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สารจากประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
ในฐานะตัวแทนคณะผู้บริหารของ บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน) ขอแสดงความเสียใจกับวิกฤตการณ์
ภัยธรรมชาติในปี 2554 จากผลกระทบเหตุการณ์ครั้งนี้ก่อให้เกิดผลเสียต่อประเทศ และเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก
รวมถึงผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งเป็นกุญแจหลักสำคัญของธุรกิจของบริษัทฯ 

ดังจะเห็นได้ว่ามียอดการผลิตน้อยลงเมื่อเทียบกับปีก่อน บริษัทฯ มิได้วางใจที่ยอดการผลิตที่น้อยลง บริษัทฯ ตระหนักถึงปัญหานี้
และได้ทำการแก้ไขมาโดยตลอด
บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นที่จะพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง มีการนำเทคโนโลยีเครื่องจักรใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพมาผลิตสินค้า
ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ร่วมถึงการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยมีการวางแผนเพื่อจะขยายสายการผลิต
ไปยังต่างประเทศอีก และมีเป้าหมายที่จะเพิ่มบทบาทในตลาดต่างประเทศดังกล่าวให้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศ
ในกลุ่มอาเซียน เพื่อตอบสนองกับกำหนดการของการรวมตัวของประเทศต่างๆ ในกลุ่มอาเซียน ไปสู่การเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC (ASEAN Economic Community) ภายในปี 2558 ด้วย โดยที่ทางบริษัทได้เริ่มต้นศึกษา
ถึงความเป็นไปได้ของการเพิ่มบทบาทในตลาดต่างประเทศที่กล่าวมา เพื่อเป็นการเพิ่มสัดส่วนของยอดขาย สัดส่วนรายได้ 

และสัดส่วนของตลาดต่างประเทศให้มากขึ้น
สำหรับภาพรวมในปี 2554 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจประเทศ ตั้งแต่ต้นปี 

สืบเนื่องมาจากสึนามิในประเทศญี่ปุ่น ที่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม แม้ว่าบริษัทฯ
มิได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติทางตรง แต่ได้รับผลกระทบทางอ้อม โดยไม่สามารถทำการผลิตสินค้า และส่งสินค้า
ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทฯ ได้วางไว้ แต่พนักงานของบริษัทฯ ทุกท่าน ก็ได้ร่วมแรงร่วมใจในการฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ เพื่อสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ร่วมช่วยเหลือทางภาครัฐและภาคเอกชนเมื่อคราวอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่ประเทศไทย
ในช่วงปลายปี 2554 และบริษัทฯได้ทำการช่วยเหลือพนักงานของบริษัทฯที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วมครั้งนี้เช่นกัน 

ได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ร่วมกับทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทฯ ยังมอบเงินช่วยเหลือ
แก่ผู้ประสบภัยสึนามิที่ประเทศญี่ปุ่น
ด้วยประสบการณ์ในการดำเนินงาน การวางแผน และการบริหารความเสี่ยงของผู้บริหาร บริษัทฯ ได้บริหารการดำเนินงาน
ผ่านปีที่ลำบากมาได้ด้วยดี จะเห็นได้จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่มีกำไรสุทธิ สำหรับผลประกอบการงวดประจำปี 

สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 ของบริษัท และบริษัทย่อย จำนวน 96.72 ล้านบาท ลดลงจากกำไรสุทธิ ของปีก่อนหน้านี้
จำนวน 42.39 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 30.5 และตามนโยบายของบริษัทฯ ที่คำนึงถึงผลประโยชน์อันสูงสุดของผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ จะทำการจ่ายเงินปันผลอย่างเหมาะสมอีกด้วย
ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกท่าน ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น ท่านนักลงทุน
ลูกค้า ผู้ที่มีส่วนได้เสีย รวมทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ที่ให้การสนับสนุนและให้ความไว้วางใจ บริษัทฯ เชื่อว่า
ปีต่อๆ ไปจะเป็นปีที่บริษัทฯมีการพัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่องไปพร้อมๆ กับภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ยังคงมีการเติบโต
ทั้งนี้ คณะผู้บริหารและพนักงานทุกท่านจะทุ่มเทความรู้ ความสามารถอย่างเต็มกำลัง เพื่อประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน
ตลอดไป
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 บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)

นายประสาน อัครพงศ์พิศักดิ์
กรรมการผู้จัดการ

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
งบการเงินของบริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ที่นำมาจัดทำงบการเงินรวมได้ปฏิบัติตาม
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปซึ่งรวมถึงมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหม่ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี
เพื่อจัดทำและนำเสนองบการเงินนี้ และการใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ ตลอดจนมีการพิจารณา
ถึงความสมเหตุสมผลของงบการเงินอย่างรอบคอบ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนทั่วไป และ ผู้ที่อาจเกี่ยวข้อง ที่จะได้
รับทราบข้อมูลที่แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่ครบถ้วนเป็นจริงและสมเหตุผล รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญ
อย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความเชื่ อ มั่ น ของผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ต่ อ รายงานงบการเงิ น ที่ บ ริ ษั ท ฯ จั ด ทำขึ้ น ว่ า เป็ น ไปตาม
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ า งต้ น คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการตรวจสอบที่ มี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ ว นตามข้ อ กำหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ ให้เข้ามาทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องเพียงพอ รวมทั้งมีการ
เปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างถูกต้องและครบถ้วน สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบ
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มีความมั่นใจได้ว่ามีการบันทึกข้อมูล
ทางบัญชีถูกต้อง ควบถ้วน อย่างเพียงพอ ทันเวลา และป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต หรือการดำเนินการที่ผิดปกติ ซึ่งความเห็น
ของคณะกรรมการตรวจสอบได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว
จากโครงสร้างการบริหารและระบบการควบคุมภายในดังกล่าว และผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทำให้
คณะกรรมการของบริษัทฯ เชื่อได้ว่างบการเงินของบริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ที่ปรากฏ
ในรายงานประจำปี สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 ได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

		
		

นายวันชัย อ่ำพึ่งอาตม์
ประธานกรรมการ

รายงานประจำปี 2554 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 

รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ จากประสบการณ์การทำงาน ความสามารถ 

ความเป็นอิสระ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย นายวันชัย อ่ำพึ่งอาตม์ ประธาน
กรรมการตรวจสอบ นายธีระ ณ วังขนาย และนายเลิศ นิตย์ธีรานนท์ กรรมการตรวจสอบ โดยทั้ง 3 ท่าน ไม่มีส่วนร่วมในการ
บริหารงานและไม่ได้เป็นพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย
ในรอบบัญชีประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการจัดประชุมรวม 4 ครั้ง 

โดยกรรมการตรวจสอบ ได้ร่วมประชุมกับผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อชี้แจงผลการตรวจสอบและ
ประเด็นที่เกี่ยวข้องในเรื่องต่างๆ และได้จัดทำรายงานการประชุมในแต่ละวาระ ทั้งนี้ประเด็นที่ประชุมเป็นไปตามขอบเขต
อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งพอจะสรุปได้ดังนี้
1.
สอบทานและให้ความเห็นชอบงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี โดยได้สอบถามและรับฟังคำชี้แจงจากผู้สอบบัญชีใน
เรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงินและความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูลซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น
สอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่างบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไปก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
2.
พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยง และรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ รวมทั้งรายการที่เกี่ยวกับภาระผูกพันของบริษัทฯ ซึ่งผู้สอบบัญชีได้เปิดเผยรายการการค้ากับบริษัทที่เกี่ยวข้อง
และรายการภาระผูกพันของบริษัทไว้ในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว โดยคณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุผลและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
3.
พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท โดยพิจารณาภารกิจ ขอบเขตการ
ปฏิบัติงานหน้าที่ และความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระ ของสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. เซอร์วิสเซส ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบ
ภายในของบริษัท และได้อนุมัติแผนตรวจสอบประจำปี ที่จัดขึ้นตามมาตรฐานการตรวจสอบโดยทั่วไป โดยคณะ
กรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯมีการดำเนินการด้านการควบคุมภายในที่เพียงพอและความเหมาะสม ไม่พบ
ข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ
4.
พิจารณาทบทวนและแก้ไขกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้มีการสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ
ในปั จ จุ บั น เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามการแก้ ไ ขข้ อ กำหนดว่ า ด้ ว ยคุ ณ สมบั ติ แ ละหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการตรวจสอบของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5.
สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าดัวยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ไม่พบประเด็นที่เป็นสาระ
สำคัญในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนด
6.
พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และให้คำแนะนำกับคณะกรรมการบริษัทฯ ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่า
ตอบแทนในการสอบบัญชี เพื่อนำเสนออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการ
ปฏิบัติงานความเป็นอิสระและความเหมาะสมของค่าตอบแทนแล้ว เห็นควรเสนอแต่งตั้ง นางสาวสุมาลี รีวราบัณฑิต ผู้
สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 หรือนายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 หรือนางกิ่งกาญจน์
อัศวรังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496 แห่งบริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัท พร้อมกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีปีละ 1,110,000 บาท
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการจัดทำรายงานทางการเงินเป็นไปตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป การเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ ระบบการตรวจสอบภายในและระบบการควบคุมที่มี
ประสิทธิภาพตามข้อกำหนดทางกฎหมาย หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน รวมถึงมีการติดตามดำเนินการแก้ไขตาม
รายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีในประเด็นนัยสำคัญที่มีการรายงานไว้ในรายงานการตรวจสอบ
ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดี
		
		

 บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)

นายวันชัย อ่ำพึ่งอาตม์
ประธานกรรมการ

ข้อมูลทั่วไป
บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทย่อยประกอบด้วยบริษัท ออโต้ เม็ททอล จำกัด และ
บริษัท สเตนเลสทางเลือก จำกัด (เดิมชื่อ “บริษัท ดี-สเตนเลส จำกัด”) และบริษัท โมรี่ โลหะกิจ จำกัด (บริษัทร่วม) 

ประกอบธุ ร กิ จ หลั ก ด้ า นการแปรรู ป ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส เตนเลสม้ ว นอย่ า งครบวงจร โดยการนำระบบการจั ด การห่ ว งโซ่ อุ ป ทาน 

(Supply Chain Management) มาใช้ในการจัดหาวัตถุดิบ การแปรรูป การจำหน่าย และการให้บริการแก่ลูกค้า
สำนักงานใหญ่
:
		
		
		
		

เลขที่ 66/1 หมู่ที่ 6 ซอยสุขสวัสดิ์ 76 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางจาก
อำเภพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์ 0-2463-0158 โทรสาร 0-2463-7299
Home Page www.lohakit.co.th
เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ 0107548000315

สำนักงานสาขา
: เลขที่ 889 อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 167-169 ชั้นที่ 16
		 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
		 โทรศัพท์ 0-2673-9559 โทรสาร 0-2673-9577-8
บริษัท ออโต้ เม็ททอล จำกัด (บริษัทย่อย)
: เลขที่ 700/650 หมู่ที่ 1 ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
		 โทรศัพท์ 038-210-270-77 โทรสาร 038-210-268-9
บริษัท สเตนเลสทางเลือก จำกัด (บริษัทย่อย) : เลขที่ 66/1 หมู่ที่ 6 ซอยสุขสวัสดิ์ 76 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางจาก
		 อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
		 โทรศัพท์ 0-2463-0158 โทรสาร 0-2463-7299
บริษัท โมรี่ โลหะกิจ จำกัด (บริษัทร่วม)
: เลขที่ 889 อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 167-169 ชั้นที่ 16
		 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
		 โทรศัพท์ 0-2673-9559 โทรสาร 0-2673-9577-8
นายทะเบียนหุ้น
:
		
		
		

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2229-2800 โทรสาร 0-2654-5599

ผู้สอบบัญชี
: บริษัท สำนักงาน เอิส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ชั้น 33
		 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก เขต คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
		 โทรศัพท์ 0-2264-0777 โทรสาร 0-2264-0789-9
: บริษัท เสรี มานพ แอนด์ ดอล์ย จำกัด เลขที่ 21 ถนน สุทธิสารรัชดาภิเษก
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
		 โทรศัพท์ 0-2693-2036 โทรสาร 0-2693-4189
ที่ปรึกษากฎหมาย

เจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์
:
		
		
		

เลขที่ 889 อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 167-169 ชั้นที่ 16
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2673-9559 ต่อ 211 โทรสาร 0-2673-9577-8
หรือที่ E-mail : ird@lohakit.co.th

รายงานประจำปี 2554 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย :
2551

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
2552
2553
2554

2555

งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
รายได้รวม
รายได้จากการขาย และบริการ
กำไรขั้นต้น
กำไรจากการดำเนินงาน
กำไรสุทธิ

2,612.48
2,571.01
239.59
174.44
80.36

2,065.87
2,036.96
71.47
(8.98)
(52.93)

2,000.48
1,970.41
187.89
122.72
101.27

2,454.35
2,415.00
277.84
196.65
139.11

2,321.94
2,287.87
250.18
166.24
96.72

งบดุล (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

1,602.02
861.43
740.59

1,203.03
550.56
652.47

1,386.20
632.46
753.74

1,493.00
582.22
910.78

1,522.84
533.98
988.86

2.31
0.31
0.14

2.04
(0.17)
0.04

2.36
0.32
0.15

2.85
0.43
0.22

3.09
0.30
0.14

9.32%
3.08%
12.36%
4.96%
1.47
1.16

3.51%
-2.56%
-7.60%
-3.77%
1.49
0.84

9.54%
5.06%
14.40%
7.82%
1.63
0.84

11.50%
5.67%
16.71%
9.66%
1.98
0.64

10.94%
4.17%
10.18%
6.41%
2.27
0.54

ต่อหุ้นสามัญมูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)
เงินปันผล ต่อหุ้น (บาท)
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
อัตรากำไรขั้นต้น (%)
อัตรากำไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

 บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)

ผลประกอบการตามงบการเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 - 2555
รายได้รวม (ล้านบาท)

กำไรขั้นต้น (ล้านบาท)

2,612.48

2,454.36
2,065.86

2,000.48

2,321.94

277.84

239.59

250.18

187.89

71.47

31 มี.ค.
2551

31 มี.ค.
2552

31 มี.ค.
2553

31 มี.ค.
2554

31 มี.ค.
2555

กำไรสุทธิ (ล้านบาท)

31 มี.ค.
2551

31 มี.ค.
2552

31 มี.ค.
2553

31 มี.ค.
2551

101.27

31 มี.ค.
2552

31 มี.ค.
2553

31 มี.ค.
2554

0.43
96.72

0.31

31 มี.ค.
2555

31 มี.ค.
2551

(52.93)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)

0.32

31 มี.ค.
2552
(0.17)

7.82%

6.41%

4.96%

31 มี.ค.
2552

31 มี.ค.
2553

31 มี.ค.
2554

31 มี.ค.
2555

31 มี.ค.
2554

31 มี.ค.
2551

16.71%
10.18%

31 มี.ค.
2552

31 มี.ค.
2553

31 มี.ค.
2554

2.27

1.16

1.63

0.84

0.84
0.64

31 มี.ค.
2552

31 มี.ค.
2555

อัตราส่วนหนี้สินต่อผู้ถือหุ้น (เท่า)
1.98

31 มี.ค.
2551

31 มี.ค.
2555

-7.60%

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
1.49

14.40%

12.36%

-3.77%

1.47

31 มี.ค.
2553

0.30

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)
9.66%

31 มี.ค.
2551

31 มี.ค.
2555

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)
139.11

80.36

31 มี.ค.
2554

31 มี.ค.
2553

31 มี.ค.
2554

31 มี.ค.
2555

31 มี.ค.
2551

31 มี.ค.
2552

31 มี.ค.
2553

31 มี.ค.
2554

0.54

31 มี.ค.
2555

รายงานประจำปี 2554 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ประวัติความเป็นมา
บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) (เดิมชื่อบริษัท ศูนย์บริการเหล็กโลหะกิจ จำกัด และเปลี่ยนชื่อ
เป็นบริษัท โลหะกิจสตีล จำกัด เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2546) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2532 ด้วยทุนจดทะเบียนและ
ทุนเรียกชำระแล้ว 20 ล้านบาท ในนามบริษัท ศูนย์บริการเหล็กโลหะกิจ จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 

สเตนเลส ผู้ถือหุ้นใหญ่เมื่อเริ่มก่อตั้ง คือ กลุ่มตระกูลอัครพงศ์พิศักดิ์ ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 80
ต่อมาเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2532 บริษัทได้ร่วมทุนกับบริษัท โตเมนคอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นบริษัทในกลุ่ม โตเมน 

ซึ่งดำเนินธุรกิจจำหน่ายเหล็ก โดยบริษัทได้เพิ่มทุนเป็น 39.22 ล้านบาท และบริษัท โตเมนคอร์ปอเรชั่น จำกัด เข้ามาเป็น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 49 ในขณะที่สัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มตระกูลอัครพงศ์พิศักดิ์ ลดลงเหลือร้อยละ 40.80
บริษัทได้นำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนดังกล่าวใช้ในการซื้อสินทรัพย์ ได้แก่ ที่ดิน เครื่องจักร และสินค้าคงคลัง จากบริษัท 

โลหะกิจ เชียริ่ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ กลุ่มตระกูลอัครพงศ์พิศักดิ์ ต่อมาบริษัท โลหะกิจ เชียริ่ง จำกัด 

ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทและชำระบัญชีแล้วเสร็จในปี 2535
ในเดือนสิงหาคม 2545 บริษัทได้เพิ่มทุนชำระแล้วเป็น 117.22 ล้านบาท ต่อมาเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2545 บริษัท 

โตเมนคอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ขายหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัททั้งหมดให้แก่กลุ่มตระกูลอัครพงศ์พิศักดิ์ และนายนุชา วัฒโนภาส
เนื่องจากบริษัท โตเมนคอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้หยุดดำเนินกิจการเหล็กทั่วโลก ส่งให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ประกอบด้วย
กลุ่มตระกูลอัครพงศ์พิศักดิ์ ถือหุ้นรวมกันในสัดส่วน 80 และนายนุชา วัฒโนภาส ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20 และเมื่อ
วันที่ 2 มกราคม 2546 บริษัทได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท โลหะกิจสตีล จำกัด
		 ในเดือนมกราคม 2548 บริษัทได้เพิ่มทุนชำระแล้วเป็น 240 ล้านบาท และต่อมาเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2548 

บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)
ในเดือนมกราคม 2551 บริษัทได้เพิ่มทุนชำระแล้วป็น 320 ล้านบาท โดย เสนอขายหุ้นเพิ่มทุน 80 ล้านหุ้นต่อประชาชน 

ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 ประกอบด้วย กลุ่มตระกูลอัครพงศ์พิศักดิ์ ถือหุ้นรวมกัน
ในสัดส่วนร้อยละ 61.14 (รายละเอียดตามหัวข้อโครงสร้างเงินทุน)

