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สาส์นจากประธานกรรมการ 

 

ปี 2556 เป็นอีกปีหนึ่งที่ประเทศไทยประสบความไม่สงบทางการเมือง ซึ่งแน่นอนว่าได้ส่งผลกระทบต่อสภาพ

เศรษฐกิจโดยรวม การเติบโตของอุตสาหกรรมเหล็กมีการขยายตัวเพียงเล็กน้อยอันเป็นผลต่อเนื่องมาจากปีก่อนของ

อตุสาหกรรมตอ่เนื่อง อาทิ อตุสาหกรรมก่อสร้าง อตุสาหกรรมยานยนต์ เป็นต้น 

อยา่งไรก็ตามจากสถานการณ์ที่ไมอ่าจคาดการณ์ได้ คณะผู้บริหารตดัสนิใจที่จะด าเนินการขยายฐานทนุของบริษัท

เพื่อเสริมสภาพคลอ่งให้กบับริษัท อีกทัง้ให้มีความพร้อมที่จะขยายกิจการไปยงัอตุสาหกรรมอื่นทีม่ีศกัยภาพในการเพิม่รายได้ 

และผลก าไรให้แก่บริษัทอยา่งยัง่ยืน รวมทัง้เป็นการเปิดโอกาสให้บริษัทมีพนัธมิตรทีม่ีศกัยภาพ ที่จะแนะน าธุรกิจใหมใ่ห้แก่

บริษัท 

คณะผู้บริหารขอให้ค ามัน่วา่จะบริหารงานโดยยดึถือหลกัการบรรษัทภิบาลท่ีดี ให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่ก าหนด ให้

เกิดประสทิธิภาพและประสทิธิผล ให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม เพื่อจะยกระดบับรรษัทภิบาลของบริษัทให้ทดัเทยีมกบั

มาตรฐานสากลตอ่ไป 

บริษัทขอขอบพระคณุทา่นผู้ ถือหุ้น พนัธมิตรทางธุรกิจ พนกังาน ตลอดจนผู้มีสว่นได้เสยีที่เก่ียวข้องทกุทา่น ที่ให้การ

สนบัสนนุกิจกรรมของบริษัทด้วยดีเสมอมา คณะผู้บริหารขอให้ค ามัน่ท่ีจะบริหารงานอยา่งสดุความสามารถให้บริษัทสามารถ

กลบัมาท าก าไร สร้างผลตอบแทนสงูสดุให้กบัผู้มีสว่นได้เสยี พร้อมกบัมีการเติบโตอยา่งมัน่คงและยัง่ยืนตอ่ไป 

 

 

 (นายช านิ จนัทร์ฉาย) 

                                                                                                                   ประธานกรรมการ 



 
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
เรียน คณะกรรมการบริษทั แมกซ์ เมทลั คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
 

คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฎิบติัหนา้ท่ีในภาพรวม ครอบคลุมตามขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมาย 
จากคณะกรรมการบริษทั เป็นไปตามกฎบตัรและสอดคลอ้งตามประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง 
คุณสมบติัและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ .ศ. 2551 ลงวนัท่ี 9 มิถุนายน 2551 โดยในปี 2556
คณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดว้ย 

1) นายสรรชยั ติลกานนท ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2) นายสุวฒัน์ สิทธิมงคล กรรมการตรวจสอบ 

3) นายราเมศวร์ อุปถมัพนัธ์ุ กรรมการตรวจสอบ 
 

ในรอบปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 4 คร้ัง โดยมีผูต้รวจสอบระบบควบคุมภายใน และผูส้อบบญัชี 
เขา้ร่วมประชุมในวาระการรประชุมท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย ผลการปฎิบติังานและการด าเนินการของคณะกรรมการการตรวจสอบท่ี
ส าคญัสรุปไดด้งัน้ี 
1. การสอบทานงบการเงนิ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาสอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาสและงวดส้ินปี 2556 ร่วมกบัผูบ้ริหาร 
และผูส้อบบญัชี เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ รายงานทางการเงินของบริษทัไดจ้ดัท าข้ึนอยา่งถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตาม
หลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป มีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ ครบถว้น และเช่ือถือได ้ พร้อมทั้งใหข้อ้สงัเกต ติดตาม  
และรับทราบแนวทางแกไ้ขปัญหาใหเ้กิดประโยชน์แก่บริษทั 

2. การก ากบัดูแลและการพฒันาระบบการควบคุมภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบไดติ้ดตาม และก ากบัใหเ้กิดการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองเก่ียวกบัระบบควบคุมภายใน ความเป็นอิสระ
ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน การบริหารความเส่ียงของบริษทั เพ่ือใหร้ะบบการปฎิบติังานด าเนินไปในแนวทางท่ีมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ใหค้วามเห็นเก่ียวกบัโครงสร้างองคก์ร แผนงาน การติดตามและประเมินผลการปฎิบติัตาม
แผนงาน รวมถึง ติดตามใหมี้การแกไ้ขและรายงานผลการตรวจสอบอยา่งต่อเน่ือง โดยมี บริษทั ปรมา คอนซลัแตน้ท ์จ ากดั 
ต่อมาไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น บริษทั ทริปเปิล เอ ไอ เอ จ ากดั ปฎิบติัหนา้ท่ีผูต้รวจสอบภายใน เพื่อใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุม
ภายในท่ีเหมาะสมเพียงพอการปฎิบติังาน  ถือปฎิบติัตามกฎบตัรการตรวจสอบภายใน สอดคลอ้งกบัแนวทางปฎิบติัท่ีดี
เป็นไปตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

3. การปฎบิัตติามกฎเกณฑ์และกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาและสอบทานการปฎิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ หรือ
กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั โดยไดป้ระชุมร่วมกบัผูบ้ริหาร ผูต้รวจสอบระบบควบคุมภายใน และ 
ผูส้อบบญัชี เพ่ือสอบทานการเปิดเผยขอ้มูล และการปฎิบติัตามกฎหมายและระเบียบทางการท่ีเก่ียวขอ้งใหเ้ป็นไป 
อยา่งถูกตอ้งและการปฎิบติัตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและมีจริยธรรมธุรกิจอยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิผล 
 
 



. 
 

4. รายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรือรายการทีอ่าจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนั รวมทั้งรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั
เห็นวา่การท ารายการดงักล่าวเป็นไปอยา่งสมเหตุสมผล มีเง่ือนไขต่างๆ ตามปกติของธุรกิจ ซ่ึงไดมี้การเปิดเผยขอ้มูล 
อยา่งถูกตอ้งครบถว้น และเพียงพอ 

5. การพจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าสอบบัญชีปี 2557 

คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพ้จิารณาผูส้อบบญัชี โดยพิจารณาคุณสมบติัของผูส้อบบญัชี คุณภาพมาตรฐานการท างาน
ทีมงาน ความเช่ียวชาญ และความเป็นอิสระในการปฎิบติังาน เม่ือไดพิ้จารณาเปรียบเทียบปริมาณงานกบัอตัราค่าสอบบญัชี
แลว้ เห็นสมควรแต่งตั้ง 

1) นางสาวจนัทรา วอ่งศรีอุดมพร  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4996 หรือ 

2) นางสาววรรญา พทุธเสถียร  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4387  

แห่ง บริษทั เอส.เค.แอคเตาน์แตน้ท ์ เซอร์วสิเซส จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั แมกซ์ เมทลั คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
(มหาชน) และบริษทัยอ่ย เน่ืองจาก มีผลการด าเนินงานตรวจสอบอยูใ่นระดบัท่ีน่าพอใจมาโดยตลอด และผูส้อบบญัชี
ดงักล่าวมีคุณสมบติัถูกตอ้งตามประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีอตัราค่าสอบบญัชีจ านวนรวม 610,000 
บาท ไม่รวมค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีจะช าระตามจ านวนท่ีจ่ายจริง เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพ่ือพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ
ก่อนน าเสนอขออนุมติัต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีต่อไป 

6. การตรวจสอบและประเมนิผลการปฎบิัตงิาน 

คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระเมินการปฎิบติังานของตนเอง เก่ียวกบัองคป์ระกอบ และคุณสมบติั รวมถึงการปฎิบติั
หนา้ท่ีตามขอบเขตหนา้ท่ี รวมถึงไดท้บทวนกฎบตัรเป็นประจ าอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง เพ่ือใหแ้น่ใจวา่กฎบตัรคณะกรรมการ
ตรวจสอบยงัมีความทนัสมยั และเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มขององคก์ร และเห็นวา่ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบ
ไดป้ฎิบติัหนา้ท่ีเป็นไปตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
 

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่ในปี 2556 ท่ีผา่นมาบริษทัมีการจดัท ารายงานทางการเงิน และเปิดเผย 
ขอ้มูลต่างๆ รวมทั้งขอ้มูลในกรณีท่ีเกิดรายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อยา่งถูกตอ้ง 
ครบถว้น เพียงพอเป็นไปตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และเป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั และมีการบริหารความเส่ียงในระดบัท่ียอมรับได ้ มีการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมกบั
ธุรกิจตลอดจนมีระบบการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  
 

 
   ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 
 บริษทั แมกซ์ เมทลั คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
 
 
   (นายสรรชยั ติลกานนท)์ 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ 



 

สารบัญ 
หน้า 

สว่นท่ี 1 : ข้อมลูสรุป (Executive Summary) ................................................................................................................... 1 

สว่นท่ี 2 : บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ .................................................................................................................................... 3 

1. ปัจจยัความเสีย่ง ..................................................................................................................................................... 5 

2. ลกัษณะการประกอบธุรกิจ ...................................................................................................................................... 8 

3. การประกอบธุรกิจแตล่ะสายผลติภณัฑ์ .................................................................................................................. 14 

4. การวิจยัและพฒันา ............................................................................................................................................... 18 

5. ทรัพย์สนิท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ ......................................................................................................................... 19 

6. โครงการในอนาคต ................................................................................................................................................ 20 

7. ข้อพิพาททางกฎหมาย .......................................................................................................................................... 21 

8. โครงสร้างเงินทนุ ................................................................................................................................................... 23 

9. การจดัการ ............................................................................................................................................................ 26 

10. การควบคมุภายใน ................................................................................................................................................ 38 

11. รายการระหวา่งกนั ................................................................................................................................................ 39 

12. ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน ....................................................................................................................... 42 

13. ข้อมลูอื่นท่ีเก่ียวข้อง .............................................................................................................................................. 54 

สว่นท่ี 3 : การรับรองความถกูต้องของข้อมลู .................................................................................................................. 55 
 
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบัผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท 

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษัทยอ่ย 
 



บริษัท แมกซ์ เมทลั คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

MAX Metal Corporation Public Company Limited 

รายงานประจ าปี 2556 หน้าที่ 1 / 55 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลสรุป (Executive Summary) 
 

บริษัท แมกซ์ เมทลั คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) เดมิช่ือ บริษัท อะโกร อินดสัเตรียล แมชชีนเนอร่ี จ ากดั (มหาชน) ช่ือเดมิ 
เม่ือครัง้จดัตัง้บริษัทเม่ือวนัท่ี 30 สิงหาคม 2534 ช่ือ บริษัท ไทยเอนจิน เมนแูฟ็คเจอร่ิง จ ากดั บริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน  
เม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2538 และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยในปี 2539 โดยหุ้นสามญัของบริษัทเร่ิมท าการ 
ซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเป็นวนัแรกเม่ือวนัท่ี 9 กมุภาพนัธ์ 2539 

เดมิ บริษัทด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองยนต์ดีเซลขนาดเล็ก ชิน้ส่วนหลกัท่ีใช้ประกอบเคร่ืองยนต์ รวมทัง้อะไหล่ท่ีใช้ใน
อตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลการเกษตร รวมถงึจ าหน่ายรถแทรกเตอร์ท่ีใช้ในการเกษตร ส านกังานใหญ่และโรงงานตัง้อยู่เลขท่ี 480 หมู่ 1  
ถนนบ้านคา่ย – บ้านบงึ ต าบลละหาร อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง ซึง่ในอดีต บริษัทเป็นผู้ผลิตเคร่ืองยนต์ดีเซลขนาดเล็กภายใต้ย่ีห้อ 
“มิตซูบชิ”ิ โดยท าสญัญาเป็นตวัแทนผลิตและจ าหน่ายกบั MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD. (“MHI”) ภายหลงัจากสญัญา
ตวัแทนดงักล่าวสิน้สดุลงในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2539 บริษัทจงึท าการผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองยนต์ดีเซลขนาดเล็กภายใต้เคร่ืองหมาย
การค้า “AMAC สิงห์คะนองนา” แทน นอกจากนี ้ ในปี 2549 บริษัทยงัได้รับแตง่ตัง้จาก ISEKI & CO., LTD. ให้เป็นตวัแทนจ าหน่าย 
รถแทรคเตอร์ย่ีห้อ ISEKI โดยเร่ิมมีรายได้จากการจ าหน่ายรถแทรคเตอร์ ตัง้แตช่่วงไตรมาส 4/2549 เป็นต้นมา  

ผลของวกิฤตเศรษฐกิจในปี 2540 บริษัทฯ ได้เข้าสู่กระบวนการฟืน้ฟกูิจการเม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2543 และด าเนินการ 
ตามแผนฟืน้ฟกูิจการฉบบัแก้ไขลงวนัท่ี 4 สิงหาคม 2548 โดยเม่ือวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2549 ผู้บริหารแผนได้ย่ืนค าร้องตอ่ศาลล้มละลาย
กลางขอให้ศาลสัง่ยกเลิกการฟืน้ฟกูิจการจากการท่ีสามารถปฏิบตัติามแผนได้เป็นผลส าเร็จ ซึง่ศาลล้มละลายกลางได้มีค าสัง่ให้ยกเลิกการ
ฟืน้ฟกูิจการของบริษัท เม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม 2550 โดยในระหวา่งการด าเนินการตามแผนฟืน้ฟกูิจการ บริษัทได้รับการปลดหนีแ้ละภาระผกูพนั
ในทรัพย์สินทัง้หมด และมีการลดและเพิ่มทนุจดทะเบียน หลายครัง้ โดย ณ วนัพ้นออกจากกระบวนการฟืน้ฟกูิจการ ทนุจดทะเบียนและ 
ทนุช าระแล้วของบริษัทมีจ านวนรวมทัง้สิน้ 206,315,801 บาท มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

ภายหลงัจากบริษัทได้พ้นออกจากกระบวนการฟืน้ฟกูิจการแล้ว ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยได้อนญุาตให้หลกัทรัพย์ของ
บริษัทกลบัเข้าท าการซือ้ขายในกระดานหลกั ในกลุ่มสินค้าอตุสาหกรรม หมวดธุรกิจวสัดอุตุสาหกรรมและเคร่ืองจกัร นบัแตว่นัท่ี  
29 พฤษภาคม 2551 เป็นต้นมา 

ในปี 2552 บริษัทได้รับอนมุตัจิากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นให้ขยายการด าเนินธุรกิจของบริษัทสู่ธุรกิจค้าเหล็ก โดยออกหุ้นเพิ่มทนุ
จ านวน 336 ล้านหุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้ 1 บาทตอ่หุ้น เสนอขายให้กบับคุคลแบบเฉพาะเจาะจงท่ีราคา 0.30 บาทตอ่หุ้น ซึง่บริษัทสามารถ
จ าหน่ายหุ้นได้จ านวน 252 ล้านหุ้น ได้รับเงินทนุจ านวน 75.6 ล้านบาท และมีหุ้นคงเหลือจากการเสนอขายจ านวน 84 ล้านหุ้น  
ทนุจดทะเบียนและทนุช าระแล้วของบริษัทภายหลงัจากการเสนอขายหุ้นดงักล่าวเพิ่มจ านวนเป็น 542,315,801 หุ้น และ 458,315,801 
หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามล าดบั โดยบริษัทน าเงินทนุท่ีได้รับใช้หมนุเวียนในการด าเนินธุรกิจค้าเหล็กของบริษัทซึง่เร่ิม
ด าเนินการเชิงพาณิชย์ นบัแตเ่ดือนพฤศจิกายน 2552 เป็นต้นมา 

ด้านธุรกิจเคร่ืองจกัรกลการเกษตรของบริษัทท่ีประสบปัญหาและได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ รวมถงึนโยบายด้าน
การตลาดของคูแ่ข่งรายส าคญั ส่งผลให้ยอดขายและก าไรในปี 2552 ลดจ านวนลง โดยบริษัทได้พิจารณาหยดุสายงานประกอบเป็นการ
ชัว่คราวนบัแตเ่ดือนกนัยายน 2552 และหยดุสายการผลิตทัง้ระบบเป็นการชัว่คราว รวมถงึเลิกจ้างพนกังานทัง้หมด นบัแตเ่ดือนธนัวาคม 
2552 ภายหลงัได้ประเมินสถานการณ์และปัจจยัแวดล้อมที่เก่ียวข้องแล้ว ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทในเดือนกมุภาพนัธ์ 2553  
ได้มีมตหิยดุด าเนินธุรกิจในส่วนเคร่ืองจกัรกลการเกษตร และยกเลิกการด าเนินการในบริษัท เอแมค พลสั จ ากดั ท่ีเดมิจะจดัตัง้ขึน้เป็น
บริษัทย่อยเพ่ือรองรับธุรกรรมการค้าเคร่ืองจกัรกลการเกษตร  

ในปี 2553 ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2553 ได้อนมุตัใิห้เปล่ียนช่ือและตราประทบัของบริษัท เป็น บริษัท แมกซ์ เมทลั 
คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) โดยมีช่ือภาษาองักฤษวา่ MAX METAL CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED และเปล่ียน 
ช่ือย่อที่ใช้ในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทจาก AMAC เป็น MAX รวมถงึแก้ไขเพิ่มเตมิวตัถปุระสงค์ของบริษัทเพ่ือรองรับการด าเนิน
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ธุรกิจเหล็กของบริษัท และแก้ไขสดัส่วนการถือครองหุ้นของคนตา่งด้าวจาก ไม่เกิน 30% เป็นไม่เกิน 49%  นอกจากนี ้ ท่ีประชมุวสิามญั 
ผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2553 ยงัมีมตอินมุตัใิห้ด าเนินการลดทนุจดทะเบียนบริษัทจาก 542,315,801 บาท เป็น 458,315,801 บาท มลูคา่ท่ีตรา
ไว้หุ้นละ 1 บาท โดยตดัหุ้นท่ียงัมิได้น าออกจ าหน่าย และเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทจาก 458,315,801 บาท เป็น 1,833,263,204 
บาท มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท และให้ออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 1,374,947,403 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
ให้กบัผู้ ถือหุ้นเดมิของบริษัทในอตัราส่วน 1 หุ้นเดมิตอ่ 3 หุ้นใหม่ ท่ีราคาเสนอขาย 0.09 บาทตอ่หุ้น โดยการเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุครัง้นี ้
ท าให้บริษัทมีปริมาณเงินทนุหมนุเวียนส าหรับใช้ในการด าเนินกิจการเพิ่มขึน้อีกจ านวน 123.745 ล้านบาท รวมกบัเงินทนุท่ีได้รับจากการ
เพิ่มทนุครัง้ก่อน บริษัทจะมีเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินธุรกิจรวมประมาณ 200 ล้านบาท ท าให้บริษัทมีความคล่องตวัและเป็นท่ี
คาดหมายวา่น่าจะสามารถสร้างอตัราผลตอบแทนได้เพิ่มขึน้ตามล าดบัตอ่ไป 

ปี  2554 เดือนกนัยายน บริษัทฯ ได้จดัตัง้บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัทประมาณร้อยละ 100 ในนาม บริษัท เอ็มเอสพี เมทลั 
จ ากดั ด้วยทนุจดทะเบียนจ านวน 200 ล้านบาท ทนุช าระแล้ว ณ วนัจดัตัง้ร้อยละ 25 จ านวน 50 ล้านบาท แบง่เป็นหุ้นสามญัจ านวน 20 
ล้านหุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพ่ือรองรับการขยายธุรกิจในเชิงลกึของบริษัท (สถานะปัจจบุนั : ทนุจดทะเบียน 200 ล้านบาท ทนุ
ช าระแล้ว 160 ล้านบาท) ด้านส่วนงานท่ียกเลิก บริษัทได้ทยอยจ าหน่ายทรัพย์สินท่ีไม่ได้ใช้งานออกไปและนอกจากนีย้งั ได้มีการเจรจา
ปรับโครงสร้างหนีส้ าเร็จไปแล้ว 2 ใน 3 ราย โดยบริษัทรับรู้ก าไรจากการปรับโครงสร้างหนีใ้นระหวา่งงวดรวมจ านวนประมาณ 48.3 ล้าน
บาท ในระหวา่งปี บริษัทถกูประเมินและเรียกเก็บภาษีมลูคา่เพิ่ม จ านวน 17.47 ล้านบาท บริษัทได้ย่ืนช าระภาษีดงักล่าวทัง้หมดเสร็จสิน้ 
ในเดือน มกราคม 2556   

ปี 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมีลกูหนีเ้ช็คคืนจากกรณีท่ีเช็คจ่ายช าระคา่สินค้าของลกูหนีก้ารค้ารายหนึง่ไม่สามารถเรียกเก็บ
เงินตามเช็คได้ รวมเป็นจ านวน 46.82 ล้านบาท ซึง่ลกูหนีก้ารค้ารายดงักล่าวเคยเป็นผู้ รับบริการจากบริษัทตามสญัญาให้บริการบริหาร
จดัการ (ทัง้นีบ้ริษัทได้ท าสญัญาการยกเลิกสญัญาการบริหารจดัการลงวนัท่ี 6  กรกฎาคม 2555 และมีผลบงัคบัตัง้แตว่นัท่ี 1 กรกฎาคม 
2555 ) จากความเสียหายท่ีเกิดขึน้ บริษัทและบริษัทย่อยได้พิจารณาตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูของลกูหนีร้ายดงักล่าวเตม็จ านวนในงวด
ไตรมาส 3/2555 เพ่ือเป็นไปตามมาตราฐานบญัชี  ทัง้นีบ้ริษัทและบริษัทย่อยได้ด าเนินการฟ้องร้องกบัลกูหนีร้ายดงักล่าว ทัง้ในคดีแพ่ง
และคดีอาญา กบัลกูหนีร้ายดงักล่าวแล้ว  เดือน สิงหาคม 2555  ผู้จ าหน่ายสินค้ารายใหญ่ ซึง่เป็นโรงงานผลิตเหล็กรีดร้อนชนิดม้วน 
ภายในประเทศ จ านวน 2 ใน 3  หยดุสายการผลิตชัว่คราวเพ่ือซอ่มบ ารุงเคร่ืองจกัรประจ าปี และยงัคงหยดุอย่างตอ่เน่ือง ท าให้โรงงาน
ผู้ผลิตจดัส่งสินค้าให้กบับริษัทและบริษัทย่อยได้ในปริมาณท่ีลดลง 

    ปี 2556 มีการตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูเงินส าหรับเงินจ่ายล่วงหน้าคา่สินค้าจ านวนเงิน 75.38 ล้านบาท เน่ืองจาก
บริษัทผู้ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนรายใหญ่รายหนึง่หยดุการผลิต ตัง้แตเ่ดือนสิงหาคม 2555 ตอ่เน่ืองมาจนถงึไตรมาส 
1 ปี 2557 จงึท าให้บริษัทและบริษัทย่อยยงัไม่ได้รับมอบสินค้า ฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทย่อยได้พิจารณารับรู้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะ
สญูของเงินจ่ายล่วงหน้าคา่สินค้าทัง้จ านวนแล้ว ทัง้นีท้างบริษัทฯ ได้ด าเนินการออกหนงัสือทวงถาม และหนงัสือเตือนให้ช าระหนี ้  ซึง่อยู่
ระหวา่งการด าเนินการตดิตามการจดัส่งสินค้าตามค าสัง่ซือ้จากผู้จดัจ าหน่ายสินค้า  

 ลกูหนีเ้ช็คคืนจากกรณีท่ีเช็คจ่ายช าระคา่สินค้าของลกูหนีก้ารค้ารายหนึง่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็คได้ จ านวนรวม 46.82 
ล้านบาท เม่ือวนัท่ี 30 ตลุาคม 2556 ลกูหนีร้ายดงักล่าวได้ท าสญัญาประนีประนอมยอมความกนั โดยทางบริษัทและบริษัทย่อยได้รับ
ช าระหนีบ้างส่วน เป็นจ านวน 20 ล้านบาท บริษัทยินยอมให้ส่วนลดแก่ลกูหนีจ้ านวนร้อยละ 20 หากปฎิบตัติามเง่ือนไขจนครบทกุข้อ 
และคงเหลือท่ีต้องช าระอีก 17.45 ล้านบาทจะช าระให้เสร็จสิน้ภายใน 2 ปี นบัแตว่นัท าสญัญาประนีประนอมยอมความ ฉะนัน้ หากผิด
เง่ือนไข บริษัทและบริษัทย่อยสามารถย่ืนค าร้องตอ่ศาลเพ่ือให้ศาลออกหมายบงัคบัคดี เพ่ือน าเจ้าพนกังานบงัคบัคดีไปยดึทรัพย์สินได้
ทนัที 

 ด้านส่วนงานท่ียกเลิก บริษัทถกูประเมินและเรียกเก็บภาษีมลูคา่เพิ่ม จ านวน 4.55 ล้านบาท บริษัทได้ย่ืนช าระภาษีดงักล่าว
ทัง้หมดเสร็จสิน้ ในเดือน มีนาคม 2557    
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ส่วนที่ 2 : บริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ 
 

ช่ือบริษัท  บริษัท แมกซ์ เมทลั คอร์ปอเรชัน่  จ ากดั (มหาชน)  
 (เดมิช่ือ บริษัท อะโกร อินดสัเตรียล แมชชีนเนอร่ี จ ากดั (มหาชน) จดทะเบียนเปล่ียนช่ือบริษัท  

เม่ือวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2553) 

เลขทะเบียนนิตบุิคคล 0107538000282  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 1) ส่วนงานท่ีด าเนินการอยู่ : จ าหน่ายผลิตภณัฑ์เหล็ก เหล็กแปรรูปทกุชนิด และวสัดอุปุกรณ์ท่ีใช้
ส าหรับผลิตภณัฑ์เหล็กและการผลิตเหล็ก 

2) ส่วนงานท่ียกเลิก : จ าหน่ายเคร่ืองยนต์ดีเซลเอนกประสงค์และรถแทรกเตอร์ท่ีใช้ในการเกษตร 
(มตท่ีิประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 3/2553 เม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2553 มีมตใิห้หยดุ
ด าเนินธุรกิจในส่วนเคร่ืองจกัรกลการเกษตร และให้เร่งจดัการทรัพย์สินและหนีส้ินทัง้หมดให้
เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท) 

ที่ตัง้ส านักงาน ส านกังานใหญ่ 
 เลขท่ี 1444/1 อาคารคริสตลั ดีไซน์ เซน็เตอร์ ห้อง G-204 ซอยลาดพร้าว 87 (จนัทราสขุ)  

แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 

     ส านกังานสาขา  
  เลขท่ี 1444/1 อาคารคริสตลั ดีไซน์ เซน็เตอร์(จี) ห้อง G-204 ชัน้ 2 ซอยลาดพร้าว 87 (จนัทราสขุ) 

แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 

  โทรศพัท์ 0-2102-2271-3 
  โทรสาร  0-2102-2274 

Website  www.maxmetalcorp.com 

หลักทรัพย์จดทะเบียน ช่ือย่อ MAX 
 กลุ่มอตุสาหกรรม สินค้าอตุสาหกรรม 
 หมวดธุรกิจ เหล็ก (หมวดธุรกิจเดมิ วสัดอุตุสาหกรรมและเคร่ืองจกัร และย้ายเข้า

หมวดธุรกิจเหล็ก เม่ือวนัท่ี 4 มกราคม 2554) 

ทุนจดทะเบียน และทุนช าระแล้ว ณ 31 ธันวาคม 2556 

ทุนจดทะเบียน 4,000,000,000 บาท แบง่เป็น หุ้นสามญั จ านวน  4,000,000,000 หุ้น  
(ทนุจดทะเบียนเดมิ 1,833,263,204 บาท แบง่เป็น หุ้นสามญั จ านวน 1,833,263,204 หุ้น บริษัทได้
ด าเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทนุจดทะเบียนตามมตท่ีิประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2555
เม่ือวนัท่ี  30 เมษายน 2555 ) 
 

ทุนช าระแล้ว 1,833,263,204 บาท แบง่เป็น หุ้นสามญั จ านวน 1,833,263,204 หุ้น  

 

มูลค่าท่ีตราไว้ หุ้นละ 1 บาท  

 

http://www.maxmetalcorp.com/
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บุคคลอ้างอิง  

นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
 อาคารหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 เลขท่ี 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
 โทรศพัท์ : 0-2229-2888 

ผู้สอบบัญชี บริษัท เอส.เค. แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วสิเซส จ ากดั 
 128/151 อาคารพญาไทพลาซา่ ชัน้ 14 
 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
 โทรศพัท์ : 0-2214-6464 
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1. ปจจัยความเส่ียง  

1) ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาเหล็กและปริมาณความตองการบริโภคเหล็ก 

 ในปท่ีผานมาสถานการณของเหล็กในตลาดโลกยังไมชัดเจน เน่ืองจากถูกผลกระทบจากขอมูลเศรษฐกิจจีน โดย

ภาวะเหล็กในจีนยังลนออกมาตีตลาดโลก โดยการบริโภคเหล็กของประเทศจีนคิดเปนสัดสวน 46% ของการบริโภคเหล็กท้ัง

โลก อยางไรก็ตามคาดวาราคาเหล็กไดผานจุดตํ่าสุดมาแลวในชวงไตรมาสที่ 2 ป 2556 โดยผลกระทบจากความไมแนนอน

ของราคาเหล็กดังกลาว อาจสงผลกระทบโดยตรงตอตนทุนและอัตราผลกําไรของธุรกิจคาเหล็กของบริษัท เน่ืองจากบริษัท

เปนผูจัดหา และจัดจําหนายผลิตภัณฑเหล็ก ดังน้ันการเปลี่ยนแปลงท้ังดานราคา และปริมาณความตองการจึงมีผลกระทบ

โดยตรงกับบริษัท 

 อยางไรก็ตามนโยบายการกําหนดราคาขายของบริษัทโดยการต้ังราคาขายจากฐานตนทุนบวกสวนเพ่ิม (Cost-Plus 

Pricing) โดยรายการคาท่ีเกิดขึ้นสวนใหญดําเนินไปในลักษณะจับคูคําสั่งซื้อกับคําสั่งขาย เพ่ือบริหารความเส่ียงจากความผัน

ผวนของราคา และปริมาณความตองการการบริโภคเหล็ก โดยบริษัทไดจัดใหมีการติดตามการเปล่ียนแปลงของราคาเหล็ก

รวมถึงปจจัยอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของอยางตอเน่ืองเพ่ือประเมินทิศทางของราคาและความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้น ควบคูกับการบริหาร

ปริมาณสินคาคงคลังใหอยูในระดับท่ีเหมาะสม เพ่ือควบคุมความเส่ียงดังกลาวใหคงอยูในระดับท่ีพอยอมรับได  

2) ความเส่ียงจากการจัดหาวัตถุดิบ และพ่ึงพิงผูจัดหาวัตถุดิบ 

 จากลักษณะการดําเนินธุรกิจสวนใหญของบริษัทเปนการจัดหาและจําหนายผลิตภัณฑเหล็ก จึงอาจทําใหบริษัทมี

ความเส่ียงจากการท่ีผูผลิตและจัดจําหนายเหล็กไมสามารถจัดหาและสงมอบผลิตภัณฑเหล็กใหทัน หรือ บริษัทไมสามารถ

จัดหาผลิตภัณฑเหล็ก จากแหลงอื่น ๆ ใหทันตามความตองการของลูกคา อันจะสงผลใหบริษัทขาดแคลนสินคาในการการสง

มอบใหแกลูกคา ณ ชวงเวลาหนึ่ง และ/หรือ อาจทําใหบริษัทจัดหาผลิตภัณฑเหล็กไดในราคาที่เพ่ิมสูงมากขึ้นกวาราคาปกติ 

อันจะสงผลใหบริษัทสูญเสียความสามารถในการแขงขัน และมีตนทุนการจัดหาวัตถุดิบเพ่ิมสูงมากกวาปกติ 

 อยางไรก็ตาม จากปจจัยดังกลาว สงผลใหไตรมาสแรกของป 2556 บริษัทและบริษัทยอยไมมีรายไดจากการ

ประกอบธุรกิจ และไมมีสินคาคงเหลือเพ่ือจําหนาย ท้ังน้ีบริษัท และบริษัทยอยไดวางนโยบาย และแนวทางดําเนินการแกไข

ปญหาดังกลาว อันเปนผลทําใหบริษัทและบริษัทยอยเริ่มมีรายไดจากการประกอบธุรกิจในเดือนพฤษภาคม 2556 (ไตรมาส

สอง) เปนตนมา และรายไดจาการประกอบธุรกิจในป  2556 รวมท้ังสิ้น  96.18 ลานบาท โดยบริษัทไดกําหนดนโยบาย และ

แนวทางดําเนินการแกไขปญหาและแผนงานท่ีสําคัญมีดังน้ี 

(1) ดําเนินการติดตอหาแหลงผลิตรายอื่น ๆ รวมทั้งการเตรียมการจัดซื้อจากโรงงานผูผลิตในตางประเทศ เพ่ือลดความ

เสี่ยงจากการหยุดผลิตของโรงงานผูผลิตรายใหญในประเทศ 

(2) วางแผนการจัดซื้อสินคาใหสอดคลองกับการขายสินคา เพ่ือกําหนดระยะเวลาการสงมอบสินคาใหแกลูกคาไดเร็วขึ้น 

 (3) ควบคุมปริมาณสินคาคงเหลือ และสินคาสําเร็จรูปใหอยูในระดับท่ีเหมาะสมเพ่ือประหยัดตนทุนทางการเงิน 

(4) จัดหาเศษเหล็กใหกับโรงงานผูผลิตเหล็กท่ีมีเตาหลอม ท้ังกลุมท่ีทําเหล็ก Flat Product และ Long Product     (ปจจุบัน

โรงงานผูผลิตประเภท Long Product น้ัน มีจํานวนประมาณกวา 15 โรงงาน)  

(5) ขยายฐานของลูกคาไปยังผลิตภัณฑเหล็กอื่น ซึ่งมีแหลงผลิตท่ีสามารถปอนสินคาใหแกบริษัทไดมากขึ้น โดยเพ่ิมความ

หลากหลายของผลิตภัณฑเหล็กใหมากขึ้น 

3) ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 

 ผลิตภัณฑเหล็กท่ีซื้อขายภายในประเทศในปจจุบัน ประกอบดวย ผลิตภัณฑสําเร็จรูปท่ีนําเขาจากตางประเทศ และ

ผลิตภัณฑท่ีผลิตภายในประเทศโดยการนําเขาวัตถุดิบและสวนประกอบจากตางประเทศมาผลิตเพ่ือจําหนาย ซึ่งสวนใหญ
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ตองจายซื้อดวยเงินตราตางประเทศ เชน ยูโร และดอลลารสหรัฐ ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ จึง

เปนปจจัยหลักท่ีสําคัญอีกปจจัยหน่ึงท่ีอาจสงผลกระทบโดยตรงตอตนทุนและอัตราผลกําไรของบริษัท  

 อยางไรก็ตาม ดวยนโยบายการต้ังราคาขายจากฐานตนทุนบวกสวนเพ่ิม (Cost-Plus Pricing) จึงคาดวาระดับ

ความรุนแรงของผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปล่ียนท่ีจะเกิดขึ้นกับบริษัทอาจมีไมมากนัก อยางไรก็ตาม บริษัท

ไดจัดใหมีติดตามขอมูลการเปลี่ยนแปลงท่ีเกี่ยวของเพ่ือประเมินระดับความเส่ียงอยางสมํ่าเสมอ โดยเม่ือเกิดเหตุการณท่ีฝาย

จัดการประเมินวาอาจมีความเสี่ยง บริษัทอาจพิจารณาบริหารความเส่ียงโดยการจัดทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศ

ลวงหนา และกําหนดราคาขายสินคาใหสอดคลองกับตนทุนสินคาท่ีจะเกิดขึ้นจริง 

4)  ความเส่ียงในการบริหารสินเช่ือและจัดหาสินเช่ือ 

 ในดานการบริหารสินเชื่อ บริษัทไดจัดใหมีระบบปองกันความเสี่ยง โดยการวิเคราะหฐานะทางการเงินของลูกคา

และคูสัญญาเพ่ือประกอบการกําหนดวงเงินเครดิต และเทอมการชําระเงิน รวมถึงจัดใหมีระบบตรวจสอบติดตามและรายงาน

ผลการติดตามการชําระหน้ีของลูกหน้ีแตละราย 

 นอกจากน้ี บริษัทยังไดพยายามเจรจาตอรองเพ่ือใหไดเทอมการคาท่ีจะเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัทแลว บริษัทอยู

ระหวางติดตอขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินภายในประเทศเพ่ือเพ่ิมแหลงเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

นอกเหนือจากการระดมทุนจากผูถือหุนของบริษัท เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารเงินทุนและสรางผลตอบแทนใหกับ

กิจการและผูถือหุนเพ่ิมขึ้น 

5)  ความเส่ียงจากคดีความที่บริษัทถูกฟองรอง 

ณ ปจจุบัน บริษัทมีคดีความท่ีถูกฟองรองรวม 3 คดี คดีแรก เปนคดีท่ีหนวยงานภาครัฐแหงหน่ึงเรียกรองใหบริษัท

รวมกับอดีตผูบริหารและอดีตบริษัทยอยรวมกันชําระคาเชาอาคารและคาเสียหายในชวงท่ีบริษัทอยูในกระบวนการฟนฟู

กิจการ ซึ่งศาลชั้นตนและศาลอุทธรณไดพิพากษาใหบริษัทรวมกับอดีตผูบริหารและอดีตบริษัทยอย รวมกันชดใชคาเสียหาย

ใหกับโจทกตามฟอง ซึ่งบริษัทไดยื่นฎีกาคดีไปแลว ปจจุบันอยูในระหวางการพิจารณาของศาลฎีกา ผลสิ้นสุดของคดียังไม

อาจทราบขอยุติ อยางไรก็ตาม บริษัทไดพิจารณารับรูประมาณการหน้ีสินเกี่ยวกับคดีความดังกลาวในงบกําไรขาดทุนของ

บริษัทในงวดป 2555 เต็มจํานวนแลว สําหรับผลกระทบตอกิจการภายหลังจากน้ี หากผลสรุปของคดีออกมาในแนวทางท่ี

บริษัทจําตองรวมชดใชคาเสียหายตามฟองดังกลาว ความเสี่ยงของคดีน้ีอยูในวิสัยท่ียอมรับได โดยสภาพคลองของเงินทุน

หมุนเวียนท่ีใชดําเนินกิจการอาจถูกกระทบเปนการชั่วคราว แตผลกระทบดังกลาวคาดวาจะเกิดขึ้นเพียงในระยะสั้น และจะไม

กระทบตอสถานะการดําเนินกิจการปกติของบริษัทในระยะยาว  

คดีท่ีสอง เปนคดีท่ีอดีตกรรมการและผูบริหารของบริษัทเรียกรองใหบริษัทชําระเงินทดรองจายคาหุนในบริษัท เอแมค พลัส 

จํากัด ทุนฟองรวม 1.09 ลานบาท ซึ่งศาลชั้นตนไดพิพากษายกฟอง และโจทกไดยื่นอุทธรณ ศาลอุทธรณภาค 2 พิพากษา

กลับคําพิพากษาของศาลช้ันตน ใหจําเลยชําระเงินตนพรอมดอกเบ้ียรอยละ 7.5 ตอป ปจจุบันบริษัทไดยื่นฏีกาตอศาลแลว

เม่ือวันท่ี 22 มีนาคม 2556 คดีอยูระหวางการพิจารณาของศาล ยังไมอาจทราบขอยุติของคดี บริษัทไดพิจารณารับรูประมาณ

การหน้ีสินเกี่ยวกับคดีความคังกลาวในงบกําไรขาดทุนของบริษัทในงวดป 2556 เต็มจํานวนแลว หากผลสรุปของคดีออกมา

ในแนวทางท่ีบริษัทจําตองชดใชคาเสียหายตามฟองดังกลาว ความเส่ียงของคดีน้ีอยูในวิสัยท่ียอมรับได เน่ืองจากมูลคาทุน

ฟองมีจํานวนไมสูงมากนัก  

คดีท่ี 3 เปนคดีท่ีบริษัทบริหารสินทรัพยแหงหน่ึง ยื่นขอสวมสิทธิแทนเจาหน้ีตามคําพิพากษา ปจจุบันอยูระหวางการนัดฟง

คําสั่งของศาล 
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6) ผลกระทบจากการที่บริษัทถูกตรวจสอบและประเมินภาษีมูลคาเพิ่ม 

 
ภาษีมูลคาเพ่ิมท่ีถูกตรวจสอบและประเมินน้ีเปนของสวนงานท่ียกเลิกในระหวางป 2551-2552 เปนภาษีซื้อจาก 

รายการซื้อสินคาจากเจาหน้ีการคา 2 ราย โดยภาษีมูลคาเพ่ิมรวมเบ้ียปรับและเงินเพ่ิมมีจํานวนรวม 17.47 ลานบาทบันทึก

รับรูภาระภาษีดังกลาวในงบการเงินงวดสิ้นป 2554 แลว โดยไดยื่นคําขอผอนชําระภาษี ขอแบงจายเปน 24 งวด ปจจุบัน

บริษัทได ย่ืนชําระภาษีดังกลาวทั้งหมดเสร็จส้ินในเดือน มกราคม 2556 ที่ผานมา และในระหวางป 2556บริษัทมี
ภาระภาษีมูลคาเพ่ิม ท่ีถูกตรวจสอบและประเมิน จํานวน 4.55 ลานบาท บริษัทบันทึกรับรูภาระภาษีดังกลาวในงบการเงิน

ไตรมาส 1/2556  ปจจุบันบริษัทไดยื่นชําระภาษีดังกลาวท้ังหมดเสร็จสิ้น ในเดือน มีนาคม 2557  
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

2.1 ประวัติความเปนมา 

บริษัท แมกซ เมทัล คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) เดิมชื่อ บริษัท ไทยเอนจิน เมนูแฟคเจอร่ิง จํากัด (มหาชน) และเปลี่ยนชื่อ 

มาเปน บริษัท อะโกร อินดัสเตรียล แมชชีนเนอร่ี จํากัด (มหาชน) กอนท่ีจะเปลี่ยนมาใชชื่อปจจุบัน บริษัทกอต้ังขึ้นเม่ือวันท่ี 30 สิงหาคม 

2534 เพ่ือดําเนินธุรกิจประกอบและจําหนายเคร่ืองยนตดีเซลและเคร่ืองจักรกลทางการเกษตรภายใตเคร่ืองหมายการคา “มิตซูบิชิ” 

ไดรับความรวมมือจาก Mitsubishi Heavy Industry (“MHI”) ซึ่งอนุญาตใหใชเคร่ืองหมายการคา “มิตซูบิชิ” และไดรับการถายทอด

เทคโนโลยีการผลิตเคร่ืองยนตดีเซลระบบ Direct Injection เปนรายแรกในประเทศไทยต้ังแตป 2538 สํานักงานใหญและโรงงาน  

ต้ังอยูเลขท่ี 480 หมู 1 ถนนบานบึง-บานคาย ตําบลละหาร อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง บริษัทแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด 

เม่ือวันท่ี 22 พฤษภาคม 2538 และเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในป 2539 หุนสามัญของบริษัทเขาทําการซื้อขาย

ในตลาดหลักทรัพยฯ เปนวันแรก เม่ือวันท่ี 9 กุมภาพันธ 2539  

ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจในป 2540 สงผลใหบริษัทและบริษัทยอยในขณะน้ันประสบภาวะขาดทุนและเผชิญกับสภาวะ

ขาดสภาพคลองทางการเงิน ในป 2543 บริษัทมีผลขาดทุนสะสมเกินทุนและมีจํานวนหน้ีสินสูงกวาสินทรัพยเปนจํานวนมาก จึงไดเขาสู

กระบวนการฟนฟูกิจการ โดยศาลลมละลายกลางไดมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการของบริษัทเม่ือวันท่ี 21 เมษายน 2543  

ในระหวางป 2543 - 2548 มีการแกไขแผนฟนฟูกิจการและเปล่ียนแปลงผูบริหารแผนหลายครั้ง จนกระท่ังท่ีประชุมเจาหน้ี 

มีมติเลือกลูกหน้ีเปนผูบริหารแผนเพ่ือเสนอแผนฉบับแกไขใหม และศาลลมละลายกลางไดมีคําสั่งแตงต้ังลูกหน้ีเปนผูบริหารแผน 

เม่ือวันท่ี 7 กรกฎาคม 2548 โดยผูบริหารแผนชุดใหมไดเสนอแผนฉบับแกไขใหเจาหน้ีพิจารณาในวันท่ี 4 สิงหาคม 2548 และท่ีประชุม

เจาหน้ีมีมติรับแผนฟนฟูกิจการท่ีแกไขเพ่ือรองรับการเขาลงทุนของนักลงทุนกลุมใหม ซึ่งศาลลมละลายกลางมีคําสั่งรับแผนฟนฟูกิจการ

ฉบับดังกลาว เม่ือวันท่ี 28 กันยายน 2548  

นับแตเดือนธันวาคม 2548 เปนตนมา กลุมผูถือหุนใหมนําโดยนายสุทธิศักด์ิ โลหสวัสด์ิ ท่ีไดรับแตงต้ังใหเปนผูบริหารแผน  

มีอํานาจบริหารงานใหเปนไปตามแผนฟนฟูกิจการ ไดดําเนินการปรับลดมูลคาหุนท่ีตราไวจาก 10 บาทตอหุนเปน 1 บาทตอหุน ลดทุน 

จดทะเบียนเดิมจาก 75 ลานบาทเหลือ 20 ลานบาท และเพ่ิมทุนจดทะเบียนใหมอีกจํานวน 180 ลานบาท เพ่ือรองรับการลงทุนจาก 

นักลงทุนกลุมใหม โดยนําเงินทุนท่ีไดรับชําระคืนหน้ีใหกับเจาหน้ี บริษัทไดรับการปลดหน้ีและภาระผูกพันในทรัพยสินท้ังหมดจากเจาหน้ี 

และดําเนินการขายบริษัทยอยท่ีจัดต้ังขึ้นตามแผนเดิมท้ังหมด ทําใหการฟนฟูกิจการประสบผลสําเร็จตามแผน เม่ือวันท่ี 27 ธันวาคม 

2548 และเปลี่ยนชื่อบริษัทมาเปน บริษัท อะโกร อินดัสเตรียล แมชชีนเนอร่ี จํากัด (มหาชน) เม่ือวันท่ี 9 กุมภาพันธ 2549 ท้ังน้ี ใน

ระหวาง 

ป 2549 บริษัทไดออกหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 6.315 ลานหุน จัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมท่ีเสียประโยชนจากการลดทุนในป 2544 โดยมี

นักลงทุนรายใหมเปนผูรับผิดชอบคาใชจาย และศาลลมละลายกลางไดมีคําสั่งยกเลิกการฟนฟูกิจการของบริษัทเม่ือวันท่ี 15 มีนาคม 

2550  

ภายหลังจากบริษัทไดพนออกจากกระบวนการฟนฟูกิจการแลว ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดอนุญาตใหหลักทรัพย

ของบริษัทกลับเขาทําการซื้อขายในกระดานหลัก ในกลุมสินคาอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร นับแตวันท่ี  

29 พฤษภาคม 2551 เปนตนมา  

ในสวนของความรวมมือดานเทคโนโลยีผลิตภัณฑและการผลิต นับแตสัญญาตัวแทนผลิตและจําหนายกับ MHI สิ้นสุดลงใน

ป 2539 บริษัทไดผลิตและจําหนายเคร่ืองยนตดีเซลขนาดเล็กภายใตเคร่ืองหมายการคา “สิงหคะนองนา” ของบริษัท จนกระท่ัง 

เดือนมิถุนายน 2549 บริษัทไดรับแตงต้ังจาก ISEKI & CO., LTD. (“ISEKI”) ผูผลิตเคร่ืองจักรกลทางการเกษตรครบวงจรและบริษัท 

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยประเทศญี่ปุน ใหเปนผูแทนจําหนายรถแทรคเตอรยี่หอ ISEKI แตเพียงผูเดียวในภูมิภาคน้ี และเร่ิมมี

รายไดจากการจําหนายรถแทรคเตอร ISEKI นับแตไตรมาส 4/2549 เปนตนมา ภายหลังจากสัญญาแตงตัวแทนฉบับแรกครบกําหนด 
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ไปเม่ือเดือนมีนาคม 2551 ไดมีการตออายุสัญญาออกไปจากเดิมอีก 2 คร้ัง จนกระท่ังบริษัทไดบอกเลิกสัญญาดังกลาว ซึ่งมีผลทําให

สัญญาสิ้นสุดอายุลงในวันท่ี 31 มีนาคม 2554 

อน่ึง ในระหวางป 2552 บริษัทไดขยายการดําเนินธุรกิจของบริษัทสูธุรกิจคาเหล็ก โดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติ

เห็นชอบในเดือนสิงหาคม 2552 และเสนอวาระเขาสูการพิจารณาของท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2552 ในเดือนกันยายน 2552 

ซึ่งท่ีประชุมมีมติอนุมัติใหขยายขอบเขตการดําเนินธุรกิจของบริษัทสูธุรกิจคาเหล็ก และอนุมัติใหระดมเงินทุนเพ่ิมดวยวิธีเสนอขายหุน

สามัญเพ่ิมทุนจํานวน 336 ลานหุนใหกับบุคคลแบบเฉพาะเจาะจง มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท ราคาเสนอขาย 0.30 บาทตอหุน  

จํานวนหุนท่ีจําหนายไดในคร้ังน้ันมีจํานวน 252 ลานหุน บริษัทไดรับเงินทุนจํานวน 75.6 ลานบาท และมีจํานวนหุนคงเหลือ 84 ลานหุน 

ซึ่งบริษัทไดใชเงินทุนดังกลาวในการขยายธุรกิจและเปนเงินทุนหมุนเวียนสําหรับกิจการ และเร่ิมดําเนินธุรกรรมคาเหล็กในเชิงพาณิชย 

นับแตเดือนพฤศจิกายน 2552 เปนตนมา โดยมีสํานักงานต้ังอยูเลขท่ี 496-502 อาคารอัมรินทรพลาซา ชั้น 18 ถนนเพลินจิต แขวง

ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 

ในสวนของธุรกิจเคร่ืองจักรกลการเกษตรท่ีไดรับผลกระทบจากภาวะการแขงขันภายในประเทศท่ีคอนขางรุนแรง และการ

ชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจ บริษัทไดพิจารณาหยุดสายงานประกอบเครื่องจักรกลการเกษตรเปนการชั่วคราวเพ่ือลดภาระคาใชจาย 

นับแตเดือนกันยายน 2552 ในชวงปลายเดือนพฤศจิกายน 2552 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติใหหยุดสายการผลิตเคร่ืองจักรกล

การเกษตรท้ังระบบเปนการชั่วคราว และเลิกจางพนักงานท้ังหมดมีผลนับแตวันท่ี 1 ธันวาคม 2552 การประกอบเครื่องยนตเพ่ือ

จําหนายภายหลังหยุดสายการผลิตดังกลาวจะวาจางบุคคลภายนอกดําเนินการแทน โดยจะพิจารณาเปดสายการผลิตอีกคร้ัง เม่ือมี

ความเปนไปไดและความคุมคาในเชิงพาณิชย ซึ่งตอมาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในเดือนกุมภาพันธ 2553 ไดมีมติใหหยุดดําเนิน

ธุรกิจในสวนเคร่ืองจักรกลการเกษตรและยกเลิกการดําเนินธุรกิจของบริษัท เอแมค พลัส จํากัด ท่ีเดิมจะจัดต้ังขึ้นเพ่ือรองรับธุรกิจคา

เคร่ืองจักรกลการเกษตรของบริษัท เน่ืองจากประเมินและไดขอสรุปวาการดําเนินธุรกิจดังกลาวอาจไมคุมคาในเชิงพาณิชยสําหรับบริษัท 

และเปนท่ีคาดหมายวาธุรกิจคาเหล็กนาจะมีศักยภาพเพียงพอท่ีจะสามารถสรางรายไดและผลตอบแทนเขามาทดแทนได สวนโรงงานท่ี

จังหวัดระยองใหทําการศึกษาแนวทางการใชประโยชนสําหรับธุรกิจคาเหล็กของบริษัท  

ในระหวางป 2553 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 ในเดือนเมษายน 2553 ไดมีมติอนุมัติเปลี่ยนชื่อและตราประทับ

ของบริษัท เปน บริษัท แมกซ เมทัล คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และแกไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงคของบริษัทเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม

และรองรับการดําเนินธุรกิจเหล็กของบริษัท รวมถึงเปลี่ยนแปลงสัดสวนการถือหุนของคนตางดาวจากเดิมไมเกินรอยละ 30 เปน ไมเกิน

รอยละ 49 และท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2553 ในเดือนสิงหาคม 2553 มีมติอนุมัติเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 

458,315,801 บาท เปน 1,833,263,204 บาท โดยใหออกและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 1,374,947,403 หุน ใหกับผูถือหุนเดิม

ของบริษัท ในอัตราสวน 1 หุนเดิม ตอ 3 หุนใหม ท่ีราคาเสนอขาย 0.09 บาทตอหุน การเสนอขายหุนดําเนินการในชวงเดือนกันยายน 

2553 บริษัทสามารถจําหนายหุนสามัญเพ่ิมทุนไดครบท้ังจํานวน และไดรับเงนิเพ่ิมทุนสําหรับใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนิน

กิจการของบริษัทจํานวนรวมประมาณ 123.745 ลานบาท  

ในเดือนสิงหาคม 2554 บริษัทไดยายท่ีต้ังสํานักงานสาขาจาก อาคารอัมรินทรพลาซา มาอยูเลขท่ี 1444/1 อาคารคริสตัล 

ดีไซน เซ็นเตอร หอง G-204 แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพฯ และในเดือนกันยายน 2554 บริษัทฯ ไดจัดต้ังบริษัทยอยท่ีถือหุนโดย

บริษัทประมาณรอยละ 100 ในนาม บริษัท เอ็มเอสพี เมทัล จํากัด ดวยทุนจดทะเบียนจํานวน 200 ลานบาท  และทุนจดทะเบียนเรียก

ชําระแลว  เปนจํานวน 160 ลานบาท เพ่ือรองรับการขยายธุรกิจในเชิงลึกของบริษัท แตดวยแผนงานท่ี ณ ปจจุบันยังไมมีความชัดเจน ท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงไดมีมติเลื่อนกําหนดการเรียกชําระหุนเพ่ิมทุนของบริษัทยอยดังกลาวออกไป  

ดานการจัดการทรัพยสินและหนี้สินของสวนงานท่ียกเลิก นับแตยกเลิกการดําเนินธุรกิจของสวนงานดังกลาว บริษัทไดทยอย

จําหนายสตอกสินคาและทรัพยสินของสวนงานดังกลาวมาอยางตอเน่ือง ดานหน้ีสินมีการเจรจาแนวทางชําระหน้ีกับธนาคารเจาหน้ี 

โดยในเดือนกันยายน 2554 สามารถเจรจาชําระหน้ีแบบเบ็ดเสร็จกับธนาคารเจาหน้ี 2 ใน 3 รายเปนผลสําเร็จ และบันทึกรับรูกําไรจาก

การปรับโครงสรางหน้ีจํานวน 6.61 ลานบาทในงวดไตรมาส 3/2554 ในเดือนธันวาคม 2554 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติใหตีโอน
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ทรัพยท่ีดินพรอมโรงงานท่ีจังหวัดระยองชําระหน้ีใหกับธนาคารเจาหน้ีอีกรายหน่ึง ซึ่งบริษัทรับรูกําไรจากการปรับโครงสรางหน้ีคร้ังน้ีใน 

งบการเงินงวดสิ้นป 2554 จํานวนรวมประมาณ 41.68 ลานบาท  

ในเดือนมีนาคม 2555 บริษัทไดยายต้ังสํานักงานใหญของบริษัทจาก เลขท่ี 480 หมู 1 ถนนบานบึง-บานคาย ตําบลละหาร 

อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140 มาอยูเลขท่ี 1444/1 คริสตัล ดีไซน เซ็นเตอร หอง G-204 ชั้น 2 แขวงคลองจั่น เขตบางกะป 

กรุงเทพฯ 10240  และบริษัทฯ ไดเขาทําสัญญาใหบริการการจัดการ โดยสัญญาบริหารจัดการมีผลบังคับใชต้ังแตวันท่ี 1 เมษายน 2555 

อายุสัญญา 1 ป ซึ่งการบริหารจัดการครอบคลุมในดานการบริหารท่ัวไป การจัดหาวัตถุดิบ การผลิต การตลาด การจัดจําหนาย รวมถึง

