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เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 
                                                                                           
 ในปี 2556 ผลการดําเนินงานของบริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) มีรายได้รวม 5,422.89 ล้านบาท ลดลงร้อย
ละ 25.78 หรือจํานวน 188.80 ล้านบาท และมีกําไรสทุธิรวม 166.53 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.19 หรือ 2.0 ล้านบาท เม่ือ
เทียบกบัผลประกอบการในปี 2555 ทัง้นีจ้ะเหน็ได้วา่แม้บริษัทมียอดรายได้รวมลดลง แตอ่ตัรากําไรสทุธิของบริษัทเพิ่ม
ขีน้จาก 2.23 ในปี 2555 เป็น 3.03 ในปี 2556 สืบเน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจของปี 2556 คอ่นข้างทรงตวั และบริษัทมีการ
ขยายฐานลกูค้าไปในทกุกลุม่อตุสาหกรรม แม้ปริมาณการจําหน่ายของบริษัทลดลง แตย่งัคงรักษาอตัรากําไรได้ดีและมี
แนวโน้มเพิ่มขึน้ อีกทัง้นโยบายของบริษัท เร่ืองการพฒันาบคุลากรและปรับปรุงประสทิธิภาพของสายการผลติสง่ผลให้
สามารถลดต้นทนุและจดัการการบริหารงานได้ดีขึน้  
 
 และในปี 2557 บริษัทยงัคงมุง่มัน่ท่ีจะดําเนินธุรกิจตามท่ีได้ตัง้ไว้ไมว่า่จะเป็นการพฒันาบคุลากรและเคร่ืองมือ
ตา่งๆให้มีประสิทธิภาพและดําเนินธุรกิจด้วยการมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจไมว่า่เป็น คู่ค้า ลกูค้า และ
สงัคมรอบข้างไมว่า่จะเป็นหน่วยงานราชการหรือเอกชน  เพ่ือดํารงไว้ซึง่การดแูลกิจการท่ีดีแม้วา่สถานการณ์ทางการเมือง
ในปัจจบุนัยงคงมีความไมแ่น่นอน แตท่างบริษัทมัน่ใจวา่ด้วยการยดึหลกัในจริยธรรมและจรรยาบรรณท่ีบริษัทดําเนินธุรกิจ
อยูจ่ะสามารถฝ่าฟันอปุสรรคตา่งไปได้ซึง่จะเป็นปีท่ีท้าทายฝ่ายบริหารของบริษัทอีกปีหนึง่  
 

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคณุทา่นผู้ ถือหุ้น ลกูค้า พนัธมิตรทางการค้า สถาบนัการเงินทัง้ใน
ประเทศ และตา่งประเทศ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และทกุภาคสว่นท่ีเก่ียวข้องท่ีได้ให้การสนบัสนนุการดําเนิน
กิจกรรมของบริษัทด้วยดีเสมอมา ขอขอบคณุผู้บริหาร และพนกังานทกุทา่นท่ีได้ปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ และด้วย
ความร่วมมือร่วมใจท่ีจะพฒันาศกัยภาพขององค์กรในทกุด้าน เพ่ือสร้างมลูค่าสว่นเพิ่มให้กบัผู้ ถือหุ้น ผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย 
และสงัคมโดยรวม และขอให้ทกุทา่นเช่ือมัน่วา่ บริษัทจะมุง่มัน่ดําเนินธุรกิจให้บงัเกิดผลประโยชน์สงูสดุ และพฒันาองค์กร
ให้มีความเจริญก้าวหน้าอยา่งมัน่คงตอ่เน่ืองตลอดไป   
  
 

      ขอแสดงความนบัถือ 
                         

  
            (นายวีระชยั  สธีุรชยั) 
               ประธานกรรมการ 
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ในรอบปีบญัชี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบติังานอยา่งเป็นอิสระ และครบถ้วนตามท่ีได้รับมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัท โดยได้ประชมุร่วมกบัผู้บริหาร ผู้สอบบญัชี และผู้ตรวจสอบภายใน เพ่ือร่วมเสนอข้อมลู หารือ 
และแลกเปล่ียนข้อคิดเหน็ ในวาระท่ีเก่ียวข้อง โดยคณะกรรมการตรวจสอบ มีฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นเคร่ืองมือในการ
ปฏิบติัภารกิจตามกฎบตัรท่ีกําหนดไว้ โดยขึน้ตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ ทําให้ปฏิบติัหน้าท่ีได้อยา่งเป็นอิสระ โปร่งใส 
ตามหลกัธรรมาภิบาล เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของบริษัทได้อยา่งถกูต้องและไม่มีข้อจํากดัในการเข้าถงึข้อมลู โดยมีการจดั
ประชมุร่วมกบัผู้สอบบญัชี โดยไมมี่ฝ่ายจดัการร่วมด้วย จํานวน 4 ครัง้ ซึง่สาระสําคญัในการปฏิบติังานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ สรุปได้ดงันี ้ 
 
 รายงานทางการเงนิ ได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจําปี 2556 และหารือร่วมกบัผู้สอบ
บญัชี พร้อมทัง้พิจารณาข้อเสนอแนะด้านระบบควบคมุภายใน ซึง่เหน็วา่รายงานทางการเงินของบริษัทได้จดัทําขึน้อยา่ง
ถกูต้องเป็นไปตามมาตรฐานบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และมีการเปิดเผยข้อมลูอยา่งเพียงพอ  
 
 รายการที่เก่ียวโยงกัน สอบทานและให้ความเหน็ตอ่รายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีมีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ เพ่ือให้แน่ใจวา่การตกลงเข้าทํารายการมีความเป็นธรรม และเพ่ือประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท ซึง่บริษัทได้ถือ
ปฏิบติัตามนโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยถือความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมลูอยา่งเพียงพอ  
 
 การกากับดูแลกจิการที่ด ี ได้ติดตามการส่ือสารเผยแพร่จรรยาบรรณของพนกังานบริษัท กาหนดให้พนกังาน
บริษัทท่ีเก่ียวข้อง รายงานช่ือผู้ ท่ีเก่ียวโยงกนั, รายงานการถือครองหุ้นบริษัทประจําทกุไตรมาส ท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์หรือรายการท่ีเก่ียวโยงกนัให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบทกุครัง้ เพ่ือนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท 
ในปี 2556 ไมพ่บรายการท่ีก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
 
  ผลการปฏบัิตงิานของคณะกรรมการตรวจสอบ นําเสนอรายงานผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ตอ่คณะกรรมการบริษัททราบทกุครัง้ท่ีมีการประชมุคณะกรรมการบริษัท โดยได้เสนอความเห็น และให้
ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การบริหารงานของฝ่ายบริหาร ซึง่ฝ่ายบริหารได้ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
อยา่งเหมาะสม รวมทัง้พิจารณาผลการประเมินการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2556 โดยได้รับการ
ประเมินจากคณะกรรมการบริษัท และนาผลการปฏิบติังานนัน้มาพิจารณาปรับปรุงการปฏิบติังาน  
 

ผู้สอบบัญชี ประเมินความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชี และให้ความเหน็ตอ่ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี เพ่ือ
นําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือขออนมุติัท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจาปี 2557 ให้แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจาก บริษัท บีพี
อาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร่ี จํากดั  เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทสาหรับปี 2557 จากกิจกรรมตา่ง ๆ ดงักลา่วข้างต้นตลอด
ปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบ เหน็วา่ คณะกรรมการตลอดจนผู้บริหารของบริษัทฯ ถือนโยบายการกากบัดแูลกิจการท่ีดี
เป็นสาคญั และยดึมัน่ในจริยธรรมธุรกิจ โดยมีความมุง่มัน่ในการปฏิบติัหน้าท่ีเพ่ือให้บรรลเุป้าหมายของบริษัทอยา่งมี
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คณุภาพเย่ียงมืออาชีพ รวมทัง้พฒันาระบบบริหารความเส่ียงท่ีสาคญั ให้เกิดประสทิธิผลสงูสดุ และสง่เสริมระบบควบคมุ
ภายในท่ีมีประสิทธิผลและเหมาะสม เพียงพอ รวมทัง้การตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ และมีกระบวนการตรวจสอบท่ี
สอดคล้องกบั มาตรฐานสากลการปฏิบติังานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน และมีการพฒันาปรับปรุงระบบการปฏิบติังาน
ตรวจสอบภายใน ให้ดีขึน้อยา่งตอ่เน่ือง  

 
 
 

พลตํารวจเอกจมุพล  มัน่หมาย 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 
        งบการเงินโดยรวม 

                                   (ล้านบาท) 
 รายการ 2554 2555 2556 

สินทรัพย์หมุนเวียน 2,899.32 2,316.67 1,862.41
ที่ดนิอาคารและอุปกรณ์ 1,034.87 1,052.66 999.23
สินทรัพย์รวม 4,168.87 3,590.09 3,186.34
รวมหนีส้นิหมุนเวียน 2,540.43 1,844.47 1,394.42
หนีส้ินรวม 2,577.06 1,868.13 1,415.80
        

จาํนวนหุ้นสามัญ 479.94 479.94 479.94
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,591.06 1,721.95 1,770.54
หนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,168.87 3,590.09 3,186.34
        

รายได้ 6.571.50 7.306.69 5.422.89
ต้นทนุขาย 6,136.77 6,892.60 4,986.23
กาํไรขัน้ต้น 434.73 414.08 436.65
ค่าใช้จ่ายขาย 82.68 91.91 79.00
ค่าใช้จ่ายบริหาร 52.57 66.26 82.34
รายได้อ่ืน 11.55 13.57 22.66
กาํไรจากการดาํเนินงาน 230.10 289.10 247.98
ดอกเบีย้จ่าย 65.91 68.62 35.98
ภาษีจ่าย 34.26 51.93 45.64
กาํไรสุทธิ 110.33 168.53 166.53

          
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการดาํเนินโดยรวม
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บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ก่อตัง้เม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2536 ด้วยทนุจดทะเบียนและเรียก
ชําระแล้วเร่ิมแรก  จํานวน 30 ล้านบาท โดยกลุ่มนายชูศกัด์ิ ยงวงศ์ไพบูลย์ เพ่ือประกอบธุรกิจเป็นศนูย์บริการเหล็กครบ
วงจร ได้แก่ การจําหน่ายเหลก็ม้วน (Coiled) ทัง้ชนิดรีดร้อน (Hot-Rolled) และชนิดรีดเย็น (Cold-Rolled) รวมทัง้รับตดั
และจําหน่ายเหลก็แผ่น (Sheet) และเหลก็ม้วนสลิต (Slitting Coil) ตามขนาดท่ีลกูค้ากําหนด และเป็นผู้ผลิตและจําหน่าย
เหล็กรูปพรรณ ได้แก่ ท่อเหล็ก และเหล็กโครงสร้างรูปตวัซี ท่ีใช้ในอตุสาหกรรมต่าง ๆ โดย ณ วนัท่ี 31  ธันวาคม 2556
บริษัทมีทนุจดทะเบียน 549.97 ล้านบาท และเรียกชําระแล้ว 479.93 ล้านบาท และกลุ่มยงวงศ์ไพบลูย์ยงัคงเป็นผู้บริหาร
และเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ในสดัส่วนร้อยละ 35.11 ของทนุชําระแล้ว และกลุ่มคณุหญิงปัทมา ลีสวสัด์ิตระกลู ถือหุ้นในสดัส่วน 
ร้อยละ14.38 ของทนุชําระแล้ว รวมทัง้กลุม่สธีุรชยั ถือหุ้นในสดัสว่น ร้อยละ 21.24 ของทนุชําระแล้ว 

 กลุม่บริษัทประกอบด้วยบริษัทยอ่ย 3 บริษัท คือ  

1. บริษัท เอส ที ซี สตีล จํากดั ถือหุ้นโดยบริษัทร้อยละ 99.99 ซึง่ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายท่อเหลก็ทัง้ชนิด
กลมและชนิดเหล่ียม ท่ีมีเส้นผ่าศนูย์กลาง 0.5 นิว้ (12 มิลลิเมตร) ถึง 1 นิว้ (25 มิลลิเมตร) โดยมีกําลงัการ
ผลติทอ่เหลก็ทกุชนิดรวม 6,000 ตนัตอ่ปี 

2. บริษัท เอเซียเมทลั แฟบบริเคชัน่ จํากัด ถือหุ้นโดยบริษัทร้อยละ 55.00 ซึ่งดําเนินธุรกิจให้บริการออกแบบ
ผลติโครงสร้างเหลก็ และรับเหมาก่อสร้างโรงงาน 

3. บริษัท สางสินค้าผ่านแดนเวียงจันทน์ จํากัด ถือหุ้นโดยบริษัทร้อยละ 40.00 ซึ่งดําเนินธุรกิจให้บริการ
คลงัสนิค้า โดยบริษัทฯ  ยงัคงอยูใ่นระหวา่งการดําเนินการก่อสร้าง ยงัไมเ่ร่ิมดําเนินธุรกิจ 

บริษัท เอเซีย เมทลั จํากัด (มหาชน) ได้แบ่งผลิตภัณฑ์และบริการออกตามลกัษณะการประกอบธุรกิจเป็น 2 
ประเภท ดงันี ้

1. ศนูย์บริการเหลก็ 
บริษัทให้บริการจดัหาผลิตภณัฑ์เหล็กในลกัษณะศนูย์บริการเหล็ก ทัง้เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน และเหล็ก

แผน่รีดเยน็ชนิดม้วน จําหน่ายให้แก่ ผู้ ค้าสง่เหลก็ และลกูค้าท่ีเป็นโรงงานเหลก็ตา่ง ๆ ซึง่ลกูค้าจะนําไปใช้ในการแปรรูปเป็น
ชิน้งานเหลก็ตา่ง ๆ ต่อไป รวมถึงการให้บริการรับตดัเหลก็ตามขนาดต่าง ๆ ท่ีลกูค้าต้องการ และเป็นตวัแทนจําหน่ายเหลก็
ชนิดตา่งๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการท่ีจะใช้ในงานอตุสาหกรรม โดยเน้นการบริการก่อน และหลงัการขาย  บริษัทมุ่งเน้น
การสร้างความพงึพอใจของลกูค้าโดยคํานงึถงึคณุภาพของสนิค้าเป็นอนัดบัแรก ซึง่ในปี 2556 บริษัทมีรายได้จากการจดัหา
ผลติภณัฑ์เหลก็ คิดเป็นร้อยละ 29.75 ของรายได้รวม 

2. การแปรรูปผลติภณัฑ์เหลก็ 
บริษัทให้บริการตดัเหล็กเป็นเหล็กม้วนสลิต เหล็กแผ่น และแปรรูปเหล็กรูปพรรณ ได้แก่ ท่อเหล็ก และเหล็ก

โครงสร้างรูปตวัซี ซึง่ในปี 2556 บริษัทมีรายได้จากการแปรรูปผลติภณัฑ์เหลก็ คิดเป็นร้อยละ 69.31 ของรายได้รวม  

กลุ่มบริษัทมีกําลงัการผลิตและจําหน่ายเหล็กทกุประเภทในปัจจุบนัรวม 521,000 ตนัต่อปี โดยแบ่งออกเป็น
กําลงัการผลิตของบริษัท เท่ากบั 515,000 ตนัต่อปี และของบริษัทย่อย 6,000 ตนัต่อปี ซึง่ในสว่นของบริษัท แบ่งออกเป็น 
กําลงัการผลติเหลก็ม้วนสลิต 34,000 ตนัต่อปี กําลงัการผลิตเหลก็แผ่น 280,000 ตนัต่อปี กําลงัการผลิตท่อเหลก็ 111,000 

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
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ตนัต่อปี และกําลงัการผลิตเหล็กโครงสร้างรูปตวัซี 90,000 ตนัต่อปี โดยในปี 2556 บริษัทใช้กําลงัการผลิตรวมร้อยละ 
23.44 ของกําลงัการผลิตรวม ส่วนกําลงัการผลิตของบริษัทย่อย เป็นกําลงัการผลิตท่อเหล็กทัง้ชนิดกลมและชนิดเหล่ียม 
6,000 ตนัตอ่ปี ซึง่ในปี 2556 ใช้กําลงัการผลติร้อยละ 71.73 ของกําลงัการผลติ   

บริษัทจดัซือ้เหลก็แผน่รีดร้อนซึง่เป็นวตัถดิุบหลกัในการผลติจากผู้ผลติเหลก็แผ่นรีดร้อนในประเทศ ได้แก่ บริษัท
ในกลุ่ม บมจ.สหวิริยาสตีล อินดัสตรี,บริษัทในกลุ่ม บมจ.จี สตีล และบมจ.จีเจสตีล โดยบริษัทจัดจําหน่ายสินค้าให้แก่
ลกูค้าภายในประเทศทัง้หมด ซึง่ลกูค้าของบริษัทสามารถแบง่ออกเป็น 2 กลุม่ คือ กลุม่ผู้ ค้าสง่เหลก็ เป็นกลุม่ผู้ ดําเนินธุรกิจ
ค้าส่งเหลก็ทัง้ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ซึง่มลูค่าการจําหน่ายให้แก่ลกูค้ากลุ่มนีคิ้ดเป็นร้อยละ 40 ของรายได้รวมของ
บริษัท และกลุ่มผู้ ประกอบการในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ อุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
อตุสาหกรรมยานยนต์ เป็นต้น ซึง่มลูค่าการจําหน่ายให้แก่ลกูค้ากลุ่มนีคิ้ดเป็นร้อยละ 60 ของรายได้รวมของบริษัท และ
บริษัทไมมี่การขายสนิค้าให้ลกูค้ารายใดรายหนึง่เกินร้อยละ 13  ของรายได้รวมของบริษัท 

บริษัทเน้นความสําคญัของคณุภาพของสินค้าและการบริการ รวมทัง้การจดัส่งสินค้าท่ีตรงต่อเวลา โดยสินค้า
เหลก็โครงสร้างรูปตวัซี และท่อเหลก็ ของบริษัทได้รับเคร่ืองหมายมาตรฐานอตุสาหกรรมจากกระทรวงอตุสาหกรรม พร้อม
กนันีบ้ริษัทใช้ระบบการบริหารงานคณุภาพในการผลิต ISO 9001 : 2008 มาใช้ในการบริหารงาน เพ่ือเป็นการยืนยนัต่อ
ลกูค้าถึงการให้ความสําคญัในคุณภาพของสินค้าและบริการของบริษัททัง้ในปี 2556 บริษัทได้รับการรับรองระบบ TS 
16949  เพ่ือรองรับการขยายฐานลกูค้าในกลุ่มยานยนต์ นอกจากนีบ้ริษัทยงัได้ดําเนินการก่อสร้างอาคารสําหรับการ
ฝึกอบรมพนักงานท่ีโรงงานแห่งท่ี 2 (พนสันิคม) เพ่ือเป็นการยกระดบัมาตรฐานการผลิตและการบริหารการจัดการของ
บริษัทในอนาคตอยา่งยัง่ยืน  

ผลการดําเนินงานในปีท่ีผ่านมา บริษัทมีรายได้จากการขายและการบริการเท่ากบั 5,422.99 ล้านบาท โดยมี
กําไรสทุธิเท่ากบั 166.53 ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีสินทรัพย์รวม เท่ากบั 3,186.34 ล้านบาท หนีส้ิน
รวมเท่ากบั 1,415.80 ล้านบาท และสว่นของผู้ ถือหุ้น เท่ากบั 1,770.54 ล้านบาท และบริษัทมีทนุจดทะเบียน 549.97 ล้าน
บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน  549.97 ล้านหุ้น  มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท  และมีทนุจดทะเบียนท่ีเรียกชําระแล้ว 
479.93 ล้านบาท  
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1. ความเส่ียงในการประกอบธุรกจิ 
 

 ความเส่ียงจากการผันผวนของราคาวัตถุดบิ 
 

ในปี 2556 บริษัทมีรายได้จากการจําหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน และเหล็กแปรรูปท่ีเป็นผลิตภณัฑ์จากเหล็กแผ่น
รีดร้อนชนิดม้วน คิดเป็นร้อยละ 71.77 ของรายได้รวมของบริษัท ซึง่ผลิตภณัฑ์เหลก็ท่ีจําหน่ายนัน้ มลูคา่ของวตัถเุหลก็คิดเป็นร้อยละ 
95 ของต้นทนุขาย ซึง่มีการเปล่ียนแปลงของราคาตามภาวะราคาตลาดโลก ตามอปุสงค์และอปุทานของผู้ผลิต และผู้ ใช้เหล็กทัว่โลก 
และปัจจัยอ่ืนๆ ท่ีมีผลกระทบต่อราคา เช่น อัตราแลกเปลี่ยน อัตราภาษีนําเข้า ซึ่งรวมทัง้การกําหนดค่าธรรมเนียมพิเศษ 
(Surcharge) เป็นต้น ทําให้ต้นทนุของวตัถดิุบของบริษัทมีความผนัผวนตามภาวะของราคาเหล็กในประเทศและทัว่โลกตลอดเวลา 
ซึง่บริษัทอาจเกิดความเส่ียงหากบริษัทไมส่ามารถปรับราคาขายสินค้าตามต้นทนุท่ีเปลี่ยนแปลงได้ 

 
อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการติดตามความเคลื่อนไหวของราคาวตัถุดิบอย่างใกล้ชิด เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหาร

จดัการสัง่ซือ้วตัถดิุบให้สอดคล้องกบัปริมาณความต้องการของสินค้าจากลกูค้าของบริษัท รวมถึงการกําหนดราคาขายสินค้าของ
บริษัทนัน้ บริษัทจะพิจารณาต้นทุนขายควบคู่กับราคาตลาดในขณะนัน้ โดยหากราคาวัตถุดิบมีแนวโน้มปรับขึน้ บริษัทจะเพ่ิม
ปริมาณการสัง่ซือ้วตัถดิุบ และบริษัทจะใช้นโยบายต้นทนุบวกกําไร คือ การนําต้นทนุวตัถดิุบ รวมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้รวมกบั
กําไร มากําหนดราคาขาย ทําให้บริษัทสามารถรักษาส่วนต่างของกําไรได้ เน่ืองจากบริษัทจะทําการปรับราคาขายสินค้าเป็นระยะ ๆ 
ตามราคาวัตถุดิบท่ีมีการปรับราคา และหากราคาวัตถุดิบมีแนวโน้มปรับลง บริษัทลดปริมาณการสั่งซือ้วัตถุดิบ และจะเร่งการ
จําหน่ายวตัถดิุบและสินค้าสําเร็จรูปให้เร็วขึน้ เพ่ือเป็นการระบายสินค้าคงเหลือให้เร็วท่ีสดุ ซึ่งจากการติดตามความเคลื่อนไหวของ
ราคาวตัถดิุบและนโยบายการกําหนดราคาขายดงักล่าว ทําให้การเปล่ียนแปลงด้านราคาวตัถดิุบไม่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงาน
ของบริษัทอย่างมีนยัสําคญั 
 

2. ความเส่ียงด้านการบริหาร การจัดการ 
 

 ความเส่ียงจากการให้เครดติลูกค้า 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษัทมีลกูหนีค้งค้าง 539.36 ล้านบาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 9.94 ของรายได้รวมของบริษัท
ในปี 2556  มีระยะเวลาในการเก็บหนีเ้ฉลี่ยท่ี 46.73 วนั ลกูหนีท่ี้มียอดค้างชําระโดยยงัไมถ่ึงกําหนดชําระจํานวน  378.79 ล้านบาท 
ค้างชําระไมเ่กิน 90 วนัจํานวน 129.68 ล้านบาท รวมเป็น 508.47 ล้านบาทคิดเป็นอตัราร้อยละ 94.41 ของยอดลกูหนีส้ทุธิ บริษัท
อาจเกิดความเส่ียงจากการที่ลกูค้าไมส่ามารถชําระคา่สินค้าตามเง่ือนไขท่ีตกลงไว้ได้ หรือชําระเงินลา่ช้ากวา่ระยะเวลาท่ีตกลงไว้ ซึง่
อาจทําให้บริษัทฯ ประสบปัญหาสภาพคลอ่ง หรือเกิดความสญูเสียทางการเงิน 

 
อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีข้อปฏิบติัในการพิจารณาให้เครดิตแก่ลกูค้า กลา่วคือ พิจารณาจากประวติัลกูค้า การจ่ายชําระ

หนี ้และการจํากดัวงเงินการให้เครดิต อีกทัง้บริษัทยงัมีกลุม่ฐานลกูค้าท่ีหลากหลายและมีจํานวนมากราย โดยบริษัทฯ มิได้ให้เครดิต 
และวงเงินกบัลกูค้ารายใด หรือกลุม่ใดเป็นกรณีพิเศษทัง้สิน้ ทัง้นีเ้พ่ือเป็นการป้องกนัความเส่ียงใด ๆ ท่ี อาจเกิดขึน้  นอกจากนีย้งัตัง้

ปัจจัยความเส่ียง
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บญัชีสํารองเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูไว้สาํหรับลกูหนีท่ี้ค้างชําระนานและในปีท่ีผ่านมา บริษัทไมมี่การการตัง้คา่เผ่ือหนีส้ญูเพ่ิมเองจากไม่
มีลกูหนีร้ายได้ค้างชําระเป็นระยะเวลานานๆเพ่ิมเติม แตมี่การรับชําระจากลกูหนีท่ี้ค้างชําระเป็นเวลานานกลบัมาได้จํานวน  10.22  
ล้านบาท 

 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบีย้ 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีหนีส้ินระยะสัน้ค้างชําระทัง้สิน้ 1,394.42 ล้านบาท และเป็นหนีท่ี้เกิดจากการกู้ ยืม

จากสถาบนัการเงินเป็นจํานวน 1,234.29 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินกู้ ระยะสัน้ในรูปแบบของตัว๋สญัญาใช้เงิน มีอตัราดอกเบีย้
ตัง้แต่ร้อยละ 1.70 ถึงร้อยละ 4.35 ต่อปี และมีกําหนดชําระ ระหว่าง 1-6 เดือน เพ่ือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนสําหรับการสัง่ซือ้สินค้า
จากโรงงานผู้ผลิตเหล็ก และหากอัตราดอกเบีย้ในประเทศมีปรับเพ่ิมขึน้ จะทําให้ต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านดอกเบีย้ของบริษัทสูงขึน้ 
อาจจะสง่ผลกระทบตอ่ผลการดําเนินงานของบริษัทได้  

 
ในปีท่ีผ่านมา บริษัทมีต้นทนุทางการเงิน(ดอกเบีย้)อยู่ท่ี 35.98 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.66 ของรายได้จากการขาย

และบริการ มีอตัราส่วนความสามารถในการชําระดอกเบีย้ 6.89  ซึง่เป็นอตัราท่ีเพ่ิมขึน้จากปีก่อนเน่ืองจากมีการบริหารจดัการใน
เร่ืองของสินค้าคงคลงัและสดัส่วนการขายรวมทัง้จดัการเร่ืองภาระหนีส้ินได้ดีขึน้ โดยกลุ่มบริษัทเช่ือว่าหากเกิดความผนัผวนของ
อตัราดอกเบีย้ในตลาดในอนาคตจะไมส่ง่ผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญั ตอ่ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของกิจการ 
 

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 

ในปี 2556 บริษัทมีมลูคา่การสัง่ซือ้สินค้าจากตา่งประเทศคิดมลูคา่ประมาณร้อยละ 76.19 ของมลูคา่ท่ีสัง่ซือ้ทัง้หมด 
โดยเป็นการสัง่ซือ้ในเงินสกลุดอลลาร์สหรัฐ จงึทําให้บริษัทมีความเส่ียงจากการผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยน ท่ีผ่านมาบริษัทได้ใช้
ตราสารอนพุนัธ์เพ่ือลดความไมแ่น่นอนของกระแสเงินสดในอนาคตที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตา่งประเทศ โดยใช้กลยทุธ์ในการป้องกนัความเส่ียงคือ การทําสญัญาซือ้ขายอตัราแลกเปล่ียนไว้ลว่งหน้าตามความเหมาะสม   ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  มีสญัญาคงค้าง จํานวน 8.06 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ และมีหนีส้ินท่ียงัไมไ่ด้ป้องกนัความเสียงจํานวน 
9.68 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐโดยทางบริษัทจะดําเนินการป้องกนัความเส่ียงในช่วงเวลาท่ีเหมาะสมโดยให้มีผลกระทบกบังบ
การเงินน้อยท่ีสดุ  

ในอนาคต บริษัทคาดวา่จะยงัคงต้องสัง่ซือ้สินค้าจากตา่งประเทศตอ่ไป ดงันัน้ บริษัทจะยงัคงรักษานโยบายลด
ผลกระทบจากความเส่ียงในอตัราแลกเปล่ียน 
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ประวัตคิวามเป็นมา 

 

บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ก่อตัง้เม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2536 ด้วยทนุจดทะเบียนและเรียก
ชําระแล้วเร่ิมแรก จํานวน 30 ล้านบาท โดยมีวตัถปุระสงค์การจดัตัง้เพ่ือประกอบธุรกิจเป็นศนูย์บริการเหลก็ คือ การนํา
เหลก็ม้วนขนาดใหญ่มาตดัเป็นแผน่หรือม้วนตามขนาดท่ีลกูค้าต้องการ  รวมทัง้ผลติและจําหน่ายเหลก็รูปพรรณท่ีใช้ใน
อตุสาหกรรมตา่งๆ ได้แก่ ทอ่เหลก็ และเหลก็รูปตวัซี  

การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีสําคญัของบริษัท 

ปี 2536 บริษัทประกอบกิจการศนูย์จําหน่ายเหลก็ในลกัษณะซือ้มาและขายไป 

ปี 2547   บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากดั และเพิ่มทนุจดทะเบียนจาก 150 ล้านบาทเป็น 200 ล้านบาท และ
เปล่ียนแปลงมลูค่าท่ีตราไว้ (PAR) จากราคาหุ้นละ 100 บาท เป็นราคาหุ้นละ 1 บาท โดยกําหนดให้มีการเสนอ
ขายหุ้นเพิ่มทนุท่ีออกใหมแ่ก่ประชาชน จํานวน 50 ล้านหุ้น 

ปี 2548    บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 200 ล้านบาท เป็น 400 ล้านบาท เพ่ือเสนอขายแก่ผู้ ถือหุ้นเดิมในราคา 1 
บาท เพ่ือรองรับความเจริญเติบโตของบริษัท 

ปี 2550  บริษัทได้เพิ่มทนุจดทะเบียนจาก 400 ล้านบาท เป็น 550 ล้านบาท เพ่ือเสนอขายแก่ประชาชนทัว่ไปและผู้ ถือหุ้น
เดิม และเพ่ือรองรับการแปลงสภาพของใบสําคญัแสดงสทิธิ  

ปี 2551 บริษัทขยายกลุม่ลกูค้าและผลติภณัฑ์เหลก็เพิ่มขึน้ เช่น  ในกลุม่อตุสาหกรรมยานยนต์ และกลุม่เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

ปี 2553 บริษัทได้ปรับปรุงมาตรฐานการผลิตเพิ่มขึน้ โดยเป็นศนูย์บริการเหล็กท่ีสามารถรองรับการผลิตเหล็กในกลุ่ม
อตุสาหกรรมยานยนต์ และกลุม่อตุสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

 บริษัทได้รับรางวลั BEST VENDOR AWORD จากบริษัท ไทยซมัซงุ อิเลคโทรนิค จํากดั    

ปี 2554  บริษัทได้เปิดดําเนินการเป็นศนูย์บริการเหล็กท่ีสามารถรองรับการผลิตเหล็กในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ และกลุ่ม

อตุสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ณ โรงงานแห่งท่ี 2 (พนสันิคม) และสามารถเพ่ิมกลุ่มลกูค้าในอุตสาหกรรมยานยนต์และ

เคร่ืองใช้ไฟฟ้าเพ่ิมขึน้  

ปี 2555  บริษัทได้รับการรับรองระบบการบริหารงานมาตรฐาน TS 16949 เพ่ือรองรับกลุม่ลกูค้าอตุสาหกรรมยานยนต์ 
 

ภาพรวมการประกอบธุรกจิของกลุ่มบริษัท 
 
โครงสร้างกลุม่บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

 
 

 
 
 

 

ลักษณะการประกอบธุรกจิ

 

บริษัท เอเซีย เมทลั จาํกัด (มหาชน) 
ทนุจดทะเบียน 549.97 ล้านบาท เรียกชําระแล้ว  479.93 ล้านบาท

 

บริษัท เอส ท ีซี สตีล จาํกัด 
ทนุจดทะเบียนเรียกชําระแล้ว  20 ล้านบาท 

99.99% 
 

บริษัท เอเชียเมทลั แฟบบริเคช่ัน จาํกัด
ทนุจดทะเบียนเรียกชําระแล้ว 10 ล้านบาท

 

บริษัท สางสนิค้าผ่านแดนเวียงจันทน์ จาํกัด 
ทนุจดทะเบียนเรียกชําระแล้ว 5 แสนดอลลาร์สหรัฐฯ

55.00% 40.00% 
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บริษัท เอเซีย เมทัล จาํกัด (มหาชน) 
ประกอบธุรกิจเป็นศนูย์บริการเหลก็ครบวงจร ได้แก่ การจําหน่ายเหลก็ม้วน (Coil) ทัง้ชนิดรีดร้อน (Hot-Rolled) 

และชนิดรีดเย็น (Cold-Rolled) เหลก็เคลือบสงักะสี (GI) เหลก็เคลือบอลซูิงค์(GL) เหลก็เคลือบสี และเป็นผู้แปรรูป
ผลติภณัฑ์เหลก็ ได้แก่ เหลก็แผ่น (Sheet) เหลก็ม้วนสลิต (Slitting Coil) ทอ่เหลก็ท่ีมีเส้นผา่ศนูย์กลาง 1 นิว้ (25 มิลลเิมตร) 
ถงึ 4 นิว้ (100 มิลลเิมตร) เหลก็โครงสร้างรูปตวัซี รวมทัง้บริการจดัสง่สนิค้าให้แก่ลกูค้า โดยมีกําลงัผลิตติดตัง้ จํานวน 
521,000 ตนัตอ่ปี ซึง่แบง่กําลงัผลติเป็น เหลก็แผน่ 280,000 ตนัตอ่ปี เหลก็ม้วนสลติ 34,000 ตนัตอ่ปี ทอ่เหลก็ 111,000 
ตนัตอ่ปี และเหลก็รูปตวัซี 90,000 ตนัตอ่ปี 

