดจัดทําตัวเลข   ประมาณการข้ึนจาก
ความเขาใจในเหตุการณและสิ่งท่ีไดกระทําไปในปจจุบันอยางดีท่ีสุดแลว 
 
งบการเงินรวมน้ีไดจัดทําข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษัท เชาว สตีล อินดัสทร้ีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย คือ บริษัท เวอ
เทค โลจิสติคส เซอรวิส จํากัด ประกอบธุรกิจขนสงสินคา โดยบริษัทถือหุนในอัตรารอยละ 40 ของทุนจดทะเบียน ตั้งแตวันที่ 1 
มกราคม 2553 
 
รายการบัญชีที่สําคัญระหวางบริษัทและบริษัทยอยท่ีรวมในงบการเงินรวมไดหักกลบลบกันแลว 
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“บริษัท” หมายถึง บริษัท เชาว สตีล อินดัสทร้ีส จํากัด (มหาชน) “กลุมบริษัท” หมายถึง บริษัท เชาว สตีล อินดัสทร้ีส จํากัด 
(มหาชน) และบริษัทยอย คือ บริษัท เวอเทค โลจิสติคส เซอรวิส จํากัด 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดจัดทําข้ึนโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมในการวัดมูลคาขององคประกอบของงบการเงิน
เวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอื่นในนโยบายการบัญชี 
 
เพ่ือความสะดวกของผูใชงบการเงิน จึงไดมีการแปลงบการเงินเปนภาษาอังกฤษจากงบการเงินตามกฎหมายท่ีจัดทําเปน
ภาษาไทย 
 

3. การประกาศใชมาตรฐานการบัญชีใหม 

ระหวางป 2553 และ 2554 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ ซึ่งเกี่ยวของกับ

การดําเนินงานของกลุมบริษัทและมีผลบังคับใชตั้งแตรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม2554 ดังตอไปนี้ 

การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหมนั้น มีผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของ

กลุมบริษัท ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงน้ีไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4  

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองการนําเสนองบการเงิน 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองสินคาคงเหลือ 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองงบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองนโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี

และขอผิดพลาด 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองเหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองสัญญาเชา 
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ (ตอ) 
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
 
 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองรายได 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 19  เร่ืองผลประโยชนของพนักงาน 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 33 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองกําไรตอหุน 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองงบการเงินระหวางกาล 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองการดอยคาของสินทรัพย 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 37 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองประมาณการหนี้สิน และหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพย

ท่ีอาจเกิดข้ึน 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองสินทรัพยไมมีตัวตน 

การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหมนั้น มีผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของ

กลุมบริษัท ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงน้ีไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4  

นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหมขางตน ระหวางป 2553 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกและ

ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น ๆ ดังตอไปนี้ซ่ึงมีผลบังคับสําหรับงบการเงินท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 

2556 เปนตนไปและไมไดมีการนํามาใชสําหรับการจัดทํางบการเงินน้ี 

 

นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหมขางตน ระหวางป 2553 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกและ

ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น ๆ ดังตอไปนี้ซ่ึงมีผลบังคับสําหรับงบการเงินท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 

2556 เปนตนไปและไมไดมีการนํามาใชสําหรับการจัดทํางบการเงินน้ี 
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มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 12 เรื่องภาษีเงินได 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองการบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปดเผย

ขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

เงินตราตางประเทศ 

ขณะน้ีผูบริหารกําลังพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากการใชมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี

ออกและปรับปรุงใหมดังกลาวตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท 

4. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี  
 

ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2554 ผลจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหมตามที่กลาวใน

หมายเหตุ 3 กลุมบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังตอไปนี้  

 การนําเสนองบการเงิน 

 การบัญชีเกีย่วกบัท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

 การบัญชีเกีย่วกบัผลประโยชนของพนักงาน 

การนําเสนองบการเงิน  

ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2554 กลุมบริษัทถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การนําเสนองบการเงิน 

ภายใตขอกําหนดของมาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม งบการเงินประกอบดวย 

 งบแสดงฐานะการเงิน 

 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน 

 งบกระแสเงินสดและ 

 หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 



 
                  

รายงานประจําป 2554 

81 
 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ (ตอ) 
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 

 

ทั้งนี้เปนผลใหกลุมบริษัทแสดงการเปลี่ยนแปลงของสวนของผูถือหุนทั้งหมดในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนและ

แสดงการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดท่ีไมใชสวนของผูถือหุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยกอนหนาน้ีการเปลี่ยนแปลงท้ังหมด

ดังกลาวแสดงในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน 

ขอมูลเปรียบเทียบไดมีการนําเสนอใหมเพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดของมาตรฐานฉบับปรับปรุงใหม การเปล่ียนแปลงนโยบาย

การบัญชีดังกลาวมีผลกระทบตอการนําเสนองบการเงินเทานั้น โดยไมมีผลกระทบตอกําไรหรือกําไรตอหุน 

การบัญชีเกี่ยวกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ 

กลุมบริษัทถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ในการระบุและบันทึก

บัญชีตนทุนและคาเสื่อมราคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณ  

การเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญจากการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 และมีผลกระทบตอกลุมบริษัท ดังนี้  

 (ก) ตนทุนการร้ือถอน การขนยายและการบูรณะสภาพของสินทรัพย ตองถือเปนตนทุนของสินทรัพยและมีการคิด        

        คาเสื่อมราคาประจําป 

  (ข) การกําหนดคาเสื่อมราคา ตองพิจารณาแตละสวนแยกตางหากจากกันเมื่อแตละสวนประกอบน้ันมีสาระสําคัญ  

  (ค) มูลคาคงเหลือของสินทรัพยตองมีการประมาณดวยมูลคาท่ีกิจการคาดวาจะไดรับในปจจุบันจากสินทรัพยน้ัน หากมี  

อายุและสภาพท่ีคาดวาจะไดรับในปจจุบันเมื่อสิ้นสุดอายุการใชประโยชน นอกจากน้ีตองมีการสอบทานมูลคาคงเหลือและ

อายุการใหประโยชนอยางนอยทุกสิ้นป 

การเปลี่ยนแปลงดังกลาวถือปฏิบัติโดยวิธีเปลี่ยนทันทีตามท่ีกําหนดวิธีปฏิบัติในชวงเปลี่ยนแปลงท่ีระบุในมาตรฐานการบัญชีฉบับ

ปรับปรุงใหมดังกลาว ยกเวนการพิจารณาตนทุนการรื้อถอน การขนยายและบูรณะสถานท่ีซ่ึงถือปฏิบัติโดยวิธีปรับยอนหลัง  

การบัญชีเกีย่วกับผลประโยชนของพนักงาน 

กลุมบริษัทไดปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชนพนักงาน  

ภายใตนโยบายการบัญชีใหม ภาระผูกพันของกลุมบริษัทเกี่ยวกับผลประโยชนหลังออกจากงานภายใตโครงการผลประโยชนท่ี

กําหนดไว และผลประโยชนระยะยาวอื่น ไดบันทึกในงบการเงิน ดวยวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไวซึ่งคํานวณโดยนัก