แผนการบริหารดานการเงิน โดยบริษัทฯ จะไดรับคาตอบแทนในอัตราท่ีตกลงรวมกันตามสัญญา ของกําไรสุทธิกอนหักดอกเบี้ยจาย 

ภาษีเงินได คาเสื่อมราคาและคาใชจายตัดจายของกิจการ 

ในเดือนกรกฎาคม 2555 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 3/2555  มีมติอนุมัติใหชะลอกําหนดเวลาเรียกชําระคาหุนเพ่ิม

ทุนสวนท่ีเหลือของบริษัทยอย (สถานะปจจุบัน : ทุนจดทะเบียน 200 ลานบาท ทุนชําระแลว 160 ลานบาท) ท่ีตองเรียกชําระคาหุนเพ่ิม

ทุน จากภายในไตรมาส 2/2555 ออกไปจนกวาจะไดขอสรุปท่ีชัดเจนเก่ียวกับแผนงานท่ีอยูระหวางพิจารณา และ บริษัทฯ ไดยกเลิก

สัญญารับจางบริหารจดัการ เน่ืองจากสถานะปจจุบันของคูสัญญาท่ียังคงมีภาระคาใชจายท่ีคอนขางสูง และยังคงมีผลขาดทุนสุทธิอยู 

บริษัทฯ จึงไดขอยกเลิกสัญญาการบริหารจัดการ โดยมีผลบังคับต้ังแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2555 เปนตนไป 

 
2.2 การเปล่ียนแปลงที่สําคัญของบริษัทสามารถสรุปไดดังนี้  

ป 2556  

กุมภาพันธ  1)  บริษัทไดต้ังคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเงินสําหรับเงินจายลวงหนาคาสินคาจํานวนเงิน 75.38 ลานบาท 

เน่ืองจากบริษัทผูผลิตและจําหนายเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวนรายใหญรายหน่ึงหยุดการผลิต ต้ังแตเดือน

สิงหาคม 2555 ตอเน่ืองมาจนถึงปจจุบัน จึงทําใหบริษัทและบริษัทยอยยังไมไดรับมอบสินคา ฝายบริหาร

ของบริษัทและบริษัทยอยไดพิจารณารับรูคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของเงินจายลวงหนาคาสินคาท้ังจํานวน

แลว ทั้งน้ีทางบริษัทและบริษัทยอย ไดดําเนินการออกหนังสือทวงถาม และหนังสือเตือนใหชําระหน้ี

ดังกลาวแลวแกผูผลิตและจําหนายเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวนรายใหญรายหน่ึงแลว  และคาดวาจะทราบ

ผลความคืบหนาในอนาคตอันใกลน้ี 

2)  มีลูกหน้ีเช็คคืนจากกรณีเช็คจายชําระคาสินคาของลูกหน้ีการคารายหน่ึงไมสามารถเรียกเก็บเงินตาม

เช็คได จํานวนรวม 46.82 ลานบาท บริษัทและบริษัทยอยไดดําเนินการฟองรองกับลูกหน้ีรายดังกลาวแลว 

ท้ังน้ีบริษัทและบริษัทยอยไดพิจารณาต้ังคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับหน้ีคางชําระของลูกหน้ีการคาราย

ดังกลาวเต็มจํานวนในงวด ไตรมาส 3/2555 

 เมษายน   ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 มีมติอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียน

เดิมจํานวน 1,833,263,204 บาท เปนจํานวน 4,000,000,000 บาท  มูลคาท่ีตราไวหุน 1 บาท และจัดสรร

หุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทโดยการออกหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทจํานวน 2,166,736,796 หุน มูลคาท่ี

ตราไวหุน 1 บาท เพ่ือเสนอขายแกผูถือหุนเดิม และบุคคลในวงจํากัด ณ ปจจุบันยังมิไดออกจําหนายหุน

ดังกลาว 

 ตุลาคม 1)   ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 5/2556 มีมติอนุมัติแตงต้ังคุณธีระวัฒน เนืองนอง เขาดํารง

ตําแหนงกรรมการบริษัท แทนนายสฤษด์ิ วนะเกียรติกุล เน่ืองจากติดภาระกิจสวนตัวทําใหไมสามารถ

ปฏิบัติหนาท่ีไดเต็มเวลา และดํารงตําแหนงเลขานุการบริษัท  โดยมีผลต้ังแตวันท่ี 31 ตุลาคม 2556        

เปนตนไป 
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2) บริษัทและบริษัทยอยทําสัญญาประนีประนอมยอมความตอศาลแพงกรุงเทพใตตามรายงานกระบวน

พิจารณา ณ วันท่ี 30 ตุลาคม 2556 กับลูกหน้ีการคารายหน่ึงกรณีเช็คคืนจากการจายชําระคาสินคาท่ีไม

สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็คได จํานวนรวม 46.82 ลานบาท โดยบริษัทและบริษัทยอยยินยอมลดหนี้ให 

20% หากปฏิบัติตามเงื่อนไขครบทุกขอ จํานวนเงินคงเหลือ(หลังจากหักสวนลด) 37.45 ลานบาท ณ วันท่ี 

31 ธันวาคม 2556 ลูกหน้ีรายดังกลาวทยอยชําระคืนเงนิใหแกบริษัทครบถวนแลว คงคาง เฉพาะสวนของ

บริษัทยอยจํานวนเงิน 16.85 ลานบาท ซึ่งตามสัญญาประนีประนอมยอมความลูกหน้ีรายดังกลาวจะตอง

ชําระใหเสร็จสิ้นภายในเดือนตุลาคม 2558 

 ป  2557 

 มกราคม  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 1/2557 มีมติอนุมัติแตงต้ังนายชํานิ จันทรฉาย เขาดํารงตําแหนง

รักษาการประธานเจาหนาท่ีบริหาร และรักษาการตําหนงกรรมการผูจัดการของบริษัท แทนนายสิริวัฒน  

โตวชิรกุล เน่ืองจากติดภาระกิจสวนตัวทําใหไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดเต็มเวลา โดยมีผลต้ังแตวันท่ี 24 

มกราคม 2557 เปนตนไป  ท้ังน้ีนายสิริวัฒน  โตวชิรกุล ยังคงดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทตอไป 

 กุมภาพันธ 1)  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 2/2557 มีมติแตงต้ังนายสมยศ นาคม่ัน เขาดํารงตําแหนง

กรรมการบริษัทแทนนายศิริวัฒน  อนันตคูศรี เน่ืองจากติดภารกิจสวนตัวทําใหไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได

อยางเต็มท่ี โดยมีผลต้ังแตวันท่ี 18 กุมภาพันธ 2557 เปนตนไป 

    2)  การต้ังคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับเงินจายลวงหนาคาสินคา จํานวนเงิน 22.22 ลานบาท เน่ืองจาก

ผูจัดจําหนายสินคาดังกลาว ไมปฏิบัติตามเงื่อนไขในหนังสือแจงการคืนเงินมัดจําคาสินคา ฝายบริหารของ

บริษัทและบริษัทยอยไดพิจารณารับรูคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของเงินจายลวงหนาคาสินคาแลวท้ังจํานวน 

ท้ังน้ีทางบริษัทฯ ไดดําเนินการติดตามการเรียกคืนเงินจายลวงหนาคาสินคาจากผูจัดจําหนายดังกลาวแลว

และคาดวาจะไดรับคืนในอนาคตอันใกลน้ี 

 

2.3 ภาพรวมและลักษณะการประกอบธุรกิจ 

2.3.1   โครงสรางกลุมบริษัท    

  ปจจุบันบริษัทฯ มีบริษัทยอย 1 แหง ตามรายะละเอียดดังน้ี 

ช่ือบริษัท ประเภทกิจการ อัตรารอยละการลงทุน 
(ณ 31 ธ.ค.56) 

จัดต้ังขึ้นในประเทศ 

บริษัท เอ็มเอสพี เมทัล จํากัด การจัดหาและจําหนาย

ผลิตภัณฑเหล็ก 

100.00 ไทย 

 

 2.3.2   ลักษณะการประกอบธุรกิจ     

  1)    สวนธุรกิจท่ีดําเนินการอยู – ธุรกิจคาเหล็ก 

  บริษัทเร่ิมดําเนินธุรกิจคาเหล็กนับแตกลางไตรมาส 4/2552 เปนตนมา ธุรกรรมสวนใหญเปนลักษณะซื้อมา-ขาย

ไป ดังน้ันผลิตภัณฑเหล็กท่ีจําหนายจึงมีความหลากหลายขึ้นอยูกับความตองการของลูกคา ราคา และความสามารถในการจัดหา

ผลิตภัณฑของบริษัท หากพิจารณาจําแนกผลิตภัณฑตามลักษณะการใชงานอาจแบงออกไดเปน 4 กลุมหลัก ไดแก กลุมวัตถุดิบ ไดแก 

เศษเหล็ก (Scrap) เหล็กดิบ (Pig Iron) และเหล็กแทง (Ingot) กลุมผลิตภัณฑเหล็กกึ่งสําเร็จรูป (Semi-finished product) เชน บิลเลต 
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(Billet) สแลบ (slab) รวมถึง เหล็กรีดรอน/รีดเย็นชนิดมวน (Hot/Cold Rolled Coil) กลุมผลิตภัณฑเหล็กสําเร็จรูป (Finished product) 

ไดแก เหล็กโครงสราง เชน เหล็กเสน เหล็กแผน ทอเหล็กท้ังชนิดทอดําและทอชุบ/เคลือบ และเหล็กรูปพรรณชนิดตางๆ ฯลฯ และกลุม

วัสดุอุปกรณท่ีใชในสําหรับเหล็กและท่ีใชในโรงงานผลิตเหล็ก 

  นับแตป 2553 บริษัทไดทําธุรกรรมในลักษณะเพ่ิมหนวยผลิตสินคาภายนอก โดยบริษัทจัดหาเหล็กรีดรอนชนิด

มวนนํามาจางโรงงานผูผลิตทอเหล็กและเหล็กรูปพรรณ ดําเนินการผลิตสินคาสําเร็จรูป ไดแก ทอเหล็ก ทอเหล็กชุปสังกะสี และเหล็กรูป

ตัวซี จัดสงใหกับบริษัทเพ่ือจําหนายตอใหกับลูกคา สัดสวนการขายจําแนกตามกลุมผลิตภัณฑ  

  ในชวงไตรมาสท่ี 1 และ 2 ป 2555 บริษัทยังคงดําเนินธุรกิจซื้อมา-ขายไป ผลิตภัณฑเหล็ก ซึ่งผลประกอบการ

ของบริษัทขึ้นอยูกับความตองการสินคาของลูกคา และความสามารถในการจัดหาผลิตภัณฑของบริษัท นับแตตนเดือนสิงหาคม 2555 

โรงงานผูผลิตเหล็กรีดรอนชนิดมวนรายใหญภายในประเทศ หยุดสายการผลิตชั่วคราวเพ่ือซอมแซมบํารุงเคร่ืองจักรประจําป ทําให

โรงงานผูผลิตเหล็กรีดรอนรายดังกลาวจัดสงสินคาใหกับบริษัทและบริษัทยอยไดในปริมาณท่ีลดลง 

  ในป 2556 บริษัทยังคงไดรับผลกระทบจากการหยุดผลิตของโรงงานผูผลิตเหล็กหยุดตอเน่ืองมาจนถึงไตรมาสท่ี 

1 ป 2556  กอปรกับภาวะท่ีมีการนําเขาสินคาสําเร็จรูปจากตางประเทศเขามาทุมตลาดภายในประเทศ ดังน้ันจากผลกระทบท้ังภายใน

และภายนอกประเทศทําใหรายไดหลักของบริษัทมีเพียงกลุมวัตถุดิบ และกลุมผลิตภัณฑเหล็กกึ่งสําเร็จรูป สงผลใหโครงสรางรายไดของ

บริษัทบริษัทลดลงดังน้ี 

 
                          หนวย : ลานบาท 

                      ป 2554            ป 2555  ป 2556  

               มูลคา     %        มูลคา  %         มูลคา % 

กลุมวัตถุดิบ   60.63  5.25%  15.71    2.42% 41.52 43.17% 

กลุมผลิตภัณฑเหล็กก่ึงสําเร็จรูป 829.67   

      

71.85% 6         632.08 97.57%   54.66 56.83% 

กลุมผลิตภัณฑเหล็กสําเร็จรูป ซ้ือ 28.23 2.44%              0.04 0.01% - - 

  จางผลิต 236.20 20.46%                - - - - 

  รวม 264.43 22.90% 0.04 0.01% - - 

รวมทั้งหมด   1,154.73 100.00% 647.83   100.00% 96.18 100.00% 

ท่ีมา : งบการเงินของบริษัท 

 2)   สวนธุรกิจท่ียกเลิก  - ธุรกิจเคร่ืองจักรกลการเกษตร 

นับแตท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทในเดือนกุมภาพันธ 2553 มีมติใหยกเลิกการดําเนินงานของสวนธุรกิจเคร่ืองจักรกล

การเกษตร และใหเรงจําหนายสินคาคงเหลือรวมถึงบริหารจัดการทรัพยสินท่ีมีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัทน้ัน ธุรกรรมภายหลัง

จากน้ันของสวนงานดังกลาว จึงมีเพียงรายการจําหนายสินคาคงเหลือและทรัพยสิน อันไดแก เคร่ืองยนตและอะไหลเคร่ืองยนตดีเซล, 

รถแทรกเตอรและอะไหลรถแทรคเตอร เคร่ืองมืออุปกรณและทรัพยสินท่ีไมไดใชงาน 
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3. โครงสรางรายได  

รายไดของบริษัท และบริษัทยอยประกอบดวย 2 ประเภทคือ รายไดจากธุรกิจเหล็ก และรายไดจากธุรกิจเคร่ืองจักรกล

การเกษตร ซึ่งเปนสวนงานท่ียกเลิกเม่ือป 2553 โดยรายไดเกือบท้ังหมดของบริษัทจะไดมาจากสวนธุรกิจเหล็ก สวนรายไดของสวนงาน

ท่ียกเลิกจะมีเพียงการจําหนายสินคาคงเหลือและทรัพยสินท่ีไมไดใชงาน 

ภาพรวมโครงสรางรายไดจากการขายของกลุมบริษัทแบงตามประเภทผลิตภัณฑเหล็ก  ในรอบระยะเวลา 3 ป สิ้นสุดวันท่ี 31 

ธันวาคม 2554 – 2556 มีรายละเอียดดังน้ี  

     หนวย : ลานบาท 

2554 2555 2556 

  มูลคา รอยละ มูลคา รอยละ มูลคา รอยละ 

สวนงานท่ีดําเนินงานอยู - ธุรกิจเหล็ก           

1. วัตถุดิบ 60.63  5.25  15.71  2.40  41.52 42.93 

2. ผลิตภัณฑเหล็กกึ่งสําเร็จรูป 829.67  71.78  632.08  96.66  54.66 56.52 

3. ผลิตภัณฑเหล็กสําเร็จรูป 264.43  22.88  0.04  0.01  - - 

4. วัสดุอุปกรณท่ีใชสําหรับผลิตเหล็ก -  -  -  -  - - 

5. อื่นๆ 0.23  0.02  1.76  0.27  0.49 0.51 

รวมรายไดจากธุรกิจเหล็ก 1,154.96  99.93  649.59 99.34  96.67 99.96 

สวนงานท่ียกเลิก - ธุรกิจเครื่องจักรกลการเกษตร           

1. เคร่ืองยนตดีเซล 0.91 0.07  0.43 0.07  0.03 0.03 

2. รถแทรคเตอร -  -  1.85  0.28  - - 

3. อื่นๆ 0.00  0.00  2.05  0.31  0.01 0.01 

รวมรายไดจากธุรกิจเครื่องจักรกลการเกษตร 0.91  0.07  4.33  0.66  0.04 0.04 

รวม 1,155.87  100.00  653.92  100.00  96.71 100.00 

Note : การลดลงของรายไดจากธุรกิจเหล็ก ป 2556 เกิดผลกระทบจากโรงงานผูผลิตเหล็กรายหน่ึงของบริษัท จัดสงสินคาใหในปริมาณท่ีลดลง 

 
 

 

 
 

 

 



บริษัท แมกซ์ เมทลั คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

MAX Metal Corporation Public Company Limited 

รายงานประจ าปี 2556 หน้าที่ 14 / 55 

3. การประกอบธุรกิจแต่ละสายผลิตภณัฑ์ 

3.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ 

 ลกัษณะผลิตภณัฑ์และบริการของบริษัทและบริษัทย่อย แบง่ออกเป็น 4 กลุ่มหลกั ดงันี ้

1. กลุ่มวตัถดุบิ ประกอบด้วยผลิตภณัฑ์ดงันี ้ 

1.1 เศษเหล็ก (Scrap)  เศษเหล็กทัว่ไปท่ีพบเหน็ได้ ซึง่ส่วนใหญ่เป็นได้ทัง้เศษซากท่ีเหลือจากการกระบวนการผลิต
เหล็ก เหล็กท่ีถกูใช้แล้ว รวมถงึชิน้ส่วนเหล็กตกเกรด ซึง่เศษเหล็กแบง่ได้หลายประเภทได้แก่ เศษเหล็กแผ่นป๊ัม 
เศษเหล็กท่ีเหลือจากการผลิตชิน้งาน เศษเหล็กขอบคอยล์เหล็ก เศษเหล็กท่ีเหลือจากการปาดเรียบ ฯลฯ  

 โดยในปีท่ีผ่านมาบริษัทได้ใช้ความพยายามท่ีจะจดัหาเศษเหล็กทัง้ในประเทศ และต่างประเทศ เพ่ือมา
จ าหน่ายให้กบัโรงงานผู้ผลิตเหล็กหลายราย เพ่ือน าไปผลิตเป็นผลิตภณัฑ์เหล็กกึง่ส าเร็จรูปตอ่ไป 

2. กลุ่มผลิตภณัฑ์เหล็กกึง่ส าเร็จรูป (Semi-finished product) ประกอบด้วยผลิตภณัฑ์ดงันี ้

2.1 บิลเลต (Billet)  เหล็กแท่งยาว โดยการหล่อ หรือ รีด รูปหน้าตัดเป็นส่ีเหล่ียม ขนาดประมาณ 90-160 
มิลลิเมตร (เทียบเท่าขนาด 6 นิว้ หรือน้อยกว่า) ความยาวประมาณ 5-9 เมตร โดยเหล็กแท่งยาวมกัจะถูก
น ามาแปรรูปเป็น Bars, Rods หรือ ทอ่ไร้ร้อยเช่ือม  

2.2 สแลบ (Slab)  เหล็กแท่งแบนซึง่หน้าตดักว้างกว่าเหล็กแท่งยาว (Billet) และมีความหนาน้อยกว่า เหล็กแท่ง
ยาว (Billet) โดยเหล็กแทง่แบน Slab มกัจะถกูน ามาแปรรูปเป็นเหล็กแผ่น ได้แก่ Plate, Sheet และ Strip 

2.3 เหล็กรีดร้อน (Hot Rolled Coil)  เหล็กกล้าท่ีรูปทรงเป็นแผ่น (ลกัษณะแบน) ผลิตด้วยกรรมวิธีรีดร้อน (ด้วย
ลูกกลิง้หรือแท่นรีดขนาดใหญ่) ซึ่งท าให้แท่งเหล็กกึ่งส าเร็จรูปท่ีเรียกว่า “สแลป (Slab)”  มีขนาดความหนา
ลดลงจาก 100 มิลลิเมตร เป็นแผ่นท่ีมีความหนาบางลงอยู่ในช่วง 1.00 ถึง 13.00 มิลลิเมตร ตามท่ีลูกค้า
ต้องการ เหล็กแผ่นรีดร้อน เม่ือผลิตเสร็จแล้วจะอยู่ในลกัษณะเป็นม้วน (Coil) เรียกว่า “เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิด
ม้วน (hot-rolled coil)” หรือ “เหล็กม้วนด า (black coil)”  เพ่ือประสิทธิภาพในการเก็บรักษาเคล่ือนย้ายและ
ขนส่ง อย่างไรก็ดีเม่ือลูกค้าต้องการสินค้าเป็นเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดแผ่น โรงงานจะท าการตดัแบ่งเหล็กม้วน
เป็นแผ่นตามขนาดความยาว และความกว้างที่ลกูค้าต้องการได้อีกด้วย 

2.4 เหล็กแผ่นรีดเย็น (Cold Rolled Coill)  ใช้เหล็กแผ่นรีดร้อนเป็นวตัถุดิบ ใช้ในงานลกัษณะท่ีต้องการคณุภาพ
ผิวสงูกวา่และความหนาต ่ากวา่เหล็กแผ่นรีดร้อน โดยน าม้วนเหล็กแผ่นรีดร้อนไปรีดเย็นต่อ จะได้เหล็กกแผ่นท่ี
มีผิวมันกว่า แต่ยังคงเหลือความเครียดในเนือ้เหล็กอยู่ท าให้มีความแข็งสูง ความสามารถในการยืดตัว 
(Elogation) ต ่าและยงัมีความไม่สม ่าเสมอของคณุสมบตัเิชิงกลในทศิทางตา่ง ๆ สงู จงึไม่เหมาะแก่การใช้งาน
ขึน้รูป ต้องท าการอบ (Annealing) เพ่ือให้คลายความเครียดในเนือ้เหล็กลง โดยความหนาแทบไม่
เปล่ียนแปลงเพ่ือปรับปรุงความเรียบของคุณภาพฟิว และขจัดการยือตัด ณ จุดคลาก (Yield point 
elongation) ท าให้สามารถไปใช้ขึน้รูปได้อย่างสม ่าเสมอขึน้ 

สืบเน่ืองจากภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมีความผันผวนในปัจจุบัน บริษัทจึง มีความจ าเป็นท่ีต้องพิจารณา
ทศิทางความต้องการของสินค้าของผู้บริโภคเป็นหลกัในการท่ีจะก าหนดแผนการตลาดของบริษัท พร้อมกนันี ้
บริษัทยงัต้องค านงึถงึปริมาณเงินทนุหมนุเวียนท่ีบริษัทมีควบคูด้่วยเช่นกนั 

3. กลุ่มผลิตภณัฑ์เหล็กส าเร็จรูป (Finished product) ได้แก่ เหล็กโครงสร้าง เช่น เหล็กเส้น เหล็กแผ่น ทอ่เหล็กทัง้
ชนิดทอ่ด าและทอ่ชบุ/เคลือบ และเหล็กรูปพรรณชนิดตา่งๆ ฯลฯ  

4. กลุ่มวสัดอุปุกรณ์ท่ีใช้ในส าหรับเหล็กและที่ใช้ในโรงงานผลิตเหล็ก 
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3.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

3.2.1  สภาพการแข่งขนัภายในอตุสาหกรรม 
ปริมาณการผลิตเหล็กและเหล็กกล้าท่ีส าคญัในปี 2556 มีประมาณ 7,050,041 เมตริกตนั (ไม่รวมผลิตภณัฑ์เหล็ก

กึง่ส าเร็จรูป เหล็กแผ่นรีดเย็น เหล็กแผ่นเคลือบและทอ่เหล็กเพ่ือไม่ให้เกิดการนบัซ า้) เพิ่มขึน้ร้อยละ 4.90 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี
ก่อน และเม่ือพิจารณาในรายผลิตภณัฑ์พบว่า ผลิตภณัฑ์ท่ีมีการผลิตเพิ่มขึน้มากท่ีสุดในช่วงนี ้คือ ผลิตภณัฑ์เหล็กกึ่งส าเร็จรูปเพิ่มขึน้ 
ร้อยละ 9.61 รองลงมา คือเหล็กทรงยาวเพิ่มขึน้ ร้อยละ 9.38 เน่ืองจากอุตสาหกรรมก่อสร้างในปีนีย้งัคงขยายตวัอยู่โดยเฉพาะโครงการ
ของภาคเอกชน เช่น การก่อสร้างคอนโดมิเนียมท่ีสร้างติดแนวรถไฟฟ้ายงัคงเป็นท่ีต้องการของตลาดอย่างต่อเน่ือง ในขณะท่ีเหล็กทรง
แบนกลบัมีการผลิตท่ีลดลงเล็กน้อย คือ ร้อยละ 0.47 โดยเหล็กแผ่นรีดเย็น ลดลงมากท่ีสุด ร้อยละ 3.19 รองลงมาคือเหล็กแผ่นเคลือบ
สังกะสีลดลง ร้อยละ 3.10 และเหล็กแผ่นรีดร้อนลดลง ร้อยละ 0.79 ซึ่งสาเหตุท่ีการผลิตเหล็กทรงแบนในช่วงปีนีล้ดลงเน่ืองจาก
สถานการณ์ตลาดเหล็กโลกมีทิศทางท่ีถดถอยอนัเป็นผลมาจากการท่ีเศรษฐกิจโลกชะลอตวัอย่างต่อเน่ือง อย่างไรก็ตามยงัคงมีผู้ผลิต
หลายประเทศ เช่น จีน อินเดีย สาธารณรัฐเกาหลี ท่ีเพิ่มการผลิตอยู่ทัง้ ๆ ท่ีความต้องการใช้ในแต่ละประเทศชะลอตวั โดยปริมาณการ
ผลิต ผลิตภณัฑ์เหล็กกึง่ส าเร็จรูป (crude steel) ของโลกเม่ือปี 2556 อยู่ท่ี 1,470 ล้านตนั ในขณะท่ีปริมาณการผลิตในช่วง 7 เดือนแรก
ของปี 2556 (เดือนมกราคม – เดือนกรกฏาคม) อยู่ท่ี 895 ล้านตนั ซึง่จะเห็นว่าปริมาณการผลิตเหล็กโลกไม่มีทิศทางท่ีลดลง ทัง้ ๆ ท่ี
ความต้องการใช้ของโลกยงัคงทรงตวัอยู่ ผู้ผลิตรายใหญ่เหล่านีจ้งึหนัมาส่งสินค้าให้กบักลุ่มอาเซียน ส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตไทยเพราะไม่
สามารถแข่งขนัทางด้านราคาได้ ท าให้ผู้ผลิตเหล็กทรงแบนลดการผลิตลง  

ปริมาณความต้องการใช้ในประเทศของเหล็กและเหล็กกล้าท่ีส าคญัในปี 2556 มีประมาณ 18,232,517 เมตริกตนั  
( ไม่รวมผลิตภณัฑ์เหล็กกึง่ส าเร็จรูป เหล็กแผ่นรีดเย็น เหล็กแผ่นเคลือบและท่อเหล็กเพ่ือไม่ให้เกิดการนบัซ า้ ) เพิ่มขึน้ ร้อยละ 9.74 เม่ือ
เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน และเม่ือพิจารณาในรายผลิตภณัฑ์ พบวา่ ผลิตภณัฑ์ท่ีมีการผลิตเพิ่มขึน้มากท่ีสุดในช่วงนี  ้คือ เหล็กทรง
แบน เพิ่มขึน้ร้อยละ 8.17 ส าหรับเหล็กทรงยาวเพิ่มขึน้ ร้อยละ 13.04 เน่ืองจากอุตสาหกรรมก่อสร้างในประเทศท่ียงัคงขยายตัวอยู่ โดย
จากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทยพบว่า ในด้านผู้ประกอบการ ภาพรวมการเปิดขายโครงการในเดือนตุลาคม เพิ่มขึน้จากเดือน
ก่อน โดยเฉพาะอาคารชดุในท าเลตามแนวรถไฟฟ้าท่ียงัได้รับความนิยมอยู่ 
 ทีม่า : ข้อมูลจากส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 

3.2.2 แนวโน้มภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขนั 

สถานการณ์อตุสาหกรรมเหล็กของไทยในปี 2557 อาจต้องเผชิญกบัความผนัผวนตามสภาวะเศรษฐกิจมหภาคของ
ประเทศ และแนวโน้มตลาดในอตุสาหกรรมตอ่เน่ืองที่ใช้เหล็ก ได้แก่ 

1)  อตุสาหกรรมก่อสร้าง อาจยงัคงได้รับผลกระทบจากปัญหาทางการเมือง ซึง่ส่งผลตอ่ความล่าช้าของโครงการจะ
ท าให้ทัง้การลงทนุภาครัฐและการลงทนุภาคเอกชนในปี 2557 ชะลอตวัลงได้ ซึ่งนัน่หมายถึงแนวโน้มการหดตวัลงของโครงการก่อสร้าง
ตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

2)  อตุสาหกรรมยานยนต ์ซึง่เป็นกลุ่มส าคญัท่ีใช้เหล็กเป็นวตัถดุบิ คาดการณ์ว่าจะมีการผลิตท่ีขยายตวัได้ในอตัรา
ท่ีลดลงเม่ือเทียบกบัการขยายตวัในปี 2556 โดยเฉพาะอตุสาหกรรมยานยนต์ ซึง่แม้วา่ในปี 2557 จะมีการคาดการณ์ว่าจะผลิตได้ถึง 2.6 
ล้านคนั แต่คาดว่าจะมีการชะลอตวัลงของตลาดยานยนต์ในประเทศไทย ท าให้ต้องติดตามว่าการขยายตัวของตลาดส่ งออกจะมา
ทดแทนตลาดในประเทศได้หรือไม่ 

3)  อุตสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล และอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์ คาดว่ายงัคงมีโอกาสขยายตวัได้ในปี 2557 แต่จะมี
อตัราท่ีไม่สงูนกั โดยถกูกดดนัจากการชะลอตวัลงของเศรษฐกิจโดยรวม นอกจากนี ้ยงัคาดวา่ปริมาณสตอ็กผลิตภณัฑ์เหล็กส่วนเกินจาก
ปี 2556 อนัเป็นผลจากการน าเข้าในปริมาณสูง และจะถูกน ามาใช้ในปี 2557 ด้วย ซึง่นัน่หมายถึงระดบัการผลิตและการน าเข้าในบาง
สินค้าท่ีอาจลดลงไปด้วย 
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3.2.3 กลยทุธ์การตลาด 
 1) กลยทุธ์ด้านผลิตภณัฑ์และบริการ (Product and Service) 
 บริษัทได้พิจารณาและค านงึถงึสภาวะตลาดและความต้องการท่ีแตกตา่งกนัของผู้บริโภค จงึมีผลิตภณัฑ์เหล็กท่ีหลากหลาย 
และมีนโยบายท่ีจะเพิ่มประเภทของผลิตภณัฑ์เพ่ือตอบสนองความต้องการของลกูค้าให้มากย่ิงขึน้ เพ่ือให้ลกูค้าสามารถซือ้หาผลิตภณัฑ์
เหล็กทกุประเภทท่ีต้องการได้ ซึง่ผลิตภณัฑ์ของบริษัทมีครอบคลมุตัง้แต่เศษเหล็ก เหล็กม้วน เหล็กแผ่น เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ ทอ่
เหล็ก และเหล็กเส้น นอกจากนี ้ด้วยปัจจยัดงักล่าวเหล่านีจ้ะช่วยให้บริษัทสามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้มากขึน้และปรับ
แผนธุรกิจการขายให้สอดคล้องกบัภาวะเศรษฐกิจ 
 นอกจากความหลากหลายของผลิตภณัฑ์แล้วบริษัทยงัเน้นการควบคมุคณุภาพของผลิตภณัฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานและ
รายละเอียดท่ีลกูค้าก าหนด มีการส่งมอบสินค้าท่ีตรงตอ่เวลาและเช่ือถือได้ ซึง่เป็นปัจจยัส าคญัในการให้บริการแก่ลกูค้า รวมถงึมีการ
ตดิตามผลการจดัส่งและคณุภาพของผลิตภณัฑ์ เพ่ืออ านวยความสะดวก สร้างความประทบัใจ และสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัลกูค้า  
  
 2) กลยทุธ์ด้านราคา (Price) 
 บริษัทก าหนดราคาสินค้าตามภาวะของอปุสงค์และอปุทานในตลาด โดยมีนโยบายก าหนดราคาตามภาวะความต้องการ
สินค้า รวมถงึราคาตลาดของสินค้าและวตัถดุบิเป็นเกณฑ์ นอกจากนี ้ จะพิจารณาถงึแนวโน้มของภาวะตลาดและราคาในอนาคตเพ่ือ
เป็นปัจจยัในการก าหนดราคาสินค้าด้วย  โดยบริษัทจะพยายามก าหนดราคาของผลิตภณัฑ์ให้เหมาะสมกบัสภาวะตลาดและให้มี
ความสามารถในการแข่งขนัได้ 
 
 3) กลยทุธ์ด้านการจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย (Place) 
 การจ าหน่ายผลิตภณัฑ์เหล็กของบริษัทในระยะแรก ก าหนดช่องทางการจดัจ าหน่ายทัง้การขายตรงให้กบัผู้ ใช้ และจ าหน่าย
ผ่านไปยงัผู้ ค้ารายอ่ืนรวมถงึการจ าหน่ายผ่านนายหน้า ด้วยภาพรวมของตลาดท่ีมีขนาดคอ่นข้างใหญ่มาก เกณฑ์การพิจารณาเลือกช่อง
ทางการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ของบริษัท จงึเน้นการพิจารณาประกอบกนัระหวา่งขนาดค าสัง่ซือ้ อตัราก าไรและความเส่ียง รวมถงึ
ระยะเวลาการจดัเก็บเงิน เพ่ือสร้างและขยายฐานรายได้รวมถงึผลตอบแทนของกิจการให้เตบิโตขึน้ตามล าดบั 

 
4) กลยทุธ์ด้านการส่งเสริมการขาย (Promotion) 

 บริษัทมีวตัถปุระสงค์ในการด าเนินธุรกิจเพ่ือให้ลกูค้าได้รับประโยชน์อย่างเป็นท่ีน่าพอใจ โดยบริษัทจะมอบส่วนลดหรือยืด
ระยะเวลาช าระเงินให้แก่ลกูค้ารายใหญ่ท่ีมีการสัง่ซือ้ในปริมาณมาก หรือมีฐานะการเงินและประวตักิารช าระเงินท่ีดี เพ่ือช่วยพฒันา
ความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งลกูค้ากบับริษัทอีกด้วย 

 3.2.4  การผลิต  

นับแต่ปี 2553 เป็นต้นมา บริษัทได้เพิ่มการท าธุรกรรมในลักษณะจ้างผลิต โดยบริษัทเป็นผู้ จัดหาวตัถุดิบ ได้แก่ 
เหล็กรีดร้อนชนิดม้วน ส่งให้กบัโรงงานผู้ผลิตทอ่เหล็กและเหล็กรูปพรรณ และว่าจ้างให้โรงงานดงักล่าวผลิตสินค้าส าเร็จรูปให้กบับริษัท 
เพ่ือจ าหน่ายตอ่ให้กบัลกูค้า โดยบริษัทคาดวา่ธุรกรรมดงักล่าวจะช่วยสร้างอตัราผลตอบแทนในอตัราท่ีสงูมากกวา่ธุรกรรมลกัษณะซือ้มา
ขายไป  

แต่ ณ ปัจจุบนั บริษัทและบริษัทย่อยมียอดขายในปริมาณท่ีลดลง เน่ืองจากปัญหาสภาวะเศรษฐกิจโลกทรงตวั
ส่งผลกระทบต่อผู้ ผลิตไทยเพราะไม่สามารถแข่งขันทางด้านราคาได้ ภาวะท่ีมีการน าเข้าสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาทุ่มตลาด
ภายในประเทศ และการหยุดสายการผลิตชั่วคราวเพ่ือซ่อมบ ารุงเคร่ืองจกัรประจ าปีของผู้ผลิตและจ าหน่ายเหล็กรีดร้อนชนิดม้วนราย
ใหญ่ภายในประเทศ  จึงสามารถจดัส่งสินค้าให้กบับริษัทและบริษัทย่อยได้ในปริมาณท่ีลดลง ท าให้บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราการ
หมนุเวียนของสินค้าลดลง ส่งผลตอ่เน่ืองให้รายได้จากการขายปี 2556 ปรับลดลง 
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ส าหรับสายการผลิตของส่วนงานท่ียกเลิก ซึง่บริษัทมีโรงงาน 1 แหง่ ตัง้อยู่ท่ี 480 หมู่ 1 ถนนบ้านคา่ย – บ้านบงึ 
ต าบลละหาร อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง ล่าสดุในเดือนธนัวาคม 2554 บริษัทได้ด าเนินการตีโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดนิพร้อมโรงงาน
ดงักล่าวช าระหนีแ้บบเบด็เสร็จให้กบัธนาคารเจ้าหนีแ้ล้ว  

3.2.5  นโยบายการผลิต 

ปัจจยัหลกัท่ีบริษัทพิจารณาในการสัง่จ้างผลิตสินค้า ได้แก่ ระยะเวลาการส่งมอบสินค้าและอตัราก าไร โดยการจ้าง
ผลิตในช่วงท่ีผ่านมา บริษัทยังคงยึดถือหลักการจับคู่ค าสั่งซือ้ขายเช่นเดียวกันกับรายการซือ้มาขายไป โดยจัดหาวตัถุดิบในปริมาณ  
ท่ีเหมาะสมเพ่ือท าการผลิตสินค้าจดัส่งให้ตามค าสัง่ซือ้ของลกูค้า  

3.2.6 ผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อม  

ในการคดัเลือกผู้ผลิตของบริษัท บริษัทจะพิจารณาเลือกผู้ประกอบการท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าและ
กระบวนการผลิตจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และมีการปฏิบตัติามข้อก าหนดด้านการควบคมุผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมที่เก่ียวข้อง  

ทัง้นี ้ส าหรับส่วนงานท่ียกเลิก ในช่วงที่ผ่านมาบริษัทได้ปฏิบตัติามกฎหมายและข้อก าหนดของทกุหน่วยงานท่ีก ากบั
ดแูลเช่นกนั 
 

3.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

 ส าหรับในปี 2556 บริษัทยงัคงด าเนินธุรกิจซือ้มา-ขายไป โดยทัว่ไปบริษัทท าการสัง่ซือ้จากผู้ผลติในประเทศเป็นสว่นใหญ่ 
ซึง่มีทัง้กลุ่มวตัถดุบิ ได้แก่ เศษเหล็ก (Scrap) กลุ่มผลิตภณัฑ์เหล็กกึ่งส าเร็จรูป (Semi-finished product) เช่น เหล็กรีดร้อน/รีดเย็นชนิด
ม้วน (Hot/Cold Rolled Coil) ซึ่งทัง้นีป้ริมาณการสั่งซือ้ขึน้อยู่กับความต้องการสินค้าของลูกค้า และความสามารถในการจัดหา
ผลิตภณัฑ์ของบริษัท นบัแต่ต้นเดือนสิงหาคม 2555 – ไตรมาส 1 ปี 2556 โรงงานผู้ผลิตเหล็กรีดร้อนชนิดม้วนรายใหญ่ภายในประเทศ 
หยดุสายการผลิตชัว่คราวเพ่ือซอ่มแซมบ ารุงเคร่ืองจกัรประจ าปี ท าให้โรงงานผู้ผลิตเหล็กรีดร้อนรายดงักล่าวจดัส่งสินค้าให้กบับริษัทและ
บริษัทย่อยได้ในปริมาณท่ีลดลงจนกระทัง่ในปัจจบุนั  จากเหตกุารณ์ข้างต้นปัจจบุนับริษัทได้ท าการป้องกนัความเส่ียงจากสถานการณ์ท่ี
เคยเกิดขึน้โดยการซือ้ขายสดกบัผู้ผลิตรายใหญ่ดงักล่าว เพ่ือลดความเส่ียงของระยะเวลาการจดัส่งสินค้าท่ีล่าช้า และนอกจากนีบ้ริษัท
ได้อยู่ระหวา่งด าเนินการจดัหาผลิตภณัฑ์จากผู้ผลิตรายอ่ืน เพ่ือทดแทนจากการท่ีผู้ผลิตรายใหญ่ส่งสินค้าได้ในปริมาณท่ีลดลง 
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4. การวิจัยและพัฒนา 
- ไม่มี -  
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5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ  

5.1     ทรัพย์สินถาวรหลักของบริษัท 
1) รายละเอียดของที่ดนิ อาคาร และ อปุกรณ์ ของบริษัท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษัทมีมลูคา่ตามบญัชีสทุธิของ ท่ีดนิ อาคาร และอปุกรณ์ จ านวน 1.66 ล้านบาท 
ประกอบด้วย ส่วนปรับปรุงอาคาร เคร่ืองตกแตง่ตดิตัง้ และเคร่ืองใช้ส านกังาน ซึง่ที่ตัง้ของส านกังานใหญ่ ณ ปัจจบุนั ตัง้อยู่
เลขท่ี 1444/1 อาคารคริสตลั ดีไซน์ เซน็เตอร์ ห้อง G-204 แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ โดยสญัญาเช่ามีก าหนด
ระยะเวลา 3 ปี ซึง่บริษัทมีภาระผกูพนัท่ีต้องจ่ายช าระคา่เช่าในอนาคต ประมาณ 0.20 ล้านบาท  

2) การประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัท 
- ไม่มี - 

 
3) สินทรัพย์ไม่มีตวัตนของบริษัท 

- ไม่มี - 
 

4) นโยบายการลงทนุในบริษัทย่อยและนโยบายการบริหารงานในบริษัทย่อย 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 4/2554 เม่ือวนัท่ี 16 สิงหาคม 2554 มีมติอนุมัติให้บริษัทจัดตัง้บริษัทย่อย  

ในนาม บริษัท เอ็มเอสพี เมทลั จ ากดั ด้วยทนุจดทะเบียน 200 ล้านบาท เรียกช าระครัง้แรกในวนัจดทะเบียนจดัตัง้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 25 เพ่ือรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทในเชิงลกึ โดยบริษัทย่อยดงักล่าวได้จดทะเบียนจดัตัง้ขึน้เม่ือวันท่ี 19 กนัยายน 
2554 

ในส่วนของนโยบายหลกัการด าเนินกิจการของบริษัทย่อยจะถกูก าหนดขึน้โดยบริษัทผ่านมตท่ีิประชมุคณะกรรมการ
บริษัท ในฐานะผู้ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ส่วนแนวทางบริหารงานหรือระบบงานจะยึดถือตามหลักการและแนวทาง
เดียวกันกับท่ีบริษัทยึดถือปฏิบตัิอยู่ ณ ปัจจุบนั อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ด าเนินงาน ณ ปัจจุบนัของบริษัทย่อยดงักล่าว 
ยงัคงมีเพียงธุรกรรมลกัษณะซือ้มาขายไปเช่นเดียวกนักบับริษัท เน่ืองจาก แผนงานท่ีอยู่ระหว่างพิจารณาด าเนินการ ยงัไม่มี
ความชดัเจนท่ีเพียงพอ  

 

5.2 เงนิลงทุนของบริษัท 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีจ านวนเงินลงทุนในบริษัทย่อย (บริษัท เอ็มเอสพี เมทัล จ ากัด) เท่ากับ 
159,999,760 บาท คดิเป็นสดัส่วนการถือหุ้นประมาณร้อยละ100 
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6. โครงการในอนาคต 

 บริษัทอยู่ระหวา่งศกึษาความเป็นไปได้และเปรียบเทียบโครงการลงทนุ เพ่ือพิจารณาขยายธุรกิจของบริษัทในเชิงลึก 
และต่อยอดธุรกิจของบริษัทไปสู่ธุรกิจท่ีมีโอกาสท ารายได้และก าไรให้แก่บริษัท เช่น ธุรกิจถ่านหิน อสงัหาริมทรัพย์ พลงังาน
ไฟฟ้า และระบบขนส่ง ความคืบหน้าการด าเนินงาน ณ ปัจจุบนัคาดว่าน่าจะได้รับคามชัดเจนและข้อสรุปเบือ้งต้นภายใน
ประมาณช่วงกลางปี 2557  

 ในส่วนการจดัหาเงินทนุ ณ ปัจจุบนั บริษัท มีข้อจ ากดัในการจดัหาสินเช่ือใหม่จากสถาบนัการเงินในเร่ืองของการ
จดัหาสินทรัพย์หลกัประกนัวงเงินสินเช่ือ เพ่ือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน  ดงันัน้ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 2/2557 มีมติ
อนมุตัิให้น าเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2557 เพ่ือพิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียน และ การจดัสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทนุของบริษัทจ านวนไม่เกิน 23,142,857,144 หุ้นมลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 1)  จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทจ านวนไม่เกิน 18,000,000 หุ้นให้แก่บคุคลในวงจ ากดั 

 2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจ านวนไม่เกิน 5,142,857,144 หุ้นเพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญ   
 แสดงสิทธิซึง่อตัราการใช้สิทธิคือ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิตอ่ 1 หุ้นสามญั 

 โดยวตัถปุระสงค์ของการเพิ่มทนุของบริษัทในครัง้นี ้เพ่ือเป็นเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินกิจการ และสร้างสภาพ
คล่องทางการเงินของบริษัท และเพ่ือเป็นการขยายฐานทุนของบริษัทให้เหมาะสมต่อการเข้าลงทุนในธุรกิจในอุตสาหกรรม
เหล็ก รวมถงึการตอ่ยอดไปยงัอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ด้วยการเข้าลงทนุในธุรกิจอ่ืนท่ีมีศกัยภาพท่ีจะเพิ่มรายได้ และสร้างผลก าไร
ให้แก่บริษัท 
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7.  ข้อพิพาททางกฎหมาย 

ณ วนัท่ี 3 กมุภาพนัธ์ 2557 บริษัทมีคดีความที่อยู่ระหวา่งดําเนินการ ทัง้ที่เป็นฝ่ายโจทก์และจําเลย ดงันี ้

คดีบริษัทเป็นโจทก์/ผู้ ร้องทกุข์ 

1) บริษัทฟ้องร้องในคดีแพ่งกบัลูกหนีก้ารค้ารายหนึ่ง ฐานความผิด ผิดสญัญาซือ้ขาย กรณีบริษัทไม่สามารถเรียกเก็บเงิน
จากเช็คท่ีลูกหนีจ้่ายชําระค่าสินค้าท่ีสั่งซือ้จากบริษัท ทนุฟ้อง 4.95 ล้านบาท พร้อมดอกเบีย้อตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีของ
ต้นเงิน 4.609 ล้านบาท 
สถานะคดี ศาลพิพากษาให้ลูกหนีชํ้าระหนีต้ามฟ้อง ปัจจุบนัอยู่ในขัน้ตอนของกระบวนการบังคับคดี  และการ

ตรวจสอบทรัพย์สินของจําเลย 

2) บริษัทฟ้องร้องในคดีแพ่งกบัอดีตกรรมการและผู้บริหารรายหนึ่ง ข้อหา ละเมิดและเรียกค่าเสียหาย ทนุฟ้อง 74.67 ล้าน
บาท พร้อมดอกเบีย้อตัราร้อยละ 7.5 ตอ่ปีของต้นเงิน 74.67 ล้านบาท กรณีกระทําการหรือละเว้นการกระทําการทัง้ด้วย
ความจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทําให้บริษัทได้รับความเสียหายและมีหนีส้ินเกิดขึน้ รวมถึงการกระทําท่ีอาจเข้าข่าย
ประกอบกิจการแข่งขนักบับริษัท และใช้ตําแหน่งหน้าท่ีในการแสวงหาประโยชน์โดยทจุริต อันทําให้บริษัท ได้รับความ
เสียหาย 
สถานะคดี ศาลอทุธรณ์ได้โปรดมีคําพิพากษายืนตามคําพิพากษาศาลชัน้ต้น โดยเม่ือวนัท่ี 15 มกราคม 2557 มีการ

ย่ืนฎีกาโต้แย้งคําพิพากษาของศาลอุทธรณ์ ซึง่ศาลแพ่งได้มีคําสั่งรับฎีกาแล้ว อยู่ระหว่างการส่งสําเนา
ฎีกาให้จําเลยแก้ฎีกา 

3) บริษัทและบริษัทย่อย ฟ้องร้องในคดีแพ่งและคดีอาญากบัลูกหนีก้ารค้ารายหนึ่ง ฐานความผิด คดีแพ่ง ในข้อหาตัว๋เงิน 
และคดีอาญา ในฐานความผิดอนัเกิดจากการใช้เช็ค กรณีบริษัทไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากเช็คท่ีลูกหนีจ้่ายชําระค่า
สินค้าท่ีสั่งซือ้จากบริษัท ทุนฟ้องจํานวนรวม 46.82 ล้านบาท แบ่งเป็นส่วนของบริษัทจํานวน 8.63 ล้านบาท 
ประกอบด้วยเช็คคืนจํานวน 7.43 ล้านบาท และเช็คคืนในส่วนของบริษัทย่อยจํานวน 39.39 ล้านบาท 
สถานะคดี คดีอาญาบริษัทและบริษัทย่อย: มีการย่ืนฟ้องคดีอาญาเม่ือวนัท่ี 4 ธันวาคม 2555 ซึง่ต่อมาสามารถไกล่

เกล่ียเจรจาชําระหนีไ้ด้ข้อยตุ ิ และได้ถอนฟ้อง เม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน 25556 และวนัท่ี 30 ตลุาคม 2556 
ตามลําดบัซึง่ศาลมีคําสัง่อนญุาตใิห้ถอนฟ้องแล้ว คดีสิน้สดุกระบวนการพิจารณาในชัน้ศาล  
คดีแพ่งบริษัทและบริษัทย่อย: มีการย่ืนฟ้องคดีแพ่งเม่ือวนัที 14 ธันวาคม 2555 ซึง่ต่อมาสามารถไกล่
เกล่ียเจรจาชําระหนี ้และได้ตกลงทําสญัญาประนีประนอมยอมความ เม่ือวนัท่ี 30 ตลุาคม 2556 คดีจึง
สิน้สดุกระบวนการพิจารณาในชัน้ ศาล 

 4)    บริษัท ฟ้องร้องในคดีแพ่งกบั นายสุทธิศกัดิ์ โล่สวสัดิ์ ,นางสาววชัรี อรรณพเพช็ร,นายนิพนธ์ ภู่ผกาพนัธุ์พงษ์,นายปรีชา   
วงภา ในฐานความผิด ละเมิด เรียกค่าเสียหาย จํานวนทุนทรัพย์ 29.66 ล้านบาท โดยคดีนีไ้ด้ย่ืนฟ้องเม่ือวันท่ี 24 
ธนัวาคม 2556  
สถานนะคดี     ศาลได้โปรดนดักําหนดแนวทางนําสืบ หรือชีส้องสถาน หรือสืบพยาน ในวนัท่ี 24 มีนาคม 2557 
 

คดีบริษัทเป็นจําเลย 
1) หน่วยงานราชการแห่งหนึ่ง ฟ้องร้องในคดีแพ่ง ให้บริษัทร่วมกับอดีตกรรมการและผู้ บริหารรายหนึ่งและบริษัทย่อย 

(บริษัท ที.อี.เอ็ม บิวสิเนส โอเปอเรชั่น จํากัด) ร่วมกันชําระค่าเช่าอาคารสํานักงานและค่าเสียหายจํานวนรวม 6.20  
ล้านบาท พร้อมดอกเบีย้อตัราร้อยละ 7.5 ตอ่ปี  
สถานะคดี   ศาลชัน้ต้น และศาลอุทธรณ์ พิพากษาให้บริษัท อดีตผู้บริหาร และอดีตบริษัทย่อย ร่วมกนัชําระค่าเช่า

และดอกเบีย้ให้โจทก์ตามฟ้อง บริษัทได้ย่ืนฏีกาและคําร้องขอทุเลาการบงัคบัคดีต่อศาลแพ่ง ในเดือน
มกราคม 2554 โดยศาลมีคําสัง่รับฏีกาของบริษัทแล้ว สถานะปัจจุบนัคดีอยู่ในขัน้ตอนการพิจารณาของ
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ศาลฎีกา ผลของคดียงัไม่อาจทราบข้อยุติ แม้ว่าบริษัทจะได้พิจารณาบนัทกึรับรู้ภาระหนีส้ินของคดีนีใ้น
งบการเงินของบริษัทไปแล้ว แต่หากผลสรุปของคดีออกมาในแนวทางท่ีบริษัทจะต้องร่วมชําระ
ค่าเสียหายตามฟ้อง สถานะของสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทในอนาคตอาจได้รับผลกระทบต่อ
ชัว่คราว อย่างไรก็ตาม ระดบัของผลกระทบดงักล่าวไม่อยู่ในวิสยัท่ีจะกระทบต่อฐานะการดําเนินกิจการ
ของบริษัทในระยะยาว  

2) อดีตกรรมการและผู้บริหารของบริษัทรายหนึง่ ฟ้องร้องในคดีแพ่ง ให้บริษัทชําระเงินทดรองจ่ายค่าหุ้นของบริษัท เอแมค 
พลสั จํากดั ทนุฟ้อง 1.09 ล้านบาท พร้อมดอกเบีย้ 7.5 ตอ่ปี 
สถานะคดี   กระบวนการไตส่วนคดีดําเนินการแล้วเสร็จในเดือนมกราคม 2555 โดยศาลได้พิพากษายกฟ้อง เม่ือวนัท่ี 

1 มีนาคม 2555 โจทก์ไม่เห็นด้วยกับคําพิพากษาศาลชัน้ต้น และย่ืนอุทธรณ์เม่ือวนัท่ี 24 พฤษภาคม 
2555 จําเลยได้ย่ืนแก้อุทธรณ์เม่ือวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2555 ศาลอุทธรณ์ ภาค 2 พิพากษากลับคํา
พิพากษาของศาลชัน้ต้น สถานะคดี บริษัทย่ืนฎีกาคดัค้านคําพิพากษาของศาลอุทธรณ์ ภาค 2 ในวนัท่ี 
22 มีนาคม 2556 และศาลจงัหวดัระยองมีคําสัง่รับฎีกาแล้ว ซึง่อยู่ระหวา่งการพิจารณาของศาลฎีกา 

3) บริษัทบริหารสินทรัพย์แห่งหนึ่ง ฟ้องร้องในคดีของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ขอสวม
สิทธิแทนเจ้าหนีต้ามคําพิพากษา 

 สถานะคดี   ศาลนดัฟังคําพิพากษาหรือคําสัง่ในวนัท่ี 22 มกราคม 2557 แต่เน่ืองจากเหตกุารณ์ไม่ปกติทางการเมือง 
ทําให้ศาลเล่ือนไปนดัฟังคําสัง่ในวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 
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8. โครงสร้างเงนิทุน    

8.1 หลักทรัพย์ของบริษัท 

 ณ 31 ธนัวาคม 2556 โครงสร้างเงินทนุตามงบการเงินรวมประกอบด้วย หนีส้ิน จ านวน 16.29 ล้านบาท และส่วนของผู้
ถือหุ้น จ านวน 149.80 ล้านบาท และมีอตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น เท่ากบั 0.29 เท่า โดยองค์ประกอบของ
โครงสร้างเงินทนุมีรายละเอียดงันี ้

ทนุจดทะเบียน : 4,000,000,000.00  บาท แบง่ออกเป็น 
   หุ้นสามญั จ านวน 4,000,000,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

ทนุท่ีออกและช าระแล้ว : 1,833,263,204.00  บาท แบง่ออกเป็น 
   หุ้นสามญั จ านวน 1,833,263,204 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

 การออกหุ้นสามญั :   

ปี 2548  ผู้บริหารแผนได้ด าเนินการกบัหุ้นสามญัตามแผนฟืน้ฟกูิจการท่ีแก้ไขใหม่ดงันี ้
1. ปรับลดมลูคา่หุ้นสามญัจากมลูคา่หุ้นละ 10 บาท เป็นมลูคา่หุ้นละ 1 บาท ภายหลงัการปรับลดมลูค่าหุ้น 

บริษัทมีหุ้นสามญัจ านวน 75 ล้านหุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
2. ลดทุนจดทะเบียนเดิมจาก 75 ล้านบาท ซึ่งแบ่งเป็นหุ้นสามัญจ านวน 75 ล้านหุ้น มลูค่า ท่ีตราไว้หุ้นละ 

1 บาท เหลือ 20 ล้านบาท แบง่เป็นหุ้นสามญัจ านวน 20 ล้านหุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
3. เพิ่มทนุจดทะเบียน 180 ล้านบาท แบง่เป็นหุ้นสามญั 180 ล้านหุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท เสนอขายให้กลุ่ม 

ผู้ ลงทุนใหม่แบบเฉพาะเจาะจง 29 รายในราคาหุ้ นละ 1 บาท ท าให้บริษัททุนจดทะเบียนและทุน 
ช าระแล้วของบริษัทเพิ่มขึน้จาก 20 ล้านบาท เป็น 200 ล้านบาท 

4. เพิ่มทุนจดทะเบียน 6,315,801 บาท มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท จัดสรรให้กับผู้ ถือส่วนน้อยท่ีได้รับ
ผลกระทบในระหว่างการฟื้นฟูกิจการของบริษัท ทุนจดทะเบียนและทนุช าระแล้วเปล่ียนแปลงเพิ่มขึน้  
เป็น 206,315,801 บาท มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

ปี 2552  เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 336 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 336 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เพ่ือ จัดสรรให้ 
กลุ่มผู้ลงทุนใหม่แบบเฉพาะเจาะจง 4 รายๆ ละ 84 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 0.30 บาท โดยในการเสนอขาย  
มีผู้ ลงทุน 3 ราย ซือ้หุ้นท่ีเสนอขาย และมีหุ้นคงเหลือจ านวน 84 ล้านหุ้น ทุนจดทะเบียนภายหลังจากการ 
เพิ่มทนุครัง้นี ้เปล่ียนเป็น 542,315,801 บาท โดยมีทนุช าระแล้วจ านวน 458,315,801 บาท 