 
บริษัท เอส ที ซี สตีล จาํกัด 
ประกอบธุรกิจผลติและจําหน่ายทอ่เหลก็ทัง้ชนิดกลมและชนิดเหล่ียม ท่ีมีเส้นผ่าศนูย์กลาง 0.5 นิว้ (12 

มิลลเิมตร) ถงึ 1 นิว้ (25 มิลลเิมตร) โดยมีกําลงัผลติติดตัง้ทอ่เหลก็ทกุชนิดรวม 6,000 ตนัตอ่ปี 
 

บริษัท เอเซียเมทัล แฟบบริเคช่ัน จาํกัด 
ประกอบธุรกิจให้บริการออกแบบผลติโครงสร้างเหลก็ และรับเหมาก่อสร้าง โดยทีมงานบริษัท เอเซียเมทลั 

แฟบบริเคชัน่ จํากดั สร้างผลงานท่ีมีคณุภาพได้มาตรฐาน 
 

บริษัท สางสนิค้าผ่านแดนเวียงจันทน์ จาํกัด 
ประกอบธุรกิจให้บริการคลงัสนิค้า  

 

โครงสร้างรายได้ของบริษัท 

โครงสร้างรายได้ของบริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย ดงันี ้
มลูคา่การจําหนา่ย 2554 2555 2556

 ล้านบาท สดัสว่น ล้านบาท สดัสว่น ล้านบาท สดัสว่น

 ศนูย์บริการเหล็ก  

  1. บริการจดัหาผลิตภณัฑ์เหลก็ 2,977.50 45.31 3,238.88 44.33 1,613.44 29.75
  2. บริการรับตดัเหลก็ 0 0 0 0 0 0
  รวมรายได้ศนูย์บริการเหลก็ 2,977.50 45.31 3,238.88 44.33 1,613.44 29.75

 การแปรรูปผลติภณัฑ์เหล็ก  

  1. เหลก็แผน่ 1,070.76 16.29 1,126.74 15.42 889.36 16.40
  2. เหลก็ม้วนสลติ 432.12 6.58 408.46 5.59 368.52 6.80
  3. ทอ่เหลก็ 1,362.22 20.73 1,752.23 23.98 2,017.77 37.21
  4. เหลก็โครงสร้างรูปตวัซี 686.67 10.45 732.95 10.03 482.96 8.91
  รวมรายได้การแปรรูป 3,551.77 54.05 4,020.38 55.02 3,758.61 69.31

 อ่ืน ๆ* 42.23 0.64 47.43 0.66 50.94 0.94

รวมมลูคา่การจําหนา่ยทัง้หมด 6,571.50 100.00 7,309.69 100.00 5,422.99 100.00

หมายเหต ุ:  * รายได้อ่ืน ๆ ได้แก่ การจําหน่ายเศษเหลก็ท่ีเกิดจากกระบวนการผลิต 
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เป้าหมายในการดาํเนินธุรกจิของบริษัท 
บริษัทกําหนดเป้าหมายท่ีจะเป็นผู้ ผลิตท่อเหล็กท่ีมีคุณภาพ เน่ืองจากบริษัทเล็งเห็นถึงความสําคัญของ

อุตสาหกรรมท่อเหล็กซึ่งมีการเติบโตในอตัราท่ีสูงมากในปัจจุบันและอนาคต จากการเติบโตของอุตสาหกรรมก่อสร้าง 
อตุสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ อตุสาหกรรมยานยนต์ และอตุสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

นอกจากการเป็นผู้ผลิตท่อเหล็กท่ีมีคณุภาพแล้ว บริษัทยงัมุ่งเน้นท่ีจะเป็นศนูย์บริการเหล็กครบวงจร กล่าวคือ 
การท่ีบริษัทสามารถให้บริการผลิตเหล็กรูปพรรณต่างๆ ได้ตามขนาดท่ีลกูค้ากําหนด ได้แก่ เหล็กแผ่น เหล็กม้วน ทําให้
ลกูค้าได้รับความสะดวกในการซือ้สินค้าจากการท่ีลกูค้าสามารถกําหนดให้บริษัทผลิตสินค้าตามขนาดท่ีต้องการใช้ โดยมี
การปรับปรุงพฒันามาตรฐานของบริษัทอยู่ตลอดเวลา ทัง้ในด้านความรู้ความสามารถของบคุลากรและเคร่ืองจกัรท่ีใช้ใน
การผลติ  

รวมถงึบริษัทยงัมีนโยบายพฒันาคณุภาพ ความน่าเช่ือถือในผลติภณัฑ์ การบริการของบริษัท รวมทัง้คํานงึถึง
สภาวะแวดล้อมทัง้ภายในและภายนอกของบริษัท โดยการนําระบบการบริหารงานคณุภาพในการผลติ ISO 9001:2000 
เข้ามาใช้ในการบริหารงาน ซึง่ปัจจบุนัมีการปรับมาตรฐานไปสู ่TS 16949 เพ่ือขยายกลุม่ลกูค้าไปยงัอตุสาหกรรมยานยนต์ 
และสร้างความมัน่ใจให้แก่ลกูค้าวา่ สนิค้าท่ีซือ้ไปจากบริษัทเป็นสนิค้าท่ีได้มาตรฐานและบริษัทมีการพฒันาคณุภาพและ
เพิ่มศกัยภาพให้กบัพนกังานของบริษัทอยา่งตอ่เน่ือง 
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ลักษณะผลติภัณฑ์และบริการ 
บริษัทแบง่ลกัษณะผลติภณัฑ์และบริการของบริษัทและบริษัทยอ่ยออกเป็น 2 ประเภท ดงันี ้

 
1) การจัดหาผลติภัณฑ์เหลก็ 

บริษัทให้บริการจดัหาผลิตภณัฑ์เหล็กในลกัษณะศนูย์บริการเหล็ก ทัง้เหลก็แผ่นรีดร้อนชนิดม้วนและเหล็กแผ่น
รีดเย็นชนิดม้วน เหล็กเคลือบสงักะสี เหล็กเคลือบสี ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือจําหน่ายให้แก่ ผู้ ค้าส่งเหล็ก และ
ลกูค้าท่ีเป็นโรงงานอตุสาหกรรมเหล็กต่างๆ ซึ่งลกูค้าจะนําไปใช้ในการแปรรูปเป็นชิน้งานเหล็กต่าง ๆ ต่อไป รวมถึงการ
ให้บริการรับตดัเหลก็ตามขนาดตา่ง ๆ ท่ีลกูค้าต้องการ 

 

สว่นการซือ้สนิค้าจากตา่งประเทศในปี 2556 มีการนําเข้าสนิค้าจากประเทศเกาหลี จีน และเวียดนามซึง่เป็น
ผลติภณัฑ์เหลก็รีดร้อน เหลก็รีดเยน็ เหลก็เคลือบ และเหลก็เคลือบสีเพ่ือจําหน่ายให้กบักลุม่ลกูค้าในอตุสาหกรรม
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า,อตุสาหกรรมก่อสร้าง และอตุสาหกรรมยานยนต์ประมาณร้อยละ 76.19 ของยอดการซือ้ทัง้หมดของบริษัท 

 
2) การแปรรูปผลิตภัณฑ์เหลก็ 

 
2.1 เหลก็ม้วนสลิต (Slitting Coil)  
บริษัทให้บริการตดัเหล็กเป็นเหล็กม้วนสลิต ซึ่งเป็นการนําเหล็กม้วน (Coil) มาตดัเป็นแถบเล็กตามความกว้างท่ีลกูค้า

กําหนดและม้วนกลบัเพ่ือจําหน่าย โดยบริษัทมีเคร่ืองจกัรสําหรับการตดัเหล็กเป็นเหล็กม้วนสลิต (Slitting Coil) โดยบริษัทมีกําลงัการ
ผลิตติดตัง้เทา่กบั 241,000 ตนัตอ่ปีโดยแบง่เป็นการผลิตเพ่ือเป็นวตัถดิุบสําหรับรองรับ การผลิตเป็นทอ่เหลก็และผลิตภณัฑ์โครงสร้าง
รูปตวัซี จํานวน 207,000 ตนัต่อปี และการผลิตเพ่ือขายจํานวน 34,000 ตนัต่อปี ซึง่ในปี 2556 บริษัทใช้กําลงัการผลิตเท่ากบัร้อยละ 
49.67  ของกําลงัการผลิตติดตัง้ 

 

2.2 การผลติเหลก็แผน่ (Cutting Sheet) 
บริษัทให้บริการตดัเหล็กแผ่น ซึ่งเป็นการนําเหล็กม้วน นํามาตดัเป็นเหล็กแผ่นตามความกว้างและความยาวที่ลกูค้า

กําหนด บริษัทสามารถตัดเหล็กตามความกว้างได้ตัง้แต่ 600 ถึง 1,500 มิลลิเมตร และตามความยาวตัง้แต่ 300 ถึง 6,100 
มิลลิเมตร โดยบริษัทมีเคร่ืองจกัรสําหรับการตดัเหลก็แผ่น (Cutting Sheet) ซึง่บริษัทมีกําลงัการผลิตติดตัง้เทา่กบั 280,000  ตนัต่อปี 
ซึง่ในปี 2556 บริษัทใช้กําลงัการผลิตเท่ากบัร้อยละ 12.85  ของกําลงัการผลิตติดตัง้ เน่ืองจากในปี 2556 มีการเพ่ิมกําลงัการผลิต
เพ่ือรองรับความเติบโตในอนาคต และเร่ิมดําเนินการในช่วงปลายปี ทําให้ยงัใช้กําลงัการผลิตได้ไมเ่ตม็ท่ี 

 
2.3 ผลิตภณัฑ์ท่อเหลก็ (Steel Pipe)  
บริษัทผลิตและจําหน่ายท่อเหล็กสําหรับใช้ในอตุสาหกรรมต่างๆ ปัจจบุนั บริษัทมีเคร่ืองจกัรสําหรับการผลิตท่อเหล็ก

ซึง่สามารถผลิตท่อเหล็กได้ตัง้แต่เส้นผ่าศนูย์กลาง 12  มิลลิเมตรถึง 100 มิลลิเมตร โดยวิธีการนําเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนท่ีตดั
ตามความกว้างท่ีกําหนดมาทําการขึน้รูปและเช่ือมเหล็กแผ่นด้วยคล่ืนความถ่ีสงูซึ่งเป็นเคร่ืองจกัรท่ีทนัสมยัและมีประสิทธิภาพใน
การผลิต ทําให้ทอ่เหลก็ของบริษัทมีคณุภาพและเป็นท่ียอมรับของลกูค้า โดยบริษัทมีกําลงัการผลิตติดตัง้ เทา่กบั 117,000 ตนัตอ่ปี 

การประกอบธุรกจิแต่ละสายผลิตภณัฑ์
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ซึง่ในปี 2556 บริษัทใช้กําลงัการผลิตเทา่กบัร้อยละ 71.73 ของกําลงัการผลิตติดตัง้ ท่อเหล็กของบริษัทท่ีผลิตมีรูปแบบทัง้ทรงกลม 
สี่เหลี่ยมจตัรัุส และสี่เหลี่ยมผืนผ้า ซึง่บริษัทสามารถผลิตได้ตามความกว้างและความยาวท่ีลกูค้ากําหนด  

 
2.4 ผลิตภณัฑ์เหลก็โครงสร้างรูปตวัซี  
บริษัทผลิตและจําหน่ายเหลก็โครงสร้างรูปตวัซี  โดยการนําเหลก็ม้วนสลิต (Slitting Coil) ท่ีตดัตามขนาดมาขึน้รูปใน

ลกัษณะรูปตวัซ ี ซึง่จะนําไปใช้ในอตุสาหกรรมก่อสร้างเพ่ือใช้เป็นโครงสร้างหลงัคา บริษัทฯมีเคร่ืองจกัรสําหรับการผลิตเหลก็
โครงสร้างรูปตวัซีตัง้แตข่นาด 3 นิว้จนถึงขนาด 6 นิว้ โดยมีกําลงัการผลิตติดตัง้ เทา่กบั 90,000 ตนัตอ่ปี ซึง่ในปี 2556 บริษัทใช้กําลงั
การผลิตเทา่กบัร้อยละ 23.44  ของกําลงัการผลิตติดตัง้ 

 

ในปี 2555 บริษัทจดัจําหน่ายสินค้าให้แก่ลกูค้าภายในประเทศ ร้อยละ 99.24 ของรายได้จากการจําหน่ายและ
บริการ และจําหน่ายสินค้าให้แก่ลกูค้าในต่างประเทศ ซึง่เป็นผู้ประกอบการในอตุสาหกรรมต่าง ๆ  ร้อยละ0.76 ของรายได้
จากการจําหน่ายและบริการ  
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ทรัพย์สนิถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษัทมีทรัพย์สนิถาวรหลกัท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ ดงันี ้

                                หน่วย : ล้านบาท 

ประเภท/ลกัษณะทรัพย์สนิ ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ มลูคา่ตามบญัชี ภาระผกูพนั 
1. ท่ีดิน 
 -เนือ้ท่ี 16 ไร่ 3 งาน 5 ตารางวา 
 ท่ีตัง้ : เลขท่ี 55, 55/1 หมู่ 2 ซอยวดัหนามแดง ถนนศรี

นครินทร์ ตําบลบางแก้ว อําเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ 
  -เนือ้ท่ี 100 ไร่ 85 ตารางวา* 
        ท่ีตัง้  เลขท่ี 90/1 หมู่ท่ี 10 ตําบลสระส่ีเหลี่ยม อําเภอพนสั

นิคม จงัหวดัชลบรีุ 
-เนือ้ท่ี 80 ไร่ 28 ตารางวา** 

        ท่ีตัง้  เลขท่ี 90/1 หมู่ท่ี 10 ตําบลสระส่ีเหลี่ยม อําเภอพนสั
นิคม จงัหวดัชลบรีุ 

       -เนือ้ท่ี 17 ไร่ 34 ตารางวา 
         ท่ีตัง้ เลขท่ี 90/1 หมู่ท่ี 10 ตําบลสระส่ีเหลี่ยม อําเภอพนสั

นิคม จงัหวดัชลบรีุ 
       -เนือ้ท่ี 3 ไร่ 82 ตารางวา 
       ท่ีตัง้  : เลขท่ี 6/10 หมู่ 1 ซอยวดัหนามแดง  ถนนศรีนครินทร์ 

ตําบลบางแก้ว อําเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ  

บริษัทเป็นเจ้าของ 
 
 

บริษัทเป็นเจ้าของ 
 
 

บริษัทเป็นเจ้าของ 
 
 

บริษัทเป็นเจ้าของ 
 
 

เป็นของบริษัท STC 
 
 

112.71 
 
 

44.44 
 
 

2.11 
 
 

6.18 
 
 

21.38 
 

(1).จดจํานองวงเงิน 400 ล้านบาท 
 
 

(2).จดจํานองวงเงิน 600 ล้านบาท 
 
 

ไม่มี 
 
 

ไม่มี 
 
 

(3).จดจํานองวงเงิน 250 ล้านบาท 
 

2. อาคารโรงงาน 3 แห่ง 
 -อาคารโรงงานของบริษัท 
 ท่ีตัง้ : เลขท่ี 55, 55/1 หมู่ 2 ซอยวดัหนามแดง ถนนศรี

นครินทร์ ตําบลบางแก้ว อําเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ 
 -อาคารโรงงานชลบรีุของบริษัท* * 
        ท่ีตัง้  เลขท่ี 90/1 หมู่ท่ี 10 ตําบลสระส่ีเหลี่ยม อําเภอพนสั

นิคม จงัหวดัชลบรีุ 
 -อาคารโรงงานของบริษัทย่อย 
 ท่ีตัง้ : เลขท่ี 6/10 หมู่ 1 ซอยวดัหนามแดง ถนนศรีนครินทร์ 

ตําบลบางแก้ว   อําเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ 

บริษัทเป็นเจ้าของ 
 
 

บริษัทเป็นเจ้าของ 
 
 

เป็นของบริษัท STC 

89.10 
 
 

206.86 
 
 

  18.84 

 
(1).จดจํานองวงเงิน 400 ล้านบาท 
 
 
(2).จดจํานองวงเงิน 600 ล้านบาท 
 
 
(3).จดจํานองวงเงิน 250 ล้านบาท 

 

3. เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์   
4. เคร่ืองจกัร 
5. เคร่ืองจกัร 
6. ยานพาหนะ 
7. เคร่ืองตกแตง่และเคร่ืองใช้สํานกังาน 
8. เคร่ืองตกแตง่และเคร่ืองใช้สํานกังาน 

บริษัทเป็นเจ้าของ
บริษัทเป็นเจ้าของ 

  เป็นของบริษัท STC 
บริษัทเป็นเจ้าของ 
บริษัทเป็นเจ้าของ 
เป็นของบริษัท STC 

78.95
303.93 

1.73 
8.64 
5.04 
2.86 

(4).จดจํานองวงเงิน 320 ล้านบาท
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

                                          รวม 902.74

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
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นโยบายการลงทุนและการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 

นโยบายการลงทนุของบริษัท คือ บริษัทจะพิจารณาลงทนุในธุรกิจท่ีเกือ้หนนุและเอือ้ประโยชน์ต่อการทําธุรกิจ
ของบริษัทหรือเป็นธุรกิจซึ่งอยู่ในอตุสาหกรรมท่ีมีแนวโน้มเจริญเติบโตและจะคํานึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีได้รับจากการ
ลงทนุเป็นสําคญั และบริษัทจะควบคมุดแูลโดยจะสง่กรรมการเข้าไปเป็นตวัแทนตามสดัสว่นการถือหุ้น และหากเป็นบริษัท
ร่วม บริษัทจะไม่เข้าไปควบคมุดแูลมากนกัเพียง แต่จะสง่ตวัแทนจากบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทนัน้ ๆ ทัง้นีจํ้านวน
ตวัแทนจากบริษัทท่ีเข้าไปเป็นกรรมการจะขึน้อยูก่นัสดัสว่นการถือหุ้นของบริษัท  
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รายช่ือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนครัง้ลา่สดุ วนัท่ี 25 มีนาคม 2556 (มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท) 
ลําดบัท่ี ช่ือ / สกลุ จํานวนหุ้น % ของจํานวนหุ้นทัง้หมด

1 กลุม่นายชศูกัด์ิ  ยงวงศ์ไพบลูย์  
นายชศูกัด์ิ  ยงวงศ์ไพบลูย์ 76,700,000 15.98
นางเพญ็จนัทร์  ยงวงศ์ไพบลูย์ 40,000,000 8.33
นายพรเทพ                โยธินอปุไมย 20,976,900 4.37
นางสาวพีรดา            ยงวงศ์ไพบลูย์ 30,842,500 6.43
รวมกลุม่นายชศูกัด์ิ     ยงวงศ์ไพบลูย์ 168,519,400 35.11

2 คณุหญิงปัทมา           ลีสวสัด์ิตระกลู 69,000,000 14.38
3 กลุม่นายวีระชยั    สธีุรชยั 

นายวีระชยั                 สธีุรชยั 46,432,400 9.67
นายวินท์                    สธีุรชยั 40,000,000 8.33
นายกริช                    สธีุรชยั 15,484,800 3.23
รวมกลุม่นายวีระชยั    สธีุรชยั 101,917,200 21.24

4 นายชนาธิป                ไตรวฒิุ 20,000,000 4.17
5 นางสาวอรวรรณ         พงศ์ธญัลกัษณ์ 9,705,000 2.02
6 นายพิชิต                    ฉตัรสกลุวงศ์ 5,839,000 1.22
8 นายสมศกัด์ิ                ลีจ้งเพ่ิมพนู        4,725,000 0.98
8 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั 3,621,412 0.75
9 นางวรพร                    ธีรชยัศภุกิจ 3,142,900 0.65
10 นายเลิศศกัด์ิ               พรนพรัตน์ 3,000,000 0.63
11 นายนําชยั                   ลอยฤทธิวฒิุไกร       2,982,500 0.62

 รวม 392,452,412 81.77
 

 
นโยบายประวัตกิารจ่ายเงนิปันผลในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา 

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น ในอตัราไมน้่อยกวา่ร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษี เว้น
แตใ่นกรณีท่ีบริษัทมีโครงการจะลงทนุในโครงการอ่ืน สําหรับบริษัทยอ่ยก็มีนโยบายจ่ายเงินปันผลเหมือนกบับริษัท 
กลา่วคือ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัทในอตัราไมน้่อยกวา่ร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษี เว้นแตใ่นกรณีท่ีบริษัทยอ่ย
นัน้มีโครงการจะลงทนุในโครงการอ่ืน  

 
ในปี 2554  บริษัทมีกําไรสทุธิ 111.19 ล้านบาท บริษัทได้จ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานปี 2554  ให้แก่ผู้ ถือหุ้น

ท่ีมีช่ือปรากฏอยู่ในทะเบียนหุ้นของบริษัท ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2555 ในอตัราหุ้นละ 0.08 บาท รวมเป็นเงิน 38.39  ล้านบาทคิดเป็น
ร้อยละ 34.80 ของกําไรสทุธิ ไมเ่ป็นไปตามนโยบาย เน่ืองจากการขยายงานโรงงานแหง่ท่ีสองยงัไมแ่ล้วเสร็จ โดย บริษัทจา่ยปันผล
ในวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2555   

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
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ในปี 2555  บริษัทมีกําไรสทุธิ 163.91 ล้านบาท คณะกรรมการมีความเหน็เสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุติัการจ่ายปัน

ผล ในอตัราหุ้นละ 0.18 บาท รวมเป็นเงิน 86.38  ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 52.69 ของกําไรสทุธิ เป็นไปตามนโยบายการจา่ยปันผล
ของบริษัท โดยทัง้นีเ้ม่ือได้รับการอนมุติัจากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 แล้ว บริษัทจะจ่ายปันผลในวนัท่ี 17 พฤษภาคม 
2556   

ในปี 2556  บริษัทมีกําไรสทุธิ 166.53 ล้านบาท คณะกรรมการมีความเหน็เสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุติัการจ่ายปัน
ผล ในอตัราหุ้นละ 0.18 บาท รวมเป็นเงิน 86.41  ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 51.89 ของกําไรสทุธิ เป็นไปตามนโยบายการจา่ยปันผล
ของบริษัท โดยทัง้นีเ้ม่ือได้รับการอนมุติัจากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 แล้ว บริษัทจะจ่ายปันผลในวนัท่ี 21 พฤษภาคม 
2557   
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โครงสร้างการจัดการ 
คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการ

และผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒิุท่ีมีคณุสมบติัครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน 
จํากดั พ.ศ. 2535 และไมมี่ลกัษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ว่าด้วยเร่ือง 
การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ และข้อกําหนดเก่ียวกับผู้บริหารของบริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ 
คณะกรรมการบริษัทมีรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้

คณะกรรมการบริษัท (Committee) 
รายช่ือคณะกรรมการบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  ประกอบด้วย 

ช่ือ-สกลุ ตําแหน่ง 
1. นายวีระชยั สธีุรชยั ประธานกรรมการ
2. นายชศูกัด์ิ ยงวงศ์ไพบลูย์ กรรมการ
3. นายธนกร ฤทธิบนัลือ กรรมการ
4. นางเพญ็จนัทร์ ยงวงศ์ไพบลูย์ กรรมการ
5.  นายชนาธิป ไตรวฒิุ กรรมการ
6. พลตํารวจเอกจมุพล มัน่หมาย ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 
7. นางไทศิกา ไพรสงบ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 
8. เรือตรีหญิงสรีุ บรูณธนิต กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 
   

 โดยมีนางวนันารี  ทิพย์สวุรรณ เป็นเลขานกุารบริษัท 
 

กรรมการผู้มีอาํนาจลงนาม 
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัท  ประกอบด้วย 

1.นายชศูกัด์ิ  ยงวงศ์ไพบลูย์   
2.นางสาวเพญ็จนัทร์ โยธินอปุไมย  
3.นายธนกร   ฤทธิบนัลอื 
กรรมการสองในสามคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราสําคญัของบริษัท 
 

ขอบเขต อาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ี และความรับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้นเก่ียวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท การกํากับ

ดแูลให้การบริหารจดัการเป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายท่ีกําหนดไว้ อนัก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้นและผู้ มีสว่น
ได้เสียทกุฝ่าย โดยให้อยูใ่นกรอบของการมีจริยธรรมท่ีดี  

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีปฏิบติั  และรับผิดชอบในการจดัการบริษัท ให้ เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ 
และข้อบังคับ ตลอดจนมติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นท่ีชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตและระมัดระวัง  รักษา

โครงสร้างการจัดการ
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ผลประโยชน์ของบริษัท  เว้นแต่ในเร่ืองท่ีต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นก่อนดําเนินการ เช่น เร่ืองท่ีกฎหมาย
กําหนดให้ต้องได้รับมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น  การทํารายการเก่ียวโยงกนั และการซือ้หรือขายสินทรัพย์ท่ีสําคญัตามกฎเกณฑ์
ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามท่ีหน่วยงานราชการอ่ืนๆ  กําหนด เป็นต้น ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทอาจ
มอบหมาย ให้กรรมการคนหนึง่ หรือบคุคลอ่ืนไปปฏิบติัการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัทก็ได้  พิจารณา และ
อนมุติักิจการอ่ืนๆ ท่ีสําคญั อนัเก่ียวกบับริษัทหรือท่ีเหน็สมควรจะดําเนินกิจการนัน้ๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่บริษัท 

เว้นแต่เร่ืองดังต่อไปนี ้จะกระทําได้ต่อเม่ือได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นก่อน ทัง้นีกํ้าหนดให้รายการท่ี
กรรมการหรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษัทหรือบริษัท
ยอ่ย ให้กรรมการซึง่มีสว่นได้เสียในเร่ืองนัน้ ไมมี่สทิธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ 

 เร่ืองท่ีกฎหมายกําหนดให้ต้องได้มติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

 การทํารายการท่ีกรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายท่ีกฎหมาย หรือข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ระบใุห้
ต้องได้รับอนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

 นอกจากนัน้ในกรณีดงัต่อไปนีจ้ะต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการและท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 
- การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีสําคญั 
- การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืน หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
- การทํา แก้ไข หรือเลิกสัญญา เก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีสําคัญ การ

มอบหมายให้บคุคลอ่ืนเข้าจดัการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกบับคุคลอ่ืนโดยมีวตัถปุระสงค์จะแบ่ง
กําไรขาดทนุกนั 

- การแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบัของบริษัท 
- การเพิ่มทนุ การลดทนุ การออกหุ้นกู้  การควบหรือเลกิบริษัท 
- เร่ืองอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนด 
โดยปัจจบุนัคณะกรรมการบริษัทมีขอบเขต หน้าท่ี และความรับผิดชอบ สรุปได้ดงันี ้

 จดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจําปี ภายใน 4 เดือนนบัแต่วนัสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชี
ของบริษัท 

 จดัให้มีการประชมุคณะกรรมการบริษัทอยา่งน้อย 3 เดือนตอ่ครัง้ 

 จดัให้มีการทํางบดลุและงบกําไรขาดทนุของบริษัท ณ วนัสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชีของบริษัท ซึง่ผู้สอบบญัชี
ตรวจสอบแล้ว และนําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาและอนมุติั 

 คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอํานาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบคุคลอ่ืนใดปฏิบติัการอย่างหนึ่ง
อยา่งใดแทนคณะกรรมการบริษัทได้ โดยอยูภ่ายใต้การควบคมุของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบอํานาจ
เพ่ือให้บคุคลดงักล่าวมีอํานาจตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรและภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการ
บริษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิกเพิกถอนเปล่ียนแปลงหรือแก้ไขบุคคลท่ีได้รับมอบ
อํานาจหรืออํานาจนัน้ๆ ได้เม่ือเหน็สมควร ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอํานาจให้คณะกรรมการบริหาร
มีอํานาจหน้าท่ีในการปฏิบติังานตา่งๆ  โดยมีรายละเอียดการมอบอํานาจตามขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะ
กรรมการบริหาร ซึ่งการมอบอํานาจนัน้ต้องไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอํานาจท่ีทําให้คณะกรรมการบริหาร 
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สามารถพิจารณาและอนมุติัรายการท่ีตนหรือบคุคลท่ีอาจมีสว่นได้เสียหรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อ่ืน
ใดท่ีทํากับบริษัท หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนมุติัไว้แล้ว 

 กําหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท ควบคมุกํากบัดแูลการบริหารและ
การจดัการของคณะกรรมการบริหาร ให้เป็นไปตามนโยบายท่ีได้รับมอบหมาย เว้นแต่ในเร่ืองดงัต่อไปนี ้ ท่ี
คณะกรรมการบริษัทต้องได้รับมติอนมุติัจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นก่อนการดําเนินการ อนัได้แก่ เร่ืองท่ีกฎหมาย
กําหนดให้ต้องได้รับมติอนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น  

 พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แตง่ตัง้คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้ อํานวยการ และคณะกรรมการอ่ืน
ตามความเหมาะสม 

 ติดตามผลการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอยา่งตอ่เน่ือง 
 กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัท หรือเข้า

เป็นหุ้นสว่นในห้างหุ้นสว่นสามญั หรือเป็นหุ้นสว่นไมจํ่ากดัความรับผิดในห้างหุ้นสว่นจํากดั หรือเป็นกรรมการ
ของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอ่ืนท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของ
บริษัท ไม่ว่าจะทําเพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือเพ่ือประโยชน์ผู้ อ่ืน เว้นแต่จะได้แจ้งให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นทราบ
ก่อนท่ีจะมีมติแตง่ตัง้ 

 กรรมการต้องแจ้งให้บริษัท ทราบโดยไม่ชกัช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสญัญาท่ีบริษัท
ทําขึน้ หรือมีการเปล่ียนแปลงจํานวนการถือหุ้นหรือหุ้นกู้ ในบริษัท หรือบริษัทในเครือ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภบิาล ( Audit Committee ) 

รายช่ือคณะกรรมการตรวจสอบ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  ประกอบด้วย 

ช่ือ-สกลุ ตําแหน่ง 

1. พลตํารวจเอกจมุพล มัน่หมาย ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
2. นางไทศิกา ไพรสงบ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 
3. เรือตรีหญิงสรีุ บรูณธนิต กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 

 
อาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขต  อํานาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบตามท่ีได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท รวมทัง้การรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัท  สรุปได้ดงันี ้
1. สอบทานรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบญัชี

ภายนอกและผู้บริหารท่ีรับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงินทัง้รายไตรมาสและประจําปี คณะกรรมการ
ตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบญัชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ ท่ีเห็นว่าจําเป็นและเป็นเร่ือง
สําคญัในระหวา่งการตรวจสอบบญัชีของบริษัทก็ได้ 
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2. สอบทานระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในท่ีมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบ
ทานร่วมกบัผู้สอบบญัชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน ตลอดจนพิจารณาถึงความเป็นอิสระของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานการปฏิบติังานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนด
ของตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจหลกัทรัพย์ 

4. พิจารณาคดัเลือกและเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี
โดยคํานงึถงึความน่าเช่ือถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสํานกังานตรวจสอบ
บัญชีนัน้ รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรท่ีได้รับมอบหมายให้ทําการตรวจสอบบัญชีของบริษัทรวมถึง
พิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชี และมีการประชมุร่วมกบัผู้สอบบญัชีอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยไม่มี
ฝ่ายจดัการเข้าร่วม 

5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมลูของบริษัทในกรณีท่ีเกิดรายการเก่ียวโยงหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ให้มีความถกูต้องและครบถ้วน 

6. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น 
ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเส่ียง ทบทวนการ ปฏิบติัตามจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวนร่วมกบัผู้บริหารของบริษัทในรายงานสําคญั ๆ ท่ีต้องเสนอต่อสาธารณชนตามท่ี
กฎหมายกําหนด ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น 

7. จดัทํารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท ซึ่งรายงาน
ดงักลา่วลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายการดงักลา่วควรประกอบด้วยข้อมลูดงัตอ่ไปนี ้
- ความเห็นเก่ียวกับกระบวนการจัดทําและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทถึงความ

ถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ 
- ความเหน็เก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบริษัท 
- เหตผุลท่ีเช่ือวา่ผู้สอบบญัชีของบริษัทเหมาะสมท่ีจะได้รับการแตง่ตัง้ตอ่ไปอีกวาระหนึง่ 
- ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
- ความเหน็หรือข้อสงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบติัหน้าท่ี 
- รายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
- รายงานอ่ืนใดท่ีเห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ี

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
8. รายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจําอย่างน้อยไตร

มาส ละ 1 ครัง้ 
9. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัท มอบหมายด้วยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทได้มีการกําหนดวาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท 

ดงัตอ่ไปนี ้

 ประธานกรรมการตรวจสอบ  3    ปี 

 กรรมการตรวจสอบ   3    ปี 
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ทัง้นี  ้เม่ือครบวาระการดํารงตําแหน่งแล้ว ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบท่ีพ้นจาก
ตําแหน่งตามวาระอาจได้รับการแตง่ตัง้ให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งได้อีก 
 

คณะกรรมการบริหาร (Executive Board of Director)  
 

รายช่ือคณะกรรมการบริหาร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ประกอบด้วย 

