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เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 

 

ในรอบปี 2554 ทีผา่นมา สภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยขยายตวัเพียงร้อยละ 0.1 เมือเทียบกบัปี 

2553 ทีขยายตวัร้อยละ 7.8 จากวิกฤตมหาอทุกภยันําทว่มในไตรมาสที 4/2554 สง่ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ สงัคม 

และภาคอตุสาหกรรม โดยเฉพาะนิคมอตุสาหกรรมหลายแหง่ทีเป็นศนูย์กลางการผลิตของอตุสาหกรรมตอ่เนือง อาทิเช่น

กลุม่อตุสาหกรรมเครืองใช้ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิคส์ และกลุม่อตุสาหกรรมผู้ผลิตชินสว่นยานยนต์ ทีใช้เหลก็เป็นวตัถดุิบใน

การผลติสนิค้า สําหรับปี 2554 ปริมาณการใช้เหลก็ในประเทศรวม 12.57 ล้านตนั  

  

ในด้านการลงทนุ นกัลงทนุต่างชาติยงัให้ความสําคญัด้านการลงทนุในภมิูภาคอาเซียน ซงึประกอบไปด้วย

ประเทศไทย ลาว กมัพชูา เวียดนาม สงิคโปร์ บรูไน มาเลเซีย ฟิลปิปินส์ อินโดนีเซีย และสาธารณรัฐสหภาพพม่า ทีมีการ

รวมตวักนัเป็นประชาคมอาเซียน เพือเปิดตลาดการค้าเสรีในปี 2558 ซงึจะเป็นโอกาสด้านการค้า การลงทนุ และการ

พฒันาเศรษฐกิจในระดบัภมิูภาคอาเซียนให้แข็งแกร่งมากยิงขนึ 

 

ผมในนามประธานกรรมการ บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั(มหาชน) ขอขอบคณุทา่นผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ ลกูค้า ผู้บริหาร 

และพนกังานทกุทา่น รวมถงึผู้ ทีมีสว่นสนบัสนนุการดําเนินธุรกิจของบริษัท ทําให้ผลการดําเนินงานของบริษัทมีความ

เจริญก้าวหน้าเป็นไปด้วยดี บริษัทให้ความสําคญัตอ่การกํากบัดแูลกิจการทีดี (Good Corporate Governance)  มีความ

รับผิดชอบตอ่สงัคมและสงิแวดล้อม (Corporate Social Responsibility) โดยได้เข้าร่วมกิจกรรมตา่งๆ ของชมุชน ซงึเป็น

นโยบายของบริษัทฯ ทีได้ปฎิบตัิมาอยา่งสมําเสมอ ตลอดจนการให้ความสําคญัเพือพฒันาบคุลากรและการบริหารจดัการ

ภายในองค์กรให้มีประสทิธิภาพมากยิงขนึ  

 

สดุท้ายนีผมต้องขอขอบคณุคณะกรรมการบริษัท ผู้ ถือหุ้นทกุทา่น ทีให้การสนบัสนนุบริษัทด้วยดีเสมอมา 

 

 

      ขอแสดงความนบัถือ 

           
     (นายวีระชยั  สธีุรชยั) 

       ประธานกรรมการ 

 

 

 

 

 สารจากประธานกรรมการ 
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เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 

                                                                                           

 ในปี 2554 ผลการดําเนินงานของบริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) มีรายได้รวม 6,571.49 ล้านบาท เพิมขนึ

ร้อยละ 30.72 หรือจํานวน 1,544.16 ล้านบาท และมีกําไรสทุธิรวม 110.33 ล้านบาท เพิมขนึร้อยละ 36.36 หรือ 29.42 

ล้านบาท เมือเทียบกบัผลประกอบการในปี 2553 ยอดรายได้รวมของบริษัทเพิมขนึ สืบเนืองจากสภาวะเศรษฐกิจของปี 

2554 ตงัแตไ่ตรมาสที 1 ถงึไตรมาสที 3 ทกุกลุม่อตุสาหกรรมมีการขยายตวัไปในทิศทางทีดี ตวัเลขการสง่ออกเพิมขนึ     

สง่ผลให้ภาพรวมของอตุสาหกรรมเติบโต รายได้เฉลียตอ่หน่วยสนิค้าเพิมขนึ และในไตรมาสที 4 กลุม่อตุสาหกรรมตอ่เนือง 

และลกูค้าของบริษัทบางสว่นได้รับผลกระทบจากมหาอทุกภยันําทว่มกรุงเทพ และโรงงานในนิคมอตุสาหกรรมหลายๆ แหง่ 

ซงึบริษัทได้มีมาตรการเตรียมความพร้อม และมีการนําเข้าวตัถดุิบจากตา่งประเทศ เพือรองรับกลุม่ลกูค้าทีได้รับผลกระทบ

จากภยัธรรมชาติดงักลา่ว 
 
ในด้านการขยายกําลงัการผลติ และงานก่อสร้างของโรงงานสาขาพนสันิคม ได้ดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จใน

สว่นอาคารคลงัสนิค้ารวม 3 โรงงาน มีพืนทีผลิตและจดัเก็บสนิค้ารวม 35,000 ตารางเมตร และได้ติดตงัเครืองจกัรสําหรับ

ศนูย์บริการเหลก็แล้วเสร็จ เริมให้บริการตงัแตเ่ดือนพฤษภาคม 2554 ทีผา่นมา สําหรับกลุม่ลกูค้าผู้ผลิตเครืองใช้ไฟฟ้า และ

กลุม่ลกูค้าผู้ผลิตชินสว่นยานยนต์  

 

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคณุทา่นผู้ ถือหุ้น ลกูค้า พนัธมิตรทางการค้า สถาบนัการเงินทงัใน

ประเทศ และตา่งประเทศ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และทกุภาคสว่นทีเกียวข้องทีได้ให้การสนบัสนนุการดําเนิน

กิจกรรมของบริษัทด้วยดีเสมอมา ขอขอบคณุผู้บริหาร และพนกังานทกุทา่นทีได้ปฏิบตัิหน้าทีด้วยความรับผิดชอบ และด้วย

ความร่วมมือร่วมใจทีจะพฒันาศกัยภาพขององค์กรในทกุด้าน เพือสร้างมลูค่าสว่นเพิมให้กบัผู้ ถือหุ้น ผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย 

และสงัคมโดยรวม และขอให้ทกุทา่นเชือมนัวา่ บริษัทจะมุง่มนัดําเนินธุรกิจให้บงัเกิดผลประโยชน์สงูสดุ และพฒันาองค์กร

ให้มีความเจริญก้าวหน้าอยา่งมนัคงตอ่เนืองตลอดไป   

  

 

      ขอแสดงความนบัถือ 

          
 

              (นายชศูกัดิ ยงวงศ์ไพบลูย์) 

                                กรรมการผู้จดัการ 

 

 

สารจากกรรมการผู้จัดการ 
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คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) ประกอบไปด้วยกรรมการทีเป็นอิสระ 3 ทา่น 

กรรมการบริหารฝ่ายการเงิน และเลขานกุารของบริษัทเป็นผู้ประสานงาน ได้รับการแตง่ตงัจากคณะกรรมการบริษัท ให้

ปฏิบตัิหน้าทีในการสอบทานข้อมลูตา่งๆ ทีเกียวข้องกบัการรายงานทางการเงิน การตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบ

โดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต พร้อมกนันี คณะกรรมการตรวจสอบได้สง่เสริมและผลกัดนัให้บริษัท มีการปฏิบตัิตามข้อพงึ

ปฏิบตัิทีดีของบริษัทจดทะเบียน เพือให้บริษัทมีการกํากบัดแูลกิจการทีดี ตลอดจนให้การแนะนําในเรืองการบริหารความ

เสียง และระบบควบคมุภายในทีดีตอ่ผู้บริหาร 

  

 ในปี 2554 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชมุทงัสนิ 5 ครัง เป็นการประชมุกบัผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เพือ

สอบทานระบบบญัชีและการควบคมุภายใน ตลอดจนข้อมลูรายงานทางการเงินก่อนนําเสนอตอ่สาธารณชน และประชมุ

ผู้ตรวจสอบภายในเพือสอบทานความเสียงและกําหนดแผนการตรวจสอบภายในประจําปี รวมทงัประชมุอย่างอิสระกบั

ฝ่ายบริหาร เพือปรึกษา และปฎิบตัิตามข้อบงัคบัของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แหง่

ประเทศไทย 

 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเหน็วา่การควบคมุภายในของบริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) มี

ประสทิธิภาพเพียงพอ ทีทําให้มนัใจได้วา่สนิทรัพย์ของบริษัท มีการป้องกนัและรักษาเป็นอย่างดี การบนัทกึรายการทาง

บญัชีมีความเหมาะสม และทรัพยากรได้ถกูใช้อยา่งมีประสทิธิภาพ คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอตอ่คณะกรรมการ

บริษัท ให้แตง่ตงันางสาวนงราม  เลาหอารีดิลก ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที 4334 และนายประดิษฐ์ รอดลอยทกุข์ ผู้สอบ

บญัชีรับอนญุาต เลขที 218 บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ตอ่ไปสําหรับรอบปีบญัชีสนิสดุ 31 

ธนัวาคม 2555 ซงึการแตง่ตงัผู้สอบบญัชีและคา่สอบบญัชีนีขึนอยูก่บัการอนมุตัิของผู้ ถือหุ้นในการประชมุสามญัประจําปี

ของบริษัท ทีจะมีขนึในวนัที 30 เมษายน 2555 

 

 

                                                                                
         พลตํารวจเอก จมุพล มนัหมาย 

          ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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ข้อมลู ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2554 

        งบการเงินโดยรวม 

                                   (ล้านบาท) 

   2552 2553 2554 
สินทรัพย์หมนุเวียน 1,595.78 2,452.61 2,949.32 

ทีดินอาคารและอปุกรณ์ 912.85 999.74 1,04.87 
สินทรัพย์รวม 2,565.28 3,489.12 4,142.90 
 

รวมหนีสินหมนุเวียน 1,072.59 1,938.16 2,540.43 

หนีสินรวม 1,135.31 1,978.25 2,558.43 

       

จํานวนหุ้นสามญั 479.94 479.94 479.94 

สว่นของผู้ ถือหุ้น 1,422.00 1,507.08 1,584.47 

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,565.28 3,489.12 4,142.90 

       

รายได้ 3,776.74 5,027.33 6.571.50 

ต้นทนุขาย 3,606.45 4,746.63 6,136.77 

กําไรขนัต้น 170.30 280.69 434.73 

คา่ใช้จ่ายขาย 53.67 63.58 82.68 

คา่ใช้จ่ายบริหาร 49.04 62.03 52.57 

รายได้อืน 12.88 20.88 11.55 

กําไรจากการดําเนินงาน 140.51 156.84 230.10 

ดอกเบียจ่าย 28.01 41.66 65.91 

ภาษีจ่าย 9.98 34.26 53.86 
กาํไรสุทธิ 102.51 80.90 110.33 
    

          

         

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

ผลการดาํเนินงานโดยรวม 

ล้านบาท 
3,776.74 5,027.33 6,571.50

1,000
2,000
3,000
4,000
5,000

2552 2553 2554

รายได ้

2,565.28 3,489.12
4,142.90

1,500
2,500
3,500
4,500

2552 2553 2554

สนิทรัพย์

102.51 80.90 110.33

0
100
200

2552 2553 2554

กาํไรสุทธิ

ล้านบาท 

 ล้านบาท 



บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) 

 

 ร า ย ง า น ป ร ะ จาํ ปี  2 5 5 4  หน้า 5 

 

 

  

บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ก่อตงัเมือวนัที 9 มีนาคม 2536 ด้วยทนุจดทะเบียนและเรียกชําระ

แล้วเริมแรก  จํานวน 30 ล้านบาท โดยกลุ่มนายชูศกัดิ ยงวงศ์ไพบูลย์ เพือประกอบธุรกิจเป็นศนูย์บริการเหล็กครบวงจร 

ได้แก่ การจําหน่ายเหล็กม้วน (Coiled) ทงัชนิดรีดร้อน (Hot-Rolled) และชนิดรีดเย็น (Cold-Rolled) รวมทงัรับตดัและ

จําหน่ายเหลก็แผน่ (Sheet) และเหลก็ม้วนสลิต (Slitting Coil) ตามขนาดทีลกูค้ากําหนด และเป็นผู้ผลิตและจําหน่ายเหลก็

รูปพรรณ ได้แก่ ท่อเหลก็ และเหลก็โครงสร้างรูปตวัซี ทีใช้ในอตุสาหกรรมต่าง ๆ โดย ณ วนัที 31  ธันวาคม 2554 บริษัทมี

ทนุจดทะเบียน 549.97 ล้านบาท และเรียกชําระแล้ว 479.93 ล้านบาท และกลุม่ยงวงศ์ไพบลูย์ยงัคงเป็นผู้บริหารและเป็นผู้

ถือหุ้นใหญ่ในสดัส่วนร้อยละ 34.19 ของทุนชําระแล้ว และกลุ่มคณุหญิงปัทมา ลีสวสัดิตระกูล ถือหุ้นในสดัส่วน ร้อยละ