ปี 2553 ลดทุนจดทะเบียนจาก 542,315,801 บาท เหลือ 458,315,801 บาท โดยตัดหุ้ นสามัญ ท่ียังไม่ ไ ด้ 
น าออกจ าหน่าย และเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทอีกจ านวน 1,374,947,403 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 
1,374,947,403 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ออกและเสนอขายให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทในอตัราส่วน 
1 หุ้นเดมิตอ่ 3 หุ้นใหม่ ท่ีราคาเสนอขาย 0.09 บาทตอ่หุ้น  

 บริษัทได้รับช าระเงินคา่หุ้นเพิ่มทนุรวมทัง้สิน้ 123.745 ล้านบาท โดยทนุจดทะเบียนและทุนช าระแล้วภายหลงั
จากการเพิ่มทุนและออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครัง้นีป้รับเพิ่มขึน้เป็น 1,833,263,204 บาท แบ่งเป็น  
หุ้นสามญัจ านวน 1,833,263,204 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

ปี 2556 ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2556 มีมติอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท จากทนุจดทะเบียนเดิม
จ านวน 1,833,263,204 บาท เป็นจ านวน 4,000,000,000 บาท  และจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทโดย
การออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทจ านวน 2,166,736,796 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้น 1 บาท เพ่ือเสนอขายแก่ผู้
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ถือหุ้ นเดิมจ านวน 916,631,602 หุ้ น และบุคคลในวงจ ากัด 1,250,105,194 หุ้น ณ ปัจจุบันยังมิได้
ออกจ าหน่ายหุ้นดงักล่าว 

 การออกหุ้นบริุมสิทธิ 
- ไม่มี - 

 การออกหลกัทรัพย์แปลงสภาพให้กองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุซึง่เป็นคนตา่งด้าว (Thai Trust Fund) :  
- ไม่มี - 

 การออกหลกัทรัพย์อ่ืนท่ีไม่ใช่หุ้นสามญั:       
- ไม่มี - 

 ข้อตกลงระหวา่งกนัของกลุ่มผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  (Shareholding Agreement)         
- ไม่มี - 
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8.2 ผู้ถือหุ้น 

รายช่ือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วนัท่ี  7 มีนาคม 2557 (ทนุช าระแล้ว 1,833,263,204 บาท) มีดงันี ้
 

ล าดับ รายช่ือ จ านวนหุ้น % ของทุนช าระแล้ว 

1 นางสาวปัญญดา     พลอยประพฒัน์ 287,711,200  15.69 

2 นายศริิวฒัน์             อนนัต์คศูรี 164,000,000    8.95 
3 นายช านิ                  จนัทร์ฉาย  

(รวมส่วนของผู้ ถือหุ้นท่ีถือครองหุ้นแทน 1 ราย) 

100,020,000    5.46 

4 นายสิริวฒัน์             โตวชิรกลุ 60,225,200    3.29 

5 นางสาวนาตยา        อรรคนนัท์ 42,300,000    2.31 

6 นายก าแหง              หุน่หรัิณย์สาย 34,000,000    1.85 

7 นางวรณนั                เลิศกลุธรรม 30,000,000    1.64 

8 นางวชัรีย์                 ฐิตภิาณเุวช 27,052,400    1.48 

9 นายวฒุพิงศ์            ประจงการ 20,491,300    1.12 

10 นายทวี                    จิตรกลุเดชา 20,000,000    1.09 

11 ผู้ ถือหุ้นอ่ืนรวม 3,265 ราย  993,290,904   57.12 

  รวม 1,833,263,204 100.00 
 
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ท่ีมีอิทธิพลตอ่การก าหนดนโยบายการจดัการ  

นายช านิ จนัทร์ฉาย และนายสิริวฒัน์ โตวชิรกลุ  มีอิทธิพลตอ่การก าหนดนโยบายการจดัการ เน่ืองจากด ารงต าแหน่งกรรมการ
ของบริษัท โดยนายช านิ  จนัทร์ฉาย ด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร(รักษาการ) และต าแหน่งกรรมการผู้จดัการ(รักษาการ) 

 

 8.3    นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

ในการจ่ายเงินปันผล บริษัทจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ประกอบ เช่น ผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท  
สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจ และปัจจัยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องในการบริหารงานของบริษัท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวข้างต้น
จะต้องได้รับความเหน็ชอบจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นตามความเหมาะสมและความเหน็ชอบของคณะกรรมการบริษัท 
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9. การจัดการ 

9.1 โครงสร้างการจัดการ 

ผงัโครงสร้างองค์กร ประกาศ ณ วนัท่ี 28 กรกฎาคม 2553 

 

 
 

การจดัการ  

โครงสร้างการจดัการ ณ วนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2557 ประกอบด้วยคณะกรรมการ จ านวน 2 ชดุ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท 
และคณะกรรมการตรวจสอบ รายละเอียดดงันี ้

ก) คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการจ านวน 7 ทา่น ได้แก ่ 
1) นายช านิ   จนัทร์ฉาย   ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร(รักษาการ)   

 และกรรมการผู้จดัการ(รักษาการ) 
2) นายสิริวฒัน์   โตวชิรกลุ กรรมการ 
3) นายสมยศ   นาคมัน่ กรรมการ  

 (แทนนายศริิวฒัน์ อนนัต์คศูรี ท่ีลาออกจากต าแหน่งมีผลวนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2557) 
                       4)    นายธีระวฒัน์   เนืองนอง กรรมการ  
    (แทนนายสฤษดิ ์วนะเกียรตกิลุ  ท่ีลาออกจากต าแหน่งมีผลวนัท่ี 31 ตลุาคม 2556) 

5) นายสรรชยั   ตลิกานนท์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
6) นายสวุฒัน์  สิทธิมงคล กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
7) นายราเมศวร์  อปุถมัพนัธุ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  

                                            (แทนคณุอทุยั เมธีปรีชานนท์ ท่ีลาออกจากต าแหน่งเม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม 2555) 
8) วา่ง  คณุสทุธิศกัดิ ์โล่ห์สวสัดิ ์กรรมการ ลาออกจากต าแหน่ง เม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม 2553 
9) วา่ง คณุอิสระ อคัราพิทกัษ์ กรรมการ ลาออกจากต าแหน่ง เม่ือวนัท่ี 10 มิถนุายน 2553 
10) วา่ง คณุธีรวฒัน์ สายน า้ทพิย์ กรรมการอิสระ และกรรมกาาตรวจสอบ ลาออกจาก

ต าแหน่ง เม่ือวนัท่ี 28 ตลุาคม 2553 
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11) วา่ง คณุป่ินมณี เมฆมณัฑนา กรรมการ ลาออกจากต าแหน่ง เม่ือวนัท่ี 10 กมุภาพนัธ์ 2555 
12) วา่ง คณุศภุวชัร จิตรภกัดี กรรมการ ลาออกจากต าแหน่ง เม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม 2555 

 
เลขานกุารบริษัท และเลขานกุารคณะกรรมการบริษัท : นายธีระวฒัน์  เนืองนอง 

 กรรมการผู้ มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัท  

ช่ือและจ านวนกรรมการซึ่งมีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท คือ นายสิริวัฒน์ โตวชิรกุล หรือ นายช านิ จันทร์ฉาย หรือ  
นายสมยศ  นาคมัน่ กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนัพร้อมประทบัตราส าคญัของบริษัท (ตามมตท่ีิประชมุคณะกรรมการ
บริษัท ครัง้ที่ 2/2557 ประชมุเม่ือ 18 กมุภาพนัธ์ 2557) 

 ขอบเขต อ านาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าท่ีปฎิบัติให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ กฎหมายท่ีเ ก่ียวข้อง ข้อบังคับของบริษัท และ
พระราชบญัญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  ตลอดจนมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์   
โดยค านงึถงึประโยชน์ของผู้ มีส่วนได้เสีย และผู้ ถือหุ้น เป็นส าคญั   

1. จดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีภายใน 4 เดือน นบัแตว่นัสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชีของบริษัท 

2. ก าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการขาย และงบประมาณของบริษัท ควบคมุการบริหารจดัการ เว้นแต่ใน
เร่ืองท่ีคณะกรรมการต้องได้รับอนมุตัิจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นก่อนการด าเนินการ อนัได้แก่ เร่ืองท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้อง
ได้รับอนมุตัจิากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น เช่น   
ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอ่ืน   
ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
ค) การท า แก้ไข  หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส าคญั การมอบหมายให้

บคุคลอ่ืนเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับคุคลอ่ืนโดยมีวตัถปุระสงค์จะแบ่งก าไรขาดทนุกนั  
ง) การแก้ไขเพิ่มเตมิหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท 
จ) การเพิ่มทนุ และการลดทนุ  
ฉ) การออกหุ้นกู้  
ช) การควบบริษัท  หรือการเลิกบริษัท  

3. จดัให้มีการประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อครัง้ การวินิจฉัยชีข้าดของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือเสียงข้างมาก
กรรมการซึง่มีส่วนได้เสียในเร่ืองใดเร่ืองหนึง่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้  

4. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชกัช้า หากมีส่วนได้เสียในสญัญาท่ีบริษัทท าขึน้ไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อม หรือ
ถือหุ้น หุ้นกู้ เพิ่มขึน้หรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ  

5. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน  และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็น
หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ ากัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจ ากดั หรือเข้าเป็นกรรมการใน
บริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอ่ืน ซึง่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัท 
เว้นแตจ่ะแจ้งให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบก่อนท่ีจะมีมตแิตง่ตัง้  

6. คณะกรรมการมีอ านาจท่ีจะขาย หรือจ านอง อสงัหาริมทรัพย์ใด ๆ ของบริษัทหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ใด ๆ ของบริษัท
เกินกว่า 3 ปีขึน้ไป หรือให้ หรือประนีประนอมยอมความ หรือย่ืนฟ้องต่อศาล หรือมอบข้อพิพาทใด ๆ ให้
อนญุาโตตลุาการชีข้าด  
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ข) คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ประกอบด้วย กรรมการจ านวน 3 ทา่น คือ  

1 นายสรรชยั      ตลิกานนท์  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2 นายสวุฒัน์      สิทธิมงคล  กรรมการตรวจสอบ 
3. นายราเมศวร์   อปุถมัพนัธุ์ กรรมการตรวจสอบ  

โดยกรรมการตรวจสอบล าดบัท่ี 1 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท าหน้าท่ีในการสอบทานความ
น่าเช่ือถือของงบการเงิน   

เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ : นายธีระวฒัน์  เนืองนอง 
 

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติรับรองกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท แมกซ์ เมทลั คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
คณะกรรมการตรวจสอบ มีขอบเขตหน้าท่ี และความรับผิดชอบตอ่คณะกรรมการบริษัท ดงันี ้ 

กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท แมกซ์ เมทลั คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
1.  วตัถปุระสงค์   

คณะกรรมการตรวจสอบ คือ คณะกรรมการชดุย่อยของคณะกรรมการบริษัทท่ีเข้ามาช่วยคณะกรรมการบริษัทให้
ปฎิบตังิานมีระบบก ากบัดแูลที่ดี ซึง่จะก่อให้เกิดประสิทธิผลของรายงานทางการเงิน ความระมดัระวงัในการปฎิบตัหิน้าท่ี
ของคณะกรรมการบริษัท การปฎิบตัติามข้อก าหนดและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง การจดัการและการควบคมุความเส่ียงทาง
ธุรกิจ 

2.   องค์ประกอบและคณุสมบตัิ 
องค์ประกอบ 
1)  คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริษัท 

ทัง้คณะและต้องไม่ต ่ากวา่ 3 คน ประกอบด้วยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ โดย
ทัง้หมดต้องมีคณุสมบตัเิป็นกรรมการท่ีอิสระและมีคณุสมบตัติามที่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยก าหนด  

2)  คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระด ารงต าแหน่งคราวละ 2 ปี นบัจากวนัท่ีลงมตแิตง่ตัง้ของคณะกรรมการบริษัท 
กรรมการตรวจสอบซึง่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแตง่ตัง้ใหม่อีกวาระหนึง่ตามท่ีคณะกรรมการบริษัท
เหน็วา่เหมาะสม 

คณุสมบตั ิ
1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทใหญ่ / บริษัทร่วม / นิตบิคุคลที่อาจมีความ

ขดัแย้ง ทัง้นีใ้ห้นบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ ท่ีเก่ียวข้องด้วย  
2) ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษทัร่วมหรือบริษัทท่ี เก่ียวข้อง หรือ

พนกังาน ลกูจ้าง ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า 
3) ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ ผู้ ให้บริการทางวชิาชีพ ผู้สอบบญัชี  
4) เป็นกรรมการท่ีไม่เป็นผู้ เก่ียวข้องหรือญาตสินิทของผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอ านาจควบคมุ / บริษัทย่อย 

ของบริษัท  
5) ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ ต้องมีคณุสมบตัติามกฎเกณฑ์หรือข้อก าหนดของตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
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3.   หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1) สอบทานให้ บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถกูต้อง เช่ือถือได้  และเปิดเผยอย่างเพียงพอ ตามมาตรฐานการ

บญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป 
2) สอบทานให้ บริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายใน การบริหารความเส่ียง และการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมี

ประสิทธิผล  
3) สอบทานการปฏิบตัขิองบริษัทฯ ให้ เป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  รวมทัง้กฎหมาย

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 
4) พิจารณาคดัเลือก เสนอแตง่ตัง้บคุคล ซึง่มีความเป็นอิสระเพ่ือท าหน้าท่ีเป็นผู้สอบบญัชีของ  บริษัทฯ และเสนอ

คา่ตอบแทนของบคุคลดงักล่าว  
5) พิจารณาให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง กรณีท่ีเกิดรายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทฯ 
6) รายงานการก ากบัดแูลกิจการ จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเปิดเผยในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ 

ซึง่รายงานดงักล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมลูอย่างน้อย
ดงัตอ่ไปนี ้
ก) ความเหน็เก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 
ข) ความเหน็เก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ 
ค) ความเหน็เก่ียวกบัการปฏิบตัติามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด

หลกัทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 
ง) ความเหน็เก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 
จ) ความเหน็เก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
ฉ) จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น 
ช) ความเหน็หรือข้อสงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัหิน้าท่ีตามกฎบตัร (Charter) 

คณะ กรรมการตรวจสอบ บริษัท อะโกร อินดสัเตรียล แมชชีนเนอร่ี จ ากดั (มหาชน) 
ซ) รายการอ่ืนท่ีเหน็วา่ผู้ ถือหุ้น และผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบ  

7) รายงานและจดัท างานอ่ืน ท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
8) แสวงหาความเหน็อิสระจากท่ีปรึกษาวชิาชีพใดๆ ด้วยคา่ใช้จ่ายของบริษัทฯ 
9) คณะกรรมการตรวจสอบต้องปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีก าหนดไว้ในกฎบัตรและคู่มือคณะกรรมการตรวจสอบ และ

ปฏิบตัิการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนด หรือคณะกรรมการของบริษัทฯ อาจมอบหมายด้วยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และค าสัง่นัน้ต้องเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบ
ต่อคณะกรรมการบริษัทฯโดยตรง และคณะกรรมการบริษัทฯเป็นผู้ รับผิดชอบการด าเนินงานของบริษัทฯ ต่อ
บคุคลภายนอก 
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4.  การประชมุ 
1) คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องจดัให้การประชุมตามที่เหน็สมควรอย่างน้อยไตรมาสละหนึง่ครัง้ และประชมุกบั

ผู้ตรวจสอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการ และคณะกรรมการเข้าร่วมประชมุอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้  
2) ในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมในการประชมุกึง่หนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 

จงึจะครบเป็นองค์ประชมุ 
3) มตท่ีิประชมุจะกระท าโดยได้รับเสียงข้างมากของกรรมการท่ีมาประชมุครบองค์ประชมุ 
4) คณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญผู้ ท่ีเก่ียวข้อง อนัได้แก่ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือพนกังานของบริษัท  

และ/หรือ บริษัทในกลุ่ม เข้าร่วมประชมุได้ เพ่ือให้ข้อมลูและข้อคดิเหน็ในส่วนท่ีเก่ียวข้อง  

5.   การรายงาน  
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ หรือ ภายในเวลา 
ท่ีเหมาะสมเพ่ือด าเนินการปรับปรุงแก้ไข รวมทัง้การรายงานในกรณีท่ีมีรายการหรือการกระท าท่ีอาจมีผลกระทบ 
อย่างมีนยัส าคญัและผลการด าเนินงานของบริษัทรายการท่ีก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ มีความบกพร่องที่
ส าคญัในระบบการควบคมุภายใน และการฝ่าฝืนกฎหมายวา่ด้วยกฎหมายหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนด
ของตลาดหลกัทรัพย์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทตอ่คณะกรรมการบริษัทด้วย  

6.  ท่ีปรึกษา 
คณะกรรมการตรวจสอบอาจขอรับค าปรึกษาจากผู้ เช่ียวชาญเฉพาะด้านมาให้ความเหน็หรือค าปรึกษาในกรณีจ าเป็น
ตามความเหมาะสมด้วยคา่ใช้จ่ายของบริษัท โดยได้รับอนมุตัจิากคณะกรรมการบริษัท 

 
คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตหน้าท่ี และความรับผิดชอบตอ่คณะกรรมการบริษัท ดงันี ้
1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถกูต้องและเพียงพอ 
2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)  

ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเหน็ชอบ
ในการพิจารณาแตง่ตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบั
การตรวจสอบภายใน 

3) สอบทานให้บริษัทปฏิบตัติามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ และ
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

4) พิจารณา คดัเลือก เสนอแตง่ตัง้บคุคลซึง่มีความเป็นอิสระเพ่ือท าหน้าท่ีเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท และเสนอคา่ตอบแทน
ของบคุคลดงักล่าว รวมทัง้เข้าร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

5) พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก าหนดของ
ตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้เพ่ือให้มัน่ใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท 

6) จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท ซึง่รายงานดงักล่าวต้องลงนาม
โดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมลูอย่างน้อย ดงัตอ่ไปนี ้
ก) ความเหน็เก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 
ข) ความเหน็เก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท 
ค) ความเหน็เก่ียวกบัการปฏิบตัติามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ 

หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
ง) ความเหน็เก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 
จ) ความเหน็เก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
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ฉ) จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น 
ช) ความเหน็หรือข้อสงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัหิน้าท่ีตามกฎบตัร (Charter) 
ซ) รายการอ่ืนท่ีเหน็วา่ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าท่ี และความรับผิดชอบที่ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
7) ปฏิบตักิารอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
ค) ผู้บริหาร  

คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้นายช านิ  จันทร์ฉาย ด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร(รักษาการ)  และกรรมการ
ผู้จดัการ(รักษาการ) ตัง้แต่วนัท่ี 27 มกราคม 2557 โดยนายสิริวฒัน์ โตวชิรกุล ด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
และกรรมการผู้จดัการ(รักษาการ) ตัง้แตว่นัท่ี 22 ธนัวาคม 2552 -27 มกราคม 2557 

นายช านิ  จนัทร์ฉาย ด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร(รักษาการ) และกรรมการผู้จดัการ(รักษาการ) (ตัง้แตว่นัท่ี 
27 มกราคม 2557) ทัง้นี ้ นายสิริวฒัน์ โตวชิรกลุ ด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และกรรมการผู้จดัการ
(รักษาการ) (ตัง้แตว่นัท่ี 22 ธนัวาคม 2552 -27 มกราคม 2557) โดยให้มีอ านาจด าเนินการและความรับผิดชอบดงันี ้
1. ก าหนดภารกิจ วตัถปุระสงค์ แนวทาง และนโยบายบริษัทฯ รวมถงึการก ากบัดแูลกิจการโดยรวม เพ่ือให้การ

ด าเนินงานเป็นไปตามแนวทางหรือหลกัการท่ีได้รับอนมุตัจิากคณะกรรมการบริษัทฯ 
2. ท าการศกึษาและแสวงหาโอกาสในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ โดยค านงึถงึผลประโยชน์และผลตอบแทนตอ่ผู้ ถือ

หุ้นของบริษัทฯ และน าเสนอเข้าพิจารณาในท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ 
3. พิจารณาและให้ความเหน็ตอ่งบประมาณประจ าปี ท่ีได้รับการเสนอจากกรรมการผู้จดัการก่อนน าเสนอตอ่

คณะกรรมการบริษัทฯ และควบคมุดแูลคา่ใช้จ่ายของบริษัทฯให้เป็นไปตามงบประมาณท่ีได้รับอนมุตัจิาก
คณะกรรมการบริษัทฯแล้ว 

4. อนมุตัคิา่ใช้จ่าย หรือการจ่ายเงินตามโครงการ หรือ การลงทนุ หรือการซือ้ขายทรัพย์สินถาวรของบริษัทตามมตท่ีิ
ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ 

5. อนมุตัจิดัซือ้ จดัจ้าง ท าสญัญา การจ่ายเงิน หรือ การกระท านิตกิรรมใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจการค้าโดยปกตขิอง
บริษัทฯ หรือ ตามมตคิณะกรรมการบริษัทฯ 

6. อนมุตั ิ แตง่ตัง้ การวา่จ้าง โยกย้าย ก าหนดอตัราคา่จ้าง ปรับขึน้เงินเดือน  และการเลิกจ้างพนกังานระดบับริหาร 
ระดบัผู้จดัการฝ่ายขึน้ไปของบริษัทฯ 

7. มีอ านาจกระก าการและแสดงตนเป็นตวัแทนของบริษัทตอ่บคุคลภายนอกในกิจการท่ีเก่ียวข้องและเป็นประโยชน์ตอ่
บริษัทฯ 

8. มีอ านาจในการลงนามรับรอง ส าเนา ลงนามการย่ืนค าร้อง ค าขอ รวมทัง้การขออนญุาตหรือขออนมุตัติอ่หน่วยงาน
ราชการท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจตามวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ และรวมถงึให้สามารถมอบอ านาจช่วงให้แก่
บคุคลอ่ืนไปกระท าการแทนตนได้ด้วย ทัง้นีก้ารมอบอ านาจในการด าเนินการดงักล่าวข้างต้น ไม่รวมถงึการมอบ
อ านาจท่ีท าให้ผู้ รับมอบอ านาจมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดกบับริษัทฯ 

9. มีอ านาจด าเนินการ ร้องทกุข์ กล่าวโทษ และ/หรือ ด าเนินคดี ตอ่ผู้ ท่ีเข้าข่ายเก่ียวข้องกบัการทจุริต ฉ้อโกง ลกัทรัพย์ 
หรือเก่ียวข้องกบัการกระท าใดๆ ท่ีอาจน ามาซึง่ความสญูเสียตอ่ผลประโยชน์ หรือส่งผลให้เกิดความเสียหาย
ร้ายแรงตอ่บริษัทฯ 

10. พิจารณาวาระการประชมุตา่งๆ ก่อนเสนอขออนมุตัติอ่คณะกรรมการบริษัทฯ  

ทัง้นี ้ อ านาจด าเนินการตามข้างต้นนี ้ ไม่รวมถงึการอนมุตัริายการท่ีท าให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารหรือบคุคลที่อาจมี
ความขดัแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดกบับริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย 
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รวมทัง้รายการท่ีก าหนดให้ต้องขอความเหน็ชอบจากผู้ ถือหุ้นในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือการได้มาหรือจ าหน่าย
ไปซึง่ทรัพย์สินท่ีส าคญัของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย เพ่ือให้สอดคล้องกบัข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
ในการรักษาการต าแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร(รักษาการ) นายช านิ  จนัทร์ฉาย มีอ านาจด าเนินการและความ
รับผิดชอบดงันี ้
1. ก าหนดภารกิจ, วตัถปุระสงค์, แนวทาง, และนโยบายบริษัท รวมถงึการก ากบัดแูลกิจการโดยรวม เพ่ือให้เป็นการ

ด าเนินไปในแนวทางหรือหลกัการท่ีได้รับอนมุตัจิากคณะกรรมการบริษัทฯ 
2. ก าหนดนโยบายการตลาด 
3. พิจารณางบประมาณประจ าปี เพ่ือเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ และก าหนดงบประมาณและอ านาจหน้าท่ีของ

แตล่ะหน่วยงานหรือบคุคล ตลอดจนขัน้ตอนด าเนินงานของแตล่ะหน่วยงานในการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีท่ีตัง้
ไว้และควบคมุดแูลการใช้จ่ายตามงบประมาณท่ีได้รับการอนมุตัจิากคณะกรรมการบริษัทฯแล้ว 

4. อนมุตัคิา่ใช้จ่ายหรือการจ่ายเงินตามโครงการ หรือการลงทนุ หรือการซือ้ขายสินทรัพย์ถาวรของบริษัทตามที่ได้รับ
อนมุตัจิากคณะกรรมการบริษัทฯ 

5. การแก้ไขสญัญาและการเลิกสญัญา ซึง่มีสาระส าคญัตามที่ได้รับอนมุตัจิากคณะกรรมการบริษัท 
6. อนมุตัจิดัซือ้ จดัจ้าง การเข้าท าสญัญา การจ่ายเงินหรือการกระท านิตกิรรมใดๆ ท่ีเก่ียวของกบัธุรกิจการค้าโดยปกติ

ของบริษัทฯ หรือตามมตคิณะกรรมการบริษัทฯ 
7. มีอ านาจกระท าการและแสดงตนเป็นตวัแทนบริษัทฯ ตอ่บคุคลภายนอกในกิจการท่ีเก่ียวข้องและเป็นประโยชน์ต่อ

บริษัทฯ 
8. มีอ านาจจ้าง แตง่ตัง้ ปลดออก ให้ออก ไล่ออก ก าหนดอตัราคา่จ้าง ปรับขึน้เงินเดือน พนกังานระดบัต ่ากวา่ผู้จดัการ

ฝ่าย 
9. ด าเนินกิจการท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารงานทัว่ไปของบริษัท 
10. มีอ านาจในการลงนามรับรองส าเนา ลงนามย่ืนค าร้อง ค าขอ รวมทัง้การขออนญุาตหรือขออนมุตัิตอ่หน่วยงาน

ราชการท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจตามวตัถปุระสงค์ของบริษัทและรวมถงึสามารถมอบอ านาจช่วงให้บคุคลอ่ืน
ไปกระท าแทนตนได้ด้วย 

11. มีอ านาจด าเนินการ ร้องทกุข์ กล่าวโทษ และ/หรือ ด าเนินคดี ตอ่ผู้ ท่ีเข้าข่ายเก่ียวข้องกบัการทจุริต ฉ้อโกง ลกัทรัพย์ 
หรือเก่ียวข้องกบัการกระท าใดๆ ท่ีอาจน ามาซึง่ความสญูเสียตอ่ผลประโยชน์ หรือส่งผลให้เกิดความเสียหาย
ร้ายแรงตอ่บริษัทฯ 

12. พิจารณาวาระตา่งๆ ก่อนเสนออนมุตัจิากคณะกรรมการบริษัทฯ 

ทัง้นีอ้ านาจด าเนินการตามข้อ 1-12 ในข้างต้น ไม่รวมถงึการอนมุตัใิห้ท ารายการท่ีกรรมการผู้จดัการหรือบคุคลที่อาจมี
ความขดัแย้งตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดกบับริษัทฯ หรือบริษัทย่อยและให้มีอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบตามรายละเอียดข้างต้นท่ี
ได้เสนอมา 

 
ง) หลกัเกณฑ์ในการคดัเลือกกรรมการบริษัท และ กรรมการอิสระ  

บริษัทไม่มีการจดัตัง้คณะกรรมการสรรหา ท่ีจะคดัเลือกบคุคลที่จะมาด ารงต าแหน่งกรรมการหรือกรรมการตรวจสอบ 
โดยกระบวนการสรรหากรรมการและกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหารของบริษัท คือ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ และ/หรือตวัแทนของ
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่แตล่ะกลุ่ม ผู้ทรงคณุวฒุ ิ ผู้ เช่ียวชาญตามสายงานท่ีเก่ียวข้อง พร้อมทัง้ให้กรรมการและผู้บริหารของ
บริษัทร่วมเสนอรายช่ือบคุคลที่มีคณุวฒุ ิ ประสบการณ์ ในการสนบัสนนุงานของบริษัทและมีคณุสมบตัคิรบถ้วนตาม
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เกณฑ์ของพระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และพระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 เพ่ือร่วมกนักลัน่กรองรายช่ือเบือ้งต้นจากคณะกรรมการบริษัทและน าเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณา
เลือกตัง้กรรรมการตามหลกัเกณฑ์และวธีิการดงัตอ่ไปนี ้ 
1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเทา่กบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือ 
2) ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่เลือกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีท่ีเลือกตัง้

บคุคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
3) บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ เทา่จ านวนกรรมการท่ีจะ 

พงึมีหรือพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึง่ได้รับการเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเทา่กนั 
เกินจ านวนกรรมการท่ีจะพงึมี หรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด  

จ) การเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2556 

คณะกรรมการบริษัท 

ในปี 2556 บริษัทมีการประชมุคณะกรรมการบริษัท รวม 5 ครัง้ ข้อมลูการเข้าร่วมประชมุของกรรมการแตล่ะทา่น มีดงันี ้
 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
สถิตกิารเข้าร่วมประชมุ 

1 2 3 4 5 รวม 

1) คณุช านิ        จนัทร์ฉาย/1     ประธานกรรมการ / / / / / 5 / 5 

2) คณุสิริวฒัน์   โตวชิรกลุ/1  กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและ
ต าแหน่งกรรมการผู้จดัการ(รักษาการ) 

/ / / / / 5 / 5 

3) คณุศริิวฒัน์   อนนัต์คศูรี กรรมการ / / / / / 5 / 5 

4) คณุสฤษดิ ์    วนะเกียรตกิลุ 
กรรมการ (ลาออกจากต าแหน่งเม่ือวนัท่ี 
18 กนัยายน 2556) 

/ / - - - 2 / 5 

5) คณุสรรชยั     ตลิกานนท์ 
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

/ / / / / 5 / 5 

6) คณุสวุฒัน์     สิทธิมงคล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ / / / / / 5 / 5 

7) คณุราเมศวร์  อปุถมัพนัธุ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ / / / / / 5 / 5 
หมายเหต ุ: /1 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2557 มีมตแิตง่ตัง้นายช านิ จนัทร์ฉายด ารงต าแหน่งรักษาการประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
และรักษาการต าแหน่งกรรมการผู้จดัการ แทนคณุสริิวฒัน์   โตวชิรกลุโดยมีผลตัง้แตว่นัท่ี 27 มกราคม 2557 เป็นต้นไป 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ในปี 2556 บริษัทมีการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ รวม 4 ครัง้ ข้อมลูการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบ 
แตล่ะทา่น มีดงันี ้

 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
สถิตกิารเข้าร่วมประชมุ 

1 2 3 4 รวม 

1) คณุสรรชยั      ตลิกานนท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ / / / / 4 / 4 

2) คณุสวุฒัน์      สิทธิมงคล กรรมการตรวจสอบ / / / / 4 / 4 

3) คณุราเมศวร์   อปุถมัพนัธุ์ กรรมการตรวจสอบ / / / / 4 / 4 
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คา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ปี 2556 

คา่ตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน ได้แก่ เงินคา่เบีย้ประชมุที่ได้จ่ายให้แก่ กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ตามที่ขออนมุตัจิาก
ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2556 เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2556 มีหลกัเกณฑ์ ดงันี ้

1.  เบีย้ประชมุกรรมการ ก าหนดภายในวงเงินไม่เกิน 800,000 บาท  ประกอบด้วย 
1.1 ก าหนดการจ่ายเบีย้ประชมุคณะกรรมการบริษัท  

ประธาน 15,000 บาทตอ่ครัง้, กรรมการอ่ืนท่ีเข้าประชมุคนละ 8,000 บาท  
1.2 ก าหนดการจ่ายเบีย้ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ  

ประธาน  15,000 บาทตอ่ครัง้, กรรมการอ่ืนท่ีเข้าประชมุคนละ 8,000 บาท  

2. ในระหวา่งปี 2556 กรรมการบริษัทจ านวน 7 ทา่น และกรรมการตรวจสอบ จ านวน 3 ทา่น ได้รับคา่ตอบแทนในรูป 
เบีย้ประชมุรวมทัง้สิน้เทา่กบั 415,000 บาท ดงันี ้

 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
คา่ตอบแทนกรรมการ ปี 2556 

BOD AC รวม 

1) คณุช านิ  จนัทร์ฉาย/1     ประธานกรรมการ 75,000 - 75,000 

2) คณุสิริวฒัน์   โตวชิรกลุ/1    กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
และรักษาการต าแหน่งกรรมการผู้จดัการ 

40,000 - 40,000 

3) คณุศริิวฒัน์  อนนัต์คศูรี กรรมการ 40,000 - 40,000 

4) คณุสฤษดิ ์วนะเกียรตกิลุ 
กรรมการ (ลาออกจากต าแหน่ง เม่ือ 18 
ก.ย 56) 

16,000 - 16,000 

5) คณุสรรชยั   ตลิกานนท์ 
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

40,000 60,000 100,000 

6) คณุสวุฒัน์ สิทธิมงคล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 40,000 32, 000 72,000 

7) คณุราเมศวร์ อปุถมัพนัธุ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 40,000 32, 000 72,000 

รวมคา่ตอบแทนกรรมการ ปี 2556 291,000 124,000 415,000 
 หมายเหต ุ : /1 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2557 มีมตแิตง่ตัง้นายช านิ จนัทร์ฉายด ารงต าแหน่งรักษาการประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

และรักษาการต าแหน่งกรรมการผู้จดัการ แทนคณุสริิวฒัน์   โตวชิรกลุโดยมีผลตัง้แตว่นัท่ี 27 มกราคม 2557 เป็นต้นไป 

3.  คา่ตอบแทนผู้บริหาร ส าหรับงวดปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 
คา่ตอบแทน จ านวนราย คา่ตอบแทนรวม 

คา่ตอบแทน (เงินเดือน, โบนสั, เบีย้ประชมุกรรมการและผลประโยชน์
พนกังาน) 

1 2,175,648.05 บาท 

 
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจระหวา่งกรรมการอิสระ กบับริษัทฯ  

- ไม่มี – 

4.  คา่ตอบแทนอ่ืน  
-ไม่มี - 
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9.2 การก ากับดูแลกิจการ 

บริษัทได้มีการวางแนวทางเก่ียวกบัข้อพงึปฏิบตัท่ีิดีส าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of best practices) และ
แนวทางการก ากบัดแูลกิจการของบริษัท ซึง่เป็นไปตามข้อพงึปฏิบตัท่ีิดีตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพย์และกรรมการของ
บริษัทคาดวา่จะสามารถปฏิบตัติามแนวทางการก ากบัดแูลกิจการท่ีก าหนดได้ ดงันี ้
1.    นโยบายเก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการ 

คณะกรรมการได้ก าหนดนโยบายเก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการเน่ืองจากเหน็วา่เป็นสิ่งท่ีมีความส าคญั และจ าเป็นตอ่
การด าเนินธุรกิจให้มีการเจริญเตบิโตท่ียัง่ยืน คณะกรรมการบริษัทฯ มีความมุ่งมัน่และตัง้ใจท่ีจะปฎิบตัติามหลกัการ
ดงักล่าว โดยได้ก าหนดนโยบายและทศิทางการด าเนินงานของบริษัทฯ ให้ความส าคญัตอ่ระบบการควบคมุและการ
ตรวจสอบภายในก ากบัดแูลฝ่ายบริหารให้ด าเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือประโยชน์ในระยะยาวของ 
ผู้ ถือหุ้นภายใต้กรอบข้อก าหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ 

2.    สิทธิของผู้ ถือหุ้น 
คณะกรรมการบริษัทค านงึถงึสิทธิของผู้ ถือหุ้นในการได้รับข้อมลูของบริษัทท่ีถกูต้อง เพียงพอ ทนัเวลา และเทา่เทียมกนั 
โดยในการประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายจดัการด าเนินการดงันี ้
 ฝ่ายจดัการจดัส่งหนงัสือเชิญประชมุพร้อมทัง้ข้อมลูประกอบการประชมุตามวาระตา่งๆ โดยในแตล่ะวาระมี

ความเหน็ถกูต้องครบถ้วนให้ผู้ ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนการประชมุ 7 วนัหรือ 14 วนั (แล้วแตก่รณี) เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นมี
เวลาศกึษาข้อมลูดงักล่าวอย่างละเอียด รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมลูใน Web Site ของบริษัท นอกจากนี ้จะมีหนงัสือ
มอบฉนัทะแนบไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะมอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืนมาประชมุแทน มี
ทางเลือกให้กรรมการอิสระเป็นผู้ รับมอบฉนัทะโดยมีข้อมลูเก่ียวกบักรรมการอิสระที่เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ เช่น  
ช่ือ ประวตั ิท่ีอยู่ ข้อมลูการถือหุ้น และจ านวนครัง้ที่เข้าร่วมประชมุระบไุว้ เพ่ือประกอบการตดัสินใจ 

 ฝ่ายจดัการให้มีบตัรลงคะแนนเสียง เพ่ือแจกให้ผู้ เข้าร่วมประชมุลงคะแนนเสียงทกุวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น
ได้มีการสอบถามถงึประเดน็ข้อสงสยัตา่งๆ ในระหวา่งการประชมุได้อย่างเพียงพอ และเทา่เทียมกนั 

3.    สิทธิของผู้ มีส่วนได้เสีย 
บริษัทได้ให้ความส าคญัต่อสิทธิของผู้ มีส่วนได้เสียทกุกลุ่ม ไม่วา่จะเป็นผู้ มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนกังานและผู้บริหาร
ของบริษัทและบริษัทย่อย หรือผู้ มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ คูแ่ข่ง เจ้าหนี ้ ภาครัฐและหน่วยงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง
เน่ืองจากบริษัทตระหนกัถงึแรงสนบัสนนุจากผู้ มีส่วนได้เสียตา่ง ๆ ซึง่จะสร้างความสามารถในการแข่งขนัและสร้างก าไร
ให้กบับริษัทซึง่ถือวา่เป็นการสร้างความส าเร็จในระยะยาวของบริษัทได้ 

4. ภาวะผู้น าและวสิยัทศัน์ 
ผู้บริหารได้ร่วมก าหนดวสิยัทศัน์ในการบริหารกิจการเพ่ือน าพาบริษัทสู่การเป็นผู้น าของธุรกิจค้าเหล็กภายในประเทศ 

5. ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
เพ่ือป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการได้ดแูลอย่างรอบคอบเม่ือเกิดรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์โดยก าหนดนโยบายและขัน้ตอนการอนมุตัริายการท่ีเก่ียวโยงกนัไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมทัง้ก าหนด
นโยบายและวธีิการดแูลไม่ให้ผู้บริหารและผู้ เก่ียวข้องน าข้อมลูภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตน 
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6.    จริยธรรมทางธุรกิจ 
บริษัทฯ ได้ออกข้อพงึปฏิบตัเิก่ียวกบัจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายจดัการและพนกังาน เพ่ือให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องยดึถือ
เป็นแนวทางในการปฏิบตัหิน้าท่ีตามภารกิจของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสตัย์ สจุริต และเที่ยงธรรม ทัง้การปฏิบตัิ 
ตอ่บริษัทฯ และผู้ มีส่วนได้เสียทกุกลุ่มสาธารณชนและสงัคม บริษัทฯ ได้ตดิตอ่ส่ือสารกบัพนกังานอย่างสม ่าเสมอ และ
ตดิตามการปฏิบตัติามแนวทางดงักล่าวเป็นประจ า ทัง้นีห้ากบริษัทฯ พบวา่มีผู้บริหารรายใดน าข้อมลูภายในไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน บริษัทฯ จะด าเนินการลงโทษอย่างรุนแรง 

7.   การรวมหรือแยกต าแหน่ง 
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาก าหนดโครงสร้างการจดัการเทา่ท่ีจ าเป็นและเหมาะสมส าหรับการด าเนินธุรกิจของ
บริษัท เพ่ือให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปโดยคล่องตวัด้วยดีอย่างตอ่เน่ือง 

8.     การประชมุคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทมีก าหนดการประชมุอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ โดยมีการก าหนดวาระการประชมุชดัเจน และมี
วาระพิจารณาตดิตาม โดยได้จดัหนงัสือเชิญประชมุพร้อมระเบียบวาระการประชมุก่อนการประชมุ 7 วนั 

9.     รายงานของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏ
ในแบบแสดงข้อมลู 56-1 วา่งบการเงินดงักล่าวจดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดย
เลือกใช้นโยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบตัอิย่างสม ่าเสมอ และใช้ดลุยพินิจอย่างระมดัระวงัและประมาณการท่ีดี
ท่ีสดุในการจดัท า รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมลูส าคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

 
การดแูลเร่ืองการใช้ข้อมลูภายใน 

เพ่ือเป็นการป้องกนัการแสวงหาผลประโยชน์จากการใช้ข้อมลูภายในของบริษัทซึง่ยงัไม่ได้เปิดเผยตอ่สาธารณชนและ
ส่งผลกระทบตอ่การเคล่ือนไหวของราคาซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย บริษัทมี
นโยบายและวธีิการในการดแูลผู้บริหารในการน าข้อมลูภายในของบริษัทไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตน รวมทัง้เพ่ือการซือ้
ขายหลกัทรัพย์ โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือน ก่อนท่ีงบการเงินเผยแพร่ตอ่สาธารณชน ในระหวา่งที่หลกัทรัพย์ของบริษัทเป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ดงันี ้

1.   ผู้บริหารจะต้องจดัท าและส่งรายงานการถือหลกัทรัพย์ของตน คูส่มรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ ตามแบบท่ี
ก าหนดในข้อบงัคบัวา่ด้วยการรายงานการถือหลกัทรัพย์และส่งส าเนารายงานให้แก่บริษัทในวนัเดียวกบัวนัท่ีส่ง
รายงานตอ่ส านกังาน กลต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทัง้นีภ้ายในระยะเวลาดงัตอ่ไปนี ้
 รายงานการถือหลกัทรัพย์ครัง้แรก (แบบ 59-1) ภายใน 30 วนั นบัแตว่นัปิดการเสนอขายหลกัทรัพย์ตอ่

ประชาชนหรือวนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหน่งเป็นผู้บริหาร 
 รายงานการเปล่ียนแปลงหลกัทรัพย์ (แบบ 59-2) ทกุครัง้เม่ือมีการซือ้ ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้

ภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีมีการซือ้ ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย์นัน้ 
กรรมการและผู้บริหารจะต้องจดัส่งส าเนารายงานดงักล่าวจ านวน  1  ชดุ ให้แก่บริษัทเพ่ือเก็บไว้เป็นหลกัฐาน 

2. บริษัทได้ส่งหนงัสือเวียนแจ้งให้ผู้บริหารทราบวา่ ผู้บริหารท่ีได้รับทราบข้อมลูภายในจะต้องระงบัการซือ้หรือขาย
หลกัทรัพย์ของบริษัทก่อนท่ีบริษัทจะมีการประกาศผลการด าเนินงาน (งบการเงิน) หรือข้อมลูข่าวสารที่เป็น
สาระส าคญั ซึง่มีผลตอ่การเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพย์ โดยในเร่ืองของงบการเงินก าหนดเวลาคือ 45 วนั นบั
จากวนัสิน้ไตรมาส (มีนาคม  มิถนุายน และกนัยายน)  และ 60  วนั นบัจากวนัสิน้งวด  (ธนัวาคม) 
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ทัง้นีบ้ริษัทจะใช้บทลงโทษสงูสดุ คือหากไม่ด าเนินการดงักล่าวจะมีโทษตามมาตรา 275 แหง่ พ.ร.บ. หลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500,000 บาท และปรับอีกวนัละไม่เกิน 10,000 บาท  ตลอดเวลา
ท่ียงัมิได้ปฏิบตัใิห้ถกูต้อง หรือหากพบวา่ผู้บริหารได้ใช้ข้อมลูภายในหรือมีความประพฤตท่ีิส่อไปในทางที่จะท าให้บริษัทฯ
ได้รับความเส่ือมเสียและความเสียหาย 
 

9.3 บุคลากร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษัทฯ มีบคุลากรทัง้สิน้ 4 คน ปฏิบตังิานอยู่ ณ ส านกังาน อาคารคริสตลั ดีไซน์ 
เซน็เตอร์ส าหรับปี 2556 คา่ตอบแทนรวมของบคุลากรของบริษัทฯ ประกอบด้วย เงินเดือน และคา่ล่วงเวลา โบนสั และ
ผลประโยชน์พนกังาน มีจ านวนรวมทัง้สิน้ประมาณ 3.4 ล้านบาท  
นโยบายการพฒันาพนกังาน 
 การฝึกฝนเรียนรู้ภายในองค์กร โดยระบบเรียนรู้ควบคูก่ารปฏิบตังิาน (On the job traning) 
 การฝึกอบรมภายนอก เพ่ือพฒันาบคุลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ทนัตอ่เหตกุารณ์เศรษฐกิจและการเปล่ียนแปลง  

มีแนวคดิทนัสมยัและพร้อมที่จะปรับตวัเพ่ือรองรับความเปล่ียนแปลงตา่ง ๆ  
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10. การควบคุมภายใน 

บริษัทฯ ได้จัดท าระเบียบวิธีปฏิบตัิงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือให้พนักงานสามารถปฏิบตัิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
พร้อมกับจัดท าคู่มือพนักงานก าหนดระเบียบวินัยของพนักงาน รวมถึงการก าหนดบทลงโทษการกระท าความผิดระเบียบวินัยและ
ความผิดขัน้ร้ายแรง 
 บริษัทฯ ได้ระบุอ านาจหน้าท่ีของพนักงานระดับปฏิบัติงานและผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน  และมีการ
แบง่แยกหน้าท่ีเพ่ือให้การท างานเป็นขัน้ตอน และก าหนดจุดท่ีจะตรวจสอบการท างานเอาไว้อย่างเหมาะสมเพ่ือป้องกนัการทจุริตท่ีอาจ
เกิดขึน้ โดยในแนวทางการปฏิบตัิงานดงักล่าว บริษัทฯ ได้น าระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบตัิงาน เพ่ือให้ข้อมูลมีความถูกต้อง
สมบรูณ์เพียงพอตอ่การตดัสินใจ  อีกทัง้ได้มีการจดัเก็บข้อมลูเอกสารการลงบญัชีไว้อย่างเหมาะสม 
 คณะกรรมการบริษัทฯมีความเหน็วา่ระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ มีความเหมาะสมเพียงพอท่ีน่าพอใจในระดบัหนึง่ 
 ปี 2556 ท่ีผ่านมาบริษัทฯ วา่จ้างบริษัท ปรมา คอนซลัแต้นท์ จ ากดั เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ การปฎิบตัิงานประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบการควบคมุภายในท่ีมีอยู่ของบริษัท ซึง่ประกอบด้วย  

1) ระบบรายได้จากการขายสินค้า การตัง้หนีล้กูหนีก้ารค้า และการรับเงิน  
2) ระบบจดัซือ้ การตัง้เจ้าหนีก้ารค้า และการจ่ายเงิน  
3) ระบบสินค้าคงเหลือ 
4) ระบบสินทรัพย์ถาวร 
5) ระบบเงินเดือนและคา่แรง 
6) ระบบเงินสดย่อย 
7) ระบบเงินทดรองจ่าย  
จากการตรวจสอบการปฎิบตัติามระบบการปฎิบตังิานและระบบการควบคมุภายใน เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องได้ปฎิบตัขิัน้ตอนการ

ปฏิบตังิานและระบบการควบคมุภายในท่ีมีอยู่ รวมถงึขัน้ตอนการอนมุตัริายการของบริษัทอย่างครบถ้วน 
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11. รายการระหว่างกัน  

บริษัทฯ มีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับริษัทย่อย ผู้ ถือหุ้น และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัท รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตาม
เกณฑ์ท่ีตกลงร่วมกนัระหว่างบริษัทฯ กบับริษัทย่อย ผู้ ถือหุ้น และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัท ซึง่เป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถ
สรุปได้ดงันี ้

11.1  รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน 
  งบการเงนิรวม   
  ส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม   
 นโยบาย 2556  2555   
 การก าหนดราคา บาท  บาท   
รายการธุรกิจกับกิจการที่เก่ียวข้องกัน       
รายได้จากการขายสินค้า ราคาท่ีตกลงร่วมกนั -  241,212,433.00   
 โดยอิงราคาตลาด      
รายได้คา่บริหารจดัการ ราคาตามสญัญา -  1,126,401.48   
หนีส้งสยัจะสญู  -  48,020,985.07   

 
  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

  ส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 นโยบาย 2556  2555 
 การก าหนดราคา บาท  บาท 
รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย     
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแล้ว)     
รายได้คา่บริหารจดัการ ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

ตามข้อบนัทกึตกลง 
 

452,001.50 
  

2,219,410.80 
รายได้คา่เช่า ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 36,000.00  36,000.00 
รายได้คา่บริการ ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 24,000.00  24,000.00 
     
รายการธุรกิจกับกิจการที่เก่ียวข้องกัน    
รายได้จากการขายสินค้า ราคาท่ีตกลงร่วมกนั -  55,182,940.00 
 โดยอิงราคาตลาด    
รายได้คา่บริหารจดัการ ราคาตามสญัญา -  1,126,401.48 
หนีส้งสยัจะสญู  -  8,634,018.61 
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11.2   สินทรัพย์และหนีส้ินระหว่างกัน        
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2555  31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2555 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

สินทรัพย ์        
ลูกหน้ีอ่ืน        
บริษทัยอ่ย        
   บริษทั เอม็เอสพี เมทลั จ ากดั -  -  222,244.05  5,140.00 

 
 
11.3  ลักษณะความสัมพันธ์        

                ช่ือ ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

บริษัท เอ็มเอสพี เมทลั จ ากดั บริษัทย่อยโดยการถือหุ้นทางตรง 
บริษัท สยาม เฟอร์โร อินดสัทรี จ ากดั ผู้ รับบริการตามสญัญาบริหารจดัการ 

(ตัง้แตว่นัท่ี 1 กรกฎาคม 2555 สิน้สดุการเป็นผู้ รับบริการตาม
สญัญาบริหารจดัการ เน่ืองจากการยกเลิกสญัญา) 

คณุช านิ       จนัทร์ฉาย ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ และกรรมการของบริษัท 
คณุสิริวฒัน์  โตวชิรกลุ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ และกรรมการของบริษัท 

 

11.3 ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 

รายการระหวา่งกนัดงักล่าว เป็นธุรกรรมซึง่เกิดขึน้จากการด าเนินธุรกิจปกตริะหวา่งบริษัทกบับริษัทย่อยและบริษัทท่ีเก่ียวข้อง
กนั บนเง่ือนไขการค้าทัว่ไป ซึง่เป็นรายการท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่บริษัท กล่าวคือ ในการขายสินค้าจะก าหนดราคาขายจากต้นทนุบวก
ก าไรปกต ิซึง่เป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้าปกต ิและจะเป็นการเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายให้แก่บริษัท และในส่วนการให้บริการกบับริษัท
ย่อยเพ่ือความคล่องตวัในการด าเนินธุรกิจของบริษัท  

  

11.4  มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมัตกิารท ารายการระหว่างกัน 

 ปัจจบุนับริษัทได้ก าหนดมาตรการและขัน้ตอนการอนมุตักิารท ารายการธุรกิจท่ีส าคญักบับริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั หรือบุคคลท่ีมี
ผลประโยชน์ร่วม ภายใต้เง่ือนไขปฏิบัติในการด าเนินธุรกิจตามปกติและเง่ือนไขการค้าโดยทั่วไป และปฏิบตัิตามกฏหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรือข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดรวมถึงการ
ปฏิบตัิตามข้อก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูการท ารายท่ีเก่ียวโยงกนั และการได้มาหรือจ าหน่ายทรัพย์สินท่ีส าคญัของบริษัท ตาม
มาตรฐานการบญัชี ซึง่การพิจารณารายการดงักล่าวบริษัทได้ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นหลกั ทัง้นีห้ากมีรายการระหว่างกนั
ของบริษัท หรือบริษัทย่อยเกิดขึน้กบับคุลลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรือ อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์
ในอนาคต บริษัทน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาและให้ความเห็นเก่ียววกับความ
เหมาะสมของการท ารายการดงักล่าว และก าหนดให้กรรมการผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดงักล่าว 
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11.5  การท ารายการระหว่างกันกับบริษัท/บุคคลที่เก่ียวข้องกัน 
 บริษัทมีรายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกนักบับริษัทย่อย โดยรายการท่ีเก่ียวข้องกนั เป็นไปตามไปตามปกติธุรกิจ  และมีราคา

ตลาดอ้างอิง 
 

11.6  นโยบายการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 
 ในอนาคตหากบริษัทมีรายการระหวา่งกนัในอนาคต บริษัทมีนโยบายก าหนดเง่ือนไขตา่ง ๆ ให้เป็นไปตามลกัษณะการด าเนิน
ธุรกิจและเป็นราคาตลาดซึ่งอาจเปรียบเทียบได้กับราคาท่ีเกิดขึน้กับบุคคลภายนอก ซึ่งอาจมีการเ ปล่ียนแปลงไปตามอุปสงค์ และ
อปุทาน รวมถงึต้นทนุการให้บริการของผู้ให้บริการ 
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12. ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 

12.1  งบการเงนิ 

 ผู้สอบบญัชีส าหรับงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 

ปี ช่ือผู้สอบบัญชี 
ผู้สอบบัญชี 

รับอนุญาตเลขที่ 
บริษัทผู้สอบบัญชี 

2552-2555 1. นายอ าพล             จ านงวฒัน์   4663  
    บริษัท เอส.เค.แอคเคาน์แต้นท์  

เซอร์วสิเซส  จ ากดั 
 

 2. นางสาววรรญา      พทุธเสถียร   4387 
 3. นายนริศ               เสาวลกัษณ์สกลุ    5369 
2556 1. นางสาวจนัทรา      วอ่งศรีอดุมพร 4996 

2. นางสาววรรญา      พทุธเสถียร   4387 

               
 สรุปรายงานการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ของผู้สอบบญัชีในระยะ 3 ปี ท่ีผ่านมา 
 

ปี 2554 ผู้สอบบญัชีเสนอรายงานอย่างไม่มีเง่ือนไขตอ่งบการงินของบริษัทและบริษัทย่อย และมีข้อสงัเกตดงันี ้ 

 รายการแก้ไขข้อผิดพลาดท่ีมีสาระส าคญัของงบการเงินงวดปี 2553 โดยปรับย้อนหลังงบการเงิน
ดงักล่าวจากกรณีท่ีบริษัทถกูกรมสรรพากรตรวจสอบและประเมินภาษีมลูค่าเพิ่มงวดปี 2551-2552 
ซึง่ส่งผลให้งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 มีหนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน
เพิ่มขึน้ จ านวน 16.05 ล้านบาท ขาดทนุสะสมต้นปี 2553 เพิ่มขึน้จ านวน 14.76 ล้านบาท และ
ขาดทนุสทุธิปี 2553 เพิ่มขึน้จ านวน 1.29 ล้านบาท 

 บริษัทได้ใช้มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 เร่ืองผลประโยชน์ของพนกังานมาถือปฏิบตัิเป็นครัง้แรก
ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 และรับรู้ส่วนเพิ่มของหนีส้ินตามโครงการผลประโยชน์ของพนกังาน
โดยการปรับกบัก าไรสะสม ณ วนัต้นงวดของรอบระยะเวลาบญัชีปี 2554 ซึง่มีผลกระทบท าให้ก าไร
สะสมต้นปี 2554 ลดลง และรับรู้ประมาณการหนีส้ินผลประโยชน์พนกังานจ านวน 0.26 ล้านบาท 
และใช้มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุมาถือ
ปฏิบตัิเป็นครัง้แรกตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 โดยบริษัทวดัมลูค่าอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ
ตามวิธีราคาทนุ มีการจดัประเภทรายการใหม่และปรับปรุงย้อนหลงังบการเงินปี 2553 ซึง่กระทบ
ตอ่งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ลดลง
จ านวน 83.47 ล้านบาท อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุเพิ่มขึน้จ านวน 52.46 ล้านบาท ส่วนเกินทนุ
จากการตีราคาสินทรัพย์ลดลง 32.67 ล้านบาท และ ขาดทนุสะสมต้นปี 2553 ลดลง 1.66 ล้านบาท 

 บริษัทได้มีการน ามาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการ
บัญชีใหม่ และมาตรฐานการบัญชีท่ีมีการปรับปรุงใหม่ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี  ฉบับท่ี 
17/2553 ฉบบัท่ี 50 ถึง 55/2553 และฉบบัท่ี 8/2554 ท่ีมีผลบงัคบัใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ี
เร่ิมต้นในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2554 มาถือปฏิบตัิ จึงมีการจดัท าและการน าเสนองบการเงิน
ของบริษัทส าหรับปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 มาแสดงเปรียบเทียบตามรูปแบบใหม่เพ่ือให้
สอดคล้องกบังบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยส าหรับปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 
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ปี 2555 ผู้สอบบญัชีเสนอรายงานอย่างไม่มีเง่ือนไขตอ่งบการงินของบริษัทและบริษัทย่อย และมีข้อสงัเกตดงันี ้ 