1

กลุ่มโตเมน ประกอบด้วย บริษัท โตเมน เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท ลัคนาวิสาหกิจ จำกัด) และบริษัท โตเมน 

คอร์ปอเรชั่น จำกัด (เดิมชื่อ หรือ โตโยเมนก้า ไคซา ลิมิเต็ด) กลุ่มโตเมนเป็นบริษัทข้ามชาติ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น มีเครือข่าย
กว่า 80 สาขา ทั่วโลก และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศญี่ปุ่น กลุ่มโตเมนเป็นหนึ่งในผู้นำการให้บริการในหลากหลาย
กลุ่มธุรกิจ เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อสารโทรคมนาคม เคมีภัณฑ์และพลาสติก สิ่งทอ เป็นต้น   

2

บริษัท โลหะกิจ เชียริ่ง จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2524 โดยกลุ่มตระกูลอัครพงศ์พิศักดิ์ เพื่อประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สเตนเลส และเหล็ก
ประเภทอื่นๆ บริษัท โลหะกิจ เชียริ่ง จำกัด ได้โอนขายทรัพย์สินส่วนใหญ่ให้แก่บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน) ในปี 2532 และได้
จดทะเบียนเลิกบริษัทเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2535 และได้จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2535

 บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างกลุ่มบริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 เป็นดังนี้
		
		
บริษัท ออโต้ เม็ททอล จำกัด 	
ทุนชำระแล้ว 240 ล้านบาท 	
ร้อยละ 59.99

บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)
ทุนชำระแล้ว 320 ล้านบาท
บริษัท สเตนแลสทางเลือก จำกัด
ทุนชำระแล้ว 1 ล้านบาท
ร้อยละ 99.93

บริษัท โมรี่ โลหะกิจ จำกัด
ทุนชำระแล้ว 10 ล้านบาท
ร้อยละ 49.00

บริษัทและบริษัทย่อยประกอบธุรกิจหลักด้านการแปรรูปสเตนเลสม้วนอย่างครบวงจร โดยการนำระบบการจัดการ
ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) มาใช้ในการจัดหา
วัตถุดิบ การแปรรูป การจัดจำหน่าย และการให้บริการแก่ลูกค้า โดย Supply Chain Management เป็นรูปแบบของ
ความร่วมมือระหว่าง (1) ซัพพลายเออร์ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายวัตถุดิบ (2) บริษัทและบริษัทย่อยซึ่งเป็นผู้จัดหาแปรรูป
จัดจำหน่าย และให้บริการที่เกี่ยวข้อง (3) ลูกค้าซึ่งเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่างๆ โดยบริษัทและบริษัทย่อยจะเป็น
ตัวกลางในการรวบรวมข้อมูลของซัพพลายเออร์ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายวัตถุดิบ และข้อมูลความต้องการสินค้าของลูกค้า
และนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการวางแผนจัดหาวัตถุดิบ วางแผนการผลิต และส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้า การนำ Supply
Chain Management มาใช้ส่งผลให้บริษัทและบริษัทย่อยสามารถสั่งซื้อวัตถุดิบได้ในปริมาณที่ต้องการใช้ ผลิตสินค้าได้ตรง
กับความต้องการของลูกค้า และส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าได้ตามกำหนดเวลาที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งส่งผลดีต่อประสิทธิภาพ
ในการดำเนินธุรกิจในด้านต่างๆ ดังนี้ (ก) ช่วยลดต้นทุนการผลิต เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยไม่ต้องสั่งซื้อวัตถุดิบไว้
ในปริมาณมากเกินกว่าความต้องการใช้ และส่งผลให้วางแผนการจัดซื้อวัตถุดิบได้ตามเวลาที่ต้องการใช้ไม่เกิดการขาดแคลน
วัตถุดิบ (ข) สามารถรักษาปริมาณสินค้าคงเหลือในระดับที่เหมาะสมเพียงพอที่จะส่งมอบให้แก่ลูกค้าได้ตรงตามกำหนดเวลา 

ก่อให้เกิดความเชื่อถือแก่ลูกค้า (ค) ช่วยลดต้นทุนของลูกค้า ได้แก่ ลูกค้าได้รับการส่งมอบสินค้าตรงตามเวลาและลูกค้าไม่ต้อง
มีค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บสินค้าไว้ในปริมาณที่เกินความต้องการ การที่บริษัทและบริษัทย่อยนำ Supply Chain Management
มาใช้ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งซัพพลายเออร์ บริษัทและบริษัทย่อย และลูกค้า ส่งผลให้บริษัทและ
บริษัทย่อยมีการบริหารต้นทุนและการบริหารจัดการสินค้าคงคลังที่มีประสิทธิภาพ อันนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีและอำนาจต่อ
รองกับซัพพลายเออร์ ราคาสินค้าของบริษัทและบริษัทย่อยมีระดับราคาที่เหมาะสม และนำไปสู่การขยายฐานลูกค้าเพิ่มขึ้น
(1)
(2)
(3)
(4)
(ก)

(ข)
(ค)

การดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ประกอบด้วย
จัดหา แปรรูป และจำหน่ายสเตนเลสรีดเย็นชนิดม้วนและแผ่น
ผลิตและจำหน่ายท่อสเตนเลส ได้แก่ ท่อสเตนเลสสำหรับงานตกแต่ง ท่อสเตนเลสสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์
แปรรูปและจำหน่ายเหล็กชุบสังกะสี และเหล็กเคลือบสังกะสีชนิดม้วนและแผ่น
ให้บริการด้านการตัด เจาะ และขัดผิว สเตนเลส ตามความต้องการของลูกค้า
บริษัทมีบริษัทย่อย 2 บริษัทและบริษัทร่วม 1 บริษัท ประกอบด้วย
บริษัท ออโต้ เม็ททอล จำกัด บริษัทย่อยประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายท่อสเตนเลสสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์
ได้แก่ ท่อไอเสียรถยนต์ ท่อไอเสียรถจักรยานยนต์ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2547 ด้วยทุนเรียกชำระแล้ว 40 

ล้านบาท ปัจจุบันมีทุนเรียกชำระแล้ว 240 ล้านบาท เพื่อการขยายธุรกิจในอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยบริษัทถือหุ้น
ในสัดส่วนร้อยละ 59.99 และ Mory Industries, Inc. จากประเทศญี่ปุ่นถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40.00
บริษัท สเตนแลสทางเลือก จำกัด บริษัทย่อยประกอบธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์สเตนเลสเกรดเฉพาะ จัดตั้งขึ้นเมื่อ
วันที่ 2 มิถุนายน 2548 ด้วยทุนชำระแล้ว 1 ล้านบาท บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.93
บริษัท โมรี่ โลหะกิจ จำกัด บริษัทร่วมจัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทจำกัดเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2552 มีบริษัท โลหะกิจ เม็ททอล
จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49.00 และ Mory Industries, Inc. ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49.00 เช่นกัน
เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ ดำเนินกิจการด้านนายหน้า ด้านการขายและการตลาดทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศให้กับบริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่และบริษัทในกลุ่ม

รายงานประจำปี 2554 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 

(1)
(2)

บริษัทและบริษัทย่อยมีโรงงาน 2 แห่ง ประกอบด้วย
โรงงานของบริษัท จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่บนพื้นที่ 24 ไร่ ถนนสุขสวัสดิ์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ประกอบด้วย อาคารสำนักงาน อาคารแปรรูป อาคารผลิตท่อ อาคารเก็บวัตถุดิบ อาคารเก็บสินค้าสำเร็จรูป อาคาร
ซ่อมบำรุง อาคารเก็บถังน้ำมัน และโรงต่อไม้
โรงงานของบริษัทย่อยรายบริษัท ออโต้ เม็ททอล จำกัด จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่บนพื้นที่ 7 ไร่ 1 งาน 53 ตารางวา 

นิ ค มอุ ต สาหกรรมอมตะนคร จั ง หวั ด ชลบุ รี ประกอบด้ ว ย อาคารสำนั ก งาน อาคารผลิ ต ท่ อ อาคารเก็ บ วั ต ถุ ดิ บ 

อาคารเก็บสินค้าสำเร็จรูป และ ศูนย์กระจายสินค้า

		
ในปี 2554 บริษัท ออโต้เม็ททอล จำกัด ได้ซื้อที่ดินเพิ่มเติมจำนวนหนึ่งแปลงซึ่งติดกับที่ดินเดิมเพื่อสนับสนุนการ
เติบโตของยอดขายและการผลิต พื้นที่ใหม่มีขนาด 1 ไร่ 3 งาน 92 ตารางวา
(1)
(2)

(3)
(4)

(5)
(6)
(7)
(8)

ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทและบริษัทย่อย ประกอบด้วย
สเตนเลสรีดเย็นชนิดม้วนและแผ่น ซึ่งมีขนาดความกว้าง ยาว หนา ตามความต้องการของลูกค้า โดยนำไปใช้งาน
ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นต้น
ท่อสเตนเลสกลม และท่อสเตนเลสสี่เหลี่ยม ได้แก่ ท่อสเตนเลสกลม ซึ่งมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ความยาว ความหนา
ตามความต้องการของลูกค้า และท่อสเตนเลสสี่เหลี่ยม ซึ่งมีขนาดความกว้าง ยาว หนา ตามความต้องการของ
ลูกค้า โดยผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้นำไปใช้งานในอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 

และอุตสาหกรรมก่อสร้าง เป็นต้น
ท่อสเตนเลสสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ ได้แก่ ท่อไอเสียรถยนต์ และท่อไอเสียรถจักรยานยนต์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของ
บริษัทย่อยรายบริษัท ออโต้ เม็ททอล จำกัด ใช้เป็นชิ้นส่วนสำหรับการผลิตรถยนต์ และรถจักรยานยนต์
สเตนเลสเกรดเฉพาะ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทย่อยรายบริษัท สเตนเลสทางเลือก จำกัด โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนำ
เข้าจากประเทศญี่ปุ่นภายใต้การผลิตของ Nippon Metal Industry Co., Ltd. มีส่วนผสมเฉพาะที่ส่งผลให้มีความ
ต้านทานการกัดกร่อนได้เทียบเคียงกับสเตนเลสเกรด 304 จากคุณสมบัติของสเตนเลสเกรดเฉพาะ ดังกล่าว ทำให้
สามารถนำไปใช้ได้ในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น ราวตากผ้า ราวบันได ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ เครื่องจักรผลิตอาหาร
อุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือน เป็นต้น
เหล็กชุบสังกะสีชนิดม้วนและแผ่น ซึ่งมีขนาดความกว้าง ยาว หนา ตามความต้องการของลูกค้า โดยนำไปใช้งานใน
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุตสาหกรรมก่อสร้าง เป็นต้น
เหล็กเคลือบสังกะสีชนิดม้วนและแผ่น ซึ่งมีขนาดความกว้าง ยาว หนา ตามความต้องการของลูกค้า โดยนำไปใช้งานใน
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมก่อสร้าง และอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นต้น
อลูมิเนียมชนิดม้วนและแผ่น ซึ่งมีขนาดความกว้าง ยาว หนา ตามความต้องการของลูกค้า โดยนำไปใช้งานใน
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า
บริการตัด เจาะ และขัดผิว สเตนเลส ตามความต้องการของลูกค้า

3

สเตนเลสเกรด 304 มีคุณสมบัติเด่น คือ แม่เหล็กดูดไม่ติด ต้านทานการกัดกร่อนได้ดี จึงนิยมใช้ในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง อุตสาหกรรม
อาหาร และอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยส่วนผสมที่สำคัญของสเตนเลสเกรด 304 ประกอบด้วย (1) โครเมียม ในสัดส่วนร้อยละ 18 ซึ่งช่วยเพิ่ม
ความต้านทานการสึกกร่อน และ (2) นิกเกิล ในสัดส่วนร้อยละ 8 ซึ่งช่วยในการขึ้นรูปได้ง่าย เนื่องจากนิกเกิลมีราคาสูง การที่สเตนเลส
เกรด 304 มีส่วนผสมของนิกเกิลในสัดส่วนที่สูง ส่งผลให้ราคาสเตนเลสเกรด 304 มีราคาสูง

4

สเตนเลสเกรดเฉพาะ หรือ ดี-สเตนเลส (D-Stainless) เป็นสเตนเลสที่เพิ่มส่วนผสมของแมงกานีส และทองแดง ในเนื้อโลหะที่มีส่วนผสมของ
โครเมียม และนิกเกิล โดยปัจจุบันมีส่วนผสมของนิกเกิลลงให้อยู่ในช่วงร้อยละ 2 - 5.5 ทำให้มีราคาลดลงกว่าสเตนเลสเกรด 304 แต่ยังคงไว้ซึ่ง
คุณสมบัติและความต้านทานการกัดกร่อนได้เทียบเคียงกับสเตนเลสเกรด 304 ทำให้สามารถใช้ทดแทนสเตนเลสเกรด 304 ได้

10 บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)

โครงสร้างรายได้
โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อยในปีบัญชี 2553 - 2555 รายละเอียดดังนี้
รายได้

จำแนกตามประเภทรายได้
1. รายได้จากการขาย
		 1.1 สเตนเลสรีดเย็นชนิดม้วนและแผ่น เกรด
			 430, 304, 300,316,409,436 และ อื่นๆ
		 1.2 สเตนเลสเกรดเฉพาะม้วนและแผ่น
				
				
		 1.3 สเตนเลสเกรดเฉพาะ - โครงการ (HDD)
		 1.4 ท่อสเตนเลสชนิดกลมและสี่เหลี่ยม เกรด
			 304, 316L
		 1.5 ท่อสเตนเลสเกรดเฉพาะ
				
				
		 1.6 ท่อสเตนเลสประเภทท่อไอเสียรถยนต์ และ
			 รถจักรยานยนต์ เกรด 409 และ 436
				
		 1.7 เหล็กชุบสังกะสีชนิดม้วนและแผ่น
		 1.8 เหล็กเคลือบสังกะสีชนิดม้วนและแผ่น
		 1.9 อลูมิเนียมชนิดม้วนและแผ่น
2. รายได้จากการให้บริการ*
รวมรายได้จากการขาย และบริการ
3. กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
				
4. รายได้อื่น**
				
		 รวมรายได้
				
จำแนกรายได้จากการขายตามแหล่งที่มา
ของรายได้
(ก) รายได้จากการขายและบริการในประเทศ
				
(ข) รายได้จากการขายและบริการต่างประเทศ
				
รวมรายได้จากการขายและบริการ

ดำเนินการโดย

บริษัท

% การถือหุ้น
ปีบัญชี 2553
ปีบัญชี 2554
ปีบัญชี 2555
ของบริษัท (1 เม.ย 2552 ถึง (1 เม.ย 2553 ถึง (1 เม.ย 2554 ถึง
31 มี.ค. 2553) 31 มี.ค. 2554) 31 มี.ค. 2555)
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

-

บริษัทย่อย (บจ.
99.93
สเตนเลสทางเลือก)		
บริษัท
บริษัท
บริษัท
-

793.66 39.67

967.15 39.41 771.27 33.21

204.48 10.22

230.56

9.39 213.32

9.18

109.12
192.78

73.62
217.41

3.00 65.67
8.86 218.02

2.82
9.38

5.45
9.64

บริษัทย่อย (บจ.
99.93
47.65 2.38 33.17 1.35
สเตนเลสทางเลือก)
บริษัท
บริษัทย่อย (บจ.
59.99 *
394.12 19.70 574.77 23.42
ออโต้เม็ททอล)
บริษัท
บริษัท
150.23 7.51 219.50 8.94
บริษัท
68.82 3.44 91.68 3.74
บริษัท
22.67
0.98
บริษัท
9.54 0.48
7.14 0.29
บริษัทและบริษัท
59.99 *
1,970.41 98.50 2,415.00 98.40
ย่อย 2 บริษัท
และ 99.93
บริษัทและบริษัท
59.99 *
3.78 0.19
2.36 0.10
ย่อย 2 บริษัท	 และ 99.93
บริษัทและบริษัท
59.99 *
26.29 1.31 36.99 1.50
ย่อย 2 บริษัท	 และ 99.93
บริษัทและบริษัท
59.99 *
2,000.48 100.00 2,454.35 100.00
ย่อย 2 บริษัท	 และ 99.93

22.13

0.96

643.08 27.70

232.09 10.00
90.96 3.92
8.66 0.38
2,287.87 98.53
-

-

34.07

1.47

2,321.94 100.00

บริษัทและบริษัท
59.99 *
1,907.59 96.51 2,349.92 97.31 2,236.00 96.29
ย่อย 2 บริษัท	 และ 99.93
บริษัทและบริษัท
59.99 *
62.82 3.19 65.08 2.69 51.87 3.71
ย่อย 2 บริษัท	 และ 99.93
บริษัทและบริษัท
59.99 *
1,970.41 100.00 2,415.00 100.00 2,287.87 100.00
ย่อย 2 บริษัท
และ 99.93

หมายเหตุ : * บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 59.99 จากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยจำนวนร้อยละ 40.00 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2553
** รายได้อื่น ประกอบด้วย รายได้จากดอกเบี้ยรับ รายได้จากการขายเศษเหล็ก กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
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เมื่อพิจารณาโครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อย พบว่าในปีบัญชี 2555 บริษัทมียอดจัดจำหน่ายสเตนเลส
ชนิดม้วนและแผ่นเกรด 430, 304, 300, 316, 409 และ 436 มีสัดส่วนร้อยละ 33.21 ของยอดรวมรายได้ลดลงเมื่อ
เปรียบเทียบกับปีบัญชี 2554 ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 39.41 ของยอดรายได้รวม รายได้จากการขายในผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในปีบัญชี
2555 ส่วนใหญ่จากสเตนเลสเกรด 304 และ 430 ซึ่งมีปริมาณขายที่ลดลงจากปัญหาห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมลูกค้า
โดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์สึนามิในประเทศญี่ปุ่นและน้ำท่วมใหญ่ในพื้นที่ประเทศไทย
นอกจากนี้รายได้ของสเตนเลสเกรดเฉพาะชนิดม้วนและแผ่นลดลงจากสัดส่วนร้อยละ 10.22 และ ร้อยละ 9.39 