14.39 ของทนุชําระแล้ว รวมทงักลุม่สธีุรชยั ถือหุ้นในสดัสว่น ร้อยละ 17.87 ของทนุชําระแล้ว 

 กลุม่บริษัทประกอบด้วยบริษัทยอ่ย 3 บริษัท คือ  

1. บริษัท เอส ที ซี สตีล จํากดั ถือหุ้นโดยบริษัทร้อยละ 99.99 ซงึดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายท่อเหลก็ทงัชนิด

กลมและชนิดเหลียม ทีมีเส้นผ่าศนูย์กลาง 0.5 นิว (12 มิลลิเมตร) ถึง 1 นิว (25 มิลลิเมตร) โดยมีกําลงัการ

ผลติทอ่เหลก็ทกุชนิดรวม 6,000 ตนัตอ่ปี 

2. บริษัท เอเซียเมทลั แฟบบริเคชนั จํากดั ถือหุ้นโดยบริษัทร้อยละ 55.00 ซึงดําเนินธุรกิจให้บริการออกแบบ

ผลติโครงสร้างเหลก็ และรับเหมาก่อสร้างโรงงาน 

3. บริษัท สางสินค้าผ่านแดนเวียงจันทน์ จํากัด ถือหุ้นโดยบริษัทร้อยละ 40.00 ซึงดําเนินธุรกิจให้บริการ

คลงัสนิค้า โดยบริษัทฯ  ยงัคงอยูใ่นระหวา่งการดําเนินการก่อสร้าง ยงัไมเ่ริมดําเนินธุรกิจ 

บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) ได้แบ่งผลิตภัณฑ์และบริการออกตามลกัษณะการประกอบธุรกิจเป็น 2 

ประเภท ดงันี 

1. ศนูย์บริการเหลก็ 

บริษัทให้บริการจดัหาผลิตภณัฑ์เหล็กในลกัษณะศนูย์บริการเหล็ก ทงัเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน และเหล็ก

แผ่นรีดเย็นชนิดม้วน จําหน่ายให้แก่ ผู้ ค้าส่งเหล็ก และลกูค้าทีเป็นโรงงานเหล็กต่าง ๆ ซึงลกูค้าจะนําไปใช้ในการแปรรูปเป็น

ชินงานเหลก็ต่าง ๆ ต่อไป รวมถึงการให้บริการรับตดัเหล็กตามขนาดต่าง ๆ ทีลกูค้าต้องการ และเป็นตวัแทนจําหน่ายเหล็ก

ชนิดต่างๆ เพือตอบสนองความต้องการทีจะใช้ในงานอตุสาหกรรม โดยเน้นการบริการก่อน และหลงัการขาย  บริษัทมุ่งเน้น

การสร้างความพงึพอใจของลกูค้าโดยคํานึงถึงคณุภาพของสินค้าเป็นอนัดบัแรก ซงึในปี 2554 บริษัทมีรายได้จากการจดัหา

ผลติภณัฑ์เหลก็ คิดเป็นร้อยละ 45.31 ของรายได้รวม 

2. การแปรรูปผลติภณัฑ์เหลก็ 

บริษัทให้บริการตดัเหล็กเป็นเหล็กม้วนสลิต เหล็กแผ่น และแปรรูปเหล็กรูปพรรณ ได้แก่ ท่อเหล็ก และเหล็ก

โครงสร้างรูปตวัซี ซงึในปี 2554 บริษัทมีรายได้จากการแปรรูปผลติภณัฑ์เหลก็ คิดเป็นร้อยละ 54.05 ของรายได้รวม  

กลุม่บริษัทมีกําลงัการผลติและจําหน่ายเหลก็ทกุประเภทในปัจจบุนัรวม 300,000 ตนัตอ่ปี โดยแบ่งออกเป็นกําลงั

การผลิตของบริษัท เท่ากบั 294,000 ตนัต่อปี และของบริษัทย่อย 6,000 ตนัต่อปี ซงึในสว่นของบริษัท แบ่งออกเป็น กําลงั

ข้อมูลทวัไป 
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การผลติเหลก็ม้วนสลติ 54,000 ตนัต่อปี กําลงัการผลิตเหลก็แผ่น 105,000 ตนัต่อปี กําลงัการผลิตท่อเหลก็ 75,000 ตนัต่อ

ปี และกําลงัการผลติเหลก็โครงสร้างรูปตวัซี 66,000 ตนัต่อปี โดยในปี 2554 บริษัทใช้กําลงัการผลิตรวมร้อยละ 43.90 ของ

กําลงัการผลติรวม สว่นกําลงัการผลิตของบริษัทย่อย เป็นกําลงัการผลิตท่อเหลก็ทงัชนิดกลมและชนิดเหลียม 6,000 ตนัต่อ

ปี ซงึในปี 2554ใช้กําลงัการผลติร้อยละ 67.53 ของกําลงัการผลติ   

บริษัทจดัซือเหลก็แผ่นรีดร้อนซงึเป็นวตัถดุิบหลกัในการผลิตจากผู้ผลิตเหลก็แผ่นรีดร้อนในประเทศ ได้แก่ บริษัท

ในกลุ่ม บมจ.สหวิริยาสตีล อินดสัตรี,บริษัทในกลุ่ม บมจ.จี สตีล และบมจ.จีเจสตีล โดยบริษัทจัดจําหน่ายสินค้าให้แก่

ลกูค้าภายในประเทศทงัหมด ซงึลกูค้าของบริษัทสามารถแบง่ออกเป็น 2 กลุม่ คือ กลุม่ผู้ ค้าสง่เหลก็ เป็นกลุม่ผู้ ดําเนินธุรกิจ

ค้าส่งเหลก็ทงัในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ซงึมลูค่าการจําหน่ายให้แก่ลกูค้ากลุม่นีคิดเป็นร้อยละ 50 ของรายได้รวมของ

บริษัท และกลุ่มผู้ ประกอบการในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ อุตสาหกรรมเครืองใช้ไฟฟ้า 

อตุสาหกรรมยานยนต์ เป็นต้น ซึงมลูค่าการจําหน่ายให้แก่ลกูค้ากลุม่นีคิดเป็นร้อยละ 50 ของรายได้รวมของบริษัท และ

บริษัทไมมี่การขายสนิค้าให้ลกูค้ารายใดรายหนงึเกินร้อยละ 15 ของรายได้รวมของบริษัท 

บริษัทเน้นความสําคญัของคุณภาพของสินค้าและการบริการ รวมทงัการจัดส่งสินค้าทีตรงต่อเวลา โดยสินค้า

เหลก็โครงสร้างรูปตวัซี และท่อเหลก็ ของบริษัทได้รับเครืองหมายมาตรฐานอตุสาหกรรมจากกระทรวงอตุสาหกรรม พร้อม

กนันีบริษัทใช้ระบบการบริหารงานคณุภาพในการผลิต ISO 9001 : 2008 มาใช้ในการบริหารงาน เพือเป็นการยืนยนัต่อ

ลกูค้าถงึการให้ความสําคญัในคณุภาพของสนิค้าและบริการของบริษัททงัในปี 2554 บริษัทเริมใช้ระบบการบริหารคณุภาพ 

TS 16949 และในปี 2555 คาดว่าจะได้รับการรับรองระบบ TS 16949  นอกจากนีบริษัทยงัได้เตรียมการก่อสร้างอาคาร

สําหรับการฝึกอบรมพนักงานทีโรงงานแห่งที 2 (พนสันิคม) เพือเป็นการยกระดบัมาตรฐานการผลิตและการบริหารการ

จดัการของบริษัทในอนาคตอยา่งยงัยืน  

ผลการดําเนินงานในปีทีผา่นมา บริษัทมีรายได้จากการขายและการบริการเท่ากบั 6,571.49 ล้านบาท โดยมีกําไร

สทุธิเท่ากบั 110.33 ล้านบาท ณ วนัที 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีสินทรัพย์รวม เท่ากบั 4,142.90 ล้านบาท หนีสินรวม

เทา่กบั 2,558.43 ล้านบาท และสว่นของผู้ ถือหุ้น เท่ากบั 1,584.47 ล้านบาท และบริษัทมีทนุจดทะเบียน 549.97 ล้านบาท 

แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน  549.97 ล้านหุ้น  มลูค่าทีตราไว้หุ้นละ 1 บาท  และมีทนุจดทะเบียนทีเรียกชําระแล้ว 

479.93 ล้านบาท  
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1. ความเสียงในการประกอบธุรกจิ 

 

• ความเสียงจากการพงึพงิผู้ผลติรายใหญ่ 
ในปี 2554 บริษัทซือเหลก็แผ่นรีดร้อน (Hot Rolled Coil) ซงึเป็นวตัถดุิบหลกัเกือบทงัหมด จากผู้ผลิตเหลก็แผ่น

รีดร้อนรายใหญ่ของประเทศไทย 3 กลุม่  คือ  กลุม่ บมจ. สหวิริยา สตีลอินดสัตรี กลุ่ม บมจ.จี สตีล  และกลุ่ม บมจ.จีเจ

สตีล คิดเป็นมลูค่ารวมทงัสินร้อยละ 65.61 ของยอดการซือทงัหมด อีกทงัมียอดการสงัซือสินค้าโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ

จาก บริษัท เหลก็สยามยามาโตะ จํากดั ซงึเป็นโรงงานผู้ผลิตเหลก็โครงสร้างรายใหญ่ทีสดุในประเทศ คิดเป็นมลูค่าร้อยละ 

3.17 ของยอดการซือทงัหมด  และจากการทีบริษัทมีการสงัซือสนิค้าจากผู้ผลิตรายใหญ่ในประเทศในสดัสว่นทีสงูเมือเทียบ

กบัการสงัซือทงัหมดดงักลา่วข้างต้น รวมทงัมาตรการทางภาษีในการตอบโต้การทุ่มตลาดทีมีการต่ออายอุอกไปอีก จึงเป็น

อปุสรรคสําคญัในการนําเข้าสินค้า อาจทําให้บริษัทมีความเสียงจากการขาดแคลนวตัถดุิบในกรณีทีผู้ผลิตทงัสามรายไม่

สามารถจัดส่งวตัถุดิบให้กับบริษัทได้ตามกําหนดและบริษัทไม่สามารถจัดหาวตัถุดิบจากแหล่งอืนเข้ามาทดแทนได้ทัน

แผนการผลติสนิค้าตามทีได้รับคําสงัซือสนิค้าจากลกูค้า 

 จากความสมัพนัธ์ทีดีของบริษัทฯ กับบริษัทผู้ผลิตเหล็กและบริษัทผู้ แทนจําหน่าย ประกอบกับบริษัทมีการ

วางแผนและนโยบายในการจดัเก็บสินค้าคงคลงัให้เหมาะสมกบัภาวะเศรษฐกิจและมีการจดัเก็บอย่างน้อย 30 ถึง 60 วนั 

เพือให้มีปริมาณเพียงพอต่อการผลิต ทําให้บริษัทเชือว่าจะไม่ได้รับผลกระทบหรือความเสียหายใด ๆ ในการสงัซือวตัถดุิบ

จากผู้ผลิตดงักล่าว อีกทงับริษัทได้มีการเตรียมสงัซือสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาทดแทนในกรณีทีขาดแคลนวตัถดุิบจาก

ในประเทศ  

 

• ความเสียงจากการผันผวนของราคาวัตถุดบิ 
ในปี 2554 บริษัทมีรายได้จากการจําหน่ายเหลก็แผน่รีดร้อนชนิดม้วน และเหลก็แปรรูปทีเป็นผลิตภณัฑ์จากเหลก็

แผน่รีดร้อนชนิดม้วน คิดเป็นร้อยละ 68.07 ของรายได้รวมของบริษัท ซงึผลิตภณัฑ์เหลก็ทีจําหน่ายนนั มลูค่าของวตัถเุหลก็

คิดเป็นร้อยละ 95 ของต้นทนุขาย ซึงมีการเปลียนแปลงของราคาตามภาวะราคาตลาดโลก ตามอปุสงค์และอปุทานของ

ผู้ผลิต และผู้ใช้เหลก็ทวัโลก และปัจจยัอืนๆ ทีมีผลกระทบต่อราคา เช่น อตัราแลกเปลียน อตัราภาษีนําเข้า ซงึรวมทงัการ

กําหนดค่าธรรมเนียมพิเศษ (Surcharge) เป็นต้น ทําให้ต้นทนุของวตัถดุิบของบริษัทมีความผนัผวนตามภาวะของราคา

เหลก็ในประเทศและทวัโลกตลอดเวลา ซงึบริษัทอาจเกิดความเสียงหากบริษัทไม่สามารถปรับราคาขายสินค้าตามต้นทนุที

เปลียนแปลงได้ 

อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการติดตามความเคลือนไหวของราคาวตัถุดิบอย่างใกล้ชิด เพือใช้เป็นแนวทางในการ

บริหารจดัการสงัซือวตัถดุิบให้สอดคล้องกบัปริมาณความต้องการของสินค้าจากลกูค้าของบริษัท รวมถึงการกําหนดราคา

ขายสนิค้าของบริษัทนนั บริษัทจะพิจารณาต้นทนุขายควบคูก่บัราคาตลาดในขณะนนั โดยหากราคาวตัถดุิบมีแนวโน้มปรับ