ช่ือ-สกลุ ตําแหน่ง 
1. นายชศูกัด์ิ ยงวงศ์ไพบลูย์ ประธานกรรมการบริหาร 
2. นางเพญ็จนัทร์ ยงวงศ์ไพบลูย์ กรรมการบริหาร 
3.  นายธนกร ฤทธิบนัลือ กรรมการบริหาร 

 
ขอบเขต อาํนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริหารมีขอบเขต หน้าท่ีและความรับผิดชอบการบริหารงานในเร่ืองเก่ียวกับการดําเนินงาน

ตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัท กําหนดนโยบาย  แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอํานาจการ
บริหารต่างๆ ของบริษัท หลักเกณฑ์ในการดําเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เพ่ือเสนอให้ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุติัและ/หรือให้ความเห็นชอบ รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานของ
บริษัท ตามนโยบายท่ีกําหนด โดยปัจจบุนัคณะกรรมการบริหาร มีขอบเขต หน้าท่ี และความรับผิดชอบ สรุปได้ดงันี ้
 

1. กําหนดนโยบาย กลยทุธ์ โครงสร้างทางการเงิน และอํานาจการบริหารตา่งๆ เพ่ือให้สอดคล้องและสนบัสนนุ 
ตอ่สภาวะเศรษฐกิจ 

2. พิจารณาให้ความเหน็ตอ่แผนการดําเนินธุรกิจและการจดัสรรงบประมาณประจําปีตามท่ีกรรมการผู้จดัการ
เสนอมา เพ่ือนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท 

3. กํากบัดแูลและติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทให้เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพและเหมาะสมกบัภาวะของ
ธุรกิจเพ่ือประโยชน์ตอ่การบริหารกิจการและการดําเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์และ
ข้อบงัคบัของบริษัท 

4. ดําเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
5. มีอํานาจในการพิจารณาตดัสนิใจดําเนินการกบัธนาคารในธุรกิจปกติของบริษัท เช่น การกู้ ยืมเงิน รวมถงึการ

ให้หลกัประกนัต่างๆ กบัธนาคาร เป็นต้น  
6.   มีอํานาจในการอนมุติัค่าใช้จ่ายเพ่ือธุรกรรมตามปกติของบริษัท เช่น ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน และค่าใช้จ่ายใน

การขายและบริหาร โดยมีวงเงินการอนมุติัรายการดงักล่าวต่อครัง้ไม่เกินกว่ารายการละ 50 ล้านบาท หรือ
ตามวงเงินท่ีคณะกรรมการกําหนด 

7. จดัสรรเงินบําเหน็จรางวลัซึง่ได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว แก่พนกังานหรือลกูจ้างของบริษัท หรือ
บคุคลใดๆ ท่ีกระทํากิจการให้บริษัท 

 
ทัง้นีค้ณะกรรมการบริหารอาจมอบอํานาจหน้าท่ีให้พนกังานระดบับริหารของบริษัทมีอํานาจกระทําการใน

เร่ืองใดเร่ืองหนึง่หรือหลายเร่ืองตามท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควรได้ การมอบอํานาจดงักลา่วข้างต้น คณะกรรมการ
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บริหารจะต้องปฏิบติัตามข้อกําหนดและระเบียบวาระตา่ง ๆ ท่ีได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการบริษัทในแต่ละครัง้ และต้อง
ไม่อนมุติัรายการใด ๆ ท่ีตนเองหรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ มีสว่นได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดกับบริษัทและบริษัทย่อย และจะต้องนําเสนอรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท
เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทได้มีการกําหนดวาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการบริหารของบริษัท 
ดงัตอ่ไปนี ้

 ประธานกรรมการบริหาร   3    ปี 

 กรรมการบริหาร    3    ปี 
 
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  
รายช่ือคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556

ประกอบด้วย 

ช่ือ-สกลุ ตําแหน่ง 

1. นางเพญ็จนัทร์ ยงวงศ์ไพบลูย์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทนฯ
2. นางไทศิกา ไพรสงบ กรรมการ
3. นายธนกร  ฤทธิบนัลอื กรรมการ

 
ขอบเขต อาํนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนฯ มีขอบเขต หน้าท่ีสรุปได้ดงันี ้

 
1. กําหนดนโยบาย และหลกัเกณฑ์ เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริษัท ในเร่ืองดงันี ้

- วิธีการในการสรรหากรรมการ และกรรมการผู้จดัการ 
- วิธีการจ่ายคา่ตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนท่ีจ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดุยอ่ย และ
กรรมการผู้จดัการ  

2. คดัเลือกและเสนอช่ือบคุคลท่ีมีคณุสมบติัเหมาะสม เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาดงันี ้
- กรรมการ 
- กรรมการในคณะกรรมการชดุยอ่ยตา่งๆท่ีได้รับมอบอํานาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบโดยตรงจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ 
-กรรมการผู้จดัการและรองกรรมการผู้จดัการ สําหรับตําแหน่งรองกรรมการผู้จดัการ มอบหมายให้กรรมการ
ผู้จดัการพิจารณาเบือ้งต้นเพ่ือเสนอคณะกรรมการสรรหา ให้ความเหน็ชอบและเสนอคณะกรรมการบริษัท
พิจารณา 

3. ดแูลให้คณะกรรมการบริษัท มีขนาดองค์ประกอบท่ีเหมาะสมกบัองค์กร รวมทัง้การปรับเปล่ียนให้สอดคล้อง
กบัสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไป 

4. ดแูลให้กรรมการและกรรมการผู้จดัการ ได้รับคา่ตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับ
หมอบหมาย 



บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) 

 
 ร า ย ง า น ป ร ะ จาํ ปี 2 5 5 6 หน้า 24

5. กําหนดแนวทาง นําเสนอ และให้ความเหน็ชอบผลการประเมินการปฏิบติังานของกรรมการผู้ อํานวยการเพ่ือ
พิจารณาปรับค่าตอบแทนและการจ่ายเงินรางวลัจงูใจประจําปี 

6. ติดตามการทําแผนสืบทอดตําแหน่งงาน ของตําแหน่ง กรรมการผู้ อํานวยการและรองกรรมการผู้ อํานวยการ
เสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

7. รายงานผลการปฏิบติังานตอ่คณะกรรมการบริษัทอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 
8. ดําเนินการอ่ืนๆตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  
 
รายช่ือคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและ

ผู้บริหารดงันี ้

ช่ือ-สกลุ ตําแหน่ง 

1. นายชศูกัด์ิ  ยงวงศ์ไพบลูย์ ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง
2. นางไทศิกา ไพรสงบ กรรมการ
3. นายชนาธิป ไตรวฒิุ กรรมการ
4. นายชิดชนก โท้มะวงศ์ กรรมการ
  

 
 
ขอบเขต อาํนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีขอบเขต หน้าท่ีสรุปได้ดงันี ้

1. กํากบัดแูลให้หน่วยงานตา่งๆกําหนดแผนและดําเนินงานตามแผนการจดัการความเส่ียง 
2. ให้คําปรึกษา และอนมุติัหลกัการสําหรับการวางแผนบริหารความเส่ียงขององค์กร และวางมาตรการในการ

ควบคมุท่ีเหมาะสม 
3. รับผิดชอบในการประเมินความเส่ียง จดัทําและกํากบัดแูลการดําเนินการตามแผนการจดัการความเส่ียงใน

ระดบัองค์กร 
4. เสนอเร่ืองแก่คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท ให้มีการกําหนดทิศทาง วางกลยทุธ์บริหาร

ความเส่ียง กําหนดกรอบความเส่ียงท่ียอมรับได้ เพ่ือการพิจารณาทบทวน หรือ อนมุติั 
5. จดัให้มีการประชุมทบทวนผลการดําเนินงานการบริหารความเส่ียง พร้อมทัง้รายงานผลแก่คณะกรรมการ 

บริหารหรือคณะกรรมการบริษัท 
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ผู้บริหาร 
รายช่ือผู้บริหารของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  ประกอบด้วย 

ช่ือ-สกลุ ตําแหน่ง 
1. นายชศูกัด์ิ  ยงวงศ์ไพบลูย์ กรรมการผู้จดัการ 
2. นางเพญ็จนัทร์   ยงวงศ์ไพบลูย์ รองกรรมการผู้จดัการ 
3. นายธนกร  ฤทธิบนัลือ ผู้ อํานวยการ ฝ่ายบญัชีและการเงิน 
4. นายชิดชนก โท้มะวงศ์ ผู้ อํานวยการ ฝ่ายการตลาด 
 
ขอบเขต อาํนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ 

 
ขอบเขต หน้าท่ี และความรับผิดชอบของ กรรมการผู้จดัการ ในการบริหารงานในเร่ืองเก่ียวกบัการดําเนินงาน

ตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัท  สรุปได้ดงันี ้
 

1. ให้มีอํานาจตดัสินใจในเร่ืองการดําเนินงานท่ีสําคญัของบริษัท โดยกําหนดขอบเขต ประเภท หรือขนาดของ
ภารกิจ วตัถปุระสงค์ แนวทางและนโยบายของบริษัทภายในขอบอํานาจท่ีได้รับมอบหมาย รวมถึงการกํากบั
ดแูลการดําเนินงานโดยรวม ผลผลติ ความสมัพนัธ์กบัลกูค้า และต้องรับผิดชอบตอ่คณะกรรมการ 

2. พิจารณาเร่ืองการจดัซือ้จดัจ้าง โดยการจดัซือ้วตัถดิุบในการผลิตครัง้ละจํานวนไม่เกิน 10,000 ตนั หากเกิน
จากจํานวนท่ีสามารถอนมุติัให้นําเสนอเพ่ือขออนมุติัต่อท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารต่อไป ตลอดจนเร่ือง
การลงทนุขยายงาน รวมถงึการซือ้ขายสนิทรัพย์ถาวรของบริษัท เพ่ือเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท 

3. มีอํานาจกระทําการและแสดงตนเป็นตวัแทนของกิจการต่อบุคคลภายนอกในกิจการท่ีเก่ียวข้องและเป็น
ประโยชน์ตอ่กิจการ 

4. พิจารณาเร่ืองการระดมทนุของบริษัทเพ่ือนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท 
5. อนมุติัการแตง่ตัง้ท่ีปรึกษาด้านตา่ง ๆ ท่ีจําเป็นตอ่การดําเนินงานของกิจการ 
6. ดําเนินกิจการท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารงานโดยทัว่ไปของกิจการ 
7. พิจารณาอนมุติัแผนการปฏิบติัของแต่ละฝ่ายงานของบริษัท และพิจารณาอนมุติัคําขอจากฝ่ายงานต่าง ๆ 

ของบริษัทท่ีเกินอํานาจสัง่การของฝ่ายงานนัน้ 

ทัง้นี ้การมอบอํานาจดงักล่าวข้างต้น กรรมการผู้จดัการจะต้องปฏิบติัตามข้อกําหนดและระเบียบวาระต่าง ๆ 
ท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในแต่ละครัง้ และต้องไม่อนุมัติรายการใด ๆ ท่ีตนเองหรือบุคคลท่ีอาจมีความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ มีสว่นได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดกบับริษัทและบริษัทย่อย 
และจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา  การอ่ืนใด
นอกเหนือจากท่ีกล่าวมาข้างต้น กรรมการผู้ จัดการไม่สามารถกระทําได้ เว้นแต่จะได้รับมอบหมายจากท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทเป็นคราว ๆ ไป 
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ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงนิ ในปี 2556 
 
ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2556 ท่ีผา่นมา ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุติั

เงินคา่ตอบแทน ของคณะกรรมการบริษัทในวงเงิน   4,000,000.-  บาท ซึง่เป็นอตัราเดียวกนักบัปี 2554 โดยบริษัทฯ ได้
จ่ายคา่ตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทท่ีมิใช่ผู้บริหาร 5 ทา่นคือ 

 

ช่ือ-นามสกลุ คา่เบีย้ประชมุ (บาท) 2555 คา่เบีย้ประชมุ (บาท) 2556 

1. พลตํารวจเอก  จมุพล มัน่หมาย 440,000 480,000 
2.นายวีระชยั   สธีุรชยั 440,000 480,000 
3. เรือตรีหญิงสรีุ บรูณธนิต 160,000 180,000 
4. นางไทศิกา ไพรสงบ 160,000 180,000 
5. นายชนาธิป  ไตรวฒิุ   104,000    180,000 

 
คณะกรรมการของบริษัทอีก 4 ทา่น(ในปี 2555 ) และ 3 ทา่น (ในปี 2556) ไมมี่การจ่ายคา่ตอบแทนในฐานะกรรมการ 

เน่ืองจากกรรมการทัง้ 4 ทา่นเป็นผู้บริหาร ดงันัน้จงึได้รับคา่ตอบแทนในฐานะผู้บริหาร รายละเอียดดงันี ้
        หน่วย : พนับาท 

รายละเอียด 
               ปี 2555 ปี 2556
เงินเดือนและโบนสั เงินเดือนและโบนสั

กรรมการบริษัท – ท่ีเป็นผู้บริหาร (ปี 55= 
4 คน  ปี 56 = 3 คน )  

9,863.00 7,310.00

ผู้บริหาร (ปี 55= 2 คน  ปี 56 = 1 คน ) 3,687.14 2,648.25
รวม 13,550.14 9,958.25


 

ค่าตอบแทนอ่ืนสาํหรับกรรมการและผู้บริหาร 
  - ไมมี่ – 
 

บุคลากร 
จํานวนพนกังานทัง้หมดของบริษัท และบริษัทยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2556  มีจํานวนทัง้สิน้ 477 

คน และ 485 คน (ไมร่วมผู้บริหาร) ประกอบด้วยพนกังานตามสายงานดงันี ้
ฝ่าย จํานวนพนกังานประจํา(คน)2555 จํานวนพนกังานประจํา(คน)2556

1. ฝ่ายสํานกังาน 137 139 

2. ฝ่ายโรงงาน 340 346 

 รวม 477 485 

ทัง้นีใ้นระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมา บริษัทไมมี่ข้อพิพาทด้านแรงงานใดๆ  
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ค่าตอบแทนพนักงาน 
คา่ตอบแทนรวมของพนกังานท่ีไมใ่ช่ผู้บริหารของบริษัท และบริษัทยอ่ย (รวมเข้าออกระหวา่งปี) ในปี 2555 และ 2556 

เป็นจํานวน 100.52 ล้านบาท และ 93.5  ล้านบาทตามลําดบั โดยเป็นคา่ตอบแทนในรูปเงินเดือน โบนสั คา่แรง คา่ลว่งเวลา คา่
ครองชีพ และเงินสมทบกองทนุสํารองเลีย้งชีพ 

นโยบายการพฒันาบุคลากร  
บริษัทมีนโยบายในการพฒันาพนกังาน โดยมีการจดัอบรมภายใน และการส่งอบรมภายนอกอย่างสม่ําเสมอ 

เพ่ือเพิ่มศกัยภาพให้กบัพนกังานของบริษัทให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึน้ในทกุๆด้าน อีกทัง้ยงัมีระบบการถ่ายทอดงาน
แบบพ่ีเลีย้งให้กบัพนกังานท่ีเพิ่งเข้าทํางานใหมโ่ดยให้พนกังานรุ่นเก่าเป็นพ่ีเลีย้งให้พนกังานรุ่นใหม่ในการเรียนรู้งาน  ซึง่จะ
ทําให้พนกังานของบริษัทสามารถปฏิบติัหน้าท่ีของตนได้อยา่งเหมาะสมและมีประสทิธิภาพ อีกทัง้สามารถพฒันาองค์กรให้
มีศกัยภาพในการแข่งขนัทัง้ในระดบัประเทศและภูมิภาค  รวมทัง้มีนโยบายในการให้ผลตอบแทนกบัพนกังานในอตัราท่ี
เหมาะสมเพ่ือจงูใจและรักษาให้พนกังานทํางานกบับริษัทในระยะยาว รวมทัง้มีการจดัโครงการให้ผลตอบแทนแก่พนกังาน
ท่ีแนะนําเพ่ือนพนกังานท่ียงัไม่เคยทํางานกบับริษัทมาก่อนเพ่ือสร้างแรงจงูใจในการแนะนําและชกัชวนเพ่ือน ญาติพ่ีน้อง
มาปฏิบติังานให้บริษัท 
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คณะกรรมการบริษัท เอเซีย เมทลั  จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนกัดีว่าการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีเป็นปัจจยัพืน้ฐาน
สําคัญในการยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานของบริษัทให้เกิดความโปร่งใส เพ่ิมความน่าเช่ือถือให้แก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ ลงทุน และ
ผู้ เก่ียวข้องทกุราย ตลอดจนเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของกิจการ ดงันัน้คณะกรรมการบริษัทจึงได้จดัให้มีนโยบาย
เก่ียวกับการกํากับดแูลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทท่ีเป็นลายลกัษณ์อักษร สอดคล้องกับหลกัการกํากับดูแลกิจการท่ีดี
สําหรับบริษัท จดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และแนวคิดความรับผิดชอบต่อสงัคมของธุรกิจเพ่ือให้กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนกังานของบริษัทได้ยดึถือปฏิบติัภายใต้นโยบายการบริหารองค์กรท่ีดีมีความรับผิดชอบต่อผู้ เก่ียวข้องทางธุรกิจทัง้พนกังาน ลกูค้า
และผู้ ถือหุ้น ตลอดจนการเกือ้กลูสงัคมอย่างจริงจงั โดยมีหน่วยงานเลขานกุารบริษัทซึง่เป็นหน่วยงานกํากบัการปฏิบติังานทําหน้าท่ี
ดแูลให้บริษัท กรรมการ และผู้บริหารปฏิบติัให้ถูกต้องตามกฎข้อบงัคบัต่างๆ ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ  ก.ล.ต. พรบ.บริษัทมหาชน 
รวมทัง้กฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ซึง่ในปัจจบุนับริษัทได้มีการปฏิบติัตามหลกัการดงักลา่วดงัตอ่ไปนี ้

 
หมวดที่ 1 สทิธิของผู้ถือหุ้น 
 
 1.1 การแต่งตัง้คณะกรรมการ 

ตามข้อบังคับของบริษัท ได้กําหนดไว้ว่า ในการแต่งตัง้คณะกรรมการบริษัท ให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นเลือกตัง้
กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้  

(1) ผู้ ถือหุ้นคนหน่ีงมีคะแนนเสียงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสียงตามจํานวนหุ้นท่ีตนถือ 
(2) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการได้ แตจ่ะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
(3) บคุคลซึ่งได้รับคะแนนสงูสดุตามลําดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการท่ีจะ

พงึมีหรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึง่ได้รับการเลือกตัง้ในลําดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนั
เกินจํานวนกรรมการท่ีจะพงึมี หรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 
นอกจากนีใ้นการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีท่ีผ่านมา บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนสามารถเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

 
1.2 สทิธิเก่ียวกับการประชุมผู้ถือหุ้น  

 ก่อนวันประชุม 
(1) บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิเสนอระเบียบวาระการประชมุและช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็น

คณะกรรมการบริษัทลว่งหน้าก่อนวนัประชมุ 60 วนั โดยได้ดําเนินการแจ้งถึงหลกัเกณฑ์การเสนอดงักลา่วไว้
อย่างละเอียดบนเว็บไซต์ของบริษัทท่ี www.asiametal.co.th และประกาศผ่านช่องทางการแจ้งข่าวของ
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย รวมทัง้ได้จดัทําแบบฟอร์มเพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นในการเสนอ
ระเบียบวาระการประชมุและช่ือบุคคลดงักล่าว อย่างไรก็ตามในปี 2556 นี ้ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระ
การประชมุและเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการดงักลา่ว 

(2) บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้ นท่ีกําหนดระเบียบวาระการประชุมและระบุความเห็นของ
คณะกรรมการในแตล่ะวาระ พร้อมเอกสารประกอบวาระการประชมุ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าเป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่า 14 วนั ก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้น  รวมทัง้นําเสนอข้อมลูดงักล่าวทัง้หมดไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทใน

รายงานการปฎิบตัติามหลักการกาํกับดแูลกจิการที่ดี 
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หวัข้อ “ข้อมลูสําหรับนักลงทุน” เป็นระยะเวลาล่วงหน้า 30 วนั ก่อนวันประชุมผู้ ถือหุ้น ตามแนวทางของ 
AGM Checklists  เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมลูประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนได้รับ
ข้อมลูดงักลา่วในรูปแบบเอกสาร  

(3) เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกในการประชมุ สําหรับผู้ ถือหุ้นท่ีไม่สามารถมาเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเอง 
บริษัทได้แนบแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. และแบบ ค. ไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นทัง้
ในประเทศและต่างประเทศสามารถมอบฉันทะให้ผู้ อ่ืนมาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน หรือ
สามารถมอบอํานาจให้กรรมการอิสระท่ีบริษัทแตง่ตัง้ให้เป็นตวัแทนรับมอบฉนัทะ 

(4) นอกจากการส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ ถือหุ้นแล้ว เพ่ือเป็นการเพ่ิมช่องทางในการรับรู้ข้อมลู บริษัทได้
ดําเนินการลงโฆษณาบอกกล่าวเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลาติดต่อกัน 3 วัน และ
ล่วงหน้า 3 วนั ก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้น ตามข้อกําหนดของพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 
รวมทัง้เผยแพร่หนงัสือเชิญประชมุและเอกสารประกอบการประชมุไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทในหวัข้อ “ข้อมลู
สําหรับนกัลงทนุ” ด้วย 

 
ในวันประชุม 
(1) บริษัทได้อํานวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นทัง้ในเร่ืองของสถานท่ีจัดประชุมท่ีสะดวกต่อการเดินทาง  การ

เตรียมหนงัสือเชิญประชมุเผ่ือสําหรับผู้ ถือหุ้นท่ีไม่ได้นําเอกสารมาด้วย การจดัให้มีจอรับภาพเพ่ือรองรับการ
นําเสนอวาระต่างๆ เป็นรูปแบบของ PowerPoint ทําให้เกิดความสะดวกและความน่าสนใจในการพิจารณา
แต่ละวาระ และการจดัเตรียมไมโครโฟน เพ่ือรองรับการเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิซกัถาม เสนอแนะ หรือ
แสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม  รวมทัง้การจัดโต๊ะรับลงทะเบียน โดยมีเจ้าหน้าท่ี
ปฏิบติังาน เพ่ืออํานวยความสะดวกสําหรับการลงทะเบียนและการตรวจสอบเอกสาร 

(2) คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารได้ตระหนกัถึงความสําคญัในการ
เข้าร่วมประชมุและถือเป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบในเร่ืองดงักลา่ว ทําให้การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในปีท่ี
ผ่านมานัน้ มีคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหารท่ีมีอํานาจ
สูงสุดของฝ่ายการเงินและบัญชีเข้าร่วมทัง้หมดยกเว้นประธานกรรมการตรวจสอบท่ีติดภารกิจด่วน ไม่
สามารถเดินทางมาร่วมประชมุได้  

(3) ก่อนเร่ิมการพิจารณาประเด็นต่างๆ ตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือเชิญประชมุ บริษัทได้กําหนดให้เลขานกุารบริษัท
ชีแ้จงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนใน แต่ละวาระ รวมถึงการแจ้งจํานวนผู้ ถือหุ้นท่ีมาเข้าร่วมประชุมและ
จํานวนหุ้นทัง้หมดท่ีมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

(4) เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนัในการแสดงความคิดเห็น และซกัถามต่อคณะกรรมการบริษัท ในแต่
ละวาระตามระเบียบวาระการประชมุ 

 
ภายหลังการประชุม 
(1) นอกจากการแจ้งมติท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีผา่นทางระบบข่าวสารของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ

ไทยแล้วนัน้ บริษัทยงัได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความถกูต้องของ
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มติดงักล่าวได้ นอกจากนีย้งัเป็นช่องทางการรับรู้ข้อมลูข่าวสารของผู้ ถือหุ้นท่ีไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุม
ด้วยตนเองและนกัลงทนุอ่ืนๆ อีกด้วย 

(2) บริษัทได้จดัทํารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีและเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทภายใน14 วนั 
นบัจากวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 

 
1.3 สทิธิในการได้รับเงนิปันผล 

บริษัทมีการกําหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิ
ภายหลงัการจดัสรรกําไรสทุธิดงักล่าวเป็นเงินทนุสํารองตามกฎหมาย ซึ่งบริษัทจะต้องจดัสรรกําไรเป็นเงินทนุสํารองตาม
กฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนท่ีชําระแล้ว ซึ่งปัจจุบนับริษัท(รวมการจัดสรรกําไรสทุธิของปี 2556) 
 ได้มีการกันเงินสํารองไว้แล้วจํานวน 55 ล้านบาท ครบจํานวนตามท่ีกฎหมายกําหนด และสําหรับการ
จ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นซึ่งมีรายช่ือปรากฏในวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นท่ีกําหนดโดยมติของ
คณะกรรมการบริษัทและผา่นการอนมุติัจากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีนัน้ๆแล้วเทา่นัน้    

นอกจากนี ้ในกรณีท่ีบริษัทได้รับแจ้งจากบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เร่ืองเช็คเงินปันผล
ตีคืน บริษัทจะดําเนินการจดัทําหนงัสือแจ้งต่อผู้ ถือหุ้นท่ียงัไม่ได้รับเช็คดงักลา่ว เพ่ือเป็นการติดตามและช่วยรักษาสิทธิของ
ผู้ ถือหุ้นทา่นนัน้ๆท่ีผา่นมายงัไมมี่กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไมไ่ด้รับเงินปันผล 

 
1.4 สทิธิในการรับข่าวสารข้อมูลของกจิการอย่างเพียงพอ 

บริษัทได้ดําเนินการเผยแพร่ข่าวสารต่างๆ ท่ีสําคญั อาทิเช่น ผลการดําเนินงาน หรืองบการเงิน   เป็นต้น ผ่าน
ทางระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนีย้งัได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทในหวัข้อข่าวสารแจ้ง
ตลาดหลกัทรัพย์  และบริษัทได้จดัตัง้หน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์เพ่ือทําหน้าท่ีติดต่อส่ือสารกบันกัลงทนุ นกัวิเคราะห์ 
รวมถงึหน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวข้อง โดยสามารถติดตอ่ได้ท่ีหมายเลข  :  

 โทรศพัท์ : 02 383 4100 ตอ่ 223   
 โทรสาร  : 02 383 4102 

 
หมวดที่ 2 การปฏบัิตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
 

(1) การจดัทําหนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 บริษัทได้ดําเนินการปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้นในประเทศ
และผู้ ถือหุ้นต่างชาติอย่างเท่าเทียมกนั โดยได้จัดทําหนงัสือเชิญประชุมดงักล่าวและเอกสารประกอบการ
พิจารณาวาระตา่งๆ เป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

(2) บริษัทได้จัดทําหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และแบบ ค. เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นทัง้ในประเทศและต่างประเทศท่ีไม่
สามารถมาเข้าร่วมประชมุได้ สามารถมอบฉนัทะให้แก่บคุคลอ่ืนหรือกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอให้เป็นผู้ รับ
มอบฉนัทะมาเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้  และได้อํานวยความสะดวกโดยให้ผู้ ถือหุ้น
สามารถดาวน์โหลดหนงัสือมอบฉนัทะดงักลา่วได้จากเวบ็ไซต์ของบริษัทลว่งหน้าก่อนการประชมุ 30 วนั 

(3) บริษัทจะไมมี่การเพิ่มวาระการประชมุโดยไมไ่ด้แจ้งผู้ ถือหุ้นลว่งหน้า 
(4) บริษัทกําหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีสว่นได้เสียของตนหรือของบคุคล

ท่ีมีความเก่ียวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทตามท่ีระบุไว้ใน
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มาตรา 89/14 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี4) พ.ศ. 2551  และกําหนดให้มี
การทบทวนการรายงานฯภายในเดือนกมุภาพนัธ์ ของทกุปี และ/หรือ ทกุครัง้ท่ีมีการเปล่ียนแปลงข้อมลู โดย
ให้ส่งรายงานถึงฝ่ายเลขานกุารบริษัท ภายใน 7 วนัทําการ ทัง้นี ้ยงัได้ขยายผลไปยงัพนกังานระดบัจดัการ
ของบริษัทฯและบริษัทย่อย ตัง้แต่ผู้จดัการแผนกขึน้ไป เพ่ือให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมของ
บริษัท ท่ีอาจมีความขดัแย้งของผลประโยชน์และสามารถตดัสินใจเพ่ือประโยชน์ของบริษัทโดยรวมได้ ทัง้นี ้
กรรมการและผู้บริหารท่ีมีส่วนได้เสียกับธุรกรรมท่ีทํากับบริษัท จะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินในการทํา
ธุรกรรมดงักลา่ว 

(5) คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนกัถึงความสําคญัของการป้องกนัข้อมลูภายในของบริษัทไปใช้เพ่ือประโยชน์
ส่วนตนเป็นอย่างย่ิง จึงมีนโยบายให้มีการเก็บรักษาข้อมลูซึ่งยงัมิได้เปิดเผยต่อประชาชนไว้เป็นความลบั 
โดยกําหนดให้รับรู้เฉพาะผู้ มีสว่นเก่ียวข้องเทา่นัน้ 

 
ทัง้นี ้บริษัทได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารทกุคนรับทราบถึงภาระหน้าท่ีในการรายงานการถือครองหลกัทรัพย์

ในบริษัทของตน รวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพย์ ต่อ
สํานกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 แล้ว อีกทัง้ บริษัทได้ห้ามมิให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลุ
นิติภาวะของบคุคลดงักล่าว ทําการซือ้ ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ข้อมลูภายในซึง่ยงัมิได้เปิดเผยต่อ
สาธารณชน  สําหรับกรณีท่ีกรรมการ ผู้บริหาร รวมถงึคูส่มรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะทําการซือ้ ขาย โอน หรือรับโอน
หลกัทรัพย์ของบริษัทท่ีไม่เข้าข่ายกรณีข้างต้นให้รายงานต่อสํานกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ทกุครัง้ท่ีทําการซือ้ ขาย 
โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย์ดงักล่าวภายใน 3 วนันบัแต่วนัท่ีเกิดรายการขึน้ พร้อมทัง้ส่งสําเนารายงานนีใ้ห้กบัเลขานกุาร
บริษัทเพ่ือเก็บเป็นหลกัฐานทกุครัง้ ทัง้นี ้หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท นําข้อมลูภายในของบริษัทไม่ว่าจะ
เป็นเร่ืองใดๆ  ไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตนและการกระทําดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท บริษัทจะพิจารณา
ดําเนินการทางกฎหมายตามความเหมาะสมตอ่ไป  

 
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
 

บริษัทได้ตระหนกัถึงสิทธิและความสําคญัของผู้ มีสว่นได้เสียทัง้ในสว่นของ ลกูค้า, พนกังาน, คู่ค้า, ผู้ ถือหุ้นหรือ     
ผู้ลงทนุ, เจ้าหนี,้ คู่แข่ง และให้ความสําคญักบัความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสงัคม ชมุชนท่ีบริษัทตัง้อยู่ รวมทัง้สงัคม 
และภาครัฐ โดยบริษัทฯได้เพิ่มแนวปฏิบติัท่ีดี โดยการกําหนดนโยบายในเร่ือง ห้ามผู้บริหารและพนกังาน นําซอฟแวร์ท่ีผิด
กฎหมายมาใช้ และห้ามคดัลอกซอฟท์แวร์ลิขสิทธ์ิ การไม่เก่ียวข้องกบัการละเมิดสิทธิมนษุยชน การส่งเสริมให้พนกังานมี
การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า เอาใจใส่และปฏิบัติงานด้วยจิตสํานึกถึงความปลอดภัยและคํานึงถึง
สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้พนกังานและผู้ มีส่วนได้เสียของบริษัทมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนและสงัคม อย่างต่อเน่ือง โดย
สามารถสรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้

 
(1) ลกูค้า ด้วยแนวคิดการยึดถือลกูค้าเป็นศนูย์กลางท่ีบริษัทพร้อมให้บริการตอบสนองความต้องการอย่าง

ครอบคลมุรอบด้าน  โดยการให้คําแนะนํา แก้ปัญหา ช่วยเหลือในการจดัหาสินค้า  สร้างสรรค์บริการรูปแบบ
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ใหม่ๆ คิดค้นทางเลือกท่ีหลากหลายแก่ลกูค้า  เพิ่มคณุค่าให้กบัผลิตภณัฑ์เหล็ก  ซึ่งเป็นการเปล่ียนมมุมอง
ใหม่ในการทําธุรกิจเหล็ก ภายใต้ระบบการบริหารจดัการ ท่ีรองรับความต้องการอย่างครบครัน ทัง้การผลิต 
เทคโนโลยีท่ีทนัสมยั การตรวจสอบคณุภาพผลิตภณัฑ์ การจดัสง่ท่ีรวดเร็วตรงต่อเวลาสอดคล้องกบัแผนการ
ผลติของลกูค้าเพ่ือสร้างความมัน่ใจและความสะดวกสบายแก่ลกูค้า 
 

(2) พนกังาน   เน่ืองจากศักยภาพของพนักงานเป็นหนึ่งในโครงสร้างสําคัญสูงสุดท่ีทําให้ทุกความคิดและทุก
จินตนาการเป็นจริง ดงันัน้บริษัทจึงมุ่งมัน่ในการพฒันาคนของบริษัทให้เป็นมืออาชีพ มีค่านิยมทัง้วิธีคิดและ
วิธีปฏิบัติ ท่ีมุ่งมั่นสู่ความสําเร็จ น่าเช่ือถือ และเป็นท่ีไว้วางใจ พร้อมตอบสนองทุกความต้องการ 
ขณะเดียวกันบริษัทยงัเน้นสร้างพนักงานให้มีความรู้ ประสบการณ์ มีความเช่ียวชาญพร้อมให้คําปรึกษา 
และเรียนรู้สิง่ใหม่ๆ  ตลอดเวลา ด้วยการจดัการอบรมและพฒันาฝีมืออยา่งสม่ําเสมอ 
 

