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       สาส์นจากประธานกรรมการ 
 

เศรษฐกิจไทยในปี 2556 ในภาพรวมอาจเติบโตเพียงประมาณ
ร้อยละ 2.7 ซ่ึงชะลอลงจากร้อยละ 6.5 ในปี 2555 เน่ืองจากการส่งออก
ไปประเทศจีนและประเทศสหรัฐฯนั้นยงัคงฟ้ืนตวัค่อนขา้งช้า จึงส่งผล
กระทบต่อเน่ืองมายงัการผลิตภาคอุตสาหกรรม และท าให้เศรษฐกิจ
ชะลอตวัในหลายภาคส่วน  จะเห็นไดว้่าตลอดทั้งปี 2556 ทุกบริษทัได้
เผชิญกับความยากล าบากในการประคองและพัฒนาธุรกิจของตน 
โดยเฉพาะในช่วงปลายปีท่ีตอ้งด้ินรนมากข้ึนท่ามกลางสถานการณ์ความ
ตึงเครียดทางการเมืองในประเทศไทย 

 
ส าหรับผลประกอบการในรอบปี 2556 ของบริษทั ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จ  ากดั (มหาชน) นั้น มีรายได้

รวมประมาณ 3,980 ลา้นบาท ซ่ึงปรับลดลงจากปีก่อน (2555) ประมาณร้อยละ 7.67 เน่ืองจากราคาขายเฉล่ียปรับ
ลดลง ประมาณร้อยละ 7.32 แต่ปริมาณการขายเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.89 เน่ืองจากทางบริษทัฯสามารถจดัหาเหล็ก
แผ่นรีดร้อนท่ีมีคุณภาพได้ตรงกบัความตอ้งการของกลุ่มอุตสากรรมยานยนต์มากข้ึน นอกจากน้ี ในปี 2556 
อตัราแลกเปล่ียนค่าเงินบาทไดอ่้อนค่าลงและมีความผนัผวนสูง ท าให้บริษทัมีการขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 
จนส่งผลใหก้ าไรสุทธิไดเ้ท่ากบั 77.06 ลา้นบาท 

     
ในภาวะเศรษฐกิจไทยท่ียงัผนัผวน ดว้ยปัจจยัทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ กระผมในฐานะท่ี

เป็นประธานกรรมการบริษทัฯ รู้สึกพึงพอใจกบัผลด าเนินงานโดยรวมของบริษทัฯในปี 2556 และยินดีท่ีบริษทัฯ
ยงัคงสามารถจ่ายเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุ้นในอตัราท่ีสูงกวา่ค่าเฉล่ียของบริษทัจดทะเบียนทั้งหมด อยา่งไรก็ตาม 
กระผมยงัคงมีความมุ่งมัน่ท่ีจะบริหารงานโดยใชค้วามระมดัระวงัและประสบการณ์ เพื่อน าพาบริษทัฯให้เจริญ
กา้วไปขา้งหนา้อยา่งมัน่คง โดยการบริหารงานควบคู่ไปกบัหลกัธรรมาภิบาล เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของ
บริษทัฯและผูถื้อหุ้น รวมไปถึงด ารงความสามารถการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นไดอ้ย่างสม ่าเสมอ สุดทา้ยน้ี
กระผมขอขอบคุณ ลูกค้าและคู่ค้าของบริษทัฯทุกรายท่ีให้การสนับสนุนกิจการของบริษทัฯด้วยดีเสมอมา 
ตลอดจนพนกังานของบริษทัฯทุกท่าน ท่ีมุ่งมัน่ท างานเพื่อพฒันาบริษทัฯให้มีความเจริญกา้วหนา้ต่อไปดว้ยกนั 
“Keep Growing Together 

                                                                                          
 

                                                                                                  นายสุภชยั  ชยัสุพฒัน์ 
                                                ประธานกรรมการ 
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นายสุภชัย  ชัยสุพฒัน์ 
ประธานกรรมการ   
 
                                          
      

                                                                                                                
                                                                                      นายวรีศักดิ์  ชัยสุพฒัน์                                                                                              
                                                                                              กรรมการผู้จัดการ 
                                         

 
 
 
นายกฤษดา  ชัยสุพฒัน์ 
กรรมการและผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทัว่ไป 
 
                           

                   
                                                                             นางพนัธิภา  ชิวธนาสุนทร                                                                            
                                                                                                        กรรมการ 

                                                                            
 
 
นายบรรเจิด สมเสม   
 กรรมการ                                                                         
 
 

          คณะกรรมการ 
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นายจรัส  กาญจนขจิต 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 
                 
                 นายจันทร์แรม  อรรถกฤษณ์ 
                             กรรมการตรวจสอบ 

            
 
                                                           
  
นายสุรชาติ  พงษ์ภัทรินทร์ 
กรรมการตรวจสอบ 

 
                                        นายธนทัศน์  โทวนิช  
       ผู้อ านวยการฝ่ายขายและการตลาด                                           

    
                                                          
  
นางสุวมิล  ชัยสุพฒัน์ 
ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน 
 

 
                นางสาวกนัยารัชต์ นพแสง  
        ผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

                                                                                                                                                                      

                      
 
  
นางสาวองค์อร สีหไสยาสิทธ์ิ 

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี / เลขานุการบริษัท 
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   รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 

  บริษทั ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จ  ากดั  (มหาชน) มีกรรมการ
ตรวจสอบ ซ่ึงเป็นกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีและ
ความรับผิดชอบตามข้อก าหนด และแนวทางปฏิบัติส าหรับ
คณะกรรมการตรวจสอบของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
  ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งส้ิน 4 
คร้ัง เพื่อทบทวนและสอบทานขอ้มูลและรายงานทางการเงินของ
บริษทัฯส าหรับทุกส้ินไตรมาส รวมไปถึงประเมินนโยบายทางบญัชี 
วิธีการทางบญัชีท่ีเก่ียวเน่ือง ระบบควบคุมภายใน การปฏิบติัตาม
คู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษทัฯ และหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี
ของบริษัทฯ พร้อมทั้ งน าเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ทั้ งน้ี 
รายการระหว่างกนัของบริษทัฯ กบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนในปี 2556 มีขนาดของบางรายการเพิ่มข้ึนและ
ลดลงพอสมความเม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2555 ตามรายละเอียดของ
รายการท่ีเพิ่มข้ึนนั้นได้เป็นไปตามยอดซ้ือขายตามธุรกรรมการคา้
ปกติ ซ่ึงเปรียบเทียบไดก้นักบัรายอ่ืน รวมทั้งบริษทัฯไดจ้ดัให้มีคณะ
ผูต้รวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษทัฯซ่ึงเป็นบริษทัอิสระ
ภายนอก ได้ตรวจสอบแล้วน าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบอยา่งสม ่าเสมอ และจากรายงานไดแ้สดงให้เห็นวา่บริษทัฯ
มีระบบควบคุมภายในท่ีดีเพียงพอ และเหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบนั นอกจากน้ี ในดา้นธรรมาภิบาลของบริษทัฯ จากการติดตาม
และตรวจสอบผลการปฏิบติัตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจและหลกัการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯนั้น ทุกคนในองค์กรสามารถด ารง
ตนใหป้ระพฤติตามขอ้ปฏิบติัดงักล่าวไดเ้ป็นอยา่งดี 
 

  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่ บริษทัฯมีเจตนาการด าเนินธุรกิจให้เจริญกา้วหนา้ควบคู่ไปกบั
หลกัธรรมาภิบาลท่ีดี โดยมีบริษทัอิสระภายนอกท าการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และมีผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บ
อนุญาตท าการตรวจงบการเงินของบริษทัฯ แสดงใหเ้ห็นวา่ทางบริษทัฯไดท้  าตามกฎเกณฑ์และหลกัธรรมาภิบาลท่ีดี
ของบริษทัจดทะเบียน รวมไปถึงการท่ีทางบริษทัฯไดเ้ปิดเผยขอ้มูลท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายดงักล่าวต่อผูถื้อหุ้น และ
บุคคลทัว่ไป ใหรั้บทราบทนัท่วงที ถือเป็นส่ิงท่ีถูกตอ้งและสมควรเช่นกนั 
 

 
 

(Mr. Charus  Khanchanakhajit) 

Chairman of the Independent /        

Audit Committee 

 

 
 

       
 

นายจรัส  กาญจนขจิต 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 



 

                                                                                    บริษทั ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จ  ำกดั (มหำชน) 
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ข้อมูลทัว่ไป 
 

 บริษทั ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จ  ำกดั (มหำชน) (“บริษทัฯ”) ก่อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 17 กุมภำพนัธ์ 2535 
โดยคุณสุภชยั ชยัสุพฒัน์  (เดิมช่ือ บริษทั ซีเอสพี เทรดด้ิง จ  ำกดั)  ดว้ยทุนจดทะเบียนเร่ิมตน้ 5,000,000 บำท 
มีวตัถุประสงคห์ลกัในกำรประกอบธุรกิจซ้ือมำขำยไปผลิตภณัฑ์เหล็ก จำกปี 2535 บริษทัมีกำรพฒันำระบบ
กำรจดักำรและกำรบริหำรอย่ำงต่อเน่ืองสู่กำรเป็นศูนยบ์ริกำรเหล็ก เพื่อเป็นศูนยก์ลำงในกำรจดัหำและจดั
จ ำหน่ำยเหล็กแผน่รีดเยน็ชนิดมว้น เหล็กแผน่รีดร้อนชนิดมว้น และเหล็กแผน่เคลือบชนิดมว้น นอกจำกกำร
จดัหำเหล็กแผน่ชนิดมว้นแลว้ บริษทัฯ ยงัมีกำรแปรรูปเหล็กแผน่ชนิดมว้นเพื่อกำรจ ำหน่ำยและให้บริกำรใน
กำรแปรรูปเหล็กแผ่นชนิดมว้น โดยกำรน ำเหล็กแผ่นชนิดมว้นขนำดใหญ่มำตดัเป็นเหล็กแผ่น หรือเหล็ก
แถบมว้นตำมขนำดท่ีลูกคำ้ตอ้งกำร ซ่ึงเหล็กแผน่แปรรูปท่ีไดจ้ะน ำไปใชใ้นอุตสำหกรรมต่อเน่ืองต่ำงๆ เช่น 
อุตสำหกรรมยำนยนต ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำ เฟอร์นิเจอร์ และบรรจุภณัฑ์ เป็นตน้ นอกจำกจุดมุ่งหมำยในกำรเป็น
ศูนยก์ำรบริกำรเหล็กครบวงจร  ผูบ้ริหำรของบริษทัฯ ไดเ้ล็งเห็นถึงโอกำสในกำรขยำยธุรกิจจำกแนวโน้ม
กำรเติบโตของอุตสำหกรรมยำนยนต์ในประเทศ โดยเร่ิมโครงกำรผลิตท่อเหล็กรีดเย็นเพื่อใช้ใน
อุตสำหกรรมยำนยนต ์โดยน ำเขำ้เคร่ืองจกัรผลิตท่อเหล็กท่ีทนัสมยั และมีประสิทธิภำพจำกต่ำงประเทศเพื่อ
ผลิตท่อเหล็กรีดเยน็ ซ่ึงบริษทัฯสำมำรถเร่ิมกำรผลิตและจ ำหน่ำยท่อเหล็กไดใ้นเดือนตุลำคม 2548 เป็นตน้มำ   

ส ำหรับประวติัควำมเป็นมำและพฒันำกำรท่ีส ำคญัของบริษทัสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

ปี 2535 กุมภำพนัธ์ - เร่ิมจดัตั้งบริษทัช่ือ “บริษทั ซีเอสพี เทรดด้ิง จ  ำกดั” ด้วยทุนจดทะเบียน 5 
ลำ้นบำทเพื่อด ำเนินธุรกิจศูนยบ์ริกำรเหล็ก  

ปี 2538 กรกฎำคม - เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 50 ลำ้นบำท เพื่อซ้ือท่ีดินขยำยโรงงำน 

ปี 2543 มิถุนำยน - เพิ่มทุนจดทะเบียน จำก 50 ลำ้นบำทเป็น 200 ล้ำนบำท เพื่อซ้ือเคร่ืองจกัร
และขยำยโรงงำน 

   ธนัวำคม - ไดรั้บใบอนุญำตน ำเขำ้เหล็กท่ีเป็นไปตำมมำตรฐำนอุตสำหกรรมไทยและ
ใบอนุญำต มอก. 528-2540 ให้ท ำผลิตภณัฑ์ เหล็กกลำ้คำร์บอนรีดร้อนแผน่
มว้น แผน่แถบแผน่หนำ และแผน่บำงส ำหรับงำนทัว่ไปและงำนข้ึนรูป 

ปี 2545 กนัยำยน - ได้รับประกำศนียบัตรรับรองมำตรฐำนคุณภำพ ISO 9001 : 2000  จำก 
Bureau Veritas Quality International ซ่ึงรับรองระบบกำรบริหำรจดักำร
โรงงำนท่ีมีคุณภำพและไดม้ำตรฐำน 
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ปี 2547 ธนัวำคม -  เพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 200 ลำ้นบำทเป็น 400 ล้ำนบำท โดยเป็นกำรออก
หุ้นสำมญัเพิ่มทุนจ ำนวน 2 ลำ้นหุ้นให้แก่ บริษทั ชยัสุพฒัน์ จ  ำกดั ในรำคำ
เท่ำกบัมูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 100 บำท เพื่อช ำระค่ำซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 
รวมถึงวตัถุดิบทั้งหมดจำกบริษทั ชยัสุพฒัน์ จ  ำกดั 

 - บริษทัซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ ของบริษทัชัยสุพฒัน์ จ  ำกัด ซ่ึงได้หยุด
ประกอบกิจกำรธุรกิจเหล็ก มำเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทัในรำคำ 59.58   
ลำ้นบำท ซ่ึงเท่ำกบัรำคำท่ีประเมินโดยผูป้ระเมินรำคำอิสระ ดงัรำยละเอียด
ในส่วนท่ี 2 ขอ้ 11 เร่ืองรำยกำรระหว่ำงกนั  กำรซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์
ดงักล่ำว ท ำใหก้ ำลงักำรแปรรูปเหล็กของบริษทัเพิ่มข้ึนจำก 99,600 ตนัต่อปี 
เป็น 163,800 ตนัต่อปี 

ปี 2548 กรกฎำคม   - เปล่ียนแปลงมูลค่ำท่ีตรำไวข้องหุ้นสำมญัจำกหุ้นละ 100 บำทเป็นหุ้นละ 1 
บำท และเพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 400 ลำ้นบำทเป็น 500 ลำ้นบำท ซ่ึงท ำให้
จ  ำนวนหุ้นสำมัญท่ีจดทะเบียนไว้เพิ่ ม ข้ึนจำก 400,000,000 หุ้นเ ป็น 
500,000,000 หุ้น โดยได้ด ำเนินกำรแล้วเสร็จในเดือนสิงหำคม 2548 และ
ด ำเนินกำรแปรสภำพบริษทัเป็นมหำชน เพื่อน ำบริษทัเขำ้จดทะเบียนใน
ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 - เปล่ียนช่ือจำก“บริษทั ซีเอสพี เทรดด้ิง จ  ำกดั” เป็น”บริษทั ซีเอสพี สตีลเซ็น
เตอร์ จ  ำกดั (มหำชน)” 

 สิงหำคม - บริษทัติดตั้งเคร่ืองจกัรส ำหรับผลิตท่อรีดเย็นเพิ่ม 1 เคร่ือง ก ำลงักำรผลิต
เท่ำกบั 10,000 ตนัต่อปี 

 ธนัวำคม - บริษทัไดเ้ขำ้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ปี 2549  พฤษภำคม - บริษทัติดตั้งเคร่ืองจกัรตดัเหล็กแผ่นย่อยเพิ่ม 1 เคร่ือง ท ำให้ก ำลงักำรแปร
รูปเหล็กของบริษทัเพิ่มข้ึนจำก 163,800 ตนัต่อปี เป็น 167,400 ตนัต่อปี 

 กรกฎำคม - บริษทัติดตั้งเคร่ืองจกัรส ำหรับผลิตท่อเหล็กรีดเย็นเพิ่มอีก 3 เคร่ือง ท ำให้
บริษทัมีก ำลงักำรผลิตท่อเหล็กของบริษทัเพิ่มข้ึนจำก 10,000 ตนัต่อปี เป็น 
30,000 ตนัต่อปี  

 กนัยำยน - เพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 500 ลำ้นบำท เป็น 625 ลำ้นบำท โดยเป็นกำรออก
หุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ ำนวน 125 ล้ำนหุ้น เพื่อรองรับกำรแปลงสภำพของ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
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ปี 2551 กรกฎำคม - บริษทัติดตั้งเคร่ืองจกัรตดัเหล็กแผน่รีดร้อนเพิ่ม 1 เคร่ือง ก ำลงักำรผลิตรวม 
20,000 ตนัต่อปี 

ปี 2552 สิงหำคม - บริษทัฯ เพิ่มเคร่ืองจกัรตดัแผ่นตำมขนำด จ ำนวน 1 เคร่ือง ก ำลงักำรผลิต
เท่ำกับ 15,000 ตัน ต่อปี และเคร่ืองจักรส ำหรับตัดแผ่นย่อยตำมขนำด 
จ ำนวน 1 เคร่ือง ก ำลงักำรผลิตเท่ำกบั 3,600 ตนัต่อปี 

- เพิ่มเคร่ืองรีดท่อ จ ำนวน 1 เคร่ือง ก ำลงักำรผลิต 1,440 ตนั ต่อปี 

            กนัยำยน - บริษทัฯไดท้  ำกำรขยำยพื้นท่ีโรงงำนกวำ่ 7,500 ตร.ม. เพื่อขยำยโรงงำนอีก 4 
โกดงั 

ปี 2553  -  บริษทัเพิ่มเคร่ืองจกัรส ำหรับตดัเหล็กมว้นชนิดแถบ (Slitting Machine) 
จ ำนวน 1 เคร่ือง ก ำลงักำรผลิตประมำณ 14,400 ตนัต่อปี 

- บริษัทเพิ่มเค ร่ืองจักรส ำหรับตัดเหล็กแผ่นย่อยตำมขนำด (Shearing 
Machine) จ ำนวน 5 เคร่ือง ก ำลงักำรผลิตรวม 6,000 ตนัต่อปี 

 ปี 2554   - บริษทัเพิ่มเคร่ืองจกัรส ำหรับตดัเหล็กแผ่นตำมขนำด (Cutting Machine) 
ชนิดมว้นแบบบำง จ ำนวน 1 เคร่ือง ก ำลงักำรผลิตประมำณ 1,800 ตนัต่อปี 

-  บริษัทเพิ่มเคร่ืองจักรส ำหรับตัดเหล็กแผ่นย่อยตำมขนำด (Shearing 
Machine) จ ำนวน 3 เคร่ือง ก ำลงักำรผลิตรวม 3,200 ตนัต่อปี 

-  บริษทัขยำยพื้นท่ีโรงงำนอีกประมำณ 7,500 ตำรำงเมตร เพื่อรองรับก ำลงั
กำรผลิตและยอดขำยท่ีคำดวำ่จะเพิ่มข้ึน 

ปี 2555 - บริษทัติดตั้งเคร่ืองจกัรแปรรูปส ำหรับเพิ่มคุณภำพท่อเหล็ก (End-Facing 
Machine) อีกจ ำนวน 1 เคร่ือง ใชใ้นกำรตกแต่งหวัท่อให้ไดง้ำนท่ีประณีต
มำกข้ึน เพื่อรองรับกลุ่มลูกคำ้ระดบัพรีเม่ียมในตลำด 

- บริษทัติดตั้งอุปกรณ์และขนยำ้ยเคร่ืองจกัรต่ำงๆมำลงในพื้นท่ีโรงงำนท่ี
ขยำยตั้งแต่ปี 2554 ประมำณ 7,500 ตำรำงเมตร ไดแ้ล้วเสร็จสมบูรณ์ตำม
แผน 

- บริษทัเพิ่มเคร่ืองจกัรส ำหรับตดัเหล็กแผ่นตำมขนำด (Cutting Machine) 
ชนิดมว้นแบบหนำ จ ำนวน 1 เคร่ือง ก ำลงักำรผลิตประมำณ 30,000 ตนั/ปี 
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- บริษัทสั่งซ้ือเคร่ืองจักรส ำหรับผลิตท่อเหล็กเพิ่มจำกต่ำงประเทศอีก
จ ำนวน 1 เคร่ือง ปัจจุบนัอยูร่ะหวำ่งกำรติดตั้งเคร่ืองจกัร ซ่ึงคำดวำ่จะติดตั้ง
แลว้เสร็จสมบูรณ์ในปี 2557 

 ปี 2556        -       บริษทัด ำเนินกำรลดทุนจดทะเบียนท่ีช ำระแลว้ โดยกำรตดัหุน้ซ้ือคืนและ 
จ ำหน่ำยไม่ไดเ้ป็นจ ำนวน 3,833,700 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 1 บำท คิด
เป็นร้อยละ 0.7667 ของทุนช ำระแลว้ก่อนลดทุน หลงัจำกกำรลดทุน บริษทั
ฯ จะมีทุนจดทะเบียนและทุนท่ีช ำระแลว้ เป็นจ ำนวนเงิน 496,166,300 บำท 
โดยแบ่งออกเป็นหุน้จ ำนวน 496,166,300 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท 
โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 6 ก.พ. 2556 เป็นตน้ไป 

- บริษัทเพิ่มเค ร่ืองจักรส ำหรับตัดเหล็กแผ่นย่อยตำมขนำด (Shearing 
Machine) จ ำนวน 1 เคร่ือง ก ำลงักำรผลิตรวม 3,600 ตนัต่อปี ปัจจุบนัอยู่
ระหวำ่งกำรติดตั้งเคร่ืองจกัร ซ่ึงคำดว่ำจะติดตั้งแลว้เสร็จสมบูรณ์ในเดือน
มีนำคม 2557 

- บริษทัซ้ือท่ีดินในบริเวณใกลเ้คียงกบัโรงงำนเพิ่มเติมเพื่อรองรับกำรขยำย
โรงงำนและก ำลงัผลิตในอนำคต เน้ือท่ีประมำณ 10,668 ตำรำงเมตร 

- ขยำยส่วนของอำคำรโรงงำน เพิ่มเติม ประมำณ 8,000 ตำรำงเมตร คำดว่ำ
แลว้เสร็จสมบูรณ์ในช่วงปลำยปี 2558 

- บริษทัด ำเนินกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนท่ีช ำระแลว้เม่ือวนัท่ี 12 ธนัวำคม 
2556 จ ำนวน 2,526 หุน้ เน่ืองจำก วนัท่ี 29 พฤศจิกำยน 2556 อนัเป็นวนั
สุดทำ้ยของกำรใชสิ้ทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญัของ
บริษทั (CSP-W1) ไดมี้ผูม้ำใชสิ้ทธิตำมจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิรวม 
2,526 หน่วย (อตัรำกำรใชสิ้ทธิ 1 หน่วย ต่อหุน้สำมญัใหม่ 1 หุน้ มูลค่ำท่ี
ตรำไวหุ้้นละ 1 บำท) ท ำใหบ้ริษทัมีจ ำนวนหุน้สำมญัท่ีออกและเรียกช ำระ
แลว้เพิ่มข้ึนเท่ำกบั 496,168,826 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 1 บำท คิดเป็น 
496,168,826.00 บำท 
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วสัิยทัศน์ และพนัธกจิ 
วสัิยทัศน์:“บริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะเป็นศูนยบ์ริกำรเหล็กคุณภำพอยำ่งครบวงจร ท่ีสำมำรถตอบสนองควำมพึง

พอใจสูงสุดของลูกคำ้ไดใ้นหลำกหลำยอุตสำหกรรม ตลอดจนเป็นส่วนส ำคญัในกำรสนบัสนุน
ดำ้นวตัถุดิบเหล็กคุณภำพให้กบัอุตสำหกรรมเหล่ำนั้นไดพ้ฒันำสินคำ้คุณภำพท่ีสำมำรถแข่งขนั
กบัคู่แข่งขนัทั้งในตลำดระดบัอำเซียนและระดบัโลกได ้ เพื่อบรรลุเป้ำหมำยสูงสุดในกำรเติบโต
อยำ่งย ัง่ยนืร่วมกนัทั้งบริษทั คู่คำ้และประเทศชำติ” 

พนัธกจิ: “บริษทัด ำเนินธุรกิจเป็นศูนยบ์ริกำรเหล็กท่ีส่งมอบสินคำ้และบริกำรท่ีมีคุณภำพไดม้ำตรฐำน 
รวดเร็ว ตรงเวลำ โดยเนน้หลกักำรเพิ่มคุณค่ำใหก้บัผลิตภณัฑแ์ละบริกำร (Value-Added Products 
and Services) ตลอดจนไม่หยดุน่ิงท่ีจะเรียนรู้ ปรับปรุงและพฒันำคุณภำพสินคำ้และบริกำร
ดงักล่ำว เพื่อควำมพึงพอใจสูงสุดของลูกคำ้ในหลำกหลำยอุตสำหกรรม” 

 
ช่ือ ทีต่ั้งส ำนักงำน หมำยเลขโทรศัพท์ของส ำนักงำนและโรงงำนของบริษัท 
ช่ือบริษัท : บริษทั ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จ  ำกดั (มหำชน) 
ช่ือย่อหลกัทรัพย์ : CSP 
ประเภทธุรกจิ : 1.  ศูนยบ์ริกำรเหล็ก โดยด ำเนินธุรกิจแปรรูปและจ ำหน่ำย จดัหำเหล็ก

แผน่ชนิดมว้น และให้บริกำรแปรรูปเหล็ก  ทั้งชนิดรีดเยน็ (Cold-Rolled) 
และ รีดร้อน (Hot-Rolled) รวมทั้งรับตดัและจ ำหน่ำยเหล็กแผ่น (Plate) 
และเหล็กมว้น (Slitting Coil) ตำมขนำดท่ีลูกคำ้ก ำหนด  

 2.  ผลิตและจ ำหน่ำยเหล็กรูปพรรณ ได้แก่ ท่อเหล็กรีดเย็น ท่ีใช้ใน
อุตสำหกรรมต่ำงๆ  

ทีต่ั้งส ำนักงำนใหญ่ : เลขท่ี 475  ตรอกนอกเขต  ถนนพระรำมท่ี3  แขวงบำงโคล่  เขตบำงคอ
แหลม  กรุงเทพมหำนคร  10120 

ทีต่ั้งโรงงำน : 227  หมู่ 6  ซอยสุขสวสัด์ิ 78  ถนนสุขสวสัด์ิ  ต ำบลในคลองบำงปลำกด  
อ ำเภอพระสมุทรเจดีย ์ จงัหวดัสมุทรปรำกำร  10290 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107574800544 
Home Page : www.cspsteel.com 
E-mail : info@cspsteel.com 
โทรศัพท์ทีส่ ำนักงำนใหญ่ : 0-2291-6314-21, 02-389-0801-3 
โทรสำรทีส่ ำนักงำนใหญ่ : 0-2291-3828 
โทรศัพท์ที่โรงงำน : 0-2817-7727-28 
โทรสำรทีโ่รงงำน : 0-2817-7729 

http://www.cspsteel.com/
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จ ำนวนหุ้นสำมัญจดทะเบียน : เดิมเท่ำกบั 625,000,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 1.00 บำท โดยในปี 2556 มีกำร
เปล่ียนแปลงดงัน้ี 

- วนัท่ี 6 ก.พ. 2556 บริษทัไดท้  ำกำรลดทุนจดทะเบียนท่ีช ำระแลว้จ ำนวน  
3,833,700 หุน้ ท ำใหเ้หลือจ ำนวนหุ้นสำมญัจดทะเบียนเท่ำกบั 
621,166,300 หุ้น มูลค่ำทีต่รำไว้หุ้นละ 1 บำท 

- วนัท่ี 4 ธนัวำคม 2556 บริษทัแจง้ต่อตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยถึง
กำรเพิ่มทุนจดทะเบียนท่ีช ำระแลว้ของบริษทัจ ำนวน 2,526 หุน้ เน่ืองจำก 
วนัท่ี 29 พฤศจิกำยน 2556 อนัเป็นวนัสุดทำ้ยของกำรใชสิ้ทธิของใบส ำคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญัของบริษทั (CSP-W1) ไดมี้ผูม้ำใชสิ้ทธิตำม
จ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิรวม 2,526 หน่วย (อตัรำกำรใชสิ้ทธิ 1 หน่วย 
ต่อหุ้นสำมญัใหม่ 1 หุน้) ท ำใหบ้ริษทัมีจ ำนวนหุน้สำมญัจดทะเบียน
เพิ่มข้ึนเท่ำกบั 621,168,826 หุ้น มูลค่ำทีต่รำไว้หุ้นละ 1 บำท 

จ ำนวนหุ้นสำมัญทีอ่อก : เดิมเท่ำกบั 500,000,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 1.00 บำท โดยในปี 2556 มีกำร  
และเรียกช ำระแล้ว  เปล่ียนแปลง ดงัน้ี  

-  วนัท่ี 6 ก.พ. 2556 บริษทัไดท้  ำกำรลดทุนจดทะเบียนท่ีช ำระแลว้จ ำนวน 
3,833,700 หุน้ ท ำใหเ้หลือจ ำนวนหุน้สำมญัท่ีออกและเรียกช ำระแลว้
เท่ำกบั 496,166,300 หุ้น มูลค่ำทีต่รำไว้หุ้นละ 1 บำท คิดเป็น 
496,166,300.00 บำท 

- วนัท่ี 12 ธนัวำคม 2556 บริษทัไดด้ ำเนินกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนท่ีช ำระแลว้
ของบริษทัจ ำนวน 2,526 หุน้ เน่ืองจำก วนัท่ี 29 พฤศจิกำยน 2556 อนัเป็น
วนัสุดทำ้ยของกำรใชสิ้ทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญัของ
บริษทั (CSP-W1) ไดมี้ผูม้ำใชสิ้ทธิตำมจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิรวม 
2,526 หน่วย (อตัรำกำรใชสิ้ทธิ 1 หน่วย ต่อหุน้สำมญัใหม่ 1 หุน้ มูลค่ำท่ี
ตรำไวหุ้้นละ 1 บำท) ท ำใหบ้ริษทัมีจ ำนวนหุน้สำมญัท่ีออกและเรียกช ำระ
แลว้เพิ่มข้ึนเท่ำกบั 496,168,826 หุ้น มูลค่ำทีต่รำไว้หุ้นละ 1 บำท คิดเป็น 
496,168,826.00 บำท 

ฝ่ำยนักลงทุนสัมพนัธ์ : นำงสุพพชัชำ รักสม 
  02-291-6318 หรือ E-mail : info@cspsteel.com 
กรรมกำรอสิระทีท่ ำหน้ำที่ : 02-689-0801 
เลขำนุกำรบริษัท :  นำงสำวองคอ์ร สีหไสยำสิทธ์ิ 
  02-2916314 หรือ E-mail: ongon@cspsteel.com 

mailto:info@cspsteel.com
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ช่ือ ทีต่ั้งส ำนักงำน หมำยเลขโทรศัพท์ของบุคคลทีอ้่ำงองิอืน่ 
นำยทะเบียนหลกัทรัพย์ 
 บริษัท ศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
 62 ชั้น 7 อำคำรตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
 โทรศพัท ์ :  0-2229-2876 Call Center 0-2229-2888 
 
ผู้สอบบัญชี (ประจ ำปี 2556) 
             นำยสมยศ ววิรรธน์อภินยั        ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต ทะเบียนเลขท่ี  5476 
             นำยสุชำติ พำนิชยเ์จริญ          ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต ทะเบียนเลขท่ี  4475 และ/หรือ 
             นำงสำวซูซำน เอ่ียมวณิชชำ    ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต ทะเบียนเลขท่ี  4306 และ/หรือ 
              
 บริษัท เอส พ ีออดิท จ ำกดั 
 503/21 อำคำรเค.เอส.แอล. ทำวเวอร์  ชั้น 12  ถนนศรีอยธุยำ  แขวงพญำไท  เขตรำชเทว ี       
             กรุงเทพฯ  10400 
 โทรศพัท ์ :  0-2642-6172-4 
 โทรสำร    :  0-2642-6253 
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ข้อมูลส ำคญัทำงกำรเงนิ 
 

 อตัรำส่วนทำงกำรเงินของบริษทั ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จ  ำกดั (มหำชน) 
 อตัรำส่วนทำงกำรเงินของบริษัท 2556 2555 2554 2553 2552 

อตัรำส่วนแสดงสภำพคล่อง      

   อตัรำส่วนสภำพคล่อง (เท่ำ) 1.23 1.27 1.20 1.21 1.18 
   อตัรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว (เท่ำ) 0.46 0.56 0.47 0.49 0.66 
   อตัรำส่วนสภำพคล่องกระแสเงินสด (เท่ำ) 0.17 0.20 -0.07 -0.16 0.19 
   อตัรำส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีกำรคำ้ (เท่ำ) 5.20 5.17 4.49 3.90 3.10 
   ระยะเวลำเก็บหน้ีเฉล่ีย (วนั) 70.19 70.60 81.29 93.59 117.74 
   อตัรำส่วนหมุนเวียนสินคำ้คงเหลือ (เท่ำ) 3.17 3.31 2.52 2.94 3.07 
   ระยะเวลำขำยสินคำ้เฉล่ีย (วนั) 115.14 110.27 144.84 124.20 119.01 
   อตัรำส่วนหมุนเวียนเจำ้หน้ี (เท่ำ) 23.00 28.33 18.21 26.48 65.98 
   ระยะเวลำช ำระหน้ี (วนั) 15.87 12.89 20.04 13.78 5.53 
   Cash Cycle (วนั) 169.46 167.98 206.09 204.01 231.22 

อตัรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรหำก ำไร      

   อตัรำก ำไรขั้นตน้ (%) 7.17 4.97 9.36 8.99 5.74 
   อตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน (%) 3.79 4.33 6.02 6.76 2.74 
   อตัรำก ำไรสุทธิ (%) 1.94 2.37 2.73 4.01 0.40 
   อตัรำผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (%) 9.72 12.77 12.33 14.55 1.22 

อตัรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำร
ด ำเนินงำน  

     

   อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย ์(%) 3.20 4.28 3.50 4.79 0.46 
   อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพยถ์ำวร (%) 22.38 35.15 32.10 34.20 8.60 
   อตัรำกำรหมุนของสินทรัพย ์(เท่ำ) 1.67 1.74 1.38 1.31 1.16 

อตัรำส่วนวเิครำะห์นโยบำยทำงกำรเงิน      

   อตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (เท่ำ) 2.04 1.99 2.52 2.03 1.62 
   อตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระดอกเบ้ีย (เท่ำ) 3.38 3.46 3.57 -4.93 1.35 
   อตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระภำระผูกพนั (เท่ำ) 1.02 0.94 -0.74 -1.58 7.70 
   อตัรำกำรจ่ำยเงินปันผล (%) 81.25 75.00 66.66 76.19 0.00 

อตัรำส่วนอืน่ๆ      

   ก ำไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน (บำท)** 0.16 0.20 0.18 0.21 0.02 
   มูลค่ำตำมบญัชีสุทธิต่อหุ้น(บำท) 1.60 1.59 1.48 1.48 1.41 

 
หมำยเหตุ: ** ก ำไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน และมูลค่ำตำมบญัชีต่อหุ้น ค  ำนวณดว้ยจ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัของหุ้นสำมญัท่ีออกจ ำหน่ำย

ในระหวำ่งปีโดยปรับปรุงดว้ยจ ำนวนหุ้นซ้ือคืน และค ำนวณโดยใชมู้ลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 1 บำท เพื่อใชใ้นกำรเปรียบเทียบ 
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ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
บริษทั ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จ  ำกดั (มหำชน) ประกอบธุรกิจศูนยบ์ริกำรเหล็กครบวงจร ภำยใต้

เคร่ืองหมำยกำรคำ้ของบริษทั “CSP” โดยให้บริกำรในกำรจดัหำผลิตภณัฑ์เหล็กแผ่นชนิดมว้น รวมทั้งกำร
แปรรูปเหล็กแผน่ชนิดมว้นเพื่อจ ำหน่ำยและให้บริกำรแปรรูปเหล็กแผน่ชนิดมว้นตำมขนำดท่ีลูกคำ้ตอ้งกำร 
เพื่อใชใ้นอุตสำหกรรมต่อเน่ืองต่ำงๆ บริษทัมุ่งเนน้กำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภำพและกำรจดัส่งท่ีตรงต่อ
เวลำ โดยบริษทัไดรั้บใบอนุญำต มำตรฐำนผลิตภณัฑ์อุตสำหกรรมจำกกระทรวงอุตสำหกรรม มอก. 528-
2548, มอก.1479-2541 และมอก. 2012-2543 และกำรรับรองระบบกำรจดักำรคุณภำพ ISO 9001 นอกจำก
กำรจดัจ ำหน่ำยผลิตภณัฑข์ำ้งตน้ ในปี 2548 บริษทัไดข้ยำยธุรกิจไปสู่กำรผลิตท่อเหล็กรีดเยน็เพื่อตอบสนอง
ควำมตอ้งกำรและกำรขยำยตวัของอุตสำหกรรมยำนยนต์ 

 

 
 

บริษัทมีส ำนักงำนตั้ งอยู่ ท่ี  เลขท่ี 475 ถนนพระรำม 3 แขวงบำงโคล่ เขตบำงคอแหลม 
กรุงเทพมหำนคร และมีโรงงำนตั้งอยูท่ี่ 227 หมู่ท่ี 6 ถนนสุขสวสัด์ิ ต ำบลในคลองบำงปลำกด อ ำเภอพระ
สมุทรเจดีย ์จงัหวดัสมุทรปรำกำร ซ่ึงปัจจุบนัมีก ำลงักำรแปรรูปเหล็กแผน่ประมำณ 217,800 ตนัต่อปี และมี
ก ำลงักำรผลิตท่อเหล็กรีดเยน็ประมำณ 18,000 ตนัต่อปี  โดยมีกำรใชก้ ำลงักำรผลิต ณ ปัจจุบนัประมำณร้อย
ละ 75 ของก ำลงักำรผลิตทั้งหมดในปี 2556 

 
 
 
 
 

 บริษทัซีเอสพ ีสตีลเซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน)  

จดัหำและจ ำหน่ำย

เหลก็แผน่ชนิดมว้น 

(ซ้ือมำขำยไป) 

บริกำรรับจำ้งแปร

รูปเหลก็แผน่ชนิด

มว้น 

ผลิตท่อเหลก็รีดเยน็ 

เพื่อใชใ้นอุตสำหกรรมยำนยนต ์

จดัหำ แปรรูปและจ ำหน่ำย

เหลก็แผน่ชนิดมว้นและ

เหลก็แผน่แปรรูป 
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   โครงสร้างรายได้ของบริษทั 
โครงสร้ำงรำยไดข้องบริษทัในระยะ 5 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2552- 2556 มีดงัน้ี 

 

รำยได ้ 2552 2553 2554 2555 2556 

 ลำ้นบำท สดัส่วน ลำ้นบำท สดัส่วน ลำ้นบำท สดัส่วน ลำ้นบำท สดัส่วน ลำ้นบำท สดัส่วน 

 จดัหำ แปรรูป และจ ำหน่ำยเหล็ก

แผน่ชนิดมว้น 

1,478.1 69.3 2,057.69 77.27 2,319.96 69.81 2,394.45 55.53 2,117.88 53.20 

 จดัหำวตัถุดิบ และจ ำหน่ำยเหล็ก

แผน่ชนิดมว้น (ซ้ือมำขำยไป) 

508.5 23.8 378.27 14.20 750.93 22.60 1,587.05 36.81 1,677.14 42.13 

 ท่อเหล็ก 134.4 6.3 214.29 8.05 248.98 7.49 274.56 6.37 184.76 4.64 

 บริกำรรับจำ้งแปรรูป 0.08 0.00 0.15 0.01 0.06 0.00 0.11 0.00 0.11 0.00 

 อ่ืนๆ* 12.72 0.6 12.64 0.47 3.32 0.10 55.53 1.29 1.06 0.03 

รวมรำยไดท้ั้งหมด 2,133.8 100.0 2,663.04 100.0 3,323.25 100.0 4,311.70 100.00 3,980.95 100.00 

รำยไดแ้ละอตัรำเพ่ิม(ลด)  -1,380.1 -39.28 529.24 -39.28 660.21 24.79 988.45 29.74 -330.75 -7.67 

* รำยไดอ่ื้น ๆ ประกอบดว้ย รำยไดจ้ำกกำรขำยเศษเหล็ก รำยไดด้อกเบ้ียรับ และก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียน  

 

ลกัษณะผลติภัณฑ์และการบริการ 
บริษทัสำมำรถจดัแบ่งลกัษณะผลิตภณัฑแ์ละกำรบริกำร เป็น 2 ประเภทหลกัดงัน้ี 
 
1) ศูนย์บริการเหล็ก (Steel Service Center)  

บริษทัให้บริกำรในกำรจดัหำเหล็กแผ่นชนิดมว้นตำมประเภทและขนำดท่ีลูกคำ้ตอ้งกำร 
โดยจ ำหน่ำยเหล็กแผน่ชนิดมว้น (Master Coil) และจ ำหน่ำยเหล็กแผน่แปรรูปโดยกำรน ำเหล็ก
แผน่ชนิดมว้นมำตดัเป็นเหล็กแผ่น (Cutting Sheet) และเหล็กแถบ (Slitting Coil) รวมทั้งกำร
ใหบ้ริกำรรับจำ้งแปรรูปเหล็กแผน่ชนิดมว้น โดยบริกำรหลกัของศูนยบ์ริกำรเหล็กสำมำรถแบ่งได้
เป็น 3 ประเภทดงัน้ี  

 

 1.1 การแปรรูปเหล็กแผ่นชนิดม้วนเพือ่จ าหน่าย  
ธุรกิจกำรแปรรูปเหล็กแผ่นชนิดมว้นเพื่อจ ำหน่ำยถือเป็นธุรกิจหลักของบริษทั โดยบริษทั
ด ำเนินกำรจดัหำเหล็กแผน่ชนิดมว้นตำมประเภทท่ีลูกคำ้ตอ้งกำรมำท ำกำรตดัโดยใชเ้คร่ืองจกัร 
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ท่ีทนัสมยั มีควำมเท่ียงตรงสูงและมีประสิทธิภำพ ซ่ึงปัจจุบนับริษทัมีเคร่ืองจกัรส ำหรับตดั
เหล็กจ ำนวน 29 เคร่ือง แบ่งออกเป็นเคร่ืองจกัรส ำหรับตดัเหล็กแผ่นชนิดมว้นเป็นแถบเหล็ก 
(Slitting Machine) จ ำนวน 3 เคร่ือง เคร่ืองจกัรส ำหรับตดัเหล็กแผน่ชนิดมว้นเป็นเหล็กแผน่ 
(Cutting Machine) จ ำนวน 8 เคร่ือง และเคร่ืองตดัเหล็กแผน่ยอ่ยตำมขนำดต่ำงๆ (Shearing 
Machine) จ ำนวน 18 เคร่ือง โดยมีก ำลังกำรผลิตเต็มท่ีประมำณ 217,800 ตนัต่อปี บริษทั
สำมำรถจดัแบ่งผลิตภณัฑก์ลุ่มน้ีออกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 

1. กำรตดัเหล็กแผน่ชนิดมว้น เป็นแถบเหล็กตำมควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ (Slitting to order) 
        เป็นกำรน ำเหล็กแผ่นชนิดม้วนมำคล่ีออกแล้วน ำมำผ่ำนกำรตดัด้วยเคร่ืองจกัร

ส ำหรับตดัเหล็กแผน่ชนิดมว้นเป็นแถบเหล็ก (Slitting Machine) ซ่ึงเป็นกำรตดัตำมแนว
ยำวเพื่อให้ไดแ้ถบเหล็กตำมขนำดควำมกวำ้งท่ีลูกคำ้ตอ้งกำรแลว้มว้นกลบัคืนเป็นมว้น ซ่ึง
ผลิตภณัฑป์ระเภทน้ีลูกคำ้จะน ำไปตดัหรือข้ึนรูปเพื่อผลิตช้ินงำนต่อไป 

2. กำรตดัเหล็กแผน่ชนิดมว้น เป็นเหล็กแผน่ตำมควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ (Cutting to order) 
         เป็นกำรน ำเหล็กแผน่ชนิดมว้นมำคล่ีออกแลว้น ำมำผำ่นกำรตดัตำมแนวขวำงดว้ย

เคร่ืองจกัรส ำหรับตดัเหล็กแผน่ชนิดมว้นเป็นเหล็กแผน่ (Cutting   Machine) ตำมขนำด
ควำมกวำ้งและควำมยำวตำมท่ีลูกค้ำต้องกำร และน ำเหล็กแผ่นท่ีได้มำผ่ำนกำรตดัด้วย
เคร่ืองตดัเหล็กแผน่ยอ่ยตำมขนำด (Shearing Machine) หำกลูกคำ้ตอ้งกำรให้ตดัยอ่ยเหล็ก
แผน่ เพื่อใหไ้ดข้นำดท่ีเล็กลงตำมควำมตอ้งกำร  

 

   1.2 การให้บริการจัดหาเหล็กแผ่นชนิดม้วนเพือ่จ าหน่าย 
ธุรกิจกำรจดัหำเหล็กแผ่นชนิดมว้นเพื่อจ ำหน่ำยเป็นธุรกิจท่ีส ำคญัรองจำกธุรกิจ

กำรแปรรูปเหล็กแผ่นชนิดมว้น โดยบริษทัจะจดัหำเหล็กแผ่นชนิดมว้นทุกประเภทจำกทั้ง
ภำยในประเทศและต่ำงประเทศเพื่อจ ำหน่ำยให้แก่ผูป้ระกอบกำรอุตสำหกรรมกำรผลิต
ภำยในประเทศ โดยกำรจดัหำของบริษทัจะค ำนึงถึงควำมตอ้งกำรของลูกคำ้รวมทั้งคุณภำพ
ของสินคำ้เป็นส ำคญั เม่ือบริษทัไดรั้บสินคำ้มำจำกผูผ้ลิต บริษทัจะด ำเนินกำรจดัเก็บสินคำ้ไว้
ในคลงัสินคำ้เพื่อควำมพร้อมในกำรส่งมอบใหแ้ก่ลูกคำ้ตำมแผนกำรใชง้ำน 
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         1.3 การให้บริการรับจ้างแปรรูปเหลก็แผ่นชนิดม้วน  
   บริษทัมีกำรให้บริกำรรับจำ้งแปรรูปเหล็กแผ่นชนิดมว้นโดยลูกคำ้จะเป็นผูจ้ดัหำ

วตัถุดิบมำให้บริษทั  พร้อมทั้งระบุลักษณะผลิตภณัฑ์และขนำดท่ีต้องกำรเพื่อให้บริษทั
ด ำเนินกำรแปรรูปเป็นเหล็กแถบ (Slitting Coil) เหล็กแผน่ (Cutting Sheet) หรือเหล็กแผ่น
ยอ่ย (Shearing Sheet) โดยบริษทัจะเรียกเก็บค่ำบริกำรตำมลกัษณะช้ินงำนท่ีลูกคำ้ตอ้งกำร 

 
ส ำหรับผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นชนิดม้วนท่ีเป็นทั้ งวตัถุดิบในกำรแปรรูปและ

ผลิตภณัฑเ์พื่อกำรจ ำหน่ำยของบริษทัสำมำรถแบ่งออก เป็น 3 ประเภทหลกั ดงัน้ี 
1. เหล็กแผน่รีดเยน็ชนิดมว้น (Cold Rolled Coil) 

เหล็กแผ่นรีดเยน็ชนิดมว้นเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีน ำเอำเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดมว้นมำ
ผำ่นกระบวนกำรขดัผิวและลดควำมหนำลงดว้ยวิธีกำรรีดเยน็ เพื่อให้มีควำมหนำท่ีลดลง
และอบซ ้ ำซ่ึงท ำให้เหล็กแผน่รีดเยน็ท่ีไดมี้คุณสมบติัเหมำะส ำหรับกำรข้ึนรูป  โดยขนำด
ควำมหนำของเหล็กแผ่นรีดเย็นท่ีบริษทัมีจ ำหน่ำยนั้นจะมีขนำดควำมหนำตั้งแต่ 0.2 
มิลลิเมตร ถึง 3.2 มิลลิเมตร 

2. เหล็กแผน่รีดร้อนชนิดมว้น (Hot Rolled Coil) 
เหล็กแผน่รีดร้อนชนิดมว้นเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีผำ่นกำรกระบวนกำรผลิตโดยกำรน ำ

เหล็กแท่งทรงแบน (Slab) มำผ่ำนกำรรีดดว้ยควำมร้อนให้มีลกัษณะเป็นแผ่น มีขนำด
ควำมกวำ้ง ควำมยำว และควำมหนำท่ีแตกต่ำงกนั โดยเหล็กแผน่รีดร้อนชนิดมว้นท่ีบริษทั
มีจ ำหน่ำยนั้นจะมีขนำดควำมหนำตั้งแต่ 1.0 มิลลิเมตร ถึง 12.0 มิลลิเมตร ซ่ึงมีทั้งชนิด
เหล็กแผน่รีดร้อนธรรมดำและเหล็กแผน่รีดร้อนขดัผวิ (Hot Rolled Pickled & Oiled) 

3. เหล็กแผน่เคลือบชนิดมว้น (Coated Steel Coil)  
เหล็กแผ่นเคลือบชนิดมว้นเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีน ำเอำเหล็กแผ่นรีดร้อนหรือเหล็ก

