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สารจากคณะกรรมการบรษัิท 
 

 ภาพรวมการดําเนินธุรกิจของบริษัทในป 2556 มีการปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น ในครึ่งปแรกมีการขยายตัว

ของรายไดและการผลิตพอสมควร อันเปนผลมาจากนโยบายกระตุนเศรษฐกิจของประเทศจากภาครัฐ โดยเฉพาะ

อยางยิ่งการลงทุนในโครงสรางพื้นฐาน เชน โครงการรถไฟฟาสายตาง ๆ  การปรับปรุงเสนทางการเดินรถไฟทั่ว

ประเทศ ทําใหอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องอันไดแก อุตสาหกรรมกอสราง และอสังหาริมทรัพยไดรับอานิสงสของการ

เจริญเติบโตจากนโยบายดังกลาว โดยในครึ่งปหลังแมวาการดําเนินธุรกิจของบริษัทจะไดรับผลกระทบความไม

สงบจากเหตุการณการชุมนุมทางการเมืองบางก็ตาม บริษัทยอยยังมีการลงทุนเพื่อขยายการผลิตผลิตภัณฑใหม

ในบริษัทยอยเพิ่มเติม  ซึ่งการลงทุนดังกลาวจะทําใหบริษัทและบริษัทยอยสามารถรับรูรายไดเพิ่มขึ้นอยางมากใน

ป 2557 นอกจากนี้บริษัทยังสามารถเจรจาปรับโครงสรางทางการเงินกับสถาบันการเงินไดเปนผลสําเร็จอีกดวย 
 

 ธุรกิจของบริษัทในป 2557 บริษัทไดตั้งเปาหมายในการระดมเงินทุนจากนักลงทุนที่สนใจในธุรกิจของ

บริษัทและบริษัทยอย  เพื่อจัดโครงสรางทางการเงินของบริษัทใหเขมแข็งและเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน ทั้งนี้

บริษัทยอยยังคงจะมีการลงทุนเพิ่มเติมเพื่อขยายกําลังผลิตและเพิ่มรายไดใหแกบริษัทและบริษัทยอยอยาง

ตอเนื่อง บริษัทมีความเชื่อมั่นวาหากสามารถดําเนินการตามเปาหมายที่วางไว จะทําใหผลประกอบการของบริษัท

ปรับตัวดีขึ้นอยางแนนอน 
 

 ทายนี้ คณะกรรมการบริษัทขอขอบพระคุณผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกฝายที่รวมมือรวมใจในการทํางานและ

แกไขปญหาเพื่อใหบรรลุเปาหมายของบริษัท  ตลอดจนผูถือหุน  ลูกคา สถาบันการเงิน และพันธมิตรทางธุรกิจที่

สนับสนุนบริษัทดวยดีเสมอมา 
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(นางสาวอังคกาญจน  ตันติวิรุฬห) 

ประธานกรรมการบริหาร 

  (วัธนชัย  ฉายเหมือนวงศ) 

ประธานกรรมการ 
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คณะกรรมการบริษัท 

  นายสุรพงษ  ชูรังสฤษฎิ์ 
รองประธานกรรมการ /  

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
(กรรมการอิสระ)  

พล.ต.ท. มงคล  กมลบุตร 
กรรมการอิสระ /  

กรรมการตรวจสอบ 
(ไดรับการแตงตั้งเม่ือ 27 กุมภาพันธ 2556) 

นางสาวอังคกาญจน  ตันติวิรฬุห 
กรรมการ 

        นายสมเกียรติ  วงศาโรจน 
      กรรมการ 

      นายธีระ  ผลเจริญสุข 
      กรรมการ 

      ดร.ฤทธิรงค  อินทรจินดา 
      กรรมการ 

       นางพิมสิริ  กีรติเธียรสิริ 
        กรรมการ 

ผศ.ดร. ณคุณ  ธรณีนิติญาณ 
กรรมการอิสระ /  

กรรมการตรวจสอบ 

  พลเอกวัธนชัย  ฉายเหมือนวงศ 
ประธานกรรมการ 
(กรรมการอิสระ) 
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คณะกรรมการบริหาร 

นางสาวอังคกาญจน  ตันติวิรฬุห 
ประธานกรรมการบริหาร 

นายสมเกียรติ  วงศาโรจน 
กรรมการผูจัดการ 

นายธีระ  ผลเจริญสุข 
ผูอํานวยการฝายโรงงาน 

นางนุสรา  ธาระวานิช 
ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

ปจจุบัน คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ริช เอเชีย สตีล จํากัด (มหาชน) ประกอบดวย กรรมการอิสระ 

จํานวน 3 ทาน ดังตอไปนี้ 

1. นายสุรพงษ  ชูรังสฤษฎิ์   ประธานกรรมการตรวจสอบ 

  2. พล.ต.ท.มงคล  กมลบุตร * กรรมการตรวจสอบ 

  3. ผศ.ดร.ณคุณ  ธรณีนิติญาณ กรรมการตรวจสอบ 

  โดยมี  นายวรพจน  ชัยสันทนะ    เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  

     หมายเหต ุ* ไดรับการแตงตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2556  

     ใหดํารงตําแหนงกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

       

คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติตามหนาที่และมีความรับผิดชอบตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมีภารกิจและ

ความรับผิดชอบที่สําคัญ  ไดแก  การสอบทานงบการเงินใหเปนไปตามมาตรฐานบัญชี  และมีการเปดเผยขอมูลอยาง

เพียงพอ  สอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในใหมีความเหมาะสม  สอบทานใหบริษัท มีการ

ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของ  และหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนและ

พิจารณาเปดเผยขอมูลกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงใหมีความถูกตองและครบถวน   ตลอดจนพิจารณาการแตงตั้งผูสอบ

บัญชีของบริษัท 

  

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการตรวจสอบ จัดใหมีการประชุม 4 

ครั้ง เพื่อพิจารณาสอบทานงานดานตาง ๆ ของบริษัท โดยมีรายละเอียดจํานวนครั้งที่เขาประชุม ดังนี้ 

รายชื่อ จํานวนครั้งที่เขารวม / จํานวนครั้งทั้งหมด 

นายสุรพงษ   ชูรังสฤษฎิ์ 4/4 

พล.ต.ท.มงคล  กมลบุตร 3/3 

ผศ.ดร. ณคุณ  ธรณีนิติญาณ 4/4 

 

1.     สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําป 2556 ของบริษัท ซึ่งไดรายงานฐานะการเงินและผลการ

ดําเนินงานในป 2556 รวมถึงรายการที่เกี่ยวโยงกันตามที่ปรากฏในงบการเงิน ประกอบกับคําชี้แจงจากฝายบริหาร

ของบริษัทกอนนําเสนอคณะกรรมการบริษัท ซึ่งพบวางบการเงินของบริษัทไดจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรอง

ทั่วไปและมีการเปดเผยขอมูลของบริษัทอยางเพียงพอ 

2. สอบทานรายการที่มีความเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน   และรายการธุรกรรม

ระหวางบริษัทกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของ  ซึ่งมีความเห็นวารายการระหวางกันที่เกิดขึ้นระหวางบริษัทกับบุคคล

และกิจการที่เกี่ยวของเปนการทํารายการเพื่อดําเนินธุรกิจตามปกติภายใตเงื่อนไขทางการคาทั่วไปของบริษัท  ซึ่ง

เปนไปตามความจําเปนทางธุรกิจและคํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดของบริษัท    โดยมีการเปดเผยขอมูลที่เพียงพอและ

มีการปฏิบัติตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
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3. พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจําปของฝายตรวจสอบภายใน และสอบทานผลการปฏิบัติงาน ผลการ

ตรวจสอบ ขอเสนอแนะ และความคืบหนาของการดําเนินการตามแผนงานเปนประจําทุกไตรมาส ซึ่งมีความเห็นวา

ระบบการตรวจสอบภายในของบริษัทมีความเพียงพอเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

4. สอบทานและประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท     โดยพิจารณารวมกับ

ฝายบริหารของบริษัทพบวามีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ มีประสิทธิภาพ ไมพบขอบกพรองที่มีนัยสําคัญและ

มีการปรับปรุงแกไขใหสอดคลองกับสถานการณใหมีความรัดกุมยิ่งขึ้น 

5. สอบทานการบริหารความเสี่ยง และไดแนะนําใหฝายบริหารทบทวนและปรับปรุง แผนงานการบริหารความเสี่ยงเปน

ระยะ ๆ อยางสม่ําเสมอใหสอดคลองกับสถานการณที่เปล่ียนแปลงไป 

6. สอบทานใหบริษัทฯ  มีการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ

กับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ  

7. แนะนําใหฝายบริหารใหความสําคัญกับการบริหารงานตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีใหครบถวนตามขอกําหนด

ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อใหเกิดความเชื่อม่ันแกผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียที่เกี่ยวของทุกฝาย     

8.   พิจารณาคัดเลือกและเสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและขออนุมัติที่ประชุมผูถือหุนใหแตงตั้ง นายบุญ

เลิศ แกวพันธุพฤกษ ทะเบียนเลขที่ 4165 แหงบริษัท บีพีอาร ออดิท แอนด แอดไวเซอรี่ จํากัด และ/หรือนางสาวมะลิ

วรรณ แกวพันธุพฤกษ ทะเบียนเลขที่ 4701 แหงบริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีประจําป 

2557 พรอมทั้งกําหนดคาตอบแทนการสอบบัญชีไมเกินปละ 1,210,000 บาท ไมรวมคาใชจายอื่นในการตรวจสอบ 

เชน  คาพาหนะเดินทาง คาอากรแสตมป คาจัดทํางบการเงิน (ถามี) อัตราที่เสนอมาเปนอัตราเดียวกับคาตอบแทน

การสอบบัญชีในป 2556  

 

คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายอยางรอบคอบ และใหคําแนะนําในเรื่องตาง ๆ  ซึ่งคณะ

ผูบริหารบริษัทไดใหความรวมมืออยางดีในการแกไขตามเวลาที่เหมาะสม คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวาบริษัทมี

ระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดี และมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม  รวมถึงการจัดทํารายงานทางการ

เงินของบริษัทตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต และมีการเปดเผยขอมูลที่เพียงพอ ถูกตองตาม

กฎหมาย 

 

 

 

     (นายสุรพงษ   ชูรังสฤษฎิ์) 

     ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
 

วิสัยทัศน  

เปนผูนําในการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑเพื่อการกอสรางที่มีคุณภาพ และเปนที่ยอมรับในสากล  

พันธกิจ  

ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  ใหไดรับความพึงพอใจจากคูคา และผูมีสวน

เกี่ยวของทุกฝาย ตลอดจนสงเสริมและรักษาคุณภาพสังคม และสิ่งแวดลอมที่ดี  

กลยุทธ  

1. พัฒนาระบบการผลิตสินคาที่ไดคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

2. เสริมสรางความพึงพอใจใหกับคูคาและผูมีสวนเกี่ยวของ 

3. พัฒนาสมรรถนะ และคุณภาพชีวิตของพนักงานใหทํางานอยางมีความสุข 

4. สงเสริมการอนุรักษพลังงาน และสิ่งแวดลอม รวมถึงสรางความสัมพันธอันดีกับชุมชน 

5. พัฒนาระบบการบริหารงานดวยความโปรงใส  

ประวัติความเปนมา 

 บริษัท ริช เอเชีย สตีล จํากัด (มหาชน) กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2542 ภายใตชื่อ “บริษัท ริชเอเซีย 

เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จํากัด” โดยกลุมนักลงทุนไทยและฮองกงที่เล็งเห็นถึงโอกาสในการเขามาประกอบธุรกิจคา

เหล็กในประเทศไทย ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มตน 1,000,000 บาท ภายใตการบริหารของนางสาวอังคกาญจน ตันติ

วิ รุฬห บริษัทมีวัตถุประสงคหลักในการประกอบธุรกิจคือจัดหาและจําหนายผลิตภัณฑเหล็กเพื่อใชงานใน

อุตสาหกรรมตาง ๆ  โดยมีการจัดหาผลิตภัณฑมาจําหนายจากการซื้อมาเพื่อจําหนาย และวาจางโรงงานอื่นผลิตเพื่อ

จําหนาย ตอมา ในป 2546 บริษัทมีการพัฒนาธุรกิจจากการเปนผูจัดหาและจําหนายผลิตภัณฑเหล็กสูการเปนผูผลิต

ทอเหล็ก และเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเปน 250 ลานบาทเพื่อนําเงินไปซื้อเครื่องจักรรองรับการผลิตและยอดขาย

ที่เพิ่มสูงขึ้น และในป 2547 ไดเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 400 ลานบาทเพื่อนําเงินดังกลาวเปนเงินทุนหมุนเวียนและซื้อ

เครื่องจักรผลิตสินคา รองรับการขยายตัวของยอดขายที่เพิ่มขึ้น ในป 2549 บริษัทไดเขาจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย และเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 500 ลานบาท และไดนําเงินทุนดังกลาวไปขยายธุรกิจ

เพิ่มเติมโดยการลงทุนใน ที่ดิน โรงงาน และเครื่องจักร เพื่อผลิตเหล็กแปรรูปอุตสาหกรรมและเปนเงินทุนหมุนเวียน ป 

2550 ไดเพิ่มทุนเปน 1,000 ลานบาท เพื่อรองรับการขยายงานการขายที่เพิ่มมากขึ้นและใชเปนเงินทุนหมุนเวียน และ

ป 2555 ไดเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 4,000 ลานบาท เพื่อเพิ่มสภาพคลอง และเพิ่มศักยภาพการดําเนินธุรกิจของ

บริษัท และ/หรือ บริษัทยอย ใหมากขึ้น 

        ปจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลว 1,002,913,226 บาท การดําเนินธุรกิจภายใตการ

บริหารงานของคุณอังคกาญจน ตันติวิรุฬห โดยที่กลุมคุณอังคกาญจน ตันติวิรุฬห เปนผูถือหุนใหญสัดสวนรอยละ 

7.91 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชําระแลว โดยมีกําลังการผลิตติดตั้งรวมเทากับ 118,200 ตันตอป ในป 2555 

บริษัทมีสัดสวนรายไดจากการซื้อมาเพื่อจําหนาย วาจางผลิตเพื่อจําหนาย และผลิตเพื่อจําหนาย เทากับในสัดสวน 

77.36, 11.13 และ 11.51 ของรายไดจากการขาย 
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สําหรับพัฒนาการที่สําคัญของบริษัท สามารถสรุปไดดังนี้ 

ป 2542 พฤษภาคม -  เริ่มจัดตั้งบริษัทชื่อ “บริษัท ริชเอเซีย เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จํากัด” ดวยทุนจด

ทะเบียน 1 ลานบาท เพื่อดําเนินธุรกิจจัดจําหนายผลิตภัณฑเหล็ก เชน เหล็ก

แผนรีดรอนชนิดมวนและชนิดแผน ผลิตภัณฑทอเหล็ก ผลิตภัณฑเหล็ก

โครงสรางรูปตัวซี เหล็กแทงยาว และผลิตภัณฑเหล็กอื่น ๆ  

ป 2543 มกราคม -   เริ่มวาจางโรงงานของบริษัท สยามเฟอรโร อินดัสทรี จํากัด ใหผลิตสินคา 

             กุมภาพันธ - เริ่มวาจางโรงงานของบริษัท อินเตอร เมทัลทิวบ แอลลิแอนซ (ประเทศไทย) 

จํากัด ใหผลิตสินคา  

ป 2544 มกราคม  - เพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 5 ลานบาท เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียน 

ป 2545 มิถุนายน  - เพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 75 ลานบาท เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนและขยาย

การลงทุน 

ป 2546 มิถุนายน  - เริ่มดําเนินการกอสรางโรงงานเพื่อผลิตสินคา และเปนการขยายธุรกิจมาสูการ

เปนผูผลิตทอเหล็ก  

  - จัดตั้งศูนยกระจายสินคาในบริเวณเดียวกับโรงงาน 

             พฤศจิกายน - เริ่มดําเนินการผลิตทอเหล็กและจําหนายภายในประเทศ 

             ธันวาคม    -  เพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 250 ลานบาท เพื่อซื้อเคร่ืองจักร และขยายกําลังการ

ผลิต 

ป 2547 ธันวาคม    -  เพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 400 ลานบาท เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ และ

ใชเปนเงินทุนหมุนเวียน 

ป 2548 สิงหาคม  - ซื้อเครื่องจักรผลิตเหล็กโครงสรางรูปตัวซี 

ป 2549 มีนาคม  - เปล่ียนชื่อจาก  “บริษัท ริชเอเซีย เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จํากัด” เปน “บริษัท 

ริช เอเชีย สตีล จํากัด (มหาชน)”  

  - เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 400 ลานบาทเปน 500 ลานบาท และเปลี่ยนแปลง

มูลคาที่ตราไวของหุนสามัญจากหุนละ 100 บาทเปนหุนละ 1 บาทซึ่งทําให

จํ านวนหุ นสามัญที่ จดทะเบียนไว เพิ่ มขึ้ นจาก  5,000 ,000  หุ น เปน 

500,000,000 หุน และดําเนินการแปรสภาพบริษัทเปนมหาชน เพื่อนําบริษัท

เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

            สิงหาคม  - เปนบริษัทหลักทรัพยจดทะเบียน เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2549 (เริ่มทํา

การซื้อขายวันที่ 31 สิงหาคม 2549 โดยเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

ตอประชาชนจํานวน 100 ลานหุน) 
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            ตุลาคม  - ไดรับใบอนุญาตผลิตภัณฑมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 107-2533 เหล็ก

โครงสรางรูปพรรณกลวง  

            พฤศจิกายน - ไดรับใบอนุญาตผลิตภัณฑมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 1228-2537 เหล็ก

โครงสรางรูปพรรณขึ้นรูปเย็บ  

  - เปดศูนยกระจายสินคา (พันทายนรสิงห) แหงที่ 3 ตั้งอยูที่ ต.พันทายนรสิงห อ.

เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร  

ป 2550 มกราคม  - เปดศูนยกระจายสินคา (วังนอย) แหงที่ 4 ตั้งอยูที่ ต.ลําไทร อ.วังนอย                 

จ.พระนครศรีอยุธยา 

ป 2550 เมษายน  -  ทําสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพรอมส่ิงปลูกสราง ตั้งอยูที่ ตําบลบางโปรง 

อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ สําหรับโครงการติดตั้ง

เครื่องจักรสําหรับผลิตเหล็กแปรรูป  

             มิถุนายน - กรกฎาคม - ทําสัญญาซื้อขายและติดตั้งเครื่องจักรเพื่อผลิตเหล็กแปรรูป  

             ธันวาคม  - เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 500 ลานบาทเปน 1,000 ลานบาท   เพื่อจัดสรรใหแก

ผูถือหุนเดิมจํานวน 500 ลานบาท  ในราคาเสนอขายหุนละ 2 บาท มูลคาที่

ตราไวของหุนสามัญหุนละ 1 บาท ทําใหจํานวนหุนสามัญที่จดทะเบียนไว

เพิ่มขึ้นจาก 500,000,000 หุนเปน 1,000,000,000 หุน  

  - เครื่องจักรเพื่อผลิตเหล็กแปรรูปติดตั้งแลวเสร็จและทดลองการผลิตเพื่อการ

พาณิชย 

ป 2551  พฤษภาคม - เปล่ียนแปลงมูลคาหุนสามัญที่ตราไว (Par Value) ของบริษัท จากเดิมมูลคา

หุนละ 1 บาท (หนึ่งบาท) เปนมูลคาหุนละ 0.10 บาท (สิบสตางค) ทั้งนี้ จะทํา

ใหหุนสามัญของบริษัทเพิ่มขึ้นจากเดิม 1,000 ลานหุน เปน 10,000 ลานหุน 

              กรกฎาคม - เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,000 ลานบาท เปน 1,500 ลานบาท โดยการออกหุน

สามัญใหมจํานวน 5,000 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท เพื่อรองรับ

การใชสิทธิแปลงสภาพตามใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 ที่จะเสนอขายใหแกผู

ถือหุนเดิมของบริษัทตามสัดสวนการถือหุน 

               ธันวาคม - ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2551 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2551 มี

มติอนุมัติการเขาซื้อหุนสามัญบริษัท ไทย เนชั่นแนล โปรดัคท จํากัด (“TNP”) 

ซึ่งเปนบริษัทผลิตเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหลอสําเร็จแบบแรงเหวี่ยง 

จํานวน 26,100,600,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.01 บาท คิดเปนสัดสวน

รอยละ 100.00 ของหุนสามัญที่ออกและเรียกชําระแลวของ TNP ในราคาไม

เกิน 650.00 ลานบาท โดยมีเงื่อนไขวา บริษัทสามารถเจรจาตอรองการเขา

ลงทุนดังกลาวเปนจํานวนเงินไมเกิน 650.00 ลานบาท รวมทั้งบริษัทไดรับการ
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สนับสนุนจากสถาบันการเงินสําหรับการตกลงเขาทํารายการในครั้งนี้ ซึ่ง

รายการดังกลาวจะตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2552 

ป 2552  พฤษภาคม - ลดทุนจดทะเบียนจาก 1,500 ลานบาท เปน 1,000 ลานบาท เนื่องจากยกเลิก

การออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 จํานวน 5,000 ลานหุน      

ที่จะเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทตามสัดสวนการถือหุน  

               สิงหาคม - ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2552       

มีมติอนุมัติใหบริษัทขยายระยะเวลาการเขาซื้อหุนสามัญของ TNP และขยาย

ระยะเวลาการชําระเงินจากเดิมส้ินสุดลงวันที่ 30 มิถุนายน 2552 เปนภายใน

วันที่ 30 กันยายน 2552 ซึ่งกลุมผูขายไดยินยอมและไมขัดของในการขยาย

ระยะเวลาดังกลาวออกไป แตขอสงวนสิทธิในกรณีที่กลุมผูขายสามารถเสนอ

ขายหุนสามัญของ TNP ใหแกบุคคลอื่นในราคาที่สูงกวาราคาที่ตกลงกัน และ

ในกรณีที่มีการยกเลิกการเขาทํารายการ  กลุมผูขายยังคงเงื่อนไขการคืนเงิน

มัดจําใหแกบริษัท โดยจะชําระเงินมัดจําคืนเต็มจํานวน 200 ลานบาท ภายใน 

60 วันนับจากวันที่บริษัทแจงยกเลิกการเขาทํารายการ โดยไมมีดอกเบี้ย 

               พฤศจิกายน - ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2552      

มีมติอนุมัติใหบริษัทขยายระยะเวลาการเขาซื้อหุนสามัญของ TNP และขยาย

ระยะเวลาการชําระเงินจากเดิมส้ินสุดลงวันที่ 30 กันยายน 2552 เปนภายใน

วันที่ 28 กุมภาพันธ 2553 ซึ่งกลุมผูขายไดยินยอมและไมขัดของในการขยาย

ระยะเวลาดังกลาวออกไป แตขอสงวนสิทธิในกรณีที่กลุมผูขายสามารถเสนอ

ขายหุนสามัญของ TNP ใหแกบุคคลอื่นในราคาที่สูงกวาราคาที่ตกลงกัน และ

ในกรณีที่มีการยกเลิกการเขาทํารายการ  กลุมผูขายยังคงเงื่อนไขการคืนเงิน

มัดจําใหแกบริษัท โดยจะชําระเงินมัดจําคืนเต็มจํานวน 200 ลานบาท ภายใน 

60 วันนับจากวันที่บริษัทแจงยกเลิกการเขาทํารายการ โดยไมมีดอกเบี้ย  

ป 2553   เมษายน  - ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2553 มีมติ

อนุมัติใหบริษัทขยายระยะเวลาการเขาซื้อหุนสามัญของ TNP และขยาย

ระยะเวลาการชําระเงินจากเดิมส้ินสุดลงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2553 เปน

ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 ซึ่งกลุมผูขายไดยินยอมและไมขัดของใน

การขยายระยะเวลาดังกลาวออกไป แตขอสงวนสิทธิในกรณีที่กลุมผูขาย

สามารถเสนอขายหุนสามัญของ TNP ใหแกบุคคลอื่นในราคาที่สูงกวาราคาที่

ตกลงกัน และในกรณีที่มีการยกเลิกการเขาทํารายการ  กลุมผูขายยังคง

เงื่อนไขการคืนเงินมัดจําใหแกบริษัท โดยจะชําระเงินมัดจําคืนเต็มจํานวน 200 

ลานบาท ภายใน 60 วันนับจากวันที่บริษัทแจงยกเลิกการเขาทํารายการ โดย

ไมมีดอกเบี้ย 
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                พฤษภาคม - บริษัทฯ ไดรับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อและเขาทํารายการลงทุนในบริษัท ไทย 

เนชั่นแนล โปรดัคท จํากัด  โดยการเขาซื้อหุนสามัญจํานวน 26,100,599,998 

หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 0.01 บาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 100.00 และ

ดําเนินการจดทะเบียนเปนผูถือหุนในบริษัท ไทย เนชั่นแนล โปรดัคท จํากัด  ตอ

กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย เรียบรอยแลว ทั้งนี้ บริษัทได

ดําเนินการเจรจาตอรองการเขาซื้อหุนสามัญดังกลาวแลวเสร็จเปนจํานวนเงิน 

635.00 ลานบาท 

                ธันวาคม  - ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2553 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2553 มี

มติอนุมัติใหบริษัทเขาซื้อหุนสามัญของบริษัท สยาม เฟอรโร อินดัสทรี จํากัด 

จํานวน 10,954,556 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท คิดเปนสัดสวนรอย

ละ 76.88 ของทุนชําระแลวของ FERRO ในราคาหุนละ 73 บาท รวมมูลคา 

799,682,588 บาท 

ป 2554   มีนาคม  - จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนและจํานวนหุนของบริษัทจากเดิมมูลคาหุน

ละ 0.10 บาท (สิบสตางค) จํานวน10,000,000,000 หุน (หนึ่งหมื่นลานหุน) 

เปนมูลคาหุนละ 1 บาท (หนึ่งบาท) จํานวน 1,000,000,000 หุน (หนึ่งพันลาน

หุน) พรอมทั้งแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4. ตอกรมพัฒนาธุรกิจ

การคา กระทรวงพาณิชย 

  - เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 1,000,000,000 บาท เปน 

1,500,000,000 บาท โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 500,000,000 หุน    

มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท เพื่อสํารองเปนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

และบริษัทยอย และ/หรือ เพื่อใชรองรับการขยายกิจการของบริษัทและบริษัท

ยอย 

                  สิงหาคม - ปดทําการโรงงานและศูนยกระจายสินคา ที่ตั้งอยูเลขที่ 64/7 หมูที่ 1 ถนน

พระราม 2 ตําบลคอกกระบือ อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 

เนื่องจากสัญญาเชาที่ดินไดหมดอายุลง และมิไดมีการตอสัญญากันอีก 

                  ธันวาคม - ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2554 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2554 มีมติ 

อนุมัติการจําหนายหุนสามัญบางสวนที่ถืออยูในบริษัท สยาม เฟอรโร 

อินดัสทรี จํากัด (“FERRO”) จํานวน 3,562,106 หุน คิดเปนสัดสวนรอยละ 

25.00 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดใน FERRO ในราคาหุนละ 80 

บาท คิดเปนจํานวนเงินรวม 284,968,480 บาท ใหแก Wealth Fortune 

Assets Ltd จํานวน 2,849,685 หุน และ นายสุนทร จิตบุญทวีสุข จํานวน 

712,421 หุน 
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ป 2555       มีนาคม - ปดทําการศูนยกระจายสินคา ที่ตั้งอยูเลขที่ 33/8 หมู 5 ตําบลบางพลีใหญ 

อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 เนื่องจากบริษัทไดยกเลิกสัญญา

เชาที่ดินและอาคารที่ตั้งอยูเลขที่ดังกลาว 

                  กรกฎาคม - ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 1,500,000,000 บาท  เปน 

1,000,000,000 บาท โดยการตัดหุนจดทะเบียนที่ยังมิไดจําหนายจํานวน 

500,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท กอนที่จะทําการเพิ่มทุนใหม 

                   สิงหาคม - เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 1,000,000,000 บาท เปน 

4,000,000,000 บาท โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 300,000,000 หุน    

มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท ซึ่งเปนการเสนอขายหุนเพิ่มทุนใหแกผูถือหุน

เดิม จํานวน 2,000,000,000 หุน และสํารองเพื่อรองรับการใชสิทธิตาม

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทที่จัดสรรใหแกบุคคลใน

วงจํากัดที่สนับสนุนเงินกูยืมแกบริษัท และ/หรือ บริษัทยอย จํานวนไมเกิน 

1,000,000,000 หุน  

                  กันยายน - จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแลวของบริษัทจากเดิม 1,000,000,000 บาท 

เปน 1,002,913,226 บาท พรอมทั้งแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4. 

ตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 

                  ตุลาคม - ปดทําการศูนยกระจายสินคา ที่ตั้งอยูเลขที่ 207/1 หมู 3 ตําบลลําไทร อําเภอ

วังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 เนื่องจากบริษัทไดขายที่ดินพรอมส่ิง

ปลูกสรางใหกับบุคคลภายนอก  

                   ธันวาคม - ยายสํานักงานใหญจากเลขที่ 272 ซอยวัดจันทรนอก แขวงบางคอแหลม เขต

บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 ไปอยูเลขที่ 636 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล 

แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 เนื่องจากสัญญาเชาอาคาร

ไดหมดอายุลง  

ป 2556     พฤศจิกายน - คุณประภัสร  จงสงวน ผูวาการรถไฟแหงประเทศไทย และคณะ ใหเกียรติ

เยี่ยมชมโรงงานบริษัท ไทยเนชั่นแนล โปรดัคท จํากัด (บริษัทยอยของ บริษัท 

ริชเอเชีย สตีล จํากัด (มหาชน)) ซึ่งไดขยายธุรกิจโดยการเพิ่มผลิตภัณฑหมอน

รถไฟคอนกรีตขึ้นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ 

โครงสรางการถือหุนของบริษัทในบริษัทยอย 

ปจจุบันบริษัทฯ มีบริษัทยอย 2 แหง คือ บริษัท สยาม เฟอรโร อินดัสทรี จํากัด ซึ่งเปนดําเนินธุรกิจผลิตและ

จําหนายเหล็กรูปพรรณ ทอเหล็กตาง ๆ  พรอมทั้งรับบริการจางผลิตเหล็ก  ซึ่งเปนธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจปจจุบัน 

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตและจําหนาย และรองรับปริมาณความตองการของลูกคาไดอยางทันทวงที และบริษัท 

ไทย เนชั่นแนล โปรดัคท จํากัด ซึ่งเปนธุรกิจผลิตและจําหนายเสาเข็มพรอมบริการขนสงและตอกเสาเข็ม และปจจุบัน
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บริษัท ไทย เนชั่นแนล โปรดัคท จํากัด ไดขยายธุรกิจโดยการเพิ่มผลิตภัณฑหมอนรถไฟคอนกรีต ซึ่งจะนําไปใชใน

โครงการเปลี่ยนหมอนรถไฟทั่วประเทศของการรถไฟแหงประเทศไทย 
 

แผนภูมิการถือหุนของบริษัทยอย มีดังนี้ 
 

 

                             

 

 

                                                                                                      

 

                             

 
 

 

                                ธุรกิจเหล็ก                                                         ธุรกิจเสาเข็ม            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท ไทย เนชั่นแนล โปรดัคท จํากัด 
                             บริษัทยอย 

(ทุนจดทะเบียนและชําระแลว 261.01 ลานบาท) 

           100.00% 

 บริษัท สยาม เฟอรโรอินดัสทรี จํากัด 
                            บริษัทยอย 

(ทุนจดทะเบียนและชําระแลว 441.70 ลานบาท) 

           51.88% 

 
 

บริษัท ริช เอเชีย สตีล จํากัด (มหาชน)  
(ทุนจดทะเบียน 4,000 ลานบาท) 

(ทุนชําระแลว 1,002.91 ลานบาท) 
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ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท 

บริษัท ริช เอเชีย สตีล จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจเปนผูใหบริการจัดหาและจําหนายผลิตภัณฑเหล็ก

ประเภทตาง ๆ ทั้งที่เปนวัตถุดิบและสินคาสําเร็จรูป  ซึ่งไดแก เหล็กโครงสราง (Structural Steel Pipe) เหล็กรีดรอน

ชนิดมวนและชนิดแผน (Hot Rolled Steel Coil and Sheets) เหล็กแทงยาว (Billet) และผลิตภัณฑเหล็กอื่น ๆ 

รวมถึงการเปนผูผลิตและจําหนายเหล็กโครงสรางประเภททอเหล็กและเหล็กโครงสรางรูปตัวซี บริษัทมีนโยบายใน

การเปนผูใหบริการจัดหา ผลิตและจัดจําหนายผลิตภัณฑเหล็กที่มีความหลากหลาย ครบถวน และครอบคลุมมาก

ที่สุดในลักษณะของ “One-Stop-Service” โดยบริษัทไดอาศัยการประสานงานในการวางแผนการจัดซื้อ การวางแผน

การผลิตและวาจางผลิต และการบริหารสินคาคงคลังที่มีประสิทธิภาพในการจัดหาผลิตภัณฑในคุณภาพและปริมาณ

ที่ตองการใหแกลูกคาใหไดอยางทันทวงที 

 การประกอบธุรกิจของบริษัทยอย มีดังนี้ 

1) บริษัท ไทย เนชั่นแนล โปรดัคท จํากัด 

         บริษัท ไทย เนชั่นแนล โปรดัคท จํากัด ไดจดทะเบียนนิติบุคคล ป 2533 ดําเนินธุรกิจผลิตเสาเข็มพรอม

บริการขนสงและตอกเสาเข็ม มีกําลังการผลิตสูงสุด 480,000 ตันตอป  ตั้งอยูบนพื้นที่  อ.ไทรนอย จ.นนทบุรี ปจจุบัน 

มีทุนจดทะเบียน มูลคา 261,006,000 บาท ซึ่งเรียกชําระแลวเต็มจํานวน บริษัทถือหุน 100%  

 

 

 

 

 

      ปจจุบันบริษัทเปนที่ไววางใจจากภาครัฐและภาคเอกชนใหเปนผูกอสรางสวนของงานฐานรากประเภท

เสาเข็มกลมแรงเหวี่ยงและบริการตอกเสาเข็มในโครงการใหญ ๆ  หลากหลายโครงการ เชน โครงการรถไฟฟา 

โรงไฟฟา สะพาน ทางดวน อาคารสํานักงาน อาคารโรงงาน และอาคารอื่น ๆ   

 

 

 

 

 

      ในป 2556 บริษัทไดขยายธุรกิจโดยการเพิ่มผลิตภัณฑหมอนรถไฟคอนกรีต ขึ้นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ ทั้งนี้ 

เพื่อรองรับนโยบายของภาครัฐ  ซึ่งไดมีโครงการปรับปรุงทางรถไฟที่ไมปลอดภัยทั่วประเทศ โดยเปลี่ยนหมอนไมเปน

หมอนคอนกรีต รวมถงึการใชหมอนรถไฟคอนกรีตในโครงการอื่น ๆ เชน รถไฟรางคู เปนตน  บริษัทไดมีการลงทุนเพิ่ม

ในอาคารโรงงานและทดสอบผลิตภัณฑใหมนี้ในชวงปลายป 2556  และเริ่มจําหนายในเดือนมกราคม  ป 2557 
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      ทั้งนี้ มูลคาของวัตถุดิบที่ใชในการผลิตเสาเข็มสวนหนึ่งประกอบดวยเหล็ก ซึ่งมีมูลคาสูง จึงเปนการ

สงเสริมธุรกิจระหวางกันไดเปนอยางดี 

2) บริษัท สยาม เฟอรโร อินดัสทรี จํากัด 
    บริษัท สยาม เฟอรโร อินดัสทรี จํากัด ไดจดทะเบียนนิติบุคคล ป 2536 ดําเนินธุรกิจผลิตทอเหล็ก และ

เหล็กตัวซี พรอมทั้งรับจางผลิตเหล็ก และจําหนายเหล็กรูปพรรณตาง ๆ  ตั้งอยูบนพื้นที่ อ.เมืองสมุทรสาคร               

จ.สมุทรสาคร ปจจุบัน มีทุนจดทะเบียน 441,701,237.00 บาท  ซึ่งเรียกชําระแลวเต็มจํานวน    บริษัทถือหุน 51.88%   

 

 

 

 

 

 

 

    ในป 2556 บริษัท ไดรับอนุมัติใหจัดตั้งคลังสินคาทัณฑบน (Bonded  Warehouse) ซึ่งจะไดรับสิทธิ

ประโยชนทางภาษีตามกฎหมายกรมศุลกากร  อันจะกอใหเกิดประโยชนตอบริษัทในดานการผลิตและรายไดใน

อนาคต 

           ลักษณะการประกอบธุรกิจในแตละสายผลิตภัณฑของบริษัทสามารถแบงออกไดดังนี้ 

         กลุมผลิตภัณฑเหล็กโครงสรางและเหล็กรูปพรรณ 
1. ลักษณะผลิตภัณฑและบริการ 
    บริษัทและบริษัทยอยเปนผูจัดหาและบริการผลิตภัณฑเพื่อจําหนายใหแกลูกคา โดยมีทั้งการจัดหา   จาก

การซื้อ วาจางผลิต และการผลิตเอง ดังนี้ 

    ผลิตภัณฑและการบริการจากการซื้อหรือวาจางผลิต 

1) ผลิตภัณฑเหล็กโครงสราง (Structural Steel Pipe)  

ประเภททอเหล็กและเหล็กโครงสรางรูปตัวซี    บริษัทมีการจัดหาผลิตภัณฑเหล็กโครงสรางดังกลาว

โดยการวาจางผลิตกับโรงงานคูสัญญา และการสั่งซื้อจากผูผลิตหรือตัวแทนจําหนายตาง ๆ (ดูรายละเอียดในหัวขอ 

การจัดหาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ )  โดยผลิตภัณฑทอเหล็กที่บริษัทใหบริการจัดหาจากการวาจางผลิตนั้นมี 3 รูปแบบ 

ไดแก ทอเหล็กดําทรงเหลี่ยม (Square Tube) ทอเหล็กดําทรงกลม (Black Steel Pipe) และทอเหล็กดําทรงแบน 

(Rectangular Tube) ขนาดความยาวมาตรฐาน 6 เมตร  เสนผานศูนยกลางตั้งแต ½” – 8”  และมีความหนาตั้งแต  

1.00 - 4.50 มิลลิเมตร นอกจากนี้ บริษัทยังจัดหาผลิตภัณฑจากการจัดซื้อเพื่อนํามาจําหนายใหแกลูกคา เพื่อให

ครอบคลุมตอความตองการใชงานในตลาดทั่วไปทั้งงานโครงสรางการกอสรางตาง ๆ และทอสงของเหลว 
 

2) เหล็กแผนรีดรอนชนิดมวนและชนิดแผน (Hot Rolled Steel Plates and Sheets) 

บริษัทจัดหาเหล็กแผนรีดรอนทั้งชนิดมวนและชนิดแผนโดยการสั่งซื้อจากตัวแทนจําหนายของโรงงาน

ผูผลิตและนํามาจัดจําหนายใหแกลูกคาซึ่งไดแก ผูคาสงและโรงงานผูผลิตซึ่งจะนําไปใชในอุตสาหกรรมตาง ๆ อาทิ 

อตุสาหกรรมกอสราง อุตสาหกรรมยานยนต อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร เปนตน  
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  ผลิตภัณฑเหล็กแผนรีดรอนที่บริษัทจําหนายมีความหนา 1.20 – 12.00 มิลลิเมตร และมีขนาดตาม

ความตองการของลูกคา เหล็กแผนรีดรอนที่บริษัทจําหนายจะเปนเหล็กแผนรีดรอนคุณภาพระดับทั่วไป เหมาะ

สําหรับการใชงานประเภทการกอสรางตาง ๆ อูตอเรือ อุตสาหกรรมหนัก เชน เครื่องจักรในโรงงานน้ําตาล โรงกลั่น

น้ํามัน ฯลฯ  

3) เหล็กแทงยาว (Billet) และผลิตภัณฑเหล็กอื่น ๆ  

นอกจากการจัดหาและจําหนายผลิตภัณฑเหล็กโครงสรางประเภททอเหล็ก เหล็กโครงสรางรูปตัวซี  

และเหล็กแผนรีดรอนทั้งชนิดมวนและชนิดแผนแลว บริษัทยังใหบริการจัดหาและจําหนายเหล็กแทงยาวและ

ผลิตภัณฑเหล็กอื่น ๆ อาทิ เหล็กแผนลาย  เหล็กแบน เหล็กฉาก เหล็กรางน้ํา ทอน้ําประปา ขอตอ เหล็กโครงสราง

รูปพรรณ รูปตัว H รูปตัว I เหล็กเสน Steel Bar และไวรแฟรงค เปนตน โดยสวนใหญเปนการใหบริการเสริมเพื่อ

อํานวยความสะดวกแกลูกคาของบริษัท ตามนโยบายการใหบริการแบบ One-Stop-Service ของบริษัท   
 

 ผลิตภัณฑและการบริการจากการผลิต  

นอกจากการเปนผูใหบริการจัดหาเพื่อจําหนายแลว บริษัทไดพัฒนาธุรกิจสูการเปนผูผลิตเพื่อจําหนาย 

เพื่อรองรับกับปริมาณความตองการของลูกคาใหมากขึ้น ซึ่งการผลิตป 2556 มีดังนี้ 

 - บริษัท ริช เอเชีย สตีล จํากัด (มหาชน) ผูผลิตเหล็กและจําหนายเหล็กโครงสรางประเภทเหล็ก

แปรรูปอุตสาหกรรม 

 บริษัทมีโรงงานจํานวน 1 แหง  กําลังการผลิตเต็มที่ 90,000 ตันตอป    ป 2556 ผลิตและจําหนาย  

1 ม.ค. 2556-14 มี.ค. 2556  ตอมาใหบริษัทอื่นเชาโรงงานเพื่อผลิตโดยทําสัญญาระยะสั้นปตอป  ทั้งนี้ เนื่องจากในป 

2556 ภาวะอุตสาหกรรมเหล็กยังอยูในภาวะทรงตัว และการผลิตจะตองมีการจัด เตรียมวัตถุดิบซึ่งตองใชเงินทุน

หมุนเวียนคอนขางมาก  ซึ่งบริษัทไดพิจารณาวาในสถานการณปจจุบันของบริษัทเหมาะสมที่จะหารายไดจากการให

เชาโรงงาน จะทําใหบริษัทมีผลการดําเนินงานที่ดีกวาการผลิตเอง  ซึ่งหากสถานการณเหล็กอยูในภาวะที่ดีขึ้น บริษัท

จะดําเนินการยกเลิกสัญญาเชาและทําการผลิตสินคาเอง 
 

 - บริษัท สยาม เฟอรโร อินดัสทรี จํากัด     ผูผลิตและจําหนายเหล็กโครงสราง   ประเภททอเหล็ก 

และเหล็กโครงสรางรูปตัวซี มีโรงงานจํานวน 1 แหง กําลังการผลิตเต็มที่ 480,000 ตันตอป  
 

การผลิตของบริษัทและบริษัทยอย มีรายละเอียดดังนี้   

1. ผลิตภัณฑทอเหล็ก (Steel Pipe) ผลิตภัณฑทอเหล็กที่บริษัททําการผลิตและจําหนายสามารถ

แบงออกไดเปน 3 รูปแบบ ไดแก ทอเหล็กดําทรงเหลี่ยม (Square Tube) ทอเหล็กดําทรงกลม (Black Steel Pipe) 

และทอเหล็กดําทรงแบน (Rectangular Tube) มีความยาวมาตรฐาน 6.0 เมตร และมีขนาดดังตอไปนี้ 

ประเภท เสนผานศูนยกลาง (นิ้ว) ความหนา (มม.) 

ทอเหล็กดําทรงเหลี่ยม ½” x ½” – 2½” x 2½” 1.00-4.50 

ทอเหล็กดําทรงกลม ½” – 3” 1.00-6.50 

ทอเหล็กดําทรงแบน 2” x 1” – 3” x 1½” 1.20-4.50 
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2. ผลิตภัณฑเหล็กโครงสรางรูปตัวซี (Lip Channel Steel) เหล็กโครงสรางรูปตัวซีที่บริษัทผลิต

และจําหนาย มีขนาด 5” – 8” ความหนา 1.60 – 3.20 มิลลิเมตร สําหรับใชในงานโครงสรางหลังคาทั่วไป   

สําหรับผลิตภัณฑซึ่งมีขนาดที่เครื่องจักรของบริษัทไมสามารถผลิตได หรือเปนขนาดที่เครื่องจักร

ของบริษัทสามารถผลิตไดแตอยูในชวงเวลาที่ไมสามารถผลิตไดทัน หรือไมคุมกับตนทุนการปรับเครื่องจักรเพื่อผลิต

สินคานั้น ๆ บริษัทจะวาจางโรงงานคูสัญญาใหเปนผูทําการผลิตให  

  3. ผลิตภัณฑเหล็กแปรรูปอุตสาหกรรม (structural industry steel) เหล็กแปรรูปที่บริษัทผลิตและ

จําหนายสําหรับใชในงานโครงสรางและกอสราง บริษัทมีเครื่องจักรสําหรับผลิต จํานวน 1 เครื่อง โดยมีกําลังการผลิต

เต็มที่ เทากับ 90,000 ตันตอป   
      

2. คุณภาพสินคา  

นอกจากการใหความสําคัญตอการจัดหาผลิตภัณฑมาสงมอบแกลูกคาใหไดตามขนาด ปริมาณ และ

ระยะเวลาที่กําหนดแลว ผลิตภัณฑที่สงมอบยังตองมีคุณภาพตรงตามที่ลูกคาตองการ ซึ่งบริษัทไดตระหนักถึง

ความสําคัญของคุณภาพผลิตภัณฑเปนอยางดี ผลิตภัณฑเหล็กที่บริษัทจําหนายนั้นเปนผลิตภัณฑที่มีคุณภาพโดย

ไดรับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากลจากทั้งในประเทศและตางประเทศ ดังตอไปนี้  
มาตรฐาน ประเทศ รายละเอียด 

มอก.  1228-2549 

มอก.  276-2532 

มอก.  277-2532,  

มอก.  281-2532 

มอก.  107-2533 

ไทย เหล็กโครงสรางรูปพรรณขึ้นรูปเย็น 

ทอเหล็กกลา 

ทอเหล็กกลาอาบสังกะสี  

เกลียวทอเหล็กกลาสําหรับงานทอน้ําและงานทั่วไป 

เหล็กโครงสรางรูปพรรณกลวง 

ASTM A-120, 35A สหรัฐอเมริกา ทอของเหลว แกส อากาศ 

JIS G 3452 ญี่ปุน ทอเหล็กดําทั่วไป 

JIS G 3101 SS400  

(TIS 1479) 

มอก.  1479-2541 

ญี่ปุน เหล็กกลาคารบอนรีดรอนแผนมวน แผนแถบ แผนหนา และแผนบาง

สําหรับงานทั่วไปและงานขึ้นรูป 

JIS G 3131 SPHC 

(TIS 528 HR 1) 

มอก.  528-2540 

ญี่ปุน เหล็กกลาคารบอนรีดรอนแผนมวน แผนแถบ แผนหนา และแผนบาง

สําหรับงานโครงสรางทั่วไป 

มอก.  348-2540 ไทย เหล็กลวดคารบอนตํ่า 

บริษัทมีนโยบายการตรวจสอบคุณภาพสินคาในทุกขั้นตอนโดยเริ่มตั้งแตการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ 

เชนการตรวจสอบสวนผสมทางเคมีและคุณสมบัติเชิงกลของวัตถุดิบ  การตรวจสอบคุณภาพสินคาสําเร็จรูปใหมี

ขนาด รูปแบบและคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานที่ลูกคาตองการ และการตรวจสอบคุณภาพสินคากอนสงมอบใหแก

ลูกคาเพื่อตรวจสอบความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการจัดเก็บ เชน การเกิดสนิมหรือการบุบของทอ ซึ่งการให

ความสําคัญตอขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพสินคาดังกลาว   เปนการสรางความมั่นใจใหแกลูกคาวาจะไดรับ

ผลิตภัณฑที่มีคุณภาพตรงตามที่ตองการจากบริการจัดหาของบริษัทอยางแนนอน  



                                                               บริษัท ริช เอเชีย สตีล จํากัด (มหาชน) 

  รายงานประจําป 2556 หนา 17  

บริษัทไดรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) เลขที่ มอก.107-

2533 เหล็กโครงสรางรูปพรรณกลวง และ มอก.1228-2549 เหล็กโครงสรางรูปพรรณขึ้นรูปเย็น เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 

2549 และ 20 สิงหาคม 2551 ตามลําดับ 

  3. การตลาดและภาวะการแขงขัน 

     3.1 กลยุทธการแขงขัน 

            บริษัทมีการวางแผนดานกลยุทธการแขงขันในสายผลิตภัณฑเหล็กของบริษัทและบริษัทยอย ดังนี้ 

    1) การสรางความหลากหลายและครบถวนของผลิตภัณฑ 

                  บริษัทมีนโยบายในการเปนผูใหบริการจัดหา ผลิต และจําหนายผลิตภัณฑเหล็กที่มีสินคา 

หลากหลายและครอบคลุมมากที่สุดเพื่อตอบสนองความตองการที่แตกตางกันของลูกคา  ทําใหลูกคาไมจําเปนตอง

ส่ังซื้อจากผูจัดจําหนายหลายแหง โดยสามารถหาผลิตภัณฑทุกประเภทไดจากบริษัทเพียงแหงเดียว (One-Stop-

Service)   เพื่อใหบรรลุถึงเปาหมายดังกลาว บริษัทไดอาศัยการวางแผนการผลิต การจัดซื้อ   และการบริหารสินคา

คงคลังที่มีประสิทธิภาพ โดยบริษัทมีขอไดเปรียบในเรื่องของแหลงในการจัดหาผลิตภัณฑ ซึ่งบริษัทสามารถจัดหา

ผลิตภัณฑไดทั้งในลักษณะของการซื้อมาขายไปและการวาจางผลิตเพิ่มเติมในสวนของผลิตภัณฑที่บริษัทไมสามารถ

ผลิตเองได สงผลใหบริษัทสามารถรองรับคําส่ังซื้อไดเปนจํานวนมากและมีความหลากหลายทั้งในดานของขนาด 

ปริมาณ และคุณภาพของวัตถุดิบซึ่งลูกคาแตละกลุมมีความตองการที่แตกตางกันตามวัตถุประสงคของการใชงาน  

            2) กลุมธุรกิจทางการตลาด 

                   บริษัทมีนโยบายในการกระจายสินคาและเพิ่มกลุมลูกคาทางการตลาด  โดยปจจุบันเปนลูกคา

ในประเทศมีทั้งลูกคาในกลุมคาสง , กลุมคาปลีก และกลุมลูกคาอุตสาหกรรมตาง ๆ เพื่อใหมีกลุมลูกคาหลากหลาย

ทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร เขตปริมณฑล และตางจังหวัด  

                        3)  การใหบริการ 

                             บริษัทใหความสําคัญตอการใหบริการอยางยิ่งทั้งในดานการจัดหาและการจัดสงสินคา

เพื่อใหสามารถสรางความพอใจสูงสุดแกลูกคาของบริษัท  โดยนอกจากการจัดใหมีสินคาพรอมขายสํารองไว

ตลอดเวลาแลว บริษัทยังไดดําเนินการจัดหากําลังการผลิตใหเพียงพอจากโรงงานคูสัญญาของบริษัทเพื่อรองรับคํา

ส่ังซื้อกรณีเรงดวนได  ดังนั้น ลูกคาจึงเชื่อม่ันไดวาบริษัทจะสามารถจัดหาผลิตภัณฑเหล็กครบถวนตามความตองการ

มาสงมอบใหได นอกจากนี้  บริษัทยังมีบริการจัดสงที่รวดเร็วและตรงตอเวลา ซึ่งเปนสวนสําคัญในการบริหารเวลา

และตนทุนในการขนสงของลูกคาและบรษิัท และเปนการสรางความสัมพันธตอเนื่องในระยะยาวกับลูกคา โดยบริษัท

ไดจัดเตรียมรถบรรทุกในการจัดสงสินคาที่พรอมใหบริการลูกคา  ประกอบดวย รถบรรทุกของโรงงานคูสัญญา

ประมาณ 30 คัน เพื่อใชในการบริการขนสงสินคาจากโรงงานคูสัญญาเพื่อสงมอบใหแกลูกคาไดทันทวงที 

     4)  การบริหารคลังสินคา 

   บริษัทมีนโยบายในการจัดใหมีสินคาครบถวนมากที่สุดเพื่อใหสามารถตอบสนองความ

ตองการของลูกคาไดตลอดเวลาในปริมาณการจัดเก็บใหนอยที่สุด เพื่อลดตนทุนในการจัดเก็บสินคาของบริษัท  โดย

บริษัทไดทําสัญญาวาจางการผลิตกับโรงงานคูสัญญาในการจัดหาผลิตภัณฑมาสงมอบใหแกลูกคาในขนาด หรือ

คุณสมบัติที่บริษัทไมสามารถผลิตได รวมถึงการจัดหาผลิตภัณฑมาสงมอบในชวงเวลาที่บริษัทไมสามารถผลิตสินคา
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ไดเพียงพอตอความตองการของลูกคา สงผลใหบริษัทไมจําเปนตองเก็บรักษาสินคาจํานวนมากหรือเปนระยะ

เวลานาน เพื่อชวยลดคาใชจายในการจัดเก็บสินคาของบริษัท 

 3.2 ลักษณะของลูกคาและกลุมลูกคาเปาหมาย  

ปจจุบัน ผลิตภัณฑหลักของบริษัทและบริษัทยอย ไดแกผลิตภัณฑเหล็กโครงสรางและเหล็กแผนรีด

รอนนั้น จะถูกนําไปใชในอุตสาหกรรมกอสรางเปนหลัก อยางไรก็ดี ในอนาคต บริษัทมีเปาหมายในการขยายฐาน

ลูกคาสูกลุมอุตสาหกรรมอื่น ๆ ใหมากขึ้น โดยมุงเนนที่อุตสาหกรรมยานยนต ซึ่งเปนอุตสาหกรรมที่ตองการ

ผลิตภัณฑเหล็กแปรรูปที่มีคุณภาพสูงกวาอุตสาหกรรมกอสราง   สงผลใหบริษัทสามารถมีสวนตางกําไรที่สูงขึ้น     

ดังนั้น กลุมลูกคาเปาหมายของกลุมบริษัทจึงไดแก ผูจําหนาย เหล็กแปรรูปอุตสาหกรรมทั่วไป    

ผูประกอบการในอุตสาหกรรมกอสรางซึ่งเปนกลุมลูกคาหลักในปจจุบัน และอุตสาหกรรมยานยนต รวมถึง

อุตสาหกรรมตอเนื่องตาง ๆ ซึ่งจะนําผลิตภัณฑของบริษัทไปใชเปนวัตถุดิบในการผลิต อาทิ 

   อุตสาหกรรมกอสราง  :  งานโครงสรางตาง ๆ เชน งานเสาเข็ม คาน นั่งราน โครงแผนปูพื้น     

                                              โครงผนังอาคาร และงานวางทอประปา ทอรอยสายไฟ เปนตน    

   อุตสาหกรรมยานยนต :  ชิ้นสวนตาง ๆ ของรถยนต เชน คานกันกระแทก กระบะบรรทุก             

                                              แหนบรถบรรทุก เปนตน 

   อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร    :  ชิ้นสวนในการผลิตเฟอรนิเจอรตาง ๆ เชน โตะ เกาอี้ ตู เตียงนอน  

                                             หนาตาง  เหล็กดัด เปนตน 

   อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา : ชิ้นสวนในการผลิตเครื่องใชไฟฟาตาง ๆ เชน เครื่องซักผา  