(3) คู่ค้า  บริษัทมีนโยบายท่ีจะสร้างความสมัพนัธ์อนัดีต่อคู่ค้า รวมทัง้ปฏิบติัต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม เป็นไปตาม
เง่ือนไขทางการค้า และ/หรือข้อตกลงระหว่างกนั ทัง้นีก็้เพ่ือท่ีจะพฒันาและรักษาสมัพนัธภาพให้ยัง่ยืนบน
รากฐานแหง่ผลประโยชน์ซึง่กนัและกนั 
 

(4) ผู้ ถือหุ้น บริษัทมุ่งมัน่ท่ีจะขยายการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเน่ืองและยัง่ยืนจนสามารถก้าวขึน้เป็นบริษัทชัน้
นําในอตุสาหกรรมเหลก็ ถงึแม้ในปีท่ีผา่นมาจะมีปัญหาทางเศรษฐกิจจากปัจจยัหลายอย่างก็ตาม ทัง้นีก็้เพ่ือ
สร้างความมัน่ใจและมลูค่าเพิ่มให้กบัผู้ ถือหุ้นในระยะยาว รวมถึงการจดัให้มีช่องทางให้ผู้ ถือหุ้น/ ผู้ มีส่วนได้
เสีย ติดต่อ/ ร้องเรียน ต่อกรรมการอิสระ และยงัได้กําหนดให้มีช่องทางการรับข้อร้องเรียนด้านธรรมาภิบาล
จากพนกังาน ผ่านเลขานกุารบริษัท โดยนําเสนอรายงานด้านธรรมาภิบาลต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ
ธรรมาภิบาลเป็นรายไตรมาส 

 
(5)  เจ้าหนี ้ บริษัทปฏิบติัตามเง่ือนไขของการกู้ ยืมเงินตามข้อตกลง และให้ข้อมลูทางการเงินท่ีถกูต้องรวมทัง้มี

การจ่ายชําระหนีต้รงตามเวลาทกุครัง้ 
 
(6) คู่แข่ง  บริษัทดําเนินธุรกิจตามกรอบกติกาการแข่งขนัท่ีเป็นธรรมและไม่ทําลายช่ือเสียงหรือก่อให้เกิดความ

เสียหายโดยไมช่อบตอ่คูแ่ข่ง 
 
(7)  ชมุชนและสงัคม คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสําคญักบัการพฒันาและรับผิดชอบต่อสงัคม ควบคู่ไปกบั

การดําเนินธุรกิจ ด้วยสํานึกดีว่าธุรกิจ จะดํารงอยู่ได้  ต้องมีพืน้ฐานมาจากสังคมและสิ่งแวดล้อมท่ี
เจริญเติบโตอย่างมัน่คง จึงผลกัดนัให้เกิดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือการพฒันาและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในด้าน
การผลิต  สภาพแวดล้อมในการทํางาน สถานท่ีทํางานและชุมชนรอบข้าง การดูแลความปลอดภัย  การ
คํานงึถงึสขุภาพกายและสขุภาพจิตของพนกังาน รวมทัง้การสร้างกิจกรรมเพ่ือรับผิดชอบตอ่สงัคม   
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(8)   ภาครัฐ บริษัทบริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อกําหนดต่างๆ ของภาครัฐ อย่างเคร่งครัด 
พร้อมทัง้ให้ความร่วมมือในด้านการให้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการดําเนินธุรกิจของกิจการ และการร่วม
กิจกรรมตา่งๆ ตามท่ีหน่วยงานของภาครัฐจดั 

 
หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

 
(1) คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสําคัญท่ีเก่ียวข้องกับบริษัท ทัง้ข้อมูลทางการเงินท่ี

ตรวจสอบแล้วจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตท่ีเป็นอิสระซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป 
และข้อมลูท่ีไม่ใช่ข้อมลูทางการเงิน เช่น ข้อมลูค่าตอบแทนกรรมการ, จํานวนครัง้ของกรรมการท่ีเข้าร่วม
ประชมุ,ขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการชดุต่างๆ, ข้อมลูการทํารายการระหว่างกนั  และนโยบาย
การกํากบัดแูลกิจการของบริษัท เป็นต้น   ตามข้อกําหนดของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงข้อมูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง  อย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน ทนัเวลา โปร่งใส เพ่ือให้นกัลงทนุและผู้ มีส่วนได้เสียทกุฝ่ายของบริษัท ได้รับสารสนเทศอย่างเท่า
เทียมกัน โดยผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี, 
รายงานประจําปี และเว็บไซต์ของบริษัทท่ี www.asiametal.co.th รวมทัง้การแต่งตัง้เลขานุการบริษัทเพ่ือ
เป็นผู้ ดําเนินการจัดทําและเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าว และให้ข้อมูลท่ีถูกต้องต่อนักลงทุน, ผู้ ถือหุ้ น, 
นกัวิเคราะห์ และผู้ มีสว่นได้เสีย 

 
(2) นโยบายค่าตอบแทนกรรมการได้กําหนดไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดบัเดียวกับ

อตุสาหกรรมเดียวกนั ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและได้ขออนมุติัจากท่ี
ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นแล้ว ทัง้นีร้ายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและผู้ บริหารได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ
โครงสร้างการจดัการ  

 
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 

1. โครงสร้างคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัท  ณ สิน้ปี 2556 มีจํานวนทัง้หมด 8 ท่าน แบ่งเป็นกรรมอิสระและกรรมการตรวจสอบ
จํานวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นไปตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเป็นผู้ ท่ีมีความรู้
ความสามารถ, ประสบการณ์และทกัษะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการ
บริษัทได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นให้ดํารงตําแหน่งดงักลา่ว  สําหรับรายละเอียดท่ีเก่ียวข้องและ
ขอบเขต หน้าท่ี และความรับผิดชอบปรากฏอยูใ่นหวัข้อโครงสร้างและการจดัการ 

 
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล   ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ทา่น โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นกรรมการอิสระผู้ ไม่มีส่วนได้เสียและไม่มีความสมัพนัธ์เก่ียวข้องใดๆ กับบริษัท, คณะกรรมการบริษัท, 
คณะกรรมการบริหาร, ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ และผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลดังท่ีได้กล่าวมา โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบทัง้ 3 ท่าน เป็นผู้ มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะทําหน้าท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือ
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ของงบการเงิน สําหรับรายรายละเอียดท่ีเก่ียวข้องและขอบเขต หน้าท่ี และความรับผิดชอบปรากฏอยู่ใน
หวัข้อโครงสร้างการจดัการ 

 
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน   ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการอีก 2 ท่าน รวม
เป็น 3 ท่าน โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนทัง้ 3 ท่าน เป็นผู้ มีความรู้และประสบการณ์
เพียงพอท่ีจะทําหน้าท่ีในการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนฯ 

 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง   ประกอบด้วยประธานกรรมการ และกรรมการอีก 3 ท่าน รวมเป็น 4 ท่าน 
โดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียงทัง้ 4 ท่าน เป็นผู้ มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะทําหน้าท่ีในการ
บริหารความเส่ียงและป้องกนัความเสียหายท่ีจะเกิดขึน้ได้ 

 
คณะกรรมการบริหาร   ประกอบด้วยประธานกรรมการ และกรรมการอีก 2 ท่าน รวมเป็น 3 ท่าน โดย
คณะกรรมการบริหารของบริษัททัง้ 3 ท่าน เป็นผู้ มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะทํา
หน้าท่ีในการบริหารบริษัทให้มีความมั่งคง ก้าวหน้า มีศักยภาพในการแข่งขันกับบริษัทอ่ืนๆท่ีอยู่ใน
อตุสาหกรรมเดียวกนั 

 
2.  การกาํหนดวาระกรรมการ 
ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อท่ี 13 กําหนดให้ในการประชมุสามญัประจําปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง

หนึ่งในสาม และถ้าจํานวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสดุกบัส่วนหนึ่งใน
สาม โดยให้กรรมการคนท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออกจากตําแหน่งและกรรมการท่ีจะออกตามวาระนีอ้าจได้รับ
เลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหมก็่ได้ 

 
3.  คุณสมบัตขิองกรรมการอสิระ 

คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท  ได้กําหนดขึน้เท่ากับข้อกําหนดขัน้ ต่ําของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย กลา่วคือ 

 
1. ต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 5 ของทนุชําระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทท่ีเก่ียวข้อง 

ทัง้นีใ้ห้นบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ ท่ีเก่ียวข้องด้วย 
 
2. เป็นกรรมการท่ีไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทท่ีเก่ียวข้อง 

หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทัง้ไม่เป็นลกูจ้าง พนกังาน หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจําจากบริษัท บริษัทใน
เครือ บริษัทร่วม บริษัทท่ีเก่ียวข้อง หรือผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ของบริษัท เช่นกรรมการผู้ จัดการของบริษัท ไม่สามารถเป็น
กรรมการตรวจสอบได้เน่ืองจากกรรมการผู้จดัการเป็นผู้ รับผิดชอบโดยตรงตอ่การบริหารเป็นต้น 
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3. เป็นกรรมการท่ีไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทัง้ในด้านการเงินและการ
บริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และรวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้
เสียในลกัษณะข้างต้นมาก่อนในระยะเวลา 1 ปี ก่อนได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการตรวจสอบ เว้นแต่คณะกรรมการบริษัท
ได้พิจารณาอยา่งรอบคอบเหน็วา่ การเคยมีผลประโยชน์หรือสว่นได้เสียนัน้จะไมมี่ผลกระทบตอ่การปฎิบติัหน้าท่ีและการให้
ความเหน็ท่ีเป็นอิสระ 

4. เป็นกรรมการท่ีไมใ่ช่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
 
5. เป็นกรรมการท่ีไมไ่ด้รับการแตง่ตัง้ขึน้เป็นตวัแทนเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทผู้ ถือหุ้นราย

ใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
 
6. สามารถปฎิบติัหน้าท่ี แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฎิบติังานตามหน้าท่ี ท่ีได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคมุของผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทัง้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องหรือ
ญาติสนิทของบคุคลดงักลา่ว 

นอกจากนี ้กรณีท่ีคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุหรือคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ได้มี
ประกาศปรับปรุงหรือผอ่นปรน หลกัเกณฑ์คณุสมบติักรรมการอิสระ ก็ให้ถือปฏิบติัตามท่ีได้ประกาศในภายหลงัตอ่ไป 

 
4. ภาวะผู้นําและวิสัยทัศน์ 
คณะกรรมการของบริษัทมีภาวะผู้ นํา วิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ กําหนดนโยบาย

วางเป้าหมาย พฒันาแผนธุรกิจ และพิจารณางบประมาณ เพ่ือประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้นและการเติบโตของบริษัท และมี
การทบทวนแผนเป็นประจําทกุปีเพ่ือให้ได้ตามเป้าหมายธุรกิจท่ีวางไว้     

 
5. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
เพ่ือป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการได้ดแูลอย่างรอบคอบเม่ือเกิดรายการท่ีอาจมีความ

ขดัแย้งทางผลประโยชน์ รวมทัง้กําหนดนโยบายและวิธีการดแูลไม่ให้ผู้บริหารและผู้ ท่ีเก่ียวข้องนําข้อมลูภายในของบริษัท
ไปใช้เพ่ือประโยชน์สว่นตนดงันี ้

 รายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : คณะกรรมการได้ทราบถึงรายการท่ีมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ รายการท่ีเก่ียวโยงกนั และได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครัง้ รวมทัง้มีการปฏิบติั
ตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์ โดยราคาและเง่ือนไขเสมือนทํารายการกบับคุคลภายนอก (Arm’s Length 
Basis) และได้เปิดเผยรายละเอียด มลูค่ารายการ คู่สญัญา เหตผุล/ความจําเป็น ไว้ในรายงานประจําปี และแบบ 
56-1 ตอ่ไปในหวัข้อรายการระหวา่งกนั  

 การดแูลเร่ืองการใช้ข้อมลูภายใน :  
คณะกรรมการกําหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพย์ต่อสํานกังานคณะกรรมการกํากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
ห้ามไม่ให้ผู้บริหารหรือหน่วยงานท่ีได้รับทราบข้อมลูภายในเปิดเผยข้อมลูภายในแก่บคุคลภายนอกหรือบคุคลท่ี
ไมมี่หน้าท่ีเก่ียวข้อง  และไมซื่อ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนท่ีงบการเงินเผยแพร่ตอ่สาธารณชน 
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6.จริยธรรมธุรกจิ 
 

บริษัทได้กําหนดข้อพึงปฏิบัติเก่ียวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน เพ่ือให้
ผู้ เก่ียวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบติัหน้าท่ีตามภารกิจของบริษัทด้วยความซ่ือสตัย์ สจุริต และเท่ียงธรรม ทัง้การ
ปฏิบติัตอ่บริษัท  ผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ สาธารณชนและสงัคม ซึง่บทบาทและหน้าท่ีดงักลา่วได้มีการกําหนดไว้ในขอบเขต 
อํานาจ หน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ รวมทัง้ข้อบงัคบัในการทํางานของบริษัท ซึ่งได้มีการกําหนด
บทลงโทษทางวินยัไว้ด้วยและคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ปรับปรุงนโยบายการกํากบัดแูลกิจการและจริยธรรมธุรกิจฯ เพ่ือให้
สอดคล้องกบัแนวปฏิบติัท่ีดี ดงันี ้

 

6.1 กําหนดนโยบายเก่ียวกับจํานวนบริษัทท่ีกรรมการแต่ละคนจะไปดํารงตําแหน่งกรรมการได้ แต่ไม่ได้
กําหนด จํานวนวาระการดํารงตําแหน่ง โดยกรรมการบริษัทฯ ทัง้ 8 คน ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 
บริษัท เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการ 

 
6.2 กําหนดให้กรรมการผู้ จัดการ สามารถไปดํารงตําแหน่งกรรมการท่ีบริษัทอ่ืนได้โดยต้องรายงานให้

คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นรายลกัษณ์อกัษร ภายใน 14 วนันบัตัง่แต่ทราบว่าตนเองจะไปดํารงตําแหน่ง หรือต้องแจ้ง
ให้คณะกรรมการทราบก่อนการรับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการผู้จดัการ(ในกรณีท่ีรับตําแหน่งกรรมการผู้จดัการใหม)่ 

 
6.3 คณะกรรมการฯ ให้ความสําคญัในการแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ  โดยเปิดโอกาสให้พนกังานและ

ผู้สว่นได้เสียมีช่องทางการร้องเรียน  การแสดงความเหน็ เพ่ือนําไปสูก่ารปรับปรุงระบบบริหารจดัการ    สําหรับ การแจ้ง
เบาะแสการกระทําผิดกฎหมาย โดยสง่จดหมายร้องเรียนผา่นเลขานกุารบริษัทฯ 

 
6.4 คณะกรรมการบริษัทฯ ถือวา่ คู่มือ “จริยธรรมฯ” เป็นวินยัอยา่งหนึง่ ซึง่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน

ทกุคนต้องปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด การฝ่าฝืนไมป่ฏิบติัตาม ถือเป็นการทําผิดวินยั ตามระเบียบวา่ด้วยการบริหารงาน
บคุคล 

 
6.5 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายเก่ียวกบัความขดัแย้งของผลประโยชน์ไว้ในคูมื่อจริยธรรมฯ เพ่ือ

ป้องกนัการใช้โอกาสแสวงหาผลประโยชน์สว่นตน ดงันี ้ 
- ต้องไมมี่ประวติัการกระทําผิดกฎระเบียบของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์/ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
- กําหนดให้ประธานกรรมการเป็นบคุคลคนละคนกบักรรมการผู้จดัการ โดยมีบทบาท อํานาจ และ

หน้าท่ีท่ีแบง่แยกออกจากกนัอยา่งชดัเจน  
- จดัให้มีการประชุมระหว่างกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร โดยไม่มีฝ่ายจัดการ เพ่ือความอิสระในการ

แสดงความเหน็เพ่ือพฒันาการบริหารจดัการของฝ่ายบริหาร 
- คณะกรรมการบริษัทฯจดัให้มีระบบการควบคมุภายในท่ีครอบคลมุทัง้ด้านการเงิน การปฏิบติังาน 

การดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย  ข้อบงัคบั  และระเบียบท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้จดัให้มีการบริหาร
ความเส่ียงท่ีเหมาะสมเพียงพอ ตลอดจนจดัให้มีกลไกลการตรวจสอบและถ่วงดลุท่ีมีประสิทธิภาพ
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เพียงพอในการปกป้องรักษาและดแูลทรัพย์สิน มีแผนกตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระท่ี
รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และจัดทํารายงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบฯได้อย่างมีคณุภาพ ประกอบด้วยข้อมลูสําคญัอย่างครบถ้วน และมีการกําหนดนโยบาย
บริหารความเส่ียง ไว้อยา่งชดัเจน 

 
7. การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษัทมีคณะกรรมการทัง้สิน้จํานวน 8 ทา่น รายละเอียดเป็นดงันี ้

 

 กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร  3 ทา่น 

 กรรมการ   2 ทา่น 

 กรรมการตรวจสอบ  3 ทา่น 
 

ดงันัน้ บริษัทมีกรรมการท่ีเป็นอิสระทัง้หมด 3 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 37.50 ของกรรมการทัง้หมด อีกทัง้ยงัจดัให้มี
การประชุมร่วมกบัของกรรมการท่ีมิใช้เป็นผู้บริหารและฝ่ายจดัการเพ่ือให้มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นต่างๆได้อย่าง
เตม็ท่ี  

 
8. การรวมหรือแยกตาํแหน่ง 
ประธานกรรมการไม่เป็นบคุคลเดียวกนักบักรรมการผู้จดัการ แต่ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จดัการเป็น

ตวัแทนของกลุ่มผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ซึ่งถือหุ้นเป็นร้อยละ 21.24 และ ร้อยละ 35.11 ตามลําดบั ของทนุจดทะเบียนและชําระ
แล้ว อย่างไรก็ตามโครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ซึ่งจะก่อให้เกิดการถ่วงดลุ
และการสอบทานการบริหารงาน 

 
9. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
บริษัทได้กําหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชดัเจนและโปร่งใส โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรร

หาและกําหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวได้แสดงไว้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการเร่ืองการ
คา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
 
 

10.  การประชุมคณะกรรมการ 
บริษัทได้กําหนดให้มีการประชมุคณะกรรมการอย่างสม่ําเสมอ (อย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้) และมีการประชมุ

พิเศษเพิ่มตามความจําเป็น โดยมีการกําหนดวาระชัดเจน ล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดําเนินงานเป็น
ประจํา โดยมีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมเป็นระยะเวลา
ลว่งหน้า 7 วนัก่อนวนัประชมุ เพ่ือให้คณะกรรมการได้มีเวลาศกึษาข้อมลูอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชมุ รวมทัง้ได้มีการ
จดบนัทึกการประชมุเป็นลายลกัษณ์อกัษร จดัเก็บรายงานการประชมุท่ีผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมให้
คณะกรรมการบริษัทและผู้ ท่ีเก่ียวข้องตรวจสอบได้  
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โดยในปี 2556 ท่ีผา่นมา คณะกรรมการของบริษัท มีการประชมุ 7 ครัง้ ดงันี ้

ช่ือ-สกลุ จํานวนท่ีเข้าร่วมประชมุ 
1. นายวีระชยั สธีุรชยั* 7/7
2. นายชศูกัด์ิ ยงวงศ์ไพบลูย์ 7/7
3. นายธนกร ฤทธิบนัลือ 7/7
4. นางสาวเพญ็จนัทร์ โยธินอปุไมย 7/7
5.  พลตํารวจเอกจมุพล มัน่หมาย 7/7
6. นางไทศิกา ไพรสงบ 7/7
7. เรือตรีหญิงสรีุ บรูณธนิต 7/7
8. นายชนาธิป ไตรวฒิุ 7/7
   

  
11. คณะอนุกรรมการ 
ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นได้มีการแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล เข้าดํารงตําแหน่งเม่ือวันท่ี 17 

กุมภาพันธ์ 2547 เพ่ือช่วยในการกํากับดูแลกิจการของบริษัท โดยอํานาจและหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปตาม
รายละเอียดใน เร่ืองโครงสร้างการจัดการ ทัง้นีปั้จจุบนัมีการแต่งตัง้คณะอนุกรรมการขึน้เพ่ือทําหน้าท่ีในการกลั่นกรอง และ
ตรวจสอบรวมทัง้บริหารจดัการเร่ืองตา่ง โดยคณะอนกุรรมการคณะตา่งๆมีการประชมุร่วมกนัอย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้เพ่ือพิจารณา
เร่ืองตา่งท่ีเกิดขึน้เพ่ือให้ทนักบัการบริหารงานของบริษัท  
 

12. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 
บริษัทให้ความสําคญัต่อระบบควบคมุภายในทัง้ในระดบับริหาร และระดบัปฏิบติังานเพ่ือให้มีประสิทธิภาพ จึง

ได้กําหนดภาระหน้าท่ี อํานาจการดําเนินการของผู้ ปฏิบัติงาน ผู้บริหาร ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการ
ควบคมุดแูลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าท่ีของผู้ปฏิบติังาน ผู้ ติดตามควบคมุและ
ประเมินผลออกจากกนั เพ่ือให้เกิดการถ่วงดลุและตรวจสอบระหว่างกนัอย่างเหมาะสม และมีการควบคมุภายในท่ีเก่ียวกบั
ระบบการเงิน โดยบริษัทได้จดัให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารตามสายงานท่ีรับผิดชอบ รวมถึงบริษัทจดัตัง้
หน่วยตรวจสอบภายในเพ่ือให้มัน่ใจว่าการปฏิบติังานหลกัและกิจกรรมทางการเงินท่ีสําคญัของบริษัทได้ดําเนินการตาม
แนวทางท่ีกําหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกําหนดท่ีเก่ียวข้องกับบริษัท 
(Compliance Control) และเพ่ือให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทําหน้าท่ีตรวจสอบและถ่วงดลุได้
อย่างเต็มท่ี คณะกรรมการจึงกําหนดให้หน่วยตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และได้รับการประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบด้วย และเพ่ือให้การตรวจสอบระบบการควบคมุและ
การตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระมาก 

 
 13. รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย (ถ้า
มี) และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจําปี ทัง้นีง้บการเงินดงักล่าวจดัทําขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีท่ี
รับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบติัอย่างสม่ําเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่าง
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ระมดัระวงัและประมาณการท่ีดีท่ีสดุในการจดัทํา รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมลูสําคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบ
การเงิน 

คณะกรรมการได้จดัให้มีการดํารงรักษาไว้ซึง่ระบบควบคมุภายในท่ีมีประสิทธิผล เพ่ือให้มัน่ใจได้อย่างมีเหตผุล
ว่าการบนัทกึข้อมลูทางบญัชีมีความถกูต้อง ครบถ้วน และเพียงพอท่ีจะดํารงรักษาไว้ซึง่ทรัพย์สิน และเพ่ือให้ทราบจดุอ่อน
เพ่ือป้องกนัไมใ่ห้เกิดการทจุริตหรือการดําเนินการท่ีผิดปกติอยา่งมีสาระสําคญั 

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล  ซึ่งประกอบด้วยกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ
เก่ียวกบัคณุภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคมุภายในและมีการประชมุร่วมกบัผู้สอบบญัชีของบริษัท โดยไม่มี
ฝ่ายบริหารของบริษัทเข้าร่วมประชมุ เพ่ือประเมินความเส่ียง ความเพียงพอของข้อมลู และระบบควบคมุภายใน 

ดังนัน้ คณะกรรมการจึงมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับท่ีน่าพอใจและ
สามารถสร้างความเช่ือมัน่อยา่งมีเหตผุลตอ่ความเช่ือถือได้ของงบการเงินของบริษัท 

 

14. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน 
คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัททัง้ท่ีเก่ียวกับการเงินและท่ีไม่ใช่การเงิน ล้วนมีผลต่อ

กระบวนการตดัสนิใจของผู้ลงทนุและผู้ ท่ีมีสว่นได้สว่นเสียของบริษัท จึงได้กําชบัให้ฝ่ายบริหารดําเนินการในเร่ืองท่ีเก่ียวกบั
การเปิดเผยข้อมูลท่ีครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง เช่ือถือได้ สม่ําเสมอ และทันเวลา ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทได้ให้
ความสําคัญและจะยึดถือปฏิบติัไปโดยตลอด ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสมัพนัธ์นัน้ ปัจจุบันบริษัทมีหน่วยงานท่ีดูแล
รับผิดชอบคือหน่วยงานเลขานุการบริษัท ร่วมกับ อํานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ทําหน้าท่ีติดต่อส่ือสารกับผู้ลงทุน
สถาบนั ผู้ ถือหุ้น รวมทัง้นกัวิเคราะห์และภาครัฐท่ีเก่ียวข้องเพ่ือจะได้สง่ข้อมลูได้ทนัตามเวลา 
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บริษัทฯ ได้ให้ความสําคัญกับองค์กร และการมีส่วนร่วมต่อสังคม ในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น การมอบ

ทนุการศึกษาให้กบับตุรพนกังานเป็นประจําทกุปี การมอบทนุการศึกษาให้กบัสถานศึกษา ระดบัประถม และระดบัมธัยม
ในเขตชมุชน  อีกทัง้ร่วมกบัหน่วยงานรัฐในการสง่เสริมให้พนกังานร่วมกนับริจาคสิ่งของและอ่ืนๆให้กบับคุลลท่ีด้อยโอกาส 
ซึง่เป็นการเสริมสร้างกิจกรรมร่วมกนัระหวา่งอตุสาหกรรมกบัชมุชน ให้อยูร่่วมกนัอยา่งอบอุน่และสร้างสรรค์ 

 
โครงการเพ่ือชมุชน  
บริษัทได้ร่วมมือกบัโรงเรียนในแหล่งชมุชน จดัมอบทนุการศึกษาให้กบันกัเรียนในชมุชนท่ีศึกษาในโรงเรียนใน

ระดับประถม และโรงเรียนระดับมัธยม ด้วยตระหนักดีว่าเยาวชนคือทรัพยากรท่ีสําคัญของประเทศในอนาคต จึงควร
สง่เสริมให้เกิดการเรียนรู้และการพฒันาทกัษะในด้านตา่งๆ โดยในปี 2556 มีกิจกรรมดงันี ้
 
มอบทนุการศกึษาให้กบันกัเรียน โรงเรียนระดบัมธัยม คือโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ จํานวน 25 ทนุๆ 2,000 บาท  
มอบทนุการศกึษา โรงเรียนระดบัประถมศกึษา คือโรงเรียนวดัหนามแดง (เขียวอทุิศ) จํานวน 50 ทนุๆ 1,000 บาท  

  
โครงการเพ่ือพนกังาน  
บริษัทให้ความสําคญัต่อสขุภาพของพนกังานเป็นอย่างย่ิง  เพราะพนกังานทกุคนเป็นผู้ ท่ีมีความสําคญัในการ

ขบัเคล่ือนธุรกิจให้เติบโตอย่างยัง่ยืนและมีคณุภาพ บริษัทจึงจดัให้มีการตรวจสขุภาพประจําปี และมีการให้คําแนะนําใน
การดแูลสขุภาพโดยแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล 

           
บริษัทได้จดักิจกรรม มอบทนุการศกึษาให้กบับตุรของพนกังานท่ีมีผลการเรียนดี เป็นประจําทกุปี ซึง่ในปี 2556 นี ้มีการ

มอบทนุให้บตุรพนกังานเป็นจํานวน 50 ทนุๆละ 2,000 บาท เพ่ือเป็นการสร้างขวญัและกําลงัใจให้กบัพนกังานและครอบครัวอีกทัง้
เป็นการส่งเสริมให้บุตรหลานของพนักงานเกิดความรักในองค์กร ท่ีผู้ ปกครองได้มาปฏิบัติงานและให้เกิดความอบอุ่นระหว่าง
ครอบครัวพนกังาน อีกทัง้มีการทําบุญปีใหม่ และจดัเลีย้งให้พนกังานในวนัขึน้ปีใหม่ท่ีบริษัท ทัง้สํานกัใหญ่และสํานกังานสาขาท่ี
พนสันิคม เพ่ือเป็นการตอบแทนพนกังานท่ีช่วยกนัทํางานมาตลอดปี 

  
  บริษัทได้จดัให้พนกังานได้ร่วมกิจกรรมในการเข้ารับการอบรมเร่ืองอคัคีภยั และภยัอ่ืนๆโดยมีการซอ่มการดบัเพลิง

การอพยพหนีเ้พลงิประจําปี ทกุๆ ปี ซึง่ในปี 2556 ได้มีการจดัทัง้สํานกังานใหญ่และสํานกังานสาขาท่ีพนสันิคม เพ่ือให้พนกังานมี
ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองชีวอนามยัซึง่ทําให้พนกังานท่ีได้เข้ารับการอบรมสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวนัได้ไม่วา่จะในสถานท่ี
ทํางาน บ้าน และตามชมุชนุท่ีอาศยัอยู ่
 

         
 

 

 

กจิกรรมขององค์กรเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม 
Corparate Social Responsibility
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สรุปรายการระหวา่งกนัของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือกบับคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึน้ในปี 2556 

รายการ ลกัษณะความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ 
มลูคา่รายการ 

(ล้านบาท) 
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ทวีโชค พาณิช 
จํากดั 
ประกอบธุรกิจ ค้า
ปลีกเหลก็แผน่รีด
ร้อน 

นายพรเทพ โยธินอปุไมย นาง
แสงจนัทร์ ลี และนางวชัรี โยธิน
อปุไมย ทัง้สามคนเป็นกรรมการ
ผู้ มีอํานาจลงนามและผู้ ถือหุ้น
ของบริษัท ทวีโชค พาณิช จํากดั 
เป็นพี่น้องและมารดาของนาง
เพญ็จนัทร์ ยงวงศ์ไพบลูย์ ซึง่เป็น
กรรมการและเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่
ของบริษัท 

บริษัทจําหน่ายสนิค้าเหลก็ให้บริษัท ทวี
โชค พาณิช จํากดั  
ซึง่มียอดคงค้าง ณ สิน้ปี เทา่กบั 
 
 
บริษัทซือ้สนิค้าเหลก็จากบริษัท ทวีโชค 
พาณิช จํากดั ซึง่มียอดคง ณ สิน้ปี 
เทา่กบั 

92.19

0.28

1.10
0.22 

-  เนื่องจากเป็นการขายสินค้าเหล็กและให้บริการรับจ้างตดั สลิต ซึ่ง
เป็นการค้าปกติ โดยราคาที่บริษัทขายสินค้าเหล็กและให้บริการ
รับจ้างตัด สลิต กับบริษัท ทวีโชค พาณิช จํากัด เป็นการขายใน
ราคาตลาดและ เ ป็ น ร าคา เ ที ยบ เ คี ย ง ไ ด้ กับกา รข าย ใ ห้
บคุคลภายนอก 

 
-  เนื่องจากเป็นการซือ้สินค้าเหล็กแผ่นขนาดที่มีความหนาเพื่อ
รวบรวมให้กบัลกูค้า โดยราคาที่บริษัทซือ้สินค้าเหลก็ กบับริษัท ทวี
โชค  พาณิช  จํากัด  เป็นการซือ้ในราคาตลาดและเป็นราคา
เทียบเคียงได้กบัการขายให้บคุคลภายนอก ซึง่เป็นการค้าปกติ 

- ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ได้พิจารณาการทํา
รายการดังกล่าวข้างต้นแล้วเห็นว่าการทํารายการนี  ้เป็นการทํา
รายการที่สมเหตุสมผลเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ราคาที่
บริษัทซือ้-ขายสินค้า เป็นราคาเทียบเคียงได้กับที่ซือ้-ขายสินค้ากับ
บคุคลภายนอก 
 

สรุปรายการระหว่างกันของบริษัท สาํหรับปี 2556
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รายการ ลกัษณะความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ 
มลูคา่รายการ 

(ล้านบาท) 
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท เพิ่มชยั พาณิช 
จํากดั 
ประกอบธุรกิจ ค้า
เหลก็แผน่ชัน้สอง 

คณุวีระชยั สธุีรชยัเป็นผู้ ถือหุ้น
ของบริษัท เพิ่มชยัพาณิช จํากดั 
เป็นน้าขายของเป็นน้านายชศูกัดิ์ 
ยงวงศ์ไพบลูย์ ซึง่เป็นกรรมการ
และเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท 

บริษัทจําหน่ายสนิค้าเหลก็ให้บริษัท 
เพิ่มชยัพาณิช จํากดั  
ซึง่มียอดคงค้าง ณ สิน้ปี เทา่กบั 
 

0.16

0

 

-  เนื่องจากเป็นการขายสินค้าเหล็กและให้บริการรับจ้างตดั สลิต ซึ่ง
เป็นการค้าปกติ โดยราคาที่บริษัทขายสินค้าเหล็กและให้บริการ
รับจ้างตดั สลิต กับบริษัท เพิ่มชยัพาณิช จํากัด เป็นการขายใน
ราคาตลาดและ เ ป็ น ร าคา เ ที ยบ เ คี ย ง ไ ด้ กับกา รข าย ใ ห้
บคุคลภายนอก 

 
- ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ได้พิจารณาการทํา
รายการดังกล่าวข้างต้นแล้วเห็นว่าการทํารายการนี  ้เป็นการทํา
รายการที่สมเหตุสมผลเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ราคาที่
บริษัทซือ้-ขายสินค้า เป็นราคาเทียบเคียงได้กับที่ซือ้-ขายสินค้ากับ
บคุคลภายนอก 

บริษัท เพิ่มสนิ สตีล
เวิคส์ จํากดั 
(มหาชน) 
ประกอบธุรกิจ ค้า
เหลก็รีดเยน็ และ
ศนูย์บริการเหลก็รีด
เยน็ 