ของรายได้รวมในปีบัญชี 2553 และ ปีบัญชี 2554 ลดลงเล็กน้อยเหลือสัดส่วนร้อยละ 9.18 ของรายได้รวมในปีบัญชี 2555
จากผลกระทบต่ออุตสาหกรรมของวิบัติภัยดังกล่าวข้างต้น
ในส่วนของยอดขายจากการจัดจำหน่ายสเตนเลสเกรด 304 และ 316 L ประเภทท่อมีสัดส่วนร้อยละ 9.38 เพิ่มขึ้น
เล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนร้อยละ 8.86 ในปีบัญชี 2554 และสัดส่วนร้อยละ 9.64 ในปีบัญชี 2553
ในส่วนของยอดขายจากการจัดจำหน่ายสเตนเลสเกรดเฉพาะประเภทท่อในปีบัญชี 2555 มีสัดส่วนร้อยละ 0.96 ลดลง
เล็กน้อยจากปีบัญชี 2554 และ 2553 ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 1.35 และ ร้อยละ 2.38 ตามลำดับ
ในส่วนของรายได้ของสเตนเลสเกรดเฉพาะโครงการ HDD นอกจากผลกระทบจากราคาตลาดแล้วเหตุการณ์น้ำท่วม
ทำให้ผู้ผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟและชิ้นส่วนในนิคมอุตสาหกรรมหลักไม่สามารถดำเนินการผลิตได้ปกติ ส่งผลให้สัดส่วนลดลงจาก
ร้อยละ 5.45 และ 3.00 ในปีบัญชี 2553 และ 2554 เหลือสัดส่วนร้อยละ 2.82 ของรายได้รวมในปีบัญชี 2555
รายได้จากการจำหน่ายท่อไอเสียรถยนต์และรถจักรยานยนต์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19.70 ของรายได้รวมในปีบัญชี
2553 และ เพิ่มชึ้นเป็นสัดส่วนร้อยละ 23.42 ของรายได้ในปีบัญชี 2554 และเพิ่มเป็นสัดส่วนร้อยละ 27.70 ของรายได้
ในปี 2555 ตามลำดับ โดยรายได้หลักมาจากบริษัทย่อยรายบริษัท ออโต้ เม็ททอล จำกัด ซึ่งได้รับผลดีจากภาวะการขยายตัว
ในอุตสาหกรรมยานยนต์อย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าจะเกิดเหตุการณ์สึนามิและน้ำท่วมระหว่างปีและได้รับผลกระทบมากเช่นกัน
นอกจากนี้รายได้ที่เพิ่มขึ้นมาจากยอดจัดจำหน่ายที่สูงขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากการทำการตลาดและคุณภาพของสินค้าประเภท
ท่อไอเสียของบริษัทได้รับการยอมรับจึงมีส่วนแบ่งด้านการตลาดที่ดีขึ้น
สัดส่วนรายได้จากการจำหน่ายเหล็กชุบสังกะสีชนิดม้วนและแผ่น และเหล็กเคลือบสังกะสีชนิดม้วนและแผ่นในปีบัญชี
2555 โดยมีสัดส่วนร้อยละ 10.00 และร้อยละ 3.92 ตามลำดับ โดยทั้งสองผลิตภัณท์มีสัดส่วนสูงกว่าสัดส่วนในปีบัญชี 2554
และ ปีบัญชี 2553 เนื่องจากได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในระหว่างปีน้อยกว่าผลิตภัณท์ชนิดเหล็กสเตนเลส
ในระหว่างปี บริษัทได้เริ่มจำหน่ายอลูมิเนียมชนิดม้วนและแผ่นเป็นผลิตภัณท์หลักเป็นปีแรก ทั้งนี้บริษัทมีสัดส่วน
ยอดขายร้อยละ 0.98 ของรายได้รวมในปีบัญชี 2555
รายได้จากการขายของบริษัทและบริษัทย่อยส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการขายในประเทศ โดยใน ปีบัญชี 2553 ปีบัญชี
2554 และปี บั ญ ชี 2555 บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยมี สั ด ส่ ว นรายได้ จ ากการขายในประเทศคิ ด เป็ น สั ด ส่ ว น ร้ อ ยละ 96.51 

97.31 และ 96.29 ของรายได้จากการขายรวมตามลำดับ ทั้งนี้บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายที่จะทำการตลาดในต่างประเทศ
เพื่อเพิ่มรายได้จากการส่งออกสำหรับผลิตภัณฑ์ของบริษัทโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ประเภทท่อเพื่อเป็นข่องทางการจัดจำหน่ายใหม่ๆ
ในอนาคต

เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ
บริษัทและบริษัทย่อยมีเป้าหมายการดำเนินธุรกิจในการเป็นผู้นำด้านการแปรรูปสเตนเลสม้วนอย่างครบวงจรที่มีการ
ให้บริการครอบคลุมและสมบูรณ์แบบ ทั้งในด้านการจัดหาผลิตภัณฑ์ การแปรรูปผลิตภัณฑ์สเตนเลสโดยการตัดตามขนาด 

ตัดเป็นแถบม้วน การขัดพื้นผิว การเจาะรูและปั๊มกลม รวมถึงการผลิตและจำหน่ายท่อสเตนเลส และการจำหน่ายสเตนเลส
เกรดเฉพาะ เพื่ อ จำหน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต่ า งๆ ให้ แ ก่ ผู้ ป ระกอบการในกลุ่ ม อุ ต สาหกรรมต่ า งๆ ซึ่ ง เป็ น ผู้ ผ ลิ ต สิ น ค้ า ภายใต้
เครื่องหมายการค้าที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วไป โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีเป้าหมายขยายฐานลูกค้าไปสู่กลุ่มลูกค้าบริษัทต่างชาติ
รายใหญ่ที่มีฐานการผลิตในประเทศไทย ครอบคลุมถึงผู้ผลิตรายใหญ่ในอุตสาหกรรมต่างๆเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า ยานยนต์
ก่อสร้าง ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ อิเลคทรอนิกส์ และอื่นๆ รวมทั้งการขยายช่องทางการจำหน่ายโดยเฉพาะท่อไอเสียรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ไปยังต่างประเทศ นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยเล็งเห็นความสำคัญของการให้บริการกับลูกค้า โดยมี
เป้าหมายที่จะทำการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล การส่งมอบสินค้าที่ตรงต่อเวลา และลดระยะเวลาสั่งซื้อสินค้าของ
ลูกค้า ซึ่งจะทำให้สามารถลดต้นทุนในส่วนของการจัดเก็บสินค้าคงคลังให้กับลูกค้า ตลอดจนมีเป้าหมายที่จะพัฒนาสินค้าให้ตรง
ตามความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

12 บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)

ปัจจัยความเสี่ยง
1

ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจต่อโลกและประเทศไทยในปี 2554 และแนวโน้มปี 2555

		
ปัญหาหนี้สาธารณะและปัญหาอื่นๆ ในยูโรโซนและสหรัฐ ประกอบกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน ส่งผลให้การ
ฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกยังมีความเปราะบางและไม่แน่นอน เนื่องจากยังไม่มีความชัดเจนว่าแต่ละประเทศจะมีทางออก
อย่างไรจากปัญหาเชิงโครงสร้างต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน ส่งผลให้เกิดการควบคุมการใช้จ่ายต่างๆ ในประเทศที่เป็นตลาด
ผู้บริโภคหลักและเป็นตลาดเงินของโลก ผลกระทบเหล่านี้อาจจะส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตทั่วโลกในที่สุด นอกจากนี้
ปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะมีผลต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปี 2555 ได้แก่ราคาน้ำมันในตลาดโลกซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มสูง
และเป็นผลกระทบทางลบต่อการขยายตัว
		
เศรษฐกิจไทยในปี 2554 ขยายตัวเพียงร้อยละ 0.1 จากปี 2553 จากผลกระทบทางลบทั้งในและต่างประเทศ 

จากปัญหาภาคเศรษฐกิจต่างประเทศดังกล่าวข้างต้นและ ภัยพิบัติสึนามิในญี่ปุ่น และเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในไทย 

ซึ่งส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อทุกภาคส่วนเศรษฐกิจและสายการผลิตในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะ ยานยนต์
เครื่องใช้ไฟฟ้า และฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศไทย สำหรับแนวโน้มในปี 2555 เศรษฐกิจ
อาจขยายตัวได้ดีขึ้นจากการลงทุนใหม่และการใช้จ่ายภายในประเทศเพื่อการฟื้นฟูบูรณะและป้องกันความเสียหายต่างๆ
รวมไปถึงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงที่คาดว่าจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในปี
2555 ก็ยังเป็นในส่วนของความเสี่ยงจากต่างประเทศ ความเสี่ยงในเรื่องเงินเฟ้อจากราคาน้ำมันสูงและนโยบายค่าแรง
ขั้นต่ำ และ การขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรม
		
อย่างไรก็ตาม บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายให้ความสำคัญกับการติดตามภาวะเศรษฐกิจและผลกระทบต่างๆ
อย่างใกล้ชิด รวมถึงเน้นกระจายความเสี่ยงในการทำธุรกิจให้คลอบคลุมอุตสาหกรรมต่างๆ ในประเทศ และรวมไปถึง
การหาตลาดใหม่ๆ ในต่างประเทศ นอกจากนี้บริษัทย่อยราย บริษัท สเตนเลสทางเลือก จำกัด ก็มีศักยภาพในการเสนอ
สเตนเลสเกรดทางเลือกแก่ผู้ประกอบการในกรณีที่ต้นทุนวัตถุดิบเกรดที่ใช้ในปัจจุบันอยู่มีราคาสูงขึ้นมาก

2

ความเสี่ยงจากการแข็งของค่าเงินบาท

		
ในปี 2554 ตลาดเงินและตลาดทุนมีความผันผวนเพิ่มขึ้น อันเป็นผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจ และทำให้
เงินทุนระหว่างประเทศมีแนวโน้มไหลเข้าออกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากนักลงทุนพยายามหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
ที่เกิดขึ้น จึงมีการเปลี่ยนแปลงในการถือครองระหว่างสินทรัพย์เสี่ยงและสินทรัพย์ปลอดภัย
USD/THB 360 days
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อย่างไรก็ตามการแข็งตัวขึ้นของค่าเงินบาทเป็นการแข็งค่าซึ่งยังสอดคล้องกับค่าเงินในภูมิภาค ซึ่งเป็นผู้ผลิตใหญ่
และส่งออกในอุตสาหกรรมยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้า ผลกระทบต่อการส่งออกจึงยังอยู่ในลักษณะที่ลูกค้าส่วนใหญ่
สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงและความสามารถในการแข่งขันได้ บริษัทได้มีการสนทนาและติดตามผลกระทบ
ในเรื่ อ งดั ง กล่ า วอย่ า งสม่ ำ เสมอและได้ ท ำการป้ อ งกั น ความเสี่ ย งจากอั ต ราแลกเปลี่ ย นต่ อ การนำเข้ า วั ต ถุ ดิ บ จาก
ต่างประเทศโดยการซื้อสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

รายงานประจำปี 2554 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 13

3

ความเสี่ยงจากการปรับตัวสูงขึ้นของอัตราดอกเบี้ย

		
ความเสี่ยงจากภาวะเงินเฟ้อจะทำให้ทิศทางอัตราดอกเบี้ยอยู่ในช่วงขาขึ้นไปในปี 2554 ก่อนที่จะปรับลด
เนื่องจากเหตุน้ำท่วมใหญ่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามในปี 2555 ความเสี่ยงด้านเงินเฟ้ออาจจะเพิ่มสูงขึ้นได้อีก
จากปัจจัยการกระตุ้นเศรษฐกิจในเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำและการใช้จ่ายภาครัฐในโครงการต่างๆ และส่งผลกระทบต่อ
การปรับตัวขึ้นของอัตราดอกเบี้ยเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ
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ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 บริษัท และบริษัทย่อย มีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจำนวน 266.17 

ล้านบาท ดังนั้นหากอัตราดอกเบี้ยมีการปรับตัวสูงขึ้นในอนาคต อาจจะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
		
อย่างไรก็ตาม ในเรื่องดังกล่าวบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการบริหารต้นทุนทางการเงินอย่างงระมัดระวัง 

โดยเลือกใช้สินเชื่อจากสถาบันการเงินที่คิดอัตราดอกเบี้ยต่ำ รวมไปถึงการบริหารการหมุนเวียนสินค้าคงเหลือให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นและลดปริมาณสินค้าคงเหลือลงเพื่อลดภาระเงินกู้

4

ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็น

Nickel Price (USD/Ib)

		
เหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นหรือสเตนเลสรีดเย็นเป็นวัตถุดิบสำคัญของบริษัท ซึ่งการเคลื่อนไหวของราคาเหล็กกล้า
ไร้สนิมรีดเย็นในประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงตามอุปสงค์และอุปทานของผู้ผลิตและผู้ใช้เหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นทั่วโลก 

และเนื่องจากเหล็กกล้าไร้สนิมประกอบด้วยส่วนผสมที่สำคัญคือ โครเมียม นิเกิล และคาร์บอน ดังนั้นราคาของ
ส่วนผสมที่เป็นวัตถุดิบดังกล่าวโดยเฉพาะนิเกิลซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักนั้นจะมีส่วนสำคัญที่ทำให้ราคาของเหล็กกล้า
ไร้สนิมรีดเย็นทั่วโลกผันแปร
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อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการติดตามราคาวัตถุดิบอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินสถานการณ์และแนวโน้มของราคา
วัตถุดิบเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการสั่งซื้อและบริหารจัดการวัตถุดิบคงคลังให้มีความเหมาะสม
และรวดเร็วสอดคล้องกับราคาตลาดโลกของวัตถุดิบเพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนด้านราคาของวัตถุดิบ นอกจากนี้
บริษัทได้เน้นการทำธุรกิจโดยให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับลูกค้าด้วยบริการและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

5

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้ผลิตวัตถุดิบที่สำคัญ
5.1 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้ผลิตและจัดจำหน่ายม้วนเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็น
		
วัตถุดิบหลักของบริษัท คือ ม้วนเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็น (cold rolled stainless steel coil) โดยงวดปี
บัญชี 2554 และงวดปีบัญชี 2555 บริษัทสั่งซื้อม้วนเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นจากผู้ผลิตในประเทศที่สำคัญ ได้แก่
บริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 34.48 และร้อยละ 35.15 ของยอดซื้อรวม
ตามลำดั บ จากการที่ มี ผู้ ผ ลิ ต เหล็ ก กล้ า ไร้ ส นิ ม รี ด เย็ น รายใหญ่ ใ นประเทศเพี ย งรายเดี ย ว และ กฎหมาย 

Anti-Dumping Law ล่าสุดที่ประกาศใช้ในเดือน กุมภาพันธ์ 2554 ทำให้การจัดหาวัตถุดิบเหล็กกล้าไร้สนิม
รีดเย็นจากหลายประเทศในเอเชียเป็นไปได้น้อยเนื่องจากมีต้นทุนวัตถุดิบที่จัดหาสูงกว่าการจัดหาภายในประเทศ
นอกจากนี้การจัดหาเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นจากต่างประเทศจะต้องใช้เวลาในการขนส่ง ทำให้บริษัทมีความเสี่ยง
จากการขาดแคลนวัตถุดิบในกรณีที่ผู้ผลิตรายใหญ่ในประเทศดังกล่าวไม่สามารถจัดส่งวัตถุดิบให้กับบริษัทได้
ตามกำหนด และบริษัทไม่สามารถจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งอื่นเข้ามาทดแทนได้ทันแผนการผลิตและแปรรูปสินค้า
ตามที่ได้รับคำสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้า
		
อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการวางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบล่วงหน้าโดยนำระบบการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
หรือ Supply Chain Management มาใช้ ทำให้มีการประมาณการยอดการสั่งซื้อวัตถุดิบล่วงหน้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและจากการดำเนินงานของบริษัทในอดีตที่ผ่านมา บริษัทยังไม่เคยประสบปัญหาขาดแคลน
วัตถุดิบ ประกอบกับบริษัทสั่งซื้อม้วนเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นจากผู้ผลิตดังกล่าวเป็นเวลานานและมีความสัมพันธ์
ที่ ดี กั บ ผู้ ผ ลิ ต ม้ ว นเหล็ ก กล้ า ไร้ ส นิ ม รี ด เย็ น ดั ง กล่ า ว ทำให้ บ ริ ษั ท เชื่ อ มั่ น ว่ า จะไม่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบหรื อ ความ
เสียหายใดๆ ในการสั่งซื้อวัตถุดิบจากผู้ผลิตดังกล่าว
5.2 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้ผลิตสเตนเลสเกรดเฉพาะ
		
บริษัทย่อยรายบริษัท สเตนเลสทางเลือก จำกัด ประกอบธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์สเตนเลสเกรดเฉพาะ 

โดยบริษัทเป็นผู้จัดหาผลิตภัณฑ์สเตนเลสเกรดเฉพาะดังกล่าว ปัจจุบันบริษัทซื้อสเตนเลสเกรดเฉพาะส่วนใหญ่
จาก Nippon Metal Industry Co., Ltd. ประเทศญี่ปุ่น โดยปัจจุบันบริษัท และบริษัทย่อยรายบริษัท สเตนเลส
ทางเลือก จำกัด เป็นคู่ค้าเพียงรายเดียวในประเทศไทยของ Nippon Industry Co., Ltd. โดยงวดปีบัญชี 2554
และ งวดปีบัญชี 2555 บริษัทสั่งซื้อ
		
สเตนเลสเกรดพิเศษจาก Nippon Metal Industry Co., Ltd. คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.72 และร้อยละ
20.09 ของยอดซื้อรวมตามลำดับ บริษัทจึงมีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้ผลิตสเตนเลสเกรดเฉพาะรายดังกล่าว
และอาจขาดแคลนสเตนเลสเกรดเฉพาะในกรณีที่ผู้ผลิตรายดังกล่าวไม่สามารถจัดส่งวัตถุดิบให้แก่บริษัทได้ตาม
กำหนด และบริษัทไม่สามารถจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งอื่นเข้ามาทดแทนได้ทันแผนการผลิตและแปรรูปสินค้าตาม
ที่ได้รับคำสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้า
		
ที่ผ่านมาบริษัทสั่งซื้อสเตนเลสเกรดเฉพาะจาก Nippon Metal Industry Co., Ltd. ประเทศญี่ปุ่น และ
บริษัทสั่งซื้อสเตนเลสเกรดเฉพาะจาก Nippon Metal Industry Co., Ltd. เพียงรายเดียวเนื่องจากผู้ผลิต
รายดังกล่าวสามารถผลิตสเตนเลสเกรดเฉพาะได้อย่างมีคุณภาพมากกว่าและเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าเมื่อ
เทียบกับผู้ผลิตสเตนเลสเกรดเฉพาะจากประเทศจีนและอินเดีย
 		
อย่างไรก็ตาม บริษัทมีความสัมพันธ์อันดีกับผู้ผลิตสเตนเลสเกรดเฉพาะรายดังกล่าวเนื่องจากได้ร่วมมือ
กันพัฒนาสเตนเลสเกรดเฉพาะนิกเกิลต่ำที่มีคุณภาพร่วมกันในประเทศไทยและต่างประเทศภายใต้เครื่องหมาย
การค้า D-STAINLESS รวมถึงการออกงานแสดงสินค้าร่วมกันทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
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5.3 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้ผลิตเหล็กชุบสังกะสี
		