แผ่นรีดเยน็ชนิดมว้นมำผ่ำนกระบวนกำรเคลือบผิว ซ่ึงผลิตภณัฑ์เหล็กแผ่นเคลือบชนิด
มว้นท่ีบริษทัมีจ ำหน่ำยนั้นมี 2 ประเภทคือ เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีดว้ยไฟฟ้ำ (Electro 
Galvanized Steel Coil) และเหล็กแผ่นชุบสังกะสีด้วยควำมร้อน (Hot- Dipped 
Galvanized Steel Coil) โดยมีขนำดควำมหนำตั้งแต่ 0.3 มิลลิเมตร ถึง 2.3 มิลลิเมตร 
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2) ผลติภัณฑ์เหลก็รูปพรรณ ได้แก่ ท่อเหลก็รีดเยน็  

บริษัทได้เร่ิมผลิตท่อเหล็กรีดเย็น โดยมีกลุ่มเป้ำหมำยหลักในกำรจ ำหน่ำยคือ กลุ่ม
อุตสำหกรรมยำนยนต ์อุตสำหกรรมเฟอร์นิเจอร์ และอุตสำหกรรมต่อเน่ืองต่ำงๆ   โดยขั้นตอนใน
กำรผลิตท่อเหล็กของบริษทัเร่ิมตั้งแต่กำรน ำเหล็กแผ่นรีดเย็นชนิดมว้นท่ีมีควำมหนำตั้งแต่ 0.5 
มิลลิเมตร ถึง 3.0  มิลลิเมตร มำผ่ำนกำรตดัด้วยเคร่ืองตัดเหล็กแผ่นชนิดม้วนเป็นแถบเหล็ก 
(Slitting Machine) ให้เป็นเหล็กแถบท่ีไดข้นำดหนำ้กวำ้งตำมท่ีตอ้งกำร แลว้มำผำ่นกระบวนกำร
ข้ึนรูปเป็นท่อเหล็กทรงกลม ซ่ึงมีขนำดเส้นผ่ำนศูนยก์ลำงตั้งแต่ 0.375 น้ิว ถึง 2.0 น้ิว ควำมยำว
มำตรฐำน 6 เมตร และควำมยำวตำมท่ีลูกคำ้ตอ้งกำรโดยมีควำมยำวสูงสุดไม่เกิน 8 เมตร  
 
ปัจจุบนั บริษทัมีเคร่ืองจกัรจ ำนวน 4 เคร่ือง ก ำลงักำรผลิตประมำณ 18,000 ตนัต่อปี โดยบริษทั
เนน้กำรผลิตท่อเหล็กตำมค ำสั่งซ้ือของลูกคำ้ (Made to Order) 

ทั้งน้ี รำยได้จำกสินคำ้เหล็กแผ่นชนิดมว้น เหล็กแผ่นแปรรูป และท่อเหล็กรีดเย็นของ
บริษทั ในปี 2556 มำจำกลูกคำ้ภำยในประเทศทั้งส้ิน และเป็นรำยไดท่ี้กระจำยตวัมำจำกลูกคำ้
หลำยๆกลุ่ม หลำยๆรำย มิไดพ้ึ่งพิงลูกคำ้รำยใดรำยหน่ึงเกิน 35% ของรำยไดร้วม ซ่ึงกลุ่มลูกคำ้
หลักๆของบริษทัได้แก่ ธุรกิจค้ำส่ง, ค้ำปลีกเหล็ก, รวมทั้ง อุตสำหกรรมต่อเน่ืองต่ำงๆ เพื่อ
น ำไปใชเ้ป็นวตัถุดิบในกำรผลิต โดย  

-  อุตสำหกรรมยำนยนต์ น ำท่อเหล็กรีดเย็น และเหล็กแผ่น ไปใช้เป็นว ัตถุดิบและ
ส่วนประกอบในกำรผลิตช้ินส่วนยำนยนต ์เช่น น ำไปใชผ้ลิตโครงสร้ำงตวัถงัรถยนต ์พื้น
กะบะ  ตวัถงัภำยนอกของรถยนต ์ประตูรถยนตแ์ละช้ินส่วนยำนยนต ์เป็นตน้  

-  อุตสำหกรรมเฟอร์นิเจอร์ น ำท่อเหล็กไปใช้เป็นโครงของเฟอร์นิเจอร์ชนิดต่ำง ๆ เช่น 
โต๊ะ เกำ้อ้ี ฉำกกั้นและใช้เหล็กแผ่นเป็นพื้นผิวเฟอร์นิเจอร์ เช่น ตูช้นิดต่ำงๆ ชั้นวำงของ 
และตูนิ้รภยั เป็นตน้  

-  อุตสำหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ น ำเหล็กแผ่นไปใช้เป็นส่วนประกอบในกำรผลิต
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำ เช่น  เคร่ืองซกัผำ้  เคร่ืองปรับอำกำศ  ตูเ้ยน็  เป็นตน้ 

-  อุตสำหกรรมบรรจุภณัฑ ์ น ำเหล็กแผน่รีดเยน็ไปใชใ้นกำรท ำ ถงับรรจุอำหำรขนำดใหญ่ 
ภำชนะหุงตม้ ถงัน ้ำ ถงัน ้ำมนั แทง้คน์ ้ำ เป็นตน้  

-  อุตสำหกรรมอ่ืนๆ ใชเ้หล็กแผน่เป็นช้ินส่วนในกำรท ำโครงสร้ำงวิศวกรรมต่ำงๆ และใช้
เป็นพื้นผวิของสินคำ้ตำมท่ีลูกคำ้ตอ้งกำร 
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แผนภูมิ แสดงสัดส่วนรำยไดก้ำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑเ์หล็กแผน่ชนิดมว้น เหล็กแผน่แปรรูป และท่อ
เหล็กแยกตำมอุตสำหกรรมของบริษทั ในปี 2556 
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ปัจจัยความเส่ียงทางธุรกจิ 
 
1 ความเส่ียงด้านการประกอบธุรกจิ 
 

1.1 ความเส่ียงจากการผนัผวนของราคาวตัถุดิบ 

เหล็กเป็นวตัถุดิบหลกัของบริษทัซ่ึงคิดเป็นประมำณร้อยละ 93 ของตน้ทุนขำย ซ่ึงมีกำร
เปล่ียนแปลงของรำคำตำมภำวะรำคำตลำดโลกตำมอุปสงคแ์ละอุปทำนของเหล็กแผน่รีดเยน็และรีด
ร้อนชนิดม้วนทั้งจำกภำยในและภำยนอกประเทศ เน่ืองจำกเหล็กแผ่นรีดเย็นและรีดร้อน เป็น
วตัถุดิบพื้นฐำนท่ีจ ำเป็นในกำรผลิตสินค้ำของอุตสำหกรรมกำรผลิตต่อเน่ืองท่ีส ำคญัต่ำงๆ เช่น 
อุตสำหกรรมยำนยนต ์อุตสำหกรรมเฟอร์นิเจอร์ อุตสำหกรรมก่อสร้ำง อุตสำหกรรมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำ 
และอุตสำหกรรมบรรจุภณัฑ์ เป็นตน้ ทั้งน้ีปริมำณควำมตอ้งกำรเหล็กของอุตสำหกรรมเหล่ำน้ีมำ
จำกกำรขยำยตวัของเศรษฐกิจทั้งจำกภำยในและภำยนอกประเทศ ส่วนทำงดำ้นอุปทำนของเหล็กใน
ตลำดมำจำกทั้งปริมำณกำรผลิตเหล็กแผน่รีดเยน็และรีดร้อนชนิดมว้นทั้งจำกโรงงำนภำยในประเทศ
และต่ำงประเทศ นอกจำกรำคำของเหล็กในประเทศซ่ึงถูกก ำหนดโดยอุปสงคแ์ละอุปทำนตำมภำวะ
ควำมตอ้งกำรของตลำดแลว้ ปัจจยัภำยนอกหรือเคร่ืองมือต่ำงๆของภำครัฐ เช่น กำรทุ่มตลำดของ
ผูผ้ลิตในตลำดโลก กำรก ำหนดมำตรกำรในกำรตอบโตก้ำรทุ่มตลำด และก ำแพงภำษีของประเทศ
ต่ำงๆ ก็เป็นตวัแปรในกำรก ำหนดรำคำของเหล็กในตลำดดว้ยเช่นกนั  ท ำให้บริษทัเกิดควำมเส่ียง
หำกบริษทัไม่สำมำรถปรับรำคำขำยสินคำ้ตำมตน้ทุนท่ีเพิ่มข้ึนได ้

อยำ่งไรก็ตำม กำรก ำหนดรำคำขำยสินคำ้ของบริษทันั้น ใชน้โยบำยตน้ทุนบวกก ำไร ซ่ึงท ำ
ใหบ้ริษทัสำมำรถรักษำส่วนต่ำงของก ำไรได ้อีกทั้งบริษทัยงัมีกำรติดตำมควำมเคล่ือนไหวของรำคำ
วตัถุดิบอย่ำงใกล้ชิด เพื่อประเมินสถำนกำรณ์ของตลำด แนวโน้มของรำคำและปริมำณควำม
ตอ้งกำรใช้เหล็กทั้งในและต่ำงประเทศ น ำมำประกอบกำรพิจำรณำและกำรตดัสินใจในกำรสั่งซ้ือ
และก ำหนดรำคำขำยของสินคำ้  รวมทั้งยงัมีนโยบำยในกำรก ำหนดรำคำขำยของสินคำ้โดยพิจำรณำ
จำกตน้ทุนขำยของบริษทัควบคู่ไปกบัรำคำตลำด ณ ขณะนั้น โดยรำคำขำยดงักล่ำวยงัคงอยูใ่นระดบั
ท่ีสำมำรถแข่งขนัในตลำดได ้

 
 1.2 ความเส่ียงจากการพึง่พงิผู้ผลติรายใหญ่ 

เหลก็แผ่นรีดเยน็ชนิดม้วน (Cold Rolled Coil) 
บริษทัซ้ือเหล็กแผน่รีดเยน็ชนิดมว้น (Cold Rolled Coil)  ซ่ึงเป็นวตัถุดิบหลกัในกำรแปรรูป

และกำรจ ำหน่ำยของศูนยบ์ริกำรเหล็กของบริษทัจำกผูผ้ลิตและผูจ้ดัจ  ำหน่ำยรำยใหญ่ของประเทศ
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ไทยซ่ึงมีเพียง 3 รำย คือ บริษทั สยำมยูไนเต็ดสตีล จ ำกดั (SUS) และบริษทั เหล็กแผ่นรีดเยน็ไทย 
จ ำกดั (มหำชน) (TCRSS) และ บริษทั สตำร์คอร์ จ  ำกดั  ซ่ึงปัจจุบนัปริมำณกำรผลิตเพียงพอกบั
ปริมำณควำมตอ้งกำรใช้ในประเทศ  อย่ำงไรก็ตำม บริษทัยงัคงมีควำมเส่ียงจำกกำรขำดแคลน
วตัถุดิบคือ หำกผูผ้ลิตทั้งสำมรำย หรือรำยใดรำยหน่ึงดงักล่ำว มีปัญหำกำรหยุดผลิตหรือก ำลงัผลิต
นอ้ยลงจนส่งผลกระทบต่ออุปทำนโดยรวมของตลำด และเกิดกำรส่งมอบวตัถุดิบให้แก่บริษทัไม่
ทนัตำมควำมตอ้งกำรใชข้องบริษทั และบริษทัอำจไม่สำมำรถจดัหำวตัถุดิบจำกแหล่งอ่ืนไดท้นัตำม
แผนกำรผลิตและกำรส่งมอบสินคำ้ใหแ้ก่ลูกคำ้ได ้ 

ทั้งน้ี ท่ีผำ่นมำบริษทัไม่เคยประสบปัญหำขำดส่งสินคำ้ให้กบัลูกคำ้ตำมสมมติฐำนดงักล่ำว 
เน่ืองจำกบริษทัมีอีกหน่ึงช่องทำงท่ีส ำคญัในกำรจดัหำวตัถุดิบคือกำรน ำเขำ้วตัถุดิบจำกต่ำงประเทศ 
โดยมีกำรวำงแผนอย่ำงรอบคอบเพื่อให้ทนัตำมแผนกำรผลิตและควำมตอ้งกำรของลูกคำ้มำโดย
ตลอด ทั้งน้ี ตำมนโยบำยกำรส ำรองวตัถุดิบของบริษทัมีกำรส ำรองไวอ้ยำ่งนอ้ย 2 เดือน ซ่ึงวตัถุดิบ
ดังกล่ำวมำจำกประเทศต่ำงๆ เช่น เกำหลีใต้, อินเดีย เป็นต้น โดยมีสัดส่วน กำรสั่งซ้ือจำก
ต่ำงประเทศในปี 2556 ประมำณร้อยละ 1.17 ของยอดกำรสั่งซ้ือเหล็กทั้งหมด 

 
เหลก็แผ่นรีดร้อนชนิดม้วน (Hot Rolled Coil) 

ปัจจุบนับริษทัซ้ือเหล็กแผน่รีดร้อน (Hot Rolled Coil) ซ่ึงเป็นวตัถุดิบหลกัเกือบทั้งหมด
จำกผูผ้ลิตและจ ำหน่ำยเหล็กแผน่รีดร้อนรำยใหญ่ของประเทศไทย 3 รำย คือ บริษทั  สหวิริยำสตีล
อินดสัตรี จ  ำกดั(มหำชน) (SSI) บริษทั จี เจ สตีล จ ำกดั(มหำชน) (GJS) และ บริษทั จี สตีล จ ำกดั
(มหำชน) (G Steel) ซ่ึงผูผ้ลิตเหล็กแผน่รีดร้อนชนิดมว้นในประเทศเพียง 3 อยำ่งไรก็ตำม บริษทั จี 
สตีล จ ำกดั(มหำชน) (G Steel) ไดห้ยุดก ำลงักำรผลิตตั้งแต่ ไตรมำสท่ี 3 ปี 2555 เป็นตน้มำ และ
ยงัคงมีควำมไม่แน่นอนในกำรเปิดผลิตอีกคร้ัง ส่งผลให้บริษทัมีควำมเส่ียงจำกกำรขำดแคลน
วตัถุดิบมำกยิง่ข้ึน จำกเดิมท่ีอำจมีควำมเส่ียงกรณีท่ีผูผ้ลิตทั้งสำมรำยไม่สำมำรถจดัส่งวตัถุดิบให้กบั
บริษทัไดต้ำมก ำหนดอยูแ่ลว้ และบริษทัไม่สำมำรถจดัหำวตัถุดิบจำกแหล่งอ่ืนเขำ้มำทดแทนไดท้นั
แผนกำรผลิตสินคำ้ตำมท่ีไดรั้บค ำสั่งซ้ือสินคำ้จำกลูกคำ้   

อย่ำงไรก็ตำมบริษทัไดห้ำวิธีป้องกนัควำมเส่ียงดงักล่ำวโดยกำรจดัหำวตัถุดิบแหล่งอ่ืน ๆ 
จำกต่ำงประเทศ และมีกำรส ำรองวตัถุดิบดงักล่ำวไวใ้นปริมำณสูงมำทดแทน โดยมีสัดส่วน กำร
สั่งซ้ือจำกต่ำงประเทศในปี 2556 ประมำณร้อยละ 53.79 ของยอดกำรสั่งซ้ือเหล็กทั้งหมด 

 
เหลก็แผ่นเคลอืบชนิดม้วน (Coated Steel Coil) 

บริษทัมีมูลค่ำกำรสั่งซ้ือเหล็กแผ่นเคลือบชนิดมว้นคิดเป็นอตัรำส่วนร้อยละ 3.98 ของ
ปริมำณกำรสั่งซ้ือเหล็กทั้งหมดของบริษทัในปี 2556 โดยกำรซ้ือในประเทศ บริษทัไดมี้กำรสั่งซ้ือ
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เหล็กแผน่เคลือบชนิดมว้นจำกผูผ้ลิตในประเทศท่ีส ำคญัเพียงรำยเดียว คือ บริษทั เหล็กแผน่เคลือบ
ไทย จ ำกดั ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีด้วยกรรมวิธีทำงไฟฟ้ำ โดยปริมำณกำรผลิต
ปัจจุบนัเพียงพอกบัปริมำณควำมตอ้งกำรใช้ในประเทศ ดงันั้นกำรท่ีบริษทัสั่งซ้ือเหล็กแผน่เคลือบ
ชนิดมว้นจำกผูผ้ลิตรำยเดียวท ำใหบ้ริษทัมีควำมเส่ียงในกำรพึ่งพิงผูผ้ลิตรำยเดียว และควำมเส่ียงจำก
กำรขำดแคลนวตัถุดิบในกำรผลิตสินคำ้  

อยำ่งไรก็ตำมบริษทัยงัคงป้องกนัควำมเส่ียงดงักล่ำวโดยกำรจดัหำวตัถุดิบแหล่งอ่ืน ๆ จำก
ต่ำงประเทศ และมีกำรส ำรองวตัถุดิบดงักล่ำวไวใ้นปริมำณสูงมำทดแทนเช่นกนั 

 
ดงันั้นเพื่อลดควำมเส่ียงจำกกำรพึ่งพิงผูผ้ลิตวตัถุดิบรำยใหญ่และกำรขำดแคลนวตัถุดิบ

หลักทั้ง 3 ประเภทดังกล่ำวข้ำงต้น ซ่ึงถือเป็นต้นทุนกำรผลิตหลักของบริษทั และเพื่อเป็นกำร
บริหำรจดักำรตน้ทุนกำรผลิตให้มีประสิทธิภำพ  บริษทัไดมี้กำรวำงแผนกำรผลิตและด ำเนินกำร
สั่งซ้ือเหล็กแผ่นประเภทต่ำง ๆ ล่วงหน้ำประมำณ 2-3 เดือน โดยค ำนึงถึงแนวโน้มของรำคำและ
ปริมำณควำมต้องกำรใช้วตัถุดิบเป็นส ำคญั นอกจำกน้ี บริษทัยงัได้สั่งซ้ือวตัถุดิบจำกผูผ้ลิตใน
ต่ำงประเทศท่ีมีคุณภำพท่ีดีเช่นเดียวกบัในประเทศและมีรำคำท่ีถูกกวำ่ภำยในประเทศ เพื่อป้องกนั
กำรเกิดภำวะกำรขำดแคลนวตัถุดิบ และเพื่อเป็นกำรบริหำรตน้ทุนสินคำ้ดว้ย 

 
1.3 ความเส่ียงเกีย่วกบัการเปลี่ยนแปลงกฎหมายด้านการแข่งขัน 

  ควำมเส่ียงเก่ียวกบักำรเปล่ียนแปลงกฎหมำยท่ีมีผลต่อกำรแข่งขนั ไดแ้ก่ 
- มำตรกำรเพื่อตอบโตก้ำรทุ่มตลำด และกำรอุดหนุนโดยให้เก็บอำกรเหล็กแผน่รีดร้อนชนิดเป็น

มว้น และไม่เป็นมว้นจำก 16 ประเทศ ไดแ้ก่ ประเทศญ่ีปุ่น สำธำรณรัฐแอฟริกำใต ้สหพนัธรัฐ
รัสเซีย สำธำรณรัฐ คำซคัสถำน สำธำรณรัฐอินเดีย สำธำรณรัฐเกำหลี ไตห้วนั สำธำรณรัฐเวเน
ซูเอลำ สำธำรณรัฐอำร์เจนตินำ ประเทศยเูครน  สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนแอลจีเรีย 
สำธำรณรัฐอินโดนีเซีย สำธำรณรัฐสโลวกั ประเทศโรมำเนีย ประเทศมำเลเซีย และสำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน ทั้งน้ี ผลของมำตรกำรดงักล่ำว ซ่ึงท ำให้ตอ้งเสียภำษีเพิ่มข้ึนในอตัรำร้อยละ 0 – 
128.11 ของรำคำ CIF ท ำให้รำคำเหล็กน ำเขำ้จำกต่ำงประเทศมีระดบัรำคำท่ีสูงกวำ่เหล็กท่ีผลิต
ในประเทศมำก 

- มำตรกำรเพื่อตอบโตก้ำรทุ่มตลำด สินคำ้เหล็กแผน่รีดร้อนเจือโบรอนชนิดเป็นมว้นและไม่เป็น
มว้น ท่ีมีแหล่งก ำเนิดจำกสำธำรณรัฐประชำชนจีน เม่ือวนัท่ี 24 ธันวำคม 2555 มีผลบงัคบัใช้
เป็นระยะเวลำ 5 ปี นบัจำกวนัท่ีประกำศ ซ่ึงท ำให้ตอ้งเสียภำษีเพิ่มข้ึนในอตัรำร้อยละ 14.28-
19.47 ของรำคำ CIF 
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- มำตรำกำรปกป้องจำกกำรน ำเขำ้สินคำ้เหล็กแผ่นรีดร้อนเจืออ่ืน ๆ ชนิดเป็นมว้นและไม่เป็น
มว้น  มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 15 กุมภำพนัธ์ 2556 มีผลบงัคบัใชเ้ป็นระยะเวลำ 3 ปี นบัจำกวนั
บงัคบัใช ้ซ่ึงท ำให้ตอ้งเสียภำษีเพิ่มข้ึนในอตัรำร้อยละ 44.20, 43.57, 42.95 ของรำคำ CIF ในปี 
2556, 2557 และ 2558 ตำมล ำดบั 
 ดงันั้น เพื่อรักษำระดบัควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั ทำงบริษทัจึงได้ด ำเนินกำรเสำะหำ 
สร้ำงควำมสัมพนัธ์ และน ำเขำ้วตัถุดิบท่ีมีคุณภำพจำกต่ำงประเทศในหลำกหลำยประเทศ ท่ีมี
รำคำถูกกวำ่เขำ้มำเพื่อกระจำยควำมส่ียงในดำ้นน้ี  
 นอกจำกน้ี กำรมีมำตรฐำนอุตสำหกรรมส ำหรับเหล็กแผน่รีดร้อน และเหล็กแผน่รีดเยน็ ท ำ
ใหผู้ผ้ลิตทุกรำยทั้งในประเทศ และต่ำงประเทศ ตอ้งผำ่นกำรตรวจสอบมำตรฐำนอุตสำหกรรม 
ซ่ึงถือเป็นอุปสรรคในกำรน ำเข้ำเหล็กจำกต่ำงประเทศเช่นกัน ซ่ึงปัจจุบนั บริษัทได้จดัตั้ ง
หน่วยงำนในกำรด ำเนินกำรยื่นเอกสำร หลกัฐำน เพื่อขอใบอนุญำตตำมำตรฐำนดงักล่ำว โดยท่ี
ผำ่นมำ กำรติดต่อเป็นไปดว้ยดีมำโดยตลอด 

 
1.4 ความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น 

บริษทัมีกำรน ำเขำ้วตัถุดิบเหล็กแผน่รีดเยน็ชนิดมว้น เหล็กแผน่รีดร้อนชนิดมว้น และเหล็ก
แผ่นเคลือบชนิดม้วนจำกผูผ้ลิตในต่ำงประเทศ หำกบริษทัไม่สำมำรถจดัหำวตัถุดิบบำงขนำด
ภำยในประเทศได ้หรือรำคำเหล็กดงักล่ำวในต่ำงประเทศซ่ึงรวมค่ำใชจ่้ำยในกำรขนส่งแลว้มีรำคำ
ต ่ำกวำ่รำคำภำยในประเทศ  ซ่ึงรำคำท่ีตกลงซ้ือขำยเหล็กกบัผูผ้ลิตในต่ำงประเทศจะถูกก ำหนดใน
รูปเงินสกุลดอลลำร์สหรัฐ  ซ่ึงกำรน ำเขำ้ดงักล่ำวท ำให้บริษทัมีควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวนของ
อตัรำแลกเปล่ียน  

 อยำ่งไรก็ตำม บริษทัมีนโยบำยทำงกำรเงินในกำรลดควำมเส่ียงของอตัรำแลกเปล่ียน   โดย
กำรท ำสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้บำงส่วน  (Forward Contract) เพื่อป้องกนัควำม
เส่ียงท่ีอำจจะเกิดข้ึนจำกกำรเปล่ียนแปลงของอตัรำแลกเปล่ียนได ้

 
1.5 ความเส่ียงจากภัยธรรมชาติ 

ภยัธรรมชำติถือเป็นควำมเส่ียงหน่ึงในกำรด ำเนินธุรกิจของทุกกิจกำร ทุกอุตสำหกรรมใน
ปัจจุบนั โดยเฉพำะอุทกภยัท่ีเกิดข้ึนกบักรุงเทพมหำนครและจงัหวดัต่ำงๆบริเวณภำคกลำงในปี 
2554 ท่ีผ่ำนมำนั้น ถือเป็นควำมเส่ียงดำ้นภยัธรรมชำติท่ีมีควำมรุนแรงท่ีสุดท่ีเกิดกบัทุกธุรกิจใน
พื้นท่ีดงักล่ำว ถึงแมว้่ำทรัพยสิ์นใดๆของบริษทัจะไม่ไดรั้บควำมเสียหำยโดยตรง แต่ทำงบริษทั
ได้รับผลกระทบโดยอ้อมจำกควำมเสียหำยท่ีกิจกำรของลูกคำ้กลุ่มต่ำงๆได้รับ รวมไปถึงภำวะ
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยชะลอตวั  
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อยำ่งไรก็ตำม ถึงแมว้ำ่ภยัธรรมชำติเหล่ำน้ีทำงบริษทัจะไม่สำมำรถป้องกนัไม่ให้เกิดข้ึนได ้
แต่ทำงบริษทัได้เตรียมตวัป้องกันสถำนท่ีส่ิงก่อสร้ำง ท่ีเก็บวตัถุดิบ/สินค้ำ ท่ีเก็บเอกสำร และ
ทรัพย์สินส ำคญัอ่ืนๆ ไวใ้ห้พร้อมกบัเหตุกำรณ์ท่ีอำจเกิดข้ึนอีกได้ในปีน้ีหรือปีต่อๆไปขำ้งหน้ำ
เพื่อให้ได้รับควำมเสียหำยน้อยท่ีสุด รวมไปถึงกำรเตรียมตวัทำงด้ำนกำรเงินส ำหรับรองรับกับ
เหตุกำรณ์ท่ีอำจเกิดข้ึน เพื่อไวส้ ำรองพร้อมใชใ้นกำรป้องกนัหรือบูรณะซ่อมแซมทรัพยสิ์น และใช้
เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกรณีท่ีลูกคำ้กลุ่มต่ำงๆไดรั้บผลกระทบและไม่สำมำรถช ำระค่ำสินคำ้ได้
ตำมก ำหนด กำรเตรียมตวัเหล่ำน้ีลว้นเป็นส่ิงท่ีผูบ้ริหำรตระหนกัถึงเพื่อรักษำให้กำรด ำเนินงำนของ
บริษัทอยู่รอดได้และสำมำรถเจริญเติบโตต่อไปได้ แม้จะต้องเผชิญกับภัยธรรมชำติท่ียำกจะ
คำดกำรณ์ในอนำคตก็ตำม 

 
1.6 ความเส่ียงจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยในประเทศสหรัฐอเมริกาและกลุ่มประเทศ EU 

วกิฤตเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกำ เร่ิมเกิดข้ึนกลำงปี ค.ศ. 2007 หรือ พ.ศ. 2550 และเห็นผล
รุนแรงข้ึนเร่ือยๆในปี 2008 บำงคร้ังเรียกว่ำ วิกฤตกำรณ์แฮมเบอร์เกอร์ (Hamburger Crisis) 
เน่ืองจำกปัญหำวิกฤตเศรษฐกิจเร่ิมเกิดข้ึนท่ีสหรัฐอเมริกำและส่งผลกระทบต่อเน่ืองไปทัว่โลก 
เน่ืองจำกสหรัฐอเมริกำเป็นประเทศมหำอ ำนำจและเป็นประเทศคู่คำ้ท่ีส ำคญัทั้งทำงดำ้นกำรคำ้ กำร
ลงทุนและกำรเงินขำ้มชำติ ผลกระทบคร้ังน้ีท ำให้อตัรำกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจทัว่โลกลดลง 
โดยเฉพำะในปี 2009 เป็นปีท่ีไดรั้บผลกระทบรุนแรงผลผลิตมวลรวมประชำชำติของสหรัฐอเมริกำ 
กลุ่มสหภำพยโุรปและเอเชียลดลงมำก เช่นเดียวกบัวกิฤตเศรษฐกิจยโุรปเป็นวกิฤตท่ีเกิดข้ึนในยุโรป 
เม่ือ ค.ศ. 2009 หรือ พ.ศ. 2552 โดยมีประเทศกรีซเป็นจุดเร่ิมตน้ของวิกฤตในคร้ังน้ี และสำเหตุ
ส ำคญัมำจำกประเทศมีกำรก่อหน้ีสำธำรณะในสัดส่วนท่ีสูง ควำมกงัวลเร่ืองหน้ีสินของกรีซ ไม่
เพียงแต่ท ำใหเ้กิดควำมต่ืนตระหนกเฉพำะในยโุรปเท่ำนั้น แต่ยงัสร้ำงควำมวติกกงัวลไปทัว่โลกดว้ย
เกรงวำ่วกิฤตจะรุกลำมไปยงัประเทศอ่ืนๆทั้งในยโุรปและทัว่โลก  

ผลของวิกฤตเศรษฐกิจของทั้งสองภูมิภำคในคร้ังน้ีน ำไปสู่ปัญหำสภำพคล่องและกำร
วำ่งงำน ก ำลงัซ้ือลดลง กำรลงทุนลดลง และเศรษฐกิจถดถอย ส่งผลใหป้ระเทศอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งมีอุป
สงค์รวมลดลงด้วยจึงท ำให้อัตรำกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจของประเทศอ่ืนๆลดลงเช่นกัน 
ขณะเดียวกนัรำคำเหล็กโดยรวมของโลกนั้น ไดรั้บปัจจยัมำจำกภำวะเศรษฐกิจเช่นกนั เพรำะเหล็ก
ถือเป็นวตัถุดิบหลกัท่ีใชใ้นกำรลงทุนทำงอุตสำหกรรม ท ำให้ตั้งแต่เกิดวิกฤตเป็นตน้มำ ทำงบริษทั
ตอ้งเผชิญกบัภำวะรำคำเหล็กท่ีลดลงและผนัผวนมำกข้ึนอยูต่ลอดเวลำ 

อยำ่งไรก็ตำม ภำวะเศรษฐกิจถดถอยจำกทั้งสองภูมิภำคดงักล่ำวเร่ิมทยอยปรับตวัดีข้ึนเป็น
ล ำดบัจนปัจจุบนั ส่งผลใหร้ำคำวตัถุดิบเหล็กเพิ่มปรับตวัดีข้ึนเร่ือยๆ ขณะเดียวกนัทำงคณะผูบ้ริหำร
ของบริษทัไดค้อยติดตำมสถำนกำรณ์กำรเปล่ียนแปลงของภำวะเศรษฐกิจของทัว่โลกอยำ่งใกลชิ้ด
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อยูต่ลอดเวลำ โดยเฉพำะประเทศมหำอ ำนำจท่ีอำจส่งผลกระทบต่อรำคำเหล็กของโลก อยำ่งเช่น 
สหรัฐอเมริกำ, กลุ่ม EU , จีน และญ่ีปุ่น เป็นตน้ เพื่อท ำกำรวำงแผนปรับเปล่ียนกลยทุธ์และช่วงเวลำ
ในกำรสั่งซ้ือวตัถุดิบและกำรเก็บสตอ๊ควตัถุดิบใหไ้ดต้น้ทุนท่ีต ่ำท่ีสุด เพรำะโครงสร้ำงก ำไรของ
บริษทันั้นมีปัจจยัส ำคญัมำจำกกำรควบคุมตน้ทุนวตัถุดิบนัน่เอง  

 
1.7 ความเส่ียงจากความไม่สงบทางการเมืองในประเทศ 

ในช่วงปลำยปี 2556 เกิดขอ้ขดัแยง้ทำงกำรเมืองไทยอยำ่งหนกัระหวำ่งฝ่ำยต่อตำ้น/ขบัไล่
รัฐบำล (ผูชุ้มนุม) และฝ่ำยรัฐบำล/กลุ่มผูส้นบัสนุนรัฐบำล โดยท่ีควำมขดัแยง้ดงักล่ำวยงัคงด ำเนิน
ต่อเน่ืองมำจนถึงตน้ปี 2557 นั้น ไดส่้งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจไทยโดยรวม โดยเฉพำะธุรกิจ
กำรท่องเท่ียว กำรส่งออก และกำรลงทุน รวมไปถึงนโยบำยกำรลงทุนระดับมหภำคของรัฐได้
หยุดชะงักไปด้วย ส่ิงเหล่ำน้ีล้วนส่งผลต่อเป็นลูกโซ่ถึงผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทเช่นกัน 
เน่ืองจำกเม่ือไม่มีกำรลงทุน และมีกำรบริโภคน้อยลง ฐำนลูกคำ้ของบริษทัท่ีเป็นภำคอุตสำหกรรม
จึงมีควำมตอ้งกำรซ้ือวตัถุดิบน้อยลงดว้ย อนัส่งผลกระทบโดยตรงต่อปริมำณกำรขำยของบริษทั 
และส่งผลกระทบต่อรำคำเหล็กในประเทศโดยรวม  

ถึงแมว้ำ่ควำมเส่ียงจำกควำมไม่สงบทำงกำรเมืองน้ี ทำงบริษทัจะไม่สำมำรถป้องกนัไม่ให้
เกิดข้ึนและหลีกเล่ียงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนดงักล่ำวไม่ได ้แต่เน่ืองจำกบริษทัมีจุดแขง็ในเร่ืองของกำรมี
ลูกคำ้จ ำนวนมำกรำย ซ่ึงปัจจุบนัมีกวำ่ 700 รำย และกลุ่มลูกคำ้นั้นอยูใ่นธุรกิจท่ีหลำกหลำยประเภท 
มีกำรกระจำยควำมเส่ียงไดไ้ปในหลำกหลำยอุตสำหกรรม ทำงบริษทัจึงพยำยำมบรรเทำผลกระทบ
ดำ้นยอดขำยจำกควำมเส่ียงดงักล่ำว โดยเจำะกลุ่มลูกคำ้ทั้งรำยเก่ำและใหม่ในตลำดท่ีสินคำ้ไม่ไดรั้บ
ผลกระทบจำกกำรท่ีผูบ้ริโภคลดลงมำกนกั รวมไปถึงคณะผูบ้ริหำรไดค้อยติดตำมข่ำวสำรและระวงั
สังเกตกำรณ์สถำนกำรณ์บำ้นเมืองอย่ำงใกลชิ้ด เพื่อเตรียมแผนปรับกลยุทธ์ในกำรด ำเนินงำนให้มี
ประสิทธิภำพและทนัท่วงทีอยูต่ลอดเวลำ เช่น ทำงบริษทัไดมี้แผนหยดุกำรลงทุนส ำคญัๆ และมีกำร
ปรับลดยอดเก็บสตอ๊ควตัถุดิบใหเ้หมำะสมกบัสถำนกำรณ์ เป็นตน้ 

 
2 ความเส่ียงด้านการบริหาร การจัดการ 

2.1 ความเส่ียงจากการทีบ่ริษัทมีกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ถือหุ้นรวมกนัมากกว่าร้อยละ 50 
ณ วนัท่ี 28 กุมภำพนัธ์ 2557 กลุ่มชยัสุพฒัน์ ถือหุ้นในบริษทัคิดเป็นประมำณร้อยละ 85.07 

ของทุนจดทะเบียนท่ีเรียกช ำระแล้วจ ำนวน 496,168,826 บำท และครอบครัวชยัสุพฒัน์ยงัเป็น
กรรมกำรผูมี้อ ำนำจและผูบ้ริหำรบริษทั จึงส่งผลให้กลุ่มผูถื้อหุ้นใหญ่ดงักล่ำวสำมำรถควบคุมมติท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้นไดเ้กือบทั้งหมดไม่วำ่จะเป็นเร่ืองกำรแต่งตั้งกรรมกำร หรือกำรขอมติในเร่ืองอ่ืนท่ี
ตอ้งใชเ้สียงส่วนใหญ่ของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ยกเวน้เร่ืองท่ีกฎหมำยหรือขอ้บงัคบับริษทัก ำหนดให้
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ตอ้งไดรั้บเสียง 3 ใน 4 ของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ดงันั้น ผูถื้อหุ้นรำยอ่ืนจึงอำจไม่สำมำรถรวบรวม
คะแนนเสียง  เพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นใหญ่เสนอได ้ นอกเหนือจำกคณะกรรมกำร
ตรวจสอบท่ีท ำหน้ำท่ีแทนผูถื้อหุ้นรำยย่อย อยำ่งไรก็ตำม ท่ีผำ่นมำ กลุ่มผูบ้ริหำรหรือกลุ่มผูถื้อหุ้น
ใหญ่ดงักล่ำวไดบ้ริหำรงำนและลงมติโดยเห็นประโยชน์แก่บริษทัและผูถื้อหุ้นโดยรวมเป็นหลกัมำ
โดยตลอด 

 
2.2 ความเส่ียงจากการให้เครดิตลูกค้า 

คือควำมเส่ียงจำกกำรท่ีลูกคำ้ไม่สำมำรถช ำระค่ำสินคำ้ตำมเง่ือนไขท่ีตกลงไวไ้ด ้หรือช ำระ
เงินล่ำช้ำกว่ำระยะเวลำท่ีตกลงไว ้ซ่ึงอำจท ำให้บริษทัฯ ประสบปัญหำสภำพคล่อง หรือเกิดควำม
สูญเสียทำงกำรเงินได ้
  บริษทัมีขอ้ปฏิบติัในกำรพิจำรณำให้เครดิตแก่ลูกคำ้ท่ีเคร่งครัด กล่ำวคือ บริษทัพิจำรณำ
จำกงบกำรเงินลูกคำ้ ประวติัลูกคำ้ กำรจ่ำยช ำระหน้ี  และกำรจ ำกดัวงเงินกำรให้เครดิต เพื่อเป็นกำร
ป้องกนัควำมเส่ียงจำกกำรผิดนดัช ำระหน้ีค่ำสินคำ้ท่ีอำจเกิดข้ึน นอกจำกน้ี บริษทัมีฐำนลูกหน้ีท่ี
ค่อนขำ้งกระจำยตวัและมีจ ำนวนมำกรำยซ่ึงบริษทัไม่ไดย้ดึติดกบัฐำนลูกหน้ีกำรคำ้กลุ่มใดกลุ่มหน่ึง
เป็นหลกั 
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โครงสร้างเงินทุน 
 

หลกัทรัพยข์องบริษทั 
ทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแลว้ของบริษทั ดงัน้ี 
 
ทุนจดทะเบียน  เดิมเท่ำกบั 625,000,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 1.00 บำท โดยในปี 2556 มีกำร

เปล่ียนแปลงดงัน้ี 
- วนัท่ี 6 ก.พ. 2556 บริษทัไดท้  ำกำรลดทุนจดทะเบียนท่ีช ำระแลว้จ ำนวน  

3,833,700 หุน้ ท ำใหเ้หลือจ ำนวนหุ้นสำมญัจดทะเบียนเท่ำกบั 
621,166,300 หุ้น มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 1 บาท 

- วนัท่ี 4 ธนัวำคม 2556 บริษทัแจง้ต่อตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยถึง
กำรเพิ่มทุนจดทะเบียนท่ีช ำระแลว้ของบริษทัจ ำนวน 2,526 หุน้ เน่ืองจำก 
วนัท่ี 29 พฤศจิกำยน 2556 อนัเป็นวนัสุดทำ้ยของกำรใชสิ้ทธิของใบส ำคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญัของบริษทั (CSP-W1) ไดมี้ผูม้ำใชสิ้ทธิตำม
จ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิรวม 2,526 หน่วย (อตัรำกำรใชสิ้ทธิ 1 หน่วย 
ต่อหุ้นสำมญัใหม่ 1 หุน้) ท ำใหบ้ริษทัมีจ ำนวนหุน้สำมญัจดทะเบียน
เพิ่มข้ึนเท่ำกบั 621,168,826 หุ้น มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 1 บาท 

ทุนท่ีเรียกช ำระแลว้ เดิมจ ำนวน 500,000,000.00 บำท ปัจจุบนั เท่ำกบั 496,168,826.00 บำท 
แบ่งเป็นหุน้สำมญั  เดิมเท่ำกบั 500,000,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 1.00 บำท โดยในปี 2556 มีกำร

เปล่ียนแปลง ดงัน้ี  
-  วนัท่ี 6 ก.พ. 2556 บริษทัไดท้  ำกำรลดทุนจดทะเบียนท่ีช ำระแลว้จ ำนวน 

3,833,700 หุน้ ท ำใหเ้หลือจ ำนวนหุน้สำมญัท่ีออกและเรียกช ำระแลว้
เท่ำกบั 496,166,300 หุ้น มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็น 
496,166,300.00 บาท* 

- วนัท่ี 12 ธนัวำคม 2556 บริษทัไดด้ ำเนินกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนท่ีช ำระแลว้
ของบริษทัจ ำนวน 2,526 หุน้ เน่ืองจำก วนัท่ี 29 พฤศจิกำยน 2556 อนัเป็น
วนัสุดทำ้ยของกำรใชสิ้ทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญัของ
บริษทั (CSP-W1) ไดมี้ผูม้ำใชสิ้ทธิตำมจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิรวม 
2,526 หน่วย (อตัรำกำรใชสิ้ทธิ 1 หน่วย ต่อหุน้สำมญัใหม่ 1 หุน้ มูลค่ำท่ี
ตรำไวหุ้้นละ 1 บำท) ท ำใหบ้ริษทัมีจ ำนวนหุน้สำมญัท่ีออกและเรียกช ำระ
แลว้เพิ่มข้ึนเท่ำกบั 496,168,826 หุ้น มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็น 
496,168,826.00 บาท 
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มูลค่ำท่ีตรำไว ้ หุน้ละ  1.00 บำท 
 
*หมำยเหตุ ตำมท่ีบริษทัไดซ้ื้อหุน้คืนจำกผูถื้อหุ้นตั้งแต่วนัท่ี 12 มกรำคม 2552 จ ำนวน 3,833,700 หุน้ และ
มิไดจ้  ำหน่ำยหุน้สำมญัท่ีซ้ือคืนเม่ือครบก ำหนด 3 ปี ท ำใหบ้ริษทัตอ้งตดัหุน้สำมญัท่ีซ้ือคืนท่ีจ ำหน่ำยไม่ได้
และลดทุนจดทะเบียนของบริษทัตำมขอ้ก ำหนดของกฎหมำย โดยบริษทัไดแ้จง้ต่อตลำดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 24 มกรำคม 2556 และไดด้ ำเนินกำรลดทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแลว้จำก 
500,000,000.00 บำท เหลือ 496,166,300.00 บำท โดยกำรตดัหุ้นสำมญัท่ีซ้ือคืนและไม่ไดจ้  ำหน่ำยจ ำนวน 
3,833,700 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท คิดเป็นจ ำนวนเงิน 3,833,700.00 บำท โดยบริษทัไดด้ ำเนินกำรจด
ทะเบียนต่อกระทรวงพำณิชยเ์รียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี 6 กุมภำพนัธ์ 2556 
 

รายช่ือผู้ถือหุ้นใหญ่ 
 
ปัจจุบนับริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) โดยมีหุน้สำมญัท่ีออกและ

เรียกช ำระแลว้ จ ำนวน 496,168,826 หุน้ ซ่ึงมีรำยช่ือผูถื้อหุน้รำยใหญ่ ณ วนัท่ี 28 กุมภำพนัธ์ 2557 (มูลค่ำท่ี
ตรำไวหุ้้นละ 1.00 บำท) ดงัน้ี 

 
ล าดับที ่ รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น %การถือหุ้น 

1. ครอบครัวชยัสุพฒัน์**       421,983,100 85.07 
2. นำยพรเลิศ  พรศำศวตั        16,449,950 3.32 
3. นำยปลวชัร  สัตยธรรม    11,217,900 2.26 
4. นำยวเิชียร ศรีมุนินทร์นิมิต          8,931,000 1.80 
5. นำงวมิลรัตน์   บูรีจิตตินนัท์          7,430,000 1.50 
6. หุน้ซ้ือคืน          3,833,700 0.77 

                                 รวม      469,845,650 94.72 
                                 ผูถื้อหุน้รำยยอ่ย        26,323,176 5.28 
                                 จ  ำนวนหุน้รวม      496,168,826 100.00 

       

หมายเหต ุ: **  ครอบครัวชัยสุพฒัน์ ประกอบด้วย บริษัท ชัยสุพฒัน์ จ ากดั ซ่ึงมทุีนจดทะเบียน 100.0 ล้านบาท โดยมี
ครอบครัวชัยสุพฒัน์เป็นผู้ถอืหุ้นใหญ่ และบุคคลในครอบครัวชัยสุพฒัน์เป็นกรรมการ ดงัรายช่ือ
ต่อไปนี ้  
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ล าดบัที ่ รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1. บริษัท ชัยสุพฒัน์ จ ากดั* 175,000,000 35.27 

2. นางสาวจุฑามาศ  ชัยสุพฒัน์ 45,676,400 9.21 

3. นายพงษ์สวสัดิ์  ชัยสุพฒัน์ 42,956,600 8.66 

4. นายสุภชัย   ชัยสุพฒัน์ 42,000,000 8.47 

5. นางอรสา    ชัยสุพฒัน์ 42,000,000 8.47 

6. นายวรีศักดิ์  ชัยสุพฒัน์ 30,350,000 6.12 

7. นายกฤษดา  ชัยสุพฒัน์ 30,000,000 6.05 

8. นางพนัธิภา  ชิวธนาสุนทร 10,000,000 2.01 

9. นายกสิน  ชิวธนาสุนทร   4,000,100 0.81 
                           รวม 421,983,100   85.07 

                                  
                                  * ดูรายละเอียดเร่ืองการประกอบธุรกิจและกลุ่มผู้ถือหุ้นได้ในหัวข้อ “รายการระหว่างกัน” 
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โครงสร้างการจัดการ 

 

คณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการผู้จดัการกรรมการผู้จดัการ

ผู้อ านวยการฝ่ายขาย
และการตลาด

ผู้อ านวยการฝ่ายขาย
และการตลาด

ผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทัว่ไปผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทัว่ไป ผู้อ านวยการฝ่ายการเงินและบญัชีผู้อ านวยการฝ่ายการเงินและบญัชี

ฝ่ายจดัซือ้ฝ่ายจดัซือ้

ฝ่ายขายฝ่ายขาย

ฝ่ายลกูค้าสมัพนัธ์ฝ่ายลกูค้าสมัพนัธ์

ฝ่ายโรงงาน
และคลงัสนิค้า
ฝ่ายโรงงาน
และคลงัสนิค้า

ฝ่ายควบคมุคณุภาพฝ่ายควบคมุคณุภาพ

ฝ่ายวศิวกรรมฝ่ายวศิวกรรม

ฝ่ายผลติฝ่ายผลติ

ผู้อ านวยการฝ่ายบคุคลผู้อ านวยการฝ่ายบคุคล

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร

ฝ่ายการเงินฝ่ายการเงิน

ฝ่ายบญัชีฝ่ายบญัชี

ฝ่ายบคุคลฝ่ายบคุคล

ฝ่ายสวสัดกิารฝ่ายสวสัดกิาร

ฝ่ายก ากบัและตรวจสอบภายในฝ่ายก ากบัและตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการผู้จดัการกรรมการผู้จดัการ

ผู้อ านวยการฝ่ายขาย
และการตลาด

ผู้อ านวยการฝ่ายขาย
และการตลาด

ผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทัว่ไปผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทัว่ไป ผู้อ านวยการฝ่ายการเงินและบญัชีผู้อ านวยการฝ่ายการเงินและบญัชี

ฝ่ายจดัซือ้ฝ่ายจดัซือ้

ฝ่ายขายฝ่ายขาย

ฝ่ายลกูค้าสมัพนัธ์ฝ่ายลกูค้าสมัพนัธ์

ฝ่ายโรงงาน
และคลงัสนิค้า
ฝ่ายโรงงาน
และคลงัสนิค้า

ฝ่ายควบคมุคณุภาพฝ่ายควบคมุคณุภาพ

ฝ่ายวศิวกรรมฝ่ายวศิวกรรม

ฝ่ายผลติฝ่ายผลติ

ผู้อ านวยการฝ่ายบคุคลผู้อ านวยการฝ่ายบคุคล

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร

ฝ่ายการเงินฝ่ายการเงิน

ฝ่ายบญัชีฝ่ายบญัชี

ฝ่ายบคุคลฝ่ายบคุคล

ฝ่ายสวสัดกิารฝ่ายสวสัดกิาร

ฝ่ายก ากบัและตรวจสอบภายในฝ่ายก ากบัและตรวจสอบภายใน

* หมำยเหตุ บริษทัมีนโยบำยใชผู้ต้รวจสอบภำยในโดยวำ่จำ้งบุคคลภำยนอกในกำรท ำหนำ้ท่ีก ำกบัและตรวจสอบภำยในองคก์ร โดยท่ีผำ่นมำในเดือน พฤษภำคม 2548 ถึง สิงหำคม 2548 บริษทัไดว้ำ่จำ้ง บริษทั    
สอบบญัชีธรรมนิติ จ  ำกดั และตั้งแต่เดือนกนัยำยน 2548 ถึงปัจจุบนั บริษทัไดว้ำ่จำ้ง  ส ำนกังำนตรวจสอบบญัชี ไอ.เอน็.เจ ในกำรท ำหนำ้ท่ีฝ่ำยก ำกบัและตรวจสอบภำยใน (ดูรำยละเอียดในหวัขอ้ กำรควบคุมภำยใน) 
 

ฝ่ายเลขานุการบรษัิท 
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โครงสร้างกรรมการของบริษัท 
โครงสร้ำงกรรมกำรของบริษทัประกอบดว้ยคณะกรรมกำร 2 ชุด คือ คณะกรรมกำรบริษทั 

และคณะกรรมกำรตรวจสอบ และในปี 2557 คำดว่ำจะมีรวมเป็น 3 ชุด คือมีคณะกรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดค่ำตอบแทนเพิ่มเติม ซ่ึงตอ้งรอผลกำรลงมติจำกกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2557 