ขึน บริษัทจะเพิมปริมาณการสังซือวัตถุดิบ และบริษัทจะใช้นโยบายต้นทุนบวกกําไร คือ การนําต้นทุนวัตถุดิบ รวม

คา่ใช้จ่ายต่าง ๆ ทีเกิดขึนรวมกบักําไร มากําหนดราคาขาย ทําให้บริษัทสามารถรักษาสว่นต่างของกําไรได้ เนืองจากบริษัท

จะทําการปรับราคาขายสินค้าเป็นระยะ ๆ ตามราคาวัตถุดิบทีมีการปรับราคา และหากราคาวัตถุดิบมีแนวโน้มปรับลง 

ปัจจัยความเสียง 
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บริษัทลดปริมาณการสงัซือวตัถดุิบ และจะเร่งการจําหน่ายวตัถดุิบและสินค้าสําเร็จรูปให้เร็วขึน เพือเป็นการระบายสินค้า

คงเหลือให้เร็วทีสดุ ซึงจากการติดตามความเคลือนไหวของราคาวตัถดุิบและนโยบายการกําหนดราคาขายดงักล่าว ทําให้

การเปลียนแปลงด้านราคาวตัถดุิบไม่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริษัทอย่างมีนยัสําคญัอย่างเช่นในปี 2551 ถึงปี 

2554 ทีราคาวตัถดุิบมีความผนัผวนของราคาอย่างมากแต่จากการบริหารต้นทนุอย่างเหมาะสมของบริษัทจึงทําให้บริษัท

ยงัคงรักษาผลกําไรของบริษัทไว้ได้โดยได้รับผลกระทบเพียงเลก็น้อยเทา่นนั 

 
2.2 ความเสียงด้านการบริหาร การจัดการ 
 

• ความเสียงจากการให้เครดติลูกค้า 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2554 บริษัทมีลกูหนีคงค้าง 1,070.85 ล้านบาท คิดเป็นอตัราร้อยละ16.29 ของรายได้รวม

ของบริษัทในปี 2554  มีระยะเวลาในการเก็บหนีเฉลียที 59.18 วนั ลกูหนีทีมียอดค้างชําระโดยยงัไมถ่งึกําหนดชําระจํานวน 

647.56 ล้านบาท ค้างชําระไมเ่กิน 90 วนัจํานวน 409.11 ล้านบาท รวมเป็น 1,056.67 ล้านบาทคิดเป็นอตัราร้อยละ 98.82 

ของยอดลกูหนีทงัสนิ บริษัทอาจเกิดความเสียงจากการทีลกูค้าไมส่ามารถชําระคา่สนิค้าตามเงือนไขทีตกลงไว้ได้ หรือชําระ

เงินลา่ช้ากวา่ระยะเวลาทีตกลงไว้ ซงึอาจทําให้บริษัทฯ ประสบปัญหาสภาพคลอ่ง หรือเกิดความสญูเสียทางการเงิน 

 อยา่งไรก็ตามบริษัทฯ มีข้อปฏิบตัิในการพิจารณาให้เครดิตแก่ลกูค้า กลา่วคือ พิจารณาจากประวตัิลกูค้า การจ่าย

ชําระหนี และการจํากดัวงเงินการให้เครดิต อีกทงับริษัทยงัมีกลุม่ฐานลกูค้าทีหลากหลายและมีจํานวนมากราย โดยบริษัทฯ 

มิได้ให้เครดิต และวงเงินกบัลกูค้ารายใด หรือกลุม่ใดเป็นกรณีพิเศษทงัสนิ ทงันีเพือเป็นการป้องกนัความเสียงใด ๆ ที อาจ

เกิดขนึ  นอกจากนียงัตงับญัชีสํารองเผือหนีสงสยัจะสญูไว้สําหรับลกูหนีทีค้างชําระนานและในปีทีผา่นมา บริษัทไมมี่การ

การตงัคา่เผือหนีสญูเพิมเองจากไมมี่ลกูหนีรายได้ค้างชําระเป็นระยะเวลานานๆเพิมเติม แตมี่การรับชําระจากลกูหนีทีค้าง

ชําระเป็นเวลานานกลบัมาได้จํานวน 4.5 ล้านบาท 

 

• ความเสียงจากอัตราดอกเบีย 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2554 บริษัทมีหนีสนิระยะสนัค้างชําระทงัสิน 2,540.42 ล้านบาท และเป็นหนีทีเกิดจาก

การกู้ ยืมจากสถาบนัการเงินเป็นจํานวน 2,391.45 ล้านบาท ซงึสว่นใหญ่เป็นเงินกู้ ระยะสนัในรูปแบบของตวัสญัญาใช้เงิน 

มีอตัราดอกเบียตงัแตร้่อยละ 1.70 ถงึร้อยละ 4.35 ตอ่ปี และมีกําหนดชําระ ระหว่าง 1-3 เดือน เพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน

สําหรับการสงัซือสินค้าจากโรงงานผู้ผลิตเหล็ก และหากอตัราดอกเบียในประเทศมีปรับเพิมขึน จะทําให้ต้นทนุค่าใช้จ่าย

ด้านดอกเบียของบริษัทสงูขนึ อาจจะสง่ผลกระทบตอ่ผลการดําเนินงานของบริษัทได้  

อยา่งไรก็ตาม จากการทีบริษัทมีสนิค้าทีหลากหลายสามารถตอบสนองตามความต้องการของลกูค้าได้อย่าง

ทนัที ทําให้บริษัทสามารถเพิมยอดขายได้ถงึร้อยละ 30.71 เมือเทียบกบัปีทีผา่นมา ทําให้บริษัทมีความสามารถในการชําระ

ดอกเบียจ่ายได้ โดยในปี 2554 บริษัทมีต้นทนุทางการเงิน(ดอกเบีย)อยู่ที 65.91 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ1.00 ของรายได้

จากการขายและบริการ โดยกลุม่บริษัทเชือว่าความผนัผวนของอตัราดอกเบียในตลาดในอนาคตไม่สง่ผลกระทบอย่างเป็น

สาระสําคญัตอ่ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของกิจการ 
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 ร า ย ง า น ป ร ะ จาํ ปี  2 5 5 4  หน้า 9 

• ความเสียงจากอัตราแลกเปลียน 

ในปี 2554 และ ปี 2553 บริษัทมีมลูคา่การสงัซือสนิค้าจากตา่งประเทศคิดมลูคา่ประมาณร้อยละ 56.20 

และร้อยละ 22.61 ของมลูคา่ทีสงัซือทงัหมด ตามลําดบั โดยเป็นการสงัซือในเงินสกลุดอลลาร์สหรัฐ จงึทําให้บริษัทมีความ

เสียงจากการผนัผวนของอตัราแลกเปลียน ทีผา่นมาบริษัทได้ใช้ตราสารอนพุนัธ์เพือลดความไม่แน่นอนของกระแสเงินสด

ในอนาคตทีเกิดจากการเปลียนแปลงของอตัราแลกเปลียนเงินตราตา่งประเทศ โดยใช้กลยทุธ์ในการป้องกนัความเสียงคือ 

การทําสญัญาซือขายอตัราแลกเปลียนไว้ลว่งหน้าตามความเหมาะสม   ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2554 มีสญัญาคงค้าง 

จํานวน 20,367,298 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ อยา่งไรก็ตามเนืองจากภาวะในปี 2554 มีความผนัผวนของอตัราแลกเปลียน

เป็นอยา่งมากถึงแม้มีการใช้เครืองมือในการป้องกนัความไว้แล้วก็ตามบริษัทยงัมีผลขาดทนุจากอตัราแลกเปลียน ณ วนัที

สนิงวดบญัชีเป็นจํานวนเงิน 62,456,222 บาท  (ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2553 ไมมี่สญัญาซือขายลว่งหน้าคงค้าง ) 

ในอนาคต บริษัทคาดวา่จะยงัคงต้องสงัซือสนิค้าจากตา่งประเทศตอ่ไป ดงันนั บริษัทจะยงัคงรักษานโยบาย

ลดผลกระทบจากความเสียงในอตัราแลกเปลียนโดยวิธีดงักลา่วต่อไปตามความเหมาะสมของสภาวการณ์ในขณะนนั ๆ  
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ประวัตคิวามเป็นมา 

 

บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ก่อตงัเมือวนัที 9 มีนาคม 2536 ด้วยทนุจดทะเบียนและเรียกชําระ

แล้วเริมแรก จํานวน 30 ล้านบาท โดยมีวตัถปุระสงค์การจดัตงัเพือประกอบธุรกิจเป็นศนูย์บริการเหลก็ คือ การนําเหลก็ม้วน

ขนาดใหญ่มาตดัเป็นแผน่หรือม้วนตามขนาดทีลกูค้าต้องการ  รวมทงัผลติและจําหน่ายเหลก็รูปพรรณทีใช้ในอตุสาหกรรม

ตา่งๆ ได้แก่ ทอ่เหลก็ และเหลก็รูปตวัซี  

การเปลียนแปลงและพฒันาการทีสําคญัของบริษัท 

ปี 2536 บริษัทประกอบกิจการศนูย์จําหน่ายเหลก็ในลกัษณะซือมาและขายไป 

ปี 2547   บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากดั และเพิมทนุจดทะเบียนจาก 150 ล้านบาทเป็น 200 ล้านบาท และ

เปลียนแปลงมลูค่าทีตราไว้ (PAR) จากราคาหุ้นละ 100 บาท เป็นราคาหุ้นละ 1 บาท โดยกําหนดให้มีการเสนอ

ขายหุ้นเพิมทนุทีออกใหมแ่ก่ประชาชน จํานวน 50 ล้านหุ้น 

ปี 2548    บริษัทได้เพิมทุนจดทะเบียนจาก 200 ล้านบาท เป็น 400 ล้านบาท เพือเสนอขายแก่ผู้ ถือหุ้นเดิมในราคา 1 

บาท เพือรองรับความเจริญเติบโตของบริษัท 

ปี 2550  บริษัทได้เพิมทนุจดทะเบียนจาก 400 ล้านบาท เป็น 550 ล้านบาท เพือเสนอขายแก่ประชาชนทวัไปและผู้ ถือหุ้น

เดิม และเพือรองรับการแปลงสภาพของใบสําคญัแสดงสทิธิ  

ปี 2551 บริษัทขยายกลุม่ลกูค้าและผลติภณัฑ์เหลก็เพิมขนึ เช่น  ในกลุม่อตุสาหกรรมยานยนต์ และกลุม่เครืองใช้ไฟฟ้า 

ปี 2553 บริษัทได้ปรับปรุงมาตรฐานการผลิตเพิมขึน โดยเป็นศูนย์บริการเหล็กทีสามารถรองรับการผลิตเหล็กในกลุ่ม

อตุสาหกรรมยานยนต์ และกลุม่อตุสาหกรรมเครืองใช้ไฟฟ้า 

 บริษัทได้รับรางวลั BEST VENDOR AWARD จากบริษัท ไทยซมัซงุ อิเลคโทรนิค จํากดั    

ปี 2554 บริษัทมีการเปลียนแปลงดงันี 

 บริษัทได้ปรับปรุงมาตรฐานการผลิตเพิมขึน และเปิดดําเนินการเป็นศนูย์บริการเหล็กทีสามารถรองรับการผลิต

เหล็กในกลุ่มอตุสาหกรรมยานยนต์ และกลุ่มอตุสาหกรรมเครืองใช้ไฟฟ้า ณ โรงงานแห่งที 2 (พนสันิคม) และ

สามารถเพิมกลุม่ลกูค้าในอตุสาหกรรมยานยนต์และเครืองใช้ไฟฟ้าเพิมขนึ  
 
 ภาพรวมการประกอบธุรกจิของกลุ่มบริษัท 

 

โครงสร้างกลุม่บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2554 

 

 
 
 

 

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 แฟบบริเคชัน 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) ทงัชนิดรีดร้อน (Hot-Rolled) 

และชนิดรีดเย็น (Cold-Rolled) เหลก็เคลือบสงักะสี (GI) เหลก็เคลือบอลซูิงค์(GL) เหลก็เคลือบสี และเป็นผู้แปรรูป

ผลติภณัฑ์เหลก็ ได้แก่ เหลก็แผ่น (Sheet) เหลก็ม้วนสลิต (Slitting Coil) ทอ่เหลก็ทีมีเส้นผา่ศนูย์กลาง 1 นิว (25 มิลลเิมตร) 

ถงึ 4 นิว (100 มิลลเิมตร) เหลก็โครงสร้างรูปตวัซี รวมทงับริการจดัสง่สนิค้าให้แก่ลกูค้า โดยมีกําลงัผลิตติดตงั จํานวน 

294,000 ตนัตอ่ปี ซงึแบง่กําลงัผลติเป็น เหลก็แผ่น 105,000 ตนัตอ่ปี เหลก็ม้วนสลติ 54,000 ตนัตอ่ปี ทอ่เหลก็ 69,000 ตนั

ตอ่ปี และเหลก็รูปตวัซี 66,000 ตนัตอ่ปี 
 
บริษัท เอส ที ซี สตีล จาํกัด 
ประกอบธุรกิจผลติและจําหน่ายทอ่เหลก็ทงัชนิดกลมและชนิดเหลียม ทีมีเส้นผา่ศนูย์กลาง 0.5 นิว (12 