บริษัทประกอบธุรกิจจำหน่ายและแปรรูปเหล็กชุบสังกะสี ปัจจุบันบริษัทซื้อเหล็กชุบสังกะสีจากผู้ผลิต
ในประเทศเพียงรายเดียว คือ บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จำกัด (มหาชน) โดยงวดปีบัญชี 2554 และงวดปีบัญชี
2555 บริษัทสั่งซื้อเหล็กชุบสังกะสีจากบริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จำกัด (มหาชน) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.41
และร้อยละ 15.22 ของยอดซื้อรวม บริษัทจะนำเหล็กชุบสังกะสีมาแปรรูปตามขนาดที่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
ต้ อ งการ บริ ษั ท จึ ง มี ค วามเสี่ ย งจากการพึ่ ง พิ ง ผู้ ผ ลิ ต เหล็ ก ชุ บ สั ง กะสี ร ายดั ง กล่ า ว และความเสี่ ย งจากการ
ขาดแคลนเหล็กชุบสังกะสีในกรณีที่ผู้ ผ ลิ ต รายดั ง กล่ า วไม่ ส ามารถจั ด ส่ ง วั ต ถุ ดิ บ ให้ กั บ บริ ษั ท ได้ ต ามกำหนด 

และบริษัทไม่สามารถจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งอื่นเข้ามาทดแทนได้แผนการผลิตและแปรรูปสินค้าตามที่ได้
รับคำสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้า ที่ผ่านมาบริษัทสั่งซื้อเหล็กชุบสังกะสีจากบริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จำกัด (มหาชน)
เพียงรายเดียวเนื่องจากผู้ผลิตรายดังกล่าวสามารถผลิตเหล็กชุบสังกะสีได้มีคุณภาพ ทำให้บริษัทสามารถแปรรูป
ตามขนาดต่างๆ ได้ตามความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
		
อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการวางแผนการสั่งซื้อเหล็กชุบสังกะสีล่วงหน้า และบริษัทมีความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ผู้ผลิตเหล็กชุบสังกะสีรายดังกล่าว และจากการดำเนินงานของบริษัทในอดีตที่ผ่านมา บริษัทยังไม่เคยประสบ
ปัญหาขาดแคลนเหล็กชุบสังกะสี
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ความเสี่ยงเกี่ยวกับการย้ายฐานการผลิตของลูกค้าซึ่งเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่างๆ

		
ผลิตภัณฑ์สเตนเลสของบริษัทและบริษัทย่อยจำหน่ายแก่ลูกค้าในประเทศโดยลูกค้าดังกล่าวส่วนใหญ่เป็น
ผู้ ป ระกอบการจากต่ า งประเทศที่ ม าตั้ ง โรงงานในประเทศไทย ซึ่ ง เป็ น ผู้ ป ระกอบการในอุ ต สาหกรรมต่ า งๆ เช่ น
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ อุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นต้น โดย
ในงวดปีบัญชี 2554 บริษัทและบริษัทย่อยมียอดขายและบริการในประเทศจำนวน 2,415 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 98.41 ของยอดขายและบริการรวม และในงวดปีบัญชี 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมียอดขายและบริการใน
ประเทศจำนวน 2,288 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 98.53 ของยอดขายและบริการรวม บริษัทและบริษัทย่อยจึงมี
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการย้ายฐานการผลิตของลูกค้าซึ่งเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่างๆ ไปประเทศอื่นๆ อันอาจ
ส่งผลกระทบต่อยอดขายของบริษัทและบริษัทย่อย
		
อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบในด้านการจัดหาวัตถุดิบ สาธารณูปโภคพื้นฐาน
และการขนส่งที่ประหยัดในด้านระยะทาง รวมทั้งหากลูกค้าดังกล่าวจะย้ายฐานการผลิตบริษัทและบริษัทย่อยจะทราบ
ล่วงหน้าประมาณไม่ต่ำกว่าหนึ่งปีซึ่งจะทำให้สามารถวางแผนปรับเปลี่ยนการผลิตได้ โดยบริษัทและบริษัทย่อยได้มีการ
ติดตามนโยบายการลงทุนของลูกค้าซึ่งเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้
ในการวางแผนนโยบายการดำเนินธุรกิจและวางแผนการผลิตเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ขณะเดียวกัน บริษัท
มี ค วามหลากหลายในการกระจายธุ ร กิ จ เข้ า สู่ อุ ต สาหกรรมหลั ก ต่ า งๆของประเทศเพื่ อ ลดความเสี่ ย งต่ อ การพึ่ ง พิ ง
อุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งในประเทศโดยเฉพาะและยังมีการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ นอกจากนี้ยังได้
บริการลูกค้าด้วยการจัดหาวัตถุดิบคุณภาพในเกรดต่างๆ ที่หลากหลาย รวมไปถึงการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าในด้าน
กระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ เช่นบริษัทย่อยรายบริษัท ออโต้ เม็ททอล จำกัด ได้กระจายความเสี่ยงโดยการจำหน่าย
สินค้าประเภทท่อสเตนเลส ประเภทท่อไอเสีย ไปยังอุตสาหกรรมรถยนต์ และอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ รวมทั้ง
บริษัทย่อยรายบริษัท สเตนเลสทางเลือก จำกัด ซึ่งเป็นผู้จำหน่ายสเตนเลสเกรดเฉพาะ มีศักยภาพในการจำหน่ายสินค้า
ไปยังผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมยานยนต์ อุสาหกรรมคอมพิวเตอร์ และอุตสาหกรรมอาหาร
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ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเข้ามาของคู่แข่งขันรายใหม่

		
ปัจจุบันการประกอบธุรกิจของบริษัทในด้านการแปรรูปสเตนเลส ได้แก่ การจัดหา แปรรูป ผลิตและจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์สเตนเลส มีผู้ประกอบการในประเทศที่ทำธุรกิจใกล้เคียงกับบริษัทประมาณ 2-3 ราย นอกจากนี้บริษัทย่อย
รายบริษัท ออโต้ เม็ททอล จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายท่อสเตนเลสประเภทท่อไอเสียสำหรับอุตสาหกรรม
ยานยนต์ที่ใช้เครื่องจักรเทคโนโลยี FFX ของประเทศญี่ปุ่น เป็นรายแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และบริษัทย่อย
บริษัท สเตนเลสทางเลือก จำกัด ประกอบธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์สเตนเลสเกรดเฉพาะนิกเกิลต่ำจากประเทศญี่ปุ่น
เพียงรายเดียวในประเทศไทย บริษัทและบริษัทย่อยจึงมีความเสี่ยงจากการเข้ามาของคู่แข่งขันรายใหม่ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบต่อยอดขายและส่วนแบ่งตลาดของบริษัทและบริษัทย่อย

16 บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)

		
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

อย่างไรก็ตาม การประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยต้องอาศัยปัจจัยต่างๆ เกื้อหนุน ประกอบด้วย
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และประสบการณ์ยาวนานในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและตรงกับความ
ต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่างๆ ดังจะเห็นได้จากประสบการณ์
การประกอบธุรกิจของบริษัทเป็นระยะเวลากว่า 20 ปี
ต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจ
ต้องอาศัยความสัมพันธ์ในการทำธุรกิจที่ดีและต่อเนื่องกับผู้ผลิต และ จำหน่ายวัตถุดิบและลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
การประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยต้องใช้เงินลงทุนในเครื่องมือเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพ
บริษัท และบริษัทย่อยรายบริษัท ออโต้ เม็ททอล จำกัด ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน ได้แก่ สิทธิพิเศษทางภาษี รวมถึงการได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบและวัสดุที่จำเป็นที่ต้อง
นำเข้ามาจากต่างประเทศ ได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักร
บริษัท และบริษัทย่อย ยังได้รับการสนับสนุนทางด้านเทคนิคในการผลิตและการตลาดเพื่อสร้างความมั่นใจ
ในด้านคุณภาพ และ การขยายผลิตภัทฑ์ใหม่ๆ เพื่อเพิ่มฐานลูกค้าของบริษัทได้กว้างขวางมากขึ้น จากผู้ร่วมลงทุน
ในบริษัทย่อยคือ Mory Industries Inc. ประเทศญี่ปุ่น

		
จากปัจจัยดังกล่าวข้างต้นส่งผลให้บริษัทและบริษัทย่อยมีความพร้อมและข้อได้เปรียบที่เหนือกว่าต่อการเข้ามา
ของผู้ประกอบการรายใหม่
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ความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพคล่องและการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง

		
บริษัทและบริษัทย่อยประกอบธุรกิจหลักในด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์สเตนเลสม้วนอย่างครบวงจร ธุรกิจหลัก
ประกอบด้วยการจัดหา แปรรูป ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สเตนเลส สินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทและบริษัทย่อย 

คือ สินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินค้าคงเหลือจำนวน 525.20 ล้านบาท 

(คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 35.28 ของสินทรัพย์รวม) และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินค้า
คงเหลือจำนวน 553.95 ล้านบาท (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 36.37 ของสินทรัพย์รวม) บริษัทจึงมีความเสี่ยงหากสินค้า
คงเหลือดังกล่าวไม่มีการหมุนเวียนในระดับที่เหมาะสมซึ่งอาจจะส่งผลต่อสภาพคล่องและฐานะการเงินของบริษัท
และบริษัทย่อย
		
อย่างไรก็ตาม บริษัทและบริษัทย่อยได้นำระบบการจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) มาใช้
และได้พัฒนาระบบดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถสั่งซื้อวัตถุดิบได้ในปริมาณที่ต้องการใช้ ผลิตสินค้าได้ตรงกับ
ความต้องการ และส่งมอบสินค้าได้ตามกำหนดเวลาที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งทำให้บริษัทและบริษัทย่อยมีการบริหารต้นทุน
และการบริหารจัดการสินค้าคงคลังที่มีประสิทธิภาพ ดังจะเห็นได้จากระยะเวลาขายสินค้าของบริษัทและบริษัทย่อย 

เมื่อพิจารณาจากงบการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 มีระยะเวลาการขายสินค้าเฉลี่ย 34 วัน และ ณ วันที่ 

31 มีนาคม 2555 มีระยะเวลาการขายสินค้าเฉลี่ย 40 วัน ส่งผลให้ระยะที่ผ่านมาบริษัทมีต้นทุนวัตถุดิบที่เหมาะสมและ
สภาพคล่องที่แข็งแกร่ง
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โครงสร้างเงินทุน
หลักทรัพย์ของบริษัท
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 320 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 320 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ
320,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

ผู้ถือหุ้น
รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 (วันที่ 13 มิถุนายน 2555*)
รายชื่อผู้ถือ
1.
2.
3.
4.
5.

นายเกษม อัครพงศ์พิศักดิ์ และนางปราณี แซ่คู **
นายประสาน อัครพงศ์พิศักดิ์		
นายประเสริฐ อัครพงศ์พิศักดิ์		
นายวิทวัส อัครพงศ์พิศักดิ์		
นางสาววาสนา อัครพงศ์พิศักดิ์		
รวมกลุ่มอัครพงศ์พิศักดิ์

6.
7.
8.
9.
10.

นายนุชา วัฒโนภาส		
นายแมนวัฒน์ โชคสุวัฒนสกุล		
นายอนันต์ ระวีแสงสูรย์		
นายกุศล อรุณรัตน์สกุล		
นางฐิติมา เอี่ยมสกุล		
รวม

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555
จำนวนหุ้น
สัดส่วน (ร้อยละ)
93,282,180
44,046,100
36,318,500
16,000,200
6,000,020

29.15
13.76
11.35
5.0
1.88

195,647,000

61.14

24,190,900
7,500,000
5,400,000
4,256,900
4,184,000

7.56
2.34
1.69
1.33
1.30

241,178,800

75.36

หมายเหตุ : * วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
** นายเกษม อัครพงศ์พิศักดิ์ เป็นสามีนางปราณี แซ่คู ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกันตามมาตรา 258 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 จึงนับจำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นรวมกัน โดยนายเกษม อัครพงศ์พิศักดิ์ ถือหุ้นในบริษัทจำนวน
93,282,180 หุ้น และนางปราณี แซ่คู ถือหุ้นในบริษัทจำนวน 200 หุ้น

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ดี 

บริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงิน
กำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวไปใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัท
บริษัทย่อย 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท ออโต้ เม็ททอล จำกัด และบริษัท สเตนเลสทางเลือก จำกัด มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ดี บริษัทย่อยอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผล
มีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทย่อยมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวไปใช้เพื่อขยาย
การดำเนินงานของบริษัทย่อย

18 บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)

การจัดการ
โครงสร้างการจัดการ
คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริหาร 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน *

กรรมการผู้จัดการ

(นายประสาน อัครพงศ์พิศักดิ์) 

รองกรรมการผู้จัดการ

(นายอนันต์ มนัสชินอภิสิทธิ์)

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
และการเงิน
(นายวิศิษฐ์
วรยศโกวิท)

ผู้จัดการฝ่ายขาย
และการตลาด
(นายสมนึก
ธนะสาร)

ผู้จัดการฝ่าย
บริหารงาน
(นายจันทร์เพ็ญ
จิตรสวัสดิ์)

ผู้จัดการฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล
(นายบุญจบ
ลิ้มจำเริญ)

รักษาการ
รักษาการ
ผู้จัดการฝ่าย
ฝ่ายวางแผน
ประกันคุณภาพ การผลิต/คลังสินค้า
(นายวรศักดิ์
วงศ์ประกรณ์กุล)

ผู้จัดการโรงงาน
(นายวรศักดิ์
วงศ์ประกรณ์กุล)

(นายวรศักดิ์
วงศ์ประกรณ์กุล)

บริษัทมีคณะกรรมการต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ รายละเอียด

ดังนี้
(ก) คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย
1. นายวันชัย อ่ำพึ่งอาตม์
		
2. นายประสาน อัครพงศ์พิศักดิ์
3. นายอนันต์ มนัสชินอภิสิทธิ์
4. นายสมนึก ธนะสาร
5. นายอนุรุธ ว่องวานิช
6. นายธีระ ณ วังขนาย
7. นายเลิศ นิตย์ธีรานนท์

ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

โดยมี นายอนันต์ มนัสชินอภิสิทธิ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
		

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

		
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท คือ นายประสาน อัครพงศ์พิศักดิ์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายสมนึก ธนะสาร
หรือ นายอนันต์ มนัสชินอภิสิทธิ์ และประทับตราสำคัญของบริษัท
ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
		
คณะกรรมการบริ ษั ท มี อ ำนาจ หน้ า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบในการจั ด การบริ ษั ท ให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยสรุปอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่สำคัญได้ ดังนี้
(1) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี
ของบริษัท
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(2)

จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง

(3)

จัดให้มีการทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชี
ตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

(4)

คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด
แทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว
มีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการ
อาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรืออำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร

 		
ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้คณะผู้บริหารมีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่างๆ โดยมีราย
ละเอียดการมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะผู้บริหาร ซึ่งการมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะ
เป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะผู้บริหารสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งมีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการ
อนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว
(5)

กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท ควบคุมกำกับดูแลการบริหารและ
การจัดการของคณะผู้บริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการ
ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ อันได้แก่ เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติ
อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด
หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท การแก้ไข
หนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ เป็นต้น

		
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิเช่น การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และ
การซื้อหรือขายทรัพย์สินที่สำคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจของบริษัท

(ข)

(6)

พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม

(7)

ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง

(8)

กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือ
เข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็น
กรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับ
กิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ
ก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

(9)

กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาที่บริษัททำขึ้น
หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ

คณะกรรมการบริหาร มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
1. นายประสาน อัครพงศ์พิศักดิ์
ประธานกรรมการบริหาร
2. นายสมนึก ธนะสาร
กรรมการบริหาร
3. นายอนันต์ มนัสชินอภิสิทธิ์
กรรมการบริหาร

(ค) การมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท
		
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2550 ที่มีกรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย ได้พิจารณาเกี่ยวกับการกำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริหาร โดยการมอบอำนาจดังกล่าวสรุปรายละเอียดที่สำคัญได้ดังนี้

20 บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
		
คณะกรรมการบริหารมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงาน
ตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัท กำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอำนาจ
การบริหารต่างๆ ของบริษัท หลักเกณฑ์ในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ที่ประชุม
คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาและอนุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตาม
ผลการดำเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่กำหนด โดยสรุปอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบที่สำคัญได้ดังนี้
(1) พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจำปีตามที่ฝ่ายจัดการเสนอก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาและอนุมัติ ทั้งนี้ ให้รวมถึงการพิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีในระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทในกรณีเร่งด่วน และให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท
เพื่อทราบในที่ประชุมคราวต่อไป
(2)

อนุมัติการซื้อขายสินค้าอันเป็นปกติธุระของบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาทต่อรายการ และไม่เกิน 

600 ล้านบาทต่อเดือน

(3)

อนุมัติค่าใช้จ่ายในการซื้อทรัพย์สินอันมีลักษณะเป็นการลงทุน (รวมถึงการซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์)
นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในงบประมาณประจำปี ในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท

(4)

อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญๆ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามที่จะได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว

(5)

เป็นคณะที่ปรึกษาฝ่ายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายด้านการเงิน การลงทุน การตลาด การบริหารงานบุคคล
และด้านการปฏิบัติอื่นๆ

(6)

จัดสรรเงินบำเหน็จรางวัลซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้วแก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท หรือ
บุคคลใดๆ ที่กระทำกิจการให้บริษัท

(7)

ควบคุมดูแลการดำเนินกิจการของบริษัท

		
ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารได้อนุมัติรายการใดที่กล่าวไว้ในข้างต้น ให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ
ในที่ประชุมคราวต่อไป
 		
ทั้งนี้ อำนาจของคณะกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้งหรือรายการใด
ที่คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับคณะผู้บริหารมีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้ง
กับบริษัท หรือบริษัทย่อย ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าว
จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่
ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะรายการดำเนินธุรกรรม
การค้าปกติทั่วไปของบริษัทที่คณะกรรมการกำหนดกรอบการพิจารณาไว้ชัดเจนแล้ว
		
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2550 ที่มีกรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย ได้พิจารณาเกี่ยวกับการกำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของ
กรรมการผู้จัดการ โดยการมอบอำนาจดังกล่าวสรุปรายละเอียดที่สำคัญได้ดังนี้
ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ
(1) ควบคุม ดูแลการดำเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัท
(2)

ดำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท

(3)

อนุมัติการซื้อขายสินค้าอันเป็นปกติธุระของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อรายการ และไม่เกิน 

250 ล้านบาทต่อเดือน
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(4)