นอกจำกน้ียงัมีในส่วนของ คณะผูบ้ริหำร และเลขำนุกำรบริษทั ท่ีท ำหนำ้ท่ีร่วมบริหำรงำน
และสนบัสนุนงำนของคณะกรรมกำรบริษทัอีกดว้ย 

 

คณะกรรมการบริษทั 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 คณะกรรมกำรบริษทัมีจ ำนวนทั้งส้ิน 8 ท่ำน ประกอบดว้ย 
 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 
  1. นำยสุภชยั          ชยัสุพฒัน์ ประธำนกรรมกำร 
  2. นำยวรีศกัด์ิ         ชยัสุพฒัน์ กรรมกำร 
  3. นำยกฤษดำ        ชยัสุพฒัน์ กรรมกำร 
  4. นำงพนัธิภำ         ชิวธนำสุนทร กรรมกำร 
  5. นำยบรรเจิด        สมเสม กรรมกำร 
  6. นำยจรัส              กำญจนขจิต ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ 
  7. นำยจนัทร์แรม     อรรถกฤษณ์ กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ 
  8. นำยสุรชำติ          พงษภ์ทัรินทร์ กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ 

            

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทนบริษัท 

กรรมกำรผูมี้อ ำนำจลงนำม เพื่อมีผลผกูพนัแทนบริษทัได้ คือ  นำยสุภชยั  ชยัสุพฒัน์ หรือ 
นำยวีรศกัด์ิ  ชยัสุพฒัน์ หรือ นำยกฤษดำ  ชยัสุพฒัน์ กรรมกำรสองในสำมท่ำน ลงลำยมือช่ือและ
ประทบัตรำส ำคญัของบริษทั 

 
ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัท 

ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 9/2548 เม่ือวนัท่ี 1 มิถุนำยน 2548 ไดมี้
กำรก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหนำ้ท่ีของกรรมกำรบริษทั ไวด้งัน้ี 

คณะกรรมกำรบริษทัมีอ ำนำจและหน้ำท่ีตำมท่ีก ำหนดในข้อบงัคบัของบริษทัแล้ว ให้
คณะกรรมกำรบริษทัมีอ ำนำจหนำ้ท่ีดงัต่อไปน้ี 
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1) ดูแลและก ำหนดนโยบำยท่ีส ำคญัของบริษทั เก่ียวกบัหลกัในกำรด ำเนินธุรกิจ กำรเงิน กำรระดม
ทุน  กำรบริหำรเงินทุน และกำรบริหำรควำมเส่ียงของบริษทั 

2) พิจำรณำเก่ียวกบักำรลงทุน โดยพิจำรณำอนุมติังบประมำณ โครงกำรลงทุนของบริษทั และ
ก ำกบัดูแลด ำเนินโครงกำรใหเ้ป็นไปตำมแผนงำนท่ีวำงไว ้

3) ดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษทั เพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยหรือดีกว่ำเป้ำหมำยท่ีวำงไวแ้ละ
ก ำหนดแนวทำงแก้ไขกรณีท่ีมีปัญหำอุปสรรคเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยท่ีวำงไว้หรือดีกว่ำ
เป้ำหมำยท่ีวำงไว ้

4) จดัให้มีรำยงำนขอ้มูลทัว่ไป และขอ้มูลทำงกำรเงินของบริษทั เพื่อรำยงำนต่อผูถื้อหุ้นและผูมี้
ส่วนไดเ้สีย หรือผูล้งทุนทัว่ไปอยำ่งถูกตอ้ง ทนักำลและเป็นไปตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 

5) รับทรำบรำยงำนกำรตรวจสอบท่ีส ำคัญของคณะกรรมกำรตรวจสอบหรือฝ่ำยก ำกับและ
ตรวจสอบภำยใน รวมทั้งผูต้รวจสอบบญัชี และท่ีปรึกษำฝ่ำยต่ำง ๆ ของบริษทั และมีหน้ำท่ี
ก ำหนดแนวทำงในกำรปรับปรุงแกไ้ข กรณีท่ีพบขอ้บกพร่องท่ีเป็นสำระส ำคญั 

6) สอบทำนควำมเพียงพอและควำมเหมำะสมของระบบควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเส่ียง
ของบริษทั 

7) จดัให้มีกระบวนกำรสร้ำงผูบ้ริหำรระดับสูงของบริษทัเพื่อให้มีข้ึนมำทดแทนอย่ำงต่อเน่ือง 
(Succession Plan) 

8) แต่งตั้งกรรมกำรตรวจสอบ  และให้ควำมเห็นชอบเก่ียวกบัอ ำนำจหน้ำท่ีของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 

9) แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรหรือมอบหมำยใหก้รรมกำรคนหน่ึงคนใดหรือหลำยคนหรือบุคคล
อ่ืนกระท ำกำรอยำ่งใดอยำ่งหน่ึงแทนคณะกรรมกำรบริษทั ทั้งน้ีกำรมอบอ ำนำจดงักล่ำว ผูไ้ดรั้บ
มอบอ ำนำจนั้นตอ้งไม่มีอ ำนำจอนุมติัรำยกำรท่ีบุคคลดงักล่ำวหรือบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้มี
ส่วนไดเ้สียหรืออำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดกบับริษทัหรือบริษทัยอ่ย 
เวน้แต่เร่ืองต่อไปน้ี จะกระท ำไดต่้อเม่ือไดรั้บอนุมติัจำกท่ีประชุมผูถื้อหุ้นก่อน ทั้งน้ีก ำหนดให้
รำยกำรท่ีกรรมกำรหรือบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ มีส่วนได้เสีย หรืออำจมีควำมขดัแยง้ทำง
ผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษทัหรือบริษทัยอ่ย ใหก้รรมกำรซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองนั้น ไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น 
 เร่ืองท่ีกฎหมำยก ำหนดใหต้อ้งไดม้ติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
 กำรท ำรำยกำรท่ีกรรมกำรมีส่วนไดเ้สียและอยูใ่นข่ำยท่ีกฎหมำย หรือขอ้ก ำหนดของตลำด

หลกัทรัพยร์ะบุใหต้อ้งไดรั้บอนุมติัจำกท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
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 นอกจำกนั้นในกรณีดงัต่อไปน้ีจะตอ้งไดรั้บควำมเห็นชอบจำกท่ีประชุมคณะกรรมกำร
และท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวำ่ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู ้
ถือหุน้ท่ีเขำ้ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

-   กำรขำยหรือโอนกิจกำรของบริษทัทั้งหมดหรือบำงส่วนท่ีส ำคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 
- กำรรับซ้ือหรือรับโอนกิจกำรของบริษทัมหำชนอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมำเป็นของ

บริษทั 
-  กำรท ำ แกไ้ข หรือเลิกสัญญำ เก่ียวกบักำรใหเ้ช่ำกิจกำรของบริษทัทั้งหมดหรือบำงส่วนท่ี 
ส ำคญั กำรมอบหมำยให้บุคคลอ่ืนเขำ้จดักำรธุรกิจของบริษทั หรือกำรรวมกิจกำรกบั
บุคคลอ่ืนโดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งก ำไรขำดทุนกนั 

-  กำรออกหุน้ใหม่เพื่อช ำระแก่เจำ้หน้ีของบริษทั ตำมโครงกำรแปลงหน้ีเป็นทุน 
-  กำรลดทุนจดทะเบียนของบริษทั โดยกำรลดจ ำนวนหุน้ หรือลดมูลค่ำหุน้ 
-  กำรเพิ่มทุน กำรลดทุน กำรออกหุน้กู ้กำรควบหรือเลิกบริษทั 
-  เร่ืองอ่ืนใดตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 

 
การประชุมคณะกรรมการ 

บริษทัจะจดัใหมี้กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทัอยำ่งสม ่ำเสมอโดยมีกำรประชุมกรรมกำร
เพื่อพิจำรณำผลกำรด ำเนินงำนโดยละเอียดในทุกไตรมำส และมีกำรประชุมกรรมกำรรวมกนัไม่
นอ้ยกวำ่ 6 คร้ังต่อปี โดยจะมีวำระกำรประชุมพร้อมเอกสำรประกอบส่งใหก้รรมกำรทุกคนล่วงหนำ้
ไม่น้อยกว่ำ 5 วนั เพื่อให้กรรมกำรได้มีเวลำพิจำรณำ และศึกษำข้อมูลอย่ำงเพียงพอ อีกทั้ งมี
เลขำนุกำรบริษทัท ำหนำ้ท่ีดูแลกิจกรรมของคณะกรรมกำรบริษทับนัทึกรำยงำนกำรประชุมและตอ้ง
จดัเก็บไวอ้ยำ่งถูกตอ้งครบถว้นสำมำรถตรวจสอบได ้ทั้งน้ีในปี 2556 คณะกรรมกำรบริษทัมีจ ำนวน
กำรประชุมรวมทั้งหมด 7 คร้ัง โดยมีกรรมกำรบริษทัเขำ้ร่วมดงัรำยละเอียดต่อไปน้ี 
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รำยช่ือคณะกรรมกำรบริษทั ต ำแหน่ง จ ำนวนท่ีเขำ้ร่วมประชุม / จ  ำนวน
ประชุมรวม (คร้ัง / ปี) 

  1. นำยสุภชยั       ชยัสุพฒัน์ ประธำนกรรมกำร 7 / 7 
  2. นำยวรีศกัด์ิ      ชยัสุพฒัน์ กรรมกำร 7 / 7 
  3. นำยกฤษดำ      ชยัสุพฒัน์ กรรมกำร 7 / 7 
  4. นำงพนัธิภำ     ชิวธนำสุนทร กรรมกำร 7 / 7 
  5. นำยบรรเจิด     สมเสม กรรมกำร 7 / 7 
  6. นำยจรัส          กำญจนขจิต ประธำนกรรมกำร

ตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ 
7 / 7 

  7. นำยจนัทร์แรม อรรถกฤษณ์ กรรมกำรตรวจสอบ/
กรรมกำรอิสระ 

7 / 7 

  8. นำยสุรชำติ     พงษภ์ทัรินทร์ กรรมกำรตรวจสอบ/
กรรมกำรอิสระ 

7 / 7 

 
 

 คณะกรรมการตรวจสอบ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีจ ำนวนทั้งส้ิน 3 ท่ำน ประกอบดว้ย 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 
1.  นำยจรัส    กำญจนขจิต ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ 
2.  นำยจนัทร์แรม  อรรถกฤษณ์ กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ 
3.  นำยสุรชำติ       พงษภ์ทัรินทร์ กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ 
 
ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 
ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรของบริษทั คร้ังท่ี 2/2552 เม่ือวนัท่ี 28 เมษำยน 2552 ไดมี้กำร
ก ำหนดขอบเขต หนำ้ท่ี และควำมรับผดิชอบ ต่อคณะกรรมกำรบริษทั ไวด้งัน้ี  
1) สอบทำนรำยงำนทำงกำรเงินใหถู้กตอ้งตำมสมควร ตำมมำตรฐำนกำรบญัชี และให้มีกำรเปิดเผย

อยำ่งเพียงพอ 
2) สอบทำนระบบกำรควบคุมภำยใน และกำรตรวจสอบภำยในให้เหมำะสม และมีประสิทธิภำพ 

ตลอดจนพิจำรณำถึงควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 
3) สอบทำนกำรปฏิบติัของบริษทัให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์

ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง 
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4) สอบทำนรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั หรือกำรกระท ำท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ให้เป็นไป
ตำมกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

5) สอบทำนควำมเหมำะสมและเพียงพอของระบบกำรบริหำรควำมเส่ียง (Risk Management) ของ
บริษทั 

6) พิจำรณำคดัเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่ำตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทั พิจำรณำควำมเป็น
อิสระของผูส้อบบญัชี และมีกำรประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีอย่ำงน้อยปีละ 1 คร้ัง โดยมีฝ่ำย
จดักำรเขำ้ร่วม 

7) ให้ควำมเห็นชอบกำรแต่งตั้ง โยกยำ้ย กำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบของหัวหน้ำหน่วยงำน
ตรวจสอบภำยใน  ตลอดจนพิจำรณำใหค้วำมเห็นชอบแผนงำน งบประมำณ และอตัรำก ำลงัของ
หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 

8) จดัท ำรำยงำนก ำกบัดูแลกิจกำรของคณะกรรมกำรตรวจสอบฯ โดยเปิดเผยไวใ้นรำยงำนประจ ำปี
ของบริษทั และลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

9) ในกำรปฏิบติังำนตำมหนำ้ท่ี ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบฯ มีอ ำนำจเชิญผูบ้ริหำร หรือพนกังำน
ของบริษทัท่ีเก่ียงขอ้งมำใหค้วำมเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสำรตำมท่ีเห็นวำ่เก่ียวขอ้งจ ำเป็น 

10) ใหมี้อ ำนำจวำ่จำ้งท่ีปรึกษำหรือบุคคลภำยนอกมำให้ควำมเห็นหรือค ำปรึกษำในกรณีจ ำเป็น โดย
บริษทัเป็นผูรั้บผดิชอบค่ำใชจ่้ำย 

11) ปฏิบติักำรอ่ืนใดตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัมอบหมำยด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 

12) รับทรำบส ำเนำรำยงำนของกรรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษทัท่ีไดร้ำยงำนถึงกำรมีส่วนไดเ้สีย
ของตน หรือของบุคคลท่ีมีควำมเก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็นส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรบริหำรจดักำร
กิจกำรของบริษทัหรือบริษทัย่อย ทั้งน้ี ตำมหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีกำรท่ีคณะกรรมกำร
ก ำกบัตลำดทุนประกำศก ำหนด 
 

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 5 ของทุนช ำระแล้วของบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือบริษทัท่ี

เก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีใหน้บัรวมหุน้ท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย 
2. ไม่มีส่วนร่วมในกำรบริหำร รวมทั้งไม่เป็นลูกจำ้ง พนักงำน หรือท่ีปรึกษำท่ีได้รับเงินเดือน

ประจ ำในบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง หรือผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของบริษทั 
3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีควำมสัมพนัธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลกัษณะ

ท่ีเป็นบิดำมำรดำ คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตรรวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหำร   ผูถื้อใหญ่ ผูมี้
อ  ำนำจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บกำรเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหำรหรือผูมี้อ ำนำจควบคุมของบริษทั 
หรือบริษทัยอ่ย 
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4. ไม่มีควำมสัมพนัธ์หรือมีส่วนไดเ้สียทำงธุรกิจใด ๆ ทั้งในดำ้นกำรเงินและกำรจดักำรกบับริษทั 
บริษทัในเครือ บริษทัร่วม บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง หรือผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของบริษทั ไม่วำ่ทำงตรงหรือ
ทำงออ้ม ซ่ึงอำจมีผลกระทบต่อควำมเป็นอิสระของตน 

5. เป็นผูมี้ควำมรู้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ท่ีเพียงพอท่ีจะสำมำรถท ำหนำ้ท่ีในกำรสอบทำน
ควำมน่ำเช่ือถือของงบกำรเงิน รวมถึงกำรท ำหนำ้ท่ีอ่ืนในฐำนะกรรมกำรตรวจสอบ 

 
ทั้งน้ี กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระทุกท่ำนของบริษทั มีคุณสมบติัตรงตำมรำยละเอียดดงั

ขำ้งตน้ และไม่มีควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจ หรือให้บริกำรทำงวิชำชีพ ซ่ึงสำมำรถพิจำรณำตรวจสอบ
ถึงประวติัและประสบกำรณ์ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระของบริษทัไดจ้ำกเอกสำร
แนบ 1 “รำยละเอียดเก่ียวกบัผูบ้ริหำรและผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทั” และดว้ยคุณสมบติัดงักล่ำว 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระของบริษทั จึงสำมำรถท ำหนำ้ท่ีตรวจสอบขอ้มูลและผล
กำรปฏิบติังำนของบริษทั รวมไปถึงก ำหนดและควบคุมให้บริษทัปฏิบติัตำมนโยบำยกำรก ำกบัดูแล
กิจกำรท่ีดี (Good Corporate Governance) ไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง โปร่งใส และเป็นอิสระ 

 
การเลอืกคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ 

ในส่วนของกำรเลือกคณะกรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระนั้น ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของ
บริษทัเป็นผูแ้ต่งตั้งคณะกรรมกำรซ่ึงจะประกอบด้วยคณะกรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ
จ ำนวน 3 ท่ำน และก ำหนดให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระอยูใ่นวำระครำวละ 3 ปี  
โดยกรรมกำรตรวจสอบอยำ่งนอ้ย 1 ท่ำนจะตอ้งมีควำมรู้และประสบกำรณ์ดำ้นบญัชีและกำรเงิน
ทีเพียงพอ ซ่ึงสำมำรถท ำหน้ำท่ีในกำรสอบทำนควำมน่ำเช่ือถือของงบกำรเงินบริษทัได ้ซ่ึงเม่ือ
ครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่งแลว้ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรตรวจสอบท่ีพน้จำก
ต ำแหน่งตำมวำระอำจไดรั้บกำรแต่งตั้งให้กลบัเขำ้มำด ำรงต ำแหน่งไดอี้กตำมมติในกำรประชุมผู ้
ถือหุน้สำมญั 

หำกพิจำรณำถึงประวติัและประสบกำรณ์ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ
ของบริษทั (รำยละเอียดตำม เอกสำรแนบ 1 “รำยละเอียดเก่ียวกบัผูบ้ริหำรและผูมี้อ  ำนำจควบคุม
ของบริษัท”) จะเห็นได้ว่ำ นำยจันทร์แรม อรรถกฤษณ์ เป็นผู ้มีควำมรู้ควำมสำมำรถและ
ประสบกำรณ์ทำงด้ำนกำรเงินและกำรบญัชีในระดับท่ีเช่ือถือได้ สำมำรถท ำหน้ำท่ีตรวจสอบ
ขอ้มูลทำงดำ้นกำรเงินและกำรบญัชีของบริษทัไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ เท่ียงตรง และโปร่งใส ใน
ขณะเดียวกนั ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ คือ นำยจรัส กำญจนขจิต เป็นนกัวชิำกำรและอำจำรยท่ี์
มีควำมรู้และช่ือเสียงทำงดำ้นกฎหมำย สำมำรถท ำหนำ้ท่ีตรวจสอบขอ้มูลและกำรปฏิบติังำนของ
บริษทัในเชิงเก่ียวขอ้งกบักฎหมำยและขอ้บงัคบัของภำครัฐไดเ้ป็นอยำ่งดี  
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กำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ ในปี 2556 จ  ำนวนทั้งหมด 4 คร้ัง 
โดยมีกรรมกำรเขำ้ร่วมดงัรำยละเอียดต่อไปน้ี 

 
รำยช่ือคณะกรรมกำรตรวจสอบ ต ำแหน่ง จ ำนวนท่ีเขำ้ร่วมประชุม / จ  ำนวน

ประชุมรวม (คร้ัง / ปี) 
1.นำยจรัส         กำญจนขจิต ประธำนกรรมกำร

ตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ 
 4 / 4 

2.นำยจนัทร์แรม อรรถกฤษณ์ กรรมกำรตรวจสอบ/
กรรมกำรอิสระ 

4 / 4 

3.นำยสุรชำติ     พงษภ์ทัรินทร์ กรรมกำรตรวจสอบ/
กรรมกำรอิสระ 

4 / 4 

 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2556 บริษัทย ังไม่มีกำรแต่งตั้ งคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนด

ค่ำตอบแทน อย่ำงไรก็ตำม เม่ือคร้ันมีประชุมกรรมกำรบริษทัในคร้ังแรกของปี 2557 เม่ือวนัท่ี 27 
กุมภำพนัธ์ 2557 ไดมี้ขอ้สรุปเสนอให้มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
โดยจะเสนอให้เป็นวำระหน่ึงให้ผูถื้อหุ้นพิจำรณำและลงมติแต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดค่ำตอบแทนดงักล่ำวตำมสิทธิของผูถื้อหุ้นในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2557 โดย
ไดเ้สนอรำยช่ือกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน จ ำนวน 4 ท่ำน ดงัน้ี 

 
ช่ือ – นำมสกุลท่ีเสนอ ต ำแหน่งท่ีเสนอ 

1. นำยจรัส           กำญจนขจิต  ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน  
2. นำยจนัทร์แรม อรรถกฤษณ์  กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน  

3. นำยสุรชำติ      พงษภ์ทัรินทร์  กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน  

4.  นำยบรรเจิด     สมเสม  กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน  
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ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน       
(ทีจ่ะน าเสนอต่อผู้ถือหุ้น) 
1. พิจำรณำก ำหนดนโยบำยและหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวกบักำรก ำหนดค่ำตอบแทนของบริษทัโดยรวม

และกระบวนกำรในกำรสรรหำกรรมกำรบริษทั และกรรมกำรชุดยอ่ย  
2. พิจำรณำทบทวนค่ำตอบแทนกรรมกำรท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั โดยพิจำรณำจำกผลส ำรวจ

ค่ำตอบแทนกรรมกำร ซ่ึงจะตอ้งอยูใ่นเกณฑเ์ฉล่ียเม่ือเทียบกบัอุตสำหกรรมเดียวกนั โดยจะ
ค ำนึงถึงควำมเพียงพอต่อประสบกำรณ์ ภำระหนำ้ท่ี ขอบเขตของบทบำท และควำมรับผดิชอบ 
รวมไปถึงสอดคลอ้งกบัผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั 

3. เสนอแนะค่ำตอบแทนของกรรมกำรและผูบ้ริหำรระดบัสูงทั้งท่ีเป็นตวัเงินและไม่เป็นตวัเงิน 
รวมทั้งน ำเสนอค่ำตอบแทนของกรรมกำรทุกท่ำนรวมเป็นวงเงินในแต่ละปี ต่อคณะกรรมกำร
บริษทัเพื่อใหค้วำมเห็นชอบและน ำเสนอใหผู้ถื้อหุ้นพิจำรณำอนุมติัในกำรประชุมใหญ่สำมญัผู ้
ถือหุน้เป็นประจ ำทุกปี 

4. สรรหำ คดัเลือก และเสนอบุคคลท่ีมีควำมเหมำะสมตำมหลกัเกณฑท่ี์ไดก้ ำหนดไว ้เพื่อทดแทน
กรรมกำรบริษทั หรือกรรมกำรชุดยอ่ย ท่ีพน้จำกต ำแหน่งตำมวำะระหรือต ำแหน่งท่ีวำ่งลง หรือ
ตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัหรือกฎหมำยก ำหนดข้ึนมำใหม่ เพื่อน ำเสนอต่อคณะกรรมกำร
บริษทั และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจำรณำอนุมติั 

 
คุณสมบัติของกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน (ทีจ่ะน าเสนอต่อผู้ถือหุ้น) 
1. คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนของบริษทั ควรประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ

อย่ำงน้อย 2 ใน 3 ของจ ำนวนคณะกรรมกำรชุดย่อย ส่วนท่ีเหลือควรเป็นกรรมกำรท่ีไม่เป็น
ผูบ้ริหำร  

2. ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนของบริษทัตอ้งเป็นกรรมกำรอิสระ 
3. ประธำนคณะกรรมกำรไม่ควรเป็นประธำนหรือสมำชิกในคณะกรรมกำรชุดยอ่ย 

ส ำหรับกำรประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน จะเกิดข้ึนในปี 2557 ซ่ึงจะ
ปรำกฏในรำยงำนส ำหรับปี 2557 ต่อไป 
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คณะผู้บริหาร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556  มีผูบ้ริหำรจ ำนวน 7 ท่ำน ประกอบดว้ย 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 
  1. นำยสุภชยั          ชยัสุพฒัน์ ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 
  2. นำยวรีศกัด์ิ         ชยัสุพฒัน์ กรรมกำรผูจ้ดักำร 
  3. นำยกฤษดำ        ชยัสุพฒัน์ ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรทัว่ไป 
  4. นำยธนทศัน์        โทวนิช    ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยขำยและกำรตลำด 
  5. นำงสุวมิล           ชยัสุพฒัน์ ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยกำรเงินและบญัชี/ 

รักษำกำรผูจ้ดักำรฝ่ำยกำรเงิน 
  6. นำงกนัยำรัชต ์     นพแสง ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบุคคล 
  7. นำงสำวองคอ์ร    สีหไสยำสิทธ์ิ ผูจ้ดักำรฝ่ำยบญัชี 

(รำยละเอียดของกรรมกำรและผูบ้ริหำรทุกท่ำน ปรำกฏในหวัขอ้สุดทำ้ยของรำยงำนประจ ำปี “รำยละเอียดเก่ียวกบั
กรรมกำรและผูบ้ริหำร บริษทั ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จ ำกดั (มหำชน)”) 

 
ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารและกรรมการผู้จัดการ 

1) ควบคุมดูแลกำรด ำเนินกิจกำรและ/หรือบริหำรงำนทัว่ไปของบริษทั 
2) ด ำเนินกำรหรือปฏิบติังำนให้เป็นไปตำมนโยบำย แผนงำน และงบประมำณท่ีได้อนุมติัจำก

คณะกรรมกำรบริษทั  
3) มีอ ำนำจอนุมติัและมอบอ ำนำจช่วงอนุมติัเบิกจ่ำยเพื่อกำรจดัซ้ือจดัจำ้ง ซ่ึงทรัพยสิ์นและบริกำร

เพื่อประโยชน์ของบริษทั ซ่ึงอ ำนำจกำรอนุมติัดงักล่ำวจะเป็นกำรอนุมติัรำยกำรปกติทัว่ไปทำง
กำรคำ้ท่ีมีวงเงินไม่เกินตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัก ำหนดดงัน้ี  
3.1)  ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรอนุมติักำรซ้ือขำยสินคำ้อนัเป็นปกติธุระของบริษทัในวงเงิน ไม่

เกิน 400 ลำ้นบำท และอนุมติัค่ำใชจ่้ำยในกำรซ้ือทรัพยสิ์นอ่ืนในวงเงินไม่เกิน 50 ลำ้นบำท 
หำกเกินจ ำนวนท่ีสำมำรถอนุมติัใหน้ ำเสนอเพื่อขออนุมติัต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั 

3.2)  กรรมกำรผูจ้ดักำรอนุมติักำรซ้ือขำยสินคำ้อนัเป็นปกติธุระของบริษทัในวงเงินไม่เกิน 200 
ลำ้นบำท และอนุมติัค่ำใชจ่้ำยในกำรซ้ือทรัพยสิ์นอ่ืนในวงเงินไม่เกิน 30 ลำ้นบำท หำกเกิน
จ ำนวนท่ีสำมำรถอนุมติัใหน้ ำเสนอเพื่อขออนุมติัต่อประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 

4) มีอ ำนำจออกค ำสั่ง ระเบียบ ประกำศ บนัทึก เพื่อให้กำรปฏิบติังำนเป็นไปตำมนโยบำยและ
ผลประโยชน์ของบริษทั และเพื่อรักษำระเบียบวนิยักำรท ำงำนภำยในองคก์ร 
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5) มีอ ำนำจกระท ำกำรและแสดงตนเป็นตวัแทนของบริษทั ต่อบุคคลภำยนอกในกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้ง
และเป็นประโยชน์ต่อบริษทั 

6) อนุมติักำรแต่งตั้งท่ีปรึกษำดำ้นต่ำงๆ ท่ีจ  ำเป็นต่อกำรด ำเนินงำนของบริษทั 
7) เป็นผูรั้บมอบอ ำนำจของบริษัทในกำรบริหำรกิจกำรของบริษัทให้เป็นตำมวตัถุประสงค ์

ข้อบังคับ นโยบำย ระเบียบ ข้อก ำหนด ค ำสั่ง มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นและ/หรือมติท่ีประชุม
คณะกรรมกำรบริษทัและคณะกรรมกำรบริหำร ทุกประกำร 

  ทั้งน้ี กำรมอบอ ำนำจให้แก่ประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำรและกรรมกำรผูจ้ดักำร ตลอดจนกำร
มอบอ ำนำจแก่บุคคลอ่ืนท่ีประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำรและกรรมกำรผูจ้ดักำรเห็นควร จะไม่รวมถึง
อ ำนำจและ/หรือกำรมอบอ ำนำจในกำรอนุมติัรำยกำรใดท่ีตนหรือบุคคลอ่ืนอำจมีควำมขดัแยง้ มี
ส่วนได้เสีย หรืออำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์อ่ืนใด (ตำมขอ้บงัคบัของบริษทัและตำมท่ี
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยก์ ำหนด) กบับริษทั หรือบริษทัยอ่ย 
(ถำ้มี)  ซ่ึงกำรอนุมติัรำยกำรในลกัษณะดงักล่ำวจะตอ้งเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั และ/
หรือ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เพื่อพิจำรณำและอนุมติัรำยกำรดังกล่ำวตำมข้อบังคับของบริษัท หรือ
กฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนด เวน้แต่เป็นกำรอนุมติัรำยกำรท่ีเป็นลกัษณะกำรด ำเนินธุรกรรมกำรคำ้
ปกติทัว่ไปของบริษทัท่ีเป็นไปตำมนโยบำยและหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมกำรบริษทัไดพ้ิจำรณำอนุมติั
ไว ้
 

เลขานุการบริษทั 
ช่ือ – นำมสกุล ต ำแหน่ง อีเมลติ์ดต่อ 

นำงสำวองคอ์ร สีหไสยำสิทธ์ิ เลขำนุกำรบริษทั ongon@cspsteel.com 
 
ขอบเขต หน้าที่ และความรับผดิชอบของเลขานุการบริษัท 

คณะกรรมกำรบริษทัก ำหนดให้บริษทัมีเลขำนุกำรของบริษทัซ่ึงท ำหน้ำท่ีศึกษำรวบรวมข้อมูล 
กฎเกณฑ ์ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่ำงๆท่ีทำงบริษทัควรรับทรำบและปฏิบติัตำม จำกตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย และจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. รวมไปถึงหน่วยงำนอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง และเป็นผูจ้ดัท ำรำยงำน
กำรประชุมกรรมกำร รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรต่ำงๆ รำยงำนกำรประชุมผูถื้อหุ้น รำยงำนประจ ำปี 
รวมไปถึงเป็นผูรั้บร้องเรียน รำยงำนหรือเสนอแนะควำมคิดเห็นต่อคณะกรรมกำร เพื่อน ำมำส่ือสำรต่อ
ใหก้บัคณะกรรมกำรไดรั้บทรำบ อีกทั้งยงัเป็นผูดู้แลกิจกรรมของคณะกรรมกำร ประสำนงำนให้มีกำรปฏิบติั
ตำมมติคณะกรรมกำรและควบคุมดูแลให้บริษทัปฏิบติัตำมกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบัและข้อก ำหนดตลำด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอีกดว้ย 
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การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 
กำรคดัเลือกบุคคลท่ีจะด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบริษทันั้น เม่ือวนัท่ี 27 กุมภำพนัธ์ 2557 ในกำร

ประชุมกรรมกำรบริษทั ได้มีขอ้สรุปเสนอให้มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
โดยจะเสนอให้เป็นวำระหน่ึงให้ผูถื้อหุ้นพิจำรณำและลงมติแต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee) ในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2557 ซ่ึง
คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนของบริษทัจะพิจำรณำคดัเลือกกรรมกำรโดยใช้หลกัเกณฑ์
ตำมเกณฑ์คุณสมบติัตำมมำตรำ 68 แห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 และตำมประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ท่ี เ ก่ียวข้อง โดยเสนอผลกำรสรรหำเพื่อให้
คณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำก่อนท่ีจะน ำเสนอรำยช่ือต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมติัแต่งตั้งต่อไป 

ในกำรเลือกตั้งคณะกรรมกำรบริษัท ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเป็นผูแ้ต่งตั้ ง โดยใช้เสียงข้ำงมำกตำม
หลกัเกณฑแ์ละวธีิกำรดงัต่อไปน้ี 

1. ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ำกบัจ ำนวนหุน้ท่ีตนถือ 
2. ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ ั้งหมดตำมท่ีตนมี เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลำยคน

เป็นกรรมกำรก็ได ้ในกรณีท่ีเลือกตั้งบุคคลหลำยคนเป็นกรรมกำรจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่
ผูใ้ดมำกนอ้ยเพียงใดก็ได ้

3. บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตำมล ำดบัลงมำ เป็นผูไ้ดรั้บกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรเท่ำ
จ ำนวนกรรมกำรท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บกำรเลือกตั้งใน
ล ำดบัถดัลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกนั เกินจ ำนวนท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้ง      ในคร้ังนั้นให้ผู ้
เป็นประธำนเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขำด 

 

ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 
กำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำรระดบัสูงของบริษทันั้น เม่ือวนัท่ี 27 กุมภำพนัธ์ 2557 

ในกำรประชุมกรรมกำรบริษทั  ได้มีข้อสรุปเสนอให้มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน โดยจะเสนอให้เป็นวำระหน่ึงให้ผูถื้อหุ้นพิจำรณำและลงมติแต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดค่ำตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee) ในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 
2557 ซ่ึงจะมีหนำ้ท่ีพิจำรณำก ำหนดและทบทวนค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษทั ทั้งท่ีเป็นตวัเงินและมิใช่
ตวัเงิน อยำ่งเป็นกลำง และน ำเสนอค่ำตอบแทนของกรรมกำรทุกท่ำนรวมเป็นวงเงินในแต่ละปีให้ผูถื้อหุ้น
พิจำรณำอนุมติั โดยองคป์ระกอบท่ีใชพ้ิจำรณำและก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรของบริษทัแบ่งออกเป็น 4 
ส่วน ไดแ้ก่ 
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1) เงินเดือน (Salary) 

ทำงบริษทัจ่ำยให้กบักรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร (Executive Director) เป็นรำยเดือน โดยค ำนึงถึง 
แนวปฏิบติัในอุตสำหกรรม-เทียบเคียงค่ำตอบแทนท่ีอยู่ในระดบัเดียวกบักลุ่มอุตสำหกรรม
เดียวกนั, หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ, ควำมรู้ควำมสำมำรถ, ประสบกำรณ์ และผลงำนท่ีปรำกฏ
ในช่วงระยะเวลำท่ีท ำงำน 

2) ค่ำตอบแทนพิเศษ/โบนสั (Bonus)   

จ่ำยให้กบักรรมกำรทั้งท่ีเป็นผูบ้ริหำรและไม่เป็นผูบ้ริหำร (Executive and Non-Executive 
Director) หน่ึงคร้ังต่อปี โดยกำรก ำหนดระดับของค่ำตอบแทนค ำนึงถึง แนวปฏิบัติใน
อุตสำหกรรม-เทียบเคียงค่ำตอบแทนท่ีอยู่ในระดับเดียวกับกลุ่มอุตสำหกรรมเดียวกัน, ผล
ประกอบกำรของบริษทั, หนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบ, ควำมรู้ ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ของ
กรรมกำร 

3) ค่ำเบ้ียประชุม (Attendance Fee) 

เป็นค่ำตอบแทนท่ีจ่ำยให้กับกรรมกำรท่ีเข้ำร่วมประชุมในแต่ละคร้ัง โดยจ่ำยให้เฉพำะ
กรรมกำรท่ีเขำ้ร่วมประชุมเท่ำนั้น 

4) ค่ำตอบแทนตำมผลกำรด ำเนินงำนและสวสัดิกำรอ่ืนๆ (Incentive Fee and Welfare) 

เป็นค่ำตอบแทนพิเศษท่ีจ่ำยโดยเช่ือมโยงกบัมูลค่ำท่ีสร้ำงให้กบัผูถื้อหุ้น เช่น ค่ำคอมมิชชัน่จำก
กำรขำย, ผลก ำไรของบริษทั, เงินปันผลท่ีจ่ำยให้กบัผูถื้อหุ้น เป็นตน้ รวมไปถึงสวสัดิกำรต่ำงๆ 
เช่น เงินประกนัสังคม ค่ำรักษำพยำบำล เป็นตน้ 

ส ำหรับค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษทัประจ ำปี 2556 ทั้งท่ีเป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงิน มีรำยละเอียด 
ดงัน้ี 
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- ค่ำตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

รำยกำร 
2555 2556 

เงินเดือน/
โบนสั 

เบ้ียประชุม อ่ืนๆ* เงินเดือน/
โบนสั 

เบ้ียประชุม อ่ืนๆ* 

กรรมกำร  
1. นำยสุภชยั ชยัสุพฒัน์ 
2. นำยวรีศกัด์ิ ชยัสุพฒัน์ 
3. นำยกฤษดำ ชยัสุพฒัน์ 
4. นำงพนัธิภำ ชิวธนำสุนทร 
5. นำยบรรเจิด สมเสม 
6. พล.ต.ท.วเิชียร สมำนพงษ ์
7. นำยจรัส กำญจนขจิต 
8. นำยจนัทร์แรม อรรถกฤษณ์ 
9. นำยสุรชำติ พงษภ์ทัรินทร์ 

 
- 
- 
- 

20,000 
40,000 
50,000 
50,000 
40,000 
40,000 

 
50,000 
50,000 
50,000 
100,000 
125,000 
  90,000 
150,000 
125,000 
125,000 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

40,000 
40,000 

- 
50,000 
40,000 
40,000 

 
50,000 
50,000 
50,000 
120,000 
125,000 

  - 
150,000 

   125,000 
125,000 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร  
จ ำนวน 3 ท่ำน 

14,850,000 - - 15,552,000 - - 

ผูบ้ริหำรอีก จ ำนวน 4 ท่ำน 5,040,000 -  666,864 5,536,420 -  680,021 
รวมทั้งส้ิน 20,130,000 865,000  666,864 21,298,420 795,000 680,021 

      *หมำยเหตุ ค่ำตอบแทนอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ค่ำคอมมิสชัน่จำกกำรขำย  เงินประกนัสงัคม ค่ำรักษำพยำบำล และค่ำใชจ่้ำยอ่ืนๆ  

 
ส ำหรับค่ำตอบแทนกรรมกำร ได้แก่ เงินเดือน เบ้ียประชุม เบ้ียเล้ียง และโบนัส แต่ไม่รวมถึง

เงินเดือนและโบนสัในส่วนของกรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร โดยตำมมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสำมญัประจ ำปี 2556 
ณ วนัท่ี 29 มีนำคม 2556 ก ำหนดค่ำตอบแทนส ำหรับกรรมกำรไม่เกิน 2,000,000 บำท ทั้งน้ีไดมี้กำรจ่ำย
ค่ำตอบแทนกรรมกำรในระหวำ่งปี 2556 ท่ีผำ่นมำรวมทั้งส้ิน 1,005,000 บำท 

 
นอกจำกน้ี บริษทัไดก้ ำหนดใหมี้กำรจ่ำยเงินสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพซ่ึงไดจ้ดัตั้งข้ึนตั้งแต่วนัท่ี 

28 กรกฎำคม 2548 ในอตัรำร้อยละ 2 หรือ 3  ของเงินได ้ โดยเร่ิมสมทบตั้งแต่เดือนกรกฎำคม 2548  ณ วนัท่ี 
31 ธนัวำคม 2556 บริษทัไดมี้กำรจ่ำยเงินสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพใหแ้ก่ผูบ้ริหำรรวม 384,840 บำท 

- ค่ำตอบแทนท่ีมิใช่ตวัเงิน 

   - ไม่มี - 
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รายงานการปฏิบัติตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ด ี
 

 ทำงบริษทั ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จ  ำกดั (มหำชน) นอกจำกจะให้ควำมส ำคญักบักำรบริหำรจดักำร
องคก์รเพื่อใหบ้รรลุผลตำมเป้ำหมำยในเชิงธุรกิจแลว้ ทำงบริษทัยงัไดใ้หค้วำมส ำคญัในกำรก ำกบัดูแลกิจกำร
ท่ีดี เพื่อให้กำรปฏิบติังำนต่ำงๆเป็นไปอย่ำงโปร่งใส ซ่ือสัตย ์และมีควำมรับผิดชอบต่อสังคมหรือผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งอีกดว้ย อนัซ่ึงจะส่งผลให้บริษทัไดรั้บควำมไวว้ำงใจและมีควำมเจริญกำ้วหนำ้อยำ่งย ัง่ยืน โดยทำง
บริษทัไดอ้ำ้งอิงถึงหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีส ำหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2555 (The Principles of Good 
Corporate Governance for Listed Companies 2012) ซ่ึงปัจจุบนับริษทัไดมี้กำรปฏิบติัตำมหลกักำรดงักล่ำว 
ตำมรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี   
  
นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ 

1.1 บริษทัจะจดัให้มีแนวทำงในกำรด ำเนินธุรกิจท่ีชดัเจนโดยค ำนึงถึงกำรปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วน
ไดเ้สียอยำ่งเท่ำเทียมกนั 

1.2 คณะกรรมกำรบริษทั และผูป้ฏิบติังำนฝ่ำยต่ำง ๆ จะท ำงำนร่วมกันอย่ำงมีประสิทธิภำพ มีกำร
บริหำรงำนอยำ่งรอบครอบและระมดัระวงั เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทัและผูถื้อหุน้โดยรวม 

1.3 จะด ำเนินงำนให้เป็นไปดว้ยควำมโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได ้มีกำรเปิดเผยขอ้มูลอยำ่งครบถว้น 
ตรงเวลำ และเท่ำเทียมกนัแก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่ำย 

1.4 จะควบคุมและบริหำรควำมเส่ียงท่ีเหมำะสมและเพียงพอต่อกำรตดัสินใจในกำรด ำเนินธุรกิจ 
1.5 จะยดึถือและปฏิบติัหนำ้ท่ีดว้ยกำรค ำนึงถึงจริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจเป็นส ำคญัเพื่อไม่ให้เกิดควำม

เสียหำยต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่ำง ๆ  
 ทั้งน้ี หลกักำรและและแนวปฏิบติัท่ีดีเก่ียวกบักำรก ำกบัดูแลกิจกำรของบริษทัมีเน้ือหำแบ่งเป็น 5 

หมวด ไดแ้ก่ 
1) สิทธิของผูถื้อหุ้น 
2) กำรปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยำ่งเท่ำเทียมกนั 
3) บทบำทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
4) กำรเปิดเผยขอ้มูลและควำมโปร่งใส 
5) ควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำร 
โดยรำยละเอียดของแต่ละหมวดมีดงัน้ี 
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1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 
- การประชุมผู้ถือหุ้น 

1.1 ทุกคร้ังท่ีมีกำรจดัประชุมผูถื้อหุ้น บริษทัจะปฏิบติัตำมกฎหมำยบริษทัมหำชนจ ำกดัอย่ำงเคร่งครัด 
ตั้งแต่กำรส่งหนงัสือเชิญประชุมใหก้บัผูถื้อหุน้ทุกคนก่อนกำรประชุมทุกคร้ัง และลงประกำศโฆษณำ
ในหนงัสือพิมพต์ำมขอ้บงัคบั และเวบ็ไซด์ของบริษทั เพื่อเปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นทุกคนไดรั้บทรำบ
และศึกษำขอ้มูลประกอบกำรประชุมก่อนเขำ้ร่วมกำรประชุมจริง 

1.2 คณะกรรมกำรบริษทัมีนโยบำยส่งเสริมผูถื้อหุ้นทุกกลุ่ม ทั้งผูถื้อหุ้นประเภทบุคคลและประเภท
สถำบนัใหเ้ขำ้ร่วมกำรประชุมผูถื้อหุน้  

โดยทำงบริษทันอกจำกจะส่งหนงัสือเชิญประชุมก่อนกำรจดักำรประชุมให้กบัผูถื้อหุ้นทุก
ประเภททุกรำยแล้ว ทำงฝ่ำยนักลงทุนสัมพนัธ์ของบริษทัยงัได้สุ่มเรียนเชิญผูถื้อหุ้นทั้งท่ีเป็น
ประเภทบุคคลและประแภทสถำบนัดว้ยทำงโทรศพัทอี์กดว้ย 

1.3 ในหนังสือเชิญประชุมก ำหนดให้มีกำรให้ขอ้มูลท่ีครบถ้วน ทั้งด้ำน วนั เวลำ สถำนท่ีท่ีสะดวก 
(พร้อมแนบแผนท่ี), ส ำเนำรำงำนกำรประชุมผูถื้อหุ้นของคร้ังก่อนหน้ำ, สำระสนเทศขอ้มูลบริษทั
(รำยงำนประจ ำปี), ผลกำรด ำเนินงำนโดยรวม, ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของกรรมกำรท่ีครบก ำหนดตำมวำระ
และได้รับกำรเสนอช่ือกลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่ง, เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำแต่งตั้งผูส้อบบญัชี
ประจ ำปีและก ำหนดค่ำตอบแทน, ประวติัโดยสังเขปของกรรมกำรอิสระท่ีไดรั้บมอบหมำยให้เป็น
ผูรั้บมอบฉันทะแทนผูถื้อหุ้นท่ีไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุม, หนังสือมอบฉันทะ (เอกสำรแนบ), 
เง่ือนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในกำรเข้ำร่วมประชุม กำรมอบฉันทะ และกำรออกเสียง
ลงคะแนน, ขอ้บงัคบับริษทัฯ เก่ียวกบักำรประชุมผูถื้อหุน้ และวธีิกำรลงคะแนนเสียง, กำรส่งค ำถำม
ล่วงหนำ้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวำระในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี และท่ีส ำคญัเน้ือหำของวำระกำร
ประชุมผูถื้อหุน้โดยมีเหตุผลและค ำอธิบำยประกอบ 

ซ่ึงทำงบริษทัไดย้ดึถือและปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดดงักล่ำวในทุกปี 
1.4 วำระกำรประชุมจะตอ้งมีรำยละเอียดขอ้มูลส ำคญัเก่ียวกบัเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมตำมควำม

จ ำเป็นต่ำง ๆ โดยมีค ำช้ีแจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวำระ เพื่อให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บทรำบก่อนมีกำร
พิจำรณำในท่ีประชุม 

1.5 กรรมกำรบริษทัไดเ้ปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นไดส่้งค ำถำมล่วงหน้ำท่ีเก่ียวขอ้งกบัวำระในกำรประชุม 
โดยได้มีกำรก ำหนดหลักเกณฑ์กำรส่งค ำถำมล่วงหน้ำอย่ำงชัดเจน และแจ้งให้ผูถื้อหุ้นทรำบใน
หนงัสือเชิญประชุม และในเวบ็ไซดข์องบริษทั 

   บริษทัไดมี้กำรอธิบำยถึงหลกัเกณฑ ์วธีิกำร และช่องทำงกำรส่งค ำถำมของผูถื้อหุน้ไวใ้นทั้ง
หนงัสือเชิญประชุมประจ ำปีและในเวบ็ไซดข์องบริษทัเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
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1.6 ส ำหรับผูถื้อหุ้นท่ีไม่อำจเขำ้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง บริษทัไดแ้นบแบบหนงัสือมอบฉนัทะไปพร้อม
กบัหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผูถื้อหุ้นทั้งในและต่ำงประเทศสำมำรถมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นมำร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน หรือสำมำรถมอบอ ำนำจให้กรรมกำรอิสระท่ีบริษทัแต่งตั้งให้
เป็นตวัแทนรับมอบฉนัทะออกเสียงแทนได ้ซ่ึงทำงบริษทัไดเ้สนอช่ือกรรมกำรอิสระอยำ่งนอ้ย 2 คน 
ไวใ้หเ้ป็นทำงเลือกในกำรมอบฉนัทะ 

 - การด าเนินการในวนัประชุมผู้ถือหุ้น 
1.7 ในวนัประชุมจริง ทำงบริษทัไดเ้ลือกสถำนท่ีจดัประชุม ท่ีผูถื้อหุ้นสำมำรถเดินทำงเขำ้ร่วมประชุมได้

โดยสะดวก โดยมีเจำ้หน้ำท่ีคอยให้กำรตอ้นรับ อ ำนวยควำมสะดวก และแจกเอกสำรประกอบกำร
ประชุมเพิ่มเติม รวมไปถึงกำรจดัเตรียมส่ืออุปกรณ์เทคโนโลยีมำใช้ในกำรลงทะเบียนให้เกิดควำม
รวดเร็ว แม่นย  ำและใชเ้ทคโนโลยีในกำรน ำเสนอขอ้มูล Presentation ต่ำงๆท่ีมีประสิทธิภำพ เพื่อให้
กำรประชุมเป็นไปไดโ้ดยส ำเร็จดว้ยดี 

1.8 กรรมกำรบริษทัทุกคนถูกก ำหนดให้เขำ้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น เพื่อให้ผูถื้อหุ้นได้มีโอกำสซักถำม
ประธำนกรรมกำร และกรรมกำรทุกคน รวมไปถึงกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งได ้ยก
เวน้เสียแต่มีเหตุจ ำเป็นซ่ึงตอ้งแจง้ล่วงหนำ้ต่อคณะกรรมกำรบริษทัล่วงหนำ้อยำ่งนอ้ย 3 วนัก่อนวนั
ประชุมจริง  

1.9 บริษทัควรแจง้ให้ตวัแทนผูต้รวจสอบบญัชี (ภำยนอก) และท่ีปรึกษำต่ำง ๆ เขำ้ร่วมประชุมดว้ยอยำ่ง
นอ้ย 2คน โดยมีกำรเปิดเผยรำยช่ือและบนัทึกไวใ้นรำยงำนกำรประชุม 

โดยท่ีผำ่นมำ ในกำรประชุมผูถื้อหุ้นทุกคร้ัง กรรมกำรบริษทัและตวัแทนผูต้รวจสอบบญัชี
ได้ให้ควำมร่วมมืออย่ำงดีมำก มีประวติักำรเข้ำร่วมประชุมครบตำมแนวปฏิบัติดังกล่ำวอย่ำง
สม ่ำเสมอและถูกบนัทึกช่ือไวใ้นรำยงำนกำรประชุม 

1.10 ในกำรประชุมผูถื้อหุ้นไดจ้ดัให้มีกำรลงมติเป็นแต่ละรำยกำรในกรณีท่ีวำระนั้นๆมีหลำยรำยกำร 
เช่น วำระกำรแต่งตั้งกรรมกำร, วำระกำรพิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนท่ีมีหลำยประเภท เป็นตน้ 