คณิตศาสตรประกันภัย ซึ่งเดิมกลุมบริษัทรับรูภาระผูกพันเมื่อเกิดรายการ  
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กลุมบริษัทไดเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาวในปปจจุบัน และรับรูหน้ีสินในชวงที่เปลี่ยนแปลงโดยบันทึกเปนคาใชจายใน

กําไรหรือขาดทุนสําหรับป 2554 การเปลี่ยนแปลงนี้ทําใหงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีกําไรสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 

ธันวาคม 2554 ลดลงเปนจํานวน 0.6 ลานบาท  

5. การเปลี่ยนประมาณการทางบัญช ี

ในระหวางปปจจุบันบริษัทไดเปลี่ยนแปลงประมาณการอายุการใชงานและมูลคาคงเหลือของเคร่ืองจักรและอุปกรณโดยประมาณ

อายุการใชงานจากเดิม 5 - 20 ป  เปน 2 - 20 ป การเปลี่ยนแปลงประมาณการน้ีมีผลทําใหกําไรของบริษัทสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 

31 ธันวาคม 2554 ลดลงเปนจํานวน 6.4 ลานบาท 

6. นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 
 

6.1 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคลองสูงซึ่งถึงกําหนด

จายคืนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือนนับจากวันที่ไดมาและไมมีขอจํากัดในการเบิกใช  

เงินฝากสถาบันการเงินท่ีมีขอจํากัดในการใชไดแสดงไวแยกตางหากในบัญชี “เงินฝากท่ีติดภาระค้ําประกัน” ภายใต
สินทรัพยไมหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน 

 
6.2 ลูกหนี้การคา 

 

ลูกหน้ีการคาแสดงดวยมูลคาตามใบสงสินคา หักดวยคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญซ่ึงประมาณจากการตรวจสอบยอดคงเหลือ ณ 

วันสิ้นป  

คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ หมายถึง ผลตางระหวางราคาตามบัญชีของลูกหนี้การคาเปรียบเทียบกับมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับ

จากลูกหน้ีการคา หน้ีสูญที่เกิดข้ึนในระหวางปตัดเปนคาใชจายเมื่อสามารถระบุได 

 
 
 
 
 



 
                  

รายงานประจําป 2554 

83 
 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ (ตอ) 
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 

 
6.3 สินคาคงเหลือ 
 

สินคาคงเหลือแสดงดวยราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา ราคาทุนของสินคาสําเร็จรูปคํานวณ

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคาทุนของวัตถุดิบ อะไหลและวัสดุคํานวณโดยวิธีถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก ตนทุนของการซื้อ

ประกอบดวยราคาซื้อและคาใชจายทางตรงท่ีเกี่ยวของกับการซ้ือสินคาน้ัน  เชน คาอากรขาเขา และคาขนสง หักดวย

สวนลดและเงินที่ไดรับคืนจากการซื้อสินคา ตนทุนของสินคาสําเร็จรูปประกอบดวยคาวัตถุดิบ คาแรงทางตรง คาใชจายอ่ืน

ทางตรง และคาโสหุยในการผลิตซ่ึงปนสวนตามเกณฑการดําเนินงานตามปกติ  มูลคาสุทธิที่จะไดรับประมาณจากราคาที่

คาดวาจะขายไดตามปกติของธุรกิจหักดวยคาใชจายท่ีจําเปนเพื่อใหสินคาน้ันสําเร็จรูปและคาใชจายในการขาย 

6.4 เงินลงทุนในบริษัทยอย 
 

บริษัทยอยหมายถึงบริษัทที่บริษัทใหญมีสิทธิออกเสียงท้ังทางตรงและทางออมมากกวากึ่งหนึ่งของสิทธิในการออกเสียง

ท้ังหมด หรือมีอํานาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการดําเนินงานของบริษัทยอย บริษัทยอยดังกลาวไดถูกนํามารวม

ในการจัดทํางบการเงิน โดยเร่ิมตั้งแตวันท่ีบริษัทใหญมีอํานาจควบคุม จนถึงวันท่ีบริษัทยอยดังกลาวไดขายออกไป รายการ

และยอดคงเหลือระหวางกลุมบริษัท ตลอดจนกําไรขาดทุนท่ียังไมเกิดข้ึนไดตัดออกจากงบการเงินรวมน้ีแลว นโยบายการ

บัญชีสําหรับบริษัทยอยจะเปลี่ยนแปลงเพื่อใชนโยบายบัญชีเดียวกับกลุมบริษัทในการจัดทํางบการเงินรวม  

เงินลงทุนในบริษัทยอยแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใชวิธีราคาทุน 

6.5 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 
 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ รับรูเมื่อเร่ิมแรกตามราคาทุน  สินทรัพยทุกประเภทยกเวนท่ีดินแสดงดวยราคาทุนหักดวย คาเสื่อม

ราคาสะสม 

คาเสื่อมราคาคํานวณโดยวิธีเสนตรง  เพ่ือลดราคาตามบัญชีของสินทรัพยแตละชนิดตลอดประมาณการอายุการให

ประโยชนของสินทรัพยดังตอไปนี้  
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สวนปรับปรุงท่ีดิน 10  ป 

อาคารและงานระบบ 5 - 20  ป 

เคร่ืองจักรและเคร่ืองมือเคร่ืองใช 5 - 20  ป 

เคร่ืองตกแตงและเคร่ืองใชสํานักงาน 5  ป 

ยานพาหนะ 5  ป 

ในกรณีท่ีราคาตามบัญชีสูงกวามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนซ่ึงคํานวณจากมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดท่ีคาดวาจะเกิดใน
อนาคตจากการใชสินทรัพยอยางตอเน่ือง  หรือจํานวนที่จะไดรับจากการจําหนายสินทรัพยหักดวยตนทุนจากการจําหนาย
สินทรัพยน้ันแลวแตจํานวนใดจะสูงกวา ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดใหเทากับมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน 

 
การซอมแซมและบํารุงรักษา จะรับรูในงบกําไรขาดทุนในระหวางปบัญชีท่ีเกิดรายการข้ึน  ตนทุนของการปรับปรุงให ดีข้ึน
อยางสําคัญจะถูกรวมไวในราคาตามบัญชีของสินทรัพยเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนท่ีประโยชนเชิงเศรษฐกิจ ใน
อนาคตที่จะไหลเขาสูบริษัทจะมีมูลคาสูงเกินกวามาตรฐานการใชประโยชนเดิมของสินทรัพยท่ีมีไวตั้งแตตนเมื่อไดมาซ่ึง
สินทรัพยที่มีอยูในปจจุบัน การปรับปรุงหลักจะถูกตัดคาเสื่อมราคาตลอดอายุการใหประโยชนท่ีเหลืออยูของสินทรัพยท่ี
เกี่ยวของ  
 
งานระหวางกอสรางแสดงในราคาทุนโดยที่ยังไมมีการตัดคาเสื่อมราคาจนกระทั่งสินทรัพยน้ันจะแลวเสร็จและพรอมท่ีจะ
ใชงานไดตามวัตถุประสงค 