                                              เครื่องปรับอากาศ  เครื่องกําเนิดไฟฟา เปนตน 

   อุตสาหกรรมอื่น ๆ    :  งานตกแตงอื่น ๆ เชน ร้ัวบาน ประตูอาคาร อูตอเรือ เครื่องจักรใน 

                                              โรงงานน้ําตาล  โรงกลั่นน้ํามัน เปนตน 

 3.3 การจัดจําหนายและชองทางการจาํหนาย 

              บริษัทใหบริการจัดหาผลิต และจําหนายสินคาโดยสวนใหญเปนการจําหนายผานผูคาสงซึ่งกระจาย

อยูในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภูมิภาคตาง ๆ เปนจํานวนกวา 150 รายเพื่อจําหนายใหแกลูกคาผูนําไปใช

ในงานอีกทอดหนึ่งและอีกสวนหนึ่ง เปนการจัดจําหนายตรงใหแกผูประกอบในภาคการผลิตซึ่งจะนําสินคาของบริษัท

ไปใชเปนวัตถุดิบในการผลิตสินคา โดยสัดสวนการจัดจําหนายใหแกลูกคาที่เปนผูคาสงตอลูกคาที่เปนผูประกอบการ

ในภาคอุตสาหกรรมเทากับประมาณรอยละ 95 : รอยละ 5 

ทั้งนี้ ลูกคาของบริษัทสวนใหญจะเปนลูกคาประจําที่มีการติดตอซื้อขายกันมาเปนระยะเวลานาน

และมีความสัมพันธที่ดีตอกัน โดยกลุมลูกคาของบริษัทแยกตามลักษณะของธุรกิจมีรายละเอียดดังนี้  

1. ผูคาสง 
 กลุมผูคาสงนับเปนกลุมลูกคาหลักของบริษัทและบริษัทยอย โดยสวนใหญจะเปนผูคาสงที่อยู

ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเปนหลัก  ลูกคากลุมนี้จะซื้อผลิตภัณฑของบริษัทเพื่อนําไปจําหนายตอใหแก รานคา

ปลีก หรือโรงงานผูผลิต  
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2. ผูคาปลีก 

    กลุมผูคาปลีกเปนกลุมลูกคาของบริษัทและบริษัทยอยทั้งที่อยูในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

และตางจังหวัด  ลูกคากลุมนี้จะซื้อผลิตภัณฑของบริษัทเพื่อนําไปจําหนายตอใหแก ผูบริโภคโดยตรง คาดวาใน

อนาคตบริษัทจะขยายการขายสินคาของบริษัทใหกับกลุมผูคาปลีกมากขึ้น    เพื่อเปนการขยายฐานลูกคาในตลาดให

มากขึ้น 

3.  ผูผลิตในอุตสาหกรรมตาง ๆ 

  กลุมลูกคากลุมนี้ไดแกผูผลิตสินคาในอุตสาหกรรมตาง ๆ อาทิ อุตสาหกรรมกอสราง อุตสาหกรรม

ยานยนต และอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร โดยลูกคากลุมนี้จะซื้อผลิตภัณฑจากบริษัทและบริษัทยอยไปใชเปนวัตถุดิบ

ในการผลิตสินคา ซึ่งสวนมากเปนผูประกอบการกอสรางและโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง  

 
4. การจัดหาผลิตภัณฑ 
    4.1 การจัดหาจากการซื้อหรือวาจางผลิต 

       1) ผลิตภัณฑเหล็กโครงสราง (Structural Steel Pipe) ประเภททอเหล็กและเหล็กโครงสรางรูปตัวซี 

โดยบริษัทมีการจัดหาผลิตภัณฑเหล็กโครงสรางดังกลาวโดยการวาจางผลิตกับโรงงานคูสัญญา และการสั่งซื้อจาก

ผูผลิตหรือตัวแทนจําหนายตาง ๆ      

       2) เหล็กแผนรีดรอนชนิดมวนและชนิดแผน (Hot Rolled Steel Plates and Sheets) 

บริษัทจัดหาเหล็กแผนรีดรอนทั้งชนิดมวนและชนิดแผนโดยการสั่งซื้อจากตัวแทนจําหนายของ

โรงงานผูผลิตและนํามาจัดจําหนายใหแกลูกคา   

3) เหล็กแทงยาว (Billet) และผลิตภัณฑเหล็กอื่น ๆ  

 บริษัทไดจัดหาเหล็กแทงยาวและผลิตภัณฑเหล็กอื่น ๆ อาทิ เหล็กแผนลาย  เหล็กแบน เหล็กฉาก 

เหล็กรางน้ํา ทอน้ําประปา ขอตอ เหล็กโครงสรางรูปพรรณ รูปตัว H รูปตัว I เหล็กเสน Steel Bar และไวรแฟรงค จาก

ผูจําหนายทั้งในประเทศและตางประเทศ  

 4.2 การจดัหาจากการผลิต  
 การจัดหาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ 

วัตถุดิบและผลิตภัณฑหลักของบริษัทไดแก เหล็กแผนรีดรอนชนิดมวน ทอเหล็ก เหล็กโครงสรางรูปตัว

ซี เหล็กแปรรูป และผลิตภัณฑเหล็กประเภทอื่น ๆ เชน เหล็กแทงยาว (Billet) เหล็กแบน เหล็กฉาก ทอน้ําประปา  ขอ

ตอ และเหล็กสลิต เปนตน บริษัทและบริษัทยอยมีการจัดหาวัตถุดิบและผลิตภัณฑดังกลาวเพื่อจําหนายจากการ

ส่ังซื้อเพื่อจําหนาย วาจางผลิต และกิจการผลิตเอง   

 

5. ผลกระทบสิ่งแวดลอม 

                บริษัทไดใหความสําคัญในการดูแลและรักษาสิ่งแวดลอมมาโดยตลอด โดยบริษัทไดดําเนินการรักษา

ระดับความดังของเสียงที่เกิดขึ้นจากการตัดเหล็กนั้นอยูในระดับที่ปลอดภัยตามที่กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน

กําหนด และในสวนของเศษเหล็กที่เกิดขึ้นจากการตัดเหล็กก็จะถูกเก็บรวบรวมเพื่อจําหนายใหแกผูคาเศษเหล็ก  
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   บริษัทมีระเบียบในการรักษาส่ิงแวดลอมในการดําเนินผลิตใหเปนไปตามกฎเกณฑที่สํานักงานเขต

กําหนดไว โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ไดทําการตรวจสอบสภาพโรงงาน และสภาพแวดลอม 

และสรุปผลการตรวจสอบวา บริษัทอยูในเกณฑมาตรฐานไมกอใหเกิดปญหาตอสภาพแวดลอมแตอยางใด  

   ทั้งนี้ตั้งแตเปดโรงงานมา บริษัทไมมีขอพิพาทหรือถูกฟองรองเกี่ยวกับการสรางผลกระทบตอส่ิงแวดลอม

และไมเคยไดรับการตักเตือนหรือการปรับจากหนวยงานของรัฐตามกฎหมายที่บริษัทตองปฏิบัติตามอันไดแก 

พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535 อีกทั้งยังไดรับการ

ตออายุใบอนุญาตโรงงานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมมาโดยตลอดนับตั้งแตเปดกิจการ 

 

กลุมผลิตภัณฑเสาเข็มและผลิตภัณฑคอนกรีต 
    1. ลักษณะผลิตภัณฑและบริการ 

    ปจจุบันบริษัท ไทย เนชั่น แนล โปรดัคท จํากัด เปนผูผลิตเสาเข็มกลมอัดแรงเหวี่ยง หรือเสาเข็มสปน 

พรอมบริการขนสงและตอกเสาเข็มมาเปนระยะเวลามากกวา 20 ป       

    เสาเข็มที่ผลิตในปจจุบันมีขนาดเสนผาศูนยกลาง ตั้งแต 250 มิลลิเมตร, 300, 350, 400, 450, 500, 

600, 700 และ 800 มิลลิเมตร เพื่อใหสามารถรองรับโครงการทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญไดหลายโครงการในเวลา

เดียวกัน การเชื่อมตอ เสาเข็ม TNP ถูกออกแบบใหมีความแข็งแรงมากกวาที่เปนคอนกรีตถึง 3 เทา ซึ่งเปนระบบที่

นานาประเทศยอมรับ และทําการเชื่อมดวย Automatic welding machine หรือ Semi Automatic welding 

machine ซึ่งชางเชื่อมทุกคนตองผานการทดสอบมาตรฐานการเชื่อมจากสถานบันหรือหนวยงานที่ไดรับการยอมรับ 

                          กระบวนการผลติเสาเข็มกลมอัดแรงเหวี่ยง 
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นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีบริการตอกเสาเข็มดวยเครื่องจักรและกรรมวิธีที่ทันสมัย หลากรูปแบบตาม

ความตองการของลูกคาและตามความเหมาะสมของบริเวณที่กอสรางกับสภาพแวดลอม ไดแก วิธีการตอก เสาเข็ม 

ดวยระบบไฮดรอลิคแฮมเมอร (Pure Drive), ระบบเจาะนํา (Pre-Boring), ระบบเจาะ-กด (Auger-Press with final 

drive) ซึ่งแตละระบบไดรับการพัฒนาเพื่อใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพควบคูไปกับการลดมลภาวะ เชน 

แรงสั่นสะเทือน ฝุนควัน เสียงรบกวน ฯลฯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. คุณภาพสินคา 
บริษัท ไทย เนชั่นแนล โปรดัคท จํากัด ยึดมั่นในหลักการแหงคุณภาพซึ่งมิได ครอบคลุมแตเฉพาะ

คุณภาพของสินคาเทานั้น  แตรวมถึงคุณภาพของการใหบริการดวย เพราะบริษัทฯ ตระหนักดีวาความมั่นคงแข็งแรง

ของฐานรากมีความสําคัญอยางยิ่งตอโครงสรางอาคารทั้งหมด 

โดยการสนับสนุนจากบริษัทชั้นนําในประเทศญี่ปุน บริษัทฯไดนําเทคโนโลยีลาสุด ในการผลิต เสาเข็ม 

ที่ควบคุมการทํางานดวยระบบคอมพิวเตอรมาใช ทําใหไดผลิตภัณฑเสาเข็มที่มีคุณภาพสูงและเที่ยงตรงโดย

สมํ่าเสมอ ซึ่งไดระดับมาตรฐานทั้งของไทยและสากล เพื่อเพิ่มความมั่นใจในคุณภาพของการผลิต  บริษัทฯ จึงจัดให

มีฝายควบคุมคุณภาพพรอมดวยหองทดลองที่ทันสมัยสําหรับทําการตรวจสอบ และดูแลคุณภาพของงานอยาง

เขมงวดและพิถีพิถันทุกขั้นตอน ตั้งแตการคัดเลือกวัตถุดิบ จนถึงการบริการลูกคา ณ หนวยงาน เพื่อใหตรงตามความ

ตองการและความพอใจสูงสุดของลูกคา ซึ่งสงผลใหผลิตภัณฑของบริษัทฯ ไดรับเครื่องหมาย ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
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(มอก. 398 - 2537) โดยทําการผลิต เสาเข็ม ขนาดเสนผาศูนยกลางตั้งแต 250 , 300 , 350 , 400 , 450 , 500 , 600 , 

700 และ 800 มิลลิเมตร และบริษัทยังสามารถผลิตเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงโดยใชแรงเหวี่ยงที่มีขอกําหนด

พิเศษทุกชนิดตามความตองการของผูออกแบบนอกเหนือจากมาตรฐานที่ไดรับ เพื่อใหสามารถรองรับโครงการทั้ง

ขนาดเล็กและขนาดใหญไดทุกประเภท   

 นอกจากนี้บริษัทไดรับการรับรองระบบบริหารดานคุณภาพ ISO 9001 : 2008 ตั้งแตป 2544 จนถึง

ปจจุบันโดยการรับรองของบริษัท เอเจเอ รีจีสตราส จํากัด ( AJA Registrars Limited ) โดยขอบเขต ของการรับรอง 

คือ " ออกแบบและผลิตเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงโดยใชแรงเหวี่ยง " ( Design and Manufacture of 

Prestressed Spun Concrete Piles ) และบริษัทไดนําขอกําหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติใหบรรลุเปาหมายที่ตั้ง

เอาไวตลอดจนยังคงรักษาแนวปฏิบัติที่มีไวโดยมีนโยบายคุณภาพ คือ " มุงพัฒนาคุณภาพและบริการสูความเปนเลิศ 

" เพื่อเปนการประกันใหกับลูกคาที่ใชบริการผลิตภัณฑของบริษัทใหไดรับความพึงพอใจใหมากที่สุดทั้ง ในดาน

คุณภาพและการบริการ 
 

  3. การตลาดและภาวะการแขงขัน 

     3.1 กลยุทธการแขงขัน 

            บริษัทมีการวางแผนดานกลยุทธการแขงขันในสายผลิตภัณฑเสาเข็มและผลิตภัณฑคอนกรีตของ

บริษัทและบริษัทยอย ดังนี้ 

    1) การสรางความหลากหลายและครบถวนของผลิตภัณฑ 

      บริษัทมีนโยบายเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ  โดยเดิมรายไดหลักของบริษัทผลิตเสาเข็ม

กลมอัดแรงเหวี่ยง (เสาเข็มสปน) เพียงผลิตภัณฑเดียว  ในป 2556 บริษัทไดเพิ่มผลิตภัณฑคอนกรีตอื่นเพิ่มขึ้น 

ผลิตภัณฑที่เพิ่มคือ หมอนรถไฟคอนกรีต  ซึ่งผลิตภัณฑดังกลาวจะเริ่มจําหนายในไตรมาส 1 ป 2557 นอกจากนี้ 

บริษัทยังคงมุงมั่นที่จะเพิ่มผลิตภัณฑคอนกรีตอื่นเพิ่มขึ้นในอนาคต  เพื่อเพิ่มรายได และเปนการใชทรัพยากรที่มีอยู

รวมกันใหคุมคาและกอใหเกิดรายไดและผลกําไรเพิ่มมากขึ้น และเปนการกระจายความเสี่ยงในธุรกิจอีกทางหนึ่ง 

  2) กลุมธุรกิจทางการตลาด 

ลูกคาในกลุมนี้มีทั้งลูกคาในประเทศและตางประเทศ ทั้งนี้ ในปจจุบันลูกคาสวนใหญเปนทั้ง

ลูกคาภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในธุรกิจอุตสาหกรรมกอสรางและกลุมลูกคาทั่วไป เชน งานโครงการกอสราง ถนน 

สะพาน  ทางดวน โรงไฟฟา  รถไฟฟา รถไฟ  ทาเรือ อาคารสํานักงาน  อาคารโรงงาน  เปนตน บริษัทยังคงมีนโยบาย

ที่จะเพิ่มกลุมลูกคาทางการตลาดของธุรกิจนี้ใหมีความหลากหลายมากขึ้นตอไป 

                      3) การใหบริการ 

           บริษัทใหความสําคัญในการบริการที่มีคุณภาพและรวดเร็วในการสงสินคา  พรอมบริการตอก

เสาเข็มที่มีคุณภาพ  ดวยเครื่องจักรและกรรมวิธีที่ทันสมัย หลากรูปแบบตามความตองการของลูกคาและตามความ

เหมาะสมของบริเวณที่กอสรางกับสภาพแวดลอม ไดแก วิธีการตอก เสาเข็ม ดวยระบบไฮดรอลิคแฮมเมอร (Pure 

Drive), ระบบเจาะนํา (Pre-Boring), ระบบเจาะ-กด (Auger-Press with final drive) ซึ่งแตละระบบไดรับการพัฒนา

เพื่อใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพควบคูไปกับการลดมลภาวะ เชน แรงสั่นสะเทือน ฝุนควัน เสียงรบกวน ฯลฯ               
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ซึ่งบริการโดยทีมงานที่มีประสบการณมาเปนระยะเวลาไมนอยกวา 20 ป และมีการตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ

และควบคุมการปลอดภัยในการบริการตามมาตรฐานความปลอดภัยอยางเขมงวด  บริษัทกําหนดเปนนโยบายใหมี

คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานในทุกโครงการ เพื่อใหลูกคามีความ

ม่ันใจในการบริการที่ควบคูกับการจําหนายผลิตภัณฑ 

  4)  การบริหารคลังสินคา 

บริษัทมีนโยบายในการเก็บรักษาสินคาในขนาดมาตรฐานซึ่งเปนที่ตองการของลูกคาทั่วไปใน

ปริมาณที่ไมมากนัก  เนื่องจากสวนใหญบริษัทผลิตสินคาตามความคําส่ังซื้อของลูกคา  จึงทําใหสามารถลด

คาใชจายในการเก็บสินคาได 
 

 3.2 ลักษณะของลูกคาและกลุมลูกคาเปาหมาย  
    ปจจุบัน ผลิตภัณฑหลักของบริษัทยอย ไดแกผลิตภัณฑเสาเข็มกลมอัดแรงเหวี่ยง ซึ่งจะถูกนําไปใช

ในอุตสาหกรรมกอสราง และคมนาคมเปนหลัก  อยางไรก็ดี ในอนาคต บริษัทมีเปาหมายในการขยายฐานลูกคาสู

กลุมอุตสาหกรรมอื่น ๆ ใหมากขึ้น  โดยมุงเนนที่ผลิตภัณฑคอนกรีตอื่นซึ่งเปนอุตสาหกรรมใกลเคียงกัน และใช

วัตถุดิบซึ่งเปนทรัพยากรที่ใชรวมกันกอใหเกิดผลประโยชนสูงสุด  เชน ผลิตภัณฑหมอนรถไฟคอนกรีต  และ

ผลิตภัณฑคอนกรีตอื่น ซึ่งบริษัทมีเปาหมายที่จะเพิ่มสายการผลิตใหมากขึ้น เพื่อใหเกิดความหลากหลาย      

     กลุมลูกคาเปาหมายหลัก มีทั้งลูกคาในประเทศและตางประเทศ ซึ่งมีทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน กลุม

ลูกคาอุตสาหกรรมกอสราง และกลุมลูกคาทั่วไป  เพื่อนําผลิตภัณฑไปใชในโครงการกอสรางตาง ๆ โดยแยกออกเปน 

3 ประเภท ดังนี้ 

- ดานสาธารณูปโภค เชน  โครงการกอสรางรถไฟฟาขนสงมวลชน  ทางยกระดับ ทางดวน

สะพาน เขื่อน ทาเทียบเรือ  โรงสูบน้ํา เปนตน 

- ดานอุตสาหกรรมและพลังงาน เชน โครงการกอสรางคลังน้ํามัน  โรงไฟฟา ตาง ๆ 

- ดานอาคาร เชน อาคารสํานักงาน อาคารโรงงาน อาคารสถานศึกษา อาคารที่พักอาศัย 

หางสรรพสินคา โรงพยาบาล เปนตน 

 3.3 การจัดจําหนายและชองทางการจาํหนาย 
 บริษัทผลิต และจําหนายสินคา โดยสวนใหญเปนการจําหนายผานผูประกอบการรับเหมางาน

กอสราง เชน การกอสรางโครงการศูนยอูจอดซอมบํารุงรถไฟฟาใตดิน ทาเรือน้ําลึก ทางดวน ทางยกระดับ เปนตน 

และบางสวนเปนการจําหนายตรงใหแกลูกคาซึ่งเปนผูบริโภค เชน นําไปใชในการกอสรางอาคารโรงงาน อาคาร

สํานักงาน อาคารที่พักอาศัย  โรงพยาบาล เปนตน  ซึ่งการจําหนายสวนใหญมีการสงมอบสินคาใหลูกคาไปยัง

หนวยงาน โครงการกอสราง   ซึ่งกระจายอยูทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภูมิภาคตาง ๆ  

โดยสัดสวนการจัดจําหนายใหแกลูกคาที่เปนผูประกอบการรับเหมากอสรางในภาคอุตสาหกรรมตอ

ลูกคาทั่วไป เทากับประมาณรอยละ 80 : รอยละ 20 ทั้งนี้ ลูกคาของบริษัทสวนใหญจะเปนลูกคาประจําที่มีการติดตอ

ซื้อขายกันมาเปนระยะเวลานานและมีความสัมพันธที่ดีตอกัน  
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4. การจัดหาผลิตภัณฑ 
 4.1 การจัดหาจากการผลิต 

       การผลิต 

       บริษัท ไทย เนชั่นแนล โปรดัคท จํากัด มีโรงงานผลิตเสาเข็มกลมอัดแรงเหวี่ยง (เสาเข็มสปน) และผลิต

หมอนรถไฟคอนกรีต 1 แหง ตั้งอยูที่ ต.ไทรใหญ อ.ไทรนอย จ.นนทบุรี เครื่องจักรผลิตเสาเข็มสปนมีกําลังการผลิต

สูงสุด 40,000 ตนัตอเดือนหรือ 480,000 ตันตอป  

        การจัดหาวัตถุดิบ 

 วัตถุดิบหลักที่ใชในการผลิต ไดแก เหล็ก ปูนซีเมนต  หิน ทราย และอื่น ๆ ซึ่งเหล็กจะเปนวัตถุดิบหลัก

ที่มูลคาสูงสุด คิดเปนสัดสวนรอยละ 65-70 ของมูลคาวัตถุดิบที่ใชในการผลิต  บริษัทจัดหาวัตถุดิบประเภทเหล็กจาก

ผูจําหนายในประเทศและตางประเทศ   

 
5. ผลกระทบสิ่งแวดลอม 

                ดวยสํานึกในหนาที่และความรับผิดชอบตอสังคมกับส่ิงแวดลอม บริษัทฯ จึงไดคัดเลือกเทคโนโลยีที่

เหมาะสมและมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนอยที่สุดมาใช เชน เครื่องผสมคอนกรีตระบบปดที่ทันสมัย ซ่ึงมีอุปกรณไว

ดักฝุนที่เกิดขึ้นในขณะทํางาน ไมใหฟุงกระจายสูบรรยากาศและยังติดตั้งระบบบําบัดน้ําเสียจากการผลิต แลว

นํากลับเขามาใชทําความสะอาดโรงงาน เพื่อหมุนเวียนทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุดจากนั้นจึงนําเขาสู

กระบวนการตกตะกอน  และเติมอากาศใหน้ํามีคุณภาพในระดับที่ไมเปนอันตรายตอส่ิงแวดลอมกอนที่จะปลอยออก

นอกโรงงานตอไป 

 

 

 

 

 

 
 

       ในภาคสนามนั้นบริษัทฯ ไดนําเครื่องจักรตอกเสาเข็มที่ทันสมัยหลายรูปแบบมาใชงานโดยสนองตามความ

ตองการของลูกคา เชน ระบบการตอกเสาเข็มดวยไฮโดรลิคแฮมเมอรที่กอมลภาวะทางดานเขมาควันแรงสั่นสะเทือน

และเสียงดังนอยมาก เมื่อเทียบกับระบบการตอกเสาเข็มอื่นๆ ระบบเจาะ-กด (Auger-Press with final drive) และ

ระบบเจาะนํา (Pre- Boring) ที่สามารถลดแรงสั่นสะเทือนไดเกือบส้ินเชิงที่ปราศจากมลภาวะใดๆ 

      นอกจากนี้บริษัทฯ ยังสงเสริมใหมีการปลูกตนไมรายรอบบริเวณโรงงาน เพื่อสรางบรรยากาศใหรมร่ืนเขียว

ขจีและมีอากาศที่บริสุทธิ์ 

 

 

 

 

ควบคุมมลภาวะทางเสียง                                               ควบคุมแรงส่ันสะเทือน  
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โครงสรางรายไดของบริษัท   

              โครงสรางรายไดของบริษัทและบริษัทยอย 
 ป 2556 บริษัทมีรายไดตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอย จํานวนรวม 3,609 ลานบาท ซึ่ง

ประกอบไปดวยรายไดจากการขายและบริการ 3,570 ลานบาท ซึ่งเปนรายไดจากการขายเฉพาะบริษัทฯ  2,852  

ลานบาท 

รายไดจากบริษัทยอย ไดแก  

1. บริษัท ไทย เนชั่นแนล โปรดัคท จํากัด (บริษัทฯ มีสัดสวนการถือหุนรอยละ 100.00) มีรายไดรวม จํานวน 

390 ลานบาท ซึ่งเปนรายไดจากการขายและบริการ (รายไดเสาเข็ม บริการขนสงและบริการตอกเสาเข็ม) จํานวน 

379 ลานบาท  

2. บริษัท สยาม เฟอรโร อินดัสทรี จํากัด (บริษัทฯ มีสัดสวนการถอืหุนรอยละ 51.88)  มีรายไดรวม   จํานวน 

629 ลานบาท     ซึ่งเปนรายไดจากการขายและบริการ  (รายไดจากการผลิตเพื่อจําหนาย รับจางผลิต และรายไดจาก

การจัดหามาเพื่อจําหนาย) จํานวน 626 ลานบาท 

                           (งบการเงินรวมมีรายการตัดรายไดจากการขายและบริการระหวางกันจํานวน 287 ลานบาท)  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

              หมายเหตุ :  1. ป 2555 ปรับปรุงงบการเงินใหม  

                                   2. รายไดอื่น ๆ ไดแก รายไดจากการใหเชาทรัพยสิน กําไรจากการจําหนายทรัพยสิน  กําไรจากการตอรองราคาซื้อบริษัท 

                                       ยอย  รายไดจากการตัดบัญชีคาใชจายคางจาย  และอื่น ๆ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ป 2554 % ป 2555 % ป 2556 %

บริษัท ริช เอเชีย สตีล จํากัด (มหาชน) และ

บริษัท สยาม เฟอรโร อินดัสทรี จํากัด

เสาเข็มพรอมขนสงและตอก บริษัท ไทย เนชั่นแนล โปรดัคท จํากัด 100.00% 178.00      4.25       291.00      9.51       379.00      10.50     

รายไดอื่น ๆ บริษัท ริช เอเชีย สตีล จํากัด (มหาชน) และ

บริษัทยอย

        48.00        1.15         45.00        1.47         39.00        1.08

4,190.00   100.00  3,060.00   100.00  3,609.10   100.00  

3,191.10   88.42     

รวม

51.88%

เหล็กโครงสรางและเหล็กรูปพรรณ
3,964.00   94.61     2,724.00   89.02     

รายได งบการเงินรวม (ลานบาท)% การถือหุน
ของบริษัท

ดําเนินการโดยสายผลิตภัณฑ/กลุมธุรกิจ
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        โครงสรางรายไดเฉพาะกิจการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                             * อ่ืนๆ ประกอบดวย เศษเหล็ก , หางเหล็ก , เหล็กแบนตัด , เหล็กแผน , เหล็กแผนลาย , เหล็กพืด , เหล็กเสนกลม , เหล็กเหลี่ยมตัน 

    ทอเหล็กอาบสังกะสี, เหล็กไวดแฟรงค,END PLATE และอื่นๆ 

** รายไดอ่ืนๆ ประกอบดวย รายไดใหเชาทรัพยสิน ,กําไรจากการจําหนายทรัพยสิน, กําไรจากการตอรองราคาซื้อบริษัทยอย , รายไดจาก 

    การตัดบัญชีคาใชจายคางจาย , ดอกเบี้ยรับ  รายไดจากการรับชําระหนี้จากผูบริหารแทนลูกคา และอื่นๆ 

 

รายไดจากการขายสินคาเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สามารถแบงตามประเภทการประกอบธุรกิจโดยประมาณ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทรายได ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท %

รายไดจากการขาย

   1.  ผลิตภัณฑเหล็กโครงสราง

         1.1 ทอเหล็กดําทรงเหลี่ยม           394.34             11.03           237.77             10.51           118.34               4.10

         1.2 ทอเหล็กดําทรงกลม           115.09               3.22             75.59               3.34             55.26               1.91

         1.3 ทอเหล็กดําทรงแบน           429.47             12.01           271.10             11.98           158.65               5.50

         1.4 เหล็กโครงสรางรูปตัวซี        1,137.09             31.81           601.10             26.57           635.90             22.02

         1.5 เหล็กโครงสรางรูปฉาก               1.16               0.03               0.21               0.01               0.32               0.01

         1.6 เหล็กขอออย           222.59               6.23           493.11             21.80           366.76             12.70

         1.7 เหล็กเสนกลม           276.95               7.74           221.71           192.30               6.66

2.    เหล็กแผนรีดรอนชนิดมวนและชนิดแผน           691.87             19.36           109.02               4.82           591.73             20.50

3.    เหล็กบิลเล็ต  -  -             17.12               0.76           580.94             20.12

    4.    อื่น ๆ *           264.81               7.41           159.67             16.86           151.62               5.25

รวมรายไดจากการขายสินคา      3,533.37           98.84      2,186.40           96.65      2,851.82           98.77

รายไดอื่น **             41.63               1.16             75.82               3.35             35.64               1.23

รวมรายไดทั้งหมด      3,575.00         100.00      2,262.22         100.00      2,887.46         100.00

ป 2554 ป 2555 ป 2556

 

ประเภทรายได

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท %

รายไดจากการขายสินคา

1. การจัดหาเพ่ือจําหนาย

     1.1 การซื้อเพ่ือจําหนาย          3,086.75               87.36          1,691.37               77.36          2,544.21               89.21

     1.2 การวาจางผลิตเพ่ือจําหนาย             248.04                 7.02             243.25               11.13             114.88                 4.03

รวมรายไดจากการจัดหาเพ่ือจําหนาย          3,334.79               94.38          1,934.62               88.49          2,659.09               93.24

2. การผลิตเพ่ือจําหนาย             198.58                 5.62             251.77               11.51             192.73                 6.76

รวมรายไดจากการขายสินคา        3,533.37           100.00        2,186.40           100.00        2,851.82           100.00

ป 2556ป 2554 ป 2555
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แนวโนมและภาวะอุตสาหกรรม 
                แนวโนมภาวะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับสายผลิตภัณฑเหล็ก   สายผลิตภัณฑเสาเข็มและผลิตภัณฑ

คอนกรีต มีรายละเอียด ดังนี้ 

                              ภาวะอุตสาหกรรมเหล็กป 2556  

                   สถานการณอุตสาหกรรมเหล็กโลกยังคงชะลอตัว  เนื่องจากการฟนตัวทางเศรษฐกิจในยุโรปมีการฟน

ตัวอยางชา ๆ  แตในขณะที่ปริมาณการผลิตเหล็กของโลกยังมีปริมาณมาก สงผลใหราคาเหล็กของโลกเฉลี่ยลดลง 

แตราคาวัตถุดิบกลับเพิ่มสูงขึ้น   

                   สถานการณเหล็กในประเทศไทย  มีปริมาณการใชเหล็กในเดือน ม.ค.-ก.ย.ป 2556  รวม 13.56 ลานตัน 

ซึ่งเพิ่มขึ้นรอยละ 11.68 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันกับป 2555  คาดวาส้ินป 2556 ปริมาณการใชเหล็กทั้งป 2556 

อยูปริมาณ 18.48 ลานตัน  ซึ่งเพิ่มขึ้นจากป 2555 ประมาณรอยละ 10.92 

                    อุตสาหกรรมเหล็กในชวงครึ่งหลังของป 2556 มีทิศทางที่ทรงตัวของอุตสาหกรรมตอเนื่องหลาย

อุตสาหกรรม ไดแก การกอสราง เครื่องใชไฟฟา เปนตน  เนื่องมากจากปญหาทางการเมืองในประเทศที่ยังมีความไม

แนนอน 

       แนวโนมอุตสาหกรรมเหล็ก 

       แนวโนมของอุตสาหกรรมเหล็ก ในป 2557 มีแนวโนมผันผวนตามสภาวะเศรษฐกิจ และสถานการณ

ทางการเมืองของประเทศ  ซึ่งชวงตนป 2557 จะอยูในภาวะชะลอตัว   แตคาดการณราคาผลิตภัณฑเหล็กจะมี

ทิศทางที่ดีขึ้นตามการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก ซึ่งคาดวาปริมาณความตองการจะมากขึ้นในชวงปลายป จากการ

กระตุนทางดานการตลาดในการเตรียมความพรอมเขาสูการคา AEC ในป 2558 

 ทั้งนี้ แนวโนมดานราคาเหล็กและวัสดุกอสรางตาง ๆ  มีแนวโนมสูงขึ้น  เนื่องจากมาตรการเอดีการปอง

การการทุมตลาดและการเรียกเก็บภาษี Safeguard ของรัฐออกมา  ซึ่งจะสงผลกระทบตอตนทุนการนําเขาสินคา

ราคาสินคาจะสูงขึ้น นอกจากนี้ยังจะทําใหตนทุนของสินคาที่ใชในการกอสราง เชน เสาเข็ม เสาไฟฟา คานสะพาน 

แผนพื้น จะมีตนทุนสินคาที่สูงขึ้น  

 อุตสาหกรรมกอสราง ป 2556 

ความตองการใชผลิตภัณฑเหล็กในป 2556 เริ่มขยายตัวเพิ่มขึ้นในไตรมาส 2  ซึ่งปริมาณใชเหล็กใน

อุตสาหกรรมกอสรางในป 2556 เพิ่มขึ้นจากป 2555   เนื่องจากป 2556 มีการลงทุนในภาคการกอสรางมากขึ้น  แต

ในชวงปลายปอยูในภาวะที่ชะลอตัวเนื่องจากปญหาทางการเมืองในประเทศ 

อุตสาหกรรมกอสราง ใน ป 2556  มีมูลคาการซื้อขายที่ดินและสิ่งปลูกสรางในประเทศและมูลคาการ

ใหสินเชื่ออสังหาริมทรัพยของธนาคารพาณิชย เพิ่มขึ้นจาก ป 2554 และ 2555   และทิศทางการจดทะเบียนเพิ่มที่อยู

อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  , การขอจดทะเบียนอาคารชุดทั้งประเทศ และการออกใบอนุญาต

จัดสรรที่ดินทั้งประเทศในป 2556 มีทิศทางที่เพิ่มขึ้นจากป 2555 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
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   ที่มา : ขอมูลจากธนาคารแหงประเทศไทย 

 

แนวโนมภาคการกอสราง 

แนวโนมภาวะอุตสาหกรรมกอสรางในป 2557  มีทิศทางการขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงจากป 2556  

เนื่องมาจากภาวะปญหาทางการเมืองของประเทศที่เกิดขึ้นปลายป 2556 สงผลใหตอทิศทางเศรษฐกิจ และการ

ลงทุน รวมถึงการอนุมัติงบประมาณโครงการลงทุนและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของประเทศ  

จากการวิเคราะหของศูนยวิจัยกสิกรไทย คาดวามูลคาการลงทุนกอสรางในป 2557 มีแนวโนมเติบโต

ในอัตราชะลอลง รอยละ 2.5-5.0 หรือมีมูลคา 994,500-1,018,500 ลานบาท  จากมูลคาการกอสรางในป 2556 ที่

ประมาณไวที่ 970,000 ลานบาท 
 

      ทิศทางการกอสรางภาครัฐบาล 

       แนวโนมการกอสรางของภาครัฐบาลในป 2557 จะยังคงชะลอตัว เนื่องจากแผนการพัฒนาโครงสราง

พื้นฐานทางดานคมนาคมลาชาออกไป การกอสรางตองรอนโยบายลงทุนจากรัฐบาลใหม แตทั้งนี้ ในป 2557 การ

กอสรางของภาครัฐยังคงเปนโครงการขนาดใหญที่ตอเนื่องจากที่ไดรับอนุมัติเดิม เชน โครงการรถไฟฟาสายตาง ๆ  

โครงการกอสรางทางแยกตางระดับ  และนอกจากนี้ป 2557 ยังมีโอกาสลงทุนเพิ่มที่จะเปดประมูลอีก 2 โครงการ คือ 

รถไฟฟาสายสีมวง ชวงเตาปูน-ราษฎรบูรณะ วงเงิน 116,000 ลานบาท และรถไฟฟาสายสีเขียว ชวงหมอชิต –

สะพานใหม-ลําลูกกา วงเงิน 38,168 ลานบาท 

      ดังนั้น โครงการรถไฟฟาสายตาง ๆ ที่ไดรับอนุมัติแลวแตยังสรางไมแลวเสร็จ อีกทั้งงานที่จะรอเปด

ประมูลในป 2557 อีกนั้น ยังมีแนวโนมที่จะสงผลใหการผลิตและจําหนายเสาเข็มของบริษัทยอยยังคงมีปริมาณที่มาก

ขึ้น 

      ทิศทางการกอสรางภาคเอกชน 

      แนวโนมทิศทางการกอสรางของภาคเอกชนในป 2557 จะมีการเติบโตนอยกวาป 2556  เนื่องจากมี

การชะลอการลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพยตาง  ๆ เชน ที่อยูอาศัย คอนโดมิเนียม ลดลง เนื่องจากผูบริโภคยังมี

ความกังวลตอสถานการณทางการเมือง และมีกําลังซื้อออนตัวลง แตยังคาดวาการลงทุนในอสังหาริมทรัพยเชิง

พาณิชยยังขยายตัวไดดี เชน กลุมธุรกิจคาปลีก ยังคงมีแผนที่จะขยายการลงทุนไปในตางจังหวัด เพื่อรองรับกับการ

เติบโตของ AEC ที่จะเขามาในป 2558 

 

 

 
 

2554 2555 2556

การออกใบอนุญาตจัดสรรท่ีดิน ท้ังประเ ทศ  (หนวย ) 120,657.00 87,007.00 99,217.00

การขอจดทะเ บียนอาคารชุดท้ังประเ ทศ  (หนวย ) 39,795.00 81,665.00 102,200.00

ท่ีอยูอาศั ยจดทะเ บียนเ พ่ิมในเ ขตกรุงเ ทพมหานครแ ละปริมณฑล (หนวย ) 81,856.00 125,002.00 130,046.00
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 อุตสาหกรรมยานยนต ป 2556 

         อุตสาหกรรมยานยนตใชเหล็กหลายประเภทเปนสวนประกอบที่สําคัญในการผลิตยานยนต โดยใชทั้ง

เหล็กแผนรีดเย็น เหล็กแผนรีดรอน เหล็กแผนเคลือบ และทอเหล็ก ในป 2556 สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สรุป

ยอดผลิตรถยนต  มีจํานวนทั้งส้ิน 2,457,086 คัน สูงสุดในรอบ 52 ป สงผลใหประเทศไทยเปนผูผลิตรถยนตใน 10 

อันดับแรกของโลก เพิ่มขึ้นจากป 2555 รอยละ 0.14 ขณะที่ยอดขายรถยนตในประเทศของเดือนธันวาคม 2556 มี

จํานวนทั้งส้ิน 108,688 คัน ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอน รอยละ 24.9 แตเพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน 2556 

รอยละ16.26 เนื่องจากหมดโครงการรถยนตคันแรกแลว และตลาดอุตสาหกรรมยานยนตกลับคืนสูภาวะปกติ          
                                                    

                     แนวโนมอุตสาหกรรมยานยนต  

       แนวโนมการผลิตรถยนต ในป 2557 ซึ่งกลุมอุตสาหกรรมยานยนต สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

(ส.อ.ท.) ไดคาดการณไวคาดไว ประมาณ 2.55 ลานคัน แบงเปน รถยนตเพื่อสงออก 1.2 - 1.3 ลานคัน  และรถยนต

เพื่อขายในประเทศ 1.2 - 1.3 ลานคัน ซึ่งใกลเคียงกับการสงออก โดยตลาดสงออกมีโอกาสมากขึ้นเนื่องจากแนวโนม

เศรษฐกิจโลกกลับมาฟนตัว อาทิ สหรัฐฯ ยุโรป และจีน ดีขึ้น  

        และจากการวิเคราะหตลาดรถยนตในประเทศของศูนยวิจัยธนาคารกสิกรไทย ไดประมาณวา ป 2557 

ยังคงเผชิญกับภาวะหดตัวอยางตอเนื่อง  เนื่องจากการสงมอบรถยนตในโครงการรถยนตคันแรกหมดลงแลว และ

ปญหาทางการเมืองที่ยังมีความไมแนนอนสูง จะสงผลกระทบตอความตองการรถยนตในเชิงพาณิชยใหมีปริมาณ

ความตองการลดนอยลง แตคาดวาจะมีแนวโนมเติบโตขึ้นในชวงปลายป เนื่องจากการเปดเสรีทางการคาภายใต

กรอบ AEC ในป 2558 จะชวยกระตุนอุตสาหกรรมกอสรางและยานยนตในเชิงพาณิชยใหมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น 
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ปจจัยความเสี่ยง 
     1. ความเส่ียงในการประกอบธุรกิจ 
         ความเส่ียงตอการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอย มีดังนี้ 

  1.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ 

  บริษัทและบริษัทยอยส่ังซื้อวัตถุดิบหลักในการผลิตเหล็กแผนรีดรอน (Hot Rolled Steel) ทั้งชนิดมวนและ

ชนิดแผน ซึ่งเปนวัตถุดิบหลักของบริษัทในการจําหนายและผลิตทอเหล็กและเหล็กโครงสรางรูปตัวซีของบริษัท โดยมี

มูลคาการสั่งซื้อเหล็กแผนรีดรอน คิดเปนสัดสวนรอยละ 31.10 และมีการสั่งซื้อวัตถุดิบประเภทบิลเล็ตเพื่อเปน

วัตถุดิบในการผลิตเหล็กรูปพรรณโครงสราง คิดเปนสัดสวนรอยละ 20.06 ของมูลคาการสั่งซื้อสินคาและวัตถุดิบ

ทั้งหมดในป 2556  โดยเปนการสั่งซื้อจากผูผลิตและผูจําหนายจากภายในประเทศรอยละ 98.89 และจากผูผลิตและ

ผูจําหนายจากตางประเทศรอยละ 1.11 นอกจากนี้การปรับราคาเหล็กแผนรีดรอนจะปรับราคาไปตามราคาเหล็กโลก 

และตามภาวะอุปสงค อุปทานในประเทศเปนสําคัญ อันสงผลใหบริษัทไดรับผลกระทบตอตนทุนวัตถุดิบและอัตรา

กําไรขั้นตนเนื่องจากตนทุนวัตถุดิบเหล็กแผนรีดรอนเปนสวนประกอบสําคัญหลักของตนทนุผลิตภัณฑบริษัท  

  ดังนั้น เพื่อเปนการลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวนดังกลาวขางตน 

ผูบริหารไดมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบเหล็กและเหล็กรีดรอนชนิดมวนทั้งในประเทศและ

ตางประเทศอยางใกลชิดและประเมินแนวโนมของราคาเหล็กรีดรอนในประเทศเทียบกับราคาเหล็กรีดรอน

ตางประเทศตลอดเวลา เพื่อประโยชนในการบริหารตนทุนราคาของเหล็ก ซึ่งเปนวัตถุดิบใหต่ํา ซึ่งจะสงผลดีตอผล

การดําเนินงานของบริษัท 

  การกําหนดนโยบายราคาขายของผลิตภัณฑของบริษัทจะพิจารณาจากตนทุนขายควบคูไปกับราคาตลาด 

ณ ขณะนั้น เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบดังกลาว 

  1.2 ความเสี่ยงจากการจัดหาผลิตภัณฑ 

    ในป 2556  บริษัทมีนโยบายในการปองกันความเสี่ยงจากการสั่งซื้อวัตถุดิบ โดยมีการจัดหาวัตถุดิบจากผู

จําหนายหลากหลายมากขึ้น    โดยพิจารณาจากทิศทางดานการผันผวนของราคา และการเจรจาดานระยะเวลาการ

ชําระเงินใหมากขึ้น   ดังนั้นในป 2556 บริษัทและบริษัทยอยมีการสั่งซื้อเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวน (Hot Rolled Coil) 

จากผูผลิตและจําหนายรวมทั้งส้ิน 11 ราย โดยมีมูลคาการสั่งซื้อวัตถุดิบประเภทเหล็กมวนจากผูจําหนายเรียงตาม

มูลคาสูงสุดจํานวน 5 รายแรก คิดเปนสัดสวน รอยละ 37.80, 28.80, 11.34, 8.35 และ 7.03 ตามลําดับ    

    ทั้งนี้  เมื่อเปรียบเทียบกับป 2554 บริษัทมีผูจําหนายหลักจํานวน 4 ราย และป 2553 ซึ่งมีการสั่งซื้อ

วัตถุดิบผูจําหนายรายหลัก 1 ราย  ดังนั้น นโยบายดังกลาวบริษัทคาดวาเปนการลดปญหาดานความเสี่ยงในการ

จัดหาผลิตภัณฑไดมากขึ้น อีกทั้งยังเปนการเพิ่มชองทางและการตอรองเรื่องราคาวัตถุดิบไดมากขึ้น 

    นอกจากนี้ ในป 2556 บริษัทและบริษัทยอยมีการสั่งซื้อวัตถุดิบประเภทเหล็กบิลเล็ตจากผูผลิตและ

จําหนายหลัก จํานวน 8 ราย สัดสวนการสั่งซื้อของมูลคาวัตถุดิบที่เปนเหล็กบิลเล็ต จากผูจําหนายเรียงตามมูลคา

สูงสุดจํานวน 5 รายแรกคิดเปนสัดสวนรอยละ 59.14 , 17.90 , 11.83 , 7.54   และ 2.31  ตามลําดับ   

    เมื่อเปรียบเทียบกับป 2555 บริษัทและบริษัทยอยมีการสั่งซื้อวัตถุดิบประเภทเหล็กบิลเล็ตจากผูผลิตและ

จําหนายหลัก จํานวน 4 ราย สําหรับการสั่งซื้อบิลเล็ตดังกลาว บริษัทมีนโยบายในการจัดหาผูจําหนายเพิ่ม เพื่อลด

ความเสี่ยงและเพิ่มอํานาจการเจราจาตอรองเชนเดยีวกับการสั่งซื้อเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวน 
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  1.3 ความเสี่ยงเกี่ยวกับหนี้สินถึงกําหนดชําระ 

                บริษัทมีหนี้สินถึงกําหนดชําระกับธนาคารพาณิชยและสถาบันการเงิน ซึ่งสวนหนึ่งของหนี้ที่ถึงกําหนด

ชําระเปนหนี้ที่มีการทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้กับสถาบันการเงิน โดยมีงวดการจายโดยผอนชําระคืนตามสัญญาฯ 

ซึ่งในป 2556 บริษัทไดจายชําระคืนเงินตนใหแกสถาบันการเงินสวนหนึ่ง เพื่อลดภาระหนี้สินทั้งเงินตนและดอกเบี้ยลง 

ทั้งนี้ บริษัทไดวางแผนในการบริหารเงินโดยกันสํารองเงินสวนหนึ่งเพื่อชําระหนี้สินที่ถึงกําหนดชําระ โดยการจัดทํา

ประมาณการกระแสเงินสด  เพื่อบริหารเงินใหเพียงพอตอการดําเนินงาน และเปนการปองกันความเสี่ยงและลด

ขอผิดพลาดอันอาจเกิดขึ้นจากการจายชําระหนี้ในสวนของหนี้สินที่ถึงกําหนดชําระ 

   1.4 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่มีผลตอการแขงขัน 

    ตามที่อุตสาหกรรมเหล็กมีปญหาจากการนําเขาสินคาเหล็กแผนรีดรอนเจืออื่น ๆ มีการนําเขาที่เพิ่มขึ้นจน

กอใหเกิดความเสียหายตออุตสาหกรรมภายในประเทศนั้น   คณะกรรมการพิจารณามาตรการปกปอง (Safeguard) 

จึงไดออกมาตรการปกปองจากการนําเขาสินคาเหล็กแผนรีดรอนเจืออื่น ๆ ชนิดเปนมวนและไมเปนมวนที่เพิ่มขึ้น  

         เดิมกระทรวงพาณิชย ไดมีการเรียกเก็บภาษีตอบโตการทุมตลาด (Antidumping หรือ AD) สินคาเหล็กรีด

รอนเจือโบรอนชนิดเปนมวนและไมเปนมวนที่นําเขาจากจีนในอัตรา 14.28% และ 19.47% มาตั้งแตเดือนธันวาคมป 

2555 แตการใชมาตรการ AD ยังไมสามารถปองกันการทุมตลาดสินคาเหล็กแผนรีดรอนราคาถูกที่สําแดงพิกัดอื่น ๆ 

อาทิ พิกัดเหล็กเจือโบรอน-อัลลอย เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษี AD ได  โดยปริมาณการนําเขาในพิกัดเหล็กแผนรีด

รอนเจืออื่น  ๆ  (ครอบคลุมพิกัด722530-722691) ได เพิ่มสูงขึ้น  โดยเฉพาะอยางยิ่ งการนําเขาจากจีน   

                บริษัทผูผลิตรายใหญภายในประเทศ ทั้ง 4 บริษัทไดยื่นคําขอใหมีการเรียกเก็บภาษี Safeguard การ

นําเขาทั้งหมดใน 3 ระยะเวลานําเขาคือ สินคาเหล็กแผนรีดรอนเจืออื่น ๆ ชนิดเปนมวนและไมเปนมวน  ความหนา 

0.9-50.0 มิลลิเมตร ความกวาง 100-3,048 มิลลิเมตร  

         1) อัตรา 44.20% ของราคา CIF สําหรับสินคาที่นําเขาตั้งแต 15 ก.ย. 2556-26 ก.พ. 2557  

         2) อัตรา 43.57% ของราคา CIF สําหรับสินคาที่นําเขา 27 ก.ย. 2556-26 ก.พ. 2558  

  3) อัตรา 42.95% ของราคา CIF สําหรับสินคาที่นําเขาตั้งแต 27 ก.พ. 2558-26 ก.พ. 2559 จากประเทศ             

      ผูสงออกตามบัญชีแนบทายประกาศ ก.รวม 165 ประเทศ แตมีการ "ยกเวน" ใหกับกลุมอุตสาหกรรม  

            ยานยนต  การนําเขามาเพื่อชุบแข็งตอ และเหล็กเกรดพิเศษ  
 

                 ทั้งนี้ การเรียกเก็บภาษี Safeguard ดังกลาว สงผลใหการนําเขาเหล็กมีตนทุนสูงขึ้น จึงทําใหปริมาณการ

นําเขาเหล็กในป 2556 ลดลง ทําใหผูใชเหล็กแผนรีดรอนตองหันไปซื้อเหล็กจากผูผลิตรายใหญภายในประเทศ ซึ่งมี

จํานวนนอยราย ทําใหอุตสาหกรรมเหล็กมีชองทางในเลือกซื้อวัตถุดิบนอยลง และราคาวัตถุดิบในประเทศมีแนวโนม

เพิ่มสูงขึ้น ทําใหผูใชสินคาตอเนื่อง ซึ่งเปนธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมหรือ SME จะกระทบตอตนทุนสินคาที่

สูงขึ้น  

 
2. ความเส่ียงที่มผีลกระทบตอสิทธิหรือการลงทุนของผูถือหลักทรัพย 
    ความเสี่ยงจากการที่บริษัทมีผลขาดทุนสะสม 

ในงวดบัญชีป 2556 บริษัทมีผลการดําเนินงานขาดทุนสุทธิตามงบการเงินรวม จํานวน 413.85 ลานบาท 

ซึ่งเปนผลขาดทุนสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญจํานวน 357.92 ลานบาท สําหรับผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ

ขาดทุนสุทธิ จํานวน 393.34 ลานบาท  ซึ่งมีผลใหบริษัทมีผลการดําเนินงานขาดทุนสะสม ณ ส้ินป 2556 ตามงบ
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การเงินรวม ขาดทุนสะสมเปนจํานวน 1,177.71  ลานบาท งบเฉพาะกิจการขาดทุนสะสมจํานวน 1,006.02 ลานบาท  

ทั้งนี้การที่บริษัทมีผลขาดทุนสะสมจํานวนมาก เนื่องจากบริษัทมีภาระตนทุนทางการเงินจากการกูยืมเงิน และในชวง 

3 ปที่ผานมาประเทศไทยประสบกับปญหาภาวะน้ําทวม ปญหาทางการเมือง สงผลใหปริมาณความตองการเหล็ก

นอยลง และประกอบกับราคาเหล็กผันผวน  ทําใหบริษัทไดรับผลกระทบตอการขาย มีรายไดไมเพียงพอตอคาใชจาย

และตนทุนทางการเงิน    

การที่บริษัทมีขาดทุนสะสม ทําใหบริษัทไมสามารถจายเงินปนผลใหกับผูถือหุนไดตามกฎหมาย และผูถือ

หุนมีความเสี่ยงที่จะไมไดรับเงินปนผลตามนโยบายการจายเงินปนผล 

ทั้งนี้  บริษัทอยูในระหวางการแกไขปญหาดังกลาว โดยการจัดหาแหลงเงินทุนที่มีตนทุนทางการเงินต่ํา เพื่อ

ลดปญหาตนทุนทางการเงินที่สูงในปจจุบัน และการปรับแผนกลยุทธทางดานการตลาดทั้งในสวนของบริษัทและ

บริษัทยอย ซึ่งคาดวาหากการดําเนินการดังกลาวสําเร็จในป 2557 จะสามารถทําใหผลประกอบการของบริษัทเปนไป

ในทิศทางที่ดีขึ้น  และจะสามารถลดการขาดทุนสะสมได ซึ่งจะทําใหลดความเสี่ยงในการไมจายเงินปนผลใหแกผูถือ

หุนใหนอยลง 
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ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่น 

ช่ือ ที่ตั้งสํานักงาน หมายเลขโทรศัพทสํานักงานและโรงงาน 

ชื่อบริษัท   : บริษัท ริช เอเชีย สตีล จํากัด (มหาชน) 

ชื่อยอ  : RICH 

ลักษณะการประกอบธุรกิจหลัก : ประกอบธุรกิจเปนผูใหบริการจัดหาและจําหนายผลิตภัณฑเหล็กประเภท

ตาง ๆ ทั้งที่เปนวัตถุดิบและสินคาสําเร็จรูป  ซึ่งไดแก เหล็กโครงสราง

(Structural Steel Pipe) เหล็กรีดรอนชนิดมวนและชนิดแผน (Hot Rolled 

Steel Coil and Sheets) เหล็กแทงยาว (Billet) และผลิตภัณฑเหล็กอื่น ๆ 

รวมถึงการเปนผูผลิตและจําหนายเหล็กโครงสรางประเภททอเหล็กและ

เหล็กโครงสรางรูปตัวซี 

ที่ตั้งสํานักงานใหญ : เลขที่ 636 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน 

กรุงเทพฯ 10150 

โทรศัพท 0 2453 6277  โทรสาร 0 2453 6288 

ที่ตั้งโรงงาน : เลขที่ 141/3-141/4 หมู 3 ตําบลบางโปรง อําเภอเมืองสมุทรปราการ   

จังหวัดสมุทรปราการ 10270  

โทรศัพท 0 2383 0485  โทรสาร 0 2383 0485   

ที่ตั้งศูนยกระจายสินคา : เลขที่ 116/7 หมู 5 ตําบลพันทายนรสิงห อําเภอเมืองสมุทรสาคร  

จังหวัดสมุทรสาคร 74000  

โทรศัพท 0 3487 2255  โทรสาร 0 3487 2254 

เลขทะเบียนบริษัท  : 0107549000050 

Home Page    : http://www.richasiasteel.com 

ศูนยบริการลูกคา  

(ศูนยรับขอรองเรียนจากลูกคา) 

: 

 

Tel : 0 2453 6277 ตอ 219 

E-mail : customerscare@richasiasteel.com 

ทุนจดทะเบียน : 4,000,000,000 บาท 

แบงออกเปนหุนสามัญ : 4,000,000,000 หุน 

มูลคาที่ตราไว (พาร) หุนละ : 1 บาท  

ทุนชําระแลว : 1,002,913,226 บาท 

แบงออกเปนหุนสามัญ : 1,002,913,226 หุน 
 
 
 
 
 
 

ผูลงทุนสามารถศึกษาขอมูลของบรษัิทเพิ่มเติมไดจากแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) ของบริษัททีแ่สดงไวใน 

www.sec.or.th หรือ www.richasiasteel.com 
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ช่ือ ที่ตั้งสํานักงาน หมายเลขโทรศัพทของบุคคลที่อางอิงอื่น 
 

 นายทะเบียนหลักทรัพย 

  บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย จํากัด) 

เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย  

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

  โทรศัพท : 0 2229 2878  

โทรสาร : 0 2654 5642, 0 2654 5645 

 

 ผูสอบบัญชี  

  1. นายบุญเลิศ แกวพันธุพฤกษ   ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4165 

  2. นายนริศ เสาวลักษณสกุล    ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่   5369 

 

  บริษัท บีพีอาร ออดิท แอนด แอดไวเซอรี่ จํากัด 

  เลขที่ 152 อาคารชารเตอร สแควร ชั้น 12 เอ หอง 08 

  ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก 

  กรุงเทพฯ 10500 

  โทรศัพท : 0 2634 5398   

โทรสาร : 0 2634 5399  
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รายชื่อนิติบุคคลที่บริษัทถือหุนตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไป ของจํานวนหุนที่ออกจําหนายแลว ณ 31 ธันวาคม 2555 
 
ลําดับ ช่ือธุรกิจ/สถานที่ต้ัง ประเภทธุรกิจ ประเภทหุน จํานวนหุนที่

ออกจําหนาย 

จํานวนหุนที่ถือ สัดสวน

การถือหุน 

1 บริษัท ไทยเนชั่นแนลโปรดัคท จํากัด 

33/3 หมู 4 ถนนบางบัวทอง – สุพรรณบุรี  

ตําบลไทรใหญ อําเภอไทรนอย  

จังหวัดนนทบุรี 11150 

โทรศัพท  0 2985 5300  

โทรสาร  0 2985 5309 

ผลิตเสาเข็มพรอมบริการ

ขนสงและตอกเสาเข็ม 

สามัญ 26,100,600,000 26,100,599,998 100.00% 

2 บริษัท สยาม เฟอรโร อินดัสทรี จํากัด 

88 หมู 2 ตําบลกาหลง  

อําเภอเมืองสมุทรสาคร  

จังหวัดสมุทรสาคร 74000  

โทรศัพท  0 3485 1018 – 21 

โทรสาร 0 3485 1028 

ผลิตและจําหนายทอเหล็ก

เหล็กรูปพรรณ และ

รับจางผลิตทอเหล็กตาง ๆ 

สามัญ 14,248,427 7,392,450 51.88% 
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ผูถือหุน 

รายชื่อผูถือหุนรายใหญ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2557 (มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท)    

ลําดับ รายชื่อผูถือหุน จํานวนหุนที่ถือ รอยละ 

1. กลุมนางสาวอังคกาญจน ตันติวิรุฬห   

     1.1 นางสาวอังคกาญจน ตันติวิรุฬห 43,550,000 4.34 

     1.2 นางพิมสิริ กีรติเธียรสิริ 33,450,000 3.33 

     1 3 นายเฉิน มารคัส 1,475,000 0.15 

     1.4 นางสาวเฉิน หมิง หมิง 890,625 0.09 

 รวม 79,365,625 7.91 

2. นายณรงค  หวังเจริญวงศ 51,646,500 5.15 

3. นายศิลปชัย  สีมาวงศอนันต 49,569,070 4.94 

4. นางสาวนฎา  เทพาวัฒนาสุข 38,594,690 3.85 

5. นางสาวอาภรณ  เสนียประกรณไกร 31,169,500 3.11 

6. นายอนุโรจน  เสนียประกรณไกร 23,000,000 2.29 

7. นายกฤช ภูริสินสิทธิ์ 19,770,000 1.97 

8. นายสุรพล  ตังคะประเสริฐ 16,897,070 1.68 

9. นายอภิชาติ  ไชยปรมัตถ 12,862,700 1.28 

10. นางสาวสุภิญญา  ลีสวัสดิ์ตระกูล 12,241,500 1.22 

 รวม 335,116,655 33.40 

 ผูถือหุนรายยอย อื่น ๆ 667,796,571 66.60 

 จํานวนหุนรวม 1,002,913,226 100.00 

 
นโยบายการจายเงินปนผล 

 บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคล และสํารอง

ตามกฎหมาย อยางไรก็ตาม บริษัทอาจกําหนดใหการจายเงินปนผลมีอัตรานอยกวาอัตราที่กําหนดขางตนได โดย

ขึ้นอยูกับผลการดําเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคลอง ความจําเปนในการใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงาน 

การขยายธุรกิจ และปจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวของในการบริหารงานของบริษัท 
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โครงสรางการจัดการ 
โครงสรางองคกร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริหาร 

ประธานกรรมการบริหาร 

กรรมการผูจัดการ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ฝายตรวจสอบภายใน 

สํานักประธานกรรมการบริหาร 

ผอ. ฝายบริหารและทรัพยากรบุคคล ผอ. ฝายขาย ผอ. ฝายการตลาด ผอ. ฝายโรงงาน ผอ. ฝายคลังสินคา / ขนสง ผอ. ฝายบัญชีและการเงิน 

ฝายจัดซื้อ ฝายบุคคล

และธุรการ 

ฝายขาย  

ในประเทศ  

ฝายขาย 

ตางประเทศ 

 

ฝาย

การตลาด 

ฝายผลิต ฝาย

วิศวกรรม 

ฝายขนสง ฝาย

คลังสินคา 

ฝายบัญชี ฝายการเงิน 

ฝายพัฒนาคุณภาพ 

ฝายกฎหมาย 

ฝายสารสนเทศ 
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คณะกรรมการบริษัท 
ตามขอบังคับของบริษัท ระบุวา คณะกรรมการ ประกอบดวย กรรมการอยางนอย 5 คน และกรรมการไม

นอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร โดยสัดสวนของกรรมการอิสระมีจํานวน

ไมนอยกวา 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะกรรมการ และตองมีจํานวนไมนอยกวา 3 คน ทั้งนี้ คณะกรรมการมีความผิด

ชอบตอการปฏิบัติหนาที่โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทและผูถือหุนโดยรวม โดยรายละเอียดโครงสราง

กรรมการ วาระการดํารงตําแหนง และบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ไดแสดงอยูในขอ 9. 