 ตัว๋เงินรับจ านวน 46.82 ล้านบาท และ 7.43 ล้านบาท ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ เป็นเช็คท่ีได้รับช าระหนีจ้ากลูกค้ารายหนึ่ง ซึง่บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการขายสินค้าให้แก่
ลกูค้ารายดงักล่าว ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 จ านวนเงิน 241.21 ล้านบาท ทัง้นีลู้กค้า
รายดงักล่าวเคยเป็นผู้ รับบริการตามสัญญาบริหารจัดการกบับริษัท ซึ่งบริษัทฯ ได้ยกเลิกสัญญา
บริหารจดัการตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฏาคม 2555 ทัง้นีฝ่้ายบริหารของบริษัทฯ ได้ด าเนินการฟ้องร้องกบั
ลกูหนีร้ายดงักล่าว โดยคดีอยู่ระหวา่งการพิจารณาของศาลยงัไม่อาจทราบข้อยตุขิองคดี 

 เงินจ่ายล่วงหน้าคา่สินค้าจ านวน 75.38 ล้านบาท ตามงบการเงินรวม เป็นเงินจ่ายล่วงหน้าเพ่ือจอง
ราคาสินค้าส าเร็จรูปเพ่ือจ าหน่ายกบับริษัทแห่งหนึ่ง ซึง่เป็นบริษัทผู้ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีด
ร้อนชนิดม้วนรายใหญ่ได้หยุดการผลิตตัง้แต่เดือนสิงหาคม 2555 ต่อเน่ืองมาจนถึงไตรมาสท่ี 1 ปี 
2556 จงึท าให้บริษัทย่อยยงัไม่ได้รับมอบสินค้าเพ่ือมาจ าหน่ายจากบริษัทดงักล่าว ฝ่ายบริหารของ
บริษัทฯ ได้มีการพิจารณารับรู้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสูญของเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าทัง้จ านวน และ
อยู่ระหวา่งการด าเนินการตดิตามการจดัส่งสินค้าตามค าสัง่ซือ้จากผู้จดัจ าหน่ายสินค้า 

ปี 2556 ผู้สอบบญัชีเสนอรายงานอย่างไม่มีเง่ือนไขตอ่งบการงินของบริษัทและบริษัทย่อย และมีข้อสงัเกตดงันี ้

 บริษัทได้น ามาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 เร่ืองภาษีเงินได้มาถือปฏิบตัิเป็นครัง้แรกตัง้แต่วนัท่ี 1 
มกราคม 2556 และรับรู้ส่วนเพิ่มของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี โดยการปรับกับก าไร
สะสม ณ วนัต้นงวดของรอบระยะเวลาบญัชีปี 2556 และ รอบระยะเวลาบญัชีปี 2555  ซึ่งมี
ผลกระทบท าให้ขาดทนุสะสมต้นปี 2556 และ ปี 2555 เพิ่มขึน้จ านวน 4.16 ล้านบาท และ 3.54 
ล้านบาท ตามล าดบั และรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี ปี 2556 และ ปี 2555 จ านวน 0.21 
ล้านบาท และ 0.15 ล้านบาท ตามล าดบั 

 เงินจ่ายล่วงหน้าคา่สินค้าจ านวน 75.38 ล้านบาท ตามงบการเงินรวม เป็นเงินจ่ายล่วงหน้าเพ่ือจอง
ราคาสินค้าส าเร็จรูปเพ่ือจ าหน่ายกบับริษัทแห่งหนึ่ง ซึง่เป็นบริษัทผู้ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีด
ร้อนชนิดม้วนรายใหญ่ได้หยุดการผลิตตัง้แต่เดือนสิงหาคม 2555 ต่อเน่ืองมาจนถึงเดือนมีนาคม 
2556 จงึท าให้บริษัทย่อยยงัไม่ได้รับมอบสินค้าเพ่ือมาจ าหน่ายจากบริษัทดงักล่าว ซึง่บริษัทดงักล่าว
ได้กลบัมาเร่ิมด าเนินการผลิตแล้วในช่วงปลายเดือนมีนาคม 2556 ทัง้นีฝ่้ายบริหารได้มีการพิจารณา
รับรู้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูของเงินจ่ายล่วงหน้าคา่สินค้าทัง้จ านวน  

 ทัง้นี ้บริษัทผู้ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนรายใหญ่ ได้ส่งหนงัสือขอผ่อนผนัการ
จ่ายช าระคืนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าจ านวน 75.38 ล้านบาท แก่บริษัท เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 
2557  ขณะนีบ้ริษัทก าลังอยู่ระหว่างการพิจารณาแนวทางการช าระคืนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
ดงักล่าว 
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ตารางสรุปงบการเงนิ 
 

บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  
 

หน่วย : ล้านบาท 

            2554 /1             2555 /1          2556 

สินทรัพย์    

สินทรัพย์หมุนเวียน    

 เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด  32.43 29.12 4.97 

 ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น-สทุธิ  258.87 57.10 66.76 

 สินค้าคงเหลือ-สทุธิ  10.45 - - 

 รวมสินทรัพย์หมนุเวียน  301.75 86.22 71.73 

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     

 อปุกรณ์-สทุธิ  2.98 2.29 1.66 

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 0.15 0.21 0.12 

 สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น  0.37 0.02 0.01 

 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  3.50 2.52 1.79 

 รวมสินทรัพย์  305.25 88.74 73.52 

    

 หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น     

 หนีสิ้นหมุนเวียน     

 หนีส้ินผิดนดัช าระ  2.01 1.47 1.37 

 เจ้าหนีก้ารค้าและและเจ้าหนีอ่ื้น  101.58 9.83 4.38 

 เงินกู้ยืมระยะสัน้จากบคุคลอ่ืน  0.30 0.30 0.30 

 รวมหนีส้ินหมนุเวียน  103.89 11.60 6.05 

 หนีสิ้นไม่หมุนเวียน     

 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน  0.51 0.78 0.60 

ประมาณการหนีส้ินระยะยาว 7.86 8.33 9.88 

 รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน  8.37 9.11 10.48 

 รวมหนีสิ้น  112.26 20.71 16.53 

 

 
 หมายเหต ุ /1 : ปรับปรุงใหม่ เน่ืองจากบริษัท ถือปฏิบตัติามมาตรฐานการบญัชีใหม่  มาตรฐานรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐาน
 การบัญชีใหม่และแนวปฏิบัติทางบัญชีใหม่ท่ีมีผลบังคบัใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมต้นในหรือหลงัวันท่ี 1 มกราคม 2556 และมี
 ผลกระทบตอ่รายงานทางการเงินงวดปัจจบุนั คือมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 เร่ืองภาษีเงินได้ 
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บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  
 

 
หน่วย : ล้านบาท 

           2554 /1             2555 /1          2556 

 ส่วนของผู้ถือหุ้น     

 ทนุจดทะเบียน มลูคา่หุ้นละ 1.00 บาท  1,833.26 1,833.26 4,000.00 

 ทนุช าระแล้ว มลูคา่หุ้นละ 1.00 บาท  1,833.26 1,833.26 1,833.26 

 สว่นต ่ากวา่มลูคา่หุ้น  (1,427.60) (1,427.60) (1,427.60) 

 ก าไร(ขาดทนุ)สะสม  (212.67) (337.63) (348.67) 

 รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  192.99 68.03 56.99 

 รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น  305.25 88.74 73.52 

 
 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม  
 

หน่วย : ล้านบาท 

            2554              2555 /1          2556 

 รายได้จากการขาย  1,154.72 647.83 96.19 

 ต้นทนุขาย (1,129.62) (640.42) (95.51) 

 ก าไรขัน้ต้น  25.10 7.41 0.68 

 รายได้อ่ืน  0.23 1.76 0.49 

 คา่ใช้จา่ยในการขาย  (1.48) (0.46) (0.25) 

 คา่ใช้จา่ยในการบริหาร  (10.51) (11.12) (13.16) 

(หนีส้งสยัจะสญู) โอนกลบั - (124.33) 3.62 

 ก าไร(ขาดทนุ)ก่อนภาษีเงินได้  13.34 (126.74) (8.62) 

 คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้  - (0.50) (0.09) 

 ก าไร(ขาดทุน)ของการด าเนินงานที่ด าเนินอยู่  13.34 (127.24) (8.71) 

 ก าไร(ขาดทุน)ของการด าเนินงานที่ยกเลิก 31.49 2.28 (2.33) 

 ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี  44.83 (124.96) (11.04) 

 
 หมายเหต ุ /1 : ปรับปรุงใหม่ เน่ืองจากบริษัท ถือปฏิบตัติามมาตรฐานการบญัชีใหม่  มาตรฐานรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐาน
 การบัญชีใหม่และแนวปฏิบัติทางบัญชีใหม่ท่ีมีผลบังคบัใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมต้นในหรือหลงัวันท่ี 1 มกราคม 2556 และมี
 ผลกระทบตอ่รายงานทางการเงินงวดปัจจบุนั คือมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 เร่ืองภาษีเงินได้ 
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บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงนิสด  

ส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม  
 

หน่วย : ล้านบาท 

            2554              2555 /1          2556 

 กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน     

 ก าไร(ขาดทนุ)ก่อนภาษีเงินได้                    44.84 (124.46) (10.95) 
ปรับรายการกระทบก าไร(ขาดทนุ)ก่อนภาษีเงินได้เป็น 
เงินสดรับ(จา่ย)จากการด าเนินงาน    

 หนีส้งสยัจะสญู  1.16 124.56  22.22 

หนีส้งสยัจะสญู (โอนกลบั) (0.80) (0.70) (26.05) 

 คา่เสื่อมราคา  1.06 0.70 0.65 

 คา่ตดัจ าหน่ายสินทรัพย์ไมมี่ตวัตน  0.01 0.01 0.01 

 ขาดทนุจากมลูคา่สินค้าลดลง  (โอนกลบั)  (2.13) (2.78) (1.16) 

 ขาดทนุจากค าสัง่ซือ้ที่ยงัไมไ่ด้รับมอบ (โอนกลบั)  - 0.14 (0.14) 

 (ก าไร)ขาดทนุจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ถาวร  - (2.03) - 

 (ก าไร)ขาดทนุจากการปรับโครงสร้างหนี ้ (26.43) - - 

 (ก าไร)ขาดทนุจากการโอนทรัพย์สินเพ่ือการปรับโครงสร้างหนี ้ (21.86) - - 

ประมาณการหนีส้ินระยะยาว - - 1.09 

 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกักงาน  0.24 0.27 (0.18) 

 ดอกเบีย้รับ  (0.21) (0.16) (0.19) 

 ดอกเบีย้จา่ย  11.70 0.64 0.58 

 ก าไร(ขาดทนุ)จากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง 
ในสินทรัพย์และหนีส้ินด าเนินงาน  7.59 (3.81) (14.12) 
 สินทรัพย์ด าเนินงาน(เพ่ิมขึน้)ลดลง 
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น (27.93) 55.71 (4.73) 

 สินค้าคงเหลือ  (0.68) 13.23 - 
 
 หมายเหต ุ /1 : ปรับปรุงใหม่ เน่ืองจากบริษัท ถือปฏิบตัติามมาตรฐานการบญัชีใหม่  มาตรฐานรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐาน
 การบัญชีใหม่และแนวปฏิบัติทางบัญชีใหม่ท่ีมีผลบังคบัใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมต้นในหรือหลงัวันท่ี 1 มกราคม 2556 และมี
 ผลกระทบตอ่รายงานทางการเงินงวดปัจจบุนั คือมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 เร่ืองภาษีเงินได้ 
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บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 

ส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ /1 : ปรับปรุงใหม่ เน่ืองจากบริษัท ถือปฏิบตัติามมาตรฐานการบญัชีใหม่  มาตรฐานรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการ
บญัชีใหม่และแนวปฏิบตัทิางบญัชีใหม่ท่ีมีผลบงัคบัใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมต้นในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2556 และมี ผลกระทบ
ตอ่รายงานทางการเงินงวดปัจจบุนั คือมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 เร่ืองภาษีเงินได้ 

 

           2554                       2555 /1                            2556 

 สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น  (0.00) 0.13 0.00 

 หนีส้ินด าเนินงานเพ่ิมขึน้(ลดลง)        

 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น  33.34 (69.98) (5.46) 

 เงินสดรับ(จา่ย)จากกิจกรรมด าเนินงาน 12.32 (4.73) (24.31) 

 รับจากดอกเบีย้รับ  0.21 0.16 0.19 

 จา่ยภาษีเงินได้  0.00 (0.76) (0.01) 

 

12.53 (5.33) (24.13)  เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด าเนินงาน  

 กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน     

 เงินสดจา่ยซือ้ในอปุกรณ์  (2.83) (0.07) (0.01) 

 เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ถาวร  - 2.09 - 

 เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน  (2.83) 2.02 (0.01) 

 กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ     

 เงินสดจา่ยหนีส้ินตามสญัญาปรับโครงสร้างหนี ้ (16.01) - - 

 เงินสดจา่ยเงินกู้ยืมระยะสัน้จากกรรมการ  (6.65) - - 

 เงินสดจา่ยเงินกู้ยืมระยะยาว  (0.05) - - 

 เงินสดจา่ยดอกเบีย้  (0.52) - - 

 เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงนิ  (23.22) - - 

 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้(ลดลง)-สุทธิ                (13.52) (3.31) (24.14) 

 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วันต้นงวด   45.95 32.43 29.12 

 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วันสิน้งวด    32.43 29.12 4.97 
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อตัราส่วนทางการเงิน 
 

            2554 /1  2555 /1   2556 

 อัตราส่วนสภาพคล่อง      

 อตัราส่วนสภาพคล่อง   เทา่  2.90 7.43 11.86 

 อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว   เทา่  2.80 7.43 11.86 

 อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด   เทา่  0.31 2.51 0.82 

 อตัราหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า   รอบ  4.70 4.10 1.55 

 ระยะเวลาจดัเก็บหนีเ้ฉล่ีย    วนั  80.71 31.73 249.86 

 อตัราหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ   รอบ  124.89 122.57 - 

 ระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ีย   วนั  3.33 - - 

 อตัราหมนุเวียนเจ้าหนีก้ารค้า   รอบ  13.56 11.50 13.44 

 ระยะเวลาช าระหนีเ้ฉล่ีย   วนั  32.37 5.53 16.51 

 Cash Conversion Cycle   วนั  51.66 26.20 233.35 

 อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร  

 อตัราก าไร (ขาดทนุ) ขัน้ต้น   %  2.17 1.14 0.71 

 อตัราก าไร (ขาดทนุ) สุทธิ (เฉพาะส่วนธุรกิจเหล็ก)   %  1.16 (19.64) (9.05) 

 อตัราก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ (รวมส่วนงานท่ียกเลิก)   %  3.88 (19.29) (11.48) 

 อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (เฉพาะส่วนธุรกิจเหล็ก)   %  6.91 (187.04) (15.28) 

 อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (รวมส่วนงานท่ียกเลิก)   %  23.23 (183.68) (19.37) 

 อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพการด าเนินงาน (ผลประกอบการรวม)     0.05 

 อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์   %  13.92 (63.43) (13.61) 

 อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร   %  160.25 (4,742.31) (558.99) 

 อตัราส่วนหนีส้ินตอ่สินทรัพย์รวม   เทา่  0.37 0.23 0.22 

 อตัราส่วนหนีส้ินตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้น   เทา่  0.58 0.30 0.29 

 อตัราการจ่ายเงินปันผล   %  - - - 

 มลูคา่ตามบญัชีตอ่หุ้น  บาท  0.17 0.05 0.02 

 มลูคา่ตามบญัชีสทุธิตอ่หุ้น  บาท  0.11 0.04 0.01 

 ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ ตอ่หุ้น  บาท  0.02 (0.07) (0.00) 
 

หมายเหต ุ /1 : ปรับปรุงใหม่ เน่ืองจากบริษัท ถือปฏิบตัติามมาตรฐานการบญัชีใหม่  มาตรฐานรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐาน
การบัญชีใหม่และแนวปฏิบัติทางบัญชีใหม่ท่ีมีผลบังคบัใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมต้นในหรือหลงัวันท่ี 1 มกราคม 2556 และมี
ผลกระทบตอ่รายงานทางการเงินงวดปัจจบุนั คือมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 เร่ืองภาษีเงินได้ 
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12.2     ค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงนิและผลการด าเนินการ 

1.  วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน ส าหรับงวดปี 2556 

1.1  รายได้  

  ปริมาณและมลูคา่การขาย 

 ปริมาณ 
(ตัน)

 จ านวนเงนิ 
(พันบาท)

 ปริมาณ
(ตัน)

 จ านวนเงนิ 
(พันบาท)

 ปริมาณ
(ตัน)

 จ านวนเงนิ 
(พันบาท)

1 วัตถุดิบ 2,083       41,523            1,050       15,705          1,033       25,818         98% 164%

2 ผลิตภัณฑ์เหล็กก่ึงส าเร็จรูป 5,451       54,662            27,493     632,076        (22,042)    (577,414)     -80% -91%

3 สินค้าส าเร็จรูป -           -                  187          53                 (187)         (53)               -100% -100%

รวม 7,534      96,185          28,730    647,834      (21,196)   (551,649)     -74% -85%

รายละเอียด

ปี 2556

เพิ่มขึน้(ลดลง) 
 ปริมาณ

(ตัน)
 จ านวนเงนิ 
(พันบาท)

%เพิ่มขึน้(ลดลง) 

การเปล่ียนแปลงปี 2555 - 2556ปี 2555

 
 

       ส าหรับปี 2556 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีรายได้จากการขาย (สว่นธุรกิจที่ด าเนินงานอยู)่ จ านวน 96.19 ล้าน

บาท ลดลงจากปี 2555 จ านวน 551.65 ล้านบาท หรือลดลง 85% เมื่อพิจารณารายผลิตภณัฑ์พบว่า ปริมาณการ

ขายผลิตภณัฑ์เหล็กกึ่งส าเร็จรูป และสินค้าส าเร็จรูป ปี 2556 ลดลงจากปี 2555 จ านวน 577.47 ล้านบาท อนัเป็น

ผลมาจากปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยเร่ิมมีรายได้จากการขาย ตัง้แต่เดือนพฤษภาคม 2556 หรือไตรมาส 2 เป็น

ต้นมา และสาเหตทุี่ท าให้บริษัทและบริษัทยอ่ยไมม่ีรายได้จากการขายในช่วง 4 เดือนแรกนัน้เกิดจาก โรงงานผู้ผลิต

หยดุการผลิตเพื่อซ่อมแซมบ ารุงเคร่ืองจกัรนบัแต่เดือน สิงหาคม 2555 แต่เมื่อถึงก าหนดก็ไม่สามารถผลิตและส่ง

มอบสินค้าให้แก่บริษัทได้ บริษัทได้พยายามติดต่อกบัแหลง่ผลิตรายอื่น แต่ก็ติดปัญหาแหลง่เงินทนุหมนุเวียนของ

บริษัท เพราะทุกโรงงานต้องการเงินสดล่วงหน้าแล้วจึงจะส่งมอบสินค้า ( อ้างถึงหนงัสือชีแ้จงตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

เลขที3่3/2556 ลงวนัท่ี 14 มิถนุายน 2556) 

  จากผลกระทบดงักลา่วข้างต้น บริษัทและบริษัทยอ่ย ได้วางนโยบาย และแนวทางด าเนินการแก้ไขปัญหาในปี

2556 และตอ่เนื่องมาจนถึงปี 2557  แนวทางด าเนินการแก้ไขปัญหาและแผนงานท่ีส าคญัมีดงันี ้

(1) ด าเนินการติดตอ่หาแหลง่ผลติรายอื่น ๆ รวมทัง้การเตรียมการจดัซือ้จากโรงงานผู้ผลิตในต่างประเทศ เพื่อลด
ความเสีย่งจากการหยดุผลติของโรงงานผู้ผลติรายใหญ่ในประเทศ 

(2) วางแผนการจดัซือ้สนิค้าให้สอดคล้องกบัการขายสนิค้า เพื่อก าหนดระยะเวลาการสง่มอบสินค้าให้แก่ลกูค้าได้
เร็วขึน้ 

 (3) ควบคมุปริมาณสนิค้าคงเหลอื และสนิค้าส าเร็จรูปให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมเพื่อประหยดัต้นทนุทางการเงิน 
(4) จดัหาเศษเหล็กให้กบัโรงงานผู้ผลิตเหล็กที่มีเตาหลอม ทัง้กลุม่ที่ท าเหล็ก Flat Product และ Long Product     

(ปัจจบุนัโรงงานผู้ผลติประเภท Long Product นัน้ มีจ านวนประมาณกวา่ 15 โรงงาน)  

ตารางเปรียบเทียบปริมาณและมลูค่าการขาย 
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(5) ขยายฐานของลกูค้าไปยงัผลิตภณัฑ์เหล็กอื่น ซึ่งมีแหล่งผลิตที่สามารถป้อนสินค้าให้แก่บริษัทได้มากขึน้ โดย
เพิ่มความหลากหลายของผลติภณัฑ์เหลก็ให้มากขึน้ 

 
1.2  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

 ส าหรับปี 2556  บริษัทและบริษัทยอ่ยมีคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร จ านวน 13.42 ล้านบาท เพิ่มขึน้
จากปี 2555 จ านวน 1.83 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ 16% อนัเป็นผลมาจากบริษัทและบริษัทยอ่ยลดหนี ้ 20% 
ส าหรับลกูหนีร้ายหนึง่ที่เคยบนัทกึหนีส้งสยัจะสญูแล้ว และลกูหนีร้ายดงักลา่วได้ทยอยช าระคืนเงินให้แก่บริษัท
และบริษัทยอ่ยเป็นรายงวด ตามสญัญาประนีประนอมยอมความลงวนัท่ี 30 ตลุาคม 2556 

 
1.3  (หนีส้งสัยจะสูญ) โอนกลับ 

 ส าหรับปี 2556 บริษัทและบริษัทยอ่ย บนัทกึ(หนีส้งสยัจะสญู)โอนกลบั จ านวน 3.62 ล้านบาท อนัเป็นผล

มาจากการบนัทกึหนีส้งสยัจะสญู จ านวนเงิน (22.22) ล้านบาท และ หนีส้งสยัจะสญูโอนกลบั จ านวนเงิน 26.05 

ล้านบาท (ตามสญัญาประนีประนอมยอมความลงวนัท่ี 30 ตลุาคม 2556) เปลีย่นแปลงจากปี 2555 ซึง่บนัทกึ

(หนีส้งสยัจะสญู) จ านวน (124.33) ล้านบาท คิดเป็นเปอร์เซ็นต์การเปลีย่นแปลง 102.91% 

 ส าหรับการบนัทกึหนีส้งสยัจะสญูส าหรับเงินจ่ายลว่งหน้าค่าสินค้า จ านวนเงิน 22.22 ล้านบาท ในปี2556 

เนื่องมาจากผู้จัดจ าหน่ายสินค้าดงักล่าว ไม่ปฏิบตัิตามเง่ือนไขในหนงัสือแจ้งการคืนเงินมดัจ าค่าสินค้า ฝ่าย

บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยได้พิจารณารับรู้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูของเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าแล้วทัง้

จ านวน ทัง้นีท้างบริษัทฯ ได้ด าเนินการติดตามการเรียกคืนเงินจ่ายลว่งหน้าค้าสินค้าจากผู้จดัจ าหน่ายดงักลา่ว

แล้วและคาดวา่จะได้รับคืนในอนาคตอนัใกล้นี ้

 

1.4  ส่วนงานที่ยกเลิก 

  ส าหรับปี 2556 เปลี่ยนแปลงจากก าไรสทุธิ  2.28 ล้านบาท  เป็นขาดทุนสทุธิ  2.33  ล้านบาท เมื่อ

เปรียบเทียบกับงวดเดียวกนัของปีก่อน โดยสาเหตหุลกัเกิดจากรายได้จากการขาย งวดสิน้ปี 2556 ลดลงจาก 

สิน้ปี 2555 จ านวน 2.25 ล้านบาท หรือคิดเป็น 98.77% 

  

2.  วิเคราะห์ฐานะทางการเงนิ  
 2.1  สินทรัพย์ 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษัทฯ มีสนิทรัพย์รวม 73.52 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 
จ านวน 15.22 ล้านบาท หรือลดลง 17% โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ลดลง 24.15 ล้านบาท หรือคิดเป็น 82.93% อนัเป็นผลมาจากเงินฝาก
ธนาคารลดลง 

 ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น-สทุธิ เพิ่มขึน้ 9.66 ล้านบาท หรือคิดเป็น 16.92% อนัเป็นผลมาจากลกูหนีท้ี่อยู่
ในก าหนดช าระเพิ่มขึน้ ซึง่เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัท่ีรายได้จากการขายเพิ่มขึน้ 
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จากข้อมลูข้างต้น ในปี 2556 บริษัทได้พิจารณาตัง้หนีส้งสยัจะสญูเพิ่มขึน้จ านวน 22.22 ล้านบาท 
รายละเอียดปรากฏตามข้อ 1.3 (หนีส้งสยัจะสญู) โอนกลบั 

 สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนลดลง 0.73 ล้านบาท หรือคิดเป็น 29% โดยสาเหตหุลกัเกิดจาก อปุกรณ์สทุธิลดลง 
0.63 ล้านบาทอนัเกิดจากคา่เสือ่มราคา 

2.2  หนีส้ิน 

    ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีหนีส้ินรวม 16.53 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 
  จ านวน 4.18 ล้านบาท หรือลดลง 20% โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น ลดลง 5.45 ล้านบาท หรือคิดเป็น 55.44%  โดยสาเหตหุลกัมาจากเจ้าหนี ้
กรมสรรพากรลดลงจ านวน 4.18 ล้านบาท 

 

2.3  ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ ถือหุ้นรวม 56.99 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วนัที่ 31 
  ธันวาคม 2555 จ านวน 11.04 ล้านบาท หรือลดลง 17%  อนัเป็นผลมาจากปี 2556 บริษัทมีผลขาดทนุสทุธิ
  จ านวน 11.04 ล้านบาท 

 

 
3.  วิเคราะห์งบกระแสเงนิสด 

 

งบการเงนิรวม ปี ปี

(หนว่ย : พนับาท) 2556 2555

1 ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงินได้ (10,952)        (124,457)    

2 ก าไร (ขาดทนุ) จากการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีส้ินด าเนินงาน (14,116)        (3,818)        

3 เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมด าเนินงาน (24,125)        (5,330)        

4 เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทนุ (19)                2,021          

5 เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมจดัหาเงิน -                     -                   

6 เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ (24,144)        (3,309)        

7 เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดเพ่ิมขึน้ ณ วันต้นปี 29,119          32,427       

8 เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดเพ่ิมขึน้ ณ ปลายปี 4,975            29,119       
 

   

                        ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดคงเหลอื จ านวน 4.98 ล้านบาท    
          โดยมีกระแสเงินสดลดลง 24.14 ล้านบาท  โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมด าเนินงาน 24.13 ล้านบาท ประกอบด้วย ขาดทนุก่อนภาษีเงินได้  จ านวน 

 10.95 ล้านบาท และรายการหลกัที่มีผลท าให้กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมด าเนินงานลดลง ได้แก่ ลกูหนี ้

 การค้าเพิ่มขึน้จ านวน 4.73 ล้านบาท และ   เจ้าหนีก้ารค้าลดลงจ านวน 5.46 ล้านบาท 

 กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ 0.02 ล้านบาท อนัเป็นผลมาจากเงินสดจ่ายซือ้อปุกรณ์ 

ตารางแสดงการเปรียบเทียบงบกระแสเงินสดรวม 
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4.  วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ 
 

ปี ปี

2556 2555

1 อตัราสว่นสภาพคลอ่ง เทา่ 12                7                

2 อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สินทรัพย์รวม เทา่ 0.22             0.23           

3 อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น เทา่ 0.29             0.30           

4 อตัราก าไรขัน้ต้น % 1% 1%

5  อตัราก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ (เฉพาะสว่นธุรกิจเหล็ก) % (9.05)            (19.64)        

6  อตัราก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ (รวมสว่นงานที่ยกเลิก) % (11.48)          (19.29)        

7  อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (เฉพาะสว่นธุรกิจเหล็ก) % (15.28)          (187.04)      

8  อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (รวมสว่นงานที่ยกเลิก) % (19.37)          (183.68)      

9 ก าไร (ขาดทนุ) ตอ่หุ้น บาท/หุ้น (0.006)          (0.068)        

อัตราส่วนทางการเงนิ หน่วย

 
 ตารางแสดงอตัราสว่นทางการเงินท่ีส าคญั 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษัทฯ มีอตัราสว่นทางการเงินท่ีส าคญั โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 อตัราสว่นสภาพคลอ่ง เท่ากบั 12 เท่า ซึ่งมีอตัราเพิ่มขึน้จากปี 2555 เท่ากบั 5 เท่ากบั ซึ่งมีสาเหตหุลกัมา

 จากการลดลงของเจ้าหนีอ้ื่น 

 อตัราสว่นแหง่หนี ้เทา่กบั 0.225 เทา่ ซึง่มีอตัราลดลงจากปี 2555 เพียงเลก็น้อย 

 อตัราสว่นแหลง่เงินทนุ เทา่กบั 0.29 เทา่ ซึง่มีอตัราลดลงจากปี 2555 เพียงเลก็น้อย 

 อตัราก าไรขัน้ต้นเทา่กบั 1% ซึง่มีอตัราเทา่กบัปี  2555 

 อตัราก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ (เฉพาะสว่นธุรกิจเหล็ก) ซึ่งบริษัทมีการขาดทนุลดลงจาก -19.64% ในปี 2555 

เป็น -9.05% ส าหรับปี 2556 

 อตัราก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ (รวมสว่นงานที่ยกเลิก) ซึ่งบริษัทมีการขาดทนุลดลงจาก -19.29% ในปี 2555 

เป็น -11.48% ส าหรับปี 2556 

 อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (เฉพาะสว่นธุรกิจเหลก็) ซึง่บริษัทมีการขาดทนุลดลงจาก -187.04% ในปี 2555 

เป็น -15.28% ส าหรับปี 2556 

 อตัราก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ (รวมสว่นงานที่ยกเลิก) ซึ่งบริษัทมีการขาดทนุลดลงจาก -183.68% ในปี 2555 

เป็น -19.37% ส าหรับปี 2556 

 ก าไร (ขาดทนุ) ตอ่หุ้น เทา่กบั (0.006) และมีการเปลีย่นแปลงจากปี 2555 คิดเป็น 91.18% 

 จากการวิเคราะห์อตัราสว่นทางการเงินของบริษัทแสดงให้เห็นวา่ผลการด าเนินงานส าหรับปี 2556 บริษัทมีผลขาดทนุ

ลดลงเนื่องมาจากในปี 2556 ไมม่ีรายการหนีส้งสยัจะสญูที่จะท าให้ก าไรทางบญัชีของบริษัทลดลง เหมือนเช่นในปี 2555  
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12.3  ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) 

บริษัทและบริษัทยอ่ยจ่ายคา่ตอบแทน ให้แก่ บริษัท เอส.เค.แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเซส จ ากดั เป็นคา่สอบบญัชีของ
บริษัทและบริษัทยอ่ยในรอบปีบญัชี 2556 มีจ านวนรวม 610,000 บาท ไมร่วม คา่สอบทานงบองักฤษ จ านวนรวม 60,000 
บาท และคา่ใช้จ่ายอื่นๆ ทีเ่รียกเก็บตามจริง 
  

คา่บริการอื่น (Non-Audit Fee) 

- ไมม่ี - 
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13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 - ไม่มี - 
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รายงานประจ าปี 2556 เอกสารแนบ 1 หน้า 1 

เอกสารแนบ  1 
รายละเอียดเก่ียวกับผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 

 ชื่อ-สกลุ 
ต าแหน่ง 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศกึษา 
และการอบรม 

สดัสว่นการถือ 
หุ้นในบริษัท 
ณ.7 มี.ค. 57 

 % 

ความสมัพนัธ์ 
ทางครอบครัว 
ระหวา่งผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 
ชว่งเวลา 
(ปี) 

ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ 
ประเภทธุรกิจ 

1 นายช านิ  จนัทร์ฉาย 
-ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(รักษาการ)และกรรมการ
ผู้จดัการ(รักษาการ) 
มีผลตัง้แตว่นัที่ 27 ม.ค.2557 
-ประธานกรรมการ 
 

58 -บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
-ประกาศนียบตัรชัน้สงู การบริหาร 
เศรษฐกิจสาธารณะ สถาบนัพระปกเกล้า 
-สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
(DAP รุ่นที่ 30/2004) 
-สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
(RCP รุ่นที่ 21/2009) 
 

5.46% ไมมี่ 2557 
 
 
2549-ปัจจบุนั 
2542-ปัจจบุนั 
2542-ปัจจบุนั 
 
2542-ปัจจบุนั 
 
2533-2554 
 
2552 
 
 
2549-51 
2549-51 
2549-50 
 
2548-49 
 
 
2547-48 

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
(รักษาการ) และกรรมการ
ผู้จดัการ(รักษาการ) 
ประธานกรรมการ 
กรรมการผู้อ านวยการ 
กรรมการ และประธาน
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการ และกรรมการ
ตรวจสอบ 
กรรมการ และกรรมการ
ตรวจสอบ 
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
การเคหะแหง่ชาติด้าน 
การเงิน 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
 
ที่ปรึกษาประธาน
คณะกรรมาธิการการสื่อสาร
และโทรคมนาคม 
กรรมการผู้ทรงคณุวฒิุและ

บมจ. แมกซ์ เมทลั คอร์ปอเรชัน่ 
 
 
บมจ. แมกซ์ เมทลั คอร์ปอเรชัน่ 
บจก. ซี.เจ. มอร์แกน 
บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจีจิเนียร่ิง แอนด์ 
คอนสตรัคชัน่ 
บมจ. เอสทีพี แอนด์ ไอ 
 
บมจ. ไทยเทพรสผลิตภณัฑ์อาหาร 
 
การเคหะแหง่ชาต ิ
 
 
บมจ. ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชัน่ 
บจก. เหล็กบรูพาอตุสาหกรรม 
สถาบนัเหล็กและเหล็กกล้าแหง่
ประเทศไทย 
สภาผู้แทนราษฎร 
 
 
สถาบนัเหล็กและเหล็กกล้าแหง่
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 ชื่อ-สกลุ 
ต าแหน่ง 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศกึษา 
และการอบรม 

สดัสว่นการถือ 
หุ้นในบริษัท 
ณ.7 มี.ค. 57 

 % 

ความสมัพนัธ์ 
ทางครอบครัว 
ระหวา่งผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 
ชว่งเวลา 
(ปี) 

ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ 
ประเภทธุรกิจ 

กรรมการบริหาร ประเทศไทย 
 

2 นายสิริวฒัน์ โตวชิรกลุ 
-ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จดัการ(รักษาการ) 
มีผลตัง้แตว่นัที่ 22 ธ.ค.2552 
– 27 ม.ค.2557) 
-กรรมการ 
 

35 -ปริญญาตรี/Bachelor Degree,University of 
Maryland College Park Major in International 
Business and Logistics 

3.29% ไมมี่ 2552-ปัจจบุนั 
2552-57 
 
 
2556-ปัจจบุนั 
 
 
2545-ปัจจบุนั 

กรรมการ 
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร
และกรรมการผู้จดัการ
(รักษาการ) 
กรรมการ 
 
 
กรรมการ 

บมจ. แมกซ์ เมทลั คอร์ปอเรชัน่ 
บมจ. แมกซ์ เมทลั คอร์ปอเรชัน่ 
 
 
บริษัท วธน แคปปิตลั จ ากดั 
(มหาชน) (เดิมชื่อ บมจ.ลิฟวิ่งแลนด์ 
แคปปิตอล) 
บริษัท สิริยาโฮมแลนด์ จ ากดั 
 

3 นายศิริวฒัน์  อนนัต์คศูรี 
-กรรมการ(ลาออกมีผล 18 
ก.พ.2557) 
 

43 - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (MBA) 
สาขาการเงนิและธุรกิจระหวา่งประเทศ 
มหาวิทยาลยัไมอามี ประเทศสหรัฐอเมริกา
(University of Miami, USA) 
- วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต 
 สาขาวิศวกรรมโยธา 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
(DAP รุ่นที่ 79/2552) 
 

8.95% ไมมี่ 2551-57 
2542-ปัจจบุนั 
 
2547-49 

กรรมการ 
ผู้ชว่ยกรรมการ 
ผู้อ านวยการ 
กรรมการ 

บมจ. แมกซ์ เมทลั คอร์ปอเรชัน่ 
บจก. ซี.เจ. มอร์แกน 
 
บจก. ทา่เรือระยอง 

4 นายสมยศ   นาคมัน่ 
(มีผลตัง้แต ่18 ก.พ.2557) 

55 - วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ไมมี่ ไมมี่ 2548-ปัจจบุนั 
2557 

กรรมการผู้จดัการ 
กรรมการ  

บจก.บีเอฟซี โซลชูัน่ 
บมจ. แมกซ์ เมทลั คอร์ปอเรชัน่ 
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 ชื่อ-สกลุ 
ต าแหน่ง 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศกึษา 
และการอบรม 

สดัสว่นการถือ 
หุ้นในบริษัท 
ณ.7 มี.ค. 57 

 % 

ความสมัพนัธ์ 
ทางครอบครัว 
ระหวา่งผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 
ชว่งเวลา 
(ปี) 

ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ 
ประเภทธุรกิจ 

5 นายสฤษดิ์ วนะเกียรติกลุ 
 

39 - ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
- Real Estate Finance Certificate Program 
UCSD Extension CA 

ไมมี่ ไมมี่ 2553-56 
 
2552-ปัจจบุนั 
2546-ปัจจบุนั 

กรรมการ(ลาออกมีผล 31 
ต.ค.2556) 
กรรมการผู้จดัการ 
กรรมการผู้จดัการ 

บมจ. แมกซ์ เมทลั คอร์ปอเรชัน่ 
 
บจก.วนะเกียรติพฒันา 
บจก.ไทยนิสสนั รินไค มาร์ค 
 

6 นายธีระวฒัน์   เนืองนอง 
มีผลตัง้แต ่31 ต.ค. 2556 

55 - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (MBA) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ปริญญาตรี สาขาการตลาด 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 

ไมมี่ ไมมี่ 2556-ปัจจบุนั 
2552-ปัจจบุนั 
 
 

กรรมการ/เลขานกุารบริษัท 
ประธานฝ่ายการเงินและ
ผู้จดัการทัว่ไป 
 

บมจ. แมกซ์ เมทลั คอร์ปอเรชัน่ 
บจก. มารีน สเคป (ประเทศไทย)  
 
 

7 นายสรรชยั  ติลกานนท์ 
-ประธานกรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการอิสระ 

57 - ปริญญาบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
(DAP รุ่นที่ 67/2550) 
 
 

0.27% ไมมี่ 2550-ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการอิสระ 

บมจ. แมกซ์ เมทลั คอร์ปอเรชัน่ 

8 นายสวุฒัน์  สิทธิมงคล – 
กรรมการตรวจสอบ  
และกรรมการอิสระ 
 

56 -พาณิชยศาสตร์บณัฑิต 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัช ี
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
-สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
(DAP รุ่นที่ 56/2549) 

ไมมี่ ไมมี่ 2552-ปัจจบุนั 
 
2523-ปัจจบุนั 
2544-ปัจจบุนั 
2549-51 
 
2546-52 

กรรมการตรวจสอบ  
และกรรมการอิสระ 
รองกรรมการผู้จดัการ 
กรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการอิสระ 
นายกสมาคมการค้าอาหาร
ทดแทนนมแม ่
 

บมจ. แมกซ์ เมทลั คอร์ปอเรชัน่ 
 
บจก. สโนว์แบรนด์ สยาม 
บจก. เอ็ม บี เอ อินเตอร์เนชัน่แนล 
บมจ. ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชัน่ 
 



บริษัท แมกซ์ เมทลั คอร์ปอเรชัน่ จ ากัด (มหาชน) 

MAX Metal Corporation Public Company Limited 

 

รายงานประจ าปี 2556 เอกสารแนบ 1 หน้า 4 

 ชื่อ-สกลุ 
ต าแหน่ง 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศกึษา 
และการอบรม 

สดัสว่นการถือ 
หุ้นในบริษัท 
ณ.7 มี.ค. 57 

 % 

ความสมัพนัธ์ 
ทางครอบครัว 
ระหวา่งผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 
ชว่งเวลา 
(ปี) 

ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ 
ประเภทธุรกิจ 

9 นายราเมศวร์ อปุถมัพนัธุ์ 64 - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจและการบญัชี 
George Mason University, Virginia, U.S.A. 
 

ไมมี่ ไมมี่ 2555-ปัจจบุนั 
 
2547-53 
 
2549-51 

กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการอิสระ 
รองผู้อ านวยการ 
 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

-บมจ. แมกซ์ เมทลั คอร์ปอเรชัน่ 
 
สถาบนัเหล็กและเหล็กกล้าแหง่
ประเทศไทย 
บมจ.ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชัน่ 
 

 



บริษัท แมกซ์ เมทลั คอร์ปอเรชัน่ จ ากัด (มหาชน) 

MAX Metal Corporation Public Company Limited 

 

รายงานประจ าปี 2556 เอกสารแนบ 2 หน้า 1 

เอกสารแนบ  2 
รายละเอียดเก่ียวกับผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทย่อย 

 ชื่อ-สกลุ 
ต าแหน่ง 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศกึษา 
และการอบรม 

สดัสว่นการถือ 
หุ้นในบริษัท

ยอ่ย 
ณ.31 ธ.ค. 56 

 % 

ความสมัพนัธ์ 
ทางครอบครัว 
ระหวา่งผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 
ชว่งเวลา 
(ปี) 

ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ 
ประเภทธุรกิจ 

1 นายสิริวฒัน์ โตวชิรกลุ 
-กรรมการ 
 
 

35 -ปริญญาตรี/Bachelor Degree,University of 
Maryland College Park Major in International 
Business and Logistics 

0.0001% ไมมี่ 2554-ปัจจบุนั 
2552-ปัจจบุนั 
2556-ปัจจบุนั 
2545-ปัจจบุนั 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

บจ.เอ็มเอสพี เมทลั  
บมจ .แมกซ์ เมทลั คอร์ปอเรชัน่ 
บมจ.ลิฟวิ่งแลนด์ แคปปิตอล 
บริษัท สิริยาโฮมแลนด์ จ ากดั 
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llhl't1 IUJoCli Itl'r1tl fltl{t1tll"j~lI 1iln~ (tlm'ti'lI) IItl~1J1'tl't1UtlU 

'11JlIlf~'1!lll~m"jl~lI 

.... '"
, 

....
W 111't1 31 fi1l11fltl 2556 

'11Jm"jI~1I"j1tl 

31 tiU11i'UJ 2556 31 tiU11i'UJ 2555 1 2Jfl~liUJ 2555 

mY! mY! mY! 

.at. QI fI ..::::t 

11''U'¥l'.i'VHJ'I1~'UI1(J'U 

1~'U11'~lltl:;'nmlT:ilfi(JlJlvill~'U11'~	 8 4,974,925.30 29,118,821.25 32,427,372.92 

9 66,764,022.77 57,103,245.48 258,867,767.05 

10 10,449,824.57 

.Q, U J e.:I 
~12JtYUY!~'Vm'l1~UI1UU	 71,738,948.07 86,222,066.73 301,744,964.54 

ff'U'I11'VHfl,j'l1~'U11tJ'U 

QI Q	 QQ,I'" .d
 
~ 11''1'111':i lJ'¥l'.i 'Vl m'Vl~ fll':itl'lll'U -~'111i 12
 

~'l1fmU-ff'l11i 13 1,655,230.53 2,290,455.72 2,981,347.65 

ff'U'I11'Vl iJ~ 1,j1~~hl'u'U'11'U -~'111i 14 

ff'U'I1 1 'VliJf1lih~'U 1${':i~ fll':i~~ UfY~ 15 119,899.45 210,547.58 151,699.28 

ff'U'I11'VliJ1,j'l1~'U11(J'Ut'U 7,279.13 15,273.39 373,352.92 

1,782,409.11 2,516,276.69 3,506,399.85 

73,521,357.18 88,738,343.42 305,251,364.39 

. . 

'"i"~ 

MAX METAL CORPORAT~9r\
 
PUBliC COMPANY LIM!, eo
 
~..., U:..Jni~"Mn~ij';'h::H"nt':.l. .hti'a (il",,,,ti,,,i 



4 

u":jll'YlIl3JOci l3Jn~ fltl~Utll'l~tl 'ihn~ (3J't'il'titl) 1I~~U":jll'Yl~tl£l 

~UUll'~~!ltl~m'll~tl . 
.... .ol .... 

W 1tl'Yl 311itl11fl3J 2556 

~Um'll~tl'l13J 

31 BU11fl1l2556 31 BU11fl1l2555 1 lIfl'jlflll 2555 

1JlTl 1JlTl 1JlTl 

(t.I1lJt.l1'11~nh 

..•'" ..
'YI 'U'ff'U'YIlfU11V'U 

16 1,370,002.46 1,470,268.90 2,012,775.89· 

31 J. 31 <J/.:fA
I'il1'YI'Ufll'jfllllCl::: I'il1'Y1'U V'U 17 4,382,600.05 9,831,833.40 101,582,804.10 

300,000.00 300,000.00 300,000.00 

6,052,602.51 11,602,102.30 103,895,579.99 

•
'YIUff'Ui~'YI1J'U11V'U 

fIl':i:::~mi'U~Cl1.h::: !V".,rVnffH1'U 18 599,497.25 778,398.67 505,664.28 

• 
1.h:::1Jltll fll':i'YIU ff'U':i::: v::: V11 29.1,29.3 9,882,367.92 8,327,828.48 7,861,894.41 

10,481,865.17 9,106,227.15 8,367,558.69 

16,534,467.68 20,708,329.45 112,263,138.68 

19 

<J/ Go' <J/ I <J/
'I1'U'ff11JqJ 4,000,000,000 'K,'U 1q!Clfll'K,'UCl::: 1.00 lJ1'V1 4,000,000,000.00 

" Go' <J/ I <J/
"1'U'ff11JqJ 1,833,263,204 "1'U 1q!Clfll"1'UCl::: 1.00 lJ1'V1 1,833,263,204.00 1,833,263,204.00 

J1 Go' . <J/ I <J/ 

"1'U'ff11JqJ 1,833,263,204 "1'U 1q!Clfll"1'UCl::: 1.00 lJ1'V1 1,833,263,204.00 1,833,263,204.00 . 1,833,263,204.00 

I 0 I I <J/ 

'ff1'U~1fl111q!Clfl1"1'U (1,427,602,136.73) (1,427,602,136.73) (1,427,602,136.73) 

f;,h('\I1~'I'J'U)'ff:::'ff1J . (348,674,177.77) (337,631,053.30) (212,672,841.56) 

56,986,889.50 68,030,013.97 192,988,225.71 

£~.,.~' .: 73,521,357.18 88,738,343.42 305,251,364.39
~ 

~ 
s., -vU'tv) 



5 

Ujll't1l1lJflci Imltl flo4t.101'j~U ;lln~ (lJ't'il'lfU) IItl~Ujll't1~OU 

~Ulli;T~~ilU~fll'jI~U . 
OJ -=l OJ 

W 1U't1 31 fiU1lfllJ 2556 

~ Ufll 'j I~ UI'i1l'11~nilfll 'j 

31 BU11flU 2556 31 BU11flU 2555 1 Ufl':ilflU 2555 

'lJlfl 'lJlfl 'lJlfl 

.e::t. Q.O tI .::to 

n''U'Yl':iVW'HlJ'UI1f1'U 

I~ 'Un'flllCl ~ ':i 1f1fll':i IfifI1JIvill~ 'Un'fl 8 4,381,501.99 15,548,577.71 31,705,835.45 

9 28,116,806.43 . 23,376,780.46 209,893,018.64 

oICl ~ J <t:I 
':ilU1TUfI'1't'Ul'H'JUI1UU 

10 

32,498,308.42 38,925,358.17 

10,449,824.57 

252,048,678.66 

. ff'U'Y11Vw1l.i'HlJ'U11f1'U 

I~'U CI·n':! 'U'lu1J'hi'Y1VtW 

Q.I .e::t. QJ d' A .e::t. 

tJrr'l'Hl':i1J'Yl':i VWIVW fll':iCl'l'I'J'U-11'Y11i 

11 

12 

131,799,760.00 159,999,760.00 49,999,925.00 

_I " ~ 
~1Jmtu-11'Y11i 

ff'U'Y11'Yltl~ 1l.il,r~11U'U'l1'U-11'Y11i 

13 

14 

1,655,230.53 2,290,455.72 2,981,347.65 

ff'U'Y11'Yltlfllih~'U M':itJfll':i~flU~1f 15 119,899.45 179,031.69 151,699.28 

ff'U'Y11'Ylfl1l.im"'U11f1'U~'U 7,279.13 15,273.39 373,352.92 

':ilUUUfl1vufh.i'HUUliuu. 133,582,169.11 162,484,520.80 53,506,324.85 

166,080,477.53 201,409,878.97 305,555,003.51 

r 
'YJh'I') 



6 

uj1Yn mmci 1:J.l't1i.'1 fltl~tltll1il.l ;hn~ (:J.l't11'tfl.l) lIi.'1~uj1Yn~tl£l 

..:IUlli.'l'~..:Ifll.l~0l11~l.I . 
.... '" .... 

tu 1l.1n 31 fil.l11fl:J.l 2556 

..:IU0l11~l.Il11'Vtl~Oil0l1 

31 fiU11fUJ 2556 31 nU11iUJ 2555 1 J,lfl11fUJ 2555 

~.. "" .. 
If 'UrrulflJ'UnfI'U 

~ 

lfU ff'UNFlUF1'Jhj~ 16 

9J J 9J 9J .loA 
l'illlf'Ufl1'Hlllm~I'illlf'UV'U 17 

...."" '" 11J,llfUaUlfJ,lUl1tJU. . 

lfdff'U 'hjlflJ'U11f1'U 

~ 

tJ':i~1J1tll fl1':ilfUff'U':i~ fI~ fill 

18 

29.1,29.3 

... " 'tJ'UI':iV'U'I1'U 19 

'tJ'U'ilFli'I~Ii:1f1'U 

91 Q,I 9J IjI

'I1'Uffl1Jty 4,000,000,000 'I1'U 1,j(li'l1'11'U(l~ 1.00 'lJli'1 

", Q,I 9J I 9J 
'I1'Uffl1Jty 1,833,263,204 'I1'U 1,j(li'l1'11'U(l~ 1.00 1J1i'1 

9J Q,I 9J' 9J 
'I1'Uffl1Jty 1,833,263,204 'I1'U 1,j(lfll'l1'U(l:: 1.001J1't1 

• 0 I I 9J 
ffl'UFllfl111,j(li'l1'11'U 

fil h('111F1'tJ'U)ff~ff1J 

'lJ1'Y1 'lJ1'rl 

(lH'm.l1031mh 
'lJ1'rl 

1,370,002.46 

4,133,191.55 

300,000.00 

5,803,194.01 

1,470,268.90 

9,508,663.71 

300,000.00 

11,278,932.61 

2,012,775.89 

101,545,204.10 

300,000.00 

103,857,979.99 

599,497.25 

9,882,367.92 

10,481,865.17 

16,285,059.18 

778,398.67 

8,327,828.48 

9,106,227.15 

20,385,159.76 

505,664.28 

7,861,894.41 

8,367,558.69 

112,225,538.68 

4,000,000,000 

1,833,263,204.00 1,833,263,204.00 

1,833,263,204.00 

0,427,602,136.73) 

(255,865,648.92) 

1,833,263,204.00 

0,427,602,136.73) 

(224,636,348.06) 

1,833,263,204.00 

0,427,602,136.73) 

(212,331,602.44) 

149,795,418.35 181,024,719.21 193,329,464.83 

166,080,477.53 201,409,878.97 305,555,003.51 

,.. 
'Y'-"""l 
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tih,'Y1 lI:JJfl~ mila rrtl{'I.ltll'i~tI 'il1flVl (:JJ'tll'lltl) lIa:::1J~i'YI£hl£l
 

'1'IJfhh'IlVl'JtlliiVllty~;)
 

"htl~1JiI ~tlqVllt1~ 31 fimlfl:JJ 2556
 

31 H'U1UUI 2556 31 H'U1UUJ 2555 31 H'U1UUJ 2556 31 H'UlltlJl 2555 

'nV1A'illflflWlllV 

v 
~'lJlJ'lJ'\J1V 

1MCS'l1t1AtI 

':i1ViAt'lJ 

thH'~lV1'lJfllj'\J1V 

thH'~lV1'lJflnu'hm 

'\Jl~ lJ'lJmnfln A'il Vtll!~'lJ IN lJ'lJ1u Uill'11V'ilV 

(lIdff~ffV'il:qri]J) l'il'lJflllu 

fh1cs('Il1A'J'lJ)rltJ'lJ.fll~i~'lJ1A 

(fil"r~lV)m1Atl1ii!~'lJiA 21 

ti11cs('Il1Al1'lJ)'IltJ'Inmil!i'l'lJ'I1'lJ~vil!i'l'UtJo. " 
7 

ti11CS('Il1Vl'J'lJ)1Tl'l111JU 

ti11cs'lllVl'J'lJ!iiVlUT19t'lJ 

'd~1 i/4." Q,Q,I

ffl'lJ 11!1Ju '\J'il ~ ~fl 'il'l;! 'lJ'II'il~U nlYl 

-ffl'lJ~1~'lJ'\J'il~-ffl'lJ i AlffV~ iliihi'l'lJl'iltl1UtJ1J 

1Jl'YI 

96,185,343.00 

(95,510,089.25) 

675,253.75 

492,913.42 

(252,607.35) 

(13,163,284.62) 

3,624,853.05 

(8,622,871.75) 

(90,648.13) 

(8,713,519.88) 

(2,329,604.59) 

(11,043,124.47) 

(11,043,124.47) 

(11,043,124.47) 

(11,043,124.47) 

(0.006) 

1Jl'YI 

647,834,180.16 

(640,421,335.35) 

7,412,844.81 

1,763,290.61 

(455,694.99) 

(11,128,709.46) 

(124,335,563.56) 

(126,743,832.59) 

(501,109.1 I) 

(127,244,941.70) 

2,286,729.96 

(124,958,211.74) 

(124,958,211.74) 

(124,958,211.74) 

(124,958,211.74) 

(0.068) 

1Jl'YI 

36,352,763.00 

(36,129,962.75) 

222,800.25 

741,988.07 

(95,638.85) 

(9,035,531.83) 

(28,200,000.00) 

7,525,818.33 

(28,840,564.03) 

(59,132.24) 

(28,899,696.27) 

(2,329,604.59) 

(31,229,300.86) 

(31,229,300.86) 

(0.017) 

1Jl'YI 

187,724,631.00 

(186,247,856.63) 

1,476,774.37 

3,965,728.02 

(340,694.99) 

(10,150,412.38) 

(9,570,203.00) 

(14,618,807.98) 

27,332.40 

(14,591,475.58) 

2,286,729.96 

(12,304,745.62) 

(12,304,745.62) 

(0.007) 

~1;\.X METAL COfZ?ORATlji\ 
PUBLIC COMPANY U~/)iTE:D 
~~'t1 u:un~u..l';~Qn~,Ir.t"'(,t"J ;;,,,0>01 1,,·..·';01\.1,· 
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ili,rY! II~O~ I~ni:l f184U81'iiU ~hn~ (~'t11'l1U) lIi:1::ili,rY!~mJ 

'nJlltm~Ol'iIU~I'JUIIUi:I~tTlU'Il8~Na8~U.. . 
i:h't1juiJ ~Ui:JWrU~ 31 fiUllfl~ 2556 

~Uf)l'iI~U'il~ 

.: , . ,
'.IUY!660 ft'lUfIlOll 

lIa::'lil'i::llal 

. . 
1'J6~fHma6 tlI l'Un 31 fi'Ullfl~ 2554 (fIl~n'ilfJ~l'U'll~~) 

Ni:lm::l1U'llij~fll':i'lin~ lffillffm':i'UfJ!~hnhJ1iimJ~llii 4 

Ni:lm::11'lJlllflfll':ill0"'1'1l.,r8f.i~Vlal~ 

U8~f1~ma8 tlIl'U~ 31 fi'Ullfl~ 2554 (tl1iJ'1J1~'tnh 

28 

tilh('Il1~lJ'U)111~1n'~lln1J"hl1f'lJiI (1H'mJ1 ~ 1111]) 

U6~f1~ma6 tlI l'U~ 31 fi'Ullfl~ 2555 (tl1iJtl1~'11lb 

til'':i('Il1~lJ'U)111~In'hn1Jri111t''lJiI 

1'J8~f1~ll1a6 tlIl'Un 31 fi'UllfUJ 2556 

illY! 

1,833,263,204.00 

1,833,263,204.00 

1,833,263,204.00 

1,833,263,204.00 

illY! 