อนุมัติค่าใช้จ่ายในการซื้อสินทรัพย์อันมีลักษณะเป็นการลงทุน (รวมถึงการซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์)
นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในงบประมาณประจำปี ในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อรายการ

(5)

เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย
ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหาร
ของบริษัททุกประการ

		
อย่างไรก็ตาม อำนาจของกรรมการผู้จัดการจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง 

หรือรายการใดที่กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับกรรมการผู้จัดการมีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์
ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการ
อนุมัติรายการดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
รายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็น
ลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทที่คณะกรรมการกำหนดกรอบการพิจารณาไว้ชัดเจนแล้ว
(ง)

คณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
1. นายวันชัย อ่ำพึ่งอาตม์
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายธีระ ณ วังขนาย
กรรมการตรวจสอบ
3. นายเลิศ นิตย์ธีรานนท์
กรรมการตรวจสอบ
โดยมีนางสาวเมธาพร ศรีพระราม เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
3 ปี
กรรมการตรวจสอบ
3 ปี

		
ทั้งนี้ เมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่ง
ตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก
		
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2552 ที่มีกรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย ได้พิจารณาเกี่ยวกับการกำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยการมอบอำนาจดังกล่าวสรุปรายละเอียดที่สำคัญได้ดังนี้
ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้
(1) สอบทานให้ บ ริ ษั ท มี ก ารรายงานทางการเงิ น อย่ า งถู ก ต้ อ งและเปิ ด เผยอย่ า งเพี ย งพอ โดยประสานงานกั บ
ผู้สอบบัญชีและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการ
ตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญ
ในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้
(2)

สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 

ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจน
ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่น
ใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

(3)

สอบทานการปฏิบัติของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

(4)

พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบ
บัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเข้าร่วม
ประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

22 บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)

(5)

พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายกาที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุด
ต่อบริษัท

(6)

ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น ทบทวน
นโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของ
ผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทในรายงานสำคัญๆ ที่ต้องเสนอสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด
ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น

(7)

จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าว
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
(ค) ความเห็ น เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ข้ อ กำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็ น หรื อ ข้ อ สั ง เกตโดยรวมที่ ค ณะกรรมการตรวจสอบได้ รั บ จากการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามกฎบั ต ร
(charter)
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

(8)

รายงานการดำเนิ น งานของคณะกรรมการตรวจสอบให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ทราบเป็ น ประจำอย่ า งน้ อ ย
ไตรมาสละหนึ่งครั้ง

(9)

รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทหากพบหรือสงสัยว่ามีรายการ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะ
ทางการเงินและผลการดำเนินของบริษัท เช่น รายงานที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การทุจริตหรือมี
สิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน, การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ ข้อกำหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

(จ)

คณะกรรมการอิสระมีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
1. นายวันชัย อ่ำพึ่งอาตม์
กรรมการอิสระ
2. นายธีระ ณ วังขนาย
กรรมการอิสระ
3. นายเลิศ นิตย์ธีรานนท์
กรรมการอิสระ

(ฉ)

เจ้าหน้าที่บริหาร
เจ้าหน้าที่บริหาร ของบริษัทประกอบด้วย
1. นายประสาน อัครพงศ์พิศักดิ์
2. นายอนันต์ มนัสชินอภิสิทธิ์
3. นายสมนึก ธนะสาร
4. นางจันทร์เพ็ญ จิตรสวัสดิ์
5. นายวิศิษฐ์ วรยศโกวิท
6. นายบุญจบ ลิ้มจำเริญ
7. นายวรศักดิ์ วงศ์ประกรณ์กุล *
			

กรรมการผู้จัดการ
รองกรรมการผู้จัดการ
ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด
ผู้จัดการฝ่ายบริหารงาน
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ผู้จัดการโรงงาน, รักษาการผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ
และรักษาการผู้จัดการฝ่ายวางแผนการผลิต/คลังสินค้า

หมายเหตุ : * เริ่มงาน ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555

รายงานประจำปี 2554 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 23

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
(ก) การสรรหากรรมการบริษัท
		
แม้ว่าบริษัทจะไม่มีคณะกรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ แต่บริษัทมีนโยบาย
ที่ จ ะสรรหาและพิ จ ารณาคั ด เลื อ กบุ ค คลที่ มี ค วามเหมาะสมมาดำรงตำแหน่ ง กรรมการ โดยพิ จ ารณาจากปั จ จั ย
หลายประการ เช่น ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ หรือสามารถเอื้อประโยชน์ให้กับ
ธุรกิจของบริษัทในอนาคต เป็นต้น เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป โดยบริษัทได้
กำหนดหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งกรรมการ ดังนี้
(1) คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จำนวนกรรมการทั้งหมดนั้น ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรและจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด
(2)

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
(2.1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงตามจำนวนหุ้นที่ตนถือ
(2.2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (2.1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น
กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(2.3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่
จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

(3)

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่
ออกแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกตามจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

		
กรรมการที่ จ ะต้ อ งออกจากตำแหน่ ง ในปี แ รก และปี ที่ ส อง ภายหลั ง จดทะเบี ย นบริ ษั ท นั้ น ให้ ใ ช้ วิ ธี
จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจาก
ตำแหน่ง กรรมการที่จะออกตามวาระนี้อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้
(ข) การสรรหากรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
		
คณะกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการ 3 ท่าน โดยที่ประชุม
คณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นผู้อนุมัติการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และกำหนดให้
คณะกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบอยู่ในวาระคราวละ 3 ปี บริษัทมีนโยบายที่จะสรรหาและพิจารณาคัดเลือก
บุคคลที่มีความเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบโดยพิจารณาจากปัจจัยในแง่ความ
เป็นอิสระ การที่สามารถเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อย ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
โดยในการคัดเลือกคณะกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 5 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ 

นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
(2)

ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัท และไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม
บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

(3)

ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารของบริษัท บริษัท
ในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะข้างต้น
มาก่อนในระยะเวลา 1 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ เว้นแต่คณะกรรมการ
บริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่า การเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อ
การปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ

(4)

ไม่ใช่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

24 บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)

(5)

ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น
ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

(6)

สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือ
ญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

(ค) จำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่
		
จำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มครอบครัวอัครพงศ์พิศักดิ์ มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย 

นายประสาน อัครพงศ์พิศักดิ์, นายอนันต์ มนัสชินอภิสิทธิ์, นายสมนึก ธนะสาร

ค่าตอบแทนผู้บริหาร
(ก)

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
- ค่าตอบแทนกรรมการ
กรรมการ

1. นายวันชัย อ่ำพึ่งอาตม์
2. นายประสาน อัครพงศ์พิศักดิ์
3. นายอนันต์ มนัสชินอภิสิทธิ์
4. นายสมนึก ธนะสาร
5. นายอนุรุธ ว่องวานิช
6. นายธีระ ณ วังขนาย
7. นายเลิศ นิตย์ธีรานนท์
		
รวม

ปีบัญชี 2554
ปีบัญชี 2555
(1 เม.ย. 2553 - 31 มี.ค. 2554) (1 เม.ย. 2554 - 31 มี.ค. 2555)
เบี้ยประชุม บำเหน็จกรรมการ เบี้ยประชุม บำเหน็จกรรมการ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
180,000
160,000
50,000
30,000
60,000
60,000
90,000
60,000
380,000
310,000
-

- ค่าตอบแทนผู้บริหาร (ค่าตอบแทนผู้บริหารที่มีรายชื่ออยู่ในเจ้าหน้าที่บริหาร)
กรรมการ

เงินเดือน		
โบนัส		
ผลตอบแทนอื่นๆ (ค่าติดต่อสื่อสาร)
		
รวม

ปีบัญชี 2554
ปีบัญชี 2555
(1 เม.ย. 2553 - 31 มี.ค. 2554) (1 เม.ย. 2554 - 31 มี.ค. 2555)
จำนวนราย จำนวนเงินรวม จำนวนราย * จำนวนเงินรวม
(บาท)
(บาท)
6
15,809,538
7
18,702,430
6
2,464,350
7
2,573,250
1
18,000
1
18,000
6
18,291,888
7
21,293,680

(ข) ค่าตอบแทนอื่นๆ ที่เป็นตัวเงิน
		
บริ ษั ท และพนั ก งานได้ ร่ ว มกั น จดทะเบี ย นจั ด ตั้ ง กองทุ น สำรองเลี้ ย งชี พ โดยบริ ษั ท จ่ า ยสมทบให้ ใ นอั ต รา
ร้อยละ 5 ของเงินเดือน

รายงานประจำปี 2554 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 25

การกำกับดูแลกิจการ
บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยคณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตาม
มาตรการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยจะปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีของกรรมการบริษัทจดทะเบียนตามที่ตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนด
ไว้ในข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practice for Directors of Listed Companies)
นอกจากนี้ บริษัทยังได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 5 ข้อ (Principle of Good Corporate Governance) ตาม
แนวทางของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเป็นการเสริมสร้างความโปร่งใสและประสิทธิภาพ
ของฝ่ายจัดการ อันจะสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1) สิทธิของผู้ถือหุ้น
		
บริษัทให้ความสำคัญกับการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกๆ คนอย่างเท่าเทียมกัน โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท
ในแต่ละครั้ง บริษัทได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 7 วัน และในการประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงาน
ของบริษัทและแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ และมีการบันทึกการประชุมถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
สามารถตรวจสอบได้
		
นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้นโดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
สามารถมอบอำนาจให้กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบเป็นตัวแทนในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
		
ในการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมในการตรวจสอบ
การดำเนินงานของบริษัท สอบถาม และแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ
(2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
		
บริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินการของบริษัท
บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัท และจะเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้นทุกครั้งที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถ
เข้าร่วมประชุมสามารถมอบอำนาจให้กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบเป็นตัวแทนในการเข้าร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
		
เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับ
มอบอำนาจต้องไม่อนุมัติรายการใดๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยจะปฏิบัติตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท
จดทะเบียน แล้วแต่กรณี
		
(ก)

(ข)

บริษัทได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้
กรณีเป็นรายการธุรกิจปกติและมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้า
โดยทั่วไปและค่าตอบแทนสามารถคำนวณได้จากทรัพย์สินหรือมูลค่าอ้างอิง จะพิจารณาดำเนินการทำรายการ
ดังกล่าวให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และเสนอต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารับทราบทุกๆ ไตรมาส
กรณีเป็นรายการระหว่างกันอื่นๆ นอกเหนือจากข้อ (ก) คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับ
ความจำเป็นในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการนั้นๆ โดยพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ
ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรม และมีการเปรียบเทียบกับราคาของบุคคลภายนอก
หรือราคาตลาด หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น
บริษัทจะจัดให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าว เพื่อนำ
ไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี 

โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว

26 บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)

		
การป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ของผู้บริหาร บริษัทมีระเบียบในการนำข้อมูลภายในของบริษัทที่
ยังไม่ได้เปิดเผยไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น ดังนี้
(ก) บริษัทกำหนดให้มีการป้องกันการนำข้อมูลของบริษัทไปใช้ โดยกำหนดให้หน่วยงานที่รู้ข้อมูลห้ามนำข้อมูลไป
เปิดเผยยังหน่วยงานหรือบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง
(ข) ผู้บริหารของบริษัทที่ได้รับข้อมูลทางการเงินของบริษัท ต้องไม่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวก่อนที่จะเปิดเผย
สู่สาธารณชน โดยการกำหนดห้ามผู้บริหารทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นระยะเวลา 1 เดือน ก่อนที่
งบการเงินจะเปิดเผยสู่สาธารณชน
(ค) บริษัทจะกำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทั้งห้าม
มิให้ผู้บริหารหรือพนักงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่
เกี่ยวข้อง และไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นระยะเวลา 30 วัน ก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน
(3) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
		
บริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(ก) พนักงาน: บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมรวมทั้ง
ให้จัดการอบรมและพัฒนาความรู้ เป็นต้น
(ข) คู่ค้าและเจ้าหนี้: บริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและ/หรือข้อตกลง
ในสัญญาที่ทำร่วมกัน เพื่อก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีทางธุรกิจซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย
(ค) ลูกค้า: บริษัทเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า จัดหา แปรรูป ผลิต และจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพมาจำหน่าย
รวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นจากลูกค้า
(ง) คู่แข่ง: บริษัทปฏิบัติตามกติกาการแข่งขันที่ดี และหลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง
(จ) ผู้ถือหุ้น: บริษัทมุ่งเน้นพัฒนาองค์กรให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทมีรายได้และผลกำไรเพิ่มขึ้น ส่งผล
ให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับสภาพการดำเนินธุรกิจ
(ฉ) ชุมชนและสังคม: บริษัทมีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชน และสังคม รวมทั้งเข้าร่วมในกิจกรรม
เพื่อประโยชน์ต่อสังคม
		
บริษัทได้ออกข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจหรือจรรยาบรรณ (Code of Ethics or Statement) 

เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนในองค์กร ยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของตน
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม โดยบริษัทจะกำกับและติดตามเพื่อให้มีการปฏิบัติตามแนวทางของจริยธรรม
ทางธุรกิจ หรือจรรยาบรรณ ดังกล่าวอย่างจริงจัง รวมถึงการกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ด้วย ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ครั้งที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2550 ได้มีมติอนุมัติข้อพึงปฏิบัติดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
		
บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมและการตรวจสอบภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร มีการ
ควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุม และ
ผู้ประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีการควบคุม
ภายในเกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษัทได้จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ ทั้งนี้
บริษัทได้จัดให้มีการตรวจสอบการควบคุมภายในของบริษัท โดยเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2554 บริษัทได้ลงนาม
		
ในสัญญาแต่งตั้งสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.เซอร์วิสเซส เป็นผู้ตรวจสอบภายในประจำปี 2554 (1 เม.ย. 2554 - 31
มี.ค. 2555) ของบริษัท ขอบเขตการตรวจสอบจะเน้นระบบการควบคุมภายในและการวิเคราะห์ความเสี่ยงของระบบ
เป็นสำคัญ มีขอบเขตโดยสังเขปดังนี้
1.
ตรวจประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน
2.
ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามระบบงานต่างๆ
3.
ตรวจสอบรายการบัญชีที่เกิดขึ้นกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
4.
ตรวจสอบภาระผูกพัน
5.
ตรวจสอบหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
6.
สรุปรายงานการประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในประจำปื
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โดยผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทจะจัดทำรายงานผลตรวจสอบภายในรายไตรมาสและเสนอต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ นอกจากนี้ ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทจะสอบทานรายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญตามที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบมอบหมายเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ประสาน
งานระหว่างผู้ตรวจสอบภายในกับคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารของบริษัท
		
การบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงเป็นอย่างมาก บริษัท
ได้มีการกำหนดและประเมินความเสี่ยงของกิจการ มีการกำหนดมาตรการป้องกันและจัดการความเสี่ยง ซึ่งรวมถึง
ความเสี่ยงที่มีผลต่อการดำเนินงานของบริษัทตามที่ระบุไว้ใน (หัวข้อปัจจัยความเสี่ยง)
(4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
		
นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ
เนื่องจากเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจให้มีการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน คณะกรรมการบริษัท
มีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะปฏิบัติตามหลักการดังกล่าว โดยได้กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท 

ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน กำกับดูแลฝ่ายจัดการให้ดำเนินการนโยบายอย่าง
มีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้น ภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ 

รวมทั้งมุ่งมั่นในเรื่องความโปร่งใสในการดำเนินกิจการ การเปิดเผยข้อมูล และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
		
การประชุ ม คณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษั ท มี ก ำหนดประชุ ม โดยปกติ อ ย่ า งน้ อ ยไตรมาสละ 1 ครั้ ง 

และมี ก ารประชุ ม เพิ่ ม เติ ม ตามความจำเป็ น เลขานุ ก ารคณะกรรมการบริ ษั ท ได้ จั ด ส่ ง หนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม พร้ อ ม
ระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูล
อย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ได้มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร จัดเก็บรายงานการประชุม
ที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้
		

		
		
		
		
		
		
		

ในปี 2553 และ ปี 2554 คณะกรรมการมีการประชุมรายละเอียดดังนี้
ปี 2553
กรรมการ
จำนวนครั้งการประชุม /
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1. นายวันชัย อ่ำพึ่งอาตม์
5/5
2. นายประสาน อัครพงศ์พิศักดิ์
5/5
3. นายอนันต์ มนัสชินอภิสิทธิ์
5/5
4. นายสมนึก ธนะสาร
5/5
5. นายอนุรุธ ว่องวานิช
5/5
6. นายธีระ ณ วังขนาย
5/4
7. นายเลิศ นิตย์ธีรานนท์
5/5

ปี 2554
จำนวนครั้งการประชุม /
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
4/4
4/4
4/4
4/4
4/3
4/3
4/3

		
รายงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท และข้อมูลทางการเงิน
ที่ปรากฏในรายงานประจำปี โดยงบการเงินของบริษัทจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย มี
การพิจารณาใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณ
การที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
		
นอกจากนี้ ยังกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ดูแลพิจารณากลั่นกรองรายงานทางงบการเงิน รวมถึง
การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของบริษัท
		
ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีบุคลากรรับผิดชอบในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ
ที่สำคัญของบริษัทให้ถูกต้อง ทันเวลา และโปร่งใส และในอนาคตคณะกรรมการจะพิจารณากำหนดผู้รับผิดชอบ
เกี่ยวกับ “ผู้ลงทุนสัมพันธ์” เพื่อเป็นตัวแทนในการสื่อสารกับนักลงทุนที่เป็นสถาบัน ผู้ถือหุ้น และนักวิเคราะห์ทั่วไป
		
คณะกรรมการให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้องครบถ้วน โปร่งใส และทั่วถึงทั้งรายงานข้อมูล
ทางการเงินและข้อมูลทั่วไป บริษัทได้มอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์เป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องการเปิดเผย

28 บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญของบริษัท เพื่อเป็นตัวแทนในการสื่อสารกับนักลงทุนที่เป็นสถาบัน ผู้ถือหุ้น และนักวิเคราะห์
ทั่วไป ทั้งนี้ นักลงทุนทั่วไปสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลของบริษัทได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-673-9559 ต่อ 211 

หรือที่ E-mail : ird@lohakit.co.th
(5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
		
คณะกรรมการบริษัทได้มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ
และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย และแผนธุรกิจและ
งบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้กิจการ และความ
มั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
		
		
-

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย
กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 3 ท่าน
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 1 ท่าน
กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน

		
ดังนั้น บริษัทมีกรรมการที่เป็นอิสระจำนวน 3 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 42.86 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
		
การรวมหรือแยกตำแหน่ง ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการ เพื่อเป็นการแบ่งแยก
หน้าที่ในการกำหนดนโยบายกำกับดูแลและบริหารงานประจำ
		