1.11 คณะกรรมกำรก ำหนดให้ใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงในวำระท่ีส ำคญั เช่น กำรท ำรำยกำรเก่ียวโยง, กำร
ท ำรำยกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซ่ึงสินทรัพย ์เป็นตน้ เพื่อควำมโปร่งใสและตรวจสอบได ้

1.12 ในกำรประชุมจะเปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นและซักถำมได้อย่ำงเต็มท่ี
ตลอดเวลำท่ีมีกำรประชุม  

โดยในทุกปีหลงัมีกำรลงมติครบทุกวำระแลว้ ทำงกรรมกำรบริษทัจะจดัสรรเวลำช่วงทำ้ย
ของกำรประชุม ในกำรตอบค ำถำมผูท่ี้หุ้นอยำ่งละเอียด โดยมีกำรเตรียมขอ้มูลและ Presentation มำ
อธิบำยเพิ่มเติม รวมไปถึงอธิบำยถึงสถำนกำรณ์ปัจจุบนัและแนวโน้มผลประกอบกำรของบริษทั
และอุตสำหกรรมให้กบัผูถื้อหุ้นไดรั้บทรำบ ถึงแมจ้ะไม่ไดมี้ประเด็นดงักล่ำวในวำระใดๆของกำร



 

                                                                                                           
บริษทั ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จ  ำกดั (มหำชน) 

 
 

รำยงำนประจ ำปี 2556            46 

ประชุมก็ตำม เพื่อให้เป็นไปตำมนโยบำยก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีของบริษทัท่ีเคำรพในสิทธิของผูถื้อ
หุน้ท่ีควรไดรั้บทรำบขอ้มูลข่ำวสำรส ำคญัๆของบริษทั  

1.13  บริษทัไดใ้ห้สิทธิแก่ผูถื้อหุ้นในกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนของกรรมกำร โดยถือเป็นวำระหน่ึงของ
กำรประชุมเป็นประจ ำทุกปี  

- การจัดท ารายงานการประชุม และการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น 
1.14 หลงัจำกกำรประชุม ผูถื้อหุ้นสำมำรถติดตำมรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปีได้จำก

ระบบข่ำวสำรของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและเวบ็ไซตข์องบริษทั ภำยใน 14 วนั หลงัจำก
กำรประชุมเสร็จส้ิน โดยในรำยงำนกำรประชุมควรจะปรำกฏกำรบนัทึกกำรช้ีแจงขั้นตอนกำร
ลงคะแนน วิธีแสดงผลคะแนน ให้ผูถื้อหุ้นทรำบก่อนด ำเนินกำรประชุมโดยพิธีกร, มีกำรบนัทึกผล
กำรลงคะแนนเสียงอย่ำงละเอียดว่ำในแต่ละวำระมีผูถื้อหุ้นเห็นดว้ย คดัคำ้น และงดออกเสียงเป็น
จ ำนวนก่ีเสียง คิดเป็นร้อยละเท่ำไร, บนัทึกรำยช่ือกรรมกำรบริษทัท่ีเขำ้ร่วมประชุม และท่ีลำกำร
ประชุม (หำกมี) และมีกำรบนัทึกค ำถำมของผูถื้อหุน้ และค ำตอบของกรรมกำรบริษทัไวอ้ยำ่งละเอียด
ถ่ีถว้น 

1.15 บริษทัไดเ้ปิดเผยใหส้ำธำรณชนทรำบถึงผลกำรลงคะแนนของแต่ละวำระในกำรประชุมสำมญัและ
วสิำมญัผูถื้อหุน้ในวนัท ำกำรถดัไปบนเวบ็ไซดข์องบริษทั 

1.16 บริษทัมีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้อยำ่งสม ่ำเสมอ โดยมีนโยบำยก ำหนดให้จ่ำยเงินปันผล
ไม่ต ่ำกวำ่ร้อยละ 50 ของก ำไรสุทธิหลงัหกัภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล อยำ่งไรก็ตำม  บริษทัอำจก ำหนดให้
กำรจ่ำยเงินปันผลมีอตัรำนอ้ยกวำ่อตัรำท่ีก ำหนดขำ้งตน้ได ้ หำกบริษทัมีควำมจ ำเป็นท่ีจะตอ้งน ำเงิน
ก ำไรสุทธิจ ำนวนดงักล่ำวมำใชเ้พื่อขยำยกำรด ำเนินงำนของบริษทัต่อไป  

 

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 
- การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น 

2.1  บริษทัจะจดัใหมี้กำรเปิดเผยขอ้มูลและสำรสนเทศต่ำง ๆ ให้แก่ผูถื้อหุ้นโดยทัว่กนัโดยไม่ค  ำนึงถึงวำ่
เป็นผูถื้อหุน้อยูจ่  ำนวนเท่ำใด ทั้งผูถื้อหุน้ท่ีเป็นบุคคล นิติบุคคล ทั้งท่ีเป็นไทยและต่ำงประเทศ  

2.2 คณะกรรมกำรก ำหนดให้บริษทัแจง้ก ำหนดกำรประชุมพร้อมระเบียบวำระ และควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรต่อตลำดหลกัทรัพยฯ์ และเผยแพร่ผำ่นเวบ็ไซด์ของบริษทัอยำ่งนอ้ย 28 วนั ก่อนวนั
นดัประชุมผูถื้อหุน้ 

2.3  คณะกรรมกำรก ำหนดใหบ้ริษทัแจง้ผูถื้อหุน้ใหท้รำบกฎเกณฑ์ต่ำงๆท่ีใชใ้นกำรประชุม ขั้นตอนกำร
ออกเสียง ลงมติ และสิทธิกำรออกเสียงลงคะแนนตำมแต่ละประเภทของหุน้  

ซ่ึงทำงบริษัทได้เผยแพร่กฎเกณฑ์ต่ำงๆดังกล่ำวในหนังสือเชิญประชุมผู ้ถือหุ้น ดัง
รำยละเอียดใน ขอ้บงัคบับริษทั หมวดท่ี 4 : กำรประชุมผูถื้อหุ้น เช่น ในขอ้ยอ่ย 39 ไดก้ล่ำวถึง ใน
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กำรประชุมผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้นสำมญัและบุริมสิทธ์ิทุกคนมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุ้น และ
หนงัสือเชิญประชุมดงักล่ำวไดถู้กเผยแพร่ในเวบ็ไซดข์องบริษทัเช่นกนั 

2.4  บริษทัมีนโยบำยท่ีจะจดัท ำหนงัสือเชิญประชุมเป็นทั้งภำษำไทยและภำษำองักฤษ เพื่อสนับสนุน
แนวปฏิบติัท่ีดี ในหมวดของกำรปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอยำ่งเท่ำเทียมกนั ตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำร
ท่ีดี  

โดยในส่วนของภำษำองักฤษนั้น มีนโยบำยจะจดัท ำเพิ่มเติมส ำหรับกำรประชุมผูถื้อหุ้น
ประจ ำปี 2558 ส่วนในปี 2557 ยงัคงไม่มีกำรจดัท ำ แต่ไดมี้กำรประกำศและแจง้เร่ืองกำรก ำหนดวนั
ประชุมสำมญัผูถื้อหุน้พร้อมวำระกำรประชุมท่ีผำ่นมติของคณะกรรมกำรบริษทัไวใ้นระบบข่ำวสำร
ของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและในเวบ็ไซดข์องบริษทั ซ่ึงมีทั้งภำษำไทยและภำษำองักฤษ
แลว้ 

 - การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 
2.5  บริษทัไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุ้นทุกคนใชสิ้ทธิเสนอระเบียบวำระกำรประชุมและเสนอช่ือบุคคลเพื่อ

เขำ้รับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมกำรบริษทัล่วงหนำ้ก่อนวนัปิดรับวำระกำรประชุมเป็นเวลำ 30 วนั โดย
ไดแ้จง้ถึงหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งพร้อมทั้งแบบฟอร์มกำรเสนอวำระและกำรเสนอช่ือกรรมกำรไวใ้น
เวบ็ไซตข์องบริษทั 

2.6 บริษทัไดเ้ปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทัเป็นรำย
คน โดยได้มีกำรเผยแพร่ “หลกัเกณฑ์กำรให้ผูถื้อหุ้นเสนอระเบียบวำระกำรประชุมและเสนอช่ือ
บุคคลเพื่อพิจำรณำเขำ้รับเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษทั” ท่ีมีรำยละเอียดถึงคุณสมบติั ขั้นตอนวิธีกำร
พิจำรณำ เอกสำรหลักฐำนประกอบ ช่องทำงกำรรับ และระยะเวลำในกำรรับเร่ือง พร้อมทั้ ง
แบบฟอร์มมำตรฐำนของบริษทั ในเวบ็ไซด์ของบริษทั ก่อนวนัปิดรับวำระกำรประชุมเป็นเวลำ 30 
วนั 

2.7 บริษทัจะไม่มีกำรเพิ่มวำระกำรประชุมโดยไม่แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทรำบล่วงหนำ้ 
 - การป้องกนัการใช้ข้อมูลภายใน 
2.8 บริษทัมีนโยบำยและวิธีกำรดูแลกรรมกำรและผูบ้ริหำรในกำรน ำขอ้มูลภำยในของบริษทั ซ่ึงยงัไม่

เปิดเผยต่อสำธำรณะชนไปใชเ้พื่อแสวงหำประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งกำรซ้ือขำยหลกัทรัพย ์ดงัน้ี 
- ให้ควำมรู้แก่กรรมกำรรวมทั้งผูบ้ริหำรฝ่ำยต่ำงๆ เก่ียวกบัหนำ้ท่ีท่ีตอ้งรำยงำนกำร

ถือครองหลกัทรัพยข์องตน คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ ต่อ ส ำนกังำน กลต. และ
ตลำดหลกัทรัพยต์ำม มำตรำ 59 และ     บทก ำหนดโทษ ตำมมำตรำ 275 แห่งพระรำชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  

- บริษทัจะก ำหนดให้ผูบ้ริหำรและกรรมกำรรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือครอง
หลกัทรัพยต่์อส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ตำมมำตรำ 59 
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แห่งพระรำชบญัญติัหลกัทรัพย ์และตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 และจดัส่งส ำเนำรำยงำนน้ี
ให้แก่บริษทัในวนัเดียวกบัวนัท่ีส่งรำยงำนต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลำดหลกัทรัพย ์เพื่อให้คณะกรรมกำรรับทรำบเป็นประจ ำ รวมทั้งให้มีกำรเปิดเผยในรำยงำน
ประจ ำปี 

- บริษทัได้ด ำเนินกำรส่งหนังสือเวียนแจง้ให้ผูบ้ริหำรทรำบว่ำ ผูบ้ริหำรท่ีได้รับ
ทรำบขอ้มูลภำยในท่ีเป็นสำระส ำคญั ซ่ึงมีผลต่อกำรเปล่ียนแปลงรำคำหลกัทรัพย ์จะตอ้งระงบั
กำรซ้ือขำยหลกัทรัพยข์องบริษทัในช่วง 1 เดือน ก่อนท่ีงบกำรเงินหรือขอ้มูลภำยในนั้นจะ
เปิดเผยต่อสำธำรณชน และหำ้มไม่ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นสำระส ำคญันั้นต่อบุคคลอ่ืน 

  บริษทัไดก้ ำหนดโทษทำงวนิยัส ำหรับผูแ้สวงหำผลประโยชน์จำกกำรน ำขอ้มูลภำยใน
บริษทัไปใชห้รือน ำไปเปิดเผยจนอำจท ำใหบ้ริษทัไดรั้บควำมเสียหำย โดยพิจำรณำลงโทษตำมควร
แก่กรณี ไดแ้ก่ กำรตกัเตือนดว้ยวำจำ กำรตกัเตือนเป็นตวัหนงัสือ กำรภำคทณัฑ ์ ตลอดจนกำรเลิก
จำ้งพน้สภำพกำรเป็นพนกังำนดว้ยเหตุ   ไล่ออก ปลดออกหรือให้ออกแลว้แต่กรณี เป็นตน้ 

 - การมีส่วนได้เสียของกรรมการ 
2.9  คณะกรรมกำรของบริษทัไดก้ ำหนดให้กรรมกำรและผูบ้ริหำรตอ้งรำยงำนให้บริษทัทรำบถึง กำรมี

ส่วนไดเ้สียของตนหรือบุคคลท่ีมีควำมเก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็นส่วนไดเ้สียท่ีมีควำมเก่ียวขอ้งกบักำรบริหำร
จดักำรของบริษทั ตำมมำตรำ 89/14 แห่งพระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย(์ฉบบัท่ี 4)
พ.ศ.2551 เพื่อให้คณะกรรมกำรพิจำรณำถึงธุรกรรมของบริษัทท่ี อำจมีควำมขัดแย้งด้ำน
ผลประโยชน์โดยรวมต่อบริษทัได ้และมีกำรบนัทึกไวใ้นรำยงำนกำรประชุมกรรมกำร ซ่ึงกรรมกำร
และผูบ้ริหำรท่ีมีส่วนไดเ้สียกบัธุรกรรมดงักล่ำว จะไม่สำมำรถมีส่วนร่วมในกำรตดัสินใจในกำรท ำ
ธุรกรรมดงักล่ำวและถูกใหง้ดเวน้จำกกำรมีส่วนร่วมในกำรประชุมพิจำรณำในวำระนั้นๆ  

2.10 คณะกรรมกำรตรวจสอบจะท ำกำรตรวจสอบรำยกำรระหว่ำงกนัอนัเกิดจำกผูมี้ส่วนได้เสียหรือ
บุคคลท่ีมีควำมเก่ียวขอ้งกบักรรมกำรและผูบ้ริหำร ในกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็น
ประจ ำทุกไตรมำส 

   ปัจจุบนั บริษทัจะก ำหนดให้กรรมกำรหรือฝ่ำยจดักำรท่ีเป็นผูถื้อหุ้นไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเร่ืองท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง เพื่อควำมเป็นอิสระในกำรตดัสินใจ  และจะเปิดเผยขอ้มูลใน
สำธำรณชนรับทรำบโดยทนัทีเพื่อควำมโปร่งใสในกำรท ำงำน อีกทั้งจะน ำขอ้มูลท่ีจ  ำเป็นเปิดเผยไว้
ในรำยงำนประจ ำปีและแบบ 56-1 อยำ่งสม ่ำเสมอ  

 
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษทัและคณะกรรมกำรของบริษทัได้เล็งเห็นถึงควำมส ำคญัของสิทธิของผูมี้ส่วนได้เสียของ
บริษทั ไม่วำ่จะเป็นลูกคำ้ พนกังำน คู่คำ้ ผูถื้อหุน้ เจำ้หน้ี คู่แข่ง ชุมชนและสังคม ส่ิงแวดลอ้ม และภำครัฐ 
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โดยตระหนกัว่ำควำมสัมพนัธ์และควำมร่วมมือท่ีดีระหว่ำงบริษทัและผูมี้ส่วนไดเ้สียเหล่ำน้ี เป็นปัจจยั
ส ำคัญท่ีจะสร้ำงงำน สร้ำงรำยได้ และควำมมัน่คงทำงกำรเงินให้กับบริษทั ตลอดจนท ำให้บริษัท
สำมำรถเติบโตเคียงคู่ไปกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียดงักล่ำวและสังคมโดยรวมไดอ้ยำ่งย ัง่ยนื   

- สิทธิและนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
3.1 ลูกค้า ดว้ยนโยบำยหลกัของบริษทั ท่ีวำ่ “เรำมุ่งมัน่ในควำมเป็นศูนยบ์ริกำรเหล็กคุณภำพเสมอมำ 

และไม่หยุดน่ิงในกำรปรับปรุงคุณภำพ เพื่อควำมพึงพอใจสูงสุดของลูกค้ำ” บริษัทจึงได้ให้
ควำมส ำคญัและปฏิบติัตำมนโยบำยดงักล่ำวมำโดยตลอด กล่ำวคือ บริษทัได้ซ้ือหำจดัเตรียมแต่
วตัถุดิบเหล็กท่ีมีคุณภำพไดม้ำตรฐำนสำกล น ำเสนอบริกำรขำยดว้ยรำคำยุติธรรมตำมรำคำตลำด 
พร้อมค ำแนะน ำเก่ียวกบัวตัถุดิบเหล็กเพื่อลูกคำ้สำมำรถเลือกซ้ือเหล็กท่ีมี ชนิด/spec เหมำะสมกบั
กระบวนกำรผลิตหรือสินคำ้ส ำเร็จรูปท่ีตนตอ้งกำรไดอ้ยำ่งเหมำะสม จำกนั้นฝ่ำยผลิตจะบริกำรตดั
เหล็กแผน่หรือผลิตท่อเหล็กดว้ยกระบวนกำรผลิตท่ีมีประสิทธิภำพไดสิ้นคำ้ท่ีมีคุณภำพตำมท่ีลูกคำ้
ตอ้งกำร พร้อมบริกำรจดัส่งสินคำ้คุณภำพท่ีมีควำมรวดเร็ว จดัส่งตรงไปยงัโรงงำนของลูกคำ้ทนั
ตำมเวลำท่ีลูกคำ้ตอ้งกำร ช่วยให้ลูกคำ้ไดรั้บวตัถุดิบท่ีมีคุณภำพป้อนเขำ้สู่กระบวนกำรผลิตของตน
ได้อย่ำงทนัท่วงทีด้วยตน้ทุนท่ีเหมำะสมกบัคุณภำพของสินคำ้และบริกำร นอกจำกน้ีบริษทัยงัมี
นโยบำยในกำรให้บริกำรปรับปรุงคุณภำพสินคำ้ คืนสินคำ้ หรือจ่ำยค่ำชดเชยจำกกำรท่ีสินคำ้มี
คุณภำพไม่ตรงตำมท่ีสั่งซ้ือ เพื่อใหลู้กคำ้ไดรั้บควำมยุติธรรมในกำรซ้ือขำยสินคำ้กบัทำงบริษทั โดย
จะมีฝ่ำยท่ีมีเจ้ำหน้ำท่ีเฉพำะทำงในกำรบริหำรจดักำรและด ำเนินกำรตำมนโยบำยดงักล่ำวอย่ำง
ถูกตอ้งเหมำะสม 

3.2 พนักงาน นอกจำกบริษทัจะตอ้งใชก้ ำลงัอนัมีประสิทธิภำพของเคร่ืองจกัรในกำรท ำให้บริษทับรรลุ
ตำมจุดมุ่งหมำยทำงธุรกิจของบริษทัแล้ว ก ำลงัคนถือว่ำมีส่วนส ำคญัอย่ำงยิ่งต่อบริษทั เน่ืองจำก
เคร่ืองจกัรของบริษทัจะไม่สำมำรถท ำงำนได ้หำกปรำศจำกช่ำงผูมี้ฝีมือและช ำนำญกำร รวมไปถึง
ผูบ้ริหำรท่ีมีควำมสำมำรถเชิงกลยุทธ์ และพนักงำนฝ่ำยต่ำงๆท่ีช่วยสนบัสนุนให้บริษทัสำมำรถ
ด ำเนินกิจกำรไปไดด้ว้ยดีมำโดยตลอด ทั้งน้ี ทำงบริษทันอกจำกจะตอบแทนผลงำนของพนกังำน
ดว้ยเงินเดือน ค่ำแรง หรือโบนสัอยำ่งเป็นธรรมแลว้ บริษทัยงัมีสวสัดิกำรท่ีดีอนัแสดงให้เห็นถึงกำร
ตระหนกัในควำมส ำคญัของพนกังำนของบริษทัอีกดว้ย ไดแ้ก่  

- กำรจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ใหก้บัพนกังำนเพื่อให้พนกังำนมีเงินสะสมหลงัออกจำก
งำน ทุพพลภำพ หรือเกษียณอำยุ โดยปัจจุบนั บริษทัมีนโยบำยออกเงินสมทบให้กบัพนกังำนใน
จ ำนวนเท่ำกนักบัท่ีพนกังำนจ่ำยเขำ้กองทุนในแต่ละเดือน 

 - ควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน พนกังำนโรงงำนมีไดรั้บชุดเคร่ืองแต่งกำยพร้อมอุปกรณ์ 
safety ต่ำงๆส ำหรับกำรปฏิบติังำนในโรงงำน เพื่อป้องกนัพนกังำนจำกอุบติัเหตุท่ีอำจเกิดข้ึนใน
ระหว่ำงกำรปฏิบัติงำนได้ และหำกเกิดอุบัติเหตุจำกกำรท ำงำนข้ึนจริง พนักงำนจะได้รับค่ำ
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รักษำพยำบำลจำกกองทุนประกนัสังคม รวมไปถึงบริษทัมีนโยบำยท่ีจะให้ควำมช่วยเหลือเพิ่มเติม
ในกรณีพิเศษต่ำงๆ และหำกตอ้งลำหยุดพกังำนเน่ืองจำกอุบติัเหตุดงักล่ำว บริษทัก็ยงัคงให้ค่ำแรง/
เงินเดือนตำมปกติ 

 - กิจกรรมตรวจสุขภำพประจ ำปี บริษัทมีนโยบำยให้พนักงำนทุกคนได้รับกำรตรวจ
สุขภำพประจ ำปี ทุกปี เพื่อทำงบริษทัจะไดรั้บทรำบถึงสมรรถภำพทำงร่ำงกำยของพนกังำนโรงงำน
เพื่อป้องกนัอุบติัเหตุท่ีอำจเกิดข้ึน  และเพื่อแสดงถึงควำมห่วงใยในสุขภำพของพนกังำนทุกคน รวม
ไปถึงเป็นกำรรณรงคใ์หพ้นกังำนใส่ใจในสุขภำพทำงร่ำงกำยของตนเองอีกดว้ย 

- กิจกรรมท่องเท่ียวประจ ำปี และงำนเล้ียงประจ ำปี บริษทัมีนโยบำยว่ำหำกในปีนั้นๆผล
กำรด ำเนินงำนของบริษทัเป็นไปดว้ยดี ทำงผูบ้ริหำรจะจดัให้มีกำรท่องเท่ียวพกัผ่อนประจ ำปีและ
งำนเล้ียงประจ ำปีร่วมกนั เพื่อเสริมสร้ำงควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงพนกังำนทุกคนในบริษทั และเป็น
กำรเสริมสร้ำงก ำลงัใจใหก้บัพนกังำนใหมี้ควำมมุ่งมัน่ท่ีจะท ำงำนอยำ่งมีประสิทธิภำพให้กบับริษทั
ต่อไป  
  - กำรพฒันำบุคคลำกรของบริษทั บริษทัมีนโยบำยในกำรฝึกฝนพฒันำทกัษะควำมรู้ในกำร
ท ำงำนของพนกังำนในแต่ละฝ่ำยอยูเ่สมอทั้งในดำ้นกำรปฏิบติังำนและบริหำร เช่น ฝ่ำยบริหำรท่ีได้
มีโอกำสเขำ้ร่วมงำนสัมมนำเชิงวิชำกำร กลยุทธ์ทำงธุรกิจ ควำมเป็นไปของเศรษฐกิจและกำรเงิน
โลก เพื่อสนับสนุนแนวคิดและเป็นขอ้มูลท่ีใช้ในกำรตดัสินใจในกำรบริหำรงำน, ฝ่ำยบญัชีและ
กำรเงิน ได้เข้ำร่วมสัมมนำเพื่อติดตำมศึกษำข้อกฎหมำยหรือข้อบงัคบัทำงบญัชีใหม่ๆท่ีทำงรัฐ
ก ำหนดข้ึนอยู่เสมอ, ฝ่ำยจดัซ้ือและฝ่ำยโรงงำน ได้มีโอกำสไปเยี่ยมชมโรงงำนผูผ้ลิตเหล็กใน
ต่ำงประเทศ เพื่อใชพ้ิจำรณำกำรเลือกซ้ือวตัถุดิบเหล็กและใช้คิดพฒันำปรับปรุงกำรท ำงำนภำยใน
โรงงำนของบริษทั, ฝ่ำยผลิตและฝ่ำยควบคุมคุณภำพท่ีมีโปรแกรมกำรสอนฝึกฝนและพฒันำ
คุณภำพในกำรท ำงำนโดยผูเ้ช่ียวชำญอยูเ่ป็นประจ ำ รวมไปถึงกำรสนบัสนุนใหพ้นกังำนศึกษำต่อใน
ระดบัปริญญำท่ีสูงข้ึนโดยพนกังำนสำมำรถขอผอ่นผนัในเร่ืองของเวลำกำรท ำงำนเพื่อให้เหมำะสม
กบัตำรำงเรียนได ้เป็นตน้ 

- สวสัดิกำรกำรให้กูย้ืมเงินทั้งในดำ้นเพื่อกำรศึกษำและดำ้นชีวิตส่วนตวั เน่ืองจำกบริษทั
เล็งเห็นถึงควำมส ำคญัของกำรศึกษำและภำระทำงกำรเงินท่ีพนกังำนตอ้งเผชิญ จึงมีนโยบำยในกำร
ให้พนักงำนกู้ยืมเงินเพื่อน ำไปใช้จ่ำยในกำรพฒันำคุณภำพชีวิตของตน โดยมีหลักเกณฑ์กำร
พิจำรณำถึงคุณสมบติัของผูกู้ต้ำมควำมหมำะสม ก ำหนดระยะเวลำผอ่น และคิดดอกเบ้ียในอตัรำท่ี
เป็นธรรมกบัพนกังำนทุกคน 

3.3 คู่ค้า บริษทัมีนโยบำยท่ีจะสร้ำงควำมสัมพนัธ์อนัดีกบัคู่คำ้ มีกระบวนกำรคดัเลือกคู่คำ้และมีหลกั
ปฏิบติักบัคู่คำ้อย่ำงเป็นธรรม เป็นไปตำมเง่ือนไขทำงกำรคำ้หรือขอ้ตกลงร่วมกนั เพื่อพฒันำและ
รักษำควำมสัมพนัธ์อนัดีระหวำ่งกนัใหย้นืยำว  
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3.4 ผู้ถือหุ้น บริษทัไดใ้ห้ควำมส ำคญัต่อสิทธิของผูถื้อหุ้นในกำรรับรู้ข่ำวสำร ผลกำรด ำเนินงำน และ
ควำมเป็นไปของบริษทัอยู่เสมอ โดยผูถื้อหุ้นสำมำรถติดตำมขอ้มูลไดจ้ำกเวบ็ไซตข์องบริษทั จำก
ระบบข่ำวสำรของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และส่ือต่ำงๆ หรือสำมำรถติดต่อมำไดโ้ดยตรง
ยงั ฝ่ำยนกัลงทุนสัมพนัธ์ ของบริษทั คุณสุพพชัชำ รักสม ท่ีส ำนกังำนใหญ่ หมำยเลข 02-291-6318 
นอกจำกน้ี บริษทัมีนโยบำยท่ีย  ้ำเน้นถึงกำรรักษำสิทธิของผูถื้อหุ้นในด้ำนต่ำงๆดงัท่ีได้กล่ำวถึง
รำยละเอียดตำมหวัขอ้ “สิทธิและควำมเท่ำเทียมกนัของผูถื้อหุ้น” ในเบ้ืองตน้ รวมไปถึงมีนโยบำย
กำรจ่ำยเงินปันผลท่ีทำงบริษทัไดป้ฏิบติัตำมนโยบำยดงักล่ำวมำโดยตลอด 

3.5 เจ้าหนี้ บริษทัปฏิบติัตำมขอ้ตกลงกำรกูย้ืมอย่ำงเคร่งครัด ให้ควำมร่วมมือในกำรให้ขอ้มูลทำง
กำรเงินและขอ้มูลต่ำงๆอยำ่งถูกตอ้ง โปร่งใส และมีประวติักำรช ำระหน้ีหรือดอกเบ้ียท่ีตรงตำมเวลำ
ก ำหนดทุกคร้ัง 

3.6 คู่แข่ง บริษทัมีนโยบำยแข่งขนัทำงธุรกิจในตลำดอยำ่งถูกตอ้งและชอบธรรม ไม่ท ำลำยช่ือเสียงหรือ
สร้ำงควำมเสียหำยอนัไม่ชอบธรรมต่อคู่แข่งขนั 

3.7 ชุมชนและสังคม บริษทัไดต้ระหนกัถึงควำมส ำคญัในกำรพฒันำองค์กรควบคู่ไปกบักำรพฒันำ
ควำมสัมพนัธ์อนัดีกบัชุมชนและสังคม โดยมีนโยบำยว่ำ กำรด ำเนินงำนของบริษทัจะตอ้งไม่ไป
สร้ำงควำมเดือดร้อนใดๆให้กบัชุมชนและสังคมรอบขำ้ง รวมไปถึงตอ้งให้ควำมร่วมกบัชุมชนและ
สังคมในกำรพฒันำชุมชนให้ดีข้ึน และบริษทัยงัมีโครงกำรให้ควำมช่วยเหลือชุมชนในดำ้นต่ำงๆ
ตำมควำมเหมำะสมและโอกำสอนัควร ตวัอยำ่งเช่น กำรช่วยออกทุนซ่อมถนนบริเวณใกลโ้รงงำน, 
มอบทุนกำรศึกษำและเคร่ืองเขียนให้กบัโรงเรียนในชุมชนใกลเ้คียงในทุกวนัเด็กแห่งชำติ, บริจำค
ทรัพยใ์ห้วดัเพื่อช่วยท ำนุบ ำรุงศำสนำ เป็นตน้ รำยละเอียดเพิ่มเติม สำมำรถพิจำรณำได้ท่ีหัวข้อ 
“กิจกรรมเพื่อกำรพฒันำและรับผดิชอบต่อสังคม”   

3.8 ส่ิงแวดล้อม บริษทัมีระเบียบในกำรรักษำส่ิงแวดลอ้มในกำรด ำเนินแปรรูปให้เป็นไปตำมกฎเกณฑ์
ท่ีส ำนักงำนเขตก ำหนดไว ้โดยกรมโรงงำนอุตสำหกรรม กระทรวงอุตสำหกรรม ได้ท ำกำร
ตรวจสอบสภำพโรงงำน และสภำพแวดลอ้ม ผลกำรตรวจสอบพบวำ่ บริษทัอยูใ่นเกณฑ์มำตรฐำน
ไม่ก่อให้เกิดปัญหำใดๆ ต่อสภำพแวดลอ้ม บริษทัไม่เคยประสบปัญหำดำ้นมลพิษทั้ง เสียง อำกำศ 
สำรพิษ และน ้ำเสียแต่อยำ่งใด  ถึงแม ้กำรประกอบธุรกิจศูนยบ์ริกำรเหล็กจะเกิดเสียงดงัข้ึนจำกกำร
ตดัเหล็กและมีเศษเหล็กรวมถึงน ้ ำมนัหล่อเคร่ืองจกัรท่ีใช้แล้ว แต่ท่ีผ่ำนมำกรมสวสัดิกำรและ
คุม้ครองแรงงำน กระทรวงแรงงำน ไดเ้ขำ้ตรวจสอบ กำรปฏิบติังำนภำยในโรงงำนของบริษทัแลว้
เห็นวำ่ บริษทัไดค้วบคุมมลพิษต่ำงๆท่ีเกิดข้ึนใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีปลอดภยั โดยรักษำระดบัควำมดงัของ
เสียงท่ีเกิดข้ึนจำกกำรตดัเหล็กนั้นอยูใ่นระดบัท่ีปลอดภยัตำมท่ีกรมสวสัดิกำรและคุม้ครองแรงงำน
ก ำหนด ส่วนเศษเหล็กนั้นบริษทัไดท้  ำกำรเก็บรวบรวมเศษเหล็กเขำ้ไวด้้วยกนัเพื่อจ ำหน่ำยให้แก่
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ผูค้ำ้เศษเหล็ก ส ำหรับเขำ้กระบวนกำร Recycle ต่อไป ในส่วนน ้ ำมนัหล่อล่ืนเคร่ืองจกัรท่ีใชแ้ลว้นั้น 
บริษทัได้มีกำรจดัเก็บอย่ำงมิดชิดในถงับรรจุขนำดใหญ่และว่ำจำ้งผูป้ระกอบกำรบ ำบดัของเสีย
น ำไปผ่ำนกระบวนกำรบ ำบดัต่อไป เพื่อให้มัน่ใจไดว้่ำห่วงโซ่อุปทำน (Value Chain) ของบริษทั
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มอนัจะเป็นกำรส่งเสริมกำรพฒันำบริษทัใหย้ ัง่ยนืต่อไป 

3.9 ภาครัฐ บริษทัปฏิบติัตำมกฎหมำย กฎระเบียบ และขอ้บงัคบัต่ำงๆ ของทำงภำครัฐอยำ่งเคร่งครัด ไม่
เคยมีประวติักำรท ำผดิกฎหมำยร้ำยแรงใดๆ รวมไปถึงบริษทัมีนโยบำยไม่สนบัสนุนกำรทุจริต และ
คอร์รัปชัน่ ท่ีอำจเกิดข้ึนในภำครัฐ และต่อตำ้นกำรทุจริตทุกประเภทในองคก์ร โดยหำกมีหลกัฐำน
ชดัเจนของกำรทุจริตของพนกังำนหรือผูบ้ริหำรคนใด บริษทัมีมำตรกำรในกำรตดัสินโทษของผูน้ั้น
ขั้นสูงสุดถึงกำรให้ออกจำกหน้ำท่ี และด ำเนินกำรทำงกฎหมำยตำมควำมเหมำะสม เพื่อเป็นกำร
ส่งเสริมและปลูกฝังใหพ้นกังำนทุกคนปฏิบติัตำมกฎหมำย และระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งของ
บริษทัและของรัฐ  

 สิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียดงักล่ำว ถือเป็นหนำ้ท่ีของทุกคน ไม่วำ่จะเป็นผูบ้ริหำร คณะกรรมกำร และ
พนกังำนในทุกๆฝ่ำยของบริษทั ท่ีจะตอ้งรับรู้ ตระหนกัถึงควำมส ำคญัและปฏิบติัตำมนโยบำยดงักล่ำว
ขำ้งตน้อยำ่งสม ่ำสเมอ  

นอกจำกน้ี ผูมี้ส่วนไดเ้สียเองยงัสำมำรถร้องเรียน รำยงำนหรือเสนอแนะควำมคิดเห็นต่อ
คณะกรรมกำรไดโ้ดยผำ่นเลขำนุกำรบริษทั : นำงสำวองคอ์ร สีหไสยำสิทธ์ิ 02-2916314 E-mail: 
ongon@cspsteel.com ซ่ึงท ำหนำ้ท่ีรวบรวมขอ้มูลและประสำนงำนกบัคณะกรรมกำรโดยตรง หรือ
โทรศพัทโ์ดยตรงถึงกรรมกำรอิสระท่ีท ำหนำ้ท่ี หมำยเลข 02-689-0801 
- การเปิดเผยการปฏิบัติตามนโยบาย 
 กิจกรรมต่ำงๆท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงกำรด ำเนินตำมนโยบำยดงักล่ำวขำ้งตน้ สำมำรถตรวจสอบไดใ้น
หวัขอ้ “กิจกรรมเพื่อกำรพฒันำและรับผดิชอบต่อสังคม” และ “กิจกรรมฝ่ำยนกัลงทุนสัมพนัธ์” ใน
รำยงำนประจ ำปี 

 
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
  บริษทัไดต้ระหนกัถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำคญัของบริษทั ทั้งขอ้มูลทำงกำรเงินและขอ้มูลท่ีมิใช่

ขอ้มูลทำงกำรเงินต่อสำธำรณชนอยำ่งครบถว้น ทนัเวลำ โปร่งใส ผำ่นช่องทำงท่ีเขำ้ถึงไดง่้ำย มีควำม
เท่ำเทียมกนั และน่ำเช่ือถือ ตำมขอ้ก ำหนดของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
- การเปิดเผยข้อมูล 
4.1 บริษทัเปิดเผยขอ้มูลท่ีส ำคญัทำงดำ้นกำรเงินท่ีไดรั้บกำรตรวจสอบแลว้จำกผูส้อบบญัชีรับอนุญำต

ท่ีเป็นอิสระ ซ่ึงเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไปและขอ้มูลอ่ืนๆ  

mailto:ongon@cspsteel.com
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4.2.มีกำรจดัท ำรำยงำนควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำรบริษทัต่อรำยงำนทำงกำรเงินแสดงควบคู่กบั
รำยงำนของผูส้อบบญัชีในรำยงำนประจ ำปี 

4.3 บริษทัจดัท ำค ำอธิบำยและกำรวเิครำะห์ของฝ่ำยจดักำร (Management Discussion and Analysis 
หรือ MD&A) เพื่อประกอบกำรเปิดเผยงบกำรเงินทุกปีในรำยงำนประจ ำปี และประกอบกำร
เปิดเผยงบกำรเงินรำยไตรมำสหำกผลกำรด ำเนินงำนรำยไตรมำสนั้นๆมีกำรเปล่ียนแปลงเกิน 20% 

 4.4 มีกำรเปิดเผยค่ำตอบแทนผูส้อบบญัชีและค่ำบริกำรอ่ืนท่ีผูส้อบบญัชีใหบ้ริกำรไวใ้นรำยงำน
ประจ ำปี ส่วนทำ้ยของหวัขอ้ “ค ำอธิบำยและกำรวเิครำะห์ฐำนะกำรเงิน และผลกำรด ำเนินงำน” 

4.5   เปิดเผยบทบำทและหนำ้ท่ีของกรรมกำรและกรรมกำรชุดยอ่ย จ ำนวนคร้ังของกำรประชุม และ
จ ำนวนคร้ังท่ีกรรมกำรแต่ละท่ำนเขำ้ร่วมประชุมในปีท่ีผำ่นมำ ดงัปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี 
หวัขอ้ “โครงสร้ำงกรรมกำรของบริษทั” นอกจำกน้ียงัเปิดเผยถึงประวติั ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 
กำรฝึกอบรมและพฒันำควำมรู้ดำ้นวชิำชีพของคณะกรรมกำรบริษทั ดงัปรำกฏในรำยงำน
ประจ ำปี หวัขอ้ “รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำรและผูบ้ริหำรบริษทั” 

4.6 เปิดเผยขอ้มูลนโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนแก่กรรมกำรและผูบ้ริหำรระดบัสูง รวมไปถึงจ ำนวน
เงินค่ำตอบแทนท่ีกรรมกำรแต่ละท่ำนไดรั้บในปีท่ีผำ่นมำ ดงัปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี หวัขอ้ 
“โครงสร้ำงกรรมกำรของบริษทั” 

-  ข้อมูลทีเ่ปิดเผยบนเวบ็ไซด์ของบริษัท 
  ทำงบริษทัมีกำรเปิดเผยขอ้มูลของรำยงำนประจ ำปี และแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 

(แบบ 56-1) ไว้บนเว็บไซด์บริษัทเพื่อให้ผู ้ถือหุ้นและนักลงทุนได้ท ำกำรดำวน์โหลดได้
โดยสะดวก นอกจำกน้ียงัมีกำรเผยแพร่ข้อมูลส ำคัญอ่ืนๆไวบ้นเว็บไซด์ของบริษัทอีก เช่น 
วิสัยทศัน์และพนัธกิจของบริษทั, รำยช่ือคณะกรรมกำรและผูบ้ริหำร, ขอ้มูลโครงสร้ำงผุถื้อหุ้น, 
ประวติัขอ้มูลของคณะกรรมกำรและผูบ้ริหำร, หนงัสือเชิญประชุมสำมญัและวิสำมญัผูถื้อหุ้น, 
หลกัเกณฑแ์ละแบบฟอร์มกำรเสนอวำระกำรประชุมและกำรเสนอช่ือกรรมกำร, ขอ้บงัคบับริษทั, 
โครงสร้ำงองคก์ร, นโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีของบริษทั และนโยบำยดำ้นกำรบริหำรควำม
เส่ียง, ขอ้มูลติดต่อหน่วยงำน: ฝ่ำยนกัลงทุนสัมพนัธ์และฝ่ำยเลขำนุกำรบริษทั เป็นตน้ นอกจำกน้ี
ยงัมีข่ำวสำรต่ำงๆท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั ผูถื้อหุ้น นกัลงทุน และผูท่ี้สนใจสำมำรถอ่ำนหรือดำวน์
โหลดไดท่ี้เวบ็ไซตข์องบริษทั www.cspsteel.com 
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5. ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ  
- คณะกรรมกำรก ำหนดให้โครงสร้ำงกรรมกำรของบริษทัประกอบด้วยกรรมกำรท่ีมีคุณสมบติั

หลำกหลำย ทั้งในดำ้นทกัษะ ควำมสำมำรถ และมีประสบกำรณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกิจ
ของบริษทั  

-  คณะกรรมกำรควรมีขนำดท่ีเหมำะสม โดยมีจ ำนวนไม่นอ้ยกวำ่ 5 คน และไม่ควรเกิน 12 คน 
ปัจจุบนั คณะกรรมกำรของบริษทัมีจ ำนวน 8 ท่ำน ประกอบดว้ย 

  -  กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร   3  ท่ำน 
  -  กรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำร   2  ท่ำน 
  -  กรรมกำรอิสระ    3  ท่ำน 

ซ่ึงเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมกำรดงักล่ำว เป็นผูท่ี้
มีควำมรู้ควำมสำมำรถหลำกหลำย มีประสบกำรณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั 

- บริษทัตอ้งมีคณะกรรมกำรอิสระท่ีสำมำรถให้ควำมเห็นเก่ียวกบักำรท ำงำนของฝ่ำยจดักำรไดอ้ยำ่ง
อิสระท่ีมีคุณสมบติั และมีในจ ำนวนตำมหลกัเกณฑ์ท่ีส ำนกังำน ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด  ทั้งน้ี หำก
บริษัทมีประธำนคณะกรรมกำรเป็นกรรมกำรผู ้จ ัดกำร /ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร หรือไม่ใช่
กรรมกำรอิสระ หรือเป็นคนในครอบครัวเดียวกนักบักรรมกำรผูจ้ดักำร/ประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร 
หรือเป็นบุคคลในคณะบริหำรบริษทั คณะกรรมกำรอิสระควรมีจ ำนวนมำกกวำ่ก่ึงหน่ึงของจ ำนวน
กรรมกำรทั้งหมด 

ปัจจุบนั คณะกรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระของบริษทั มีจ  ำนวนทั้งหมด 3 ท่ำน ซ่ึง
เป็นผูท่ี้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในท ำหนำ้ท่ีในกำรสอบทำน/ตรวจสอบควำมน่ำเช่ือถือของงบกำรเงิน
และขอ้มูลอ่ืนๆของบริษทัไดเ้ป็นอยำ่งดี อยำ่งไรก็ตำม บริษทัมีกรรมกำรอิสระทั้งหมด 3 ท่ำน คิด
เป็นร้อยละ 37.50 ของกรรมกำรทั้งคณะเท่ำนั้น เพื่อใหเ้ป็นไปตำมแนวปฏิบติัท่ีดีตำมหลกักำรก ำกบั
ดูแลกิจกำรท่ีดีของบริษัท คณะกรรมกำรบริษัทยงัคงพยำยำมสรรหำและคัดเลือกบุคคลท่ีมี
คุณสมบัติ เหมำะสมท่ีจะมำ รับต ำแหน่งกรรมกำรอิสระเพิ่มเ ติม เพื่อให้บริษัทมีจ ำนวน
คณะกรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระในจ ำนวนอยำ่งนอ้ยก่ึงหน่ึงของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด 
โดยในกำรประชุมกรรมกำรบริษัทในคร้ังแรกของปี 2557 เม่ือวนัท่ี 27 กุมภำพนัธ์ 2557 ได้มี
ขอ้สรุปเสนอให้มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน โดยจะเสนอให้เป็น
วำระหน่ึงให้ผูถื้อหุ้นพิจำรณำและลงมติแต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
เพื่อใหมี้อ ำนำจหนำ้ท่ีในกำรสรรหำ คดัเลือก และก ำหนดค่ำตอบแทนของกรรมกำรบริษทั ผูบ้ริหำร
ระดบัสูง รวมไปถึงกรรมกำรอิสระเพิ่มเติมเพื่อน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั และ/หรือท่ีประชุม
ผูถื้อหุน้พิจำรณำอนุมติัต่อไป  



 

                                                                                                           
บริษทั ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จ  ำกดั (มหำชน) 

 
 

รำยงำนประจ ำปี 2556            55 

-  บริษทัก ำหนดวำระกำรด ำรงต ำแหน่งของคณะกรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระให้อยู่ในวำระ
ครำวละ 3 ปี  โดยกรรมกำรตรวจสอบอยำ่งนอ้ย 1 ท่ำนจะตอ้งมีควำมรู้และประสบกำรณ์ดำ้นบญัชี
และกำรเงินท่ีเพียงพอ ซ่ึงสำมำรถท ำหนำ้ท่ีในกำรสอบทำนควำมน่ำเช่ือถือของงบกำรเงินบริษทัได ้
ซ่ึงเม่ือครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่งแลว้ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรตรวจสอบท่ีพน้
จำกต ำแหน่งตำมวำระอำจไดรั้บกำรแต่งตั้งให้กลบัเขำ้มำด ำรงต ำแหน่งไดอี้กตำมมติในกำรประชุม
ผูถื้อหุน้สำมญั 

-  ตำมขอ้บงัคบัของบริษทั หมวดท่ี 3 กรรมกำรและอ ำนำจกรรมกำร ขอ้ท่ี 18 ก ำหนดให้ ในกำร
ประชุมสำมญัประจ ำปีทุกคร้ัง กรรมกำรจะตอ้งออกจำกต ำแหน่งอยำ่งนอ้ยจ ำนวนหน่ึงในสำม (1/3) 
โดยอตัรำ ถำ้จ ำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกให้เป็นสำมส่วนไม่ไดก้็ให้ออกโดยจ ำนวนใกลเ้คียงท่ีสุด
กบัส่วนหน่ึงในสำม (1/3) โดยให้กรรมกำรท่ีอยูใ่นต ำแหน่งนำนท่ีสุดเป็นผูอ้อกจำกต ำแหน่ง และ
กรรมกำรผูอ้อกจำกต ำแหน่งไปนั้นอำจจะเลือกเขำ้รับต ำแหน่งอีกก็ได ้

จ ำนวนปีของกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรบริษทัแต่ละคน มีปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี 
หวัขอ้ “รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำรและผูบ้ริหำรบริษทั” และในกำรประชุมสำมญัประจ ำปีทุก
คร้ังจะมีวำระพิจำรณำอนุมติัเลือกตั้งกรรมกำรใหม่แทนกรรมกำรท่ีพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระ ตำม
ขอ้ก ำหนดในขอ้บงัคบัของบริษทัเบ้ืองตน้ 

-  คณะกรรมกำรมีกำรก ำหนดหลักเกณฑ์ในกำรให้กรรมกำรด ำรงต ำแหน่งในบริษัทอ่ืน ตำม
ขอ้บงัคบัของบริษทั ในหมวดท่ี 3 ขอ้ ขอ้ 29. “ห้ำมมิให้กรรมกำรเขำ้เป็นหุ้นส่วนในห้ำงหุ้นส่วน 
หรือเขำ้เป็นกรรมกำรในบริษทัเอกชนหรือบริษทัมหำชนอ่ืน ๆ ซ่ึงประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอยำ่ง
เดียวกนั และเป็นกำรแข่งขนักบักิจกำรของบริษทั เวน้แต่จะแจง้ให้ท่ีประชุมทรำบก่อนท่ีจะมีมติ
แต่งตั้ง” 

-  บริษทัก ำหนดให้มีเลขำนุกำรบริษทัคอยท ำหน้ำท่ีให้ค  ำแนะน ำดำ้นกฎหมำยและกฏเกณฑ์ต่ำงๆท่ี
คณะกรรมกำรควรรับทรำบและปฏิบัติตำม จำกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจำก
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. รวมไปถึงหน่วยงำนอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง และปฏิบติัหนำ้ท่ีในกำรดูแล
กิจกรรมของคณะกรรมกำร รวมทั้งประสำนงำนใหมี้กำรปฏิบติัตำมมติคณะกรรมกำร  

    โดยปัจจุบนับริษทัมีเลขำนุกำรบริษทัจ ำนวน 1 ท่ำน  โดยรำยละเอียดช่ือ ขอบเขต หนำ้ท่ี 
และควำมรับผิดชอบของเลขำนุกำรบริษัท สำมำรถพิจำรณำได้ในรำยงำนประจ ำปี หัวข้อ 
“โครงสร้ำงกรรมกำรของบริษทั” หวัขอ้ยอ่ย “เลขำนุกำรบริษทั” ส่วนประวติัและประสบกำรณ์ของ
เลขำนุกำรบริษทัเปิดเผยในรำยงำนประจ ำปี ในหัวขอ้ “รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำรและผูบ้ริหำร
บริษทั” 

- นอกจำกคณะกรรมกำรของบริษทัจะคอยตรวจสอบขอ้มูลทำงกำรเงินแลว้ ยงัคงมีบทบำทต่อ
นโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำร โดยเป็นส่วนหน่ึงในกำรริเร่ิมจดัท ำ อนุมติั และติดตำมถึงผลกำร
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ปฏิบติัของทุกฝ่ำยวำ่เป็นไปตำมนโยบำยหรือไม่ พร้อมทั้งคณะกรรมกำรจะท ำกำรประชุมเพื่อ
ปรับปรุง เปล่ียนแปลง นโยบำยดงักล่ำวเพื่อใหบ้ริษทัมีนโยบำยดำ้นกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 
เหมำะสมตำมสภำพกำรณ์อยูเ่สมอ 

    ส ำหรับรำยละเอียดเพิ่มเติม เช่น ขอบเขตอ ำนำจหนำ้ท่ี คุณสมบติัของกรรมกำร และกำร
สรรหำกรรมกำรและผูบ้ริหำร  สำมำรถพิจำรณำไดร้ำยงำนประจ ำปี หวัขอ้ “โครงสร้ำงกรรมกำร
ของบริษทั” 