(l,427,602,136.73) 

(1,427,602,136.73) 

(1,427,602,136.73) 

(l,427,602,136.73) 

1.I1Y! illY! 

(209,137,735.55) 196,523,331.72 

151,699.28 151,699.28 

(3,686,805.29) (3,686,805.29) 

(212,672,841.56) 192,988,225.71 

(l24,958,21 1.74) (l24,958,21 1.74) 

(337,631,053.30) 68,030,013.97 

(l1,043,124.47) (ll,043,124.47) 

(348,674,177.77) 56,986,889.50 
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ih"~tJiI ~lH!~ri'u~ 31 i'Ul1fUJ 2556
 

-3 ufll'H~Ul1n,,:: 01:1 ms
 

,
 
I •• 

UTUVl1fl'11 th''h('lllV1'.!'U) '1'131 

. .,
'1unrJI'tlVJ 110::'111'1::110'1 U::U31 

. . 
UtlVlfl~I'tlO'tl f.lIl'Un 31 fi'U'1lfl31 2554 (m31;h11H1'U'~IA31) 

~Hln:i:::'l'J1J'lnNfl1nh\.lltJ1J1tJfl1':i'l.it]J~i'lf1i1J1~tJ1J~1J1i 4 

Nfln:i:::'l'J1J'iJ1f)fl1':i11n'1'11oU'tl~~'I'Itl1~ 28 

UtlVlfl~I'tlO'tl f.lI l'U~ 31 fi'U'1lfl31 2554 (U11JtJl~''tl3h 

th1':i('111~'IJ'\.I)I'U~lffhn1Jri1'1fr1JiJ ('tJr1JtJ1~i'l11J> 

UtlVlfl-3I'tlO'tl f.lI l'U~ 31 i'U'1lfl31 2555 (U111U~-3',",h 

III 1':i('111~'IJ'\.I)I,j~lff~'iJn1Jri1'l1r1JiJ 

4 ",.-=c u 
UllVlfl~I'tllltl f.lI '1'UY! 31 fi'U'1lfl31 2556 

1J1Y! 

1,833,263,204.00 

1,833,263,204.00 

1,833,263,204.00 

1,833,263,204.00 

MA-X METAL CORPORATiOr-. 
PUBLIC COMPANY UMiTEC' 
11~'If\ l1"Jn~htJ";AI'"!f1';'lm"'!".,t\,1, ~"'I.l1I ItJ¥o ....'1I't.J 

1J1Y! 

(1,427,602,136.73) 

(1,427,602,136.73) 

(1,427,602,136.73) 

(1,427,602,136.73) 

1I1f1 1J1Y! 

(208,796,496.43) 196,864,570.84 

151,699.28 151,699.28 

(3,686,805.29) (3,686,805.29) 

(212,331,602.44) 

(12,304,745.62) 

(224,636,348.06) 

(31,229,300.86) 

193,329,464.83 

(12,304,745.62) 

181,024,719.21 

(31,229,300.86) 

(255,865,648.92) 149,795,4i8.35 

,. 
C""'Yl.ft""") 
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11111'1'l IIJlnci IJlntl fltl~t.ltll'.i~U 1ilfr~ (Jl1'll'VU) IItl:::11111'1'lritl!J 

~11n'.i:::mri~'Uff~ 

~11'l111il ~UtJWr'U~ 31 fim1flJl 2556 

1'lJl1!J11'lf.] 31 fi'Ul1flJl 2556 31 fim1flJl 2555 31 fiUl1flJl 2556 31 fiUl1fl Jl 2555 

111'1'l 111'1'l 111'1'l 111'1'l 

ihh('lll~'lJU)tielumiii~'UM (10,952,476.34) (124,457,102.63) (31,170,168.62) (12,332,078.02) 

t.l11J'.i1Ilnl'.im:::'I'l1Jih11 ('lll~'IJ'U)titl'Umiil~'U 1iil'11'J'U 

i~'U ff~ 1lJ( ~ 11l)~lnnl1 il11ij 'U~1'U 

.J ~ A 'JI .J'~ 
l1'Uff~ffll~:::Uty - \lnl1lHl11flllltl:::\lnl1lJtl'U 22,222,196.26 124,335,563.56 9,570,203.00 

l1dff~ffll~:::Uty - \!nl1dnlHi'llltl:::\!nl1d~'U (in'UmilJ) (26,047,049.31) (703,288.11) (7,725,818.33) (703,288.11) 

l1dff~fftJ~:::Uty- 1~'U'th:::n'U 224,665.00 224,665.00 

thl~eJ1J':i1fl1-ff'U'11 1Vitffl1l1 653,729.86 695,812.95 653,729.86 695,812.95 

t;'~~1l111'1l1tJff'U'I'l1VW111ii~1V1'U 7,394.26 7,414.53 7,394.26 7,414.53 

11tJnl1'll1~'IJ'U ~ln\!tlthfflJti'lfl~Il1Untl~tl~ (ieI'U mi'tJ) (1,158,639.66) (2,784,473.29) (1,158,639.66) (2,784,473.29) 

11tJnl1'll1~'IJ'U ~lnth-d'An~u~ 1111iil'1't.J1Jtl'tJ (iel'U nti'lJ) (137,025.57) 137,025.57 

11tJnl'.i'll1~'IJ'U~lnnl1iil'ntJthl~'Utl~'IJ'U''U'tJ11i'l'lVntJ 28,200,000.00 

11tJ011(01 11)'ll1~'IJ'U~10nl11l111'1l1tJff'U'I'l1Vitffl1l1 
,1~ 

'th:::1J1Wnl111'Uff'\.l':i:::tJ:::tJ1l 1,089,878.41 

(2,026,192.04) 

1,089,878.41 

(2,026,192.04) 

~... ~ 

~nm'tJtJ1lJ 

fm:::~ovr'Ufltlt.l1::: itJ'V,rVfI!m1'U (178,901.42) 

(192,424.56) 

272,734.39 

(161,940.53) 

(178,901.42) 

(104,497.71) 

272,734.39 

(84,967.14) 

577,785.61 641,476.41 577,785.61 641,476.41 

(14,115,532.46) (3,818,304.19) (9,809,237.60) (6,518,692.32) 

.J 'JI J'o:!i 
\!011'Unl1f11I1tl:::\lOl1'UeI'U 

fflJtflf1~ll1 un 

ff'U'I'l1vw·'hjl1lJ'UlltJ'U~'U 

'JI.J " 'JI.J'.d 
Iml1lJm1flllltl:::I~111lJn'U 

1~'U ff~ 1'tJ(~ltJ )~1 f) fi~ m 11Jilllij'U~1'U 
~ 

1'tJ~10~ nmutJ1'tJ 

~11lfl1iil~'U1iil' 

I~Uff~tp'li'~Jl1;)ln(1~t.l1u)fi;)f1'.i'.iJl~1IijU~1'U 

(4,728,473.53) 

600.00 

(5,462,624.37) 

(24,306,030.36) 

192,424.56 

(11,785.48) 

(24,125,391.28) 

55,707,792.59 

13,234,297.86 

126,000.00 

(69,976,851.60) 

(4,727,065.34) 

·161,940.53 

(764,697.88) 

(5,329,822.69) 

2,796,698.57 

1,158,639.66 

600.00 

(5,388,863.18) 

(11,242,162.55) 

104,497.71 

(10,906.21) 

(11,148,571.05) 

155,227,859.85 

13,234,297.86 

126,000.00 

(70,262,421.29) 

91,807,044.10 

84,967.14 

(70,705.00) 

91,821,306.24 

, . 
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U;"j'Y1113Jflci13J'l1a flllitl6l'.i~1l tilnfl (3J111'1111) lIa::u;"j'Y1U61J 

'1ufl'.i::m,.i~llfffl 

~hl1'1uu ~llqfllll~ 31 fillllfl3J 2556 

'I13JllJ1'11~ 31 fillllfl3J 2556 31 fillllfl3J 2555 31 fillllfl3J 2556 31 fillllfl3J 2555 

tllYl tllYl tllYl tllYl 

Q, Go' O'Q,OJr/ 

!'I'll1:1'~ '.i1.J 111 n rns Ill'11'11 lU1:1''11n '.i'I'lUf:ll1'.i 

1~'111:1'~~lU~61~'111HlJ'II1'111ihjnu6u 

l~llffflqYli'~3Jl'illfl(l~hflll)il'ilfl'.i'.i3Ja'l'Jll 

n'.i::Ilff1~llfffl'illflfi'ilfl'.i'.i3J~~'I111~1l 

I~Uffflqni'~3Jl'illfl(l;i'hfI11)il'ilfl'.i'.i3J~f1'1111~1l 

i~Ufffllla::'.illJfll'.ilnlJtJI,hl~Ufffll~3J1i1l(afla~)qYli 

I~Ufffllla::'.illJfll'.ilnlJu"hl~Ufffl D.l lU~UU 

I~Ufffllla::'.illJfll'.ilnlJtJI,hi~llfffl f.lI lutlallJU 

~" Q,

"IJ6'Ja l't'f3JIfl3J 

i~ 'II1:1'~ qn1i1i'i'1I11l1fl(1.f1t1)Ill flii Ilfls '.i11 ~11ii 'II'11'11 

ms ~11ii 'II'11'11li ~ llii 'II6 ~ 

:i111 

I~ 'II1:1'~ qn1i1i'i'1I11l1fl(1.f1t1)Illfl iisnrs11"'1lJ 'II 

fll'.i~1Iii'll'l1'11liihii'll6~ 

ms~11ii '11'11'11 liumiifl 

:i111 

I~ 'II1:1'~qni 1i'i'1I11l1fl(1.f1il )Illfl iill fl'.i'.i11 Ii'~'I111~ 'II 

fll'.i~ll ii'll'll'11 li~1Iii'll6~ 

fll'.i~ll ii'll'll'U lium~fl 

:i111 

(18,504.67) 

(18,504.67) 

(24,143,895.95) 

8 29,1l8,821.25 

8 4,974,925.30 

(17,863,549.56) 

(6,261,841.72) 

(24,125,391.28) 

(18,504.67) 

08,504.67) 

(72,186.93) 

2,093,457.95 

2,021,271.02 

(3,308,551.67) 

32,427,372.92 

29,118,821.25 

8,605,045.14 

(13,934,867.83) 

(5,329,822.69) 

(72,186.93) 

2,093,457.95 

2,021,271.02 

(18,504.67) 

(18,504.67) 

(1l,167,075.72) 

15,548,577,71 

4,381,501.99 

(4,886,729.33) 

(6,261,841.72) 

(11,148,571.05) 

(18,504.67) 

(18,504.67) 

(72,186.93) 

2,093,457.95 

(109,999,835.00) 

(107,978,563.98) 

(16,157,257.74) 

31,705,835.45 

15,548,577,71 

105,756,174.07 

(13,934,867.83) 

91,821,306.24 

(110,072,021.93) 

2,093,457.95 

(107,978,563.98) 

MAX META.\. cORpor~P.TiON 
PUBLIC CO,\rlPANY Ui"W:"ED 
~~ u",ntia""R~{I-i\.h:a,i(\t. O,:l9 (a.I"""'''''' 
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'lJ~11'Y1 UtlflcU ~t1't1a fl0~tJ0~'Jiu 'illtl~ (t1't'/l'tiU) ua~'lJ~11'Y1d0£J 

't'/t11m't'/~tJ'J~fl0'lJ\I'lJm'J~~u 
, 

v'" v 
1U'YI 311iU11fltl 2556 

'J/ 'I	 • 
'U1"r'Yl"1 'ilfl'Yl~tihJ'W1iflri~'U1"r'Ylll1fl'r'W.yj 30 ff~'I11fUJ 2534 ('Yl~IUtl'WiJ~mlfHU~'U.yj 0107538000282)

q 

1l~~1~'ilfl'Yl~IUtI'WI~'W'U1"r'Yl:JJ'I11'1f'Wlrl'el1'W~ 22 'Y'lt)llfllfl:JJ 2538 ffTUfN1'W1'11tYll~~ff1'U1;~'el~m'U~ 1444/1 

9J.d ~ .c:IlJI tI d tI .c:I 9J cv J.,CV 

'I1'el~I~'U'Yl G-204 mfl1'.ifl'Hl\VI~ fl ~CJf'W ICJf'WI\VI'el'.i ('il) CJf'eltl~lfl'Y'l'.i11 87 ('il'W'Yl'.ilff'U) ll'U1~fl~'el~'il'W 
q 

1'U\VI'UHfl~i1 flHt'Yl'Y'l:IJ'I11'Wfl'.i 'l.h~I'Ylff1'Ylti 
q 

ClQl oCt. .et..d. QI Q.I 0' Ct. tI d oCt. Ct.QI	 Ct. us11 'Yl"1 flll'W 'W1isn'illflmn'U fll '.i 'il~ 'I1111~~ 'il1'11 'W 1t1~~ \VIfl WCfI1 '11 ~ fl un ~ ~11'W 'W1isnsrm~~ \VIll~~ q	 q 

i I'll 'Il1t1lfl1'el~tI'W~~ ICJf~'U'W 1~1~ fl ~'W ri1'W'I1 rl'fl~ 1,*'lJ'.i~fl'el'Ulfl1'el~tI'W~'.i1:1Jlf~'el~ 1'11ri~ ~ 1'*1'Wf,/ \VIff1'11fl'j'.i:IJ 

G)"~ 9J .et. tI	 d 0 I tI rnslflll \VI'.i fIl tI ~\VIlm 'el~'I1:1Jl urnsfl1 AMAC "ff ~ '11 fl~'W nru1" II~~11l 'W \VI
Q,I

111 'Yl'W 'il1'11 'W 1tI'.itIlI'Yl '.i fll\VI ns 
, ~"" '1 .1 11) .1 "j ~ ?I '" 0' '" 0' ,

ISEKI 1l\VI~I~tl1 ~'WlJ'.i~I'Ylff A'YltlU~~lJ'.i~I'Ylffl'Y'l'el'W'U1'WU~~llJ'W\VI111'Yl'W'il1'11'W1t1'.itl'ilmtll'WtI'W~MZ 1l\VI 

HI~tl1 1'W 'lJ'.i~I'Ylff1 'Yltl 'eld1~ h~m:IJ m:IJ'.ilt1~l'W fll'.i'lJ'.i~'If:IJflW~m'.i:IJfll'.i'U1"r'Ylflf~~ 3/2553 Irl'el1'W~
OJ	 q 

QltI .c:I.et.?1 tlGl9J O~ .et.G) I ~	 ~ ~QI	 Q,I

27	 fl:IJfIl'Y'l'W1i 2553 :IJ:IJ\VIllJ'WI'elfl'il'W'Yl m'l1t1~flll'W'W1i'.ifl'il ~'Wff1'Wlfl'.i'el~'ilmfl~fll'.ilflll\VI'.i (CJf~'.i1:IJtI~fll'.i q	 q q 

11:J'W ~fJll 'Yl'W il'11'1l1t1'.itl 1imtl1'WtI'W~ MZ U~~'.itlU'Yl'.ifll\VI'elf ISEKl) I~'el~ 'il1fl'U1"r'Yl"1 Ill'Wi1fll'.i~11 iJ 'W 

1i'.i n 'il 1'W ri1'W1 fl1'el~1i flsnnrn '.i lflll \VI'.i 'ell 'il 1lifl':urh 1 'WI ~~'Y'llW 'lfrJ ri1'W'U11J'Yl d'el tI~lliJ 'W1i '.in 'ill~ tl1n'U q	 q q 

QI ..:::to 0 I ..::::..cvtld mr 'il~'I11 ~~\VIU~~'il1'11'W1t1~~\VIflW CfIm~fl 

f! QJ 0	 .q

2.	 mWar1m·H1v!'YIH1.Jm"H.:iU 

"" ~ '" o.l "" .1 11) ""l "" 2.1	 ~'U msuu 'W 'il~'Yl1'U'W \VI1:IJ:IJl\VI '.i~ 1'W fll'.i'.i1t1~1'W'Yl1~fll'.il~ 'W 'U'el~lJ'.i~I'Ylff ~'Yltl '.i1:IJtI.:ifll'.i\VIfl 11:IJU~~ 

U'W 1'lJ~'U~'Yl1~Uty;~'lJ'.i~fllff1 rt·~ tlfffll1'1f1;'Y'luty;1'W'Y'l'j~'U'j:lJ'j1'!f'lJtl:IJnfltP~1Ueuu~~'lJ'j~fllff 
o QI Q,f Q.I 0' Q.I QI lId.d. 'JJ 

fI W~ m 'j:IJmsfllfl'U '11 ~fl 'Yl'j'Y'l till~~ \VI m~'I1 ~ fl'Yl 'j 'Y'l untn tl1'U'el~ 

2.2	 fln1i~'j1t1fll'j 1'W ~'Ufll'jI~'WI~'W 1 'lJ\VI1:IJ'lJ'j~fllffm:IJ~\PlJ'W11i'jn'ilfll'jfl'1 11'el~ n1'11'W~'j1t1fll'j ti'el~~'el~ 
q 

ii1'W~'Ufll'jI~'W 'Y'l.ff. 2554 ~~1'W~ 28 n'Wtl1t1'W 2554 'el'elfl\VI1:IJm1:IJ1'W'Y'l'j~'j1'1fUtyty~fll'jUty; 'Y'l.ff. 

2543 

2.3	 1'Wms 1i~'I'hmfll'.iI~'Wd4'el 1,rl~ 'W 1 'lJm:IJ:IJl\VI 'jil1'W fl1'.i'.i1t1~1'W 'Y11~fl n l~ 'W ~htl1i~fll'j'U'el~'U1"r 'Yl"1.. 

o d1l) ~. 1 11) ~ 
ljppmffiJ1fl'ill'W1'W'Yl ~~lJ'j~:IJlW ~1 

2.4	 'jlt1~1'W'Yl1~fl1 1111'Yl J~'W 'j1t1~1'W'Yl1~fl1'j1~'W 'QU'U~'U1'lJ'Yl"1 1,*1~'W 'YlNfll'j\VI1:IJfltl'l1:1Jltl 

'.i 1t1~ 1'Wmsms 'il1m1t1~1'W'Yl1~fl1'jI~'W'ilU'U~ 

C5lfJ \;ovt I" ~ 
MAl< METAL CORPORATIOf>;
 
PUBLIC COMPANY liMITED
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f! Q.,I 0 .q,

3. Ifltuonfll1iJ~'tnmfll1&'IU1111 

3.1 'hJ fll'Jifll'h~'lJfll'J 1~'W 'J1:lJ 'lJ111'Y1"l il~l1 cffllfltuCl1'fll'J'J1:lJ1lJ'W 1~'lJ11J'YI~~W~~~fI1t11I'i'fl1'Jfnml:lJ 
.. q 

"'~~'lJ111'Y1 U:lJflCJ1l:lJl1~ fl~1'iJfll'Ji'W ~lnfl (:lJ111'll''W) l1cf~~l1fll~l'ifltl~f1fl~m~~U~~'Jlt1fll'J~l 
" 'J~w;h~n'Wll~11mJ'lJ111'Y1"l ilmr'W1'W'lJ111'Y1~~t1~1:lJflml~h'W ~~i1 

q 

. 
tu 1'Wfi 31 TI'W11fl:lJ 2556 1'W'iJ'J~1'YIf1' 

'lJ111'Y1lg:lJlflff-W 1:lJ11~ ~lnfl fll'Jifl111 ~~~U~~~1l1thtl 100.00 l'YIti 

(:lJ111'll''W) 

" 3.3 1 'W ms ifll'i1~'lJfll'J 1~'W 'J1:lJ 'lJ111'Y1"l 1~l'ifltl~f1ff'W'YI1'WeJu~~11i1 ff'W fl~m~~ ll~~'Jlt1fll'J~l'J~Wjl~ 

'" 31 
fl'Wll~1 

3.4 'W 1 eu 1 tI ms 11'W;'" ~~ 'lJ111'Y1 ~~ tI 1 'W -d1'W '" ~ ~ 'J1 ems 11'W;~ 111 ii ~'W fl'W 1 oU'W 1 tI inurn 'J 11'w;
"	 " " 

4.	 fll1'lhUlt1'U1t1fll11Jtllti1fi'J.illliiatJaiWi 

1J111'Y1"l 1~'I11:lJ1~'Jill'W fll'Jliw;1 mj :lJ1~'Jill'Wfll'J'Jlt1~l'W 'YI1~ rm 1~'W1'tl1.i fll'J~fl11:lJ:lJ1~'J ill'W 
M tJ d9	 da 

fll'J1J'qj;1 'tl1.iu neu'W 1'iJij'lJ"~'YI1~liqj;1 111.i ~ij ~~li~ fi'lJ1oUrll111 'lJ'J~'lJ 'J~ t1~ 11~11J'qj;~11:lJ 1'i''W1'W111~ 

l1cf~1'W~ 1 :lJfl'Jlfl:lJ 2556 :lJ1il~'iJa'lJ1ilf1t111.iij~~fl'J~'YI'lJI'i~'Jlt1~1'W'YI1~fll'J1~'W~1f1Ull~1j'W t1flli''W 

:lJ1~'Jill'Wfll'J1J'W; uli'lJfi 12 fI1ih~'Wl~.. " 

'1'IJflTn~'W'j1lJ 

'jlt1fll'j'l.l~'IJ1.J1'I 

. 
-"=lo V'.cI OJ 

'1'IJ!!i:Y~'1~l'W~fll'H'IUW 1UYI 311iU11fl'JJ 2555 

'UlVl 'UlVl 1J1V1 

ff'WVI~~V.fllii~'W1~'j~fll'ji~,jty;r 210,547.58 210,547.58 

ti'11'J('lJl~'I'J 'W)ff::fflJ'I.l1.'l1t1'11fl (333,463,268.22) 210,547.58 (333,252,720.64) 

.:j'IJfh'~'111~Y1Ulij~Ii:Y;~ th't1~1JU 
q .. . 

..t:=lo QJ.cI cv 
i:YUiJA1UYl311iU11fl'JJ 2555 

rh'oN~lV('jlt11~) .... 559,957.40 (58,848.29) 501,109.11 



e14 

':)'IJfll'H~'Wm'Vil~nllf11':i 

~l:IJ~':ilt1':)l'WH!~:IJ ':ilt1f11':i'l.H''IJ'!J1.:) '!J1'IJ'!J1.:)1lUj 

'IJl'Y1 'IJl'Y1 'IJl'Y1 . 
'1'IJmm'l§lU~fll':i!~U W 1ufi 31 i'U1liUJ 2555 

ff'W'YI1'ViVmih~'W'Mn)f11':ii~,jty; 179,031.69 179,031.69 

fh'h('\Jl~i'J'W)ff~ff:IJ'!J~lt1':)1~ (220,437,047.09) 179,031.69 (220,258,015.40) 

'1'IJfh'':i'lll~'t'JU!U~!ff;ll ffl'111'IJU .. . 
~ QJ.c:t Q,I 

ffUllmU'YI31 iiU1lfl1J 2555 

fil1 oM'~lt1(':ilt1'1f1') mih~'W 'M (27,332.41) (27,332.41) 

'" ':)'IJf11':i!':)'W':i1:IJ 

~l:IJ~':ilt1':)l'W H!~:IJ ':ilt1f11':i'!J1'IJ'!Jt.:) '!J1'IJ'!J1.:)1lUj 

'IJ1'Y1 'IJ1'Y1 'IJl'Y1 

'" ... '" 
'1'IJUff~'1~l'W~m':i!'1U W 1U'YI 1 1Jf)':ilfl1J 2555 

ff'W'YI1'ViVmih~'W'1f1'':i'e)f11':ii~,jty; 151,699.28 151,699.28 

n1'1':i('\Jl~'YI'W)ff~ff:IJ'!Jmtl':)1~ (209,137,735.55) 151,699.28 (208,986,036.27). 
'" '" ':)'IJf11':i!.:)'Wm'Vil~flllf11':i 

~l:IJ~':ilt1':)l'W '11't~:IJ ':ilt1fl1':i'!J1'IJ'!J1.:) '!J1'IJ'!JHhn.i. 
'IJl'Y1 'IJ1'Y1 'IJl'Y1 .

'" ... '" 
'1'IJUff~'1~lU::m':i!'1U W 1U'YI 1 1Jfl':ilfl1J 2555 

ff'W 'YI1'Vi vmih~'W 'M':i'e) fl1':ii~,jty; 151,699.28 151,699.28 

n1'1':i('\Jl~i'J'W)ff~ff:IJ'!J~1t1':)1~ (208,796,496.43 ) 151,699.28 (208,644,797.15) 

, 
~ ~ I.::IQ"I\'I'.::I Q.I <v?'I~

5. mVl'Hn\!fll11UJ~1\!'t1Hfll'n,:j\! 11nJ't1£1~ l~nJNt'I'lHtl'lJ 1'U 
~ . 

1J1\Pl'j" ~1'U fll 'j" U\y;hnJ 1J1\Pl'j"! l'U fll nlt1.:Jl'U 'YI1.:J rns !~'U hnJ fll 'j" ~tl11lJ1J1\Pl 'j"! l'U fll'j"U\y; 

1mJ fll'j"~tl11lJlJl\Pl'j"! l'U rm 'j"1 t1'11'U mems ~~'U 1lui uneu'U1tJ i1'llil'YI1'1u\y;~ii~~ U'II'i1Jl.uff1l1 i'1J 

'j"fl1J'j"~t1~nmuty;~~1lJlPf'Ulm·i~fll1~,:rr'U~ 1 lJmlfllJ 2557 U~~ 2559 1J1'1J''V1<1 5.:J1~1~'I111J1~fltJi11J11 . ., 
nfl'U1'UViii~~u.:Jfl1Jl.u iii.:Jl'ifl1tJi1 



IS 

iJp.H\<J~fi1JlofllJ'H~u'H€l.:rrlJ~ 1 :JJfl'Jlfl:JJ 2557 

1Jlf1'J!l'Ufll'J,j'ty; 'il,j''IJ~ 1 ('l.1i'mJrl 2555) 

1Jlf1'J!l'Ufm,j'ty; 'il,j''IJ~ 7 ('l.1i''IJ'l.11~ 2555) 

1Jlf1'J!l'Ufl1'J,j'ty; 'il,j''IJ~ 12 ('l.1i''IJ'l.11~ 2555) 

1Jlf1'J!l'Ufm,j'ty; 'il,j''IJ~ 17 ('l.1i''IJ'l.11~ 2555) 

1Jlf1'J!l'Ufm,j'ty; 'il,j''IJ~ 18 ('l.1i''IJ'l.11~ 2555) 

1Jlf1'J!l'Ufm,j'ty; 'il,j''IJ~ 19 ('l.1i''IJ'l.11~ 2555) 

1Jlf1'J!l'Ufl1'J1Jty; 'il,j''IJ~ 21 ('l.1i''IJ'l.11~ 2555) 

1Jlf1'J!l'Ufl1'j,j'ty; 'il,j''IJ~ 24 ('l.1i''IJ'l.11~ 2555) 

1Jlf1'j!l'Ufm,j'ty; 'il,j''IJ~ 28 ('l.1i''IJ'l.11~ 2555) 

1Jlf1'j!l'Ufm,j'ty; 'il,j''IJ~ 31 ('l.1i''IJ'l.11~ 2555) 

1Jlf1'j!l'Ufm,j'ty; 'il,j''IJ~ 34 ('l.1i''IJ'l.11~ 2555) 

1Jl~'J!l'Ufm,j'ty;'il,j''IJ~ 38 ('l.1i''IJ'l.11~ 2555) 

1Jlf1'j!l'Ufl1'j'jlfJ~l'U't11~fml~'U'il,j''IJ~ 2 ('l.1i''IJ'l.11~ 2555) 

1Jlf1'J!l'Ufl1'j'jlfJ~l'U't11~flm~'U'il,j''IJ~ 3 ('l.1i''IJ'l.11~ 2555) 

1Jlf1'j!l'Ufl1'j'jlfJ~l'U'tll~flm~'U'il,j''IJ~ 5 ('l.1i''IJ'l.11~ 2555) 

1Jlf1'j!l'Ufl1nlfJ~l'U't11~flm~'U'il,j''IJ~ 8 ('l.1i''IJ'l.11~ 2555) 

fln~ml1J1Jlf1'J!l'Ufl1nlfJ~l'U't11~fl1'jI~'U'il,j''IJl11 

fln~ml1J1Jlf1'j!l'Ufl1nlfJ~l'U't11~fl1'jI~'U'il,j''IJl1 4 

fl1'j~T1111J1Jlf1'J!1'Ufl1'j'jlfJ~1'U't11~flm~'U'il,j''IJ11 5 

fl1'j~ml1J1Jlf1'J!1'Ufl1nlfJ~l'U't11~flnl~'U 'il,j''IJ11 10 

fl1'J~T1111J1Jl~'j!1'Ufl1nlfJ~1'U't11~flm~'U'il,j''IJ11 12 

fln~ml1J1Jl~'j!l'Ufl1nlfJ~l'U't11~flni~'U'il,j''IJl1 13 

fln~ml1J1Jl~'J!l'Ufl1nlfJ~l'U'tll~fl1'JI~'U 'il,j''IJ11 17 

fln~ml1J1Jl~'J!l'Ufl1'j'jlfJ~l'U't11~flm~'U 'il,j''IJ11 18 

fln;;ml1J1Jlfl'J!l'Ufl1'j,j'ty; 'il,j''IJ11 15 

fln~ml1J1Jl~'J!l'Ufln,j'ty; 'il,j''IJ11 27 

fl1nhlff'UeJ~'IJfl1'JI~'U 

~'IJm::llm~'Uff~ 

mih~'UM 

fftytymh 

'jlfJM 

f·m'l.1'J:: 1fJ'II.w'UeJ~Vl'l!fl~1'U 

N'flm::'tl'IJlIlflfl1'jI'l.1~fJ'UII'l.1'fl~'UeJ~ei~'Jlll'flfll'l.1~fJ'U 

1~'U~'jl~h~'l.1'j::I'tlfY 

fl1'jiU~INfJ'lfeJ1,!'flI~fJ1fl'IJ'lJTlTI'fll'l~eJflllfln~l~fJ1'1feJ~fl'U 

1~'U'fl~'I'J'U 1'U'lJi 'l1'tl~11J 

~h'UMlfffJ1'Uflnh1Jri'1 

~'IJfl1'JI~'U'j::l'l':h~fl1'fl 

ff'U'tli'VlfJ"hjiM1 fI'U 

, 'i ~'"'' dt ..fl1'j1l1fJ l~fJ 1'II'I1'UI'IJ'UlflW'l1 

fl1n11Jlpflll 

-=t. GI ~I d d.o:!t'l"A
ff'UmVlfJ 11Jl'l~'UnfJ'U'tlfleJ 1IVleJ'U1Ull'fl::fln 

~llil'U~l'U l1fJflInfl 

ff1'U~1'U~1Iil'U~1'U 

fln 1'l.1~fJ'UU'l.1'fl~1'Ul'lnff'U~ifl~~'U 111flflnieJfI eJ'U 

~.e. do::i <J/ £9 GIIV 

flWI,PW:: U'fl::l'l'U ff'U'tl1J'flfl'tlW ::T1'fl1fJTI'fl~fl'U 

_I .. ." _I ,,~ '''' 'I'
flnlJ'J::I1J'U11'UeJ~fl'fl~lJ'J::fleJmnUfftytyll'111meJ1J 

....~ . 'I"" .!tff'tl1i I'U ff1'U ~tfffJlIlflmN'I'J'U'jeJfleJ'U fll'j\!'jW:: 

U'fl::fl1'j'l.1i''IJ'l.11~ffmVlu1~rl'eJ1J 

fl1'J'l.1i''IJ'l.11~V'eJ'Uml~mfJM1J1~'J!1'Ufl1'j,j'ty; 'il,j''IJ~ 2911eJ~fln 

'jlU~l'U 't11~fln I~'U 1'UffmVllfY'J'tl!fl 1I~ijl~'UI'~eJ1'Um ~ 
oClo' " I

~'IJflnl~'U'J::l'l11~fl1'flII'fl::fln~eJUTI1 

'lfeJ~fl'fl~ ff1J'l.1 't11'U'lJims 
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• 0 Q 'j/ I QI ...:i 

~ l'U1~'I111\1'VI1 un ~ff'U fI11~ 'I111~'VI1~ 'lJ'U'VIfl\011:JJ'ilf11l:)'U . 
, Q 0 r .c9 QI 

ff1'U~ l'Urm ~'HI\01U~~ 111 '11 'U 1tltfl1 tl~ 11 rn fl~ rns!fl£J\011 

1\01 t1~'lJ tl~ 1mi H~~ ~'U I'i\fflt~ 1I1tJ 'l1''U iifl\011:JJ'ilf11'V1'U 1%~~lntl'U nenrinu. '" . 
'lJ'1';W'1 tJ1 ~1J1tlnmfll ff'VI n~lI~ h1'1'lJ1I1mlf11'\11tJ~fI1~ill1~'\IltJ 1 ~l1flfll '1.u~ltJ'1'Unmnn'" . 

CQI tid 10=:. 'j/ .c!l 0 QlQ jld.c!l d 91 
'lJ1£1 'VI"" \01 ~ fI1~HtllJ ~ f11 rru f11 fI ~ m ~ tl ~~ M ff1'l1 1'lJrru fI1'V1 ~fftllJ fffll'Vl tfftJ'I11 £IU~ ~ f11 ~ 'U1'U 

'" 
6.7 t~ 'U~ ~ 'VI'U'1'U'lJ'1';'VI titl tJ\011lJ ~ 'lJfll 1 t~ 'Um 'Vll ~fi lIfll1'l1''Uiifl'l1'W;\011lJ 1%1lf11'VI 'U'11flfll~~tl ms~tl tJfl1 • u • 

'" 51 d
'\Itl~~~'U~~'VI'U (tlllJ)• 

QI Q QI lid! 
6.8 tlff~111'ilJ'VI1'Vltlt'Vltlfll1~~l:)'U 

mY~'I11'1lJ 'VI1'Vl tfr~tlfl11 ~~ 'VI 'U '\Itl~ 'lJ'1';'VI"" ~~'U ~~'U ~'lJ '1';'VI"" fltlfl1 tl~ 1 11~tJ~'I1l1l1'l1''Ufj~. .. 

"'11) 51 w _I .. '151 'I "" d1l)51.lt _I "i''' 11) 51' , "" 
lJ t~1~'lJ1\01QlJ1~ff~f1'\1tl~fll1 tGJf~l'U !'Utl'Ulf1\01U~~/'I11tllJ n~'Vltl'l11lJ1~ ttJGJf'UlIlmltJ !~fI1~GJfl 'I11tl 

d.. • Q QI'o'QQI QI I QI Q QlrI~ QlI 

111flfl11 t'VllJ lJ~ fI1'\Itl ~ ff 'U 'VI1 'Vl tJ 'lJ1 £I'VI"" 1 ~ lJ ~ f11 tl ff ~ '1111 lJ'VI 1 'Vl £1 t'Vl tl fll 1 ~ ~ 'VI 'U\011 :JJ'i1fI1'VI 'U'I1 flfI1 
qr cu q q 

~ 'j/' 91 d
 

tHtlfll1~tltJfI1 (tlllJ)
 

6.9 ~tJmw 

eilmw'l1''U iiflmlJ1 lf11'V1 'U tu 1'U~tf1 ~ 1ltJfl1H;fl ~1tJfllt ~tllJ11f11ff~fflJ un~ftl'U 1tufll 

t~tllJ11f111~tJn~~'U\01H\011lJtfltu~tl1tJfll1'1.u~1'U 1~wtJ1~1J1tu 511. . 

~1'U 1~'11 il~ntlff~l~Uff~~ '1 'U11f11'V1'U1~ tJ~ 5~ 1~~ fll11'i~fll~~tllJ11f11l1'Um ~i~~'U 'VI1'Vl tfJ'U• 
51 d 51.d '1'51 11) 51 w _I .. 

lI~U~ 1tff1 lIU~~'Vl1tllJ'VI1I~!GJf ~1'U t~ \011lJ1\01t1lJ1~ff~f1• 
fl1 1ttftllJ UCJflJU ~~t11'i ~1 rnn 11~ 1'lJn'U~ 'lJf11 11 '\Il~'VI'UdJ ~tff~ 11 '1 'U1 ~'11 il~~1~'l1'W;~tfi~

q qr q u 

~ 51 _I'" _I 'I 51d~ '~'" '" 51 <'I I dl , w d
11 nms'\I'U \01 'U'VI 'U '\Itl~ ms lJ1 'lJlJ1 ~ !'11 ~ '\I 'UtltJU'llf1 W11~t1 m 'lJ1 ~ 1J'U ff1'U '11 'U ~ '\Itl~ lJ~ fI1\011lJ 'lJWGJf 

q q ucu qr IV U 

'\Itl~ ~'W 'VI1'Vl tf~rl tl~ nrun~ 'W 1 tJ 1 ~fleu~N uti ~fl~.u 'lJ'1 ';'VI1I ~ 1 ~1inl1 ~ 1 tJGJftJt:jf ~ trl'1£Jil fi 11 '1 'W 
~ 

j/ ii' . 

tl'W lf1\01111m ltJfl1nT'U U~ ~ffllJ 11 t11~ u ~fll~'W 'VI 'U '\ItlnltJfll nT'W1 ~tldl nht~tlfltl ~'U 'VI 'U '\I tl~ . cu q q 

flUtJ 1'lJ tJ H 11~ t1fli~fl 1~~ tllJ 1 lfll\011lJt fltu ~til ems '1.u~ 1'W 1~ uil 1 ~ llltu fllttftllJ HCJflJU ~ ~ . '" . 
I 0 QI QI Y ~I I Gl v » iii QI dd Q ~
 

f11'lJ1H1fl£Jl1'lJ 1~lJ'W fl1!GJf1l1tJ l'W1 tl'lJ1~ tJ~t1m'lJWGJf'VItfl~'\I'U
 
• '" u 

f11 11 '111 tl '\Il~'VI 'W 1I1flfl11 11I'll til tJtltJ m w ftl 'W 1tu111 flH~ ~hn~ '11 il~ ~~ 'W ff~ 1'lJn'lJ11f11\011lJ 
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6.1 0 ~'W 'VI1'Vl tf~ 1~'1.u~ l~iJ'W ~1'W 'l1''Wiifl~1tJ11f11'V1'W 'I1flfllt~tllJ11f11ff~fflJU~:fil~~tlfll1~tltJfl1 (6'1~) 
. . 

6.11 ~'U'VI1'VltJ'~~i1\01'U 

iY'U'VI1'VltJ'~~i1\01'UtJ1~!fl'VI1 tJ1 UmlJfltllJYi1~\01tl1~~Uff~~111J '1 'U~'U'VI1'Vltf1~m:l'UtitJ'U g'U 
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'j 1fJ ~ 1fJ~ If1~ ~ 'W fl1fJ11 tf~~~ l~fJ1.u'fl~tllJ ~'W'VIi'Vl fJ"'lli ij 1911\9l'W 'j) ~ tlfl'!J'Wl1mvhJ 1'W '!JOJ;'IJfl~ 
~ u 

~'W'VIi'Vl eJ~l~fJ1.u'fl~~fl!rtflfifl 1M'1f1~lh ~ lfJ"l1,rl~~trt'jllJIf1'j)lvi1J!~hJ1 unu1f1\9l1f1'W fl11~'~ 'j)lfl 
~ Q.I d'd d jI r, I d ~ ~ aI 4 QJ Jdi c::: I Gl 91 I Gl .d ~ ~ 
ff'W 'VI'jVl fJ'VI lflfJ1'IJfl~'W 'W 'j 1fJ'j) 1fJ'VI!fl~'IJ'WfllfJ11~~fl'W "1 'j)~lJ'W 'VIfltll'W m ~ "l1'j) 1fJ ~ 'W ~1~'VI!fl~'IJ'W 

!JI , 
6.12 fll'j~flfJm 

~ ~ 

u~~1\9l1lJ '!JOJ;'IJ fl~~'W 'VIi'VleJl~i'urrmh ~dj'W ill 'VIfl1'W ~'W 'jfllJ'j ~fJ~!1~l'j1fJ~1'W11ij.u'mj~; 
~ u • 

91 I ~ ~ .a ~ I e:I d e:I 91 ,tX 0 l.d I lIJ 'JIQ.I .a
'IJfl~fll'j ~flfJmlfl~'IJ 'W 11'jfl ~lJ t'W mill 'VIlJ'lJfllJ~"l1 'j)~'Vllfll'jils ~lJ1illlJ~m'VIfl1~11 'j)~ ~~'jlJfI'W 'IJfl~ 

~ 

~'W 'VIi'Vl eJJ'W 11'jfl11 U1fJ~'W 'VIi'Vl eJ~ rie'lM'1f1~ 11'W ff~~ ij~'W 'VIi'Vl eJ~ n1 tf~Vl 'j) l'jill1J'W'j 1lJfl~1 ~fJi'lJ! 

H~ 'II1~ 'VI'W 'j) 1flfll 'j ~fl fJ~ 1trtfllJ ~ ~1~ f11 ~11'j) ~ '~i' ufi'W ~lfl11lJ~ ~ l\9lllJ'!JOJ;'IJfl ~~tJ 'VIi'Vl eJ11'j fl 
q CUI CUI u 

11U1fJ~'W'VIi'VleJ~nfl t M'1f1~t1'Wff~J'W
 

H~'lJ 1~'VI'W 'j) 1flms ~flfJ~li'lJ~t1~I'W ~1 1<M'~ 1fJ'l'W n1''j11'jfl'IJ 1~'VI'W i'W Vi
. .~ 

fll'jfl1'W1ill1J~~1~m~11'j)~'~i'lJfi'W 

lJ~~1~m~11'il~ '~i'lJfi'W 11lJ1fJ~~ lJ~~lfJ~1i'j'jlJifl\9f'W 'VI'W 1'W fll'j'IJ1fJ'lJfl~~'W'VIi'VleJ cu CUI q q 

11'jfl11U1fJ~'W 'VIi'VleJ~nfl 1M'tf1~11'W ff~ 11'jfllJ~~l'j)lflflU t <M''IJfl~~'W 'VI i'VleJJ'W !l~1!l~ 
~ 

')1'W1'W l~'j)~ff ~fl11 
~ 

'l'W nmlse liJ'W lJ 
~.
~~1 'j) 1flfll 'j l<M''IJfl~ ~'W 'VI i'VleJilseu1ill ms nseu ffl1 'W ff~ t 'Wfl'W 1f1\9l~ 

m~11 'j)~ '~i'u 'j)lfl~'W 'VI i'VleJ'j)~ nnfl~ ~~l ~'W lJ~ ~1'i1 'il 'il '!J'W1 ~fJ 'l<M'fl\9l'j 1fl~ ~~~t~'W fl\9l 'j1 
~ ~. 

nfl'W fllih1'W '~~ff~'l'1'fl'WlJ~~1~fl1'illh~liJ'W'~'W \9lm~iJ'j)'j)'!J'W ~~mh' tJ\9l1lJl1~ltm~ 
~ . 

.d dd' ~ Q.I,J


f111lJIff fJ~'VIlJ \9l flff'W 'VI 'j Vl fJ
 

~'W'VIi'VleJ~ 'linfl t M'1f1~I~'Wff~~~~h'Wl11tYl~'Wm.hfJflff'j~IWfl'j)lfl~'W'VIi'VleJ~'W "1 'il~ 

Vl 'ilUill 11J~ ~l~m~11'j)~ '~i'lJfi'W'lM'fffl~f1~fl~tllJ11 U1fJ~'W'VIi'VleJ~nfl 'lM'1f1~11'W ff~~ 
.c:\ w d'~ .cl .d eJJ eJJ
 

.nu 'VI'jVl fJ'W 'W lJf111lJlflfJ1'IJfl~~1fJ
 

... !JI , 
mrnnur1fJfll'j H~'IJ1~'VI'W'j)lflfll'j ~flfJfI1• 

H~ 'II1 ~ 'VI 'W 'j) 1 fl fl rs ~ fl fJ ~ 1 'IIfl ~ ~ 'W 'VI i'Vl eJ~ i'lJ n 'W ~ 1 ~ n fl 'W 'il ~ tl fl fl tfu 'j 1 fJ fl1 'j . ~ ~ 

.1 dt!JI'l 0 ,d, 1I)!JI ... "" 1I)!JI .Id .1 11).1
111fllJ'j~lJlillfll'j'VI "l1 t'WflUfll11'W~lJ~f11'V1f11~1l'il~ ~~'jlJfI'W ~~llJ~fJ'W!!lJ~~ ~lJ 

~ 

~ . 
fllfJ11tf~ 'j) 1fli'lJ ~ H~'IJ 1~'VI'W 'j)lflfll'j~flfJ~lf1i'~~ 1ff~!!~1 t~ fJ~l~fl 1M'lJ~~ 1\9l1lJ'!JOJ;'IJfl~ 

CUI q q CUI U 

~'W'VI i'VleJllilfl'Wfl11lJ ~~1\9lllJ'!JOJ;~f11'j 1~'W (ff'VI ~ 'j) 1fl~lt ~fllJ 'j1f1111'jfl ~ 1191~ r{)111 U1 fJ) 
~ u • 

111fl, li IfIfJ i'lJ ~H~ 'II1~ 'VI 'W 'illflfll'j ~flfJ~ 1'IIfl~ ~'W 'VI i'VleJJ 'W lJ1nfl'W 
~ . 

fll'jfltflJ'j 1fJfll'j H~ 'IJ1~'VI'W 'il1flfll'j~flfJ~1'j)~tl fli'lJ ~I~'W 'j1fJ'~ 'Wn1' 'j11'jfl'IJ1~'VI'Wi 'W Vi 
q CUI CUI q 

~ ~ . 
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6.14 ~Hl1h~ lt1'll'uvnJfl,nu 

" " ~Hn.h~ lt1'll''U1~tI~if'U 

- 1J'1Ii'VI"1 11''UViflt~m$l~'U ri1,f1~ l1J'lj~ U~~t~'U~1I'VI1Jfl~~'VI'U'lh~n'Uif~iUJt1:l'Uri11,*~lt1 trl~ 
q 

'" tfl1l11t1fl11 

H~1I1~ lt1'll'u1~tI~m1 

- 1J'1Ii'VI "1 11J~ H~1I1~ lt1'll'U~tT rmu '11 rl'~fl11 t~fl,fH"(1mflij tlWtn tit~~ ~ 1tI1,runvnJfl ~ 1'U\PI 111 
.. q 

flt]'I11J1tIUH~1'U'JV~1I1~t'VIfl'1 'VIti 1J'1Ii'VI"1 11Jifll1~'11rlff'UH~1I1~lt1'll'U~tTfl~1'Ufl1'U1Wll1t1 

~ 1tl1J'1'1111'U ~~ 1J'1Ii'VI "1 \PI 111 '11 rl'fl fl tl! \PI fl'1~ \PI1111~ n'U fitI ~~ 111~ 11 1Wrrn'iJ 1fl ~~ ri 111'iJ ~ 11''U 

. " 
'U~~fl1~Um~'U~lIfifl11111'iJ~~~~~1t11'U~'U1fl\PIflll~1I~1mr\PI1111~flt1itl'U~~~'U'li11'\PI11~1J1~ 
. ". 

fim1Jtl1'11 'U11 1 'Un~ 11 mft~ tI~ n 1Jf1l'l1'U 11 'Jf11~'U ~~ 'I1il ff'U i~ flri11 m eum~'U ~1I fifl11111 

'iJ~~~~~1t11'U~'U1fl\PI1l1~1J1Wfl11'iJ1flt~'Ut$l~'U~tTm1'U'CJm1fl11m~~fl 'CJ\PI11fl11\P11t1 m~ 

~1'U u~g;l1'iJ,rtl~'U 1J'1Ii'VI"1 11''UVifl1l1~1J1Wfl11'11rlff'UH~1I1~ lt1'll'u'U~~wum1'Ut1:l'U'I1rlff'U 
1li'l111'Ut1t1'U J~rlri1 1 '*~ 1 tI~t ~tl1.,j'~~n1J H~1I1 g; lt1'll'U~tTfl~l'U 'iJ ~11Jn 'U~1Jfh 1 1 'U111'V1'U 

q .. q 

d d'" 91 w 91 
t1JlIt~1'iJt~~mg;'iJ1t1\P1'U'VI'U1I~fl~11\P1~~1I1~tI~t1~1'U~~fl11'iJ1~~1'U 

. q 

" 6.15 1I1~1I1Wfl11'11ilff'U 

flri 111J'1Ii'VI 'iJ ~ 11''U Vifl 111~ 11 1Wrns'11 rlff'U trl~ii fl1111t1:1 'U1 111 ~ri~'U.,j'1~ u'!J 'U ~~ mstn lIfll1 ~ 
q 

'" 1 oar ... <!I "':II <!I'" "1 '" 
f;jfl~'U 'UlJ 'iJ ~1J'U \PI 111flt] '111J1 tI'I11~ 'iJ1flmsmpn'U ~'U tlJ'U H~ ~1Jt 'U~~1J1 mru'I11PJfl11 W 'U~1I \PI rns~ 

Hfl~'U i~ flri11fl11111'iJg;ri ~H~ 1,r~~~tn1Ifl111 '11~ ~~fl'U~~'VI~~ tI1m t~~ ~ 1t1'Jf11g;fll1~ Hfl~'U U~g;.. .. 
'il1'U 1'U ~~~~ ~1t1~11J11 nils~1I1W ms1~~~1~'!J 1t~~t1~ 11t1~1t1~ 'iJ~ 1~11J~'U11''UVi m1:l'Uff'U'VI1~ rJ 

, d'.J. 1tI 9JQJ .a I 11) 9JQJ I I L!f lIJ j} , 0 ... 1 
Utlfl\PI1~'I11 fl fl \PIm1l~fl11 11l11Jfl 'Ufl11111 'iJ ~ 11l11J~tl1~ uu'U~'U U~ g; t1l~ 111 'iJ 1 tI'll'l1 ~ lJ 1 g; 1J1Wms 

" 'I1ilff'U 111u~1 

6.16 fl1111J~11t11~..
 

'1j,1, QJ j} cI j} 
- fl1 'll''iJ1t111J~\PI111tflWCVlfl~fl1~ 

6.18 fllijt~'U 1~ 

fllijt~'U 1~ 

fllij t~ 'U1~1I1g;fl~1J~1t1fllij t~'U 1~11'iJ'iJ11'mw~fllijt~'U1~1~fl11ill11'tu~ fllij t~'U 1~11J~ 
q .... 

1'Uih1 1'111~'U111'VJ'U d''UUI'ifll "'t~'U 1~~t~tl1.,j'~~n1J11t1fl11~11Ji1'Ufh1 1'U111'VJmi1l1t~~'iJ~'U'I11~ 
'" 9J'i .Ji 11) 91", 911 11) d d'" <!I... 9J'i0 

11J111ltlllH 'UC)f~'iJ~ 11l11J1 'Ufl111'U111'V1'Ut1JlIt~1'iJ~'U'I11~11J111ltl\PIH 
q,J qJ III qJ 

x 
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mih1'W 1~{1mnJ''W• 
1J'hi'VI"1 1J''WVitlflliit1'W 1~{1'il'il1J''W \OIllJ~1'W1'W ~fI Wdl'il~~ltJ '1..rtimnhtJ':)l'W~~tn1Jfllii'\J~':)• 

f jlt ~ tJ f1 1 'W 1 W'ill n tll 'ls 'VI H fll ii \011 lJ 'H rrrunWen~ tll'H 'W ~ '1 'W n tl'H u1tJfll ii ~ 1n 'j I ~ tJ '1"* . ~ 

5\01'jlmii.yhh~tllff'1"* W 1'W ff'W'j~1J'j~tJ~tdCll'jltJ':)l'W
 

m ii t1'W 1 ~'jemHi~ 1J'w;
.. . 
1J1,r'VI "1 1J''W Vinmii t1'W 1 ~'j ~ rn'j \Pi~1J'w; I ~ tJTI'Hi1

~ 

ff'W \011 lJ.:) 1JU~~':)ii 1'Wemst1'WC}}':) f11'W1W.. ~ 

I ~ QI d oC:\ tI ,1e::" QI ,£I QI 

'illtl ~ClU\OI tl\Oll.:)6)f1f1'jl1'j ~ 'H1H'jlf11\011lJ 1JW6)f'\J~':) ~'W 'VI n'l tJUCl~'H 'W ~'W W 1'W ~'W 'j ~1J'j ~ tJ~tdCll..
" . I" , 

'jltJ.:)l'W ti1Jjll'Wmii'\J~':)ff'W'VIf~ eJUCl~'Hi1 ff'WVitfitJ1~~':)u'W t~tJ '1 "*5\01'jlmiiViii~Cl1J'.:)ri1J '1"* W 1'W 

.£ 
~'W 'j ~1J 'j ~ tJ~ nms1tJ.:) 1'W 

ff'W'VIf~eJmiit1'W 1~'j~tll'i\Pi~1J'w;'il~1J''WVitl~~trl~iifl11lJt~'W 1 tJl~ri ~'W~l,:)Utl'W ~'W11tll 1'j .. 
t'Vlmii'tJfllii '1 'W ~'W lf1 \01 'il~ ii~l'W 1'W t~tJ.:)~~ ti1Jtll'j '1"*tJ 'j~ ttJ6)f,J'illtl ff'W'VI f~ eJfllii t1'W 1~'j~tll'i\Pi ~ 

1J'~;i.:)tl~ 11 J.:) d ff'W 'VI f~ eJfllii t1'W 1 ~'j ems \Pi~ 1J'~;'il~ \l rnl f1JCl~Cl':) t'Vh~tJ 'j~ ttJ6)f,J'VI 1,:) fllii 'il~ ii 
t~tll~\ltl '1"*'il1.:) 

6.19 tllh('\Jl~lJ'W)~~lf'W 
~ ~ 

tll'if11'W1W tll1 'j ('\Jl~ 'VI'W)~~..r
q 

'W olJ'W Vl'W 
d9
ii 1'W f11'W 1WI ~tJ'Hl'itll 1 'j('\Jl~'VI'W)~'VIi~1tJ~1'W 

q q 
1'W 

," q

, , 
. 

. 

t11mii tJt11.:)'I11'HUtl'\J~':)..r'W ~11J'wVi~~mtCl~t1tJtl6J1l'i~mf1 C}}.:) hjl~f11'W1w tll1 'j1Oi ~..r'WtJf1JCl~. .. . 
trt ~':)'illtl1J1,r'VI"1 1:Jii..r.'W ~l1J'wtVitJ1Jt'Vh.. 

6.20 tll'i'1"*~CltJ~iA'ilttCl~tJ'j~lJ1Wtll'j'Yl1.:)1J'W;~fflriru. .. .. 
'1 'W rrn ~~ vlH urns t1'W IOI1lJ:JJ1\01'j jll'Wtlln ltJ.:) 1'W 'VI HtlU t1'W ~ltJ1J1'H U ~lt ~'W 1Pf~.:) '1"* 

~Cl tJ~ iA suCl~ rrml'j~lJ lW rns'1 'Wt~~.:)~ iifl11lJ1:Jutl 'W ~'Wt~lJ~ rns'1 "*~CltJ~iA 'ilUCl~tll'jtJ'j ~:JJ1W 
~ . . 

rn'ji.:) tl~lTUff.:) ~Cl m~ 'VI1J ~ ~~ 1'W1'Wt1'W Vi U~~.:) '1 'W sums t1'W UCl~~~~mqjCl Viu~~.:) '1 'W 'H u1m 'H \0.] 

tJ'j~tl~m1Jtll'jt1'W ~Cl~tn~~'W'il1.:)m'ilU\OItl~1':) 1tJ'il1tl~1'W1'W~tJ'j~:JJ1W rns11mr '1"*~ CltJ~iA 'ilUCl~ 
. .. 

,
rrml 'j~:JJ1W tll'jVifflriwiii.:)i1

~ 

.. 
.., , 
UfliflIll'lfl 

u u 

~ltJ1J1'Hl'i 1~ "*~CltJ~iA 'il '1 'W tll'jtJ'j~tiJ'Wti~'W 1 '\JUCl~'jltJCl~t~tJ~'\J~':)ffWWlt'Vl~~'ill'jW 111 1J1,r'VI"1 
q . u u 

1~ ~'W 'H1~f1J t~'Wfl11lJt~tJ':)UCl~~CltJ'j~ ttJ6)f,J'1 'W ff'W 'VIf~eJ~t·)hi.:)tl~11U~1'H1~ 1:J . .. .. 
,~ '" .., '" v "'~ 
ftltW~,"UU..:ImJ'il~UflI'U0..:1tlfl,"Ufl1':iftlUtl~tlfl,"U0U 

~ v ~ ~ 

I " " "I' 

'1 'W rrml 'j eu lW riltt1~'H i1~.:) fftJ'il ~ ~qj'\J~':) ~ tl'Hi1ms~lUCl ~~ tl'Hi1~'W ~1 tJ1J1'Hl'i ~ It1:1 'W 1Pf~.:) 

'1"*fJ Cl tJ~iA 'il '1 'W rn: ..1;;Jllty;ffl''1'i-1tt l~lJ 'W ~rl1~11'il~tn~~'W 'ill tl~ tl'HdU~Cl ~'jl tJ t ~tJf1l'U':)~':) 
~~, ig . " I I I " 

\C"': ::'~'" tJ'\J ~.:) 'Hi1Vi fI.:) ~1,:) UCl ~ ~ fll1~ lff'jll ii n 'ilVi l1l 'W ~ ci'1 'W '\J W~U'W 
.~ ~.