กลุม่พี่น้องตระกลูยงวงศ์ไพบลูย์
เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท เพิ่ม
สนิ สตีลเวิคส์ จํากดั (มหาชน) 
ซึง่เป็นกรรมการและเป็นผู้ ถือหุ้น
ใหญ่ของบริษัท 

บริษัทซือ้สนิค้าเหลก็จากบริษัท เพิ่มสนิ 
สตีลเวิคส์ จํากดั (มหาชน) 
ซึง่มียอดคงค้าง ณ สิน้ปี เทา่กบั 

45.41

5.89
 

-  เนื่องจากเป็นการซือ้เหลก็แผ่นรีดเย็น ซึง่เป็นการค้าปกติ โดยราคา
ที่บริษัทซือ้เหล็กแผ่นรีดเย็น กับบริษัท เพิ่มสิน สตีลเวคส์ จํากัด 
(มหาชน) เป็นการซือ้ในราคาตลาดและเป็นราคาเทียบเคียงได้กบั
การซือ้จากบคุคลภายนอก 

- ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ได้พิจารณาการทํา
รายการดังกล่าวข้างต้นแล้วเห็นว่าการทํารายการนี  ้เป็นการทํา
รายการที่สมเหตุสมผลเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ราคาที่
บริษัทซือ้-ขายสินค้า เป็นราคาเทียบเคียงได้กับที่ซือ้-ขายสินค้ากับ
บคุคลภายนอก 



บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) 
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รายการ ลกัษณะความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ 
มลูคา่รายการ 

(ล้านบาท) 
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท จีเจ สตีล 
จํากดั (มหาชน)  
ประกอบธุรกิจ ผลติ
และจําหน่ายเหลก็
แผน่รีดร้อนชนิดม้วน 

คณุชนาธิป ไตรวฒุิ เป็น
กรรมการของบริษัท จีเจสตีล 
จํากดั(มหาชน) และกรรมการ
ของบริษัท 

บริษัทซือ้เหลก็แผน่รีดร้อนชนิดม้วนจาก
บริษัท         จีเจ สตีล จํากดั (มหาชน)  
มียอดภาษีมลูค่าเพิ่มคงค้าง ณ สิน้ปี 
เทา่กบั 
 

64.95

-0-

-  เนื่องจากเป็นการซือ้เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน ซึ่งเป็นการค้าปกติ 
โดยราคาที่บริษัทซือ้เหลก็แผน่รีดร้อนชนิดม้วน กบับริษัท จีเจ สตีล 
จํากดั (มหาชน) เป็นการซือ้ในราคาตลาดและเป็นราคาเทียบเคียง
ได้กบัการซือ้จากบคุคลภายนอก  

-  ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทํารายการดังกล่าว
ข้างต้นแล้วเห็นว่าการทํารายการนี  ้ เ ป็นการทํารายการ ที่
สมเหตุสมผลเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ราคาที่บริษัทซือ้
เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนดงักลา่ว เป็นราคาเทียบเคียงได้กบัที่ซือ้
กบับคุคลภายนอก 

บริษัท จี สตีล จํากดั 
(มหาชน)  
ประกอบธุรกิจ ผลติ
และจําหน่ายเหลก็
แผน่รีดร้อนชนิดม้วน 

คณุหญิงปัทมา ลีสวสัดิ์ตระกลู 
เป็นกรรมการ และผู้ ถือหุ้นของ
บริษัท     จี สตีล จํากดั ผู้ ถือหุ้น
ใหญ่ของบริษัท  

บริษัทกลบัรายการเงินมดัจําซือ้เหลก็
แผน่รีดร้อนชนิดม้วนจากบริษัท         จี 
สตีล จํากดั (มหาชน)  
ซึง่มียอดภาษีมลูคา่เพิ่มคงค้าง ณ สิน้ปี 
เทา่กบั 
บริษัทซือ้หุ้นสามญัของบริษัท จี สตีล 
จํากดั (มหาชน) 
ซึง่มีมลูคา่หุ้นคงค้าง ณ สิน้ปี 

1.31

63.74

21.25

-  เป็นรายการที่เกิดจากการกลบัรายการของภาระหนีเ้ดิม และซือ้หุ้น
จากการแปลงหนีเ้งินจ่ายค่าสินค้าล่วงหน้าของบริษัท จี สตีล 
จํากดั (มหาชน) และบริษัท จี เจ สตีล จํากดั (มหาชน) เป็นหุ้น
สามญัของ บริษัท จี สตีล จํากดั (มหาชน) 

- ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ได้พิจารณาการทํา
รายการดังกล่าวข้างต้นแล้วเห็นว่าการทํารายการนี  ้เป็นการทํา
รายการที่สมเหตุสมผลเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ราคาที่
บริษัทซือ้-ขายสินค้า เป็นราคาเทียบเคียงได้กับที่ซือ้-ขายสินค้ากับ
บคุคลภายนอก 
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นโยบายหรือแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกัน 
ในอนาคตหากบริษัทมีความจําเป็นต้องทํารายการระหว่างกนักบับคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัท บริษัทมีนโยบายที่จะกําหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลกัษณะการ

ดําเนินการค้าปกติและเป็นราคาตลาดซึง่สามารถเปรียบเทียบได้กบัราคาที่เกิดขึน้กบับคุคลภายนอก ทัง้นีบ้ริษัทจะได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบญัชีของบริษัทหรือผู้ เชี่ยวชาญอิสระ พิจารณา
ตรวจสอบและให้ความเหน็ถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตสุมผลของการทํารายการด้วย 

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึน้ในอนาคตนัน้ กรรมการจะต้องปฏิบตัิตามระเบียบต่างๆ ที่ได้กําหนดขึน้และกรรมการจะต้องไม่อนมุตัิรายการใดๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ ในลกัษณะอื่นใดกบับริษัท และจะต้องเปิดเผยรายการดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึง่บริษัทจะต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกาศ คําสัง่ หรือข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบตัิตามข้อกําหนดเกี่ยวกบัการเปิดเผยข้อมลูการทํารายการเกี่ยวโยงกนั และ
การได้มาหรือจําหน่ายไปซึง่ทรัพย์สินของบริษัทหรือบริษัทย่อย 
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ชื่อ-นามสกุล 
ตาํแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประวัตกิารทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่งและสถานที่ 

1. นายวีระชยั สธุีรชยั 
ประธานบริษัทและ 
ประธานกรรมการ 

63 ปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
MINI MBA  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ปริญญาตรี  
RCA INSTITUTE OF TECHNOLOGY  
NEWYORK U.S.A. 
ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 
15/2004 เมื่อวนัที่ 18 พฤษภาคม 2547 จากสมาคมสง่เสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย 

9.67% น้าชาย 
นายชศูกัดิ์ ยงวงศ์

ไพบลูย์ 

2552 – ปัจจบุนั 
 
2531 – ปัจจบุนั 
 
2537 – ปัจจบุนั 
 
2519 – ปัจจบุนั 

ประธานบริษัทและประธานกรรมการ 
บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) 
กรรมการผู้จดัการ 
บริษัท คอสโม แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั 
กรรมการผู้จดัการ 
บริษัท คอสโม พร็อพเพอร์ตี ้แมเนจเม้นท์ จํากดั 
กรรมการผู้จดัการ 
บริษัท สินธีรชยั จํากดั 

2. นายชศูกัดิ์  ยงวงศ์ไพบลูย์ 
กรรมการผู้จดัการและ 
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

51 ปริญญาตรี 
อสัสมัชญับริหารธุรกิจ 
ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 
15/2004 เมื่อวนัที่ 18 พฤษภาคม 2547 และการอบรม 
Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 46/2004 เมื่อ
วนัที่ 25 สิงหาคม 2547 จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 

15.98% สามีของ 
นางสาวเพ็ญจนัทร์ 

2536 – ปัจจบุนั 
 
2546 – ปัจจบุนั 
 
 

กรรมการผู้จดัการ 
บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) 
กรรมการ 
บริษัท เอส ที ซี สตีล จํากดั 

3. นางเพ็ญจนัทร์  ยงวงศ์ไพบลูย์ 
รองกรรมการผู้จดัการและกรรมการผู้
มีอํานาจลงนาม 

49 ประกาศณียบตัร วิชาชีพชัน้สงู 
อสัสมัชญัคอมเมอร์ส 
ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 
15/2004 เมื่อวนัที่ 18 พฤษภาคม 2547 และการอบรม 
Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 49/2004 เมื่อ
วนัที่ 7 ตลุาคม 2547 จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 

8.33% ภรรยาของ 
นายชศูกัดิ์ 

2536 – ปัจจบุนั 
 
2546 – ปัจจบุนั 
 

รองกรรมการผู้จดัการ 
บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) 
กรรมการ 
บริษัท เอส ที ซี สตีล จํากดั 

รายละเอียดของกรรมการและผู้บริหาร
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ชื่อ-นามสกุล 
ตาํแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประวัตกิารทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่งและสถานที่ 

4. 
 
 

นายธนกร   ฤทธิบนัลือ 
กรรมการและผู้ อํานวยการ    ฝ่าย
บญัชีและการเงิน 
 

46 ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การบญัชี 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
 
ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 
15/2004 เมื่อวนัที่ 18 พฤษภาคม 2547 จากสมาคมสง่เสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย 

- - 2548 – ปัจจบุนั 
 
2546 – ปัจจบุนั 
2545 – 2548 
 
2539 – 2545 
 
 

ผู้ อํานวยการ ฝ่ายบญัชีและการเงิน 
บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) 
กรรมการ บริษัท เอส ที ซี สตีล จํากดั 
ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) 
ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
บริษัท สินธีรชยั จํากดั 
ดําเนินธุรกิจ ค้าเหล็กแผ่นชัน้สอง เหลก็วิลาส 
 

5. 
 

พลตํารวจเอกจมุพล  มัน่หมาย
ประธานกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ 

63 รัฐประศาสนศาสตร์ มหาบณัฑิต สถาบนับณัฑิต 
พฒันบริหารศาสตร์ 
 
ผ่านการอบรม DAP รุ่น 64/2007  ACP รุ่น 19//2007 และ 
UFS  รุ่น 10/2007 

- - 2547 - ปัจจบุนั 
 
2551-2553 
2549 - 2551 
2546 - 2549 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) 
รองผู้บญัชาการตํารวจแห่งชาติ 
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจํา 
ผู้ อํานวยการสํานกัข่าวกรองแหง่ชาติ 
 

6. เรือตรีหญิงสรุี  บรูณธนิต 
กรรมการตรวจสอบและ 
กรรมการอิสระ 

79 ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (การทตูและการต่างประเทศ) 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 
 
ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 
19/2004 เมื่อวนัที่ 21 มิถนุายน 2547 จากสมาคมสง่เสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 
 
 

- - 2547 – ปัจจบุนั 
 
ปัจจบุนั 
 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
บริษัท ไอที ซิตี ้จํากดั (มหาชน) 
กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิของสภาลกูเสือแห่งชาติ 
กรรมการบริหารคณะกิจการลกูเสือชาวบ้าน 
กรรมการสภามหาวิทยาลยักรุงเทพ 
กรรมการสมาคมติดตามการพฒันาสตรีในประเทศไทย 
ผู้ประนีประนอมประจําศาลจงัหวดัธญับรุี 
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ชื่อ-นามสกุล 
ตาํแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประวัตกิารทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่งและสถานที่ 

7. นางไทศิกา ไพรสงบ 
กรรมการตรวจสอบและ 
กรรมการอิสระ 

62 ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัอีสเทอร์น เอเชีย 
 
ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP)  รุ่นที่ 
15/2004 เมื่อวนัที่ 18 พฤษภาคม 2547 และการอบรม Audit 
Committee Program(ACP) 
รุ่นที่ 7/2005 จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 

- - 2547 – ปัจจบุนั 
 
2546 - ปัจจบุนั 
2542 – ปัจจบุนั 
2547 -2552 
 
2545 -2546 
 
2543 - 2544 
 

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) 
กรรมการ บริษัท เอส ที ซี สตีล จํากดั 
กรรมการบริษัท บุญศิริ เรียลเอสเตส จํากดั 
ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายธุรกิจขนาดย่อม 8  
ธนาคารนครหลวงไทยจํากดั (มหาชน) 
ผู้จดัการฝ่ายพฒันา สช.  
ธนาคารนครหลวงไทย จํากดั (มหาชน) 
ผู้จดัการฝ่ายธุรกิจ 4  
ธนาคารนครหลวงไทย จํากดั (มหาชน) 

8. นายชนาธิป  ไตรวฒุิ 
กรรมการ 
 

49 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 
64/2007 เมื่อวนัที่ 20 กรกฏาคม 2550 จากสมาคมสง่เสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 
 

4.17% - 2549 – ปัจจบุนั  
2551 – ปัจจบุนั 
 
 
2547 – ปัจจบุนั 
 
2547 – 2549 
2544 – ปัจจบุนั 
 
2542 – ปัจจบุนั 
 
 
2534 – ปัจจบุนั 
 
 

กรรมการ บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) 
กรรมการ  บริษัท จี เจ สตีล จํากดั (มหาขน) 
ดําเนินธุรกิจ ผลิตและจําหน่ายเหลก็แผ่นรีดร้อน 
กรรมการ บริษัท เฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท 
(กาญจนบรุี) จํากดั ดําเนินธุรกิจโรงแรม ที่พกั 
ผู้ พิพากษาสมทบในศาลแรงงานกลาง 
กรรมการผู้จดัการ  
บริษัท เอส เอส พี เพลส จํากดั   ดําเนินธุรกิจ ให้เช่า
พืน้ที่อาคารสําหรับใช้เป็นสํานกังาน  
กรรมการผู้จดัการ  
บริษัท เกรทอีสเทิร์น อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั  
ดําเนินธุรกิจ ซือ้มา-ขายไปเหล็กม้วน  
กรรมการผู้จดัการ 
บริษัท อินเทลลิเจนท์ ซิสเท็ม เน็ทเวอร์ค จํากดั 
ดําเนินธุรกิจ ซือ้ขายและวางระบบคอมพิวเตอร์ 



บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) 
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ชื่อ-นามสกุล 
ตาํแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประวัตกิารทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่งและสถานที่ 

9. นายชิดชนก  โท้มะวงศ์ 
ผู้ อํานวยการฝ่ายการตลาด  
 

48 ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจการเงินการธนาคาร  
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

- - 2549 – ปัจจบุนั 

 

2546 – ปัจจบุนั 

2548 – 2549 

 

2546 – 2548 

 

2537– 2543 

 

ผู้ อํานวยการ ฝ่ายการตลาด 

บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) 

กรรมการ  บริษัท เอส ที ซี สตีล จํากดั 

ผู้ อํานวยการ ฝ่ายการผลิต 

บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) 

ผู้จดัการ ฝ่ายการผลิต 

บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) 

ผู้จดัการโครงการหมู่บ้านรุ่งเรืองธานี 

บริษัท รุ่งเรืองธานี จํากดั 

ดําเนินธุรกิจ ค้าอสงัหาริมทรัพย์
10. นางวนันารี  ทิพย์สวุรรณ 37 ปริญญาโท สาขาการบญัชี 

มหาวิทยาลยับรูพา 
- - 2555-ปัจจบุนั 

 

2550-2551 

เลขานกุารบริษัท 

บริษัทเอเชีย เมทลั จํากดั (มหาชน) 

ผู้จดัการฝ่ายบญัชีการเงิน 

บริษัท เอเซีคองเกรท จํากดั 

ทัง้นี ้บริษัทขอรับรองวา่ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีคณุสมบตัิเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

 



บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) 
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท 
 

ช่ือ-นามสกลุ บริษัท บริษัท เอส ที ซี 
สตีล จํากดั 

บริษัท เอเชีย เมทลั
แฟบบริเคชัน่ จํากดั 

บริษัท สางสนิค้า
ผา่นแดน

เวียงจนัทน์ จํากดั 

นายวีระชยั  สธีุรชยั 1,5 - 5 - 

นายชศูกัด์ิ ยงวงศ์ไพบลูย์ 3, 5, 6 5 5,6 5,6 

นายธนกร ฤทธิบนัลือ 5, 6 5 - - 

นางสาวเพญ็จนัทร์ โยธินอปุไมย 5, 6 5 - - 

นางสาวธารดี  เพียรสมัฤทธ์ิ 5,6 5 - - 

พลตํารวจเอกจมุพล มัน่หมาย 2, 5 - - - 

นางไทศิกา ไพรสงบ 4, 5 5 - - 

เรือตรีหญิงสรีุ บรูณะธนิต 4, 5 - - - 

นายชนาธิป  ไตรวฒิุ 5 - - - 

นายชิดชนก โท้มะวงศ์ 6 5 - - 

นายพวูง กอระสกั - - - 5,6 

นายสวุิทย์ รัตนจินดา - - - 5,6 

นางวนันารี ทิพย์สวุรรณ 7 - - - 

หมายเหต ุ:  1 = ประธานกรรมการ    2 = ประธานกรรมการตรวจสอบ 
3 = กรรมการผู้จดัการ  4 = กรรมการตรวจสอบ 
5 = กรรมการ     6 = ผู้บริหาร 
7= เลขานกุารบริษัท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) 
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คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่งบการเงินของบริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) รวมถงึข้อมลูสารสนเทศ

ทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจําปี งบการเงินดงักลา่วจดัทําขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป โดยเลือกใช้นโยบาย
บญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบติัอยา่งสม่ําเสมอ และใช้ดลุยพินิจอยา่งระมดัระวงั ในการจดัทํา รวมทัง้ให้มีการเปิดเผยข้อมลูท่ี
สําคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน เพ่ือให้เป็นประโยชน์ ต้อผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุอยา่งโปร่งใส 
 

คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีระบบบริหารความเส่ียงและระบบควบคมุภายในท่ีเหมาะสมและมีประสทิธิภาพ เพ่ือให้
ได้ความมัน่ใจอยา่งมีเหตผุลวา่ข้อมลูของบริษัทมีความถกูต้องครบถ้วนเพียงพอท่ีจะดํารงรักษาไว้ซึง่ทรัพย์สนิ ตลอดจนเพ่ือไมใ่ห้
เกิดการทจุริตหรือการดําเนินงานท่ีผิดปกติอยา่งมีสาระสําคญั 
 

คณะกรรมการบริษัทได้แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือทําหน้าท่ีสอบทานนโยบายการบญัชีและความถกูต้องของ
รายงานทางการเงิน สอบทานระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน ตลอดจนระบบการบริหารความเส่ียง โดยเร่ืองนี ้
ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึง่แสดงไว้ในรายงานประจําปีแล้ว 
 

งบการเงินของบริษัทได้รับการตรวจสอบโดยผสูอบบญัชีรับอนญุาตของบริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร่ี จํากดั 
ในการตรวจสอบนัน้ทางคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความร่วมมือและสนบัสนนุข้อมลูเอกสารต่างๆ เพ่ือให้ผู้สอบบญัชี สามารถ
ตรวจสอบและแสดงความเหน็ได้อยา่งอิสระและเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบญัชีทัว่ไป โดยความเหน็ของผู้สอบบญัชีได้ปรากฏ
ในรายงานของผู้สอบบญัชีซึง่แสดงไว้ในรายงานประจําปีแล้ว 
 

คณะกรรมการมีความเหน็วา่ระบบควบคมุภายในของบริษัทโดยรวมอยูใ่นระดบัท่ีน่าพอใจ และสามารถสร้างความ
เช่ือมัน่อยา่งมีเหตผุลได้วา่งบการเงินของบริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั(มหาชน) สําหรับปีสิน้สดุ 31 ธนัวาคม 2556 มีความน่าเช่ือถือ 
โดยปฏิบติถกูต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 
 
 

                   
         (นายวีระชยั  สธีุรชยั)                     (นายชศูกัด์ิ ยงวงศ์ไพบลูย์) 

             ประธานกรรมการ             กรรมการผู้จดัการ 
 

 
 
 
 

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ 
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เสนอ  คณะกรรมการและผู้ ถือหุ้นของ บริษัท เอเซีย เมทัล จาํกัด (มหาชน)  

 
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท  เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึง่ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน
รวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม และ         งบกระแส
เงินสดรวม สําหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสําคญัและหมายเหตอ่ืุนๆ และได้ตรวจสอบงบ
การเงินเฉพาะกิจการของบริษัท  เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน)  ซึง่ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี       31 ธันวาคม 
2556 งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสําหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนั รวมถึง
หมายเหตสุรุปนโยบายการบญัชีท่ีสําคญัและหมายเหตเุร่ืองอ่ืน ๆ 
 
ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารต่องบการเงิน 

ผู้บริหารเป็นผู้ รับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหล่านีโ้ดยถูกต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคมุภายในท่ีผู้บริหารพิจารณาว่าจําเป็นเพ่ือให้สามารถจดัทํางบการเงินท่ีปราศจากการ
แสดงข้อมลูท่ีขดัตอ่ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสําคญัไมว่า่จะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด 
 
ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชี 

ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบติังาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซึ่งกําหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบติัตามข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและ
ปฏิบติังานตรวจสอบเพ่ือให้ได้ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตสุมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็น
สาระสําคญัหรือไม ่

การตรวจสอบรวมถงึการใช้วิธีการตรวจสอบเพ่ือให้ได้มาซึง่หลกัฐานการสอบบญัชีเก่ียวกบัจํานวนเงินและการเปิดเผยข้อมลูในงบ
การเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใช้ขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของผู้สอบบญัชี ซึง่รวมถงึการประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมลูท่ีขดัต่อ
ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสําคญัของงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเส่ียงดงักลา่ว ผู้สอบ
บัญชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามท่ีควรของกิจการ เพ่ือ
ออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถปุระสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผู้บริหารใช้และความ
สมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชีท่ีจดัทําขึน้โดยผู้บริหาร รวมทัง้การประเมินการนําเสนอ           งบการเงินโดยรวม 

ข้าพเจ้าเช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า 
 

รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต



บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) 
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ความเห็น 

ข้าพเจ้าเหน็วา่ งบการเงินข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงินรวมของบริษัท  เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  ณ วนัท่ี      31 
ธันวาคม 2556 ผลการดําเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวม สําหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนั และแสดงฐานะการเงินของบริษัท เอเซีย 
เมทลั จํากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด สําหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนั โดยถกูต้อง
ตามท่ีควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 

ข้อมูลและเหตกุารณ์ทีเ่นน้ 

ข้าพเจ้าขอให้สงัเกตหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 9 ในระหว่างปี 2556 บริษัทมีการทําสญัญาประนีประนอมหนีก้บับริษัทท่ี
เก่ียวข้องกนัสําหรับหนีม้ลูค่าทัง้สิน้ 104.73 ล้านบาท โดยบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัจะจ่ายชําระหนีท้ัง้หมดให้แก่บริษัท โดยการออกหุ้น
สามญัเพิ่มทนุของบริษัทดงักล่าว ซึ่งเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย จํานวน 212,460,000 หุ้น ใน
ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.50 บาท และมีราคาปิดในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วนัโอนหุ้นในราคาหุ้นละ 0.30 บาท คิดเป็นมลูค่า
ยติุธรรมของหลกัทรัพย์ท่ีได้รับโอนเพ่ือชําระหนีเ้ป็นมลูค่า 63.73 ล้านบาท บริษัทมีผลขาดทนุจากการรับชําระหนีจํ้านวนทัง้สิน้ 41.00 
ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 การทําสญัญาประนีประนอมหนีท่ี้ทํากบับริษัทดงักล่าว ซึ่งเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัและมี
มลูคา่เป็นสาระสําคญั ยงัอยูร่ะหวา่งการดําเนินการเพ่ือขอสตัยาบนัรับรองรายการจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท ทัง้นี ้ข้าพเจ้ามิได้
แสดงความเหน็อย่างมีเง่ือนไขตอ่กรณีนีแ้ตอ่ยา่งใด 

ข้าพเจ้าขอให้สงัเกตหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 4 เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชี เน่ืองจากการนํามาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 12 เร่ืองภาษีเงินได้ ท่ีมีผลบงัคบัใช้มาถือปฏิบติั ทัง้นี ้ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเหน็อยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีนีแ้ตอ่ยา่งใด 

เร่ืองอืน่ 

งบการเงินรวมของบริษัท  เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษัท เอเซีย เมทลั 
จํากดั (มหาชน) สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 (ก่อนปรับปรุง) ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีอ่ืน ซึง่แสดงความเห็นอย่างไม่มี
เง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2556 
 
                         
                             
(นายบญุเลศิ แก้วพนัธุ์พฤกษ์) 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 
เลขทะเบียน 4165 

บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร่ี จํากดั 
กรุงเทพมหานคร 
28 กมุภาพนัธ์ 2557 



บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) 
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บริษทั  เอเซีย เมทัล  จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555
หมายเหตุ "ปรับปรุงใหม่" "ปรับปรุงใหม่" "ปรับปรุงใหม่" "ปรับปรุงใหม่"

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมนุเวยีน
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 51,648,357           46,711,647           108,249,217        41,839,750           39,844,391              105,584,210        
เงนิลงทุนช ัว่คราว 134,717                131,343                144,694               134,717                131,343                   144,694               
ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น

กจิการที่เก ีย่วข้องกนั 5 , 7 277,600                15,783,243           1,640,220            287,774                14,297,611              154,590               
บริษัทอื่น 6 539,361,886         851,724,629         1,080,114,000     538,559,043         847,785,765            1,078,283,515     

เงนิให้ก ูย้ืมระยะส้ันและดอกเบี้ยคา้งรับ
แกบุ่คคลและกจิการที่เก ีย่วข้องกนั 5 730,782                835,462                849,320               26,730,782           31,346,879              31,360,737          

สินคา้คงเหลือ 8 1,101,758,057      1,139,359,185      1,449,165,116     1,096,885,033      1,134,090,488         1,443,896,419     
ลูกหนี้ตามสัญญา

ซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 14 8,744,986             -                        17,162,219          8,744,986             -                          17,162,219          
เงนิจ่ายล่วงหน้าคา่สินคา้ 5, 9 157,959,813         257,855,678         233,301,672        157,959,813         257,855,678            233,301,672        
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 1,789,021             4,271,088             8,694,379            1,789,021             4,225,955                8,660,016            
รวมสินทรัพย์หมนุเวยีน 1,862,405,219      2,316,672,275      2,899,320,837     1,872,930,919      2,329,578,110         2,918,548,072     

สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน
เงนิฝากประจาํที่ติดภาระค ํา้ประกนั 10 87,357,325           76,697,786           118,306,017        86,431,212           75,792,786              116,833,582        
สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญช ี 3 , 20 40,659,689           31,077,610           25,973,138          40,659,689           31,077,610              25,973,138          
เงนิลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 11 286,715                286,715                286,715               22,086,323           22,086,323              22,086,323          
เงนิลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย 12 21,246,000           -                        -                       21,246,000           -                          -                       
สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใชด้าํเนินงาน 5,000,000             5,000,000             5,000,000            5,000,000             5,000,000                5,000,000            
ที่ดิน  อาคารและอุปกรณ์ 13 999,231,449         1,052,668,056      1,034,875,404     951,642,650         1,001,588,918         979,162,655        
เงนิมัดจาํคา่เคร่ืองจักร 163,505,892         100,269,844         77,728,723          163,505,892         100,269,844            77,728,723          
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 6,650,724             7,418,403             7,386,439            6,357,941             6,002,736                5,923,712            
รวมสินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน 1,323,937,794      1,273,418,414      1,269,556,436     1,296,929,707      1,241,818,217         1,232,708,133     

รวมสินทรัพย์ 3,186,343,013      3,590,090,689      4,168,877,273     3,169,860,626      3,571,396,327         4,151,256,205     

บาท
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

 
 

 
 



บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) 
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บริษัท  เอเซีย เมทลั  จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556

31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555
หมายเหตุ "ปรับปรุงใหม"่ "ปรับปรุงใหม่" "ปรับปรุงใหม่" "ปรับปรุงใหม่"

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและ

เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 15 1,234,293,070       1,428,123,285     2,378,959,526    1,234,293,070     1,428,123,285          2,378,959,526    
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 , 16 6,113,301              285,621               338,099              6,993,257            1,287,127                 661,430              
บริษทัอ่ืน 16 152,717,537          345,403,049        119,476,537       145,833,187        338,671,075             116,289,915       

เจา้หน้ีตามสัญญา
ซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 14 -                        17,831,440          -                      -                        17,831,440               -                      

ส่วนของหน้ีสินท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 17 -                        12,500,000          25,000,000         -                        12,500,000               25,000,000         
หน้ีสินภายใตสั้ญญาเช่าซ้ือ 19 1,015,810              1,436,994            1,382,593           1,015,810            1,436,994                 1,382,593           

เงินรับล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง 5 -                        7,663,978            7,663,978           -                        -                           -                      
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 284,805                 31,228,466            7,605,992             284,805                 31,228,466               7,605,992             
รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,394,424,523       1,844,472,833     2,540,426,725    1,388,420,129     1,831,078,387          2,529,899,456    
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 17 -                        -                       12,500,000         -                        -                           12,500,000         
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 3 , 20 16,204,572            18,635,258          18,635,258         13,538,612          15,569,404               15,569,404         
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 18 4,735,312              4,287,691            3,862,789           3,663,155            3,256,428                 2,849,701           
หน้ีสินภายใตสั้ญญาเช่าซ้ือ 19 439,681                738,398               1,639,798           439,681               738,398                    1,639,798           
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 21,379,565            23,661,347          36,637,845         17,641,448          19,564,230               32,558,903         
รวมหนี้สิน 1,415,804,088       1,868,134,180     2,577,064,570    1,406,061,577     1,850,642,617          2,562,458,359    

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) 
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บริษทั  เอเซีย เมทัล  จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

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

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น - หุ้นสามัญ มูลคา่หุ้นละ 1 บาท
ทุนจดทะเบียน 

หุ้นสามัญ 549,973,800 หุ้น มูลคา่หุ้นละ 1 บาท 549,973,800         549,973,800         549,973,800        549,973,800         549,973,800            549,973,800        

ทุนที่ออกและชาํระเต็มมูลคา่แล้ว
479,937,265 หุ้น มูลคา่หุ้นละ 1 บาท 479,937,265         479,937,265         479,937,265        479,937,265         479,937,265            479,937,265        

ส่วนเกนิมูลคา่หุ้นสามัญ 297,427,100         297,427,100         297,427,100        297,427,100         297,427,100            297,427,100        

กาํไรสะสม
จัดสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย 22 , 23 55,000,000           52,100,000           43,830,000          55,000,000           52,100,000              43,830,000          
ยังไม่ได้จัดสรร 904,224,519         828,459,635         706,101,610        911,273,837         839,165,690            715,479,826        

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผ ู้ถือหุ้น 32,199,819           63,762,733           63,762,733          20,160,847           52,123,655              52,123,655          
ส่วนของผ ู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ ่ 1,768,788,703      1,721,686,733      1,591,058,708     1,763,799,049      1,720,753,710         1,588,797,846     
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํนาจควบคมุ 1,750,222             269,776                753,995               -                        -                          -                       
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,770,538,925      1,721,956,509      1,591,812,703     1,763,799,049      1,720,753,710         1,588,797,846     

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,186,343,013      3,590,090,689      4,168,877,273     3,169,860,626      3,571,396,327         4,151,256,205     

บาท
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) 
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บริษทั  เอเซีย เมทัล  จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

2556 2555 2556 2555
หมายเหตุ "ปรบัปรุงใหม่" "ปรบัปรุงใหม่"

รายได้
รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 5,422,887,737         7,306,693,013         5,422,999,306         7,305,926,114         
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ -                          33,168,350              -                          33,168,350              
รายไดอ่ื้น 22,662,599              13,575,508              12,341,923              13,428,894              
รวมรายได้ 5,445,550,336         7,353,436,871         5,435,341,229         7,352,523,358         

ค่าใช้จ่าย
ตน้ทนุขายและตน้ทนุการให้บริการ 4,986,235,442         6,892,606,535         4,985,379,748         6,888,758,520         

436,652,295            414,086,478            437,619,558            417,167,594            
คา่ใชจ่้ายในการขาย 79,003,350              91,909,188              79,003,350              91,909,188              
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 82,343,520              66,265,481              78,151,277              67,413,606              
ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ 40,028,790              -                          40,028,790              -                          
คา่ตอบแทนผูบ้ริหาร 9,958,250                13,550,140              9,958,250                13,550,140              
ตน้ทนุทางการเงิน 35,983,476              68,628,827              35,959,489              68,603,146              
รวมค่าใช้จ่าย 5,233,552,828         7,132,960,171         5,228,480,904         7,130,234,600         

กาํไรก่อนภาษเีงินได้ 211,997,508            220,476,700            206,860,325            222,288,758            
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 20 (45,464,370)            (51,938,353)            (45,464,370)            (51,938,353)            
กาํไรสําหรับปี 166,533,138            168,538,347            161,395,955            170,350,405            
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น - สุทธิจากภาษี
การปรบัมูลคา่ยุตธิรรมของเงินลงทนุในหลกัทรพัย์เผือ่ขาย (33,993,600)            -                          (33,993,600)            -                          
ผลกระทบจากการลดอตัราภาษีตอ่งบกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน

ส่วนเกนิทนุจากการตรีาคาทีดิ่น 2,030,792                -                          2,030,792                -                          
ส่วนเกนิทนุจากการรวมธุรกจิทีอ่ยู่ภายใตก้ารควบคมุเดียวกนั 399,894                   -                          -                          -                          

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรบัปี (31,562,914)            -                          (31,962,808)            -                          
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับปี 134,970,224            168,538,347            129,433,147            170,350,405            

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน) สําหรับปี
ส่วนทีเ่ป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ 165,052,692            169,022,566            161,395,955            170,350,405            
ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สียทีไ่ม่มีอาํนาจควบคมุ 1,480,446                (484,219)                 -                          -                          