 
กําไรขาดทุนจากการขายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณกําหนดข้ึนจากราคาตามบัญชี และไดรวมอยูในการคํานวณกําไรจาก
การดําเนินงาน  

 
6.6      โปรแกรมคอมพิวเตอร 

 

โปรแกรมคอมพิวเตอรแสดงตามราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสม บริษัทคิดคาตัดจําหนายสําหรับสินทรัพยโดยวิธีเสนตรง
ตามอายุการใชงานของสินทรัพย ( 5 ป ) 
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6.7     การดอยคาของสินทรัพย 

กลุมบริษัทไดสอบทานการดอยคาของสินทรัพยเมื่อมีขอบงช้ีวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยอาจจะไมไดรับคืนหรือเมื่อ

มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยเกินกวามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน(ราคาขายสุทธิหรือมูลคาจากการใชของสินทรัพยน้ัน

แลวแตราคาใดจะสูงกวา) โดยท่ีการประเมินจะพิจารณาสินทรัพยแตละรายการหรือพิจารณาจากหนวยสินทรัพยท่ี

กอใหเกิดเงินสดแลวแตกรณี  

 ในกรณีที่มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยเกินกวามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนและบริษัทไดรับรูรายการขาดทุนจากการ  ดอย

คาในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ บริษัทจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยท่ีรับรูในงวดกอน ๆ      

โดยบันทึกเปนรายไดอ่ืนเมื่อมีขอบงช้ีวารายการขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยหมดไปหรือยังคงมีอยูแตเปนไป

ในทางท่ีลดลง 

6.8 การบัญชีสัญญาเชาระยะยาว - กรณีที่บริษัทเปนผูเชา 
 

สัญญาเชาทรัพยสินที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไดโอนไปใหกับผูเชาถือเปน     สัญญาเชา

การเงิน สัญญาเชาการเงินจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยท่ีเชา หรือมูลคาปจจุบันสุทธิของ

จํานวนเงินที่ตองจายตามสัญญาเชา แลวแตมูลคาใดจะต่ํากวา โดยจํานวนเงินท่ีตองจายจะปนสวนระหวางหน้ีสินและ

คาใชจายทางการเงินเพื่อใหไดอัตราดอกเบ้ียคงท่ีตอหนี้สินคงคางอยูโดยพิจารณาแยกแตละสัญญาภาระผกูพนัตามสญัญา

เชาหักคาใชจายทางการเงินจะบันทึกเปนหน้ีสินระยะยาว สวนดอกเบ้ียจายจะบันทึกใน งบกําไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญา

เชา สินทรัพยที่ไดมาตามสัญญาเชาการเงินจะคิดคาเสื่อมราคาตลอดอายุการใชงานของสินทรัพยท่ีเชา 

สัญญาระยะยาวเพื่อเชาสินทรัพยโดยท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญตกอยูกับผูใหเชา     จะ

จัดเปนสัญญาเชาดําเนินงาน เงินที่ตองจายภายใตสัญญาเชาดําเนินงาน (สุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจท่ีไดรับจากผูใหเชา)    จะ

บันทึกในงบกําไรขาดทุนโดยใชวิธีเสนตรงตลอดอายุของสัญญาเชาน้ัน 

6.9 ประมาณการหนี้สิน   
 

กลุมบริษัทจะบันทึกประมาณการหน้ีสินเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนของภาระผูกพันในปจจุบันตามกฎหมายหรือจาก

การอนุมานอันเปนผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณในอดีต ภาระผูกพันดังกลาวคาดวาจะสงผลใหตองเกิดการไหลออกของ

ทรัพยากรเพื่อจายชําระภาระผูกพันและจํานวนที่ตองจายสามารถประมาณการไดอยางนาเชื่อถือ รายจายท่ีจะไดรับคืน 
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บันทึกเปนสินทรัพยแยกตางหากก็ตอเมื่อการไดรับคืนคาดวาจะไดรับอยางแนนอนเมื่อไดจายชําระประมาณการหน้ีสินไป

แลว 

6.10 การรับรูรายได 
 

 รายไดจากการขายประกอบดวยมูลคาตามใบสงสินคา สุทธิจากภาษีขาย รับคืน และสวนลด รายไดจากการขายสินคา

บริษัทรับรูเมื่อความเสี่ยงและผลตอบแทนท่ีเปนสาระสําคัญของความเปนเจาของสินคาไดโอนไปยังผูซ้ือแลว  

 รายไดจากการบริการรับรูเมื่อการใหบริการแลวเสร็จ 

 รายไดอื่นรับรูตามเกณฑคงคาง 

6.11 การแปลงคาเงินตราตางประเทศ 
 

 บริษัทแปลงคารายการที่เปนเงินตราตางประเทศใหเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ีท่ีเกิดรายการ และ แปลง

คาสินทรัพยและหน้ีสินที่เปนตัวเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ีในงบแสดงฐานะการเงินใหเปนเงินบาทโดยใชอัตรา

แลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน รายการกําไรและรายการขาดทุนท่ีเกิดจากรับหรือจายชําระท่ีเปนเงินตรา

ตางประเทศและที่เกิดการแปลงคาสินทรัพยและหน้ีสินท่ีเปนตัวเงินดังกลาว ไดบันทึกทันทีในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

6.12  กําไรตอหุนข้ันพื้นฐาน  
 

กําไรตอหุนข้ันพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสําหรับปท่ีเปนของผูถือหุนสามัญดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนกั

ท่ีออกในระหวางป 

6.13  เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

สินทรัพยทางการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบดวย เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด และลูกหน้ีการคา 

หน้ีสินทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบดวย เจาหน้ีการคา  เงินกูยืม และคาใชจายคางจาย ซึ่งนโยบาย

การบัญชีเฉพาะสําหรับรายการแตละรายการไดเปดเผยแยกไวในแตละหัวขอที่เกี่ยวของ  
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6.14 บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
 

บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันกับบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอํานาจควบคุมบริษัท ถูกควบคุมโดยบริษัทไมวาจะ

เปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัท รวมถึงบริษัทท่ีทําหนาท่ีถือหุน   บริษัทยอย และ

กิจการที่เปนบริษัทยอยในเครือเดียวกัน นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลซ่ึง

ถือหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงไมวาทางตรงหรือทางออมและมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญกับบริษัท ผูบริหารสําคัญ กรรมการ

หรือพนักงานของบริษัท ตลอดท้ังสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิดกับบุคคลดังกลาว และกิจการที่เกี่ยวของกับบุคคลเหลาน้ัน 

 ในการพิจารณาความสัมพันธระหวางบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันกับบริษัทแตละรายการ บริษัทคํานึงถึงเน้ือหา  ของ

ความสัมพันธมากกวารูปแบบทางกฎหมาย 

7. รายการกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวของกัน 

7.1 ลักษณะความสัมพันธและนโยบายในการกาํหนดราคา 

ลักษณะความสัมพันธและนโยบายในการกําหนดราคาระหวางบริษัทกับบริษัทยอย บุคคลและบริษัทท่ีเกี่ยวของกันมีดังน้ี  
                    ลักษณะความสัมพันธ 