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
		
ค่ า ตอบแทนกรรมการ : บริ ษั ท ได้ ก ำหนดนโยบายค่ า ตอบแทนกรรมการไว้ อ ย่ า งชั ด เจนและโปร่ ง ใส โดย
ค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม รวมทั้งคำนึงประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความ
รับผิดชอบ เพื่อที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ และได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว
		
ค่าตอบแทนผู้บริหาร : ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด 

ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน โดยปัจจุบันบริษัทไม่มี
อนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
		
คณะอนุกรรมการ
		
คณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยมี
การกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบไว้อย่างชัดเจน (รายละเอียดตามเรื่องการจัดการ หัวข้อโครงสร้าง
การจัดการ ข้อ (ค) การมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท)
		
บริษัทยังไม่มีอนุคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน อย่างไรก็ดี บริษัทมีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทน
ที่ เ หมาะสม โดยใช้ ข้ อ มู ล ค่ า ตอบแทนของบริ ษั ท ในอุ ต สาหกรรมเดี ย วกั น และมี ข นาดใกล้ เ คี ย งกั น รวมทั้ ง ใช้ ผ ล
ประกอบการของบริษัทประกอบการพิจารณากำหนด

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทได้มีข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในการควบคุมและการใช้ข้อมูลภายในอย่างรัดกุม โดยเฉพาะข้อมูลแสดงฐานะทางการ
เงินของบริษัท ที่จะต้องผ่านการตรวจสอบ / สอบทาน จากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบทุกครั้ง ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน
(1)

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารและพนักงานในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนี้
ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ใช้ข้อมูลภายในเพื่อทำการ
ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท ก่อนที่ข้อมูลนั้นจะถูกเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปทราบโดยทั่วถึงกัน 

โดยเฉพาะในช่วงระยะเวลา 30 วัน ก่อนที่งบการเงินของบริษัทจะถูกเผยแพร่ต่อสาธารณชน นอกจากนี้ ภายหลังจาก
ที่ข้อมูลได้ถูกเผยแพร่แล้ว บุคคลข้างต้นต้องละเว้นการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนกระทั่งประชาชนที่ได้
รับทราบข้อมูลดังกล่าวได้มีเวลาประเมินข้อมูลที่ได้รับในระยะเวลาพอสมควรแล้ว (7 วัน นับแต่วันที่เผยแพร่)
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(2)

ให้ความรู้แก่กรรมการ และผู้บริหาร ที่มีหน้าที่ที่จะต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยัง
ไม่บรรลุนิติภาวะ เกี่ยวกับการรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัท โดยหากกรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ที่เข้าข่ายมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทตามที่กำหนดไว้
ในประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 14/2540 เรื่อง การจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์
และบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

		
หากมีการกระทำการฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะดำเนินการทางวินัยเพื่อพิจารณาลงโทษตาม
สมควรแก่กรณี เช่น ตักเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงาน เลิกจ้าง เป็นต้น
บุคลากร
(ก) จำนวนบุคลากร ณ 31 มีนาคม 2554 บริษัทมีบุคลากรทั้งสิ้น 215 คน และ 31 มีนาคม 2555 บริษัทมีบุคลากรทั้งสิ้น
200 คน แบ่งตามสายงานต่างๆ ดังนี้
ประเภท
		 ฝ่ายจัดซื้อ		
		 ฝ่ายบัญชีและการเงิน/หน่วยพัฒนาระบบ/ตรวจสอบ
		 ฝ่ายขายและการตลาด		
		 ฝ่ายบริหารงาน		
		 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล		
		 ฝ่ายประกันคุณภาพ		
		 ฝ่ายวางแผนการผลิต/คลังสินค้า/หน่วยจัดส่งยานยนต์
		 ฝ่ายผลิต		
			
รวม

ประจำปี 2554

ประจำปี 2555

6
9
27
4
6
17
58
88
215

7
9
25
2
5
19
56
77
200

(ข)

ข้อพิพาททางด้านแรงงานในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา (31 มีนาคม ปี 2553 - 2555)
- ไม่มี

(ค)

ผลตอบแทนรวมและลักษณะผลตอบแทนที่ให้กับพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร)
ลักษณะผลตอบแทน
(หน่วย: บาท)

		 เงินเดือน / ค่าจ้าง		
		 โบนัส		
		 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสวัสดิการพนักงาน
			
รวม
			
จำนวนพนักงาน

ปีบัญชี 2554
ปีบัญชี 2555
(1 เม.ย. 2553 - 31 มี.ค. 2554) (1 เม.ย. 2554 - 31 มี.ค. 2555)
37,552,016
2,699,980
5,842,637
46,094,633
209

38,821,871
2,506,695
5,311,608
46,640,174
193

(ง) นโยบายในการพัฒนาบุคลากร
		
เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยประกอบธุรกิจหลักด้านการแปรรูปสเตนเลสม้วนอย่างครบวงจร การดำเนินธุรกิจ
หลักของบริษัทและบริษัทย่อยประกอบด้วยการจัดหา แปรรูป ผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์สเตนเลส แก่ลูกค้ากลุ่ม
เป้าหมายซึ่งเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่างๆ บริษัทจึงมีนโยบายมุ่งเน้นทางด้านการพัฒนาบุคลากรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดขององค์กรและเพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจและได้รับประโยชน์สูงสุด
		
บริษัทมีฝ่ายทรัพยากรบุคคล ที่เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก ในส่วนของการ
จัดการฝึกอบรมภายในจะอบรมโดยวิทยากรของบริษัท และ/หรือวิทยากรภายนอก ในส่วนของการจัดการฝึกอบรม
ภายนอกจะพิจารณาจากตำแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานในการกำหนดหลักสูตรและเนื้อหาของการฝึก
อบรม ตลอดจนเลือกสถาบันในการฝึกอบรมให้เหมาะสม

30 บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)

การควบคุมภายใน
สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเพียงพอและเหมาะสมของระบบควบคุมภายในของบริษัท
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2555 วันที่ 24 พฤษภาคม 2555 โดยมีกรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 

5 ส่วน คือ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศ
และการสื่อสารข้อมูล และระบบติดตาม คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในในเรื่องการ
ทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวข้างต้น อย่างเพียงพอแล้ว สำหรับ
การประเมินในเรื่องอื่นๆ คณะกรรมการมีความเห็นว่า มีความเพียงพอแล้วเช่นกัน กล่าวคือ
ด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม
1.
		
บริษัทมีโครงสร้างองค์กร ขอบเขตอำนาจของฝ่ายบริหารต่างๆ ที่ชัดเจน ได้มีการประชุมพนักงานให้แต่ละฝ่าย
กำหนดเป้าหมายเพื่อสรุปเป้าหมายร่วมกัน โดยบริษัทมีการตั้งเป้าหมายในการดำเนินงานประจำทุกปี และได้พิจารณา
ผลดำเนินงานที่แท้จริงมาเปรียบเทียบกับเป้าหมายในการดำเนินงานในการประชุมคณะกรรมการเป็นรายไตรมาส
นอกจากนี้ บริษัทได้มีการจัดทำผังโครงสร้างองค์กรโดยรวมและการแยกสายการบังคับบัญชารวมจนถึงคำบรรยาย
ลั ก ษณะงานอย่างชัดเจนเพื่อให้การบริห ารตามสายบั ง คั บ บั ญ ชาเป็ น ไปอย่ า งคล่ อ งตั ว และยั ง ได้ ก ำหนดนโยบาย
ในการขายและการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างซื่อสัตย์และเป็นธรรม
ด้านการบริหารความเสี่ยง
2.
		
ฝ่ า ยบริ ห ารจะมี ก ารประเมิ น สถานการณ์ ข องเศรษฐกิ จ และประเทศโดยรวมตลอดเวลาเพื่ อ วิ เ คราะห์ ถึ ง
ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยบริษัทจะมีการติดตามการดำเนินงานกับผู้บริหารระดับฝ่ายเป็นประจำทุกเดือน 

การประชุมได้จัดขึ้นเป็นประจำและอย่างต่อเนื่องเพื่อวิเคราะห์ผลประกอบการและสถานการณ์ต่างๆ รวมถึงความเสี่ยง
ในการดำเนินการและความเสี่ยงทางการเงิน และหามาตรการเพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
ด้านการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
3.
		
บริษัทมีการกำหนดขอบเขตหน้าที่และอำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหารและการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบใน
แต่ละระดับและแผนกอย่างชัดเจน นอกจากนั้นผู้ตรวจสอบภายในยังได้ดำเนินการตรวจสอบธุรกรรมต่างๆตลอดทั้งปี
ปัจจุบัน บริษัทยังได้มีมาตรการเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
บุคคลดังกล่าว อย่างเพียงพอและรัดกุมแล้ว โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาการทำรายการดังกล่าวทุก
ไตรมาส และมอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในตรวจสอบการทำรายการดังกล่าวและให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ รวมทั้งให้บริษัทเปิดเผยรายละเอียดและเงื่อนไขการทำรายการดังกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่
ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
		
บริ ษั ท ได้ จั ด การประชุ ม คณะกรรมการอย่ า งน้ อ ยทุ ก ไตรมาส โดยจั ด ส่ ง หนั ง สื อ นั ด ประชุ ม พร้ อ มเอกสาร
ประกอบการประชุมต่างๆ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน สำหรับเรื่องการจัดเก็บและบันทึกบัญชีนั้น บริษัทได้ให้ความ
สำคัญในการจัดเก็บและบันทึกบัญชี โดยบริษัทได้ใช้บริษัท สำนักงานเอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชี
รวมถึงกำกับดูแลให้นโยบายบัญชีของบริษัทเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป เพื่อรายงานให้ฝ่ายบริหารและ
คณะกรรมการสามารถได้รับทราบและสามารถตัดสินใจที่ถูกต้องและได้ โดยเฉพาะข้อมูลทางบัญชีและการเงิน
ระบบการติดตาม
5.
		
บริษัทมีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจและเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงกับเป้าหมาย
ที่กำหนดไว้ โดยต้องมีการชี้แจงเหตุผลส่วนแตกต่างที่เกิดขึ้น รวมถึงการวิเคราะห์ถึงสาเหตุของส่วนแตกต่างๆ นั้นๆ
เพื่อหามาตรการในการดำเนินการแก้ไขอย่างทันท่วงที
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ความเห็นเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของผู้สอบบัญชี
		
จากการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสี้นสุด 31 มีนาคม 2555 นั้น ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้
ศึกษาและประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัท และไม่มีข้อสังเกตเกี่ยวกับระบบการ
ควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัท
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน
		
สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. เซอร์วิสเซส ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท โดยได้นำเสนอผล
การประเมินระบบการควบคุมภายในระดับองค์กร ซึ่งได้ดำเนินการสอบทานต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2555 โดยสรุปการประเมินระบบการควบคุมภายในระดับองค์กรในด้าน
องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและ
การสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม พบว่าบริษัทมีการปฏิบัติในระดับดี
		
นอกจากนี้ ผู้ตรวจสอบภายในได้ทำการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน ของกิจกรรมต่างๆ และ นำเสนอ
รายงานการตรวจสอบภายในของบริษัท ต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส ตามแผนการตรวจสอบ
ประจำปี 2554 (1 เม.ย. 2554 - 31 มี.ค. 2555) โดยผู้ตรวจสอบภายในเชื่อว่ากิจกรรมหลักที่ตรวจสอบดังกล่าวไว้
ข้างต้น มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจสอบ
		
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2555 ได้พิจารณาและรับทราบ
รายงานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในระดับองค์กรของบริษัทจากผู้ตรวจสอบภายใน และจากการตรวจสอบ
ระบบควบคุมภายในตามแผนการตรวจสอบประจำปี 2554 (1 เม.ย. 2554 - 31 มี.ค. 2555) ของ ธุรกรรมต่างๆ พบว่า
บริษัทมีระบบการควบคุมภายในของธุรกรรมดังกล่าวที่เหมาะสมและเพียงพอ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น
ว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสม

32 บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)

รายการระหว่างกัน
1 สรุปรายการระหว่างกันของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่
เกิดขึ้นในปีบัญชี 2554 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555
บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง

จำนวนเงิน
ลักษณะความสัมพันธ์
ลักษณะรายการ
(ล้านบาท) ความเห็นกรรมการตรวจสอบ  
1 เม.ย. 2554 31 มี.ค. 2555
1. บริษัท เง็กเซ่งเชียง บริษัท เง็กเซ่งเชียงเม็ททอล จำกัด บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด		 ราคาขายสินค้าดังกล่าวเป็นไป
 		 เม็ททอล จำกัด
และบริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด 	 (มหาชน) ขายสินค้าให้แก่บริษัท		 ตามปกติธุรกิจของบริษัท โดยมี
			
(มหาชน) มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน 	 เง็กเซ่งเชียงเม็ททอล จำกัด 		 ราคาใกล้เคียงกับราคาที่ขายให้
			
ได้แก่ กลุ่มครอบครัวอัครพงศ์พิศักดิ์				 กับลูกค้ารายใหญ่ของบริษัท
				
ต่อมา เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2550
			
กลุ่มครอบครัวอัครพงศ์พิศักดิ์ ถือหุ้น บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด		 สำหรับค่านายหน้าในอัตรา
			
รวมกันในบริษัท โลหะกิจ เม็ททอล 	 (มหาชน) แต่งตั้งบริษัท เง็กเซ่งเชียง		 ไม่เกินร้อยละ 2 เป็นอัตรา
			
จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 61.14 	 เม็ททอล จำกัด ให้เป็นผู้แทนขาย		 อยู่ในระดับเดียวกับค่านายหน้า
			
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 และ
ผลิตภัณฑ์ในและนอกอาณาเขตเพื่อ		 ที่บริษัทจ่ายให้ตัวแทนจำหน่าย
			
ถือหุ้นรวมกันในบริษัท เง็กเซ่งเชียง ดำเนินการด้านการตลาดและส่งเสริม		 ต่างประเทศที่อยู่ที่ระดับ ร้อยละ
			
เม็ททอล จำกัด ร้อยละ 100.00 	 การขายผลิตภัณฑ์เพื่อขายให้แก่ลูกค้า		 1.5 ถึงร้อยละ 2 ของยอดขาย
			
ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2554
ในนามของบริษัท โลหะกิจ เม็ททอล
				
จำกัด (มหาชน) สัญญาแต่งตั้งผู้แทน
				
ขายมีอายุ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 2
				
มกราคม 2555 ถึง 1 มกราคม 2556
				
โดยระบุค่าตอบแทนการขายในอัตรา
				
ไม่เกินร้อยละ 2 ของยอดขายใน
				
แต่ละเดือน โดยจะได้รับเงินหลังจาก
				
ที่บริษัทได้รับเงินจากลูกค้าแล้ว
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
2. นายประสาน 	
		 อัครพงศ์พิศักดิ์
			
			
			
			
			
			

ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลา
สัญญาแต่งตั้งผู้แทนขายช่วงแรก
ดังกล่าว บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล
จำกัด (มหาชน) อาจจะต่ออายุสัญญา
คราวละไม่เกิน 1 ปี ในกรณีที่มิได้มี
การดำเนินการใดๆ เมื่อครบกำหนด
อายุสัญญาแต่ละครั้ง ให้ถือว่าคู่
สัญญาประสงค์จะต่ออายุสัญญานี้
ออกไปอีกคราวละ 1 ปี
- ขายสินค้า
- ลูกหนี้การค้า
- ค่านายหน้า
- ค่านายหน้าค้างจ่าย

56.74
5.06
0.20
0.03

นายประสาน อัครพงศ์พิศักดิ์ ดำรง
ตำแหน่งกรรมการ และกรรมการ
ผู้จัดการในบริษัท รวมทั้งเป็น
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท
นายประสาน อัครพงศ์พิศักดิ์ ถือหุ้น
ในบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 13.76
(ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555)
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2 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการทำรายการะหว่างกันดังกล่าว มีความจำเป็นและสมเหตุสมผล เนื่องจาก
ราคาขายสินค้าดังกล่าวเป็นไปตามปกติธุรกิจของบริษัท โดยมีราคาใกล้เคียงกับราคาที่ขายให้กับลูกค้ารายใหญ่ของบริษัท สำหรับ
ค่านายหน้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 2 เป็นอัตราอยู่ในระดับเดียวกับค่านายหน้าที่บริษัทจ่ายให้ตัวแทนจำหน่ายต่างประเทศอยู่ที่
ระดับร้อยละ 1.5 ถึงร้อยละ 2 ของยอดขาย
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ตรวจสอบแล้วพบว่าในงวดสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2555 ไม่พบว่าลูกค้า
ที่เง็กเซ่งเชียงเป็นตัวแทนจำหน่าย เคยเป็นลูกค้าของบริษัทมาก่อน
3 มาตรการและขั้นตอนการทำรายการระหว่างกัน
ในการทำรายการระหว่างกันจะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี 

คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทจะต้องไม่อนุมัติรายการใดๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย
กรณีที่มีรายการระหว่างกันของบริษัท บริษัทย่อย (ถ้ามี) หรือบริษัทร่วม (ถ้ามี) กับบุคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทมีมาตรการและขั้นตอนดังนี้
(1) กรณีเป็นรายการธุรกิจปกติและมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าโดย
ทั่วไปและค่าตอบแทนสามารถคำนวณได้จากทรัพย์สินหรือมูลค่าอ้างอิง จะพิจารณาดำเนินการทำรายการดังกล่าวให้
เป็ น ไปตามข้ อ กำหนดของสำนั ก งานคณะกรรมการกำกั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ และข้ อ กำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบพิจารณารับทราบทุกๆ ไตรมาส
(2)

กรณีเป็นรายการระหว่างกันอื่นๆ นอกเหนือจากข้อ (1) คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความ
จำเป็นในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการนั้นๆ โดยพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไป
ตามลักษณะการดำเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรม และมีการเปรียบเทียบกับราคาของบุคคลภายนอกหรือราคาตลาด
หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่ มี ค วามชำนาญในการพิ จ ารณารายการระหว่ า งกั น ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น บริ ษั ท จะจั ด ให้
ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการ
ตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย
จะไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว

(3)

บริษัทจะมีการเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชี
ของบริษัท รวมถึงจะมีการเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี

(4)

บริ ษั ท จะปฏิ บั ติ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ และในกรณี ที่ บ ริ ษั ท มี ห ลั ก ทรั พ ย์
จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย บริ ษั ท จะปฏิ บั ติ ต ามข้ อ บั ง คั บ ประกาศ คำสั่ ง หรื อ ข้ อ กำหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดจนถึงปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