X 01'r)-oJt I - ---9'""\ 

MAX METAL CORPORATION
 
PUBLIC COMPANY LIMITED
 
t4V~ 'I un..iUJ\';ARll."11lt".r\.L Ii.,,,,. (...."'.,.,.,) 
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_I • '4 
~Ufl1WHt1::f11&~nllJ':nfll 

i'U fll'Hll'U 1W ft l!~mJ)lf1l'lJ fl'HltJfl) W~1 rJ'U1 '111) ~ l!tl'Ufi'fl,nl1f11) ihe ll1W tn rJf11)i If
q q 

.1 "t <I , "I 4 ""'·i 'JI .1 <I 'JI i 'JI. 1 "t <I
U):: brJ"lf'UU'l:: ll'l fIlfl.:J!mWUJfl!'lfl "If.:J l'U 'lJfl.:J flumW U'l::~fl.:J'Yl'U'Yl1'UmrJf11) 'I1U):: W"lf'UU'l:: 

~ q q 

, "I i I '" • Id • 1 "'" ~ 
ll'lfllfl.:Jm'lV 'I111'l11flllf11)!u'l rJ'UUlJ'l.:J!flfl'lJ'U 
~ . 

,I, .e:t. 0 d eJJ y, tI" QJ ~ 
'U en'illfl'U~lrJ'U) '111) 'ill!tl'U ~ fl.:J nnumuf11)flflrJfI1'lJfl.:JfltJmW i 'UU~ 'l:: "lf1.:J!1'llU'l~ 'U'U nn 

q 

'lJ lfl 'Yl'U 'illflf11) ~flrJft1'111flfllfl1111'l ft 1~ f11fl11 'il ~ 1~i''U ~ 'U ~ lfl1111'l ft1~ 11111'ru;'lJfl.:Jff'Un i'VI dJ'U 
q "U' eu u 

G) J'..'1 ~ 0 d eJJ i ~ ~ ~ d d 'JJ QJ 0' 1.1] 9J , i 'JI I i
b'Uf11)'UHlrJ'U)'I11) 'ill!tl'U ~fl.:J "lffl'lflVl'U'il'Yl!flrJ1'lJfl.:Jfl'Uf11':ifl1flf11':iW)lrJ bflU'l::fI1 "If'illrJ unu lf1~• 

_I 'i • OJ OJ
Nt1u~:: 1£l'lfU't1i,HflflfHllfH1U'Ufl.:)ftUfH1U 

" '11'11 ff'U~ 1111m.:J f11 HH'l tJ) ~ 1rJ"lftJ'11 rl'.:J fl flfl 'ill fl.:J 1'U'lJ fl.:J VI 'iTfl.:J 1'U tJ) ~ ll1 Wf11) ~ 111 '11 rl'fl 

..e::t. tI QJ' QI .& eJJ .e:t. QJ , 9J Q,I ..e::t. 

fI W~ fl'lff~) tJ):: nunu C)f.:J 'lJV ffllll ~i 1'U i 'Umr tJ) ::ll1W fl U fl.:J fl'l11tJ) ~ fl fl 'Ufl1rJ fl~) lf1 fl 'l fl 

o ~ 4l:9 d , ~ ~ i Q,I IOOf Q,I d d eJJ i "'" 
'ill'U 1'U!.:J 'U!fl fl 'U'Yl fI1 fl 1 1 'il::!Vlll 'lJ 'U 'Ufl 'Ulf1 ~ fl ~) 1fl U 'l1 enn U'l ~ lJ 'il 'il rJ 'Yl! fl rJ 1'lJ fl.:J 'U!'If.:J 

tJ)::"lflmfl'lff~j i'U flUtll'11 'Uflfl~)lftfl'l~1 ~lrJ'U1'11Ul~Vi'ill)wl~.:Jfl~)lflflfHrlrJ~ff~'l'ffl'Ut1.:J 

<I "'" i Q,I • ltJ d tI Q,I ..e::t. d.Q ~ .Q9J ~ 
ff.fl1V1f11)W 'Yll.:J!fI'HI i1fl'il 'U{J'il'U 'U flrJl.:J bmmll~mtJ)~ 1rJ'lf'U'I1 'l.:Jf11)!'lfl'ill.:J.:Jl'U'Yl!flfl'lJ'U 'ilH'U 'U 

.. q 

m'ilu~fllOil':) ltJ'illfl~tJ)::lllW If 
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, 
.ct 0 ~ .ct ~ 

7. 'iUJ't1~!B[Jflm'ifll!'J.!'J.!'11'J.!'t1[Jm't1f) 

'j1Inl~ !Ufl~.:l1Jfh h'U1~'Yl Uli1~H~~ 'il'Utl.:lfll'j~lt'ih.!.:ll'W~flfllilfl rl111r1Jtl~'W~~1'W~ 31 

'fl'W11f1lJ 2556 UCl ~ 2555 !~'Wfll'j'l11!~'WB'Ii'm.dCl~!ti~~'Wi~ fl\OlH'U tl.:lri1'W.:l 1'W 'Jp n'il! f1i tl.:l';fl 'j fl Cl 

rns!flll \OI'j UCl ~ i1U 'Yl'W ,)111 '111 usnu'Yl'j fll\OlB{~,r tl ISEKI UCl ~'jtl,rmfll'Wfl'W~ (MZ) i~fll~ijfll'j'l11 
., 

rhi,*~lmhiJflCl1~lJTU'W~h'W i~flij'j1flCl~!flfl~~~tj 

'1Ufl11~UnlJ / '1Ufl11~u!u'Vn~il'ilfl11 
" , 

ff1111UiJ n-u'tJ'~lufi 311lU11f1lJ 

2556 2555 

U1'Yl 1J1'Y1 

(1J1U1Jc\I111U) 

28,037.38 2,275,467.17 
'JI
flU'}JU'lJ1U (1,158,639.66) (2,785,816.69) 

(ri1!~'tJ].d mhn-ufi'1 fI '1mi'iml~ ~N)1 1em1I() Uflri'u 1,158,639.66 2,785,816.69 

fh''.i~,"lI'J.! 28,037.38 2,275,467.17 
'JI'

11U'~~U 7,011.15 2,049,958.35 

ri11~~lUl'Wfll1'IJ1U (1,800:00) (81,550.00) 

ril1~~lU1ufll1U11111 (1,985,067.51) (1,794,292.26) 

" 
(l1U'ff'l-ffU'il~'ffUJ) 11Ufll1i()Uflri'U 200,000.00 478,623.11

" " 
'JI '" fl'W'}JU 'Y11'lfll1 !'1'W (577,785.61) (641,476.41) 

fh''.i('lJ1AlJ'J.!)ntJu.fIliU~,"'A (2,329,604.59) 2,286,729.96 

, 1'JI' 1I1!11 '" '" 111 'JI(f11 'lf1l1U)11U !~.flllll'1U !~ 

Ol''.i('lJ1YllJu )th 111UiJ (2,329,604.59) 2,286,729.96 

MAX METAL CORPORAT/Of'.

PUBliC COMPANY LJMITEC
 
vRhi'.., ";"niIJlY.'IIIII(·';t.ifJ\.,,r,,, r.na fHW"'ffl,&. 
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~ q 'oC::l
8. !.:J'UtlVllIij~ 11anmnmn'YI1!.:J'U tlVl 

1h~ nn 'IJ ~'J(J 

~ .. 
W 1'W'l1 

31 n'U11fllJ 2556 31 n'W11fllJ 2555 

1J1'l1 1J1'l1 

l~'Wfffl 4,000.00 

1~'W ~lfl'6'Ulfll'I 'fl'fllJ'l1i'YHJ 4,970,925.30 29,118,821.25 

'I1lJ 4,974,925.30 29,118,821.25 

.. ... 
~ v ~~ ~ 

9. ij fl't1'Ums fl1 IIij~ ij fl't1'Uf)'U -tmfi 
'II 'II" 

1h~ntl'IJ~'UJ 

31 n'U11fllJ 2556 31 n'W11fllJ 2555 

1J1'l1 1J1'l1 

.. '" \1 fl'l1'U 
~

fll'Ifll 12,670,208.59 12,870,208.59 

(12,670,208.59) (12,870,208.59) 

I ClI 0 I .<::::lo Q,I (/ d 
ff1'W ~1'W msj)"'11111~::: \ll'l1'WlflN~ ~mu 'Y11'l1~ fl 

\1 fl'l1l1flm f l 47,832,196.14 11,296,674.27 

21,065,735.48 46,815,735.49 

(21,065,735.48) (46,815,735.49) 

47,832,196.14 11,296,674.27 

47,832,196.14 11,296,674.27 

18,931,826.63 45,806,571.21 

'I1lJ 66,764,022.77 57,103,245.48 

~ ~.. .. 
W 1'W'l1 WTU'l1
 

31 n'W11fllJ 2556 31 n'W11FllJ2555
 

1J1'l1 1J1't1
 

3,000.00 

4,378,501.99 15,548,577.71 

4,381,501.99 15,548,577.71 

31 n'W11fllJ 2556 

1J1'l1 

12,670,208.59 

(12,670,208.59) 

15,686,473.40 

15,686,473.40 

15,686,473.40 

12,430,333.03 

28,116,806.43 

~ .. 
W 1'W'l1
 

31 n'W11fllJ 2555
 

1JlYl
 

12,870,208.59 

(12,870,208.59) 

11,296,674.27 

7,428,769.03 

(7,428,769.03) 

11,296,674.27 

11,296,674.27 

12,080,106.19 

23,376,780.46 

AX
o

MAX METAL CORPORATION 
PUBLIC COMPANY LIMITEr 
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311lll'"nfUJ 2556 311l'U11f11J 2555 31 1l'U11f11J 2556 311l'U11i'11J 2555 

1Jl'l1 1Jl'l1 1Jl'l1 lJ1'11 

~hu·num';jf'l~~llm:~TI1Ulmi'ii~'l;1mmlf11';jlf)lI~';j 

\Pl111~1J fll'H>1'W'j 111f1fl11 'Wfll'jfl1'ff1'WH\.H)~111lm~'il1'11'W 1V~Hl\PlflW CV11'1HHl W 1'W'VI 31 1i'W 11f111 

~ d''Ufhtf'U rI'lh.i:: 

Ifl'U fhtf'UrI'lin:: 

1 - 301'U 

31 - 601'U 

61 - 901'U 

911'U ~'U'U 12,670,208.59 12,870,208.59 12,670,208.59 12,870,208.59 

';j11J 12,670,208.59 12,870,208.59 12,670,208.59 12,870,208.59 

(12,670,208.59) (12,870,208.59) (12,670,208.59) (12,870,208.59) 

I GI O'.c:::l. Q,j' .I d 
ff1'U'l1'UmsIIrI'tfl lH'l:: IIl'tf'U1a f'lnmUll 'VII'tfn f) 

~~''U f11'tf'UrI'lil';j:: 42,067,440.59 9,921,717.85 

Ifl'Uf11'tf'UrI'lin:: 

1 - 301'U 11,296,674.27 11,296,674.27 

31- 601'U 5,764,755.55 5,764,755.55 

61 - 901'U 

91-1201'U 

120 1'U ~'U'U 21,065,735.48 46,815,735.49 7,428,769.03 

';j11J 68,897,931.62 58,112,409.76 15,686,473.40 18,725,443.30 
Q,j' I A J Q,j' 

'tff) f111f'l~'tf'Uff'lffall::\1t1J (21,065,735.48) (46,815,735.49) (7,428,769.03) 

i]''111 47,832,196.14 11,296,674.27 15,686,473.40 11,296,674.27 

47,832,196.14 11,296,674.27 15,686,473.40 11,296,674.27 

~ ~ 9J' OJ 0 I .t:::), Q.I ~ d QI d Q.I ..
 . '" 
2556 Viv~' 'W f11'11'W ~'lf1'j~HfI~lfi'W f1 111 'W ~'lf1'j~ 'lhfi'W 60 1'W mV'I1~>11''Wff'W>11~' 'W1~V'W lim 1f111 2557 

'" '" 1J1£i'VIciJ '~~1J'lf1'j~'I1ij'il1flflfl11ijfll'j~lU~1 ~1'W1'W 47.83 ~1'W1J1'V1.. 

MAX METAL CORPORATION
 
PU8UC COVPANY UMITED
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'llJfll':i~'U':i1lJ 'llJfll':iI~'UI~'Y'll:::n~fll':i 
~ d ~ d 

W 1'U'l1 W 1'Uli W 1'U'YI W 1'U'YI 

31 l'U1lf1lJ 2556 31 l'U1lf1lJ 2555 31 l'U1lf1lJ 2556 311'U1lf1lJ 2555 

1J1'Y1 1J1'Y1 1J1'Y1 1Jl'YI 
~ 

\)fll1iifl':ilJffn'Y'llfl':i 18,946,361.62 19,176,027.70 12,371,737.68 12,269,974.42 

.Cl, •• "'.Cl, <JI 
1'l'U\l1t1'cl1'l'l1'Ulf1lffUfll 98,723,803.69 103,426,810.15 1,123,213.33 1,220,262.63 

3,586,125.01 3,540,075.66 3,659,255.35 3,410,791.77 

121,256,290.32 126,142,913.51 17,154,206.36 16,901,028.82 . 
Q,I 'O!:!I .=s 

~ 

QI 

'I1fl f1lIN'6'11'Uff'lfftl~:::U~ (102,324,463.69) (80,199,316.73) (4,723,873.33) . (4,820,922.63) 

I A 0 ~ .l.Cl, !II dQ,l 
f1lIN'6 N'cl 'Ulf1'IJ'U \llflfl1ff'l'lf'6rrufI1'Y1t1'l 

1liM'i'lJ lJ'6lJ (137,025.57) 

18,931,826.63 45,806,571.21 12,430,333.03 12,080,106.19 

<JI , , <JI I 51 

rll'l1~U1J ff'U'ff~l''U'Vi 31 n'U',mUJ 2556 U(l~ 2555 ~ltHfl"f'U'ff~~t1'il~'ffW1i'j'1t1f11'jtfl~fl'U'1'111~~U
• ~ u 

'llJfll':i~'U':i1lJ 'llJfll':i~'Ulll 'Y'll:::n ~fll':i 

ffl'11i'lJTI ~'U~f11'U~ ff1'l1i'lJTI ~'U~f11'U~
 

31 l'U1lf1lJ 2556 31 l'U1lf1lJ 2555 31 l'U1lf1lJ 2556 31 l'U1lf1lJ 2555
 

1J1'Y1 1J1'Y1 1J1'Y1 1J1'Y1
 

(139,885,260.81) (16,252,985.36) (25,119,900.25) (16,252,985.36)
 

A "f • 
IWlJ'U'U':i:::'I11l'1'11f1 (22,222,196.26) (124,335,563.56) (9,570,203.00) 

1'6'Ufl-cim:::'I1'il'l'l1f1 26,047,049.31 703,288.11 7,725,818.33 703,288.11 

tI'6f1f1'll'l1ii'61l'cllt1'l1f1 (136,060,407.76) (139,885,260.81) (17,394,081.92) (25,119,900.25) 

~ Qld Q.I ~~Q.lO rJJ 
9.1 ~llJ~UflUt~'UnlJ W 1'U'VI 31 li'U11f1lJ 2556 une 2555 ~1t~'U'j'U'il1'U1'U 21.07 (ll'U'lJ1'V1Um: . 

o 91 0 Q.I .-=:t, ~ Q.I.d Q.I 

'il1'U1'U 46.82 (l1'U'lJ1'V1 ~llJ~l~'IJ U~~~llJ~'IJfl1'j't~'Um~l~fl'ilflU W 1'U'VI 31 li'U11f1lJ 2555 

')1'U1'U 7.43 -K1'U'IJ1'V1 t~'Ut~f1~'~~'IJ'lf1'j'~'H6'il1fl 'IJ1'lJ'VI 'fftl1lJ tvJfln'j' fl'U~'ff'VI1 ')ln~ ~~'~'ff11J1'j'tl 
,1 .e:. ltI 'j} , lI] d ",11.e:. ~ cv lI] 9J o.e:. ~I 9J QI tX QI , i 
'IJ'Ut~'U !~ fltl1~ !'j'fl~llJfi1t1'IJ'j''H1'j'IJfl~'IJnJ'VI''I !~~lt'U'Ufl1'jl"le:J~'j'fl~fl'IJ~fl'H'U'j'lt1~~fl~11 'U 

~ 

!l/
.d did d Q.ld 

f1~fllty1 U~~f1~U~~m1t1~~mtl~~~'U 

f1~ fllW1'il1fliT 1'Uf111lJH~ mlJ~ 'j ~'j l"lfUWW1i11 ~1t1f111lJH~ ei'U ttl ~ 'il1flflU i"*t~f1 ~. ff .2534 
U dB u u 

1J1~'j1 4 mlJfI~'I11J1m~'IJ~l~ 6384/25551~t1'~'lfu~'I16n'Ut'ffh~'Uu-K1 U~~ff1~1irh-&~ 

fl~ty1~tle:J'U~fl~U-K1~llJrl1~fl~trlfll''U~ 25 n'UtI1t1'U 2556 \;h'UfI~'H1J1m(l'IJ~l~6385/2555 

t~fl~'il1fl'1~Vh~WW11h~U1h~'UfllJtlfllJm1lJn'Uu-K'Hrlfll''U~30 ~~lf1lJ 2556 ff1(l~~tltl'U~fl~ 
u u q . 

f1~~~mh1u-K1 i 'U1''Ut~t11n'U 

f1~uvi~ 1'U~fl'!'ni11~'U mlJfI~'H 1J1t1l(l'IJ~l~ 02428/2555 'VI'U'VI~~t1')1'U1'U 7.57 -K1'U'lJ1'V11~t1• 
., !l/ 

'IJfliM'lf1'j'~'I1Ullri'IJ1lJ 1'U 7.43 -K1'U'IJ1'V1 ~~fllJ~flflli:itli'Uei~'j1~fltl(l~ 7.5 

~flll tT'lJU~l''U~fl~~e:J ~'il~'U ~fl1J1lrlfll''U~ 25 n'Utl1t1'U 2556 ,.f~'ffe:J~N1t1 

X ~ ..~. CS;r/"oA} """"m
·
 

MAX METAL CORPORATlm, 
PUBLIC COMPANY L1MITEC 
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I Q-' "l ~ QI ~ ~ 3JtJJ <!!i ~.d 0 ~ ~ 3J
I'Iml~'.i'nJflU !~HJUnJ'YlciJ tlUtlfllHll'll1U111HHJ"~ 20 INm"fll1U'Yl"lf1'.i~'Yl~'ffU 5.94 muinn 
,. lJ1310 ~QI de! fJ} doclJ ~I y

!l'ItI !1'I"If1'.i~l1UflU!'ff'.i'il'ffU!m1 Im~rY1mJm'ff~flUfU1I'1f:1t1Ul"lfl~U"1
 

q " 

fl~ht'vi~1u,rfll11~1i~U 1'I1lJfl~m.J1t1m'U~1~ 02429/2555 'YlU'Yl1't'lV1I1U1U 40.02 ~lUUl'Yl11'1t1 
q 

j} 0 ~,~ cv' d.C\ 'j} 0 j} 'j} ~ CLI 'j} 

'Ufl111"1f1'.i~l1UUflU'.i'l;/'Yltlfltl !ilUI~UI'I'\.Hl1U1U 39.39 "lUurn 't'l'.ifllJl'lflmUtlh!tlI'l'.i1'.ifltl"~ 

7.5 ~flil 'l!UU~1U~fl~~fl~'ilUfl';h'il~GJfTi~!'ff1'il~U 1l'1mrlfl1u~ 30 l'I"lfllJ 2556 1~vi1L1fUW1 
q " " 

" 1.hdhh~UfllJ tlfllJ fl11lJ 11'1 tI'Y11~U1-J'Yl ~fltlrJUtlfllJ'l1mhu" 1'1 i M'Uri"fll1'U1I1U1U ~fl tI,,~ 20 
OJ 

111fl1Jil'lli11'11lJl~flU 1'Ufl'iUlJ fl,rflfl~milfl1l1U1Ui~u~lOffl~ ~1t1GJf1'i~1I1U1U 31.51 ~l'UUl'Yl ~~ 
~1IJ 9J 0 'j}'.ez .d 0 cv 0 'j}CLI d 

"fll1 U !1'I"IfTi~ U"1flflU f:I ~1U 'Yl 'Yl1 'ffWfU11J'.i~U 1J'.i ~U t1lJtlfllJ fl11lJ 'il1U 1U 14.06 muU1'Yl 
OJ " " 

fl~milflVfl1l1U1U 17.45 ~lUU1'Yl ~~'il~GJfTi~1M'!'ffh~UfIltl1U2 iI 'l!uU~1'Uvil'fftyty1 
. " 

1J'id11J'i~UfllJtlfllJfl11lJ 11'1t11h~flU 1'Ufll'.iGJf1'.i~ ~~i1 
.a ~ .ez.a 10 .a 0 

- Il'lflU't'lqff'ilflltlU 2556 f:I~!l'IflUllJ'l;/lt1U 2557 HflU"If1'.i~ll'lflU"~'il1U1U 

0.30 ~lUU1'Yl 
.a .ez.a 10 .a 0 

- !l'IflU't'lq'l;/fl1fllJ 2557 f:I~ll'lflUIPl"lfllJ 2557 HflU"If1'.i~!l'IflU"~'il1U1U 

'JI 
0.60 muum 

.a.4::.\ .ez.a • .a 00 

- !l'IflU't'lqff'ilflltlU 2557 f:I~!l'IflU!lJ'l;/lt1U 2558 HflU"If1'.i~ll'lflU"~'il1U1'U 

0.80 ~lUU1'Yl 
.a .ez.a QI 'o.c:!l 0 

- !l'IflU't'lq'l;/fIlfllJ 2558 f:I~!l'IflUflUtl1t1U 2558 HflU"If1'.i~!l'IflU"~'il1U1U 

1.20 ~lUU1'Yl 
'JI "'I • 'JI 

- ~11'1'ff1'l'Yl1t1 !l'IflUI'I"lfllJ 2558 'il1U1U 1.25 "lU1J1'Yl 
q q 

.4::.\ Q.I.d Q.I .4::.\ I I tJJ' ~ 'j) 0 'j} 

9.2 1'I1lJ~Ufl1'.i!~U'.i1lJ ill 1U'Yl 311iU11fllJ 2556 U,,~ 25551~U'il1t1"1~""u1m'ff'Um'il1U1U 75.38 rmnrm 

l'vhnU vf~ 'fffl~i11~U (~U ~ 1tI~ 1~l1tfl!vlfl'ilfl~'i1mffufi'1ff11~'iI'i1Jt'rifl 11ll1'U1t1nUU1-J'YlU11 ~,.., rt~ ~~ 
OJ 

!~U U1-J'Yl~Hill'l U" ~ 11111U1tilH~ flUHU'11'1 ~fl U "IftJI'I~1U 'i1t11,..,tli1~11 tll'I fll'i Hill'l ~~U~ l~ eu 
OJ " q 

ff~l11fllJ 2555 ~fl!rtfl~1J1'ilU ~~!~flUijU 1fllJ 2556 ~~!~U'ff1ml'li111:t.i'ff11J1'imi'~lJflUffUfi'11'11lJ 
q 

ri'1'~~4fl1M'uriU1-J'Yl 1~ vf~d u1-J'Yli~fl~11 1~mrUlJ1!1lJ~1!tJU mrHill'lU~1 1UGJf1~1J"lt1l~flU 

ijU 1fllJ 25 56 fl~l~ 1'i~l'I1lJ!rt fl~ 'il1fl~,j1'l1l111U 1t1ffufi'Ti1t1~:.:Jfl~11ijH"'U11'1'YlU 'il1flfl1'.i~1!tJ u,nu
OJ q 

fl~H~ fl!rt esu,,~1J '.i~ 'ffU'llw111 'fffll't'l fl ~ fl~ 'il1flfll'.i~ ij 1~t~'U ffU !~mvlfl i -M!~ U i~u 'YlU,..,lJ U ()tlU
" q q 

1I1U1U 1I1nl'l tl1'ilff~H" i ,..,1:t.i'ff11J1'.if:lff~lJflUffUfi'11'11lJri'1-k~4fl111fl~1t1~Ui~'U ~1t1~ 1~"" 1!lrhffUfi'l 

. " 
1M'UriU1-J'Yl ~fltl1~ 11'1t1P:htlU111Ti1~ijflTi~ 'il1'iill11U~ri1IHfll1i1'ff~fftl'il~'ffW'Ufl~l~ U ~1t1~1~""U'1 

OJ OJ " 

"" .
ri1ffUfi'1'.;~1I1U1Ui~u~i1 2555 ill 1'u'fi 31 iU11fllJ 2556 ~htlU111TiiJ~fl~fl~'.i~",,1Hfll'.i 

OJ 

MAX METAL COR?ORf\TIO(\
 
PUBLIC COMPANY LiMiTEr
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. . 
.4:\ Qld Q.I .4:\1' ~'..t::.\9J1 .di!o 

9.3 19l1:JJ'IlJ01'H'I'U11:JJ ill 1'U'VI 31 'fi'U11f1:JJ 2556 tnl~ 2555 t'l'U1Ilt1'i'l1'1'11'Ulf1lff'UfIlff1'U'I1'U'I1Il'U1'U 

22.22 ~1'U1J1'V1 H'i'l~ 25.03 ~l'U1J1'V1I'l1:JJrl'l~lJ t1:l'U011~1t1rl1'1'11tYl~lff'Uftli'U011~~H'I1~mr1'UHfi 

lJ1£i'VI r-f,j'f) 111'11 tiltlff'Uft111tI'I1 ~ 'I 11'1 tIr-f,j'f) 111'11 'Illtlff'Uftl11t1~'1 flrll11~lJmr'l~hltt 1f'l O11fi'Ut~ 'U 1J'f)
~ ~ 

1Il~ 1ff'U ft lU'i'l ~ ff'l:JJ euff'Uftl'i'l'l1'U ~ 31 fl1 flt:)l f1:JJ 2556 11'1 UlJ 1 ~ tI~ t1'i'l1 011 'VI U'fJ uti'U t~ 'U ~ 1U 

I Ylt:::).j}1 0 ~I 9J 0 do

'i'l1'1'11'Ulf11ff'UfI1 f)U"lf11~tlJ'U'I1f) '11f)'i'l~ 1.00 muinn 1I1'U1'U 22 '111'1 U'i'l~'fJfl1l1'U1'U 1.78 

'" '" '" ~1'U lJl'V1 i 'U '11f)~f)lflt1 i '1ft ffh ff'UfI1ui 'UU 2556 'ti'lU ~htllJ1Yll1'\1'fJ'IlJ1£i'VI"1 1~f11t\J'U fll1 

~ 1'1 19l1:JJ 011 t'1 uflfi'U t~'U ~ 1tlrl1'1 Yl tY1fhff'U rf111 1flr-f,)1'1111'11 'IlltI~'1 flrll1 mifIlf)il11 ~ 1111 ~1lJ fi'U 
~ . '" 

~ ruu1'111)'\1'fJ '1lJ1 £i'VI "1 ~ 'I1~lJ fll1';; 11 11 ill11lJ f ~ ltN'fJ'11 Uff'l ffU1I ~ ffW'\I'fJ '1t~'U ~ 1tIri1'1'11 tY1ri1 
~ ~ u 

'" ff'UftlU~1'ti'l1l1'U1'Ui'UU2556 

, .4:\ 0 I.aQl 

mu '11'U 011 p.m 'I une 111'I1'Ulmm'fJ'l'ilfnfltlO11tflllI'l1 

11'lt.!~1JUtl::tl::1Ylrl 

"" ~ .s d Jff'Ui'll ,",lt1'il~' 

'" '" tu 1U'VI
 

31 nU11i'l:IJ 2556
 

1J1'1'1
 

5,348,288.87 

1,232,253.96 

'" '" tu 1U'VI
 

31 n'U11i'l:IJ 2555
 

1J1'V1
 

6,506,928.53 

1,232,253.96 

6,580,542.83 7,739,182.49 

(6,580,542.83) (7,739,182.49) 

1,343.40 1,343.40 . 
GIla .~" ~ 

Yl fl i'l1tNmol tlrn nui'l1i'l 'ItYl tl 'fJ tl1'1 tl'l (1,343.40) (1,343.40) 

~'VIli 

n:IJ-~'VIli 

MAX MET;\L CORPORATiO' 
PUBLIC COMP/\j\lY U~!'~Ei 
."'oJ;... ·I~~.~t""'':('''''· ';~I:· ... x-,...~.::~ ,...... '.... 
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" . .
ffnd'uu ff'Uff'fl1'Ufi 31 i'U1lfUJ 2556 mn: 2555 fi1L~hnJ~fi1ff'Uri'1f1'1l'Y1ileJ~'fl~'1ih1t1f11'j. .. . " 

LflileJ'U1'l11i'lU 

31 i'U11f1lJ 2556 

1JlY! 

(7,740,5~5.89) 

1,158,639.66 

(6,581,886.23)
 

~ ~ I 

A'rllJ'IJ'U 'jg:'I1 11'1'11'fl 

1eJ unrl'u'j~'I111'1'1 1'fl 
.... I 

\Pl'fl'il1'11'U1t1 

tleJ'flfl'll'Yl ilmJ mtl'l1'fl 

" ."" ... d

ff'U'Q''fl1'UY! 

31 i'U11f1lJ 2555 

1JlY! 

(19,518,450.79) 

(1,343.40) 

2,785,816.69 

8,993,451.61 

(7,740,525.89)
 

""" 11i':ilfll'l'JU i~ 'W'I1u NfI 

'" '" tll 1U'Vl 
. . 
ffU~fl1UVi 

ffl111'IJiJ 

31 nU11fllJ 2556 31 nu11fllJ 2556 31 nU11fllJ 2556 

Ul'Vl Ul'Vl 'IJl'Vl 

-=:toQld od, GlOQl 

'lJ':i'lJ'Vl W1JLelfffl LlJ'Vlfl1l1fifl 160,000,000.00 100 159,999,760.00 

~Qld .d, QlOQl 

'lJ':i'lJ'Vl WlJLelffW LlJ'Vlfl1l1fifl 

o 'JJ 
'l'JU'Jj'1':i~Ufl1 

'\Jel'lfil':ifl'l'l'JU
 

tu 1uVi
 

31 nU11fllJ 2555
 

MAX METAL CORPORATiO: 
... , ,nl i r: rf"\"~D~h.IV I It);IT~, 

(28,200,000.00) 

131,799,760.00 

""" 11i':ilfll'l'JU 

'" '" tu 1U'Vl 

31 nU11fllJ 2555 

Ul'Vl 

159,999,760.00 

I~U{1UNfi 

ffl111'IJiJ 

~ QI.<::I 

ffU~fl1U'Vl 

31 nU11fllJ 2555 

Ul'VlUl'Vl 
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sumsl~m1:JJ/ 

.:J u fl1'j l~ lll'il'V'lldl\lfl1'j 

lJ1V1 

· '" '" '" W 1U'tl 31 IU11flll 2554 

3,340,500.00 

(3,340,500.00) 

'" '"'.ilfl1gJll1lJW'If., .. . 
'''';.:fil~ u.e:l u

'.ilE1fl1'.i'.i~'t11HulTUlTVI1U'tl 31 IU11flll 2555• 

o t.Clt, QI 0' 
'iJ l'11lJ1U'fflJVI'j'YW 

'" "'.1 ~I'.ilfl1gJll1lJty'lfut11E1u 

· '" '" '" W 1U'tl 31 tiU11flll 2555 

'jlf11l'jlJ 3,340,500.00 

(3,340,500.00) 

.. . 
, ':'1 Q. u.e.:s cv 

'.ilE1fl1'.i'.i~'t11Hu lTlJlTVI1U'tl 31 IU11flll 2556. . 

,I "" ... ~ 
Cltt) rruVI nw 
o I .-=:t, . QI 0' 

'iJ1'11 111Urru VI r 'YW 

'" "'.1 ~I'.ilfl1mlllJty'lfUt11E1u 

.... '"· ....
tu 1lJ'tl 31 IU11flll 2556 

'jlf11l'jlJ 3,340,500.00 

(3,340,500.00) 

W 1lJ~ 311ilJ11fllJ 2556 ll"~ 255.;;58t!~'5;]1m'li''WeJl~t)fll'j''.:J'VJlJi~il'U1'U11:J'U~~'U~lJ1'l1'Y1''1 
" "" 'l~i'lJ'lfl 'j ~ '11 UlJ1 'iJ 1fl" fl '11 U1i~11... 

lJ1'Y1 



_I J '" 13.	 f!1Jfl~t'M-qflfi 

ils ::;m)'J.J~';HJ 

.,... ., 
W 'JUYI 311iU'JltUI 2554 

'j1flTV1'U 

11f1 thl~'enJ'jlfllff~ffll 

11fllPlnl:u~i 

11tlfll11:::'tl'h'iiJ a'Ui1~1U~ 31 IU'JlfIJl 2555 

.K "" ~ 01
'Ire) ffU'\'l'j 'VW 

o I 10, Qj' rI 
'iJ111'U1Vff'U'\'l':i'VW 

th~'el1l'jlt1l1h~lilil 

~11~'el1l'jlfl"ffl111lJff1'U~1i111lhV 

11fllPllJlU~iihlltliJ 

W 1Un 31 IU'JlfIJl 2555 

'jlfll'VJ'U 

11f1 ~l!~'elll'jlfllff~ffll 
., "_I ~I 

11fllPllJlil~~lJilltllJ 

30 

'1lJms11u'j111/'1lJms11'U!il 'Vn~fi'iJ rm
 

ff1'U1J1lJ1Jl.'l IfI~'el'l''; IfI~'el'lMlI~'1 Vl'U'Yill1'U~ 'j111
 

"" t'ellfll':i 'ihUfI'Il'U 1Ii1~~f1~'1 

1J1'\'l 1J1'\'l 1J1'\'l 1J1'\'l 1J1'\'l 

2,595,748.74 366,863.89 342,098.22 3,341,756.16 6,646,467.01 

(199,393.59) (166,596.26) (25,311.38) (3,273,818.13) (3,665,119.36) 

2,396,355.15 200,267.63 316,786.84 67,938.03 2,981,347.65 

61,906.56 10,280.37 72,186.93
 

(3,341,756.16) (3,341,756.16)
 

(519,783.10) (105,428.67) (69,929.06) (672.12) (695,812.95)
 

3,274,490.25 3,274,490.25
 

1,876,572.05 156,745.52 257,138.15	 2,290,455.72 

2,595,748.74 428,770.45 352,378.59 3,376,897.78 

(719,176.69) (272,024.93) (95,240.44) (1,086,442.06) 

1,876,572.05 156,745.52 257,138.15 2,290,455.72 

~~'v~~ r-<J~l' ~ ,------/,r,v-ah Ii 

MAX !\:It:.-l'' ~ \ if ' 
PU "L CO"	 ' 

sue COMPA~fyPORATIOi'<'.
urv~I'"t[' 

tAoW,'." ~lJ,If\t1U.j;~'1l,,';,lrw'l,r'l' .;.,,,,,,,,, "., '",,"1.10' G) 



tlI -run 31 BmUUI 2555 

nfl1'I'J'U 

'I1fl till~ij1J':ilfl1'iY:::'inJ 
... ..
 

11fl1f1UlUqj'W 
w •

'4!!IIA u.q u 
1U'fll11:::mHlJ lYU'iJ'~'1U'fI 31 fiU'1UUI 2556 
A CI QI f/
'lfij'iY'U'I'1':i'V1f) 

till~ij1J':ill'll'lh::: ~"iJ 
... ".1 '!.'I

11fl1f1UlUqj'WlJ'aUJlJ 

..... ... 
W '1U'fI 31 fiU'11fn' 2556 

':ilfl1'I'J'U 

in till~ij:lJ':ill'll'iY:::'iY:lJ 
... ".1 '!.'l

11fllfllSlUqj'WlJ'aUJlJ 

W 1'W~ 31 TI'W'JlfnJ 2556 U{l~ 2555 lJ'hi'VI"1 

iJ o<V • ~ cvd 

{l1'W1J1'V1 ~l:IJm~lJ U{l~:IJ{lfllff'V11i~l:IJlJW'll' 13.00 1J1'V1 U{l~... .. 

31 

'ihtnJ1'mJ1" 

~mn':i 

1J1'1'1 

2,595,748.74 

(719,176.69) 

1,876,572.05 

(518,580.25) 

1,357,991.80 

2,595,748.74 

(1,237,756.94) 

1,357,991.80 

'1Ums1~'U':i '1:lJ/'1Ufll':i I~'UI \l rn:::nvfll':i 

1i;I~ij'lH II'l~ij'l~flll~'1 
~ ~ 

'ihUfl'll'U 1l~:::~I'l~'1 

'lJl'l'1 1J1'1'1 

428,770.45 352,378.59 

(272,024.93) (95,240.44) 

':i1:lJ 

1J1'1'1 

3,376,897.78 

(1,086,442.06) 

156,745.52 257,138.15 2,290,455.72 

18,504.67 

(64,940.30) 

110,309.89 

(70,209.31) 

186,928.84 

18,504.67 

(653,729.86) 

1,655,230.53 

447,275.12 

(336,965.23) 

110,309.89 

352,378.59 

(165,449.75) 

186,928.84 

3,395,402.45 

(1,740,171.92) 

1,655,230.53 

ii'VI1'1"lt1~'W~f\'1'W'Jwfilt~'mJ':ilfll'l'nJ~H~'Ju~ti~1oN~1'WtJti l~t1ii':ilm'V1'W 0.21 ~1'W1J1'V1 U{l~ 0.14.. . 
OQl 

8.00 1J1'V1 ~l:IJ{ll~lJ 

f 
~ 

"""U7'V) 
t 

~O'~ 
~ 1t,'vM.- I . 

MAl( METAL CORPORJ\TION 
PUBLIC COMPANY LIMITEr 
u4W:'YI U.:a,lt".il",fl~P.O';llJ'H"~·u ,;"1'1. (~.~ ...... 8 
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fU..i. lV 

0I1U'I1 311iUl1t\1l 2554
 

'i"lflTl'jU
 

~ • A 
'lfO flllfffllJ'i"lfllff::mJ 

Go' r A 'JI' <Q, ..... 0
'lfO flllHflm'i"~flUfll'IJfl~ffU'I'I'i"l'W 

11fllAlllUf.!J;
 

'iUlm1'i::'1·rh:lu iiUtJ'f1lU~ 31 iiUl1t\1l 2555
 

e I o<:lo rv" 
'ill'lfU1UffU'I'I'i"l'W 

flll~fllJnfllth'lf1mhu~iil'lfU1U 

lflUm;'lJflllriflomi'flufll'IJ1l~ffU'I'I1VlU 

'ilfllAlllUf.!J;UilUJU 

u.. .. 
0I1'1l'l1 311iUl1t\1l 2555 

'l"lflTll U 
~ , A 

'lfO fllLfflllJ'i"lfllff::fflJ 

... ,A 'JI' Q, ..... 0
'lfO fllLHllm'i"~llUfll'IJll~ffU'I'I'i"VlU 

'i"lfllAlllUf.!J;tlilUIU 
w • 

'i"lflm'i"'i::'If'h'lU "UtJ'f1l'lln 31 iiUl1flll 2556 

o I q Q,I d' 
'ill'1fU1UffU'I'I'i"VlU 

fll1~1llJ'i" lfllrlll1I'll th 1.1 ~ iill1 UlU 

111Um;'lJfll1riflm:i~llUfll'IJfl~ffU'I'I1VlU 

'ilfllAlllUf.!J;tlillflU 

01 run 31 iiUl1t\1l 2556 

'i"lfll'I'JU 

~ • A 
'lfO flllfffllJ'i"lfllff::fflJ 

Q,I' I A 'JI I Q, Go' 0
'If0 flllHllm:i~flUfll'IJll~ffU'I'I'i"VlU 

'i"lfllAlllUf.!J;JtlillflU 

'lJ1'Y1 

33,828,576.16 

(16,961,860.01) 

(16,866,716.15) 

(12,750,915.85) 

12,559,975.00 

190,940.85 

21,077,660.31 

(4,401,885.01) 

(16,675,775.30) 

21,077,660.31 

(4,401,885.01) 

(16,675,775.30) 

'lJ1'1'1 

1,697,420.19 

(1,460,022.18) 

(237,398.01) 

(1,697,420.19) 

1,460,022.18 

237,398.01 

:illJ 

'lJ1'1'1 

35,525,996.35 

(18,421,882.19) 

(17,104,114.16) 

(14,448,336.04) 

14,019,997.18 

428,338.86 

21,077 ,660.31 

(4,401,885.01) 

(I6,675,775.30) 

21,077 ,660.31 

(4,401,885.01) 

(I6,675,775.30) 

tl! 1'U~ 31 n'U';)lfUJ 2556 une 2555 ff'U'Yli'Vltf~'1i'~~l!ij'U.n'U!1:J'Uff'U'Yli'Vltf'IJ'Cl\l"h'U.n'U 

m 'j ~~\Pl U~~:ij'1 '11 111tuf11 'Cl\l.otl 'jn~ rn 'j!tlll \PI 'j~' ~tim~ tlrnsfl1!ij 'W '11 'UA!~';) 

MAX MET:\L CORPORATiOh' 
PUBLIC COMPANY WAITET 
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.c:::t. ~ \II 51 Q.I Q.I .c:::t.
15. .fIUU~'U ~~'n)fll~V1~'IJt)J'I1 

• y y 

fIllj !~'W,~'HJnnl'1~nj'ty;f11'W1W'llflf'Hllll9lfll'iWJf1fl'jl111~~ 1'W 1'W19l1lJl1hfu~'W hw'l ~BI9l'jlf1lij 

~tltJ~~ 23 ffll'f i''lJ1l 2555 ll~~~tltJ~~ 20 ff1'l1i''lJ1l 2556 !~'W~'W 'hl fIllj !~'W '~'jtlfl1'j19i~1j'ty;!~'W'jltJfl1'j 

N~lll9lfll'i1~i1fl'jl1'j~M1NlqJ~fi119l1lJ1Jty;1l~~5Il'WfIllj'\Jtl~~'W'Yli'l'l6H~~Md' ff~tJ'~~'W'\Jtl~fl~lJ'lJ1rJ'Yl 

... '"
y 

~~'W 

~ I I g,I, ~ v 
1~'U 'il1VC11~'H'U lflln''UfIl 

fI11~~n~W·IC1'1.h~iV'll'UVn!ml'U 

11)J 

fI11~~n~'UHC1'I.h~iV'll'UVn!n~l'U 

11)J 

.. 
.c:::t.oiQ oiQ QJ 0 

16. ,.,'UtT'UN~'UYI'I11~~ 

il 'j ::fltl'U~1tJ 

31 i'U11fl)J 2555 

'IJl'Yl 

31,515.88 

179,031.70 

210,547.58 

tu 1'Uofi
 

31 i'U11f1)J 2555
 

'IJl'Yl 

179,031.69 

179,031.69 

MAX METAL CORPORATlm,
 
PU8LiC COMPANY LIMiTEr
 

I .d. QI g) 

n'1'U'Ylm~ 

lWh11('U1f1l'J'U)
 

ffl'H1'IJlJ
 

'IJl'Yl
 

(31,515.88) 

(59,132.25) 

(90,648.13) 

. . 
I dCII iJ munsur.. 

l'Ufhh('U1f1l'J'U)
 

ffl'Hi''IJlJ
 

'IJl'Yl
 

(59,132.24) 

(59,132.24) 

31 i'U 11fl)J 2556 

'IJl'Yl 

119,899.45 

119,899.45 

31 i'U11f1)J 2556 

'IJl'Yl 

119,899.45 

119,899.45 

. .
'" '"... ...
W 1'W'Yl W 1'W'Yl 

31 i'W1lfllJ 2556 31 i'W 11fllJ 2555 

'Ul'Yl 'Ul'Yl 

569,000.00 769,000.00 

801,002.46 701,268.90 

1,370,002.46 1,470,268.90 
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• ., + 

tl.! 1Ul1 31 TIU11f1lJ 2556 ml~ 25 55 !~U fj'~m~tI~ffhl1)1fl'fihl1m';j'\"jlW'If6!~Ufl1';jfj'~lJ i U 'nJ ~ ').. .. .. ., 
rl'tutlJ1',*!~U l.h~!fl'Ylijnl'I1U~';j~tI~nm 90-120 1U U1:l~ijfl1';j~~~flm1itl1ufll'l';jl~fltl~~MOR+1 

" " 
'l::l t Q.I ~ t::I I d .<::::to QI .c:I ~ Q.I 0 J.<::::lo 91.a ~ .<::::to 0'..J, .o!:::t 

1'1 fliJ !'YllflU'Yl-nYfl.:liJ fltll.:1' ';jfll'lllJ'UHI'YlcIJ lJfl1';j~~U ~'Ifl';j~'l1U!.:IUfltlm~tI~'ffU1l1fl 'fi U1flU '\"j 1 tl.! 'IftI C)j'.:I 11.. ., ., 
~~ '111''fi U1flU '\"j lW 'If6 mu U fH~ un 'JfU ~ ~hIl~U fj'~lJ '1'1.:1 ~1 U1 U 'U~rr'Yl cIJ ~.:I ~~ 1J';j~!fl'Yl!~U'l1i1 iYutllPl..
 

QI 0 ~ OJ 9J J OJ ~ Q.I 0 ~ J ~~ OJ I .c:l.c:S .QlQ.l I ~
 
U ~'Ifl';j ~';j1lJ'Yl.:l';j'U';j~flm'Utll'lllJfll'l';jl~~U ~'Ifl';j~ 'Yl.:lU'l1U 'ffU~.:Iflm1lJfl~l'Im';jlJfl1';j'llfl.:l'UHI 'YlcIJ 'YllU'l1 U.:I
.. ., 
11lJf111J';j~fiU!~lJ1.:1!~U 

.. 
17. !1ll't'i'nfll'ullm'~!1ll't'i'n0U 

'" '"'" .:I'lJfl1';jl.:lU';j1lJ .:I'lJfl1';j l.:lUl'l'\"jl~fl1l ms . , , 
'" "" '" "" W 1U'Yl '" "" W 1'U'Yl "" W 1'U'Yl'" W 1'U'Yl 

31 n'U11fllJ 2556 31 n'U11f1:JJ 2555 31 n'U11fl:JJ 2556 31 n'U11fllJ 2555 

'IJl'Yl 'IJl'Yl 'IJl'Yl 'IJl'Yl 

v v " 
11l111'U"" msrn 586,061.05 1,921,754.15 586,061.05 1,920,024.46 

",v ""'" 11l111'Utl'U 3,796,539.00 7,910,079.25 3,547,130.50 7,588,639.25 

';j1:JJ 4,382,600.05 9,831,833.40 4,133,191.55 9,508,663.71 

." 

v ""'" 1J v!1l1'l1UflU ';j~flfl'U1Pl1t1 

"" '" '" .:I'lJfll';j!.:I'U';i1:JJ .:I'lJfll';j!.:I'U!,l'\"jl~ fl1l rns 
, , 

'" "" "" '" "" '" ""'" W 1'U'Yl 

31 n'U11f1:JJ 2556 31 n'U11fl:JJ 2555 31 n'U11f1:JJ 2556 31 n'U11f1:JJ 2555 

'IJl'Yl 'IJl'Yl 'IJl'Yl 'IJl'Yl 

til 1,*~1t1ti'l.:l~1t1 2,063,383.40 1,924,653.97 1,972,383.40 1,833,653.97 

W 1'U'Yl W 1'U'Yl W 1'U'Yl 

",v ""'" !1l111'Utl'U 341,796.31 455,300.85 190,827.81 224,860.85 

" v "" 11l111um:JJ'ff';j';j'\"jlm 844,503.70 5,017,910.41 844,503.70 5,017,910.41 
"j 

fl'U" 546,855.59 512,214.02 539,415.59 512,214.02 

';j11J 3,796,539.00 7,910,079.25 3,547,130.50 7,588,639.25 

MA..X METAL CORPORAT10f\
 
PUBLIC COM?AI\JY LiM'T<:-;
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18. i11'i~Nm~\U'Hl'lh~lmn1'Vn!flHU.. 
" fl1'j~rjf1-w\.!~m'lh·~ lt1'lf,rl'lUnH\.Jij'jlt1r1~t~tlfl~·:rU 

" . 
rllll~'titJ ihJr£~1\J'Vi 31 -TI'U11i'l:IJ 

2556 2555 

1Jl'l'1 1Jl'V1 

\!t1~lil'il~'IJ'U'IJ~Hm'i~f;!nYl'U tu 1'U~ 1 :lJn'ili'l:IJ 778,398.67 505,664.28
 

ri''U'YJ'Unl'i 111'1J~nl'iil'il~'IJ'U 115,048.96 251,610.09
 

" ~~m1ilJ~llJ 21,190.84 21,124.30 
v 

llUff'Ut1~t1~'illm'fUn~1'Ut11~~n (315,141.22)
 

\!t1fhil'il~'IJ'U'IJ~~m'i~f;!nYl'U tu 1'U~ 31 -TI'U11i'l:IJ 599,497.25 778,398.67
 

'jI .q G\ rI fVQI.d.GJ!ilGJ 0 .... 1 
'lJ 'fl~1l11J \PI ~1'\.J mf1f11'j'lJ 'j~1J1W rm IPll1J'I1r1 

tV 

f1f1W IPlrYlfflPl'j 'lJ'j~f1'\.Jfl en ~ 'If ~ urmnru1WlJ'j~1J1Wf11 'j 

" " 'I1iHY'\.JHrI'lJ'j~ lt1'lf,r'lJ'fl,mUf1~l'\.J ij~~i1 
'jI I ~I 

'jtltlrl~ 4.17205111tlu 
" , 

'jI r ~I

5fl'jlfll'j~l.!t~l.!I~tll.! 1~tIl11 ~ tI ',jtltlrl~ 6.50 - 7.50 lItlu 

'j/ I -='1
tlfl'jlfl1'j'lltltlfl 'itltm~ 5 - 15 lItlu
 

'"
 lflEltlf.UmtI 55 iJ. 
<!l SI 

19. 't'J'J.U'iOU't:'!U 

'lJ'j~f1'fllJ${1t1 

" " . 
ifu'i1f11\lll ifu'i1f11Ull 

31 lU11f11J 2556 'I1f11fl11J 31 lU11f11J 2555 

. " 'il1U1Ul:!U ~1U1Ul~U 

l.J1\1 l.J1\1 l.J1\1 ~U l.J1\1 

l]U'ilfl\1:auIJU 

- ~Uff1jjqj"'U'I1f1 1.00 1,833,263,204 1,833,263,204.00 1.00 1,833,263,204 1,833,263,204.00 

lJ1fllV/1Jl]U 1.00 2,166,736,796 2,166,736,796.00 1.00 

1.00 4,000,000,000 4,000,000,000.00 1.00 1,833,263,204 1,833,263,204.00 

" ~"- l:!Uff11JqjflU nfl 

"" ~ ~ -l:!Uff11JqjffU'I1f1 

1.00 

1.00 

1,833,263,204 

1,833,263,204 

1,833,263,204.00 

1,833,263,204.00 

1.00 

1.00 

1,833,263,204 

1,833,263,204 

1,833,263,204.00 

1,833,263,204.00 

11Jlllt1'\.J 2556 ij1J~I1:ll.!l'flmr'\.J1'llvi1Jl'J '\.J 

'" "~'Yl~llJtI'\.J"lf1 " " 1,833.26 rIl'\.Jl!l.! I ~ 
.J "'., 11)" "'.,

1 inn C}f~lJ'jll'Yl"1 b~"~'Yl~llJtI'\.Jf1lJ 

MAX METAL CORPORATiOt,
 
PUBLIC COMPANY LIMITEr
 
\lW'rl u,loIn-dlJJv.-AAI.)-i1hH"'.rU -:i,nllf; (1J'I'I"~" 
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"" OJ ,

20. fll'i'U'i'Ml"H)~ fll'i'tflU flU 
q 

1~f:l'l.h~ff ~~~fl~'U~'l:i'YI"1 h.l fl1'j'U~'I11'j~~fl1'j'YI'U flfl fl1'j~lH1 f~~tl11:lJffnl1'jf:ll 'Uf1U 

o ~ I I .J. 0 lJ] ~.di fJ} .d
~l!'U'U~l'Ufltll~~m'Ufl~tl~~fl1'j~l'j ~ ~ 1C)j'~ ltl'j ~ff'jWtlfl~'YI'U'YIt'I1:lJ1~ff:lJ• 

~1:lJ~'Ufl1'j!~'U'j1:lJ W 1''U~ 31 TI'U11tl:lJ 2556 U~~ 2555 Uff~~fl~'jl'Yidff'U~m'J'U!rJ'U 0.29 : 1 . 
OQ.l	 ~ IIC::\ Qld QI Q.I 1 

U~~ 0.30 : 1 ~l:lJm~'U U~~~'Ufl1'j!~'U!'i!'Wl~f1llfl1'j W 1'U'YI 31li'U11tl:lJ 2556 U~~ 2555 Uff~~fl~'jlff1'U 

Je::J. d	 0I	 Q.I

'I1'Uff'U~fl'VJ'U!1J'U 0.11 : 1 U~~ 0.11 : 1 ~l:lJm~'U 

21.	 th'if~U.l('iu.n~)mli!~u'~ 

fl1ih~'U l~~i''Un 'Utll1 'j(~l~'YI'U)ffl'11i''UiJ'l.h~f1fl'U~1t1 
OJ • 

'1Um'.i~U'.i1tJ	 '1Um'.iI~Ulll'Vn~fi\lfll'.i 

ffl'l1i'UU	 ffl'11i'UU. .	 . . 
ffU"l'~1Ui131 '6U11i'1tJ	 ffU"l'~1Ui131 '6U11i'1tJ 

2556 2555 2556 2555 

Ul'l1 Ul'l1 Ul'l1 Ul'l1 

i'h1,r~lfJ('.ilaM)mih~u1~'uUif\l~1Ju 559,957.40 

miil~uMn)fllHl~1Jt)J; 

i'h1'lf'~lfJ('.ilaM)miil~uM'.iijfll'.iW~1Jt)J; 63,185.40 (94,244.79) 35,780.28 (62,728.90) 

NClfl'.i~'I1U\llflfl1'.iltl~fJueiW'.ilmih~u1~ 27,462.73 35,396.50 23,351.96 35,396.50 

. ~11,r~lfJ('.ilfJ1~)miil~u1~~i'uI1Ufh1'.i'l1~ij'll1~'IlU 90,648.13 501,109.11 59,132.24 ( 27,332.40) 

MAX METAL CORPORATIOf', 
PUBLIC COMPANY L1MITEC 
~r'l11:".m"i]J";A"FI';11n\",#u	 ,,"';(1 :1) .........""
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~H'llPil\l'j~whHh 1'If'~lrJ('j lrJi~)flliJt~'U i~~f11'U 10! 'illfHl1'l'j'l'11\lUty*~1rJfl\9l'jlflliJ~''lf' 

ffll1i'1JU ~mY~rr'U~ 31 i'U11fllJ • 

fil1';j ('IJ1~'tl'U)ri~'UfIli1 i~'U M 

fii1,r~l£J(';j1£J1~)il1i1 i~'U 1~f'h'U 1 ill~1£J 

i~';j1~~£J'cl~ 20 (1J 2555 : ~~£J'cl~ 23) 

(';j1£.1M)fi11,r~l£J~ 11iff11l1':ifl'l1flflli1I~'U M 

~'clll~ fl~1'li1m11~ti'l11iMu'U nfl i 1Jf 

'IJ1~'tl'U'Y1HfIli1thl\l~u'U~11i1~i1Jfl1:J'U 

ff'U'Y1ivUJfIli1I~'UM';j~i~utlJ; 

'IJ1~'tl'U'Y11'lil1m'U~~~~11i1~i1Jf~'I111l1'cl~ 

fi1H~l£JfIli1I~'U M'IJ~'l,:n~i1 \I~U'U 

~'clfl';j~'Y11J\11flfl1';jltl~£J'Ui~';j1f1li1I~'U M 

fi11,r~l£J( ';j1£J M)fIli1I~'U 1~ 

25561tW~~ 20 (112555: 1tW~~ 23) rh l'lf'~lrJ('jlrJi~) flliJt~'U i~~U'fffl\l i-3' 

. . 
ff'Ut1~1'Ufi 31 i'U11f'11l 

2556 

1J1'Y1 

(lO,952,476.34) 

(2,190,495.27) 

128,453.17 

(778,722.86) 

2,903,950.36 

27,462.73 

90,648.13 

2555
 

1J1'Y1
 

(l24,457,102.63)
 

(28,625,133.60) 

108,573.38 

25,778,173.58 

3,282,584.25 

(78,485.00) 

35,396.50 

501,109.11 

'l1Jfl1';jI~'Umvn~n\lfl1';j 

ffl'l1i1JtJ . . 
ff'Ut1~1'Ufi 31 i'U11f'11l 

2556
 

1J1'Y1
 

. (31,170,168.62)
 

(6,234,033.72) 

128,173.17 

(7,198,915.92) 

13,340,556.75 

23,351.96 

59,132.24 

2555 

1J1'Y1 

(l2,332,078.02) 

(2,836,377.94) 

108,924.13 

(617,859.35) 

3,282,584.26 

35,396.50 

(27,332.40) 

MAX fv~ETAL COR.POR.~.TIOr
PUBLIC COMPi,NY Ul,!jTEr 
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112556 

112557 14.13 

112558 20.51 

112559 

112560 13.58 

'.i1lJ 48.22 

tJ~ t ~ !JJ G , 00

fll'Jl M'UllUM 'Uff'Ufllffll'nl:aUll~~'l1'U1~111l'l'¥1l 

.l.. !lI d U.. .. t nU ' t!ll' .. ..;G'lHlff'Ufllffll1'il:a 1"tl~'I.J ')j' ll~::fll ')j''illfJfll1r-l~''~'U 

'IJl~'VJ'U'illfl1q!~fhiY'Uti'lf'l'lll1li~~~~'l1l~::(1lfJfll1i~'Ufl~'I.J) 

e ~ A A Y d. QI 1 1'!JJ<lI
'IJl~'VJ'U'illflf1lff'l'll'~ff'Uf'll'¥1fJ'l lJ fl1'I.JlJ~'I.J 

fil t oM'~lfJl~fJ1ti'I.J'Vfl.rfl'll'U 

" 
l1'nff'lfffJ'il~ffru 1l~~(1lfJfll1 i~'Ufl~'I.J) 

'II u 

flll'Jflll~~'l.J1fll1 

fhl~~mlf'llll~~fhi~~ll1UlfJ 

fll H~lfJg'U 

11lJ 

" . 
ffll1i''I.jtJ ih.J~frj'Ufi 31 n'U1lf1lJ 

2556 2555 

'IJ1'¥1 'IJ1'¥1 

(ui''I.J'I.J~'ltmi) 

1,158,639.66 13,235,641.26 

95,510,089.25 629,970,167.38 

(1,158,639.66) (2,784,473.29) 

137,025.57 

3,232,476.67 4,855,939.69 

(3,824,853.05) 123,856,940.45 

840,000.00 788,600.00 

661,124.12 703,227.48 

10,669,158.69 6,975,453.97 

107,087,995.68 777,738,522.51 
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~'IJf11'H~'Uml'n~fillf111
 

ffl'l11'IJiJ if'U~fl1'U~ 31 n'U11fUJ
 

2556 2555 

'IJl'V1 'IJl'V1 

(tl1'IJtl1 ~ hui) 
tld 1 .." d , 0rnn M'Ulltl'l~ 'Uff'Ui'I1fflI11l1tlml~~1'U1~'I111~'VI1.. 1,158,639.66 13,235,641.26 

~.. "0 d il '"' .. 1Wttl • 1'" .. .9
CJ1tlff'Ui'I1fflI11l~ 1~(Jfl'IJ 'If ll'l~i'I1 'lf1l1tlf111Nll~tl'U 36,129,962.75 175,796,688.66 

'IJ lfl 'J'U1l1n\j'Ifhff'U ti'1f1~1'I1 iltl'lfl'I~ ll'l~(11tlf1111tl'Umi'IJ) (1,158,639.66) (2,784,473.29) 

'IJ lfl 'J'U1l1nf111ti'tltlfl11~'U II~'J'U 1'U'IJ'i'l1'V1 de tl 28,200,000.00 

fh1,*~lm~tl1n'lJ'Y'l'lrn-nu 3,232,476.67 4,855,939.69 

" 
'I1Uff~fftlll~~ty 1l'l~(11tlf1111tl'Umi'IJ) (7,725,818.33) 9,091,579.89 

flll'Jfl11'I ~ 'IJ'if11 1 840,000.00 788,600.00 

flll~tl:lJ11i'1111'l~flli~ ~ l'11'Wltl 661,124.12 703,227.48 

fllH~ltl~'U 6,384,437.40 6,019,182.46 

111.1 67,722,182.61 207,706,386.15 

23. 
~ ~ 0 , 

m~la-t!tl'Utl'IJ'i1'f1Hm~l-:lUillUt!nVln.Ia-1t!-:llt! 