มิลลเิมตร) ถงึ 1 นิว (25 มิลลเิมตร) โดยมีกําลงัผลติติดตงัทอ่เหลก็ทกุชนิดรวม 6,000 ตนัตอ่ปี 
 

บริษัท เอเซียเมทัล แฟบบริเคชัน จาํกัด 
ประกอบธุรกิจให้บริการออกแบบผลติโครงสร้างเหลก็ และรับเหมาก่อสร้าง โดยทีมงานบริษัท เอเซียเมทลั แฟบบ

ริเคชนั จํากดั สร้างผลงานทีมีคณุภาพได้มาตรฐาน 
 

บริษัท สางสนิค้าผ่านแดนเวียงจันทน์ จาํกัด 
ประกอบธุรกิจให้บริการคลงัสนิค้า  
 

 โครงสร้างรายได้ของบริษัท 

โครงสร้างรายได้ของบริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย ดงันี 

 
มลูคา่การจําหน่าย 2552 2553 2554 

 ล้านบาท สดัสว่น ล้านบาท สดัสว่น ล้านบาท สดัสว่น 

• ศนูย์บริการเหลก็       

  1. บริการจดัหาผลิตภณัฑ์เหลก็ 1,900.10 50.31 2,495.67 49.64 2,977.50 45.31 

  2. บริการรับตดัเหลก็ 1.15 0.03 0 0 0 0 

  รวมรายได้ศนูย์บริการเหลก็ 1,901.25 50.34 2,495.67 49.64 2,977.50 45.31 

• การแปรรูปผลิตภณัฑ์เหลก็       

  1. เหลก็แผ่น 739.03 19.56 889.65 17.70 1,070.76 16.29 

  2. เหลก็ม้วนสลิต 170.84 4.52 337.79 6.72 432.12 6.58 

  3. ทอ่เหลก็ 521.36 13.80 701.19 13.95 1,362.22 20.73 

  4. เหลก็โครงสร้างรูปตวัซี 431.76 11.43 591.29 11.76 686.67 10.45 

  รวมรายได้การแปรรูป 1,862.99 49.32 2,519.92 50.12 3,551.77 54.05 

• อืน ๆ* 12.50 0.33 11.74 0.24 42.23 0.64 

รวมมลูคา่การจําหน่ายทงัหมด 3,776.74 100.00 5,027.33 100.00 6,571.50 100.00 

หมายเหต ุ:  * รายได้อืน ๆ ได้แก่ การจําหน่ายเศษเหลก็ทีเกิดจากกระบวนการผลิต 
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เป้าหมายในการดาํเนินธุรกจิของบริษัท 
บริษัทกําหนดเป้าหมายทีจะเป็นผู้ ผลิตท่อเหล็กทีมีคุณภาพ เนืองจากบริษัทเล็งเห็นถึงความสําคัญของ

อุตสาหกรรมท่อเหล็กซึงมีการเติบโตในอัตราทีสูงมากในปัจจุบันและอนาคต จากการเติบโตของอุตสาหกรรมก่อสร้าง 

อตุสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ อตุสาหกรรมยานยนต์ และอตุสาหกรรมเครืองใช้ไฟฟ้า 

นอกจากการเป็นผู้ผลิตท่อเหล็กทีมีคุณภาพแล้ว บริษัทยงัมุ่งเน้นทีจะเป็นศูนย์บริการเหล็กครบวงจร กล่าวคือ 

การทีบริษัทสามารถให้บริการผลิตเหล็กรูปพรรณต่างๆ ได้ตามขนาดทีลกูค้ากําหนด ได้แก่ เหล็กแผ่น เหล็กม้วน ทําให้

ลกูค้าได้รับความสะดวกในการซือสินค้าจากการทีลกูค้าสามารถกําหนดให้บริษัทผลิตสินค้าตามขนาดทีต้องการใช้ โดยมี

การปรับปรุงพฒันามาตรฐานของบริษัทอยู่ตลอดเวลา ทงัในด้านความรู้ความสามารถของบคุลากรและเครืองจกัรทีใช้ใน

การผลติ  

  รวมถงึบริษัทยงัมีนโยบายพฒันาคณุภาพ ความน่าเชือถือในผลติภณัฑ์ การบริการของบริษัท รวมทงัคํานงึถงึ

สภาวะแวดล้อมทงัภายในและภายนอกของบริษัท โดยการนําระบบการบริหารงานคณุภาพในการผลติ ISO 9001:2008

เข้ามาใช้ในการบริหารงาน ซงึปัจจบุนัมีการปรับมาตรฐานไปสู ่TS 16949 เพือขยายกลุม่ลกูค้าไปยงัอตุสาหกรรมยานยนต์ 

และสร้างความมนัใจให้แก่ลกูค้าวา่ สนิค้าทีซือไปจากบริษัทเป็นสนิค้าทีได้มาตรฐานและบริษัทมีการพฒันาคณุภาพและ

เพิมศกัยภาพให้กบัพนกังานของบริษัทอยา่งตอ่เนือง 
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ลักษณะผลติภัณฑ์และบริการ 
บริษัทแบง่ลกัษณะผลติภณัฑ์และบริการของบริษัทและบริษัทยอ่ยออกเป็น 2 ประเภท ดงันี 
 
1) การจัดหาผลติภัณฑ์เหลก็ 

บริษัทให้บริการจดัหาผลติภณัฑ์เหลก็ในลกัษณะศนูย์บริการเหลก็ ทงัเหลก็แผ่นรีดร้อนชนิดม้วนและเหลก็แผ่นรีด

เยน็ชนิดม้วน เหลก็เคลือบสงักะสี เหลก็เคลือบสี ทงัในประเทศและตา่งประเทศ เพือจําหน่ายให้แก่ ผู้ ค้าสง่เหลก็ และลกูค้า

ทีเป็นโรงงานอตุสาหกรรมเหลก็ต่างๆ ซงึลกูค้าจะนําไปใช้ในการแปรรูปเป็นชินงานเหลก็ต่าง ๆ ต่อไป รวมถึงการให้บริการ

รับตดัเหลก็ตามขนาดตา่ง ๆ ทีลกูค้าต้องการ 

สว่นการซือสนิค้าจากตา่งประเทศในปี 2554 มีการนําเข้าสนิค้าจากประเทศเกาหลี จีน และเวียดนามซงึเป็น

ผลติภณัฑ์เหลก็รีดร้อน เหลก็รีดเยน็ เหลก็เคลือบ และเหลก็เคลือบสีเพือจําหน่ายให้กบักลุม่ลกูค้าในอตุสาหกรรม

เครืองใช้ไฟฟ้า,อตุสาหกรรมก่อสร้าง และอตุสาหกรรมยานยนต์ประมาณร้อยละ 56.20 ของยอดการซือทงัหมดของบริษัท 
 
2) การแปรรูปผลิตภัณฑ์เหลก็ 
 
2.1 เหลก็ม้วนสลิต (Slitting Coil)  

บริษัทให้บริการตดัเหล็กเป็นเหล็กม้วนสลิต ซึงเป็นการนําเหล็กม้วน (Coil) มาตดัเป็นแถบเลก็ตามความกว้างที

ลกูค้ากําหนดและม้วนกลบัเพือจําหน่าย โดยบริษัทมีเครืองจกัรสําหรับการตดัเหลก็เป็นเหลก็ม้วนสลิต (Slitting Coil) โดย

บริษัทมีกําลงัการผลิตติดตงัเท่ากบั 195,000 ตนัต่อปีโดยแบ่งเป็นการผลิตเพือเป็นวตัถดุิบสําหรับรองรับ การผลิตเป็นท่อ

เหล็กและผลิตภณัฑ์โครงสร้างรูปตวัซี จํานวน 141,000 ตนัต่อปี และการผลิตเพือขายจํานวน 54,000 ตนัต่อปี ซึงในปี 

2554 บริษัทใช้กําลงัการผลติเทา่กบัร้อยละ 34.32  ของกําลงัการผลติติดตงั 

 

2.2 การผลติเหลก็แผน่ (Cutting Sheet) 

บริษัทให้บริการตดัเหล็กแผ่น ซึงเป็นการนําเหล็กม้วน นํามาตดัเป็นเหล็กแผ่นตามความกว้างและความยาวที

ลกูค้ากําหนด บริษัทสามารถตดัเหลก็ตามความกว้างได้ตงัแต่ 600 ถึง 1,500 มิลลิเมตร และตามความยาวตงัแต่ 300 ถึง 

6,100 มิลลิเมตร โดยบริษัทมีเครืองจกัรสําหรับการตดัเหลก็แผ่น (Cutting Sheet) ซงึบริษัทมีกําลงัการผลิตติดตงัเท่ากบั 

105,000  ตนัตอ่ปี ซงึในปี 2554 บริษัทใช้กําลงัการผลติเทา่กบัร้อยละ 34.32  ของกําลงัการผลติติดตงั 

 

2.3 ผลิตภณัฑ์ท่อเหลก็ (Steel Pipe)  

บริษัทผลิตและจําหน่ายท่อเหล็กสําหรับใช้ในอตุสาหกรรมต่างๆ ปัจจบุนั บริษัทมีเครืองจกัรสําหรับการผลิตท่อ

เหลก็ซงึสามารถผลิตท่อเหลก็ได้ตงัแต่เส้นผ่าศนูย์กลาง 12  มิลลิเมตรถึง 100 มิลลิเมตร โดยวิธีการนําเหลก็แผ่นรีดร้อน

ชนิดม้วนทีตดัตามความกว้างทีกําหนดมาทําการขึนรูปและเชือมเหลก็แผ่นด้วยคลืนความถีสงูซงึเป็นเครืองจกัรทีทนัสมยั

และมีประสทิธิภาพในการผลติ ทําให้ทอ่เหลก็ของบริษัทมีคณุภาพและเป็นทียอมรับของลกูค้า โดยบริษัทมีกําลงัการผลิต

ติดตงั เท่ากบั 75,000 ตนัต่อปี ซึงในปี 2554 บริษัทใช้กําลงัการผลิตเท่ากบัร้อยละ 67.53 ของกําลงัการผลิตติดตงั ท่อ

การประกอบธุรกจิแต่ละสายผลิตภณัฑ์ 
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เหล็กของบริษัททีผลิตมีรูปแบบทงัทรงกลม สีเหลียมจตัรัุส และสีเหลียมผืนผ้า ซึงบริษัทสามารถผลิตได้ตามความกว้าง

และความยาวทีลกูค้ากําหนด  

 

2.4 ผลิตภณัฑ์เหลก็โครงสร้างรูปตวัซี  

บริษัทผลติและจําหน่ายเหลก็โครงสร้างรูปตวัซี  โดยการนําเหลก็ม้วนสลติ (Slitting Coil) ทีตดัตามขนาดมาขึน

รูปในลกัษณะรูปตวัซี ซงึจะนําไปใช้ในอตุสาหกรรมก่อสร้างเพือใช้เป็นโครงสร้างหลงัคา บริษัทมีเครืองจกัรสําหรับการผลติ

เหลก็โครงสร้างรูปตวัซี จํานวน 6 เครือง โดยมีกําลงัการผลิตติดตงั เทา่กบั 66,000 ตนัตอ่ปี ซงึในปี 2554 บริษัทใช้กําลงั

การผลติเทา่กบัร้อยละ 40.13  ของกําลงัการผลติติดตงั 

 

ในปี 2554 บริษัทจดัจําหน่ายสินค้าให้แก่ลกูค้าภายในประเทศ ร้อยละ 99.22 ของรายได้จากการจําหน่ายและ

บริการ และจําหน่ายสินค้าให้แก่ลกูค้าในต่างประเทศ ซงึเป็นผู้ประกอบการในอตุสาหกรรมต่าง ๆ  ร้อยละ0.78 ของรายได้

จากการจําหน่ายและบริการ  
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ทรัพย์สนิถาวรหลักทีใช้ในการประกอบธุรกจิ 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2554 บริษัทมีทรัพย์สนิถาวรหลกัทีใช้ในการประกอบธุรกิจ ดงันี 

                                หน่วย : ล้านบาท 

ประเภท/ลกัษณะทรัพย์สิน ลกัษณะกรรมสิทธิ มลูคา่ตามบญัชี ภาระผกูพนั 

1. ทีดิน 

 -เนือที 16 ไร่ 3 งาน 5 ตารางวา 

 ทีตงั : เลขที 55, 55/1 หมู่ 2 ซอยวดัหนามแดง ถนนศรี

นครินทร์ ตําบลบางแก้ว อําเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ 

  -เนือที 100 ไร่ 85 ตารางวา* 

        ทีตงั  เลขที 90/1 หมู่ที 10 ตําบลสระสีเหลียม อําเภอพนสั

นิคม จงัหวดัชลบรีุ 

-เนือที 80 ไร่ 28 ตารางวา** 

        ทีตงั  เลขที 90/1 หมู่ที 10 ตําบลสระสีเหลียม อําเภอพนสั

นิคม จงัหวดัชลบรีุ 

       -เนือที 17 ไร่ 34 ตารางวา 

         ทีตงั เลขที 90/1 หมู่ที 10 ตําบลสระสีเหลียม อําเภอพนสั

นิคม จงัหวดัชลบรีุ 

       -เนือที 3 ไร่ 82 ตารางวา 

       ทีตงั  : เลขที 6/10 หมู่ 1 ซอยวดัหนามแดง  ถนนศรีนครินทร์ 

ตําบลบางแก้ว อําเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ  

 