4 นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต
นโยบายการทำรายการระหว่างกันในอนาคต คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความจำเป็น และความสมเหตุสมผล
ของการเข้าทำรายการ และเป็นประโยชน์สูงสุดของบริษัท และจะพิจารณากำหนดราคาและเงื่อนไขการทำรายการให้เป็นไป
ตามการค้าปกติทั่วไปซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบ
หรือผู้สอบบัญชีของบริษัท หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความ
สมเหตุสมผลของการทำรายการระหว่างกันที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งบริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน

34 บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)
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ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่วน ความสัมพันธ์
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
การถือหุ้น ทางครอบครัว ช่วงเวลา (ปี)
ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ในบริษัท
ระหว่าง
(ณ 31 มี.ค.
ผู้บริหาร
2555)
1. นายวันชัย อ่ำพึ่งอาตม์
64 ปี - ปริญญาโท
2548 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ
- บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน) /
		 ประธานกรรมการ, กรรมการ			 สาขาบริหารการจัดการ					 กรรมการอิสระ และประธาน		 แปรรูปสเตนเลสม้วนอย่างครบวงจร
		 อิสระ, และประธานกรรมการ			 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ					 กรรมการตรวจสอบ
		 ตรวจสอบ			 ศศินทร์			
2545 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ และกรรมการ - บริษัท มูราโมโต้ อิเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด
 					 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย					 ตรวจสอบ		 (มหาชน) / ผลิตและส่งออกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
				 - ปริญญาตรี			
2548 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ และประธาน - บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) /
 					 สาขาพาณิชยศาสตร์					 กรรมการตรวจสอบ		 ธุรกิจลงทุน
 					 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย			
2549 - 2554 - กรรมการ
- องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
				 - อบรมหลักสูตร Director			
2550 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ และกรรมการ - บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) /
 					 Accreditation Program					 ตรวจสอบ		 ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปและเครื่องหนัง
 					 รุ่นที่ 35/2005 วันที่ 1			
2547 - 2550 - ประธานกรรมการบริหาร
- บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด /
 					 เมษายน 2548							 ผลิตและจำหน่ายยาจากสมุนไพรทุกชนิด
								
2551 - 2552 - กรรมการ และกรรมตรวจสอบ - การไฟฟ้านครหลวง
2. นายประสาน อัครพงศ์พิศักดิ์* 53 ปี - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ ร้อยละ 13.76
2532 - ปัจจุบัน - กรรมการ
- บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน) /
		 กรรมการ, ประธานกรรมการ			 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ					 ประธานกรรมการบริหาร		 แปรรูปสเตนเลสม้วนอย่างครบวงจร
		 บริหาร และกรรมการผู้จัดการ			 ศศินทร์					 และกรรมการผู้จัดการ
 					 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย			
2544 - ปัจจุบัน - กรรมการ
- บริษัท ซูมรูม จำกัด / ธุรกิจรับจัดงาน
				 - ปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยี			
2548 - ปัจจุบัน - กรรมการ
- บริษัท ดี-สเตนเลส จำกัด /
 					 และการจัดการอุตสาหกรรม							 จำหน่ายสเตนเลสเกรดเฉพาะ
 					 สถาบันเทคโนโลยี			
2545 - ปัจจุบัน - กรรมการ
- บริษัท ทรูมายด์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด /
					 พระจอมเกล้า วิทยาเขต							 ให้บริการให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ การตลาด การเงิน
					 พระนครเหนือ			
2547 - ปัจจุบัน - กรรมการ
- บริษัท ออโต้ เม็ททอล จำกัด /
 				 - อบรมหลักสูตร Director						
ผลิตและจำหน่ายท่อไอเสียสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์
 					 Accreditation Program
 					 รุ่นที่ 37/2005
 				 - อบรมหลักสูตร DCP
 					 รุ่นที่ 60/2005

ลำดับ
ที่

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร

36 บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ : * กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่วน ความสัมพันธ์
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
การถือหุ้น ทางครอบครัว ช่วงเวลา (ปี)
ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ในบริษัท
ระหว่าง
(ณ 31 มี.ค.
ผู้บริหาร
2555)
3. นายอนันต์ มนัสชินอภิสิทธิ์*
49 ปี - ปริญญาโทบัญชี
2548 - ปัจจุบัน - กรรมการ กรรมการบริหาร
- บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน) /
		 กรรมการ, กรรมการบริหาร, 			 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย					 และรองกรรมการผู้จัดการ		 แปรรูปสเตนเลสม้วนอย่างครบวงจร
		 และรองกรรมการผู้จัดการ		 - ปริญญาตรีบัญชี			
2551 - ปัจจุบัน - กรรมการ
- บริษัท ออโต้ เม็ททอล จำกัด /
					 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย							 ผลิตและจำหน่ายท่อไอเสียสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์
				 - อบรมหลักสูตร DCP			
2551 - ปัจจุบัน - กรรมการ
- บริษัท ดี-สเตนเลส จำกัด /
 					 รุ่นที่ 92/2007							 จำหน่ายผลิตภัณฑ์สเตนเลสเกรดเฉพาะ
								
2543 - 2548 - ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและ
- บริษัท ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด / ผลิตและ
										 การเงิน		 จำหน่ายอุปกรณ์กระจายและควบคุมกระแสไฟฟ้า
4. นายสมนึก ธนะสาร*
47 ปี - ปริญญาตรี
2551 - ปัจจุบัน - กรรมการ และกรรมการบริหาร - บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน) /
		 กรรมการ, กรรมการบริหาร,			 คณะเศรษฐศาสตร์							 แปรรูปสเตนเลสม้วนอย่างครบวงจร
		 ผู้จัดการฝ่ายขายและตลาด			 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์			
2542 - ปัจจุบัน - ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด - บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน) /
				 - อบรมหลักสูตร DCP							 แปรรูปสเตนเลสม้วนอย่างครบวงจร
					 รุ่นที่ 106/2008			
2551 - ปัจจุบัน - กรรมการ
- บริษัท ออโต้ เม็ททอล จำกัด /
												 ผลิตและจำหน่ายท่อไอเสียสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์
								
2551 - ปัจจุบัน - กรรมการ
- บริษัท ดี-สเตนเลส จำกัด /
												 จำหน่ายผลิตภัณฑ์สเตนเลสเกรดเฉพาะ
5. นายอนุรุธ ว่องวานิช
50 ปี - ปริญญาโท
2548 - ปัจจุบัน - กรรมการ
- บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน) /
		 กรรมการ			 คณะบริหารธุรกิจ 							 แปรรูปสเตนเลสม้วนอย่างครบวงจร
					 สาขาการจัดการสถาบัน			
2539 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการบริหาร
- บริษัท อังกฤษตรางู (แอล.พี.) จำกัด /
					 บัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 							 ผลิตน้ำหอม เครื่องสำอาง ยารักษาโรค
					 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย			
2547 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการบริหาร
- บริษัท ว่องวานิช โฮลดิ้ง จำกัด / ธุรกิจลงทุน
				 - ปริญญาตรี 			
2539 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการบริหาร
- บริษัท ห้างขายยาอังกฤษ (ตรางู) จำกัด /
					 สาขาเศรษฐศาสตร์และ							 ผู้จัดจำหน่ายสินค้าของใช้ส่วนตัว และเวชภัณฑ์
					 รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย							 สมุนไพร
					 ฮาวาย มลรัฐฮาวาย			
2551 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการบริหาร
- บริษัท ฟาร์มาคอสเม็ท จำกัด (มหาชน) /
					 ประเทศสหรัฐอเมริกา							 ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ถนอมผิว และเครื่องสำอาง

ลำดับ
ที่

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร
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ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่วน ความสัมพันธ์
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
การถือหุ้น ทางครอบครัว ช่วงเวลา (ปี)
ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ในบริษัท
ระหว่าง
(ณ 31 มี.ค.
ผู้บริหาร
2555)
6. นายธีระ ณ วังขนาย
55 ปี - หลักสูตรนักบริหารชั้นสูง
2548 - ปัจจุบัน - กรรมการ กรรมการอิสระ
- บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน) /
		 กรรมการ, กรรมการอิสระ			 (Senior Executive					 และกรรมการตรวจสอบ		 แปรรูปสเตนเลสม้วนอย่างครบวงจร
		 และกรรมการตรวจสอบ			 Program) สถาบันบัณฑิต			
2546 - ปัจจุบัน - กรรมการ
- บริษัท เอสติมา คอนซัลติ้ง จำกัด /
	 				 บริหารธุรกิจศศินทร์ 							 ค้าอาหารสด อาหารแห้ง และอาหารสำเร็จรูป
					 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย			
2530 - ปัจจุบัน - กรรมการ
- บริษัท การค้าอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด /
				 - วิทยาลัยเทคโนโลยีด้าน							 ส่งออกน้ำตาล
					 น้ำตาล รัฐควีนสแลนด์ 			
2537 - ปัจจุบัน - กรรมการ
- บริษัท ครีเดนซ์ จำกัด / ขายส่งน้ำตาล
					 ประเทศออสเตรเลีย			
2529 - ปัจจุบัน - กรรมการ
- บริษัท เจ้าจอม จำกัด /
				 - สถาบันด้านเทคโนโลยีแห่ง							 รับฝากเก็บน้ำตาล ขนถ่ายน้ำตาล
					 เวสเทิร์นออสเตรเลีย 			
2535 - ปัจจุบัน - กรรมการ
- บริษัท น้ำตาลมหาวัง จำกัด /
					 ประเทศออสเตรเลีย							 ผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย
				 - อบรมหลักสูตร DCP			
2535 - ปัจจุบัน - กรรมการ
- บริษัท น้ำตาลราชสีมา จำกัด /
					 รุ่นที่ 54/2005 							 ผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย
					 เดือนมีนาคม 2548		 	
2535 - ปัจจุบัน - กรรมการ
- บริษัท น้ำตาลรีไฟน์ชัยมงคล จำกัด /
												 ผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย
								
2530 - ปัจจุบัน - กรรมการ
- บริษัท น้ำตาลวังขนาย จำกัด /
												 ผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย
 								
ปัจจุบัน
- กรรมการ
- บริษัท วังขนาย จำกัด / การเกษตรและพาณิชย์
								
2531 - ปัจจุบัน - กรรมการ
- บริษัท วังขนาย เทอร์มินัล จำกัด / ขนถ่ายน้ำตาล
								
2534 - ปัจจุบัน - กรรมการ
- บริษัท วังบิซิเนส จำกัด /
												 ดำเนินการผ่านพิธีการศุลกากร
								
2535 - ปัจจุบัน - กรรมการ
- บริษัท อ่างทองคลังสินค้า จำกัด /
												 รับฝากเก็บน้ำตาล ขนถ่ายสินค้า
								
2535 - ปัจจุบัน - กรรมการ
- บริษัท อ่าวไทยคลังสินค้า จำกัด / สินค้าเกษตร
								
2530 - ปัจจุบัน - กรรมการ
- บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาล ที.เอ็น. จำกัด /
												 ผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย
								
ปัจจุบัน
- กรรมการ
- บริษัท อุตสาหกรรมอ่างเวียน จำกัด /
												 ผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย

ลำดับ
ที่

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร
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ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่วน ความสัมพันธ์
การถือหุ้น ทางครอบครัว ช่วงเวลา (ปี)
ในบริษัท
ระหว่าง
(ณ 31 มี.ค.
ผู้บริหาร
2555)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

7. นายเลิศ นิตย์ธีรานนท์
50 ปี - Master of Business
2548 - ปัจจุบัน - กรรมการ กรรมการอิสระและ - บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน) /
		 กรรมการ, กรรมการอิสระ			 Administration					 กรรมการตรวจสอบ		 แปรรูปสเตนเลสม้วนอย่างครบวงจร
		 และกรรมการตรวจสอบ			 (International Business) 			
2527 - ปัจจุบัน - กรรมการ
- บริษัท โรแยลคอนคอร์ด อินเตอร์เทรด จำกัด /
					 University of Southern 							 ให้บริการขายสินค้า
					 California U.S.A.
				 - Bachelor of Science
					 Mechanical Engineering
					 and Applied Mechanics
					 University of
					 Pennsylvania U.S.A.
				 - อบรมหลักสูตร Director
 					 Accreditation Program
 					 รุ่นที่ 35/2005 วันที่ 1
 					 เมษายน 2548
		
8. นางจันทร์เพ็ญ จิตรสวัสดิ์
41 ปี - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
2550 - ปัจจุบัน - ผู้จัดการฝ่ายบริหารงาน
- บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน) /
		 ผู้จัดการฝ่ายบริหารงาน			 ชั้นสูง ปวส. วิบูลย์บริหาร							 แปรรูปสเตนเลสม้วนอย่างครบวงจร
					 ธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์			
2545 - 2549 - ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
- บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน) /
					 ธุรกิจ							 แปรรูปสเตนเลสม้วนอย่างครบวงจร
9. นายวิศิษฐ์ วรยศโกวิท
45 ปี - ปริญญาตรี การบัญชี
2552 - ปัจจุบัน - ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน - บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน) /
		 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน			 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์							 แปรรูปสเตนเลสม้วนอย่างครบวงจร
								
2551 - 2552 - ผู้จัดการส่วนกลางด้านการเงิน - บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด /
												 ผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืช ดอกไม้
								
2547 - 2550 - ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
- บริษัท อัลฟา - ลาวาล (ไทยแลนด์) จำกัด /
												 จัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ทางด้านวิศวกรรม
								
2541 - 2547 - ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
- บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด /
												 จัดจำหน่ายน้ำยาเคมีทางการแททย์และอุปกรณ์
												 เครื่องจักรทางการแพทย์

ลำดับ
ที่

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร
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อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา

11. นายวรศักดิ์ วงศ์ประกรณ์กุล 46 ปี - MBA มหาวิทยาลัยบูรพา
2555 - ปัจจุบัน - ผู้จัดการฝ่ายผลิต
- บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน) /
		 ผู้จัดการโรงงาน		 - วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร์ 							 แปรรูปสเตนลสม้วนอย่างครบวงจร
					 เครื่องกล			
2549 - 2554 - ผู้จัดการการผลิตสินค้า
- บริษัท สยามอุตสาหกรรม ยิปซัม จำกัด
					 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย					 มูลค่าเพิ่ม

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง

สัดส่วน ความสัมพันธ์
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
การถือหุ้น ทางครอบครัว ช่วงเวลา (ปี)
ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ในบริษัท
ระหว่าง
(ณ 31 มี.ค.
ผู้บริหาร
2555)
10. นายบุญจบ ลิ้มจำเริญ
52 ปี - ปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์
2554 - ปัจจุบัน - ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล - บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน) /
		 ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล			 (บริหารรัฐกิจ)							 แปรรูปสเตนลสม้วนอย่างครบวงจร
					 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์			
2553 - 2554 - ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากร
- บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
				 - ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์					 บุคคล		 พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					 (บริหารรัฐกิจ)			
2547 - 2552 - ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากร - กลุ่มบริษัท นันยางเท็กซ์ไทล์
					 เกียรตินิยมอันดับ 2					 บุคคล		 ผู้ผลิต และจำหน่ายสิ่งทอครบวงจร
					 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์			
2542 - 2547 - ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล - บริษัท ไอ ดี เอส โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
										 และฝึกอบรม
- บริหารจัดการ และบริการด้านซัพพลายเชน
								
2537 - 2542 - ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล - บริษัท จาร์ดีน แมทธีสัน (ประเทศไทย) จำกัด
												 บริการ และติดตั้งงานด้านระบบวิศวกรรม

ลำดับ
ที่

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
1. ผลการดำเนินงาน
(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินรวม
รายได้จากการขายและบริการ
รายได้อื่น
รายได้รวม
ต้นทุนขายและบริการ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
รวมค่าใช้จ่าย
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
กำไรสุทธิ
ส่วนแบ่งกำไรสุทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของ
	   บริษัทย่อย
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

เม.ย. 2554 มี.ค. 2555
2,287.87
34.07
2,321.94
2,037.69
50.40
67.61
2,155.70
166.24
-19.60
1.62
-25.78
122.48
-25.76
96.72

ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค.
เม.ย. 2553 - เปลี่ยนแปลง
มี.ค. 2554
2,415.00
-127.13
39.35
-5.28
2,454.35
-132.41
2,137.16
-99.47
57.76
-7.36
62.78
4.83
2,257.70
-102.00
196.65
-30.41
-16.85
-2.75
1.39
0.23
-29.16
3.38
152.03
-29.55
-12.92
-12.84
139.11

-42.39

% เปลี่ยนแปลง
-5.3%
-13.4%
-5.4%
-4.7%
-12.7%
-7.7%
-4.5%
-15.5%
16.3%
16.5%
11.6%
-19.4%
99.4%
-30.5%

ผลประกอบการงวดประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิในส่วนของบริษัทใหญ่
จำนวน 96.72 ล้านบาท ลดลง 42.39 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 30.5 เมื่อเทียบผลประกอบการช่วงเดียวกันของปีก่อน 

ซึ่งมีผลกำไรสุทธิ 139.11 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากเหตุการณ์สึนามิที่เกิดขึ้นในญี่ปุ่นและการเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่
ในหลายพื้นที่ของประเทศไทยซึ่งรวมถึงพื้นที่เขตอุตสาหกรรมหลักและสำคัญของประเทศ ทั้งสองเหตุการณ์ส่งผลต่อห่วงโซ่
อุปทานการผลิตในประเทศไทยโดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และ ฮาร์ดดิสก์ ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อย
เป็นส่วนหนึ่งในห่วงโซ่การผลิตจึงได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้น โดยยอดขายและกำไรได้ชะลอตัวลง จากเดิม
ที่คาดหวังการเติบโตในปีปัจจุบัน อย่างไรก็ตามยอดขายและผลประกอบการในไตรมาสสุดท้ายของปีบัญชีปัจจุบันได้แสดง
ผลประกอบการที่ดีและฟื้นตัวขึ้นอย่างชัดเจนโดยเฉพาะยอดขายประเภทสินค้าประเภทท่อ ทั้งนี้คาดว่าจะกลับสู่ภาวะปกติ
ในระยะเวลาอันใกล้ เนื่องจากอุตสาหกรรมหลักของประเทศโดยเฉพาะยานยนต์ได้ฟื้นตัวเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ ในไตรมาสที่ 1
ของปี 2555
ทั้งนี้กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้ลดลง 30.41 ล้านบาท ในขณะที่มีค่าใช้จ่ายจากภาษีเงินได้นิติบุคคลลดลง
3.38 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายทางการเงินเพิ่มขึ้น 2.75 ล้านบาทจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้โดยรวมที่ปรับตัวสูงขึ้นจากปีก่อนหน้า และมี
ส่วนแบ่งกำไรสุทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น 12.84 ล้านบาทในปีปัจจุบันเนื่องจากส่วนแบ่งกำไรเต็มปี
แก่ผู้ถือหุ้นรายส่วนน้อยของบริษัทย่อย ทั้งนี้ส่วนแบ่งกำไรในปีก่อนหน้านั้นมีระยะเวลาเพียงหกเดือน เนื่องจากการขาย
เงินลงทุนบางส่วนของบริษัทย่อยให้แก่พันธมิตรธุรกิจจากญี่ปุ่น Mory Industrial Inc, เกิดในเดือนตุลาคม ปี 2553
1.1 รายได้
		