บริษัทยอย  

บริษัท เวอเทค โลจิสติคส เซอรวิส จํากัด บริษัทถือหุน 40%  
บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน  

บริษัท จิวกี่อุตสาหกรรมการทอ จํากัด           กรรมการและผูถือหุนรวมกัน 

บริษัท สํานักกฎหมาย ลิ่วมโนมนต จํากัด กรรมการรวมกนั 

บุคคลท่ีเกีย่วของกัน  
นายอนาวิล  จิรธรรมศิริ            กรรมการและผูถือหุน 

นายธนชาต เผาพงษไพบูลย ผูถือหุนและกรรมการบริษัทยอย 
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ (ตอ) 
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 

 
 

 นโยบายราคา 

เงินกูยมื ไมคิดดอกเบี้ย 
จําหนายทรัพยสนิ ราคาท่ีตกลงรวมกัน 
คาขนสง ราคาปกติธุรกิจเทากับราคาท่ีไดรับจากคูคารายอ่ืน 
คาใชจายในการบริหาร ราคาท่ีตกลงรวมกัน 
การค้ําประกัน ไมคิดคาธรรมเนียม 

 
7.2 ยอดคงเหลือระหวางบริษัทกับบริษัทยอย บุคคลและบริษัทท่ีเกีย่วของกนั 

ยอดคงเหลือระหวางบริษัทกับบริษัทยอย บุคคลและบริษัทเกี่ยวของกัน ณ วันท่ี   31 ธันวาคม 2554 และ  2553  มีดังน้ี 

 

 
 
 
 
 

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554 2553 2554 2553 

ลูกหนี้อ่ืน     

บริษัท เวอเทค โลจิสติคส เซอรวิส จํากัด - - 39,630 - 

บริษัท สํานักกฎหมาย ลิ่วมโนมนต จํากัด - 23,580 - 23,580 

รวม - 23,580 39,630 23,580 

เงินกูยืมระยะสั้น     

นายธนชาต เผาพงษไพบูลย 1,631,080 3,082,243 - - 
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ (ตอ) 
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 

 
 

 
 

การเปลี่ยนแปลงของเงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลท่ีเกี่ยวของกันสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 สรุปไดดังนี้ 

 บาท 

 
 รายการเคลื่อนไหวระหวางป  

 
1 มกราคม 2554 เพิ่มข้ึน ลดลง 31 ธันวาคม 2554 

งบการเงินรวม 
    

นายธนชาต เผาพงษไพบูลย 3,082,243 1,548,837 (3,000,000) 1,631,080 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
บาท 

 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
2554 2553 2554 2553 

เจาหนี้อ่ืน     

บริษัท เวอเทค โลจิสติคส เซอรวิส จํากัด - - 3,793,185 1,939,233 

คาใชจายคางจาย     

บริษัท สํานักกฎหมาย ลิ่วมโนมนต จํากัด 
21,000 145,590 21,000 145,590 
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ (ตอ) 
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 

 
7.3  รายไดและคาใชจายระหวางบริษัทกับบริษัทที่เกีย่วของกัน  

 
รายไดและคาใชจายระหวางบริษัทกับบริษัทท่ีเกี่ยวของกันสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 มีดังนี้ 

 
 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554 2553 2554 2553 

รายไดคาเชา     

บริษัท เวอเทค โลจิสติคส เซอรวิส จํากัด - - 132,822 - 

รายไดอ่ืน     

บริษัท เวอเทค โลจิสติคส เซอรวิส จํากัด - - 16,070 - 

ซื้อวัตถุดิบ 
    

บริษัท จิวกี่อุตสาหกรรมการทอ จํากัด - 1,703,957 - 1,703,957 

จําหนายทรัพยสิน     

บริษัท เวอเทค โลจิสติคส เซอรวิส จํากัด - - 29,907 34,000 

คาขนสง 
    

บริษัท เวอเทค โลจิสติคส เซอรวิส จํากัด - - 58,719,904 12,656,288 

คาที่ปรึกษาทางกฏหมาย 
    

บริษัท สํานักกฎหมาย ลิ่วมโนมนต จํากัด 
693,000 212,580 693,000 212,580 
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ (ตอ) 
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 

 
8. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

 
บาท 

 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
2554 2553 2554 2553 

เงินสด 251,427 895,482 247,858 393,198 

เงินฝากสถาบันการเงิน - ออมทรัพย 1,948,505 950,320 1,948,505 950,320 

เงินฝากสถาบันการเงิน - กระแสรายวัน 611,437,669 60,434,735 608,225,277 58,929,301 

รวม 613,637,601 62,280,537 610,421,640 60,272,819 

 

เงินฝากสถาบันการเงินมีอัตราดอกเบ้ียถัวเฉลี่ยรอยละ 0.50 - 0.75 ตอป  
 

 

9. ลูกหนี้การคา 

ลูกหนีก้ารคา ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2554 และ 2553 แยกตามอายุหน้ีที่คางชําระไดดังน้ี 

 
บาท 

 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
2554 2553 2554 2553 

ยังไมถึงกําหนดชําระ 354,353,211 160,676,319 354,036,849 160,676,319 

เกินกําหนดชําระ 
    

       ไมเกิน 3 เดอืน 81,103,957 244,705,172 80,705,076 244,705,172 
       3 - 6 เดือน - 4,488,854 - 4,488,854 

รวม 435,457,168 409,870,345 434,741,925 409,870,345 
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ (ตอ) 
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 

 

10. สินคาคงเหลือ  
งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 บาท 

 

ราคาทุน 

คาเผื่อการลดมูลคาสินคา

คงเหลือ สินคาคงเหลือ - สุทธ ิ

 
2554 2553 2554 2553 2554 2553 

สินคาสําเร็จรูป 
207,612,966 399,469,771 

(2,291,393) (12,713,213) 
205,321,573 386,756,558 

วัตถดุิบ 
262,168,289 209,303,844 

- - 
262,168,289 209,303,844 

วัสดุประกอบ 
48,608,937 32,880,893 

- - 
48,608,937 32,880,893 

วัสดสุิ้นเปลือง 
22,167,274 17,513,033 - - 22,167,274 17,513,033 

รวม 540,557,466 659,167,541 (2,291,393) (12,713,213) 538,266,073 646,454,328 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 สินคาคงเหลือมูลคาตามบัญชีจํานวน 538.3 ลานบาท และ 646.5 ลานบาท ตามลําดับ 

ไดถูกนําไปเปนหลักทรัพยเพ่ือค้ําประกันวงเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน (หมายเหตุ 15 และ 16) 

11. เงินลงทุนในบริษัทยอย 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    บาท 

ชื่อบริษัท ประเภทกิจการ 
ทุนชําระแลว  
(ลานบาท) 

สัดสวนเงินลงทุน
(รอยละ) 

เงินลงทุน - วิธีราคาทุน 

2554 2553 

บริษัท เวอเทค โลจิสติคส เซอรวิส จํากัด ขนสงสินคา 18 40 7,200,000 7,200,000 
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ (ตอ) 
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 