5.2 คณะกรรมการชุดย่อย  
- ในกำรประชุมกรรมกำรบริษทัในคร้ังแรกของปี 2557 เม่ือวนัท่ี 27 กุมภำพนัธ์ 2557 ไดมี้ขอ้สรุป

เสนอใหมี้กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน โดยจะเสนอให้เป็นวำระหน่ึง
ใหผู้ถื้อหุน้พิจำรณำและลงมติแต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

- คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนดงักล่ำว ควรประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระอยำ่งนอ้ย 
2 ใน 3 ของจ ำนวนคณะกรรมกำรชุดยอ่ย ส่วนท่ีเหลือควรเป็นกรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำร และ
ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนของบริษทัตอ้งเป็นกรรมกำรอิสระ 

- ประธำนคณะกรรมกำรไม่ควรเป็นประธำนหรือสมำชิกในคณะกรรมกำรชุดยอ่ย เพื่อให้กำรท ำงำน
ของคณะกรรมกำรชุดยอ่ยมีควำมเป็นอิสระอยำ่งแทจ้ริง 

- คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนควรจดัใหมี้กำรประชุมอยำ่งนอ้ย 2 คร้ังต่อปี  
- บริษทัก ำหนดวำระกำรด ำรงต ำแหน่งของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ใหอ้ยูใ่น

วำระครำวละ 3 ปี  ซ่ึงเม่ือครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่งแลว้ ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดค่ำตอบแทนและกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ท่ีพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระอำจ
ไดรั้บกำรแต่งตั้งใหก้ลบัเขำ้มำด ำรงต ำแหน่งไดอี้กตำมมติในกำรประชุมผูถื้อหุน้สำมญั 

   ส ำหรับรำยละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบั ขอบเขตอ ำนำจ หนำ้ท่ี และควำมรับผดิชอบของ
คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน สำมำรถพิจำรณำไดร้ำยงำนประจ ำปี หวัขอ้ 
“โครงสร้ำงกรรมกำรของบริษทั” หวัขอ้ยอ่ย “คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน” 

5.3 บทบาท หน้าที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
-  กำรก ำหนดบทบำท หนำ้ท่ี และควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำรจะตอ้งครอบคลุมถึงกำร

พิจำรณำและใหค้วำมเห็นถึงเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินงำนของบริษทัท่ีส ำคญัๆ เช่น วสิัยทศัน์ 
ภำรกิจ เป้ำหมำยทำงกำรเงิน ควำมเส่ียง และงบประมำณโดยรวม เป็นตน้, ก ำหนดใหมี้หนำ้ท่ี
ติดตำมฝ่ำยบริหำรใหด้ ำเนินงำนตำมนโญบำยหรือแผนท่ีไดก้ ำหนดไวอ้ยำ่งมีประสิทิภำพ, 
ก ำหนดใหมี้หนำ้ท่ีตรวจสอบกำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเส่ียง, ก ำหนดให้ดูแลเร่ือง
ควำมต่อเน่ืองในกำรบริหำรธุรกิจของผูบ้ริหำร (Succession Plan) 
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- ก ำหนดใหมี้กำรจดัท ำนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีส ำหรับ
บริษทัจดทะเบียน เป็นลำยลกัษณ์อกัษร ใหค้วำมเห็นชอบ และพิจำรณำทบทวนนโยบำยและหลกั
ปฏิบติัดงักล่ำวใหท้นัสมยัอยูเ่สมออยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง รวมไปถึงดูแลตรวจสอบติดตำมถึงกำร
ปฏิบติัตำมนโยบำยดงักล่ำวภำยในองคก์ร  

- ส่งเสริมใหมี้ขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีเก่ียวกบัจรรยำบรรณธุรกิจของคณะกรรมกำรบริษทั ผูบ้ริหำร และ
ผูป้ฏิบติังำนฝ่ำยต่ำง ๆ เพื่อใหเ้ขำ้ใจถึงมำตรฐำนจริยธรรมและยดึถือเป็นแนวปฏิบติัในกำรท ำงำน
ดว้ยควำมซ่ือสัตยสุ์จริต และมีควำมเป็นธรรม ซ่ึงแนวทำงดงักล่ำว  จะส่ือสำรใหก้รรมกำร ฝ่ำย
บริหำรและพนกังำนทุกคนรับทรำบและถือปฏิบติั รวมไปถึงติดตำมใหมี้กำรปฏิบติัตำมขอ้พึง
ปฏิบติัดงักล่ำวดว้ย 

โดยปัจจุบนับริษทัไดจ้ดัท ำคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Business Conduct) เพื่อเป็น
แนวทำงใหผู้บ้ริหำรและพนกังำนปฏิบติัตำม  และคณะกรรมกำรมีกำรติดตำมถึงผลกำรปฏิบติัตำม
คู่มือดงักล่ำวอยูเ่สมอ 

- พิจำรณำถึงเร่ืองหรือรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ของผลประโยชน์ โดยยดึถือผลประโยชน์ของ
บริษทัและผูถื้อหุน้โดยรวมเป็นส ำคญั โดยก ำหนดใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียในรำยกำรนั้นๆไม่มีส่วนร่วม
ในกำรตดัสินใจ รวมไปถึงดูแลใหมี้กำรเปิดเผยขอ้มูลของรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ของ
ผลประโยชน์นั้นๆใหค้รบถว้นถูกตอ้งและโปร่งใส 

- สนบัสนุนใหมี้นโยบำยดำ้นกำรบริหำรควำมเส่ียง (Risk Management Policy) ใหค้รอบคลุมในส่วน
งำนส ำคญัๆขององคก์ร และจดัท ำรำยงำนใหค้ณะกรรมกำรพิจำรณำเป็นประจ ำ โดยจะมีกำร
ประเมินประสิทธิภำพของกำรจดักำรควำมเส่ียงอยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง และใหเ้ปิดเผยไวใ้นรำยงำน
ประจ ำปี  

   บริษทัมีกำรก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีวำ่ ฝ่ำยบริหำรจะตอ้งมีกำรประเมิน
สถำนกำรณ์ของเศรษฐกิจและประเทศโดยรวมอยำ่งนอ้ย 3 เดือนล่วงหนำ้ เพื่อวิเครำะห์ถึงควำมเส่ียงท่ี
อำจเกิดข้ึน พร้อมทั้งหำมำตรกำรป้องกนัควำเมส่ียงท่ีอำจเกิดข้ึนดงักล่ำว รวมถึงจะตอ้งติดตำมใหมี้กำร
ส่ือสำร ถ่ำยทอดมำตรกำรป้องกนัดงักล่ำวไปยงัผูป้ฏิบติักำรทุกหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง และทำงบริษทั
จะตอ้งส่งรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำเดือนใหก้บัคณะกรรมกำรรับทรำบและพิจำรณำ เพื่อใชใ้น
กำรติดตำม ควบคุมผลกำรปฏิบติัตำมนโยบำยดงักล่ำว รำยละเอียดเพิ่มเติม สำมำรถพิจำรณำไดใ้น
หวัขอ้ “ปัจจยัควำมเส่ียงทำงธุรกิจ” และ “กำรควบคุมภำยใน” ในรำยงำนประจ ำปี 

- มีหนำ้ท่ีใหค้วำมเห็นถึงควำมพอเพียงของระบบกำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเส่ียงไวใ้น
รำยงำนประจ ำปี 

   ทั้ งน้ี ปัจจุบันบริษัทมีนโยบำยท่ีจะใช้ผู ้ตรวจสอบภำยในโดยว่ำ จ้ำงบุคคลภำยนอก 
(Outsource) ในกำรท ำหน้ำท่ีฝ่ำยก ำกบัและตรวจสอบภำยในองค์กร ซ่ึงมีหน้ำท่ีในกำรประเมิน 
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วิเครำะห์ ให้ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัระบบกำรควบคุมภำยในขององค์กรโดยรวมทั้งทำงด้ำนกำร
ตรวจสอบกำรเงิน (Financial Audit)ตรวจสอบกำรปฏิบติังำน (Financial Audit) และกำรตรวจสอบ
กำรปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนด (Compliance Audit) กำรสอบทำนรำยกำรระหว่ำงกนั และกำรจดัท ำ
รำยงำนผลกำรตรวจสอบเพื่อน ำเสนอโดยตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรบริษทั  
โดยท่ีผ่ำนมำบริษทัได้จ้ำงส ำนักงำนตรวจสอบบญัชี ไอ.เอ็น.เจ. เป็นผูท้  ำหน้ำท่ีฝ่ำยก ำกับและ
ตรวจสอบภำยใน  รวมถึงกำรจดัท ำแผนกำรตรวจสอบภำยใน เพื่อให้บริษทัสำมำรถปฏิบติังำนได้
อยำ่งมีประสิทธิภำพ  

   รำยละเอียดของควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบต่อควำมพอเพียงของระบบกำร
ควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเส่ียง พิจำรณำไดจ้ำก “รำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ” 
และหวัขอ้ “กำรควบคุมภำยใน” ในรำยงำนประจ ำปี 

- มีแนวทำงรับขอ้คิดเห็นหรือเบำะแสจำกผูมี้ส่วนได้เสียผ่ำนทำงอีเมล์หรือโทรศพัท์โดยตรงถึง
คณะกรรมกำรตรวจสอบ  

รำยละเอียดไดก้ล่ำวแลว้ในเบ้ืองตน้ ในหมวดของ “บทบำทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย” 
5.4 การประชุมคณะกรรมการ 
- บริษทัจะจดัใหมี้กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทัอยำ่งสม ่ำเสมอโดยตอ้งมีกำรประชุมกรรมกำรเพื่อ

พิจำรณำผลกำรด ำเนินงำนโดยละเอียดในทุกไตรมำส และภำยในหน่ึงปีจะจดัให้มีกำรประชุม
กรรมกำรรวมกนัไม่ควรนอ้ยกวำ่ 6 คร้ังต่อปี  

- ก่อนก ำหนดวนัประชุมกรรมกำร จะมีกำรแจ้งให้คณะกรรมกำรทรำบเป็นกำรล่วงหน้ำ และส่ง
เอกสำรประกอบกำรประชุมให้คณะกรรมกำรไดน้ ำไปพิจำรณำก่อนกำรประชุมล่วงหน้ำไม่น้อย
กวำ่ 7 วนั เพื่อใหก้รรมกำรไดมี้เวลำพิจำรณำ และศึกษำขอ้มูลอยำ่งเพียงพอ  

ทั้งน้ีในปี 2556 คณะกรรมกำรบริษทัมีกำรประชุมรวมทั้งส้ิน 7 คร้ัง ซ่ึงสรุปกำรเขำ้ร่วม
ประชุมของคณะกรรมกำรบริษทั ไดด้งัน้ี 
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รำยช่ือคณะกรรมกำรบริษทั ต ำแหน่ง จ ำนวนท่ีเขำ้ร่วมประชุม / จ  ำนวน
ประชุมรวม (คร้ัง / ปี) 

  1. นำยสุภชยั       ชยัสุพฒัน์ ประธำนกรรมกำร 7 / 7 
  2. นำยวรีศกัด์ิ      ชยัสุพฒัน์ กรรมกำร 7 / 7 
  3. นำยกฤษดำ     ชยัสุพฒัน์ กรรมกำร 7 / 7 
  4. นำงพนัธิภำ      ชิวธนำสุนทร กรรมกำร 7 / 7 
  5. นำยบรรเจิด     สมเสม กรรมกำร 7 / 7 
  6. นำยจรัส         กำญจนขจิต ประธำนกรรมกำร

ตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ 
                          7 / 7 

  7. นำยจนัทร์แรม อรรถกฤษณ์ กรรมกำรตรวจสอบ/
กรรมกำรอิสระ 

7 / 7 

  8. นำยสุรชำติ     พงษภ์ทัรินทร์ กรรมกำรตรวจสอบ/
กรรมกำรอิสระ 

7 / 7 

 
- ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ดักำรควรร่วมกนัพิจำรณำกำรเลือกเร่ืองเขำ้เป็นวำระกำรประชุม

กรรมกำร เพื่อให้แน่ใจว่ำเร่ืองส ำคญัได้ถูกรวมเขำ้ในวำระกำรพิจำรณำแล้ว และเปิดโอกำสให้
กรรมกำรท่ำนอ่ืนๆมีอิสระท่ีจะเสนอวำระท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทัไดเ้ขำ้สู่วำระกำรประชุมดว้ย  

- กรรมกำรทุกคนตอ้งเขำ้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่ำร้อยละ 75 ของจ ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำร
บริษทัทั้งหมดท่ีมีจดัข้ึนในรอบ 1 ปี 

   ซ่ึงท่ีผ่ำนมำ จ ำนวนกำรเขำ้ร่วมกำรประชุมกรรมกำรบริษทัของกรรมกำรแต่ละท่ำนมี
จ ำนวนมำกกวำ่ร้อยละ 75 ของจ ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรทั้งหมดในแต่ละปีมำโดยตลอด      

- ประธำนกรรมกำรควรจดัสรรเวลำให้เหมำะสมและเพียงพอท่ีคณะกรรมกำรบริษทัจะพิจำรณำ 
อภิปรำย และหำขอ้สรุปกนัอยำ่งไดอ้ยำ่งละเอียดรอบคอบ 

- ในกำรประชุมคณะกรรมกำรสนับสนุนให้มีผูบ้ริหำรระดบัสูงท่ีเก่ียวขอ้งกบัวำระนั้นๆเขำ้ร่วม
ประชุมดว้ย เพื่อใหข้อ้มูลท่ีละเอียดชดัเจนประกอบกำรพิจำรณำได ้

ท่ีผ่ำนมำ ทำงบริษทัให้ควำมร่วมมือในกำรจดัส่งผูบ้ริหำรท่ีเก่ียวข้องกบัประเด็นในวำระ
ต่ำงๆเขำ้ร่วมประชุมกรรมกำรอยำ่งสม ่ำเสมอ 

- คณะกรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำร/คณะกรรมกำรตรวจสอบจะตอ้งมีโอกำสในกำรประชุมระหวำ่ง
กนัเอง โดยไม่มีฝ่ำยบริหำรหรือผูบ้ริหำรระดบัสูงเขำ้ร่วมดว้ย 

ทั้งน้ี ในปี 2556 มีกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ ท่ีปรำศจำกฝ่ำย
บริหำรเขำ้ร่วมดว้ย รวมจ ำนวนทั้งหมด 4 คร้ัง โดยมีกรรมกำรเขำ้ร่วมดงัรำยละเอียดต่อไปน้ี 
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รำยช่ือคณะกรรมกำรตรวจสอบ ต ำแหน่ง จ ำนวนท่ีเขำ้ร่วมประชุม / จ  ำนวน

ประชุมรวม (คร้ัง / ปี) 
1.นำยจรัส         กำญจนขจิต ประธำนกรรมกำร

ตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ 
 4 / 4 

2.นำยจนัทร์แรม อรรถกฤษณ์ กรรมกำรตรวจสอบ/
กรรมกำรอิสระ 

4 / 4 

3.นำยสุรชำติ     พงษภ์ทัรินทร์ กรรมกำรตรวจสอบ/
กรรมกำรอิสระ 

4 / 4 

 

- จดัใหมี้เลขำนุกำรบริษทัท ำหนำ้ท่ีดูแลกิจกรรมของคณะกรรมกำรบริษทั บนัทึกรำยงำนกำรประชุม
และจดัเก็บไวอ้ยำ่งถูกตอ้งครบถว้นสำมำรถตรวจสอบได ้ 

5.5 การประเมินตนเองของคณะกรรมการและผู้บริหารสูงสุด 
- คณะกรรมกำรบริษทัและคณะกรรมกำรชุดยอ่ยควรประเมินผลกำรปฏิบติังำนของตนเองอยำ่งนอ้ย

ปีละ 1 คร้ัง เพื่อร่วมกนัพิจำณำผลงำนและปรับปรุงแกไ้ขกำรท ำงำนใหมี้ประสิทธิภำพยิง่ข้ึนต่อไป 
- กำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนดงักล่ำวควรประเมินทั้งรำยคณะและบุคคล  
- เปิดเผยหลกัเกณฑ ์ขั้นตอน และผลกำรประเมินโดยรวมไวใ้นรำยงำนประจ ำปี 

   ในปี 2556 คณะกรรมกำรบริษทัยงัไม่มีกำรบนัทึกผลกำรประเมินกำรปฏิบติังำนไวเ้ป็นลำย
ลกัษณ์อกัษร มีเพียงแต่กำรอภิปรำยถึงผลงำนและแนวทำงกำรปรับปรุงในภำพรวมไวร่้วมกนั 
นอกจำกน้ี คณะกรรมกำรยงัคอยรับฟังควำมคิดเห็นถึงผลกำรปฏิบติังำนจำกผูถื้อหุน้ทั้งจำกกำร
ประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปีและจำกกำรติดต่อโดยตรง รวมไปถึงยงัน ำเอำขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ำก
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. และสถำบนัส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) น ำมำพฒันำผลกำร
ปฏิบติังำนใหดี้ยิง่ข้ึนอีกดว้ย อยำ่งไรก็ตำม ในปี 2557 คณะกรรมกำรมีกำรวำงแผนท่ีจะจดัท ำกำร
ประเมินผลของคณะกรรมกำรใหเ้ป็นลำยลกัษณ์อกัษรตำมแนวปฏิบติัของหลกักำรก ำกบัดูแล
กิจกำรท่ีดีของบริษทั 

- ส่วนกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนของผูบ้ริหำรสูงสุดนั้น ทั้งคณะกรรมกำรและผูถื้อหุ้นจะพิจำรณำ
จำกผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัประจ ำปีเป็นหลกั รวมไปถึงพิจำรณำในแง่ของกำรก ำกบัดูแล
กิจกำรท่ีดีวำ่ผูบ้ริหำรไดมี้กำรปฏิบติัตำมนโยบำยและมีกำรควบคุม ติดตำม พนกังำนในองคก์รทุก
ฝ่ำยใหป้ฏิบติัตำมนโยบำยต่ำงๆท่ีก ำหนดไวห้รือไม่ 
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5.6 ค่าตอบแทน 

- ค่ำตอบแทนกรรมกำรของทั้งท่ีเป็นผูบ้ริหำรและไม่เป็นผูบ้ริหำร (Executive and Non-Executive 
Director) ควรสอดคลอ้งกบัผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั บทบำท ภำระหนำ้ท่ีควำมรับผดิชอบ 
ควำมรู้ ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ของกรรมกำร ท่ีสะทอ้นออกมำในรูปแบบของผลกำร
ด ำเนินงำนของบริษทัเป็นส ำคญั เพื่อจูงใจและรักษำกรรมกำรท่ีมีคุณภำพ 

- ค่ำตอบแทนรำยปีของคณะกรรมกำรและผูบ้ริหำรรวมกนัจะตอ้งเป็นจ ำนวนไม่สูงผดิปกติเม่ือเทียบ
กบัผลตอบแทนโดยเฉล่ียของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยฯ์ และแนวปฏิบติัใน
อุตสำหกรรม-เทียบเคียงค่ำตอบแทนท่ีอยูใ่นระดบัเดียวกบักลุ่มอุตสำหกรรมเดียวกนั ทั้งน้ีจะค ำนึง
ผลประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้เป็นหลกั  

- อตัรำค่ำตอบแทนส ำหรับคณะกรรมกำรดงักล่ำวจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจำกท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้
ประจ ำปี 

- ค่ำตอบแทนของกรรมกำรผูจ้ดักำรและผูบ้ริหำรระดบัสูงตอ้งเป็นไปตำมหลกักำรและนโยบำยท่ี
คณะกรรมกำรก ำหนดภำยในกรอบท่ีไดรั้บอนุมติัจำกท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

โดยตำมมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสำมญัประจ ำปี 2556 ณ วนัท่ี 29 มีนำคม 2556 ก ำหนด
ค่ำตอบแทนส ำหรับกรรมกำรไม่เกิน 2,000,000 บำท ส ำหรับค่ำตอบแทนกรรมกำร ได้แก่ 
เงินเดือน เบ้ียประชุม เบ้ียเล้ียง และโบนสั แต่ไม่รวมถึงเงินเดือนและโบนสัในส่วนของกรรมกำร
ท่ีเป็นผูบ้ริหำร ซ่ึงในปี 2556 ค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษทัดกังกล่ำวรวมมีจ ำนวนเท่ำกบั 
1,005,000 บำท ซ่ึงเป็นไปตำมมติท่ีประชุมผุถื้อหุน้อยำ่งเคร่งครัด ดงัรำยละเอียดต่อไปน้ี 
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รำยกำร 
2555 2556 

เงินเดือน/
โบนสั 

เบ้ีย
ประชุม 

อ่ืนๆ* เงินเดือน/
โบนสั 

เบ้ีย
ประชุม 

อ่ืนๆ* 

กรรมกำร  
1. นำยสุภชยั ชยัสุพฒัน์ 
2. นำยวรีศกัด์ิ ชยัสุพฒัน์ 
3. นำยกฤษดำ ชยัสุพฒัน์ 
4. นำงพนัธิภำ ชิวธนำสุนทร 
5. นำยบรรเจิด สมเสม 
6. พล.ต.ท.วเิชียร สมำนพงษ ์
7. นำยจรัส กำญจนขจิต 
8. นำยจนัทร์แรม อรรถกฤษณ์ 
9. นำยสุรชำติ พงษภ์ทัรินทร์ 

 
- 
- 
- 

20,000 
40,000 
50,000 
50,000 
40,000 
40,000 

 
50,000 
50,000 
50,000 
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125,000 
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150,000 
125,000 
125,000 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
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- 

40,000 
40,000 

- 
50,000 
40,000 
40,000 

 
50,000 
50,000 
50,000 

120,000 
125,000 

  - 
150,000 

   125,000 
125,000 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร  
จ ำนวน 3 ท่ำน 

14,850,000 - - 15,552,000 - - 

ผูบ้ริหำรอีก จ ำนวน 4 ท่ำน 5,040,000 -  666,864 5,536,420 -  680,021 
รวมทั้งส้ิน 20,130,000 865,000  666,864 21,298,420 795,000 680,021 
      *หมำยเหตุ ค่ำตอบแทนอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ค่ำคอมมิสชัน่จำกกำรขำย  เงินประกนัสงัคม ค่ำรักษำพยำบำล และค่ำใชจ่้ำยอ่ืนๆ  
 

- คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนของบริษทัมีหน้ำท่ีประเมินผลกำรปฏิบติังำนของ
กรรมกำรผูจ้ ัดกำรเป็นประจ ำทุกปีเพื่อน ำไปใช้พิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทน และน ำเสนอให้
คณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำใหค้วำมเห็นชอบ และเพื่อส่ือสำรผลกำรพิจำณำให้กรรมกำรผูจ้ดักำร
รับทรำบและปรับปรุงผลกำรท ำงำนต่อไป 

 5.7 การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 
- คณะกรรมกำรควรส่งเสริมใหผู้เ้ก่ียวขอ้งในระบบกำรก ำกบัดูแลกิจกำรของบริษทัมีกำรฝึกอบรวม 

เพิ่มพนูควำมรู้อยูเ่สมอ ไดแ้ก่ กรรมกำรบริษทั, กรรมกำรตรวจสอบ, ผูบ้ริหำร, เลขำนุกำรบริษทั 
เป็นตน้ เพื่อใหก้ำรปฏิบติังำนมีกำรพฒันำและปรับปรุงอยำ่งต่อเน่ือง 

- บริษทัไดมี้กำรจดัส่งใหผู้เ้ก่ียวขอ้งในระบบกำรก ำกบัดูแลกิจกำรของบริษทัเขำ้รับกำรฝึกอบรมใน
โปรแกรมกำรอบรมหรือสัมมนำของตลำดหลกัทรัพยฯ์และองคก์รอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งอยูเ่สมอ  

 ในปี 2556 ไดจ้ดัส่งผูบ้ริหำรและเลขำนุกำรบริษทัเขำ้ร่วมอบรมโครงกำรต่ำงๆ เช่น Smart 
Disclosure Program (SDP) ของตลำดหลกัทรัพย ์,อบรมวิชำชีพ บญัชี เร่ืองกลยทุธ์กำรวเิครำะห์งบ
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กำรเงินแบบมืออำชีพ, Consolidate Financial Statement, กำรจดัท ำ Cash Budgeting เพื่อผูบ้ริหำร
ระดบัสูงในกำรวำงแผนและตดัสินใจ, IR Preparation for Road Shows ท่ีตลำดหลกัทรัพย ์เป็นตน้  

- ทุกคร้ังท่ีมีกำรแต่งตั้งกรรมกำรใหม่ ฝ่ำยจดักำรควรจดัให้มีเอกสำรขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบับทบำท 
หนำ้ท่ีของกรรมกำรใหม่นั้นๆ รวมไปถึงจดัปฐมนิเทศโดยแนะน ำลกัษณะธุรกิจ และแนวทำงกำร
ด ำเนินธุรกิจและขอ้มูลอ่ืนๆท่ีส ำคญัของบริษทัใหก้บักรรมกำรใหม่ไดรั้บทรำบ 

- คณะกรรมกำรควรก ำหนดใหก้รรมกำรผูจ้ดักำรรำยงำนใหท้รำบถึงแผนกำรพฒันำ อบรมและสืบ
ทอดงำนใหก้บัผูสื้บทอดงำนในกรณีท่ีตนไม่สำมำรถปฏิบติัหนำ้ท่ีได ้

   ปัจจุบนัทำงบริษทัมีคณะผูบ้ริหำรระดบัสูงเป็นสมำชิกในครอบครัวชยัสุพฒัน์เป็นหลกั ซ่ึง
ทำงคณะกรรมกำรพิจำรณำแลว้เห็นวำ่ทุกท่ำนเป็นผูท่ี้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ในกำร
ท ำงำนกบับริษทัมำยำวนำน และรู้จกัเขำ้ใจในวงธุรกิจเหล็กเป็นอยำ่งดี ประกอบกบัท่ำนประธำน
บริหำรไดมี้กำรถ่ำยทอดควำมรู้ ประสบกำรณ์ใหก้บัผูบ้ริหำรท่ีเป็นสมำชิกในครอบครัวท่ำนอ่ืนๆอยู่
เสมอ จนทุกท่ำนสำมำรถปฏิบติัหนำ้ท่ีทดแทนกนัได ้ อีกทั้ง ในทุกๆปี กรรมกำรผูจ้ดักำรของบริษทั
จะคอยรำยงำนถึงกำรพฒันำผูสื้บทอดงำนในส่วนงำนต่ำงๆของตวัเองใหค้ณะกรรมกำรรับทรำบ 
และไดมี้กำรจดัส่งผูสื้บทอดงำนดงักล่ำวไปเรียนรู้อบรมเพิ่มเติมจำกสถำบนัหรือองคอ์รภำยนอก
อ่ืนๆท่ีมีควำมรู้เฉพำะดำ้นนั้นๆ นอกเหนือไปจำกกำรฝึกฝนอบรมโดยตวักรรมกำรผูจ้ดักำรเอง 
อยำ่งไรก็ตำม คณะกรรมกำรยงัคงพิจำรณำท่ีจะหำผูบ้ริหำรมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และ
ประสบกำรณ์ในวงธุรกิจเหล็กจำกภำยนอกบริษทั เพื่อเขำ้มำร่วมงำน ร่วมพฒันำบริษทัให้
เจริญเติบโตยิง่ข้ึนไปอีกดว้ย    

  
   หลกักำรและและแนวปฏิบติัท่ีดีเก่ียวกบักำรก ำกบัดูแลกิจกำรของบริษทั นอกจำกสำมำรถ

แบ่งเน้ือหำออกเป็น 5 หมวดไดใ้นเบ้ืองตน้แลว้นั้น ยงัมีประเด็นอ่ืนๆท่ีทำงคณะกรรมกำรบริษทั
ก ำหนดใหพ้ิจำรณำและใหค้วำมส ำคญัถึง อนัไดแ้ก่ 

 
- การแบ่งแยกหน้าทีค่วามรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ 

 บริษทัควรมีกำรแบ่งแยกหนำ้ท่ีควำมรับผดิชอบระหวำ่งคณะกรรมกำรและฝ่ำยจดักำรของ
บริษทัไวอ้ยำ่งชดัเจน โดยย  ้ำเนน้ถึงวำ่ฝ่ำยจดักำร อนัไดแ้ก่ ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรและ
กรรมกำรผูจ้ดักำร มีหนำ้ท่ีรับผดิชอบหลกัในกำรบริหำรจดักำรกำรด ำเนินงำนทัว่ไปของบริษทัให้
เป็นไปตำมนโยบำย แผนงำนและงบประมำณท่ีไดรั้บอนุมติัจำกคณะกรรมกำร, เป็นผูรั้บมอบ
อ ำนำจของบริษทัในกำรบริหำรกิจกำรของบริษทัให้เป็นไปตำมวตัถุประสงค ์ ระเบียบ ขอ้ก ำหนด 
มติท่ีประชุม และพนัธกิจขององคก์ร เป็นตน้ ส่วนคณะกรรมกำรนั้น มีหนำ้ท่ีหลกัในกำรดูแล 
ก ำหนดนโยบำยท่ีส ำคญัของบริษทั, พิจำรณำอนุมติัเก่ียวกบัโครงกำรลงทุนต่ำงๆ, แต่งตั้ง
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คณะกรรมกำรบริหำร/ตรวจสอบ, ท ำหนำ้ท่ีสอบทำนควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในและ
กำรบริหำรงำนต่ำงๆ เป็นตน้  

- การรวมหรือแยกต าแหน่ง 
ประธำนกรรมกำรบริษทัจะไม่เป็นบุคคลเดียวกนักบักรรมกำรผูจ้ดักำร แต่ทั้งสองท่ำนอำจ

เป็นตวัแทนจำกกลุ่มหรือผูถื้อหุ้นใหญ่กลุ่มเดียวกนัได ้ดงันั้น ในกำรพิจำรณำตดัสินใจในเร่ืองท่ี
ส ำคญัต่ำง ๆ ต้องก ำหนดให้ต้องผ่ำนกำรเห็นชอบของกรรมกำรจำกทุกกลุ่ม โดยเฉพำะกลุ่ม
กรรมกำรอิสระจะตอ้ง      มีบทบำทในกำรใหค้วำมเห็นแก่บริษทัเป็นอยำ่งมำกซ่ึงจะท ำให้เกิดกำร
ถ่วงดุล กำรสอบทำนกำรบริหำรงำนไดเ้ป็นอยำ่งดี 
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การควบคุมภายใน 
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 3/2556 เม่ือวนัท่ี 13 สิงหำคม 2556 ซ่ึงมีคณะกรรมกำร

ตรวจสอบทั้งสำมท่ำน เขำ้ร่วมประชุมด้วย ไดท้  ำกำรประเมินแบบประเมินควำมเพียงพอของระบบกำร
ควบคุมภำยในของ บริษทั ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จ  ำกดั (มหำชน) โดยคณะกรรมกำรบริษทัมีควำมเห็นว่ำ  
ในสภำพปัจจุบนับริษทัมีระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเพียงพอและสอดคล้องกบัแบบประเมินกำรควบคุม
ภำยในของส ำนกังำนคณะกรรมกำร กลต. โดยเฉพำะในส่วนของกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวกบัเร่ืองกำรท ำ
ธุรกรรมกบัผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำร ผูบ้ริหำรและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลหดงักล่ำว (ตำมขอ้  3.3 ถึง 
3.7 ของแบบประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยใน) นั้น บริษทัมีระบบ กำรควบคุมภำยในท่ีรัดกุม
และเพียงพอ  ส ำหรับกำรควบคุมภำยในหวัขอ้อ่ืนของระบบควบคุมภำยใน คณะกรรมกำร เห็นวำ่ ปัจจุบนั
บริษทัมีกำรควบคุมภำยในท่ีเพียงพอในระดบัหน่ึง บริษทัมีนโยบำยท่ีจะใชผู้ต้รวจสอบภำยในโดยว่ำ จำ้ง
บุคคลภำยนอก (Outsource) ในกำรท ำหน้ำท่ีฝ่ำยก ำกบัและตรวจสอบภำยในองค์กร ซ่ึงมีหน้ำท่ีในกำร
ประเมิน วิเครำะห์ ให้ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัระบบกำรควบคุมภำยในขององค์กรโดยรวมทั้งทำงด้ำนกำร
ตรวจสอบกำรเงิน (Financial Audit)ตรวจสอบกำรปฏิบติังำน (Financial Audit) และกำรตรวจสอบกำร
ปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนด (Compliance Audit) กำรสอบทำนรำยกำรระหวำ่งกนั และกำรจดัท ำรำยงำนผลกำร
ตรวจสอบเพื่อน ำเสนอโดยตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรบริษทั  โดยท่ีผำ่นมำบริษทัไดจ้ำ้ง
ส ำนักงำนตรวจสอบบญัชี ไอ.เอ็น.เจ. เป็นผูท้  ำหน้ำท่ีฝ่ำยก ำกบัและตรวจสอบภำยใน  รวมถึงกำรจดัท ำ
แผนกำรตรวจสอบภำยใน เพื่อให้บริษัทสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ทั้ งน้ีส ำนักงำน
ตรวจสอบบญัชี ไอ.เอน็.เจ. ไดใ้ห้ขอ้สังเกตเม่ือวนัท่ี 6 มิถุนำยน 2556 ในเร่ืองเก่ียวกบักำรติด Serial No. กบั
ตวัสินทรัพยถ์ำวร เพื่อควบคุมควำมมีอยูจ่ริงของสินทรัพยถ์ำวร และกำรท ำประกนัภยัทรัพยสิ์นท่ีมีวงเงินเอำ
ประกนัไม่ครอบคลุมถึงมูลค่ำทรัพยสิ์น ซ่ึงบริษทัอยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำรปรับปรุงแกไ้ขตำมค ำแนะน ำเพิ่มเติม 
นอกจำกน้ีบริษทัยงัไดป้รับปรุงระบบกำรควบคุมภำยในตำมขอ้สังเกตกำรณ์ของผูส้อบบญัชีเป็นท่ีเรียบร้อย
แลว้ดงัมีรำยละเอียดดงัน้ี 

 
1. องคก์รและสภำพแวดลอ้ม  

บริษทัมีโครงสร้ำงองค์กร ขอบเขตอ ำนำจของฝ่ำยบริหำรต่ำงๆ  ท่ีชัดเจน ได้มีกำรประชุม
พนกังำนใหแ้ต่ละฝ่ำยก ำหนดเป้ำหมำยเพื่อสรุปเป้ำหมำยของบริษทัร่วมกนั  โดยบริษทัมีกำรตั้งเป้ำหมำยใน
กำรด ำเนินงำนประจ ำทุกปี  โดยใชผ้ลด ำเนินงำนท่ีแทจ้ริงมำทบทวนก ำหนดเป้ำหมำยในกำรด ำเนินงำนในปี
ถดัไป  นอกจำกน้ี บริษทัไดจ้ดัท ำคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) เพื่อเป็นแนวทำงให้กรรมกำร 
ผูบ้ริหำรและพนกังำนปฏิบติัตำม และจำกกำรติดตำมของคณะกรรมกำร ผลกำรปฏิบติัตำมคู่มือดงักล่ำว จดั
อยู่ในเกณฑ์ท่ีดี แมอ้ำจมีพนกังำนบำงคนไม่ปฏิบติัตำมคู่มือดงักล่ำวบำ้ง เม่ือทำงคณะกรรมกำรตรวจสอบ
พบ จึงไดมี้กำรใหบ้ทลงโทษตำมควำมเหมำะสมแลว้ 
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2. กำรบริหำรควำมเส่ียง  
ฝ่ำยบริหำรจะมีกำรประเมินสถำนกำรณ์ของเศรษฐกิจและประเทศโดยรวมอย่ำงน้อย 3 เดือน

ล่วงหน้ำ เพื่อวิเครำะห์ถึงปัจจยัควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดข้ึน และหำมำตรกำรเพื่อลดควำมเส่ียงท่ีเกิดข้ึน  โดย
จะแจ้งให้พนักงำนท่ีเก่ียวข้องรับทรำบและร่วมมือกันป้องกันควำมเส่ียงหรือลดควำมเส่ียงท่ีเกิดข้ึน  
นอกจำกน้ี ในทุกเดือน คณะกรรมกำรจะไดรั้บรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำเดือน  เพื่อประโยชน์ในกำร
ติดตำม ควบคุมกำรด ำเนินงำนและวเิครำะห์/ประเมินปัจจยัเส่ียงท่ีเกิดข้ึนในแต่ละเดือน 

 
3. กำรควบคุมกำรปฏิบติังำนของฝ่ำยบริหำร  

บริษทัมีกำรก ำหนดขอบเขตหน้ำท่ีและอ ำนำจอนุมติัของฝ่ำยบริหำรในแต่ละระดบัเป็นลำย
ลกัษณ์อกัษร  มีระบบกำรตรวจสอบระหวำ่งหน่วยงำน  ปัจจุบนับริษทัมีระบบกำรควบคุมภำยในเร่ืองกำรท ำ
ธุรกรรมกบัผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำร ผูบ้ริหำรและบุคคงท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่ำวอย่ำงเพียงพอและ
รัดกุมแลว้  โดยท่ีผ่ำนมำธุรกรรมรำยกำรระหวำ่งกนัทุกรำยกำรจะไดรั้บควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร
บริษัท  อย่ำงไรก็ตำมหลังจำกบริษทัได้แปรสภำพเป็นบริษัทมหำชนแล้ว บริษัทได้แต่งตั้ งกรรมกำร
ตรวจสอบเพื่อดูแลรำยกำรระหว่ำงกัน  ดังนั้นในกำรอนุมติัรำยกำรในอนำคตจะต้องได้รับอนุมติัโดย
กรรมกำรท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียต่อกำรท ำรำยกำรนั้นๆ และมีควำมเห็นจำกกรรมกำรตรวจสอบตำม กฎขอ้บงัคบั
ของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 
4. ระบบสำรสนเทศและกำรส่ือสำรขอ้มูล  

ในอดีตท่ีผำ่นมำ บริษทัยงัไม่มีกำรจดัระบบกำรประชุมคณะกรรมกำรท่ีรัดกุมเพียงพอ  อยำ่งไรก็
ตำม ภำยหลังบริษทัได้แปรสภำพเป็นบริษทัมหำชนแล้ว บริษทัได้จดักำรประชุมคณะกรรมกำรตำมท่ี
กฎหมำยก ำหนดไว ้ โดยจดัส่งหนงัสือนดัประชุมพร้อมเอกสำรประกอบกำรประชุมต่ำง ๆ ล่วงหนำ้ไม่นอ้ย
กวำ่ 7 วนั ส ำหรับเร่ืองกำรจดัเก็บและบนัทึกบญัชีนั้น บริษทัไดใ้หค้วำมส ำคญัในกำรจดัเก็บและบนัทึกบญัชี  
โดยบริษัทได้ใช้ บริษัท เอส พี ออดิท จ ำกัด เป็นผู ้ตรวจสอบบัญชี  เพื่อรำยงำนให้ฝ่ำยบริหำรและ
คณะกรรมกำรสำมำรถไดรั้บทรำบและสำมำรถตดัสินใจท่ีถูกตอ้งได ้ โดยเฉพำะขอ้มูลทำงบญัชีและกำรเงิน 

 
5. ระบบติดตำม  

บริษทัมีกำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรด ำเนินธุรกิจและเปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำนท่ีเกิดข้ึนจริงกบั
เป้ำหมำยท่ีก ำหนดไว ้โดยตอ้งมีกำรช้ีแจงเหตุผลส่วนแตกต่ำงท่ีเกิดข้ึน  หำกมีขอ้บกพร่องเกิดข้ึนจะตอ้งท ำ
รำยงำนต่อผูบ้ริหำร เพื่อแกไ้ข โดยท่ีผำ่นมำไม่มีกำรตรวจพบขอ้บกพร่องเป็นสำระส ำคญั 
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ในกำรสรรหำผูท้  ำหน้ำท่ีฝ่ำยก ำกับและตรวจสอบภำยในนั้น บริษัทจะพิจำรณำถึงคุณสมบัติ
เบ้ืองตน้โดยจะด ำเนินกำรสรรหำจำกบุคคลภำยนอกท่ีมีควำมเป็นอิสระในกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบ  
และน ำเสนอรำยช่ือต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อพิจำรณำแต่งตั้งโดยเป็นกำรแต่งตั้งเป็นรำยปีนบัตั้งแต่ปี 
2549 เป็นตน้ไป  เพื่อประเมินผลกำรด ำเนินกำรในกำรท ำหน้ำท่ีเป็นฝ่ำยก ำกบัและตรวจสอบภำยในของ
บริษทัอยำ่งสม ่ำเสมอ  โดยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบจะเป็นผูป้ระสำนงำนระหวำ่งฝ่ำยก ำกบัและ
ตรวจสอบภำยในกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบ  
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กจิกรรมเพือ่การพฒันาและรับผดิชอบต่อสังคม 
 บริษทัได้ให้ควำมส ำคญักบักำรพฒันำและรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่ไปกบักำรพฒันำทำงธุรกิจ 
โดยทำงคณะกรรมกำรของบริษทัเช่ือวำ่กำรด ำเนินธุรกิจจะอยูร่อดและเจริญเติบโตไดอ้ยำ่งย ัง่ยืนนั้น ตอ้งมี
พื้นฐำนท่ีดีมำจำกทั้งโครงสร้ำงภำยในของธุรกิจเองรวมไปถึงสังคมและส่ิงแวดลอ้มภำยนอก ทำงบริษทัจึงมี
นโยบำยท่ีจะผลกัดนัให้เกิดกิจกรรมต่ำงๆท่ีเป็นกำรรักษำสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน สุขภำพกำยและจิต
ของพนักงำน ควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน ส่ิงแวดลอ้มภำยนอก ชุมชนรอบขำ้ง และควำมรับผิดชอบต่อ
สังคม ซ่ึงในปี 2556 บริษทัไดมี้กิจกรรมและโครงกำรต่ำงๆ ดงัรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
 
 

 
 
 

1. เม่ือวนัท่ี 23 พฤศจิกำยน 2556 บริษทั ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จ  ำกดั (มหำชน) ไดมี้กำรจดักิจกรรม
ตรวจสุขภำพประจ ำปี 2556 โดยโรงพยำบำลบำงปะกอก 9 อินเตอร์เนชัน่แนล ให้กบัพนกังำนของ
บริษทั ซ่ึงมีพนกังำนเขำ้ร่วมกิจกรรมทั้งหมดจ ำนวน 197 คน  
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2. เม่ือวนัท่ี 27 ธนัวำคม 2556 บริษทั ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จ  ำกดั (มหำชน) ไดจ้ดังำนเล้ียงส่งทำ้ยปี
เก่ำตอ้นรับปีใหม่ประจ ำปีใหก้บัเหล่ำพนกังงำนชำว CSP ท่ีโรงงำนฝ่ังสุขสวสัด์ิ ภำยในงำนมีกำรจดั
แข่งขนักีฬำเช่ือมสัมพนัธไมตรีและชิงรำงวลัจำกผูบ้ริหำร ระหว่ำงพนักงำนจำกฝ่ังส ำนักงำน
พระรำม 3 และจำกฝ่ังโรงงำนสุขสวสัด์ิ, มีกำรแข่งขนัเล่นเกมส์ต่ำงๆ, กำรจบัฉลำกกระชบัมิตร, 
งำนเล้ียงโตะ๊จีนสังสรรคพ์ร้อมคอนเสิร์ต และกำรแจกของรำงวลัต่ำงๆมำกมำยจำกคณะผูบ้ริหำร  
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3. เม่ือวนัท่ี 22 กรกฎำคม 2556 บริษทั ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จ  ำกดั (มหำชน) จดักิจกรรมส่งเสริมกำร
ท ำนุบ ำรุงพุทธศำสนำ โดยเป็นเจำ้ภำพร่วมสร้ำงเมรุ - ศำลำธรรมสังเวช ณ วดัห้วยน ้ ำดี ต ำบลท่ำ
สะแก อ ำเภอชำติตระกำร จงัหวดัพิษณุโลก 
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4. เม่ือวนัท่ี 11 มกรำคม 2557 เน่ืองในโอกำสวนัเด็กแห่งชำติ คณะผูบ้ริหำรของบริษทั ซีเอสพี สตีล
เซ็นเตอร์ จ  ำกดั (มหำชน) ไดม้อบเงินเพื่อซ้ือส่ิงของ อุปกรณ์เคร่ืองเขียนจ ำเป็นต่ำงๆ และกระเป๋ำ
ตุ๊กตำ เพื่อมอบให้กบัเด็กนกัเรียนในเขตชุมชนบริเวณใกลเ้คียงกบับริษทั จ ำนวนรวม 6 โรงเรียน/
สถำบนั ได้แก่ โรงเรียนวดัชมนิมิตร,  โรงเรียนอนุบำลสุขสวสัด์ิ, โรงเรียนคลองนำเกลือน้อย, 
โรงเรียนวดัแค, ส ำนกังำนกิจกำรสตรีและสถำบนัครอบครัว และ อำสำสมคัรสำธำรณสุข ประจ ำ
หมู่บำ้นท่ี 6 (อสม) รวมจ ำนวนนกัเรียนกวำ่ 4,542 คน  
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กจิกรรมฝ่ายนักลงทุนสัมพนัธ์ 
 เน่ืองด้วยบริษทั ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จ  ำกดั(มหำชน) ได้ให้ควำมส ำคญัในเร่ืองกำรก ำกบัดูแล
กิจกำรท่ีดี เพื่อให้กำรปฏิบติังำนต่ำงๆเป็นไปอยำ่งโปร่งใส และซ่ือสัตย ์ตำมหลกัปฏิบติัของหลกักำรก ำกบั
ดูแลกิจกำรท่ีดีส ำหรับบริษทัจดทะเบียนไทย ปี 2555 (Corporate Governance Report of Thai Listed 
Companies) โดยทำงบริษทัฯไดค้  ำนึงถึงหลกั “สิทธิและควำมเท่ำเทียมกนัของผูถื้อหุ้น” และ “กำรเปิดเผย
ขอ้มูลและควำมโปร่งใส” จึงไดมี้นโยบำยจดักิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัฝ่ำยนกัลงทุนสัมพนัธ์เพื่อสนบัสนุนกำร
ปฏิบติัตำมหลกักำรดงักล่ำว ซ่ึงในปี 2556 ทำงบริษทัฯมีกิจกรรมฝ่ำยนักลงทุนสัมพนัธ์ ดงัรำยละเอียด
ต่อไปน้ี  

 

 

1. เม่ือวนัท่ี 2 เมษำยน 2556 ทำงทีมผูบ้ริหำรและฝ่ำยนกัลงทุนสัมพนัธ์ของบริษทัฯไดเ้ชิญเจำ้หนำ้ท่ี
ฝ่ำยวิจยัหลกัทรัพยข์องบริษทัหลกัทรัพยท่ี์มีช่ือเสียงต่ำงๆในประเทศไทยรวม 6 บริษทั ได้แก่ 
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน), บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ำกัด 
(มหำชน), บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ำกัด (มหำชน), บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี 
(ประเทศไทย) จ ำกดั, บริษทัหลกัทรัพย ์เคทีบี (ประเทศไทย) จ ำกดั และบริษทัหลกัทรัพย ์ยโูอบี เคย์
เฮียน (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) เขำ้เยีย่มชมโรงงำนผลิตของบริษทั ณ ท่ีตั้ง 227  หมู่ 6  ซอยสุข
สวสัด์ิ 78  ถนนสุขสวสัด์ิ  ต ำบลในคลองบำงปลำกด  อ ำเภอพระสมุทรเจดีย ์ จงัหวดัสมุทรปรำกำร 
รวมทั้งจดัให้มีกำรสัมภำษณ์คณะผูบ้ริหำรเก่ียวกบัขอ้มูลกำรบริหำรงำน, ผลประกอบกำร และ
แนวโนม้แผนงำนโดยรวมในอนำคตของบริษทัฯ เพื่อเป็นอีกช่องทำงหน่ึงในกำรเผยแพร่ขอ้มูลของ
บริษทัฯใหก้บัสำธำรณชนและผูถื้อหุน้ไดรั้บทรำบถึงสถำนะและควำมเป็นไปของบริษทั 
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รายการระหว่างกนั 
บริษัท/บุคคลทีเ่กีย่วข้อง ลกัษณะความสัมพนัธ์ ลกัษณะของรายการ ขนาดของรายการ (ลบ.) เง่ือนไข/ความสมเหตุสมผลและความจ าเป็น 

ปี 2555 ปี 2556 
บริษทั ชยัสุพฒัน์ จ  ำกดั  บริษัท  ชัย สุพัฒน์  จ ำกัด 

เ ป็ น ผู ้ ถื อ หุ้ น ใ ห ญ่ ข อ ง
บริษัท โดยมีนำย สุภชัย  
ชัยสุพฒัน์และนำยวีรศกัด์ิ 
ชัยสุพัฒน์ กรรมกำรของ
บริษัท เ ป็นกรรมกำรผู ้มี
อ  ำนำจลงนำม 
 

1. ค่ำเช่ำอำคำรส ำนักงำน
และอำคำรเก็บสินคำ้ 

2.  เ งินประกันสัญญำเช่ำ
อำคำร 

3. ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 
4. เงินทดรองจ่ำย 
 
 

4.11 
 
 

2.80 
0.34 
0.25 

4.32 
 
 