166,533,138            168,538,347            161,395,955            170,350,405            

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม
ส่วนทีเ่ป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ 133,489,778            169,022,566            129,433,147            170,350,405            
ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สียทีไ่ม่มีอาํนาจควบคมุ 1,480,446                (484,219)                 -                          -                          

134,970,224            168,538,347            129,433,147            170,350,405            

กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 24
ส่วนทีเ่ป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ ่(บาท) 0.3439                     0.3522                     0.3363                     0.3549                     

กาํไรต่อหุ้นปรับลด 24
ส่วนทีเ่ป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ ่(บาท) 0.3439                     0.3522                     0.3363                     0.3549                     

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



         บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) 
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บริษทั  เอเซีย เมทัล  จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

หมายเหตุ

จัดสรรเพื่อ
สาํรองตาม
กฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 ตามที่รายงานไว้ 479,937,265     297,427,100       43,830,000     680,128,472        67,693,059    14,704,932          -                       82,397,991      1,583,720,828     753,995           1,584,474,823   
ผลกระทบจากการใชน้โยบายการบัญชใีหม่ 3 -                   -                      -                  25,973,138          (15,569,404)   (3,065,854)           -                       (18,635,258)     7,337,880            -                   7,337,880          
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 หลังปรับปรุง 479,937,265     297,427,100       43,830,000     706,101,610        52,123,655    11,639,078          -                       63,762,733      1,591,058,708     753,995           1,591,812,703   
จัดสรรเพื่อสาํรองตามกฏหมาย 22 , 23 -                   -                      8,270,000       (8,270,000)           -                 -                       -                       -                   -                       -                   -                     
เงนิปันผลจ่าย 23 -                   -                      -                  (38,394,541)         -                 -                       -                       -                   (38,394,541)         -                   (38,394,541)       
กาํไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี (ปรับปรุงใหม่) -                   -                      -                  169,022,566        -                 -                       -                       -                   169,022,566        (484,219)          168,538,347      
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 479,937,265     297,427,100       52,100,000     828,459,635        52,123,655    11,639,078          -                       63,762,733      1,721,686,733     269,776           1,721,956,509   

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 ตามที่รายงานไว้ 479,937,265     297,427,100       52,100,000     797,382,025        67,693,059    14,704,932          -                       82,397,991      1,709,244,381     269,776           1,709,514,157   
ผลกระทบจากการใชน้โยบายการบัญชใีหม่ 3 -                   -                      -                  31,077,610          (15,569,404)   (3,065,854)           -                       (18,635,258)     12,442,352          -                   12,442,352        
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 หลังปรับปรุง 479,937,265     297,427,100       52,100,000     828,459,635        52,123,655    11,639,078          -                       63,762,733      1,721,686,733     269,776           1,721,956,509   
จัดสรรเพื่อสาํรองตามกฏหมาย 22 , 23 -                   -                      2,900,000       (2,900,000)           -                 -                       -                       -                   -                       -                   -                     
เงนิปันผลจ่าย 23 -                   -                      -                  (86,387,808)         -                 -                       -                       -                   (86,387,808)         -                   (86,387,808)       
กาํไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                   -                      -                  165,052,692        2,030,792      399,894               (33,993,600)         (31,562,914)     133,489,778        1,480,446        134,970,224      
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 479,937,265     297,427,100       55,000,000     904,224,519        54,154,447    12,038,972          (33,993,600)         32,199,819      1,768,788,703     1,750,222        1,770,538,925   

ส่วนเกนิมูลคา่
หุ้นสามัญ

กาํไรสะสม

ส่วนเกนิทุน
จากการตี
ราคาที่ดิน

ส่วนเกนิทุนจาก
การรวมธุรกจิ

ภายใต้การควบคมุ
เดียวกนั

การปรับมูลคา่
ยุติธรรมของเงนิ

ลงทุนใน
หลักทรัพย์เผื่อขาย

รวม
องคป์ระกอบ
อื่นของส่วน
ของผ ู้ถือหุ้น

รวมส่วนของผ ู้ถือ
หุ้นบริษัทใหญ ่

ส่วนได้เสียที่ไม่
มีอาํนาจควบคมุ

 รวมส่วนของ    
ผ ู้ถือหุ้น

บาท
งบการเงนิรวม

ส่วนของผ ู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผ ู้ถือหุ้น

ทุนที่ออกและ
ชาํระแล้ว

 



         บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) 
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บริษทั  เอเซีย เมทลั  จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2556

จัดสรรเป็นสาํรอง
ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ัดสรร

ส่วนเกนิทนุจาก
การตรีาคาทีด่ิน

การปรบัมูลคา่ยุตธิรรม
ของเงินลงทนุใน
หลกัทรพัย์เผือ่ขาย

องคป์ระกอบอื่น
ของส่วนของผู ้

ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2555 ตามทีร่ายงานไว ้ 479,937,265    297,427,100       43,830,000             689,506,688       67,693,059         -                               67,693,059        1,578,394,112        
ผลกระทบจากการใชน้โยบายการบญัชใีหม่ 3 -                  -                      -                         25,973,138         (15,569,404)        -                               (15,569,404)      10,403,734              
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2555 หลงัปรบัปรุง 479,937,265      297,427,100         43,830,000               715,479,826        52,123,655           -                                 52,123,655          1,588,797,846          
จัดสรรเพื่อสาํรองตามกฏหมาย 22 , 23 -                    -                        8,270,000                 (8,270,000)           -                        -                                 -                      -                            
เงินปันผลจ่าย 23 -                    -                        -                           (38,394,541)         -                        -                                 -                      (38,394,541)              
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรบัปี (ปรบัปรุงใหม่) -                    -                        -                           170,350,405        -                        -                                 -                      170,350,405             
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 479,937,265      297,427,100         52,100,000               839,165,690        52,123,655           -                                 52,123,655          1,720,753,710          

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2556 ตามทีร่ายงานไว ้ 479,937,265      297,427,100         52,100,000               808,088,080        67,693,059           -                                 67,693,059          1,705,245,504          
ผลกระทบจากการใชน้โยบายการบญัชใีหม่ 3 -                    -                        -                           31,077,610          (15,569,404)          -                                 (15,569,404)        15,508,206               
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2556 หลงัปรบัปรุง 479,937,265      297,427,100         52,100,000               839,165,690        52,123,655           -                                 52,123,655          1,720,753,710          
จัดสรรเพื่อสาํรองตามกฏหมาย 22 , 23 -                    -                        2,900,000                 (2,900,000)           -                        -                                 -                      -                            
เงินปันผลจ่าย 23 -                    -                        -                           (86,387,808)         -                        -                                 -                      (86,387,808)              
กาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จรวมสาํหรบัปี -                    -                        -                           161,395,955        2,030,792             (33,993,600)                   (31,962,808)        129,433,147             
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 479,937,265      297,427,100         55,000,000               911,273,837        54,154,447           (33,993,600)                   20,160,847          1,763,799,049          

บาท
งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ
ทนุทีอ่อกและ
ชาํระแลว้

ส่วนเกนิมูลคา่
หุ้นสามญั

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุ้น

รวม



         บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) 
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บริษทั  เอเซีย เมทัล  จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

2556 2555 2556 2555
"จัดประเภทใหม่" "จัดประเภทใหม่"

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนนิงาน
กาํไรกอ่นภาษีเงินได้ 211,997,508              220,476,700              206,860,325              222,288,758              
รายการปรบัปรุง
คา่เส่ือมราคา 99,968,087                79,554,132 96,477,748                76,052,799                
กาํไรจากการจําหน่ายเงินลงทนุช ัว่คราว -                             (983,554)                    -                             (983,554)                    
หน้ีสงสยัจะสูญ - ลูกหน้ีการคา้ (กลบัรายการ) (10,215,890)               (5,967,207)                 (8,212,324)                 286,631                     
หน้ีสงสยัจะสูญ - สินทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน 1,160,208                  -                             -                             -                             
ขาดทนุจากการรบัชาํระหน้ี - เงินจ่ายล่วงหน้าคา่สินคา้ 31,995,159                -                             31,995,159                -                             
ขาดทนุจากการปรบัลดมูลคา่สินคา้คงเหลือ 395,673                     12,500,000                -                             12,500,000                
หน้ีสงสยัจะสูญ - เงินทดรองจ่ายคา่สินคา้ -                             9,000,000                  -                             9,000,000                  
ขาดทนุ(กาํไร) จากการจําหน่ายอุปกรณ์ 2,046,730                  (2,663)                        2,046,730                  (2,663)                        
ขาดทนุ(กาํไร) ทีย่งัไม่เกดิขึ้นจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ 25,358,582                (945,934)                    25,358,582                (945,934)                    
ผลประโยชน์พนักงาน 447,621                     424,902                     406,727                     406,727                     
ดอกเบี้ยจ่าย 33,323,650                67,593,779                33,323,650                67,593,779                
กาํไรจากกจิกรรมดําเนินงานกอ่นการเปล่ียนแปลง
ในสินทรพัย์และหน้ีสินดําเนินงาน 396,477,328              381,650,155              388,256,597              386,196,543              

สินทรพัย์ดําเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 15,505,643                (14,135,455)               14,009,837                (14,135,455)               
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัอ่ืน 322,578,633              241,969,840              317,439,046              238,880,112              
สินคา้คงเหลือ 37,205,455                297,305,931              37,205,455                297,305,931              
ลูกหน้ี/เจ้าหน้ีตามสญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศล่วงหน้า (26,576,426)               34,993,659                (26,576,426)               34,993,659                
เงินจ่ายล่วงหน้าคา่สินคา้ 4,162,707                  (33,554,006)               4,162,707                  (33,554,006)               
สินทรพัย์หมุนเวยีนอ่ืน 2,482,067                  (3,197,540)                 2,436,934                  (4,242,495)                 
สินทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน 474,972                     (31,964)                      474,974                     (79,024)                      
หน้ีสินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหน้ีการคา้และเจ้าหน้ีอ่ืน - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 5,827,680                  184,900                     5,706,130                  644,832                     
เจ้าหน้ีการคา้และเจ้าหน้ีอ่ืน - บริษทัอ่ืน (188,649,609)             248,734,615              (188,801,985)             216,618,539              
เงินรบัล่วงหน้าคา่กอ่สรา้ง (7,663,978)                 -                             -                             -                             
เงินสดรบัจากการดําเนินงาน 561,824,472              1,153,920,135           554,313,269              1,122,628,636           
จ่ายดอกเบี้ย (33,323,650)               (67,593,779)               (33,323,650)               (67,593,779)               
จ่ายภาษีเงินได้ (78,359,212)               (62,209,314)               (78,321,890)               (33,420,351)               
เงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดําเนนิงาน 450,141,610              1,024,117,042           442,667,729              1,021,614,506           

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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บริษทั  เอเซีย เมทัล  จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

2556 2555 2556 2555
"จัดประเภทใหม่" "จัดประเภทใหม่"

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินลงทนุช ัว่คราวลดลง (เพิ่มขึ้น) (3,374)                        996,905                     (3,374)                        996,905                     
เงินฝากประจําทีต่ดิภาระค ํ้าประกนัลดลง (เพิ่มขึ้น) (10,659,539)               41,608,231                (10,638,426)               41,040,796                
เงินให้กูย้ ืมระยะสั้นแกบ่คุคลทีเ่กีย่วขอ้งกนัลดลง 104,680                     13,858                       4,616,097                  13,858                       
เงินมดัจําคา่เคร่ืองจักรเพิ่มขึ้น (63,236,048)               (43,120,525)               (63,236,048)               (43,120,525)               
เงินสดจ่ายเพื่อซือ้ทีดิ่นอาคารและอุปกรณ์ (55,740,332)               (71,573,745)               (55,740,332)               (72,706,023)               
เงินสดรบัจากการจําหน่ายสินทรพัย์ 1,149,368                  58,000                       1,149,368                  58,000                       
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกจิกรรมลงทุน    (128,385,245)             (72,017,276)               (123,852,715)             (73,716,989)               

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน
เงินเบกิเกนิบญัชธีนาคารและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินลดลง (217,931,847)             (950,242,795)             (217,931,847)             (950,242,795)             
เงินสดจ่ายคนืเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (12,500,000)               (25,000,000)               (12,500,000)               (25,000,000)               
เงินปันผลจ่าย (86,387,808)               (38,394,541)               (86,387,808)               (38,394,541)               
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกจิกรรมจัดหาเงิน (316,819,655)             (1,013,637,336)          (316,819,655)             (1,013,637,336)          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)  - สุทธิ 4,936,710                  (61,537,570)               1,995,359                  (65,739,819)               
เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด ณ วนัตน้ปี 46,711,647                108,249,217              39,844,391                105,584,210              
เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด ณ วนัส้ินปี 51,648,357                46,711,647                41,839,750                39,844,391                

-                             -                             -                             -                             

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
บาท
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หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้
 

งบการเงินนีไ้ด้รับอนมุติัให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการบริษัทเม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2557 
 

1. ข้อมูลทั่วไป 
 

บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั  (มหาชน) ได้จดทะเบียนเข้าเป็นบริษัทในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2547 บริษัทมีท่ีอยู่ตามท่ีได้
จดทะเบียนไว้ท่ี เลขท่ี 55, 55/1 หมู่ 2 ซอยวดัหนามแดง ถนนศรีนครินทร์ ตําบลบางแก้ว อําเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ ประเทศ
ไทย และมีโรงงานสาขา ตัง้อยู่เลขท่ี 90/1 หมู่ท่ี 10 ถนน 331 ตําบลสระส่ีเหล่ียม อําเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบรีุ ประเทศไทย กลุ่ม
บริษัทดําเนินธุรกิจหลกัในธุรกิจผลติและจําหน่าย ผลติภณัฑ์เหลก็แปรรูป  
 

“บริษัท” หมายถึง บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) “กลุ่มบริษัท” หมายถึง บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) และบริษัท
ยอ่ย คือบริษัท เอส ที ซี สตีล จํากดั และบริษัท เอเซีย เมทลัแฟบบริเคชัน่ จํากดั 

 

2. เกณฑ์การจัดทาํงบการเงนิ 
 

งบการเงินนีนํ้าเสนอเพ่ือวัตถุประสงค์ของการรายงานเพ่ือใช้ในประเทศไทย และจัดทําเป็นภาษาไทย งบการเงินฉบับ
ภาษาองักฤษได้จดัทําขึน้เพ่ือความสะดวกของผู้อา่นงบการเงินท่ีไมคุ่้นเคยกบัภาษาไทย 
 
งบการเงินนีจ้ดัทําขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ 
(“สภาวิชาชีพบญัชี”) กฎระเบียบ และประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ท่ีเก่ียวข้อง  
 

งบการเงินนีจ้ดัทําและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท ข้อมลูทางการเงินทัง้หมดมีการปัดเศษในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน
เพ่ือให้แสดงเป็นหลกัพนับาท เว้นแต่ท่ีระบไุว้เป็นอย่างอ่ืน 

 

งบการเงินนีไ้ด้จดัทําขึน้โดยถือหลกัเกณฑ์การบนัทกึตามราคาทนุเดิม เว้นแต่ท่ีได้เปิดเผยเป็นอย่างอ่ืนในนโยบายการบญัชี 
 

ในการจดัทํางบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้การประมาณและข้อสมมติฐานหลาย
ประการ ซึง่มีผลกระทบตอ่การกําหนดนโยบายและการรายงานจํานวนเงินท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย์ หนีส้ิน รายได้ และค่าใช้จ่าย การ
ประมาณและข้อสมมติฐานมาจากประสบการณ์ในอดีต และปัจจัยต่างๆท่ีผู้บริหารมีความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลภายใต้
สภาวการณ์แวดล้อมนัน้ ดงันัน้ผลท่ีเกิดขึน้จริงจากการตัง้ข้อสมมติฐานต่อมลูค่าตามบญัชีของสินทรัพย์และหนีส้ินอาจแตกต่าง
ไปจากท่ีประมาณไว้ 
 

ประมาณการและข้อสมมติฐานท่ีใช้ในการจดัทํางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างสม่ําเสมอ การปรับประมาณการทางบญัชี
จะบนัทึกในงวดบญัชีท่ีประมาณการดงักลา่วได้รับการทบทวน หากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวดนัน้ๆ และจะบนัทึก
ในงวดท่ีปรับหรืองวดในอนาคต หากการปรับประมาณการกระทบทัง้งวดปัจจบุนัและอนาคต 
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2. เกณฑ์การจัดทาํงบการเงนิ (ต่อ) 
 

งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ได้รวมบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อยท่ีบริษัทมีอํานาจควบคมุหรือถือหุ้น
ทัง้ทางตรงและทางอ้อมในบริษัทยอ่ย ดงัตอ่ไปนี ้

   พนับาท  

   ทนุชําระแล้ว สดัสว่นการถือหุ้น(ร้อยละ) 

ช่ือบริษัท  ลกัษณะธรุกิจ 2556 2555 2556 2555 

    
บริษัท เอส ที ซี สตีล จํากดั   ผลิตและจําหน่ายเหลก็แปรรูป 20,000 20,000 100 100
บริษัท เอเซีย เมทลัแฟบบริเคชัน่ จํากดั  รับเหมาก่อสร้างโรงงาน 20,000 20,000 55 55

 

รายการบญัชีระหวา่งบริษัทกบับริษัทยอ่ยท่ีมีนยัสําคญัได้ถกูตดัรายการในการทํางบการเงินรวมแล้ว 
 

3. การประกาศใช้มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการบัญชี 
 

สภาวิชาชีพบญัชีได้ออกมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและแนวปฏิบติั
ทางบญัชี ซึง่มีผลบงัคบัใช้ดงัตอ่ไปนี ้
 

ก) มีผลบงัคบัใช้สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมต้นในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2556 
 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 12  

 
ภาษีเงินได้ 

ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2552) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับความ
ช่วยเหลือจากรัฐบาล 

ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 8 สว่นงานดําเนินงาน 
การตีความมาตรฐานการบญัชี  

ฉบบัท่ี 10 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรม
ดําเนินงาน 

ฉบบัท่ี 21 ภาษีเงินได้-การได้รับประโยชน์จากสนิทรัพย์ท่ีไมไ่ด้คิดคา่เส่ือมราคาท่ีตีราคาใหม ่
ฉบบัท่ี 25 ภาษีเงินได้-การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ ถือหุ้น 

แนวปฏิบติัทางบญัชีเก่ียวกบัการโอนและการรับโอนสนิทรัพย์ทางการเงิน 
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3. การประกาศใช้มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการบัญชี (ต่อ) 

 

กลุม่บริษัทได้เปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีท่ีสําคญั เน่ืองจาก กลุม่บริษัทนํามาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 เร่ืองภาษีเงินได้  มา
ถือปฏิบติั ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวมีผลกระทบต่องบการเงิน แสดงเป็นรายการแยกต่างหากใน
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้น 
 

จํานวนเงินของรายการปรับปรุงท่ีมีผลกระทบตอ่รายการในงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จ มีดงันี ้ 
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม 

 2556 2555 2554 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม   
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีเพ่ิมขึน้ 40,660 31,078 25,973
หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีเพ่ิมขึน้ 16,205 18,635 18,635
กําไรสะสมท่ียงัไมไ่ด้จดัสรรเพ่ิมขึน้ 40,660 31,078 25,973
สว่นเกินทนุจากการตีราคาท่ีดินลดลง (13,539) (15,569) (15,569)
สว่นเกินทนุจากการรวมธรุกิจภายใต้การควบคมุเดียวกนัลดลง (2,666) (3,066) (3,066)
 

 พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2554 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม   
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีเพ่ิมขึน้ 40,660 31,078 25,973
หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีเพ่ิมขึน้ 13,539 15,569 15,569
กําไรสะสมท่ียงัไมไ่ด้จดัสรรเพ่ิมขึน้ 40,660 31,078 25,973
สว่นเกินทนุจากการตีราคาท่ีดินลดลง (13,539) (15,569) (15,569)
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

งบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม   
กําไรหรือขาดทนุ : ภาษีเงินได้ลดลง (1,083) (5,104) (1,083) (5,104)
กําไรตอ่หุ้นเพ่ิมขึน้ (บาท) 0.002 0.011 0.002 0.011
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3. การประกาศใช้มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการบัญชี (ต่อ) 

 

ข) มาตรฐานการบญัชีใหมท่ี่ยงัไมมี่ผลบงัคบัใช้ 
 

ในระหว่างปีปัจจบุนั สภาวิชาชีพบญัชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี และ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และกําหนดให้ถือปฏิบติักบังบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกราคม ในปีดงัตอ่ไปนี ้
  วนัท่ีมีผลบงัคบัใช้ 
มาตรฐานการบญัชี  
ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2555) การนําเสนองบการเงิน 1 มกราคม 2557
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได้ 1 มกราคม 2557
ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2555) สญัญาเช่า 1 มกราคม 2557
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2555) รายได้ 1 มกราคม 2557
ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2555) การเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 1 มกราคม 2557
ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทนุในบริษัทร่วม 1 มกราคม 2557
ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2555) สว่นได้เสียในการร่วมค้า 1 มกราคม 2557
ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหวา่งกาล 1 มกราคม 2557

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2555) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 1 มกราคม 2557
ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ 1 มกราคม 2557
ฉบบัท่ี 4 สญัญาประกนัภยั 1 มกราคม 2559
ฉบบัท่ี 5 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนท่ีถือไว้เพ่ือขายและการดําเนินงานท่ี

ยกเลกิ 
1 มกราคม 2557

ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2555) สว่นงานดําเนินงาน 1 มกราคม 2557
การตีความมาตรฐานการบญัชี   
ฉบบัท่ี 15 สญัญาเช่าดําเนินงาน - สิง่จงูใจท่ีให้แก่ผู้ เช่า 1 มกราคม 2557
ฉบบัท่ี 27 การประเมินเนือ้หาสญัญาเช่าท่ีทําขึน้ตามรูปแบบกฎหมาย 1 มกราคม 2557
ฉบบัท่ี 29 การเปิดเผยข้อมลูของข้อตกลงสมัปทานบริการ 1 มกราคม 2557
ฉบบัท่ี 32 สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน - ต้นทนุเวบ็ไซต์ 1 มกราคม 2557

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบบัท่ี 1 การเปล่ียนแปลงในหนีส้ินท่ีเกิดขึน้จากการรือ้ถอน การบรูณะ 

และหนีส้นิท่ีมีลกัษณะคล้ายคลงึกนั 
1 มกราคม 2557

ฉบบัท่ี 4 การประเมินวา่ข้อตกลงประกอบด้วยสญัญาเช่าหรือไม ่ 1 มกราคม 2557
ฉบบัท่ี 5 สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทนุการรือ้ถอน การบรูณะและการ

ปรับปรุงสภาพแวดล้อม 
1 มกราคม 2557
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3. การประกาศใช้มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และการตีความมาตรฐานการบัญชี (ต่อ) 

 

ข) มาตรฐานการบญัชีใหมท่ี่ยงัไมมี่ผลบงัคบัใช้ (ตอ่) 
  วนัท่ีมีผลบงัคบัใช้ 
ฉบบัท่ี 7 การปรับปรุงย้อนหลงัภายใต้มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29 เร่ือง 

การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง 
1 มกราคม 2557

ฉบบัท่ี 10 งบการเงินระหวา่งกาลและการด้อยคา่ 1 มกราคม 2557
ฉบบัท่ี 12 ข้อตกลงสมัปทานบริการ 1 มกราคม 2557
ฉบบัท่ี 13 โปรแกรมสทิธิพิเศษแก่ลกูค้า 1 มกราคม 2557
ฉบบัท่ี 17 การจ่ายสนิทรัพย์ท่ีไมใ่ช่เงินสดให้เจ้าของ 1 มกราคม 2557
ฉบบัท่ี 18 การโอนสนิทรัพย์จากลกูค้า 1 มกราคม 2557

 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัท ได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและการ
ตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นจะไมมี่ผลกระทบอยา่งเป็นสาระสําคญัตอ่งบการเงินเม่ือนํามาถือปฏิบติั 
 

4. สรุปนโยบายการบัญชีที่สาํคัญ 
 

นโยบายการบญัชีท่ีใช้ในการจดัทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีดงัตอ่ไปนี ้
 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด หมายถงึ เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทนุระยะสัน้ท่ีมีสภาพคลอ่งสงู ซึง่ถึงกําหนด
จ่ายคืนภายในระยะเวลาไมเ่กิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีได้มาและไมมี่ข้อจํากดัในการเบิกใช้ 
 

เงนิลงทุนช่ัวคราว 
 

เงินลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมท่ีบริษัทถือเป็นหลกัทรัพย์เพ่ือค้า แสดงตามมลูค่ายติุธรรม ณ วนัสิน้ปี รายการกําไรและ
รายการขาดทนุทัง้ท่ีเกิดขึน้จริงและยงัไม่เกิดขึน้จริงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงมลูค่ายติุธรรมของเงินลงทนุเพ่ือค้าแสดงไว้ใน      
กําไรหรือขาดทนุ 
 

ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน 
 

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้นแสดงในราคาตามใบแจ้งหนีห้กัค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู กลุ่มบริษัทตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสูญจาก
ลกูหนีท่ี้คาดว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได้ โดยพิจารณาและวิเคราะห์สถานะของลกูหนีแ้ต่ละรายประกอบ ลกูหนีจ้ะถกูตดัจําหน่าย
บญัชีเม่ือทราบวา่เป็นหนีส้ญู 
 

กลุ่มบริษัทประมาณค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู โดยอาศยัการประเมินผลของฝ่ายบริหารเก่ียวกบัความสญูเสียท่ีอาจจะเกิดขึน้จาก
ยอดลกูหนีท่ี้คงค้างอยู่ ณ วนัสิน้ปี การประเมินผลดงักล่าวได้คํานึงถึงประสบการณ์การชําระเงินในอดีต  และปัจจยัอย่างอ่ืนซึ่ง
รวมทัง้การเปล่ียนแปลงในส่วนประกอบและปริมาณของลูกหนี ้ความสมัพันธ์ของยอดค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสูญต่อยอดลกูหนี ้
ตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกิจภายในประเทศ 
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4. สรุปนโยบายการบัญชีที่สาํคัญ (ต่อ) 
 

สนิค้าคงเหลือ 
 

สินค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทนุหรือมลูค่าสทุธิท่ีจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ํากว่า ราคาทนุของสินค้าคํานวณโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วง
นํา้หนกั ต้นทนุในการซือ้ประกอบด้วยราคาซือ้ และค่าใช้จ่ายทางตรงท่ีเก่ียวข้องกบัการซือ้สินค้านัน้ เช่น ค่าภาษี อากร ค่าขนส่งหกั
ด้วยส่วนลดและเงินท่ีได้รับคืนจากการซือ้สินค้า ต้นทุนของสินค้าสําเร็จรูปและงานระหว่างทํา ประกอบด้วย ค่าวัตถุดิบ ค่าแรง
ทางตรง ค่าใช้จ่ายอ่ืนทางตรง และค่าใช้จ่ายในการผลิตซึง่ปันสว่นตามเกณฑ์การดําเนินงานตามปกติ มลูค่าท่ีจะได้รับประมาณจาก
ราคาท่ีคาดวา่จะขายได้ตามปกติของธุรกิจหกัด้วยคา่ใช้จ่ายท่ีจําเป็นเพ่ือให้สนิค้านัน้สําเร็จรูปและคา่ใช้จ่ายในการขาย 
 

เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 
 

บริษัทยอ่ยหมายถงึบริษัทท่ีบริษัทใหญ่ในกลุม่บริษัทมีสทิธิออกเสียงทัง้ทางตรงและทางอ้อมมากกว่ากึ่งหนึ่งของสิทธิในการออก
เสียงทัง้หมด หรือมีอํานาจในการควบคมุนโยบายการเงินและการดําเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทย่อยดงักลา่วได้ถกูนํามารวม
ในการจดัทํางบการเงินโดยเร่ิมตัง้แต่วนัท่ีบริษัทใหญ่มีอํานาจควบคมุ จนถึงวนัท่ีบริษัทย่อยดงักล่าวได้ขายออกไปรายการและ
ยอดคงเหลือระหว่างกลุ่มบริษัท ตลอดจนกําไรขาดทุนท่ียงัไม่เกิดขึน้ได้ตัดออกจากงบการเงินรวมนีแ้ล้ว นโยบายการบัญชี
สําหรับบริษัทย่อยจะเปล่ียนแปลงเพ่ือใช้นโยบายการบญัชีเดียวกบักลุ่มบริษัทในการจดัทํางบการเงินรวม ข้อมลูเก่ียวกบัส่วน
ของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยได้แสดงเป็นรายการแยกตา่งหากในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จรวม 

 

 

เงินลงทนุในบริษัทยอ่ยแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงด้วยวิธีราคาทนุสทุธิจากการด้อยคา่ (ถ้ามี) 

 

เงนิลงทุนในบริษัทร่วม 
 

เงินลงทนุในบริษัทร่วมแสดงในงบการเงินรวมโดยใช้วิธีสว่นได้เสียและแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยวิธีราคาทนุสทุธิจากค่าเผ่ือ
การด้อยค่า (ถ้ามี) เงินลงทนุในบริษัทร่วมดงักลา่วเป็นการลงทนุในกิจการท่ีกลุม่บริษัทถือหุ้นระหว่างร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 ของ
สทิธิในการออกเสียงทัง้หมดและกิจการท่ีกลุม่บริษัทมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัแต่ไม่ถึงกบัควบคมุกําไรขาดทนุท่ียงัไม่เกิดขึน้ได้
ตดัออกจากงบการเงินนีแ้ล้วเว้นแตมี่หลกัฐานวา่สนิทรัพย์ท่ีโอนระหวา่งกนัเกิดการด้อยค่าเงินลงทนุในบริษัทร่วมรวมถึงค่าความนิยม
ท่ีเกิดจากการลงทนุเม่ือได้มาวิธีส่วนได้เสียจะไม่นํามาใช้เม่ือมลูค่าเงินลงทนุในบริษัทร่วมเป็นศนูย์เว้นแต่ผู้ลงทนุมีภาระผกูพนัหรือ
ต้องจ่ายเงินเพ่ือชําระภาระผกูพนัของบริษัทร่วมซึง่บริษัทได้คํา้ประกนัหรือให้การยินยอมไว้ 
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4. สรุปนโยบายการบัญชีที่สาํคัญ (ต่อ) 
 

ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 
 

ท่ีดิน แสดงด้วยมลูค่ายุติธรรมท่ีขึน้อยู่กับราคาประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ โดยจะมีการประเมินทุกห้าปี สําหรับอาคาร 
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ รับรู้เม่ือเร่ิมแรกตามราคาทนุหกัด้วยคา่เส่ือมราคาสะสมและขาดทนุจากการด้อยคา่ (ถ้ามี) 
 

การเพิ่มขึน้ของราคาตามบญัชีท่ีเป็นผลมาจากการตีราคาใหม่ของท่ีดินจะแสดงเป็นส่วนเกินทนุจากการตีราคาท่ีดินแสดงอยู่ใน
สว่นของผู้ ถือหุ้น การลดลงในมลูค่าของท่ีดินท่ีเคยมีการตีราคาเพิ่มจะนําไปหกั ส่วนเกินทนุจากการตีราคาท่ีดินได้ไม่เกินจํานวน
ซึง่เคยตีราคาเพิ่มของท่ีดินชนิดเดียวกนั สําหรับสว่นท่ีเกินกว่านัน้จะรับรู้เป็นคา่ใช้จ่ายทนัทีในงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 
 

ในกรณีท่ีราคาตามบญัชีสงูกว่ามลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนซึ่งคํานวณจากมลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะเกิดใน
อนาคตจากการใช้สินทรัพย์อย่างต่อเน่ือง หรือจํานวนท่ีจะได้รับจากการจําหน่ายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนจากการจําหน่าย
สนิทรัพย์นัน้แล้วแตจํ่านวนใดจะสงูกวา่ ราคาตามบญัชีจะถกูปรับลดให้เทา่กบัมลูคา่ท่ีคาดวา่จะได้รับคืน 
 

คา่เส่ือมราคาคํานวณโดยวิธีเส้นตรง เพ่ือลดราคาตามบญัชีของสินทรัพย์แต่ละชนิด ตามอายกุารให้ประโยชน์โดยประมาณของ
สนิทรัพย์ดงัตอ่ไปนี ้ยกเว้นท่ีดินซึง่มีอายกุารให้ประโยชน์ไมจํ่ากดั 

 

อาคารและสว่นปรับปรุงสิง่ปลกูสร้าง 20  ปี 
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์โรงงาน 5, 10  ปี 
ยานพาหนะ 5  ปี 
เคร่ืองตกแตง่ และเคร่ืองใช้สํานกังาน 5  ปี 

 

กําไรขาดทุนจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์กําหนดขึน้จากราคาตามบญัชี และได้รวมอยู่ในการคํานวณกําไรจากการ
ดําเนินงาน  
 

การด้อยค่าของสนิทรัพย์ 
 

สินทรัพย์ท่ีมีการตดัจําหน่ายจะมีการทบทวนการด้อยค่า เม่ือมีเหตกุารณ์หรือสถานการณ์บ่งชีว้่าราคาตามบญัชีอาจสงูกว่ามลู
คา่ท่ีคาดวา่จะได้รับคืน รายการขาดทนุจากการด้อยค่าจะรับรู้เม่ือราคาตามบญัชีของสินทรัพย์สงูกว่ามลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 
ซึง่หมายถงึจํานวนท่ีสงูกวา่ระหวา่งมลูคา่ยติุธรรมหกัต้นทนุในการขายเทียบกบัมลูค่าจากการใช้สินทรัพย์ สินทรัพย์จะถกูจดัเป็น
กลุม่ท่ีเลก็ท่ีสดุท่ีสามารถแยกออกมาได้เพ่ือวตัถปุระสงค์ของการประเมินการด้อยค่า สินทรัพย์ท่ีไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินซึง่รับรู้
รายการขาดทุนจากการด้อยค่าไปแล้ว จะถูกประเมินความเป็นไปได้ท่ีจะกลบัรายการขาดทุนจากการด้อยค่า ณ วันสิน้รอบ
ระยะเวลารายงาน 
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4. สรุปนโยบายการบัญชีที่สาํคัญ (ต่อ) 
 