 
12. เงินฝากที่ติดภาระคํ้าประกัน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทมีเงินฝากประจําและเงินฝากออมทรัพยรวมจํานวน 25.8 ลานบาท และ 30.4 ลานบาท 

ตามลําดับ ไดนําไปเปนหลักทรัพยค้ําประกันจากการท่ีธนาคารออกหนังสือค้ําประกัน และวงเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน    (หมาย

เหตุ 15 และ 16) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ตอ) 
วนัที่ 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 
 

13. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ  

งบการเงินรวม 
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ตอ) 

วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 

 

งบการเงินเฉพาะกิจ 
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ (ตอ)  
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ มูลคาสุทธิตามบัญชี จํานวนเงิน 1,235.9 ลานบาท และจํานวนเงิน 
1,308.8 ลานบาท ตามลําดับ ไดถูกจดจํานองไวเปนหลักทรัพยค้ําประกันวงเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน (หมายเหตุ 15 และ 16) 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 สินทรัพยภายใตสัญญาเชาการเงินท่ีกลุมบริษัทเปนผูเชาไดรวมแสดงในรายการขางตน
ประกอบดวยยานพาหนะ เคร่ืองตกแตงและเคร่ืองใชสํานักงานมีมูลคาตามบัญชีเปนจํานวนเงิน 93.6 ลานบาท และ จํานวนเงิน 
117.2 ลานบาท ตามลําดับ 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทมีเคร่ืองจักรและอุปกรณซ่ึงไดคิดคาเสื่อมราคาสะสมไวแลวเต็มจํานวนแตยังใชงาน
อยูโดยสินทรัพยดังกลาวมีราคาทุนเปนจํานวนเงิน 17.8 ลานบาท และจํานวนเงิน 3.7 ลานบาท ตามลําดับ 

14. โปรแกรมคอมพิวเตอร  

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

บาท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553  

ราคาทุน 
8,840,845 

หัก  คาตดัจําหนายสะสม 
(3,690,932) 

มูลคาสุทธิตามบัญชี  5,149,913 

รายการระหวางปสิ้นสดุ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 

มูลคาสุทธิตามบัญชีตนป 5,149,913 

หัก  คาตดัจําหนาย (1,768,314) 

มูลคาสุทธิตามบัญชีสิ้นป 
3,381,599 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554  

ราคาทุน 
8,840,845 

หัก  คาตดัจําหนายสะสม 
(5,459,246) 

มูลคาสุทธิตามบัญชี  3,381,599 
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ (ตอ) 
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
 
15. เงินเบิกเกนิบญัชีและเงินกูยมืระยะสั้นจากสถาบนัการเงนิ 

 
 

บาท 

 
อัตราดอกเบี้ยรอยละ(ตอป) 

งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะ
กิจการ 

 
2554 2553 2554 2553 

เงินเบิกเกินบัญชี MOR 
MOR 

- 3,935 

เงินกูยมืระยะสั้น MMR,Prime+1% MMR,Prime+1% 1,160,089,875 1,440,363,768 

รวม   1,160,089,875 1,440,367,703 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินสองแหงจํานวน 31 ลานบาท และบริษัทมีวงเงิน
กูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินสามแหงจํานวน 1,470 ลานบาท  

วงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ค้ําประกันโดยสินคาคงเหลือ (หมายเหตุ 10) เงินฝากประจําและ      
เงินฝากออมทรัพย (หมายเหตุ 12) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ (หมายเหตุ 13) และหุนสามัญของบริษัทซึ่งถือกรรมสิทธ์ิโดยกรรมการ
รวมกับการค้ําประกันโดยกรรมการบริษัทบางทาน 

16. เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  
 บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ 

 
2554 2553 

เงินกูยมืระยะยาวจากสถาบันการเงิน 335,746,188 437,026,188 

หัก  สวนท่ีครบกาํหนดชําระภายในหน่ึงป (106,280,000) (98,280,000) 

          สุทธิ 229,466,188 338,746,188 
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ (ตอ) 
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 

 
เงินกูยมืระยะยาวจากสถาบันการเงินประกอบดวย 

วงเงินท่ี 1 ยอดคงเหลือจํานวน 56.8 ลานบาท (2553 : 83.8 ลานบาท)  กําหนดจายชําระเปนงวดรายเดือน โดยจายชําระงวดท่ี 

1-48 งวดละ 2.0 ลานบาท งวดท่ี   49 -70 งวดละ 2.5 ลานบาท งวดท่ี 71 ไมนอยกวา 3.0 ลานบาท และงวดสุดทายสวนที่เหลือ

ท้ังหมด เร่ิมจายชําระงวดแรกในเดือนมกราคม 2549 และตองชําระหน้ีใหเสร็จสิ้นภายในเดือนธันวาคม 2556 เงินกูดังกลาวคิด

ดอกเบ้ียรอยละ MLR ตอป 

วงเงินท่ี 2 ยอดคงเหลือจํานวน 14.5 ลานบาท (2553 : 22.8 ลานบาท) กําหนดจายชําระเปนงวดรายเดือน โดยจายชําระงวดท่ี 1- 54 

งวดละ 0.7 ลานบาท งวดท่ี 55 ไมนอยกวา 0.7 ลานบาท และงวดสุดทายสวนท่ีเหลือท้ังหมด เร่ิมจายชําระงวดแรกในเดือนมีนาคม 

2551 และตองชําระหน้ีใหเสร็จสิ้นภายในเดือนตุลาคม 2556 เงินกูดังกลาวคิดดอกเบ้ียรอยละ MLR ตอป  

วงเงินท่ี 3 ยอดคงเหลือจํานวน 264.4 ลานบาท (2553 : 330.4 ลานบาท) กําหนดจายชําระเปนรายเดือน โดยจายชําระงวดที่ 1- 64 

งวดละ 5.5 ลานบาท งวดที่ 65 -71 ไมนอยกวางวดละ 6 ลานบาท และงวดสุดทายสวนท่ีเหลือท้ังหมด เร่ิมจายชําระงวดแรกในเดือน

มกราคม 2552 และตองชําระหน้ีใหเสร็จสิ้นภายในเดือนธันวาคม 2558 เงินกูดังกลาวคิดดอกเบี้ยรอยละ MLR-0.5 ตอป   

เมื่อวันท่ี 29 มิถุนายน 2552 บริษัทไดรับอนุมัติใหขยายระยะเวลาการปลอดชําระคืนเงินตน (Grace Period) จากสถาบันการเงิน

แหงหนึ่งเปนระยะเวลา 1 ป เร่ิมตั้งแตเดือน มีนาคม 2552 ถึงเดือน กุมภาพันธ 2553 และเร่ิมชําระงวดถัดไปตั้งแตเดือนมีนาคม 

2553 รวมท้ังผอนปรนการคิดดอกเบ้ียสําหรับการปฏิบัติผิดเงื่อนไขตามสัญญาวงเงินสินเช่ือเปนเงินจํานวน 13.9 ลานบาท     ซ่ึง