2.80 
0.38 
0.25 

- รำยกำรค่ำเช่ำส ำนักงำนและคลงัสินคำ้ เกิดข้ึนเน่ืองจำกทำง
บริษทัฯ ไดเ้ช่ำอำคำรส ำนกังำน และคลงัสินคำ้ท่ีสำมำรถใชใ้น
กำรกระจำยสินค้ำให้กับลูกค้ำท่ีอยู่บริเวณใกล้เคียงได้ โดย
สัญญำเช่ำมีระยะเวลำ 3 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 ธนัวำคม 2550 ส้ินสุด
วันท่ี  30 พฤศจิกำยน 2553 ตำมกำรอนุมัติจำกท่ีประชุม
คณะกรรมกำรคร้ังท่ี 6/2550 ลงวนัท่ี 2 พฤศจิกำรยน 2550 โดย
บริษทัฯมีกำรท ำสัญญำเช่ำใหม่เน่ืองจำกขยำยพื้นท่ีในส่วน
อำคำรส ำนกังำน 2 ชั้น จำกเน้ือท่ี 550 ตำรำงเมตร เป็นเน้ือท่ี 
800 ตำรำงเมตร ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎำคม 2553 ส้ินสุดวนัท่ี 30 
มิถุนำยน 2556 ทั้งน้ีไดมี้กำรช ำระเงินประกนัตำมสัญญำเช่ำ 
โดยบริษทัฯจะไดรั้บเงินประกนัคืนภำยใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ี
บริษทัฯไดส่้งมอบสถำนท่ีเช่ำคืน  โดย ณ 30 กนัยำยน 2553 
บริษทัจ่ำยค่ำเช่ำเท่ำกบัประมำณ 200 บำทต่อตำรำงเมตรต่อ
เดือน ทั้งน้ีกำรเช่ำดงักล่ำวมีเง่ือนไขกำรเช่ำและอตัรำค่ำเช่ำท่ี
สำมำรถเทียบเคียงกนัไดก้บัพื้นท่ีบริเวณใกลเ้คียงกบับริษทั ชยั
สุพฒัน์ จ  ำกดั ซ่ึงมีอตัรำค่ำเช่ำประมำณ 100-300 บำท ต่อตำง
รำงเมตรต่อเดือน 
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บริษัท/บุคคลทีเ่กีย่วข้อง ลกัษณะความสัมพนัธ์ ลกัษณะของรายการ ขนาดของรายการ (ลบ.) เง่ือนไข/ความสมเหตุสมผลและความจ าเป็น 

ปี 2555 ปี 2556 
บริษทั ซี.ซี.พี. เมททอล 
จ ำกดั 

ผูถื้อหุ้นทั้งหมดของบริษทั 
ซี.ซี.พี. เมททอล จ ำกดั เป็น
ญ ำ ติ ข อ ง น ำ ง อ ร ส ำ          
ชัยสุพฒัน์และนำยแสงชัย 
จั ก ร ภี ร์ ศิ ริ สุ ข  ซ่ึ ง เ ป็ น
น้องชำยของ นำงอรสำ    
ชัยสุพัฒน์ เป็นกรรมกำร
ของบริษทั ซี.ซี.พี.เมททอล 
จ ำกดั 

1. ขำยสินคำ้ 
2. เช็ครับล่วงหนำ้ 
3. ลูกหน้ีกำรคำ้ 
4. ซ้ือสินคำ้ 
5. เจำ้หน้ีกำรคำ้ 
 

28.43 
2.77 
2.95 
0.70 
0.75 

 

37.29 
0.96 
2.32 

- 
- 

- กำรซ้ือ-ขำยสินคำ้ท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจำกบริษทั ซี.ซี.พี. เมทลั จ  ำกดั 
และบริษทั ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จ  ำกัด (มหำชน) มีจ ำนวน
เหล็กบำงชนิดและบำงขนำดไม่เพียงพอท่ีจะส่งมอบให้แก่
ลูกค้ำตำมค ำสั่งซ้ือในขณะนั้น ทั้ งน้ีเง่ือนไขทำงกำรค้ำและ
รำคำเป็นไปตำมลกัษณะกำรด ำเนินกำรคำ้ตำมปกติเม่ือเปรียบ
กบัรำยกำรคำ้กบับุคคลภำยนอกอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้ง 
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ค ำอธิบำยและกำรวเิครำะห์ฐำนะกำรเงนิ และผลกำรด ำเนินงำน 

 
 
 

 ตำรำงสรุปงบกำรเงินของบริษัท    
 

 

งบดุล 
2552 2553 2554 2555 2556 

ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

ฐำนะกำรเงิน      
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 47.90 71.88 55.31 32.93 38.90 
ลูกหน้ีกำรคำ้และตัว๋เงินรับ 701.24 656.45 819.97 830.91 704.00 
สินคำ้คงเหลือ 590.32 1,051.20 1,333.73 1,109.33 1,223.70 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำย 22.95 - - - - 
ท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ – สุทธิ 423.28 367.40 369.23 366.17 432.49 
สินทรัพยอ่ื์น 48.76 77.2 28.22 20.14 12.60 

สินทรัพย์รวม 1,834.45 2,225.13 2,606.46 2,359.48 2,411.69 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น 1.058.52 1,350.54 1,625.81 1,397.23 1,349.51 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และตัว๋เงินจ่ำย 54.26 127.90 202.75 133.96 247.91 
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยำวท่ีครบก ำหนด
ช ำระภำยใน 1 ปี 5.64 - - - - 
ภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำย - 13.14 14.49 20.22 1.65 
หนีสิ้นรวม 1,135.47 1,491.85 1,857.51 1,569.13 1,618.69 

ทุนท่ีออกและเรียกช ำระแลว้ 500.00 500.00 500.00 500.00 496.17 
ส่วนเกินมูลค่ำหุน้สำมญั 100.08 100.08 100.08 100.08 100.09 
ส่วนเกินทุนจำกรำคำตีสินทรัพย ์ 84.00 - - - - 
ก ำไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขำย (11.64) - - - - 
ส ำรองตำมกฎหมำย 9.25 14.75 19.35 25.35 20.55 
ก ำไร(ขำดทุน)สะสม 26.09 127.25 138.32 173.72 176.19 
หุน้ซ้ือคืน (8.80) (8.80) (8.80) (8.80) - 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 698.98 733.28 748.95 790.35 793.00 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,834.45 2,225.13 2,606.46 2,359.48 2,411.69 
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  ตำรำงสรุปผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท 

งบก ำไรขำดทุน 
2552 2553 2554 2555 2556 

ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

ผลประกอบกำร      
รำยไดจ้ำกกำรขำย 2,121.05 2,650.41 3,319.94 4,256.18 3,979.89 
รำยไดร้วม 2,133.76 2,663.05 3,323.25 4,311.70 3,980.95 
ตน้ทุนขำย 2,219.65 2,417.17 3,009.32 4,043.73 3,694.17 
ขำดทุน(โอนกลบั)จำก 
กำรลดมูลค่ำสินคำ้คงเหลือ 

 
(220.28) 

 
(5.07) 

 
(0.20) 

 
0.84 

 
0.25 

รวมตน้ทุนขำย 1,999.37 2,412.10 3,009.12 4,044.57 3,694.42 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร 76.25 71.66 114.43 82.65 135.80 
ดอกเบ้ียจ่ำย 43.19 36.36 55.96 53.34 44.53 
ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 6.44 36.27 53.02 30.20 29.14 

ก ำไรสุทธิ 8.51 106.66 90.72 100.94 77.06 

อตัรำก ำไรขั้นต้น (%) 5.74 8.99 9.36 4.97 7.17 

อตัรำก ำไรสุทธิ (%) 0.40 4.01 2.73 2.37 1.94 

 

ภำพรวมผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ  
ดว้ยลกัษณะกำรประกอบธุรกิจท่ีจะตอ้งให้บริกำรจดัหำผลิตภณัฑ์เหล็กแผ่นชนิดมว้นทุก

ประเภทและทุกขนำด และมีกำรส ำรองไวใ้นคลงัสินคำ้ประมำณ 2-3 เดือน เพื่อให้ทนัต่อกำรสนองควำม
ตอ้งกำรของลูกคำ้ในภำคอุตสำหกรรมต่ำงๆ โดยกำรจดัซ้ือดว้ยเงินสดจำกผูผ้ลิตเหล็กแผ่นชนิดมว้นแล้ว
น ำมำแปรรูป  และจ ำหน่ำยโดยให้สินเช่ือแก่ลูกคำ้ประมำณ 30-120 วนั  จึงท ำให้บริษทัฯ จ ำเป็นตอ้งใช้
เงินทุนหมุนเวียนจ ำนวนมำก ทั้งจำกสถำบนักำรเงินและเงินทุนของบริษทัเพื่อใชก้ำรส ำรองวตัถุดิบและให้
สินเช่ือแก่ลูกคำ้ ซ่ึงกำรเพิ่มข้ึนของยอดขำย รวมทั้งกำรขยำยก ำลงักำรผลิต และเพิ่มสำยกำรผลิตผลิตภณัฑ์
ท่อเหล็ก  ท ำใหบ้ริษทัจ ำเป็นตอ้งส ำรองวตัถุดิบและใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคำ้เพิ่มมำกข้ึน   

ทั้งน้ีจำกผลกำรด ำเนินงำนท่ีผำ่นมำ ถึงแมส้ภำพเศรษฐกิจโดยรวมจะมีควำมผนัผวนในดำ้น
รำคำ และปัจจยัภำยนอกต่ำงๆ ท่ีเขำ้มำกระทบ เช่น ภยัธรรมชำติ ปัจจยัทำงกำรเมือง บริษทัฯสำมำรถด ำรง
อตัรำผลก ำไรขั้นตน้อยู่ท่ีร้อยละ 4.97 – 9.36 และมีอตัรำผลก ำไรสุทธิอยู่ท่ีร้อยละ 0.4 - 4.01 ซ่ึงสำมำรถ
วเิครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนท่ีผำ่นมำ ไดด้งัต่อไปน้ี 
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กำรวเิครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ  
          
ผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงินของบริษทัตลอดระยะเวลำ 5 ปีท่ีผำ่นมำ สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 
 

ภำพรวมรำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำนท่ีผำ่นมำและสัดส่วนกำรขำยในแต่กลุ่มธุรกิจ 
 รำยไดจ้ำกกำรขำย ในปี 2556 ลดลงจำกปี 2555 เน่ืองจำกสถำนกำรณ์รำคำเหล็กมีควำมซบเซำ
จำก Supply มำกกว่ำ Demand ส่งผลให้รำคำเหล็กลดลงจำกปีก่อนๆ อย่ำงไรก็ตำมปริมำณขำยในปี 2556 
เพิ่มข้ึนจำกปีก่อนๆอยำ่งต่อเน่ือง โดยเพิ่มข้ึนจำกปี 2555, 2554, 2553 และ 2552 ในอตัรำร้อยละ 0.89, ร้อย
ละ 43.18, ร้อยละ 67.21 และ ร้อยละ 87.10 ตำมล ำดบั โดยรำยไดจ้ำกกำรขำยส่วนใหญ่ในปี 2556 อยู่ใน
อุตสำหกรรมยำนยนต์ และอุตสำหกรรมศูนยบ์ริกำรเหล็ก เช่นเดียวกบัปีก่อนๆ แต่มีสัดส่วนกำรขำยของ
อุตสำหกรรมยำนยนต์เพิ่มข้ึน จำกไตรมำส 1 ในปี 2556 เน่ืองจำกโครงกำรรถคนัแรกของรัฐบำล คือในปี 
2556 บริษทัฯมีสัดส่วนกำรขำยในอุตสำหกรรมยำนยนต์ท่ี ร้อยละ 33.03 ในขณะท่ีปี 2555, 2554, 2553, 
2552 อยูท่ี่สัดส่วนร้อยละ 24.48, ร้อยละ 25.70,ร้อยละ 30.00 และร้อยละ 29.25 ตำมล ำดบั  
 

 
 

 ในส่วนของสัดส่วนกำรขำยสินคำ้ท่ีผำ่นกระบวนกำรแปรรูปของบริษทั มีสัดส่วนท่ีลดลงจำกปี 
2555 จำกกำรขำยสินคำ้ประเภทจดัหำเพิ่มข้ึนมำก โดยมีสัดส่วนของสินคำ้ท่ีผำ่นกระบวนกำรแปรรูปต่อ
เท่ำกบัร้อยละ57.85 ในขณะท่ีปี 2555 มีร้อยละ 62.71 สินคำ้ท่ีจดัหำ (ซ้ือมำ-ขำยไป)อยูท่ี่ร้อยละ 42.15 
ในขณะท่ีปี 2555 อยูท่ี่ร้อยละ 37.29 
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งบก ำไรขำดทุนปี 2552 
บริษทัมีรำยไดจ้ำกกำรขำย 2,121.05 ลำ้นบำท โดยมีตน้ทุนขำยรวม เท่ำกบั 1,999.37 ลำ้นบำท 

ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 94.26 ของรำยไดจ้ำกกำรขำย โดยสัดส่วนตน้ทุนขำยเทียบกบัรำยไดจ้ำกกำรขำยมีกำร
ปรับตวัสูงข้ึน ซ่ึงเป็นผลพวงจำกกำรซ้ือวตัถุดิบเหล็กท่ีมีรำคำสูงในช่วงปี 2551 และมีรำคำขำยลดลง
ในช่วงปี 2552 อยำ่งไรก็ตำมบริษทัฯ มีโอนกลบัค่ำเผื่อจำกกำรลดมูลค่ำสินคำ้คงเหลือ ในปี 2552 จ  ำนวน 
220.28 ลำ้นบำท ส่งผลใหบ้ริษทัมีอตัรำก ำไรขั้นตน้อยูท่ี่ร้อยละ 5.74  

บริษทัมีค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนเท่ำกบั 76.25 ลำ้นบำท โดยลดลงจำกปี 2552 จ  ำนวน 9.23 
ลำ้นบำท ซ่ึงส่วนใหญ่เกิดจำกหน้ีสงสัยจะสูญลดลง 7.67 ลำ้นบำท นอกจำกน้ีบริษทัยงัมีดอกเบ้ียจ่ำยลดลง
จ ำนวน 17.53 ลำ้นบำท จำกกำรท่ีเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นลดลงถึง 150.29 ลำ้นบำท แสดง
ใหเ้ห็นถึงกำรบริหำรกำรจดัเก็บหน้ี และกำรบริหำรกำรเงินท่ีดีข้ึน 

 
งบก ำไรขำดทุนปี 2553 
บริษทัมีรำยไดจ้ำกกำรขำย 2,650.41 ลำ้นบำท โดยมีตน้ทุนขำยรวม จ ำนวน 2,412.10 ลำ้นบำท 

ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 90.58 ของรำยไดจ้ำกกำรขำย โดยมีอตัรำก ำไรขั้นตน้สูงข้ึน จำกควำมสำมำรถในกำร
บริหำรตน้ทุนสินคำ้ท่ีดี และรำคำขำยสินคำ้ท่ีปรับตวัข้ึนอยำ่งต่อเน่ือง ประกอบกบัปริมำณท่ีจ ำหน่ำยเพิ่ม
สูงข้ึนโดย เพิ่มข้ึนจำกปีก่อนเฉล่ียอตัรำร้อยละ 12 นอกจำกน้ีบริษทัยงัมีควำมสำมำรถในกำรต่อรอง และ
บริหำรดอกเบ้ียท่ีดีข้ึน โดยบริษทัมีอตัรำดอกเบ้ียในวงเงินสินเช่ือปี 2553 ท่ีอตัรำร้อยละ 2.69 – 3.45 ซ่ึง
ลดลงจำกอตัรำของปีก่อนท่ีอยู่ท่ีอตัรำร้อยละ 3.20 – 5.45 ส่งผลให้ดอกเบ้ียในปี 2553 ลดลงจำกปีก่อน 
จ ำนวน 6.83 ลำ้นบำท 

 
งบก ำไรขำดทุนปี 2554 
บริษทัมีรำยไดจ้ำกกำรขำย 3,319.94 ลำ้นบำท โดยมีตน้ทุนขำยรวม จ ำนวน 3,009.12 ลำ้นบำท 

ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 90.64 ของรำยได้จำกกำรขำย โดยมีอตัรำก ำไรขั้นตน้สูงข้ึน จำกควำมสำมำรถในกำร
บริหำรตน้ทุนสินคำ้ท่ีดี ทั้งน้ีบริษทัมีกำรสั่งซ้ือสินคำ้จำกต่ำงประเทศเพิ่มมำกข้ึนจำกปีก่อนถึงร้อยละ 91.24 
เพื่อประโยชน์ในดำ้นกำรบริหำรรำคำ อย่ำงไรก็ตำมบริษทับริษทัมีผลกระทบจำกค่ำเงินบำทท่ีอ่อนตวัลง 
โดยมีขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียน จ ำนวน 6.68 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.20 ของรำยไดจ้ำกกำรขำย 
นอกจำกน้ีบริษทัยงัได้รับผลกระทบในเร่ืองของลูกหน้ีกำรคำ้ท่ีเกินก ำหนดช ำระ จำกเหตุกำรณ์ประสบ
ปัญหำดำ้นอุทกภยั โดยมีกำรตั้งค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสุทธิในปี จ ำนวน 28.06 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 
0.85 ของรำยไดจ้ำกกำรขำย และตน้ทุนทำงกำรเงินท่ีเพิ่มมำกข้ึนจำกปีก่อนถึงร้อยละ 53.89 จำกควำมผนั
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ผวนของอตัรำดอกเบ้ีย โดยอตัรำดอกเบ้ียของปี 2554 อยูท่ี่ร้อยละ 1.69-4.65 ในขณะท่ีปี 2553 อยู่ท่ีร้อยละ 
2.69-3.45 

 
งบก ำไรขำดทุนปี 2555 

บริษทัฯมีรำยไดจ้ำกกำรขำย 4,256.18 ลำ้นบำท โดยมีตน้ทุนขำยรวม จ ำนวน 4,044.57 ลำ้นบำท 
ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 95.03 ของรำยไดจ้ำกกำรขำย บริษทัฯมีอตัรำก ำไรขั้นตน้ท่ีลดต ่ำลงเน่ืองจำกตน้ทุนสินคำ้
ท่ีเพิ่มสูงข้ึน และกำรไม่สำมำรถเพิ่มรำคำขำยให้เพิ่มข้ึนตำมสัดส่วนตน้ทุนท่ีเพิ่มข้ึนได ้ตน้ทุนท่ีเพิ่มข้ึน
ส่วนใหญ่เน่ืองมำจำก ค่ำแรงท่ีเพิ่มสูงข้ึนร้อยละ 10.23 อย่ำงไรก็ตำมในปี 2555 บริษทัมีก ำไรจำกอตัรำ
แลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศถึง 55.02 ลำ้นบำท ซ่ึงเพิ่มข้ึนจำกปี 2554 ทั้งจ  ำนวน และยงัสำมำรถลด
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำรลงจำกปี 2554 ร้อยละ 1.51 จำกรำยไดจ้ำกกำรขำย จำกควำมสำมรถในกำรบริหำร
หน้ีลูกหน้ีกำรคำ้และสำมำรถเรียกช ำระเงินจำกลูกหน้ีท่ีเกินก ำหนดช ำระเพิ่มข้ึนได ้โดยในปี 2555 บริษทัมี
ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญลดลงจำกปี 2554 จ  ำนวน 30.16 ลำ้นบำท 

 
งบก ำไรขำดทุนปี 2556 

บริษทัฯมีรำยไดจ้ำกกำรขำย 3,979.89 ลำ้นบำท โดยมีตน้ทุนขำยรวม จ ำนวน 3,694.42 ลำ้นบำท 
ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 92.83 ของรำยไดจ้ำกกำรขำย บริษทัฯมีอตัรำก ำไรขั้นตน้ท่ีเพิ่มข้ึนจำกปีก่อน เกิดจำกกำร
ท่ีบริษทัสำมำรถบริหำรกำรจดัหำรำคำสินคำ้ไดดี้ข้ึน อยำ่งไรก็ตำมบริษทัมีค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร
เพิ่มข้ึนจำกปีก่อน ถึงร้อยละ 64.31 เกิดจำกบริษทัมีขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียนจ ำนวน 46.38 ลำ้นบำท 
เพิ่มข้ึนจำกปีก่อนทั้งจ  ำนวน จำกกำรท่ีค่ำเงินบำทอ่อนตวัลงอย่ำงมำก และค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรอ่ืนๆ 
เพิ่มข้ึนจำกกำรปรับฐำนเงินเดือนและสวสัดิกำรของพนักงำน เพื่อให้เป็นไปตำมสภำวะค่ำครองชีพท่ี
ปรับตวัเพิ่มข้ึน 

 

ฐำนะทำงกำรเงินของบริษทั 
1. ส่วนประกอบของสินทรัพย์ 

สินทรัพยร์วมของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2556 และ 2555 มีมูลค่ำสินทรัพยร์วมเท่ำกบั 
2,411.69 ลำ้นบำท และ 2,359.48 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เพิ่มข้ึนจ ำนวน 52.21 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 2.21 
โดยสินทรัพยร์วมท่ีเปล่ียนแปลงไปมีกำรเปล่ียนแปลงหลกัๆ ดงัน้ี 

1. ลดลงในลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน จ ำนวน 126.90 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 15.27 
เน่ืองจำกยอดขำยท่ีลดลง และกำรขำยสินคำ้ในช่วงปลำยงวดปีท่ีแลว้ อย่ำงไรก็ตำมบริษทั
ยงัคงรักษำอตัรำหมุนเวยีนกำรเก็บหน้ีโดยเฉล่ียไดดี้เท่ำกบัปีก่อน 
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2. เพิ่มข้ึนในสินคำ้คงเหลือ จ ำนวน 114.37 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 10.31 โดยส่วนใหญ่เป็น
กำรเพิ่มข้ึนในปริมำณสินคำ้วตัถุดิบ เพื่อรองรับกำรขำยสินคำ้ในปี 2557 ท่ีคำดว่ำจะเพิ่ม
สูงข้ึน 

3. เพิ่มข้ึนในท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ จ ำนวน 66.32 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 18.11 ส่วนใหญ่
เป็นกำรซ้ือท่ีดินเพิ่มข้ึน เพื่อรองรับกำรเติบโตของบริษทัฯในอนำคต  
 

และเม่ือเปรียบเทียบสินทรัพยร์วมของบริษทั ณ 31 ธนัวำคม 2556 กบัปี 2554, 2553 และ 2552 
พบว่ำส่วนใหญ่มีกำรเปล่ียนแปลงหลักๆในสินค้ำคงเหลือ จำกกำรสั่งซ้ือสินค้ำเพื่อกำรจ ำหน่ำย โดย
พิจำรณำจำกแนวโนม้กำรเติบโตในดำ้นรำคำและปริมำณกำรขำยของบริษทั  

 
2. หนีสิ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 บริษทัมีหน้ีสินรวม เท่ำกบั 1,618.69 ลำ้นบำท เพิ่มข้ึนจำกปีก่อน 
จ ำนวน 49.56 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 3.16 ส่วนใหญ่เป็นกำรเพิ่มข้ึนในหน้ีสินจำกกำรซ้ือสินคำ้เพื่อขำย ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัสินคำ้คงเหลือของกิจกำรท่ีเพิ่มสูงข้ึนจำกปีก่อน ทั้งน้ีบริษทัฯมีสัดส่วนกำรซ้ือสินคำ้ใน
ประเทศ : ต่ำงประเทศในปี 2556 อยูท่ี่ร้อยละ 41.96 : 58.04 :ซ่ึงจำกกำรท่ีค่ำเงินบำทอ่อนค่ำท ำใหใ้นปี 2556 
บริษทัมีขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียนถึง 46.38 ลำ้นบำท และมูลค่ำหน้ีสินเม่ือแปลงเป็นเงินบำทแลว้เพิ่มข้ึน  

เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2554, 2553 และ 2552 พบวำ่บริษทัมีหน้ีสินรวมใกลเ้คียงกบัปีก่อนๆ จำก
กำรกูย้มืเงินเพื่อกำรสั่งซ้ือและสตอ๊กสินคำ้ไวเ้พื่อขำย  
 
3. ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 และ 2555 บริษทัมีส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัเท่ำกบั 793.00 ลำ้น
บำท และ 790.35 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ซ่ึงเพิ่มข้ึนเป็นจ ำนวน 2.64 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 0.33 สัดส่วนของ
ผูถื้อหุน้เพิ่มข้ึนจำกปีก่อนเพียงเล็กนอ้ย เน่ืองจำกกำรน ำผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2556 มำจ่ำยปันผลแก่ผู ้
ถือหุน้ โดยในปี 2556 บริษทัฯรับรู้ก ำไรจำกผลกำรด ำเนินงำน จ ำนวน 77.06 ลำ้นบำท และจ่ำยเงินปันผล
จ ำนวน 64.50 ลำ้นบำท  

เม่ือเปรียบเทียบส่วนของผูถื้อหุ้น ณ 31 ธนัวำคม 2556 กบัปี 2554, 2553 และ 2552 ส่วนใหญ่
เป็นกำรเปล่ียนแปลงจำกกำรรับรู้ก ำไรขำดทุนส ำหรับงวดและกำรจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้น และมีกำร
เปล่ียนแปลงท่ีส ำคญัอ่ืนในปี 2553 จำกกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยบญัชีเก่ียวกบักำรแสดงรำยกำรท่ีดิน อำคำร
และเคร่ืองจกัรจำกวิธีตีรำคำใหม่เป็นวิธีรำคำทุน ตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 5.2 โดยท ำให้
ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำทรัพยสิ์นลดลงทั้งจ  ำนวน  
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ค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี 
ค่ำตอบแทนของผูส้อบบญัชี (audit fee) ในปี 2556 ประกอบดว้ยค่ำสอบบญัชีจ ำนวน 370,000 

บำทและค่ำสอบทำนงบกำรเงิน 3 ไตรมำสๆละ 110,000 บำท และค่ำพำหนะเดินทำง ไม่เกิน 50,000.00 บำท 
ซ่ึงบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชี และส ำนกังำนสอบบญัชีคือ บริษทั เอส พี ออดิท จ ำกดั ไม่
เป็นบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั 
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คณะกรรมกำรบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบกำรเงินของบริษทั ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จ  ำกัด 
(มหำชน) รวมถึงขอ้มูลสำรสนเทศทำงกำรเงินท่ีปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี งบกำรเงินดงักล่ำวจดัท ำข้ึนตำม
มำตรฐำนกำรท ำบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปโดยเลือกใชน้โยบำยบญัชีท่ีเหมำะสมและถือปฏิบติัอยำ่งสม ่ำเสมอ และ
ใชดุ้ลยพินิจอย่ำงระมดัระวงัในกำรจดัท ำ รวมทั้งให้มีกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีส ำคญัอยำ่งเพียงพอในหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงิน เพื่อใหเ้ป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุน้และนกัลงทุนอยำ่งโปร่งใส 
 

คณะกรรมกำรบริษทัไดจ้ดัให้มีระบบบริหำรควำมเส่ียงและระบบควบคุมภำยในท่ีเหมำะสมและมี
ปะสิทธิภำพ เพื่อให้ไดค้วำมมัน่ใจอยำ่งมีเหตุผลว่ำขอ้มูลของบริษทัมีควำมถูกตอ้งครบถว้นเพียงพอท่ีจะ
ด ำรงรักษำไวซ่ึ้งทรัพยสิ์น ตลอดจนเพื่อไม่ใหเ้กิดกำรทุจริตหรือกำรด ำเนินงำนท่ีผิดปกติอยำ่งมีสำระส ำคญั 
 

คณะกรรมกำรบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อท ำหน้ำท่ีสอบทำนนโยบำยกำรบญัชี
และควำมถูกตอ้งของรำยงำนทำงกำรเงิน  สอบทำนระบบกำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยใน 
ตลอดจนระบบกำรบริหำรควำมเส่ียง โดยเร่ืองน้ีปรำกฏในรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบซ่ึงแสดงไว้
ในรำยงำนประจ ำปีแลว้ 
 

งบกำรเงินของบริษทัไดรั้บกำรตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญำตของบริษทั  เอส พี ออดิด จ ำกดั 
ในกำรตรวจสอบนั้นทำงคณะกรรมกำรบริษทัไดใ้ห้ควำมร่วมมือและสนบัสนุนขอ้มูลเอกสำรต่ำงๆ เพื่อให้
ผูส้อบบญัชีสำมำรถตรวจสอบและแสดงควำมเห็นไดอ้ย่ำงอิสระและเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี
ทัว่ไป โดยควำมเห็นของผูส้อบบญัชีไดป้รำกฏในรำยงำนของผูส้อบบญัชีซ่ึงแสดงไวใ้นรำยงำนประจ ำปี
แลว้ 
 

คณะกรรมกำรมีควำมเห็นว่ำระบบควบคุมภำยในของบริษทัโดยรวมอยู่ในระดบัท่ีน่ำพอใจ และ
สำมำรถสร้ำงควำมเช่ือมัน่อยำ่งมีเหตุผลไดว้ำ่งบกำรเงินของบริษทั ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์  จ ำกดั (มหำชน) 
ส ำหรับปีส้ินสุด 31 ธันวำคม 2556 มีควำมน่ำเช่ือถือ โดยปฏิบติัถูกตอ้งตำมกฎหมำยและกฎระเบียบท่ี
เก่ียวขอ้ง 

                                      

นำยสุภชยั  ชยัสุพฒัน์     นำยวรีศกัด์ิ ชยัสุพฒัน์ 
   ประธำนกรรมกำร        กรรมกำรผูจ้ดักำร 

 

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน  
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คณะกรรมกำรตรวจสอบของ บริษทั ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จ  ำกดั (มหำชน) ประกอบดว้ยกรรมกำร
ตรวจสอบ/อิสระ 3 ท่ำน ไดแ้ก่ 

นำยจรัส กำญจนขจิต  ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ 
นำยจนัทร์แรม อรรถกฤษณ์  กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ 
นำยสุรชำติ พงษภ์ทัรินทร์  กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ 

 
ทั้งน้ี คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษทัไดรั้บกำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริษทัให้ปฏิบติัหนำ้ท่ี

ในกำรสอบทำนขอ้มูลต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรตรวจสอบภำยในและกำรตรวจสอบ
โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญำต พร้อมกนัน้ีคณะกรรมกำรตรวจสอบพยำยำมส่งเสริมและผลกัดนัให้บริษทัมีกำร
ปฏิบติัตำมขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีของบริษทัจดทะเบียน และบริษทัมีกำรปฏิบติังำนเป็นไปตำมนโยบำยกำรก ำกบั
ดูแลกิจกำรท่ีดี  ตลอดจนให้กำรแนะน ำในเร่ืองกำรบริหำรควำมเส่ียงและระบบควบคุมภำยในต่อคณะ
ผูบ้ริหำร 

 
ในปี 2556 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีกำรประชุม 4 คร้ัง โดยกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำนไดเ้ขำ้

ร่วมประชุมดงัน้ี 

 
ซ่ึงในกำรประชุมแต่ละคร้ัง คณะกรรมกำรตรวจสอบไดป้ระชุมกนัอยำ่งอิสระกบัฝ่ำยบริหำรและผู ้

ตรวจสอบบญัชีของบริษทั เพื่อทบทวนและประเมินผลเก่ียวกบันโยบำย หลกักำรบญัชีและกำรเงิน แนว
ทำงกำรปฏิบัติท่ีเก่ียวข้อง กำรควบคุมภำยในและแนวทำงกำรตรวจสอบ นอกจำกน้ี คณะกรรมกำร

ช่ือ – นำมสกุล ต ำแหน่ง จ ำนวน/คร้ัง 
1. นำยจรัส กำญจนขจิต  ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ 4 / 4 

2. นำยจนัทร์แรม อรรถกฤษณ์  กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ 4 / 4 

3.นำยสุรชำติ         พงษภ์ทัรินทร์  กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ 4 / 4 

 

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทต่อรายงาน  
ทางการเงิน 
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ตรวจสอบยงัไดท้บทวนและรับรองขอ้มูลรำยงำนทำงกำรเงิน และขอ้มูลอ่ืนๆส ำหรับทุกส้ินไตรมำส อีกทั้ง 
ไดใ้ห้ค  ำแนะน ำแก่คณะกรรมกำรบริษทัในกำรปรับปรุง แกไ้ข และพฒันำกำรควบคุมภำยในและลดควำม
เส่ียงท่ีอำจเกิดข้ึนกบับริษทัได ้

คณะกรรมกำรบริษทัและคณะกรรมกำรตรวจสอบไดอ้นุมติันโยบำยกำรท ำรำยกำรและรำยงำน
รำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในระหวำ่งปี 2556 

 
ทั้งน้ี คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษทั ไดมี้ควำมเห็นท่ีเป็นสำระส ำคญั ดงัต่อไปน้ี 
1. รำยงำนทำงกำรเงินในปี 2556 มีควำมถูกตอ้ง ครบถว้นและเช่ือถือได ้
2. กำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนัมีควำมเหมำะสม และเป็นไปตำมนโยบำยกำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนั

ท่ีบริษทัก ำหนดไว ้
3. บริษทัมีระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเพียงพอและสอดคลอ้งกบัแบบประเมินกำรควบคุมภำยใน

ของส ำนกังำนคณะกรรมกำร กลต. 
4. บริษทัไดป้ฏิบติัตำมกฏหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ ขอ้ก ำหนดของตลำด

หลกัทรัพย ์และกฏหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง 
5. นำยสมยศ ววิรรธน์อภินยั แห่งบริษทั เอสพี ออดิท จ ำกดั ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตของบริษทั ได้

ปฏิบติัหนำ้ท่ีอยำ่งถูกตอ้งและเหมำะสม 
6. รำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนในปี 2556 มีควำมเหมำะสมและเป็นไป

เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทั 
7. คณะกรรมกำรตรวจสอบไดป้ฏิบติัหนำ้ท่ีตำมกฏบตัรท่ีรับอนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริษทั 

 
 
 

 
 

      นำยจรัส  กำญจนขจิต 
     ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
          27 กุมภำพนัธ์ 2557 
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เสนอต่อผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการของ บริษัท ซีเอสพ ีสตีลเซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 
 

 ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบงบกำรเงินของบริษทั ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จ  ำกดั (มหำชน) ซ่ึงประกอบดว้ย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556  งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ  งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วน

ของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสดส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั  รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ี

ส ำคญัและหมำยเหตุเร่ืองอ่ืน ๆ 

ควำมรับผดิชอบของผูบ้ริหำรต่องบกำรเงิน 

ผูบ้ริหำรเป็นผูรั้บผิดชอบในกำรจดัท ำและกำรน ำเสนองบกำรเงินเหล่ำน้ีโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรตำม

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและรับผิดชอบเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในท่ีผูบ้ริหำรพิจำรณำว่ำจ ำเป็น

เพื่อใหส้ำมำรถจดัท ำงบกำรเงินท่ีปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่วำ่จะเกิด

จำกกำรทุจริตหรือขอ้ผดิพลำด 

ควำมรับผดิชอบของผูส้อบบญัชี 

ขำ้พเจ้ำเป็นผูรั้บผิดชอบในกำรแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินดังกล่ำวจำกผลกำรตรวจสอบของ

ขำ้พเจำ้  ขำ้พเจำ้ได้ปฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี  ซ่ึงก ำหนดให้ขำ้พเจำ้ปฏิบติัตำม

ข้อก ำหนดด้ำนจรรยำบรรณ  รวมถึงวำงแผนและปฏิบัติงำนตรวจสอบเพื่อให้ได้ควำมเช่ือมั่นอย่ำง

สมเหตุสมผลวำ่งบกำรเงินปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ 

กำรตรวจสอบรวมถึงกำรใชว้ิธีกำรตรวจสอบเพื่อให้ไดม้ำซ่ึงหลกัฐำนกำรสอบบญัชีเก่ียวกบัจ ำนวน

เงินและกำรเปิดเผยขอ้มูลในงบกำรเงิน  วิธีกำรตรวจสอบท่ีเลือกใชข้ึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี  ซ่ึง

รวมถึงกำรประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัของงบกำรเงินไม่วำ่

จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด  ในกำรประเมินควำมเส่ียงดงักล่ำวผูส้อบบญัชีพิจำรณำกำรควบคุม

ภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรจดัท ำและกำรน ำเสนองบกำรเงินโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรของกิจกำรเพื่อออกแบบ

วิธีกำรตรวจสอบท่ีเหมำะสมกับสถำนกำรณ์  แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อ

ประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของกิจกำร  กำรตรวจสอบรวมถึงกำรประเมินควำมเหมำะสมของ

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 



 

                                                                                                           
      บริษทั ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จ  ำกดั (มหำชน) 
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นโยบำยกำรบญัชีท่ีผูบ้ริหำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบญัชีท่ีจดัท ำข้ึนโดยผูบ้ริหำร  

รวมทั้งกำรประเมินกำรน ำเสนองบกำรเงินโดยรวม 

ขำ้พเจำ้เช่ือว่ำหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑ์ในกำร

แสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 

ควำมเห็น 

ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำงบกำรเงินข้ำงต้นน้ีแสดงฐำนะกำรเงินของบริษัท ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จ  ำกัด 

(มหำชน) ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2556 และผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสดส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั

โดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

ขอ้มูลและเหตุกำรณ์ท่ีเนน้ 

ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 2 และ 4  ตั้งแต่วนัท่ี 1  มกรำคม 2556 บริษทัได้

เปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีเก่ียวกบัภำษีเงินไดเ้พื่อให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภำษี

เงินได ้โดยบริษทัไดท้  ำกำรปรับปรุงยอ้นหลงัขอ้มูลเปรียบเทียบส ำหรับกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี

ดงักล่ำว ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้มิไดแ้สดงควำมเห็นอยำ่งมีเง่ือนไขในเร่ืองน้ี 

เร่ืองอ่ืน 

งบกำรเงินของบริษทั ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จ  ำกดั (มหำชน) ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2555 
ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืนในส ำนกังำนเดียวกนัและเสนอรำยงำนไวอ้ย่ำงไม่มีเง่ือนไขตำมรำยงำนลง
วนัท่ี  28 กุมภำพนัธ์ 2556 

 

 บริษทั เอส พี  ออดิท จ ำกดั 

 

 (นำยสมยศ  ววิรรธน์อภินยั) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี 5476 

กรุงเทพมหำนคร 
วนัท่ี 27 กุมภำพนัธ์ 2557 
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หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2556 2555 

 หมำยเหต ุ บำท บำท 

    
สินทรัพย ์    
สินทรัพยห์มุนเวยีน    
   เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  38,903,538.51 32,933,451.95 
   ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6.1, 7 3,533,699.05 5,972,962.40 
   ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน – กิจกำรอ่ืน 8 700,471,746.89 824,939,653.04 
   สินคำ้คงเหลือ 

9 
           

1,223,697,633.08 1,109,326,620.15 
รวมสินทรัพย์หมนุเวยีน  1,966,606,617.53 1,973,172,687.54 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน    
   อสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 10 694,133.00 694,133.00 
   ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ 11 432,494,152.28 366,172,667.13 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12 167,616.96 - 

   เงินประกนัสญัญำเช่ำ 6.1, 13 2,800,000.00 2,800,000.00 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 14 5,981,848.52 13,699,248.65 

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน  2,942,415.46 2,942,415.46 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน  445,080,166.22 386,308,464.24 

          รวมสินทรัพย์  2,411,686,783.75 2,359,481,151.78 

    
    

งบดุล 
บริษัท  ซีเอสพ ีสตีลเซ็นเตอร์ จ ำกดั (มหำชน) 
ณ  วนัที่  31 ธันวำคม 2556 และ 2555 
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           2556 2555 

     หมำยเหต ุ บำท บำท 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น    
หนีสิ้นหมุนเวยีน     
   เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 15 1,349,507,949.84 1,397,232,971.24 
   เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6.1 376,750.00 1,096,839.30 
   เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรอ่ืน 16 247,531,409.18 132,858,965.55 
   หน้ีสินภำยใตส้ญัญำเช่ำทำงกำรเงินท่ีถึงก ำหนดช ำระในหน่ึงปี 17 1,619,334.68 1,208,017.31 
   ภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำย  1,652,884.61 20,220,235.28 
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน  1,600,688,328.31 1,552,617,028.68 

หนีสิ้นไม่หมนุเวยีน     
   หน้ีสินภำยใตส้ญัญำเช่ำทำงกำรเงิน 17 4,113,512.55 4,056,156.95 
  ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 18 13,892,298.00 12,456,961.00 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน  18,005,810.55 16,513,117.95 

          รวมหนีสิ้น  1,618,694,138.86 1,569,130,146.63 

ส่วนของผู้ถือหุ้น     
ทุนเรือนหุน้ 19   
   ทุนจดทะเบียน    
        หุน้สำมญั 625,000,000 หุน้ มูลค่ำ หุน้ละ     1.00 บำท  625,000,000.00 625,000,000.00 
   ทุนท่ีออกและเรียกช ำระแลว้    
        หุน้สำมญั 496,168,826 หุน้ มูลค่ำ หุน้ละ     1.00 บำท  496,168,826.00 - 
        หุน้สำมญั 500,000,000 หุน้ มูลค่ำ หุน้ละ     1.00 บำท  - 500,000,000.00 
ส่วนเกินมูลค่ำหุน้สำมญั  100,086,821.57 100,079,496.17 
ก ำไรสะสม    
   จดัสรรแลว้  -  ส ำรองตำมกฎหมำย 21 20,550,000.00 16,550,000.00 

- ส ำรองหุน้ซ้ือคืน 20 - 8,802,079.08 
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  176,186,997.32 173,721,508.98 
หกั หุน้ทุนซ้ือคืน 20 - (8,802,079.08) 
          รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  792,992,644.89 790,351,005.15 

               รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น  2,411,686,783.75 2,359,481,151.78 

 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี 

 
 
   

งบดุล 
บริษัท  ซีเอสพ ีสตีลเซ็นเตอร์ จ ำกดั (มหำชน) 
ณ  วนัที่  31 ธันวำคม 2556 และ 2555 
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     2556 2555 

  หมำยเหต ุ บำท บำท 

     
รำยได้จำกกำรขำย  3,979,890,895.40 4,256,175,533.41 
ตน้ทุนขำย  3,694,421,564.45 4,044,572,701.02 
ก ำไรขั้นตน้  285,469,330.95 211,602,832.39 
รำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำนอ่ืน  1,057,948.65 504,609.78 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย  (18,023,612.91) (19,280,594.16) 
ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียน  (46,378,332.90) 55,021,877.58 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร  (50,339,856.72) (41,176,827.77) 
ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร 6.3 (20,059,917.00) (21,605,476.00) 
ค่ำใชจ่้ำยอ่ืน  (1,003,703.17) (586,988.71) 
ค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงิน  (44,528,710.82) (53,337,799.48) 
ก ำไรสุทธิก่อนภำษี  106,193,146.08 131,141,633.63 
ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 22 (29,136,412.74) (30,200,862.96) 
ก ำไรส ำหรับปี  77,056,733.34 100,940,770.67 

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน    
 สินทรัพยท์ำงกำรเงินเผื่อขำย  - - 
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี  - - 
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี  77,056,733.34 100,940,770.67 

     
ก ำไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำน  23 0.16 0.20 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกั (หน่วย : หุน้)  496,166,432.00 496,166,300.00 
    
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี    

 
 

งบก ำไรขำดทุน 
บริษัท  ซีเอสพ ีสตีลเซ็นเตอร์ จ ำกดั (มหำชน) 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2555 
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        ก ำไรสะสม   
  ทุนเรือนหุน้  ส่วนเกิน           
 หมำย ท่ีออกและ  มูลค่ำหุน้  หุน้ทุน  จดัสรรแลว้  ส ำรองหุน้  ยงัไม่ได ้   
 เหตุ เรียกช ำระแลว้  สำมญั  ซ้ือคืน  ตำมกฎหมำย  ทุนซ้ือคืน  จดัสรร  รวม 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2555  500,000,000.00  100,079,496.17  (8,802,079.08)       10,550,000.00  8,802,079.08  124,993,771.43  735,623,267.60 
ผลสะสมของหำรเปล่ียนแปลงนโยบำย               
     บญัชี 4 -  -  -  -  -       13,326,922.88       13,326,922.88 
ยอดคงเหลือหลงัปรับปรุงแลว้  500,000,000.00  100,079,496.17  (8,802,079.08)       10,550,000.00  8,802,079.08  138,320,694.31  748,950,190.48 
กำรเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้               
     ส ำหรับปี               
ส ำรองตำมกฎหมำย 21 -  -  -         6,000,000.00  -    (6,000,000.00)  - 
จ่ำยเงินปันผล 24 -  -  -  -  -  (59,539,956.00)  (59,539,956.00) 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จส ำหรับปี  -  -  -  -  -  100,940,770.67  100,940,770.67 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2555  500,000,000.00  100,079,496.17  (8,802,079.08)        16,550,000.00  8,802,079.08  173,721,508.98  790,351,005.15 
กำรเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้               
     ส ำหรับปี               
เพิ่มทุนระหวำ่งปี                2,526          7,325.40  -  -  -  -          9,851.40 
ลดทุนจำกหุน้ทุนซ้ือคืน 20 (3,833,700.00)  -  8,802,079.08  -  -      (4,968,379.08)  - 
โอนกลบัส ำรองหุน้สำมญัซ้ือคืน 20 -  -  -  -  (8,802,079.08)       8,802,079.08  - 
ส ำรองตำมกฎหมำย 21 -  -  -         4,000,000.00  -      (4,000,000.00)  - 
จ่ำยเงินปันผล 24 -  -  -  -  -  (74,424,945.00)  (74,424,945.00) 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จส ำหรับปี  -  -  -  -  -    77,056,733.34  77,056,733.34 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556  496,168,826.00  100,086,821.57  -       20,550,000.00  -  176,186,997.32  792,992,644.89 

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น 
บริษัท  ซีเอสพ ีสตีลเซ็นเตอร์ จ ำกดั (มหำชน) 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่  31 ธันวำคม 2556 และ 2555 
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   2556 2555 
  หมำยเหต ุ บำท บำท 
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน    
 ก ำไรสุทธิก่อนภำษีเงินได ้  106,193,146.08 131,141,633.63 
 ปรับรำยกำรท่ีกระทบก ำไรสุทธิเป็นเงินสดสุทธิรับ(จ่ำย) 

จำกกิจกรรมด ำเนินงำน:- 
   

  หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ (โอนกลบั)  (801,852.70) (2,100,082.67) 
  ขำดทุนจำกกำรลดมูลค่ำสินคำ้  245,808.36 840,000.13 
  ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย  12,302,149.77 28,319,038.21 

  ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยทรัพยสิ์น  (899,942.82) (429,905.54) 

  (ก ำไร)ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน  23,470,988.37 (938,461.70) 
  ประมำณกำรหน้ีสินผลประโยชนพ์นกังำน  1,435,337.00 1,830,859.00 
  ดอกเบ้ียรับ  (35,715.85) (61,904.24) 
  ดอกเบ้ียจ่ำย  44,528,710.82 53,337,799.48 
 ก ำไรจำกกิจกรรมด ำเนินงำนก่อนกำรเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละ    
        หน้ีสินด ำเนินงำน  186,438,629.03 211,938,976.30 
 (เพ่ิมข้ึน)ลดลงในลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน-กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั  2,439,263.35 (2,069,859.25) 

 (เพ่ิมข้ึน)ลดลงในลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน-กิจกำรอ่ืน  125,269,758.85 (1,688,870.84) 
 (เพ่ิมข้ึน)ลดลงในสินคำ้คงเหลือ  (114,616,821.29) 223,566,036.58) 

 เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั  (720,089.30) 754,339.30 

 เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรอ่ืน  112,325,728.55 (67,681,192.39) 

 เงินสดจ่ำยจำกกำรด ำเนินงำน  311,136,469.19 368,197,171.38 

 เงินสดรับค่ำดอกเบ้ีย  35,715.85 61,904.24 

 เงินสดจ่ำยภำษีเงินได ้  (39,986,363.28) (24,848,207.36) 

เงนิสดสุทธิได้มำ(ใช้ไป)จำกกจิกรรมด ำเนินงำน  271,185,821.76 343,410,868.26 

    

งบกระแสเงินสด 
บริษัท  ซีเอสพ ีสตีลเซ็นเตอร์ จ ำกดั (มหำชน) 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2555 
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       2556 2555 

   หมำยเหตุ บำท บำท 
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมลงทุน    
 เงินสดจ่ำยซ้ือสินทรัพยถ์ำวร  (74,481,040.75) (22,744,393.90) 
 เงินสดรับขำยสินทรัพยถ์ำวร  934,579.44 429,906.54 
 เงินสดจ่ำยซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  (184,500.00) - 
เงนิสดสุทธิได้มำ (ใช้ไป) จำกกจิกรรมลงทุน  (73,730,961.31) (22,314,487.36) 
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมจดัหำเงนิ    
 เพ่ิมข้ึนในเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน  (69,921,755.44) (227,639,483.54) 
 เงินสดจ่ำยภำยใตห้น้ีสินตำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงิน   (1,371,347.03)  (1,088,593.05) 
 เงินสดจ่ำยดอกเบ้ียภำยใตส้ญัญำเช่ำทำงกำรเงิน  (428,443.42) (449,194.95) 
 เงินสดรับจำกกำรเพ่ิมทุน  9,851.40 - 
 เงินสดจ่ำยเงินปันผล  (74,367,853.37) (59,539,798.68) 
 เงินสดจ่ำยค่ำดอกเบ้ีย  (45,405,226.03) (54,752,836.65) 
เงินสดสุทธิไดม้ำ (ใชไ้ป) ในกิจกรรมจดัหำเงิน  (191,484,773.89) (343,469,906.87) 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) - สุทธิ  5,970,086.56 (22,373,525.97) 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัตน้งวด  32,933,451.95 55,306,977.92 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัส้ินงวด 25.1 38,903,538.51 32,933,451.95 

    
    
    

 

งบกระแสเงินสด 
บริษัท  ซีเอสพ ีสตีลเซ็นเตอร์ จ ำกดั (มหำชน) 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2555 
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1.  ข้อมูลทัว่ไป 
 

บริษทั ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จ  ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหำชนจ ำกดัซ่ึงจดัตั้งใน

ประเทศไทย และเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีส ำนกังำนตั้งอยู่ท่ี 