ผลประโยชน์พนักงาน  
 

กลุม่บริษัทจดัให้มีกองทนุสํารองเลีย้งชีพซึง่เป็นแผนการจ่ายสมทบตามท่ีกําหนดไว้ สินทรัพย์ของกองทนุสํารองเลีย้งชีพได้แยก
ออกไปจากสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทและมีการบริหารโดยผู้จดัการกองทุนภายนอกกองทุนสํารองเลีย้งชีพได้รับเงินสะสมเข้า
กองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากบริษัท เงินจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลีย้งชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุน
สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเกิดรายการนัน้ 
 

กลุม่บริษัทจดัให้มีผลประโยชน์พนกังานหลงัการเลิกจ้างเพ่ือจ่ายให้แก่พนกังานเป็นไปตามกฎหมายแรงงานไทย มลูค่าปัจจบุนั
ของหนีส้ินผลประโยชน์พนักงานได้ถูกรับรู้รายการในงบแสดงฐานะการเงินโดยการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกนัภยัโดยใช้วิธีคิดลดแตล่ะหน่วยท่ีประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) ภายใต้สมมติฐานเก่ียวกบัเหตกุารณ์
ในอนาคตท่ีบริษัทกําหนดขึน้อย่างเหมาะสม สมมติฐานท่ีใช้ในการประเมินค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานสทุธิประจําปีได้
รวมถึงอตัราสว่นลด อตัราการเพิ่มขึน้ของเงินเดือนพนกังาน และอตัราการเปล่ียนแปลงในจํานวนพนกังาน การเปล่ียนแปลงใน
อตัราเหล่านีมี้ผลต่อประมาณการค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกบัผลประโยชน์พนกังานสทุธิในทกุปี กลุ่มบริษัทได้มีการทบทวนอตัรา
สว่นลดท่ีเหมาะสมซึง่สะท้อนถงึอตัราดอกเบีย้ท่ีควรนํามาใช้ในการคํานวณมลูคา่ปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสดจ่ายในอนาคตท่ี
คาดว่าจะต้องจ่ายให้กับพนักงาน ในการประเมินอัตราส่วนลดท่ีเหมาะสม กลุ่มบริษัทจะพิจารณาจากอัตราดอกเบีย้ของ
พนัธบตัรรัฐบาล ซึง่จ่ายในสกลุเงินท่ีได้รับประโยชน์ 
 

สมมติุฐานทางสถิติท่ีสําคญัท่ีใช้ในการคํานวณสรุปได้ดงันี ้ 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 

  
อตัราคิดลด ร้อยละ 4.17 ตอ่ปีสําหรับพนกังานรายเดือน และ 

ร้อยละ 4.20 ตอ่ปีสําหรับพนกังานรายวนั 
ร้อยละ 4.17 ตอ่ปีสําหรับพนกังานรายเดือน และ 

ร้อยละ 4.20 ตอ่ปีสําหรับพนกังานรายวนั 
  

อตัราการขึน้เงินเดือนในอนาคต ร้อยละ 4.39 ตอ่ปีสําหรับพนกังานรายเดือน และ 
ร้อยละ 3.43 ตอ่ปีสําหรับพนกังานรายวนั 

ร้อยละ 4.39 ตอ่ปีสําหรับพนกังานรายเดือน และ 
ร้อยละ 3.43 ตอ่ปีสําหรับพนกังานรายวนั 

  
อตัราการเปลี่ยนแปลงในจํานวน
พนกังาน 

ผนัแปรตามอายพุนกังานตัง้แตร้่อยละ 0-50 ผนัแปรตามอายพุนกังานตัง้แตร้่อยละ 0-50

  
อตัราการตาย อตัราตามตารางมรณะไทยปี 2540 แยกเกณฑ์

ตามเพศชายและหญิง 
อตัราตามตารางมรณะไทยปี 2540 แยกเกณฑ์

ตามเพศชายและหญิง 
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4. สรุปนโยบายการบัญชีที่สาํคัญ (ต่อ) 

 

การบัญชีสาํหรับสัญญาเช่าระยะยาว 
 

สญัญาเช่าท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กบัผู้ เช่าถือเป็น
สญัญาเช่าการเงิน สญัญาเช่าการเงินจะบนัทกึเป็นรายจ่ายฝ่ายทนุตามมลูค่าปัจจบุนัสทุธิของจํานวนเงินท่ีต้องจ่ายตามสญัญา
เช่า โดยจํานวนเงินท่ีต้องจ่ายจะปันสว่นระหวา่งหนีส้นิและคา่ใช้จ่ายทางการเงินเพ่ือให้ได้อตัราดอกเบีย้คงท่ีต่อหนีส้ินคงค้างอยู ่
ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าหกัค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบนัทกึเป็นหนีส้ินระยะยาว สว่นดอกเบีย้จ่ายจะบนัทกึในงบกําไรขาดทนุ
ตลอดอายขุองสญัญาเช่า สนิทรัพย์ท่ีเกิดจากสญัญาเช่าการเงินจะคิดคา่เส่ือมราคาตลอดอายกุารใช้งานของสนิทรัพย์นัน้ 

 

การรับรู้รายได้ 
 

รายได้จะรับรู้ในงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จเม่ือได้โอนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของสินค้าท่ีมีนยัสําคญัไปให้กบัผู้ ซือ้
แล้ว และจะไม่รับรู้รายได้ถ้าฝ่ายบริหารยงัมีการควบคมุหรือบริหารสินค้าท่ีขายไปแล้วนัน้หรือมีความไม่แน่นอนท่ีมีนยัสําคญัในการ
ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินค้าหรือให้บริการนัน้ไม่อาจวัดมูลค่าของจํานวนรายได้และต้นทุนท่ีเกิดขึน้ได้อย่าง
น่าเช่ือถือ หรือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนท่ีจะต้องรับคืนสินค้า รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกํากับสินค้า
หลงัจากหกัสว่นลดแล้ว 

 

รายได้ดอกเบีย้รับรู้ตามเกณฑ์สดัส่วนของเวลาโดยพิจารณาจากอตัราดอกเบีย้ท่ีแท้จริงของช่วงเวลาจนถึงวนัครบอายุและ
พิจารณาจากจํานวนเงินต้นท่ีเป็นยอดคงเหลือในบญัชีสําหรับการบนัทกึค้างรับของกลุม่บริษัท  
 

รายได้เงินปันผลรับรู้เม่ือสทิธิท่ีจะได้รับเงินปันผลนัน้เกิดขึน้ 
 

บุคคลหรือกจิการที่เก่ียวข้องกัน 
 

บคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนักบับริษัทหมายถึงบคุคลหรือกิจการท่ีมีอํานาจควบคมุบริษัท ถกูควบคมุโดยบริษัทไม่ว่าจะเป็น
โดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคมุเดียวกนักบับริษัท รวมถึงบริษัทท่ีทําหน้าท่ีถือหุ้น บริษัทย่อย และกิจการท่ี
เป็นบริษัทยอ่ยในเครือเดียวกนั นอกจากนีบ้คุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัยงัหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบคุคลซึง่ถือหุ้นท่ีมีสิทธิ
ออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญักบับริษัทผู้บริหารสําคญั กรรมการหรือ พนกังานของ
บริษัท ตลอดทัง้สมาชิกในครอบครัวท่ีใกล้ชิดกบับคุคลดงักลา่ว และกิจการท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลเหลา่นัน้ 

 

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันกับบริษัทแต่ละรายการบริษัทคํานึงถึงเนือ้หาของ
ความสมัพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 
 

ประมาณการหน้ีสนิ 
 

กลุ่มบริษัทจะบนัทึกประมาณการหนีส้ินเม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ของภาระผกูพนัในปัจจบุนัตามกฎหมายหรือจากการ
อนมุานอนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากเหตกุารณ์ในอดีต ภาระผกูพนัดงักล่าวคาดว่าจะส่งผลให้ต้องเกิดการไหลออกของทรัพยากร
เพ่ือจ่ายชําระภาระผูกพันและจํานวนท่ีต้องจ่ายสามารถประมาณการได้อย่างน่าเช่ือถือ รายจ่ายท่ีจะได้รับคืนบันทึกเป็น
สนิทรัพย์แยกตา่งหากเม่ือการได้รับคืนคาดวา่จะได้รับอยา่งแน่นอนเม่ือได้จ่ายชําระประมาณการหนีส้นิไปแล้ว 
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4. สรุปนโยบายการบัญชีที่สาํคัญ (ต่อ) 

 

การแปลงค่าเงนิตราต่างประเทศ 
 

กลุม่บริษัทแปลงค่ารายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีเกิดขึน้ให้เป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีท่ีเกิดรายการและ
แปลงค่าสินทรัพย์และหนีส้ินท่ีเป็นตวัเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินให้เป็นเงินบาทโดยใช้อตัรา
แลกเปล่ียน ณ วนันัน้ กําไรและขาดทนุท่ีเกิดจากรับหรือจ่ายชําระท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศและท่ีเกิดจากการแปลงค่าสินทรัพย์
และหนีส้นิท่ีเป็นตวัเงินดงักลา่ว ได้บนัทกึทนัทีในงบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จ  
 

ลกูหนีแ้ละเจ้าหนีต้ามสญัญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศจะถกูแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีในงบแสดง
ฐานะการเงิน กําไร (ขาดทนุ) ท่ียงัไมเ่กิดขึน้จากการแปลงคา่เงินตราตา่งประเทศดงักลา่วจะถกูบนัทกึในงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 
 

เคร่ืองมือทางการเงนิ 
 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว 
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น และเงินให้กู้ ยืม หนีส้ินทางการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วย เจ้าหนีก้ารค้าและ
เจ้าหนีอ่ื้น หนีส้ินภายใต้สญัญาเช่าซือ้และเงินกู้ ยืม ซึ่งนโยบายการบญัชีเฉพาะสําหรับรายการแต่ละรายการได้เปิดเผยแยกไว้
ในแตล่ะหวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 
 

ส่วนงานดาํเนินงาน  
 

ผลการดําเนินงานตามส่วนงานซึ่งรายงานให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท (คณะกรรมการ) ซึง่ถือว่าเป็น ผู้ มีอํานาจตดัสินใจสงูสดุ
ด้านการดําเนินงานของบริษัท ประกอบไปด้วยรายการท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกบัผลการดําเนินงานของส่วนงานนัน้ รวมไปถึงรายการท่ี
ได้รับการปันส่วนภายใต้สมมติุฐานท่ีสมเหตุสมผล รายการท่ีไม่ได้รับการปันส่วนเพ่ือนําเสนอในส่วนงานดําเนินงานประกอบด้วย 
สนิทรัพย์อ่ืนๆท่ีไมใ่ช่ลกูหนีก้ารค้า รายได้อ่ืนและคา่ใช้จ่ายสว่นกลางของสํานกังาน และคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้  คณะกรรมการจะทําการ
สอบทานผลการดําเนินงานของส่วนงานดําเนินงานอย่างสม่ําเสมอ เพ่ือใช้ในการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงานและ
ประเมินผลการปฏิบติังาน โดยอาศยัข้อมลูทางการเงินซึง่แยกตามสว่นงานอยา่งเหมาะสม 
 

ภาษีเงนิได้ 
 

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจบุนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 
 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน 
 

กลุ่มบริษัทบนัทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนัตามจํานวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้แก่หน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ โดยคํานวณจากกําไรทาง
ภาษีตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดในกฎหมายภาษีอากร 
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4. สรุปนโยบายการบัญชีที่สาํคัญ (ต่อ) 

 

ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 
 

กลุ่มบริษัทบนัทึกภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างราคาตามบญัชีของสินทรัพย์และหนีส้ิน ณ วนัสิน้
รอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนีส้ินท่ีเก่ียวข้องนัน้ โดยใช้อัตราภาษีท่ีมีผลบังคับใช้อยู่หรือท่ีคาดได้
ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบงัคบัใช้ภายในสิน้รอบระยะเวลาท่ีรายงาน และคาดว่าอตัราภาษีดงักล่าวจะนําไปใช้เม่ือสินทรัพย์ภาษี
เงินได้รอตดับญัชีท่ีเก่ียวข้องได้รับประโยชน์ หรือหนีส้นิภาษีเงินได้รอตดับญัชีได้มีการจ่ายชําระ 
 

กลุม่บริษัทรับรู้หนีส้นิภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีต้องเสียภาษีทกุรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอ
การตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หกัภาษี รวมทัง้ผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ได้ใช้ในจํานวนเท่าท่ีมีความเป็นไปได้
ค่อนข้างแน่ท่ีกลุ่มบริษัทจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษีและผล
ขาดทนุทางภาษีท่ียงัไมไ่ด้ใช้นัน้ 
 

กลุม่บริษัทจะทบทวนมลูคา่ตามบญัชีของสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีทกุสิน้รอบระยะเวลารายงานและจะทําการปรับลด
มลูค่าตามบญัชีดงักล่าวหากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทจะไม่มีกําไรทางภาษีเพียงพอต่อการนําสินทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตดับญัชีทัง้หมดหรือบางสว่นมาใช้ประโยชน์ 
 

กลุ่มบริษัทจะบนัทึกภาษีเงินได้รอการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผู้ ถือหุ้นหากภาษีท่ีเกิดขึน้เก่ียวข้องกบัรายการท่ีได้บนัทึก
โดยตรงไปยงัสว่นของผู้ ถือหุ้น  
 

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีและหนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี จะแสดงหกักลบกนัก็ต่อเม่ือบริษัท มีสิทธิตามกฎหมายท่ีจะ
นําสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจบุนัมาหกักลบกบัหนีส้ินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั และทัง้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี
และหนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีเก่ียวข้องกบัภาษีเงินได้ท่ีประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนั โดยการเรียกเก็บ
เป็นหน่วยภาษีเดียวกนั หรือหน่วยภาษีตา่งกนัซึง่ตัง้ใจจะจ่ายหนีส้นิและสนิทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจบุนัด้วยยอดสทุธิ  
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5.  รายการบัญชีกับบุคคลหรือกจิการที่เก่ียวข้องกัน 

 

สินทรัพย์ หนีส้ิน รายได้ ต้นทุน และค่าใช้จ่าย ส่วนหนึ่งของบริษัทเกิดจากรายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีอยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท หรือสามารถควบคมุบริษัททัง้
ทางตรงและทางอ้อม หรือมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสําคญัในการตดัสนิใจด้านการเงินหรือการดําเนินงานของบริษัท 
 

ลกัษณะของความสมัพนัธ์กบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัเป็นดงันี ้
 ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
 2556 2555

บริษัทย่อย  
บริษัท เอส ที ซี สตีล จํากดั ถือหุ้นทัง้หมดโดยบริษัท ถือหุ้นทัง้หมดโดยบริษัท
บริษัท เอเซีย เมทลัแฟบบริเคชัน่ จํากดั ถือหุ้นร้อยละ 55 และกรรมการร่วมกนั ถือหุ้นร้อยละ 55 และกรรมการร่วมกนั
  
บริษัทร่วม 
บริษัท สางสินค้าผ่านแดนเวียงจนัทน์ จํากดั ถือหุ้นร้อยละ 40 และกรรมการร่วมกนั ถือหุ้นร้อยละ 40 และกรรมการร่วมกนั
  
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน  
บริษัท ทวีโชค พาณิช จํากดั ถือหุ้นโดยญาติสนิทของกรรมการ ถือหุ้นโดยญาติสนิทของกรรมการ
บริษัท จี สตีล จํากดั (มหาชน) มีผู้ ถือหุ้นร่วมกนั มีผู้ ถือหุ้นร่วมกนั
บริษัท เพ่ิมสิน สตีลเวิคส์ จํากดั (มหาชน)  ถือหุ้นโดยญาติสนิทของกรรมการ ถือหุ้นโดยญาติสนิทของกรรมการ
บริษัท เพ่ิมสหายสตีล จํากดั ถือหุ้นโดยญาติสนิทของกรรมการ ถือหุ้นโดยญาติสนิทของกรรมการ
บริษัท เพ่ิมชยั พาณิชย์ จํากดั ถือหุ้นโดยญาติสนิทของกรรมการ ถือหุ้นโดยญาติสนิทของกรรมการ
บริษัท สตีลเซน็เตอร์ (ประเทศไทย) จํากดั ถือหุ้นโดยญาติสนิทของกรรมการ ถือหุ้นโดยญาติสนิทของกรรมการ
บริษัท จี เจ สตีล จํากดั (มหาชน) มีกรรมการร่วมกนั มีกรรมการร่วมกนั

 

นโยบายการกําหนดราคาสําหรับแตล่ะรายการอธิบายได้ดงัตอ่ไปนี ้
 

รายการ นโยบายการคิดราคา 

รายได้จากการขายสินค้าและให้บริการ คิดราคาใกล้เคียงกบัราคาท่ีคิดแก่บคุคลภายนอก 
 

ซือ้สินค้า วตัถดิุบและบริการ คิดราคาใกล้เคียงกบัราคาท่ีซือ้จากบคุคลภายนอก 
 
ดอกเบีย้รับ อตัราใกล้เคียงกบัต้นทนุการกู้ ยืมเฉลี่ยของบริษัท ไมมี่การคิดดอกเบีย้

สําหรับเงินให้กู้ ยืมแก่พนกังานบริษัท 
 
รายได้อ่ืน คิดราคาที่ตกลงร่วมกนัตามสญัญา
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5.  รายการบัญชีกับบุคคลหรือกจิการที่เก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 

รายได้และค่าใช้จ่ายท่ีมีสาระสําคญัท่ีเกิดขึน้ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 
2555 มีดงันี ้
 

 พนับาท
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2556 2555 2556  2555

รายได้จากการขายสนิค้าและให้บริการ   
บริษัท ทวีโชค พาณิช จํากดั 92,193 69,848 92,193  69,848
บริษัท เพ่ิมชยั พาณิชย์ จํากดั 166 - 166  -
รวม 92,359 69,848 92,359  69,848

รายได้อื่นและดอกเบีย้รับ   
บริษัท เอส ที ซ ีสตีล จํากดั - - 90  119
บริษัท ทวีโชค พาณิช จํากดั 1,891 1,284 1,891  1,284
บริษัท เพ่ิมชยั พาณิชย์ จํากดั 257 234 257  234
รวม 2,148 1,518 2,238  1,637

ซือ้สนิค้า วัตถุดบิ และบริการ   
บริษัท เอส ที ซ ีสตีล จํากดั - - 6,128  2,279
บริษัท ทวีโชค พาณิช จํากดั 1,103 1,936 1,103  1,936
บริษัท เพ่ิมสิน สตีลเวิคส์ จํากดั (มหาชน) 45,407 - 45,407  -
บริษัท จี เจ สตีล จํากดั (มหาชน) 64,945 231,164 64,945  231,164
รวม 111,455 233,100 117,583  235,379

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) 

 

 

 ร า ย ง า น ป ร ะ จาํ ปี  2 5 5 6 หน้า 74

5.  รายการบัญชีกับบุคคลหรือกจิการที่เก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 
ยอดคงเหลือท่ีมีสาระสําคญักบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 มีดงันี ้
 

 พนับาท
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2556 2555 2556  2555
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ื่น   
บริษัท เอส ที ซ ีสตีล จํากดั - - 10  11
บริษัท ทวีโชค พาณิช จํากดั 278 14,257 278  14,257
บริษัท จี สตีล จํากดั (มหาชน) - 1,496 -  -
บริษัท เพ่ิมชยั พาณิชย์ จํากดั - 30 -  30
รวม 278 15,783 288  14,298

เงนิให้กู้ยมืระยะสัน้และดอกเบีย้ค้างรับ   
บริษัท เอส ที ซ ีสตีล จํากดั (ดอกเบีย้ร้อยละ 
4.92 ตอ่ปี) - -

 
26,000 

 
30,512

บคุคลท่ีเก่ียวข้องอ่ืน (ไมมี่ดอกเบีย้) 731 835 731  835
รวม 731 835 26,731  31,347

เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าสนิค้า (หมายเหตุ 9)   
บริษัท เพ่ิมสิน สตีลเวิคส์ จํากดั (มหาชน) - 1,163 -  1,163
บริษัท จี สตีล จํากดั (มหาชน) 1,308 19,501 1,308  19,501
บริษัท จี เจ สตีล จํากดั (มหาชน) - 86,232 -  86,232
รวม 1,308 106,896 1,308  106,896
หกั คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู - (9,000) -  (9,000)
สทุธิ 1,308 97,896 1,308  97,896

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น   
บริษัท เอส ที ซ ีสตีล จํากดั - - 880  1,001
บริษัท ทวีโชค พาณิช จํากดั 221 286 221  286
บริษัท เพ่ิมสิน สตีลเวิคส์ จํากดั (มหาชน) 5,892 - 5,892  -
รวม 6,113 286 6,993  1,287

เงนิรับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง   
บริษัท จี สตีล จํากดั (มหาชน) - 7,664 -  -
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5.  รายการบัญชีกับบุคคลหรือกจิการที่เก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 

เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้และดอกเบีย้ค้างรับแก่บคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั มีรายการเคล่ือนไหวท่ีเป็นสาระสําคญัในระหวา่งปี ดงันี ้
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 849  31,361 
ให้กู้ เพิ่ม 1,078  1,078 
รับชําระ (1,092)  (1,092) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 835  31,347 
ให้กู้ เพิ่ม 287 287 
รับชําระ (391) (4,903) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 731 26,731 

 

6. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น – บริษัทอ่ืน 
 

 พนับาท
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2556 2555 2556  2555
ลกูหนีก้ารค้า 492,956 759,951 491,873  758,868
เช็ครับลงวนัท่ีลว่งหน้า 111,225 162,979 109,375  155,962
รวม 604,181 922,930 601,248  914,830
หกั คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (79,484) (89,700) (76,551)  (84,764)
ลกูหนีก้ารค้า – สทุธิ 524,697 833,230 524,697  830,066
ลกูหนีอ่ื้น   
- คา่ใช้จ่ายจ่ายลว่งหน้า 2,243  1,727  1,805  

- เงินทดรองจ่าย 12,337  9,092  12,057  

- ภาษีมลูคา่เพ่ิมค้างรับ 85 7,676 -  

รวม 14,665 18,495 13,862  17,720
รวมลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น  539,362 851,725 538,559  847,786
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6. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น – บริษัทอ่ืน (ต่อ) 
 

ยอดลกูหนีก้ารค้า – กิจการอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 แยกตามอายหุนีไ้ด้ดงันี ้
 

 พนับาท
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2556 2555 2556  2555
ยงัไมถ่ึงกําหนดชําระ 378,792 658,663 378,792  655,499
เกินกําหนดชําระไมเ่กิน 3 เดือน 129,684 160,633 129,684  160,633
เกินกําหนดชําระ 3 - 6 เดือน 1,707 7,163 1,707  7,163
เกินกําหนดชําระ 6 - 12 เดือน 4,683 3,439 4,683  3,439
เกินกําหนดชําระตัง้แต ่12 เดือน ขึน้ไป 89,315 93,032 86,382  88,096
รวม 604,181 922,930 601,248  914,830
หกั  คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (79,484) (89,700) (76,551)  (84,764)
สทุธิ 524,697 833,230 524,697  830,066
 
 

 พนับาท 

 สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

หนีส้งสยัจะสญู (กลบัรายการ) (10,216) (5,967) (8,213) 287
 

7. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น  –  กจิการที่เก่ียวข้องกัน 
 

ยอดลกูหนีก้ารค้า – กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 แยกตามอายหุนีไ้ด้ดงันี ้
 พนับาท
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2556 2555 2556  2555
ยงัไมถ่ึงกําหนดชําระ 278 12,153 288  12,164
เกินกําหนดชําระไมเ่กิน 3 เดือน - 2,134 -  2,134
เกินกําหนดชําระตัง้แต ่12 เดือน ขึน้ไป - 1,496 -  -
รวม 278 15,783 288  14,298
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8.  สนิค้าคงเหลือ 
 

 พนับาท
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2556 2555 2556  2555
สินค้าสําเร็จรูป 578,161 571,391 575,858  569,089
งานระหวา่งทํา 4,072 6,640 4,072  6,640
วตัถดิุบ 540,960 582,014 537,855  578,909
วสัดสุิน้เปลือง 1,773 2,126 1,600  1,952
รวม 1,124,966 1,162,171 1,119,385  1,156,590
หกั คา่เผ่ือการลดมลูคา่สินค้าคงเหลือ (23,208) (22,812) (22,500)  (22,500)
สทุธิ 1,101,758 1,139,359 1,096,885  1,134,090
 

9. เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าสนิค้า 
 

  พนับาท 
  งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2556  2555 
เงินจ่ายลว่งหน้าคา่สนิค้า     
– บริษัทอ่ืน   156,652  159,960
– กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั     

บริษัท เพิ่มสนิ สตีลเวิคส์ จํากดั (มหาชน)   -  1,163
บริษัท จี สตีล จํากดั (มหาชน)   1,308  19,501
บริษัท จี เจ สตีล จํากดั (มหาชน)   -  86,232

   1,308  106,896
หกั  คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู   -  (9,000)
สทุธิ   1,308  97,896
รวม   157,960  257,856
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 ร า ย ง า น ป ร ะ จาํ ปี  2 5 5 6 หน้า 78

9. เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าสนิค้า (ต่อ) 
 

ตามงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าให้แก่บริษัทท่ีเก่ียวข้อง
กนัซึ่งเป็นผู้ผลิตและจําหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 2 ราย จํานวนเงินรวม 104.73 ล้านบาท บริษัทผู้ผลิตดงักล่าวไม่ได้จดัส่ง
สนิค้าให้แก่บริษัทตามท่ีตกลงกนั ดงันัน้ บริษัทจงึได้หยดุการทําธุรกรรมการค้าระหว่างกนัชัว่คราว และขอให้บริษัทผู้ผลิตดงักลา่วจ่าย
ชําระคืนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า อย่างไรก็ตาม บริษัทผู้ผลิตดงักล่าวไม่สามารถจ่ายชําระหนีใ้ห้แก่บริษัทได้ ต่อมาบริษัทผู้ผลิต
ดงักล่าวได้มีหนงัสือสญัญาประนีประนอมกบับริษัทโดยบริษัทผู้ผลิตดงักล่าวจะจ่ายชําระหนีท้ัง้หมดโดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุ
ของบริษัทผู้ผลิตดงักล่าว ซึ่งเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย จํานวน 212,460,000 หุ้น ในราคาเสนอ
ขายหุ้นละ 0.50 บาท และมีราคาปิดในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วนัโอนหุ้นในราคาหุ้นละ 0.30 บาท คิดเป็นมลูค่ายติุธรรม
ของหลกัทรัพย์ท่ีได้รับโอนเพ่ือชําระหนีเ้ป็นมลูค่า 63.73 ล้านบาท บริษัทมีผลขาดทนุจากการรับชําระหนีจํ้านวนทัง้สิน้ 41.0 ล้านบาท 
ซึง่บริษัทได้รับรู้เป็นหนีส้งสยัจะสญูในงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จในปี 2555 จํานวน 9.0 ล้านบาท ในไตรมาสหนึ่งปี 2556  จํานวน 30.4 
ล้านบาทและในไตรมาสสองปี 2556 จํานวน 1.6 ล้านบาท สําหรับเงินลงทนุในหุ้นสามญัท่ีได้รับ บริษัทแสดงเป็นเงินลงทนุหลกัทรัพย์
เผ่ือขายตามหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 12 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 การทําสญัญาประนีประนอมหนีท่ี้ทํากบับริษัทดงักล่าว ซึ่งเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกันอยู่ระหว่างการ
ดําเนินการเพ่ือขอสตัยาบนัรับรองรายการจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท  
 

10.  เงนิฝากประจาํที่ตดิภาระคํา้ประกัน 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 กลุม่บริษัทและบริษัทมีเงินฝากประจํากบัธนาคารพาณิชย์หลายแห่งจํานวนเงิน 87.36 ล้านบาท และ 
86.43 ล้านบาทตามลําดบั (31 ธนัวาคม 2555: 76.70 ล้านบาทและ 75.79 ล้านบาทในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) เงิน
ฝากประจําดงักล่าวได้นําไปเป็นหลกัทรัพย์เพ่ือคํา้ประกันวงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน (หมายเหตุ
ประกอบ           งบการเงินข้อ 15) และคํา้ประกนัการจ่ายชําระคา่ใช้ไฟฟ้าของกลุม่บริษัท 
 

11. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   พนับาท 

 ทนุท่ีชําระแล้ว อตัราร้อยละของการถือหุ้น มลูคา่เงินลงทนุตามวิธีราคาทนุ 

 2556 2556 2555 2556 2555 

บริษัทย่อย   
บจก. เอส ที ซี สตีล  20,000 100 100 20,000 20,000
บจก. เอเซีย เมทลัแฟบบริเคชัน่ 20,000 55 55 11,000 11,000 

รวม 31,000 31,000
หกั คา่เผ่ือการด้อยคา่เงินลงทนุในบริษัท เอเซีย เมทลัแฟบบริเคชัน่ จํากดั (9,000) (9,000)
เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย   22,000 22,000 

บริษัทร่วม   
บจก. สางสนิค้าผา่นแดนเวียงจนัทน์ USD 500,000 40 40 6,686 6,686
หกั คา่เผ่ือการด้อยคา่เงินลงทนุในบริษัทร่วม (6,600) (6,600) 

เงินลงทนุในบริษัทร่วม   86 86 

เงนิลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 22,086 22,086 



         บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) 
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11. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษัท เอเซีย เมทลัแฟบบริเคชัน่ จํากดั ซึง่เป็นบริษัทย่อย และ บริษัท สางสินค้าผ่านแดนเวียงจนัทน์ 
จํากดั ซึ่งเป็นบริษัทร่วม ประสบผลขาดทนุจากการดําเนินงานอย่างต่อเน่ืองและมีผลขาดทนุสะสม บริษัทพิจารณาค่าเผ่ือการ     
ด้อยคา่เงินลงทนุในบริษัทดงักลา่วบางสว่นจํานวน 9.0 ล้านบาท และ 6.6 ล้านบาทตามลําดบั 
 

เงินลงทนุในบริษัทร่วมแสดงในงบการเงินรวมมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
  พนับาท 

  อตัราร้อยละของการถือหุ้น มลูคา่เงินลงทนุตามวิธีสว่นได้เสีย 

 ทนุท่ีชําระแล้ว 2556 2555 2556 2555 
      

บริษัทร่วม  
บ จ ก .  ส า ง สิ น ค้ า ผ่ า น แ ด น
เวียงจนัทน์ 

USD 500,000 
40 40

287 287 

 

บริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมทัง้ 3 บริษัทมีลกัษณะการดําเนินธุรกิจดงัตอ่ไปนี ้
 

1) บริษัท เอส ที ซี สตีล จํากดั ดําเนินธุรกิจหลกัในธุรกิจผลติและรับจ้างผลติเหลก็ทอ่และเหลก็ตวัซี  
2) บริษัท เอเซีย เมทลัแฟบบริเคชั่น จํากัด ดําเนินธุรกิจหลกัในธุรกิจให้บริการประกอบติดตัง้โครงสร้างเหล็กและก่อสร้าง

โรงงานบริษัทดงักลา่วได้หยดุดําเนินธุรกิจแล้วตัง้แตปี่ 2554 
3) บริษัท สางสินค้าผ่านแดนเวียงจนัทน์ จํากดั เป็นบริษัทจดทะเบียนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดําเนินธุรกิจหลกั

ในธุรกิจให้บริการระบบคลงัสินค้าปลอดภาษีท่ีด่านชายแดนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556
บริษัทดงักลา่วยงัไมเ่ร่ิมดําเนินธุรกิจ 
 

12. เงนิลงทุนในหลักทรัพย์เผ่ือขาย 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556  2555 
    

ราคาทนุ 63,738 -
การเปล่ียนแปลงมลูคา่ยติุธรรมของเงินลงทนุ (42,492) -

มลูคา่ยติุธรรม 21,246 -
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13. ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 
 

  งบการเงินรวม (พนับาท) 

อาคารและสว่น เครื่องจกัรและ เครื่องตกแตง่ และ งานระหวา่ง
ที่ดิน ปรับปรุงสิ่งปลกูสร้าง อปุกรณ์โรงงาน ยานพาหนะ เครื่องใช้สํานกังาน ก่อสร้าง รวม 

ราคาทนุ   
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2555 186,823 429,963 456,416 29,126 30,333 205,598 1,338,259 
ซือ้สินทรัพย์ - 148 8,161 1,126 2,656 65,865 77,956 
รับโอนมาจากเงินทดรองจ่ายคา่เครื่องจกัร - - 20,579 - - - 20,579 
รับโอน (โอนออก) - 41,557 166,083 - - (207,640) - 

จําหน่ายสินทรัพย์ - - - (74) - (1,132) (1,206) 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 186,823 471,668 651,239 30,178 32,989 62,691 1,435,588 
ซือ้สินทรัพย์ - 63 8,630 3,668 3,278 34,088 49,727 

จําหน่าย/ตดัจําหน่ายสินทรัพย์ - - - (3,860) - (336) (4,196) 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 186,823 471,731 659,869 29,986 36,267 96,443 1,481,119 

คา่เสื่อมราคาสะสม   

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2555 - 104,344 162,216 14,881 21,941 - 303,382 