หากบริษัทชําระหน้ีเสร็จสิ้นใหแกสถาบันการเงินครบถวนเต็มจํานวนและตรงเวลาที่กําหนด สถาบันการเงินจะงดเวน     การเรียก

เก็บเงินดังกลาวจากบริษัทท้ังจํานวน 

รายการเคลื่อนไหวของเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 สรุปไดดังนี้ 

 บาท 

       รายการระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554  

ยอดคงเหลือตนป 437,026,188 

            จายคืนเงินกูยืม (101,280,000) 

ยอดคงเหลือสิ้นป 335,746,188 
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ (ตอ) 
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
 

ระยะเวลาการครบกําหนดของเงินกูยืมระยะยาวสรุปไดดังน้ี 

 บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะ
กิจการ 

 
2554 2553 

   

สวนที่ครบกําหนดชําระภายใน 1 ป 106,280,000 98,280,000 

ระหวาง 1 ป ถึง 5 ป 229,466,188 338,746,188 

รวมเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 335,746,188 437,026,188 

วงเงินกูยืมดังกลาวขางตนค้ําประกันโดยสินคาคงเหลือ (หมายเหตุ 10) เงินฝากประจําและเงินฝากออมทรัพย (หมายเหตุ 12) 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (หมายเหตุ 13) และหุนสามัญของบริษัทซึ่งถือกรรมสิทธ์ิโดยกรรมการรวมกับการค้ําประกันโดยกรรมการ

บริษัทบางทาน 

สัญญาเงินกูระบุขอปฏิบัติและขอจํากัดบางประการเชน การดํารงอัตราสวนของหน้ีสินตอสวนของเจาของ และขอจํากัดในการ

จายเงินปนผล เปนตน 
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ (ตอ) 
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
 
17. หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน 

 
บาท 

 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
2554 2553 2554 2553 

หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงนิ 88,990,786 114,871,735 707,986 4,034,935 

หัก  ดอกเบีย้รอตัดบัญช ี (11,629,070) (18,135,932) (44,408) (181,989) 

 77,361,716 96,735,803 663,578 3,852,946 

หัก  สวนท่ีครบกาํหนดชําระภายในหน่ึงป (18,708,958) (19,649,252) (594,250) (2,826,173) 

          สุทธิ 58,652,758 77,086,551 69,328 1,026,773 

 

กรรมสิทธ์ิในสินทรัพยภายใตสญัญาเชาการเงินน้ีจะโอนเปนของกลุมบริษัทกต็อเมื่อไดชําระเงินงวดสดุทายแลว 

บริษัทยอยไดทําสัญญากับสถาบันการเงินผูใหเชาเพื่อโอนสิทธิการรับเงินท่ีไดรับจากสัญญาจางขนสงจากบริษัทใหญ เพ่ือการ

ชําระหน้ีตามสญัญาเชาการเงินกับสถาบันการเงินดังกลาว 

18. ภาระผูกพันของผลประโยชนพนักงาน 

บริษัทถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชนพนักงาน ซ่ึงมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2554 

ผลกระทบตองบการเงินไดเปดเผยในหมายเหตุขอ 4 

บริษัทจายคาชดเชยผลประโยชนหลังออกจากงานและบําเหน็จ ตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 

ในการใหผลประโยชนเมื่อเกษียณ และผลประโยชนระยะยาวอ่ืนแกพนักงานตามสิทธิและอายุงาน 
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ (ตอ) 
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
 

การเปลี่ยนแปลงในมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน 

 บาท 

 งบการเงินรวมและ       
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปสิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2554  
การรับรูภาระผูกพันในชวงเปลี่ยนแปลง 350,378 

ตนทุนบริการปจจุบันและดอกเบ้ีย 324,396 
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 674,774 

คาใชจายท่ีรับรูในกําไรหรือขาดทุน 

สําหรับปสิน้สดุวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 
 

การรับรูภาระผูกพันในชวงเปลี่ยนแปลง 
350,378 

ตนทุนบริการปจจุบัน 
301,640 

ดอกเบ้ียจากภาระผูกพัน 
22,756 

รวม 
674,774 

 

คาใชจายท่ีรับรูในกําไรหรือขาดทุนขางตน แสดงรวมในรายการดังตอไปน้ี 

สําหรับปสิน้สดุวันท่ี 31 ธันวาคม 2554  
ตนทุนขาย 354,608 
คาใชจายในการบริหาร 321,166 
รวม 674,774 
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ (ตอ) 
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
 
 
 

ขอสมมุติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตรประกันภัย ณ วันท่ีรายงาน 
 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปสิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2554  
อัตราคดิลด รอยละ 3.49 ตอป 
อัตราการเพิม่ข้ึนของเงินเดือน รอยละ 5 
อัตราการหมุนเวยีนพนักงาน ผันแปรตามอายุพนักงาน รอยละ 0 - 29.4 
อัตรามรณะ อัตราตามตารางมรณะไทยป 2540 

แยกเกณฑตามเพศชายและหญิง 
 
 

19. ทุนจดทะเบยีนและทุนท่ีออกและชําระแลว 

ตามมติที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนเมื่อวันที่ 29  เมษายน  2554 ผูถือหุนมีมติอนุมัติใหจัดสรรหุนเพิ่มทุนจํานวน 200 ลานหุน มูล

คาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อเสนอขายใหแกประชาชนทั่วไป และจากการเสนอขายหุนสามัญดังกลาวของบริษัทในเดือน

ธันวาคม 2554 บริษัทไดรับเงินจํานวน 600 ลานบาท เปนทุนเรือนหุนจํานวน 200 ลานบาท และเปนสวนเกินมูลคาหุนจํานวน 

380.8 ลานบาท (สุทธิจากคาใชจายในการเสนอขายหุนสามัญจํานวนเงินประมาณ 19.2 ลานบาท)  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนท่ีออกและชําระแลวเปนเงิน 800 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 

800 ลานหุน มูลคาหุนละ 1 บาท (2553: บริษัทมีทุนจดทะเบียน 800 ลานบาท และทุนท่ีออกและชําระแลว 600 ลานบาท 

แบงเปนหุนสามัญ 600 ลานหุน มูลคาหุนละ 1 บาท) 

20. สํารองตามกฎหมาย 

บริษัทไดจัดสรรสํารองตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 ไมนอยกวารอยละ 5 ของ กําไรสุทธิ

ประจําปหักดวยขาดทุนสะสม (ถามี) จนกวาสํารองจะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท         สํารอง

ตามกฎหมายไมสามารถนํามาจายปนผลได 

ในป 2554 บริษัทไดจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมายเปนจํานวนเงิน 5.1 ลานบาท 
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ (ตอ) 
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
 
21. คาใชจายตามลักษณะ 

 
รายการคาใชจายตามลักษณะท่ีสําคัญสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ไดแก  

 
บาท 

 
งบการเงินรวม 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
2554 2553 2554 2553 

การเปลีย่นแปลงในสินคาสําเร็จรูป 191,856,805 (26,462,534) 191,856,805 (26,462,534) 
วัตถดุิบและวัสดสุิ้นเปลืองใชไป 4,508,975,474 3,200,702,161 4,508,975,474 3,200,702,161 