475 ถนนพระรำม 3 แขวงบำงโคล่ เขตบำงคอแหลม กรุงเทพมหำนคร  

บริษทัประกอบธุรกิจหลกัเก่ียวกบักำรผลิตและจ ำหน่ำยเหล็กแผน่และท่อเหล็ก 

2.  หลกัเกณฑ์การจัดท างบการเงิน 
 
บริษทัจดัท ำงบกำรเงินเป็นภำษำไทยและมีหน่วยเงินตรำเป็นเงินบำท-โดยจดัท ำข้ึนตำมหลกักำร

บญัชี       ท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทยภำยใตพ้ระรำชบญัญติักำรบญัชี พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมำยควำมถึง

มำตรฐำนกำรบญัชี   ท่ีออกภำยใตพ้ระรำชบญัญติัวิชำชีพบญัชี พ.ศ. 2547 ไดมี้มติให้ประกำศใชแ้ลว้ 

และตำมขอ้ก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนว่ำดว้ยกำรจดัท ำและน ำเสนอรำยงำนทำงกำรเงิน

ภำยใตพ้ระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

งบกำรเงินไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมในกำรวดัมูลค่ำขององค์ประกอบของงบกำรเงิน 

ยกเวน้รำยกำรบำงประเภทซ่ึงใชเ้กณฑต์ำมท่ีอธิบำยในนโยบำยกำรบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงินให้สอดคลอ้งกบัหลกักำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย0ฝ่ำยบริหำร

จ ำเป็นตอ้งใชป้ระมำณกำรและก ำหนดขอ้สมมติ ซ่ึงมีผลกบัตวัเลขของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีรำยงำนไว ้         

ในงบกำรเงิน กำรเปิดเผยขอ้มูลสินทรัพยท่ี์อำจเกิดข้ึนและหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึน ณ วนัท่ีในงบกำรเงินและ

ตวัเลขรำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยในงวดท่ีรำยงำนไวใ้นงบกำรเงิน ดงันั้นผลท่ีเกิดจริงอำจต่ำงไปจำกประมำณ

กำร 

เพื่อควำมสะดวกของผูอ่้ำนงบกำรเงิน บริษทัไดแ้ปลงบกำรเงินฉบบัภำษำองักฤษจำกงบกำรเงิน

ภำษำไทยท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อกำรรำยงำนในประเทศไทย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
บริษัท  ซีเอสพ ีสตีลเซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 
วนัที่  31 ธันวาคม 2556 และ 2555 
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สภำวิชำชีพบญัชีได้ประกำศก ำหนดให้ใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงัต่อไปน้ีกบังบ

กำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชี  ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2556  เป็นตน้ไป 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 8 เร่ือง  ส่วนงำนด ำเนินงำน 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 12 เร่ือง  ภำษีเงินได ้

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง  กำรบญัชีส ำหรับเงินอุดหนุนจำกรัฐบำล  

      และกำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง  ผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงของอตัรำแลกเปล่ียน

เงินตรำต่ำงประเทศ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 10 เร่ือง  ควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล - กรณีท่ีไม่มีควำมเก่ียวขอ้งอยำ่ง

เฉพำะเจำะจงกบักิจกรรมด ำเนินงำน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 21 เร่ือง  ภำษีเงินได ้- กำรไดรั้บประโยชน์จำกสินทรัพยท่ี์ไม่ไดคิ้ด

ค่ำเส่ือมรำคำท่ีตีรำคำใหม่ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 25 เร่ือง  ภำษีเงินได ้- กำรเปล่ียนแปลงสถำนภำพทำงภำษีของ

กิจกำรหรือของผูถื้อหุ้น 

แนวปฏิบติัทำงบญัชี เร่ือง  กำรโอนและกำรรับโอนสินทรัพยท์ำงกำรเงิน 

บริษทัไดถื้อปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวขำ้งตน้กบังบกำรเงินในงวด

ปัจจุบนั   และฝ่ำยบริหำรไดป้ระเมินแลว้เห็นวำ่ไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของ

บริษทัในงวดปัจจุบนั  ยกเวน้กำรถือปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภำษีเงินได ้ซ่ึงมี

ผลกระทบต่องบกำรเงินตำมท่ีได้กล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ท่ี 4 และกำรถือปฏิบติั

ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 8 เร่ือง ส่วนงำนด ำเนินงำนตำมท่ีไดก้ล่ำวไวใ้นหมำยเหตุ

ประกอบงบกำรเงินขอ้ท่ี 28 
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นอกจำกน้ี  สภำวิชำชีพบญัชียงัไดป้ระกำศก ำหนดให้ใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกบังบ

กำรเงินในงวดอนำคต  ดงัต่อไปน้ี 

  วนัถือปฏิบติั 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง  กำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 1 มกรำคม 2557 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง  กำรรวมธุรกิจ 1 มกรำคม 2557 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขำย

และกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก 

1 มกรำคม 2557 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง  ส่วนงำนด ำเนินงำน 1 มกรำคม 2557 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง  กำรน ำเสนองบกำรเงิน 1 มกรำคม 2557 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง  งบกระแสเงินสด 1 มกรำคม 2557 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง  ภำษีเงินได ้ 1 มกรำคม 2557 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง  สญัญำเช่ำ 1 มกรำคม 2557 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง  รำยได ้ 1 มกรำคม 2557 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง  ผลประโยชนข์องพนกังำน 1 มกรำคม 2557 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง  ผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงของ

อตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ 

1 มกรำคม 2557 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง  กำรเปิดเผยขอ้มลูบุคคลหรือกิจกำรท่ี

เก่ียวขอ้งกนั 

1 มกรำคม 2557 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง  เงินลงทุนในบริษทัร่วม 1 มกรำคม 2557 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง  ส่วนไดเ้สียในกำรร่วมคำ้ 1 มกรำคม 2557 



 

                                                                                                                                บริษทั ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จ  ำกดั (มหำชน) 
 
 
 

 

รำยงำนประจ ำปี 2556                                               96 

  วนัถือปฏิบติั 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง  งบกำรเงินระหวำ่งกำล 1 มกรำคม 2557 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง  กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์ 1 มกรำคม 2557 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1 มกรำคม 2557 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 1 เร่ือง  กำรเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึน

จำกกำรร้ือถอน กำรบูรณะและหน้ีสินท่ี

มีลกัษณะคลำ้ยคลึงกนั 

1 มกรำคม 2557 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 4 เร่ือง  กำรประเมินวำ่ขอ้ตกลงประกอบดว้ย

สญัญำเช่ำหรือไม่ 

1 มกรำคม 2557 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 5 เร่ือง  สิทธิในส่วนไดเ้สียจำกกองทุนกำรร้ือ

ถอน กำรบูรณะและกำรปรับปรุง

สภำพแวดลอ้ม 

1 มกรำคม 2557 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 7 เร่ือง  กำรปรับปรุงยอ้นหลงัภำยใตม้ำตรฐำน

กำรบญัชีฉบบัท่ี 29 เร่ือง กำรรำยงำน

ทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจท่ีมีเงิน

เฟ้อรุนแรง 

1 มกรำคม 2557 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 10 เร่ือง  งบกำรเงินระหวำ่งกำลและกำรดอ้ยค่ำ 1 มกรำคม 2557 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 12 เร่ือง  ขอ้ตกลงสัมปทำนบริกำร 1 มกรำคม 2557 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 13 เร่ือง  โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ 1 มกรำคม 2557 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 17 เร่ือง  กำรจ่ำยสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดให้

เจำ้ของ 

1 มกรำคม 2557 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 18 เร่ือง  กำรโอนสินทรัพยจ์ำกลูกคำ้ 1 มกรำคม 2557 
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  วนัถือปฏิบติั 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 15 เร่ือง  ส่ิงจูงใจสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 1 มกรำคม 2557 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 27 เร่ือง  กำรประเมินเน้ือหำของรำยกำรท่ี

เก่ียวกบัรูปแบบของกฎหมำยตำม

สญัญำเช่ำ 

1 มกรำคม 2557 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 29 เร่ือง  กำรเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลง

สมัปทำนบริกำร 

1 มกรำคม 2557 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 32 เร่ือง  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์ 1 มกรำคม 2557 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 4 เร่ือง  สญัญำประกนัภยั 1 มกรำคม 2559 

 

บริษทัไม่ไดใ้ช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีผลบงัคบัใชก้บังบกำรเงินในงวดอนำคตก่อนวนัถือ

ปฏิบติัและฝ่ำยบริหำรอยูร่ะหวำ่งประเมินผลกระทบท่ีมีต่องบกำรเงินของบริษทัในงวดท่ีเร่ิมน ำมำถือปฏิบติั 

 

3. นโยบายการบัญชี 
 

3.1 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

ส ำหรับเพื่อกำรแสดงงบกระแสเงินสด  เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ประกอบดว้ยเงินสด

ในมือ เงินฝำกธนำคำร เงินลงทุนระยะสั้นอ่ืน ๆ ท่ีมีสภำพคล่องสูงซ่ึงมีก ำหนดถอนเม่ือซ้ือภำยใน 3 

เดือนหรือนอ้ยกวำ่และปรำศจำกภำระผกูพนั 

3.2 ลูกหน้ีกำรคำ้ 

ลูกหน้ีกำรคำ้แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงินด้วยมูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รับ  ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ

บริษทัมีนโยบำยประมำณค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจำกลูกหน้ีกำรคำ้แต่ละรำยท่ีคำดวำ่จะเรียกช ำระไม่ได ้ 

มูลค่ำของ   ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ คือ ผลต่ำงระหวำ่งรำคำตำมบญัชีของลูกหน้ีกำรคำ้ เม่ือเปรียบเทียบ
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กบัมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บจำกลูกหน้ีกำรคำ้  หน้ีสูญท่ีเกิดข้ึนในระหวำ่งปีตดัเป็นค่ำใชจ่้ำย เม่ือสำมำรถ

ระบุได ้

3.3 สินคำ้คงเหลือ 

วตัถุดิบและสินคำ้ส ำเร็จรูป แสดงมูลค่ำในรำคำทุนตำมวิธีถวัเฉล่ียเคล่ือนท่ีหรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะ

ไดรั้บแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกวำ่  ตน้ทุนในกำรซ้ือประกอบดว้ยรำคำซ้ือและค่ำใชจ่้ำยทำงตรงท่ีเก่ียวขอ้ง

กบักำรซ้ือสินคำ้นั้น เช่น ค่ำอำกรขำเขำ้ ค่ำขนส่งหกัดว้ยส่วนลดและเงินท่ีไดรั้บคืนจำกกำรซ้ือ  ตน้ทุน

ของสินคำ้ส ำเร็จรูปประกอบดว้ยค่ำวตัถุดิบ ค่ำแรงทำงตรง ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนทำงตรงและค่ำโสหุ้ยในกำร

ผลิต ซ่ึงปันส่วนตำมเกณฑก์ำรด ำเนินงำนตำมปกติ 

3.4 อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 

อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนท่ีถือครองเพื่อหำประโยชน์จำกรำยไดค้่ำเช่ำหรือจำกกำรเพิ่มข้ึน

ของมูลค่ำของสินทรัพยว์ดัมูลค่ำเร่ิมแรกดว้ยรำคำทุนโดยรวมตน้ทุนในกำรท ำรำยกำรและวดัมูลค่ำ

ภำยหลงั  กำรรับรู้รำยกำรดว้ยวธีิรำคำทุนสุทธิจำกค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 

3.5 ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 

ท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวำ่งก่อสร้ำงท่ีบริษทัถือครองไวเ้พื่อใชใ้นกำรผลิตและจ ำหน่ำยสินคำ้ 

เพื่อให้บริกำรและเพื่อใช้ในกำรบริหำรงำน แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงินดว้ยรำคำทุนหกัค่ำเผื่อกำร

ดอ้ยค่ำ(ถำ้มี) 

อำคำรและอุปกรณ์ท่ีบริษทัถือครองไวเ้พื่อใชใ้นกำรผลิตและจ ำหน่ำยสินคำ้  เพื่อให้บริกำรและ

เพื่อใชใ้นกำรบริหำรงำน แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงินดว้ยรำคำทุนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำเผื่อ

กำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 

รำคำทุนของสินทรัพยป์ระกอบดว้ยรำคำซ้ือรวมอำกรขำเขำ้และภำษีซ้ือท่ีเรียกคืนไม่ไดห้ลงัหัก

ส่วนลดกำรคำ้และจ ำนวนท่ีไดรั้บคืนจำกผูข้ำย ตน้ทุนทำงตรงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรจดัหำเพื่อให ้ 

สินทรัพยอ์ยูใ่นสถำนท่ีและสภำพท่ีพร้อมจะใชง้ำนไดต้ำมควำมประสงค ์ประมำณกำรเบ้ืองตน้ส ำหรับ
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ตน้ทุนในกำรร้ือ ขนยำ้ยและบูรณะสถำนท่ีตั้งสินทรัพยน์ั้น รวมถึงตน้ทุนกำรกูย้ืมท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรง

กบั   กำรไดม้ำ  กำรก่อสร้ำงหรือกำรผลิตสินทรัพยท่ี์เขำ้เง่ือนไขในกำรรวมเป็นรำคำทุนของสินทรัพย ์

บริษทัค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับสินทรัพยทุ์กประเภท ยกเวน้ท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหว่ำง

ก่อสร้ำง โดยวธีิเส้นตรงตำมอำยกุำรใหป้ระโยชน์ท่ีประมำณไวข้องสินทรัพยด์งัน้ี 

อำคำรโรงงำน 35 ปี 

เคร่ืองจกัร 6-25 ปี 

เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ 5 ปี 

เคร่ืองใชส้ ำนกังำน 5 ปี 

ยำนพำหนะ 5-20 ปี 

ประมำณกำรอำยุกำรให้ประโยชน์  มูลค่ำคงเหลือของสินทรัพยแ์ละวิธีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำของ

สินทรัพยจ์ะไดรั้บกำรทบทวนทุกๆ ส้ินปีบญัชี 

ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์เป็นผลต่ำงระหว่ำงส่ิงตอบแทน

สุทธิท่ีได้รับจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยก์บัรำคำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้นจะถูกรับรู้เป็นก ำไรหรือ

ขำดทุนในงวดท่ีเกิดข้ึน 

3.6 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีอำยุกำรให้ประโยชน์ทรำบได้แน่นอน ท่ีบริษทัซ้ือมำแสดงในรำคำทุน                      

หกัค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ(ถำ้มี) ค่ำตดัจ ำหน่ำยค ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตลอดอำยุกำร

ใหป้ระโยชน์ท่ีประมำณกำรไวคื้อ 10 ปี 

3.7 ตน้ทุนกำรกูย้มื 

ตน้ทุนกำรกูย้มืท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบักำรไดม้ำ  กำรก่อสร้ำงหรือกำรผลิตสินทรัพยซ่ึ์งจ ำเป็นตอ้ง

ใช้ระยะเวลำนำนในกำรเตรียมพร้อมเพื่อให้สำมำรถน ำสินทรัพยน์ั้นมำใชไ้ดต้ำมประสงค์หรือน ำไป
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ขำยจะถูกรับรู้รวมเป็นส่วนหน่ึงของรำคำทุนของสินทรัพยน์ั้นจนกระทัง่สินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะใชไ้ด้

ตำมประสงคห์รือพร้อมท่ีจะขำย 

รำยได้ท่ีเกิดจำกกำรน ำเงินกู้ยืมท่ีกู้มำโดยเฉพำะเพื่อกำรจดัหำสินทรัพยท่ี์เขำ้เง่ือนไขไปลงทุน

ชัว่ครำวจะน ำไปหกัออกจำกตน้ทุนกำรกูย้มืท่ีรวมเป็นส่วนหน่ึงของรำคำทุนของสินทรัพย ์

ตน้ทุนกำรกูย้มือ่ืนจะถูกรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในงวดบญัชีท่ีค่ำใชจ่้ำยนั้นเกิดข้ึน 

3.8 สัญญำเช่ำระยะยำว 

กรณีบริษทัเป็นผูเ้ช่ำ 

สัญญำเช่ำท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่

ได้โอนไปให้กบัผูเ้ช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำกำรเงิน  สัญญำเช่ำกำรเงินจะบนัทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนด้วย

มูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ท่ีเช่ำหรือมูลค่ำปัจจุบนัสุทธิของจ ำนวนเงินท่ีต้องจ่ำยตำมสัญญำเช่ำ

แลว้แต่มูลค่ำใดจะต ่ำกวำ่โดยจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยจะปันส่วนระหวำ่งหน้ีสินและค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงิน

เพื่อให้ไดอ้ตัรำดอกเบ้ียคงท่ีต่อหน้ีสินคงคำ้งอยูโ่ดยพิจำรณำแยกแต่ละสัญญำ  ภำระผกูพนัตำมสัญญำ

เช่ำหักค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยำว  ส่วนดอกเบ้ียจ่ำยจะบนัทึกในก ำไรหรือ

ขำดทุนตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ สินทรัพยท่ี์ไดม้ำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเส่ือมรำคำตลอดอำยุ

กำรใชง้ำนของสินทรัพยท่ี์เช่ำ       แต่หำกมีควำมไม่แน่นอนในสิทธิกำรเป็นเจำ้ของเม่ือสัญญำส้ินสุดจะ

ค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำตำมอำยุกำรใชง้ำนของสินทรัพยท่ี์เช่ำหรืออำยุของสัญญำเช่ำแลว้แต่ระยะเวลำใด

จะต ่ำกวำ่ 

สัญญำระยะยำวเพื่อเช่ำสินทรัพยโ์ดยท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่    

ตกอยู่กบัผูใ้ห้เช่ำจะจดัเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน เงินท่ีตอ้งจ่ำยภำยใตส้ัญญำเช่ำด ำเนินงำน  (สุทธิจำก

ส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีไดรั้บจำกผูใ้ห้เช่ำ) จะบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในงวดบญัชีโดยใชว้ิธีเส้นตรงตลอดอำยุ

สัญญำเช่ำนั้น 

ค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดข้ึนจำกกำรยกเลิกสัญญำเช่ำด ำเนินงำนก่อนหมดอำยุกำรเช่ำ เช่น เบ้ียปรับ                      

ท่ีตอ้งจ่ำยใหก้บัผูใ้หเ้ช่ำจะบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในรอบระยะเวลำบญัชีท่ีกำรยกเลิกนั้นเกิดข้ึน 
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3.9 กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์

ยอดสินทรัพยค์งเหลือตำมบญัชีของบริษทัจะไดรั้บกำรทบทวน ณ ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำ

รำยงำนว่ำมีขอ้บ่งช้ีเร่ืองกำรด้อยค่ำหรือไม่ ในกรณีท่ีมีข้อบ่งช้ีว่ำรำคำตำมบญัชีอำจไม่สำมำรถ

ไดรั้บประโยชน์คืนกลบัมำ รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำเป็นผลต่ำงรำคำตำมบญัชีท่ีสูงเกินกว่ำ

มูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ  ซ่ึงคือจ ำนวนท่ีสูงกว่ำระหว่ำงรำคำขำยสุทธิเม่ือเทียบกบัมูลค่ำจำกกำรใช้

สินทรัพยถู์กจดักลุ่มให้อยู่กลุ่มท่ีเล็กท่ีสุดท่ีสำมำรถระบุได้ว่ำจะเกิดกระแสเงินสดเป็นอิสระจำก

กลุ่มอ่ืนเพื่อประโยชน์ในกำรประเมินพิจำรณำเร่ือง กำรดอ้ยค่ำ 

บริษทัจะรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำในก ำไรหรือขำดทุนหรือบนัทึกลดส่วนเกินทุนในกรณี

ท่ีสินทรัพยน์ั้นเคยตีรำคำเพิ่ม  และจะกลบัรำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำเม่ือมีขอ้บ่งช้ีวำ่กำรดอ้ยค่ำ

ดงักล่ำวไม่มีอยู่ต่อไปหรือเป็นไปในทำงท่ีลดลงโดยบนัทึกในก ำไรหรือขำดทุนหรือน ำไปเพิ่ม

ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำสินทรัพยแ์ลว้แต่กรณี 

3.10 ประมำณกำรหน้ีสิน 

บริษทัจะบนัทึกประมำณกำรหน้ีสินเม่ือมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ของภำระผูกพนัใน

ปัจจุบนั   ตำมกฎหมำยหรือจำกกำรอนุมำนอนัเป็นผลสืบเน่ืองมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีต ภำระผกูพนั

ดงักล่ำวคำดวำ่จะส่งผลให้ตอ้งเกิดกำรไหลออกของทรัพยำกรเพื่อจ่ำยช ำระภำระผกูพนัและจ ำนวน

ท่ีตอ้งจ่ำยสำมำรถประมำณกำรไดอ้ย่ำงน่ำเช่ือถือ รำยจ่ำยท่ีจะได้รับคืนบนัทึกเป็นสินทรัพยแ์ยก

ต่ำงหำกก็ต่อเม่ือกำรไดรั้บคืนคำดวำ่จะไดรั้บอยำ่งแน่นอน 

3.11 หุน้ซ้ือคืน 

หุน้ซ้ือคืนแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงินดว้ยรำคำทุน โดยแสดงรำยกำรหกัจำกส่วนของผูถื้อ

หุ้น  ถำ้รำคำขำยของหุ้นซ้ือคืนสูงกว่ำรำคำซ้ือ บริษทัจะรับรู้ผลต่ำงเขำ้บญัชีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นซ้ือ

คืน และถำ้รำคำขำยของหุน้ซ้ือคืนต ่ำกวำ่รำคำซ้ือ บริษทัจะรับรู้ผลต่ำงหกัจำกส่วนเกินมูลค่ำหุ้นซ้ือ

คืนใหห้มดก่อนแลว้จึงรับรู้ผลต่ำงท่ีเหลืออยูไ่ปหกัออกจำกบญัชีก ำไรสะสม  
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3.12 กำรรับรู้รำยได ้

บริษทัรับรู้รำยได้จำกกำรขำยเม่ือส่งมอบสินคำ้และลูกคำ้ยอมรับสินคำ้นั้น รำยได้จำกกำร

ขำยเป็นจ ำนวนท่ีสุทธิจำกภำษีขำยและส่วนลด 

รำยไดด้อกเบ้ียรับรู้เป็นรำยไดต้ำมเกณฑ์อตัรำผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

3.13 ผลประโยชน์ของพนกังำน 

เงินสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ 

บริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ซ่ึงเป็นกองทุนท่ีเกิดจำกเงินสมทบในส่วนของพนกังำน           

และบริษทัโดยสินทรัพย์ของกองทุนแยกออกจำกสินทรัพย์ของบริษทัและบริหำรโดยผูบ้ริหำร

กองทุนอิสระเงินสมทบท่ีบริษทัจ่ำยเขำ้กองทุนจะรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในงวดบญัชีท่ีค่ำใช้จ่ำยนั้น

เกิดข้ึน 

ผลประโยชน์ของพนกังำนหลงัออกจำกงำน 

ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนกรณีกำรเลิกจ้ำงหรือเกษียณอำยุตำมข้อก ำหนดของ

กฎหมำยแรงงำนประมำณกำรโดยผูเ้ช่ียวชำญทำงด้ำนคณิตศำสตร์ประกนัภยั  โดยใช้เทคนิคกำร

ประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัในกำรประมำณกำรจ ำนวนผลประโยชน์ท่ีพนกังำน

ควรจะไดรั้บและคิดลดผลประโยชน์โดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้ โดยอำ้งอิงจำก

อตัรำดอกเบ้ียของพนัธบตัรรัฐบำล เพื่อก ำหนดมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน  

ตน้ทุนบริกำรในอดีตและตน้ทุนปัจจุบนัท่ีเก่ียวขอ้ง  โดยผลก ำไรขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำม

หลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัทั้งหมดจะรับรู้ทนัทีในก ำไรหรือขำดทุน 

3.14 กำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศ 

บริษัทแปลงค่ำรำยกำรท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศท่ีเกิดข้ึนให้เป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำ

แลกเปล่ียน ณ วนัท่ีท่ีเกิดรำยกำร  และแปลงค่ำสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินท่ีเป็นเงินตรำ

ต่ำงประเทศ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนใหเ้ป็นเงินบำทโดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนันั้น ก ำไร
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และขำดทุนท่ีเกิดจำกรับหรือจ่ำยช ำระท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ และท่ีเกิดกำรแปลงค่ำสินทรัพย์

และหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินดงักล่ำวไดบ้นัทึกทนัทีในก ำไรหรือขำดทุน 

3.15 ภำษีเงินได ้

บริษทัรับรู้ภำษีเงินได้ส ำหรับงวดปัจจุบนัท่ียงัไม่ได้จ่ำยช ำระเป็นหน้ีสินในงบแสดงฐำนะ

กำรเงิน  และในกรณีท่ีจ ำนวนภำษีท่ีไดช้ ำระไปแลว้ในงวดปัจจุบนัมำกกวำ่ภำษีท่ีตอ้งช ำระส ำหรับ

งวดนั้น  บริษทัจะรับรู้ส่วนท่ีจ่ำยช ำระเกินดงักล่ำวเป็นสินทรัพยใ์นงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

บริษทัรับรู้หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชั่วครำวท่ีต้องเสียภำษีทุก

รำยกำร ยกเวน้กรณีท่ีหน้ีสินภำษีเงินไดร้อตดับญัชีนั้นเกิดจำกกำรรับรู้เม่ือเร่ิมแรกซ่ึงสินทรัพยแ์ละ

หน้ีสินท่ีเกิดจำกรำยกำรท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อก ำไรทำงบญัชีและก ำไรทำงภำษี ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร

นั้น  และบริษทัรับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษีทุก

รำยกำร  โดยรับรู้เท่ำกบัจ ำนวนท่ีเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่วำ่บริษทัจะมีก ำไรทำงภำษีเพียงพอท่ีจะน ำ

ผลแตกต่ำงชัว่ครำวนั้นมำใช้หักภำษีได ้ ยกเวน้กรณีท่ีสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชีนั้นเกิดจำก

กำรรับรู้เม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเกิดจำกรำยกำรท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อก ำไรทำงบญัชี

และก ำไรทำงภำษี ณ วนัท่ีเกิดรำยกำรนั้น 

บริษทัวดัมูลค่ำสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัโดยใชอ้ตัรำภำษีท่ีบงัคบัใชอ้ยู่

ภำยในส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน  และวดัมูลค่ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีดว้ยอตัรำภำษี

ส ำหรับงวดท่ีบริษทัคำดวำ่จะไดรั้บประโยชน์จำกสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี  และวดัมูลค่ำ

หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีดว้ยอตัรำภำษีส ำหรับงวดท่ีบริษทัคำดวำ่จะจ่ำยช ำระหน้ีสินภำษี

เงินได ้

บริษทัรับรู้ภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีเป็นรำยไดห้รือค่ำใชจ่้ำย

และน ำไปรวมค ำนวณก ำไรหรือขำดทุนสุทธิส ำหรับงวด  ยกเวน้ภำษีเงินไดท่ี้เกิดข้ึนจำกรำยกำรท่ี

รับรู้ในก ำไรเบด็เสร็จอ่ืนหรือรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้น  บริษทัจะรับรู้ภำษีเงินไดด้งักล่ำวใน

ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนหรือรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้น 
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3.16 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีปรำกฏในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ประกอบดว้ย

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหน้ีและเจำ้หน้ีกำรคำ้ ลูกหน้ีและเจำ้หน้ีอ่ืน เงินให้กูย้ืมและ

เงินกู้ยืม นโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัและเกณฑ์กำรวดัมูลค่ำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสิน

ทำงกำรเงินดงักล่ำวไดเ้ปิดเผยไวใ้นนโยบำยกำรบญัชีของรำยกำรท่ีเก่ียวขอ้งแลว้  

สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้แสดงดว้ยมูลค่ำยุติธรรม โดยแสดงอยูใ่นสินทรัพย์

หมุนเวยีนอ่ืนหรือหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน  ก ำไรหรือขำดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจำกกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำ

ยติุธรรมรับรู้เป็นรำยไดห้รือค่ำใชจ่้ำยในก ำไรหรือขำดทุน 

3.17 ประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญั ขอ้สมมติฐำนและกำรใชดุ้ลยพินิจ 

กำรประมำณกำร ขอ้สมมติฐำนและกำรใช้ดุลยพินิจได้มีกำรประเมินทบทวนอย่ำงต่อเน่ือง

และอยูบ่นพื้นฐำนของประสบกำรณ์ในอดีตและปัจจยัอ่ืน ๆ ซ่ึงรวมถึงกำรคำดกำรณ์เหตุกำรณ์ใน

อนำคตท่ีเช่ือวำ่มีเหตุผลในสถำนกำรณ์ขณะนั้น 

ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

ฝ่ำยบริหำรเป็นผูป้ระมำณกำรอำยุกำรใช้งำนและมูลค่ำคงเหลือส ำหรับ อำคำรและอุปกรณ์ 

และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนของบริษทั โดยฝ่ำยบริหำรจะมีกำรทบทวนค่ำเส่ือมรำคำเม่ืออำยุกำรใชง้ำน

และมูลค่ำคงเหลือมีควำมแตกต่ำงไปจำกกำรประมำณกำรในงวดก่อน หรือมีกำรตดัจ ำหน่ำย

สินทรัพยท่ี์เส่ือมสภำพหรือไม่ไดใ้ชง้ำนโดยกำรขำยหรือเลิกใช ้

4. การเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชี 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2556 เป็นตน้ไป  บริษทัไดถื้อปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 12 เร่ือง 

ภำษีเงินได ้ มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัดงักล่ำวก ำหนดใหกิ้จกำรรับรู้หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีหรือ

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี  เม่ือมีผลแตกต่ำงชัว่ครำวซ่ึงเกิดข้ึนทุกคร้ังระหว่ำงฐำนภำษีของ
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สินทรัพย์หรือหน้ีสินกับมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพย์หรือหน้ีสิน  ซ่ึงเดิมบริษทัไม่ได้รับรู้รำยกำร

ดงักล่ำว  บริษทัใชว้ธีิปรับยอ้นหลงัขอ้มูลทำงกำรเงินท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีดงักล่ำวต่องบกำรเงินงวดปัจจุบนัและงวดก่อน  

มีดงัน้ี 

 (หน่วย : บำท) 

 งบแสดงฐำนะกำรเงิน 

 ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวำคม 2556 31 ธนัวำคม 2555 1 มกรำคม 2555 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีเพิ่มข้ึน  5,981,848.52  13,699,248.65 13,326,922.88 

ก ำไรสะสมเพิ่มข้ึน 5,981,848.52  13,699,248.65 13,326,922.88 

 (หน่วย : บำท) 

 งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2556 2555 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดเ้พิ่มข้ึน(ลดลง) 7,717,400.13 (372,325.77) 

ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวมเพิ่มข้ึน(ลดลง) (7,717,400.13) 372,325.77 

ก ำไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐำนเพิ่มข้ึน(ลดลง) (0.01555) 0.00075 
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5. การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบัญชี 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556  บริษทัไดท้บทวนประมำณกำรอำยุกำรให้ประโยชน์ของ

อำคำรจำก 27 - 29 ปี เป็น 35 ปีและเคร่ืองจกัรจำก 3 - 14 ปี เป็น 5 - 25 ปี โดยบริษทัใชว้ิธีเปล่ียนทนัที

เป็นตน้ไปส ำหรับกำรเปล่ียนแปลงประมำณกำรทำงบญัชีดงักล่ำว  กำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวมีผลท ำให้

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2556 ลดลงจ ำนวน 13.95 ลำ้นบำทในงบก ำไรขำดทุน

เบ็ดเสร็จและส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 ลดลงจ ำนวน 14.27 ลำ้นบำทในงบก ำไรขำดทุน

เบด็เสร็จ 

6. รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั หมำยถึง กิจกำรและหรือบุคคลท่ีมีอ ำนำจควบคุมหรือถูกควบคุมไม่วำ่จะเป็น         

โดยทำงตรงหรือทำงออ้ม ซ่ึงกระท ำผำ่นบริษทัท่ีท ำหนำ้ท่ีถือหุน้ บริษทัยอ่ย และกิจกำรท่ีเป็นบริษทัยอ่ย

ในเครือเดียวกนั นอกจำกน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัรวมควำมถึง บริษทัร่วมและบุคคลท่ีมีอิทธิพลอยำ่ง

เป็นสำระส ำคญักบักิจกำรไม่ว่ำจะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม ผูบ้ริหำรส ำคญัท่ีเป็นกรรมกำรหรือ

พนกังำนของกิจกำรรวมตลอดทั้งสมำชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่ำว ซ่ึงมีอ ำนำจชกัจูงหรือ

อำจถูกชกัจูงใหป้ฏิบติัตำมบุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลขำ้งตน้ 

ในกำรพิจำรณำควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัแต่ละรำยกำรบริษทัค ำนึงถึง

เน้ือหำของควำมสัมพนัธ์มำกกวำ่รูปแบบทำงกฎหมำย 

ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของบริษทัคือ ครอบครัวชยัสุพฒัน์  ซ่ึงถือหุน้ร้อยละ 81.99 (2555 : ร้อยละ 81.28) 

ของทุนจดทะเบียนของบริษทั รำยกำรค้ำท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัท่ีครอบครัวชยัสุพฒัน์ เป็นผูถื้อหุ้นหลกั

หรือเป็นกรรมกำรถือเป็นรำยกำรระหวำ่งกนักบับริษทั 

รำยกำรคำ้กบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 และ 2555 สรุปไดด้งัน้ี 
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6.1 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินระหวำ่งกนั 

         (หน่วย : บำท) 

 2556 2555 

ลูกหน้ีกำรคำ้   

  บริษทั ซี.ซี.พี.เมททอล จ ำกดั 2,319,515.41 2,953,577.39 

เช็ครับลงวนัท่ีล่วงหนำ้   

  บริษทั ซี.ซี.พี.เมททอล จ ำกดั 963,683.64 2,768,885.01 

เงินทดรองจ่ำย   

  บริษทั ชยัสุพฒัน์ จ  ำกดั 250,500.00 250,500.00 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 3,533,699.05 5,972,962.40  

   

เงินประกนัสัญญำเช่ำ - อำคำร   

  บริษทั ชยัสุพฒัน์ จ  ำกดั 2,800,000.00 2,800,000.00 

เจำ้หน้ีกำรคำ้   

  บริษทั ซี.ซี.พี.เมททอล จ ำกดั - 754,339.30 

ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย   

บริษทั ชยัสุพฒัน์ จ  ำกดั 376,750.00 342,500.00 

รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 376,750.00 1,096,839.30 
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6.2 รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยระหวำ่งกนั 

(หน่วย : บำท) 

 2556 2555 

ขำยสินคำ้   

บริษทั ซี.ซี.พี.เมททอล จ ำกดั 37,290,665.50 28,426,037.40 

ซ้ือสินคำ้   

บริษทั ซี.ซี.พี.เมททอล จ ำกดั - 704,990.00 

ค่ำเช่ำอำคำรส ำนกังำนและอำคำรเก็บสินคำ้   

บริษทั ชยัสุพฒัน์ จ  ำกดั 4,315,500.00 4,110,000.00 

 
6.3 ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรส ำคญั 

(หน่วย : บำท) 

 2556 2555 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 19,133,141.00 20,926,764.00 

ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 930,164.00 667,719.00 

ผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืน 12,430.00 10,993.00 

ก ำไรจำกกำรประมำณกำร (15,818.00) - 

 20,059,917.00 21,605,476.00 
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6.4 นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
 

รำยกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 

ขำยสินคำ้ รำคำใกลเ้คียงกบับุคคลภำยนอก 

ซ้ือสินคำ้ รำคำใกลเ้คียงกบับุคคลภำยนอก 

ค่ำเช่ำจ่ำย อตัรำค่ำเช่ำใกลเ้คียงกบัพื้นท่ีบริเวณใกลเ้คียง 

ค่ำตอบแทนกรรมกำร ตำมมติท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ 

 
6.5 ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 
 

ช่ือ ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 
บริษทั ชยัสุพฒัน์ จ  ำกดั บริษทัใหญ่โดยกำรถือหุน้และมีผูบ้ริหำรร่วมกนั 

บริษทั ซี.ซี.พี.เมททอล จ ำกดั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีผูบ้ริหำรเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยง
กนั 
 

7. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกัน 

ประกอบดว้ย 

 (หน่วย : บำท) 

 2556 2555 

ลูกหน้ีกำรคำ้ 2,319,515.41 2,953,577.39 

ตัว๋เงินรับ 963,683.64 2,768,885.01 

รวม 3,283,199.05 5,722,462.40 
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รำยงำนประจ ำปี 2556                                               110 

ลูกหน้ีอ่ืน 250,500.00 250,500.00 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 3,533,699.05 5,972,962.40 

 

ยอดคงเหลือของลูกหน้ีกำรคำ้และตัว๋เงินรับกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัสำมำรถแยกอำยหุน้ีท่ีคำ้งช ำระ

ไดด้งัน้ี 

(หน่วย : บำท) 

 2556 2555 

ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 3,283,199.05 5,722,462.40 

เกิน 1 - 30 วนั - - 

เกิน 30 - 60 วนั - - 

เกิน 60 - 90 วนั - - 

เกินกวำ่ 90 วนัข้ึนไป - - 

รวม 3,283,199.05 5,722,462.40 

 
 

8. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ - กจิการอืน่ 

ประกอบดว้ย 
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(หน่วย : บำท) 

 2556 2555 

ลูกหน้ีกำรคำ้ 543,323,728.86 580,570,596.46 

ตัว๋เงินรับ 157,133,311.70 246,372,450.53 

เช็คคืน 53,159,281.40 53,979,134.07 

   รวม 753,616,321.96 880,922,181.06 

หกั  ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 

(55,635,112.68)      

(56,436,965.38)  

  รวมลูกหน้ีกำรคำ้และตัว๋เงินรับ 697,981,209.28 824,485,215.68 

เงินมดัจ ำจ่ำยล่วงหนำ้ 29,000.00          193,425.00 

ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 1,419,395.88 256,157.32 

ลูกหน้ีอ่ืน 1,042,141.73          4,855.04 

   รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 700,471,746.89    824,939,653.04 

 

ยอดคงเหลือของลูกหน้ีกำรคำ้และตัว๋เงินรับกิจกำรอ่ืนสำมำรถแยกอำยหุน้ีท่ีคำ้งช ำระไดด้งัน้ี 

 (หน่วย : บำท) 

 2556 2555 

ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 629,595,779.91 716,416,441.04 
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รำยงำนประจ ำปี 2556                                               112 

เกิน 1 - 30 วนั 68,530,561.11 103,133,426.88 

เกิน 30 - 60 วนั 1,272,151.80 5,288,780.18 

เกิน 60 - 90 วนั 198,055.09 - 

เกินกวำ่ 90 วนัข้ึนไป 54,019,774.05 56,083,532.96 

 รวม 753,616,321.96 880,922,181.06  

หกั ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (55,635,112.68) (56,436,965.38) 

          รวมลูกหน้ีกำรคำ้และตัว๋เงินรับ 697,981,209.28 824,485,215.68 

 

รำยกำรเคล่ือนไหวของค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - ลูกหน้ีกำรคำ้และตัว๋เงินรับส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวำคม 2556 และ 2555 มีดงัน้ี 

  (หน่วย : บำท) 

 2556 2555 

ยอดคงเหลือตน้ปี (56,436,965.38) (58,537,048.05) 

ตั้งเพิ่มในระหวำ่งปี (644,165.27) (387,656.72) 

ไดรั้บช ำระคืนในระหวำ่งปี 1,446,017.97 2,487,739.39 

ตดัหน้ีสูญในระหวำ่งปี - - 

ยอดคงเหลือปลำยปี (55,635,112.68) (56,436,965.38) 
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9. สินค้าคงเหลอื  

  ประกอบดว้ย 

       (หน่วย : บำท) 

 2556  2555 

  

รำคำทุน 

ค่ำเผื่อกำรลด

มูลค่ำสินคำ้

คงเหลือ สุทธิ 

  

รำคำทุน 

ค่ำเผื่อกำรลด

มูลค่ำสินคำ้

คงเหลือ สุทธิ 

สินคำ้ส ำเร็จรูป 124,323,424.62 (620,552.96) 123,702,871.66  106,308,394.13  (398,858.00) 105,909,536.13 

วตัถุดิบระหวำ่งทำง 121,540,758.87 - 121,540,758.87  144,994,817.22  - 144,994,817.22 

วตัถุดิบ 979,037,838.58 (583,836.03) 978,454,002.55  858,981,989.43    (559,722.63) 858,422,266.80 

รวม 1,224,902,022.07 (1,204,388.99) 1,223,697,633.08  1,110,285,200.78 (958,580.63) 1,109,326,620.15 

 

รำยกำรเคล่ือนไหวของค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำสินคำ้ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2556 และ 

2555  มีดงัน้ี 

(หน่วย : บำท) 

 2556 2555 

ยอดคงเหลือตน้ปี  (958,580.63) (118,580.50) 

ตั้งเพิ่มในระหวำ่งปี (247,431.46) (840,000.13) 

โอนกลบัในระหวำ่งปี 1,623.10 - 

ยอดคงเหลือปลำยปี (1,204,388.99)  (958,580.63) 
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ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2556  ตน้ทุนของสินค้ำคงเหลือท่ีบนัทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยมี

จ ำนวน 3,694.17  ลำ้นบำท  (2555 : จ  ำนวน 4,043.73 ลำ้นบำท) 

ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 บริษทัไดโ้อนกลบัค่ำเผื่อจำกกำรลดมูลค่ำสินคำ้จ ำนวน 

1,623.10บำท เน่ืองจำกบริษทัไดจ้  ำหน่ำยสินคำ้ดงักล่ำวแลว้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556  สินคำ้คงเหลือบำงส่วนท่ีบริษทัคำดวำ่จะจ ำหน่ำยไดเ้กินกวำ่ 12 เดือน

นบัจำกรอบระยะเวลำรำยงำน มีประมำณ 2.09 ลำ้นบำท (2555 : จ  ำนวน 1.40 ลำ้นบำท) 

 

10. อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 

 2556 2555 

รำคำทุน:-    

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม  694,133.00 694,133.00 

เพิ่มข้ึน (ลดลง) - - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  694,133.00 694,133.00 

ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ:-   

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม  - - 

เพิ่มข้ึน (ลดลง) - - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  - - 

รำคำตำมบญัชีสุทธิ :-   

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  694,133.00 694,133.00 
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ท่ีดินซ่ึงบริษทัไม่มีวตัถุประสงค์ในกำรใช้ด ำเนินงำนเน้ือท่ีจ ำนวน 81 ตำรำงวำ ได้มำจำกกำร

โอนทรัพยสิ์นเพื่อช ำระหน้ีจำกลูกหน้ีตั้งแต่ในอดีต 

ส ำหรับปี 2556  ผูป้ระเมินรำคำอิสระ (บริษทั ยไูนเต็ด แวลูเออร์ส แอนด์ คอนซัลแตนท์ จ  ำกดั) 

ไดป้ระเมินรำคำท่ีดินโดยใช้วิธีเปรียบเทียบรำคำตลำดในกำรประเมินรำคำซ่ึงปรำกฏว่ำท่ีดินมีรำคำ

ประเมินจ ำนวน 1.05 ลำ้นบำท (2555 : จ ำนวน 1.05 ลำ้นบำท) 
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11. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ 
 
ประกอบดว้ย   

       (หน่วย : บำท) 

 
ที่ดนิและ 

ส่วนปรับปรุงท่ีดนิ 
อาคารส่ิงปลูกสร้าง 
และอาคารเกบ็

สินค้า 
เคร่ืองจักร 
และอุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ เคร่ืองตกแต่งและ

อุปกรณ์ส านักงาน ยานพาหนะ เคร่ืองจักร 
ระหว่างติดตั้ง รวม 

รำคำทุน         
  ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2556 120,646,761.43 158,322,621.50 241,128,372.97 6,149,150.31 6,171,194.18 45,771,698.94 23,078,336.67 601,268,136.00 
  ซ้ือเพ่ิม 50,249,185.00 - 100,000.00 6,410.00 1,247,451.96 12,150,000.00 14,888,341.54 78,641,388.50 
  โอนเขำ้ - - - - - - - - 
   จ  ำหน่ำย - - - - - (1,265,000.00) - (1,265,000.00) 
   โอนออก - - - - - - - - 
   ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2556 170,895,946.43 158,322,621.50 241,228,372.97 6,155,560.31 7,418,646.14 56,656,698.94 37,966,678.21 678,644,524.50 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม         
   ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2556 -  (34,055,604.23) (161,530,872.93) (2,923,013.34) (4,745,434.32) (27,632,919.59) - (230,887,844.41) 
   ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - (4,369,144.84) (4,817,672.08) (615,271.67) (665,466.14) (1,817,712.00) - (12,285,266.73) 
   จ  ำหน่ำย - - - - - 1,230,363.38 - 1,230,363.38 
   ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2556 - (38,424,749.07) (166,348,545.01) (3,538,285.01) (5,410,900.46) (28,220,268.21) - (241,942,747.76) 
ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ         
   ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2556 - (2,107,451.14) (2,100,173.32) - - - - (4,207,624.46) 
   (เพ่ิมข้ึน)/ลดลง - - - - - - - - 
   ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2556 - (2,107,451.14) (2,100,173.32) - - - - (4,207,624.46) 
มลูค่ำสุทธิตำมบญัชี         
   ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2556 170,895,946.43 117,790,421.29 72,779,654.64 2,617,275.30 2,007,745.68 28,436,430.73 37,966,678.21 432,494,152.28 
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ค่ำเส่ือมรำคำท่ีอยูใ่นงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556    12,285,266.73 
 

 

        (หน่วย : บำท) 

 

ที่ดนิและ 
ส่วนปรับปรุง

ที่ดนิ 

อาคารส่ิงปลูก
สร้าง 

และอาคารเกบ็
สินค้า 

เคร่ืองจักร 
และอุปกรณ์ 

เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ 

เคร่ืองตกแต่ง
และอุปกรณ์
ส านักงาน 

ยานพาหนะ อาคารเกบ็สินค้า
ระหว่างติดตั้ง 

เคร่ืองจักร 
ระหว่างติดตั้ง รวม 

รำคำทุน          
  ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2555 120,646,761.43 153,308,063.69 224,460,306.72 5,892,243.12 5,851,210.26 41,583,870.90 4,214,947.11 20,913,738.87 576,871,142.10 
  ซ้ือเพ่ิม - 799,610.70 1,867,411.00 256,907.19 319,983.92 5,054,528.04 - 16,965,253.05 25,263,693.90 
  โอนเขำ้ - 4,214,947.11 14,800,655.25 - - - - - 19,015,602.36 
   จ  ำหน่ำย - - - - - (866,700.00) - - (866,700.00) 
   โอนออก - - - - - - (4,214,947.11) (14,800,655.25) (19,015,602.36) 
   ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2555 120,646,761.43 158,322,621.50 241,128,372.97 6,149,150.31 6,171,194.18 45,771,698.94 - 23,078,336.67 601,268,136.00 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม          
   ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2555 - (27,039,312.48) (144,158,642.84) (2,311,997.77) (4,159,132.26) (25,766,419.85) - - (203,435,505.20) 
   ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี -      (7,016,291.75) (17,372,230.09) (611,015.57) (586,302.06) (2,733,198.74) - - (28,319,038.21) 
   จ  ำหน่ำย - - - - - 866,699.00 - - 866,699.00 
   ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2555 -  (34,055,604.23) (161,530,872.93) (2,923,013.34) (4,745,434.32) (27,632,919.59) - - (230,887,844.41) 
ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ          
   ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2555 - (2,107,451.14) (2,100,173.32) - - - - - (4,207,624.46) 
   (เพ่ิมข้ึน)/ลดลง - - - - - - - - - 
   ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2555 - (2,107,451.14) (2,100,173.32) - - - - - (4,207,624.46) 
มลูค่ำสุทธิตำมบญัชี          
   ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2555 120,646,761.43 122,159,566.13  77,497,326.72 3,226,136.97 1,425,759.86 18,138,779.35 - 23,078,336.67 366,172,667.13  

          
ค่ำเส่ือมรำคำท่ีอยูใ่นงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2555     28,319,038.21 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2556 บริษทัมีสินทรัพยถ์ำวรจ ำนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่ำเส่ือมรำคำหมดแลว้แต่                   

ยงัใชง้ำนอยู ่ รำคำทุนก่อนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมของสินทรัพยด์งักล่ำวมีจ ำนวน 116.29 ลำ้นบำท  (2555 : 

จ ำนวน 91.30 ลำ้นบำท) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2556 บริษทัไดน้ ำท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงและเคร่ืองจกัรรำคำตำมบญัชี 

193.59   ลำ้นบำท (2555 : จ ำนวน 193.59 ลำ้นบำท) ค ้ำประกนัเงินกูย้ืมท่ีมีต่อสถำบนักำรเงินแห่งหน่ึง

ตำมหมำยเหตุ 30 พร้อมทั้งยกผลประโยชน์จำกกำรเอำประกนัภยัในวงเงินตำมสัญญำประกนัภยัจ ำนวน 

184.94 ลำ้นบำท (2555 : จ ำนวน 126.00 ลำ้นบำท) ใหแ้ก่สถำบนักำรเงินดงักล่ำว 

สินทรัพยภ์ำยใตส้ัญญำเช่ำกำรเงินท่ีบริษทัเป็นผูเ้ช่ำไดร้วมแสดงในรำยกำรขำ้งตน้ประกอบดว้ย 

ยำนพำหนะ มีรำคำตำมบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2556  จ ำนวน 17.24 ลำ้นบำท (2555 จ ำนวน 10.58 

ลำ้นบำท) 

ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรคร้ังท่ี 5/2556 เม่ือวนัท่ี 8 กรกฎำคม 2556 มีมติอนุมติัให้

บริษทัซ้ือท่ีดินเพื่อขยำยพื้นท่ีโรงงำนจ ำนวน 6 ไร่ 2 งำน 67 ตำรำงวำ รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 45.00 ลำ้น

บำท (ไม่รวมค่ำธรรมเนียมกำรโอน) 