บริษัทเป็นเจ้าของ 

 

 

บริษัทเป็นเจ้าของ 

 

 

บริษัทเป็นเจ้าของ 

 

 

บริษัทเป็นเจ้าของ 

 

 

เป็นของบริษัท STC 

 

 

 

 

112.71 

 

 

44.59 

 

 

2.11 

 

 

6.18 

 

 

21.23 

 

 

 

 

(1).จดจํานองวงเงิน 400 ล้านบาท 

 

 

(2).จดจํานองวงเงิน 600 ล้านบาท 

 

 

ไม่มี 

 

 

ไม่มี 

 

 

(3).จดจํานองวงเงิน 250 ล้านบาท 

 

2. อาคารโรงงาน 3 แห่ง 

 -อาคารโรงงานของบริษัท 

 ทีตงั : เลขที 55, 55/1 หมู่ 2 ซอยวดัหนามแดง ถนนศรี

นครินทร์ ตําบลบางแก้ว อําเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ 

 -อาคารโรงงานชลบรีุของบริษัท* * 

        ทีตงั  เลขที 90/1 หมู่ที 10 ตําบลสระสีเหลียม อําเภอพนสั

นิคม จงัหวดัชลบรีุ 

 -อาคารโรงงานของบริษัทย่อย 

 ทีตงั : เลขที 6/10 หมู่ 1 ซอยวดัหนามแดง ถนนศรีนครินทร์ 

ตําบลบางแก้ว   อําเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ 

 

บริษัทเป็นเจ้าของ 

 

 

บริษัทเป็นเจ้าของ 

 

 

เป็นของบริษัท STC 

 

103.00 

 

 

248.18 

 

 

  22.35 

 

(1).จดจํานองวงเงิน 400 ล้านบาท 

 

 

(2).จดจํานองวงเงิน 600 ล้านบาท 

 

 

(3).จดจํานองวงเงิน 250 ล้านบาท 

 

3. เครืองจกัรและอปุกรณ์   

4. เครืองจกัร 

5. ยานพาหนะ 

6. เครืองตกแตง่และเครืองใช้สํานกังาน 

บริษัทเป็นเจ้าของ 

  เป็นของบริษัท STC 

บริษัทเป็นเจ้าของ 

บริษัทเป็นเจ้าของ 

447.29 

4.64 

14.24 

8.39 

ไม่มี 

ไม่มี 

ไม่มี 

ไม่มี 

                                          รวม 1,034.87  

 

ทรัพย์สินทใีช้ในการประกอบธุรกิจ 
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นโยบายการลงทุนและการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 

 นโยบายการลงทนุของบริษัท คือ บริษัทจะพิจารณาลงทนุในธุรกิจทีเกือหนนุและเอือประโยชน์ต่อการทําธุรกิจ

ของบริษัทหรือเป็นธุรกิจซึงอยู่ในอตุสาหกรรมทีมีแนวโน้มเจริญเติบโตและจะคํานึงถึงอตัราผลตอบแทนทีได้รับจากการ

ลงทนุเป็นสําคญั และบริษัทจะควบคมุดแูลโดยจะสง่กรรมการเข้าไปเป็นตวัแทนตามสดัสว่นการถือหุ้น และหากเป็นบริษัท

ร่วม บริษัทจะไม่เข้าไปควบคมุดแูลมากนกัเพียง แต่จะสง่ตวัแทนจากบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทนนั ๆ ทงันีจํานวน

ตวัแทนจากบริษัททีเข้าไปเป็นกรรมการจะขนึอยูก่นัสดัสว่นการถือหุ้นของบริษัท  
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รายชือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนครังลา่สดุ วนัที 27 เมษายน 2554 (มลูคา่ทีตราไว้หุ้นละ 1 บาท) 

ลําดบัที ชือ / สกลุ จํานวนหุ้น % ของจํานวนหุ้นทงัหมด 

1 กลุม่นายชศูกัดิ  ยงวงศ์ไพบลูย์   

นายชศูกัดิ  ยงวงศ์ไพบลูย์ 76,700,000 15.98 

นางสาวเพญ็จนัทร์  โยธินอปุไมย 40,000,000 8.33 

นายพรเทพ                 โยธินอปุไมย 47,435,800 9.88 

รวมกลุม่นายชศูกัดิ     ยงวงศ์ไพบลูย์ 164,135,800 34.19 

2 คณุหญิงปัทมา           ลีสวสัดิตระกลู  69,000,000 14.38 

3 กลุม่นายวีระชยั    สธีุรชยั   

นายวีระชยั                 สธีุรชยั 45,800,000 9.54 

นายวินท์                    สธีุรชยั 40,000,000 8.33 

รวมกลุม่นายวีระชยั    สธีุรชยั 85,800,000 17.87 

4 นายชนาธิป                ไตรวฒิุ 20,000,000 4.17 

5 นายสมพล                  วอ่งเวศน์ 17,275,200 3.60 

6 นางสาวอรวรรณ         พงศ์ธญัลกัษณ์ 9,705,000 2.02 

7 นายปราโมช                เกิดปัญญา 7,813,600 1.63 

8 นายพงษ์จรัส               ทองม ี 5,385,000 1.12 

9 นายพิชิต                     ฉตัรสกลุวงศ์ 5,104,000 1.06 

10 MR.LEE JUI-CHUAN 5,056,600 1.05 

11 นายสมศกัดิ                ลีจงเพิมพนู         4,995,000 1.04 

 รวม 394,270,200 82.15 
 

 
นโยบายประวัตกิารจ่ายเงนิปันผลในรอบ 3 ปีทีผ่านมา 
 

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น ในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษี เว้น

แต่ในกรณีทีบริษัทมีโครงการจะลงทุนในโครงการอืน สําหรับบริษัทย่อยก็มีนโยบายจ่ายเงินปันผลเหมือนกับบริษัท 

กลา่วคือ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัทในอตัราไมน้่อยกวา่ร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษี เว้นแต่ในกรณีทีบริษัทย่อย

นนัมีโครงการจะลงทนุในโครงการอืน ในปี 2552 บริษัทมีกําไรสทุธิ 102.51 ล้านบาท บริษัทไม่ได้จ่ายปันผลเนืองจากการ

ขยายโรงงานแหง่ทีสอง ทีพนสันิคม ยงัไมแ่ล้วเสร็จยงัต้องใช้เงินลงทนุอีกมาก 

ในปี 2553 บริษัทมีกําไรสทุธิ 80.90 ล้านบาท บริษัทได้จ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานปี 2553 ให้แก่ผู้

ถือหุ้นทีมีชือปรากฏอยูใ่นทะเบียนหุ้นของบริษัท ณ วนัที 27 เมษายน 2554 ในอตัราหุ้นละ 0.07 บาท รวมเป็นเงิน 33.59 

ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 41.52 ของกําไรสทุธิ  ไมเ่ป็นไปตามนโยบายเนืองจากการขยายงานโรงงานแหง่ทีสองยงัไมแ่ล้ว

เสร็จ โดยบริษัทจ่ายปันผลในวนัที 9 พฤษภาคม 2554   

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
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ในปี 2554  บริษัทมีกําไรสทุธิ 110.33 ล้านบาท คณะกรรมการมีความเหน็เสนอให้ทีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการ

จ่ายปันผล ในอตัราหุ้นละ 0.08 บาท รวมเป็นเงิน 38.39  ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 34.79 ของกําไรสทุธิ ไมเ่ป็นไปตาม

นโยบาย เนืองจากการขยายงานโรงงานแหง่ทีสองยงัไมแ่ล้วเสร็จ โดยทงันีเมือได้รับการอนมุตัิจากทีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น

ประจําปี 2555 แล้ว บริษัทจะจ่ายปันผลในวนัที 8 พฤษภาคม 2555   
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  โครงสร้างการจัดการ 

คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการและ

ผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวฒิุทีมีคณุสมบตัิครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน 

จํากดั พ.ศ. 2535 และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ว่าด้วย

เรือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นทีออกใหม่ และข้อกําหนดเกียวกับผู้บริหารของบริษัททีออก

หลกัทรัพย์ คณะกรรมการบริษัทมีรายชือดงัตอ่ไปนี 

 คณะกรรมการบริษัท (Committee) 
รายชือคณะกรรมการบริษัท ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2554  ประกอบด้วย 

ชือ-สกลุ ตําแหน่ง 

1. นายวีระชยั สธีุรชยั ประธานกรรมการ 

2. นายชศูกัดิ ยงวงศ์ไพบลูย์ กรรมการ  

3. นายธนกร ฤทธิบนัลือ กรรมการ  

4. นางสาวเพญ็จนัทร์ โยธินอปุไมย กรรมการ  

5. นางสาวธารดี เพียรสมัฤทธิ กรรมการ  

6.  นายชนาธิป ไตรวฒิุ กรรมการ 

7. พลตํารวจเอกจมุพล มนัหมาย ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 

8. นางไทศิกา ไพรสงบ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 

9. เรือตรีหญิงสรีุ บรูณธนิต กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 

    

 โดยมีนางสายฝน  แสงดีแน่ เป็นเลขานกุารบริษัท 

 
กรรมการผู้มีอาํนาจลงนาม 

 กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัท  ประกอบด้วย 

1.นายชศูกัดิ  ยงวงศ์ไพบลูย์   

2.นางสาวเพญ็จนัทร์ โยธินอปุไมย  

3.นางสาวธารดี  เพียรสมัฤทธิ  

กรรมการสองในสามคนลงลายมือชือร่วมกนัและประทบัตราสําคญัของบริษัท 

 
ขอบเขต อาํนาจหน้าทีของคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที และความรับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้นเกียวกบัการดําเนินธุรกิจของบริษัท การกํากบัดแูล

ให้การบริหารจดัการเป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายทีกําหนดไว้ อนัก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้นและผู้ มีส่วนได้

เสียทกุฝ่าย โดยให้อยูใ่นกรอบของการมีจริยธรรมทีดี  

โครงสร้างการจัดการ 
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 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าทีปฏิบตัิ  และรับผิดชอบในการจดัการบริษัท ให้ เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ 

และข้อบังคับ ตลอดจนมติของทีประชุมผู้ ถือหุ้ นทีชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซือสัตย์สุจริตและระมัดระวัง  รักษา

ผลประโยชน์ของบริษัท  เว้นแต่ในเรืองทีต้องได้รับอนุมัติจากทีประชุมผู้ ถือหุ้ นก่อนดําเนินการ เช่น เรืองทีกฎหมาย

กําหนดให้ต้องได้รับมติทีประชมุผู้ ถือหุ้น  การทํารายการเกียวโยงกนั และการซือหรือขายสินทรัพย์ทีสําคญัตามกฎเกณฑ์

ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามทีหน่วยงานราชการอืนๆ  กําหนด เป็นต้น ทังนี คณะกรรมการบริษัทอาจ

มอบหมาย ให้กรรมการคนหนงึ หรือบคุคลอืนไปปฏิบตัิการอย่างหนึงอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัทก็ได้  พิจารณา และ

อนมุตัิกิจการอืนๆ ทีสําคญั อนัเกียวกบับริษัทหรือทีเหน็สมควรจะดําเนินกิจการนนัๆ เพือให้เกิดประโยชน์แก่บริษัท 

เว้นแต่เรืองดังต่อไปนี จะกระทําได้ต่อเมือได้รับอนุมัติจากทีประชุมผู้ ถือหุ้ นก่อน ทังนีกําหนดให้รายการที

กรรมการหรือบุคคลทีอาจมีความขดัแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อืนใดกบับริษัท

หรือบริษัทยอ่ย ให้กรรมการซงึมีสว่นได้เสียในเรืองนนั ไมมี่สทิธิออกเสียงลงคะแนนในเรืองนนั 

• เรืองทีกฎหมายกําหนดให้ต้องได้มติทีประชมุผู้ ถือหุ้น 

• การทํารายการทีกรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายทีกฎหมาย หรือข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ระบใุห้

ต้องได้รับอนมุตัิจากทีประชมุผู้ ถือหุ้น 

• นอกจากนนัในกรณีดงัต่อไปนีจะต้องได้รับความเห็นชอบจากทีประชุมคณะกรรมการและทีประชุมผู้ ถือหุ้น
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทงัหมดของผู้ ถือหุ้นทีเข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

- การขายหรือโอนกิจการของบริษัททงัหมดหรือบางสว่นทีสําคญั 

- การซือหรือรับโอนกิจการของบริษัทอืน หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

- การทํา แก้ไข หรือเลิกสัญญา เกียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททังหมดหรือบางส่วนทีสําคัญ การ

มอบหมายให้บคุคลอืนเข้าจดัการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกบับคุคลอืนโดยมีวตัถปุระสงค์จะแบ่ง