'lihi'VIcIJ Ul;l~'lJhr'VI~mJ'lh~flV'lJTi1n'il 2 'lh~l.fl'VI iiv 'lJ1Ei'VIcIJ ~lliJ'UTi1n'ill~tr.lti'lJfl11ifl'H1 

Ul;l~~l'H,j 1tJ~~\PInW~m ~fl !ll;l~~l!iJ 'UTi1n'il1'Ufl11~~ \PIUl;l~~1'H,j 1t1lfl~V'limfll;lfl11lfl£lm lfl~V'ltJ'UlPi'• 
d d '" .. 0 liJ 0'" " '" ~ liJliI
fl!C)fl;l"ll'U1flll;lfl HIsns tJ1'UtJ'U \PI fl1 1'i("lllfl'VI'U) 'il1flfl11fl1!'U 'U'I1'U"llV'IU\PIl;l~'ff1'U'I1'Ulflfl"ll'U'il1fltJVfl11tJIfl•

" " . 
11:t.J11fl~'U'VI'U"llltJ"llV'I-ff1'U'I1'U'I1'U V~N h~\PI1:t.J m:t.J11tJ'I1'Ufl1nh~'lf:t.JflW~m1:t.Jfl11'lJ111'V1cIJ f11'In 

3/2553 ii:t.J~1,r'H tJf'l~l!iJ 'UTi1n'il1'U-ff1'Ulfl~V'I i mfll;lfl11lfl£l \PI111:t.J~'I1\lim tJl'U£J'U IPi'Ul;l~1\1U 'VI1fll\PI V1 

ft'U 'VI 1'W tf~'U u~ l;l~-ff1'U '11 'U h1'U nft'U l'i'1fI 'I m i1 v l;lfl'H dfl nl'i'1 1f'luuan \PI 1:t.J -ff1'U '11 'U 
, , '" 

o ~ .do..e::::t. 0 ~ do ~ I msf'lll'U 'U'I1'U'VItJflll;l fll!l;l~flnfl1l'U 'U'I1'U'VIfl1l'U 'UVtJ 
'" 

MAX ME-'-AL CORPORATIO'~ 
PUBLIC COMF'Ar'~Y L1MiTEC 
I~"" Illln.J(1l';-Al~l1"i\h11"'.r\.i, ;i"'!n;:.: !~""""\lJ"'" 
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'nU1f1'111 fl mr'U1U 

til1'.i,Tuffu 

11) 3/<!i
'.ilU lfH.lU 

''13/ 1 '1fl1 'lHl1U umrure 

fllH~l[1'1U fllnihn'.i 

3/ '" 11 Ul'.)U 'VI1'1 fll '.it'l U 

til1'.i('Ulfll'.)U)rluum1ii~u 1~ 

1 '1'" d-"'=lo lrI'J/
rn 'lf1l1UftllH'IU lfl 

til1'.i('\Jlfll'.)U)tYl11i'lIU 

.Clt, QI 0' I 

'ffU'VI'.i'VWlIl :IJ'ff1U'I1U 

.Clt, QI c/d. 
'ffU'VI'.i'Vwuu "1 

ffu'VIi'~u~1u1~uUff1U 

'11Jfll'.it~U'.i1:IJ 
" . 

tYl'Hi'1JU ffU'fffl1UVi 31 iU11f1:IJ 2556. 
o.Clt, .c::t o.Clt, I o.Clt, .c::t.Clt, 

fl1'.iflltUU'I1U'VIflltUUtl~ fll'.ifll!UU'I1U'VInruan 

ff1U'I1Ufll'.i,rfl111U'l~ ff1U'I1Ufl1'.if-li1l1U'l~ 
o , .o::!t QI 

1Il11UlmmU'I1Ifl'.ifl'l 

111'VI 111'VI 

96,185,343.00 28,037.38 

675,253.75 28,037.38 

492,913.42 7,011.15 

(252,607.35) (1,800.00) 

(9,538,431.57) (1,785,067.51) 

(577,785.61) 

1J1'V1 

96,213,380.38 

703,291.13 

499,924.57 

(254,407.35) 

(11,323,499.08) 

(577,785.61) 

(8,622,871. 75) (2,329,604.59) (10,952,476.34) 

(90,648.13) (90,648.13) 

(8,713,519.88) (2,329,604.59) (11,043,124.47) 

1,655,230.53 

47,832,196.14 

24,033,930.51 

1,655,230.53 

47,832,196.14 

24,033,930.51 

73,521,357.18 

,. 



• • 

• • 

41 

" . 
rlnd'uiJ fflJl1~1lJVi 31 ilJ1lfUJ 2555 

llfJ'~1I1flfllnJlfJ 

fhh,flJ~lJ 
liJ 91 •

llfJ!~~lJ 

, ~ llI' 1f1ll'If1J1fJ urmsne 

~h 1,*~lfJ1lJ flllU1'111l 

1lI '" 
I91lJVJlJ'VIHfllll~lJ 

fil h('tJl~VJlJ)titllJ.fllii!~lJ'~ 

~h 1,*~lfJmii!~lJ'~ 

fil h('tJl~'VIlJ)rlnd'uiJ. 
'" ... ~ 
rru 'VI1'VWtl11l 
':::Ito QI c/~ 
fflJ'VI1'VWtllJ '1 

fflJ'VIf~~~'~I~UlJri1lJ 
'" ... ~ 
tru 'Vl1~ fJl11J 

.4 ~ ~ 
24. Ul':i8~'il8't1Hfll'n~u 

o.£:lo d o.£:lo I o.£:lo e:t ':::Ito 

flll~ l!lJWlllJ'VI ~ lllJlJtlfJ mr~ uuunu 'VI fJm"fl 
'U 

"hmllJflllf-li;l91um~ 

1Jl'V1 

647,834,180.16 

7,412,844.81 

1,763,290.61 

(455,694.99) 

(135,464,273.02) 

(126,743,832.59) 

(501,109.11) 

(127,244,941.70) 

2,290,455.72 

11,296,674.27 

75,151,213.43 

fllllfl'l:l1911 

1Jl'V1 

2,275,467.17 

2,275,467.17 

2,049,958.35 

(81,550.00) 

(1,315,669.15) 

(641,476.41) 

2,286,729.96 

2,286,729.96 

l11J 

1Jl'VI 

(tli'1J\J'l~lmj) 

650,109,647.33 

9,688,311.98 

3,813,248.96 

(537,244.99) 

(136,779.942.17) 

(641,476.41) 

(124,457,102.63) 

(501,109.11) 

(124,958,211.74) 

2,290,455.72 

11,296,674.27 

75,151,213.43 

88,738,343.42 

24.1 u lt11Jltlf1lllJ1'11l1f1'J11J!~t1~'VI1~f1l1!1'U 

lJ1lT'VI'1 lliij'U lt11Jlm.h~flfllJ1i1m11J\OI11ffln)'U'rl''U1f'Vll~f1llI1'Ul'~flf1l1!~~n-1I 1'1'11 m-rifl 

1lI 
f1l1f11 

d , ... d" 
24.2 fI 'J11J !fftl~ ~lflfl\Ol1 WlflflllJ tI 

, ", 'j/ I 

fI 'J11JIfft1~ ~l mJ\OI1HI fl fllU mn~ 'illnnrntJil tI'U!! tJ iN 'IJ fl~fl\OI11~flfllUtil 'U eu1f1\01 ~ ~ ~~ ij 

f-Hl m ~'VIlJ~ fl f-Hl fll1 ~1!iJ 'U ~ l'Ull" ~m~ IIff11'U ff~ 'tJ fl~ mi1J lJ1lT'VI 1~ un ~1J lJ1 IT'VI ij ff'U'VI i'~ e11!"~ 

1t.,0J( METAL CORPORATIO~, 
PUBLIC COMPAp·JY LlMITEC - .. . 
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;)1'U1'Ul~'U 

31 n'U11l'llJ 2556 31 n'U11l'llJ 2555 31 n'U11l'llJ 2556 31 n'U11l'llJ 2555 

4.97 29.12 0.625 0.75 
~ 

HUff'UN~Ul'I'lh:i: 0.57 0.77 15.00 15.00 

-"=' io'4 t A 
1'l'U flam: a:ff'U 1l1fl'I.Jl'Il'IM'U.. . 0.30 0.30 6.00 6.00 

;11'U1'Ul~'U 

tu 1'Un 

31 n'U11l'llJ2556 31 n'U11l'llJ 2555 31nU11l'llJ 2556 31 n'U11l'llJ 2555 

l~'U~hfl1iUll'l1'jtl'j:Ul'mn)lJ"'1VlV 
~ 

HUffUNl'IUl'I'l11'j: 

.  i1.:!l t A 
uu Qam:: a:ff'U 1l1fl1Jl'Il'IcHI'U 

4.38 

0.57 

0.30 

15.55 

0.77 

0.30 

0.625 

15.00 

6.00 

0.75 

15.00 

6.00 

24.3 f1111Jl~ t1~ 'illfi tll'l 'i 1UCl ru1J~ t1'W 

td tI~ 'ill fili 'i m 'i 1J'VI1~ f11'iffI'll tI~ V~ £i'VI 'Y11nVn'i fi'ilmn'l'W1J'i ~ t'VI f1'.	 . 
24.4	 f1111Jt~t1~~1'Wf11'ihri1'Wt~tI 

v~£iWI iJml1Jt~t1~~1'Wmrt ,ri1'Wt~tI'illfif11'i ':iJ'~1'1JG]h'i~l'i~ 'illfi~ fil'i~f11'iff1 mh~ ''i~1'l11J 
'" '" V~£i'Y1''1 iJfiW~ 'ill'iW lf1111J rrunsnt 'W rnr,htlGJfl'i:l'iU'IIt1~ Cl fil'i'U msff1n~ Cl: 'i lt1 t 'Wf11'i ~ 'ill'i W1 

OJ 

I 'jJ • 'jJ	 ' jJ' , 

t ,ri1'W l~tlUCl :iJ'U lt11J1t1f11 'i~~~ llfJtll'i Uff ~ fftl'il: ffillffTYi 1'v Cl fil'i Um 'iff1 U~Cl:'il t1Yi f11~ 11'il: 
OJ U	 OJ 

1Jl 'lI) 'PQJ 0 tX Ji v ~ ~ I d v 
l1J t~ 'iV'lfl'i:l'i 'W CJf ~f.lV'il'i 1'j l'lftll1t'VW~'Vl aum 

OJ 

24.5 1JCl~lt1~1i'jnJ 
OJ • 

tdtl~ 'illfii1'U 'VI 1''Vl rJ'VI1~f11'i l~ 'U'th'U t m.lhr~tI~t 'U1J'i:ums ~ t1: ~'U UCl~ l~ 'U~~1J~1~ "l tll'l'il 
u OJ	 OJ 

~tI ruttl t ficrlfitJ~ nVtll'l 'i 11'l Cll~ ~lt1V~ l'i 1'i 'IItI~ vi£i'Y1'1 ~~ t~tI 111J Cl~ lt1~ li'i'i1J'II tI~ ff'W 'VI 1''VltlUCl: 
OJ • 

'" l'iUff'Umerm l~'U i~fi'tiTJ'il: i:iJtll'lfi~l~tI~l~t~'Uffl'i~ffll'iillfimJCl~ 11'l11J1J'ill;'
U OJ U 
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. , 
.t::l rv ~Q.I.::Iet V QJ'

25. 'i 1£Jfll 'i1'i fHlnuU 'i'MnruflfJl'Ut:I ~ flU 

1J~'IJ'YJ<1J ~'i remrus. fi'iI~ ff1~Wn1J1J~'IJ'Yl ~ l~ fl1'lfV~ n'W 'i 1ern'i1i'i. n'il i~ tl~ 1111:1 'W 1U\9l1lJ ltlWcn~ 
~ 

, I , " 

\9l fHN11lJn'W 'i~'W:h~1J1'IJ'YJ<IJ n1J1J~'IJ'Yl'vhn fl1'lf~N n'W ~~ l1:l'WLU\9l1lJUfl~1i'i fi'ill \9l flmm'ifl rml1~i~ U 
lilY 'Glj!1 • QJ

25.1 'i1fl t\9lu,,~m &'If'il1m~'H11~fl'W 

.. 
.c::il, QJ ~ ,qq V QJ 

'jlUflll~'jflilflUfli1flll't1lflFJJ'U&:lflU 

31 ... 31 
'jlV'1f11l1flfll'j'IJ1VffUfll 

" '11 Uff'l ffVll:::ffW 
'U u 

'jltJfll'j~'jnilnUU1'll't1r.i~tJ 

(ifl~e.Jfl1l1mufll'jt1u'j1:IJU~1) 

'jlvM~lU1'111'j~f1fll'j 

'jlV'1~tiWJfl 

'jlvM~l'lJ1fll'j 
.c::il, QJ CIt. qq i1 QJ 

'jlUflll~'jflilflUflilflll't1lflfJ1'U&:lflU 

... 31'1 31 
'jlV f11l1flfll'j'IJ1VffUfll 

" 'I1Uff'lffVll:::ffW
'U u 

U1VUlV 

msfil'l1U f1'jlfll 

'j lfllfi~fl"'lhlJf;U 

lflV~'l'jlfl~mfl 

'jlfll~l:IJfftytyl 

U1VUlV 

flmi I'llU" 'j1rn 

31 ., "" 
~l:IJ'lJe.JUU'Y1fl~f1"'l 

'jlfllfi~f1"'li1:IJnU 

'jlfllfi~f1"'l~1:IJnU 

'jlfllfi~f1"'lhIJf1U 

lflV~'l'jlfl~mfl 

'jlfll~l:IJfftytyl 

'luflm1unlJ 
" . 

ffl'l1~'titJ ffUfffl1Ufi 31 iU11fl:IJ. 
2556 2555 

Ul'Y1 Ul'Y1 

241,212,433.00 

.1,126,401.48 

48,020,985.07 

'luflm1umv'l1:::nllfll'j
 

ffl'l1i'UTI ~U"1f11U~ 31 i'U11fl:IJ
 

2556 2555
 

Ul'Y1 Ul'Y1
 

452,001.50 2,219,410.80 

36,000.00 36,000.00 

24,000.00 24,000.00 

55,182,930.00 

1,126,401.48 

8,634,018.61 
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31 :6'\.1111'l11 2556 

1Jl'Vl 

31 :6'\.1111'l11 2555 

1Jl'Vl 

31 :6'\.1111'l11 2556 

1Jl'Vl 

31 :6'\.1111'l11 2555 

1Jl'Vl 

.,.... 
~fl'H'\.IV'\.I 

uilr'VlVV£I 

222,244.05 5,140.00 

I 'j/Cl OQJ 

25.3 fI1\01 tllJU'VI'U ~lJ'i 'Hl 'i 'ff1f1ill 
'" u 

'.:IlJf11'iA1'U 'i llJ/.:IlJ f11 'iA1'Um 'Vn~n1)f11'i 
., . 

d1'111lJiJ ff'U'l'~1'UVi 311l'Ul1f1lJ• 
2556 2555 

1J1'V1 1J1'V1 
<I ., 

ml1h~ lt1'1f'U'i~tI~ff'U 2,095,000.00 3,728,000,00 

~"lh~ lt1'1fu'I1 «.:Itltl fHllfl.:l1'U 80,648.05 186,458.00 

2,175,648.05 3,914,458.00 

rl1 \01 tllJ U'VI 'U~lJj '111 ~A1:1 'U~" 1J 'i ~ 1tI'lfU~ ~ 1 tIt ,rUf; ~lJj '111'iLA" ~ fl ss lJ f11 'i'Unauj 1J'VI "1 
'" '" 

... 1 'j/ I . d ~I QJ ~ lI)" 1 ~ ~ ... 1 1 d"d d 9J , 
lJ'i~fltllJ~ lt1f11\01 nuu'VI 'U 'VI [lJ'U\011A.:I'U t~Ufl WWt~tl'U ~"lJ 'i~ tI'l1''U 'VItfltll'Utl.:l Am~fI1\01tllJU'VI'U fl'i'i lJf11'i 

, iI 'JJ I 

'illJ hHi.:l ~,,1J 'i: lt1'1fu\01 nuU'VI 'Ut'U 'i 1J tl'U l1.:1U ~lJ j '111'i 'U tl.:llJj 1J'VI "1 '11 in tlO.:llJfI fI "Vitl1 '11 'U ~\011lJ
'" '" . 

~QJ d .c:::I QJ oOJ 

u'i 1:J 'VI ttl lJttl'l''Vl tlJ 'VI" 1)1fl~
 

lJj1J'VI 'l'tIllJ A'Wtln'i fl'Ui'l''VI'1 ')1f1~
 

0.1 QJ QJ d" 

" fl1:J W: fl'J llJ 'l'lJ 'Vl 'U 'Ii 

lJj1J'VI tltltl 1~ tlf11'i~tl,r'W'YIl.:l \01'i.:l.
 
'j/Q/C). QJ ~ QJ 

~ 'iuu'if11 'i \011lJ 'l'ill nnu 'i '111'i 1) ~ f11 'i 
'" u u 

(~.:IU~1'W~ 1 mfltl1f1lJ 2555 ~'W~~f11'iA1:I'W 
j/Qlc)' QJ C). <II ,c:!f, 

~'ilJlJ'if11'i\011lJ'l'qjqj1lJ 'i'l11'i1)~f11'i A'W tl.:l1)lflf11 'i 

tlmiifl fftllill 1)-v u 
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, 
26. 11Ufl11nhjm~'t1'I.Jm~Htri~mrfl 

ils~ f1 eu fi''";1tI 

'l1Jfll11~'U11:lJ 'l1Jfll11~'Um'Vm:nllfll1 

ff I'lli'1Jtl 
~ . ~ . 
ff'Utl~1''UVi 31 '5'U11f1:lJ ff'Utl~1''UVi 31 '5'U11f1:lJ 

2556 2555 2556 2555 

1J1't1 1J1't1 1J1't1 1J1't1 

.: j/ J'A I 0 

~ 11 'I1'U 1111mu 'il~ ~ 11'11'U eu 'il~'il 'I III11 1111 IIIfJ'll'11:: 
~ 

'11'11 ff'Uil~,r~'lh1::· 200,000.00 700,000.00 200,000.00 700,000.00 

j/': j/ j/.J'...g 
I1I1'11'U fl11f1111'il ~11I1'11'U au 21,792,168.44 21,792,168.44 

. 
tu -ruli 31 iU11fUJ 2556 UCl~ 2555 1J~li'Yl<1 ijm'j~~mvr'U'illf1f1l'nhfftutu1tGlh 1~HJfftutu1tGlhij 

. ~ uu uu . 
tll'l"l'U1I'j~tJ~nCll 1-3 i1111tJ1J~li'Yl<1ijm'j~~mvr'Uli~fl~~ltJ'lf1'j~ 'l'Ufl'Ulfll9l fl~\1

~ 

.. . 
'" d '" dtu 1'U'Yl tu 1U'Yl 

31 i'U11f1:JJ 2556 31 i'U11f1:JJ 2555 

'JJ 'JJ 
Cll'U1J1'Yl Cll'U1J1'Yl 

mtJt'U 1 iJ 0.20 0.78 

tn'Uw:h 1 iJ Ul'iilhflu 3 iJ 0.39 

0.20 1.17 

28. 11£lfl11'l.1~'I.J1h'l·nJfl11t~U.. 
1J~ £l''Yl<1 ij f11'j U~, '\J.ufl ~m'4Cl111 ~ ij ff1'i~ti1rity'\Jfl~iJ rifl'U l11tJf11'jtli'WYfl 'U l1rl'~~ 1Jf11 'j t~'U iJ 

2555 ~~ fl~'il1f11J~li'Yl<1 t1f1m:JJff'j'jl'llml9ln'ilfffl1JUCl~tI'j~tiJ'Ufl1ii:JJClfi1~vi:JJti1l1i'1JiJ2551 ~vi:JJt~:JJ.. ..

j/" I J/ 

n:JJ 'I'i~ fi1t}jtJtli'1JUCl~t~'Ut'Vi:JJI9i~ul'iiJ 2551 ~~t~ nuij 'U 1f1:JJ 2556 111 tJ~ltJ1J '1l11'i '\J fl~1J '1li'Yl<1 ifftli'1J 

ern 'U l1rl'~ ~ 1Jf11 'j t~ 'U ~ 111 ri fl 'U ~ U1:JJ 1!tI~ tJ 1Jtli tJ 1Jtff {j fl 'U 11 'Iffl ~1Il'ICl1 11 1fftI
.. 

f1 tt~i '\J i 'U ~ 1 111Jtu 
u 
~~ 

'JJ ~ 11) 'JJ ~ ~ , eX il CLI ~ ~ ~ ~ CLI CLI 9J ~I I G) 9J I Cl.d ~ 
'\Jfl ~l9ll'l CllI9l L19l!f119l '\J 'U ff1'U!1JtJ 'j1JUCl ~!~ 'Ut l'I:JJU 'U 1Jnl'Yl<1 'j 1J'j!uu m ~ 'If'il1tJI9l1:JJ 'j ~tJ~! 1Cll'Yl tn I9l '\J 'U.. 

~ 

119l tJij ~Cl n'j ~'Yl1J fl~\1 

MAX rvH':T!~L CORPoRATI01\ 
PUBLIC (Oi,H'ANY liMiTEr 
~... \Ill"'~["l"':;-:'l":1{''';'l;;l:''~U ;, .... :·;e l'l, ....~ ... 



91 eX 91 91 eX~
 
1'01'l1'Wnl':il'llllll::1'01'l1'Weu
 

fil '':i(~1~'Y1'W)ff::ff:IJtJ1l1V'l1~, 

'IJ1f) ':i1Vnl':i1H'lJtJl'l (~l:IJ'I1lJ1m'l1fJ 4) 

til'':i(~l~'Y1'W)ff::ff:IJ~WI1~, 

'IJ1f) ':i1VnlnH'lJtJl'l (~l:IJ'I1lJ1VmfJ4) 

'I lJfil''j '1.11A't'J'WIUAUyj11 tY1'l1j'lJU 

" .A Q.I.et Q.I 

1l''W'!A"J'W'tl 311i'W11ft". 2555 

til'':i(~1~'t'J'W)~fl'lnl':i,y1lil'W'l1'W~Vf)d;f) 

tilh(~1~'t'J'W)ff1'l1i'lJ'l1~ 

'IJ1f) ':i1Vnl':i1H'lJtJl 'I (~l:IJ'I1:1J1m'l1fJ 4) 

91 eX 91 91 eX~ 
1'0 1'l1'Wnl':il'llllll::1'Ol'l1'Wfl'W 

til'':i (~1~'Y1'W)ff::ff:IJtJ1l1V'l1~, 

'IJ1f) ':i1Vnl':itJi'lJtJl 'I (~l:IJ'I1lJ1m'l1fJ 4) 

illh(~1~'Y1'W)ff::ff:IJ~'W'l1~, 

'IJ1f) ':i1Vnl':itJi'mJl'l (m:IJ'I1:1J1m'l1f) 4) 

'llJfh''j'l.llA't'J,\,IlUAI1l'jl1 tYl'Hj'UU 

A" Q.I.et Q.I 

1l''U,!A1'W'YI 311i,\fJlft". 2555 

ill'':i(~1~'t'J'W)~fl'lnl':i,y1lil'W'l1'W~Vf)l~f) 

tilh(~1~'t'J'W)ff1'l1i''lJ'l1~ 

'IJ1fl ':i1vnl':itJi'mh'l (~1:IJ'I1:IJ1mYifJ4) 

46 

,:jlJnl':iI~'W':i1:IJ 

':i1Vfll':itJi'lJtJl 'I 

1J1'Y1 

5,453,500.74 

(333,463,268.22) 

(209,137,735.55) 

2,978,257.32 

(124,325,532.67) 

~1:IJ~':i1V'l1'W HI~lJ 

1J1'Y1 

5,130,331.05 

(220,437,047.09) 

(208,796,496.43) 

2,978,257.32 

(11,640,550.66) 

1J1'Y1 

4,378,332.66 

(4,378,332.66) 

210,547.58 

(3,686,805.29) 

151,699.28 

(691,527.36) 

(691,527.36) 

58,848.29 

'llJnl':iI~'Wm'Vn~n'Onl':i 

':i1Vnl':itJi'UtJl'l 

1J1'Y1 

4,378,332.66 

(4,378,332.66) 

179,031.69 

(3,686,805.29) 

151,699.28 

(691,527.36) 

(691,527.36) 

27,332.40 

1J1'Y1 

9,831,833.40 

(337,631,053.30) 

(212,672,841.56) 

2,286,729.96 

(124,958,211.74) 

~1:IJ~':i1V'l1'W1'l11j 

1J1'Y1 

9,508,663.71 

(224,636,348.06) 

(212,331,602.44) 

2,286,729.96 

(12,304,745.62) 

X~'iPd~rr"'" -

~., . 

MAX MET.4L CORPORATIOfl; 
PUBLIC COMPANY LiMiT::" 
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29.	 ft~fI1UJ~O~~O~ 

29.1U111'V1"1 1JfI~tltl~V.:J~V.:J(1fJtl~l!fffJm fJ'IIltltll1~U'111'V1 "1 lli'l111::~Wlhmfl111;hwtlHI.Hl:I'U ~l'W l'U 
'U. 

!~'U 4.95 "'1'U1J1'V1 U"::~l!fffJmfJ~l'Ul'U!~'U 1.25 "'1'U1J1'V111:lHl:I'U~1'Ul'U6.20 "'1'U1J1'V11~Wffl" 

';'U~'UlOil1ff'U!dv1'U~30 unruru 2551 hfU111'V1"1 u,,::u111'V1 .yUjJ~:lJ. ibff!1~hy 1vnJm1'l7'U ~lnl1 
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S.K.	 ACCOUNTANT SERVICES COMPANY LIMITED 
(TRANSLATION) 

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT 

To	 the Shareholders and Board of Directors of MAX METAL CORPORATION PUBLIC 

COMPANY LIMITED 

I have audited the accompanying consolidated and separate financial statements of 

MAX METAL CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED and its subsidiary and of MAX 

METAL CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED, which comprise the consolidated and 

separate statements of financial position as at December 31, 2013, and the consolidated and separate 

statements of comprehensive income, the consolidated and separate statements of changes in 

shareholders' equity and the consolidated and separate statements of cash flow for the year then ended, 

and a summary of significant accounting policies and other note to financial statements. 

Management's Responsibility for the Financial Statements 

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial 

statements in accordance with Financial Reporting Standards and for such internal control as 

management determines is necessary to enable the preparation of fmancial statements that are free 

from material misstatements, whether due to fraud or error. 

Auditor's Responsibility 

My responsibility is to express an opinion on these fmancial statements based on my 

audit I conducted my audit in accordance with Standards on Auditing. Those standards require that I 

comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about 

whether the financial statements are free of material misstatement 

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts 

and disclosures in the fmancial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, 

including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements; whether due 

to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the 

entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures 

that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the 

t 
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effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of 

accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as weIl 

as evaluating the overaIl presentation of the financial statements. 

I believe that the audit evidence I have obtained is sufficient and appropriate to 

provide a basis for my audit opinion. 

Opinion 

In my opinion, the consolidated and separate financial statements present fairly, in all 

material respects, the fmancial positions of MAX METAL CORPORATION PUBLIC COMPANY 

LIMITED and its subsidiary and of MAX METAL CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED 

as at December 31, 2013, and their fmancial performance and cash flows for the year then ended in 

accordance with Financial Reporting Standards. 

Emphasis Matter 

I draw attention to notes to fmancial statements no. 9.2, according to the consolidated 

financial statements as at December 31, 2013, advance payment for goods in the amount of Baht 75.38 

million is engaged as a deposit money to fix of finished goods buying price with a supplier, who is a 

hot-rolled coil manufacturer and supplier that discontinued its production since August 2012 to March 2013. 

As a result, the subsidiary did not receive goods for sale from this company. However, such company started 

to produce its production since the end of March 2013. The management has fully reserved losses in advance 

payment of goods and is following the return of advance payment from this supplier. My opinion is not 

qualified in respect ofthese matter. r. 
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Other Matter 

The consolidated and separate financial statements of MAX METAL CORPORATION 

PUBLIC COMPANY LIMITED and its subsidiary and of MAX METAL CORPORATION PUBLIC 

COMPANY LIMITED for the year ended December 31, 2012, were audited by another auditor in the 

same firm who expressed an unmodifted opinion and emphasis on information and event regarding a 

lawsuit against a trade account receivable and advance payment for undelivered goods with a supplier as 

presented in the report dated on those statements on February 28,2013. 

(Chantra Wongsri-Udomporn)
 

Certifted Public Accountant Registration No. 4996
 

S.K. ACCOUNTANT SERVICES COMPANY LIMITED 

Bangkok, 

February 18,2014 
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MAX METAL CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARY COMPANY
 

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
 

As at December 31, 2013
 

Consolidated Financial Statements
 

. Note December 31,2013 

Baht 

December 31,2012 

Baht 

(Restated) 

January 1, 2012 

Baht 

(Restated) 

8 

9 

10 

4,974,925.30 

66,764,022.77 

29,118,821.25 

57,103,245.48 

32,427,372.92 

258,867,767.05 

10,449,824.57 

ASSETS 

CURRENT ASSETS 

Cash and Cash Equivalents 

Trade and Other Receivables - Net 

Inventories - Net 

TOTAL CURRENT ASSETS 

NON-CURRENT ASSETS 

Investment Property - Net 

Equipment - Net 

Assets Not Used in Operation - Net 

. Deferred Tax Assets 

Other Non-Current Assets 

TOTAL NON-CURRENT ASSETS 

TOTAL ASSETS 

71,738,948.07 

12 

13 1,655,230.53 

14 

15 119,899.45 

7,279.13 

1,782,409.11 

73,521,357.18 

86,222,066.73 301,744,964.54 

2,290,455.72 2,981,347.65 

210,547.58 

15,273.39 

2,516,276.69 

88,738,343.42 

151,699.28 

373,352.92 

3,506,399.85 

305,251,364.39 

e 

MAX ~t=TAL CQRPOr(J\T10~'"
 
PUBLIC CC;',<';'?A1'T/ :j~';"'l(;-"~:'-

Notes to financial statements are an integral part of the above financial statements. 
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MAX METAL CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARY COMPANY
 

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
 

As at December 31, 2013
 

Consolidated Financial Statements
 

Note December 31,2013 December 31,2012 January 1, 2012 

Baht Baht Baht 

(Restated) (Restated) 

LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY 

CURRENT LIABILITIES 

Defaulted Debt 16 1,370,002.46 1,470,268.90 2,012,775.89 

Trade and Other Payables 17 4,382,600.05 9,831,833.40 101,582,804.10 

Short-term Loans from Other Person 300,000.00 300,000.00 300,000.00 

TOTAL CURRENT LIABILITIES 6,052,602.51 11,602,102.30 103,895,579.99 

NON-CURRENT LIABILITIES 

Employee Benefit Obligation 18 599,497.25 778,398.67 505,664.28 

Long-term Provisions 29.1,29.3 9,882,367.92 8,327,828.48 7,861,894.41 

TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES 10,481,865.17 9,106,227.15 8,367,558.69 

TOTAL LIABILITIES 16,534,467.68 20,708,329.45 112,263,138.68 

SHAREHOLDERS' EQUITY 

Share Capital 19 

Authorized Share Capital 

4,000,000,000 Ordinary Shares with Baht 1.00 each 4,000,000,000 

1,833,263,204 Ordinary Shares with Baht 1.00 each 1,833,263,204.00 1,833,263,204.00 

Issued and Paid-Up Share Capital 

1,833,263,204 Ordinary Shares with Baht 1.00 each 1,833,263,204.00 1,833,263,204.00 1,833,263,204.00 

Discount on Issue of Share (1,427,602,136.73) (1,427;602,136.73) (1,427,602,136.73) 

Retained Earnings (Deficit) (348,674,177.77) (337,631,053.30) (212,672,841.56) 

TOTAL SHAREHOLDERS' EQUITY 56,986,889.50 68,030,013.97 192,988,225.71 

TOTAL LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY 73,52i,357.18 88,738,343.42 305,251,364.39 

~BVL,~EZ8k·;~,8~~i:~C~?~:~T~~[· 
Notes to financial statements are an integral part oftfte-aboVe"tinanci'll1'slalem(mll>. 
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MAX METAL CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARY COMPANY
 

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
 

As at December 31, 2013
 

Separate Financial Statements
 

Note December 31, 2013 December 31,2012 January 1, 2012 

Baht Baht Baht 

(Restated) (Restated) 

8 4,381,501.99 15,548,577.71 31,705,835.45 

9 28,116,806.43 23,376,780.46 209,893,018.64 

10 10,449,824.57 

ASSETS 

CURRENT ASSETS 

Cash and Cash Equivalents 

Trade and Other Receivables - Net 

Inventories - Net 

TOTAL CURRENT ASSETS 

NON-CURRENT ASSETS 

Investment in Subsidiary 

Investment Property - Net 

Equipment - Net 

Assets Not Used in Operation - Net 

Deferred Tax Assets 

Other Non-Current Assets 

TOTAL NON-CURRENT ASSETS 

TOTAL ASSETS 

32,498,308.42 

11 131,799,760.00 

12 

13 1,655,230.53 

14 

15 119,899.45 

7,279.13 

133,582,169.11 

166,080,477.53 

'~. 

38,925,358.17 252,048,678.66 

159,999,760.00 49,999,925.00 

2,290,455.72 2,981,347.65 

179,031.69 

15,273.39 . 

162,484,520.80 

201,409,878.97 

151,699.28 

373,352.92 

53,506,324.85 

305,555,003.51 

f, 

Notes to financial statements are an integral part of the above financial statements. 
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MAX METAL CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARY COMPANY
 

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
 

As at December 31, 2013
 

Separate Financial Statements
 

Note December 31,2013 December 31,2012 January 1, 2012 

Baht Baht Baht 

(Restated) (Restated) 

LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQillTY 

CURRENT LIABILITIES 

Defaulted Debt 16 1,370,002.46 1,470,268.90 2,012,775.89 

Trade and Other Payables 17 4,133,191.55 9,508,663.71 101,545,204.10 

Short-term Loans from Other Person 300,000.00 300,000.00 300,000.00 

TOTAL CURRENT LIABILITIES 5,803,194.01 11,278,932.61 103,857,979.99 

NON-CURRENT LIABILITIES 

Employee Benefit Obligation 18 599,497.25 778,398.67 505,664.28 

Long-term Provisions 29.1,29.3 9,882,367.92 8,327,828.48 7,861,894.41 

TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES 10,481,865.17 9,106,227.15 8,367,558.69 

TOTAL LIABILITIES 16,285,059.18 20,385,159.76 112,225,538.68 

SHAREHOLDERS' EQillTY 

Share Capital 19 

Authorized Share Capital 

4,000,000,000 Ordinary Shares with Baht 1.00 each 4,000,000,000 

1,833,263,204 Ordinary Shares with Baht 1.00 each 1,833,263,204.00 1,833,263,204.00 

Issued and Paid-Up Share Capital 

1,833,263,204 Ordinary Shares with Baht 1.00 each 1,833,263,204.00 1,833,263,204.00 1,833,263,204.00 

Discount on Issue of Share (1,427,602,136.73) (1,427,602,136.73) (1,427,602,136.73) 

Retained Earnings (Deficit) (255,865,648.92) (224,636,348.06) (212,331,602.44) . 

TOTAL SHAREHOLDERS' EQillTY 149,795,418.35 181,024,719.21 193,329,464.83 

TOTALLIABILITIESAND~~AREHOLDDE...: IT 166,080,477.53 201,409,878.97 305,555,003.51 

PUBLiC C:O.\:~V"\i··jY ~i\.~;-~·t D 
Notes to financial statements are an integral J'ltFt,~j;<t,1lH~.ab0ve<rH1art€ial-statements. 

~ ----,-&f,i,"~. 

ttt1J\X r-AET/U. (OR?ORA~-~Cl\ 
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MAX METAL CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARY COMPANY
 

STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME
 

For the year ended December 31, 2013
 

Consolidated Financial Statements Separate Financial Statements 

Note December 31, 2013 December 31,2012 December 31, 2013 December 31, 2012 

Revenue from Sales 

Cost of Goods Sold 

Gross Profit 

Other Income 

Selling Expenses 

Administrative Expenses 

Loss From Impairment Investment in Subsidiary 

(Doubtful Account) Reversal 

Profit (Loss) before Income Tax 

Income Tax (Expense) Income 21 

Profit (Loss) from Continuing Operations 

Profit (Loss) from Discontinued Operations 7 

Profit (Loss) for the Year 

Other Comprehensive Income 

Total Comprehensive Income (Expense) for the Year 

Profit (Loss) Attributable to 

The Company's Shareholders' Equity 

Non - Controlling Interests 

Basic Earnings (Loss) Per Share 

The Company's Shareholders' Equity 

Baht 

96,185,343.00 

(95,510,089.25) 

675,253.75 

492,913.42 

(252,607.35) 

(13,163,284.62) 

3,624,853.05 

(8,622,871.75) 

(90,648.13) 

(8,713,519.88) 

(2,329,604.59) 

(11,043,124.47) 

Baht 

(Restated) 

647,834,180.16 

(640,421,335.35) 

7,412,844.81 

1,763,290.61 

(455,694.99) 

(11,128,709.46) 

(124,335,563.56) 

(126,743,832.59) 

(501,109.11) 

(127,244,941.70) 

2,286,729.96 

(124,958,211.74) 

Baht Baht 

(Restated) 

36,352,763.00 187,724,631.00 

(36,129,962.75) (186,247,856.63) 

222,800.25 1,476,774.37 

741,988.07 3,965,728.02 

(95,638.85) (340,694.99) 

(9,035,531.83) (10,150,412.38) 

(28,200,000.00) 

7,525,818.33 (9,570,203.00) 

(28,840,564.03) (14,618,807.98) 

(59,132.24) 27,332.40 

(28,899,696.27) (14,591,475.58) 

(2,329,604.59) 2,286,729.96 

(31,229,300.86) (12,304,745.62) 

(11,043,124.47) (124,958,211.74) (31,229,300.86) (12,304,745.62) 

(11,043,124.47) 

(11,043,124.47) 

(124,958,211.74) 

(124,958,211.74) 

(0.006) (0.068) (0.017) (0.007) 

MAX MET/,L CORPORATi(~: 
PUBLIC COf,·P/,NY U'vF"'E, 

Notes to financial statements are an integral part of the above financial statements. 
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MAX METAL CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARY COMPANY
 

STATEMENTS OF CHANGES IN SHAREHOLDERS' EQUITY
 

For the year ended December 31, 2013
 

Consolidated Financial Statements
 

Issued and Paid-Up Discount on Retained Earnings Total 

Note Share Capital Issue or Share (Deficits) 

Baht Baht Baht Baht 

Balance as at December 31, 2011 (As previously reported) 1,833,263,204.00 (1,427,602,136.73) (209,137,735.55) 196,523,331.72 

Effects from Adoption of New Accounting Standards 4 151,699.28 151,699.28 

Effects from Error Correction 28 0,686,805.29) (3,686,805.29) 

Balance as at December 31,2011 (Restated) 1,833,263,204.00 (1,427,602,136.73) (212,672,841.56) 192,988,225.71
 

Total Comprehensive Income (Expense) for the Year (Restated) . (124,958,211.74) (124,958,211.74)
 

Balance as at December 31,2012 (Restated) 1,833,263,204.00 (1,427,602,136.73) (337,631,053.30) 68,030,013.97
 

Total Comprehensive Income (Expense) for the Year (I 1,043,124.47) (I 1,043,124.47)
 

Balance as at December 31,2013 1,833,263,204.00 (1,427,602,136.73) (348,674,177.77) 56,986,889.50
 

e 

~, 
.;, 

MAX MET.\L CCJRPOR,i1,TiO/\
 
PU8LI( CC~~F.':~,\jY Llf~~ITEr
 
~'\.. ,·I ......~l.:.:~~:--"" ... ..,:·;£"')~~~, :: ... ::;. 

Notes to tinancial statements are an integral part of the above financial statements. 
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MAX METAL CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARY COMPANY
 

STATEMENTS OF CHANGES IN SHAREHOLDERS' EQillTY
 

For the year ended December 31, 2013
 

Separate Financial Statements
 

Issued and Paid-Up Discount on Retained Earnings Total 

Note Share Capital Issue of Share (Deficits) 

Baht Baht Baht Baht 

Balance as at December 31,2011 (As previously reported) 1,833,263,204.00 (1,427,602,136.73) (208,796,496.43) 196,864,570.84 

Effects from Adoption ofNew Accounting Standards 4 151,699.28 151,699.28 

Effects from Error Correction 28 (3,686,805.29) . (3,686,805.29) 

Balance as at December 31, 2011 (Restated) 1,833,263,204.00 (1,427,602,136.73) (212,331,602.44) 193,329,464.83 

Total Comprehensive Income (Expense) for the Year (Restated) (12,304,745.62) (12,304,745.62) 

Balance as at December 31,2012 (Restated) 1,833,263,204.00 0,427,602,136.73) (224,636,348.06) 181,024,719.21 

Total Comprehensive Income (Expense) for the Year (31,229,300.86) (31,229,300.86) 

Balance as at December 31, 2013 1,833,263,204.00 0,427,602,136.73) (255,865,648.92) 149,795,418.35 

e 

~0:L!~~l2~\:~;~1~~cr~j,T-~~~ 
~~ U),;nr~l)J,r.HS;,,"i\riW::J,·\l. i"'Hl,Jl! (:uy.~ 

Notes to financial statements are an integral part of the above financial statements. 
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MAX METAL CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARY COMPANY
 

STATEMENTS OF CASH FLOW
 

For the year ended December 31, 2013
 

Consolidated Financial Statements Separate Financial Statements 

Note December 31, 2013 December 31, 2012 December 31,2013 December 31,2012 

Baht Baht 

(Restated) 

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES 

Profit (Loss) before Income Tax (10,952,476.34) (124,457,102.63) 

Adjustments to Reconcilate Profit (Loss) before Income Tax 

for Cash Provided (Used) from Operations 

Doubtful Account - Trade and Other Receivables
 

Doubtful Account - Trade and Other Receivables (Reversal)
 

Doubtful Account - Guarantee Deposit
 

Depreciation of Fixed Assets
 

Amortization oflntangible Assets
 

Loss on Decline in Value of Inventories (Reversal)
 

Loss on Confirmed Purchase Orders of Undelivered
 

of Goods (Reversal)
 

Loss from Impairment Investment in Subsidiary
 

(Gain) Loss from Sale of Fixed Assets
 

Long-term Provisions
 

Employee Benefit Obligation
 

Interest Income
 

Interest Expenses
 

Profit (Loss) from Operating Activities before Changes
 

in Operating Assets and Liabilities
 

Operating Assets (Increase) Decrease
 

Trade and Other Receivables
 

Inventories
 

Other Non-Current Assets
 

Operating Liabilities Increase (Decrease) 

Trade and Other Payables (5,462,624.37) (69,976,851.60) 

Cash Received from (Paid for) Operating Activities (24,306,030.36) (4,727,065.34) 

Interest Income 192,424.56 161,940.53 

Paid for Income Tax (764,697.88) 

Net Cash Provided from (Used in) Operating Activities (5,329,822.69) 

MAX METAL CORPORI>,TIOt\ 

Baht 

(31,170,168.62) 

(5,388,863.18) 

(11,242,162.55) 

104,497.71 

(10,906.2 I) 

(11,148,571.05) 

Baht 

(Restated) 

(12,332,078.02) 

9,570,203.00 

(703,288.1 I) 

224,665.00 

695,812.95 

7,414.53 

(2,784,473.29) 

(2,026,192.04) 

272,734.39 

(84,967.14) 

641,476.41 

(6,518,692.32) 

155,227,859.85 

13,234,297.86 

126,000.00 

(70,262,421.29) 

91,807,044.1 0 

84,967.14 

(70,705.00) 

91,821,306.24 

" .P.URI Ie rOMPi\i-.\Y Uf"ii;ED
Notes to financial statements are an integral part of the above financlal'sraremerltS. . ... _. . 

1i4V't'I u.un1'fun1RAWiUOl"!"'\oi. V'\Jl. (...,,,,""11('" 
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MAX METAL CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARY COMPANY
 

STATEMENTS OF CASH FLOW
 

For the year ended December 31, 2013
 

Consolidated Financial Statements Separate Financial Statements 

Note December 31, 2013 December 31,2012 December 31,2013 December 31, 2012 

CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES 

Cash Paid for Purchase of Fixed Assets 

Cash Received for Sale of Fixed Assets 

Cash Paid for Investment in Subsidiary 

Net Cash Provided from (Used in) Investing Activities 

CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES 

Net Cash Provided from (Used in) Financing Activities 

Net Increase (Decrease) in Cash and Cash Equivalents 

Cash and Cash Equivalents at the Beginning of the Year 8 

Cash and Cash Equivalents at the Ending of the Year 8 

SUPPLEMENTARY DISCLOSURES 

Net Cash Provided from (Used in) Operating Activities 

Continuing Operations Sector 

Discontinued Operations Sector 

Total 

Net Cash Provided from (Used in) Investing Activities 

Continuing Operations Sector 

Discontinued Operations Sector 

Total 

Net Cash Provided from (Used in) Financing Activities 

Continuing Operations Sector 

Discontinued Operations Sector 

Total 

Baht 

08,504.67) 

(18,504.67) 

(24,143,895.95) 

29,118,821.25 

4,974,925.30 

07,863,549.56) 

(6,261,841.72) 

(24,125,391.28) 

08,504.67) 

08,504.67) 

Baht 

(72,186.93) 

2,093,457.95 

2,021,271.02 

(3,308,551.67) 

32,427,372.92 

29,118,821.25 

8,605,045.14 

03,934,867.83) 

(5,329,822.69) 

(72,186.93) 

2,093,457.95 

2,021,271.02 

Baht 

08,504.67) 

(18,504.67) 

(11,167,075.72) 

15,548,577.71 

4,381,50 1.99 

(4,886,729.33) 

(6,261,841.72) 

01,148,571.05) 

08,504.67) 

08,504.67) 

Baht 

(72,186.93) 

2,093,457.95 

009,999,835.00) 

(107,978,563.98) 

(16,157,257.74) 

31,705,835.45 

15,548,577.71 

105,756,174.07 

03,934,867.83) 

91,821,306.24 

(110,072,021.93) 

2,093,457.95 

007,978,563.98) 

MAX METt\L CORPORATIO!' 
PUBLIC CO:V:PANY LIMiTE 
\~tl'... utJn,fU""'lir;H:.\1Iw"{;(~ ~.,'" ..~.;~ ..,,",. 

Notes to financial statements are an integral part of the above financial statements. 
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MAX METAL CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
 

AND ITS SUBSIDIARY COMPANY
 

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
 

AS AT DECEMBER 31, 2013
 

1.	 General Information 

The Company was registered on August 30, 1991, [Registration number 0107538000282] and 

registered as a public company on May 22, 1995. The registered headoffice and branch address is at 

1444/1 Crystal Design Center, Unit G-204, Soi Ladprao 87 (Chantrasuk), Klongchan, Bangkapi, 

Bangkok Thailand. 

The Company operates in the business of provision and distribution of steel products and 

production, and distribution of small diesel engine, engine components and spare parts for agricultural 

industry under the trademark of AMAC "Sing Ka Nong Na". Moreover, it is solely distributor 

representative of tractor "ISEKI" in Thailand and neighboring countries and of motorcycle "MZ" in 

Thailand. However, in accordance with the minute of the Company's board of directors no. 3/2010 on 

February 27, 2010, it unanimously resolved to cease its operation in agricultural machine sector 

(including distributor representative of MZ motorcycle and tractor ISEKI) since it was concluded that 

business in agricultural section may no longer reach its commercial worthniness. The subsidiary 

company operates in the business of steel product production and distribution. 

2.	 Basis of Preparation ofthe Financial Statements 

2.1 The fmancial statements have been prepared in accordance with Financial Reporting Standards of 

Thailand including related interpretations and guidelines promulgated by the Federation of 

Accounting Professions, applicable rules and regulations of the Securities and Exchange 

Commission and The Stock Exchange of Thailand. 

2.2 The fmancial statements	 were presented in compliance with the notifiaction of Department of 

Business Development regarding "Brief particulars must be contained in fmancial statements RE. 

2554" dated on September 28,2011, notified according to Accounting Act RE. 2543. 

2.3 In order to prepare the fmanciil statements to comply "h fmancial reporting standards, the 
'! 

Company's management had ates and suppositions which may have an effect 

on the amount shown for rev ssets and liabilities and also on the disclosures 

MAX METAL CORPORATIOf\ 
PUBLIC COiAPANY UMiTEC 
~Y1 u.J,In1ft;.li,'~Ai1';tim.,l"" ihT", (""''11,,' 
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concerning assets and contingent liabilities, therefore the actual result may differ from the 

estimated amount. 

2.4 The financial report in Thai language is the official statutory financial report of the Company. The 

fmancial report in English language has been translated from the Thai language financial report. 

3.	 Basis of Consolidation 

3.1	 In preparation of consolidated financial statements, the Company will only take its subsidiary 

company which is under the main control of MAX METAL CORPORATION PUBLIC 

COMPANY LIMITED into account, after having eliminated the remaining balances and 

transactions among themselves, with the percentage of shareholdings in subsidiary as follows: 

Company's Name Type of Business Percentage of Shareholdings CountIy of 

as at December 31. 2013 Registration 

MSP Metal Co., Ltd. Production and distribution 100.00 Thailand 

of steel products 

3.2 The accounting period of the subsidiary company is the same as MAX METAL CORPORATION 

PUBLIC COMPANY LIMITED. 

3.3 In preparation of consolidated financial statements, significant inter-assets and liabilities and inter-

transactions were already eliminated. 

3.4 Accounting policy for subsidiary company for the same type of transactions will utilize the same 

policy as the Company. 

4. Adoption of New Accounting Policies 

The Company adopted the new accounting standards, financial reporting standards, interpretations 

of accounting standards and accounting guidance, which are effective for accounting period beginning on or 

after January 1,2013, with no impact to the current financialreport, excepted for; 

TAS12	 Incow.. Taxes 
..~ ~ E 
C3h~1 . 



15 

The accounting standard above has effects on financial report as follows: 

Consolidated Financial Statements 

As Previously Reported Adjustments Restated 

Baht Baht Baht 

Statement offmancial position as at December 31,2012 

Deferred tax asset 210,547.58 210,547.58 

Ending retained earnings (dificit) (333,463,268.22) 210,547.58 (333,252,720.64) 

Statement of comprehensive income 

for the year ended December 31,2012 

Tax expense (income) 559,957.40 (58,848.29) 501,109.11 

Separate Financial Statements 

As Previously Reported Adjustments Restated 

Baht Baht Baht 

Statement of financial position as at December 31,2012 

Deferred tax asset 179,031.69 179,031.69 

Ending retained earnings (dificit) (220,437,047.09) 179,031.69 (220,258,015.40) 

Statement of comprehensive income 

for the year ended December 31, 2012 

Tax expense (income) (27,332.41) (27,332.41) 

Consolidated Financial Statements 

As Previously Reported Adjustments Restated 

Baht Baht Baht 

Statement of financial position as at January 1,2012 

Deferred tax asset 151,699.28 151,699.28 

Ending retained earnings (dificit) (209,137,735.55) 151,699.28 (208,986,036.27) 

Separate Financial Statements 

As Previously Reported Adjustments Restated 

-1wf~· ..-/~'- . 
Statement of financial positipri'as at January.:.Js>i2m~ 

B~.'
~, 

.~ 

" 

Baht Baht 

Deferred tax asset 151,699.28 151,699.28 

Ending retained earnings (dificit) (208,796,496.43) 151,699.28 (208,644,797.15) 

~ 

CS'ri-oAJ 
MAX MET;l,L CORP~~~T~9t
 
PUBLIC Cm,1PANY I-IIY'" d
 
~..... ~mi\;.J~lf;r-.D~-Jm"'j..t-""" lhr.jI: {)J'\4,g\4 
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5. New Financial Reporting Standards Not Yet Effective 

New accounting standards, financial reporting standards, interpretations of accounting 

standards, interpretations of financial reporting standards and accounting guidance, which are effective 

for accounting periods beginning on or after January 1,2014 and 2016, that the Company has not yet 

adopted, are as follows: 

Effective on or after January 1. 2014 

TAS 1 (revised 2012) 

TAS 7 (revised 2012) 

TAS 12 (revised 2012) 

TAS 17 (revised 2012) 

TAS 18 (revised 2012) 

TAS 19 (revised 2012) 

TAS 21 (revised 2012) 

TAS 24 (revised 2012) 

TAS 28 (revised 2012) 

TAS31 (revised 2012) 

TAS 34 (revised 2012) 

TAS 38 (revised 2012) 

IFRS 2 (revised 2012) 

IFRS 3 (revised 2012) 

IFRS 5 (revised 2012) 

IFRS 8 (revised 2012) 

IFRIC 1 

IFRIC4 

IFRIC 5 

IFRIC 7 

IFRIC 10 

IFRIC 12 

IFRIC 13 

TFRIC 17 

TFRIC 18 

TSIC 15 

TSIC 27 

Presentation ofFinancial Statements 

Statement of Cash Flows 

Income Taxes 

Leases 

Revenue 

Employee Benefits 

The Effects of Changes in Foreign Exchange Rate 

Related Party Disclosures 

Investments in Associates 

Interests in Joint Venture 

Interim Financial Reporting 

Intangible Assets 

Share - Based Payments 

Business Combinations 

Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations 

Operating Segments 

Changes in Existing Decommissioning, Restoration and Similar Liabilities 

Determining Whether An Arrangement Contains A Lease 

Rights to Interests Arising from Decommissioning, Restoration and 

Environmental Rehabilitation Funds 

Applying the Restatement Approach under TAS 29 Financial Reporting in 

Hyperinflationary Economies 

Interim Financial Reporting and Impairment 

Service Concession Arrangement 

Customer Loyalty Programs 

Distributions ofNon-cash Assets to Owners 

Transfers of Assets from C rs 
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TSIC 29 Disclousure - Service Concession Arrangement
 

TSIC 32 Intangible Assets - Web Site Costs
 

Effective on or after January 1. 2016 

IFRS4 Insurance Contracts 

The management of the Company believes that above financial reporting standards will not 

have any impact on the financial statements when they are applied. 