การกํากับดูแลกิจการ  

ปจจุบัน คณะกรรมการบริษัทมีจํานวนทั้งส้ิน 9 คน ประกอบดวย 

- กรรมการที่เปนผูบริหาร  3 คน 

- กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร  2 คน 

- กรรมการอิสระ   4 คน 
 

กรรมการอิสระ 
คณะกรรมการบริษัทชุดปจจุบัน ประกอบดวย กรรมการอิสระ 4 คน ซึ่งคิดเปนรอยละ 44.44 ของกรรมการ

ทั้งคณะ โดยประธานกรรมการของบริษัทเปนกรรมการอิสระ และมิใชบุคคลเดียวกับผูบริหารสูงสุดของ

บริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทไดใหความเห็นชอบกําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ และที่ประชุม

คณะกรรมการครั้งที่ 4/2556 ไดมีมติใหปรับปรุงจํานวนการถือหุนของกรรมการอิสระ จากไมเกินรอยละ 1 

เปน 0.5 ซึ่งเขมงวดกวาขอกําหนดขั้นต่ําของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน โดยรายละเอียด

คุณสมบัติของกรรมการอิสระไดแสดงอยูในขอ 9. การกํากับดูแลกิจการ  
 

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท  

  1. พลเอกวัธนชัย ฉายเหมือนวงศ ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) 

  2. นายสุรพงษ ชูรังสฤษฎิ์  รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

(กรรมการอิสระ)  

  3. นางพิมสิริ กีรติเธียรสิริ กรรมการ (กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร) 

  4. ดร.ฤทธิรงค อินทรจินดา กรรมการ (กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร) 

  5. นางสาวอังคกาญจน ตันติวิรุฬห กรรมการ (กรรมการที่เปนผูบริหาร) 

  6. นายสมเกียรติ วงศาโรจน กรรมการ (กรรมการที่เปนผูบริหาร) 

  7. นายธีระ ผลเจริญสุข กรรมการ (กรรมการที่เปนผูบริหาร) 

  8. ผศ.ดร.ณคุณ ธรณีนิติญาณ กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ  (กรรมการอิสระ) 

  9. พล.ต.ท.มงคล กมลบุตร 1) กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ  (กรรมการอิสระ) 

หมายเหตุ  1) ไดรับการแตงต้ังจากที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2556  

ใหดํารงตําแหนงกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
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 กรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนบริษัท 
 กรรมการผูมีอํานาจลงนามเพื่อมีผลผูกพันแทนบริษัทได คือ นางสาวอังคกาญจน ตันติวิรุฬห หรือนางพิมสิริ 

กีรติเธียรสิริ ลงลายมือชื่อรวมกับ นายสมเกียรติ วงศาโรจน หรือนายธีระ ผลเจริญสุข รวมเปนสองคน และ

ประทับตราสําคัญของบริษัท 
 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 
บริษัทจัดใหมีการกําหนดตารางการประชุมในป 2556 เปนการลวงหนา และแจงใหกรรมการแตละคนทราบ  

ในป 2556 บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งส้ิน 4 ครั้ง และกรรมการทุกคนเขารวมประชุมไมนอยกวา

รอยละ 75 ของจํานวนการประชุมคณะกรรมการทั้งหมดในรอบป ซึ่งสรุปการเขารวมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

ไดดังนี้ 
 

รายชื่อ ตําแหนง จํานวนทีเ่ขารวมประชุม / 
จํานวนประชุมรวม (ครั้ง) 

  1. พลเอกวัธนชัย  ฉายเหมือนวงศ ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) 3/4 

  2. นายสุรพงษ  ชูรังสฤษฎิ์ รองประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) 4/4 

  3. นางพิมสิริ  กีรติเธียรสิริ กรรมการ 3/4 

  4. ดร.ฤทธิรงค  อินทรจินดา กรรมการ 4/4 

  5. นางสาวอังคกาญจน  ตันติวิรุฬห กรรมการ 4/4 

  6. นายสมเกียรติ  วงศาโรจน กรรมการ 4/4 

  7. นายธีระ  ผลเจริญสุข กรรมการ 4/4 

  8. ผศ.ดร.ณคุณ  ธรณีนิติญาณ กรรมการ (กรรมการอิสระ) 4/4 

  9. พล.ต.ท.มงคล  กมลบุตร1) กรรมการ (กรรมการอิสระ) 3/3 

หมายเหตุ  1) ไดรับการแตงต้ังจากที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2556  

     ใหดํารงตําแหนงกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 

ผูบริหาร 
ปจจุบัน มีผูบริหารของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. จํานวน 4 คน ประกอบดวย 

  1. นางสาวอังคกาญจน ตันติวิรุฬห ประธานกรรมการบริหาร 

  2. นายสมเกียรติ 

 

วงศาโรจน 

 

กรรมการผูจัดการ/ 

รักษาการผูอํานวยการฝายบริหารและทรัพยากรบุคคล / 

รักษาการผูอํานวยการฝายขาย 

  3. นายธีระ ผลเจริญสุข ผูอํานวยการฝายโรงงาน 

  4. นางนุสรา ธาระวานิช ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงนิ 

(รายละเอียดของกรรมการและผูบริหาร ปรากฏตามเอกสารแนบ 1) 
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 เลขานุการบริษัท 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2551 มีมติแตงตั้ง นางสาวนงลักษณ  

สาโรชสุวรรณ เปนเลขานุการบริษัท ซึ่งจบการศึกษาดานการบัญชี และไดผานการอบรมหลักสูตร "กฎหมายและ

ระเบียบปฏิบัติสําหรับเลขานุการบริษัทตามกฎหมายหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยใหม" (รายละเอียด และ

คุณสมบัติปรากฏตามเอกสารแนบ 1) เพื่อทําหนาที่สนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการและบริษัท ใหเปนไป

ตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ (รายละเอียดหนาที่ของเลขานุการบริษัทไดแสดงไวในหัวขอ “การ

กํากับดูแลกิจการ”   
 

คาตอบแทนคณะกรรมการและผูบริหาร 

1. คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน  

คาตอบแทนกรรมการ 

ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 ไดมีมติอนุมัติใหกําหนด

คาตอบแทนคณะกรรมการ สําหรับป 2556 ไดแก คาเบี้ยประชุม โบนัสตอบแทนจากการปฏิบัติงาน 

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท  

ประธานกรรมการ   ไดรับคาเบี้ยประชุม ครั้งละ 20,000 บาท  

รองประธานกรรมการ  ไดรับคาเบี้ยประชุม ครั้งละ 15,000 บาท  

กรรมการ   ไดรับคาเบี้ยประชุม ครั้งละ 10,000 บาท  

(เฉพาะกรรมการที่เขารวมประชุม) 

2) โบนัสจากการปฏิบัติงานประจําป 2556 กําหนดจายอัตรารอยละ   10  ของเงินปนผล         

ป 2556 แตไมเกิน 7 ลานบาท 

และสําหรับกรรมการที่เปนผูบริหารไดรับคาตอบแทนในรูปของเงินเดือน   

3) คาตอบแทนคณะกรรมการชุดยอย ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการบริษัทที่ 

ไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการใหเปนคณะกรรมการชุดยอยของบริษัท  ไดรับ 

คาตอบแทนเพิ่ม ดังนี้ 

           ประธานกรรมการตรวจสอบ   ไดรับคาเบี้ยประชุม ครั้งละ 20,000 บาท 

          กรรมการตรวจสอบ    ไดรับคาเบี้ยประชุม ครั้งละ 10,000 บาท  

    (เฉพาะกรรมการที่เขารวมประชุม) 

ทั้งนี้ หลักเกณฑการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ พิจารณาจากผลประกอบการบริษัท ระดับ

ความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายและเปรียบเทียบคาตอบแทนกับธุรกิจประเภทเดียวกันและมี

ขนาดใกลเคียงกัน 

ในป 2556 บริษัทมีการจายคาตอบแทนแกกรรมการแยกรายบุคคล ซึ่งเปนคาเบี้ยประชุมสําหรับงวด

บัญชี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามรายละเอียดดังตอไปนี้  



                                                                          บริษัท ริช เอเชีย สตีล จํากัด (มหาชน)   

 รายงานประจําป 2556 หนา 41 

 

รายชื่อ ตําแหนง 
เบ้ียประชุม1) 

(บาท) 

1. พลเอกวัธนชัย  ฉายเหมือนวงศ ประธานกรรมการ 60,000 

2. นายสุรพงษ ชูรังสฤษฎิ์ 

 

รองประธานกรรมการ /  

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

140,000 

 

  3. นางพิมสิริ กีรติเธียรสิริ กรรมการ 30,000 

  4. นายฤทธิรงค อินทรจินดา กรรมการ 40,000 

  5. นางสาวอังคกาญจน ตันติวิรุฬห 2) กรรมการ - 

  6. นายสมเกียรติ วงศาโรจน 2) กรรมการ - 

  7. นายธีระ ผลเจริญสุข 2) กรรมการ - 

  8. ผศ.ดร.ณคุณ  ธรณีนิติญาณ กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ 80,000 

  9. พล.ต.ท.มงคล  กมลบุตร กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ 60,000 

รวมทั้งส้ิน  410,000 

หมายเหตุ   1) คาเบี้ยประชุม จายตามการเขารวมประชุมของกรรมการแตละทาน 

   2) เปนกรรมการที่เปนผูบริหารไดรับคาตอบแทนในรูปเงินเดือน จึงไมไดรับคาเบี้ยประชุม 

   3) ไมมีคาตอบแทนอื่นที่มิใชตัวเงิน 

ในป 2556 ไมมีการจายโบนัสตอบแทนจากการปฏิบัติงานของกรรมการ  

คาตอบแทนผูบริหาร 

ในป 2556 บริษัทมีผูบริหารจํานวน 4 คน  สําหรับงวดบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีการ

จายคาตอบแทนแกผูบริหาร ตามรายละเอียดดังตอไปนี้  

            คาตอบแทนรวมของผูบริหาร 

ประเภทคาตอบแทน จํานวน (บาท) 

เงินเดือน 9,708,000 

เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 48,000 

รวม 9,756,000 

            หมายเหต:ุ-   เฉพาะผูบริหาร 4 รายแรกนับจากประธานกรรมการบริหาร ซึ่งเปน 

                  ผูบริหารสูงสุด และผูที่ดํารงตําแหนงในระดับเดียวกันกับผูบริหารรายที่ 4 
   

2. คาตอบแทนอื่น ๆ  

บริษัทไดกําหนดใหมีการจายเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพซึ่งไดจัดตั้งขึ้นตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 

2549 ในอัตรารอยละ 2 ของเงินเดือน โดยเริ่มสมทบตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2549 โดยมีรายละเอียด

ตามตารางคาตอบแทนรวมของผูบริหารขางตน 
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      รายงานการถือครองหุนสามัญของกรรมการและผูบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

รายชื่อ 31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 55 เพ่ิม (ลด) 

  1. พลเอกวัธนชัย  ฉายเหมือนวงศ - - - 

  2. นายสุรพงษ  ชูรังสฤษฎิ์ - - - 

  3. นางพิมสิริ  กีรติเธียรสิริ 33,450,000 33,450,000 - 

  4. ดร.ฤทธิรงค  อินทรจินดา - - - 

  5. นางสาวอังคกาญจน  ตันติวิรุฬห 43,550,000 43,550,000 - 

  6. นายสมเกียรติ  วงศาโรจน 2,000,000 2,000,000 - 

  7. นายธีระ  ผลเจริญสุข 1,500,000 1,500,000 - 

  8. ผศ.ดร.ณคุณ  ธรณีนิติญาณ - - - 

  9. พล.ต.ท.มงคล  กมลบุตร - - - 

10. นางนุสรา  ธาระวานิช - - - 
 

บุคลากร 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 55 คน (ไมรวมผูบริหารจํานวน 4 ทาน) บริษัทไดจาย

คาตอบแทนที่เปนตัวเงินใหแกพนักงานที่ไมใชผูบริหาร อันไดแก เงินเดือน และ เงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพ 

จํานวนรวม 19.10 ลานบาท นอกจากนี้บริษัทยอย 2 แหง ไดแก บริษัท ไทย เนชั่นแนล โปรดัคท จํากัด มีพนักงาน

ทั้งหมด 240 คน (รวมผูบริหาร) ไดจายคาตอบแทนที่เปนตัวเงิน คือ เงินเดือน จํานวนรวม 40.06 ลานบาท และบริษัท 

สยาม เฟอรโร อินดัสทรี จํากัด มีพนักงานทั้งหมด 72 คน (รวมผูบริหาร) ไดจายคาตอบแทนที่เปนตัวเงิน คือ เงินเดือน 

จํานวนรวม 11.90 ลานบาท 
 

ขอพิพาทดานแรงงานในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 

- ไมมี – 

นโยบายการพัฒนาบุคลากร 

       บริษัทไดกําหนดแนวทางในการอบรมพนักงาน โดยแบงเปน 2 ระดับ ดังนี้ 

1. ระดับปฏิบัติงาน มุงเนนการใหความรูในการทํางานอยางถูกวิธี ปลอดภัย และไดสินคาที่มีคุณภาพ 

รวมทั้งการเสริมสรางระเบียบวินัยในการทํางาน และทัศนคติที่ดีตอองคกร โดยเปด

โอกาสใหทุกคนเขามามีสวนรวมในการเสนอแนะวิธีการปรับปรุงการทํางานภายใน

หนวยงานของตนเอง 

2. ระดับบังคับบัญชา มุงเนนในการใหความรูในการบริหารจัดการ เทคนิค หรือวิธีการจัดการสมัยใหม 

โดยจัดใหมีการฝกอบรมภายใน รวมทั้งจัดสงพนักงานไปอบรมภายนอก 

ทั้งนี้ ในป 2556 ไดจัดการฝกอบรมภายในบริษัท เพื่อพัฒนาความรูในการทํางาน การสรางเสริมระเบียบ

วินัย ทัศนคติที่ดีตอองคกร และการบริหารจัดการใหแกพนักงานทั้งในระดับปฏิบัติงานและระดับบังคับ

บัญชา จํานวน 8 หลักสูตร รวมถึงการสงพนักงานเขาฝกอบรมและสัมมนาภายนอกบริษัทที่องคกรตางๆ จัด

ขึ้น จํานวน 22 หลักสูตร โดยมีพนักงานเขารวมอบรมสัมมนาในหลักสูตรตาง ๆ เปนจํานวน 10 คน 
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บริษัทมีนโยบายในการพิจารณาแตงตั้งหรือเล่ือนตําแหนงใหเหมาะสมเปนประจําทุกป สําหรับพนักงานที่มี

ความรูความสามารถ ตามแผนงานของความเจริญกาวหนาทางอาชีพ (Career Path) รวมทั้งการสนับสนุน

พนักงานในการศึกษาตอระดับปริญญาโดยพนักงานสามารถขอผอนผันในเรื่องของเวลาการทํางานให

เหมาะสมกับการเรียน 

สําหรับกรรมการและผูบริหารระดับสูงของบริษัทนั้น บริษัทสนับสนุนใหเขารวมการอบรมกับสมาคมสงเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และหลักสูตรอื่น ๆ เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่

และทักษะของการดํารงตําแหนงกรรมการและผูบริหาร 

ตารางแสดงจํานวนพนักงานแยกตามฝายตาง ๆ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556) 
 

สายงาน จํานวนพนักงาน (คน) 

ฝายจัดซื้อ 2 

ฝายบุคคลและธุรการ 10 

ฝายขาย 4 

ฝายผลิต 21 

ฝายบัญชี 6 

ฝายการเงิน 4 

ฝายตรวจสอบภายใน 1 

ฝายกฎหมาย 1 

ฝายสารสนเทศ 2 

ฝายขนสง 1 

สํานักประธานกรรมการบริหาร 3 

รวม 55 
 หมายเหตุ: จํานวนพนักงานที่แสดงไมนับรวมพนักงานที่เปนผูบริหาร 
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การกํากับดูแลกิจการ 
เพื่อใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนป 2555 ตามที่ตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทยไดปรับปรุงแกไข เพื่อใหสอดคลองกับแนวทางการประเมินการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจด

ทะเบียนตามเกณฑ ASEAN CG Scorecard ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 13 

พฤศจิกายน 2556 จึงไดมีมติปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมนโยบายการกํากับดูแลกิจการ รวมถึงจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท 

เพื่อใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีดังกลาว และเพื่อเปนการยกระดับมาตรฐานและการปฏิบัติดานการ

กํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทใหมีมาตรฐานการกํากับดูแลกิจการที่สูงขึ้น พรอมทั้งบริษัทไดประกาศและแจงให

กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานไดรับทราบและยึดถือเปนแนวปฏิบัติในการทํางาน ซึ่งชวยสรางความเชื่อม่ันตอผูถือ

หุน นักลงทุน ผูมีสวนไดเสีย และผูที่เกี่ยวของทุกฝาย รวมถึงมีความรับผิดชอบตอสังคม และไดเผยแพรไวบนเว็บไซต

บริษัท www.richasiasteel.com ในหัวขอ “นโยบายการกํากับดูแลกิจการ” และ “จรรยาบรรณธุรกิจ”  
 

 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 
สําหรับนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัท และการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี มี

ดังตอไปนี้ 

หมวดที่ 1 สิทธิของผูถือหุน 
 คณะกรรมการใหความสําคัญกับสิทธิของผูถือหุน ไมกระทําการใด ๆ อันเปนการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของ

ผูถือหุน  
1. สิทธิขั้นพื้นฐาน  
    ผูถือหุนไดรับสิทธิขั้นพื้นฐาน ไดแก การซื้อขายหรือโอนหุน การมีสวนแบงในกําไรของบริษัท การไดรับ

ขอมูล หรือสารสนเทศตาง ๆ ของบริษัทอยางเพียงพอ การเขารวมประชุมเพื่อใชสิทธิออกเสียงในที่ประชมุผูถือหุนเพื่อ

แตงตั้งหรือถอดถอนกรรมการ กําหนดคาตอบแทนกรรมการ แตงตั้งผูสอบบัญชี กําหนดคาสอบบัญชี และเรื่องที่มี

ผลกระทบตอบริษัท เชน การจัดสรรเงินปนผล การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เปนตน 
2. การประชุมผูถือหุน 
    ในป 2556 บริษัทไดจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 ณ   

หองยมธารา ชั้น 2 โรงแรมแมน้ํา รามาดาพลาซา เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร โดย

ไดปฏิบัติตามแนวทางที่กําหนดไวดังนี้ 

        2.1 จัดสงหนังสือบอกกลาวเชิญประชุมผูถือหุน ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับ วัน เวลา สถานที่ รายละเอียด

วาระการประชุม และเอกสารประกอบการเขารวมประชุมใหแกผูถือหุนลวงหนาตามที่กฎหมายกําหนด พรอมทั้งได

เผยแพรขอมูลประกอบวาระการประชุมผูถือหุนลวงหนาไวบนเว็บไซตของบริษัทที่ www.richasiasteel.com  กอนวัน

ประชุม 32 วัน และแจงการเผยแพรดังกลาวตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อใหผูถือหุนมีเวลาศึกษาขอมูล

ลวงหนาอยางเพียงพอกอนไดรับขอมูลในรูปแบบเอกสาร และไดจัดสงเอกสารใหผูถือหุนลวงหนากอนวันประชุม 15 

วัน 

     2.2 กรณีผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุม บริษัทไดจัดสงหนังสือมอบฉันทะตามแบบของกระทรวง

พาณิชยไปพรอมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่อใหผูถือหุนที่ประสงคจะมอบฉันทะใหบุคคลอื่นมาประชุมแทน โดยเลือกที่

จะมอบฉันทะใหผูอื่น หรือกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทเขารวมประชุมแทน เพื่อเปนการรักษาสิทธิของผูถือ

หุนได 
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    2.3 จัดเตรียมอากรแสตมปในกรณีที่ผูถือหุนมีการมอบฉันทะมา โดยไมตองเสียคาใชจาย 

    2.4 ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอีก 5 คน รวม

กรรมการทั้งส้ิน 8 คน ผูสอบบัญชี และที่ปรึกษาของบริษัท เขารวมประชุม เพื่อใหขอมูลที่เกี่ยวของและตอบคําถามแก

ผูถือหุน 

    2.5 กอนเริ่มการประชุม แจงใหผูถือหุนทราบเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติ วิธีการลงคะแนน และการนับ

คะแนนเสียงสําหรับการพิจารณาในแตละวาระ  

    2.6 อํานวยความสะดวกแกผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะของผูถือหุนในการเขารวมประชุม โดยการนํา

ระบบ Software และเทคโนโลยีมาชวยในการลงทะเบียนและการแสดงผลใหเปนไปอยางรวดเร็วมากขึ้น  

    2.7 จัดทําบัตรลงคะแนนในแตละวาระการประชุม และสําหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทไดจัดทํา

บัตรลงคะแนนแยกเปนรายบุคคล เพื่อใหผูถือหุนสามารถลงคะแนนเลือกกรรมการเปนรายบุคคลได  

    2.8 ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระโดยเครงครัด และไมมีการเปลี่ยนลําดับวาระการประชุม รวมถึง

ไมมีการขอใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่ไมไดกําหนดไวในที่ประชุม ในกรณีที่ไมมีเหตุผลสนับสนุนเพียงพอ 

    2.9 เปดโอกาสและใหเวลาแกผูถือหุนแสดงความเห็นและถามปญหาขอสงสัยตอที่ประชุม รวมทั้งเปด

โอกาสใหสงคําถามลวงหนากอนวันประชุม เพื่อใหเกิดความชัดเจนและเปนธรรมแกผูถือหุนและผูที่เกี่ยวของทุกฝาย  

    2.10 เผยแพรขาวผลการลงคะแนนของแตละวาระในการประชุมผูถือหุน โดยแยกเปนคะแนนที่เห็นดวย 

ไมเห็นดวย และงดออกเสียง ผานระบบอิเล็คทรอนิคสของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในวันทําการถัดไป คือ

วันที่ 29 เมษายน 2556 และเปดเผยไวบนเว็บไซตของบริษัทที่ www.richasiasteel.com 

    2.11 การจดบันทึกรายงานการประชุมผูถือหุนซึ่งเปดเผยการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนนและวิธีการ

แสดงผลคะแนน รายละเอียดสาระสําคัญของคําถามและคําตอบในระหวางการประชุม ผลการลงคะแนนเสียงในแต

ละวาระ รวมถึงรายชื่อกรรมการผูเขารวมประชุมและกรรมการที่ลาประชุม โดยบริษัทจัดสงรายงานการประชุมผูถือหุน

ตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พรอมทั้งเผยแพรไวบนเว็บไซตของบริษัทที่ www.richasiasteel.com ภายใน 14 

วัน นับแตวันประชุม คือวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 และแจงการเผยแพรดังกลาวตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

นอกจากนี้ยังจัดใหมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน เพื่อเผยแพรเปน Clip File ไวบนเว็บไซตของ

บริษัท  

ในการจัดประชุมผูถือหุนแตละครั้งบริษัทไดพยายามปรับปรุงและแกไขปญหาขอบกพรองตาง ๆ ที่พบ และ

ไดพัฒนารูปแบบการประชุมผูถือหุนใหเปนไปตามแนวทางการปฏิบัติสําหรับการจัดประชุมผูถือหุนที่ดี และสอดคลอง

กับการประเมินคุณภาพ (AGM Checklist) ซึ่งประเมินโดยสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย โดยบริษัทไดรับผลประเมิน

คุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถือหุน (Annual General Meeting: AGM) ประจําป 2556 อยูในชวงคะแนน 90-99 

ซึ่งจัดอยูในระดับ “ดีเยี่ยม”  

หมวดที่ 2 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทยีมกัน 
 บริษัทใหความสําคัญกับการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน ไมวาจะเปนผูถือหุนรายใหญ      ผู

ถือหุนรายยอย นักลงทุนสถาบันการเงิน หรือผูถือหุนตางชาติ  

1. คํานึงถึงสิทธิของผูถือหุนและการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกันและเปนธรรม บริษัทไดเปด

โอกาสใหผูถือหุนสวนนอยเสนอเรื่องที่ผูถือหุนเห็นวาเปนประโยชนแกบริษัท เพื่อพิจารณาบรรจุเปนวาระการประชุม 

และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท กอนการประชุมสามัญผูถือหุนเปนการ
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ลวงหนาอยางนอย 3 เดือน คือระหวางวันที่ 27 กันยายน – 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งมีรายละเอียดหลักเกณฑและวิธีการ

ที่บริษัทกําหนด โดยเปดเผยไวบนเว็บไซตของบริษัทที่ www.richasiasteel.com  

 2. กําหนดใหสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถือหุนเปนไปตามจํานวนหุนที่ผูถือหุนถืออยู โดย 1 หุน มีสิทธิ

เทากับ 1 เสียง 

3. บริษัทไดกําหนดนโยบายเรื่องการซื้อขายหลักทรัพยและวิธีการดูแลการใชขอมูลภายในของบริษัทที่ยังไม

เปดเผยตอสาธารณะชน เพื่อปองกันมิใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานนําขอมูลภายในไปใชเพื่อแสวงหาประโยชน

สวนตนและผูอื่น และแจงใหทุกคนในองคกรถือปฏิบัติ และกําหนดใหกรรมการและผูบริหารที่มีหนาที่รายงานการถือ

ครองหลักทรัพยตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยจัดสงรายงานใหแก

คณะกรรมการเปนประจํา 

4. คณะกรรมการและผูบริหารจะตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียและผูที่เกี่ยวของ เพื่อให

คณะกรรมการไดพิจารณาธุรกรรมของบริษัทที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน และตัดสินใจเพื่อประโยชนของ

บริษัทเปนสําคัญ โดยกําหนดใหกรรมการและผูบริหารมีหนาที่รายงานใหบริษัททราบถึงการมีสวนไดเสียของตนหรือ

ของบคุคลที่เกี่ยวของ ซึ่งเปนสวนไดเสียที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการบริษัทหรือบริษัทยอย โดยบริษัทไดจัดทําแบบ

รายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการและผูบริหารตามหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนด เพื่อใหกรรมการและผูบริหาร

รายงานตอบริษัททุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง และทบทวนรายงานการมีสวนไดเสียปละ 1 ครั้ง หรือ รายงานโดยเร็ว

กอนที่จะมีการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งเลขานุการบริษัทจะจัดสงสําเนารายงานใหประธานกรรมการ และประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบดวย โดยกรรมการ หรือผูบริหาร ที่มีสวนไดเสียในการทํารายการใด ๆ ไมมีสิทธิออก

เสียงอนุมัติการทํารายการนั้น ทั้งนี้ บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย อยางเครงครัด   

หมวดที่ 3 การคํานึงถึงบทบาทของผูมีสวนไดเสีย 
บริษัทใหความสําคัญและคํานึงถึงสิทธิของผูมีสวนไดเสีย ไมกระทําการใด ๆ ที่เปนการละเมิดสิทธิของผูมี

สวนไดเสีย และสงเสริมความรวมมือกันระหวางบริษัทและผูมีสวนไดเสียที่เกี่ยวของตาง ๆ ซึ่งเปนปจจัยที่จะสราง

ความมั่นคงอยางยั่งยืนใหแกบริษัท   

ผูมีสวนไดเสียของบริษัท ไดแก ผูถือหุน ลูกคา คูคา/เจาหนี้ คูแขงทางการคา พนักงาน ภาครัฐ ชุมชน/สังคม 

และส่ิงแวดลอม 

1. บริษัทไดจัดทําและประกาศใชจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนของ

บริษัท รับทราบและยึดถือเปนแนวปฏิบัติในการทํางานอยางเครงครัด รวมทั้งไดกําหนดบทลงโทษในกรณีที่ไมปฏิบัติ

ตามไวดวย โดยไดเผยแพรไวบนเว็บไซตบริษัท www.richasiasteel.com ในหัวขอ “จรรยาบรรณธุรกิจ” 

2. บริษัทกําหนดนโยบายความรับผิดชอบตอสังคม และใหเปดเผยกิจกรรมตาง ๆ ที่แสดงใหเห็นถึงการ

ดําเนินการตามนโยบายดังกลาว รวมถึงการสงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของพนักงานในการปฏิบัติตาม

นโยบายดังกลาว โดยไดแสดงไวในขอ 10. ความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) 

3. บริษัทกําหนดนโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน และการรับสินบนเพื่อผลประโยชนทางธุรกิจ 

รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่สงเสริมและปลูกฝงใหพนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบขอบังคับที่

เกี่ยวของ โดยไดเผยแพรไวบนเว็บไซตบริษัท www.richasiasteel.com ในหัวขอ “จรรยาบรรณธุรกิจ” 
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4. คณะกรรมการจัดใหมีมาตรการในการแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนในประเด็นเกี่ยวกับการทําผิดกฎหมาย 

ความถูกตองของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพรอง หรือการผิดจรรยาบรรณ และกําหนดใหมีกลไก

ในการคุมครองสิทธิใหแกผูแจงเบาะแส เชน ไมเปดเผยชื่อผูแจงเบาะแส เปนตน เพื่อใหผูมีสวนไดเสียมีสวนรวมใน

การสอดสองดูแลผลประโยชนของบริษัทไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

    ชองทางแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนไดโดยตรงที่ กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) 

     1) ทางไปรษณีย สงถึง กรรมการตรวจสอบ บริษัท ริช เอเชีย สตีล จํากัด (มหาชน) เลขที่ 636 ถนนบาง

ขุนเทียน-ชายทะเล แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 

     2) ทาง E-mail: audit@richasiasteel.com 

หมวดที่ 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 
คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลสําคัญที่เกี่ยวของกับบริษัท ทั้งขอมูลทางการเงิน

และขอมูลที่มิใชขอมูลทางการเงินตาง ๆ อยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลา และโปรงใส ใหกับผูถือหุน ตลอดจนนัก

ลงทุนและผูที่เกี่ยวของใหไดรับทราบอยางเทาเทียมกันและนาเชื่อถือ 

1. บริษัทจัดใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารตาง ๆ ตามขอกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงขอมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เชน งบการเงิน ผลการดําเนินงาน  แบบแสดงรายการ

ขอมูลประจําป (แบบ 56-1) รายงานประจําป รวมถึงสารสนเทศที่เปดเผยตอสาธารณชนผานระบบอิเล็กทรอนิกสของ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตอนักลงทุน เพื่อใหไดรับทราบอยางครบถวน ทันเวลา และเทาเทียมกัน  

2. นอกจากการเผยแพรขอมูลตามเกณฑที่กําหนด และผานชองทางของตลาดหลักทรัพยฯ แลว บริษัทจัดให

มีการเปดเผยขอมูลสําคัญตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับบริษัท เชน ขอมูลธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการและผูบริหาร รายงาน

ทางการเงิน โครงสรางการถือหุน โครงสรางกลุมบริษัท รายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน แบบ 56-1 รายงาน

ประจําป ขาวแจงตลาดหลักทรัพยฯ นโยบายการกํากับดูแลกิจการ ไวบนเว็บไซตของบริษัท โดยผูสนใจสามารถอาน

และ / หรือ Download ขอมูลไดที่ www.richasiasteel.com ซึ่งจะปรับปรุงใหเปนปจจุบันอยูเสมอ 

3. คณะกรรมการจัดใหมีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงินแสดงควบคูกับ

รายงานของผูสอบบัญชีในรายงานประจําป เพื่อแสดงใหเห็นวารายงานทางการเงินถูกตองเปนจริงและสมเหตุสมผล 

โดยปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี และนโยบายการบัญชีที่เหมาะสมซึ่งไดถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ 

4. คณะกรรมการสนับสนุนใหบริษัทจัดทําคําอธิบายและการวิเคราะหของฝายบริหาร (Management 

Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปดเผยงบการเงินประจําป ทั้งนี้ เพื่อใหนักลงทุนได

รับทราบขอมูลและเขาใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทในแตละปไดดี

ยิ่งขึ้น นอกเหนือจากขอมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอยางเดียว 

5. คณะกรรมการดูแลใหมีการเปดเผยคาสอบบญัชี และคาบริการอื่นที่ผูสอบบัญชีใหบริการ 

6. คณะกรรมการดูแลใหมีการเปดเผยรายชื่อ บทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุด

ยอย จํานวนครั้งของการประชุม และจํานวนครั้งที่กรรมการแตละทานเขารวมประชุมในแตละป  รวมถึงการฝกอบรม

และพัฒนาความรูดานวิชาชีพอยางตอเนื่องของคณะกรรมการ 

7. คณะกรรมการดูแลใหมีการเปดเผยนโยบายการจายคาตอบแทนแกกรรมการและผูบริหารระดับสูง และ

จํานวนคาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร 4 รายแรกนับจากประธานกรรมการบริหาร ทั้งนี้จํานวนเงินคาตอบแทน

ที่เปดเผย ใหรวมถึงคาตอบแทนที่กรรมการแตละทานไดรับจากการเปนกรรมการบริษัทยอยดวย (ถามี) 
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8. บริษัทไดมอบหมายใหเลขานุการบริษัท ทําหนาที่ติดตอส่ือสารกับนักลงทุน / ผูถือหุน เพื่อเปนตัวกลางใน

การใหขอมูลขาวสารของบริษัท กรณีที่นักลงทุน / ผูถือหุนมีขอสงสัยและตองการสอบถาม สามารถติดตอขอขอมูลได

ที่เลขานุการบรษิัท หมายเลขโทรศัพท 0 2453 6277 ตอ 313 หรือที่ Email: secretary@richasiasteel.com   

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
บริษัทไดใหความสําคัญของบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการที่มีตอบริษัทและผูถือหุน ซึ่งคณะกรรมการมี

ความรับผิดชอบตอการปฏิบัติหนาที่โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทและผูถือหุนโดยรวม  
 1. โครงสรางคณะกรรมการ 
      1.1 คณะกรรมการ มีจํานวนอยางนอย 5 คน และกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ

ทั้งหมดตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร โดยสัดสวนของกรรมการอิสระมีจํานวนไมนอยกวา 1 ใน 3 ของกรรมการทั้ง

คณะ และตองมจีํานวนไมนอยกวา 3 คน 

      1.2 คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ เปนผูมีภาวะผูนํา วิสัยทัศน ความรู ความสามารถ 

ประสบการณในดานตาง ๆ ที่เปนประโยชนกับบริษัท และตองมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายและขอบังคับบริษัทกําหนด 

รวมทั้งอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหนาที่อยางเหมาะสมดวยความซื่อสัตยสุจริต ระมัดระวัง และ

รอบคอบ โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทและเปนธรรมตอผูถือหุน 

       1.3 คณะกรรมการบริษัท กําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระเขมงวดกวาขอกําหนดขั้นต่ําของ

ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ดังนี้ 

  1) ถือหุนไมเกินรอยละ 0.5 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัท

ยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของ

กรรมการอสิระรายนั้น ๆ ดวย 

 2) ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือน

ประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนราย

ใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป ทั้งนี้ ไม

รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเปนขาราชการ หรือที่ปรึกษาของสวนราชการ ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ

ควบคุมของบริษัท 

  3) ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะ

ที่เปน บิดามารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม 

หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอย 

  4) ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนราย

ใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน 

รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ 

บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาว

มาแลวไมนอยกวา 2 ป 

      ความสัมพันธทางธุรกิจ รวมถึงการทํารายการทางการคาที่กระทําเปนปกติเพื่อประกอบกิจการ 

การเชาหรือ  ใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือการใหหรือรับความชวยเหลือทาง

การเงิน ดวยการรับหรือใหกูยืม ค้ําประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณอื่นทํานอง
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เดียวกัน ซึ่งเปนผลใหบริษัทหรือคูสัญญามีภาระหนี้ที่ตองชําระตออีกฝายหนึ่ง ตั้งแตรอยละ 3 ของสินทรัพยที่มีตัวตน

สุทธิของบริษัทหรือตั้งแต 20 ลานบาทขึ้นไป แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา ทั้งนี้ การคํานวณภาระหนี้ดังกลาวใหเปนไป

ตามวิธีการคํานวณมูลคาของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑใน

การทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แตในการพิจารณาภาระหนี้ดังกลาว ใหนับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหวาง 

1 ป กอนวันที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบคุคลเดียวกัน 

  5) ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ 

หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทและไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่ง

มีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทสังกัด

อยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป 

  6) ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมาย

หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอป จากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผู

ถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุมหรือหุนสวนของผู

ใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป 

  7) ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ 

หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท 

  8) ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือ

บริษัทยอย หรือไมเปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่

ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่ง

ประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย 

  9) ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของ

บริษัท 

      1.4 การแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการกับผูบริหารสูงสุด โดยประธานกรรมการ

เปนกรรมการอิสระ ไมเปนบุคคลเดียวกันกับผูบริหารสูงสุด และไมมีความสัมพันธใด ๆ กับฝายบริหาร  คณะกรรมการ

เปนผูนําและมีสวนสําคัญในการตัดสินใจเรื่องนโยบาย ใหการสนับสนุนและคําแนะนําในการดําเนินธุรกิจ โดยไมกาว

กายงานประจําอันเปนภาระความรับผิดชอบของฝายบริหาร โดยเฉพาะกรรมการอิสระจะตองมีบทบาทในการให

ความเห็นแกบริษัทเปนอยางมาก ซึ่งจะทําใหเกิดการถวงดุลการสอบทานการบริหารงานไดเปนอยางดี 

      1.5 คณะกรรมการเปนผูแตงตั้งเลขานุการบริษัท ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมใหปฏิบัติหนาที่ ดังนี้ 

  1) จัดการประชุมผูถือหุน และการประชุมคณะกรรมการ โดยใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ

บริษัท และขอพึงปฏิบัติอื่นที่เกี่ยวของ 

  2) จัดทําและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการ 

หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุมผูถือหุน และรายงานประจําปของบริษัท 

  3) เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการและผูบริหาร และนําเสนอรายงาน

ตามที่กฎหมายกําหนด 

  4) ดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลและรายงานสารสนเทศในสวนที่รับผิดชอบตอหนวยงานกํากับที่

เกี่ยวของ 
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  5) ใหคําแนะนําเบื้องตนแกกรรมการเกี่ยวกับขอกําหนด กฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ของบริษัท  

  6) ดูแลกิจกรรมและสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการและบริษัท ใหเปนไปตาม

กฎหมาย มติคณะกรรมการ มติที่ประชุมผูถือหุน และระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ 
 2. วาระการดํารงตําแหนง 

     2.1 ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง กรรมการจะตองออกจากตําแหนงอยางนอยจํานวน 1 ใน 3 

โดยอัตรา ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหเปน 3 สวนไมไดก็ใหออกโดยจํานวนใกลเคียงที่สุดกับสวน 1 ใน 3      

กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นใหจับสลากวา ผูใดจะออก 

สวนปหลัง ๆ ตอไปใหกรรมการที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง และกรรมการผูออกจากตําแหนงไป

นั้นอาจจะเลือกเขารับตําแหนงอีกก็ได 

           บริษัทไมไดกําหนดจํานวนวาระในการดํารงตําแหนงกรรมการ เนื่องจากบริษัทมีความเห็นวา 

กรรมการของบริษัทมีความรู ความสามารถ รวมถึงสามารถกําหนดนโยบายใหคําปรึกษาในการแกไขปญหาตางๆ ใน

การดําเนินธุรกิจไดตามมาตรฐานที่บริษัทคาดหวังไว ดังนั้น เพื่อความตอเนื่องในการบริหารงานและประโยชนโดยรวม

ของบริษัท อีกทั้งอํานาจในการตัดสินใจในการเลือกตั้งบุคคลเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทนั้นเปนสิทธิของผูถือหุน

โดยตรงที่จะคัดเลือกบุคคลเขาทําหนาที่แทนตนในการกําหนดนโยบายและควบคุมบริษัทที่ตนเปนเจาของ จึงมิได

กําหนดวาระในการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท  

           นอกจากการพนตําแหนงตามวาระแลว กรรมการอาจพนตําแหนงเมื่อ 

    1) ตาย 

      2) ลาออก 

      3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชน จํากัด 

     4) ที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหออก 

     5) ศาลมีคําส่ังใหออก 

     2.2 ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระใหคณะกรรมการ

เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชน จํากัด เขาเปนกรรมการแทน

ในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการเหลือนอยกวา 2 เดือน บุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการ

แทนดังกลาว จะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการที่ตนแทน 

      2.3 กรรมการแตละคนดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทจดทะเบียนไมควรเกิน 5 บริษัท 

      2.4 กรณีประธานกรรมการบริหาร และผูบริหารระดับสูงของบริษัท ไปดํารงตําแหนงกรรมการที่บริษัทอื่น 

จะตองผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท 
 3. บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

     3.1 ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท และตามมติของที่ประชุม

ใหญผูถือหุน และมีอํานาจกระทําการใด ๆ ตามที่ระบุไวในหนังสือบริคณหสนธิหรือที่เกี่ยวของกับการดังกลาวนั้น โดย

คณะกรรมการอาจมอบหมายใหบุคคลหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได ทั้งนี้

การมอบอํานาจดังกลาว ผูไดรับมอบอํานาจนั้นตองไมมีอํานาจอนุมัติรายการที่บุคคลดังกลาวหรือบุคคลที่อาจมี

ความขัดแยง (“บุคคลที่อาจมีความขัดแยง” ใหมีความหมายตามที่กําหนดไวในประกาศของคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย) มีสวนไดเสียหรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือ

บริษัทยอย 
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    3.2 ดูแลและกําหนดนโยบายที่สําคัญของบริษัท เกี่ยวกับหลักในการดําเนินธุรกิจ การเงิน  การระดมทุน 

การบริหารเงินทุน และการบริหารความเสี่ยงของบริษัท 

    3.3 พิจารณาเกี่ยวกับการลงทุน โดยพิจารณาอนุมัติงบประมาณ โครงการลงทุนของบริษัท และกํากับ

ดูแลดําเนินโครงการใหเปนไปตามแผนงานที่วางไว 

    3.4 ดูแลการดําเนินงานของบริษัท เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายหรือดีกวาเปาหมายที่วางไวและกําหนด

แนวทางแกไขกรณีที่มีปญหาอุปสรรคเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่วางไวหรือดีกวาเปาหมายที่วางไว 

    3.5 จัดใหมีรายงานขอมูลทั่วไป และขอมูลทางการเงินของบริษัท เพื่อรายงานตอผูถือหุนและผูมีสวนได

เสียหรือผูลงทุนทั่วไปอยางถูกตอง ทันกาลและเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด 

    3.6 รับทราบรายงานการตรวจสอบที่สําคัญของคณะกรรมการตรวจสอบหรือฝายตรวจสอบภายใน 

รวมทั้งผูตรวจสอบบัญชี และที่ปรึกษาฝายตาง ๆ ของบริษัท และมีหนาที่กําหนดแนวทางในการปรับปรุงแกไข กรณีที่

พบขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญ 

    3.7 สอบทานและใหความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน และ

การบริหารความเสี่ยงของบริษัท 

    3.8 จัดใหมีกระบวนการสรางผูบริหารระดับสูงของบริษัทเพื่อใหมีขึ้นมาทดแทนอยางตอเนื่อง 

(Succession Plan) 

    3.9 แตงตั้งกรรมการตรวจสอบ  และใหความเห็นชอบเกี่ยวกับขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

    3.10 แตงตั้งคณะกรรมการบริหาร และใหความเห็นชอบเกี่ยวกับขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะ

กรรมการบริหาร  

     3.11 พิจารณาเรื่องความขัดแยงทางผลประโยชนอยางรอบคอบ ซึ่งการพิจารณาการทํารายการที่อาจมี

ความขัดแยงของผลประโยชนมีแนวทางที่ชัดเจนและเปนไปเพื่อผลประโยชนของบริษัทและผูถือหุนโดยรวมเปน

สําคัญ โดยที่ผูมีสวนไดเสียจะไมมีสวนรวมในการตัดสินใจ และจะกํากับดูแลใหมีการปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับ

ขั้นตอนการดําเนินการและการเปดเผยขอมูลของรายการที่อาจมีความขัดแยงของผลประโยชนใหถูกตองครบถวน 

    3.12 จัดใหมีนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทเปนลายลักษณอักษร  และจะทบทวนนโยบายและ

การปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

    3.13 จัดทําจรรยาบรรณธุรกิจที่เปนลายลักษณอักษร เพื่อใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน 

เขาใจถึงแนวทางในการดําเนินธุรกิจและขอพึงปฏิบัติในการทํางาน และจะทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตาม

นโยบายดังกลาวอยางนอยปละ 1 ครั้ง รวมถึงติดตามใหมีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกลาวอยางเครงครัด 

     3.14 จัดใหมีหนวยงานตรวจสอบภายในเพื่อทําหนาที่ตรวจสอบดูแลระบบการควบคุมภายในและ

ตรวจสอบรายการที่สําคัญอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหมีความมั่นใจวาบริษัทมีระบบที่มีประสิทธิผลซ่ึงจะสงเสริมความ

นาเชื่อถือใหกับงบการเงิน ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเปนผูดูแลหนวยงานตรวจสอบภายในอีกชั้นหนึ่ง ซึ่ง

ครอบคลุมทั้งการดําเนินงาน การกํากับดูแลการปฏิบัติงาน การใหความสําคัญตอรายการผิดปกติทั้งหลาย ตลอดจน

ดูแลใหมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพื่อรักษาผลประโยชนใหกับบริษัทอยางเต็มที่  

     3.15 จัดใหมีชองทางในการแจงเบาะแส โดยกําหนดใหแจงผานกรรมการตรวจสอบทางเว็บไซตบริษัท  
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     3.16 จัดใหมีกลไกกํากับดูแลบริษัทยอย เพื่อดูแลรักษาผลประโยชนในเงินลงทุนของบริษัท โดยจะ

พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่จะสงไปเปนกรรมการในบริษัทยอย เพื่อควบคุมการบริหารใหเปนไปตาม

นโยบายของบริษัท และการทํารายการตาง ๆ ใหถูกตองตามกฎหมาย หลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยฯ และ

สํานักงาน ก.ล.ต. 
 4. การสรรหาและการแตงตั้งกรรมการและผูบริหารระดับสูงสุด 

     กระบวนการคัดเลือกบุคคลที่จะดํารงตําแหนงกรรมการและผูบริหารระดับสูงสุดของบริษัท ไมไดผาน

คณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปจจุบันบริษัทยังไมมีการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา อยางไรก็ตาม คณะกรรมการ

บริษัทจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการและผูบริหารระดับสูงสุดโดยใชหลักเกณฑและวิธีการสรรหา โดยคณะกรรมการ

บริษัทจะเปนผูพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑคุณสมบัติตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 

2535 รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ยังเนนถึงความเหมาะสมดานคุณวุฒิ ความรู ความสามารถ 

ประสบการณ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ 
5. การประชุมคณะกรรมการบริษัท 
    5.1 จัดใหมีการกําหนดตารางการประชุมในแตละปลวงหนา และแจงใหกรรมการแตละคนทราบ 

    5.2 จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอยางนอยปละ 4 ครั้ง  

    5.3 ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารจะรวมกันพิจารณาการเลือกเรื่องเขาวาระการประชุม

คณะกรรมการ และเปดโอกาสใหกรรมการแตละคนมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เปนประโยชนตอบริษัทเขาสูวาระการ

ประชุม  

    5.4 หนังสือเชิญประชุมพรอมเอกสารประกอบจัดสงใหกรรมการทุกคนลวงหนาอยางนอย 5 วันทําการ 

เพื่อใหกรรมการไดมีเวลาพิจารณาและศึกษาขอมูลอยางเพียงพอ ยกเวนในกรณีที่มีวาระที่จะตองพิจารณาอยาง

เรงดวน ซึ่งอาจจะตองสงเอกสารใหกรรมการลวงหนานอยกวา 5 วันทําการ  

    5.5 กรรมการทุกคนควรเขารวมประชุมไมนอยกวารอยละ 75 ของจํานวนการประชุมคณะกรรมการ

ทั้งหมดในรอบป 

    5.6 ประธานคณะกรรมการจะจัดสรรเวลาไวอยางเพียงพอที่ฝายบริหารจะเสนอขอมูลหรืออภิปราย

ปญหาที่สําคัญ และสงเสริมใหมีการใชดุลยพินิจอยางรอบคอบ รวมทั้งประเด็นการกํากับดูแลกิจการ 

    5.7 คณะกรรมการสนับสนุนใหผูบริหารระดับสูงจะเขารวมประชุมคณะกรรมการเพื่อใหสารสนเทศ

รายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวของกับปญหาโดยตรง 

    5.8 คณะกรรมการสามารถเขาถึงสารสนเทศที่จําเปนเพิ่มเติมไดจากฝายบริหาร เลขานุการบริษัท และใน

กรณีจําเปนคณะกรรมการอาจจัดใหมีความเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผูประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเปน

คาใชจายของบริษัท 
 6. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
      คณะกรรมการไดกําหนดหลักเกณฑและจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้ง

คณะ ปละ 1 ครั้ง โดยใชแบบประเมินตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยปรับเปล่ียนใหสอดคลอง

กับความเหมาะสมของบริษัท แบบประเมินดังกลาวประกอบดวย 6 หัวขอ คือ โครงสรางและคุณสมบัติของ

คณะกรรมการ บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การทําหนาที่ของ

กรรมการ ความสัมพันธกับฝายบริหาร การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบริหาร โดยไมไดมุงที่

กรรมการผูใดผูหนึ่งเปนรายตัว เพื่อใหคณะกรรมการรวมกันพิจารณาทบทวนผลงาน ปญหา และอุปสรรคตาง ๆ ใน
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ระหวางปที่ผานมา  เพื่อการปรับปรุงแกไขตอไป โดยผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้ง

คณะกรรมการนั้น ฝายบริหารจะสรุปผลใหแกคณะกรรมการรับทราบ ทั้งนี้ ในป 2556 ผลการประเมินการปฏิบัติงาน

ของคณะกรรมการทั้งคณะเทากับรอยละ 96.44 
 7. การกําหนดคาตอบแทน 

     กระบวนการพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการของบริษัทไมไดผานคณะกรรมการพิจารณา

คาตอบแทน เนื่องจากปจจุบันบริษัทยังไมมีการแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน อยางไรก็ตาม 