กําไรขาดทนุกนั 

- การแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบัของบริษัท 

- การเพิมทนุ การลดทนุ การออกหุ้นกู้  การควบหรือเลกิบริษัท 

- เรืองอืนใดตามทีกฎหมายกําหนด 

โดยปัจจบุนัคณะกรรมการบริษัทมีขอบเขต หน้าที และความรับผิดชอบ สรุปได้ดงันี 

• จดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจําปี ภายใน 4 เดือนนบัแต่วนัสินสดุรอบระยะเวลาบญัชี

ของบริษัท 

• จดัให้มีการประชมุคณะกรรมการบริษัทอยา่งน้อย 3 เดือนตอ่ครัง 

• จดัให้มีการทํางบดลุและงบกําไรขาดทนุของบริษัท ณ วนัสินสดุรอบระยะเวลาบญัชีของบริษัท ซงึผู้สอบบญัชี

ตรวจสอบแล้ว และนําเสนอตอ่ทีประชมุผู้ ถือหุ้นเพือพิจารณาและอนมุตัิ 

• คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอํานาจให้กรรมการคนหนึงหรือหลายคน หรือบคุคลอืนใดปฏิบตัิการอย่างหนึง

อยา่งใดแทนคณะกรรมการบริษัทได้ โดยอยูภ่ายใต้การควบคมุของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบอํานาจ

เพือให้บคุคลดงักล่าวมีอํานาจตามทีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรและภายในระยะเวลาทีคณะกรรมการ

บริษัทเห็นสมควร ซึงคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิกเพิกถอนเปลียนแปลงหรือแก้ไขบุคคลทีได้รับมอบ

อํานาจหรืออํานาจนนัๆ ได้เมือเหน็สมควร ทงันี คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอํานาจให้คณะกรรมการบริหาร
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มีอํานาจหน้าทีในการปฏิบตัิงานตา่งๆ  โดยมีรายละเอียดการมอบอํานาจตามขอบเขตอํานาจหน้าทีของคณะ

กรรมการบริหาร ซึงการมอบอํานาจนนัต้องไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอํานาจทีทําให้คณะกรรมการบริหาร 

สามารถพิจารณาและอนมุตัิรายการทีตนหรือบคุคลทีอาจมีสว่นได้เสียหรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อืน

ใดทีทํากับบริษัท หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการทีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ที

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนมุตัิไว้แล้ว 

• กําหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท ควบคมุกํากบัดแูลการบริหารและ

การจดัการของคณะกรรมการบริหาร ให้เป็นไปตามนโยบายทีได้รับมอบหมาย เว้นแต่ในเรืองดงัต่อไปนี  ที

คณะกรรมการบริษัทต้องได้รับมติอนมุตัิจากทีประชุมผู้ ถือหุ้นก่อนการดําเนินการ อนัได้แก่ เรืองทีกฎหมาย

กําหนดให้ต้องได้รับมติอนมุตัิจากทีประชมุผู้ ถือหุ้น  

• พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แตง่ตงัคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้ อํานวยการ และคณะกรรมการอืน

ตามความเหมาะสม 

• ติดตามผลการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอยา่งตอ่เนือง 
• กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัท หรือเข้า

เป็นหุ้นสว่นในห้างหุ้นสว่นสามญั หรือเป็นหุ้นสว่นไมจํ่ากดัความรับผิดในห้างหุ้นสว่นจํากดั หรือเป็นกรรมการ

ของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอืนทีประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของ

บริษัท ไม่ว่าจะทําเพือประโยชน์ส่วนตนหรือเพือประโยชน์ผู้ อืน เว้นแต่จะได้แจ้งให้ทีประชุมผู้ ถือหุ้นทราบ

ก่อนทีจะมีมติแตง่ตงั 

• กรรมการต้องแจ้งให้บริษัท ทราบโดยไม่ชกัช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสญัญาทีบริษัท

ทําขนึ หรือมีการเปลียนแปลงจํานวนการถือหุ้นหรือหุ้นกู้ ในบริษัท หรือบริษัทในเครือ 

 

 คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภบิาล ( Audit Committee and Good Governance ) 

รายชือคณะกรรมการตรวจสอบ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2554  ประกอบด้วย 

ชือ-สกลุ ตําแหน่ง 

1. พลตํารวจเอกจมุพล มนัหมาย ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 

2. นางไทศิกา ไพรสงบ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 

3. เรือตรีหญิงสรีุ บรูณธนิต กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 
 
อาํนาจหน้าทีของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขต   อํานาจ  หน้าที  และความรับผิดชอบตามทีได้ รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท รวมทงัการรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัท  สรุปได้ดงันี 

1. สอบทานรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบญัชี

ภายนอกและผู้บริหารทีรับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงินทังรายไตรมาสและประจําปี คณะกรรมการ

ตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ ทีเห็นว่าจําเป็นและเป็นเรือง

สําคญัในระหวา่งการตรวจสอบบญัชีของบริษัทก็ได้ 
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2. สอบทานระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในทีมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบ

ทานร่วมกบัผู้สอบบญัชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน ตลอดจนพิจารณาถึงความเป็นอิสระของหน่วยงาน

ตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานการปฏิบตัิงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนด

ของตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายทีเกียวข้องกบัธุรกิจหลกัทรัพย์ 

4. พิจารณาคดัเลือกและเสนอแต่งตงัผู้สอบบญัชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี

โดยคํานงึถงึความน่าเชือถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสํานกังานตรวจสอบ

บัญชีนัน รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรทีได้รับมอบหมายให้ทําการตรวจสอบบัญชีของบริษัทรวมถึง

พิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชี และมีการประชมุร่วมกบัผู้สอบบญัชีอย่างน้อยปีละ 1 ครัง โดยไม่มี

ฝ่ายจดัการเข้าร่วม 

5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมลูของบริษัทในกรณีทีเกิดรายการเกียวโยงหรือรายการทีอาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ให้มีความถกูต้องและครบถ้วน 

6. ปฏิบัติการอืนใดตามทีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น 

ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสียง ทบทวนการ ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณทาง

ธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวนร่วมกบัผู้บริหารของบริษัทในรายงานสําคญั ๆ ทีต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที

กฎหมายกําหนด ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น 

7. จดัทํารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท ซงึรายงาน

ดงักลา่วลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายการดงักลา่วควรประกอบด้วยข้อมลูดงัตอ่ไปนี 

- ความเห็นเกียวกับกระบวนการจัดทําและการเปิดเผยข้อมลูในรายงานทางการเงินของบริษัทถึงความ

ถกูต้อง ครบถ้วน เป็นทีเชือถือได้ 

- ความเหน็เกียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบริษัท 

- เหตผุลทีเชือวา่ผู้สอบบญัชีของบริษัทเหมาะสมทีจะได้รับการแตง่ตงัตอ่ไปอีกวาระหนงึ 

- ความเห็นเกียวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรัพย์ หรือกฎหมายทีเกียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

- ความเหน็หรือข้อสงัเกตโดยรวมทีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัิหน้าที 

- รายการทีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

- รายงานอืนใดทีเห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทุนทวัไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าทีและความรับผิดชอบที

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

8. รายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจําอย่างน้อยไตร

มาส ละ 1 ครัง 

9. ปฏิบตัิการอืนใดตามทีคณะกรรมการของบริษัท มอบหมายด้วยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

นอกจากนี คณะกรรมการบริษัทได้มีการกําหนดวาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท 

ดงัตอ่ไปนี 

• ประธานกรรมการตรวจสอบ  3    ปี 

• กรรมการตรวจสอบ   3    ปี 
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ทงันี เมือครบวาระการดํารงตําแหน่งแล้ว ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบทีพ้นจากตําแหน่ง 

ตามวาระอาจได้รับการแตง่ตงัให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งได้อีก 
 
 คณะกรรมการบริหาร (Executive Board of Director)  
 

รายชือคณะกรรมการบริหาร ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2554 ประกอบด้วย 

ชือ-สกลุ ตําแหน่ง 

1. นายชศูกัดิ ยงวงศ์ไพบลูย์ ประธานกรรมการบริหาร 

2. นางสาวเพญ็จนัทร์ โยธินอปุไมย กรรมการบริหาร 

3.  นายธนกร ฤทธิบนัลือ กรรมการบริหาร 

4. นางสาวธารดี เพียรสมัฤทธิ กรรมการบริหาร 
 
ขอบเขต อาํนาจ หน้าทีของคณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริหารมีขอบเขต หน้าทีและความรับผิดชอบการบริหารงานในเรืองเกียวกับการดําเนินงาน

ตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัท กําหนดนโยบาย  แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอํานาจการ

บริหารต่างๆ  ของบริษัท หลักเกณฑ์ในการดําเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เพือเสนอให้ทีประชุม

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิและ/หรือให้ความเห็นชอบ รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานของ

บริษัท ตามนโยบายทีกําหนด โดยปัจจบุนัคณะกรรมการบริหาร มีขอบเขต หน้าที และความรับผิดชอบ สรุปได้ดงันี 

 

1.  กําหนดนโยบาย กลยทุธ์ โครงสร้างทางการเงิน และอํานาจการบริหารตา่งๆ เพือให้สอดคล้องและสนบัสนนุตอ่สภาวะ

เศรษฐกิจ 

2. พิจารณาให้ความเหน็ตอ่แผนการดําเนินธุรกิจและการจดัสรรงบประมาณประจําปีตามทีกรรมการผู้จดัการ

เสนอมา เพือนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท 

3. กํากบัดแูลและติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทให้เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพและเหมาะสมกบัภาวะของ

ธุรกิจเพือประโยชน์ตอ่การบริหารกิจการและการดําเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์และ

ข้อบงัคบัของบริษัท 

4. ดําเนินการอืนๆ ตามทีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

5. มีอํานาจในการพิจารณาตดัสนิใจดําเนินการกบัธนาคารในธุรกิจปกติของบริษัท เช่น การกู้ ยืมเงิน รวมถงึการ

ให้หลกัประกนัต่างๆ กบัธนาคาร เป็นต้น  

6.   มีอํานาจในการอนมุตัิค่าใช้จ่ายเพือธุรกรรมตามปกติของบริษัท เช่น ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน และค่าใช้จ่ายใน

การขายและบริหาร โดยมีวงเงินการอนุมตัิรายการดงักล่าวต่อครังไม่เกินกว่ารายการละ 50 ล้านบาท หรือ

ตามวงเงินทีคณะกรรมการกําหนด 

7. จดัสรรเงินบําเหน็จรางวลัซงึได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว แก่พนกังานหรือลกูจ้างของบริษัท หรือ

บคุคลใดๆ ทีกระทํากิจการให้บริษัท 
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ทงันีคณะกรรมการบริหารอาจมอบอํานาจหน้าทีให้พนกังานระดบับริหารของบริษัทมีอํานาจกระทําการในเรือง

ใดเรืองหนึงหรือหลายเรืองตามทีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควรได้ การมอบอํานาจดงักล่าวข้างต้น คณะกรรมการ

บริหารจะต้องปฏิบตัิตามข้อกําหนดและระเบียบวาระตา่ง ๆ ทีได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทในแต่ละครัง และต้อง

ไม่อนมุตัิรายการใด ๆ ทีตนเองหรือบคุคลทีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ มีสว่นได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์ในลกัษณะอืนใดกับบริษัทและบริษัทย่อย และจะต้องนําเสนอรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท

เพือให้คณะกรรมการบริษัทพจิารณา 

นอกจากนี คณะกรรมการบริษัทได้มีการกําหนดวาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการบริหารของบริษัท 

ดงัตอ่ไปนี 

• ประธานกรรมการบริหาร   3    ปี 

• กรรมการบริหาร    3    ปี 

 
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  
รายชือคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2554 

ประกอบด้วย 

ชือ-สกลุ ตําแหน่ง 

1. นางสาวเพญ็จนัทร์ โยธินอปุไมย ประธานคณะกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทนฯ 

2. นางไทศิกา ไพรสงบ กรรมการ 

3. นางสาวธารดี เพียรสมัฤทธิ กรรมการ 
 

โดยมี นางสาวภณิดา เทพยสวุรรณ  เป็นเลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนฯ 

 
ขอบเขต อาํนาจ หน้าทีของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนฯ มีขอบเขต หน้าทีสรุปได้ดงันี 

 

1. กําหนดนโยบาย และหลกัเกณฑ์ เพือเสนอคณะกรรมการบริษัท ในเรืองดงันี 

- วิธีการในการสรรหากรรมการ และกรรมการผู้จดัการ 

- วิธีการจ่ายคา่ตอบแทนและผลประโยชน์อืนทีจ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดุยอ่ย และ

กรรมการผู้จดัการ  

2. คดัเลือกและเสนอชือบคุคลทีมีคณุสมบตัิเหมาะสม เพือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาดงันี 

- กรรมการ 

- กรรมการในคณะกรรมการชดุยอ่ยตา่งๆทีได้รับมอบอํานาจ หน้าที และความรับผิดชอบโดยตรงจาก

คณะกรรมการบริษัทฯ 

-กรรมการผู้จดัการและรองกรรมการผู้จดัการ สําหรับตําแหน่งรองกรรมการผู้จดัการ มอบหมายให้กรรมการ