คา่เสื่อมราคาสําหรับปี - 21,854 50,554 3,575 3,573 - 79,556 

จําหน่ายสินทรัพย์ - - - (18) - - (18) 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 - 126,198 212,770 18,438 25,514 - 382,920 

คา่เสื่อมราคาสําหรับปี - 30,730 62,484 3,902 2,852 - 99,968 

จําหน่ายสินทรัพย์ - - - (1,000) - - (1,000) 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 - 156,928 275,254 21,340 28,366 - 481,888 
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13. ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 
 

  งบการเงินรวม (พนับาท) 

อาคารและสว่น เครื่องจกัรและ เครื่องตกแตง่ และ งานระหวา่ง
ที่ดิน ปรับปรุงสิ่งปลกูสร้าง อปุกรณ์โรงงาน ยานพาหนะ เครื่องใช้สํานกังาน ก่อสร้าง รวม 

มลูคา่สทุธิตามบญัชี        

31 ธนัวาคม 2555 186,823 345,470 438,469 11,740 7,475 62,691 1,052,668 

31 ธนัวาคม 2556 186,823 314,803 384,615 8,646 7,901 96,443 999,231 

คา่เสื่อมราคาซึง่รวมอยู่ในงบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จรวม สําหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม      

2555       79,556 

2556       99,968 
 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ (พนับาท) 

อาคารและสว่น เครื่องจกัรและ เครื่องตกแตง่ และ งานระหวา่ง
ที่ดิน ปรับปรุงสิ่งปลกูสร้าง อปุกรณ์โรงงาน ยานพาหนะ เครื่องใช้สํานกังาน ก่อสร้าง รวม 

ราคาทนุ   
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2555 165,442 392,898 435,710 28,462 25,048 201,690 1,249,250 
ซือ้สินทรัพย์ - 148 8,161 1,126 2,656 65,865 77,956 
รับโอนมาจากเงินทดรองจ่ายคา่เครื่องจกัร - - 20,579 - - - 20,579 
รับโอน (โอนออก) - 41,557 166,083 - - (207,640) - 

จําหน่ายสินทรัพย์ - - - (74) - - (74) 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 165,442 434,603 630,533 29,514 27,704 59,915 1,347,711 
 



         บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) 

 

 
 

ร า ย ง า น ป ร ะ จาํ ปี  2 5 5 6 หน้า 82 

13. ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 
 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ (พนับาท) 

อาคารและสว่น เครื่องจกัรและ เครื่องตกแตง่ และ งานระหวา่ง
ที่ดิน ปรับปรุงสิ่งปลกูสร้าง อปุกรณ์โรงงาน ยานพาหนะ เครื่องใช้สํานกังาน ก่อสร้าง รวม 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 (ตอ่) 165,442 434,603 630,533 29,514 27,704 59,915 1,347,711 
ซือ้สินทรัพย์ - 63 8,630 3,668 3,278 34,088 49,727 

จําหน่าย/ตดัจําหน่ายสินทรัพย์ - - - (3,860) - (336) (4,196) 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 165,442 434,666 639,163 29,322 30,982 93,667 1,393,242 

คา่เสื่อมราคาสะสม   

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2555 - 89,631 146,154 14,217 20,085 - 270,087 

คา่เสื่อมราคาสําหรับปี - 20,100 49,098 3,575 3,280 - 76,053 

จําหน่ายสินทรัพย์ - - - (18) - - (18) 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 - 109,731 195,252 17,774  23 - 346,122 

คา่เสื่อมราคาสําหรับปี - 28,976 61,030 3,902 2,569 - 96,477 

จําหน่ายสินทรัพย์ - - - (1,000) - - (1,000) 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 - 138,707 256,282 20,676 25,934 - 441,599 

มลูคา่สทุธิตามบญัชี        

31 ธนัวาคม 2555 165,442 324,872 435,281 11,740 4,339 59,915 1,001,589 

31 ธนัวาคม 2556 165,442 295,959 382,881 8,646 5,048 93,667 951,643 

คา่เสื่อมราคาซึง่รวมอยู่ในงบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จ สําหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม     

2555       76,053 

2556       96,477 



         บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) 
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13. ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 
 

ท่ีดิน สิ่งปลกูสร้าง เคร่ืองจกัร และเคร่ืองจกัรระหว่างติดตัง้ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมลูค่า 535.18 ล้านบาท และ 
493.33 ล้านบาท ตามลําดบั (31 ธันวาคม 2555: มลูค่า 457.25 ล้านบาทและ 412.27 ล้านบาทในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ) ได้ถกูจดจํานองไว้เป็นหลกัทรัพย์คํา้ประกนัวงเงินกู้ ระยะสัน้และระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (หมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 
15 และ 17) 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 สินทรัพย์ภายใต้สญัญาเช่าซือ้ท่ีกลุม่บริษัทเป็นผู้ เช่าได้รวมแสดงในรายการข้างต้น คือ ยานพาหนะ มีราคา
ตามบญัชีจํานวน 3.88 ล้านบาท (31 ธนัวาคม 2555: จํานวน 4.46 ล้านบาท) 
 

ท่ีดินของบริษัทได้มีการประเมินใหมเ่ม่ือวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2554 โดยผู้ประเมินราคาอิสระ การประเมินราคาได้ทําตามเกณฑ์ ราคา
ตลาดตามสภาพการใช้งานท่ีเป็นอยู่ (Market Approach) ราคาตามบญัชีของท่ีดินได้ปรับให้เป็นไปตามราคาท่ีประเมินใหม่ และ
สว่นเกินทนุท่ีเกิดขึน้ (สทุธิจากภาษีเงินได้รอการตดับญัชี) จํานวน 54.15 ล้านบาทได้บนัทกึเป็นสว่นเกินทนุจากการตีราคาท่ีดินซึง่
แสดงไว้ในสว่นของผู้ ถือหุ้น 
 

14.  ลูกหนี ้(เจ้าหนี)้ ตามสัญญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า  
 

บริษัทมีการทําสญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพ่ือป้องกนัความเส่ียงท่ีเกิดจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศสําหรับ
หนีส้ินท่ีเป็นสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐโดยมียอดเงินต่างประเทศท่ีทําสญัญาจํานวน 8,068,650 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ           (31 ธันวาคม 
2555: 31,021,523 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ) รายละเอียดของยอดคงเหลือของรายการดงักลา่วมีดงันี ้
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 
 

  
ลกูหนีต้ามสญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหน้า 265,857 945,713 265,857 945,713
เจ้าหนีต้ามสญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหน้า (257,112) (963,544) (257,112) (963,544) 

สทุธิ 8,745 (17,831) 8,745 (17,831) 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีหนีส้ินทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศสว่นท่ียงัไม่ได้ป้องกนัความเส่ียงจํานวน 9.68 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ (31 ธนัวาคม 2555: 34.89 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) 
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15. เงนิเบกิเกนิบัญชีธนาคารและเงนิกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบันการเงนิ 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 31 2555 
  

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 8 - 8 -
เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 1,234,531 1,428,824 1,234,531 1,428,824
หกั ดอกเบีย้จ่ายลว่งหน้า  (246) (701) (246) (701)

สทุธิ 1,234,293 1,428,123 1,234,293 1,428,123
 

ณ วนัท่ี 31 ธันาคม 2556 กลุ่มบริษัทมีวงเงินสินเช่ือระยะสัน้เพ่ือการค้าจากสถาบนัการเงินตามสญัญาเงินกู้ ยืมในวงเงินสงูสดุรวม
4,320 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2555: จํานวน 3,808 ล้านบาท) วงเงินสินเช่ือเพ่ือการค้า ดงักลา่วประกอบด้วยเงินเบิกเกินบญัชี         เลต
เตอร์ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีท ตัว๋สญัญาใช้เงิน การขายลดตัว๋เงิน แพคกิง้เครดิต และหนงัสือคํา้ประกนัธนาคาร โดยวงเงินสินเช่ือดงักลา่ว
มีอตัราดอกเบีย้ MOR ตอ่ปีสําหรับเงินเบิกเกินบญัชี (31 ธนัวาคม 2555:  MOR ตอ่ปี) และวงเงินสนิเช่ืออ่ืน มีอตัราดอกเบีย้ตัง้แต่ร้อยละ 
1.70 ถงึร้อยละ 4.35 ตอ่ปี (31 ธนัวาคม 2555: ตัง้แตร้่อยละ 1.70 ถงึร้อยละ 4.35 ตอ่ปี) และมีกําหนดชําระระหวา่ง 1- 6 เดือน 
 

วงเงินสนิเช่ือระยะสัน้จากสถาบนัการเงินดงักลา่ว คํา้ประกนัโดยการจดจํานอง ท่ีดิน สิ่งปลกูสร้างบนท่ีดิน เคร่ืองจกัร เคร่ืองจกัรระหว่าง
ติดตัง้ และเงินฝากประจํา ของทัง้บริษัทและบริษัทยอ่ยเป็นหลกัทรัพย์คํา้ประกนั (หมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 10 และ 13) 
 

16.  เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 

บริษัทที่เก่ียวข้องกัน  

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น (หมายเหต ุ5) 6,113 286 6,993 1,287

กจิการอ่ืน  
เจ้าหนีก้ารค้า 80,497 267,241 79,900 266,644
เจ้าหนีอ่ื้นๆ 72,221 78,162 65,933 72,027

รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น – กิจการอ่ืน 152,718 345,403 145,833 338,671
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17. เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ  
 พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - 12,500 - 12,500
หกั สว่นท่ีถงึกําหนดชําระภายในหนึง่ปี - (12,500) - (12,500)
สทุธิ - - - -

 

บริษัทมีสญัญากู้เงินระยะยาวจากธนาคารพาณิชย์แห่งหน่ึงซ่ึงมีกําหนดจ่ายชําระคืนเป็นรายไตรมาส ไตรมาสละ 6.25 ลา้นบาท โดย
เร่ิมจ่ายชําระตัง้แต่วนัที ่25 กนัยายน 2552 ถึงวนัที ่25 มิถนุายน 2556 (มีช่วงปลอดชําระเงินตน้ระยะเวลา 15 เดือน) เงินกู้ดงักล่าว
มีอตัราดอกเบี้ยร้อยละ MLR – 1.50 ต่อปี เร่ิมตัง้แต่วนัที ่25 กรกฎาคม 2551 ถึงวนัที ่25 กรกฎาคม 2553 และร้อยละ   MLR – 
1.25 ต่อปี เร่ิมตัง้แต่วนัที ่26 กรกฎาคม 2553 ถึงวนัที ่25 สิงหาคม 2554 หลงัจากนัน้ตัง้แต่วนัที ่26 สิงหาคม 2554 เป็นตน้ไปคิด
ดอกเบี้ยในอัตรา MLR ต่อปี เงินกู้ระยะยาวจากธนาคารดงักล่าว  ค้ําประกันโดยการจดจํานองที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง รวมทั้ง
เคร่ืองจกัรของทัง้บริษัทและบริษัทย่อยเป็นหลกัทรพัย์ค้ําประกนั (หมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 13) ในระหว่างปีบริษัทไดจ่้ายคืนเงิน
กูยื้มดงักล่าวแลว้ทัง้จํานวน 
 

สญัญาเงินกู้ ระบุข้อปฏิบติัและข้อจํากดับางประการเช่น การดํารงอตัราส่วนของหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นข้อจํากดัในการจ่ายเงิน
ปันผล 
 

18.   ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน  
 

รายการกระทบยอดภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงันี ้
 พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 
  

ภาระผกูพนั ณ วนัต้นปี 4,288 3,863 3,256 2,850 
สว่นท่ีเป็นคา่ใช้จ่ายท่ีรับรู้ในงบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จ ;     

- ต้นทนุบริการปัจจบุนั 360 343 330 329 
- ต้นทนุดอกเบีย้  87 82 77 77 

                            รวม  447 425 407 406 
ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งปี - - - - 

ภาระผกูพนั ณ วนัสิน้ปี 4,735 4,288 3,663 3,256 
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19.  หนีส้นิภายใต้สัญญาเช่าซือ้  
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 
   

หนีส้นิภายใต้สญัญาเช่าซือ้ 1,576 2,381 1,576 2,381
หกั ดอกเบีย้เช่าซือ้รอตดับญัชี    (120) (206) (120) (206)

รวม 1,456 2,175 1,456 2,175
หกั สว่นท่ีครบกําหนดชําระภายในหนึง่ปี (1,016) (1,437) (1,016) (1,437)
สทุธิ 440 738 440 738
 

20. ภาษีเงนิได้ 
 

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 มีดงันี ้ 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 
  "ปรับปรุงใหม่"  "ปรับปรุงใหม่" 

ภาษีเงินได้ปัจจบุนั :  
คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ของปีปัจจบุนั (46,547) (57,042) (46,547) (57,042)
ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี:  
รายได้ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีท่ีเก่ียวข้องกบั  
    ผลแตกตา่งชัว่คราวท่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรกและท่ีกลบัรายการ 5,137 5,104 5,137 5,104
คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตดับญัชีท่ีเกิดจากการ  
    ลดอตัราภาษีเงินได้ (4,054) - (4,054) -

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยูใ่นงบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จ (45,464) (51,938) (45,464) (51,938)
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 ร า ย ง า น ป ร ะ จาํ ปี  2 5 5 6 หน้า 87

20. ภาษีเงนิได้ (ต่อ) 
 

การกระทบยอดระหวา่งอตัราภาษีท่ีแท้จริงสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม สามารถแสดงได้ดงันี ้ 
 

พนับาท 

งบการเงินรวม 

อตัรา (ร้อยละ) 2556 อตัรา (ร้อยละ) 2555

กําไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินได้ 211,998  220,477
ภาษีเงินได้คํานวณตามอตัราภาษีท่ีใช้ 20.00 (42,400) 23.00 (50,710)
ผลกระทบทางภาษีของรายได้ท่ีได้รับการยกเว้นและ  
    คา่ใช้จ่ายท่ีไมส่ามารถนําหกัในการคํานวณกําไรทางภาษี (4,147)  (6,332)
คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตดับญัชีท่ีเกิดจากการลดอตัราภาษี  
     และผลแตกตา่งชัว่คราวท่ีรับรู้และกลบัรายการ 1,083  5,104

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ 21.44 (45,464) 23.56 (51,938)
 

พนับาท 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

อตัรา (ร้อยละ) 2556 อตัรา (ร้อยละ) 2555

กําไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินได้ 206,860  222,289
ภาษีเงินได้คํานวณตามอตัราภาษีท่ีใช้ 20.00 (41,372) 23.00 (51,126)
ผลกระทบทางภาษีของรายได้ท่ีได้รับการยกเว้นและ  
    คา่ใช้จ่ายท่ีไมส่ามารถนําหกัในการคํานวณกําไรทางภาษี (5,175)  (5,916)
คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตดับญัชีท่ีเกิดจากการลดอตัราภาษี  
    และผลแตกตา่งชัว่คราวท่ีรับรู้และกลบัรายการ 1,083  5,104

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ 21.97 (45,464) 23.36 (51,938)
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20. ภาษีเงนิได้ (ต่อ) 
 

สว่นประกอบของสนิทรัพย์และหนีส้นิภาษีเงินได้รอการตดับญัชี ประกอบด้วยรายการดงัตอ่ไปนี ้
 พนับาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 
  "ปรับปรุงใหม่"  "ปรับปรุงใหม่" 

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี  
คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู - ลกูหนีก้ารค้า 15,310 19,496 15,310 19,496
คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู -เงินทดรองจ่ายคา่สนิค้า - 2,070 - 2,070
คา่เผ่ือการลดมลูคา่สนิค้าคงเหลือ 4,500 5,175 4,500 5,175
การปรับมลูคา่เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย 16,997 - 16,997 -
คา่เผ่ือการด้อยคา่เงินลงทนุ 3,120 3,588 3,120 3,588
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 733 749 733 749

รวม 40,660 31,078 40,660 31,078
  

หนีส้นิภาษีเงินได้รอการตดับญัชี  
สว่นเกินทนุจากการตีราคาท่ีดิน 13,539 15,569 13,539 15,569
สว่นเกินทนุจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคมุ
เดียวกนั 2,666 3,066 - -

รวม 16,205 18,635 13,539 15,569
 

21.  ใบสาํคัญแสดงสทิธิ 
 

ตามรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น เม่ือวนัท่ี 21 กรกฎาคม 2549 และวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2549 ผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุติัให้
บริษัทจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั (AMC-W1) โดยไม่คิดมลูค่าจํานวน 50,000,000 หน่วย ใบสําคญัแสดงสิทธิมี
อายไุม่เกิน 7 ปี นบัแต่วนัท่ีออก โดยกําหนดระยะเวลาการใช้สิทธิได้ทกุวนัทําการสดุท้ายของเดือนมีนาคม และเดือนกนัยายน 
(เร่ิมใช้สิทธิได้วนัแรกตรงกบัวนัท่ี 28 กนัยายน 2550) บริษัทได้กําหนดราคาการใช้สิทธิในราคา 3 บาทต่อหุ้นภายใต้อตัราการใช้
สทิธิใบสําคญัแสดงสทิธิ 1 หน่วย มีสทิธิซือ้หุ้นสามญัได้ 1 หุ้น 
 

บริษัทได้มีการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิแล้ว จํานวน 39,981,706 หน่วย และ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 ยงัไม่มีผู้ ถือหุ้นได้ใช้สิทธิ
ในใบสําคญัแสดงสทิธิดงักลา่ว 
 

22. สาํรองตามกฎหมาย 
 

บริษัทได้จัดสรรสํารองตามกฎหมายตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิ
ประจําปีหกัด้วยขาดทนุสะสม (ถ้ามี) จนกว่าสํารองจะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนของบริษัท สํารองตาม
กฎหมายไมส่ามารถนํามาจ่ายปันผลได้ 
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23.  จัดสรรเงนิปันผลจ่ายและสาํรองตามกฎหมาย 
 

ตามมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2556 ได้มีมติอนมุติัการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2555 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท โดย
กําหนดจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นจํานวน 479.94 ล้านหุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.18 บาท เป็นจํานวนรวมทัง้สิน้ 86.39 ล้านบาท บริษัทได้
จ่ายเงินปันผลดงักลา่วไปแล้วเม่ือวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2556 นอกจากนีท่ี้ประชมุได้มีมติอนมุติัจดัสรรสํารองตามกฎหมายร้อยละ 5 
ของกําไรสทุธิประจําปี 2555 จํานวน 8.27 ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 สํารองตามกฎหมายมีจํานวน 55.00 ล้านบาท 
 

ตามมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2555 ได้มีมติอนมุติัการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2554 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท โดย
กําหนดจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นจํานวน 479.94 ล้านหุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.08 บาท เป็นจํานวนรวมทัง้สิน้ 38.40 ล้านบาท บริษัทได้
จ่ายเงินปันผลดงักลา่วไปแล้วเม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2555 
 

24.  กาํไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐานและกาํไรต่อหุ้นปรับลด 
 

กําไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐานคํานวณโดยการหารกําไรท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นสามญัด้วยจํานวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกัในระหวา่งปี 
 

กําไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐานสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 มีรายละเอียดดงันี ้ 
 

 พนับาท/พนัหุ้น 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

กําไรสทุธิท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นสามญั (พนับาท) 165,053 169,023 161,396 170,350 
    

จํานวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกั (พนัหุ้น) 479,937 479,937 479,937 479,937 

กําไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาทตอ่หุ้น)  0.3439 0.3522 0.3363 0.3549 
 

สําหรับกําไรต่อหุ้ นปรับลด จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียท่ีถือโดยบุคคลภายนอกในระหว่างปีได้ปรับปรุงด้วยจํานวนหุ้นสามัญ
เทียบเท่าปรับลดโดยสมมติุว่าหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดได้แปลงเป็นหุ้นสามญัทัง้หมด หุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดของบริษัทคือ 
ใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั (หมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 21) 
 

บริษัทคํานวณจํานวนหุ้นเทียบเท่าปรับลดโดยพิจารณาจากราคาตลาด (ราคาถวัเฉล่ียของหุ้นสามญัของบริษัทในระหว่างปี) และ
ราคาตามสิทธิของสิทธิเลือกซือ้หุ้นนัน้การคํานวณนีทํ้าขึน้เพ่ือกําหนดจํานวนหุ้นสามัญท่ีต้องบวกเพิ่มกับหุ้นสามัญท่ีถือโดย
บคุคลภายนอกในการคํานวณกําไรตอ่หุ้นปรับลด โดยไม่มีการปรับปรุงกําไรสทุธิแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามในระหว่างปีสิน้สดุวนัท่ี 
31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทไม่ได้รวมหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเป็นหุ้นสามญั
เทียบเทา่ปรับลดในการคํานวณกําไรต่อหุ้นปรับลด เน่ืองจากราคาใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัมีราคาสงูกว่า
ราคาตลาดถวัเฉล่ียของหุ้นของบริษัทในระหวา่งปีทําให้กําไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐานของบริษัทมีจํานวนเทา่กบักําไรตอ่หุ้นปรับลด 
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25.  ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 
 

รายการท่ีมีสาระสําคญัท่ีรวมอยู่ในการคํานวณกําไรจากการดําเนินงานสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม สามารถนํามาแยกตาม
ลกัษณะได้ดงันี ้ 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2556 2555  2556  2555 
การเปล่ียนแปลงในสนิค้าสําเร็จรูปและงานระหวา่งทํา (4,202) 9,177 (4,201)  9,177 
ซือ้สนิค้าสําเร็จรูป 129,559 1,031,974 129,559  1,031,974 
วตัถดิุบและวสัดสุิน้เปลืองใช้ไป 4,679,616 5,333,872 4,679,616  5,333,872 
ต้นทนุจ้างผลติภายนอก 3,715 1,572 3,715  1,572 
คา่เส่ือมราคา – สนิทรัพย์ท่ีเป็นเจ้าของ 99,968  79,556  96,477  76,053 
ขาดทนุจากการปรับลดมลูคา่สินค้าคงเหลือ 396  12,500  -  12,500 
หนีส้งสยัจะสญู – ลกูหนีก้ารค้า (กลบัรายการ) (10,216)  (5,967)  (8,213)  287 
หนีส้งสยัจะสญู – เงินทดรองจ่ายคา่สนิค้า -  9,000  -  9,000 
คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังาน 103,458  114,073  101,558  111,596 
คา่ขนสง่และจดัจําหน่าย 58,710 68,805 58,710  68,805 
(กําไร) ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ 40,029 (33,168) 40,029  (33,168) 
(กําไร) ขาดทนุจากการจําหน่ายสนิทรัพย์ 2,047 (3) 2,047  (3) 
คา่นายหน้าขายคา่โฆษณาและสง่เสริมการขาย 4,545 10,917 4,545  10,917 
 

26. ข้อมูลทางการเงนิจาํแนกตามส่วนงาน 
 

ข้อมลูทางการเงินจําแนกตามสว่นงาน จะแสดงข้อมลูเก่ียวกบัผลติภณัฑ์และบริการประเภทตา่งๆ ของบริษัท 
 

ข้อมลูส่วนงานดําเนินงานท่ีนําเสนอนีส้อดคล้องกบัรายงานภายในของบริษัทท่ีผู้ มีอํานาจตดัสินใจสงูสดุด้านการดําเนินงานได้รับ
และสอบทานอย่างสม่ําเสมอเพ่ือใช้ในการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงานและประเมินผลการดําเนินงานของสว่น
งาน 
 

ผลการดําเนินงานและสนิทรัพย์และหนีส้นิตามสว่นงานเป็นรายการท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกบัสว่นงานหรือท่ีสามารถปันสว่นให้สว่น
งานได้อยา่งสมเหตสุมผล 
 

กลุม่บริษัทดําเนินธุรกิจภายใต้สว่นงานดําเนินงานจํานวน 2 สว่นงาน ดงันี ้
 

1. การผลิตและจําหน่ายเหล็กแปรรูป และบริการตัดและแปลงสภาพเหล็ก (บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) และ               
บริษัท เอส ที ซี สตีล จํากดั) 

2. การบริการประกอบติดตัง้โครงสร้างเหลก็ และก่อสร้างโรงงาน (บริษัท เอเซีย เมทลัแฟบบริเคชัน่ จํากดั) 
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26. ข้อมูลทางการเงนิจาํแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 
 

อย่างไรก็ตามบริษัท เอเซีย เมทลัแฟบบริเคชัน่ จํากดั ได้หยดุดําเนินธุรกิจและกลุม่บริษัทได้ยกเลิกส่วนงานบริการประกอบติดตัง้
โครงสร้างเหลก็และก่อสร้างโรงงานแล้วตัง้แต่ปี 2554 จึงไม่ได้มีการเสนอข้อมลูทางการเงินจําแนกตามส่วนงานดําเนินงานในงบ
การเงินนี ้

 

บริษัทและบริษัทย่อยดําเนินธุรกิจในสว่นงานทางภมิูศาสตร์เดียวคือในประเทศไทย จึงไม่ได้มีการเสนอข้อมลูทางการเงินจําแนก
ตามสว่นงานทางภมิูศาสตร์ในงบการเงินนี ้
 

ข้อมลูเก่ียวกบัลกูค้ารายใหญ่ 
 

สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 กลุม่บริษัทมีรายได้จากลกูค้ารายใหญ่หนึ่งรายเป็นจํานวนเงิน 601.88 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่น
ร้อยละ 11.10 ของยอดขายในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (2555 : จํานวนเงิน 845.16 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 
11.57 ของยอดขายในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) 
 

27. เคร่ืองมือทางการเงนิ 
 

ก) นโยบายการบริหารความเส่ียงทางการเงิน 
 

กลุ่มบริษัทมีความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนและความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 
กลุม่บริษัทจะพิจารณาเลือกใช้เคร่ืองมือและอนพุนัธ์ทางการเงินเพ่ือบริหารความเส่ียงดงักลา่วตามความเหมาะสม 
 

กลุม่บริษัทไมมี่นโยบายประกอบธุรกรรมตราสารอนพุนัธ์ทางการเงินเพ่ือการเก็งกําไรหรือเพ่ือการค้า 
 

ข) ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 
 

กลุม่บริษัทมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้เน่ืองจากมีเงินฝากและมีหนีส้ินกบัสถาบนัการเงิน อย่างไรก็ตามเน่ืองจากสินทรัพย์และ
หนีส้นิทางการเงินดงักลา่วสว่นใหญ่จดัอยูใ่นประเภทระยะสัน้ กลุม่บริษัทเช่ือวา่ความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ในตลาดในอนาคต
จะไม่ส่งผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่อผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของกิจการ  ดงันัน้กลุ่มบริษัทจึงมิได้ใช้ตราสาร
อนพุนัธ์ทางการเงินเพ่ือป้องกนัความเส่ียงดงักลา่ว 
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27. เคร่ืองมือทางการเงนิ (ต่อ) 
 

ค) ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน  
 

กลุม่บริษัทมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเน่ืองจากยอดซือ้บางสว่นเป็นสกลุเงินตราต่างประเทศ การซือ้และการนําเข้าวตัถดิุบ
และสินค้าบางส่วนจะต้องจ่ายชําระเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐ สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมียอดซือ้ท่ีเป็นสกุล
เงินตราตา่งประเทศมีมลูค่าคิดเป็นเงินบาทประมาณ 3,395 ล้านบาท บริษัทพิจารณาป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนโดย
การซือ้สญัญาอตัราแลกเปล่ียนลว่งหน้าตามความเหมาะสม 
 

ณวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีหนีส้ินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศจํานวน 8.07 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึง่ได้ทําสญัญาป้องกนัความ
เส่ียงไว้แล้ว (หมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 14) 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษัทมีหนีส้ินทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีไม่ได้ทําการป้องกนัความเส่ียงจํานวน 9.68 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ (31 ธนัวาคม 2555: 34.89 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) 

 

ง) ความเส่ียงด้านการให้สนิเช่ือ 
 

กลุ่มบริษัทมีความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลกูค้า อย่างไรก็ตามเน่ืองจาก กลุ่มบริษัทมีฐานของลกูค้าท่ีหลากหลาย
และมีจํานวนมากราย ดังนัน้กลุ่มบริษัทจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายอย่างเป็นสาระสําคัญจากการเก็บหนีจ้ากลูกหนี ้
เหลา่นัน้ กลุม่บริษัทได้ประมาณคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู โดยอาศยัการประเมินผลของฝ่ายบริหารเก่ียวกบัความสามารถในการจ่าย
ชําระหนีข้องลกูหนีท่ี้คงค้างอยู ่ณ วนัสิน้ปี 

 

จ) มลูคา่ยติุธรรม 
 

ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนีส้ินทางการเงิน อันได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น เงินให้กู้ ยืมและเงินกู้ ยืมมีมลูคา่ใกล้เคียงกบัมลูคา่ยติุธรรม 
 

28. ภาระผูกพันและหน้ีสนิที่อาจจะเกดิขึน้ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 
 

ก) ภาระผกูพนัตามรายจ่ายฝ่ายทนุ 
 

- บริษัทมีภาระผกูพนัในด้านการซือ้เคร่ืองจกัรเป็นจํานวนเงิน 4,969,133 บาท และ 554,490 ดอลลาร์สหรัฐ (31 ธันวาคม2555: 
7,026,283 บาท และ 1,771,940 ดอลลาร์สหรัฐ) 

- บริษัทมีภาระผกูพนัเพ่ือจ่ายพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์จํานวน 80,000 ดอลลาร์สหรัฐ 
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28. ภาระผูกพันและหน้ีสนิที่อาจจะเกดิขึน้ (ต่อ) 
 

ข) สญัญาเช่าและสญัญาบริการ 
 

บริษัทมีสญัญาเช่าอาคารสํานกังานแห่งใหม่โดยมีภาระผกูพนัตามสญัญาท่ีจะต้องจ่ายในอนาคตทัง้สิน้รวม 6,268,385 บาท(31 
ธนัวาคม 2555:  ไมมี่) ดงันี ้

ปี บาท 

2557 2,350,644 
2558 2,350,644 
2559 1,567,097 

 

ค) ภาระผกูพนัจากการลงทนุ 
 

บริษัทมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัการชําระเงินลงทนุในบริษัท เอเซีย เมทลัแฟบบริเคชัน่ จํากดัสว่นท่ียงัไม่เรียกชําระอีกร้อยละ 50 คิด
เป็นเงิน 11.0 ล้านบาท (31 ธนัวาคม 2555: 11.0 ล้านบาท) 
 

ง) ภาระผกูพนัตามเลตเตอร์ออฟเครดิต 
 

กลุ่มบริษัทมีภาระผกูพนัจากการเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต เพ่ือสัง่ซือ้สินค้าจํานวนเงิน 7.80 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ (31 ธันวาคม 
2555: ไมมี่) 
 

จ)     หนงัสือคํา้ประกนัท่ีออกโดยธนาคาร 
 

กลุม่บริษัทและบริษัทมีหนงัสือคํา้ประกนัท่ีออกโดยธนาคาร เพ่ือคํา้ประกนัการจ่ายชําระค่าใช้ไฟฟ้าและระบบสาธารณปูโภคของ
กลุม่บริษัทและบริษัทเป็นจํานวน 7,915,000 บาทและ 7,010,000 บาท ตามลําดบั (31 ธันวาคม 2555: 7,915,000 บาทและ 
7,010,000 บาท) 
 

29.  การบริหารจัดการทุน  
 

วตัถปุระสงค์ในการบริหารจดัการทนุท่ีสําคญัของบริษัทและบริษัทย่อย คือ การจดัให้มีซึง่โครงสร้างทางการเงินท่ีเหมาะสมและการ
ดํารงไว้ซึง่ความสามารถในการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ือง 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนีส้ินต่อทุนเท่ากับ 0.80:1 และ 1.08:1 ตามลําดับ และบริษัทมี
อตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุเทา่กบั 0.80:1 และ 1.08:1 ตามลําดบั 
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30. การจัดประเภทบัญชีใหม่ 
 

รายการบญัชีบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 และวนัท่ี 1 มกราคม 2555 ได้ถกูจดัประเภทบญัชีใหม่
เพ่ือให้สอดคล้องกบัการแสดงรายการในงบการเงินสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 โดยมีการจดัประเภทบญัชีใหมด่งัตอ่ไปนี ้

 31 ธนัวาคม 2555 (พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
 

ก่อนจดั
ประเภทใหม ่

จดัประเภท
ใหม ่

หลงัจดั
ประเภทใหม ่

ก่อนจดัประเภท
ใหม ่

จดัประเภท
ใหม ่

หลงัจดั
ประเภทใหม่

งบแสดงฐานะการเงนิ 
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น -บริษัทอ่ืน 833,230 18,495 851,725 830,066 17,720 847,786
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น -กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 15,753 30 15,783 14,258 40 14,298
สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 22,796 (18,525) 4,271 21,986 (17,760) 4,226
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น -บริษัทอ่ืน 267,242 78,162 345,404 266,644 72,027 338,671
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น -กิจการท่ีเก่ียวข้องกั 185 101 286 645 642 1,287
เจ้าหนีอ่ื้น 78,263 (78,263) - 72,669 (72,669) -

 

 1 มกราคม 2555 (พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
 

ก่อนจดั
ประเภทใหม ่

จดัประเภท
ใหม ่

หลงัจดั
ประเภทใหม ่

ก่อนจดัประเภท
ใหม ่

จดัประเภท
ใหม ่

หลงัจดั
ประเภทใหม่

งบแสดงฐานะการเงนิ 
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น -บริษัทอ่ืน 1,069,233 10,881 1,080,114 1,069,233 9,051 1,078,284
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น -กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 1,617 23 1,640 122 33 155
สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 19,599 (10,904) 8,695 17,744 (9,084) 8,660
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น -บริษัทอ่ืน 54,678 64,798 119,476 52,619 63,671 116,290
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น -กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั - 338 338 - 661 661
เจ้าหนีอ่ื้น 65,136 (65,136) - 64,332 (64,332) -

 