คณะกรรมการบริษัทไดรวมกันพิจารณาความเหมาะสมของคาตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาจากผลประกอบการ

บริษัท ระดับความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย และเปรียบเทียบคาตอบแทนกับธุรกิจประเภทเดียวกันและมีขนาด

ใกลเคียงกัน แลวจึงนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติเปนประจําทุกป 

     คาตอบแทนของกรรมการ คือ คาเบี้ยประชุม และโบนัสจากการปฏิบัติงานประจําป โดยกําหนดจายอัตรา

รอยละ 10 ของเงินปนผล แตไมเกิน 7 ลานบาท 

     คาตอบแทนของกรรมการชุดยอย ที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นเปนพิเศษ 

ไดแก กรรมการตรวจสอบ จะไดรับคาเบี้ยประชุม    

    สําหรับคาตอบแทนของผูบริหาร จะไดรับผลตอบแทนที่เปนเงินเดือนและโบนัสประจําป โดยพิจารณา

จากผลการดําเนินงานของบริษัทเปนสําคัญ  

    คาตอบแทนรายปของคณะกรรมการและผูบริหารรวมกันจะตองเปนจํานวนไมสูงผิดปกติเมื่อเทียบกับ

ผลตอบแทนโดยเฉลี่ยของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ทั้งนี้จะคํานึงผลประโยชนสูงสุดของผูถือหุนเปน

หลัก 

รายละเอียดคาตอบแทนของคณะกรรมการและผูบริหาร ไดแสดงไวในขอ 8. โครงสรางการจัดการ 
 8. การพัฒนากรรมการและผูบริหาร 
     8.1 คณะกรรมการสงเสริมและสนับสนุนใหมีการฝกอบรมและการใหความรูแกกรรมการ กรรมการ

ตรวจสอบ ผูบริหาร เลขานุการบริษัท เพื่อใหมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง 

     8.2 กรณีการแตงตั้งกรรมการใหม ฝายบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมายจัดใหมีเอกสารและขอมูลที่เปน

ประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการใหม รวมถึงแนะนําลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัท

แกกรรมการใหม 

      8.3 คณะกรรมการกําหนดใหบริษัทจัดใหมีแผนการพัฒนาและสืบทอดงานของผูบริหารระดับสูง เพื่อเปน

การเตรียมความพรอมในกรณีที่ผูบริหารระดับสูงไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได   
9. คณะกรรมการชุดยอย 

      คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีคณะกรรมการชุดยอย เพื่อชวยกํากับดูแลกิจการและกลั่นกรองงานตาง ๆ  

จํานวน 2 คณะ ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร  
    9.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 
           คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวย กรรมการอิสระอยางนอย 3 คน มีวาระการดํารงตําแหนง

คราวละ 3 ป และไมเปนกรรมการที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท 

บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 

และไมเปนกรรมการของบริษัทใหญ บริษัทยอย หรือบริษัทยอยลําดับเดียวกันเฉพาะที่เปนบริษัทจดทะเบียน โดย

ไดรับการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งผูที่ไดรับการคัดเลือกเปนคณะกรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 คน ตอง
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เปนผูที่มีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่ในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงินได 

โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่ความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และกําหนดใหมีการ

ประชุมอยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง 

           คณะกรรมการตรวจสอบชุดปจจุบัน ประกอบดวย กรรมการจํานวน 3 คน ซึ่งทุกคนเปนกรรมการ

อิสระ  โดยคณะกรรมการตรวจสอบ มีรายชื่อดังนี้  

 

รายชื่อ ตําแหนง จํานวนทีเ่ขารวมประชุม / 
จํานวนประชุมรวม (ครั้ง) 

  1. นายสุรพงษ  ชูรังสฤษฎิ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 4/4 

  2. ผศ.ดร.ณคุณ  ธรณีนิติญาณ กรรมการตรวจสอบ 4/4 

  3. พล.ต.ท.มงคล  กมลบุตร 1) กรรมการตรวจสอบ 3/3  

หมายเหตุ  1) ไดรับการแตงต้ังจากที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2556  

ใหดํารงตําแหนงกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  

         โดยที่กรรมการตรวจสอบลําดับที่ 1 และ 2 เปนผูที่มีความรูและประสบการณในการสอบทานงบการเงิน 
 

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ  
1) สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตอง และเพียงพอ  

2) สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน 

(Internal audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงาน

ตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย เลิกจาง หัวหนา และ/หรือ 

เจาหนาที่หนวยงานตรวจสอบภายใน  หรือหนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน  

3) สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด

หลักทรัพย และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 

4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัท และ

เสนอคาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญช ี โดยไมมีฝายจัดการเขารวม

ประชุมดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

5) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตาม

กฎหมายและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ เพื่อใหม่ันใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและ

เปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท 

6) จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่งรายงาน

ดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูลอยางนอย

ดังตอไปนี้ 

(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน  เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท 

(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท 

(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 



                                                                          บริษัท ริช เอเชีย สตีล จํากัด (มหาชน)   

 รายงานประจําป 2556 หนา 55 

(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี 
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 
(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบ

แตละทาน 

(ช) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎ
บัตร (charter) 

(ซ) รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และความ

รับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
 

9.2 คณะกรรมการบริหาร 
       คณะกรรมการบริษัท กําหนดใหคณะกรรมการบริหารมีจํานวนอยางนอย 3 คน แตไมเกิน 5 คน โดย

คัดเลือกจากกรรมการหรือพนักงานหรือผูมีความรูความสามารถ โดยจะตองไมเปนกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหทํา

หนาที่ดูแลบริหารกิจการของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยคณะกรรมการบริหารจะตองรับผิดชอบ

โดยตรงตอคณะกรรมการบริษัท  

ปจจุบัน คณะกรรมการบริหารมีจํานวนทั้งส้ิน 4 คน ประกอบดวย 

  1. นางสาวอังคกาญจน ตันติวิรุฬห ประธานกรรมการบริหาร 

  2. นายสมเกียรติ วงศาโรจน กรรมการบริหาร 

  3. นายธีระ ผลเจริญสุข กรรมการบริหาร 

  4. นางนุสรา ธาระวานิช  กรรมการบริหาร 

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร 

1) มีอํานาจตัดสินใจในเรื่องการดําเนินงานที่สําคัญของบริษัท โดยกําหนดขอบเขต ประเภท หรือขนาดของ

กิจการ วัตถุประสงค แนวทางและนโยบายของบริษัทภายในขอบเขตอํานาจที่ไดรับมอบหมาย รวมถึง

การกํากับดูแลการดําเนินงานโดยรวม  ผลผลิต ความสัมพันธกับลูกคา และตองรับผิดชอบตอ

คณะกรรมการ 

2) พิจารณาและอนุมัติการจัดซื้อจัดจาง ตลอดจนเรื่องการลงทุนขยายงาน รวมถึงการซื้อขายสินทรัพย

ถาวรของบริษัท และจะเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาหากการจัดซื้อจัดจาง ตลอดจนเรื่อง

การลงทุนขยายงาน รวมถึงการซื้อขายสินทรัพยถาวรของบริษัทนั้น อยูนอกเหนือขอบเขตอํานาจหนาที่ที่

ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ 

3) มีอํานาจในการซื้อขายวัตถุดิบในการผลิตและ/หรือสินคาและ/หรือชิ้นสวนประกอบของสินคาอันเปน

ปกติธุระของบริษัทครั้งละน้ําหนักไมเกิน 30,000 ตัน 

4) มีอํานาจในการอนุมัติคาใชจายเพื่อธุรกรรมตามปกติของบริษัท 

5) มีอํานาจกระทําการและแสดงตนเปนตัวแทนของกิจการตอบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวของและเปน
ประโยชนตอกิจการ 
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6) พิจารณาเรื่องการระดมทุนของบริษัทเพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท 

7) อนุมัติการแตงตั้งที่ปรึกษาดานตางๆ ที่จําเปนตอการดําเนินงานของกิจการ 

8) ดําเนินกิจการที่เกี่ยวของกับการบริหารงานโดยทั่วไปของกิจการ 
9) พิจารณาอนุมัติแผนการปฏิบัติของแตละฝายงานของบริษัท และพิจารณาอนุมัติคําขอจากฝายงาน   

ตาง ๆ ของบริษัทที่เกินอาํนาจสั่งการของฝายงานนั้น 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารอาจจะมอบหมายและกําหนดอํานาจหนาที่ใหกรรมการบริหารแตละคนสามารถ

ดําเนินการภายในขอบเขตอํานาจหนาที่ขางตน  โดยกรรมการบริหารดังกลาวจะตองรับผิดชอบในงานที่

ไดรับมอบหมายนั้นโดยตรงตอคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ การมอบอํานาจดังกลาว ผูไดรับมอบอํานาจนั้น

ตองไมมีอํานาจอนุมัติรายการที่บุคคลดังกลาวหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง (“บุคคลที่อาจมีความ

ขัดแยง” ใหมีความหมายตามที่กําหนดไวในประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย) มีสวนไดเสียหรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทยอย 

ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกลาวจะตองเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ / หรือ ที่ประชุม

ผูถือหุน เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกลาวตามขอบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด 

เวนแตเปนการอนุมัติรายการที่เปนลักษณะการดําเนินธุรกรรมการคาปกติทั่วไปของบริษัทที่เปนไปตาม

นโยบายและหลักเกณฑที่คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาอนุมัติไว ซึ่งเปนไปตามกฎหมายวาดวย

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําส่ัง และขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย 

การกําหนดอํานาจอนุมัติวงเงิน 
 คณะกรรมการบริหารมีอํานาจอนุมัติวงเงินสําหรับการอนุมัติจัดซื้อจัดจางและการดําเนินการตามขอบเขต

อํานาจหนาที่ตามที่กําหนดไวในระเบียบวาดวยอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร โดยมีรายละเอียด   

ดังนี้ 

1. คณะกรรมการบริหาร มีอํานาจอนุมัติการซื้อขายวัตถุดิบและ/หรือสินคา และ/หรือชิ้นสวนประกอบของ

สินคาอันเปนปกติธุระของบริษัทในวงเงินไมเกิน 1,200 ลานบาท ตอรายการ และอนุมัติคาใชจายในการ

ซื้อทรัพยสินอื่น รวมถึงคาใชจายเพื่อธุรกรรมตามปกติของบริษัท เชน คาใชจายในการดําเนินงาน และ

คาใชจายในการขายและบริหาร ภายในวงเงินไมเกิน 50 ลานบาทตอรายการ หากเกินจํานวนที่สามารถ

อนุมัติได ใหนําเสนอเพื่อขออนุมัติตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  

2. ประธานกรรมการบริหาร มีอํานาจอนุมัติการซื้อขายวัตถุดิบและ/หรือสินคา และ/หรือชิ้นสวนประกอบ

ของสินคาอันเปนปกติธุระของบริษัทในวงเงินไมเกิน 200 ลานบาทตอรายการ และอนุมัติคาใชจายใน

การซื้อทรัพยสินอื่นรวมถึงคาใชจายเพื่อธุรกรรมตามปกติของบริษัท เชน คาใชจายในการดําเนินงาน 

และคาใชจายในการขายและบริหาร ภายในวงเงินไมเกิน 20 ลานบาทตอรายการ หากเกินจํานวนที่

สามารถอนุมัติได ใหนําเสนอเพื่อขออนุมัติตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร 

3. กรรมการผูจัดการ มีอํานาจอนุมัติการซื้อขายวัตถุดิบและ/หรือสินคา และ/หรือชิ้นสวนประกอบของ

สินคาอันเปนปกติธุระของบริษัทในวงเงินไมเกินตามที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด และอนุมัติคาใชจาย

ในการซื้อทรัพยสินอื่นรวมถึงคาใชจายเพื่อธุรกรรมตามปกติของบริษัท เชน คาใชจายในการดําเนินงาน 
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และคาใชจายในการขายและบริหาร ภายในวงเงินไมเกิน 0.5 ลานบาทตอรายการ หากเกินจํานวนที่

สามารถอนุมัติได ใหนําเสนอเพื่อขออนุมัติตอประธานกรรมการบริหาร 
 

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของประธานกรรมการบริหาร 

นอกจากประธานกรรมการบริหารมีอํานาจและหนาที่ตามที่กําหนดในระเบียบ บริษัท ริช เอเชีย สตีล จํากัด  

(มหาชน) วาดวย อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารแลวใหมีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้ 

1) ควบคุมดูแลการดําเนินกิจการและ/หรือบริหารงานทั่วไปของบริษัท 

2) ดําเนินการหรือปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบาย  แผนงาน  และงบประมาณที่ไดอนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษัท  และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท 

3) มีอํานาจอนุมัติ  และมอบอํานาจชวงอนุมัติเบิกจายเพื่อการจัดซื้อจัดจาง ซึ่งทรัพยสินและ

บริการเพื่อประโยชนของบริษัท ซึ่งอํานาจการอนุมัติดังกลาวจะเปนการอนุมัติรายการ การซื้อ

ขายวัตถุดิบและ/หรือสินคาและ/หรือชิ้นสวนประกอบของสินคาอันเปนปกติธุระของบริษัทใน

วงเงินไมเกิน 200 ลานบาทตอรายการ และอนุมัติคาใชจายในการซื้อทรัพยสินอื่น รวมถึง

คาใชจายเพื่อธุรกรรมตามปกติของบริษัท เชน คาใชจายในการดําเนินงาน และคาใชจายใน

การขายและบริหาร ภายในวงเงินไมเกิน 20 ลานบาทตอรายการ หากเกินจํานวนที่สามารถ

อนุมัติใหนําเสนอเพื่อขออนุมัติตอคณะกรรมการบริหาร 

4) มีอํานาจออกคําส่ัง  ระเบียบ  ประกาศ  บันทึก  เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามนโยบาย  และ

ผลประโยชนของบริษัท  และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทํางานภายในองคกร 

5) มีอํานาจกระทําการและแสดงตนเปนตัวแทนของบริษัท  ตอบุคคลภายนอกในกิจการที่

เกี่ยวของและเปนประโยชนตอบริษัท 

6) อนุมัติการแตงตั้งที่ปรึกษาดานตาง ๆ  ที่จําเปนตอการดําเนินงานของบริษัท 

7) เปนผู รับมอบอํานาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทใหเปนตามวัตถุประสงค  

ขอบังคับ  นโยบาย  ระเบียบ  ขอกําหนด  คําส่ัง  มติที่ประชุมผูถือหุนและ/หรือมติที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารทุกประการ 

ทั้งนี้ การมอบอํานาจใหแกประธานกรรมการบริหาร  ตลอดจนการมอบอํานาจแกบุคคลอื่นที่ประธาน

กรรมการบริหารเห็นควร  จะไมรวมถึงอํานาจและ/หรือการมอบอํานาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือ

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง  มีสวนไดเสีย  หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใด  (ตามขอบังคับของ

บริษัทและตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด)  กับบริษัทหรือ

บริษัทยอย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกลาวจะตองเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  และ/

หรือที่ประชุมผูถือหุน  เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกลาวตามขอบังคับของบริษัท  หรือกฎหมายที่

เกี่ยวของกําหนด  เวนแตเปนการอนุมัติรายการที่เปนลักษณะการดําเนินธุรกรรมการคาปกติทั่วไปของ

บริษัทที่เปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑที่คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาอนุมัติไว ซึ่งเปนไปตาม

กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําส่ัง และขอกําหนดของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย 
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ขอบเขตอํานาจหนาที่ของกรรมการผูจัดการ 

นอกจากกรรมการผูจัดการมีอํานาจและหนาที่ตามที่กําหนดในระเบียบของบริษัทวาดวย อํานาจหนาที่ของ

คณะกรรมการบริหารแลว ใหกรรมการผูจัดการของบริษัทมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

1) ควบคุมดูแลการดําเนินกิจการและ/หรือบริหารงานทั่วไปของบริษัท 

2) ดําเนินการหรือปฏิบัติงานให เปนไปตามนโยบาย  แผนงาน  และงบประมาณที่ ไดอนุ มัติจาก

คณะกรรมการบริษัท และ /หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท 

3) มีอํานาจอนุมัติ และมอบอํานาจชวงอนุมัติเบิกจายเพื่อการจัดซื้อจัดจาง ซึ่งทรัพยสินและบริการเพื่อ
ประโยชนของบริษัท ซึ่งอํานาจการอนุมัติดังกลาวจะเปนการอนุมัติรายการการซื้อขายวัตถุดิบและ/หรือ

สินคาและ /หรือชิ้นสวนประกอบของสินคาอันเปนปกติธุระของบริษัทในวงเงินไม เกินตามที่

คณะกรรมการบริษัทกําหนด และอนุมัติคาใชจายในการซื้อทรัพยสินอื่น รวมถึงคาใชจายเพื่อธุรกรรม

ตามปกติของบริษัท เชน คาใชจายในการดําเนินงาน และคาใชจายในการขายและบริหาร ภายในวงเงิน

ไมเกิน 0.5 ลานบาทตอรายการ หากเกินจํานวนที่สามารถอนุมัติใหนําเสนอเพื่อขออนุมัติตอประธาน

กรรมการบริหาร 

4) มีอํานาจออกคําส่ัง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามนโยบายและผลประโยชน

ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทํางานภายในองคกร 

5) มีอํานาจกระทําการและแสดงตนเปนตัวแทนของบริษัท ตอบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวของและเปน

ประโยชนตอบริษัท 

6) อนุมัติการแตงตั้งที่ปรึกษาดานตางๆ ที่จําเปนตอการดําเนินงานของบริษัท 

7) เปนผูรับมอบอํานาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทใหเปนตามวัตถุประสงค ขอบังคับ 

นโยบาย ระเบียบ ขอกําหนด คําส่ัง มติที่ประชุมผูถือหุนและ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ

คณะกรรมการบริหาร ทุกประการ 

ทั้งนี้ การมอบอํานาจใหแกกรรมการผูจัดการ  ตลอดจนการมอบอํานาจแกบุคคลอื่นที่กรรมการผูจัดการเห็น

ควร จะไมรวมถึงอํานาจและ/หรือการมอบอํานาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความ

ขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใด (ตามขอบังคับของบริษัทและตามที่

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด) กับบริษัทหรือบริษัทยอย  ซึ่งการ

อนุมัติรายการในลักษณะดังกลาวจะตองเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผูถือหุน 

เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกลาวตามขอบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด เวนแต

เปนการอนุมัติรายการที่เปนลักษณะการดําเนินธุรกรรมการคาปกติทั่วไปของบริษัทที่เปนไปตามนโยบาย

และหลักเกณฑที่คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาอนุมัติไว ซึ่งเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําส่ัง และขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
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 การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอย 
คณะกรรมการบริษัทมีกลไกในการกํากับดูแลที่ทําใหสามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการ

ดําเนินงานของบริษัทยอย เพื่อดูแลรักษาผลประโยชนในการเงินลงทุนของบริษัท โดยการสงกรรมการและผูบริหาร

เพื่อเปนตัวแทนของบริษัทไปเปนกรรมการในบริษทยอย และการสงตัวแทนโดยการสงตัวแทนดังกลาวไดรับมติ

เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทดวย 

นอกจากนี้ กรรมการและผูบริหารที่ไดรับแตงตั้งจากบริษัทยอย จะตองดูแลใหบริษัทยอยมีขอบังคับในเรื่อง

การทํารายการเกี่ยวโยง การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย หรือการทํารายการสําคัญอื่นใดของบริษัทยอย ให

ครบถวนถูกตอง และใชหลักเกณฑที่เกี่ยวของกับการเปดเผยขอมูลและการทํารายการขางตนในลักษณะเดียวกับ

หลักเกณฑของบริษัท รวมถึงตองกํากับดูแลใหมีการจัดเก็บขอมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทยอยใหบริษัท

สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาเพื่อจัดทํางบการเงินรวมไดทันกําหนดดวย 
 

 การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน 
บริษัทมีนโยบายในการซื้อขายหลักทรัพยและวิธีการดูแลการใชขอมูลภายในของบริษัท ที่ยังไมเปดเผยตอ

สาธารณชนไปใชเพื่อแสวงหาประโยชนสวนตนและผูอื่น ซึ่งผานการใหความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้ 

 1. บริษัทไดแจงใหกรรมการและผูบริหาร รับทราบถึงภาระหนาที่ในการรายงานการถือหลักทรัพยในบริษัท 

ของตน คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

ตาม มาตรา 59 และบทกําหนดโทษ ตามมาตรา 275 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 

ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยในบริษัท ของตน คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ และจัดสง

สําเนารายงานนี้ใหแกบริษัทในวันเดียวกับวันที่สงรายงานตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย 

 2. หามกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ใชขอมูลภายในของบริษัทที่ยังไมไดเปดเผยตอสาธารณชนอันเปน

สาระสําคัญ ซึ่งมีผลตอการเปล่ียนแปลงราคาหลักทรัพยของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตน ตองระงับการซื้อขาย

หลักทรัพยของบริษัทในชวง 1 เดือน กอนที่งบการเงินหรือขอมูลภายในนั้นจะเปดเผยตอสาธารณชน และหามเปดเผย

ขอมูลที่เปนสาระสําคัญนั้นตอบุคคลอื่น 

บริษัทไดกําหนดโทษทางวินัยสําหรับผูแสวงหาผลประโยชนจากการนําขอมูลภายในบริษัทไปใช หรือนําไป

เปดเผยจนอาจทําใหบริษัทไดรับความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแกกรณี ไดแก การตักเตือนดวยวาจา 

การตักเตือนเปนหนังสือ การภาคทัณฑ ตลอดจนการเลิกจางพนสภาพการเปนพนักงานดวยเหตุไลออก ปลดออก 

หรือใหออกแลวแตกรณี เปนตน   
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ความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) 

    CSR in process 
    1. นโยบายภาพรวม  

  บริษัทและบริษัทยอย มีนโยบายในการดําเนินกิจกรรมโครงการความรับผิดชอบตอสังคม หรือ CSR ใหมี
ประสิทธิภาพและมีความตอเนื่อง ทั้งดานการบริหารจัดการระบบ CSR และการติดตามการดําเนินงานตามระบบ 

CSR โดยมุงเนน CSR ในกระบวนการดําเนินธุรกิจ ที่คํานึงถึงความยั่งยืนทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 

ภายใตความรับผิดชอบตอสังคม เพื่อประโยชนตอการพัฒนาองคกร และเสริมสรางความแข็งแรงของการดําเนินธุรกิจ

ใหองคกรสามารถเติบโตอยางยั่งยืนตอไป 

            2. การดําเนินงาน CSR 

  ในป 2556 บริษัทและบริษัทยอย ไดเริ่มดําเนินงานโครงการกิจกรรม CSR โดยเนนหลักการในหัวขอ การ

รวมพัฒนาชุมชนและสังคม ซึ่งมีวัตถุประสงคที่จะสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในสาขาวิชาชีพตาง ๆ เพื่อรองรับการ

ขาดแคลนแรงงาน และเปนการสงเสริมทักษะ และศักยภาพ ตลอดจนความรูในวิชาชีพแกบุคคลในชุมชนและสังคม 

โดยบริษัทไดเขารวมโครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ซึ่งเปนการรวมมือกันระหวางสถานศึกษากับสถาน

ประกอบการ ที่จะผลิตชางฝมือออกไปสูตลาดแรงงานใหมีคุณภาพที่ตรงตามความตองการ โดยนักศึกษาที่เขารวม

โครงการนี้จะตองเรียนทั้งในสถานศึกษาและฝกอาชีพในสถานประกอบการ เพื่อใหเกิดทักษะในวิชาชีพและมี

ประสบการณตรงจากสถานประกอบการ เมื่อสําเร็จการศึกษาแลว จะมีความรูความสามารถ เปนที่ยอมรับของสถาน

ประกอบการและหรือสามารถศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น 

   เหตุผลที่บริษัทและบริษัทยอย ไดเขารวมโครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เนื่องจากเห็นวาตลาดแรงงาน

ในประเทศไทยขาดแคลนบุคลากรในสาขาวิชาชีพตาง ๆ เชน ชางเชื่อม ชางไฟฟา จึงไดเขารวมโครงการดังกลาวกับ

สถาบันการศึกษาที่อยูในพื้นที่ใกลเคียงกับโรงงานของบริษัทและบริษัทยอย ในการรับนักศึกษาเขาฝกอาชีพกับบริษัท

และบริษัทยอย ซึ่งเปนการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตรงกับความตองการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน

อยางแทจริง  

- บริษัท ริช เอเชีย สตีล จํากัด (มหาชน) ไดเขารวมโครงการกับวิทยาลัยสารพัดชางสมุทรปราการ ซึ่งใน

เดือนธันวาคม 2556 มีนักศึกษาเขามาสมัครฝกอาชีพกับบริษัทเปนจํานวน 10 คน โดยจะเริ่มเขามาฝก

อาชีพที่โรงงานในเดือนพฤษภาคม 2557  

- บริษัท ไทย เนชั่นแนล โปรดัคท จํากัด (บริษัทยอย) ไดเขารวมโครงการกับวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี จะ

เปดรับสมัครฝกอาชีพในป 2557 

  นอกจากนี้ บริษัทไดสนับสนุนงานสรางรายไดใหแกชุมชนใกลกับสถานประกอบการ โดยไดติดตอ

ประชาสัมพันธสถาบันการศึกษาไดแก วิทยาลัยสารพัดชางสมุทรปราการ วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ ในการรับ

นักศึกษาฝกงานเพื่อบรรจุเปนพนักงานประจําเมื่อสําเร็จการศึกษาตอไป  

    3. การดําเนินธุรกิจที่มีผลกระทบตอความรับผิดชอบตอสังคม 

  - ไมมี- 
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    CSR After process 
    กิจกรรมเพื่อประโยชนตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

 ในป 2556 บริษัทไดสนับสนุนกิจกรรม CSR after process ดังนี้ 

 - มีมาตรการระวังปองกันมิใหชุมชนใกลสถานประกอบการไดรับผลกระทบจากการดําเนินกิจการของบริษัท  

เชน มีการบําบัดน้ําเสียและนํามาหมุนเวียนใชในการผลิตโดยไมปลอยทิ้งลงสูบริเวณหรือชุมชนรอบขาง 

 - มีการจางงานและสรางรายไดใหแกประชาชนที่อาศัยอยูในบริเวณใกลเคียงสถานประกอบการ 

     แนวทางปฏิบัติเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการปองกันการมีสวนเกี่ยวของกับการคอรรัปช่ัน 
     บริษัทมีนโยบายในการดําเนินการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น โดยไดจัดทําแนวทางการปฏิบัติเปนลาย

ลักษณอักษรไวในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ซึ่งไดผานการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแลว พรอมทั้งไดประกาศ

และแจงใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานไดรับทราบและยึดถือเปนแนวปฏิบัติในการทํางาน รวมถึงคณะกรรมการ

ตรวจสอบและผูสอบบัญชีไดสอบทานความครบถวนเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน นอกจากนี้ บริษัทจัดใหมี

ชองทางในการรายงาน หากพบพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม การทุจริต การไมปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่ออก

โดยหนวยงานของรัฐ โดยไดเผยแพรไวบนเว็บไซตบริษัท www.richasiasteel.com ในหัวขอ “จรรยาบรรณธุรกิจ” ซ่ึง

คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหมีการทบทวนความเหมาะสมของนโยบายเปนประจําทุกป 
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง  
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2557 ซึ่งมีคณะกรรมการ

ตรวจสอบเขารวมประชุมดวย ที่ประชุมไดประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทในดานตาง ๆ 

5 สวน คือ องคกรและสภาพแวดลอม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ระบบ

สารสนเทศและการสื่อสารขอมูล และระบบติดตาม ซึ่งที่ประชุมมีความเห็นวา บริษัทมีระบบการควบคุมภายในอยาง

เพียงพอ กลาวคือ 
 

1. องคกรและสภาพแวดลอม  

    มีการกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจที่เหมาะสม มีแผนการลงทุนที่ชัดเจนและวัดผลได เพื่อเปนแนว

ทางการปฏิบัติงานของพนักงาน  สวนเปาหมายการปฏิบัติงานไดกําหนดโดยประเมินจากการคาดการณที่เห็นวา

เปนไปได มีการพิจารณาอยางรอบคอบ คือ ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการกอนการกําหนดเปาหมาย รวมถึงทํา

การวัดผลทุกเดือน  มีการจัดโครงสรางองคกรที่ชวยใหฝายบริหารสามารถบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพ    ใน

สวนการทํางานของพนักงาน นอกจากการวัดผลตามแผนแลว บริษัทมีการจัดทํานโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงาน

เปนลายลักษณอักษรที่รัดกุมและเหมาะสม เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 

2. การบริหารความเสี่ยง  

    ฝายบริหารมีการประเมินสถานการณทางธุรกิจและเศรษฐกิจโดยรวมตลอดเวลาเพื่อวิเคราะหปจจัย

ความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอก โอกาสและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท  เพื่อกําหนดมาตรการลดความ

เส่ียงใหอยูในระดับที่เหมาะสม  นอกจากนี้ยังมีการประเมินความเสี่ยงโดยฝายตรวจสอบภายในซึ่งนําเสนอตอ

คณะกรรมการตรวจสอบและฝายบริหาร เพื่อรวมกันหาแนวทางปองกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น   รวมทั้งยังมี

การติดตามทบทวนผลการประเมินและปรับปรุงขอมูลใหทันสถานการณเปนระยะ   
 

3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 

    บริษัทไดกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ และอํานาจอนุมัติวงเงินของฝายบริหารในแตละระดับเปนลาย

ลักษณอักษรไวอยางชัดเจน และมีการแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบที่มีความสําคัญออกจากกันโดยเด็ดขาด  ไดแก 

หนาที่ในการอนุมัติ  หนาที่ของการบันทึกรายการบัญชีและขอมูลสารสนเทศ  และหนาที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพยสิน  

สําหรับการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ  กรรมการ  ผูบริหาร หรือ ผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวจะเปนรายการ

ระหวางกันที่มีประเภทรายการเปนไปตามธุรกิจปกติของบริษัท  และถือปฏิบัติเชนเดียวกับบุคคลภายนอกอื่น  โดย

คํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทเปนสําคัญ  ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาการทํารายการดังกลาวทุกไตร

มาสโดยมอบหมายใหผูตรวจสอบภายในทําการตรวจสอบการทํารายการดังกลาวและใหรายงานตรงตอ

คณะกรรมการตรวจสอบ  รวมทั้งใหบริษัทเปดเผยรายละเอียดและเงื่อนไขการทํารายการดังกลาวในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผูสอบบัญชขีองบริษัท  สําหรับการบริหารงานตามแผนงาน บริษัทจัด

ใหมีการประชุมพนักงานระดับหัวหนางานของทุกฝายเพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามเครื่องชี้วัดที่กําหนด  มีการ

วิเคราะหผลกระทบและหารือรวมกันระหวางฝายงานอันเปนการเพิ่มชองทางที่จะทําใหการสงผานขอมูลและเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการติดตามผลงานไดอีกทางหนึ่ง 
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4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล 

    บริษัทไดตระหนักถึงความจําเปนในดานการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมุงใหมีการพัฒนาระบบงาน 

และการจัดการใหมีประสิทธิภาพและเชื่อมโยงทั้งองคกร  ซึ่งจะทําใหการจัดเก็บรวบรวมและบริหารขอมูล  และการ

จัดทํารายงานตาง ๆ มีประสิทธิภาพเหมาะสมตอการใชงาน  สามารถรายงานไดอยางรวดเร็วและทันตอเหตุการณ   

จึงไดวาจางบริษัทที่ปรึกษาใหเขามาศึกษาและวิเคราะหระบบงานตาง ๆ ของบริษัทเพื่อประเมินระบบสารสนเทศที่ใช

ในปจจุบัน  รวมทั้งเสนอแนวทางและคัดเลือกระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการองคกรที่เหมาะสม  ซึ่งไดให

ขอสรุปแนวทางเลือกโดยการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งหมดสู Enterprise Resources Planning (ERP) 

เขามาใชแทนระบบเดิมสําหรับรองรับความตองการของบริษัททั้งในปจจุบันและอนาคต รวมทั้งมีฟงกชั่นการทํางาน

ใหม ๆ ทําใหสามารถพัฒนาการทํางานไดอยางตอเนื่อง  
 

5. ระบบติดตาม 

    บริษัทจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมกับผูบริหารระดับสูงเปนประจําทุกไตรมาส ในป  

2556 มีการประชุมรวมทั้งหมด 4 ครั้ง เปนการสรุปผลการตรวจสอบภายในและผลการติดตามการปรับปรุงแกไขให

ฝายบริหารไดรับทราบ   
 

บริษัทไดจัดตั้งฝายตรวจสอบภายในขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2548 เพื่อทําหนาที่ประเมินและวิเคราะหความ

เส่ียง รวมทั้งใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในขององคกรโดยรวมทั้งทางดานการตรวจสอบการเงิน 

(Financial Audit) ตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operation Audit) และตรวจสอบการปฏิบัติตามขอกําหนด 

(Compliance Audit) การสอบทานรายการระหวางกัน และการจัดทํารายงานผลการตรวจสอบ เพื่อนําเสนอโดยตรง

ตอคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี้ยังมีการประชุมกับฝายบริหารเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับขอสังเกตและขอเสนอแนะ

จากการสอบทานงบการเงินของผูสอบบัญชี   
 

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นวา บริษัทมีระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดี และมีระบบการควบคุม

ภายในที่เพียงพอและสอดคลองกับแบบประเมินการควบคุมภายในของสํานักงานคณะกรรมการ กลต. โดยเฉพาะใน

สวนของการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับเรื่องการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหารและบุคคลที่เกี่ยวของ

กับบุคคลดังกลาว รวมถึงมีการเปดเผยขอมูลที่เพียงพอ ถูกตองตามกฎหมาย  
 

 หัวหนางานตรวจสอบภายใน 
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 6/2550 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2550 ไดใหความเห็นชอบ 

ใหนายวรพจน ชัยสันทนะ ดํารงตําแหนงหัวหนางานตรวจสอบภายในของบริษัท  ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2550 และ

เนื่องจากมีประสบการณในงานการตรวจสอบภายในมาเปนระยะเวลา 20 ป เคยไดรับการอบรมในหลักสูตรที่

เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานดานการตรวจสอบภายในกับสมาคมผูตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย และมีความ

เขาใจในกิจกรรมและการดําเนินงานของบริษัท จึงเห็นวามีความเหมาะสมที่จะปฎิบัติหนาที่ดังกลาวไดอยาง

เหมาะสมเพียงพอ 

 ทั้งนี้ การพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย เลิกจาง หัวหนางานตรวจสอบภายใน ของบริษัท จะตองไดรับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ  



                                                       บริษัท รชิ เอเชีย สตีล จํากัด (มหาชน)   

รายงานประจําป 2556 หนา 64 

   รายการระหวางกัน  
สรุปรายการระหวางกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนที่เกิดขึ้นในป  2556 และ ป 2555 ดังนี้  

บริษัท/บุคคล 
ที่เกี่ยวของ 

ลักษณะความสัมพันธ ลักษณะรายการ 
ป 2556 

(ลานบาท) 
ป 2555 

(ลานบาท) 
ความเห็นกรรมการตรวจสอบและ 
ความสมเหตุสมผลและความจําเปน 

บริษัท ยี.ที. สตีลเวอรค 

จํากัด 

 

ลั กษณะกา รประกอบ

ธุรกิจ :  

ผ ลิ ต แ ล ะ จํ า ห น า ย

เหล็กเสน และเศษเหล็ก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ครอบครัวตันติวิรุฬห ไดแก 

บิดา มารดา และพี่นองของ

กรรมการและผูถือหุนบริษัท 

(นางสาวอังคกาญจน ตันติ

วิรุฬห) เปนกรรมการและผู

ถื อหุ น ในสัดส วนร อยละ 

34.81    

 

 

1. เจาหนี้การคา 

 

2. เจาหนี้อื่น ๆ 

 

3. เช็คจายลวงหนาอื่น ๆ 

 

4. คาใชจายอื่น ๆ 

 

8.647 

 

3.100 

 

- 

 

- 

8.647 

 

3.100 

 

0.200 

 

3.084 

- เจาหนี้การคาในรายการที่ 1  เกิดจากบริษัทฯ ซื้อ

เหล็กเสนกลมจากบริษัท ยี.ที. สตีลเวอรค จํากัด เพื่อ

จําหนายใหกับลูกคาในระหวางที่โรงงานผลิต-บาง

โปรง ยังไมไดเปดไลนผลิต  โดยมีเงื่อนไขทางการคา

และราคาตามลักษณะการดําเนินการคาปกติเมื่อ

เปรียบเทียบกับรายการคากับบุคคลภายนอกอื่นที่ไม

เกี่ยวของ 

 

- เจาหนี้อื่น ๆ ในรายการที่ 2  เช็คจายลวงหนาอื่น ๆ ใน

รายการที่ 3  และคาใชจายอื่น ๆ ในรายการที่ 4 เกิด

จากบริษัทฯ ไดซื้อวัสดุอุปกรณ จาก บริษัท ยี.ที. สตีล

เวอรค จํากัด โดยมีเงื่อนไขทางการคาและราคาตาม

ลักษณะการดําเนินการคาปกติเมื่อเปรียบเทียบกับ

รายการคากับบุคคลภายนอกอื่นที่ไมเกี่ยวของ 

 
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
 รายการดังกลาวกอใหเกิดประโยชนตอการดําเนินงาน  

ของบริษัท มีความสมเหตุสมผลและมีเงื่อนไขทางการคา

ปกติ 
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บริษัท/บุคคล 
ที่เกี่ยวของ 

ลักษณะความสัมพันธ ลักษณะรายการ 
ป 2556 

(ลานบาท) 
ป 2555 

(ลานบาท) 
ความเห็นกรรมการตรวจสอบและ 
ความสมเหตุสมผลและความจําเปน 

บริษัท เอ.ที. สตีล จํากัด 

 

ลั กษณะกา รประกอบ

ธุรกิจ :  

จําหนายเหล็กเสนชนิด

ตาง ๆ  

 

(ปจจุบันหยุดประกอบ

ธุรกิจที่เกี่ยวของกับเหล็ก

แลว) 

  

 

ครอบครัวตันติวิรุฬห ไดแก 

บิดา  มารดา  และพี่ น อ ง

รวมถึงคูสมรสของพี่นองของ

กรรมการและผูถือหุนของ

บ ริ ษั ท ฯ  (น า ง ส า ว อั ง ค

กาญจน ตันติวิรุฬห) เปนผู

ถื อหุ น ในสัดส วนร อยละ 

100.00  

 

1. เจาหนี้อื่น ๆ 

 

2. เช็คจายลวงหนา– อื่นๆ 

 

  

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

0.600 

 

0.150 

 

 

- เจาหนี้อื่น  ๆ  ในรายการที่  1 เช็คจายลวงหนาใน

รายการที่ 2  เกิดจากบริษัทใชพื้นที่ดังกลาวเปนคลัง

เก็บและกระจายสินคาใหแกลูกคา ทั้งนี้การเชาที่ดิน

ดังกลาวมีเงื่อนไขการเชาและอัตราคาเชาที่บริษัทได

ป ร ะ โ ย ช น  เ มื่ อ เ ที ย บ เ คี ย ง กั บ ก า ร เ ช า จ า ก

บุคคลภายนอกอื่นที่ไมเกี่ยวของ  

 
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
รายการดังกลาวกอใหเกิดประโยชนตอการดําเนินงาน 

ของบริษัท มีความสมเหตุสมผลและมีเงื่อนไขทางการคา 

ปกติ 

 

 

นา ง ส า ว อั ง ค ก าญจน  

ตันติวิรุฬห 

 

ประธานกรรมการบริหาร 

กรรมการและผูถือหุนของ 

บมจ. ริช เอเชีย สตีล  (ณ 14 

มีนาคม 56 ถือหุนในบริษัท

รอยละ 4.34% ของจํานวน

หุนสามัญที่เรียกชําระแลว) 

 

สัญญาค้ําประกัน ไมมีการคิด

คาตอบแทน 

 

ไมมีการคิด

คาตอบแทน 

 

- นางสาวอังคกาญจน  ตันติวิรุฬห ทําสัญญาค้ําประกัน
วงเงินสินเชื่อของบริษัทฯ กับสถาบันการเงินแหงหนึ่ง 

โดยไมคิดคาตอบแทนใด ๆ จากบริษัทฯ 

 
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
รายการดังกลาวกอใหเกิดประโยชนตอการดําเนินงาน 

ของบริษัท และมีความสมเหตุสมผล 
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บริษัท/บุคคล 
ที่เกี่ยวของ 

ลักษณะความสัมพันธ ลักษณะรายการ 
ป 2556 

(ลานบาท) 
ป 2555 

(ลานบาท) 
ความเห็นกรรมการตรวจสอบและ 
ความสมเหตุสมผลและความจําเปน 

บ ริ ษั ท  ฟ รี ด อ ม  ฮิ ล ส 

จํากัด  

 

ลั กษณะกา รประกอบ

ธุรกิจ : 

จําหนายจายโอน  

และจัดการโดย 

ประการอื่นซึ่งที่ดิน สิทธิ

ก า ร เ ช า ใ น ที่ ดิ น ทุ ก

ประเภท อาคาร สถานที่

ทํางาน 

 

อดีตกรรมการของบริษัท 

ไดแก นายปฤษฎางค สกล

ผดุงเขตต  เคยเปนกรรมการ

และผูถือหุน 

 

(นายปฤษฎางค สกลผดุง

เขตต  ลาออกจากการเปน

ก ร ร ม ก า ร  เ มื่ อ วั น ที่  7 

กุมภาพันธ 2554) 

สัญญาค้ําประกัน และ สัญญา

จํานองที่ดินโดยไมคิด

คาตอบแทน 

- ไมมีรายการ - - ไมมีรายการ - บริษัท ฟรีดอม ฮิลส จํากัด ทําสัญญาค้ําประกัน และทํา

สัญญาจํานองที่ดินเพื่อค้ําประกันเงินกูระหวางบริษัท ริช 

เอเชีย สตีล จํากัด (มหาชน) กับสถาบันการเงินแหงหนึ่ง 

โดยไมคิดคาตอบแทน 

 
 
 
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
รายการดังกลาวกอใหเกิดประโยชนตอการดําเนินงานของ

บริษัท   

 

 
 
 
 นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทไดรับวงเงินสินเชื่อจากธนาคารพาณิชยจํานวน 3 แหง เปนวงเงินสินเชื่อเบิกเกินบัญชี วงเงินกูระยะสั้น วงเงินเล็ตเตอรออฟเครดิต/ทรัสรีซีท 

วงเงินขายลดตั๋ว เงินกูระยะยาว (คงเหลือ) รวมทั้งสิ้น 1,635.63 ลานบาท วงเงินทั้งหมดค้ําประกันโดยการจดจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางของบริษัท และค้ําประกันโดยกรรมการของบริษัท 

ไดแก นางสาวอังคกาญจน ตันติวิรุฬห และที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางของกรรมการดังกลาว 
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        มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน 
ปจจุบันบริษัทไดกําหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน  ซึ่งการพิจารณารายการดังกลาวได

คํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทเปนหลัก  รวมทั้งไดทําการเปรียบเทียบกับรายการที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก โดย

กําหนดใหผูบริหารหรือผูที่มีสวนไดสวนเสียไมสามารถเขามามีสวนรวมในการอนุมัติรายการดังกลาวได   รวมทั้งบริษัท 

ไดจัดใหคณะกรรมการตรวจสอบเขามาพิจารณาและใหความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของการทํารายการดังกลาว 

 

        นโยบายและแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต 
1. การทํารายการระหวางกันกับบริษัท/บุคคลที่เกี่ยวของ 

1.1 บริษัทจะยังมีรายการซื้อขายสินคาระหวางกันกับบริษัทตาง ๆ ที่มีความเกี่ยวของ โดยเปนการทํารายการอยาง

ตอเนื่องเปนการคาที่เปนธุรกิจปกติและมีราคาตลาดอางอิง   

1.2 นางสาวอังคกาญจน ตันติวิรุฬห : การค้ําประกันวงเงินสินเชื่อในฐานะกรรมการรวมถึงการนําสินทรัพยของ

กรรมการมาค้ําประกันวงเงินสินเชื่อใหบริษัทจะยังคงดําเนินตอไป 

     
2. นโยบายการทํารายการระหวางกันในอนาคต 

 นโยบายการทํารายการระหวางกันในอนาคตกับบริษัท/บุคคลที่เกี่ยวของอื่น ๆ 

   ในอนาคตหากบริษัทมีความจําเปนตองทํารายการระหวางกันกับบริษัทที่เกี่ยวของรวมถึงบริษัทซึ่งเคยเปน

บริษัทที่เกี่ยวของแตมิไดมีความเกี่ยวของแลวในอนาคตตามที่เปดเผยไวในตารางรายการระหวางกัน  หรือตองทํา

รายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนมีสวนไดเสียหรืออาจมีความขัดแยงทาง

ผลประโยชนอื่นใดในอนาคต  รายการดังกลาวจะเกิดขึ้นตามความจําเปนและบริษัทมีนโยบายที่จะกําหนดเงื่อนไข

ตางๆ ใหเปนไปตามลักษณะการดําเนินการคาปกติและเปนราคาตลาดที่สามารถเปรียบเทียบไดกับราคาที่เกิดขึ้นกับ

บุคคลภายนอก โดยคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับความจําเปนและความเหมาะสมของ

รายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้น 

บริษัทจะไดใหผูเชี่ยวชาญอิสระหรือผูสอบบัญชีของบริษัทเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกันดังกลาว 

เพื่อนําไปใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผูถือหุนแลวแตกรณี  

คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและขอบังคับ 

ประกาศ คําส่ัง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  รวมถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับการ

ทํารายการที่เกี่ยวโยงกันและการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินที่สําคัญของบริษัทหรือบริษัทยอย เพื่อใหการ

ตัดสินใจเขาทํารายการดังกลาวไมกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนและเปนประโยชนสูงสุดแกผูถือหุนทุกราย 

โดยบริษัทจะเปดเผยรายการระหวางกันดังกลาวไวในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป  (แบบ 56-1) รายงาน

ประจําปของบริษัท และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัท 
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ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนวยหนวย  ::  ลานบาทลานบาท
รายไดจากการขายและบริการรายไดจากการขายและบริการ                                                                                                                                 4,190.414,190.41 3,017.843,017.84 3,570.103,570.10

กําไรขั้นตนกําไรขั้นตน                                                                                                                                (2.96)(2.96) (88.54)(88.54) (24.97)(24.97)

กําไรกําไร((ขาดทุนขาดทุน))กอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินไดกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได                                                                      (203.82)(203.82) (110.89)(110.89) (182.44)(182.44)

กําไรกําไร((ขาดทุนขาดทุน))สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทฯสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทฯ                                                                                              (389.22)(389.22) (355.60)(355.60) (357.92)(357.92)

รามสินทรัพยรามสินทรัพย                                                                                                                      4,323.884,323.88 4,286.994,286.99 3,961.333,961.33

รวมหนี้สินรวมหนี้สิน                                                                                                                            2,950.772,950.77 3,292.693,292.69 3,380.883,380.88

ทุนเรือนหุนทุนเรือนหุน

ทุนจดทะเบียนทุนจดทะเบียน  หุนสามัญหุนสามัญ  มูลคาหุนละมูลคาหุนละ  1.001.00  บาทบาท                                      4,000.004,000.00 4,000.004,000.00 1,500.001,500.00

ทุนที่ออกและชําระเต็มมูลคาแลวทุนที่ออกและชําระเต็มมูลคาแลว  มูลคาหุนละมูลคาหุนละ  1.001.00  บาทบาท                        1,000.001,000.00 1,002.911,002.91 1,002.911,002.91

รวมสวนของผูถือหุนของบริษัทใหญรวมสวนของผูถือหุนของบริษัทใหญ                                                                            1,010.051,010.05 659.38659.38 312.89312.89

สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม                                                                                        363.07363.07 334.93334.93 267.57267.57

หนวยหนวย  ::  ลานบาทลานบาท

หนวยหนวย  ::  ลานบาทลานบาท
รายไดจากการขายและบริการรายไดจากการขายและบริการ                                                                                                                                 4,190.414,190.41 3,017.843,017.84 3,570.103,570.10

กําไรขั้นตนกําไรขั้นตน                                                                                                                                (2.96)(2.96) (88.54)(88.54) (24.97)(24.97)

กําไรกําไร((ขาดทุนขาดทุน))กอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินไดกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได                                                                      (203.82)(203.82) (110.89)(110.89) (182.44)(182.44)

กําไรกําไร((ขาดทุนขาดทุน))สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทฯสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทฯ                                                                                              (389.22)(389.22) (355.60)(355.60) (357.92)(357.92)

รามสินทรัพยรามสินทรัพย                                                                                                                      4,323.884,323.88 4,286.994,286.99 3,961.333,961.33

รวมหนี้สินรวมหนี้สิน                                                                                                                            2,950.772,950.77 3,292.693,292.69 3,380.883,380.88

ทุนเรือนหุนทุนเรือนหุน

ทุนจดทะเบียนทุนจดทะเบียน  หุนสามัญหุนสามัญ  มูลคาหุนละมูลคาหุนละ  1.001.00  บาทบาท                                      4,000.004,000.00 4,000.004,000.00 1,500.001,500.00

ทุนที่ออกและชําระเต็มมูลคาแลวทุนที่ออกและชําระเต็มมูลคาแลว  มูลคาหุนละมูลคาหุนละ  1.001.00  บาทบาท                        1,000.001,000.00 1,002.911,002.91 1,002.911,002.91

รวมสวนของผูถือหุนของบริษัทใหญรวมสวนของผูถือหุนของบริษัทใหญ                                                                            1,010.051,010.05 659.38659.38 312.89312.89

สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม                                                                                        363.07363.07 334.93334.93 267.57267.57

หนวยหนวย  ::  ลานบาทลานบาท

อตัราสวนสภาพคลองอตัราสวนสภาพคลอง  ((เทาเทา)) 1.241.24 0.960.96 1.261.26

อตัราสวนกําไรขั้นตนอตัราสวนกําไรขั้นตน    ((%)%) (0.07)(0.07) (2.93)(2.93) (0.70)(0.70)

อตัรากําไรสุทธิอตัรากําไรสุทธิ  ((%)%) (0.10)(0.10) (13.90)(13.90) (11.78)(11.78)

อตัราผลตอบแทนผูถือหุนอตัราผลตอบแทนผูถือหุน ( (%%)                                                               )                                                               (30.42)(30.42) (42.60)(42.60) (73.63)(73.63)

อตัราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนอตัราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน  ((เทาเทา)) 2.152.15 3.313.31 5.825.82

หมายเหตุหมายเหตุ  :: 1. 1. ขอมูลทางการเงินขางตนเปนงบการเงินรวมขอมูลทางการเงินขางตนเปนงบการเงินรวม

2.2.  ปป  25542554  และและ  ปป  25552555  ปรับปรุงงบการเงินใหมปรับปรุงงบการเงินใหม
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การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ (MD&A)  
      1. การวิเคราะหผลการดําเนินงานที่ผานมา  
 

                                                                                                                                                                (หนวย : ลานบาท) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพรวมผลการดําเนินงาน 
      บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดหลักโดยแยกตามประเภทผลิตภัณฑประกอบดวยรายไดจากการจัด

จําหนายผลิตภัณฑเหล็กเสน เหล็กรูปพรรณ เหล็กโครงสรางตางๆ และจากการจําหนายเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก

อัดแรงเหวี่ยง (เสาเข็มสปน)  พรอมใหบริการขนสงและตอกเสาเข็ม  

                    ผลการดําเนินงานในป 2556 มีรายไดรวม 3,570.10 ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 552.26 ลานบาท หรือรอยละ 

18.30 เมื่อเทียบกับป 2555  เนื่องมาบริษัทไดรับคําส่ังซื้อจากลูกคาเพิ่มมากขึ้น และภาคการกอสรางมีการขยายตัว

เพิ่มขึ้น และในป 2555 ประสบกับภาวะน้ําทวมสงผลใหปริมาณความตองการเหล็กนอยลง  โครงการกอสรางชะลอ

โครงการซึ่งสงกระทบทั้งในสวนของอุตสาหกรรมเหล็กและเสาเข็มของบริษัท   

      ในสวนของตนทุนหลักของสินคา เชน เหล็ก ซึ่งเปนวัตถุดิบหลักซึ่งมีมูลคาสูงในการผลิตเหล็กและ

เสาเข็ม ในป 2556 ยังคงมีการแขงขันดานราคาเหล็กจากกลุมประเทศผูผลิตรายใหญในแถบเอเซีย  ทําใหผูผลิตและ

ผูจําหนายในประเทศมีการนําเขาเหล็กเปนจํานวนมาก  สงผลใหราคาเหล็กในตลาดเกิดความผันผวน  และเกิดการ

ชะลอตัวในการผลิตของผูผลิตเหล็กรายใหญในประเทศ ซึ่งทางภาครัฐไดออกมาตรการปองกันการเรียกเก็บภาษี 

Safeguard สงผลใหตนทุนการนําเขาเหล็กสูงขึ้น อีกทั้งวัตถุดิบหลักในการผลิตเสาเข็มสปน ไดแก ปูนซีเมนต หิน 

ทราย มีการปรับราคาตนทุนที่สูงขึ้น เนื่องจากปริมาณความตองการของตลาดมีมากขึ้น คาเชื้อเพลิงพลังงานมีการ

ปรับตัวสูง จึงทําใหตนทุนของการผลิตมีอัตราที่สูงขึ้น  

  ทั้งนี้ ในป 2556 บริษัทและบริษัทยอย ยังคงมีตนทุนทางการเงินที่สูง และมีผลขาดทุนจากการจําหนาย

หลักทรัพยเผ่ือขายเพื่อชําระหนี้ใหสถาบันการเงิน ตามแผนการปรับปรุงโครงสรางหนี้ ซึ่งผลขาดทุนนี้เกิดขึ้นในป 

2556  แตหากบริษัทไดดําเนินการตามแผนการปรับโครงสรางหนี้สําเร็จ  บริษัทจะสามารถลดตนทุนทางการเงินได

จํานวนมาก ซึ่งจะทําใหบริษัทมีผลการดําเนินงานที่ดีขึ้นในงวดผลประกอบการที่ดําเนินการสําเร็จตามแผน ดังนั้น

ดวยเหตุผลดังกลาว จึงทําใหในป 2556 บริษัทยังคงมีผลขาดทุนสุทธิ สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญจํานวน  

หมายเหตุ:  ป 2554 และ ป 2555 ปรับปรุงงบการเงินใหม 

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท %

รายไดจากการขายและบริการ 4,190.41    100.00   3,017.84   100.00   3,570.10  100.00  

ตนทุนขายและบริการ 4,193.37    100.07   3,106.38   102.93   3,595.06  100.70  

กําไรขั้นตน (2.96)          (0.07)      (88.54)       (2.93)      (24.97)     (0.70)     

รายไดอื่น 48.29         1.15       44.81        1.48       38.94       1.09      

กําไรกอนคาใชจาย 45.33         1.08       (43.73)       (1.45)      13.97       0.39      

คาใชจาย 249.15       5.95       67.15        2.23       196.41     5.50      

กําไร(ขาดทุน) กอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได (203.82)      (4.86)      (110.89)     (3.67)      (182.44)   (5.11)     

ตนทุนทางการเงิน 203.61       4.86       337.97      11.20     274.48     7.69      

กําไร(ขาดทุน) สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ (389.22)     (9.29)     (355.60)    (11.78)   (357.92)   (10.03)   

255625552554
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357.92 ลานบาท  แตทั้งนี้ ในป 2556 บริษัทมีกําไรลดลงจากป 2555 ตามงบการเงินที่ปรับปรุงใหมจํานวน 2.32 

ลานบาท  หรือลดลงคิดเปนรอยละ 0.65  
 

ผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทยอยใน ป 2556 สรุปไดดังนี้ 
1) ผลการดําเนนิงาน  