รายได้สำหรับงวดประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและบริการ
จำนวน 2,287.87 ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้จากการขายและบริการจำนวน 2,415.00
ล้านบาท ลดลงในอัตราร้อยละ 5.3 สาเหตุหลักจากเหตุการณ์สึนามิที่เกิดขึ้นในญี่ปุ่นและน้ำท่วมใหญ่ในหลายพื้นที่
ของประเทศไทย ทั้งสองเหตุการณ์ได้ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่กำลังการผลิตของอุตสาหกรรมต่างๆ 
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โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้า บริษัทและบริษัทย่อยจึงได้รับผลกระทบต่อเนื่องจากสองเหตุการณ์
ใหญ่ที่เกิดขึ้น
		
รายได้จากการขายของบริษัทและบริษัทย่อยส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการขายในประเทศ โดยในงวดประจำปี
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายในประเทศคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 97.75 

ของรายได้รวมจากการขายและบริการ

รายได้ตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ร้านค้าส่ง
14%
อุตสาหกรรมอาหาร
7%

การส่งออก อื่นๆ
2%
2%

อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
22%

อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์
3%
อุตสาหกรรมก่อสร้าง
13%

อุตสาหกรรมยานยนต์
37%

1.2 รายได้อื่น
		
รายได้อื่น ได้แก่ รายได้จากดอกเบี้ยรับ กำไรจากการขายทรัพย์สิน รายได้จากการขายเศษเหล็ก สำหรับ
งวดประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 จำนวน 34.07 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 13.4 จากงวดเดียวกันของปีก่อน
ตามลำดับ ทั้งนี้การลดลงเนื่องมาจากการรับรู้กำไรจากการขายเงินลงทุนบางส่วนในบริษัทย่อยจำนวน 5.79 ล้านบาท
ในปีก่อนหน้าแต่ไม่มีกำไรดังกล่าวในปีปัจจุบัน
		
รายได้อื่นที่สำคัญ คือ รายได้จากการขายเศษเหล็ก ซึ่งมีที่มาจากการที่บริษัทและบริษัทย่อยนำวัตถุดิบประเภท
แผ่นสตนเลสรีดเย็นชนิดม้วน แผ่น และแถบ มาผ่านกระบวนการแปรรูปต่างๆ ตามคำสั่งของลูกค้า เช่น การตัดตาม
ความกว้าง ยาว ตามที่ลูกค้ากำหนด และมีเศษที่เหลือจากการแปรรูปดังกล่าว โดยบริษัทและบริษัทย่อยนำเศษที่เหลือ
ดังกล่าวไปจำหน่าย และบันทึกบัญชีเป็นรายได้อื่น
1.3 ต้นทุนขาย
		
ต้นทุนขายส่วนใหญ่ของบริษัทและบริษัทย่อยมาจากต้นทุนวัตถุดิบประเภทสเตนเลสรีดเย็นชนิดม้วนและแผ่น
และสเตนเลสเกรดเฉพาะ ซึ่งทางบริษัทและบริษัทย่อยได้นำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สเตนเลสประเภทต่างๆ โดยในงวด
ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนขายจำนวน 2,037.69 ล้านบาท หรือคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 87.75 ของรายได้รวม เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบงวดประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 

ที่มีต้นทุนขายจำนวน 2,137.16 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 87.07 ของรายได้รวม บริษัทและบริษัทย่อย
มีต้นทุนขายที่ลดลงในอัตราร้อยละ 4.7 ในขณะที่รายได้จากการขายและบริการที่ลดลงในอัตราร้อยละ 5.3 เมื่อเทียบกับ
ปีก่อนหน้า การที่สัดส่วนต้นทุนขายต่อรายได้รวมเพิ่มขึ้นมีสาเหตุสำคัญเนื่องจากยอดขายที่ชะลอตัวจากเหตุการณ์
สึนามิและน้ำท่วมดังกล่าวข้างต้นในกลุ่มสินค้ามีความสามารถในการกำไร และร้อยละต้นทุนขายที่ลดลงในสัดส่วนน้อย
กว่าร้อยละยอดขายที่ลดลงเล็กน้อยเป็นผลจากปริมาณการผลิตโดยรวมชะลอตัวตามปริมาณขาย
1.4 ค่าใช้จ่ายในการขาย
		
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่สำคัญประกอบด้วยค่าใช้จ่ายพนักงานขาย ค่าขนส่ง ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
การขาย โดยงวดประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขาย จำนวน 50.40
ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีค่าใช้จ่ายในการขายจำนวน 57.76 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรา
ที่ลดลงร้อยละ 12.7 เนื่องมาจากการควบคุมค่าใช้จ่ายในช่วงที่ยอดขายชะลอตัวและการติดตามหนี้ค้างชำระจาก
ลูกหนี้รายหนึ่งและจะได้รับการชำระหนี้จากลูกหนี้เป็นจำนวนเงิน 4.04 ล้านบาท โดยยอดลูกหนี้จำนวนนี้ได้รับการ
สำรองเต็มจำนวนในปีบัญชีก่อนหน้านี้
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สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้รวมสำหรับงวดประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 เท่ากับร้อยละ
2.17 โดยลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้รวม คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 2.35
1.5 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
		
ค่าใช้จ่ายในการบริหารที่สำคัญประกอบด้วยค่าใช้จ่ายผู้บริหาร และ ค่าใช้จ่ายพนักงานแผนกต่างๆ นอกเหนือ
จากฝ่ายขาย ค่าเช่าสำนักงาน และ ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการต่างๆ โดยงวดประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
2555 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการบริหาร จำนวน 67.61 ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน
ที่มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 62.78 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.7 ทั้งนี้เกิดจากการชำระเงินเพิ่ม
ภาษีเงินได้นิติบุคคลเต็มจำนวน 2.5 ล้านบาท โดยค่าใช้จ่ายในส่วนนี้มีสาเหตุจากการประมาณการทางภาษีกลางปี
และการนำส่งภาษีต่ำไปในอดีต นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายที่สำคัญในการบริหารเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคคลตามปกติประจำปี
ของเจ้าหน้าที่แผนกต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในด้านการบริหาร
 		
ค่าใช้จ่ายในการบริหารคิดเป็นสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้รวมสำหรับงวดประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31
มีนาคม 2555 เท่ากับร้อยละ 2.91 เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้รวม
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.55
1.6 กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้ และกำไร (ขาดทุน) สุทธิ
		
ในงวดประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมีผลกำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ย
จ่ายและภาษีเงินได้จำนวน 166.24 ล้านบาทเมื่อหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจำนวน 19.60 ล้านบาท และภาษีเงินได้
จำนวน 25.78 ล้ า นบาท และส่ ว นแบ่ ง กำไรสุ ท ธิ ข องผู้ ถื อ หุ้ น ส่ ว นน้ อ ยของบริ ษั ท ย่ อ ยจำนวน 25.76 ล้ า นบาท 

เมื่อรวมกับส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมจำนวน 1.62 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทและบริษัทย่อยมีผลกำไร
สุทธิ 96.72 ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีผลกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้จำนวน 

196.65 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 139.11 ล้านบาท โดยกำไรสุทธิลดลงร้อยละ 30.5
1.7 ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
		
ในเดือน เมษายน 2552 บริษัทได้ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท โมรี่ โลหะกิจ (ประเทศไทย) จำกัดโดยมีเงิน
ลงทุนในหุ้นสามัญในสัดส่วนร้อยละ 49 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทรับรู้ส่วนแบ่งกำไร
ในงบการเงินรวมตามวิธีส่วนได้เสียจำนวน 1.62 ล้านบาท และ 1.39 ล้านบาท ตามลำดับ
1.8 ภาษีเงินได้นิติบุคคล
		
ในงวดประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 บริษัทและบริษัทย่อย มีภาษีเงินได้จากผลกำไรจากการดำเนินงาน
จำนวน 25.78 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 11.6 ทั้งนี้บริษัทได้รับรู้ภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราภาษี
เงินได้นิติบุคคลปกติที่ร้อยละ 30 เนื่องจากการใช้อัตราภาษีลดในฐานะเป็นบริษัทจดทะเบียนได้สิ้นสุดเมื่อรอบปีบัญชี
ก่อนหน้า
1.9 ส่วนแบ่งกำไรสุทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
		
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2553 บริษัทใหญ่มีการขายเงินลงทุนบริษัทย่อยให้แก่พันธมิตรธุรกิจจากญี่ปุ่น Mory
Industrial Inc, จึงมีการรับรู้ส่วนแบ่งของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อยจากผลกำไรสุทธิในบริษัทย่อยตามสัดส่วน
การถือหุ้น สำหรับปีบัญชีปัจจุบันสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 ส่วนแบ่งกำไรสำหรับผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจ
ในบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงิน 25.76 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นของส่วนแบ่งกำไรเนื่องจากมีส่วนแบ่งกำไรระยะเวลาเต็มปี
ในปีปัจจุบันขณะที่มีการแบ่งส่วนกำไรในปีก่อนหน้ามีระยะเวลาหกเดือน
1.10 ความสามารถในการทำกำไร
		
บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตรากำไรขั้นต้นสำหรับงวดประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 เท่ากับร้อยละ 10.93
ลดลงเปรี ย บเที ย บกั บ งวดเดี ย วกั น ของปี ก่ อ นที่ มี อั ต รากำไรขั้ น ต้ น ร้ อ ยละ 11.50 สาเหตุ ห ลั ก ที่ อั ต รากำไรขั้ น ต้ น
ลดลงเนื่ อ งจาก ยอดขายที่ ช ะลอตั ว ในสิ น ค้ า กลุ่ ม ที่ มี ค วามสามารถในการทำกำไรตามการชะลอตั ว ของการผลิ ต
ในอุตสาหกรรมต่างๆ
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บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตรากำไรสุทธิหรับงวดประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 เท่ากับกำไรร้อยละ 4.16
เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 5.67 กำไรสุทธิที่ลดลงเป็นผลมาจากกำไรขั้นต้นที่ลดลง
ดังกล่าวข้างต้น

2. ฐานะทางการเงิน
งบการเงินรวม
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
		 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
		 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
		 สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
		 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
		 เงินลงทุนในบริษัทร่วม
		 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
		 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
		 เงินฝากสถาบันการเงินซึ่งมีข้อจำกัดในการใช้
		 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
		 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก
			 สถาบันการเงิน
		 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
		 เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงินที่ถึงกำหนด
			 ชำระภายในหนึ่งปี
		 ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
		 หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
		 เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
		 สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
		 ทุนเรือนหุ้น
			 ทุนจดทะเบียน
			 ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว
		 ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
		 กำไรสะสม
			 จัดสรรแล้ว-สำรองตามกฎหมาย
		 ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัท
		 ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
			 ของบริษัทย่อย
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555
จำนวนเงิน
%

(หน่วย : ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554
จำนวนเงิน
%

53.85
541.54
553.95
7.03
1,156.37

3.54%
35.56%
36.38%
0.46%
75.94%

33.97
570.60
525.20
13.76
1,143.53

2.28%
38.22%
35.18%
0.91%
76.59%

9.14
349.50
0.37
5.00
2.46
366.47
1,522.84

0.60%
22.95%
0.02%
0.33%
0.16%
24.06%
100.00%

7.58
332.70
1.85
5.00
2.34
349.47
1,493.00

0.51%
22.29%
0.12%
0.33%
0.16%
23.41%
100.00%

266.17

17.48%

307.05

20.57%

223.12
3.63

14.65%
0.24%

249.93
2.30

16.74%
0.15%

9.35
6.07
508.34

0.61%
0.40%
33.38%

13.28
6.32
578.88

0.89%
0.43%
38.78%

9.57
16.07
25.64
533.98

0.63%
1.05%
1.68%
35.06%

3.34
3.34
582.22

0.22%
0.22%
39.00%

320.00
320.00
330.67
24.46
183.32
130.41

21.01%
21.72%
1.61%
12.04%
8.56%

320.00
320.00
330.67
18.43
175.75
65.93

21.43%
22.15%
1.23%
11.77%
4.42%

988.86
1,522.84

64.94%
100.00%

910.78
1,493.00

61.00%
100.00%
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2.1 สินทรัพย์
		
สำหรับมูลค่าทรัพย์สินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม
จำนวน 1,522.84 ล้านบาท และ 1,493.00 ล้านบาท ตามลำดับ เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจหลัก
ด้านการแปรรูปสเตนเลสม้วนอย่างครบวงจร ซึ่งประกอบด้วยการจัดหา แปรรูป ผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์สเตนเลส
ดังนั้น สินทรัพย์ที่สำคัญส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปสินค้าคงเหลือ ลูกหนี้การค้า และที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยมี
รายละเอียดดังนี้
2.1.1 สินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินค้าคงเหลือ-สุทธิ จำนวน
553.95 ล้านบาท (สัดส่วนร้อยละ 36.38 ของสินทรัพย์รวม) และจำนวน 525.20 ล้านบาท (สัดส่วนร้อยละ
35.18 ของสินทรัพย์รวม)
2.1.2 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554 บริษัทและบริษัทย่อยมีลูกหนี้การค้าและ
ลูกหนี้อื่น จำนวน 541.54 ล้านบาท (สัดส่วนร้อยละ 35.56 ของสินทรัพย์รวม) และจำนวน 570.60 ล้านบาท
(สัดส่วนร้อยละ 38.22 ของสินทรัพย์รวม) ตามลำดับ ซึ่งการลดลงของลูกหนี้เป็นการลดลงของยอดขาย
ตามสภาวะอุตสาหกรรมโดยรวมที่ยังไม่ฟื้นตัวกลับสู่ภาวะปกติ
2.1.3 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ได้แก่ ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคารและสิ่งติดตั้ง เครื่องจักร และอุปกรณ์
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน ยานพาหนะ และงานระหว่างก่อสร้าง โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555
และ 2554 บริษัทและบริษัทย่อยมีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ จำนวน 349.50 ล้านบาท (สัดส่วนร้อยละ
22.95 ของสินทรัพย์รวม) และจำนวน 332.70 ล้านบาท (สัดส่วนร้อยละ 22.29 ของสินทรัพย์รวม) ตามลำดับ
ทั้งนี้มูลค่าที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากการซื้อเครื่องจักรสำหรับงานท่อไอเสียของบริษัทย่อย
2.2 หนี้สิน
 		
หนี้สินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554 มีจำนวน 533.98 ล้านบาท และ
582.22 ล้านบาท ตามลำดับ โดยมีการลดลงของหนี้สินที่สำคัญ ได้แก่ และเจ้าหนี้การค้าและเงินกู้ทรัสต์รีซีท
 		
ณ วันที่ 1 เมษายน 2554 บริษัทและบริษัทย่อยได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์
ของพนักงาน ซึ่งให้ใช้ปฏิบัติกับบริษัทจดทะเบียนเป็นครั้งแรกในรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน โดยบริษัทและบริษัทย่อย
ได้สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานทั้งหมดจำนวน 12.73 ล้านบาท โดยบันทึกปรับกับกำไรสะสม ณ วันต้นงวด
ของงวดปัจจุบัน
		
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมีการสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน จำนวน 

16.07 ล้านบาท (สัดส่วนร้อยละ 1.05 ของสินทรัพย์รวม)
2.3 ส่วนของผู้ถือหุ้น
		
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 ส่วนของผู้ถือหุ้นจากงบการเงินรวมจำนวน 988.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากส่วนของ
ผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 จำนวน 910.78 ล้านบาท สาเหตุสำคัญเนื่องจากผลกำไรสุทธิเบ็ดเสร็จจำนวน
96.72 ล้านบาท การจ่ายเงินปันผลจำนวน 70.40 ล้านบาท การโอนกำไรสะสมขั้นต้นจำนวน 12.73 ล้านบาทเพื่อเป็น
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยจำนวน 130.41 ล้านบาทจากแบ่งส่วนกำไร
และมูลค่าหุ้นทุนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย ทั้งนี้เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2554 บริษัทย่อยได้ดำเนินการเพิ่มทุน
จำนวน 100.00 ล้านบาทโดยเป็นการเพิ่มทุนในส่วนของบริษัทและผู้ถือหุ้นส่วนน้อยจำนวน 60.00 ล้านบาท และ
40.00 ล้านบาท ตามลำดับ
		
ด้านสัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554 เท่ากับ 0.54 เท่า และ 0.64 เท่า
ตามลำดับ
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3. กระแสเงินสด
รายละเอียด
กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสด
		 และรายการเทียบเท่าเงินสด
กระแสเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ

ณ 31 มี.ค. 2555
151.42
-57.88
-73.66
19.88

(หน่วย : ล้านบาท)
ณ 31 มี.ค. 2554
56.39
8.13
-75.78
-11.26

ในปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานเพิ่มขึ้น
151.42 ล้านบาท โดยเป็นกระแสเงินสดที่เพิ่มขึ้นจากผลประกอบการจำนวน 170.96 ล้านบาท และลดลงจากการเพิ่มขึ้น
ของเงินทุนหมุนเวียนสุทธิ จำนวน 19.54 ล้านบาท กระแสเงินสดส่วนหนึ่งได้นำมาใช้ไปในกิจกรรมลงทุนสุทธิจำนวน 

57.88 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นการซื้อเครื่องจักรสำหรับงานท่อไอเสียของบริษัทย่อย ในส่วนของกิจกรรมจัดหาเงินมียอด
จัดหาลดลงสุทธิ 73.66 ล้านบาท โดยเป็น การชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถานบันการเงินจำนวน 39.76 ล้านบาท 

การจ่ายเงินปันผลในเดือนสิงหาคม 2554 เป็นจำนวนเงิน 70.40 ล้านบาท และ ได้รับเงินจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อยโดย
ผู้ถือหุ้นหลักรายอื่นในบริษัทย่อยจำนวน 40.00 ล้านบาท โดยรวมบริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้นจำนวน
19.88 ล้านบาท
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46 บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)
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48 บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)
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50 บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)
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52 บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)
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54 บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)
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56 บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)
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58 บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)
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60 บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)
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62 บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)
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64 บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)
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66 บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)
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68 บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)
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70 บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)
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72 บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)
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74 บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)
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76 บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)
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78 บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)
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80 บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)
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82 บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)
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84 บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)

แผนที่ บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)
1. สำนักงานใหญ่ (โรงงาน)

2. สำนักงานสาขา (สำนักงานขาย)
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