12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ประกอบดว้ย 
  (หน่วย : บำท) 
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 2556 2555 
รำคำทุน:-   

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม  - - 
ซ้ือเพิ่ม 184,500.00  - 
โอนออก - - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  184,500.00  - 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม:-   
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม  - - 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี (16,883.04) - 
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โอนออก - - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  (16,883.04) - 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี   
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  167,616.96 - 

 

13. เงินประกนัสัญญาเช่า 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556  และ 2555 เงินประกนัสัญญำเช่ำอำคำรจ ำนวน 2.80 ลำ้นบำทเป็นกำร

จ่ำยเงินประกนัให้กบับริษทัใหญ่ เพื่อเป็นหลกัประกนัควำมเสียหำยหรือสูญหำยใดๆ ตำมสัญญำเช่ำ

พื้นท่ีส ำนกังำนพร้อมอุปกรณ์และอำคำรเก็บสินคำ้ สัญญำมีอำยุ 3 ปี โดยจะไดรั้บคืนภำยใน 30 วนันบั

แต่วนัท่ีบริษทัไดส่้งสถำนท่ีเช่ำคืนบริษทัใหญ่แลว้ 

14. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  

กำรเปล่ียนแปลงของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 
และ 2555 มีดงัน้ี 

 
     (หน่วย : บำท) 
 งบแสดงฐำนะกำรเงิน 
 1 มกรำคม  รับรู้ในก ำไร 31 ธนัวำคม  รับรู้ในก ำไร 31 ธนัวำคม  
 2555 หรือขำดทุน 2555 หรือขำดทุน 2556 
ลูกหน้ีกำรคำ้ 11,770,412.09 (483,019.01) 11,287,393.08 (8,044,716.71) 3,242,676.37 
สินคำ้คงเหลือ (1,483.90) 193,200.03 191,716.13 49,161.67 240,877.80 
ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ 841,524.89 - 841,524.89 - 841,524.89 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน (1,353,824.83) 241,047.18 (1,112,777.65) (8,912.49) (1,121,690.14) 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 2,070,294.63 421,097.57 2,491,392.20 287,067.40 2,778,459.60 

รวม 13,326,922.88 372,325.77 13,699,248.65 (7,717,400.13) 5,981,848.52 
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15. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

ประกอบดว้ย 

 (หน่วย : บำท) 
 2556 2555 

เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร 12,926,435.62    160,783.33  
เจำ้หน้ีทรัสตรี์ซีท 1,336,581,514.22 1,397,072,187.91  

 รวม 1,349,507,949.84 1,397,232,971.24  

 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2556 เจำ้หน้ีทรัสต์รีซีทเป็นกำรกูย้ืมจำกธนำคำรพำณิชยห์ลำยแห่งโดยมี
อตัรำดอกเบ้ียท่ี MOR และ MLR-1% และ MRR-2% ต่อปี (2555 : MOR และ MRR-2% ต่อปี) ซ่ึง
กรรมสิทธ์ิของสินคำ้ท่ีซ้ือจำกกำรท ำสัญญำทรัสตรี์ซีทยงัคงเป็นของธนำคำรพำณิชยจ์นกวำ่จะมีกำรจ่ำย
ช ำระเจำ้หน้ีทรัสตรี์ซีทใหแ้ก่ธนำคำรพำณิชย ์

 
16. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ - กจิการอืน่ 

ประกอบดว้ย 

    (หน่วย : บำท) 

 2556 2555 

เจำ้หน้ีกำรคำ้ 221,829,680.17 98,634,472.59 

ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 11,933,294.79       13,955,095.57  

เงินปันผลคำ้งจ่ำย 96,460.18             39,368.55  

เงินรับล่วงหนำ้ค่ำสินคำ้ -       11,289,458.68  

เจำ้หน้ีกรมสรรพำกร 7,561,936.85         7,189,431.02  

เจำ้หน้ีอ่ืน 3,816,858.40         1,751,139.14  
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เจำ้หน้ีค่ำสินทรัพย ์ 2,293,178.79 - 

                        รวม 247,531,409.18     132,858,965.55  

  

17.  หนีสิ้นภายใต้สัญญาเช่าทางการเงินระยะยาว 

จ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยภำยใตส้ัญญำเช่ำทำงกำรเงินระยะยำวมีดงัน้ี 
 

     (หน่วย : บำท) 
 2556 2555 
 เจำ้หน้ีตำม

สญัญำเช่ำทำง
กำรเงิน 

ดอกเบ้ียจ่ำย    
รอตดับญัชี 

 
สุทธิ 

เจำ้หน้ีตำม
สญัญำเช่ำทำง

กำรเงิน 

ดอกเบ้ียจ่ำย 
รอตดับญัชี 

 
สุทธิ 

ไม่เกิน 1 ปี 1,995,339.25 (376,004.57) 1,619,334.68 1,567,172.65 (359,155.34) 1,208,017.31 
เกินกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกิน 
6 ปี  

4,681,336.35 (567,823.80) 4,113,512.55 4,740,022.95 (683,866.00) 4,056,156.95 

รวม 6,676,675.60 (943,828.37) 5,732,847.23 6,307,195.60 (1,043,021.34) 5,264,174.26 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 บริษทัไดท้  ำสัญญำเช่ำทำงกำรเงินกบับริษทัลิสซ่ิงหลำยแห่งจ ำนวน 4 
สัญญำ  (2555 : จ ำนวน 3 สัญญำ) เพื่อจดัหำยำนพำหนะส ำหรับใช้ด ำเนินงำนในกิจกำร สัญญำเช่ำ
ก ำหนดค่ำเช่ำเป็นงวดรำยเดือนเดือนละ 36,000.00 - 58,478.00 บำท (2555 : เดือนละ 36,000.00 - 
58,478.00 บำท) โดยมีระยะเวลำกำรเช่ำ 4 - 6 ปี (2555 : 4 - 6 ปี) 

 
18. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 และ 2555  บริษทัมีภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำนกรณีกำรเลิกจำ้ง
หรือเกษียณอำยุตำมขอ้ก ำหนดของกฎหมำยแรงงำนและผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืน  บริษทัจดัให้มีกำร
ประมำณกำรภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำนโดยผูเ้ช่ียวชำญทำงดำ้นคณิตศำสตร์ประกนัภยั  โดยใช้
เทคนิคกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัในกำรประมำณกำรจ ำนวนผลประโยชน์ท่ี
พนกังำนควรจะไดรั้บและคิดลดผลประโยชน์โดยใชว้ธีิคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้ โดยอำ้งอิง
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จำกอตัรำดอกเบ้ียของพนัธบตัรรัฐบำล เพื่อก ำหนดมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 
ตน้ทุนบริกำรในอดีตและตน้ทุนปัจจุบนัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2556  บริษทัรับรู้ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำนกรณีกำรเลิกจำ้งหรือ
เกษียณอำยตุำมขอ้ก ำหนดของกฎหมำยแรงงำนเป็นหน้ีสินจ ำนวน 13.15 ลำ้นบำท (2555 จ ำนวน 11.51 
ลำ้นบำท) และรับรู้ภำระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของพนกังำนเป็นหน้ีสินจ ำนวน 0.74 ลำ้นบำท 
(2555 จ ำนวน 0.95 ลำ้นบำท) ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

 
กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2556 และ 2555 มีดงัน้ี 
 

 (หน่วย:บำท) 
 2556 
 ผลประโยชนข์อง 

พนกังำนกรณีเกษียณอำย ุ
ผลประโยชน ์
ระยะยำวอ่ืน 

 
รวม 

ภำระผกูพนัผลประโยชน์ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2556 11,507,364.00 949,597.00 12,456,961.00 
ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนั 1,359,669.00 182,276.00 1,541,945.00 
ดอกเบ้ียจำกภำระผกูพนั 407,472.00 24,384.00 431,856.00 
(ก ำไร)ขำดทุนจำกกำรประมำณกำร 35,396.00 (247,860.00) (212,464.00) 
ผลประโยชนท่ี์จ่ำย (157,000.00) (169,000.00) (326,000.00) 
ภำระผกูพนัผลประโยชน ์ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 13,152,901.00 739,397.00 13,892,298.00 

 
 (หน่วย:บำท) 
 2555 
 ผลประโยชนข์อง 

พนกังำนกรณีเกษียณอำย ุ
 ผลประโยชน ์

ระยะยำวอ่ืน 
 

รวม 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2555 9,884,493.00 741,609.00 10,626,102.00 
ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนั 1,251,016.36 180,464.63 1,431,480.99 
ดอกเบ้ียจำกภำระผกูพนั 371,854.64 27,523.37 399,378.01 
ผลประโยชนท่ี์จ่ำย - - - 
ภำระผกูพนัผลประโยชน ์ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2555 11,507,364.00 949,597.00 12,456,961.00 
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สมมติฐำนในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัท่ีส ำคญั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 
และ 2555 มีดงัน้ี 

 2556 2555 
อตัรำคิดลด ณ วนัส้ินปี 3.5303% 3.762% 
อตัรำกำรเพิ่มข้ึนของเงินเดือน 7.00% 7.00% 
อตัรำส่วนของพนกังำนท่ีคำดวำ่จะลำออกก่อนเกษียณ 0% - 47% 0% - 30% 

 

19. ทุนเรือนหุ้น  

 จ ำนวนหุ้น หุน้สำมญั 
 (หน่วย : หุน้) (หน่วย : บำท) 

ทุนจดทะเบียน (มูลค่ำหุน้ละ 1 บำท)   
     ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2555 625,000,000 625,000,000.00 
     เพิ่มทุนระหวำ่งปี - - 
     ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2555 625,000,000 625,000,000.00 
     ลดทุนระหวำ่งปี (หมำยเหตุ 20) (3,833,700) (3,833,700.00) 
     เพิ่มทุนระหวำ่งปี - - 
     ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 621,166,300 621,166,300.00 

 
 

 จ ำนวนหุ้น หุน้สำมญั 
 (หน่วย : หุน้) (หน่วย : บำท) 

ทุนท่ีออกและเรียกช ำระแลว้ (มูลค่ำหุน้ละ 1 บำท)   
     ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2555 500,000,000 500,000,000.00 
     เพิ่มทุนระหวำ่งปี - - 
     ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2555 500,000,000 500,000,000.00 
     ลดทุนระหวำ่งปี (หมำยเหตุ 20) (3,833,700) (3,833,700.00) 
     เพิ่มทุนระหวำ่งปี 2,526 2,526.00 
     ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 496,168,826 496,168,826.00 

 



 

                                                                                                                                บริษทั ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จ  ำกดั (มหำชน) 
 
 

 

รำยงำนประจ ำปี 2556                                               124 
 

ในกำรประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นเม่ือวนัท่ี 18 กนัยำยน 2549 ผูถื้อหุ้นของบริษทัไดมี้มติอนุมติัให้
เพิ่มทุน จดทะเบียนจ ำนวน 125.00  ล้ำนบำท รวมเป็นทุนจดทะเบียน 625.00 ล้ำนบำทแบ่งเป็นหุ้น
สำมญัจ ำนวน 625.00  ลำ้นหุน้ มูลค่ำหุน้ละ 1.00 บำท เพื่อรองรับกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ี
จะซ้ือหุน้สำมญัของบริษทั      ท่ีจะออกให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม0โดยบริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนดงักล่ำวกบั
กระทรวงพำณิชยเ์ม่ือวนัท่ี22  กนัยำยน 2549 

 
ใบส ำคญัแสดงสิทธิเพื่อซ้ือหุ้นสำมญั (CSP-W1) 

 
ในเดือนธันวำคม 2549 บริษัทได้จ  ำหน่ำยใบส ำคัญแสดงสิทธิเพื่อซ้ือหุ้นสำมัญ (CSP-W1) 

จ  ำนวน  124,999,992 หน่วยให้กบัผูถื้อหุ้นเดิมในอตัรำ 4 หุ้นสำมญัเดิมต่อใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย 
รำคำเสนอขำยหน่วยละ 0 บำท โดยใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญั (CSP-W1) มีรำยละเอียดโดย
สรุปดงัน้ี 

 
- เป็นแบบระบุช่ือผูถื้อและเปล่ียนมือได ้
- เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
- อำยใุบส ำคญัแสดงสิทธิ 7 ปี 
- วนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ 29 ธนัวำคม 2549 
- ใช้สิทธิไดทุ้กส้ินเดือนพฤษภำคมและพฤศจิกำยน เร่ิมคร้ังแรกเดือนพฤษภำคม 2551 

และใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ยในวนัท่ี 29 พฤศจิกำยน 2556 
- อตัรำกำรใชสิ้ทธิคือใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซ้ือหุ้นสำมญั 1 หุ้น (รำคำพำร์ 

1 บำท) 
- รำคำใชสิ้ทธิ 3.90 บำท ต่อหุน้ 
 
ในระหวำ่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 บริษทัไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช ำระแลว้เพิ่มข้ึน

จ ำนวน 2,526.00 บำท ดงัน้ี 
 
- ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไดใ้ชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัในวนัท่ี 29 พฤศจิกำยน 2556 จ ำนวน 

2,526.00 บำทและบริษัทได้จดทะเบียนกำรเพิ่มทุนจำกกำรใช้สิทธิซ้ือหุ้นดังกล่ำวกับ
กระทรวงพำณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 12 ธนัวำคม 2556 
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ณ วนัท่ี 29.พฤศจิกำยน 2556 ใบส ำคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสำมญั (CSP-W1) ท่ียงัไม่ไดใ้ช้สิทธิมี
จ ำนวน 124,997,466 หน่วย 

ตั้ งแต่ว ันท่ี  30 พฤศจิกำยน 2556 ใบส ำคัญแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสำมัญ (CSP-W1) จ  ำนวน 
124,997,466 หน่วยดงักล่ำวได้พน้สภำพจำกกำรเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย 

 
กำรจดักำรควำมเส่ียงในส่วนของทุน 

 
วตัถุประสงคข์องบริษทัในกำรบริหำรทุนของบริษทันั้นเพื่อด ำรงไวซ่ึ้งควำมสำมำรถในกำร

ด ำเนินงำนอยำ่งต่อเน่ืองของบริษทัเพื่อสร้ำงผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้และเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้มีส่วนได้
เสียอ่ืนและเพื่อด ำรงไวซ่ึ้งโครงสร้ำงของทุนท่ีเหมำะสมเพื่อลดตน้ทุนทำงกำรเงินของทุน 

ในกำรด ำรงไวห้รือปรับโครงสร้ำงของทุน บริษทัอำจปรับนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลให้กบัผูถื้อ
หุน้ กำรคืนทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ กำรออกหุน้ใหม่ หรือกำรขำยทรัพยสิ์นเพื่อลดภำระหน้ี 

 
20. หุ้นซ้ือคืน 

ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรของบริษทัเม่ือวนัท่ี 24 ธนัวำคม 2551 คณะกรรมกำรของ
บริษทัไดมี้มติอนุมติัโครงกำรซ้ือหุน้คืนเพื่อบริหำรทำงกำรเงิน โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

 
 -     วงเงินสูงสุดท่ีจะใชใ้นกำรซ้ือหุน้คืนไม่เกิน 90.00 ลำ้นบำท 
 -   จ  ำนวนหุน้ท่ีจะซ้ือคืนไม่เกิน 40,000,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ท่ีตรำไวหุ้้นละ 1 บำท หรือคิดเป็นร้อย

ละ 8 ของหุน้ท่ีจ  ำหน่ำยแลว้ทั้งหมด  
 -     ก ำหนดระยะเวลำท่ีจะซ้ือหุน้คืนตั้งแต่วนัท่ี 12 มกรำคม 2552 ถึงวนัท่ี 11 กรกฎำคม 2552  
 -     ก ำหนดระยะเวลำจ ำหน่ำยหุน้ท่ีซ้ือคืนตั้งแต่วนัท่ี 13 มกรำคม 2553 ถึงวนัท่ี 12 มกรำคม 

2556 
 
ณ วนัท่ี 12 มกรำคม 2556 บริษทัมีหุน้ทุนซ้ือคืนจ ำนวน 3,833,700 หุน้ (คิดเป็นอตัรำร้อยละ 0.77 

ของจ ำนวนหุน้ท่ีจ  ำหน่ำยทั้งหมด) รวมมูลค่ำหุน้ซ้ือคืนทั้งส้ิน 8.80 ลำ้นบำท 
 
ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำร เม่ือวนัท่ี 23 มกรำคม 2556 มีมติอนุมติักำรลดทุนจดทะเบียนและ

ทุนท่ีเรียกช ำระแล้วโดยวิธีกำรตดัหุ้นจดทะเบียนท่ีซ้ือคืนและยงัมิไดจ้  ำหน่ำยจ ำนวน 3,833,700 หุ้น 
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เน่ืองจำกรำคำหุ้นของบริษทัในตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยต ่ำกว่ำรำคำท่ีบริษทัได้ซ้ือมำทั้งน้ี

ภำยหลงักำรลดทุน ท ำให้บริษทัมีทุนจดทะเบียนและทุนท่ีเรียกช ำระแลว้เป็นจ ำนวน0496 ,166,300.000

บำท0แบ่งเป็นหุน้จ ำนวน 496,166,300 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 1.00 บำท ซ่ึงบริษทัไดด้ ำเนินกำรจดทะเบียนต่อ

กระทรวงพำณิชยเ์รียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี 6 กุมภำพนัธ์ 2556 

21. ส ารองตามกฎหมาย 

เพื่อใหเ้ป็นไปตำมมำตรำ 116 แห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 บริษทัตอ้ง

จดัสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ำรองไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหลงั

หกัดว้ยยอดขำดทุนสะสมยกมำ(ถำ้มี)จนกวำ่ทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 10 ของทุนจด

ทะเบียน ส ำรองตำมกฎหมำยดงักล่ำวไม่สำมำรถน ำไปจ่ำยเป็นเงินปันผล 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 บริษทัไดจ้ดัสรรก ำไรสุทธิจ ำนวน 4.00 ลำ้นบำท เป็น

ส ำรองตำมกฎหมำย (2555 : จ ำนวน 6.00 ลำ้นบำท) 

22. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุน ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2556 และ 2555     
มีดงัน้ี 

 
 (หน่วย : บำท) 
 2556 2555 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 21,419,012.61 30,573,188.73 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ี

รับรู้เม่ือเร่ิมแรกและท่ีกลบัรำยกำร 7,717,400.13 (372,325.77) 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้ 29,136,412.74 30,200,862.96 

 
ควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดก้บัก ำไรทำงบญัชี ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 

2556 และ 2555 มีดงัน้ี 
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 (หน่วย : บำท) 
 2556 2555 
ก ำไรทำงบญัชี 106,193,146.08 131,141,633.63 
   
อตัรำภำษีท่ีใช ้ 20% 23% 
ภำษีเงินไดค้  ำนวณตำมอตัรำภำษีท่ีใช ้ 21,238,629.22 30,162,575.73 
ผลกระทบจำกค่ำใชจ่้ำยท่ีไม่สำมำรถหกัในกำรค ำนวณก ำไรทำงภำษี 13,437.35 38,287.23 
ผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีไม่ไดรั้บรู้เป็นสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชี 7,884,346.17 - 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้ 29,136,412.74 30,200,862.96 

 

23. ก าไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรส ำหรับงวด(ไม่รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ท่ี
เป็นของผูถื้อหุน้สำมญัดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัของหุน้สำมญัท่ีออกจ ำหน่ำยในระหวำ่ง
ปีโดยปรับปรุงดว้ยจ ำนวนหุน้ซ้ือคืน 

 
 2556 2555 
ก ำไรสุทธิท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สำมญั  (พนับำท) 77,057 100,941 
จ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั 
    ท่ีถืออยูใ่นระหวำ่งงวด(พนัหุน้) 

 
496,166 

 
496,166 

ก ำไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐำน (บำท) 0.16 0.20 
 
 

ส ำหรับก ำไรต่อหุน้ปรับลด จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียท่ีออกและช ำระแลว้ไดป้รับปรุงดว้ยจ ำนวน
หุ้นสำมญัเทียบเท่ำปรับลดโดยสมมติว่ำหุ้นสำมญัเทียบเท่ำปรับลดไดแ้ปลงเป็นหุ้นสำมญัทั้งหมด ซ่ึง
ค ำนวณจำกจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัของหุน้สำมญัท่ีบริษทัตอ้งออกเพื่อแปลงหุน้สำมญัเทียบเท่ำปรับ
ลดทั้งหมดให้เป็นหุ้นสำมญัโดยสมมติว่ำหำกน ำเงินท่ีได้รับจำกกำรใช้สิทธิจำกใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ดงักล่ำวมำซ้ือหุน้สำมญักลบัคืนในรำคำตลำดหุ้นสำมญัเทียบเท่ำปรับลด ไดแ้ก่ ใบส ำคญัแสดงสิทธิซ้ือ
หุน้สำมญัในกรณีท่ีรำคำตำมสิทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิมีมูลค่ำต ่ำกวำ่รำคำตลำด 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2555 บริษทัไม่ไดค้  ำนวณจ ำนวนของหุ้นสำมญัเทียบเท่ำท่ีบริษทัอำจตอ้ง
ออกส ำหรับใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญั เน่ืองจำกรำคำกำรใช้สิทธิสูงกว่ำมูลค่ำยุติธรรมถวั
เฉล่ียของหุน้สำมญั 

 
24.  เงินปันผลจ่าย 

ตำมรำยงำนกำรประชุมผูถื้อหุ้นสำมญัประจ ำปี 2556 เม่ือวนัท่ี 29 มีนำคม 2556 มีมติอนุมติักำร
จ่ำยเงินปันผลให้กับผูถื้อหุ้นส ำหรับผลประกอบกำรประจ ำปี 2555 ในอตัรำหุ้นละ 0.15 บำท เป็น
จ ำนวนเงิน 74.42 ล้ำนบำท และบริษทัได้จ่ำยเงินปันผลดงักล่ำวแล้วในเดือนเมษำยน 2556 (2555 : 
จ ำนวน 59.54 ลำ้นบำท) 

 
25. ข้อมูลเพิม่เติมเกีย่วกบักระแสเงินสด 

 
25.1 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  ประกอบดว้ย 
 

(หน่วย : บำท) 
 2556 2555 

เงินสด 155,027.75 282,527.75  
เงินฝำกธนำคำรประเภทออมทรัพย ์ 156,364.50      34,053.65  
เงินฝำกธนำคำรประเภทกระแสรำยวนั 38,592,146.26 32,616,870.55  
รวม 38,903,538.51 32,933,451.95 

 
25.2 รำยกำรท่ีไม่เป็นเงินสด  
 

(หน่วย : บำท) 
 2556 2555 

ซ้ือสินทรัพยย์งัไม่จ่ำยช ำระ 2,320,327.75 - 
ซ้ือสินทรัพยต์ำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 1,840,020.00 2,519,300.00 
เงินปันผลคำ้งจ่ำย 96,460.18 39,368.55 
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26. ผลประโยชน์ของพนักงาน 

26.1 กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ 
 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2556 บริษทัรับรู้ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์ของพนกังำนส ำหรับ

กำรจ่ำยสมทบเงินเขำ้กองทุนส ำรองเล้ียงชีพเป็นจ ำนวน 0.75 ลำ้นบำท (2555: จ  ำนวน 0.74 ลำ้นบำท) 
 

26.2 ผลประโยชน์พนกังำนกรณีกำรเลิกจำ้งหรือเกษียณอำย ุและผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืน 
 

ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2556 และ 2555 บริษทัรับรู้ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนกังำน
กรณีกำรเลิกจำ้งหรือเกษียณอำยตุำมขอ้ก ำหนดของกฎหมำยแรงงำนและผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืน ดงัน้ี  

 
 (หน่วย : บำท) 
 2556 
 ผลประโยชน์ของ 

พนกังำนกรณี
เกษียณอำย ุ

ผลประโยชน์ 
ระยะยำวอ่ืน 

 
รวม 

ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนั 1,359,669.00 182,276.00 1,541,945.00 
ดอกเบ้ียจำกภำระผกูพนั 407,472.00 24,384.00 431,856.00 
(ก ำไร)ขำดทุนจำกกำรประมำณกำร 35,396.00 (247,860.00) (212,464.00) 

รวม 1,802,537.00 (41,200.00) 1,761,337.00 
 

 (หน่วย : บำท) 
 2555 
 ผลประโยชน์ของ 

พนกังำนกรณี
เกษียณอำย ุ

ผลประโยชน์ 
ระยะยำวอ่ืน 

 
รวม 

ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนั 1,251,016.36 180,464.63 1,431,480.99 
ดอกเบ้ียจำกภำระผกูพนั 371,854.64 27,523.37 399,378.01 

รวม 1,622,871.00 207,988.00 1,830,859.00 
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รำยกำรค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนกังำนกรณีกำรเลิกจำ้งหรือเกษียณอำยุ และผลประโยชน์ระยะ
ยำวอ่ืนส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 และ 2555 ไดแ้สดงรวมอยูใ่นรำยกำรประเภทต่ำง ๆ ดงัน้ี 

  
 (หน่วย : บำท) 
 2556 
 ผลประโยชน์ของ 

พนกังำนกรณีเกษียณอำยุ 
ผลประโยชน์ 
ระยะยำวอ่ืน 

 
รวม 

ตน้ทุนขำย 360,321.00 (89,937.00) 270,384.00 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย 28,818.00 3,486.00 32,304.00 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 483,234.00 48,639.00 531,873.00 
ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร 930,164.00 (3,388.00) 926,776.00 

รวม 1,802,537.00 (41,200.00) 1,761,337.00 

  
 (หน่วย : บำท) 
 2555 
 ผลประโยชน์ของ 

พนกังำนกรณีเกษียณอำยุ 
ผลประโยชน์ 
ระยะยำวอ่ืน 

 
รวม 

ตน้ทุนขำย 646,846.00 173,932.00 820,778.00 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย 155,756.00 9,549.00 165,305.00 
คำ่ใชจ่้ำยในกำรบริหำร 152,550.00 13,514.00 166,064.00 
ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร 667,719.00 10,993.00 678,712.00 

รวม 1,622,871.00 207,988.00 1,830,859.00 

 
27. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

รำยกำรค่ำใชจ่้ำยบำงรำยกำรส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 และ 2555 สำมำรถน ำมำแยก
ตำมลกัษณะไดด้งัน้ี 
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 (หน่วย : บำท) 
 2556 2555 
กำรเปล่ียนแปลงของสินคำ้ส ำเร็จรูป (15,519,392.23) 46,224,980.70 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองท่ีใชไ้ป 3,610,666,690.54 3,870,608,173.15 
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ(โอนกลบั) (801,852.70) (2,100,082.67) 
ค่ำใชจ่้ำยผลประโยชน์ของพนกังำน 58,466,855.81 53,876,384.75 
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 12,302,149.77 28,319,038.21 

 

28. ส่วนงานด าเนินงาน 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2556 เป็นตน้ไป  บริษทัไดถื้อปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบบัท่ี 8 เร่ือง ส่วนงำนด ำเนินงำน  โดยมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินไดก้ ำหนดให้บริษทัตอ้งระบุ
ส่วนงำนด ำเนินงำนโดยอำ้งอิงจำกรำยงำนภำยในของบริษทั  ซ่ึงรำยงำนดงักล่ำวไดรั้บกำรสอบทำนโดย
ผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดด้ำนกำรด ำเนินงำนเป็นประจ ำเพื่อกำรจดัสรรทรัพยำกรให้กบัส่วนงำนและ
ประเมินผล          กำรปฏิบติังำนของส่วนงำน  ซ่ึงมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัเดิมก ำหนดให้น ำเสนอขอ้มูล
ส่วนงำนด ำเนินงำน     โดยจ ำแนกเป็นส่วนงำนทำงธุรกิจและส่วนงำนทำงภูมิศำสตร์  กำรถือปฏิบติัตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวไม่มีผลต่อกำรเปล่ียนแปลงกำรเปิดเผยข้อมูลส่วนงำนท่ี
รำยงำนแต่อย่ำงใด  ทั้ งน้ีเน่ืองจำกบริษทัมีส่วนงำนท่ีรำยงำนเพียงส่วนงำนเดียวคือธุรกิจจ ำหน่ำย
ผลิตภณัฑเ์หล็ก และด ำเนินธุรกิจในส่วนงำนทำงภูมิศำสตร์เดียวในประเทศไทย0โดยบริษทัวดัผลก ำไร
จำกกำรด ำเนินงำนของส่วนงำนท่ีรำยงำนจำกก ำไรขั้นตน้  ดงันั้นขอ้มูลรำยได ้ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน
และสินทรัพยท์ั้งหมดท่ีแสดงในงบกำรเงินจึงเป็นกำรเปิดเผยขอ้มูลส่วนงำนท่ีรำยงำนตำมท่ีกล่ำวไว้
ขำ้งตน้ 

 
ขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัลูกคำ้รำยใหญ่ 
 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 บริษทัมีรำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้กบัลูกคำ้แต่ละรำยมูลค่ำ

ไม่ถึงร้อยละ 10 ของรำยไดร้วมของบริษทั 
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ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2555 บริษัทมีรำยได้จำกกำรขำยสินค้ำกับลูกค้ำรำยหน่ึง
ประมำณ 429.67 ลำ้นบำทจำกยอดรำยไดจ้ำกกำรขำยของบริษทั 

29. เคร่ืองมือทางการเงิน 

29.1 นโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 
 

บริษทัไม่มีนโยบำยในกำรประกอบธุรกรรมเก่ียวกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงินเพื่อกำรเก็งก ำไรหรือ
เพื่อกำรคำ้ 

 
29.2 ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ีย 

 
ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียท่ีเกิดข้ึนจำกควำมผนัผวนของอตัรำดอกเบ้ียในทอ้งตลำดในอนำคต                

ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสดของบริษทั บริษทัมีควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ีย
เน่ืองจำกมีเงินฝำกธนำคำรพำณิชย ์สินเช่ือกบัธนำคำรพำณิชย ์และเงินกูย้มืระยะยำวจำกธนำคำรพำณิชย ์
อย่ำงไรก็ตำมสินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินดงักล่ำวมีอตัรำดอกเบ้ียใกล้เคียงกบัอตัรำ
ดอกเบ้ียในทอ้งตลำด บริษทัจึงเช่ือวำ่จะไม่มีควำมเส่ียงท่ีเป็นสำระส ำคญัจำกอตัรำดอกเบ้ีย  

 
  จ ำนวนเงิน (หน่วย : ลำ้นบำท) อตัรำดอกเบ้ีย (ร้อยละ : ต่อปี) 

 2556 2555 2556 2555 
เงินฝำกธนำคำรประเภทออมทรัพย ์ 0.16 0.03 0.63 0.75 
เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร 12.93 0.16 MOR MOR 
เจำ้หน้ีทรัสตรี์ซีท 1,336.58 1,397.07 MLR-1,MRR-2 MLR-1,MRR-2 

 
29.3 ควำมเส่ียงดำ้นกำรใหสิ้นเช่ือ 

 
บริษทัมีควำมเส่ียงดำ้นกำรให้สินเช่ือจำกกำรไม่ไดรั้บช ำระหน้ีจำกลูกหน้ีกำรคำ้ อยำ่งไรก็ตำม

บริษทั     มีกำรพิจำรณำควำมสำมำรถในกำรจ่ำยช ำระหน้ีของลูกหน้ีกำรคำ้แต่ละรำย ในกำรพิจำรณำให้
สินเช่ือและไดพ้ิจำรณำตั้งค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส ำหรับลูกหน้ีกำรคำ้ตำมนโยบำยกำรบญัชีท่ีก ำหนดไว ้
นอกจำกน้ีบริษทัไม่มีควำมเส่ียงจำกกำรกระจุกตวัของลูกหน้ีท่ีมีนยัส ำคญั 
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29.4 ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียน 
 

บริษทัมีควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปล่ียนในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ เน่ืองจำกมี  
รำยกำรคำ้กบัลูกหน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีกำรคำ้ท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศซ่ึงฝ่ำยบริหำรไดบ้ริหำรควำม
เส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนโดยเขำ้ท ำสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ หรือสัญญำสิทธิเลือกซ้ือ
เงินตรำต่ำงประเทศแลว้แต่กรณี 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2556 และ 2555 บริษทัมียอดคงเหลือท่ีมีสำระส ำคญัของสินทรัพยแ์ละ

หน้ีสินทำงกำรเงินท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศดงัน้ี 
 

 สินทรัพยท่ี์เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ หน้ีสินท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ 
 2556 2555 2556 2555 

ดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ 9.18 9.16 25,778,714.18 15,361,293.69 
 

29.5 มูลค่ำยติุธรรม 
 
รำคำตำมบญัชีของเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหน้ีและเจำ้หน้ีกำรคำ้ ลูกหน้ีและเจำ้หน้ี

กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงินมีมูลค่ำใกลเ้คียงกบัมูลค่ำยุติธรรม เน่ืองจำกมี
ระยะเวลำครบก ำหนดช ำระระยะสั้ น ส่วนหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินมีอตัรำดอกเบ้ียใกล้เคียงกบั
สภำวะตลำด ดงันั้นรำคำตำมบญัชีของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินดงักล่ำวมีมูลค่ำใกลเ้คียงกบัมูลค่ำ
ยติุธรรม 

 
30. สินเช่ือทีไ่ด้รับจากธนาคารพาณชิย์และสถาบันการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 และ 2555 บริษทัไดรั้บวงเงินเบิกเกินบญัชี วงเงินกูย้ืมระยะยำว วงเงิน

เลตเตอร์ออฟเครดิต วงเงินทรัสตรี์ซีท วงเงินซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศ วงเงินหนงัสือค ้ำประกนักำรใช้

ไฟฟ้ำจำกสถำบนักำรเงินและธนำคำรพำณิชยห์ลำยแห่ง โดยมีวงเงินสินเช่ือรวมทั้งส้ินจ ำนวน 3,405 
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ลำ้นบำท (2555 : จ ำนวน 3,268 ลำ้นบำท) โดยมีท่ีดิน โรงงำน อำคำรโรงงำน เคร่ืองจกัร ผลประโยชน์

จำกกำรเอำประกนัภยัในทรัพยสิ์นดงักล่ำว ท่ีดินและอำคำรของบริษทัใหญ่ค ้ำประกนั 

31. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจจะเกดิขึน้ 

31.1 นอกจำกหน้ีสินต่ำง ๆ ท่ีปรำกฏในงบกำรเงินแล้ว บริษทัยงัมีภำระผูกพนัและหน้ีสินท่ีอำจจะ
เกิดข้ึน        ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 และ 2555 ดงัน้ี 

 
  (หน่วย : ลำ้น) 
 2556 2555 

เลตเตอร์ออฟเครดิต   
เหรียญดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ                                               10.66 6.14 
บำท                                               25.36 3.50 

หนงัสือค ้ำประกนั   
เหรียญดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ                                               1.71 - 
บำท                                               1.44 1.44 

 
31.2 บริษทัได้ท ำสัญญำเช่ำอำคำรส ำนกังำนพร้อมอุปกรณ์ส ำนักงำนและอำคำรเก็บสินคำ้กบับริษทั

ใหญ่มีระยะเวลำ 3 ปีตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎำคม 2556 ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2559  ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2556 บริษทัมีภำระจะตอ้งจ่ำยช ำระค่ำเช่ำจนส้ินสุดสัญญำ ดงัน้ี 

 
  (หน่วย : บำท) 
 2556 2555 

ถึงก ำหนดช ำระ - ภำยใน  1 ปี 4,521,000.00  2,055,000.00 
                          - เกินกวำ่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี  6,781,500.00 - 

                 รวม 11,302,500.00  2,055,000.00 

 
32. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
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ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 27 กุมภำพนัธ์ 2557 มีมติให้จ่ำยเงิน

ปันผลประจ ำปีส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนปี 2556 ในอตัรำหุ้นละ 0.13 บำท เป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 64.50 

ลำ้นบำท และก ำหนดจ่ำยเงินปันผลดงักล่ำวในเดือนเมษำยน 2557 

 

33. การอนุมัติงบการเงิน 

งบกำรเงินน้ีได้รับอนุมติัจำกคณะกรรมกำรของบริษัทเพื่อให้ออกงบกำรเงินได้เม่ือวนัท่ี 27 

กุมภำพนัธ์ 2557 
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รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการและผู้บริหาร บริษัท ซีเอสพ ีสตีลเซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 
  

ช่ือ-สกลุ 
อาย/ุต าแหน่ง 

วติุการศึกษา 
ความสมัพนัธ์ทาง 
ครอบครัวระหวา่ง 

ผูบ้ริหาร 

*สดัส่วนการถือ
หุน้ในบริษทัท่ีมี
สิทธิออกเสียง

ทั้งหมด 

ประสบการณ์การท างาน 

นายสุภชยั ชยัสุพฒัน์ 
อาย ุ66 ปี 
ประธานกรรมการ 
 

มธัยมศึกษาปีท่ี 6 
 
ผา่นการอบรม Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่นท่ี 31/2548 จากสมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรรมการบริษทัไทย 
 

บิดานายวรีศกัด์ิ            
ชยัสุพฒัน์  และ        
นายกฤษดา ชยัสุพฒัน์ 

ร้อยละ 8.465 2535 - ปัจจุบนั 
 

2530 - ปัจจุบนั 

-  ประธานกรรมการ 
   บริษทั ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 
-  กรรมการ 
   บริษทั ชยัสุพฒัน์ จ ากดั 

นายวรีศกัด์ิ ชยัสุพฒัน์ 
อาย ุ41 ปี 
กรรมการผูจ้ดัการ 

ปริญญาตรี 
สาขาการตลาด 
JOHNSON&WALES UNIVERSITY,U.S.A 

ปริญญาโท 
MBA-INTERNATIONAL BUSINESS 
JOHNSON&WALES UNIVERSITY,U.S.A 

ผ่านการอบรม Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่นท่ี 31/2548 จากสมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรรมการบริษทัไทย 

 

บุตร 
นายสุภชยั ชยัสุพฒัน์ 
และ 
คู่สมรส 
นางสุวมิล ชยัสุพฒัน์ 

ร้อยละ 6.117 2548 - ปัจจุบนั 
 

2542 - 2549 
 

2540 – 2542 

-  กรรมการผูจ้ดัการ 
  บริษทั ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 

-  กรรมการ 
   บริษทั ยไูนเตด็ สตีล เซอร์วสิเซ็นเตอร์ จ ากดั 
-  กรรมการ 
   บริษทั ชยัสุพฒัน์ จ ากดั 
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ช่ือ-สกลุ 
อาย/ุต าแหน่ง 

วติุการศึกษา 
ความสมัพนัธ์ทาง 
ครอบครัวระหวา่ง 

ผูบ้ริหาร 

*สดัส่วนการถือ
หุน้ในบริษทัท่ีมี
สิทธิออกเสียง

ทั้งหมด 

ประสบการณ์การท างาน 

นายกฤษดา ชยัสุพฒัน์ 
อาย ุ39 ปี 
กรรมการและผูอ้  านวยการ
ฝ่ายบริหารทัว่ไป 

ปริญญาตรี 
สาขาบริหารธุรกิจ 
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

ปริญญาโท 
MBA-MANAGEMENT BUSINESS 
JOHNSON&WALES UNIVERSITY,U.S.A 

ผ่านการอบรม Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่นท่ี 31/2548 จากสมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรรมการบริษทัไทย 

 

บุตร 
นายสุภชยั ชยัสุพฒัน์ 

ร้อยละ 6.046 2541 - ปัจจุบนั 
 

-  กรรมการ และผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารทัว่ไป 
   บริษทั ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 

 
 

นายบรรเจิด สมเสม 
อาย ุ54 ปี 
กรรมการ 
 
 
 
 
 

ปริญญาตรี 
สาขาการตลาด 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ผ่านการอบรม Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่นท่ี 31/2548 จากสมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรรมการบริษทัไทย 

 

-ไม่มี- ร้อยละ 0.006 2548 - ปัจจุบนั 
 

2528 - ปัจจุบนั 

-  กรรมการ   
  บริษทั ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 

-  Account Manager 
   ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
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ช่ือ-สกลุ 
อาย/ุต าแหน่ง 

วติุการศึกษา 
ความสมัพนัธ์ทาง 
ครอบครัวระหวา่ง 

ผูบ้ริหาร 

*สดัส่วนการถือ
หุน้ในบริษทัท่ีมี
สิทธิออกเสียง

ทั้งหมด 

ประสบการณ์การท างาน 

นางพนัธิภา ชิวธนาสุนทร 
อาย ุ60 ปี 
กรรมการ 

ปริญญาตรี 
บริหารธุรกิจ 
สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล 

ผ่านการอบรม Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่นท่ี 31/2548 จากสมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรรมการบริษทัไทย 

นอ้งสาว  
นายสุภชยั ชยัสุพฒัน์ 

ร้อยละ 2.015 2548 - ปัจจุบนั 
 

2521 – 2557 
 

ปัจจุบนั 

-  กรรมการ 
  บริษทั ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 

-  เจา้หนา้ท่ีอ านวยบริการอาวโุส 
  ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

- เกษียณอายงุาน 
 
 

นายจรัส กาญจนขจิต 
อาย ุ77 ปี 
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
 
 
 

เนติบณัฑิตสภา 
ปริญญาตรี 
นิติศาสตร์บณัฑิต  
มหาวทิยาลยั รามค าแหง 
 
ผ่านการอบรม Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่นท่ี 31/2548 จากสมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรรมการบริษทัไทย 

-ไม่มี- -ไม่มี- 2550 - ปัจจุบนั 
2548 - 2549 

 
2539 - ปัจจุบนั 

 
 

-  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
-  กรรมการตรวจสอบ 
  บริษทั ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 
-  อาจารย ์
    สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

นายจนัทร์แรม อรรถกฤษณ์ 
อาย ุ 57 ปี 
กรรมการตรวจสอบ 
 

ปริญาโท  
รัฐประศาสนศาสตร์มหาบณัฑิต 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (นิดา้) 

 

-ไม่มี- -ไม่มี- 2548 – ปัจจุบนั 
 

2548 – ปัจจุบนั 
 

-  กรรมการตรวจสอบ 
   บริษทั ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 
-  ผูช่้วยผูอ้  านวยการส านกั ส านกัตรวจสอบ 
   ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
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ช่ือ-สกลุ 
อาย/ุต าแหน่ง 

วติุการศึกษา 
ความสมัพนัธ์ทาง 
ครอบครัวระหวา่ง 

ผูบ้ริหาร 

*สดัส่วนการถือ
หุน้ในบริษทัท่ีมี
สิทธิออกเสียง

ทั้งหมด 

ประสบการณ์การท างาน 

 ปริญญาตรี 
นิติศาสตร์บณัฑิต 
มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

ประกาศนียบัตรวิชา ชีพชั้ นสูง (ปวส.) ,      
การบญัชี 
สถาบัน เทคโนโลยีราชมงคล,  เทคนิค
กรุงเทพฯ 

ผ่ านการอบรมหลัก สูตรบัญ ชีส าห รับ
ผู ้บ ริหาร - บัญชีต้นทุนจากจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยัในปี 2547 

ผ่านการอบรมหลกัสูตรผูต้รวจสอบภายใน
รับอนุญาต (CIA) จากจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั ในปี 2548 

ผ่านการอบรม Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่นท่ี 31/2548 จากสมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรรมการบริษทัไทย 

 

 
2546 - 2548 

 
2546 

 
2544 - 2546 

 
2541 - 2544 

 
2539 - 2541 

 
 

2526 - 2530 
 

2522 - 2525 

 
-  ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่าย ฝ่ายจดัหาและการพสัดุ 
  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
-  ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่าย ฝ่ายบริหารส านกังาน 
    ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
-  ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่าย ฝ่ายพิธีการสินเช่ือ 
    ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
-  ผูช่้วยผูต้รวจการธนาคาร ส านกัตรวจการ 
    ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
- หวัหนา้งานเงินกูส้วสัดิการ ฝ่ายสินเช่ือบุคคล 
    โครงการ 
    ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
-  ผูช่้วยผูส้อบบญัชี 
   ส านกังานผูส้อบบญัชี นายช านาญ รัตนากร 
-  ผูช่้วยผูส้อบบญัชี 
   ส านกังานผูส้อบบญัชี นายประดบั ธญัญคุปต ์ 
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ช่ือ-สกลุ 
อาย/ุต าแหน่ง 

วติุการศึกษา 
ความสมัพนัธ์ทาง 
ครอบครัวระหวา่ง 

ผูบ้ริหาร 

*สดัส่วนการถือ
หุน้ในบริษทัท่ีมี
สิทธิออกเสียง

ทั้งหมด 

ประสบการณ์การท างาน 

นายสุรชาติ  พงษภ์ทัรินทร์ 
อาย ุ67 ปี 
กรรมการตรวจสอบ 

อนุปริญญา 
สาขาบริหาร 
Mongomery College, U.S.A 
ผ่านการอบรม Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่นท่ี 18/2547 จากสมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรรมการบริษทัไทย 
 

-ไม่มี- -ไม่มี- 2550 - ปัจจุบนั 
 

2547 - ปัจจุบนั 
 

2540 - 2547 

-   กรรมการตรวจสอบ 
    บริษทั ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 
-   ผูอ้  านวยการส านกัประธานกรรมการ 
    บริษทั ยบิูส (เอเชีย) จ ากดั (มหาชน) 
-    เจา้หนา้ท่ีบริหาร 
    บริษทั ยบิูส (เอเชีย) จ ากดั 
 

นายธนทศัน์ โทวนิช 
อาย ุ49 ปี 
ผูอ้  านวยฝ่ายขายและ
การตลาด 

ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
วทิยาลยัเทคนิคดุสิต 

-ไม่มี- ร้อยละ 0.00002 2548 – ปัจจุบนั 
 

2528 - 2547 

-  ผูอ้  านวยการฝ่ายขายและการตลาด 
  บริษทั ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 

-  ผูจ้ดัการการตลาด 
   บริษทั ชยัสุพฒัน์ จ ากดั 
 

นางสุวมิล ชยัสุพฒัน์  
อาย ุ40 ปี 
ผูอ้  านวยฝ่ายบญัชีและ
การเงิน / 
ผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน 
(รักษาการ) 
 

ปริญญาตรี 
สาขาการตลาด 
JOHNSON&WALES UNIVERSITY,U.S.A 

ปริญญาโท 
MBA-INTERNATIONAL BUSINESS 
JOHNSON&WALES UNIVERSITY,U.S.A 

คู่สมรส 
 นายวรีศกัด์ิ ชยัสุพฒัน์ 

-ไม่มี- 2548 – ปัจจุบนั 
 

2545 - 2547 
 

2542 - 2543 

-  ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
  บริษทั ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 

-  ผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน 
   บริษทั ยไูนเตด็สตีล เซอร์วสิเซ็นเตอร์ จ ากดั 
-  ผูช่้วยผูจ้ดัการ 
   BAKER HUGHES INTEQ (ประกอบธุรกิจ
รับจา้งขดุเจาะน ้ ามนั) 
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ช่ือ-สกลุ 
อาย/ุต าแหน่ง 

วติุการศึกษา 
ความสมัพนัธ์ทาง 
ครอบครัวระหวา่ง 

ผูบ้ริหาร 

*สดัส่วนการถือ
หุน้ในบริษทัท่ีมี
สิทธิออกเสียง

ทั้งหมด 

ประสบการณ์การท างาน 

นางสาวกนัยารัชต ์นพแสง 
อาย ุ41 ปี 
ผูอ้  านวยการฝ่ายทรัพยากร
บุคคล 
 

ปริญญาตรี 
สาขาการจดัการทัว่ไป 
ราชภฎัพระนคร 
 

-ไม่มี- ร้อยละ 0.0005 2542 – ปัจจุบนั 
 

2536 – 2541 

-  ผูอ้  านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
  บริษทั ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 

-  ผูจ้ดัการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
  บริษทั ชยัสุพฒัน์ จ ากดั 
 

นางสาวองคอ์ร สีหไสยา
สิทธ์ิ 
อาย ุ33 ปี 
ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 

ปริญญาตรี 
สาขาการบญัชี 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

-ไม่มี- -ไม่มี- 2552 – ปัจจุบนั 
 

ปัจจุบนั  
 

2550 - 2552 
 

2547 – 2550 
 

2546 - 2547 

- ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 
  บริษทั ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 
- เลขานุการบริษทั  
  บริษทั ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 
- ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 
  บริษทั ฮาร์ดแวร์เฮา้ส์ อินเตอร์เนชัน่แนล 
จ ากดั 

-  ผูช่้วยผูต้รวจสอบบญัชี 
    บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
- ผูช่้วยผูต้รวจสอบ 
  บริษทั ส านกังาน เอ เอม็ ซี จ ากดั 
 

 

                      หมายเหตุ * รวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งตามมาตรา 258 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
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รายละเอยีดเกีย่วกบัการด ารงต าแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอ านาจในการควบคุมบริษัท  
 

รายช่ือผูบ้ริหาร บริษทั ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) บริษทั ชยัสุพฒัน์ จ ากดั 
  1. นายสุภชยั ชยัสุพฒัน์ X V / 
  2. นายวรีศกัด์ิ ชยัสุพฒัน์ /// V  
  3. นายกฤษดา ชยัสุพฒัน์ / V  
  4. นางพนัธิภา ชิวธนาสุนทร /  
  5. นายบรรเจิด สมเสม /  
  6. นายจรัส กาญจนขจิต N  
  7. นายจนัทร์แรม อรรถกฤษณ์ //  
  8. นายสุรชาติ พงษภ์ทัรินทร์ //  
  9. นายธนทศัน์           โทวนิช V  
 10. นางสุวมิล ชยัสุพฒัน์ V  
 11. นางสาวกนัยารัชต ์ นพแสง V  
 12. นางสาวองคอ์ร สีหไสยาสิทธ์ิ V  

หมายเหตุ: 
        X = ประธานกรรมการ N = ประธานกรรมการตรวจสอบ 

/   = กรรมการ //  = กรรมการตรวจสอบ 
/// = กรรมการผูจ้ดัการ V  = ผูบ้ริหาร 