รายได 
รายไดรวมของบริษัทและบริษัทยอยในป 2554 , 2555 และ 2556 มีมูลคาเทากับ 4,238.70 ลานบาท , 

3,062.64 ลานบาท และ 3,609.04 ลานบาท ตามลําดับ  ในป 2555 มีรายไดรวมลดลงรอยละ 27.75 จากป 2554 

และ ป 2556 มีรายไดรวมเพิ่มขึ้นจากป 2555 รอยละ 17.84   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในป 2556 บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดจากการจําหนายผลิตภัณฑ ประเภทเหล็กโครงสรางและเหล็ก

รูปพรรณประมาณรอยละ 88.42  สําหรับรายไดจากการจําหนายของธุรกิจเสาเข็ม พรอมบริการขนสงและตอก

เสาเข็มซึ่งเปนธุรกิจของบริษัทยอยมีรายไดคิดเปนรอยละ 10.50  ซึ่งรายไดจากธุรกิจเสาเข็มมีรายไดเพิ่มมากขึ้นจาก

ป 2555 คิดเปนรอยละ 63.48   เนื่องจากใน ป 2556 บริษัทไดรับงานโครงการกอสรางขนาดใหญ เชน โรงไฟฟา  

โครงการรถไฟฟา โครงการอาคารสํานักงาน โรงาน อาคารที่พักอาศัย  และในสวนอื่น ๆ อีกหลากหลายโครงการ 

สําหรับรายไดจากการจําหนายและการใหบริการในป 2554 , 2555 และ 2556 มีมูลคาเทากับ 

4,190.41 ลานบาท , 3,017.84 ลานบาท  และ 3,570.10 ลานบาท  ซึ่งป 2555 และ ป 2554 มีรายไดจากการ

จําหนายและใหบริการลดลง  รอยละ 27.98  สําหรับป 2556 มีรายไดเพิ่มขึ้น รอยละ 18.30  

โดยสาเหตุหลักของรายไดลดลงเนื่องจากภาวะอุทกภัยใหญของประเทศในป 2554 ซึ่งสงผลกระทบตอ

การผลิตและจําหนายสินคาของบริษัท  เนื่องจากโครงการหลายโครงการชะลอการกอสราง  อีกทั้งปญหาดานการ

2556

88%

11%1%

เหล็กโครงสรางและเหล็กรูปพรรณ
เสาเข็ม
รายไดอืน่ๆ

2556

88%

11%1%

2556

88%

11%1%

เหล็กโครงสรางและเหล็กรูปพรรณ
เสาเข็ม
รายไดอืน่ๆ

 

  

หนวย : ลานบาท 

หนวย : ลานบาท 
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ขนสง ซึ่งไมสามารถขนสงสินคาไดในชวงเวลาดังกลาว  ซึ่งผลกระทบดังกลาวยังคงมีตอเนื่องมาถึงไตรมาส 1 ของป 

2555  จึงทําใหรายไดของบริษัทและบริษัทยอยในป 2555 ลดลง นอกจากนี้ในป 2555  อุตสาหกรรมเหล็กไดรับ

ผลกระทบจากการแขงขันดานราคาจากตางประเทศ เชน ประเทศจีน ทําใหมีการนําเขาวัตถุดิบจากตางประเทศ

คอนขางมาก  ซึ่งสงผลกระทบตอความผันผวนของราคาเหล็กในประเทศ จึงทําใหผูคาสง ผูคาปลีก และอุตสาหกรรม

ตาง ๆ ไมมีความมั่นใจในราคาสินคา จึงลดการสั่งซื้อเพื่อเก็บสตอคสินคา จึงทําใหบริษัทมีรายไดในป 2555 ลดลง 

จากปกอน 

      ดังนั้น ในป 2556 อยูในชวงที่มีการขยายตัวของภาคการกอสรางจากนโยบายโครงการลงทุนทางดาน

คมนาคม มากขึ้น จึงทําใหการกอสรางมีอัตราการเพิ่มขึ้นจากป 2555  จึงทําใหบริษัทมีรายไดเพิ่มขึ้น แตไมมากนัก

เนื่องจากปลายป 2556 ประเทศไทยประสบกับปญหาทางการเมือง จึงสงผลภาวะทางเศรษฐกิจและการลงทุนชะลอ

ตัว   

      บริษัทมีรายไดที่มิใชจากการจําหนายสินคา ในป 2554  ป 2555 และป 2556 มีมูลคาเทากับ 48.29 

ลานบาท , 44.81 ลานบาท และ 38.94 ลานบาท ตามลําดับ  สําหรับในป 2554 บริษัทมีกําไรจากการซื้อบริษัทยอย 

22.68 ลานบาท และ มีรายไดจากการตัดบัญชีคาใชจายคางจาย 12.21 ลานบาท  สวนป 2555 รายการสวนใหญ

เปน กําไรจากการจําหนายทรัพยสิน 23.17 ลานบาท สําหรับรายไดอื่นในป 2556 สวนใหญเปนรายไดจากการใหเชา

ทรัพยสินของบริษัท 
 

ตนทุนขายและบริการ 

      บริษัทมีสัดสวนตนทุนขายและบริการเพิ่มขึ้น ในป 2555 และลดลง ป 2556  เนื่องมาจากปจจัยสําคัญ

หลายปจจัย เชน ราคาวัตถุดิบที่ผันผวน  ปญหาดานการนําเขาวัตถุดิบที่มีตนทุนสูงขึ้น สงผลใหผูประกอบการไมมี

ความตองการสตอคเหล็กในปริมาณ  เนื่องจากยังไมม่ันใจในสถานการณราคาเหล็ก ทําใหบริษัทและบริษัทยอยมี

ปริมาณการผลิตเพื่อรองรับกับตามความตองการของลูกคานอยลง จึงสงผลใหการปนสวนคาเสื่อมราคาเปนปจจัย

หลักปจจัยหนึ่งที่สงผลใหตนทุนการผลิตตอหนวยเพิ่มสูงขึ้น  และตนทุนการผลิตอื่น ๆ มีตนทุนตอหนวยเพิ่มสูงขึ้น จึง

ทําใหบริษัทและบริษัทยอยในกลุมธุรกิจเหล็กมีตนทุนขายสูงไมคุมกับรายไดจากการขายและบริการ     
 

คาใชจาย 

 ป 2556 มีสัดสวนคาใชจายในการขาย บริหารและอื่น ๆ เพิ่มขึ้นจากป 2555 จํานวน 129.26 ลานบาท 

หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 192.49 ซึ่งคาใชจายในการบริหารมีการโอนคาใชจายในสวนของการใหเชาทรัพยสินซึ่งเดิมจัดอยู

ในสวนของตนทุนขายและบริการมาเปนคาใชจายในการบริหาร นอกจากนี้บริษัทมีผลขาดทุนจากการจําหนายเงิน

ลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขาย 70.83 ลานบาทเพื่อชําระหนี้ตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้กับสถาบันการเงิน ซึ่งไดกลาว

ไวในขางตน  คาใชจายเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน 67.11 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 1,801.58  

  คาใชจายรวมป 2556 จํานวน 4,065.96 ลานบาท คิดเปนรอยละ 112.66 ของรายไดรวม  ซึ่งรายจายที่

สําคัญคือ ตนทุนทางการเงิน จํานวน 274.48 ลานบาท คิดเปนรอยละ 7.60 ของรายไดรวม ซึ่งลดลงจากป 2555 

จํานวน 63.49 ลานบาท หรือลดลงขึ้นรอยละ 18.79 ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทไดมีการทําสัญญาปรับปรุงโครงสรางหนี้กับ

สถาบันการเงิน ซึ่งสงผลทําใหการบันทึกอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชําระลดลง และตนทุนทางการเงินในงวดปลดลงจาก

งวดเดียวกันของปกอน    
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 กําไรขั้นตน  

       บริษัทและบริษัทยอยมีกําไรขั้นตนในป 2554 ,2555 และ 2556 เทากับ (2.96) ลานบาท , (88.54) 

ลานบาท และ (24.97) ลานบาท คิดเปนอัตรารอยละ (0.07) , (2.93) และ (0.70) ของรายไดจากการจําหนายและ

บริการ ตามลําดับ  ป 2555 บริษัทมีอัตรากําไรขั้นตนลดลง  สวนป 2556 บริษัทมีอัตรากําไรขึ้นตนเพิ่มขึ้น  ดวย

เหตุผลที่กลาวมาขางตน 

     กําไรสุทธิ 

       ป 2556 บริษัทมีผลขาดทุนสําหรับป เทากับ 425.28 ลานบาท ซึ่งสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญที่

รวมสวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมจํานวน 67.36 ลานบาท คงเหลือสวนที่เปนของผูถือหุนใหญ

จํานวน 357.92 ลานบาท 

               แตทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากกําไรขาดทุนสําหรับปสวนที่เปนของผูถือหุนใหญ ที่ไมรวมสวนที่เปนของสวน

ไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม ในป 2556 บริษัทมีผลขาดทุน 357.92 ลานบาท และป 2555 มีผลขาดทุน 355.60 ลาน

บาท ซึ่งป 2556 มีผลขาดทุนเพิ่มขึ้นหรือมีกําไรลดลงจากป 2555 ซึ่งปรับปรุงงบการเงินใหม จํานวน 2.32 ลานบาท  

ทั้งนี้เนื่องมาจากป 2556 บริษัทมีรายการขาดทุนจากการจําหนายหลักทรัพยเผ่ือขายเพื่อชําระหนี้กับสถาบันการเงิน

ตามสัญญาปรับปรุงโครงสรางหนี้เพิ่มขึ้น สําหรับบริษัทยอยอีกแหงที่มีผลขาดทุนมากขึ้น ซึ่งบริษัทมีสัดสวนถือหุน 

51.88% ซึ่งในป 2556 บริษัทมีปริมาณการผลิตไมคุมกับคาใชจายประจําที่เกิดขึ้น สําหรับบริษัทยอยแหงหนึ่งซึ่ง

บริษัทถือในสัดสวน 100% มีรายไดจากการขายและบริการเพิ่มมากขึ้น และมีผลกําไรสุทธิเพิ่มมากขึ้นจากป 2555 

จึงสงผลใหงบการเงินรวมของบริษัทมีผลขาดทุนเพิ่มขึ้นเพียง 2.32 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 0.65 ของงวด

เดียวกันในปกอน 
 

 2) ฐานะทางการเงินของบริษทั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท %

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 2,311.91    53.47   2,512.26    58.60   2,390.42     60.34     

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 2,011.98    46.53   1,774.73    41.40   1,570.91     39.66     

รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,857.36    42.96   2,621.44    61.15   1,899.47     47.96     

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 1,093.41    25.28   671.24       15.65   1,481.41     37.39     

ทุนเรือนหุน

ทุนจดทะเบียน หุนสามัญ มูลคาหุนละ 1.00 บาท 1,500.00    4,000.00    4,000.00     

ทุนที่ออกและชําระเต็มมูลคาแลว มูลคาหุนละ 1.00 บาท 1,000.00    23.13   1,002.91    23.39   1,002.91     25.32     

สวนเกินมูลคาหุน 415.42       9.61     413.97       9.66     413.97        10.45     

ขาดทุนสะสม (464.20) (10.74) (819.79) (19.12) (1,177.71)    (29.73)    

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน 58.83         1.36     62.29         1.45     73.72          1.86       

รวมสวนของผูถือหุนของบริษัทใหญ 1,010.05    23.36   659.38       15.38   312.89        7.90       

สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 363.07       8.40     334.93       7.82     267.57        6.75       

รวมสวนของผูถือหุน 1,373.12    31.76   994.30       23.20   580.46        14.65     

2554 2555 2556

 
หมายเหตุ:  ป 2554 และ ป 2555 ปรับปรุงงบการเงินใหม 
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                    2.1) สวนประกอบของสินทรัพย 

  ป 2556 มีสินทรัพยรวม 3,961.33 ลานบาท ลดลงจาก 4,286.99 ลานบาท ณ ส้ินป 2555 ซึ่งลดลง

จํานวน 325.66 ลานบาท รายการของสินทรัพยที่ลดลง ประกอบดวย ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น ลดลง 241.40 ลาน

บาท เงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขาย 129.56 ลานบาท จากการจําหนายเพื่อชําระหนี้ใหสถาบันการเงิน เงินจาย

ลวงหนาคาสินคาลดลง 35.12 ลานบาท เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ําประกันลดลง  23.98 ลานบาท เพื่อชําระหนี้ให

สถาบันการเงิน  และที่ดิน อาคารและอุปกรณ จํานวนลดลง 62.22 ลานบาท สวนหนึ่งมาจากการจําหนายอาคาร 

ยานพาหนะ อุปกรณสํานักงานและ เครื่องมือเครื่องใชที่มิไดใชงาน  และสวนหนึ่งมาจากการเพิ่มขึ้นของคาเสื่อม

ราคาสะสมจากการใชงานตามปกติ 

สําหรับรายการที่เพิ่มขึ้นของสินทรัพยที่มีสาระสําคัญ ไดแก สินคาคงเหลือเพิ่มขึ้นจํานวน 155.67 

ลานบาท   เนื่องจากเปนสินคาคงเหลือในชวงปลายงวด ซึ่งจะทะยอยสงตามคําส่ังซื้อของลูกคาในไตรมาส 1 ของป 

2557และเงินประกันผลงาน จํานวน 20.94 ลานบาท  เนื่องจากมีผลงานของบริษัทยอยจากการขายเสาเข็มพรอม

บริการตอกไดสงมอบใหลูกคาในปริมาณที่มากขึ้น ซึ่งอยูในเงื่อนไขของการประกันผลงานในสินคาดังกลาว  

 การเพิ่มขึ้น และลดลงที่มีสาระสําคัญดังนี้ 

 ลูกหนี้การคา 
 ณ ส้ินป 2554 , 2555 และ  ป 2556   บริษัทและบริษัทยอยมีลูกหนี้การคารวมเทากับ 1,345.40 ลาน

บาท, 1,888.77 ลานบาท และ 1,647.37 ตามลําดับ ทั้งนี้ในจํานวนดังกลาวเปนลูกหนี้การคาป 2554 ,2555 และ 

2556 จํานวน  1,322.78 , 1,863.65 และ 1,622.50 ตามลําดับ โดยแสดงอายุลูกหนี้การคา ดังนี ้

ตารางแสดงอายุลูกหนี้การคา 

                                                                                                                      (หนวย : ลานบาท) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ณ ส้ินป 2556 ลูกหนี้การคาของบริษัทและบริษัทยอย เปนลูกหนี้ที่ยังไมครบกําหนดชําระจํานวน 

918.23 ลานบาท และเปนลูกหนี้ที่เกินกําหนดชําระ 1-90 วัน จํานวน 480.52 ลานบาท   สวนหนี้ที่เกินกําหนดชําระ

ตั้งแต 91 วันจนถึงเกิน 1 ปขึ้นไป รวมจํานวน จํานวน 278.85 ลานบาท บริษัทไดมีนโยบายการติดตามการชํารหนี้

ของลูกหนี้อยางใกลชิดและมีการพจิารณาเครดิตของลูกหนี้อยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงทําใหลูกหนี้ที่เกินกําหนด

ชําระตั้งแต 91 วันจนถึงเกิน 1 ปขึ้นไปลดลง 682.24 ลานบาทเมื่อเทียบจากป 2555 

2554 2555 2556

ยังไมครบกําหนดชําระ 793.03      589.76      918.23      

เกินกําหนดชําระ 1-90 วัน 491.23      365.51      480.52      

เกินกําหนดชําระ 91-180 วัน 10.40        784.28      171.63      

เกินกําหนดชําระ 181-365 วัน 28.16        123.01      49.88        

เกินกําหนดชําระต้ังแต 1 ป ข้ึนไป 47.27        53.80        57.34        

รวม 1,370.09   1,916.36   1,677.60   

(หัก) คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (47.31) (52.71) (55.09)

ลูกหนี้การคาสุทธิ 1,322.78   1,863.65   1,622.51   
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 สินคาคงเหลือสุทธิ 
                                           ตารางแสดงสวนประกอบของสินคาคงเหลือ                                       
                                                                                                                   (หนวย : ลานบาท) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ณ ส้ินป 2556 บริษัทและบริษัทยอยมีสินคาคงเหลือเปนมูลคา 597.14 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 

155.67 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 35.25 โดยสินคาคงเหลือสวนใหญเปนสินคาสําเร็จรูป ซึ่งบริษัทไดจัดหา

สินคาสําเร็จรูป เพื่อเตรียมสงใหลูกคาในป 2557 ตามการสั่งซื้อของลูกคา  

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ มีมูลคาเทากับ 1,503.80 ลานบาท ซึ่งลดลง

จากป 2555 เปนจํานวนเงิน 62.22 ลานบาท เนื่องจากจําหนายอาคาร ยานพาหนะ อุปกรณสํานักงานและ เครื่องมือ

เครื่องใชที่มิไดใชงาน  เพื่อนําเงินมาเปนเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ จึงทําใหมูลคาทรัพยสินลดลงดังกลาว และสวน

หนึ่งมาจากคาเสื่อมราคาของทรัพยสิน   
 
 2.2) สภาพคลอง 

                                                                                                                   (หนวย : ลานบาท) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   หมายเหตุ : งบกระแสเงินสดจากงบการเงินรวม 
 

2554 2555 2556

สินคาสําเร็จรูป     161.40      320.82     437.88

วัตถุดิบ     248.75      119.79     133.75

สินคาระหวางทาง  -  -       28.73

สินคาระหวางผลิต         0.85          0.42         0.27

วัสดุส้ินเปลือง       11.99        14.45       11.06

(หัก) คาเผ่ือผลขาดทุนจากการปรับลดมูลคา (15.02) (14.00) (14.55)

รวม    407.97    441.47    597.14

 

งบกระแสเงินสด 2554 2555 2556

 กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยและหนี้สิน      53.01 (23.61)      34.02

 เงินสดรับจายสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 547.30   (57.29)      47.68

 เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมดําเนินงาน    600.31 (80.90)      81.70

 เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมลงทุน (808.65)     64.93      38.87

 เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน 203.91         9.47 (123.60)

 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิ (4.43) (6.49) (3.03)

 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป 18.86         14.42        7.93

 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันส้ินป     14.42      7.93       4.90

 



                                                              บริษัท ริช เอเชีย สตีล จํากัด (มหาชน) 

รายงานประจําป 2556 หนา 75 

            ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอยที่จะตองจัดหาผลิตภัณฑเหล็ก ผลิตภัณฑ

เสาเข็มกลมแรงเหวี่ยงที่มีความหลากหลายทั้งขนาดและประเภทของผลิตภัณฑและมีการสํารองไวในคลังสินคา

เพื่อใหทันตอการสนองความตองการของลูกคาโดยการจัดซื้อดวยเงินสด เครดิตทางการคาและใชสินเชื่อเพื่อการซื้อ

วัตถุดิบจากสถาบันการเงินจากผูผลิตเหล็กแลวนํามาแปรรูปและจําหนายโดยใหสินเชื่อแกลูกคา   จึงทําใหบริษัท

จําเปนตองใชเงินทุนหมุนเวียนจํานวนมากทั้งจากสถาบันการเงินและเงินทุนของบริษัทเพื่อใชการสํารองวัตถุดิบและ

สินคาสําเร็จรูป  

งบกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอยสําหรับป 2556 บริษัทไดใชเงินสดดังกลาวไปใน

กิจกรรม ดังตอไปนี้  

บริษัทมีกําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยและหนี้สิน โดยมีเงิน

สดไดมา     34.02 ลานบาท  และมีการไดเงินสุทธิในกิจกรรมดําเนินงาน 47.68 ลานบาท ซึ่งมีการไดมาเงินสดสุทธิ

หักใชไปในกิจกรรมดําเนินงานรวมทั้งส้ิน 81.70 ลานบาท  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

                   รายการจายเงินสดสุทธิในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงานจํานวน 47.68 ลานบาท มีรายการที่

สําคัญ ดังนี้ 

                    - รับ(จาย)เงินสด (สุทธิ) ไปในสินทรัพยดําเนินงาน 84.40 ลานบาท โดยรายการจายที่สําคัญ

ไดแก สินคาคงเหลือเพิ่มขึ้น 156.23 ลานบาท  เงินประกันผลงานเพิ่มขึ้น 20.94 ลานบาท สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 

0.11และสินทรัพยหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 0.38 ลานบาท    และรายการรับที่สําคัญ ไดแก  ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 

ลดลง 234.13 ลานบาท เงินจายลวงหนาคาสินคาลดลง 27.94 ลานบาท 

      - รับ(จาย) เงินสด (สุทธิ) ไปในหนี้สินดําเนินงาน (34.90) ลานบาท  โดยมีรายการรับที่สําคัญ 

ดังนี้ เงินรับลวงหนาคาสินคา 7.22 ลานบาท และรายการจายที่สําคัญไดแก เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นกิจการอื่น 

36.12 ลานบาท เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวของกัน 0.93 ลานบาท หนี้สินหมุนเวียนอื่น 5.08 ลานบาท 

     -  รับ(จาย) เงินสด (สุทธิ)จากรายการอื่น ๆ  (1.83) ลานบาท ซึ่งเปนรายการรับเงินจากดอกเบี้ย

รับ 0.63 ลานบาท และ รายการรับเงินภาษีเงินไดนิติบุคคลและภาษีถูกหัก ณ ที่จาย 1.12 ลานบาท และรายการ

จายเงินภาษีเงินไดนิติบุคคลและภาษีถูกหัก ณ ที่จาย 3.57  ลานบาท 
 

 รายการรับเงินสดสุทธิในกิจกรรมลงทุนจํานวน 38.87 ลานบาท มีรายการที่สําคัญ ดังนี้ 

                    - เงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขาย 70.16 ลานบาท และเงินสดรับ

จากจําหนายอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 5.68 ลานบาท  เงินสดรับจากการฝากธนาคารที่มีขอกําหนดการใช 

23.98 ลานบาท และ และเงินสดรับจากการจําหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณจากสินทรัพยที่มิไดใชงาน 0.23 ลาน

บาท    รายจายที่สําคัญมีดังนี้ เงินสดจายจากการลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ  61.17 ลานบาท สวนใหญในป 

2556 เปนการลงทุนในบริษัทยอย 

                   รายการรับเงินสดสุทธิในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน (123.60) ลานบาท มีรายการที่สําคัญ ดังนี้ 

                   - เงินสดรับเพิ่มจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 41.95 ลานบาท 

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะส้ันจากบุคคลที่เกี่ยวของกัน  5 ลานบาท เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น  

8.03 ลานบาท  รายจายที่สําคัญมีดังนี้ เงินสดจายในหนี้สินตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้ 133.89 ลานบาท  จาย

ดอกเบี้ย 35.65 ลานบาท จายคืนเงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวของกัน 5.00 ลานบาท จายคืนเงินกูยืมระยะสั้น

จากบุคคลอื่น 4.01 ลานบาท  และเงินสดจายหนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน 0.28 ลานบาท 
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         อัตราสวนสภาพคลอง 
สําหรับอัตราสวนสภาพคลองของบริษัทและบริษัทยอยนั้น มีอัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียนตอ

หนี้สินหมุนเวียนในป 2554 , 2555 และ 2556 เทากับ 1.24 ,0.96  และ 1.26 เทา  ในป 2556 มีสัดสวนของสภาพ

คลองเพิ่มขึ้นจากป 2555  เนื่องจากบริษัทมียอดขายเพิ่มมากขึ้น และสามารถเก็บชําระหนี้จากลูกหนี้ไดเพิ่มขึ้น

ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉล่ียในป 2554, 2555 และ  ป 2556 บริษัทมีระยะเวลาการเก็บหนี้เฉล่ียจํานวน 140.05 วัน 

196.02 วัน และ 181.20 วัน  สําหรับระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ยใน ป 2554, 2555 และ 2556 เทากับ  19.73 วัน  

27.94 วัน และ 37.99 วันตามลําดับ   และบริษัทมีระยะเวลาการชําระหนี้เพิ่มขึ้นจาก 37 วันในป 2554 เปน 62 วัน 

ในป 2555 และในป 2556 เปน 234 วัน   Cash Cycle ของบริษัทในป 2556 ใชระยะเวลาลดลงกวาป 2555 จํานวน 

178 วัน   

สัดสวนดังกลาวขางตนสอดคลองและเปนผลตอเนื่องกัน เนื่องจากบริษัทมีรายไดจากการขาย

และบริการเพิ่มมากขึ้น  และมีการเก็บเงินจากลูกหนี้ไดมากขึ้นและใชเวลาเร็วกวาเดิม  ในขณะที่ระยะเวลาในการ

จายชําระหนี้ยาวกวาเดิม  เนื่องจากปลายป 2556 บริษัทไดรับผลกระทบจากเหตุการณประทวงทางการเมือง จึงทํา

ใหการขายในชวงปลายปชะลอตัว และมีการเก็บเงินจากลูกหนี้ในชวงดังกลาวไดนอยลง   จากเหตุผลดังกลาวขางตน

จึงทําใหป 2556 บริษัทมีสภาพคลองทางการเงินดีขึ้น 

อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบี้ย ในป  2544 , 2555  และป 2556 เทากับ 4.12 

เทา, 0.83เทา และ 1.42 เทา ซึ่งมีอัตราความสามารถในการชําระเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากดอกเบี้ยจากการกูยืมเงินในป 

2556 ลดนอยลงจากการทําสัญญาปรับปรุงโครงสรางหนี้กับสถาบันการเงิน จึงมีการคิดดอกเบี้ยอัตราผิดนัดชําระ

นอยลงกวาป 2555   

 
2.3) แหลงที่มาของเงินทนุ 

        หนี้สิน 
           ณ ส้ินป 2556 บริษัทและบริษัทยอยมีหนี้สิน จํานวน 3,380.88 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2555 

จํานวน 87.19 ลานบาท เนื่องจากเงินกูยืมจากสถาบันการเงินในสวนของเงินกูยืมถึงกําหนดชําระและสวนของหนี้สิน

ภายใตสัญญาปรับโครงสรางหนี้เพิ่มขึ้น  และเงินรับลวงหนาคาสินคาเพิ่มขึ้น  จึงสงผลใหอัตราสวนหนี้สินตอสวน

ของผูถือหุนเพิ่มขึ้นเปน 5.82 เทา ในป 2556 ซึ่งในป 2555 มีอัตราสวน 3.31 เทา 
 

 สวนของผูถือหุน 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทและบริษัทยอยมีสวนของผูถือหุนเทากับ 580.46 ลานบาท 

ซึ่งลดลง  413.84 ลานบาท จากป 2555 ซึ่งเปนสวนของผูถือหุนของบริษัทใหญในป 2556 จํานวน 312.89 ลานบาท 

โดยลดลงจากป 2555 จํานวน 346.49 ลานบาท สาเหตุที่สําคัญของการลดลงมาจากการที่บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ

ประจําป 2556 จํานวน 425.28 ลานบาท ในจํานวนดังกลาวเปนผลขาดทุนสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 357.92 

ลานบาท ซึ่งผลขาดทุนมาจากตนทุนทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอย ซึ่งรวมเปนจํานวน 274.48 ลานบาท ในป 

2556  และ 337.97 ลานบาทในป 2555 โครงสรางเงินทุนของบริษัท มีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้น

จาก 3.31 ในป 2555 เปน 5.82 เทา ในป 2556  และมีอัตราผลตอบแทนสวนของผูถือหุน (73.63)% 

จากผลประกอบการดังกลาวอาจสงผลตอการตัดสินใจในการลงทุนเพิ่มทุนของผูลงทุน และผู

ถือหุน ของบริษัท ซึ่งผูบริหารไดตระหนักถึงปญหานี้เปนอยางดี โดยปจจุบันบริษัทมีการวางแผน และเรงหาวิธีการที่
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เหมาะสมในการแกปญหาในเรื่องการลดความเสี่ยงดานโครงสรางเงินทุนที่มีดอกเบี้ยสูง   ความเส่ียงดานหนี้สิน  

และนโยบายการบริหารงานดานการผลิต และการตลาด  เพื่อใหบริษัทไดใชศักยภาพของกําลังการผลิตทั้งในสวน

ของบริษัทและบริษัทยอยใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อลดตนทุนการผลิต และวางแผนในการแขงขันในธุรกิจทั้งใน

ประเทศและตางประเทศ เพื่อกอใหเกิดมูลคาทางรายไดเพิ่มขึ้นตอบริษัท ซึ่งจะสงผลใหโครงสรางเงินทุนของบริษัท

เปนไปในทิศทางที่ดีขึ้น 

 
2. ปจจัยที่มีผลกระทบตอผลการดําเนนิงานในอนาคต 

        บริษัทและบริษัทยอยไดวิเคราะหถึงปจจัยที่จะมีผลกระทบตอการดําเนินงานในอนาคตของกลุมบริษัทซึ่ง

ดําเนินธุรกิจในกลุมอุตสาหกรรมกอสราง ดังนี้ 

2.1  ความมั่นคงทางการเมือง 
อุตสาหกรรมกรรมเหล็กและการผลิตเสาเข็มสปน หรือผลิตภัณฑคอนกรีตของกลุมบริษัท ซึ่งจัดอยูใน

กลุมธุรกิจที่ตองอาศัยการลงทุนของภาคการกอสรางทั้งทางภาครัฐบาลและภาคเอกชน ดังนั้นความมั่นคงทางการ

เมืองเปนปจจัยที่สําคัญตอการกําหนดทิศทางเศรษฐกิจ การคา และภาคการลงทุน ซึ่งจะมีการกําหนดนโยบายการ

ลงทุนในสวนของการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงป 2557 ซึ่งเปนระยะเวลาที่

จะตองมีการเตรียมความพรอมในการเปดรับเสรีทางการคา AEC ซึ่งจะมีขึ้นในป 2558 ดังนั้นประเทศไทยควรมีการ

เตรียมความพรอมในความแนนอนทางการเมือง และเรงยุติปญหาทางการเมืองที่กอใหเกิดวิกฤติการณตาง ๆ ซึ่ง   

สงผลใหขาดความนาเชื่อถือตอประเทศตาง ๆ ที่จะเขามาสรางฐานการลงทุน หรือติดตอธุรกิจในประเทศไทย 

ดังนั้น ในป 2557 ภาครัฐบาลควรเริ่มเตรียมความพรอมในการพัฒนาศักยภาพของประเทศใหเปนที่

ยอมรับแกประเทศสากล ควรเรงแผนการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน เชน การปรับปรุงโครงขายถนน และระบบ

ราง  เพื่อใหสามารถรองรับกับการขยายตัวในดานคมนาคมที่จะเกิดขึ้น 

         ทั้งนี้ หากภาครัฐบาลมีความพรอมในดานดังกลาว จะสงผลตอปจจัยบวกในธุรกิจภาคการกอสราง ซึ่ง

จะทําใหเกิดการลงทุนในภาคเอกชนเพิ่มมากขึ้น อุตสาหกรรมกอสรางตาง ๆ จะเรงพัฒนาการลงทุนเพื่อใหสอดรับ

กับการขยายตัวในดานระบบโครงสรางพื้นฐานในแหลงตางๆ เพิ่มขึ้น ซึ่งจะสงผลดีตออุตสาหกรรมเหล็กและเสาเข็ม 

สปน หรือผลิตภัณฑคอนกรีตเปนอยางมาก เนื่องจากจะมีปริมาณความตองการในสินคาดังกลาวเพิ่มมากขึ้น   

                      ในทิศทางตรงขาม หากปญหาทางการเมืองในประเทศไมสามารถแกไขปญหาได จะสงผลใหการ

ลงทุน และภาวะเศรษฐกิจยังคงชะลอตัว ซึ่งจะสงผลกระทบตอหลายธุรกิจ ดังเชนภาวะการชะลอตัวจากภาค

กอสราง และอุตสาหกรรมตอเนื่อง เชน ไฟฟา ยานยนต  ที่เกิดภาวะทรงตัวในป 2556 และตอเนื่องมายังไตรมาส 1

ของป 2557 

       ดังนั้น ฝายบริหารคาดวาผลกระทบในทางลบตอภาคเศรษฐกิจในปจจุบันที่ไดรับผลจากพิษของปญหา

ทางการเมืองนั้น จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นโดยเร็ว เพื่อสรางความเชื่อม่ันทางเศรษฐกิจของประเทศ

กลับคืนมา 

2.2  ภาวะการขาดแคลนวัตถุดิบ 
เนื่องดวย อุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทยในปจจุบัน มีปริมาณผูผลิตวัตถุดิบประเภทเหล็กมวนรีด

รอนไมมากนัก  ดังนั้นการจัดการวัตถุดิบจะทําโดยการสั่งซื้อในประเทศ และการนําเขาจากตางประเทศ  แตเนื่องจาก
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ใน 2 ปที่ผานมา การนําเขาวัตถุดิบเหล็กมวนรีดรอนไดรับผลกระทบจากการเสียภาษี Safeguard จากการนําเขา 

และมีแนวโนมที่จะมีการเสียภาษีในอัตราที่เพิ่มขึ้น เพื่อเปนการปองกันปญหาการแขงขันกับผูผลิตในประเทศซึ่งมี

นอยราย ซึ่งจะสงผลใหอุตสาหกรรมเหล็กมีแนวโนมกับภาวะการขาดแคลนวัตถุดิบในอนาคต หรือประสบกับภาวะ

ราคาวัตถุดิบที่มีตนทุนสูงขึ้น เนื่องจากมีปริมาณความตองการมาก แตปริมาณผูผลิตมีจํานวนนอย ซึ่งอาจจะสงผล

กระทบตออุตสาหกรรมเหล็ก และอุตสาหกรรมกอสรางทั้งในเรื่องของตนทุนที่คาดวาจะเพิ่มสูงขึ้น 
       

 2.3 ระบบการขนสง 
                       ปจจุบันระบบการขนสงมีความสําคัญมากตอธุรกิจอุตสาหกรรมตาง ๆ    ทั้งนี้หากมีการเปดเสรี

ทางการคา AEC ระบบการคมนาคมจะมีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้น ปริมาณความตองการใชการคมนาคมขนสงจะมีเพิ่ม

มากขึ้น    ซึ่งภาคเอกชนจะตองมีการลงทุนในยานพาหนะขนสงเพิ่มมากขึ้น  ดังนั้น คาดวาในอนาคตปริมาณความ

ตองการใชพลังงานและแกซจะมีเพิ่มมากขึ้น  ซึ่งอาจจะปจจัยที่สงผลกระทบใหเกิดการขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ 

หากมีปริมาณความตองการซื้อเพิ่มมากขึ้น จะสงผลใหตนทุนพลังงานและเชื้อเพลิงมีทิศทางที่สูงขึ้น ทําใหตนทุนการ

ขนสงของในภาคอุตสาหกรรมตางๆ สูงขึ้นตามไปดวย ซึ่งสงผลตอตนทุนการผลิตของอุตสาหกรรมเหล็กและ

ผลิตภัณฑคอนกรีตของกลุมบริษัทเปนอยางมาก 

 
คาตอบแทนผูสอบบัญชี 

1. คาตอบแทนของผูสอบบัญชี (Audit fee) 

     บริษัทและบริษัทยอยจายคาตอบแทนการสอบบัญชีใหแก สํานักงานผูสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด คือ 

บริษัท บีพีอาร ออดิท แอนด แอดไวเซอรี่ จํากัด ซึ่งไมมีความสัมพันธหรือมีสวนไดสวนเสียกับบริษัทและบริษัทยอย 

ผูบริหาร ผูถือหุนใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด มีรายละเอียดการจายคาตอบแทนในรอบป 

2556 ที่ผานมามี จํานวนเงินรวม 1,825,000 บาท ซึ่งเปนคาตอบแทนของบริษัทจํานวนเงิน 1,210,000 บาท และเปน

คาตอบแทนของบริษัทยอย 2 แหง รวมจํานวนเงิน  615,000 บาท 

2. คาบริการอื่น (Non-audit fee) 

         บริษัทและบริษัทยอยจาย คาตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งไดแก คาจัดทํางบการเงิน คาพาหนะ

เดินทาง คาเบี้ยเลี้ยง ในการตรวจสอบบัญชี และสังเกตการณตรวจนับสินคาคงเหลือ ตามจํานวนที่เกิดขึ้นจริง (ถามี)  

ใหแก  สํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด (บริษัท บีพีอาร ออดิท แอนด แอดไวเซอรี่ จํากัด) ในรอบปบัญชี 2556         

ที่ผานมา ซึ่งเปนคาตอบแทนของบริษัทจํานวน 29,100 บาท และเปนของบริษัทยอย 2 แหง รวมจํานวนเงิน     

44,400 บาท  
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผูบริหารของบริษัท ริช เอเชีย สตีล จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  
   

    ชื่อ-สกุล 
อายุ/ตําแหนง 

วุฒิการศึกษา 
ความสัมพันธทาง 
ครอบครัวระหวาง 

ผูบริหาร 

*สัดสวนการถือ
หุนในบริษัท ณ 

17 มี.ค. 57 
ประสบการณการทํางาน 

พลเอกวัธนชัย  ฉายเหมือนวงศ 

อายุ 70 ป 

ประธานกรรมการ 

(กรรมการอิสระ) 

ปริญญาตรี สาขาวทิยาศาสตร (วทบ.ทบ.) 

โรงเรียนนายรอยพระจลุจอมเกลา  รุนที่ 12  

โรงเรียนเสนาธิการทหารบก (สธ.ทบ. ชุดที่ 51) 

วิทยาลัยการทัพบก (วทบ. รุนที่ 28) 

วิทยาลัยปองกนัราชอาณาจกัร (วปรอ. รุนที่ 399)  

 

ผานการอบรม Director Accreditation Program (DAP)  

รุนที่ 89/2554 จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรรมการบริษัทไทย 

-ไมม-ี -ไมม-ี 18 มี.ค. 2554 – 

ปจจุบัน 

2553 – ปจจุบัน 

 

2545 – 2546 

2544 – 2545 

2542 - 2544 

-   ประธานกรรมการ  

  บริษัท ริช เอเชีย สตลี จํากัด (มหาชน) 

-  ประธานกรรมการอํานวยการ 

   ราชตฤณมัยสมาคมแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ 

-  รองผูบัญชาการทหารบก 

-  ผูชวยผูบัญชาการทหารบก 

-  แมทัพภาคที่ 3 

นายสุรพงษ  ชูรังสฤษฎิ์ 

อายุ 58 ป 

รองประธานกรรมการ /  

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

(กรรมการอิสระ) 

ปริญญาโท 
สาขา บริหารธุรกจิ 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ปริญญาตรี  
สาขา บริหารธุรกจิ 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 
วุฒิบัตร – ผูตรวจสอบภายในรับอนุญาตวฒุบิัตรสากล (CIA) 

 

ผานการอบรม Director Accreditation Program (DAP)  

รุนที่ 52/2549 จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรรมการบริษัทไทย 

-ไมม-ี -ไมม-ี ปจจุบัน 

 

2 เม.ย. 2553 - 

ปจจุบัน 

27 ม.ค. 2549 - 

2553 

2545 - 2554 

 

2542 - 2544 

 

-  นายกสมาคมผูตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย  

   (วาระป 2557 – 2558) 

-  รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

  บริษัท ริช เอเชีย สตลี จํากัด (มหาชน) 

-  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

  บริษัท ริช เอเชีย สตลี จํากัด (มหาชน) 

-  ผูจัดการฝายตรวจสอบ 

   ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) 

-  รองผูจัดการฝายตรวจสอบ 

   ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ จํากัด (มหาชน) 

นางพิมสิริ กีรติเธยีรสิริ 

อายุ 63  ป 

กรรมการ  

 

 

 

 

ประกาศนยีบัตรวิชาชพีชั้นสูง  

สาขาการบัญช ี

โรงเรียนกรุงเทพการบญัช ี

 

 

 

ผานการอบรม Director Accreditation Program (DAP)  

รุนที่ 51/2549 จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรรมการบริษัทไทย 

นานางสาวอังคกาญจน ตันติวิรุฬห รอยละ 3.33 27 ม.ค. 2549 - 

ปจจุบัน 

2543 – 2546 

 

 

2535 - 2542 

 

-  กรรมการ  

 บริษัท ริช เอเชีย สตลี จํากัด (มหาชน) 

-  ผูจัดการฝายบัญช ี

   บริษัท ธนสาร อิมปอรต-เอ็กซปอรต จํากดั (คาขายสนิคา 

   เกษตร) 

-  ผูชวยผูตรวจสอบฝายบัญช ี

   บริษัท ยี ที สตีลเวิรค จํากัด (ผลติและจําหนายเหล็กเสน

และเศษเหล็ก) 



                                                                            บริษทั ริช เอเชีย สตลี  จํากัด (มหาชน)  

 

รายงานประจําป 2556 หนา 80 

    ชื่อ-สกุล 
อายุ/ตําแหนง 

วุฒิการศึกษา 
ความสัมพันธทาง 
ครอบครัวระหวาง 

ผูบริหาร 

*สัดสวนการถือ
หุนในบริษัท ณ 

17 มี.ค. 57 
ประสบการณการทํางาน 

ดร.ฤทธิรงค อนิทรจนิดา 

อายุ 50  ป 

กรรมการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปริญญาเอก 

สาขาวศิวกรรมไฟฟา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ปริญญาโท 

สาขาวศิวกรรมศาสตร 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา (พระนครเหนือ) 

ปริญญาตรี  

สาขาวศิวกรรมไฟฟากาํลัง  

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร  

ประกาศนยีบัตรชั้นสูง หลักสตูรการเมืองการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยสําหรับนกับริหารระดับสูง (ปปร.) รุน 14  

สถาบันพระปกเกลา 

ประกาศนยีบัตร หลกัสตูรการปองกันราชอาณาจักร (วปอ.)  

รุน 2554 (วปม.5)                         

วิทยาลัยปองกนัราชอาณาจกัร สถาบันวชิาการปองกันประเทศ 

 

ผานการอบรม Director Accreditation Program (DAP)  

รุนที่ 52/2549 จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรรมการบริษัทไทย 

-ไมม-ี -ไมม-ี 27 ม.ค. 2549 – 

ปจจุบัน 

2557 – ปจจุบัน 

 

2556 – ปจจุบัน 

 

2556 – ปจจุบัน 

 

2553 – ปจจุบัน 

 

2537 – ปจจุบัน 

 

 

2534 – ปจจุบัน 

 

-   กรรมการ   

   บริษัท ริช เอเชีย สตลี จํากดั (มหาชน) 

-   เลขานุการประจําคณะกรรมาธิการ  

    การคมนาคมวุฒิสภา 

-   อาจารยพิเศษ คณะกรรมการวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

     มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี 

- กรรมการผูจัดการ 
บริษัท บานนนน จาํกัด  (หมูบานจัดสรร) 

- กรรมการผูจัดการ 
บริษัท ซีแมค เอสโก จาํกัด (ธุรกิจผลติหลอดไฟฟา LED) 

- กรรมการผูจัดการ 
บริษัท ทีม เซอรวิส ซีสเต็ม จํากัด (บริหารจัดการซอม  

บํารุงงานระบบไฟฟา ประปา และระบบปรับอากาศ) 

- กรรมการผูจัดการ 
    บริษัท ทีมวิศวคอนสตรัคชั่น จํากัด (รับเหมากอสราง) 

- หุนสวนผูจดัการ 
    หางหุนสวนจํากดั ทมีอิเล็คทริคเอ็นจิเนียริ่ง (รับติดตั้ง

งานระบบไฟฟา ระบบปรับอากาศ ระบบสื่อสาร) 

นางสาวอังคกาญจน ตนัติวิรุฬห 

อายุ 49  ป 

กรรมการ /  

ประธานกรรมการบริหาร  

 

 

 

 

 

 

 

ปริญญาตรี 

สาขาเศรษฐศาสตร 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ปริญญาตรี  

สาขา Business Administration 

มหาวิทยาลัย Hasting College UK. 

 

 

 

ผานการอบรม Director Accreditation Program (DAP)  

รุนที่ 51/2549 จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรรมการบริษัทไทย 

หลานนางพิมสิริ กีรติเธียรสิริ รอยละ 4.34 1 ต.ค. 2548 - 

ปจจุบัน 

2554 - ปจจุบัน 

 

2553 - ปจจุบัน 

 

10 พ.ค. 2542 – 

30 ก.ย. 2548  

2546 – 21 มิ.ย.

2553 

 

-  กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร 

 บริษัท ริช เอเชีย สตลี จํากัด (มหาชน) 

-  กรรมการ 

   บริษัท สยาม เฟอรโร อินดสัทรี จํากดั 

-  กรรมการ  

   บริษัท ไทย เนชั่นแนล โปรดัคท จํากดั 

-  กรรมการ 

 บริษัท ริช เอเซีย เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จํากดั  

-  ผูบริหารแผนฟนฟูกจิการ 

   บริษัท สยามเฟอรโรอินดสัทรี จํากัด (ผลิตและรับจาง  

   ผลิตภัณฑทอเหล็ก) 



                                                                            บริษทั ริช เอเชีย สตลี  จํากัด (มหาชน)  

 

รายงานประจําป 2556 หนา 81 

    ชื่อ-สกุล 
อายุ/ตําแหนง 

วุฒิการศึกษา 
ความสัมพันธทาง 
ครอบครัวระหวาง 

ผูบริหาร 

*สัดสวนการถือ
หุนในบริษัท ณ 

17 มี.ค. 57 
ประสบการณการทํางาน 

นางสาวอังคกาญจน ตนัติวิรุฬห 

(ตอ) 

2532 – 2544 

 

-  ผูอํานวยการฝายผลติ 

  บริษัท ยี ที สตลีเวอรค จํากดั (ผลิตและจําหนายเหลก็เสน

และเศษเหล็ก) 

นายสมเกียรติ วงศาโรจน 

อายุ 51  ป 

กรรมการ / กรรมการผูจัดการ  

 

 

ปริญญาตรี  

สาขา บริหารธุรกจิ (เกยีรตินยิมอันดับ 1) 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  

 

 

 

 

 

 

ผานการอบรม Director Accreditation Program (DAP)  

รุนที่ 51/2549 จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรรมการบริษัทไทย 

 

-ไมม-ี รอยละ 0.20 27 ม.ค. 2549 -

ปจจุบัน 

1 ต.ค. 2548 - 

ปจจุบัน  

2554 - ปจจุบัน 

 

2553 - ปจจุบัน 

 

1 มี.ค. 2548 – 

30 ก.ย. 48  

2544 – 2548 

 

 

2536 – 2544 

 

-  กรรมการ  

  บริษัท ริช เอเชีย สตลี จํากัด (มหาชน) 

-  กรรมการผูจัดการ 

  บริษัท ริช เอเชีย สตลี จํากัด (มหาชน) 

-  กรรมการ 

    บริษัท สยาม เฟอรโร อินดัสทรี จํากดั 

-  กรรมการ  

    บริษัท ไทย เนชั่นแนล โปรดัคท จํากดั 

-  ผูชวยกรรมการผูจดัการ 

  บริษัท ริช เอเชีย สตลี จํากัด (มหาชน) 

-  ผูจัดการฝายการเงนิโครงการ 

   บริษัท เฟล็กซ โฮเตล็ แมเนจเมนท จํากดั (รับจางบริหาร 

   กิจการโรงแรม) 

-  ผูจัดการฝายการเงนิโครงการ 

    บริษัท สยามเฟอรโร อินดสัทรี จํากดั (ผลติและรับจาง 

    ผลิตภัณฑทอเหล็ก) 

นายธีระ ผลเจริญสุข 

อายุ 43  ป 

กรรมการ / ผูอํานวยการฝายโรงงาน  

 

 

 

 

 

 

 

ปริญญาตรี  

คณะวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 

มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาธนบุรี 

 

 

 

ผานการอบรม Director Accreditation Program (DAP)  

รุนที่ 51/2549 จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรรมการบริษัทไทย 

-ไมม-ี รอยละ 0.15 27 ม.ค. 2549 -

ปจจุบัน 

1 ต.ค. 2548 -

ปจจุบัน 

2554 - ปจจุบัน 

 

2553 - ปจจุบัน 

 

1 เม.ย. 2548 - 

30 ก.ย. 2548 

-  กรรมการ  

 บริษัท ริช เอเชีย สตลี จํากัด (มหาชน) 

-  ผูอํานวยการฝายโรงงาน 

 บริษัท ริช เอเชีย สตลี จํากัด (มหาชน) 

-  กรรมการ 

    บริษัท สยาม เฟอรโร อินดัสทรี จํากดั 

-  กรรมการ  

    บริษัท ไทย เนชั่นแนล โปรดัคท จํากดั 

-  ผูจัดการฝายผลิต 

  บริษัท ริช เอเชีย สตลี จํากัด (มหาชน) 



                                                                            บริษทั ริช เอเชีย สตลี  จํากัด (มหาชน)  

 

รายงานประจําป 2556 หนา 82 

    ชื่อ-สกุล 
อายุ/ตําแหนง 

วุฒิการศึกษา 
ความสัมพันธทาง 
ครอบครัวระหวาง 

ผูบริหาร 

*สัดสวนการถือ
หุนในบริษัท ณ 

17 มี.ค. 57 
ประสบการณการทํางาน 

นายธีระ ผลเจริญสุข 

(ตอ) 

2542 - 2547 - ผูจัดการโรงงาน 

    บริษัท ยี ที สตีลเวิรค จํากดั (ผลิตและจําหนายเหลก็เสน  

และเศษเหล็ก) 

ผศ.ดร.ณคณุ  ธรณีนติญิาณ 

อายุ 38  ป 

กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ 

(กรรมการอิสระ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปริญญาเอก   

สาขา Banking and Finance  

The University of Queensland, Australia  

ปริญญาโท 

สาขา การเงินและการธนาคาร  

มหาวิทยาลัยศรีปทุม  

ปริญญาตรี    

บริหารธุรกิจบัณฑติ (การเงิน)  

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  

ปริญญาตรี    

เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตรธุรกิจ)  

มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช 

ปริญญาตรี    

นิตศิาสตรบัณฑิต   

มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช 

ปริญญาตรี    

บัญชีบัณฑติ  

มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช 

ปริญญาตรี    

รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต (การบริหารทรัพยากรมนุษย)  

มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช 

ปริญญาตรี    

รัฐศาสตรบัณฑติ (ความสัมพันธระหวางประเทศ)  

มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช 

ผานการอบรม Director Accreditation Program (DAP)  

รุนที่ 84/2553 จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรรมการบริษัทไทย 

-ไมม-ี -ไมม-ี 30 เม.ย. 2553 - 

ปจจุบัน 

2554 – ปจจุบัน 

 

 

2556 - ปจจุบัน 

 

2556 - ปจจุบัน 

 

2552 - 2556 

 

2550 – 2551 

 

2550 – 2551 

 

 

2543 – 2552 

 

2541 – 2543 

 

2540 - 2541 

-  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

 บริษัท ริช เอเชีย สตลี จํากัด (มหาชน) 

-  อาจารยพิเศษ  หลักสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต สาํหรับ 

   ผูบริหารการเงิน คณะบริหารธุรกิจ 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

-  ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ   คณะบริหารธุรกิจ  

   มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

-  กรรมการผูทรงคุณวฒุิ คณะกรรมการบริหารรายไดและ 

   ทรัพยสิน สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  

 -  หัวหนาสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 

   คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

-  ที่ปรึกษา  

   บริษัท ไทยเรตติ้งอนิฟอรมเมชั่นเซอรวิส จํากัด 

-  ผูติดตามและประเมนิผล การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติ  

   ราชการ  

   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

-  อาจารยประจํา ภาควิชาการเงนิและการธนาคาร  

   คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

-  Business Analyst 

   P.S. Consulting Group Co., Ltd. 

-  เจาหนาที่การตลาด สายงานคาหลกัทรัพย 

  Jardine Flaming Thanakorn Co., Ltd. 