คาใชจายสาธารณูปโภค 436,304,498 357,677,650 436,304,498 357,677,650 

คาขนสง 14,086,861 79,726,008 72,806,765 92,382,296 

คานายหนา 1,402,786 900,000 1,402,786 900,000 

คาใชจายเกีย่วกบัพนักงาน 103,538,210 88,649,952 96,626,238 78,811,442 

คาเสื่อมราคาและคาตดัจําหนาย 116,538,411 96,982,646 100,343,124 92,964,185 

 

22. ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
  

กลุมบริษัทประกอบธุรกิจแปรรูป จําหนายเหล็กชนิดตาง ๆ และใหบริการรับจางขนสงสินคา โดยดําเนินธุรกิจในสวนงานหลัก

ทางภูมิศาสตรเดียวคือในประเทศไทย รายการบัญชีตามสวนงานแยกเปน 2 ประเภท ดังน้ี 

ก. สวนงานเกี่ยวกับรายไดจากการจําหนายเหล็ก 

ข. สวนงานเกี่ยวกับรายไดจากการใหบริการขนสง 

 

รายได และคาใชจายจําแนกตามสวนงานสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 สินทรัพยและหนี้สิน ณ วันที่ 31ธันวาคม 

2554 ประกอบดวย 
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ (ตอ) 
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 

 พนับาท 

 

ก ข รวม 

การตัดบัญชีรายการ   

ระหวางกัน รวม 

รายไดจากการขายและการใหบริการ 5,679,781 64,161 5,743,942 (58,720) 5,685,222 

ตนทุนขายและการใหบริการ (5,289,955) (50,330) (5,340,285) 45,802 (5,294,483) 

กลับรายการคาเผ่ือการลดมูลคา       

สินคาคงเหลือ 10,422 - 10,422 - 10,422 

กําไรขั้นตน 400,248 13,831 414,079 (12,918) 401,161 

รายไดอ่ืน 15,791 220 16,011 (149) 15,862 

กําไรกอนคาใชจาย 
416,039 14,051 430,090 (13,067) 417,023 

คาใชจายในการขาย (74,669) - (74,669) 12,918 (61,751) 

คาใชจายในการบริหาร (33,227) (2,407) (35,634) 149 (35,485) 

คาตอบแทนผูบริหาร (10,563) (720) (11,283) - (11,283) 

   รวมคาใชจาย 
(118,459) (3,127) (121,586) 13,067 (108,519) 

กําไรกอนตนทุนทางการเงินและ 

     ภาษีเงินได 297,580 10,924 308,504 - 308,504 

ตนทุนทางการเงิน (112,993) (6,369) (119,362) - (119,362) 

กําไรกอนภาษีเงินได 184,587 4,555 189,142 - 189,142 

ภาษีเงินได - (1,242) (1,242) - (1,242) 

กําไรสําหรับป 184,587 3,313 187,900 - 187,900 
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ (ตอ) 
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
 

 พันบาท 

 

ก ข รวม 

การตดับัญชี

รายการ      

ระหวางกัน รวม 

ขอมูลอ่ืนๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554     

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ  1,421,044 90,890 1,511,934 - 1,511,934 

สินทรัพยอ่ืน 1,685,209 10,327 1,695,536 (11,033) 1,684,503 

หน้ีสิน 1,823,509 80,652 1,904,161 (3,833) 1,900,328 
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ (ตอ) 
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 

รายได และคาใชจายจําแนกตามสวนงานสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 สินทรัพยและหนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2553 ประกอบดวย 

 พันบาท 

 

ก ข รวม 

การตัดบัญชี

รายการ      

ระหวางกัน รวม 

รายไดจากการขายและการใหบริการ 3,871,230 13,998 3,885,228 (12,656) 3,872,572 

ตนทุนขายและการใหบริการ (3,673,742) (11,243) (3,684,985) 10,125 (3,674,860) 

กลับรายการคาเผื่อการลดมูลคา       

สินคาคงเหลือ 43,780 - 43,780 - 43,780 

กําไรข้ันตน 241,268 2,755 244,023 (2,531) 241,492 

รายไดอื่น 20,254 - 20,254 - 20,254 

กําไรกอนคาใชจาย 
261,522 2,755 264,277 (2,531) 261,746 

คาใชจายในการขาย (93,672) - (93,672) 2,531 (91,141) 

คาใชจายในการบริหาร (36,196) (2,125) (38,321) - (38,321) 

คาตอบแทนผูบริหาร (8,018) - (8,018) - (8,018) 

   รวมคาใชจาย 
(137,886) (2,125) (140,011) 2,531 (137,480) 

กําไรกอนตนทุนทางการเงิน 123,636 630 124,266 - 124,266 

ตนทุนทางการเงิน (107,589) (1,378) (108,967) - (108,967) 

กําไร(ขาดทุน)สําหรับป 16,047 (748) 15,299 - 15,299 
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ (ตอ) 
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 

 พันบาท 

 

ก ข รวม 

การตัดบัญชี

รายการ      

ระหวางกัน รวม 

ขอมูลอ่ืนๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553     

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ  1,379,452 106,880 1,486,332 - 1,486,332 

สินทรัพยอ่ืน 1,300,464 6,614 1,307,078 (9,139) 1,297,939 

หน้ีสิน 2,162,604 96,242 2,258,846 (1,939) 2,256,907 

รายไดและคาใชจายตามงบการเงินเฉพาะกิจการแยกตามรายไดจากการขายในประเทศและตางประเทศสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 

ธันวาคม 2554 และ 2553 มีดังนี ้

 พันบาท 

 2554 2553 

 ในประเทศ ตางประเทศ รวม ในประเทศ ตางประเทศ รวม 

รายไดจากการขาย 5,310,183 369,598 5,679,781 2,686,249 1,184,981 3,871,230 

ตนทุนขาย (4,944,992) (344,963) (5,289,955) (2,507,228) (1,166,514) (3,673,742) 

กลับรายการคาเผื่อการลด             

มูลคาสินคาคงเหลือ 10,422 - 10,422 43,780 - 43,780 

กําไรขั้นตน 375,613 24,635 400,248 222,801 18,467 241,268 

   รายไดอื่น 15,791 - 15,791 20,254 - 20,254 

กําไรกอนคาใชจาย 391,404 24,635 416,039 243,055 18,467 261,522 
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ (ตอ) 
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 

 พันบาท 

 2554 2553 

 ในประเทศ ตางประเทศ รวม ในประเทศ ตางประเทศ รวม 

   คาใชจายในการขาย 64,295 (10,374) (74,669) (41,420) (52,252) (93,672) 

กําไรหลังหักคาใชจายในการขาย 327,109 14,261 341,370 201,635 (33,785) 167,850 

   คาใชจายในการบริหาร   (33,227)   (36,196) 

   คาตอบแทนผูบริหาร   (10,563)   (8,018) 

กําไรกอนตนทุนทางการเงนิ   297,580   123,636 

   ตนทุนทางการเงิน   (112,993)   (107,589) 