6. Significant Accounting Policies 

6.1 Measurements bases used in the preparation of financial statements 

Measurement bases used in the preparation of financial statements are historical cost 

measurement basis and combination of variety measurement bases used. Some assets and liabilities 

that use other measurement bases have been disclosed the measurement bases used in the particular 

accounting policies. 

6.2 Items denominated in foreign currencies 

Items denominated in foreign currencies are recorded in Baht at the prevailing exchange 

rate when the transactions occur, and their balances of assets and liabilities at the ended of period 

are converted into Baht at the prevailing exchange rate on that date. Profit or loss arising from such 

conversion is shown as revenues or expenses in the statements of comprehensive income for that 

period. 

6.3 Financial instruments 

Financial instruments and assets carried on the statement of fmancial position include cash 

and cash equivalents, trade and other accounts receivables. Financial liabilities carried on the 

statement of fmancial position include trade and other accounts payables which the accounting 

policies on recognition and measurement of these items are disclosed in the respective accounting 

policies. 

6.4 Cash and cash equivalents 

Cash and cash equivalents includes bank deposits of saving, current and not exceeding 

three-months fixed deposit with no guarantee obligation. 
- ".;." '\~~' .. 

c 
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6.5 Trade and other receivables
 

Trade and other receivables are reflected by net realizable value.
 

6.6 Inventories 

Inventories are stated at the lower of cost or net realizable value. The cost of purchase 

comprises both the purchase price and costs directly attributable to the acquisition of the inventory, 

such as import duties and transportation charge less all attributable discounts, and cash received 

back from the purchase. 

The cost calculated using by 

Section of steel product provision and distribution 

- Raw materials and finished goods are calculated using the weighted average method. 

- Work in process and goods in transit are calculated using the cost method. 

Section of agricultural machine production and distribution 

- Raw materials, spare parts and finished goods are calculated using the first-in first-

out (FIFO) method. 

The Company estimates the net realizable value by using the selling price in the ordinary 

course of business less selling expenses. 

The Company makes the allowance for decline in value of obsolete, defective or slow-

moving inventories. 

6.7 Investments in subsidiary company according to the separate financial statements are recorded in 

cost method deducted by allowance for impairment of investments (if any). 

6.8 Investment property 

Investment property of the Company is their owned land without specific purpose of use in 

the future and/or exploiting for rental income or appreciation of the asset. The Company measures 

the investment property at cost less allowance for impairment (if any). 

6.9 Equipments 

Equipments are recorded at cost on the transaction date less accumulated depreciation and 

calculated on a straight-line method over their approximate useful life of 5 years. 

Construction in progress is stated at cost with no depreciation until that construction of 

assets has been finished and ready for intended use. <;~ 
;~ 

Repair and maintenanc he statemeiits of comprehensive income during 

the period that it is incurred. improvement should be recognized as a part of 

carrying amount of assets when Group will obtain the future economic 

\, ~ t 
MAX METAL CORPORATIOl\ ..Ull'~) 
PUBLIC COMPANY L!MiTE[ 
..,." WlmiLJnlluu;"hhn,i"" ~n~ (U~"':':~ 
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benefits from that transaction and able to measure the cost of that transaction reliably. Cost of 

improvement should be depreciated by the basis of estimated useful life. Repair and maintenance 

expenses are recognized as expenses during the period that they are incurred. 

Gain or loss from disposal of equipment is computed from discrepancy between net cash 

received and book value and recognized as other revenue or other expense in the statement of 

comprehensive income. 

6.l0Assets not used in operation are recorded by cost deducted by accumulated depreciation and 

allowance for impairment (if any). 

6.11 Intangible assets 

Intangible assets, that are computer software presented included in other non-current assets, 

are stated at historical cost less accumulated amortization and allowance for impairment (if any). 

Cost of computer software is amortized on the straight-line method over its useful live of 5 years. 

Subsequent expenditure relating to intangible assets is added to the carrying value of the 

assets only when it increases the future economic benefits embodied in the specific asset to which it 

relates. All other subsequent expenditure is recognized as an expense in the period in which it is 

incurred. 

6.12 Impairment 

The carrying amounts of assets are assessed at the end of each reporting period to 

determine whether there is any indication of impairment. If any such indication exists, the assets' 

recoverable amounts are estimated of asset or its cash-generating unit to which the asset is included 

in the recognition of an impairment loss when the recoverable amount less than the carrying amount 

of the asset or its cash generating unit. . 

Impairment loss is recognized as expenses in profit or loss immediately. 

Calculation of Recoverable Amount 

The recoverable amount is the higher of the asset's fair value less cost to sell of asset 

or the cash-generating unit or its value in use. 

In assessing value in use of an asset by estimating the present value of future cash 

flows generated by the asset, discounted using a pre-tax discount rate which reflects 

current market asses . value of Joney and the risks specific to the 

asset. 

MAX MET.I.I,L CORPORATIOI\
 
PUBLIC COMPANY L1MITEC'
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The asset that does not generate cash inflows largely independent of those from other 

assets, the recoverable amount is determined for the cash-generating unit to which the 

asset belongs. 

Reversals of Impairment Loss 

The loss on impairment of assets recognized in the prior period will be reversed if the 

estimation for indicated net realizable value changes since the last impairment loss was 

recognized. The carrying amount of the asset not exceed just to be the carrying amount 

that would have been (net of depreciation or amortization), if no impairment loss had 

been recognized. 

Reversalsof impairmentloss will be recognizedas incomein profitor loss immediately. 

6.13 Trade and other payables 

Trade and other payables were shown in cost value. 

6.14 Employees benefit 

Short-term employees benefit 

- The Company recognized salary, wage, bonus and social security fund as expenses on 

transaction date. 

Long-term employees benefit 

- The Company provides post employment benefits to employees or retirement indemnity 

employees under the labor laws applicable in Thailand. The Company has recorded the 

liabilities in respect of employee benefits which are the present value of the defmed benefit 

obligations calculated by the management of the Company in accordance with the actuarial 

technique. The present value of the defmed benefit obligations are determined by discounting 

estimated future cash flows using yields on the government bonds which have terms to 

maturity approximating the terms of related liability. The estimated future cash flows shall 

reflect employee salaries, turnover rate, mortality, length of service and other. The Company 

recorded provision of employee benefit is non-current liabilities. The costs associated with 

providing these benefits are charged to the statements of comprehensive income so as to spread 

the cost over the emplo u~ which the entitlement to benefits is earned. 

~~,~)' 
J.l/':,.,. 

,ffr \' 
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6.15 Provision of liabilities 

The Group recognizes provision of liabilities when it is probable that there is a present legal 

or constructive obligation as a result of past events and an outflow of resources will be required to 

settle the obligation and a reliable estimate of the amount can be made. Where the Group expects a 

provision to be reimbursed, the reimbursement is recognized as a separate asset but only when the 

reimbursement is virtually certain. 

6.16 Recognition of revenues 

Revenue from sales is recognized when goods are delivered. 

Interest income is recognized by the portion of period basis computed from the principal. 

6.17 Recognition of expenses 

Expenses are recognized on an accrual basis. 

6.18 Income taxes 

Income Tax Expense 

Income tax expense comprises current tax and deferred tax. Income tax expense is 

recognized in profit or loss except to the extent that related to items recognized ill other 

comprehensive income or recognized directly in equity which will be recognized ill other 

comprehensive income or directly in equity as same as that item. 

Current Tax 

Current tax is provided in the accounts at the amount expected to be paid to the taxation 

authorities, based on taxable profits determined in accordance with tax legislation, using the tax 

rates enacted at the end of reporting period.. 

Deferred Tax 

Deferred tax is provided on temporary differences between the tax bases of assets and 

liabilities and their carrying amounts at the end of each reporting period, using the tax rates enacted 

at the end of reporting period. 

Deferred tax asset is recognized only to the extent that it is probable that future taxable 

profit will be available against which the asset can be utilized. Deferred tax assets ar~ reduced to the 

extent that the related tax benefit will be realized. 

6.19 Earning (Loss) per share 

Basic earning (lo,) ed by dividing net profit (loss) with weighted-

average number of issued and ares. The Company did not calculate the fully-

diluted profit (loss) per share sin ~I~ equivalents. . 
( ~f~"~~ . ~ C. 
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6.20 Significant Accounting Judgments and Estimates 

In order to prepare the fmancial statements to comply with fmancial reporting standards, 

the Company's management had to make some judgment and estimates which may have an effect 

on the amount shown in financial statements and notes to fmancial statements, therefore the actual 

result may differ from the estimated amount. Significant estimates and provisions are as follows: 

Lease 

In determining whether a lease is to be classified as an operating lease or fmance lease, the 

management is required to use judgment regarding whether significant risk and rewards of 

ownership of the leased asset have been transferred, taking into consideration terms and conditions 

of the arrangement. 

Allowance for Doubtful Account -Trade and Other Accounts Receivables 

In determining an allowance for doubtful accounts, the management needs to make 

judgment and estimates based upon, among other things, past collection history, aging profile of 

outstanding debts and the prevailing economic condition, 

Equipments and Depreciation 

In determining depreciation of equipment, the management is required to make estimates of 

the useful life and residual values of the Company's equipment and to review estimate useful life 

and residual values when there are any changes. 

In addition, the management is required to review equipment for impairment on a 

periodical basis and record impairment losses in the period when it is determined that their 

recoverable amount is lower than the carrying amount. This requires judgments regarding forecast 

offuture revenues and expenses relating to the assets subject to the review. 

Post Employment Benefits 

Provisions for post employment benefits are calculated by actuarial techniques, of which 

assumptions consist of discount rate, salary increation rate, turnover rate and related demographic 

factors. To indicate discount rate, the management considers interest rate reflecting present 

economic situation. However actual ",,~,s,~~mP'loyment benefi;~nay differ from the estimates. 

,)( 
\t~:L!2E~8T.,1&~3~~OL~i~:-;-~ 
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7. Details of Discontinued Operations 

Details of statements of comprehensive income for discontinued operations for the years 

ended December 31, 2013 and 2012 are of agricultural engine business and tractor distribution in brand 

name of ISEKI and representative of motorcycle distribution (MZ). Overhead costing is not allocated. 

The details are as follows: 

Consolidated/Separate Financial Statements 

For the years ended December 31, 

2013 2012 

Baht Baht 

(Restated) 

Revenue from Sale 28,037.38 2,275,467.17 

Costs ofGoods Sold (1,158,639.66) (2,785,816.69) 

(Loss on Decline in Value of Invertories) Reversal 1,158,639.66 2,785,816.69 

Gross Profit 28,037.38 2,275,467.17 

Others Income 7,011.15 2,049,958.35 

Selling Expenses (1,800.00) (81,550.00) 

Administrative Expenses (1,985,067.51) (1,794,292.26) 

(Doubtful Accounts) Reversal 200,000.00 478,623.11 

Finance Costs (577,785.61) (641,476.41) 

Profit (Loss)before Income Tax (2,329,604.59) 2,286,729.96 

Income Tax (Expense) Income 

Profit (Loss) for the Years (2,329,604.59) 2,286,729.96 

8. Cash and Cash Equivalents 

Consist of: 

Consolidated Financial Statements Separate Financial Statements 

As at As at As at As at 

December 31, 2013 December 31, 2012 December 31,2013 December 31,2012 

Baht Baht Baht Baht 

Cash 4,000.00 3,000.00 

Bank Deposit - Savings Account 4,970,925.30 29,118,821.25 4,378,501.99 15,548,577.71 
~~4i.,__,.~~~.j,~~1:'~~" .

Total 4,974,9~5r30 4,381,501.99 15,548,577.71 
-;
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9. Trade and Other Receivable-Net 

Consist of: 

Consolidated Financial Statements Separate Financial Statements 

As at As at As at As at 

December 31, 2013 December 31,2012 December 31, 2013 December 31, 2012 

Baht Baht Baht Baht 

Section of Agricultural Machine Production 

and Distribution 

Trade Receivables 12,670,208.59 12,870,208.59 12,670,208.59 12,870,208.59 

Less Allowance for Doubtful Accounts (12,670,208.59) (12,870,208.59) (12,670,208.59) (12,870,208.59) 

Trade Receivables - Net 

Section ofSteel Product Provision and Distribution 

Trade Receivables 47,832,196.14 11,296,674.27 15,686,473.40 11,296,674.27 

Notes Receivables 21,065,735.48 46,815,735.49 7,428,769.03 

Less Allowance for Doubtful Accounts (21,065,735.48) (46,815,735.49) (7,428,769.03) 

Trade and Notes Receivables - Net 47,832,196.14 11,296,674.27 15,686,473.40 11,296,674.27 

Total Trade Receivables - Net 47,832,196.14 11,296,674.27 15,686,473.40 11,296,674.27 

Other Receivables - Net . 18,931,826.63 45,806,571.21 12,430,333.03 12,080,106.19 

Total 66,764,022.77 57,103,245.48 28,116,806.43 23,376,780.46 

Agings of trade and notes receivables are as follows: 

Consolidated Financial Statements Separate Financial Statements 

As at As at As at As at
 

December 31,2013 December 31, 2012 December 31,2013 December 31,2012
 

Baht Baht Baht Baht
 

Section of Agricultural Machine Production 

and Distribution 

On Due 

Overdue 

I - 30 days 

31 - 60 days 

61 - 90 days 

Over 91 days .12,670,208.59 12,870,208.59 12,670,208.59 12,870,208.59 

Total. 12,670,208.59 12,870,208.59 12,670,208.59 12,870,208.59 

Less Allowance for Doubtful Accounts (12,670,208.59) (12,870,208.59) (12,670,208.59) (12,870,208.59) 

Net 

l.JIAX METAL COR.PORAT'O'
PUBLIC COMPANY L!,.;,~ .~, 
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Consolidated Financial Statements Separate Financial Statements 

As at As at As at As at 

December 31, 2013 December 31,2012 December 31, 2013 December 31, 2012 

Baht Baht Baht Baht 

Section ofSteel Product Provision and Distribution 

On Due 42,067,440.59 9,921,717.85 

Overdue 

1 - 30 days 11,296,674.27 11,296,674.27 

31 - 60 days 5,764,755.55 5,764,755.55 

61 - 90 days 

91 - 120 days 

Over 120 Days 21,065,735.48 46,815,735.49 7,428,769.03 

Total 68,897,931.62 58,112,409.76 15,686,473.40 18,725,443.30 

Less Allowance for Doubtful Accounts (21,065,735.48) (46,815,735.49) (7,428,769.03) 

Net 47,832,196.14 11,296,674.27 15,686,473.40 11,296,674.27 

Total-Net 47,832,196.14 11,296,674.27 15,686,473.40 11,296,674.27 

According to the consolidated fmancial statements, subsequent to the date in the fmancial 

statements, the Company fully received repayment from trade receivables of steel product provision and 

distribution section, whose agings as at December 31, 2013 are on due and overdue not exceeding 60 

days in amount ofBaht 47.83 million in January 2014. 

Other receivables consist of: 

Consolidated Financial Statements Separate Financial Statements 

As at As at As at As at 

December 31, 2013 December 31, 2012 December 31,2013 December 31, 2012 

Baht Baht Baht Baht 

Account Receivable - Revenue Department 18,946,361.62 19,176,027.70 12,371,737.68 12,269,974.42 

Advance Payment for Goods 98,723,803.69 103,426,810.15 1,123,213.33 1,220,262.63 

Others 3,586,125.01 3,540,075.66 3,659,255.35 3,410,791.77 

Total 121,256,290.32 126,142,913.51 17,154,206.36 16,901,028.82 

Less Allowance for Doubtful Accounts (l02,324,463.69) (80,199,316.73) (4,723,873.33) (4,820,922.63) 

Allowance for Loss on Confirmed 

Purchase Orders ofUndelivered 

ofGoods (l37,025.57) 

Net 18,931,826.63 45,806,571.21 12,430,333.03 12,080,106.19 

IAAX METAL CORPORATiOf' 
°UBLIC COMPANY LIMiTE[ 
..-v..... l.I.JJf'l.tiIJJ....'nIHl-i~ifll '":'_~\:o hiw t.}I".':'l!~ 
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For the years ended December 31, 2013 and 2012, movements of allowance for doubtful
 

accounts were as follows:
 

Consolidated Financial Statements Separate Financial Statements 

For the years ended For the years ended 

December 31, 2013 December 31, 2012 December 31', 2013 December 31, 2012 

Baht Baht Baht Baht 

Beginning Balance (139,885,260.8 I) (16,252,985.36) (25,119,900.25) (16,252,985.36) 

Increase during the Period (22,222,196.26) (124,335,563.56) (9,570,203.00) 

Reverse during the Period	 26,047,049.31 703,288.11 7,725,818.33 703,288.11 

Ending Balance	 (l36,060,407.76) (139,885,260.81) (17,394,081.92) (25,119,900.25) 

9.1 According	 to the consolidated fmancial statements as at December 31, 2013 and 2012, notes
 

receivables in amount of Baht 21.07 million and Baht 46.82 million, respectively and according to the
 

separate fmancial statements as at December 31, 2012, in amount of Baht 7.43 million, it was the
 

cheques received from Siam Ferro Industry Co., Ltd. which was failed to pay the money. However, the
 

management of the Company has already prosecuted in criminal and civil cases with this trade
 

receivable as follows:
 

Criminal case with accusation under Offense Arising from The Use of Cheque Act, RE. 2534, 

section 4 under the black case no. 6384/2555, since debt was repaid, case withdrawal was 

allowed by the Court on September 25, 2013. While the black case no. 6385/2555, since 

compromise agreement was made on October 30, 2013, withdrawal was also allowed by the 

Court on the same day. 

Civil case with accusation relating with note under the black case no. 02428/2555 with the 

claiming value in amount of Baht 7.57 million. The defendant is demanded to pay Baht 7.43 

million with interest at the rate of 7.5% per annum calculated from the date of accusation to 

the date when repayment is made. On September 25, 2013, parties mutually agree and the 

Company agrees for 20% of debt remission, remaining balance is Baht 5.94 million. The 

payment is fully made and case withdrawal is allowed by the Court. 

Civil case with accusation relating with note under the black case no. 02429/2555 with the 

claiming value in amount of Baht 40.02 million. The defendant is demanded to pay to the 

subsidiary Baht 39.39 million with interest at the rate of 7.5% per annum calculated from the 

date of accusation to the date when repayment is made. On October 30, 2013, compromise 

agreement is made. The Co ~~~f\% of debt remission if the account receivable 

can complete agreed condit ake remaining balance is Baht 31.51 million. 

Baht 14.06 million is paid be nt date. The remaining balance of Baht 

~t 
CSth'-o;1( ~ 
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17.45 million will be repaid within 2 years smce the compromise agreement date with 

conditions as follows: 

November2013 to April 2014, paid in installments with Baht 0.30millionper each. 

May 2014 to October 2014, paid in installments with Baht 0.60 million per each. 

November2014 to Apri12015,paid in installments withBaht 0.80millionper each. 

May 2015 to September 2015, paid in installments with Baht 1.20 million per each. 

The last installment in October 2015 shall pay with Baht 1.25 million. 

9.2 According	 to the consolidated financial statements as at December 31, 2013 and 2012, advance 

payment for goods in amount of Baht 75.38 million, equally, is for fixing finished goods buying price 

with one supplier, who is a hot-rolled coil manufacturer and supplier that discontinued its production 

from August 2012 to March 2013. As a result, there are no goods to be delivered as purchase order to 

the Company. The supplier has already continued its production since the end of March 2013. 

However, since the supplier continuedly has loss from operation and is in illiquidity from credit 

provided for current capital is limited, it is probable that goods will be undelivered as order or advance 

cannot be returned to the subsidiary. However, in year 2012, the management has fully reserved 

allowance for doubtful account in advance payment of goods. As at December 31, 2013, they is 

continuing to follow the return of advance payment from this supplier and expects the results in near 

future. 

9.3 According	 to the consolidated financial statements as at December 31, 2013 and 2012, advance 

payment for goods in amount of Baht 22.22 million and Baht 25.03 million, respectively, is paid for 

hot-rolled coil to a supplier who sended a letter dated July 31, 2013, to return advance payment in 22 

installments with Baht 1.00 million per each and the remaining in the amount of Baht 1.78 million 

within 2013. The management is following the return of advance payment from the supplier but it is 

expected not to be received. As a result, the management has fully reserved allowance for doubtful 

account in advance payment of goods in 2013. 

x
 
"'''J'\ METAL CORPORATION 

'Pi 'e CCMPANY LIMITEr 



28 

10. Inventories-Net 

Consist of: 

Consolidated/Separate Financial Statements 

Section ofAgricultural Machine Production 

and Distribution 

Raw Materials and Spare Parts 

Finished Goods 

Total 

Less Allowance for Decline in Value of Inventories 

Net 

Section of Steel Product Provision and Distribution 

Finished Goods 

Less Allowance for Decline in Value of Inventories 

Net 

As at
 

December 31,2013
 

Baht
 

5,348,288.87 

1,232,253.96 

6,580,542.83 

(6,580,542.83) 

1,343.40 

0,343.40) 

As at
 

December 31,2012
 

Baht
 

6,506,928,.53 

1,232,253.96 

7,739,182.49 

(7,739,182.49) 

1,343.40 

0,343.40) 

Total-Net 

For the years ended December 31, 2013 and 2012, movements of allowance for decline in value 

ofinventories were as follows: 

Beginning Balance 

Increase during the period 

Reversal during the Period 

Amortization 

Ending Balance 

Consolidated / SeparateFinancialStatements 

For the years ended
 

December 31,2013
 

Baht
 

(7,740,525.89) 

1,158,639.66 

(6,581,886.23) 

For the years ended
 

December 31,2012
 

Baht
 

09,518,450.79) 

0,343.40) 

2,785,816.69 

8,993,451.61 

(7,740,525.89) 

MAX MET.A.L CORPORATIOI\
 
PUBLIC COMPANY L1MiTEC
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11. Investments in Subsidiary Company 

Consist of: 

Separate Financial Statements 

Company's Name Paid up Percentage of Cost Dividend Income 

Share Capital Shareholding For the year 

As~ As~ ended 

December 31, 2013 December 31, 2013 December 31,2013 

Baht (%) Baht Baht 

Investments in Subsidiary Company 

MSP Metal Co., Ltd. 160,000,000.00 100 159,999,760.00 

Less Allowance for Impairment ofInvesment (28,200,000.00) 

Net 131,799,760.00 

Separate Financial Statements 

Company's Name Paid up Percentage of Cost Dividend Income 

Share Capital Shareholding For the year 

As~ As~ ended
 

December 31,2012 December 31, 2012 December 31,2012
 

Baht (%) Baht Baht 

MSP Metal Co., Ltd. 160,000,000.00 100 159,999,760.00 

The Company's Board of Directors meeting no. 3/2012 dated on July 3, 2012, resolved to 

postpone calling up remaining share capital until there is obvious business plan which is currently 

under consideration. 

t. 
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12. Investment Property-Net 

Consist of: 

As at December 31,2011 

Cost 

Less Allowance for impairment of asset 

Book value 

Transactions during the year ended December 31, 2012 

Purchase 

Disposal 

Ending book value 

As at December 31,2012 

Cost 

Less Allowance for impairment of asset 

Book value 

Transactions during the year ended December 31,2013 

Purchase 

Disposal 

Ending book value 

As at December 31, 2013 

Cost 

Less Allowance for impainnant of asset 

Ending book value 

Consolidated / Separate
 

FinancialStatements
 

Land
 

Baht
 

3,340,500.00 

(3,340,500.00) 

3,340,500.00 

(3,340,500.00) 

3,340,500.00 

(3,340,500.00) 

As at December 31, 2013 and 2012, whole amount of investment property is land that the 

Company got from account receivable for debt repayment since 1999. The land has the assessing 

value according to The Treasury Department in amount of Baht 1.72 million. 

MAX MET,A,L CORPORATIO!\ 
"UBLIC CONiPfo,NY UM:TEC 



13
.	 

E
qu

ip
m

en
t-

N
et

 

C
on

si
st

 o
f:

 

A
s 

at
 D

ec
em

be
r 

31
, 

20
11

 

C
os

t 

L
es

s 
A

cc
um

ul
at

ed
 d

ep
re

ci
at

io
n 

B
oo

k 
va

lu
e 

T
ra

n
sa

ct
io

n
s 

d
u

ri
n

g
 t

h
e 

y
ea

r 
en

d
ed

 

D
ec

em
be

r 
31

, 
20

12
 

P
ur

ch
as

e 

D
is

po
sa

l 

D
ep

re
ci

at
io

n 
fo

r 
th

e 
ye

ar
 

D
ep

re
ci

at
io

n 
fo

r 
as

se
ts

 d
is

po
sa

l 

E
n

d
in

g
 b

o
o

k
 v

al
u

e 

A
s 

a
t 

D
ec

em
be

r 
31

, 
20

12
 

C
os

t 

~
A
c
c
u
m
u
l
a
t
e
d

 d
ep

re
ci

at
io

n 

E
n

d
in

g
 b

o
o

k
 v

al
u

e 

L
ea

se
ho

ld
 

Im
pr

ov
em

en
t 

B
ah

t 

2,
59

5,
74

8.
74

 

(1
99

,3
93

.5
9)

 

2,
39

6,
35

5.
15

 

-

(5
19

,7
83

.1
0)

 

-

1,
87

6,
57

2.
05

 

2,
59

5,
74

8.
74

 

(7
19

,1
76

.6
9)

 

1,
87

6,
57

2.
05

 

31
 

C
on

so
li

da
te

d 
/ 

S
ep

ar
at

e 
F

in
an

ci
al

 S
ta

te
m

en
ts

 

O
ff

ic
e


 

E
qu

ip
m

en
t


 

B
ah

t
 

36
6,

86
3.

89
 

(1
66

,5
96

.2
6)

 

20
0,

26
7.

63
 

61
,9

06
.5

6 

-

(1
05

,4
28

.6
7)

 

-

15
6,

74
5.

52
 

42
8,

77
0,

45
 

(2
72

,0
24

.9
3)

 

15
6,

74
5.

52
 

F
ur

ni
tu

re
 a

nd

 

F
ix

tu
re


 

B
ah

t
 

34
2,

09
8.

22
 

(2
5,

31
1.

38
) 

31
6,

78
6.

84
 

10
,2

80
.3

7 

-
(6

9,
92

9.
06

) 

-
25

7,
13

8.
15

 

35
2,

37
8.

59
 

(9
5,

24
0.

44
) 

25
7,

13
8.

15
 

V
eh

ic
le

 

B
ah

t 

3,
34

1,
75

6.
16

 

(3
,2

73
,8

18
.1

3)
 

67
,9

38
.0

3 

(3
,3

41
,7

56
.1

6)
 

(6
72

.1
2)

 

3,
27

4,
49

0.
25

 

T
ot

al
 

B
ah

t 

6,
64

6,
46

7.
01

 

(3
,6

65
,1

19
.3

6)
 

2,
98

1,
34

7.
65

 

72
,1

86
.9

3 

(3
,3

41
,7

56
.1

6)
 

(6
95

,8
12

.9
5)

 

3,
27

4,
49

0.
25

 

2,
29

0,
45

5.
72

 

3,
37

6,
89

7.
78

 

(1
,0

86
,4

42
.0

6)
 

2,
29

0,
45

5.
72

 

~


 

M
A

X
 

M
ET

A
L	

 C
O
F
~
P
O
R
i
T
I
O
N

 
PU

BL
IC

 
C

O
M

P
A

N
Y

 
1.
.l
M!
~'
''
!'

 
e,A

V'I
o"

l l
JJ
m"
'u
.,
l~
nm
~"
';
, 
In
I"
'~
u 

~"\
,~'

,..
 

;; <L
S,n

'aA
 I 

t: 

~


 

8 



A
s 

at
 D

ec
em

be
r 

31
,2

01
2 

C
os

t 

~
A
c
c
u
m
u
l
a
t
e
d

 d
ep

re
ci

at
io

n 

B
oo

k 
va

lu
e 

T
ra

ns
ac

ti
on

s 
d

u
ri

n
g

 th
e 

ye
ar

 e
nd

ed
 

D
ec

em
be

r 
31

, 
20

13
 

P
ur

ch
as

e 

D
ep

re
ci

at
io

n 
fo

r 
th

e 
ye

ar
 

E
n

d
in

g
 b

oo
k 

va
lu

e 

A
s 

at
 D

ec
em

be
r 

31
, 

20
13

 

C
os

t 

L
es

s 
A

cc
um

ul
at

ed
 d

ep
re

ci
at

io
n 

E
nd

in
g 

bo
ok

 v
al

ue
 

32
 

L
ea

se
ho

ld
 

Im
pr

ov
em

en
t 

B
ah

t 

C
on

so
li

da
te

d 
/ 

Se
pa

ra
te

 F
in

an
ci

al
 S

ta
te

m
en

ts
 

O
ff

ic
e 

F
ur

ni
tu

re
 

E
qu

ip
m

en
t 

an
d 

F
ix

tu
re

 

B
ah

t 
B

ah
t 

T
ot

al
 

B
ah

t 

2,
59

5,
74

8.
74

 

(7
19

,1
76

.6
9)

 

1,
87

6,
57

2.
05

 

42
8,

77
0.

45
 

(2
72

,0
24

.9
3)

 

15
6,

74
5.

52
 

35
2,

37
8.

59
 

(9
5,

24
0.

44
) 

25
7,

13
8.

15
 

3,
37

6,
89

7.
78

 

(1
,0

86
,4

42
.0

6)
 

2,
29

0,
45

5.
72

 

(5
18

,5
80

.2
5)

 

1,
35

7,
99

1.
80

 

18
,5

04
.6

7 

(6
4,

94
0.

30
) 

11
0,

30
9.

89
 

(7
0,

20
9.

31
) 

18
6,

92
8.

84
 

18
,5

04
.6

7 

(6
53

,7
29

.8
6)

 

1,
65

5,
23

0.
53

 

2,
59

5,
74

8.
74

 

(1
,2

37
,7

56
.9

4)
 

1,
35

7,
99

1.
80

 

44
7,

27
5.

12
 

35
2,

37
8.

59
 

(3
36

,9
65

.2
3)

 
(1

65
,4

49
.7

5)
 

11
0,

30
9.

89
 

18
6,

92
8.

84
 

.,
~.
~i
;.
~~
-;
:~
:~
<~
'~
~·
::
·~
~~
''

'~
~i
.'
I'
r:
.~
'j
t~
'.
l~
j,
,:
{'
ff
l~
,~
< 

3,
39

5,
40

2.
45

 

(1
,7

40
,1

71
.9

2)
 

1,
65

5,
23

0.
53

 

A
s 

at
 D

ec
em

be
r 

31
, 2

01
3 

an
d 

20
12

, t
he

 C
om

pa
ny

 h
ad

 a
ss

et
s 

w
hi

ch
 w

er
e 

fu
lly

 '~
;p

re
~~

at
ed

 ~u
t~
s;
"~
''
;;
6~
t~
al
ue

 o
f B

ah
t 0

.2
1 

m
ill

io
n 

an
d 

B
ah

t 

0.
14

 m
ill

io
n,

 r
es

pe
ct

iv
el

y 
an

d 
ne

t b
oo

k 
va

lu
e 

o
f B

ah
t 

13
.0

0 
an

d 
B

ah
t 8

.0
0,

 r
es

pe
ct

iv
el

y.
 

0
K
~

 
t 

'
~

 
G)

""
'''

'' 
uu

n.
,ft

:u
'l1

f'!
Pl

n-
i,I

JH
 "r'

\.l 
mn

$l'
 t 

v 
...

...
.",

.
 



33 

14. Assets Not Used in Operation-Net 

Consist of: 

As at December 31,2011 

Cost 

Less Accumulated depreciation 

Less Allowance for impainnant of asset 

Book value 

Transactions during the year ended December 31,2012 

Disposal 

Depreciation for assets disposal 

Reversal allowance for impairment of asset 

Ending book value 

As at December 31, 2012 

Cost 

Less Accumulated depreciation 

Less Allowance for impairmant of asset 

Ending book value 

Transactions during the year ended December 31, 2013 

Disposal 

Depreciation for assets disposal 

Reversal allowance for impairment of asset 

Ending book value 

As at December 31,2013 

Cost 

Less Accumulated depreciation 

Less Allowance for impairmant of asset 

Ending book value 

Consolidated / Separate Financial Statements 

Machinery and Tool Office Equipment Total 

Baht Baht Baht 

33,828,576.16 1,697,420.19 35,525,996.35 

(16,961,860.01) (1,460,022.18) (18,421,882.19) 

(16,866,716.15) (237,398.01) (17,104,114.16) 

(12,750,915.85) (1,697,420.19) (14,448,336.04) 

12,559,975.00 . 1,460,022.18 14,019,997.18 

190,940.85 237,398.01 428,338.86 

21,077,660.31 21,077,660.31 

(4,401,885.01) (4,401,885.01) 

(16,675,775.30) (16,675,775.30) 

21,077,660.31 21,077,660.31 

(4,401,885.01) (4,401,885.0I) 

(16,675,775.30) (16,675,775.30) 

As at December 31, 2013 and 2012, assets not used in operation are of the section of agricultural 

machine productionand distributionwhich its operationwas ceased e 
...------. 

C5rh'lMl r 
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15. Deferred Tax Assets 

Deferred tax assets are calculated in full on temporary differences, using the liability method with tax 

rates of 23% for 2012 and 20% for 2013 onwards. The deferred taxation related to the temporary differences 

between the carrying amounts and the tax bases of assets and liabilities of the Group is summarized below: 

Consolidated Financial Statements 

As at Recognized As at 

December 31, 2012 in Profit (Loss) December 31, 2013 

for the Period 

Baht Baht Baht 

Deferred tax assets 

Advance payment for goods 31,515.88 (31,515.88) 

Employeebenefit obligation 179,031.70 (59,132.25) 119,899.45 

Total 210,547.58 (90,648.13) 119,899.45 

Separate Financial Statements 

As at Recognized As at 

December 31, 2012 in Profit (Loss) December 31,2013 

for the Period 

Baht Baht Baht 

Deferred tax assets 

Employee benefit obligation 179,031.69 (59,132.24) 119,899.45 

Total 179,031.69 (59,132.24) 119,899.45 
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16. Defaulted Debt 

Consist of: 

Consolidated/Separate Financial Statements
 

As at As at
 

December 31,2013 December 31,2012
 

Baht Baht 

Short-term Loans 569,000.00 769,000.00 

Accrued Interest 801,002.46 701,268.90 

Total 1,370,002.46 1,470,268.90 

As at December 31, 2013 and 2012, short-term loans from commercial bank are in form of promissory 

notes for 90-120 days, with interest at a rate of MOR+1% per annum, equally. However, the Company 

defaulted to repay on short-term loans with commercial bank. As a result, bank is able to call for repayment of 

the whole amount of loan in anytime. The Company reclassified such short-term loans as defaulted debt and 

recognized interest expense at the defaulted rate. There is one former directors' Company jointly guarantee to 

the loans in full amount. 

17. Trade and Other Payables 

Consist of: 

Consolidated FinancialStatements SeparateFinancial Statements 

As at As at As at As at 

December31,2013 December31,2012 December31, 2013 December31,2012 

Baht Baht Baht Baht 

Trade Payables 586,061.05 1,921,754.15 586,061.05 1,920,024.46 

OtherPayables 3,796,539.00 7,910,079.25 3,547,130.50 7,588,639.25 

Total 4,382,600.05 9,831,833.40 4,133,191.55 9,508,663.71 

'it 
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Other payables consist of: 

Consolidated Financial Statements Separate Financial Statements 

As at As at As at As at 

December 31, 2013 December 31, 2012 December 31, 2013 December 31, 2012 

Baht Baht Baht Baht 

Accrued Expenses 2,063,383.40 1,924,653.97 1,972,383.40 1,833,653.97 

Other Payables 341,796.31 455,300.85 190,827.81 224,860.85 

Account Payable-

Revenue Department 844,503.70 5,017,910.41 844,503.70 5,017,910.41 

Others 546,855.59 512,214.02 539,415.59 512,214.02 

Total 3,796,539.00 7,910,079.25 3,547,130.50 7,588,639.25 

18. Employee Benefits Obligation 

Details of employee benefits obligation are as follows: 

Consolidated/Separate Financial Statemants 

For the years ended December 31, 

2013 2012 

Baht Baht 

Present value of the obligation as at January 1, 778,398.67 505,664.28 

Current service cost 115,048.96 251,610.09 

Interest expenses 21,190.84 21,124.30 

Decreased liability from resigned employees (315,141.22) 

Present value of the obligation as at December 31, 599,497.25 778,398.67 

The principal assumptions by actuarial method used for calculating employee benefits obligation were 

as follow: 

Discount rate 4.172051% per annum 

Salary increation rate 6.50 - 7.50% per annum 

Employee turnover rate 5 - 15% per annum 

Retirement age 55 years old 

t 

MAX METAL CORPORATIOf\
 
PUBLIC COMPANY LIMiTED
 
~\, ILun-ii.SI"';'fll:i:l~1";'dP'!I"!;U ,rU11l' (~}"'''l~ 



37 

19. Share Capital 

Consist of: 

For the year ended For the year ended 

December 31, 2013 December 31, 2012 

Par Number of Amount Par Number of Amount 

Value Shares Value Shares 

Baht Shares Baht Baht Shares Baht 

Authorized Share Capital 

- Beginning Common Shares 1.00 1,833,263,204 1,833,263,204.00 1.00 1,833,263,204 1,833,263,204.00 

Add Capital Increase 1.00 2,166,736,796 2,166,736,796.00 1.00 

- Ending Common Shares 1.00 4,000,000,000 4,000,000,000.00 1.00 1,833,263,204 1,833,263,204.00 

Issuedand Paid-Up Share Capital 

- Beginning Common Shares 1.00 1,833,263,204 1,833,263,204.00 1.00 1,833,263,204 1,833,263,204.00 

- Ending Common Shares 1.00 1,833,263,204 1,833,263,204.00 1.00 1,833,263,204 1,833,263,204.00 

According to the Annual General Meeting of Shareholders of2013 held on Apri130, 2013, it resolved 

to approve the increase of authorized share capital from 1,833.26 million shares to 4,000.00 million shares 

with a par value of Baht I. The Company registered the capital increase with the Ministry of Commerce on 

May 10,2013. 

20.	 Capital Management 

The Company's purpose in equity management is to maintain ability in continuous operation and 

appropriate structure ofequity. 

As at December 31, 2013 and 2012, the consolidated fmancial statements present debt to equity ratio 

as 0.29 : 1 and 0.30: 1, respectively, and the separate fmancial statements present debt to equity ratio as 0.09 : 

1 and 0.11 : 1, respectively. 

'!lAX METAL CORPORATiOj\ 
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21. Income Tax Expense (Income) 

Income tax recognized in the profit (loss) for the years consists of: 

Current tax expense (income) 

Deferred tax 

Deferred tax expense (income) 

Effect from change in tax rates 

Income tax expense (income) recognized in 

profit (loss) for the period 

Consolidated Financial Statements 

For the years 

ended December 31, 

2013 

Baht 

63,185.40
 

27,462.73
 

90,648.13 

2012 

Baht 

559,957.40 

(94,244.79) 

35,396.50 

Separate Financial Statements 

For the years 

ended December 31, 

2013 2012 

Baht Baht 

35,780.28 (62,728.90) 

23,351.96 35,396.50 

501,109.11 59,132.24 . (27,332.40) 

The differences between income tax expenses (income) calculated from accounting profit at the 

tax rate for the years ended December 31, 2013, in 20% (2012 : 23%) income tax expenses (income) are as 

follows: 

Consolidated Financial Statements Separate Financial Statements 

For the years For the years 

ended December 31, ended December 31, 

2013 2012 2013 2012 

Baht Baht Baht Baht 

Profit (Loss) before income tax (10,952,476.34) (124,457,102.63) (31,170,168.62) (12,332,078.02) 

Income tax expense (income) calculated 

at the tax rate of20% (2012 : 23%) 

Undeductible tax expense (income) 

Unrecognized temporary differences 

Currently unrecognized tax losses as 

deferred tax assets 

Previously unrecognized tax losses used for 

decreasing current tax expense 

Effect from change in tax rate 

(2,190,495.27) (28,625,133.60) (6,234,033.72) (2,836,377.94) 

128,453.17 108,573.38 128,173.17 108,924.13 

(778,722.86) 25,778,173.58 (7,198,915.92) (617,859.35) 

2,903,950.36 3,282,584.25 13,340,556.75 3,282,584.26 

(78,4~5.00) 

27,462.73 35,396.50 23,351.96 35,396.50 

Income tax expense (income) 90,648.13 501,109.11 59,132.24 (27,332.40) 

MAX METAL CORPORAT10l\ 
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Unrecognized deferred tax assets in the financial statements as at December 31, 2013 and 2012 consist 

of: 

Consolidated Fina

As at 

December 31, 2013 

Baht 

ncial Statements 

As at 

December 31, 2012 

Baht 

Separate Financial Statements 

As at 

December 31, 2013 

Baht 

As at 

December 31, 2012 

Baht 

Tax losses 12,547,876.20 11,090,514.73 22,984,482.60 11,090,514.73 

Deductible temporary difference 34,595,585.44 40,573,582.51 10,862,320.00 14,177,549.58 

Total 47,143,461.64 51,664,097.24 33,846,802.60 25,268,064.31 

As at December 31, 2013, the whole amount of deferred tax assets for tax losses whole amount was 

derived from accumulated tax losses, classified by expiry year of tax benefits as follows: 

Expiry year of tax benefits Million Baht 

2013 

2014 14.13 

2015 20.51 

2016 

2017 13.58 

Total 48.22 

Deferred tax assets for deductible temporary differences do not expire under current tax legislation. 

The Company has not recognized the above deferred tax assets because it is not probable that 

future taxable profit will be available which the Company can utilize the tax benefits therefrom. 
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22. Expenses by Nature 

Consolidated Financial Statements 

For the years ended 

December 31,2013 December 31,2012 

Baht Baht 

(Restated) 

Change in Finished Goods and Work in Process 1,158,639.66 13,235,641.26 

Purchased Finished Goods, Used Raw Materials and 95,510,089.25 629,970,167.38 

Other Production Expenses 

Loss from Decline in Value of Inventories (Reversal) (1,158,639.66) (2,784,473.29) 

Loss on Confirmed Purchase Orders ofUndelivered of Goods 137,025.57 

Employee Benefit Expenses 3,232,476.67 4,855,939.69 

Doubtful Accounts (Reversal) (3,824,853.05) 123,856,940.45 

Rental and Service Expenses 840,000.00 788,600.00 

Depreciation and Amortization 661,124.12 703,227.48 

Other Expenses 10,669,158.69 6,975,453.97 

Total 107,087,995.68 777,738,522.51 

Separate Financial Statements 

For the years ended 

December 31, 2013 December 31,2012 

Baht Baht 

(Restated) 

Change in Finished Goods and Work in Process 1,158,639.66 13,235,641.26 

Purchased Finished Goods, Used Raw Materials and 36,129,962.75 175,796,688.66 

Other Production Expenses 

Loss from Decline in Value of Inventories (Reversal) (1,158,639.66) (2,784,473.29) 

Loss from Impairment of Investment in Subsidiary Company 28,200,000.00 

Employee Benefit Expenses 3,232,476.67 4,855,939.69 

Doubtful Accounts (Reversal) (7,725,818.33) 9,091,579.89 

Rental and Service Expenses 840,000.00 788,600.00 

Depreciation and Amortization 661,124.12 703,227.48 

Other Expenses . 6,384,437.40 6,019,182.46 

Total 

MAX META.L CDRPOFATiOIv 
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23. Financial Information by Segment 

The Company and its subsidiary company operate in two business types, that is, steel 

product provision and distribution, and agricultural engine production and distribution, small diesel 

engine, and motorcycle. Profit (loss) from operation of each segment is derived from sale revenue 

deducted with cost of good sold of that segment. However, in accordance with the minute of 

Company's Board of Directors no. 3/2010, it resolved to cease the operation in agricultural engine and 

motorcycle and tractor. 

Other assets, such as inventory and trade receivables are presented separately in 

discontinued and continuing operations segments. 

Consolidated Financial Statements 

For the year ended December 31, 2013 

Continuing operations Discontinuedoperations Total 

Steel products provision Agricultural machine 

and distribution production and 

distribution 

Baht Baht Baht 

Revenue from Sales 96,185,343.00 28,037.38 96,213,380.38 

Gross Profit 675,253.75 28,037.38 703,291.13 

Other Income 492,913.42 7,011.15 499,924.57 

Selling Expenses (252,607.35) (1,800.00) (254,407.35) 

Administrative Expenses (9,538,431.57) (1,785,067.51) (11,323,499.08) 

Finance Costs (577,785.61) (577,785.61) 

Profit (Loss) before Income Tax (8,622,871. 75) (2,329,604.59) 00,952,476.34) 

Income Tax Expense (90,648.13 ) (90,648.13) 

Profit (Loss) for the Year (8,713,519.88) (2,329,604.59) (11,043,124.47) 

Asset for Each Segment 

Fixed Assets 1,655,230.53 1,655,230.53 

Other Assets 47,832,196.14 47,832,196.14 

MAX METAL CORPORATION
 
PUBLIC COMPANY LIMiTED
 

Unallocted Assets 24,033,930.51 

Total Assets 73,521,357.18 

t 



Revenue from Sales 

Gross Profit 

Other Income 

Selling Expenses 

Administrative Expenses 

Finance Costs 

Profit (Loss) before Income Tax 

Income Tax Expenses 

Profit (Loss) for the Year 

Asset for Each Segment 

Fixed Assets 

Other Assets 

Unallocted Assets 

Total Assets 
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Consolidated Financial Statements
 

For the year ended December 31, 2012
 

Continuing operations Discontinued operations 

Steel products provision Agricultural machine 

and distribution production and 

distribution 

Baht Baht 

647,834,180.16 2,275,467.17 

7,412,844.81 2,275,467.17 

1,763,290.61 2,049,958.35 

(455,694.99) (81,550.00) 

(135,464,273.02) (1,315,669.15) 

(641,476.41) 

(126,743,832.59) 2,286,729.96 

(501,109.11) 

(127,244,941.70) 2,286,729.96 

2,290,455.72 

11,296,674.27 

75,151,213.43 

Total 

Baht 

(Restated) 

650,109,647.33 

9,688,311.98 

3,813,248.96 

(537,244.99) 

(136,779.942.17) 

(641,476.41) 

(124,457,102.63) 

(501,109.11) 

(124,958,211.74) 

2,290,455.72 

11,296,674.27 

75,151,213.43, 
88,738,343,42 

t. 
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24. Financial Instruments 

24.1 Financial Risk Management 

The Company has no policy to use the financial instrument for risk management, hedging 

or trading of financial instruments 

24.2 Interest Rate Risk 

Interest rate risk arises from the fluctuation of interest rates in the future which will affect 

operations and cash flow of the Group. The Group's assets and liabilities having interest rate risk 

are as follows: 

Consolidated Financial Statements 

Amount Rate 

As at As at 

December 31, 2013 December 31,2012 December 31, 2013 December 31, 2012 

Million Baht Million Baht % % 

Bank Deposit-Saving Account 4.97 29.12 0.625 0.75 

Defaulted Debt 0.57 0.77 15.00 15.00 

Short-term Borrowings from OtherPerson 0.30 0.30 6.00 6.00 

Separate Financial Statements
 

Amount Rate :
 

As at As at
 

December 31, 2013 December 31,2012 December 31,2013 December 31,2012
 

Million Baht Million Baht % % 

Bank Deposit-Saving Account 4.38 15.55 0.625 0.75 

Defaulted Debt 0.57 0.77 15.00 15.00 

Short-term Borrowings fromOtherPerson 0.30 0.30 6.00 6.00 

24.3 Exchange Rate Risk 

The Company has no exchange rate risk since business transactions are between domestic 

companies. 

24.4 Credit Term Risk 

The Company holds credit term risk from not receiving debt from trade account receivables. 

However, the Company considers ability in debt repayment of trading account receivables for 

each case in the consideration process of credit granted. Moreover, the Company holds policy in 

setting up allowance for doub ading account receivables which is anticipated 

"ft! ..I.x
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that the Company will not receive debt repayment that the management believe that it is 

sufficient. 

24.5 Fair Value 

Since the majority of the financial assets are short-term and loans are minimally exposed to 

interest rate risk, the management of the company believes that the fair value of the Company' 

financial assets and liabilities does not materially differ from their carrying book value. 

25. Transactions with Related Parties 

The Company has significant business transactions with its related company. Such transactions, 

which have been concluded on commercial terms and bases, agreed upon between the Company, 

subsidiary company and related company are in ordinary course of business are summarized below: 

25.1 Inter-Revenue and Expenses 

Consolidated Financial Statements 

Pricing For the years ended December 31, 

Policy 2013 2012 

Baht Baht 

Inter-Transaction with Related Company 

Revenue from Sales Mutually agreed price 241,212,433.00 

based on market price 

Service Management Revenue Contracted price 1,126,401.48 

Doubtful Debt 48,020,985.07 

f, 
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Pricing 

Policy 

Inter-Transaction with Subsidiary Company 

(Eliminated from Consolidated Financial Statements) 

Management Revenue Mutual1y agreed price 

in memorandum 

Rental Revenue Mutual1y agreed price 

Service Revenue Mutual1y agreed price 

Inter-Transaction with Related Company 

Revenue from Sale Mutual1y agreed price 

based on market price 

Service Management Revenue Contracted price 

Doubtful Debt 

25.2 Inter-Assets and Liabilities 

Consolidated 

Financial Statements 

As at As at 

December 31,2013 December 31,2012 

Baht Baht 

Other Accounts Receivable 

Subsidiary Company 

MSP Metal Co., Ltd. 

25.3 Managements' Remuneration 

Short-Term Employee Benefits 

Post-Employment Benefits 

Separate Financial Statements
 

For the years ended December 31,
 

2013 2012 

Baht Baht 

452,001.50 2,219,410.80 

36,000.00 36,000.00 

24,000.00 24,000.00 

55,182,930.00 

1,126,401.48 

8,634,018.61 

Separate 

Financial Statements 

As at As at
 

December 31,2013 December 31,2012
 

Baht Baht
 

222,244.05 5,140.00 

Consolidated/Separate Financial Statements 

For the years ended December 31, 

2013 2012 

Baht Baht 

2,095,000.00 3,728,000.00 

80,648.05 186,458.00 

2,175,648.05 3,914,458.00Total 
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Management's remuneration represents the benefits paid to the Company's management and 

directors such as salaries, related benefit and directors' remuneration, including the benefit paid by 

other means. The Company's managements are the persons who are defined under the Securities and 

Exchange Act. 

25.4 Nature of Relationship 

Relationship 

MSP Metal Co., Ltd. Subsidiary company by direct shareholding 

Siam Ferro Industry Co., Ltd. Service contract management (since July 1,2012, 

relationship is terminated due to termination 

agreement) 

26. Non-Cash Flow Transactions 

Consist of: 

en

2013 

Consolidated 

Financial Statements 

For the years 

ded December 31, 

2012 

en

2013 

Separate 

Financial Statements 

For the years 

ded December 31, 

2012 

Baht Baht Baht Baht 

Decrease in Trade and Other Receivables from 

Debt Repayment Defaulted Debt 200,000.00 700,000.00 200,000.00 700,000.00 

Decrease in Trade and Other Receivables from Offsetting 

with Trade and Other Payables 21,792,168.44 21,792,168.44 
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27. Obligation 

As at December 31,2013 and 2012, the Company constitutes obligation from lease contract, of 

which the periods are between 1-3 years. The obligation from such contracts are as follows: 

As at As at 

December 31, 2013 December 31,2012 

Million Baht Million Baht 

Within 1 year 0.20 0.78 

Over 1year but not over 3 years 0.39 

Total 0.20 1.17 

28. Adjustment of Financial Statements 

The Company has corrected the material prior period error retrospectively to the fmancial 

statements for the year 2012 since the Company was audited and assessed the value added tax for the 

year 2008 by the Revenue Department including fme and surcharge since 2008 to March 2013. The 

Company's management has restated the fmancial statements for the prior period which is presented 

for comparative purpose that the error had been corrected in the period in which the error occurred. 

Fine and surcharge are recognized as expenses on the time basis. The effects are as follows: 

Consolidated Financial Statements 

As previously reported Adjustments As currently reported 

Baht Baht Baht 

Statement of financial position as at December 31, 2012 

Trade and other payables 5,453,500.74 4,378,332.66 9,831,833.40 

Ending retained earnings (deficits) (333,463,268.22) (4,378,332.66) 

Add Adjustment (Note 4) 210,547.58 (337,631,053.30) 

Begining retained earnings (deficits) (209,137,735.55) (3,686,805.29) 

Add Adjustment (Note 4) 151,699.28 (212,672,841.56) 

Statement of comprehensive income 

for the year ended December 31, 2012 

Profit (Loss) of discontinued operation 2,978,257.32 (691,527.36) 2,286,729.96 

Profit (Loss) for the period (124,325,532.67) (691,527.36) 

Add Adjustment (Note 4) 58,848.29 (124,958,211.74) 
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Separate Financial Statements
 

As previously reported Adjustments As currently reported
 

Baht Baht Baht
 

Statement of financial position as at December 31, 2012 

Trade and other payables 5,130,331.05 4,378,332.66 9,508,663.71
 

Ending retained earnings (deficits) (220,437,047.09) (4,378,332.66)
 

Add Adjustment (Note 4) 179,031.69 (224,636,348.06)
 

Begining retained earnings (deficits) (208,796,496.43) (3,686,805.29)
 

Add Adjustment (Note 4) 151,699.28 (212,331,602.44)
 

Statement of comprehensive income 

for the year ended December 31, 2012 

Profit (Loss) of discontinued operation 2,978,257.32 (691,527.36) 2,286,729.96 

Profit (Loss) for the period (11,640,550.66) (691,527.36) 

Add Adjustment (Note 4) 27,332.40 (12,304,745.62) 

29. Lawsuits 

29.1 The Company was prosecuted for damage fee from not paying office rental in amount of Baht 

4.95 million and damage fee in amount of Baht 1.25 million, totaling to Baht 6.20 million. The 

Civil Court had a judgment on April 30, 2008 that the Company and T.E.M. Business Operation 

Co., Ltd., (former subsidiary company of the Company, which was disposed on December 27, 

2005) jointly repay rental fee and damage fee with interest rate at 7.50% per annum from April 30, 

2008. The Company made a petition to the Appeal Court and the Court made a judgment as the 

Civil Court. Therefore, the Company made a petition to the Supreme Court and requested for a 

suspension from the execution of the sentence to the Civil Court on January 19,2012. The case is 

under the consideration by the court and conclusion is currently unknown. As at December 31, 

2013 and 2012, the Company recognized provision for such lawsuits with accrued interest in the 

amount ofBaht 8.68 million and Baht 8.33 million, respectively. e 
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29.2 The Company filed a lawsuit against its former director for damages to the Company at the claim 

value of Baht 74.66 million with interest rate at 7.5% per annum from the prosecution date 

forwards until debt will be fully repayed. The case was dismissed by the Civil Court and the 

Appeal Court. As a result, the Company made a petition to the Supreme Court on January 15, 

2014. The case is in the process of the defendant filing a response to the petition. 

On August 8, 2013, the Securities and Exchange Commission (SEC) filed a criminal 

complaint against eight former directors and executives of the Company with the Department of 

Special Investigation for falsifying documents and accounts and/or siphoning. This resulted in the 

Company's 2008 and 2009 financial statements to show inaccurate financial condition and 

operational results. However, the SEC's complaint does not have any impacts on the Company's 

current operation since it relates to the agricultural machine production and distribution section 

which discontinued since 2010. 

29.3 The Company was prosecuted claiming for damage fee from the Company's previous directors in 

charge with being a representative in advance payment for establishing Amac Plus Co., Ltd, 

. although Company's board of directors had resolved to cease an operation in this Company for the 

amount of Baht 1.09 million with interest rate at 7.5% per annum calculated from the date advance 

is paid to the date when the repayment is made. The Civil Court dismissed the case on March 1, 

2012. The plaintiff appeals to the Court and on January 21, 2013, the Appeal Court Region 2 

reversed the Civil Cout's judgment, making the Company to pay Baht 1 million with interest at 

7.5% per annum calculated from November 16,2007 until the payment is paid. Interest calculated 

until the accusation date must not exceed Baht 90,178.41. The Company made a petition to the 

Supreme Court on March 22, 2013. The case is under the consideration by the court and 

conclusion is currently unknown. However, as at December 31, 2013, the Company recognized 

provision for lawsuit with accrued interest in the amount of Baht 1.09 million. 

29.4 The Company filed a lawsuit against its former director and 4 others for damages to the Company 

at the claim value of Baht 29.66 million. The court appoints for plaintiffs investigation on March 

24,2014. 

30.	 Approval of Financial Statements 

The financial statements have been approved ~to~_\Ii by Company's Board of Directors on 

February 18,2014. 

; 
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