                                                                            บริษทั ริช เอเชีย สตลี  จํากัด (มหาชน)  

 

รายงานประจําป 2556 หนา 83 

    ชื่อ-สกุล 
อายุ/ตําแหนง 

วุฒิการศึกษา 
ความสัมพันธทาง 
ครอบครัวระหวาง 

ผูบริหาร 

*สัดสวนการถือ
หุนในบริษัท ณ 

17 มี.ค. 57 
ประสบการณการทํางาน 

พล.ต.ท. มงคล  กมลบุตร 

อายุ 70 ป 

กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ 

(กรรมการอิสระ) 

 

 

ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต  

สาขาวชิาบริหารรัฐกจิ  

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาบริหารงานตาํรวจ  โรงเรียนนายรอยตํารวจ 

วิทยาลัยปองกนัราชอาณาจกัร (วปรอ. รุนที่ 399) 

สถาบันพระปกเกลา (ปปร.8) 

การบริหารจัดการความมั่นคงชั้นสูง (สวปอ.ม.ส.4) 

 

 

ผานการอบรม Director Accreditation Program (DAP)  

รุนที่ 89/2554 จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรรมการบริษัทไทย 

 

-ไมม-ี -ไมม-ี 27 ก.พ. 2556  - 

ปจจุบัน 
 

2555 – ปจจุบัน 

 

2550 - ปจจุบัน 

 

2550 - 2551 

2548 – 2551 

 

2549 – 2550 

2547 – 2549 

-  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

 บริษัท ริช เอเชีย สตลี จํากัด (มหาชน) 
 

-  วิทยากรหลกัสตูรการบริหารงานพลังงานชัน้สูง 

   กระทรวงพลังงาน 

- ที่ปรึกษา ประธานกรรมการอํานวยการ ราชตฤณมัย  

  สมาคมแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 

- ประธานคณะกรรมการโรงพิมพตํารวจ (รัฐวิสาหกิจ) 

- อาจารยหลักสตูรปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร  

  มหาวิทยาลยัราชภัฏบานสมเดจ็เจาพระยา 

- ที่ปรึกษาประจําสํานกังานที่ปรึกษานายกรัฐมนตร ี

- หัวหนาผูตรวจการธนาคาร SME 

นางนสุรา  ธาระวานิช 

อายุ 39 ป 

ผูอํานวยการฝายบัญชแีละการเงิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปริญญาโท 

สาขาบริหารธุรกิจ (การบัญชี) 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

ปริญญาตรี 

สาขาการบัญช ี

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

 

-ไมม-ี -ไมม-ี 15 มี.ค. 2555 – 

ปจจุบัน 
 

1 ต.ค.2554 – 

14  มี.ค. 2555 
 

พ.ค. 2554 – 

ส.ค. 2554 
 

พ.ย. 2553 –  

เม.ย. 2554 

 

 
 

ส.ค. 2548 – 

ต.ค. 2553 
 

พ.ค. 2544 – 

ก.ค. 2548 

- ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน 

  บริษัท ริช เอเชีย สตลี จํากัด (มหาชน)  
 

- ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน 

  บริษัท กระจก-พีเอ็มเค เซ็นทรัล จํากัด 
 

- ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน 

   บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด  (มหาชน) 
 

-ที่ปรึกษาทางบัญชแีละการเงิน 

  บริษัท วายดีไซน จํากดั 

  บริษัท จรัสรุงโรจน จํากัด 

  บริษัท เนชั่นเทค สตีล จํากัด 
 

-ผูจัดการฝายบัญช ี

  บริษัท เอ็มไพร สตีล เซ็นเตอร จํากดั 
 

- หัวหนาสาขาวิชาการบัญช ี

   คณะบริหารธุรกิจ   วิทยาลัยเซาธอสีทบางกอก 



                                                                            บริษทั ริช เอเชีย สตลี  จํากัด (มหาชน)  
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    ชื่อ-สกุล 
อายุ/ตําแหนง 

วุฒิการศึกษา 
ความสัมพันธทาง 
ครอบครัวระหวาง 

ผูบริหาร 

*สัดสวนการถือ
หุนในบริษัท ณ 

17 มี.ค. 57 
ประสบการณการทํางาน 

นางสาวนงลกัษณ  สาโรชสุวรรณ 

อายุ 46 ป 

เลขานุการบริษัท** / 

ผูจัดการสํานักประธาน

กรรมการบริหาร 

ปริญญาตรี 

บริหารธุรกิจ (การบัญชี) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

ปริญญาตรี 

บริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) 

มหาวิทยาลัยสุโชทัยธรรมาธิราช  

 

 

- ผานการอบรมหลักสูตร "กฎหมายและระเบียบปฏิบัติสําหรับ

เลขานุการบริษัทตามกฎหมายหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

ใหม" จาก ศูนยวิจัยกฎหมายและการพัฒนา คณะนิติศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- ผานการอบรมหลักสูตร "Anti-Corruption: the practical 

guide”  จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรรมการบริษัทไทย 

   

-ไมม-ี 

 

 

 

 

 

-ไมม-ี 1 ก.พ. 2551 -  

ปจจุบัน 

1 ม.ค. 2551 -  

ปจจุบัน  

2540 – 2550 

 

 

 

-   เลขานุการบริษัท 

  บริษัท ริช เอเชีย สตลี จํากัด (มหาชน) 

-  ผูจัดการสํานักประธานกรรมการบริหาร 

  บริษัท ริช เอเชีย สตลี จํากัด (มหาชน) 

-   ผูจัดการฝายการเงนิโครงการ 

    บริษัท สยาม เฟอรโร อินดัสทรี จํากดั (ผลติและรับจาง  

    ผลิตภัณฑทอเหล็ก) 

  

 หมายเหตุ    *   รวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของตามมาตรา 258 แหงพระราชบัญญตัิหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
           ** หนาทีค่วามรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทไดแสดงไวในหัวขอ ”การกํากับดูแลกิจการ” 



                                                                           บริษทั ริช เอเชีย สตลี  จํากัด (มหาชน)  
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รายละเอียดเกี่ยวกับการดํารงตําแหนงของกรรมการและผูบริหารของบริษัทในบริษัทยอย  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  

 

 

รายชื่อ 

 ตําแหนงในบรษิทัยอย 

ตําแหนงในบรษิทั บจ. ไทย เนชั่นแนล 
โปรดัคท 

บจ. สยาม เฟอรโร 
อินดัสทร ี

 บริษัทถือหุน 100% บริษัทถือหุน 51.88% 

  1. พลเอกวัธนชยั ฉายเหมือนวงศ W - - 

  2. นายสุรพงษ ชูรังสฤษฎิ ์ X, N - - 

  3. นางพิมสิริ กีรติเธียรสิริ / - - 

  4. ดร.ฤทธิรงค อินทรจินดา / - - 

  5. นางสาวอังคกาญจน ตันติวิรุฬห /, V, //, U / / 

  6. นายสมเกยีรติ วงศาโรจน /, //, ///, U / / 

  7. นายธีระ ผลเจริญสขุ /, //, U / / 

  8. ผศ.ดร.ณคุณ ธรณีนิติญาณ /, Z - - 

  9. พล.ต.ท.มงคล กมลบุตร /, Z - - 

 10. นางนุสรา ธาระวานิช //, U - - 
 

                        หมายเหตุ: 
W = ประธานกรรมการ N  = ประธานกรรมการตรวจสอบ 

X  = รองประธานกรรมการ Z   = กรรมการตรวจสอบ 

/   = กรรมการ //   = กรรมการบริหาร 

V  = ประธานกรรมการบริหาร ///  = กรรมการผูจัดการ 

U  = ผูบริหาร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                           บริษทั ริช เอเชีย สตลี  จํากัด (มหาชน)  
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  

 

 

 

รายชื่อ 

ตําแหนงในบรษิทัยอย 

บจ. ไทย เนชั่นแนล โปรดัคท บจ. สยาม เฟอรโร อินดัสทร ี

บริษัทถือหุน 100% บริษัทถือหุน 51.88% 

    1. นางสาวอังคกาญจน ตันติวิรุฬห / / 

    2. นายสมเกยีรติ วงศาโรจน / / 

    3. นายธีระ ผลเจริญสขุ / / 
 

 

         หมายเหตุ:   /   = กรรมการ 
 



                                                                          บริษัท ริช เอเชีย สตีล  จํากดั (มหาชน)  
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน 
 

 คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญและรับผิดชอบตองบการเงินเฉพาะของบริษัท ริช เอเชีย สตีล 

จํากัด (มหาชน) และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอย ซึ่งงบการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตามหลักการ

บัญชีที่รับรองทั่วไป โดยไดพิจารณานโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ และใชดุลย

พินิจอยางระมัดระวังและหลักการประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทํางบการเงิน รวมทั้งมีการเปดเผย

ขอมูลที่สําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อเปนประโยชนตอผูถือหุนและนักลงทุนทั่วไป  

 

 คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายใหฝายบริหารจัดใหมีและดํารงรักษาไวซึ่งระบบการควบคุม

ภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหมั่นใจไดวาการบันทึกขอมูลทางบัญชีมีความถูกตอง ครบถวน และเพียง

พอที่จะดํารงรักษาไวซึ่งทรัพยสินของบริษัทฯ และเพื่อปองกันไมใหเกิดการทุจริตหรือการดําเนินการที่ผิดปกติ

อยางมีนัยสําคัญ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท ประกอบดวยกรรมการอิสระ ไดทําหนาที่กํากับดูแลสอบทาน

คุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบควบคุมภายใน ทั้งนี้ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

เกี่ยวกับเร่ืองดังกลาวปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไวในรายงานประจําปนี้แลว  

 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ มี

ความเพียงพอและสามารถใหความเชื่อมั่นวา งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ 

และบริษัทยอย สําหรับป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีความเชื่อถือไดตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง

โดยทั่วไป ถูกตองตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวของ  
 

 

 

 

     พลเอก  

 

 

 
 

 

(นางสาวอังคกาญจน  ตันติวิรุฬห) 

ประธานกรรมการบริหาร 

  (วัธนชัย  ฉายเหมือนวงศ) 

ประธานกรรมการ 



 

 
บริษัท ริช เอเชีย สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
 

งบการเงิน 
สําหรับป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 
และรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท บพีีอาร ออดิท แอนด แอดไวเซอรี่ จํากัด 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 
 
 



 

 

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ ผูถือหุนและคณะกรรมการของบริษัท ริช เอเชีย สตีล จํากัด (มหาชน)  
 
ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ริช เอเชีย สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ซึ่งประกอบดวย งบแสดง
ฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวม 
และงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ 
และไดตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ริช เอเชีย สตีล จํากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบดวย งบแสดงฐานะทาง
การเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบการแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน และงบกระแส
เงินสด สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ 
 

ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน 

ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวาจําเปน เพื่อใหสามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจาก
การแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด 
 

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี 

ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา ขาพเจาไดปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกําหนดใหขาพเจาปฏิบัติตามขอกําหนดดานจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและ
ปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอัน
เปนสาระสําคัญหรือไม 

การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการตรวจสอบเพื่อใหไดมาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูล
ในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใชขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดง
ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญของงบการเงิน ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ในการประเมินความ
เสี่ยงดังกลาว ผูสอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการจัดทํา และการนําเสนองบการเงินโดยถูกตองตามที่
ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็น
ตอประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่
ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทําขึ้นโดยผูบริหาร รวมทั้งการประเมินการนําเสนองบ
การเงินโดยรวม 

ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของ
ขาพเจา 



2 

ความเห็น 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้ แสดงฐานะการเงินรวม ของบริษัท ริช เอเชีย สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผลการดําเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวม สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน และแสดงฐานะการเงิน
ของบริษัท ริช เอเชีย สตีล จํากัด(มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุดวัน
เดียวกัน โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
ขอมูลและเหตุการณท่ีเนน 
 

ขาพเจาขอใหสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3 เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี เนื่องจากการนํามาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 12 เรื่องภาษีเงินไดที่มีผลบังคับใช มาถือปฏิบัติ ทั้งนี้ ขาพเจามิไดแสดงความเห็นอยางมีเงื่อนไขตอกรณีนี้แตอยางใด 

 
 
 
(นายนริศ เสาวลักษณสกุล) 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 5369 
 
บริษัท บีพีอาร ออดิท แอนด แอดไวเซอรี่ จํากัด 
กรุงเทพมหานคร 
28 กุมภาพันธ 2557 
                    

                   
 



บริษัท ริช เอเชีย สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  

31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555
หมายเหตุ "ปรับปรุงใหม" "ปรับปรุงใหม" "ปรับปรุงใหม" "ปรับปรุงใหม"

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 6 4,904,629               7,930,149               14,421,148             3,295,029              3,482,095               14,102,847             

เงินลงทุนช่ัวคราว 7 - 213,642                  258,960                  - 213,642                  258,960                  

ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น - กิจการอื่น 8 1,647,371,501        1,888,769,979        1,345,398,320        1,360,022,095       1,523,201,059        1,029,620,333        

ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 5,9 - - - 92,170,957            2,351,734               5,460,745               

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทยอย 5 - - - - - 4,180,000               

สินคาคงเหลือ 10 597,140,969           441,467,442           407,971,897           388,150,086          363,833,150           295,961,422           

เงินจายลวงหนาคาสินคา 11 132,734,642           167,854,980           539,381,086           95,835,951            161,575,230           521,127,158           

8,266,919               6,022,301               4,474,477               689,744                 1,045,902               1,975,677               

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 2,390,418,660        2,512,258,493        2,311,905,888        1,940,163,862       2,055,702,812        1,872,687,142        

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินฝากธนาคารที่มีขอจํากัดการใช 18,33 7,286,415               31,270,191             6,092,401               6,863                    28,062,681             1,174,306               

เงินลงทุนท่ัวไป 12 - - - - - -

เงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขาย 13 - 129,558,173           - - 129,558,173           -

เงินลงทุนในบริษัทยอย 14 - - - 984,688,870          1,069,923,957        1,199,191,154        

อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 15 17,946,363             26,748,000             124,013,612           10,689,897            11,610,205             108,401,544           

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 16 1,503,799,875        1,566,019,565        1,696,517,629        86,082,519            93,611,397             105,524,929           

ลูกหน้ีอื่น-เงินจายลวงหนาคาสินคา - - 161,235,767           - - 161,235,767           

เงินประกันผลงาน 35,075,065             14,139,378             11,784,298             - - -

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 3,30 2,425,926               2,726,802               6,090,460               - - -

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 4,379,248               4,271,440               6,243,536               418,474                 371,574                  535,761                  

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 3

ุ , , , , , , , , ,

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 1,570,912,892        1,774,733,549        2,011,977,703        1,081,886,623       1,333,137,987        1,576,063,461        

รวมสินทรัพย 3,961,331,552        4,286,992,042        4,323,883,591        3,022,050,485       3,388,840,799        3,448,750,603        

________________________________  ______________________________

     (นายสมเกียรติ วงศาโรจน)

                กรรมการ

    (นางสาวอังคกาญจน ตันติวิรุฬห)        

                กรรมการ                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 3หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 3



บริษัท ริช เอเชีย สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555
หมายเหตุ "ปรับปรุงใหม" "ปรับปรุงใหม" "ปรับปรุงใหม" "ปรับปรุงใหม"

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินกูยืมท่ีถึงกําหนดชําระ 18 - 1,031,357,753        745,719,505           - 1,031,357,753        745,719,505           

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 19 749,514,484           103,768,841           217,541,410           734,529,387          79,855,751             213,819,224           

เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น - กิจการอื่น 20 579,383,325           627,680,389           472,546,129           469,385,155          533,198,317           384,446,525           

เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 5,21 12,438,208             13,371,796             9,388,691               17,416,367            13,939,617             10,702,752             

สวนของหนี้สินท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป

- หน้ีสินภายใตสัญญาเชาการเงิน 23 915,693                  819,158                  774,722                  459,007                 742,523                  698,032                  

- หน้ีสินภายใตสัญญาปรับโครงสรางหน้ี 24 44,200,000             248,666,609           19,664,781             44,200,000            248,666,609           19,664,781             

เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการอื่นและบุคคลอื่น 22 304,225,761           300,000,000           300,000,000           - - -

เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 5 5,000,000               5,000,000               - 53,863,508            48,465,508             -

ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 10,267,794             288,336                  1,171,078               - - -

ดอกเบ้ียคางจาย 175,374,554           274,492,237           48,087,506             627,404                 182,472,338           39,021,507             

เงินรับลวงหนาคาสินคา 16,635,500             9,411,221               40,678,697             7,141,487              9,411,221               82,733,408             

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 1,510,929               6,586,368               1,787,481               5,031                    - -

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 1,899,466,248        2,621,442,708        1,857,360,000        1,327,627,346       2,148,109,637        1,496,805,734        

หน้ีสินไมหมุนเวียน

เจาหน้ีการคาระยะยาว 20 18,965,362             - - - - -

หน้ีสินภายใตสัญญาเชาการเงิน 23 414,502                  539,181                  1,358,340               - 459,007                  1,201,531               

หน้ีสินภายใตสัญญาปรับโครงสรางหน้ี 24 1,281,626,472        445,877,839           840,691,345           1,281,626,472       445,877,839           840,691,345           

ภาระผูกพันผลประโยชนของพนักงาน 25 4,863,847               4,344,664               3,852,038               1,932,128              1,622,185               1,335,220               

หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 3,30 175,458,024           220,402,365           247,423,281           - - 1,270,173               

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท

งบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 4

ญ , , , , , , , , ,

หน้ีสินไมหมุนเวียนอื่น 80,706                    80,706                    80,706                    - - -

รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน 1,481,408,913        671,244,755           1,093,405,710        1,283,558,600       447,959,031           844,498,269           

รวมหน้ีสิน 3,380,875,161        3,292,687,463        2,950,765,710        2,611,185,946       2,596,068,668        2,341,304,003        

________________________________  ______________________________

      (นายสมเกียรติ วงศาโรจน)

                  กรรมการ

     (นางสาวอังคกาญจน ตันติวิรุฬห)       

              กรรมการ                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 4หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 4



บริษัท ริช เอเชีย สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555
หมายเหตุ "ปรับปรุงใหม" "ปรับปรุงใหม" "ปรับปรุงใหม" "ปรับปรุงใหม"

สวนของผูถือหุน

ทุนจดทะเบียน 26

- หุนสามัญ - 1,500,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท ในป 2554

- หุนสามัญ - 4,000,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท ในป 2555 และ 2556 4,000,000,000        4,000,000,000        1,500,000,000        4,000,000,000       4,000,000,000        1,500,000,000        

ทุนท่ีออกและชําระเต็มมูลคาแลว

จํานวน 1,000,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท ในป 2554

จํานวน 1,002,913,226 หุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท ในป 2555 และ 2556 1,002,913,226        1,002,913,226        1,000,000,000        1,002,913,226       1,002,913,226        1,000,000,000        

สวนเกินมูลคาหุน 26 413,966,850           413,966,850           415,423,463           413,966,850          413,966,850           415,423,463           

ขาดทุนสะสม (1,177,711,855)       (819,794,232)          (464,198,471)          (1,006,015,537)      (612,676,342)          (307,976,863)          

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน 73,720,979             62,289,376             58,826,799             - (11,431,603)            -

รวมสวนของผูถือหุนของบริษัทใหญ 312,889,200           659,375,220           1,010,051,791        410,864,539          792,772,131           1,107,446,600        

สวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม 267,567,191           334,929,359           363,066,090           - - -

รวมสวนของผูถือหุน 580,456,391           994,304,579           1,373,117,881        410,864,539          792,772,131           1,107,446,600        

รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 3,961,331,552        4,286,992,042        4,323,883,591        3,022,050,485       3,388,840,799        3,448,750,603        

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 5

________________________________  ______________________________

       (นายสมเกียรติ วงศาโรจน)

                กรรมการ                กรรมการ                

     (นางสาวอังคกาญจน ตันติวิรุฬห)       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 5หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 5



บริษัท ริช เอเชีย สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 

2556 2555 2556 2555

หมายเหตุ ปรับปรุงใหม ปรับปรุงใหม

รายได

รายไดจากการขาย 3,452,732,142        2,926,666,552        2,851,821,240        2,186,399,365        

รายไดจากการบริการ 117,364,622           91,169,227             - -

รายไดอื่น 27 38,938,892             44,807,900             35,641,190             75,823,920             

รวมรายได 3,609,035,656        3,062,643,679        2,887,462,430        2,262,223,285        

คาใชจาย 28

ตนทุนขาย 3,487,417,795        3,001,383,550        2,844,941,618        2,196,296,763        

ตนทุนบริการ 107,645,609           104,995,084           - -

คาใชจายในการขาย 11,708,614             8,488,655               2,196,808               4,374,869               

คาใชจายในการบริหาร 94,927,602             71,136,298             67,889,384             45,194,253             

ขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย 70,834,025             3,725,011               70,834,025             3,725,011               

ขาดทุนจากการดอยคาเงนิลงทุนในบริษัทยอย 14 - - 85,235,086             77,602,426             

หนี้สงสัยจะสูญ (รายการโอนกลับ) 8,049,858               (26,273,314)            5,668,291               (26,381,191)            

คาตอบแทนผูบริหาร 5 10,894,855             10,076,328             10,894,855             10,076,328             

ตนทุนทางการเงิน 274,482,620           337,970,698           193,141,558           257,304,478           

รวมคาใชจาย 4,065,960,978        3,511,502,310        3,280,801,625        2,568,192,937        

ขาดทุนกอนภาษีเงินได (456,925,322)          (448,858,631)          (393,339,195)          (305,969,652)          

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 6

รายได (คาใชจาย) ภาษีเงินได 30 31,645,531             23,026,639             - 1,270,173               

ขาดทุนสําหรับป (425,279,791)          (425,831,992)          (393,339,195)          (304,699,479)          

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน 

 - การเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมของหลักทรัพยเผื่อขาย - (11,431,603)            - (11,431,603)            

 - ปรับปรุงขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมเปนขาดทุนจากการ

   จําหนายเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย 11,431,603             - 11,431,603             -

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป (413,848,188)          (437,263,595)          (381,907,592)          (316,131,082)          

การแบงปนขาดทุนสําหรับป

สวนท่ีเปนของผูถือหุนบริษัทใหญ (357,917,623)          (355,595,761)          (393,339,195)          (304,699,479)          

สวนท่ีเปนของสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม (67,362,168)            (70,236,231)            - -

(425,279,791)          (425,831,992)          (393,339,195)          (304,699,479)          

การแบงปนขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

สวนท่ีเปนของผูถือหุนบริษัทใหญ (346,486,020)          (367,027,364)          (381,907,592)          (316,131,082)          

สวนท่ีเปนของสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม (67,362,168)            (70,236,231)            - -

(413,848,188)          (437,263,595)          (381,907,592)          (316,131,082)          

ขาดทุนตอหุนขั้นพื้นฐาน 

สวนท่ีเปนของผูถือหุนบริษัทใหญ (บาท) 31 (0.357)                    (0.355)                    (0.392)                    (0.304)                    

____________________________

           (นายสมเกียรติ วงศาโรจน)

                        กรรมการ

                                                                                      (นางสาวอังคกาญจน ตันติวิรุฬห)        

                                                                                            กรรมการ                

____________________________
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บริษัท ริช เอเชีย สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

สวนเกินจากการ การเปลี่ยนแปลง รวม องคประกอบอื่น รวม

ทุนที่ออกและ เปลี่ยนแปลงสวนไดเสีย มูลคายุติธรรมของ ของสวนของผูถือหุน สวนของผูถือหุน สวนของสวนไดเสียที่ รวม

หมายเหตุ ชําระเต็มมูลคาแลว สวนเกินมูลคาหุน กําไร (ขาดทุน) สะสม ในบริษัทยอย หลักทรัพยเผื่อขาย สวนของบริษัทใหญ ไมมีอํานาจควบคุม สวนของผูถือหุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 ตามที่เคยรายงานไว 1,000,000,000                 415,423,463                    (255,704,191)                   30,419,757                      - 30,419,757                             1,190,139,029                 424,311,672                   1,614,450,701               

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 3 - - (208,494,280)                   28,407,042                      - 28,407,042                             (180,087,238)                   (61,245,582)                   (241,332,820)                 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 ปรับปรุงใหม 1,000,000,000                 415,423,463                    (464,198,471)                   58,826,799                      - 58,826,799                             1,010,051,791                 363,066,090                   1,373,117,881               

ปรับปรุงสวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสวนไดเสียในบริษัทยอย - - - 178,533                           - 178,533                                  178,533                           (178,533)                        -

สวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสวนไดเสียในบริษัทยอย 14 - - - 14,715,647                      - 14,715,647                             14,715,647                      (14,715,647)                   -

เพิ่มทุน 26 2,913,226                        (1,456,613)                       - - - - 1,456,613                        - 1,456,613                      

สวนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมเพิ่มขึ้น 14 - - - - - - - 56,993,680                     56,993,680                    

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป - - (355,595,761)                   - (11,431,603)                       (11,431,603)                           (367,027,364)                   (70,236,231)                   (437,263,595)                 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 1,002,913,226                 413,966,850                    (819,794,232)                   73,720,979                      (11,431,603)                       62,289,376                             659,375,220                    334,929,359                   994,304,579                  

ขาดทนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป - - (357 917 623)                   - 11 431 603                        11 431 603                             (346 486 020)                   (67 362 168)                   (413 848 188)                 

บาท

งบการเงินรวม

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
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ขาดทุนเบดเสรจรวมสาหรบป - - (357,917,623)                   - 11,431,603                        11,431,603                             (346,486,020)                   (67,362,168)                   (413,848,188)                 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 1,002,913,226                 413,966,850                    (1,177,711,855)                73,720,979                      - 73,720,979                             312,889,200                    267,567,191                   580,456,391                  

____________________________ ____________________________

(นางสาวอังคกาญจน ตันติวิรุฬห) (นายสมเกียรติ วงศาโรจน)

กรรมการ กรรมการ
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บริษัท ริช เอเชีย สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

องคประกอบอื่นของ

สวนของผูถือหุน

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ทุนที่ออกและ การเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรม รวม

หมายเหตุ ชําระเต็มมูลคาแลว สวนเกินมูลคาหุน กําไร (ขาดทุน) สะสม ของหลักทรัพยเผื่อขาย สวนของผูถือหุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 ตามที่เคยรายงานไว 1,000,000,000                415,423,463                    (306,706,690)                  - 1,108,716,773                  

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 3 - - (1,270,173)                      - (1,270,173)                        

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 ปรับปรุงใหม 1,000,000,000                415,423,463                    (307,976,863)                  - 1,107,446,600                  

เพิ่มทุน 26 2,913,226                       (1,456,613)                      - - 1,456,613                         

ขาดทนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป - - (304 699 479)                  (11 431 603)                               (316 131 082)                    

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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ขาดทุนเบดเสรจรวมสาหรบป - - (304,699,479)                  (11,431,603)                               (316,131,082)                    

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 1,002,913,226                413,966,850                    (612,676,342)                  (11,431,603)                               792,772,131                     

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป - - (393,339,195)                  11,431,603                                 (381,907,592)                    

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาม 2556 1,002,913,226                413,966,850                    (1,006,015,537)               - 410,864,539                     

____________________________ ____________________________

(นางสาวอังคกาญจน ตันติวิรุฬห) (นายสมเกียรติ วงศาโรจน)

กรรมการ กรรมการ
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บริษัท ริช เอเชีย สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

2556 2555 2556 2555

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

ขาดทุนกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล (456,925,322)         (448,858,631)         (393,339,195)         (305,969,652)         

รายการปรับปรุง

คาเส่ือมราคา 128,989,216          135,520,526          10,535,838            17,175,858            

หนี้สงสัยจะสูญ(รายการโอนกลับ) 8,049,858              (26,273,314)           5,668,291              (26,381,191)           

ขาดทุนจากการไมไดรับคืนภาษีหัก ณ ท่ีจาย - 1,516,597              - 1,298,093              

รายการขาดทุนจากการปรับมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเพ่ือคา 213,642                 45,318                   213,642                 45,318                   

รายการขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย 70,834,025            3,725,011              70,834,025            3,725,011              

รายการกําไรจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย - - - (5,328,909)             

รายการ(กําไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนท่ียังไมเกิดข้ึนจริง 6,755,798              (3,752,531)             5,661,327              (3,752,531)             

รายการ(กําไร)ขาดทุนจากการขายทรัพยสิน 1,573,967              (23,166,513)           (65,002)                  (57,770,513)           

ขาดทุนจากการตัดจําหนายทรัพยสิน 431,572                 4,895                     - 4,895                     

ขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุนในบริษัทยอย - - 85,235,086            77,602,426            

ขาดทุนจากมูลคาสินคาคงเหลือลดลง(รายการโอนกลับ) 2,067,850              (871,874)                (3,815,112)             3,041,618              

รายไดจากการตัดบัญชีคาใชจายคางจาย (777,341)               - - -

คาธรรมเนียมในการจัดหาเงินกูยืมตัดจาย - 5,834,998              - 5,834,998              

ผลประโยชนของพนักงาน 360,338                 351,350                 234,084                 224,197                 

ดอกเบี้ยรับ (76,586)                 (160,977)                - (305,629)                

ดอกเบี้ยจายผลประโยชนของพนักงาน 158,845                 141,276                 75,859                   62,768                   

ดอกเบี้ยจาย 272,359,350          332,338,691          191,939,449          252,034,036          

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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จ 7 ,359,350          33 ,338,69          9 ,939, 9          5 ,03 ,036          

กําไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน 34,015,212            (23,605,178)           (26,821,708)           (38,459,207)           

สินทรัพยดําเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นกิจการอื่น 234,131,826          (636,643,480)         163,178,963          (524,666,066)         

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวของกัน - - (89,819,223)           (2,192,863)             

สินคาคงเหลือ (156,225,355)         (32,472,683)           (20,302,523)           (70,256,119)           

เงินจายลวงหนาคาสินคา 27,936,025            371,375,117          59,871,688            358,894,701          

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (374,226)               (1,547,823)             906,554                 241,275                 

ลูกหนี้อื่นจากการขอคืนเงินจายลวงหนาคาสินคา - 4,926,993              - 4,926,993              

เงินประกันผลงาน (20,935,687)          (2,355,080)             - -

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น (107,808)               1,972,097              (46,900)                  164,187                 

หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นกิจการอื่น (36,117,320)          259,778,796          (71,511,989)           195,853,337          

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวของกัน (933,588)               3,983,105              116,520                 2,488,279              

เงินรับลวงหนาคาสินคา 7,224,279              (31,267,476)           (2,269,735)             (73,322,186)           

หนี้สินหมุนเวียนอื่น (5,075,439)            7,161,718              5,031                     -

เงินสดรับ(จาย)จากกิจกรรมดําเนินงาน 83,537,919            (78,693,894)           13,306,678            (146,327,669)         

เงินสดรับภาษีเงินไดนิติบุคคลและภาษีถูกหัก ณ ท่ีจาย 1,107,255              - - -

เงินสดจายภาษีเงินไดนิติบุคคลและภาษีถูกหัก ณ ท่ีจาย (3,568,873)            (2,359,092)             (550,397)                (609,593)                

เงินสดรับในดอกเบี้ยรับ 626,915                 158,770                 - 311,099                 

เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)จากกิจกรรมดําเนินงาน 81,703,216            (80,894,216)           12,756,281            (146,626,163)         

____________________________      ____________________________

                                                                                                            (นางสาวอังคกาญจน ตันติวิรุฬห)              

กรรมการ                        

(นายสมเกียรติ วงศาโรจน)

กรรมการ
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บริษัท ริช เอเชีย สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

2556 2555 2556 2555

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารที่มีขอจํากัดการใชลดลง (เพ่ิมข้ึน) 23,983,776            (25,177,790)           28,055,818            (26,888,374)           

เงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย - - - 56,993,680            

เงินสดรับจากการจําหนายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 225,836                 6,114,947              93,673                   40,085,190            

เงินสดรับจากการจําหนายอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 5,675,495              43,161,264            - 43,161,264            

เงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย 70,155,752            43,271,581            70,155,752            43,271,581            

เงินสดรับจากเงินใหกูยืมระยะส้ันบริษัทยอย - - - 49,608,591            

เงินสดจายในเงินใหกูยืมระยะส้ันบริษัทยอย - - - (45,428,591)           

เงินสดจายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ (61,167,415)          (2,435,459)             (77,822)                  (1,086,392)             

เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)จากกิจกรรมลงทุน 38,873,444            64,934,543            98,227,421            159,716,949          

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอย - 56,993,680            - -

เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 41,954,831            62,229,612            50,882,822            42,038,710            

เงินสดจายในหนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน (28,145)                 (774,722)                (742,523)                (698,032)                

เงินสดจายในเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - (42,819,343)           - (42,819,343)           

เงินสดจายในหนี้สินตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้ (133,890,957)         - (133,890,957)         

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะส้ันจากบริษัทยอย - - 197,345,000          87,597,907            

เงินสดจายในเงินกูยืมระยะส้ันจากบริษัทยอย - - (191,947,000)         (39,132,399)           

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะส้ันจากบุคคลที่เกี่ยวของกัน 5,000,000              5,000,000              - -

เงินสดจายในเงินกูยืมระยะส้ันจากบุคคลที่เกี่ยวของกัน (5,000,000)            - - -

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะส้ันจากบุคคลอื่น 8,026,834              - - -

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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ู ุ

เงินสดจายในเงินกูยืมระยะส้ันจากบุคคลอื่น (4,013,417)            - - -

เงินสดรับจากการเพิ่มทุน - 1,456,613              - 1,456,613              

เงินสดจายในดอกเบี้ยจาย (35,651,326)          (72,617,166)           (32,818,110)           (72,154,994)           

เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน (123,602,180)         9,468,674              (111,170,768)         (23,711,538)           

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลงสุทธิ (3,025,520)            (6,490,999)             (187,066)                (10,620,752)           

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป 7,930,149              14,421,148            3,482,095              14,102,847            

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป 4,904,629              7,930,149              3,295,029              3,482,095              

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม

รายการที่มิใชเงินสด

1. ซ้ือสินทรัพยถาวรเปนเงินเชื่อ 4,707,345              - 2,037,500              -

2. ขายสินทรัพยถาวรเปนเงินเชื่อ - 14,075,333            - 12,645,885            

3. หักกลบหนี้ระหวางลูกหนี้การคาและเจาหนี้การคา 4,334,756              98,900,381            - 43,349,013            

4. โอนหนี้สินภายใตสัญญาปรับโครงสรางหนี้เปนเงินกูยืมท่ีถึงกําหนดชําระ - 1,031,357,753       - 1,031,357,753       

5. โอนหนี้สินภายใตสัญญาปรับโครงสรางหนี้เปนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 564,980,226          - 564,980,226          -

6. โอนเงินกูยืมท่ีถึงกําหนดชําระเปนหนี้สินภายใตสัญญาปรับโครงสรางหนี้ 1,031,357,753       - 1,031,357,753       -

7. โอนดอกเบี้ยคางจายเปนหนี้สินภายใตสัญญาปรับโครงสรางหนี้ 286,919,841          - 286,919,841          -

8. เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายลดลงจากขาดทุนท่ียังไมเกิดข้ึน - 11,431,604            - 11,431,604            

9. เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินลดลงจากการโอนอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนชําระหนี้ - 54,870,896            - 54,870,896            

____________________________      ____________________________

                                                                                                            (นางสาวอังคกาญจน ตันติวิรุฬห)              

กรรมการ                        

(นายสมเกียรติ วงศาโรจน)

กรรมการ
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
 

งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยกรรมการเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2557 
 

1. ขอมูลท่ัวไป และการดําเนินงานตอเนื่อง   
 

1.1. ขอมูลท่ัวไป 
 

บริษัทฯ ไดจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เปนนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัด เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2542 
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0107549000050 และไดจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2549 โดยมี
สํานักงานแหงใหญต้ังอยูเลขที่ 636 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 
 

บริษัทและบริษัทยอยประกอบธุรกิจ ผลิตและจําหนายทอเหล็ก เศษเหล็ก เหล็กรูปพรรณ และประกอบธุรกิจผลิตและจําหนาย
เสาเข็มพรอมบริการขนสง และบริการตอกเสาเข็ม (บริษัท และบริษัทยอย รวมเรียกวา “กลุมบริษัท”) 
 

1.2. การดําเนินงานตอเนื่อง 
 

กลุมบริษัทและบริษัท มีผลขาดทุนจากการดําเนินงาน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เปนจํานวน 425.28 ลานบาท และ 
393.34 ลานบาท (ป 2555 : จํานวน  425.83 ลานบาท และ 304.70 ลานบาท  ตามลําดับ) ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2555 กลุมบริษัท
และบริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนมากกวาสินทรัพยหมุนเวียน จํานวน 109.18 ลานบาท และ 92.41 ลานบาท นอกจากนี้กลุมบริษัท
ยังมีคดีความฟองรองซึ่งอยูระหวางการดําเนินการ ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 36 ปจจัยเหลานี้แสดงถึงความไม
แนนอนเกี่ยวกับความสามารถในการดําเนินงานตอเนื่องของกลุมบริษัทและบริษัท งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามเกณฑการ
ดําเนินงานตอเนื่อง โดยยังไมรวมรายการปรับปรุงใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น (รวมทั้งผลของรายการปรับปรุงใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับ
มูลคาสินทรัพยของกลุมบริษัทและบริษัทหรือบริษัทยอย) หากกลุมบริษัทและบริษัทไมสามารถกอใหเกิดกระแสเงินสดที่
เพียงพอในการดําเนินงาน อยางไรก็ตามฝายบริหารเชื่อวา แผนการจัดหาเงินทุนของกลุมบริษัทและบริษัทจะประสบผลสําเร็จ  
 

2. เกณฑการจัดทํางบการเงิน 
 

2.1 งบการเงินนี้นําเสนอเพื่อวัตถุประสงคของการรายงานเพื่อใชในประเทศและจัดทําเปนภาษาไทย งบการเงินฉบับ
ภาษาอังกฤษไดจัดทําขึ้นเพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงินที่ไมคุนเคยกับภาษาไทย 
 

งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ 
(“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบ และประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่เกี่ยวของ   
 

งบการเงินนี้จัดทําและแสดงหนวยเงินตราเปนเงินบาท ขอมูลทางการเงินทั้งหมดมีการปดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
เพื่อใหแสดงเปนหลักพันบาท เวนแตที่ระบุไวเปนอยางอื่น 
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งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นโดยถือหลักเกณฑการบันทึกตามราคาทุนเดิม เวนแตที่ไดเปดเผยเปนอยางอื่นในนโยบายการ
บัญชี 
 

2.2 เกณฑการจัดทํางบการเงินรวม 
 

ก) งบการเงินรวมนี้จัดทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท ริช เอเชีย สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ดังนี้ 
 

      สัดสวนการถือหุน 
    พันบาท  ทั้งทางตรงและทางออม 

    ทุนชําระแลว  ของบริษัท (รอยละ) 
ช่ือบริษัท  ลักษณะธุรกิจ  2556  2555  2556  2555 

บริษัท ไทย เนชั่นแนล โปรดัคท จํากัด    ผลิตเสาเข็มพรอมบริการขนสง 
และตอกเสาเข็ม 

 261,006  261,006  100.00 100.00 

บริษัท สยาม เฟอรโร อินดัสทรี จํากัด    ผลิต และจําหนายเหล็ก รูปพรรณ 
ทอเหล็กตางๆและรับจางผลิต 

 441,701  441,701  51.88 51.88 

 

ข) บริษัทนํางบการเงินของบริษัทยอยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมตั้งแตวันที่บริษัทมีอํานาจในการควบคุมบริษัทยอย
จนถึงวันที่บริษัทสิ้นสุดการควบคุมบริษัทยอยนั้น 
 

ค)  งบการเงินของบริษัทยอยไดจัดทําขึ้นโดยใชนโยบายการบัญชีที่สําคัญเชนเดียวกันกับของบริษัท 
 

ง) ยอดคงคางระหวางบริษัทและบริษัทยอย รายการคาระหวางกันที่มีสาระสําคัญไดถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แลว 
 

จ) สวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม คือ จํานวนกําไรหรือขาดทุน และสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอยสวนที่
ไมไดเปนของบริษัท ซึ่งแสดงเปนรายการแยกตางหากในสวนของกําไรหรือขาดทุนรวม และสวนของผูถือหุนในงบแสดงฐานะ
การเงินรวม 
 

2.3 บริษัทจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชนตอสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทยอยตามวิธีราคาทุน 
 

3.  การประกาศใชมาตรฐานการบัญชีใหม 
 

สภาวิชาชีพบัญชีไดออกมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและแนวปฏิบัติ 
ทางบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช ดังตอไปนี้ 
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ก) มีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มตนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 
 

มาตรฐานการบัญชี 
      ฉบับที่ 12 ภาษีเงินได 

ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือ 
จากรัฐบาล 

ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 8 สวนงานดําเนินงาน 
การตีความมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 10 ความชวยเหลือจากรัฐบาล-กรณีที่ไมมีความเกี่ยวของอยางเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรม 
ดําเนินงาน 

ฉบับที่ 21 ภาษีเงินได-การไดรับประโยชนจากสินทรัพยที่ไมไดคิดคาเสื่อมราคาที่ตีราคาใหม 
ฉบับที่ 25 ภาษีเงินได-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถือหุน 

แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนและการรับโอนสินทรัพยทางการเงิน 
 

กลุมบริษัทและบริษัท ไดเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนํามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่องภาษีเงินได ที่มีผล
บังคับใช มาถือปฏิบัติ ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาวแสดงเปนรายการแยกตางหากในงบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน 
 

จํานวนเงินของรายการปรับปรุงที่มีผลกระทบตอรายการในงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ มีดังนี้  
 

 พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 ธันวาคม 
2556 

31 ธันวาคม 
2555 

1 มกราคม 
2555 

31 ธันวาคม 
2556 

31 ธันวาคม 
2555 

1 มกราคม 
2555 

งบแสดงฐานะการเงิน        
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น 2,426 2,727 6,090 - - - 
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น 175,458 220,402 247,423 - - 1,270 
สวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมี 
อํานาจควบคุมในบริษัทยอยลดลง (52,625) (64,320) (61,246) - - - 
สวนเกินจากการเปลี่ยนแปลงสวนไดเสีย
ในบริษัทยอยเพิ่มขึ้น 35,286 35,286 28,407 - - - 
กําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรลดลง (155,693) (188,641) (208,494) - - (1,270) 
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 พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ     
ภาษีเงินไดลดลง (44,643) (23,658) - (1,270) 
กําไรสวนที่เปนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมี     
อํานาจควบคุมของบริษัทยอยเพิ่มขึ้น 11,695 4,027 - - 
กําไรสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญเพิ่มขึ้น 32,948 19,631 - 1,270 
กําไรตอหุนเพิ่มขึ้น 0.033 0.020 - 0.001 

 

ข) มาตรฐานการบัญชีใหมที่ยังไมมีผลบังคับใช 
 

ในระหวางป 2556 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางเงิน การตีความมาตรฐาน
การบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และกําหนดใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่
เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม ในปดังตอไปนี้ 
 

  วันที่มีผลบังคับใช 
มาตรฐานการบัญชี  
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) การนําเสนองบการเงิน 1 มกราคม 2557 
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 1 มกราคม 2557 
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได 1 มกราคม 2557 
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555) สัญญาเชา 1 มกราคม 2557 
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555) รายได 1 มกราคม 2557 
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชนของพนักงาน 1 มกราคม 2557 
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ตางประเทศ 
1 มกราคม 2557 

ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555) การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 1 มกราคม 2557 
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษัทรวม 1 มกราคม 2557 
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555) สวนไดเสียในการรวมคา 1 มกราคม 2557 
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหวางกาล 1 มกราคม 2557 
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555) การดอยคาของสินทรัพย 1 มกราคม 2557 
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไมมตัีวตน 1 มกราคม 2557 
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  วันที่มีผลบังคับใช 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ 1 มกราคม 2557 
ฉบับที่ 4 สัญญาประกันภัย 1 มกราคม 2559 
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก 1 มกราคม 2557 
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555) สวนงานดําเนินงาน 1 มกราคม 2557 
การตีความมาตรฐานการบัญชี  
ฉบับที่ 15 สัญญาเชาดําเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ใหแกผูเชา 1 มกราคม 2557 
ฉบับที่ 27 การประเมินเนื้อหาสัญญาเชาที่ทําขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย 1 มกราคม 2557 
ฉบับที่ 29 การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2557 
ฉบับที่ 32 สินทรัพยไมมีตัวตน - ตนทุนเว็บไซต 1 มกราคม 2557 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบับที่ 1 การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ และ

หนี้สินที่มีลักษณะคลายคลึงกัน 
1 มกราคม 2557 

ฉบับที่ 4 การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม 1 มกราคม 2557 
ฉบับที่ 5 สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและการปรับ 

ปรุงสภาพแวดลอม 
1 มกราคม 2557 

ฉบับที่ 7 การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 เรื่อง 
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟอรุนแรง 

1 มกราคม 2557 

ฉบับที่ 10 งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา 1 มกราคม 2557 
ฉบับที่ 12 ขอตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2557 
ฉบับที่ 13 โปรแกรมสิทธพิิเศษแกลูกคา 1 มกราคม 2557 
ฉบับที่ 17 การจายสินทรัพยที่ไมใชเงินสดใหเจาของ 1 มกราคม 2557 
ฉบับที่ 18 การโอนสินทรัพยจากลูกคา 1 มกราคม 2557 

 

ฝายบริหารของกลุมบริษัทและบริษัท ไดพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการใชมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวตอ
งบการเงินของกลุมบริษัทและบริษัท ซึ่งคาดวาไมมีผลกระทบที่มีสาระสําคัญตองบการเงินในงวดที่ถือปฏิบัติ   
 

4. สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 
 

เงินตราตางประเทศ 
 

รายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ 
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สินทรัพยและหนี้สินที่เปนตัวเงินและเปนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน แปลงคาเปนเงินบาทโดยใช
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กําไรหรือขาดทุนจากการแปลงคาจะบันทึกในกําไรหรือขาดทุน 
 

สินทรัพยและหนี้สินที่ไมเปนตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศซึ่งบันทึกตามเกณฑราคาทุนเดิม แปลง
คาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ 
 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคลองสูง ซึ่งถึงกําหนด
จายคืนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือนนับจากวันที่ไดมาและไมมีขอจํากัดในการเบิกใช  
 

ลูกหนี้การคา และลูกหนี้อ่ืน 
 

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น แสดงในราคาตามใบแจงหนี้หักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ กลุมบริษัทและบริษัท บันทึกคาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณที ่อาจเกิดขึ ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี ้ไมได ซึ ่งโดยทั ่วไปพิจารณาจาก
ประสบการณการเก็บเงินและการวิเคราะหอายุหนี้ ลูกหนี้จะถูกตัดจําหนายบัญชีเมื่อทราบวาเปนหนี้สูญ 
 

เงินลงทุน 
 

เงินลงทุนในบริษัทยอย 
 

เงินลงทุนในบริษัทยอยในงบการเงินเฉพาะกิจการ บันทึกบัญชีโดยใชวิธีราคาทุนหักดวยผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม 
 

เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนอื่น 
 

ตราสารหนี้และตราสารทุนซึ่งเปนหลักทรัพยในความตองการของตลาดซึ่งถือไวเพื่อคาจัดประเภทเปนสินทรัพยหมุนเวียนและ
แสดงในมูลคายุติธรรม  กําไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพยไดบันทึกในกําไรหรือขาดทุน 
 

ตราสารหนี้ซึ่งกลุมบริษัทและบริษัท ต้ังใจและสามารถถือจนครบกําหนด จัดประเภทเปนเงินลงทุนที่ถือจนครบกําหนด   และ
แสดงในราคาทุนตัดจําหนายหักดวยผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม ผลตางระหวางราคาทุนที่ซื้อมากับมูลคาไถถอนของ
ตราสารหนี้จะถูกตัดจายโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงตลอดอายุของตราสารหนี้ที่เหลือ 
 

ตราสารหนี้และตราสารทุนซึ่งเปนหลักทรัพยในความตองการของตลาด นอกเหนือจากที่ถือไวเพื่อคาหรือต้ังใจถือไวจนครบ
กําหนดจัดประเภทเปนเงินลงทุนเผื่อขาย  ภายหลังการรับรูมูลคาในครั้งแรก เงินลงทุนเผื่อขายแสดงในมูลคายุติธรรม และการ
เปลี่ยนแปลงที่ไมใชผลขาดทุนจากการดอยคาบันทึกโดยตรงในสวนของผูถือหุน  สวนผลขาดทุนจากการดอยคารับรูในกําไร
หรือขาดทุน  เมื่อมีการจําหนายเงินลงทุนจะรับรูผลกําไรหรือขาดทุนที่เคยบันทึกในสวนของผูถือหุนโดยตรงเขาในกําไรหรือ
ขาดทุน  ในกรณีที่เปนเงินลงทุนประเภทที่มีดอกเบี้ยจะบันทึกดอกเบี้ยในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง 
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เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไมใชหลักทรัพยในความตองการของตลาดแสดงในราคาทุนหักดวยผลขาดทุนจากการดอยคา
สะสม 
 

มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินสําหรับหลักทรัพยเพื่อคาและหลักทรัพยเผื่อขายจะใชราคาเสนอซื้อ ณ วันที่รายงาน 
 

การจําหนายเงินลงทุน 
 

เมื่อมีการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางจํานวนเงินสุทธิที่ไดรับและมูลคาตามบัญชี รวมถึงผลกําไรหรือขาดทุนจากการตี
ราคาหลักทรัพยที่เกี่ยวของที่เคยบันทึกในสวนของผูถือหุนจะถูกบันทึกในกําไรหรือขาดทุน 
 

ในกรณีที่กลุมบริษัทและบริษัท จําหนายเงินลงทุนที่ถืออยูเพียงบางสวน การคํานวณตนทุนสําหรับเงินลงทุนที่จําหนายไปและ
เงินลงทุนที่ยังถืออยูใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 
 

สินคาคงเหลือ 
 

สินคาคงเหลือแสดงดวยราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา ราคาทุนของสินคาคํานวณโดยวิธีถัวเฉลี่ย
เคลื่อนที่ ราคาทุนประกอบดวยตนทุนในการซื้อสินคาและคาใชจายทางตรงที่เกี่ยวของกับการซื้อสินคา เชน คาอากรขาเขา  
คาขนสง หักดวยสวนลดและเงินที่ไดรับคืนจากการซื้อ ราคาทุนของสินคาสําเร็จรูปและงานระหวางทําประกอบดวยคาวัตถุดิบ 
คาแรงทางตรง คาใชจายอื่นทางตรงและคาโสหุยในการผลิตซึ่งปนสวนตามเกณฑการดําเนินงานตามปกติ 
 

มูลคาสุทธิที่จะไดรับเปนการประมาณราคาที่จะขายไดจากการดําเนินธุรกิจปกติหักดวยประมาณการตนทุนที่จะผลิตใหเสร็จ
และตนทุนที่จําเปนตองจายไปเพื่อใหขายสินคานั้นได 
  

สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขาย  
 

สินทรัพยไมหมุนเวียน (หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก) จะถูกจัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพื่อขายเมื่อมูลคาตามบัญชีที่จะ
ไดรับคืนสวนใหญมาจากการขาย และการขายนั้นตองมีความเปนไปไดสูงมาก สินทรัพยไมหมุนเวียน (หรือกลุมสินทรัพยที่
ยกเลิก) นั้นจะวัดมูลคาดวยจํานวนที่ตํ่ากวาระหวางมูลคาตามบัญชีกับมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย หากมูลคาตามบัญชีที่
จะไดรับคืนสวนใหญมาจากการขายมากกวาที่จะไดรับคืนจากการใชสินทรัพยนั้นตอไป 
 

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 
 

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน หมายถึง ที่ดิน หรืออาคาร หรือสวนควบอาคาร หรือทั้งที่ดินและอาคาร ที่ถือครองไว เพื่อหา
ประโยชนจากรายไดคาเชา หรือจากการเพิ่มขึ้นของมูลคาของสินทรัพย หรือทั้งสองอยาง ทั้งนี้ ไมไดมีไวเพื่อใชในการผลิตหรือ
จัดหาสินคาหรือใหบริการ ไมไดมีไวเพื่อใชในการบริหารงานของกิจการ ไมไดมีไวเพื่อขายตามลักษณะการประกอบธุรกิจ
ตามปกติ 
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กลุมบริษัทและบริษัท บันทึกมูลคาเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนในราคาทุน หลังจากนั้นกลุมบริษัทและบริษัทจะ
บันทึกอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนดวยราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผื่อการดอยคา (ถามี) 
 

คาเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนคํานวณจากราคาทุนโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชนโดยประมาณ  
20 - 38 ป คาเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนรวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน 
 

ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนประเภทที่ดิน 
 

กลุมบริษัทและบริษัท รับรูผลตางระหวางจํานวนเงินที่ไดรับสุทธิจากการจําหนายกับมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยในสวนของ
กําไรหรือขาดทุนในงวดที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนออกจากบัญชี 
 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณและคาเสื่อมราคา 
 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณแสดงดวยราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม และผลขาดทุนจากการดอยคาสะสมของสินทรัพย (ถามี) 

 

ราคาทุนรวมถึงตนทุนทางตรง ที่เกี่ยวของกับการไดมาของสินทรัพย ตนทุนของการกอสรางสินทรัพยที่กิจการกอสรางเอง 
รวมถึงตนทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และตนทุนทางตรงอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดหาสินทรัพยเพื่อใหสินทรัพยน้ันอยูใน
สภาพที่พรอมจะใชงานไดตามความประสงค  ตนทุนในการรื้อถอน การขนยาย การบูรณะสถานที่ต้ังของสินทรัพยและตนทุน
การกูยืม  
 

สวนประกอบของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณแตละรายการที่มีอายุการใหประโยชนไมเทากันตองบันทึกแตละ
สวนประกอบที่มีนัยสําคัญแยกตางหากจากกัน 
 

กําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ คือผลตางระหวางสิ่งตอบแทนสุทธิที่ไดรับจากการจําหนายกับ
มูลคาตามบัญชีของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ โดยรับรูสุทธิเปนรายไดอื่นหรือคาใชจายอื่นในกําไรหรือขาดทุน 
 

ตนทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง 
 

ตนทุนในการเปลี่ยนแทนสวนประกอบจะรับรูเปนสวนหนึ่งของมูลคาตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ  ถามีความ
เปนไปไดคอนขางแนที่กลุมบริษัทและบริษัท จะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลคา
ตนทุนของรายการนั้นไดอยางนาเชื่อถือ ช้ินสวนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดจําหนายตามมูลคาตามบัญชี ตนทุนที่เกิดขึ้นในการ
ซอมบํารุงที่ดิน อาคารและอุปกรณที่เกิดขึ้นเปนประจําจะรับรูในกําไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น 
 

คาเสื่อมราคา 
 

คาเสื่อมราคาคํานวณจากมูลคาเสื่อมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ ซึ่งประกอบดวยราคาทุนของสินทรัพยหรือตนทุนใน
การเปลี่ยนแทนอื่น หักดวยมูลคาคงเหลือของสินทรัพย 
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คาเสื่อมราคาบันทึกเปนคาใชจายในกําไรหรือขาดทุน คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามเกณฑอายุการใหประโยชนโดยประมาณของ
สวนประกอบของสินทรัพยแตละรายการ  ประมาณการอายุการใหประโยชนของสินทรัพยแสดงไดดังนี้ 
  

อาคารและสวนปรับปรุง 5,20 ป 
เครื่องจักร 5,10,20 ป 
เครื่องตกแตง ติดตั้งและเครื่องใชสํานักงาน 3,5 ป 
เครื่องมือและอุปกรณ 5 ป 
ยานพาหนะ 5 ป 

 

กลุมบริษัทและบริษัทไมคิดคาเสื่อมราคาสําหรับที่ดินและสินทรัพยที่อยูระหวางการกอสราง 
 

วิธีการคิดคาเสื่อมราคา อายุการใหประโยชนของสินทรัพย และมูลคาคงเหลือ ถูกทบทวนอยางนอยที่สุดทุกสิ้นรอบปบัญชี และ
ปรับปรุงตามความเหมาะสม 
 

สินทรัพยไมมีตัวตน 
 

สินทรัพยไมมีตัวตนอื่นๆ ที่กลุมบริษัทและบริษัท ซื้อมาและมีอายุการใหประโยชน แสดงในราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสม
และขาดทุนจากการดอยคา 
 

รายจายภายหลังการรับรูรายการ 
 

รายจายภายหลังการรับรูรายการจะรับรูเปนสินทรัพยเมื่อกอใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเปนสินทรัพยที่
สามารถระบุไดที่เกี่ยวของนั้น  คาใชจายอื่นที่เกิดขึ้นภายหลัง รับรูในกําไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น 
 

คาตัดจําหนาย 
 

คาตัดจําหนายคํานวณโดยนําราคาทุนของสินทรัพยหักดวยมูลคาคงเหลือ 
 

คาตัดจําหนายรับรูในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสนตรงซึ่งโดยสวนใหญจะสะทอนรูปแบบที่คาดวาจะไดรับประโยชนในอนาคต
จากสินทรัพยนั้นตามระยะเวลาที่คาดวาจะไดรับประโยชนจากสินทรัพยไมมีตัวตน โดยเริ่มตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนเมื่อ
สินทรัพยนั้นพรอมที่จะใหประโยชนในอนาคต ระยะเวลาที่คาดวาจะไดรับประโยชนแสดงไดดังนี้ 
 

คาลิขสิทธิ์ซอฟทแวร 5 ป 
 

วิธีการตัดจําหนาย  ระยะเวลาที่คาดวาจะไดรับประโยชน และมูลคาคงเหลือ จะไดรับการทบทวนทุกสิ้นรอบปบัญชีและ
ปรับปรุงตามความเหมาะสม 
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การดอยคาของสินทรัพย 
 

ยอดสินทรัพยคงเหลือตามบัญชีของกลุมบริษัทและบริษัท ไดรับการทบทวน ณ ทุกวันที่ในงบแสดงฐานะการเงินวา มีขอบงช้ี
เรื่องการดอยคาหรือไมในกรณีที่มีขอบงช้ีจะทําการประมาณมูลคาสินทรัพยที่คาดวาจะไดรับคืน 
 

สินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนไมจํากัดและสินทรัพยที่ไมมีตัวตนซึ่งยังไมไดใช จะมีการทดสอบการดอยคาทุกป
และเมื่อมีขอบงช้ีเรื่องการดอยคา 
 

การรับรูขาดทุนจากการดอยคา  จะรับรูเมื่อมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย  หรือมูลคาตามบัญชีของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิด
เงินสดสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน ขาดทุนจากการดอยคาบันทึกในกําไรหรือขาดทุน 
 

การคํานวณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน 
 

มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพย  หมายถึงราคาขายสุทธิของสินทรัพย หรือมูลคาจากการใชของสินทรัพย แลวแตมูลคา
ใดจะสูงกวา ในการประเมินมูลคาจากการใชของสินทรัพย  ประมาณการกระแสเงินสดที่จะไดรับในอนาคตจะคิดลดเปนมูลคา
ปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดกอนคํานึงภาษีเงินไดเพื่อใหสะทอนมูลคาที่อาจประเมินไดในตลาดปจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและ
ความเสี่ยงที่มีตอสินทรัพย  สําหรับสินทรัพยที่ไมกอใหเกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอื่น ใหพิจารณา 
มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนใหสอดคลองกับหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่สินทรัพยนั้นมีความเกี่ยวของดวย 
 

การกลับรายการดอยคา 
 

กลุมบริษัทและบริษัท จะกลับรายการบัญชีขาดทุนจากการดอยคาเพียงเพื่อใหมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมเกินกวามูลคาตาม
บัญชีภายหลังหักคาเสื่อมราคาหรือคาตัดจําหนาย เสมือนหนึ่งไมเคยมีการบันทึกขาดทุนจากการดอยคามากอน  
 