กําไรสําหรับป   184,587   16,047 

23. สิทธิประโยชนจากการสงเสริมการลงทุน 
 

บริษัทไดรับการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนตามบัตรสงเสริม ดังตอไปน้ี 
 เลขที่ 1337 (2) /2548 ลงวันท่ี 20 เมษายน 2548 
 เลขที่ 2228 (2) /2550 ลงวันท่ี 7 ธันวาคม 2550  
 

 สิทธิประโยชนท่ีสําคัญ คือ 
 ไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับเคร่ืองจักรและอุปกรณตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ 
 ไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับวัตถุดิบและวัสดุจําเปนที่ตองนําเขามาจากตางประเทศเพ่ือใชในการผลิตเพื่อการสงออก 

     ไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับของที่นําเขามาเพื่อสงกลับออกไป 
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ (ตอ) 
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
 

 ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิเปนระยะเวลาแปดปนับแตวันท่ีเริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการผลิต
เหล็กแทง (BILLET) และในกรณีท่ีประกอบกิจการขาดทุนในระหวางเวลาท่ีไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลจะไดรับ
อนุญาตใหนําผลขาดทุนประจําปท่ีเกิดข้ึนในระหวางเวลาน้ันไปหักออกจากกําไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนภายหลังระยะเวลาไดรับ
ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลมีกําหนดเวลาไมเกินหาปนับแตวันพนกําหนดเวลานั้น โดยจะเลือกหักจากกําไรสุทธิของปใด ป
หน่ึงหรือหลายปก็ได 

 ไดรับยกเวนไมตองนําเงินปนผลจากกิจการที่ไดรับการสงเสริมน้ีไปรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินไดตลอดระยะเวลาที่ไดรับ
การสงเสริม 

 ได รับอนุญาตให หักเงินลงทุนในการติดตั้ งหรือกอสรางสิ่ง อํานวยความสะดวกรอยละยี่สิบหาของเงินลงทุน
นอกเหนือไปจากการหักคาเสื่อมราคาตามปกติ 

 
ในฐานะท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุนบริษัทตองปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอกําหนดตามที่ระบุในบัตรสงเสริมผลการดําเนินงาน
ของธุรกิจที่ไดรับการยกเวนภาษีเงินไดและธุรกิจท่ีไมไดรับการยกเวนภาษีเงินไดตามสิทธิพิเศษจากการ    สงเสริมการลงทุน
ขางตน 
 

 รายไดจากการขายของบริษัทในงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 จํานวนเงิน  5,679.8 
ลานบาท และ 3,871.2 ลานบาท ตามลําดับ เปนผลการดําเนินงานของธุรกิจที่ไดรับการยกเวนภาษีเงินไดท้ังจํานวน 

 

24. เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

กลุมบริษัทตองเผชิญกับความเสี่ยงทางการเงินท่ีสําคัญ ไดแก ความเสี่ยงดานสภาพคลอง  ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน     

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ีย ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ และมูลคายุติธรรม กลุมบริษัทมีนโยบายบริหารความเสี่ยงดังนี้ 

24.1 ความเสี่ยงดานสภาพคลอง 
 

ความเสี่ยงดานสภาพคลองหรือความเสี่ยงในการระดมทุน คือ ความเสี่ยงท่ีกลุมบริษัทจะเผชิญความยุงยากในการระดมทุนให

เพียงพอและทันเวลาตอการปฏิบัติตามภาระผูกพันท่ีระบุไวในเครื่องมือทางการเงิน ความเสี่ยงดานสภาพคลอง           อาจเกิด

จากการท่ีกิจการไมสามารถขายสินทรัพยทางการเงินไดทันเวลาดวยราคาที่ใกลเคียงกับมูลคายุติธรรม 
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ (ตอ) 
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 

 

24.2 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
 
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของบริษัทเกิดจากการซ้ือขายบางสวนของบริษัทเปนการซื้อขายโดยไดจายเงินและ     รับ
เงินเปนสกุลเงินตางประเทศ  บริษัทไดลดความเส่ียงดังกลาวโดยบริษัทไดทําสัญญาขายเงินตราตางประเทศลวงหนาเปน
คร้ังคราวตามความจําเปน  
 
ในการบริหารความเสี่ยงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ บริษัทใชตราสารอนุพันธทางการเงินดังน้ี 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีสัญญาขายเงินตราตางประเทศลวงหนา จํานวน 5.8 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา  

 
24.3 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 

 

กลุมบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ียเน่ืองจากมีเงินฝากและมีหน้ีสินกับสถาบันการเงิน บริษัทเช่ือวาความผันผวน

ของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคตจะไมสงผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตอผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของ

กิจการ ดังน้ันกลุมบริษัทจึงมิไดใชตราสารอนุพันธทางการเงินเพื่อปองกันความเสี่ยงดังกลาว 

24.4 ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ 
 

 กลุมบริษัทมีความเสี่ยงดานการใหสินเช่ือท่ีเกี่ยวเน่ืองกับลูกคา อยางไรก็ตามเนื่องจากกลุมบริษัทมีฐานของลูกคาท่ี

หลากหลายและมีจํานวนมากราย ดังน้ันกลุมบริษัทจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายอยางเปนสาระสําคัญจากการเก็บหน้ี

จากลูกหนี้เหลาน้ัน กลุมบริษัทไดประมาณคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญโดยอาศัยการประเมินผลของฝายบริหารเกี่ยวกับ

ความสามารถในการจายชําระหน้ีของลูกหนี้ท่ีคงคางอยู ณ วันสิ้นป 

24.5 มูลคายุติธรรม 
 

 ราคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงิน อันไดแก เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลูกหน้ีการคา                  

เงินกูยืม เจาหน้ีการคา และคาใชจายคางจาย มีมูลคาใกลเคียงกับมูลคายุติธรรม 
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ (ตอ) 
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
 

25. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดข้ึน 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554  

 บริษัทมีหนังสือค้ําประกันที่ออกโดยธนาคารเพ่ือค้ําประกันการจายชําระคาไฟฟาของบริษัทเปนเงิน 64.2 ลานบาท  
 บริษัทมีเลตเตอรออฟเครดิตท่ีเปดแลวแตยังไมไดใชจํานวนเงินประมาณ 86.3 ลานบาท 

 

26. การบริหารจัดการทุน 

 วัตถุประสงคในการบริหารจัดการทุนท่ีสําคัญของบริษัท คือการจัดใหมีซ่ึงโครงสรางทางการเงินที่เหมาะสมและการดํารงไวซึ่ง

ความสามารถในการดํารงธุรกิจอยางตอเน่ือง 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 งบการเงินรวมแสดงอัตราสวนหน้ีสินตอทุนเปน 1.47:1 (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 1.42:1) 

27. เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไดมีมติอนุมัติจายปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.10 บาท 

จํานวน 800 ลานหุน เปนจํานวนเงิน 80.0 ลานบาทโดยกําหนดจายเงินปนผลในวันท่ี 3 พฤษภาคม 2555  

เงินปนผลขางตนจะเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพื่อขออนุมัติตอไป 

28. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินน้ีไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวนัท่ี  23 กุมภาพนัธ 2555 
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