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน 
 

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นแสดงในราคาทุน 
 

เงินกูยืม 
 

เงินกูยืมรับรูเมื่อเริ่มแรกดวยมูลคายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ไดรับหักดวยตนทุนการจัดทํารายการที่เกิดขึ้น ในเวลาตอมาจะวัด
มูลคาเงินกูยืมดวยวิธีราคาทุนตัดจําหนาย โดยผลตางระหวาง  สิ่งตอบแทน (หักดวยตนทุนการจัดทํารายการที่เกิดขึ้น) เมื่อเทียบ
กับมูลคาที่จายคนืเพื่อชําระหนี้นั้นจะรับรูในกําไรหรือขาดทุน โดยคาธรรมเนียมการจัดหาเงินกูยืมที่เกิดจากการจัดหาวงเงินกูยืม
ระยะสั้นเพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนระยะเวลา 1 ป จะตัดจายเปนคาใชจายทางการเงินตามวิธีเสนตรงตลอดชวงเวลาการกูยืม 
และคาธรรมเนียมการจัดหาเงินกูยืมที่เกิดจากการจัดหาวงเงินกูยืมระยะยาว จะตัดจายเปนคาใชจายทางการเงินตลอดชวงเวลา
การกูยืมตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง 
 

 



บริษัท ริช เอเชีย สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 

 

 
 

  

(นางสาวอังคกาญจน  ตันติวิรุฬห)  (นายสมเกียรติ  วงศาโรจน) 

กรรมการ  กรรมการ 

21 

ประมาณการหนี้สิน 
 

การประมาณการหนี้สินจะรับรูในงบแสดงฐานะการเงินก็ตอเมื่อกลุมบริษัทและบริษัท มีภาระหนี้สินเกิดขึ้นจากขอพิพาททาง
กฎหมายหรือภาระผูกพันซึ่งเปนผลมาจากเหตุการณจากอดีต และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาประโยชนเชิงเศรษฐกิจ
จะตองถูกจายไปเพื่อชําระภาระหนี้สินดังกลาว โดยภาระหนี้สินดังกลาวสามารถประมาณจํานวนเงินไดอยางนาเชื่อถือ ถา
ผลกระทบดังกลาวเปนนัยสําคัญ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะจายในอนาคตจะคิดลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดใน
ตลาดปจจุบันกอนคํานึงภาษีเงินได เพื่อใหสะทอนมูลคาที่อาจประเมินไดในตลาดปจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มี
ตอหนี้สนิ 
 

สัญญาเชาระยะยาว   
 

สัญญาเชาที่ดิน อาคาร และอุปกรณที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไดโอนไปใหกับผูเชาถือเปน
สัญญาเชาการเงิน สัญญาเชาการเงินจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนตามมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่เชาหรือมูลคาปจจุบันสุทธิ
ของจํานวนเงินที่ตองจายตามสัญญาเชาแลวแตมูลคาใดจะต่ํากวา โดยจํานวนเงินที่ตองจายจะแยกเปนสวนที่เปนคาใชจายทาง
การเงิน และสวนที่จะหักจากหนี้ตามสัญญา เพื่อทําใหอัตราดอกเบี้ยแตละงวดเปนอัตราคงที่สําหรับยอดคงเหลือของหน้ีสิน  
คาใชจายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในกําไรหรือขาดทุน  เมื่อมีการขายและเชากลับคืนตามสัญญาเชาการเงิน กําไรจากการ
ขายจะถูกทยอยรับรูตามระยะเวลาของสัญญาเชา  สินทรัพยที่เกิดจากสัญญาเชาการเงินจะคิดคาเสื่อมราคาตลอดอายุการให
ประโยชนของสินทรัพยนั้น   
 

สัญญาเชาสินทรัพยโดยที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญตกอยูกับผูใหเชาจะจัดเปนสัญญาเชา
ดําเนินงาน เงินทั้งหมดที่ตองจายภายใตสัญญาเชาดําเนินงานจะบันทึกในกําไรหรือขาดทุน โดยใชวิธีเสนตรงตลอดอายุของ
สัญญาเชานั้น  
 

คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเชาดําเนินงานกอนหมดอายุการเชา เชน เบี้ยปรับที่ตองจายใหแกผูใหเชา    จะบันทึกเปน
คาใชจายในรอบระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกนั้นเกิดขึ้น 
 

ผลประโยชนพนักงาน 
 

ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน 
 

กลุมบริษัทและบริษัท รับรูเงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเปนคาใชจายเมื่อเกิดรายการ 
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ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน 
 

โครงการสมทบเงิน 
 

โครงการสมทบเงินเปนโครงการผลประโยชนประเภทหลังออกจากงาน ซึ่งกิจการจายสมทบเปนจํานวนเงินที่แนนอนไปอีก
กิจการหนึ่งแยกตางหาก (กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ) และจะไมมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุมานที่จะตองจาย
สมทบเพิ่มเติม ภาระผูกพันในการสมทบเขาโครงการสมทบเงินจะถูกรับรูเปนคาใชจายพนักงานในกําไรหรือขาดทุนในรอบ
ระยะเวลาที่พนกังานไดทํางานใหกับกิจการ  
 

โครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน 
 

กลุมบริษัทและบริษัท มีภาระสําหรับเงินชดเชยที่ตองจายใหแกพนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งกลุมบริษัท
และบริษัทถือวาเงินชดเชยดังกลาวเปนโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานสําหรับพนักงาน  
 

กลุมบริษัทและบริษัทคํานวณหนี้สินโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานโดยใชวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไว 
(Projected Unit Credit Method) โดยนักคณิตศาสตรประกันภัยที่ไดรับอนุญาต วิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไวพิจารณา
วาการบริการในแตละงวดกอใหเกิดสิทธิในการไดรับผลประโยชนเพิ่มขึ้น และวัดมูลคาแตละหนวยแยกจากกันเพื่อรวมเปน
ภาระผูกพันงวดสุดทาย ตนทุนบริการในอดีตรับรูตามวิธีเสนตรงตลอดชวงอายุงานเฉลี่ยจนกวาผลประโยชนที่ปรับเปลี่ยนนั้น
จะตกเปนสิทธิขาดของพนักงาน  
 

ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย (Actuarial gains and losses) รับรูเปนรายการในกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้น  
 

รายได 
 

รายไดที่รับรูไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม และแสดงสุทธิจากสวนลดการคา 
 

รายไดจากการขายสินคา 
 

รายไดจากการขายสินคาจะรับรูในกําไรหรือขาดทุนเมื่อไดโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เปนสาระสําคัญของความเปน
เจาของสินคาที่มีนัยสําคัญไปใหกับผูซื้อแลว  และจะไมรับรูรายไดถาฝายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินคาที่ขายไปแลว
นั้นหรือมีความไมแนนอนที่มีนัยสําคัญในการไดรับประโยชนจากรายการบัญชีนั้น หรือไมอาจวัดมูลคาของจํานวนรายไดและ
ตนทุนที่เกิดขึ้นไดอยางนาเชื่อถือ  หรือมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนที่จะตองรับคืนสินคา 
 

รายไดจากการใหบริการ 
 

รายไดจากการใหบริการรับรูเมื่อมีการใหบริการ  
รายไดจากการใหบริการตอกเสาเข็ม รับรูเมื่อใหบริการตามจํานวนที่ตอกเสร็จ 
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รายไดคาเชา 
 

รายไดคาเชาสําหรับสัญญาเชาดําเนินงานรับรูในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา 
 

เงินปนผลรับ 
 

เงินปนผลรับบันทึกในกําไรหรือขาดทุนในวันที่มีสิทธิไดรับเงินปนผล 
 

ดอกเบี้ยรับ 
 

ดอกเบี้ยรับบันทึกในกําไรหรือขาดทุนตามเกณฑคงคาง 
 

คาใชจาย 
 

สัญญาเชาดําเนินงาน 
 

รายจายภายใตสัญญาเชาดําเนินงานบันทึกในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา 
 

คาเชาที่อาจเกิดขึ้นตองนํามารวมคํานวณจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายตามระยะเวลาที่คงเหลือของสัญญาเชา เมื่อไดรับการยืนยัน
การปรับคาเชา 
 

ตนทุนทางการเงิน 
 

ตนทุนทางการเงินประกอบดวยดอกเบี้ยจายของเงินกูยืมและประมาณการหนี้สินสวนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผานไป และสิ่ง
ตอบแทนที่คาดวาจะตองจาย  

 

ตนทุนการกูยืมที่ไมไดเกี่ยวกับการไดมา  การกอสรางหรือ การผลิตสินทรัพยที่เขาเงื่อนไข รับรูในกําไรหรือขาดทุน โดยใชวิธี
อัตราดอกเบี้ยที่แทจริง 
 

ภาษีเงินได 
 

ภาษีเงินได ประกอบดวย ภาษีเงินไดปจจุบัน และภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 
 

ภาษีเงินไดปจจุบัน 
 

กลุมบริษัทและบริษัทบันทึกภาษีเงินไดปจจุบันตามจํานวนที่คาดวาจะจายใหแกหนวยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคํานวณจาก
กําไรทางภาษีตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมายภาษีอากร 
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ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 
 

กลุมบริษัทและบริษัทบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางชั่วคราวระหวางราคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สิน 
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพยและหนี้สินที่เกี่ยวของนั้น โดยใชอัตราภาษีที่มีผลบังคับใชอยู หรือที่
คาดไดคอนขางแนวาจะมีผลบังคับใชภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน และคาดวาอัตราภาษีดังกลาวจะนําไปใชเมื่อสินทรัพย
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกี่ยวของไดรับประโยชน หรือหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีไดมีการจายชําระ  
 

กลุมบริษัทและบริษัทรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษีทุกรายการ แตรับรูสินทรัพย
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชในจํานวนเทาที่มีความ
เปนไปไดคอนขางแนที่กลุมบริษัทและบริษัทจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใชประโยชนจากผลแตกตางชั่วคราวที่ใช
หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชนั้น 
 

กลุมบริษัทและบริษัทจะทบทวนมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทํา
การปรับลดมูลคาตามบัญชีดังกลาว หากมีความเปนไปไดคอนขางแนวากลุมบริษัทจะไมมีกําไรทางภาษีเพียงพอตอการนํา
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางสวนมาใชประโยชน 
 

กลุมบริษัทและบริษัทจะบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุนหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวของกับรายการที่
ไดบันทึกโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุน  
 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี จะแสดงหักกลบกันก็ตอเมื่อกลุมบริษัทและบริษัทมี
สิทธิตามกฎหมายที่จะนําสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน และทั้ง
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเกี่ยวของกับภาษีเงินไดที่ประเมินโดยหนวยงานจัดเก็บ
ภาษีหนวยงานเดียวกัน โดยการเรียกเก็บเปนหนวยภาษีเดียวกัน หรือหนวยภาษีตางกันซึ่งตั้งใจจะจายหนี้สินและสินทรัพยภาษี
เงนิไดของงวดปจจุบันดวยยอดสุทธิ 
 

กําไรตอหุน 
 

กําไร (ขาดทุน) ตอหุน คํานวณโดยการหารกําไรหรือขาดทุนสําหรับปที่เปนของผูถือหุนสามัญ (ไมรวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่น) ดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่ออกจําหนายระหวางป 
 

การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีท่ีสําคัญ 
 

ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มี
ความไมแนนอนเสมอ การใชดุลยพินิจและการประมาณการดังกลาวนี้สงผลกระทบตอจํานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและตอ
ขอมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณการไว การใชดุลยพินิจและ
การประมาณการที่สําคัญมีดังนี้ 
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สัญญาเชา 
 

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเชาวาเปนสัญญาเชาดําเนินงานหรือสัญญาเชาทางการเงิน ฝายบริหารไดใชดุลยพินิจในการ
ประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาวากลุมบริษัทและบริษัท ไดโอนหรือรับโอนความเสี่ยงและ
ผลประโยชนในสินทรัพยที่เชาดังกลาวแลวหรือไม 
 

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ 
 

ในการประมาณคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดวาจะ
เกิดขึ้นจากลูกหนี้แตละราย โดยคํานึงถึงประสบการณการเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงคางและสภาวะเศรษฐกิจที่เปนอยูใน
ขณะนั้น เปนตน 
 

คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน 
 

กลุมบริษัทและบริษัท จะตั้งคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนเมื่อมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนดังกลาวไดลดลงอยางมีสาระสําคัญ
และเปนระยะเวลานานหรือเมื่อมีขอบงช้ีของการดอยคา การที่จะสรุปวาเงินลงทุนดังกลาวไดลดลงอยางมีสาระสําคัญหรือเปน
ระยะเวลานานหรือไมนั้นจําเปนตองใชดุลยพินิจของฝายบริหาร 
 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ และอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 
 

ในการคํานวณคาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ และอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ฝายบริหารจําเปนตองทําการประมาณ
อายุการใหประโยชนและมูลคาคงเหลือเมื่อเลิกใชงานของอาคารและอุปกรณ และอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน และตอง
ทบทวนอายุการใหประโยชนและมูลคาคงเหลือใหมหากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น 
 

นอกจากนี้ ฝายบริหารจําเปนตองสอบทานการดอยคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณ และอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนในแตละ
ชวงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการดอยคาหากคาดวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนต่ํากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น ในการ
นี้ ฝายบริหารจําเปนตองใชดลุยพินิจที่เกี่ยวของกับการคาดการณรายไดและคาใชจายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพยนั้น 
 

ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน 
 

หนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ซึ่งตองอาศัยขอ
สมมติฐานตาง ๆในการประมาณการนั้น เชน อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการ
เปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน เปนตน 
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สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 
 

กลุมบริษัทและบริษัท จะรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่
ไมไดใชเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนวากลุมบริษัทและบริษัทจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใชประโยชนจากผล
แตกตางชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝายบริหารจําเปนตองประมาณการวากลุมบริษัทและบริษัท ควรรับรูจํานวนสินทรัพย
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเปนจํานวนเทาใด โดยพิจารณาถึงจํานวนกําไรทางภาษีที่คาดวาจะเกิดในอนาคตในแตละชวงเวลา 
 

คดีความ 
 

กลุมบริษัทและบริษัทมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟองรองเรียกคาเสียหาย ซึ่งฝายบริหารไดใชดุลยพินิจในการ
ประเมินผลของคดีที่ถูกฟองรองแลว และเชื่อวาจะไมมีความเสียหายที่เปนสาระสําคัญเกิดขึ้นจึงไมไดบันทึกประมาณการ
หนี้สินดังกลาว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 
 

5. รายการบัญชีกับกิจการที่เก่ียวของกัน 
 

สินทรัพย หนี้สิน รายไดและคาใชจาย สวนหนึ่งของกลุมบริษัทเกิดจากรายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน บุคคล
หรือกิจการเปนบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับกลุมบริษัท หากกลุมบริษัทมีอํานาจควบคุมหรือควบคุมรวมกันทั้งทางตรง
และทางออม หรือมีอิทธิพลอยางมีสาระสําคัญตอบุคคลหรือกิจการในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหาร หรือในทาง
กลับกัน  
 

ลักษณะของความสัมพันธกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันเปนดังนี้ 
 

ช่ือบริษัท  ประเภทธุรกิจ  ลักษณะความสัมพันธ 
บริษัท ไทย เนชั่นแนล โปรดัคท จํากัด  ผลิตเสาเข็มพรอมบริการขนสง และตอกเสาเข็ม  บริษัทยอย 
บริษัท สยาม เฟอรโร อินดัสทรี จํากัด  ผลิต และจําหนายเหล็กรูปพรรณ ทอเหล็กตางๆ 

และรับจางผลิตเหล็กตัดเหล็ก 
 บริษัทยอย 

บริษัท เอ ที สตีล จํากัด  จําหนายเหล็กเสน  บริษัทที่เกี่ยวของกัน จากการที่ญาติสนิท
ของผูบริหารเปนกรรมการและผูถือหุน 

บริษัท ยี.ที.สตีล เวอรค จํากัด  ผลิต และจําหนายเหล็กเสน  บริษัทที่เกี่ยวของกัน จากการที่ญาติสนิท
ของผูบริหารเปนกรรมการและผูถือหุน 

บริษัท แมกซ เมทัล คอรปอเรชั่น จํากัด 
(มหาชน) 

 จัดหาและจําหนายผลิตภัณฑเหล็ก  บริษัทที่เกี่ยวของกัน จากการรับบริหาร
กิจการในบริษัท สยาม เฟอรโร อินดัสทรี 
จํากัด ต้ังแตวันที่ 1 เมษายน 2555 และ
สิ้นสุดความสัมพันธ วันที่ 1 กรกฎาคม 
2555 
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ช่ือบริษัท  ประเภทธุรกิจ  ลักษณะความสัมพันธ 
บริษัท เอ็มเอสพี เมทัล จํากัด  จัดหาและจําหนายผลิตภัณฑเหล็ก  บริษัทที่เกี่ยวของกัน เนื่องจากเปนบริษัท

ยอยของบริษัท แมกซ เมทัล คอรปอเรชั่น 
จํากัด (มหาชน) และสิ้นสุดความสัมพันธ 
วันที่ 1 กรกฎาคม 2555 

คุณอังคกาญจน  ตันติวิรุฬห    กรรมการ 
คุณกมล วรรธนคณิน    ผูบริหารบริษัทยอย 
คุณอาภรณ  เสนียประกรณไกร    ผูถือหุนบริษัท 
 

นโยบายการกําหนดราคาสําหรับแตละรายการอธิบายไดดังตอไปนี้ 
 

รายการ  นโยบายการคิดราคา 

รายไดจากการขาย   ราคาซึ่งสามารถเทียบเคียงไดกับบุคคลภายนอก 

รายไดอื่น  ราคาที่ตกลงรวมกัน / ตามสัญญา 
มูลคาการซื้อสินคา  ราคาซึ่งสามารถเทียบเคียงไดกับบุคคลภายนอก 
ตนทุนการใหบริการ  ราคาที่ตกลงรวมกัน / ตามสัญญา 
ดอกเบี้ยรับ  ป 2555 อัตรารอยละ 7.13 - 7.25 ตอป 
ดอกเบี้ยจาย  ป 2556 อัตรารอยละ 6.75 - 7.00 และ 12.00 ตอป (2555 : รอยละ 7.00 - 7.13  

และ12.00 ตอป) 
มูลคาการจําหนายทรัพยสิน  ราคาซึ่งเทียบเคียงกับราคาประเมินโดยผูประเมินราคาอิสระ 
มูลคาการซื้อทรัพยสิน  ราคาที่ตกลงรวมกัน 
มูลคาการโอนสิทธิเรียกรองในลูกหนี้การคา  ราคาตามสัญญา 
 

รายไดและคาใชจายที่มีสาระสําคัญที่เกิดขึ้นระหวางบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2556 และ 2555 มีดังนี ้
 

  พันบาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2556  2555  2556  2555 

รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน         
มูลคาการซื้อสินคา  -  133,804  -  - 
คาบริหารจัดการ  -  1,126  -  - 
คาใชจายอื่น  -  -  -  3,084 
ดอกเบี้ยจาย  725  -  -  - 
มูลคาการโอนสิทธิเรียกรองลูกหนี้การคา  15,000  -  -  - 
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  พันบาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2556  2555  2556  2555 

รายการธุรกิจกับบริษัทยอย         
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)         
รายไดจากการขายสินคา  -  -  13,261  3,292 
รายไดจากการขายวัตถุดิบ  -  -  231,111  - 
ดอกเบี้ยรับ  -  -  -  223 
รายไดอื่น  -  -  613  94 
มูลคาการซื้อสินคา  -  -  23,426  7,906 
มูลคาคาจางผลิต  -  -  1,979  4,603 
คาใชจายอื่น  -  -  534  64 
ดอกเบี้ยจาย  -  -  3,360  959 
มูลคาการจําหนายทรัพยสิน  -  -  4  35,075 
มูลคาการซื้อทรัพยสิน  -  -  18  - 
 

ยอดคงเหลือที่มีสาระสําคัญกับกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้ 
 

  พันบาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2556  2555  2556  2555 

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน         
บริษัท ไทย เนชั่นแนล โปรดัคท จํากัด  -  -  65  2,336 
บริษัท สยาม เฟอรโร อินดัสทรี จํากัด  -  -  97,402  5,312 
รวม  -  -  97,467  7,648 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  -  -  (5,296)  (5,296) 
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น – สุทธิ  -  -  92,171  2,352 

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน         
บริษัท ไทย เนชั่นแนล โปรดัคท จํากัด  -  -  4,312  952 
บริษัท ยี.ที.สตีล เวอรค จํากัด  11,747   11,947  11,747  11,947 
บริษัท สยาม เฟอรโร อินดัสทรี จํากัด  -  -  1,290  215 
บริษัท เอ ที สตีล จํากัด  -  743  -  743 
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  พันบาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2556  2555  2556  2555 

กรรมการ  666  682  67  83 
ผูถือหุนบริษัท  25  -  -  - 
รวม  12,438  13,372  17,416  13,940 

เงินรับลวงหนาคาสินคา         
บริษัท สยาม เฟอรโร อินดัสทรี จํากัด  -  -  -  42,055 

เงินใหกูยืมระยะสั้น         
บริษัท ไทย เนชั่นแนล โปรดัคท จํากัด         
(อัตราดอกเบี้ยรอยละ7.13 - 7.25 ตอป)         
ยอด ณ วันตนป  -  -  -  4,180 
เพิ่มขึ้นระหวางป  -  -  -  45,429 
ลดลงระหวางป  -  -  -  (49,609) 
ยอด ณ วันสิ้นป  -  -  -  - 

เงินกูยืมระยะสั้น         
บริษัท ไทย เนชั่นแนล โปรดัคท จํากัด         
(อัตราดอกเบี้ยรอยละ 6.75 - 7.13 ตอป)         
ยอด ณ วันตนป  -  -  48,466  - 
เพิ่มขึ้นระหวางป  -  -  197,345  87,598 
ลดลงระหวางป  -  -  (191,947)  (39,132) 
ยอด ณ วันสิ้นป  -  -  53,864  48,466 
ผูถือหุนบริษัท         
(อัตราดอกเบี้ยรอยละ 12.00 ตอป)         
ยอด ณ วันตนป  5,000  -  -  - 
เพิ่มขึ้นระหวางป  5,000  5,000  -  - 
ลดลงระหวางป  (5,000)  -  -  - 
ยอด ณ วันสิ้นป  5,000  5,000  -  - 
รวมเงินกูยืมระยะสั้น  5,000  5,000  53,864  48,466 
 

เงินกูยืมระยะสั้นจากผูถือหุนบริษัทจํานวน 5.0 ลานบาท บริษัทยอยไดนําอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนไปเปนหลักทรัพยค้ํา
ประกันการกูยืม 
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คาตอบแทนผูบริหารที่สําคัญ สําหรับแตละป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้ 
 

 พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2556  2555  2556  2555 

คาตอบแทนผูบริหารที่สําคัญ        
ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน 10,670  9,860  10,670  9,860 

 ผลประโยชนหลังออกจากงาน 225  216  225  216 
รวม 10,895  10,076  10,895  10,076 

 

ขอมูลสัญญาที่สําคัญระหวางบริษัทยอยกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 

ในเดือนธันวาคม 2556 บริษัท ไทย เนชั่นแนล โปรดัคท จํากัด (บริษัทยอย) มีการทําสัญญาโอนสิทธิเรียกรอง แบบโอนสิทธิ
เด็ดขาด ในลูกหนี้การคารายหนึ่ง มูลคาตามบัญชี จํานวน 2.81 ลานบาท (มูลหนี้การคา จํานวน 15.30 ลานบาท หัก คาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ จํานวน 12.49 ลานบาท) ใหแกผูบริหารของบริษัทยอย (ผูรับโอน) ในราคารับโอนสิทธิที่ 15.00 ลานบาท โดย
บริษัทยอยตกลงจะตอบแทนผูรับโอน ดวยการมอบสิทธิในการเขาลงทุนในหุนสามัญของบริษัทยอย กอนที่บริษัทยอยจะนําหุน
สามัญเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยมีสิทธิเขาลงทุนในจํานวนเงินไมเกินกวามูลคาราคาที่ไดชําระ
ตามสัญญาโอนสิทธิเรียกรอง โดยกําหนดราคาใชสิทธิตอหุน เทียบเทาราคาตลาดของหุนสามัญ ณ วันใชสิทธิ ซึ่งคํานวณดวย
วิธีอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิ (P/E Ratio) ของงบการเงินงวดลาสุดกอนการเขาลงทุนของผูรับโอน หากผูรับโอนไมใชสิทธิ
ในการเขาลงทุนในระยะเวลาดังกลาว จะถือวาผูรับโอนสละสิทธิการเขาลงทุน  
 

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555 บริษัท สยาม เฟอรโร อินดัสทรี จํากัด (บริษัทยอย) ไดทําสัญญาแตงตั้งบริษัท แมกซ เมทัล 
คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ทําหนาที่บริหารจัดการกิจการของบริษัทยอย ซึ่งรวมถึงการดําเนินการจัดหาวัตถุดิบ การผลิต 
การตลาด การจัดจําหนาย และการบริหารการเงิน เปนตน สัญญามีระยะเวลา 1 ป นับตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2555 โดยมีกําหนด
คาตอบแทนในการบริหารในอัตรารอยละ 20 ของกําไรสุทธิกอนหักดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินได คาเสื่อมราคาและคาใชจายตัดจาย
ของผลประกอบการของบริษัทยอย ตอมาเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2555 บริษัทยอยและบริษัท แมกซ เมทัล คอรปอเรชั่น จํากัด 
(มหาชน) มีการยกเลิกสัญญาแตงตั้งบริหารจัดการโดยมีผลนับตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2555 
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6. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  
 

  พันบาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2556  2555  2556  2555 
เงินสด  75  92  25  64 
เงินฝากธนาคารออมทรัพย  43  1,202  8  57 
เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน  4,787  6,636  3,262  3,361 
รวม  4,905  7,930  3,295  3,482 
 

7. เงินลงทุนชั่วคราว 
 

  พันบาท 
  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2556  2555 
  ราคาทุน  มูลคายุติธรรม  ราคาทุน  มูลคายุติธรรม 
ตราสารทุน หลักทรัพยจดทะเบียน  647  337  647  214 
หัก คาเผื่อการปรับมูลคา  (647)  (337)  (433)  - 
รวม  -  -  214  214 
 

8. ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน – กิจการอื่น 
 

 พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556  2555  2556  2555 

ลูกหนี้การคา        
เช็ครับลงวันที่ลวงหนา 56,126  117,667  50,387  81,668 
ลูกหนี้เช็คคืน 2,038  8,108  -  - 

ลูกหนี้การคา 1,619,427  1,790,585  1,307,823  1,435,079 

รวม 1,677,591  1,916,360  1,358,210  1,516,747 

หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (55,094)  (52,713)  (9,905)  (9,905) 

ลูกหนี้การคา - สุทธ ิ 1,622,497  1,863,647  1,348,305  1,506,842 

 
       

       



บริษัท ริช เอเชีย สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 

 

 
 

  

(นางสาวอังคกาญจน  ตันติวิรุฬห)  (นายสมเกียรติ  วงศาโรจน) 

กรรมการ  กรรมการ 

32 

 พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556  2555  2556  2555 

ลูกหนี้อ่ืน        

ลูกหนี้กรมสรรพากร 9,343  1,388  -  452 

ลูกหนี้อื่น 13,302  20,711  10,143  13,579 

อื่น ๆ 2,229  3,024  1,574  2,328 

รวม 24,874  25,123  11,717  16,359 

รวมลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 1,647,371  1,888,770  1,360,022  1,523,201 
 

ยอดลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับกิจการอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 แยกตามอายุหนี้ไดดังนี้ 
 

 พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556  2555  2556  2555 
ในกําหนดชําระ 918,227  589,757  813,110  413,954 
เกินกําหนดชําระ 1-90 วัน 480,521  365,509  325,356  237,003 
เกินกําหนดชําระ 91-180 วัน 171,625  784,284  162,782  736,456 
เกินกําหนดชําระ 181-365 วัน 49,883  123,006  47,057  119,429 
เกินกําหนดชําระตั้งแต 1 ปขึ้นไป 57,335  53,804  9,905  9,905 

รวม 1,677,591  1,916,360  1,358,210  1,516,747 

หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การคา (55,094)  (52,713)  (9,905)  (9,905) 

สุทธ ิ 1,622,497  1,863,647  1,348,305  1,506,842 
 

 พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556  2555  2556  2555 
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ) สําหรับป 2,381  5,492  -  - 
การตัดจําหนายหนี้สูญซึ่งตั้งคาเผื่อเต็มจํานวนแลว -  (87)  -  - 
(ไมมีผลกระทบตอกําไรหรือขาดทุนสําหรับป)        

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 งบการเงินรวม กลุมบริษัทมีการนําเช็ครับลงวันที่ลวงหนาสวนหนึ่งจํานวน 27.00 ลานบาท (31 
ธันวาคม 2555 : จํานวน 27.68 ลานบาท) งบการเงินเฉพาะกิจการจํานวน 27.00 ลานบาท (31 ธันวาคม 2555 : จํานวน 27.00  
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ลานบาท)ไปขายลดกับสถาบันการเงิน ตามหมายเหตุ 19 โดยกลุมบริษัทและบริษัท ยังคงตองรับผิดชอบในเช็ครับลงวันที่
ลวงหนาหากสถาบันการเงินไมสามารถเรียกรับชําระหนี้ตามเช็ครับลงวันที่ลวงหนาดังกลาวได    
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 งบการเงินรวม ลูกหนี้การคาสวนหนึ่ง จํานวน 19.27 ลานบาท (31 ธันวาคม 2555 : จํานวน 23.23 
ลานบาท ตามลําดับ ไดมีการโอนสิทธิเรียกรองในการเรียกเก็บหนี้ใหกับสถาบันการเงินแหงหนึ่งตามหมายเหตุ 19 โดย 
กลุมบริษัท ยังคงตองรับผิดชอบในลูกหนี้การคา หากสถาบันการเงินไมสามารถเรียกรับชําระหนี้จากลูกหนี้การคาดังกลาวได 
 

9. ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน – กิจการที่เก่ียวของกัน 
 

 พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556  2555  2556  2555 

ลูกหนี้การคา -  -  92,143  2,297 

ลูกหนี้อื่น -  -  5,324  5,351 

รวม -  -  97,467  7,648 

หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ – ลูกหนี้อื่น -  -  (5,296)  (5,296) 

สุทธิ -  -  92,171  2,352 

        
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ สําหรับป -  -  -  5,296 
 

ยอดลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 แยกตามอายุหนี้ไดดังนี้ 
 

 พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556  2555  2556  2555 
ในกําหนดชําระ -  -  24,399  2,239 
เกินกําหนดชําระ 1-90 วัน -  -  46,010  58 
เกินกําหนดชําระ 91-180 วัน -  -  21,734  - 

รวม -  -  92,143  2,297 
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10. สินคาคงเหลือ  
 

 พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556  2555  2556  2555 
สินคาสําเร็จรูป 437,885  320,817  327,701  256,498 
สินคาระหวางผลิต 268  415  -  - 
วัตถุดิบ 133,750  119,791  61,807  109,879 
สินคาระหวางทาง 28,735  -  -  - 
วัสดุสิ้นเปลือง 11,057  14,446  1,288  4,116 
รวม 611,695  455,469  390,796  370,493 
หัก คาเผื่อการลดมูลคาสินคาคงเหลือ (14,554)  (14,002)  (2,646)  (6,660) 
สุทธ ิ 597,141  441,467  388,150  363,833 
        

ตนทุนของสินคาคงเหลือที่บันทึกเปนคาใชจายและ
ไดรวมในบัญชีตนทุนขาย สําหรับป 

  
 

 
 
 

 
 

- ตนทุนขาย 3,485,350  3,002,255  2,848,757  2,193,255 
- ขาดทุนจากการลดมูลคาสินคาคงเหลือ (โอนกลับ) 552  (1,022)  (4,014)  2,385 
- ขาดทุนจากการลดมูลคาเงินจายลวงหนาคาสินคา 1,516  151  199  657 
รวม 3,487,418  3,001,384  2,844,942  2,196,297 
 

11. เงินจายลวงหนาคาสินคา 
 

 พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556  2555  2556  2555 
เงินจายลวงหนาคาสินคา 140,797  168,733  102,581  162,453 
หัก : คาเผื่อมูลคาสินคาคงเหลือลดลง (2,394)  (878)  (1,077)  (878) 
         คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (5,668)  -  (5,668)  - 

สุทธ ิ 132,735  167,855  95,836  161,575 
        

ขาดทุนจากการลดมูลคาเงินจายลวงหนาคาสินคา 
สําหรับป 

 
1,516 

  
151 

  
199 

  
657 

หนี้สงสัยจะสูญ สําหรับป 5,668  -  5,668  - 
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12. เงินลงทุนทั่วไป  
  

 งบการเงินรวม 
     พันบาท 

 สัดสวนของการถือหุนทั้ง
ทางตรงและทางออมของ

บริษัท (รอยละ) 
 

ทุนชําระแลว  วิธีราคาทุน 
 2556  2555  2556  2555  2556  2555 
      
• บริษัท แพนเอเชยี สตอเรจ แอนด 
เทอรมินัล จํากัด 0.00003  0.00003  1,929,618  1,929,618  1  1 
• บริษัท สยามเหล็ก รีดเยน็ครบวงจร จาํกัด 
(มหาชน) 0.055  0.055  12,000  12,000  6  6 
• บริษัท เฟสทสตีล อนิดัสทรี จํากัด 0.18  0.18  357,500  357,500  635  635 
• บริษัท อินเตอร เมทลั ทิวป แอลลิแอนซ 
(ประเทศไทย) จํากดั 0.05  0.05  270,00  270,00  124  124 

      หัก : คาเผื่อการดอยคาเงินลงทุน         (766)  (766) 
      สุทธิ         -  - 
 

13. เงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขาย 
 

  พันบาท 
  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2556  2555 
  ราคาทุน  มูลคายุติธรรม  ราคาทุน  มูลคายุติธรรม 
ตราสารทุน หลักทรัพยจดทะเบียน  -  -  140,990  129,558 
หัก คาเผื่อการปรับมูลคา  -  -  (11,432)  - 
รวม  -  -  129,558  129,558 
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รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังตอไปนี้ 
 

  พันบาท 
  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2556  2555 
ราคาตามบัญชี ณ วันตนงวด  129,558  - 
ไดรับมาในระหวางป  -  187,986 
จําหนายระหวางป  (129,558)  (46,996) 
คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน  -  (11,432) 
ราคาตามบัญชี ณ วันสิ้นงวด  -  129,558 
 

เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย เปนเงินลงทุนที่บริษัทไดรับชําระจากลูกหนี้รายหนึ่ง ที่บริษัทไดมีการจายเงินลวงหนาคา 
สินคา และลูกหนี้ดังกลาวไมสามารถสงมอบสินคาใหแกบริษัทได  ทั้งนี้ลูกหนี้ดังกลาว ไดมีหนังสือสัญญาประนีประนอม 
ถึงบริษัทเพื่อเสนอเงื่อนไขการจายชําระใหม โดยขอลดหนี้ลงบางสวน และสําหรับมูลหนี้ที่เหลือลูกหนี้จะจายชําระโดยการ 
ออกหุนสามัญเพิ่มทุนของลูกหนี้ ซึ่งเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จํานวน 508,071,269  
หุน ในราคาเสนอขายหุนละ 0.50 บาท และเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2555 บริษัทไดรับชําระหนี้ทั้งจํานวน โดยการรับโอนหุน 
สามัญเพิ่มทุนของลูกหนี้ จํานวน 508,071,269 หุน ซึ่งมีมูลคายุติธรรม จํานวน 187.99 ลานบาท และมีมูลหนี้ตามบัญชีสุทธิ 
จากคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จํานวน 156.31 ลานบาท และมีการโอนกลับคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่รับรูสูงไป จํานวน 31.68  
ลานบาท  
 

เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย บริษัทไดนําไปเปนหลักทรัพยค้ําประกันหนี้สินตามสัญญาปรับปรุงโครงสรางหนี้ กับเจาหนี้
สถาบันการเงินแหงหนึ่ง ตามหมายเหตุ 24.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทไดมีการจําหนายเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย
ทั้งจํานวน เพื่อชําระหนี้เจาหนี้สถาบันการเงิน ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขในสัญญาปรับปรุงโครงสรางหนี้ 
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14. เงินลงทุนในบริษัทยอย  
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
     พันบาท 

 สัดสวนของการถือหุนทั้ง
ทางตรงและทางออมของ

บริษัท (รอยละ) 
 

ทุนชําระแลว  วิธีราคาทุน 
 2556  2555  2556  2555  2556  2555 
บริษัทยอย            
• บริษัท ไทย เนชั่นแนล โปรดัคท จํากัด 100.00  100.00 261,006  261,006  639,478  639,478 
• บริษัท สยาม เฟอรโร อินดัสทรี จํากัด 51.88  51.88 441,701  441,701  536,062  536,062 
      หัก : คาเผื่อการดอยคาเงินลงทุน บริษัท  
              สยาม เฟอรโร อินดัสทรี จํากัด        (190,851)  (105,616) 
      สุทธิ        984,689  1,069,924 
           
ขาดทุนจากการดอยคา สําหรับป        85,235  77,602 
 

ในไตรมาสที่ 1 ป 2555 บริษัทไดขายเงินลงทุนในบริษัท สยาม เฟอรโร อินดัสทรี จํากัด ใหแกบุคคลอื่น จํานวน 712,421 หุน 
ในราคาหุนละ 80 บาท เปนเงิน 56.99 ลานบาท ทําใหสัดสวนการถือหุนลดลงจากเดิมอัตรารอยละ 56.88 เปนอัตรารอยละ 
51.88 ซึ่งเปนไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2554 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2554 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

มูลคาสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอย ที่มีการปรับปรุงออกจากการขาย มีดังนี้ 
 

  พันบาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2555  2555 

มูลคาสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอยที่ถูกปรับปรุงออก 49,157  - 
มูลคาเงินลงทุนในบริษัทยอยที่ถูกปรับปรุงออก -  51,665 
เงินสดรับสุทธิจากการขาย  56,994  56,994 
สวนเกินจากการเปลี่ยนแปลงสวนไดเสียในบริษัทยอย  (7,837)  - 

กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย  -  (5,329) 
 

ทั้งนี้ในการขายเงินลงทุนในบริษัทยอยในงบการเงินรวม บริษัทรับรูผลแตกตางที่เกิดขึ้นระหวางมูลคาสินทรัพยสุทธิของบริษัท
ยอยที่ถูกปรับปรุงออกจากการขาย และมูลคายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ไดรับ ภายใตบัญชีสวนเกินจากการเปลี่ยนแปลงสวน
ไดเสียในบริษัทยอย และแสดงในสวนของผูถือหุนเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสวนไดเสียในบริษัทยอยไมทําใหบริษัทสูญเสีย
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อํานาจในการควบคุม สวนงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทรับรูผลแตกตางระหวางมูลคาเงินลงทุนในบริษัทยอยที่ปรับปรุงออก
กับมูลคายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ไดรับ เปนกําไรจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย 
 

15. อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 
 

 พันบาท 
 งบการเงินรวม 
 ที่ดิน  อาคาร  รวม 
ราคาทุน      
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2555 55,321  115,884  171,205 
ซ้ือเพิ่ม -  -  - 
จําหนาย/ตัดจําหนาย (53,443)  (74,316)  (127,759) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 1,878  41,568  43,446 
ซ้ือเพิ่ม -  -  - 
จําหนาย/ตัดจําหนาย -  (12,561)  (12,561) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 1,878  29,007  30,885 
คาเสื่อมราคาสะสม      
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2555 -  31,518  31,518 
คาเสื่อมราคาสําหรับป -  4,799  4,799 
จําหนาย/ตัดจําหนาย -  (19,619)  (19,619) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 -  16,698  16,698 
คาเสื่อมราคาสําหรับป -  1,395  1,395 
จําหนาย/ตัดจําหนาย -  (5,154)  (5,154) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 -  12,939  12,939 
คาเผื่อการดอยคา      
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2555 15,673  -  15,673 
คาเผื่อการดอยคาสําหรับป -  -  - 
จําหนาย/ตัดจําหนาย (15,673)  -  (15,673) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 -  -  - 
คาเผื่อการดอยคาสําหรับป -  -  - 
จําหนาย/ตัดจําหนาย -  -  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 -  -  - 
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 พันบาท 
 งบการเงินรวม 
 ที่ดิน  อาคาร  รวม 
มูลคาสุทธิตามบญัช ี      
31 ธันวาคม 2555 1,878  24,870  26,748 
31 ธันวาคม 2556 1,878  16,068  17,946 
      

คาเสื่อมราคาซึ่งรวมอยูในสวนกําไรหรือขาดทุน สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม   
2555     4,799 

2556     1,395 
 

 พันบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ที่ดิน  อาคาร  รวม 
ราคาทุน      
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2555 55,321  92,722  148,043 
ซ้ือเพิ่ม -  -  - 
จําหนาย/ตัดจําหนาย (53,443)  (74,316)  (127,759) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 1,878  18,406  20,284 
ซ้ือเพิ่ม -  -  - 
จําหนาย/ตัดจําหนาย -  -  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 1,878  18,406  20,284 
คาเสื่อมราคาสะสม      
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2555 -  23,968  23,968 
คาเสื่อมราคาสําหรับป -  4,325  4,325 
จําหนาย/ตัดจําหนาย -  (19,619)  (19,619) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 -  8,674  8,674 
คาเสื่อมราคาสําหรับป -  920  920 
จําหนาย/ตัดจําหนาย -  -  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 -  9,594  9,594 
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 พันบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ที่ดิน  อาคาร  รวม 
คาเผื่อการดอยคา      
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2555 15,673  -  15,673 
คาเผื่อการดอยคาสําหรับป -  -  - 
จําหนาย/ตัดจําหนาย (15,673)  -  (15,673) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 -  -  - 
คาเผื่อการดอยคาสําหรับป -  -  - 
จําหนาย/ตัดจําหนาย -  -  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 -  -  - 
      

มูลคาสุทธิตามบญัช ี      
31 ธันวาคม 2555 1,878  9,732  11,610 
31 ธันวาคม 2556 1,878  8,812  10,690 
   

คาเสื่อมราคาซึ่งรวมอยูในสวนกําไรหรือขาดทุน สําหรับแตละปส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม   
2555     4,325 
2556     920 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 งบการเงินรวม อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนของกลุมบริษัทมีราคาตามบัญชีจํานวน 6.80 ลาน
บาท เปนหลักทรัพยค้ําประกันเงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวของกัน (31 ธันวาคม 2555 : จํานวน 15.14 ลานบาท  
เปนหลักทรัพยค้ําประกันการสั่งซื้อวัตถุดิบ) 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 งบการเงินเฉพาะกิจการ อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนของบริษัทมีราคาตามบัญชีจํานวน 10.69 
ลานบาท (31 ธันวาคม 2555 : จํานวน 11.61 ลานบาท) เปนหลักทรัพยค้ําประกันสินเชื่อที่ไดรับจากสถาบันการเงิน ตามหมาย
เหตุ 17 
 

งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีมูลคา
ยุติธรรมซึ่งประเมินโดยผูประเมินราคาอิสระ โดยไดประเมินมูลคายุติธรรมตามวิธีเปรียบเทียบราคาตลาดสําหรับที่ดิน และ
วิธีคิดจากตนทุน สําหรับอาคาร ตามรายงานการประเมินราคา เดือนกรกฎาคม 2553 และเดือนกุมภาพันธ 2555 โดยมีมูลคา
ยุติธรรมรวมตามรายงานการประเมินราคาสําหรับงบการเงินรวม จํานวน 24.10 ลานบาท งบการเงินเฉพาะกิจการ จํานวน 
16.59 ลานบาท  
 



บริษัท ริช เอเชีย สตีล (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 
 

                
 
 

  

(นางสาวอังคกาญจน  ตันติวิรุฬห)  (นายสมเกียรติ  วงศาโรจน) 

กรรมการ  กรรมการ 
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16. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 
 

 พันบาท 

 งบการเงินรวม 

 

 
ที่ดินและสวน
ปรับปรุงที่ดิน 

 
 
 

 
 

อาคาร 
 
 
สวนตอเติม 

อาคาร 

 
 
 

 
สวนปรับปรุง 
สํานักงาน  เครื่องจักร 

 
 
สวนปรับปรุง 
เครื่องจักร 

 
 

เครื่องมือและ
อุปกรณและ 

เครื่องใชสํานักงาน  ยานพาหนะ  
เครื่องมือตอก

เสาเข็ม 

บอน้ําบาดาล/
ถนน/รั้ว/ทอ
ระบายน้ํา 

 
 

งานระหวาง 
กอสราง 

 
 
เครื่องจักรและ

อุปกรณ 
ระหวางติดตั้ง 

 
 
 

 
 

รวม 

ราคาทุน                          

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 641,083  1,052,454  5,361  579  1,698,223  9,419  178,500  43,274  278,030  81,600  7,710  -  3,996,233 

เพิ่มขึ้น/รับโอน -  290  50  -  383  -  805  395  -  -  651  442  3,016 

จําหนาย/โอนออก -  -  -  (579)  (46,888)  -  (2,332)  (11,128)  -  -  (290)  (4)  (61,221) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 641,083  1,052,744  5,411  -  1,651,718  9.419  176,973  32,541  278,030  81,600  8,071  438  3,938,028 

เพิ่มขึ้น/รับโอน -  -  -  -  588  2,037  1,253  1,020  55  -  61,317  -  66,270 

จําหนาย/โอนออก -  -  -  -  -  -  (78)  (735)  -  -  (828)  -  (1,641) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 641,083  1,052,744  5,411  -  1,652,306  11,456  178,148  32,826  278,085  81,600  68,560  438  4,002,657 
                          

                          

                          

                          

                          



บริษัท ริช เอเชีย สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 

 

 
 

  

(นางสาวอังคกาญจน  ตันติวิรุฬห)  (นายสมเกียรติ  วงศาโรจน) 

กรรมการ  กรรมการ 
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 พันบาท 

 งบการเงินรวม 

 

 
ที่ดินและสวน
ปรับปรุงที่ดิน 

 
 
 

 
 

อาคาร 
 
 
สวนตอเติม 

อาคาร 

 
 
 

 
สวนปรับปรุง 
สํานักงาน  เครื่องจักร 

 
 
สวนปรับปรุง 
เครื่องจักร 

 
 

เครื่องมือและ
อุปกรณและ 

เครื่องใชสํานักงาน  ยานพาหนะ  
เครื่องมือตอก

เสาเข็ม 

บอน้ําบาดาล/
ถนน/รั้ว/ทอ
ระบายน้ํา 

 
 

งานระหวาง 
กอสราง 

 
 
เครื่องจักรและ

อุปกรณ 
ระหวางติดตั้ง 

 
 
 

 
 

รวม 

คาเสื่อมราคาสะสม                          

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 47,441  576,152  1,050  579  1,121,352  7,381  168,554  37,713  264,161  75,332  -  -  2,299,715 

เพิ่มขึ้น/รับโอน 423  33,502  269  -  83,728  1,889  4,122  1,617  3,500  1,962  -  -  131,012 

จําหนาย/โอนออก -  -  - (579)  (46,861)  - (2,328)  (8,950)  -  -  -  - (58,718) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 47,864  609,654  1,319  -  1,158,219  9,270  170,348  30,380  267,661  77,294  -  -  2,372,009 

เพิ่มขึ้น/รับโอน 495  33,970  270  -  83,820  292  2,742  1,079  3,500  1,426  -  -  127,594 
จําหนาย/โอนออก -  -  -  -  -  -  (38)  (708)  -  -  -  -  (746) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 48,359  643,624  1,589  -  1,242,039  9,562  173,052  30,751  271,161  78,720  -  -  2,498,857 

มูลคาสุทธิตามบัญชี                          
31 ธันวาคม 2555 593,219  443,090  4,092  -  493,499  149  6,625  2,161  10,369  4,306  8,071  438  1,566,019 

31 ธันวาคม 2556 592,724  409,120  3,822  -  410,267  1,894  5,096  2,075  6,924  2,880  68,560  438  1,503,800 

                          
คาเสื่อมราคาซึ่งรวมอยูในสวนกําไรหรือขาดทุน สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม                   
2555               130,722 

2556               127,594 

              
 
 
 



บริษัท ริช เอเชีย สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 

 

 
 

  

(นางสาวอังคกาญจน  ตันติวิรุฬห)  (นายสมเกียรติ  วงศาโรจน) 

กรรมการ  กรรมการ 
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 พันบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

 
 

ที่ดิน 

 
 
 

 
 

อาคาร 
 สวนตอเติมอาคาร 

 
 

 
 

สวนปรับปรุง
สํานักงาน  เครื่องจักร 

 
 

สวนปรับปรุง 
เครื่องจักร 

 
 

เครื่องมือและ
อุปกรณและ
เครื่องใช 
สํานักงาน  ยานพาหนะ 

 
 

เครื่องจักรและ
อุปกรณ 

ระหวางติดตั้ง 

 
 
 

 
 

รวม 

ราคาทุน                    

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 41,538  13,000  5,361  579  126,502  9,419  22,797  14,743  -  233,939 

เพิ่มขึ้น/รับโอน -  -  50  -  -  -  489  105  442  1,086 

จําหนาย/โอนออก -  -  - (579)  (46,726)  - (2,328)  (318)  (4)  (49,955) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 41,538  13,000  5,411  -  79,776  9,419  20,958  14,530  438  185,070 

เพิ่มขึ้น/รับโอน -  -  -  -  -  2,038  77  -  -  2,115 

จําหนาย/โอนออก -  -  - - -  - (28)  (80) - (108) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 41,538  13,000  5,411  -  79,776  11,457  21,007  14,450  438  187,077 
                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    



บริษัท ริช เอเชีย สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 

 

 
 

  

(นางสาวอังคกาญจน  ตันติวิรุฬห)  (นายสมเกียรติ  วงศาโรจน) 

กรรมการ  กรรมการ 
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 พันบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

 
 

ที่ดิน 

 
 
 

 
 

อาคาร 
 สวนตอเติมอาคาร 

 
 

 
 

สวนปรับปรุง
สํานักงาน  เครื่องจักร 

 
 

สวนปรับปรุง 
เครื่องจักร 

 
 

เครื่องมือและ
อุปกรณและ
เครื่องใช 
สํานักงาน  ยานพาหนะ 

 
 

เครื่องจักรและ
อุปกรณ 

ระหวางติดตั้ง 

 
 
 

 
 

รวม 

คาเสื่อมราคาสะสม                    

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 -  2,522  1,050  579  85,492  7,381  19,301  12,089  -  128,414 
เพิ่มขึ้น/รับโอน -  652  269  -  6,767  1,888  2,246  1,028  -  12,850 

จําหนาย/โอนออก -  -  - (579) (46,725)   (2,327)  (174)  -  (49,805) 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 -  3,174  1,319  -  45,534  9,269  19,220  12,943  -  91,459 
เพิ่มขึ้น/รับโอน -  650  270  -  6,742  293  875  786  -  9,616 
จําหนาย/โอนออก -  -  - - -  - (28)  (52)  -  (80) 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 -  3,824  1,589  -  52,276  9,562  20,067  13,677  -  100,995 
มูลคาสุทธิตามบัญชี                    
31 ธันวาคม 2555 41,538  9,826  4,092  -  34,242  150  1,738  1,587  438  93,611 

31 ธันวาคม 2556 41,538  9,176  3,822  -  27,500  1,895  940  773  438  86,082 

                    
คาเสื่อมราคาซึ่งรวมอยูในสวนกําไรหรือขาดทุน สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม           
2555          12,850 

2556           9,616 



บริษัท ริช เอเชีย สตีล (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 
 

 
 

  

(นางอังคกาญจน  ตันติวิรุฬห)  (นายสมเกียรติ  วงศาโรจน) 
กรรมการ  กรรมการ 
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งบการเงินรวม  
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 กลุมบริษัทไดจดจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางราคาตามบัญชีจํานวน 445.77 ลานบาท  
(31 ธันวาคม 2555 : จํานวน 452.45 ลานบาท) และเครื่องจักรบางสวนราคาตามบัญชีจํานวน 39.04 ลานบาท (31 ธันวาคม 
2555 : จํานวน 56.03 ลานบาท) เปนหลักทรัพยค้ําประกันสินเชื่อที่ไดรับจากสถาบันการเงิน ตามหมายเหตุ 17 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 กลุมบริษัทไดจดจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางราคาตามบัญชี จํานวน 564.95 ลานบาท  
(31 ธันวาคม 2555 : จํานวน 594.35 ลานบาท) เปนหลักทรัพยค้ําประกันสินเชื่อที่ไดรับจากบริษัทอื่นตามหมายเหตุ 22 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 กลุมบริษัทมีสินทรัพยที่คํานวณคาเสื่อมราคาครบแลว แตยังใชงานอยูโดยมีราคาทุนจํานวน 349.04 
ลานบาท มูลคาสุทธิตามบัญชี จํานวน 4,530.00 บาท (31 ธันวาคม 2555 : ราคาทุนจํานวน 334.98 ลานบาท มูลคาสุทธิตามบัญชี 
จํานวน 4,335.00 บาท) 

  

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัท ไดจดจํานองที่ดินพรอม สิ่งปลูกสรางราคาตามบัญชี จํานวน 54.54 ลานบาท  
(31 ธันวาคม 2555 : จํานวน 55.45 ลานบาท) เครื่องจักรบางสวนราคาตามบัญชีจํานวน 18.50 ลานบาท (31 ธันวาคม 
2555  จํานวน 23.19 ลานบาท) เปนหลักทรัพยค้ําประกันสินเชื่อที่ไดรับจากสถาบันการเงิน ตามหมายเหตุ 17 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัท มีสินทรัพยที่คํานวณคาเสื่อมราคาครบแลว แตยังใชงานอยูโดยมีราคาทุนจํานวนเงิน 50.84 ลาน
บาท มูลคาสุทธิตามบัญชี จํานวน 789.00 บาท (31 ธันวาคม 2555 : ราคาทุน จํานวน 36.49 ลานบาท มูลคาสุทธิตามบัญชี
จํานวน 649.00 บาท)  

 

17. สินเชื่อและการคํ้าประกัน 
  

กลุมบริษัทไดรับวงเงินสินเชื ่อจากธนาคารพาณิชย และสถาบันการเงินหลายแหง ในรูปวงเงินเบิกเกินบัญชีทรัสตรีซีท 
เงินกูยืมระยะสั้นและระยะยาว หนังสือค้ําประกัน วงเงินขายลดตั๋วเงิน และวงเงินแฟกเตอริ่ง โดยมีวงเงินรวม ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2556 จํานวน 2,092.50 ลานบาท (วันที่ 31 ธันวาคม 2555 : จํานวน 2,160.84 ลานบาท) และมีวงเงินสําหรับการทํา
สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา จํานวน 4.00 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา เทากันทั้งสองป ซึ่งค้ําประกันโดยการจด
จํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางและเครื่องจักรบางสวนของบริษัท ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางและเครื่องจักรบางสวนของบริษัท
ยอย ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางของกรรมการของบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวของกัน เช็ครับลงวันที่ลวงหนา เงินฝากธนาคารสวน
หนึ่ง และมีกรรมการของบริษัท บริษัทที่เกี่ยวของกัน และบริษัทยอยรวมค้ําประกัน รวมทั้งโอนผลประโยชนจากการประกันภัย
ในสิ่งปลูกสราง เครื่องจักรและอุปกรณดังกลาวใหแกธนาคารพาณิชย และสถาบันการเงิน 
 
 
 



บริษัท ริช เอเชีย สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 

 

 
 

  

(นางสาวอังคกาญจน  ตันติวิรุฬห)  (นายสมเกียรติ  วงศาโรจน) 

กรรมการ  กรรมการ 
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18. เงินกูยืมท่ีถึงกําหนดชําระ  
 

   พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556  2555  2556  2555 
เจาหนี้ทรัสตรีซีท 462,127  462,127  462,127  462,127 
ต๋ัวสัญญาใชเงิน 195,499  195,499  195,499  195,499 
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 373,732  373,732  373,732  373,732 
หัก โอนเปนหนี้สินภายใตสัญญาปรับโครงสรางหนี ้ (1,031,358)  -  (1,031,358)  - 
สุทธ ิ -  1,031,358  -  1,031,358 

           รวม -  1,031,358  -  1,031,358 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555  เงินกูยืมที่ถึงกําหนดชําระ จํานวน 1,031.36 ลานบาท  เปนหนี้จากเจาหนี้ทรัสตรีซีท ต๋ัวสัญญาใชเงิน 
และเงินกูยืมระยะยาว ซึ่งบริษัท ไดมีการทําสัญญาปรับปรุงโครงสรางหนี้ฉบับวันที่ 16 สิงหาคม 2554 ซึ่งบริษัทไมสามารถปฏิบัติ
ไดตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาปรับปรุงโครงสรางหนี้ บริษัท จึงแสดงหนี้สินดังกลาวเปนเงินกูยืมที่ถึงกําหนดชําระ ทั้งนี้ ในไตร
มาส 3  ป 2556 บริษัท ไดมีการทําสัญญาปรับปรุงโครงสรางหนี้ฉบับใหม ลงวันที่ 27 กันยายน 2556  กับสถาบันการเงินดังกลาว
เรียบรอยแลว  บริษัทจึงจัดประเภทเงินกูยืมที่ถึงกําหนดชําระดังกลาวทั้งจํานวน เปนหนี้สินภายใตสัญญาปรับโครงสรางหนี้ ตาม
หมายเหตุ 24.2 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีเงินฝากธนาคารที่มีขอจํากัดการใชกับสถาบันการเงินดังกลาว จํานวน 28.06 
ลานบาท)  
 

19. เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน    

 

 พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556  2555  2556  2555 
หนี้สินภายใตสัญญาปรับโครงสรางหนี้ 691,530  -  691,530  - 
เงินเบิกเกินบัญชี -  9,976  -  9,976 
ต๋ัวแลกเงิน และเช็ครับลวงหนาขายลด 26,999  27,679  26,999  26,996 
เจาหนี้แฟกเตอริ่ง 14,985  23,230  -  - 
เจาหนี้ทรัสตรีซีท -  26,884  -  26,884 
ต๋ัวสัญญาใชเงิน 16,000  16,000  16,000  16,000 

  รวม 749,514  103,769  734,529  79,856 
 



บริษัท ริช เอเชีย สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 

 

 
 

  

(นางสาวอังคกาญจน  ตันติวิรุฬห)  (นายสมเกียรติ  วงศาโรจน) 

กรรมการ  กรรมการ 

47 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน มีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 6.00 - 15.00 ตอป (31 ธันวาคม 2555 : 
อัตราดอกเบี้ยรอย 6.00 - 15.00 ตอป) เงินกูยืมระยะสั้น  มีหลักทรัพยค้ําประกัน ตามหมายเหตุ 17 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 หนี้สินภายใตสัญญาปรับโครงสรางหนี้ เกิดจากการทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้กับสถาบัน
การเงินแหงหนึ่ง ตามหมายเหตุ 24.1 โดยมีภาระหนี้ตามบัญชี จํานวน 691.53 ลานบาท และมีรายละเอียดการจายชําระหนี้ที่
สําคัญ ดังนี้ 
 

ก)  บริษัทจะชําระหนี้ใหแกธนาคาร จํานวนเงิน 363 ลานบาท โดยทยอยจายชําระหนี้ และจะตองชําระใหเสร็จสิ้นภายในเดือน
มกราคม 2557  
 

ข) บริษัทจะชําระหนี้ใหแกธนาคารเพิ่มเติม จํานวนเงิน ประมาณ 17.60 ลานบาท ซึ่งคํานวณจากอัตรา MLR ตอป จากเงินตน 
363.00 ลานบาท โดยเงินตนที่คํานวณจะลดลงตามที่มีการชําระหนี้ในขอ ก) โดยจะแบงการชําระหนี้ โดยในเดือนตุลาคม ถึง
ธันวาคม 2556 ชําระในจํานวนเทากับอัตรารอยละ 2 ตอป ซึ่งคํานวณจากเงินตน 363.00 ลานบาท โดยชําระทุกสิ้นเดือน และชําระ
สวนที่เหลือทั้งหมดในเดือนมกราคม 2557 

 

ค) เมื่อบริษัทชําระหนี้ใหแกธนาคารไดตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาปรับปรุงโครงสรางหนี้ครบถวนเรียบรอย ธนาคารตกลง
ยินยอมปลดหนี้สวนที่เหลือทั้งหมด  
 

อยางไรก็ตาม ภายหลังวันที่ในงบการเงิน บริษัทไมสามารถจายชําระหนี้ใหเสร็จสิ้นภายในเดือนมกราคม 2557 ปจจุบัน บริษัทอยู
ระหวางเจรจาเงื่อนไขการจายชําระหนี้ใหมกับธนาคาร หนี้สินตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้ขางตน มีหลักทรัพยค้ําประกัน ตาม
หมายเหตุ 17 
 

20. เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน - กิจการอื่น 
 

 พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556  2555  25556  2555 

สวนที่หมุนเวียน        
เจาหนี้การคา 555,271  595,350  461,199  512,447 
คาใชจายคางจาย 12,589  12,773  4,717  5,415 
เจาหนี้อื่น 11,349  19,403  3,439  15,306 
อื่น ๆ 174  155  30  30 
รวมเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 579,383  627,681  469,385  533,198 
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 พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556  2555  25556  2555 

สวนที่ไมหมุนเวียน        
เจาหนี้การคา 18,965  -  -  - 
รวมเจาหนี้การคา 18,965  -  -  - 
 

บริษัทยอยแหงหนึ่งไดมีการทําสัญญาประนีประนอมยอมความกับเจาหนี้การคารายหนึ่ง ตามหมายเหตุ 36 เพื่อขยายระยะเวลา
การจายชําระหนี้ โดยมีมูลหนี้ตามบัญชี จํานวน 40.02 ลานบาท และมีจํานวนเงินที่ตองจายชําระทั้งสิ้น จํานวน 31.51 ลานบาท 
และหากบริษัทยอยสามารถจายชําระหนี้ไดครบเต็มจํานวนตามเงื่อนไขสัญญาประนีประนอมดังกลาว เจาหนี้ยินดีปลดหนี้สวน
ที่เหลือจํานวน 8.51 ลานบาทให สัญญาประนีประนอมมีรายละเอียดการผอนจายชําระ ดังนี้  
 

งวดการจายชําระ จํานวนเงินผอนชําระตองวด (ลานบาท) 
ก.ย. 56 4.01 
ต.ค. 56 10.00 
พ.ย. 56 - เม.ย. 57 0.30 
พ.ค. 57 - ต.ค. 57 0.60 
พ.ย. 57 - เม.ย. 58 0.80 
พ.ค. 58 - ก.ย. 58 1.20 
ต.ค. 58 1.25 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทยอย ไดจัดประเภทเจาหนี้การคาสวนหนึ่ง จํานวน 18.96 ลานบาท แสดงเปนเจาหนี้การคา 
ภายใตหนี้สินไมหมุนเวียนในงบการเงินรวม 
 

21. เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน – กิจการที่เก่ียวของกัน 

 

 พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556  2555  25556  2555 

        
เจาหนี้การคา 8,647  8,647  9,350  8,647 
คาใชจายคางจาย 599  1,805  4,312  952 
เจาหนี้อื่น 3,192  2,920  3,754  4,141 
อื่น ๆ -  -  -  200 
รวมเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 12,438  13,372  17,416  13,940 
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22. เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการอื่นและบุคคลอ่ืน  
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และวันที่ 31 ธันวาคม 2555 งบการเงินรวม เงินกูยืม จํานวน 300 ลานบาทเปนเงินกูยืมระยะสั้นจาก
บริษัทอื่นที่ไมเกี่ยวของกัน อัตราดอกเบี้ยรอยละ 15 ตอป บริษัทยอยไดนําที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางไปเปนหลักประกันการกูยืม 
โดยบริษัทยอย และผูใหกูมีการทําหนังสือสัญญาจํานองที่ดิน และใหถือสัญญาจํานองนี้เปนหลักฐานการกูยืมเงิน การจํานองมี
กําหนดสามเดือน (ครบกําหนดวันที่ 21 มิถุนายน 2554) และเมื่อครบกําหนด บริษัทยอย และผูใหกูมีการทําสัญญากูยืมเงิน และ
ตกลงขยายระยะเวลาออกไปอยางตอเนื่อง ครั้งละ 3 เดือน โดยการขยายระยะเวลาแตละครั้งมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการ
ขยายเวลา ในอัตรารอยละ 11.40 ตอป และดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 15 ตอป สัญญาฉบับลาสุด ครบกําหนดวันที่ 22 ตุลาคม 
2555 ทั้งนี้บริษัทยอยไมมีการตออายุสัญญาใหม  ปจจุบันผูใหกูไดดําเนินการฟองรองเรียกใหชําระคืนเงินกูยืมและดอกเบี้ย ตาม
หมายเหตุ 36 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 งบการเงินรวม เงินกูยืมระยะสั้นสวนหนึ่ง จํานวน 4.23 ลานบาท เปนเงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น 
สัญญาระบุใหชําระหนี้ ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2557 ไมมีการคิดดอกเบี้ย 
 

23. หนี้สินภายใตสัญญาเชาทางการเงิน 
 

  พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556  2555  2556  2555 

หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน 1,510  1,475  472  1,269 
หัก  ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี (179)  (117)  (13)  (67) 
สุทธ ิ 1,331  1,358  459  1,202 
หัก   สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป  (916)  (819)  (459)  (743) 
สุทธ ิ 415  539  -  459 

        
มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจาย
ทั้งสิ้นตามสัญญา   

 
 

 
 

 
 

    ไมเกิน 1 ป 916  819  459  743 
     1 - 5 ป 415  539  -  459 
รวม 1,331  1,358  459  1,202 
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บริษัทมีภาระผูกพันที่จะตองจายคาเชาขั้นต่ําตามสัญญาเชาการเงินดังนี้  
 

 พันบาท 
 งบการเงินรวม  
 2556  2555 

 ผลรวมของ
จํานวนเงิน     
ข้ันต่ําที่ตอง  

จาย   ดอกเบี้ย  

มูลคา 
ปจจุบนัของ
จํานวนเงินขั้น
ต่ําที่ตองจาย   

ผลรวมของ
จํานวนเงินขั้น
ต่ําที่ตองจาย  ดอกเบี้ย  

มูลคา 
ปจจุบนัของ
จํานวนเงินขั้น
ต่ําที่ตองจาย 

ครบกําหนดชาํระภายในหนึ่งป 1,041  (125)  916  900  (81)  819 
ครบกําหนดชาํระหลังจากหนึ่งป
แตไมเกินหาป 

 
469 

  
(54) 

  
415 

  
575 

  
(36) 

  
539 

รวม 1,510  (179)  1,331  1,475  (117)  1,358 
 

 พันบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2556  2555 

 ผลรวมของ
จํานวนเงิน     
ข้ันต่ําที่ตอง  

จาย  ดอกเบี้ย  

มูลคา 
ปจจุบนัของ
จํานวนเงินขั้น
ต่ําที่ตองจาย  

ผลรวมของ
จํานวนเงินขั้น
ต่ําที่ตองจาย  ดอกเบี้ย  

มูลคา 
ปจจุบนัของ

จํานวนเงินขั้นต่าํ
ที่ตองจาย 

ครบกําหนดชาํระภายในหนึ่งป  472  (13)  459  797  (54)  743 
ครบกําหนดชาํระหลังจากหนี้ป
แตไมเกินหาป  

 
- 

  
- 

  
- 

  
472 

  
(13) 

  
459 

รวม 472  (13)  459  1,269  (67)  1,202 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 งบการเงินรวม กลุมบริษัทมีสินทรัพยภายใตสัญญาเชาการเงินประเภทยานพาหนะ โดยมีมูลคาสุทธิ
ตามบัญชี เปนจํานวน 1.65 ลานบาท (31 ธันวาคม 2555 : จํานวน 1.43 ลานบาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ มีมูลคาสุทธิตามบัญชี 
เปนจํานวน 0.57 ลานบาท (31 ธันวาคม 2555 : จํานวน 1.27  ลานบาท) โดยกลุมบริษัทและบริษัทจะไดรับโอนกรรมสิทธิ์ใน
สินทรัพยดังกลาว เมื่อไดจายชําระหนี้แกเจาหนี้ตามสัญญาเชาการเงินครบถวนแลว  
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24. หนี้สินตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้ 
 

 พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556  2555  2556  2555 
สถาบันการเงินแหงที่ 1 :        
หนี้เงินตน -  638,030  -  638,030 
ดอกเบี้ยคางจายตามสัญญา -  34,443  -  34,443 
ดอกเบี้ยคางจายรอปลดหนี้ -  22,072  -  22,072 
 -  694,545  -  694,545 
สถาบันการเงินแหงที่ 2 :        
หนี้เงินตน 1,031,358  -  1,031,358  - 
ดอกเบี้ยคางจายตามสัญญา 273,633  -  273,633  - 
ดอกเบี้ยคางจายรอปลดหนี้ 20,836  -  20,836  - 
 1,325,827  -  1,325,827  - 
รวม 1,325,827  694,545  1,325,827  694,545 
หัก  สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป (44,200)  (248,667)  (44,200)  (248,667) 
สุทธ ิ 1,281,627  445,878  1,281,627  445,878 

 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีการเปลี่ยนแปลงของเงินกูยืมระยะยาว ดังนี้ 
 

 พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556  2555  2556  2555 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 694,545  864,108  694,545  864,108 
โอนเปนเงินกูยืมที่ถึงกําหนดชําระ -  (843,272)  -  (843,272) 
โอนเปนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น (564,980)  -  (564,980)  - 
โอนเปนดอกเบี้ยคางจาย -  (20,836)  -  (20,836) 
รับโอนจากเงินกูยืมที่ถึงกําหนดชําระ 1,031,358  792,646  1,031,358  792,646 
รับโอนจากดอกเบี้ยคางจาย 286,920  -  286,920  - 
รับรูดอกเบี้ยคางจายรอปลดหนี้เพื่อลดดอกเบี้ยจาย (11,577)  (411)  (11,577)  (411) 
รับรูดอกเบี้ยจายตั้งพักในงวด 23,452  -  23,452  - 
จายคืนระหวางงวด (133,891)  (97,690)  (133,891)  (97,690) 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 1,325,827  694,545  1,325,827  694,545 
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24.1. ตามงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ หนี้สินตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้ สถาบันการเงินแหงที่ 1 เปนเงิน
กูยืมที่เกิดจากการทําสัญญาปรับปรุงโครงสรางหนี้ ครั้งที่ 5 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2555 และสัญญาการปรับปรุงโครงสราง
หนี้ (ฉบับแกไขเพิ ่มเติมครั ้งที ่ 4) ลงวันที ่ 26 กุมภาพันธ 2556 สัญญามีการระบุถึงเงื ่อนไขที่สําคัญ เชน การจัดหา
หลักประกันเพิ่มเติม การโอนทรัพยสินตีชําระหนี้ และมีการจัดกลุมเงินกู ออกเปน 3 กลุม ดังนี้ 
 

กลุมที่ 1 เงินตน จํานวน 261.43 ลานบาท ดอกเบี้ยคางจาย จํานวน 24.87 ลานบาท  ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 ชําระแลว
คงเหลือ 257.40 ลานบาท (31 ธันวาคม 2555 :  277.07 ลานบาท) ธนาคารยินยอมปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกูจากอัตรา
ดอกเบี้ยผิดนัด เปนอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาเดิม ซึ่งดอกเบี้ยคางชําระที่ปรับลดแลวเปนเงิน 16.82 ลานบาท โดยตกลงให
ผอนชําระดอกเบี้ยคางชําระที่ปรับลดแลว เดือนละ 500,000 บาท เริ่มผอนชําระเดือนกรกฎาคม 2556 เปนตน และจะชําระ
ใหเสร็จสิ้นในเดือนธันวาคม 2558 สําหรับเงินตน คิดดอกเบี้ยอัตรา MLR ตอป ผอนชําระเงินตนทุกเดือน งวดแรกเดือน
มีนาคม 2556 โดยมีเงื่อนไขการจายชําระดังนี้  
 

งวดการจายชําระ ผอนชําระเดือนละ  (ลานบาท) 
มีนาคม 2556 6.0 
เมษายน 2556 ถึง ธันวาคม 2556 2.0 
มกราคม 2557 ถึง พฤศจิกายน 2560 5.0 
ธันวาคม 2560 ที่เหลือทั้งหมด 

 

กลุมที่ 2 เงินตน จํานวน 262.56 ลานบาท ดอกเบี้ยคางจาย จํานวน 24.10 ลานบาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 ชําระแลว
คงเหลือ 192.39 ลานบาท (31 ธันวาคม 2555 : 209.25 ลานบาท) ธนาคารยินยอมปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกูจากอัตรา
ดอกเบี้ยผิดนัด เปนอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาเดิม ซึ่งดอกเบี้ยคางชําระที่ปรับลดแลวเปนเงิน 8.78 ลานบาท โดยตกลงให
ผอนชําระดอกเบี้ยคางชําระที่ปรับลดแลว เดือนละ 500,000 บาท เริ่มผอนชําระเดือนกรกฎาคม 2556 เปนตน และจะชําระ
ใหเสร็จสิ้นในเดือนธันวาคม 2557 สําหรับเงินตน คิดดอกเบี้ยอัตรา MLR ตอป ผอนชําระเงินตนทุกเดือน งวดแรกเดือน
มีนาคม 2556 โดยมีเงื่อนไขการจายชําระดังนี้  
 

งวดการจายชําระ ผอนชําระเดือนละ  (ลานบาท) 
มีนาคม 2556 3.0 
เมษายน 2556 ถึง ธันวาคม 2556 1.0 
มกราคม 2557 ถึง สิงหาคม 2558 12.0 
กันยายน 2558 ที่เหลือทั้งหมด 

 

กลุมที่ 3 เงินตน จํานวน 211.73 ลานบาท ดอกเบี้ยคางจาย จํานวน 17.18 ลานบาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 ชําระแลว
คงเหลือ 143.88 ลานบาท (31 ธันวาคม 2555 :  208.22 ลานบาท) ธนาคารยินยอมปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกูจากอัตรา
ดอกเบี้ยผิดนัด เปนอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาเดิม ซึ่งดอกเบี้ยคางชําระที่ปรับลดแลวเปนเงิน 8.85 ลานบาท โดยตกลง 
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ใหผอนชําระดอกเบี้ยคางชําระที่ปรับลดแลว เดือนละ 500,000 บาท เริ่มผอนชําระเดือนกรกฎาคม 2556 เปนตน และจะ
ชําระใหเสร็จสิ้นในเดือนธันวาคม 2557 สําหรับเงินตน คิดดอกเบี้ยอัตรา MLR ตอป ผอนชําระเงินตนทุกสามเดือน เริ่ม
ชําระงวดแรก เดือนกันยายน 2555 และชําระหนี้ทั้งหมดใหเสร็จสิ้นภายในเดือนมิถุนายน 2557 โดยมีเงื่อนไขการจาย
ชําระ ดังนี้ 

 

งวดการจายชําระ ผอนชําระงวดละไมตํ่ากวา  (ลานบาท) 
กันยายน 2555 17.1 
ธันวาคม 2555 ถึง กุมภาพันธ 2556 ปลอดการชําระ 
มีนาคม 2556 ถึง มีนาคม 2557 30.0 
มิถุนายน 2557 ที่เหลือทั้งหมด 

 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 ตามงบการเงินรวมและตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หนี้สินตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้ ชําระ
แลวคงเหลือ 593.67 ลานบาท โดยบริษัทไมไดจายชําระหนี้สินภายใตสัญญาปรับโครงสรางหนี้ตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา 
บริษัทจึงจัดประเภทหนี้ดังกลาวเปนเงินกูยืมที่ถึงกําหนดชําระ อยางไรก็ตามในไตรมาสที่ 4 ป 2556 บริษัทและธนาคาร
เจาหนี้ไดมีการเจรจาเงื่อนไขการชําระหนี้ใหม โดยการทําสัญญาปรับปรุงโครงสรางหนี้ (ครั้งที่ 6) ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2556 
โดยมีภาระหนี้ตามบัญชีทั้งเงินตนและดอกเบี้ยคางจาย จํานวน 716.67 ลานบาท ทั้งนี้หนี้สินตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้ 
จะครบกําหนดจายชําระทั้งสิ้นในเดือนมกราคม 2557 บริษัท จึงแสดงรายการดังกลาวในบัญชีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืม
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ตามหมายเหตุ 19 
 

24.2. ตามงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ หนี้สินตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้ สถาบันการเงินแหงที่ 2 เปนเงิน
กูยืมตามสัญญาปรับปรุงโครงสรางหนี้ ฉบับลงวันที่ 27 กันยายน 2556 ซึ่งมีการจัดกลุมหนี้เงินกู ออกเปน 4 กลุม ดังนี้ 

 

กลุมที่ 1 วงเงินกูยืม 400 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ชําระแลวคงเหลือ 484.72 ลานบาท ประกอบดวยหนี้เงิน
ตน 373.73 ลานบาท และ ดอกเบี้ยคางจาย 110.99 ลานบาท ใหผอนชําระหนี้เปนงวดรายเดือน รวม 156 เดือน (13 ป) 
หรือครบกําหนดภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2569 เริ่มชําระงวดแรก วันที่ 30 กันยายน 2556 คิดดอกเบี้ยอัตรา SPRL บวก 
1.0 % ตอป โดยจะตองชําระดอกเบี้ยคางจายใหหมดสิ้นภายในวันที่ 30 กันยายน 2558 
 

กลุมที่ 2  วงเงินกูยืม 275 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ชําระแลวคงเหลือ 368.75 ลานบาท ประกอบดวยหนี้เงิน
ตน 274.04 ลานบาท และ ดอกเบี้ยคางจาย 94.71 ลานบาท ใหผอนชําระหนี้เปนงวดรายเดือน รวม 156 เดือน (13 ป) 
หรือครบกําหนดภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2569 เริ่มชําระงวดแรก วันที่ 30 กันยายน 2556 คิดดอกเบี้ยอัตรา SPR บวก 
1.25 % ตอป โดยจะตองชําระดอกเบี้ยคางจายใหหมดสิ้นภายในวันที่ 30 กันยายน 2558 
 

กลุมที่ 3 วงเงินกูยืม 250 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ชําระแลวคงเหลือ 213.30 ลานบาท ประกอบดวยหนี้เงิน
ตน 188.09 ลานบาท และ ดอกเบี้ยคางจาย 25.21 ลานบาท ใหผอนชําระหนี้เปนงวดรายเดือน รวม 156 เดือน(13 ป) 
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หรือครบกําหนดภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2569 เริ่มชําระงวดแรก วันที่ 30 กันยายน 2556 คิดดอกเบี้ยอัตรา SPR บวก 
1.25 % ตอป โดยจะตองชําระดอกเบี้ยคางจายใหหมดสิ้นภายในวันที่ 30 กันยายน 2558 

 

กลุมที่ 4 วงเงินกูยืม 200 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ชําระแลวคงเหลือ 259.05 ลานบาท ประกอบดวยหนี้เงิน
ตน 195.50 ลานบาท และ ดอกเบี้ยคางจาย 63.55 ลานบาท ใหผอนชําระหนี้เปนงวดรายเดือน รวม 156 เดือน(13 ป) 
หรือครบกําหนดภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2569 เริ่มชําระงวดแรก วันที่ 30 กันยายน 2556 คิดดอกเบี้ยอัตรา SPR บวก 
1.0 % ตอป โดยจะตองชําระดอกเบี้ยคางจายใหหมดสิ้นภายในวันที่ 30 กันยายน 2558 

 

 ตารางการผอนชําระเงินตนและดอกเบี้ย ตองวด (ลานบาท) 
งวดที ่ กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 กลุมที่ 3 กลุมที่ 4 

งวดที่ 1 - 6 (ก.ย.56 - ก.พ.57)  0.978  0.717  0.493  0.512 
งวดที่ 7 - 12 (มี.ค.57 - ส.ค.57)  1.377  1.010  0.693  0.720 
งวดที่ 13 - 24 (ก.ย.57 - ส.ค.58)  1.450  1.063  0.729  0.758 
งวดที่  25 - 36 (ก.ย.58 - ส.ค.59)  1.631  1.196  0.820  0.853 
งวดที่  37 - 48 (ก.ย.59 - ส.ค.60)  1.993  1.461  1.003  1.043 
งวดที่ 49 - 60 (ก.ย.60 - ส.ค.61)  2.174  1.594  1.095  1.137 
งวดที่ 61 - 72 (ก.ย.61 - ส.ค.62)  2.899  2.126  1.459  1.516 
งวดที่ 73 - 84 (ก.ย.62 - ส.ค.63)  3.080  2.259  1.550  1.611 
งวดที่ 85 - 96 (ก.ย.63 - ส.ค.64)  3.624  2.657  1.823  1.896 
งวดที่ 97 - 108 (ก.ย.64 - ส.ค.65)  5.111  3.602  1.823  2.464 
งวดที่ 109 -120 (ก.ย.65 - ส.ค.66)  5.503  4.020  1.823  2.654 
งวดที่ 121 - 132 (ก.ย.66 - ส.ค.67)  5.173  3.802  2.371  2.654 
งวดที่ 133 - 155 (ก.ย.67 - ก.ค.69)  5.635  4.151  2.371  2.843 
งวดที่ 156 (ส.ค.69)  ที่เหลือทั้งจํานวน  ที่เหลือทั้งจํานวน  ที่เหลือทั้งจํานวน  ที่เหลือทั้งจํานวน 

 

นอกจากนี้ สัญญาปรับปรุงโครงสรางหนี้ ยังไดกําหนดใหบริษัทดําเนินการชําระหนี้แกธนาคารไมนอยกวา 450.00 ลาน
บาท ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558 โดยนําเงินจํานวนดังกลาวชําระ ดอกเบี้ยคางจาย และ เงินตนของสินเชื่อทุกวงเงิน 
โดยแบงจัดสรร ใหกับหนี้กลุมที่ 1 จํานวน 163.10 ลานบาท กลุมที่ 2 จํานวน 119.60 ลานบาท กลุมที่ 3 จํานวน 82.00 ลาน
บาท และกลุมที่ 4 จํานวน 85.30 ลานบาท 

 

หนี้สินตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้ขางตน มีหลักทรัพยค้ําประกัน ตามหมายเหตุ 17 
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25. ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน   
 

จํานวนเงินภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานซึ่งเปนเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน แสดงไดดังนี้  
 

   พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556  2555  2556  2555 
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน ณ วันที่ 1 มกราคม 4,345  3,852  1,622  1,335 
ตนทุนบริการในปจจุบัน 360  352  234  225 
ตนทุนดอกเบี้ย 159  141  76  63 
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม  4,864  4,345  1,932  1,623 
 

คาใชจายเกี่ยวกับผลประโยชนระยะยาวของพนักงานรวมอยูในสวนกําไรหรือขาดทุน แสดงไดดังนี้ 
 

   พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556  2555  2556  2555 
ตนทุนบริการในปจจุบัน 360  352  234  225 
ตนทุนดอกเบี้ย 159  141  76  63 
รวมคาใชจายที่รับรูในสวนกําไรหรือขาดทุน 519  493  310  288 

คาใชจายดังกลาวรับรูในรายการตอไปนี้ ในสวนกําไรหรือขาดทุน       
ตนทุนขายและบริการ 42  44  7  7 
คาใชจายในการขาย 29  30  1  1 
คาใชจายในการบริหาร 64  62  1  1 
คาตอบแทนผูบริหาร 225  216  225  216 
     รวม 360  352  234  225 
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สมมติฐานที่สําคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ณ วันประเมินสรุปไดดังนี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

 (รอยละตอป) (รอยละตอป) (รอยละตอป) (รอยละตอป) 
อัตราคิดลด 3.36 - 4.41 3.36 - 4.41 3.36 - 4.41 3.36 - 4.41 
อัตราการขึ้นเงินเดือนโดยเฉลี่ย 0.33 - 3.73 0.33 - 3.73 0.33 - 3.73 0.33 - 3.73 
อัตราการมรณะ (อางอิงตารางมรณะ
ไทยป 2551) 

50 - 100 ของ  
อัตรามรณะ 

50 - 100 ของ  
อัตรามรณะ 

50 - 100 ของอัตรา
มรณะ 

50 - 100 ของอัตรา
มรณะ 

อัตราการทุพพลภาพ 10 - 15 ของอัตรา
มรณะ 

10 - 15 ของอัตรา
มรณะ 

10 - 15 ของอัตรา
มรณะ 

10 - 15 ของอัตรา
มรณะ 

อัตราการลาออก 0 - 57 0 - 57 0 - 57 0 - 57 
 

26. ทุนเรือนหุน 
 

ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรียกชําระหุนสามัญ มีการเคลื่อนไหว ดังนี้ 
 

  งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ราคาตาม 2556 ราคาตาม 2555 

 มูลคาหุน จํานวนหุน มูลคา มูลคาหุน จํานวนหุน มูลคา 
 (บาท) (พันหุน) (พันบาท) (บาท) (พันหุน) (พันบาท) 

ทุนจดทะเบียน       
หุนสามัญตนงวด 1.00 4,000,000 4,000,000 1.00 1,500,000 1,500,000 
บวก หุนสามัญเพิ่มขึ้น 1.00 - - 1.00 3,000,000 3,000,000 
หัก ลดทุน 1.00 - - 1.00 (500,000) (500,000) 

หุนสามัญสิ้นงวด 1.00 4,000,000 4,000,000 1.00 4,000,000 4,000,000 

ทุนที่ออกและเรียกชําระ       
หุนสามัญตนงวด 1.00 1,002,913 1,002,913 1.00 1,000,000 1,000,000 
บวก รับชําระ 1.00 - - 1.00 2,913 2,913 

หุนสามัญสิ้นงวด 1.00 1,002,913 1,002,913 1.00 1,002,913 1,002,913 
 

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2555 และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 
5/2555 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2555 ไดมีมติที่สําคัญ ดังนี้ 
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1. มีมติใหลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 1,500,000,000 บาท เปน 1,000,000,000 บาท โดยการตัดทุนจดทะเบียนที่ยังมิได
จําหนาย 500,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท 

2. มีมติอนุมัติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 1,000,000,000 บาท เปน 4,000,000,000 บาท โดยออกหุนสามัญใหม 
จํานวน 3,000,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท ซึ่งบริษัทไดดําเนินการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน กับกรม
พัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชยเรียบรอยแลว 

3. มีมติอนุมัติใหออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท ที่จัดสรรใหแกบุคคลในวงจํากัดที่
สนับสนุนเงินกูยืมแกบริษัท และ/หรือ บริษัทยอย จํานวนไมเกิน 1,000,000,000 หนวย โดยไมคิดมูลคา อายุของใบสําคัญ
แสดงสิทธิเทากับ 3 ป และมีอัตราการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวยตอหุนสามัญ 1 หุน และกําหนดราคาใชสิทธิ
ของใบสําคัญแสดงสิทธิ เทากับ 0.50 บาทตอหุน 

4. มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 2,000,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท เพื่อเสนอ
ขายใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัท ในสัดสวน 1 หุนเดิม ตอ 2 หุนใหม (จองซื้อเกินสิทธิได) ในราคาหุนละ 0.50 บาท (มูล
คาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท) 

 

บริษัท สามารถจําหนายหุนสามัญเพิ่มทุนไดจํานวน 2,913,226 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท ทําใหบริษัทมีทุนชําระแลว 
จากเดิม 1,000,000,000 บาท เพิ่มเปน 1,002,913,226 บาท ซึ่งบริษัทไดดําเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแลว กับกรม
พัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชยเรียบรอยแลว 
 

27. รายไดอ่ืน 
 

 พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556  2555  2556  2555 

กําไรจากการจําหนายทรัพยสิน -  23,167  65  57,771 
กําไรจากเงินลงทุนในบริษัทยอย -  -  -  5,329 
รายไดคาเชาอาคารและเครื่องจักร 9,190  1,727  9,044  1,400 
รายไดคาบริการเหมาแรงงาน 5,259  -  5,259  - 
รายไดคาสาธารณูปโภค 19,929  6,002  19,762  5,781 
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 379  3,753  155  3,753 
อื่นๆ 4,182  10,159  1,356  1,790 
รวม 38,939  44,808  35,641  75,824 
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28. คาใชจายตามลักษณะ 
 

 พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556  2555  2556  2555 

การเปลี่ยนแปลงในสินคาสําเร็จรูปและสินคาระหวางผลิต (116,921)  (158,976)  (71,203)  (171,966) 
วัตถุดิบใชไป  1,906,142  1,100,873  1,427,138  620,540 
มูลคาซื้อสินคาเพื่อขาย 1,519,974  1,887,266  1,471,615  1,711,500 
ขาดทุนจากมูลคาสินคาคงเหลือลดลง (รายการโอนกลับ) 2,068  (872)  (3,815)  3,042 
คาใชจายพนักงาน 86,996  78,933  32,377  31,532 
คาเสื่อมราคา 128,989  135,520  10,536  17,175 
คาขนสงและคาจางตอกเสาเข็ม 65,412  53,077  -  - 
ขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุนในบริษัทยอย -  -  85,235  77,602 
หนี้สงสัยจะสูญ (รายการโอนกลับ) 8,050  (26,273)  5,668  (26,381) 
ขาดทุนไมเกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน 6,756  -  5,661  - 
ขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย 70,834  3,725  70,834  3,725 
ตนทุนทางการเงิน 274,483  337,960  193,142  257,304 
คาใชจายอื่น ๆ 113,178  100,269  53,614  44,120 
รวม 4,065,961  3,511,502  3,280,802  2,568,193 
 

29. เงินทุนสํารองเล้ียงชีพพนักงาน  
 

บริษัทมีเงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพซึ่งไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลกับกระทรวงการคลังตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 สําหรับพนักงานของบริษัทในนาม “กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ทิสโก 2 ซึ่งจดทะเบียนแลว” ตามระเบียบ
กองทุนบริษัทและสมาชิกจะจายสะสมเปนรายเดือนเขาเงินกองทุนในอัตรารอยละ 2 ของเงินเดือนสมาชิก กองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด และจะจายใหพนักงานในกรณีที่ออกจากงานตามระเบียบวาดวยกองทุนฯ 
เงินจายสมทบกองทุนฯ บันทึกเปนคาใชจายในปที่เกิดรายการ ซึ่งในป 2556 บริษัทมีคาใชจายดังกลาว จํานวน 184,238.01 บาท 
(2555 : จํานวน 178,933.20 บาท) 
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30. ภาษีเงินได 
 

คาใชจายภาษีเงินได(รายได)สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สรุปไดดังนี้  
 

พันบาท 
งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2556  2555 
“ปรับปรุงใหม” 

 2556  2555 
“ปรับปรุงใหม” 

ภาษีเงินไดปจจุบัน :       
   ภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับป 12,998  631  -  - 
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี :       
   คาใชจาย(รายได)ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากการเกิด 
   ผลแตกตางชั่วคราวและการกลับรายการ 

 
(17,793) 

  
(23,658) 

 
- 

 
(1,270) 

   คาใชจาย(รายได)ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิดจากการ 
   ลดอัตราภาษีเงินได 

 
(26,851) 

 
- 

 
- 

 
- 

รวมคาใชจายภาษีเงินได (รายได) (31,646)  (23,027)  -  (1,270) 
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รายการกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แทจริงสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สามารถแสดงไดดังนี้ 
 

พันบาท 
งบการเงินรวม 

2556  2555 
  “ปรับปรุงใหม” 

อัตราภาษ ี    อัตราภาษ ี   
(รอยละ)  จํานวนเงิน  (รอยละ)  จํานวนเงิน 

       

ขาดทุนทางบัญชกีอนภาษีเงินได   (456,925)    (448,859) 
       

ขาดทุนทางบัญชกีอนภาษีเงินไดคูณอัตราภาษ ี 20  (91,385)  23  (103,237) 
การเปลี่ยนแปลงของภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี   (44,644)    (23,658) 
ขาดทุนสะสมทางภาษ ี   -    (3,606) 
ผลกระทบทางภาษีสําหรับรายไดทีไ่ดรับยกเวนภาษแีละ 
คาใชจายที่ไมสามารถถอืเปนรายจายในการคํานวณภาษ ี

  
19,057 

 
20,357 

ผลขาดทุนในปปจจุบันที่ไมรับรูเปนสินทรัพยภาษีเงินได 
รอการตัดบัญช ี

  
86,132 

 
77,425 

ผลกระทบจากรายการตัดบัญชีในการจัดทํางบการเงินรวม   (806)  9,692 

รวมคาใชจายภาษเีงินได (รายได) 7 (31,646)  5 (23,027) 
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 พันบาท 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2556  2555 
  “ปรับปรุงใหม” 

อัตราภาษ ี    อัตราภาษ ี   
(รอยละ)  จํานวนเงิน  (รอยละ)  จํานวนเงิน 

       

ขาดทุนทางบัญชกีอนภาษีเงินได   (393,339)    (305,970) 
       

ขาดทุนทางบัญชกีอนภาษีเงินไดคูณอัตราภาษ ี 20  (78,668)  23  (70,373) 
การเปลี่ยนแปลงของภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี   -    (1,270) 
ผลกระทบทางภาษีสําหรับรายไดทีไ่ดรับยกเวนภาษแีละ 
คาใชจายที่ไมสามารถถอืเปนรายจายในการคํานวณภาษ ี

  
16,693 

 
19,727 

ผลขาดทุนในปปจจุบันที่ไมรับรูเปนสินทรัพยภาษีเงินได 
รอการตัดบัญช ี

   
61,975 

  
50,646 

รวมคาใชจายภาษเีงินได (รายได) - -  0.42 (1,270) 
 

สวนประกอบของสินทรัพย (หนี้สิน) ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และวันที่ 31 ธันวาคม 2555 
ประกอบดวยรายการดังตอไปนี้ 

 

พันบาท 
งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2556   2555 
“ปรับปรุงใหม” 

 2556  2555 
“ปรับปรุงใหม” 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี       
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 869  1,147 -  - 
คาเผื่อผลขาดทุนการลดมูลคาสินคา 1,138  1,125 -  - 
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 419  455 -  - 

รวม 2,426  2,727 -  - 

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี       
สวนปรับปรุงมูลคายุติธรรมของที่ดิน 
อาคารและอุปกรณ 

 
(175,458) 

  
(220,402) - 

 
- 

รวม (175,458)  (220,402) -  - 
สุทธิ (173,032)  (217,675) -  - 



บริษัท ริช เอเชีย สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 

 

 
 

  

(นางสาวอังคกาญจน  ตันติวิรุฬห)  (นายสมเกียรติ  วงศาโรจน) 

กรรมการ  กรรมการ 

62 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 งบการเงินรวม กลุมบริษัทมีผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษี และขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใช ซึ่ง
ไมไดนําไปรวมในการคํานวณสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี เพื่อรับรูในงบแสดงฐานะทางการเงิน จํานวน 1,337.16  
ลานบาท (31 ธันวาคม 2555 : 1,030.61 ลานบาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ จํานวน 1,096.27 ลานบาท (31 ธันวาคม 2555 : 
719.69 ลานบาท) เนื่องจากความไมแนนอนที่จะใชประโยชนทางภาษีจากรายการดังกลาวในอนาคต 
 

31. กําไร (ขาดทุน) ตอหุน 
 

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทคํานวณกําไร (ขาดทุน) ตอหุน ดังนี้ 
 

 พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556  2555  2556  2555 

กําไร (ขาดทุน) ตอหุน        

ขาดทุนสําหรับป สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ (357,918)  (355,596)  (393,339)  (304,699) 

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก  1,002,913  1,002,913  1,002,913  1,002,913 
ขาดทุนตอหุน (บาท) (0.357)  (0.355)  (0.392)  (0.304) 
 

32. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
 

ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานจะแสดงขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑและบริการประเภทตาง ๆ ของกลุมบริษัท 
 

ขอมูลสวนงานดําเนินงานที่นําเสนอนี้สอดคลองกับรายงานภายในของกลุมบริษัทที่ผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการ
ดําเนินงานไดรับและสอบทานอยางสม่ําเสมอเพื่อใชในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรใหกับสวนงานและประเมินผลการ
ดําเนินงานของสวนงาน 
 

ผลการดําเนินงานและสินทรัพยและหนี้สินตามสวนงานเปนรายการที่เกี่ยวของโดยตรงกับสวนงานหรือที่สามารถปนสวน
ใหกับสวนงานไดอยางสมเหตุสมผล  
 

สวนงานที่รายงาน 
 

กลุมบริษัทมีสวนงานที่รายงาน 2 สวนงาน คือ  
สวนงานที่ 1 ธุรกิจผลิตและจําหนายผลิตภัณฑเหล็ก 
สวนงานที่ 2     ธุรกิจผลิตเสาเข็ม พรอมขนสงและตอกเสาเข็ม 
 

ขอมูลผลการดําเนินงานของแตละสวนงานที่รายงานไดรวมอยูดังขางลางนี้ ผลการดําเนินงานวัดโดยใชกําไรหลังภาษีเงินได
ของสวนงาน ซึ่งนําเสนอในรายงานการจัดการภายในและสอบทานโดยผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงานของกลุม
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บริษัท ผูบริหารเชื่อวาการใชกําไรหลังภาษีเงินไดในการวัดผลการดําเนินงานนั้นเปนขอมูลที่เหมาะสมในการประเมินผลการ
ดําเนินงานของสวนงานและสอดคลองกับกิจการอื่นที่ดําเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน 
 

ขอมูลเก่ียวกับเขตภูมิศาสตร  
 

กลุมบริษัทดําเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเทานั้น ดังนั้นฝายบริหารจึงพิจารณาวากลุมบริษัทมีสวนงานทางภูมิศาสตรเพียงสวน
งานเดียว 
 

ลูกคารายใหญ 
 

ป 2556 รายไดจากลูกคา จํานวน 1 ราย จากสวนงานธุรกิจผลิตและจําหนายผลิตภัณฑเหล็ก มีจํานวนเงินประมาณ 793.53 ลาน
บาท จากยอดรายไดรวมกิจการ
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ขอมูลเกี่ยวกับสวนงานที่รายงาน มีดังนี้ 

  พันบาท 
  งบการเงินรวม 
  สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
  ธุรกิจผลิตภัณฑจากเหล็ก  ธุรกิจเสาเข็ม  รวมสวนงานที่รายงาน 
  2556  2555  2556  2555  2556  2555 
รายไดจากลูกคาภายนอก  3,190,675  2,731,117  379,422  286,719  3,570,097  3,017,836 
รายไดระหวางสวนงาน  287,502  15,560  -  -  287,502  15,560 
รวมรายได  3,478,177  2,746,677  379,422  286,719  3,857,599  3,033,396 
             

ดอกเบี้ยรับ  39  322  3,425  1,026  3,464  1,348 
ดอกเบี้ยจาย  274,131  331,785  3,481  1,087  277,612  332,872 
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย  47,119  50,360  8,338  10,484  55,457  60,844 

กําไร(ขาดทุน)กอนภาษีเงินได  (438,046)  (340,122)  62,326  16,300  (375,720)  (323,822) 
             

สินทรัพยของสวนงาน  2,766,862  3,022,087  469,494  358,788  3,236,356  3,380,875 
รายจายฝายทุน  2,889  36,960  63,244  550  66,133  37,510 
หนี้สินสวนงาน  3,222,092  3,050,702  140,562  78,908  3,362,654  3,129,610 
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การกระทบยอดรายได กําไร หรือขาดทุน และสินทรัพย 
 

  พันบาท 
  งบการเงินรวม 
  สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
  2556  2555 

รายได     
รวมรายไดจากสวนงานที่รายงาน  3,857,599  3,033,396 
รายไดอื่น  50,887  88,649 
  3,908,486  3,122,045 
ตัด รายการรายไดระหวางสวนงาน  (287,502)  (15,560) 
      รายการดอกเบี้ยรับและอื่นๆ  (11,948)  (43,841) 
รายไดรวม  3,609,036  3,062,644 

     
กําไรหรือขาดทุน     
รวมกําไรหรือขาดทุนจากสวนงานที่รายงาน  (375,720)  (323,822) 
รายการปรับปรุงและรายการตัดบัญชีระหวางสวนงาน  (81,205)  (125,037) 
กําไรหรือขาดทุนรวมกอนภาษีเงินได  (456,925)  (448,859) 

     
สินทรัพย     
รวมสินทรัพยของสวนงานที่รายงาน  3,236,356  3,380,875 
รายการปรับปรุงและรายการตัดบัญชีระหวางสวนงาน  724,976  906,117 
สินทรัพยรวม  3,961,332  4,286,992 

     

หนี้สิน     
รวมหนี้สินของสวนงานที่รายงาน  3,362,654  3,129,610 
รายการปรับปรุงและรายการตัดบัญชีระหวางสวนงาน  18,221  163,077 
หนี้สินรวม  3,380,875  3,292,687 
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33. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น 
 

นอกจากหนี้สินที่ปรากฏในงบการเงินแลว กลุมบริษัทและบริษัทยังมีภาระผูกพัน และหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นกับธนาคาร
พาณิชยและบุคคลอื่น ดังนี้ 
 

  ลานบาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2556  2555  2556  2555 

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นกับธนาคารพาณิชย         
-  หนังสือค้ําประกัน  7.83  4.97  1.85  1.99 
         
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นกับบุคคลอื่น         
-  ต๋ัวเงินจายลงวันที่ลวงหนาเพื่อค้ําประกัน  4.12  9.75  -  - 
 

ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 หนังสือค้ําประกันที่ออกโดยธนาคารพาณิชย มีเงินฝากธนาคารที่มีขอจํากัดใน
การใชค้ําประกัน จํานวน 7.28 ลานบาท (31 ธันวาคม 2555 จํานวน 3.21 ลานบาท) 
 

34. เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

เครื่องมือทางการเงินที่สําคัญของลุมบริษัทและบริษัทตามที่นิยามอยูในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและ
การเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบดวย เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนี้การคา เงินใหกูยืม เงิน
ลงทุน เจาหนี้การคา เงินกูยืมระยะสั้น และเงินกูยืมระยะยาว กลุมบริษัทและบริษัทมีความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับเครื่องมือทางการ
เงินดังกลาว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้ 
 

34.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน 
 

กลุมบริษัทและบริษัทมีความเสี่ยงจากการดําเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศ และจากการไมปฏิบัติตามขอกําหนดตามสัญญาของคูสัญญา กลุมบริษัทไมมีการถือหรือออกเครื่องมือทางการที่
เปนตราสารอนุพันธ เพื่อการเก็งกําไรหรือการคา 
 

34.2 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 
 

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยนี้เกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในอนาคต ซึ่งจะสงผลกระทบตอผลการดําเนินงาน
และกระแสเงินสด กลุมบริษัทและบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเนื่องจากมีเงินฝากสถาบันการเงิน เงินเบิกเกินบัญชีและ
เงินกูยืมจากธนาคาร และสถาบันการเงิน 
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กลุมบริษัทและบริษัทมีสินทรัพย และหนี้สินที่มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยดังนี้ 
 

  งบการเงินรวม 
  จํานวนเงิน (ลานบาท)  อัตราดอกเบี้ยตอป (รอยละ) 
  2556  2555  2556  2555 

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย  0.04  1.20  0.50 - 0.875  0.25 - 0.85 
เงินฝากธนาคารที่มีขอจํากัดในการใช  7.28  31.27  0.50 – 1.70  0.25 - 0.85 
เงินกูยืมที่ถึงกําหนดชําระ  -  1,031.36  -  8.75  - 21.00 
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน  749.51  103.77  6.00  - 15.00  3.40 - 7.88 
เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่น  304.26  300.00  15.00  15.00 
เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่
เกี่ยวของกัน 

  
5.00 

  
5.00 

  
12.00 

  
12.00 

หนี้สินภายใตสัญญาเชาทางการเงิน  1.33  1.36  3.40 – 7.00  3.40 - 7.00 
หนี้สินภายใตสัญญาปรับโครงสรางหนี้  1,325.83  694.54  8.75 – 9.25  7.00 - 7.13 

   
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  จํานวนเงิน (ลานบาท)  อัตราดอกเบี้ยตอป (รอยละ) 
  2556  2555  2556  2555 

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย  0.01  0.06  0.50 - 0.80  0.25 - 0.85 
เงินฝากธนาคารที่มีขอจํากัดในการใช  1.00  28.06  0.50 - 0.80  0.25 - 0.85 
เงินกูยืมที่ถึงกําหนดชําระ  -  1,031.36  -  8.75 - 21.00 
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน  734.53  79.86  6.00 - 15.00  6.00 - 7.88 
เงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทยอย  53.86  48.47  6.75 - 7.00  7.00 -7.13 
หนี้สินภายใตสัญญาเชาทางการเงิน  0.46  1.20  3.40  - 7.00  3.40 - 7.00 
หนี้สินภายใตสัญญาปรับโครงสรางหนี้  1,325.83  694.54  8.75 - 9.25  7.00 - 7.13 
 

34.3 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
 

กลุมบริษัทและบริษัทมีความเสี่ยงทางดานอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการซื้อวัตถุดิบที่นําเขาจากตางประเทศ ทําใหกลุมบริษัท
และบริษัทมีความเสี่ยงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนอยูบาง อยางไรก็ตาม กลุมบริษัทและบริษัทจะพิจารณาใช
อนุพันธทางการเงินที่เหมาะสมเพื่อปองกันความเสี่ยงดังกลาว เมื่อสภาวการณอัตราแลกเปลี่ยนมีแนวโนมที่ไมเสถียรสภาพ 
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 กลุมบริษัทและบริษัท มียอดคงเหลือของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศ ดังนี้ 
 

  งบการเงินรวม 
  สินทรัพยทางการเงิน  หนี้สินทางการเงิน 

สกุลเงิน  2556  2555  2556  2555 
  ลาน  ลาน  ลาน  ลาน 

เหรียญสหรัฐอเมริกา  -  -  4.22  3.11 
         

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  สินทรัพยทางการเงิน  หนี้สินทางการเงิน 

สกุลเงิน  2556  2555  2556  2555 
  ลาน  ลาน  ลาน  ลาน 

เหรียญสหรัฐอเมริกา  -  -  2.65  3.11 
 

34.4 ความเสี่ยงดานสินเชื่อ 
 

กลุมบริษัทและบริษัทมีความเสี่ยงทางดานการใหสินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การคา อยางไรก็ตามเนื่องจากสวนใหญกลุม
บริษัทและบริษัทจะใหสินเชื่อกับลูกหนี้ที่มีความสามารถในการชําระหนี้ ดังนั้นกลุมบริษัทและบริษัทจึงไมคาดวาจะไดรับ
ความเสียหายที่เปนสาระสําคัญจากการเก็บหนี้จากลูกหนี้เหลานี้นอกเหนือจากสวนที่ไดต้ังคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไวแลว 
 

33.5 มูลคายุติธรรม 
 

เนื่องจากสินทรัพยทางการเงิน และหนี้สินทางการเงินสวนใหญจัดประเภทอยูระยะสั้นและเงินกูยืมมีอัตราดอกเบี้ยใกลเคียงกับ
อัตราดอกเบี้ยในตลาด ฝายบริหารของกลุมบริษัทและบริษัทเชื่อวามูลคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการ
เงินดังกลาวจะไมแตกตางอยางเปนสาระสาํคัญกับมูลคาตามบัญชี 
 

35. การบริหารจัดการทุน 
 

วัตถุประสงคของกลุมบริษัทและบริษัทในการบริหารจัดการทุน คือ การจัดใหมีโครงสรางทางการเงินที่เหมาะสม และการดํารง
ไวซึ่งความสามารถในการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง โดยมีนโยบายการรักษาอัตราสวนหนี้สินตอทุนใหอยูในอัตราที่กลุมบริษัท
และบริษัทสามารถดําเนินธุรกิจของกลุมบริษัทและบริษัท โดยมีภาระตนทุนเงินทุนที่เหมาะสม รวมทั้งรักษาอัตราสวนหนี้สิน
ตอทุนใหสอดคลองกับเงื่อนไขสัญญาเงินกูยืมที่มีกับสถาบันการเงินที่เกี่ยวของ 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 งบการเงินรวม แสดงอัตราสวนหนี้สินตอทุนเปน 5.82 : 1 (31 ธันวาคม 2555 : 3.31 : 1) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 งบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงอัตราสวนหนี้สินตอทุนเปน 6.36 : 1 (31 ธันวาคม 2555 : 3.27 : 1) 
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36. คดีฟองรอง 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทยอยแหงหนึ่ง มีคดีความที่ถูกเจาหนี้ฟองรอง 2 คดี เพื่อใหชําระหนี้จากการซื้อสินคา เปน
จํานวนเงินรวม 47.59 ลานบาท ซึ่งประกอบดวยมูลหนี้เงินตน จํานวน 46.82 ลานบาท และดอกเบี้ยจํานวน 0.77 ลานบาทพรอม
คิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป นับแตวันถัดจากวันฟองจนกวาจะไดชําระหนี้เสร็จสิ้น บริษัทยอยไดบันทึกยอดหนี้สินที่
ถูกฟองรองดังกลาวไวในบัญชีครบถวน ปจจุบัน คดีความที่ 1 มูลหนี้เงินตน จํานวน 7.43 ลานบาท บริษัทไดจายชําระและ
เจาหนี้ไดถอนฟองคดีตอศาลแลว สวนคดีความที่ 2 มูลหนี้เงินตน จํานวน 39.39 ลานบาท บริษัทและเจาหนี้ไดมีการไกลเกลี่ย
และทําสัญญาประนีประนอมยอมความ โดยจะเปนการทยอยจายชําระหนี้ภายใน 2 ป ตามหมายเหตุ 20 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทยอยแหงหนึ่งและกรรมการบริษัทในฐานะตัวการ-ตัวแทน ไดถูกเจาหนี้เงินใหกูยืมตามหมาย
เหตุ 22 ฟองรองขอหาผิดสัญญาเงินกูยืมเงิน สัญญาจัดหาเงินกู บังคับจํานอง เพื่อใหชําระหนี้เงินกูยืมและดอกเบี้ย เปนจํานวน
เงินรวม 420.71 ลานบาท พรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละ 15.00 ตอป คาธรรมเนียมจัดหาเงินกูอัตรารอยละ 11.40 ตอป ของตนเงิน 
จํานวน 300.00 ลานบาท นับถัดจากวันฟองเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จสิ้น ปจจุบัน คดีความอยูในระหวางการพิจารณาของ
ศาล ทั้งนี้บริษัทยอยไดบันทึกภาระหนี้สินดังกลาวครอบคลุมคาเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นแลว 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัท มีคดีความจากการถูกเจาหนี้ฟองรอง เพื่อใหชําระหนี้จากการซื้อสินคา เปนจํานวนเงินรวม 
25.35 ลานบาท ซึ่งประกอบดวยมูลหนี้เงินตน จํานวน 24.61 ลานบาท และดอกเบี้ยจํานวน 0.74 ลานบาทพรอมคิดดอกเบี้ยใน
อัตรารอยละ 12 ตอป นับแตวันถัดจากวันฟองจนกวาจะไดชําระหนี้เสร็จสิ้น ทั้งนี้ศาลชั้นตนไดพิพากษาใหบริษัทชําระเงินตาม
ฟอง บริษัทไดยื่นอุทธรณ อยางไรก็ตาม จํานวนเงินคาเสียหายซึ่งถูกเรียกรองมา ยังไมเปนที่ยุติบริษัทจึงไมไดบันทึกประมาณ
การหนี้สินสําหรับดอกเบี้ยคางจายเพิ่มเติม ขณะนี้คดีอยูในระหวางการพิจารณาของศาลอุทธรณ 
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