ผู้จดัการพิจารณาเบืองต้นเพือเสนอคณะกรรมการสรรหา ให้ความเหน็ชอบและเสนอคณะกรรมการบริษัท

พิจารณา 
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3. ดแูลให้คณะกรรมการบริษัท มีขนาดองค์ประกอบทีเหมาะสมกบัองค์กร รวมทงัการปรับเปลียนให้สอดคล้อง

กบัสภาพแวดล้อมทีเปลียนแปลงไป 

4. ดแูลให้กรรมการและกรรมการผู้จดัการ ได้รับคา่ตอบแทนทีเหมาะสมกบัหน้าทีและความรับผิดชอบทีได้รับ

หมอบหมาย 

5. กําหนดแนวทาง นําเสนอ และให้ความเหน็ชอบผลการประเมินการปฏิบตัิงานของกรรมการผู้ อํานวยการเพือ

พิจารณาปรับค่าตอบแทนและการจ่ายเงินรางวลัจงูใจประจําปี 

6. ติดตามการทําแผนสืบทอดตําแหน่งงาน ของตําแหน่ง กรรมการผู้ อํานวยการและรองกรรมการผู้ อํานวยการ

เสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง 

7. รายงานผลการปฏิบตัิงานตอ่คณะกรรมการบริษัทอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง 

8. ดําเนินการอืนๆตามทีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

 
คณะกรรมการบริหารความเสียง  
รายชือคณะกรรมการบริหารความเสียง ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2554 ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและ

ผู้บริหารดงันี 

ชือ-สกลุ ตําแหน่ง 

1. นายชศูกัดิ  ยงวงศ์ไพบลูย์ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสียง 

2. นางไทศิกา ไพรสงบ กรรมการ 

3. นายชนาธิป ไตรวฒิุ กรรมการ 

4. นายชิดชนก โท้มะวงศ์ กรรมการ 

5. นายประวิทย์ ฐิติภทัรยรรยง กรรมการ 
 

โดยมี นางสาวภณิดา เทพยสวุรรณ  เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเสียง 
 
ขอบเขต อาํนาจ หน้าทีของคณะกรรมการบริหารความเสียง 
คณะกรรมการบริหารความเสียง มีขอบเขต หน้าทีสรุปได้ดงันี 

1. กํากบัดแูลให้หน่วยงานตา่งๆกําหนดแผนและดําเนินงานตามแผนการจดัการความเสียง 

2. ให้คําปรึกษา และอนมุตัิหลกัการสําหรับการวางแผนบริหารความเสียงขององค์กร และวางมาตรการในการ

ควบคมุทีเหมาะสม 

3. รับผิดชอบในการประเมินความเสียง จดัทําและกํากบัดแูลการดําเนินการตามแผนการจดัการความเสียงใน

ระดบัองค์กร 

4. เสนอเรืองแก่คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท ให้มีการกําหนดทิศทาง วางกลยทุธ์บริหาร

ความเสียง กําหนดกรอบความเสียงทียอมรับได้ เพือการพิจารณาทบทวน หรือ อนมุตัิ 

5. จดัให้มีการประชมุทบทวนผลการดําเนินงานการบริหารความเสียง พร้อมทงัรายงานผลแก่คณะ

กรรมการบริหารหรือคณะกรรมการบริษัท 
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ผู้บริหาร 
 รายชือผู้บริหารของบริษัท ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2554  ประกอบด้วย 

ชือ-สกลุ ตําแหน่ง 
1. นายชศูกัดิ  ยงวงศ์ไพบลูย์ กรรมการผู้จดัการ 

2. นางสาวเพญ็จนัทร์   โยธินอปุไมย รองกรรมการผู้จดัการ 

3. นายธนกร  ฤทธิบนัลือ ผู้ อํานวยการ ฝ่ายบญัชีและการเงิน 

4. นายชิดชนก โท้มะวงศ์ ผู้ อํานวยการ ฝ่ายการตลาด 

5. นายประวิทย์ ฐิติภทัรยรรยง กรรมการผู้จดัการ(โครงการศนูย์บริการเหลก็) 

6. นางสาวธารดี เพียรสมัฤทธิ ผู้จดัการ ฝ่ายการเงิน 

 
 ขอบเขต อาํนาจหน้าทีของกรรมการผู้จัดการ 
 

ขอบเขต หน้าที และความรับผิดชอบของ กรรมการผู้จดัการ ในการบริหารงานในเรืองเกียวกบัการดําเนินงาน

ตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัท  สรุปได้ดงันี 

 

1. ให้มีอํานาจตดัสินใจในเรืองการดําเนินงานทีสําคญัของบริษัท โดยกําหนดขอบเขต ประเภท หรือขนาดของ

ภารกิจ วตัถปุระสงค์ แนวทางและนโยบายของบริษัทภายในขอบอํานาจทีได้รับมอบหมาย รวมถึงการกํากบั

ดแูลการดําเนินงานโดยรวม ผลผลติ ความสมัพนัธ์กบัลกูค้า และต้องรับผิดชอบตอ่คณะกรรมการ 

2. พิจารณาเรืองการจดัซือจดัจ้าง โดยการจดัซือวตัถดุิบในการผลิตครังละจํานวนไม่เกิน 10,000 ตนั หากเกิน

จากจํานวนทีสามารถอนมุตัิให้นําเสนอเพือขออนมุตัิต่อทีประชมุคณะกรรมการบริหารต่อไป ตลอดจนเรือง

การลงทนุขยายงาน รวมถงึการซือขายสนิทรัพย์ถาวรของบริษัท เพือเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท 

3. มีอํานาจกระทําการและแสดงตนเป็นตัวแทนของกิจการต่อบุคคลภายนอกในกิจการทีเกียวข้องและเป็น

ประโยชน์ตอ่กิจการ 

4. พิจารณาเรืองการระดมทนุของบริษัทเพือนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท 

5. อนมุตัิการแตง่ตงัทีปรึกษาด้านตา่ง ๆ ทีจําเป็นตอ่การดําเนินงานของกิจการ 

6. ดําเนินกิจการทีเกียวข้องกบัการบริหารงานโดยทวัไปของกิจการ 

7. พิจารณาอนมุตัิแผนการปฏิบตัิของแต่ละฝ่ายงานของบริษัท และพิจารณาอนมุตัิคําขอจากฝ่ายงานต่าง ๆ 

ของบริษัททีเกินอํานาจสงัการของฝ่ายงานนนั 

ทงันี การมอบอํานาจดงักลา่วข้างต้น กรรมการผู้จดัการจะต้องปฏิบตัิตามข้อกําหนดและระเบียบวาระต่าง ๆ ที

ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทในแตล่ะครัง และต้องไม่อนมุตัิรายการใด ๆ ทีตนเองหรือบคุคลทีอาจมีความขดัแย้ง

ทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอืนใดกบับริษัทและบริษัทย่อย และ

จะต้องเปิดเผยรายการดงักลา่วต่อคณะกรรมการบริษัทเพือให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา  การอืนใดนอกเหนือจากที

กลา่วมาข้างต้น กรรมการผู้จดัการไม่สามารถกระทําได้ เว้นแต่จะได้รับมอบหมายจากทีประชมุคณะกรรมการบริษัทเป็น

คราว ๆ ไป 
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ค่าตอบแทนกรรมการทเีป็นตัวเงนิ ในปี 2554  
ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2554 เมือวนัที 27 เมษายน 2554 ทีผา่นมา ทีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิเงิน

คา่ตอบแทน ของคณะกรรมการบริษัทในวงเงิน   4,000,000.-  บาท ซงึเป็นอตัราเดียวกนักบัปี 2553 โดยบริษัทฯ ได้จ่าย

คา่ตอบแทนคณะกรรมการของบริษัททีมิใช่ผู้บริหาร 5 ทา่นคือ 

 

ชือ-นามสกลุ คา่เบียประชมุ (บาท) 2553 คา่เบียประชมุ (บาท) 2554 

1.พลตํารวจเอก  จมุพล มนัหมาย 360,000 360,000 

2.นายวีระชยั   สธีุรชยั 360,000 360,000 

3.เรือตรีหญิงสรีุ บรูณธนิต 120,000 120,000 

4.นางไทศิกา ไพรสงบ 120,000 120,000 

5.นายชนาธิป  ไตรวฒิุ    72,000    72,000 

 

             คณะกรรมการของบริษัทอีก 4 ทา่นไมมี่การจ่ายคา่ตอบแทนในฐานะกรรมการ เนืองจากกรรมการทงั 4 ทา่นเป็น

ผู้บริหาร ดงันนัจึงได้รับคา่ตอบแทนในฐานะผู้บริหาร รายละเอียดดงันี 

       หน่วย : พนับาท 

รายละเอียด 
ปี 2553 ปี 2554 

เงินเดือนและโบนสั เงินเดือนและโบนสั 

กรรมการบริษัท – ทีเป็นผู้บริหาร ( 4 คน) 8,507.00 9,446.75 

ผู้บริหาร ( 2 คน) 2,355.00 3,513.15 

รวม 10,862.00 12,959.90 

 
ค่าตอบแทนอืนสาํหรับกรรมการและผู้บริหาร 

  - ไมมี่ – 

 
บุคลากร 
จํานวนพนกังานทงัหมดของบริษัท และบริษัทยอ่ย ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2553 และ 2554  มีจํานวนทงัสนิ 305 

คน และ 401 คน (ไมร่วมผู้บริหาร) ประกอบด้วยพนกังานตามสายงานดงันี 

ฝ่าย จํานวนพนกังานประจํา(คน)2553 จํานวนพนกังานประจํา(คน)2554 

1. ฝ่ายสํานกังาน 120 137 

2. ฝ่ายโรงงาน 185 264 

 รวม 305 401 

ทงันีในระยะเวลา 3 ปีทีผา่นมา บริษัทไมมี่ข้อพิพาทด้านแรงงานใดๆ  
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ค่าตอบแทนพนักงาน 
คา่ตอบแทนรวมของพนกังานทีไมใ่ช่ผู้บริหารของบริษัท และบริษัทยอ่ย (รวมเข้าออกระหวา่งปี) ในปี 2553 และ 

2554 เป็นจํานวน 67.90  ล้านบาท และ 81.90 ล้านบาทตามลําดบั โดยเป็นคา่ตอบแทนในรูปเงินเดือน โบนสั ค่าแรง คา่

ลว่งเวลา คา่ครองชีพ และเงินสมทบกองทนุสํารองเลียงชีพ 

นโยบายการพัฒนาบุคลากร  
บริษัทมีนโยบายในการพฒันาพนกังาน โดยมีการจดัอบรมภายใน และการสง่อบรมภายนอกอย่างสมําเสมอ เพือ

เพิมศกัยภาพให้กบัพนกังานของบริษัทให้มีความรู้ความสามารถเพิมขึนในทกุๆด้าน อีกทงัยงัมีระบบการถ่ายทอดงานแบบ

พีเลียงให้กบัพนกังานทีเพิงเข้าทํางานใหม่โดยให้พนกังานรุ่นเก่าเป็นพีเลียงให้พนกังานรุ่นใหม่ในการเรียนรู้งาน  ซึงจะทํา

ให้พนกังานของบริษัทสามารถปฏิบตัิหน้าทีของตนได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อีกทงัสามารถพฒันาองค์กรให้มี

ศกัยภาพในการแข่งขันทังในระดับประเทศและภูมิภาค  รวมทงัมีนโยบายในการให้ผลตอบแทนกับพนักงานในอตัราที

เหมาะสมเพือจงูใจและรักษาให้พนกังานทํางานกบับริษัทในระยะยาว 
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คณะกรรมการบริษัท เอเซีย เมทลั  จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ให้ความสําคญัในการกํากบัดแูลกิจการทีดีของ

บริษัท โดยยดึถือแนวทางดงักลา่วเป็นหลกัในการประกอบธุรกิจและการวางนโยบายต่างๆ เพือให้การปฏิบตัิหน้าทีเป็นไป

ด้วยความรับผิดชอบ ระมดัระวงั และซือสตัย์สจุริต อนัจะส่งผลให้กิจการสามารถเจริญก้าวหน้าไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

โปร่งใส อนัจะทําให้เกิดความเชือมนัในกลุ่มผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุและผู้ ทีเกียวข้องทกุฝ่าย ซึงในปัจจุบนับริษัทได้มีการปฏิบตัิ

ตามหลกัการดงักลา่วใน 5 หมวดดงัตอ่ไปนี 

 
หมวดที 1 สทิธิของผู้ถือหุ้น 
 
 1.1 การแต่งตังคณะกรรมการ 
 ตามข้อบงัคบัของบริษัท ได้กําหนดไว้วา่ ในการแตง่ตงัคณะกรรมการบริษัท ให้ทีประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตงักรรมการ

ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี  

(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนีงมีคะแนนเสียงเทา่กบัหนงึหุ้นตอ่หนงึเสียงตามจํานวนหุ้นทีตนถือ 

(2) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงทีมีอยู่ทังหมดตาม (1) เลือกตังบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการได้ แตจ่ะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

(3) บคุคลซึงได้รับคะแนนสงูสดุตามลําดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตงัเป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการทีจะ
พงึมีหรือจะพงึเลือกตงัในครังนนั ในกรณีทีบคุคลซงึได้รับการเลือกตงัในลําดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนั

เกินจํานวนกรรมการทีจะพงึมี หรือจะพงึเลือกตงัในครังนนั ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชีขาด 

นอกจากนีในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีทีผ่านมา บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นทีมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนสามารถเลือกตงักรรมการเป็นรายบคุคล 

 
1.2 สทิธิเกียวกับการประชุมผู้ถือหุ้น  

 ก่อนวันประชุม 
(1) บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิเสนอระเบียบวาระการประชมุและชือบคุคลเพือเข้ารับการเลือกตงัเป็น

คณะกรรมการบริษัทลว่งหน้าก่อนวนัประชมุ 60 วนั โดยได้ดําเนินการแจ้งถึงหลกัเกณฑ์การเสนอดงักลา่วไว้

อย่างละเอียดบนเว็บไซต์ของบริษัทที www.asiametal.co.th และประกาศผ่านช่องทางการแจ้งข่าวของ

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย รวมทงัได้จดัทําแบบฟอร์มเพืออํานวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นในการเสนอ

ระเบียบวาระการประชมุและชือบคุคลดงักล่าว อย่างไรก็ตามในปี 2554 นี ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระ

การประชมุและเสนอชือบคุคลเพือเข้ารับการพิจารณาเลือกตงัเป็นกรรมการดงักลา่ว 

(2) บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้ นทีกําหนดระเบียบวาระการประชุมและระบุความเห็นของ

คณะกรรมการในแตล่ะวาระ พร้อมเอกสารประกอบวาระการประชมุ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าเป็นระยะเวลาไม่

น้อยกว่า 14 วนั ก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้น  รวมทงันําเสนอข้อมลูดงักล่าวทงัหมดไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทใน

หวัข้อ “ข้อมลูสําหรับนักลงทุน” เป็นระยะเวลาล่วงหน้า 30 วัน ก่อนวันประชุมผู้ ถือหุ้น ตามแนวทางของ 

รายงานการปฎิบตัติามหลักการกาํกับดแูลกจิการทดีี 
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AGM Checklists  เพือเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมลูประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนได้รับ

ข้อมลูดงักลา่วในรูปแบบเอกสาร  

(3) เพือเป็นการอํานวยความสะดวกในการประชมุ สําหรับผู้ ถือหุ้นทีไม่สามารถมาเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเอง 

บริษัทได้แนบแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. และแบบ ค. ไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุ เพือให้ผู้ ถือหุ้นทงั

ในประเทศและต่างประเทศสามารถมอบฉันทะให้ผู้ อืนมาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน หรือ

สามารถมอบอํานาจให้กรรมการอิสระทีบริษัทแตง่ตงัให้เป็นตวัแทนรับมอบฉนัทะ 

(4) นอกจากการส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ ถือหุ้นแล้ว เพือเป็นการเพิมช่องทางในการรับรู้ข้อมลู บริษัทได้

ดําเนินการลงโฆษณาบอกกล่าวเชิญประชุมผู้ ถือหุ้ นในหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลาติดต่อกัน 3 วัน และ

ล่วงหน้า 3 วนั ก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้น ตามข้อกําหนดของพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 

รวมทงัเผยแพร่หนงัสือเชิญประชมุและเอกสารประกอบการประชมุไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทในหวัข้อ “ข้อมลู

สําหรับนกัลงทนุ” ด้วย 

 
ในวันประชุม 
(1) บริษัทได้อํานวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้ นทังในเรืองของสถานทีจัดประชุมทีสะดวกต่อการเดินทาง  การ

เตรียมหนงัสือเชิญประชมุเผือสําหรับผู้ ถือหุ้นทีไม่ได้นําเอกสารมาด้วย การจดัให้มีจอรับภาพเพือรองรับการ

นําเสนอวาระต่างๆ เป็นรูปแบบของ PowerPoint ทําให้เกิดความสะดวกและความน่าสนใจในการพิจารณา

แต่ละวาระ และการจดัเตรียมไมโครโฟน เพือรองรับการเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิซกัถาม เสนอแนะ หรือ

แสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม  รวมทงัการจัดโต๊ะรับลงทะเบียน โดยมีเจ้าหน้าที

ปฏิบตัิงาน เพืออํานวยความสะดวกสําหรับการลงทะเบียนและการตรวจสอบเอกสาร 

(2) คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารได้ตระหนกัถึงความสําคญัในการ

เข้าร่วมประชมุและถือเป็นหน้าทีและความรับผิดชอบในเรืองดงักลา่ว ทําให้การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในปีที

ผ่านมานนั มีคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหารทีมีอํานาจ

สูงสุดของฝ่ายการเงินและบัญชีเข้าร่วมทังหมดยกเว้นประธานกรรมการตรวจสอบทีติดภารกิจด่วน ไม่

สามารถเดินทางมาร่วมประชมุได้  

(3) ก่อนเริมการพิจารณาประเด็นต่างๆ ตามทีระบไุว้ในหนงัสือเชิญประชมุ บริษัทได้กําหนดให้เลขานกุารบริษัท

ชีแจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนใน แต่ละวาระ รวมถึงการแจ้งจํานวนผู้ ถือหุ้นทีมาเข้าร่วมประชุมและ

จํานวนหุ้นทงัหมดทีมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

(4) เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนัในการแสดงความคิดเห็น และซกัถามต่อคณะกรรมการบริษัท ในแต่

ละวาระตามระเบียบวาระการประชมุ 

 
ภายหลังการประชุม 
(1) นอกจากการแจ้งมติทีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีผา่นทางระบบข่าวสารของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ

ไทยแล้วนนั บริษัทยงัได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทเพือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความถกูต้องของ

มติดงักล่าวได้ นอกจากนียงัเป็นช่องทางการรับรู้ข้อมลูข่าวสารของผู้ ถือหุ้นทีไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุม

ด้วยตนเองและนกัลงทนุอืนๆ อีกด้วย 
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(2) บริษัทได้จดัทํารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีและเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทภายใน14 วนั 

นบัจากวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 

 
1.3 สทิธิในการได้รับเงนิปันผล 

 บริษัทมีการกําหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิ

ภายหลงัการจดัสรรกําไรสทุธิดงักล่าวเป็นเงินทนุสํารองตามกฎหมาย ซึงบริษัทจะต้องจดัสรรกําไรเป็นเงินทนุสํารองตาม

กฎหมายเท่ากบัร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนทีชําระแล้วซงึปัจจบุนับริษัทมีการกนัเงินสํารองไว้แล้วจํานวน 43.83 ล้าน

บาทยงัขาดอีกจํานวน 4.10 ล้านบาท จึงจะครบตามกฎตามทีก๐หมายกําหนด สําหรับการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วจะจ่าย

ให้แก่ผู้ ถือหุ้นซึงมีรายชือปรากฏในวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นทีกําหนดโดยมติของคณะกรรมการบริษัทและผ่าน

การอนมุตัิจากทีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีนนัๆแล้ว    

 นอกจากนี ในกรณีทีบริษัทได้รับแจ้งจากบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เรืองเช็คเงินปัน

ผลตีคืน บริษัทจะดําเนินการจดัทําหนงัสือแจ้งต่อผู้ ถือหุ้นทียงัไม่ได้รับเช็คดงักล่าว เพือเป็นการติดตามและช่วยรักษาสิทธิ

ของผู้ ถือหุ้นทา่นนนัๆทีผา่นมายงัไมมี่กรณีทีผู้ ถือหุ้นไมไ่ด้รับเงินปันผล 

 
1.4 สทิธิในการรับข่าวสารข้อมูลของกจิการอย่างเพียงพอ 

 บริษัทได้ดําเนินการเผยแพร่ข่าวสารตา่งๆ ทีสําคญั อาทิเช่น ผลการดําเนินงาน หรืองบการเงิน   เป็นต้น ผ่าน

ทางระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนียงัได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทในหวัข้อข่าวสารแจ้ง

ตลาดหลกัทรัพย์  และบริษัทได้จดัตงัหน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์เพือทําหน้าทีติดต่อสือสารกบันกัลงทนุ นกัวิเคราะห์ 

รวมถงึหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทีเกียวข้อง โดยสามารถติดตอ่ได้ทีหมายเลข  :  

 โทรศพัท์ : 02 383 4100 ตอ่ 109   

 โทรสาร  : 02 383 4102 
 
หมวดที 2 การปฏบัิตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
 

(1) การจดัทําหนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2554 บริษัทได้ดําเนินการปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นในประเทศ

และผู้ ถือหุ้นต่างชาติอย่างเท่าเทียมกัน โดยได้จดัทําหนังสือเชิญประชุมดงักล่าวและเอกสารประกอบการ

พิจารณาวาระตา่งๆ เป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

(2) บริษัทได้จัดทําหนงัสือมอบฉันทะ แบบ ข. และแบบ ค. เพือให้ผู้ ถือหุ้นทงัในประเทศและต่างประเทศทีไม่

สามารถมาเข้าร่วมประชมุได้ สามารถมอบฉนัทะให้แก่บคุคลอืนหรือกรรมการอิสระทีบริษัทเสนอให้เป็นผู้ รับ

มอบฉนัทะมาเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้  และได้อํานวยความสะดวกโดยให้ผู้ ถือหุ้น

สามารถดาวน์โหลดหนงัสือมอบฉนัทะดงักลา่วได้จากเวบ็ไซต์ของบริษัทลว่งหน้าก่อนการประชมุ 30 วนั 

(3) บริษัทจะไมมี่การเพิมวาระการประชมุโดยไมไ่ด้แจ้งผู้ ถือหุ้นลว่งหน้า 

(4) บริษัทกําหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีสว่นได้เสียของตนหรือของบคุคล
ทีมีความเกียวข้อง ซึงเป็นส่วนได้เสียทีเกียวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทตามทีระบุไว้ใน

มาตรา 89/14 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัที4) พ.ศ. 2551  และกําหนดให้มี

การทบทวนการรายงานฯภายในเดือนกมุภาพนัธ์ ของทกุปี และ/หรือ ทกุครังทีมีการเปลียนแปลงข้อมลู โดย
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ให้ส่งรายงานถึงฝ่ายเลขานกุารบริษัท ภายใน 7 วนัทําการ ทงันี ยงัได้ขยายผลไปยงัพนกังานระดบัจดัการ

ของบริษัทฯและบริษัทย่อย ตงัแต่ผู้จดัการแผนกขึนไป เพือให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมของ

บริษัท ทีอาจมีความขดัแย้งของผลประโยชน์และสามารถตดัสินใจเพือประโยชน์ของบริษัทโดยรวมได้ ทงันี

กรรมการและผู้ บริหารทีมีส่วนได้เสียกับธุรกรรมทีทํากับบริษัท จะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินในการทํา

ธุรกรรมดงักลา่ว 

(5) คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนกัถึงความสําคญัของการป้องกนัข้อมลูภายในของบริษัทไปใช้เพือประโยชน์

ส่วนตนเป็นอย่างยิง จึงมีนโยบายให้มีการเก็บรักษาข้อมลูซึงยงัมิได้เปิดเผยต่อประชาชนไว้เป็นความลบั 

โดยกําหนดให้รับรู้เฉพาะผู้ มีสว่นเกียวข้องเทา่นนั 

 

 ทังนี บริษัทได้แจ้งให้กรรมการและผู้ บริหารทุกคนรับทราบถึงภาระหน้าทีในการรายงานการถือครอง

หลักทรัพย์ในบริษัทของตน รวมถึงคู่สมรสและบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลียนแปลงการถือ

หลกัทรัพย์ ต่อสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่ง

พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 แล้ว อีกทงั บริษัทได้ห้ามมิให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงคู่

สมรสและบตุรทียงัไม่บรรลนิุติภาวะของบคุคลดงักลา่ว ทําการซือ ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ข้อมลู

ภายในซงึยงัมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน  สําหรับกรณีทีกรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบตุรทียงัไม่บรรลนิุติภาวะทํา

การซือ ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย์ของบริษัททีไม่เข้าข่ายกรณีข้างต้นให้รายงานต่อสํานกังาน ก.ล.ต. และตลาด

หลกัทรัพย์ทกุครังทีทําการซือ ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย์ดงักล่าวภายใน 3 วนันบัแต่วนัทีเกิดรายการขึน พร้อมทงัส่ง

สําเนารายงานนีให้กบัเลขานกุารบริษัทเพือเก็บเป็นหลกัฐานทกุครัง ทงันี หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท นํา

ข้อมลูภายในของบริษัทไม่ว่าจะเป็นเรืองใดๆ  ไปใช้เพือประโยชน์ส่วนตนและการกระทําดงักล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่

บริษัท บริษัทจะพิจารณาดําเนินการทางกฎหมายตามความเหมาะสมตอ่ไป  

 
หมวดที 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
 
 บริษัทได้ตระหนกัถงึสิทธิและความสําคญัของผู้ มีส่วนได้เสียทงัในส่วนของ ลกูค้า, พนกังาน, คู่ค้า, ผู้ ถือหุ้น

หรือ     ผู้ลงทุน, เจ้าหนี, คู่แข่ง และให้ความสําคัญกับความรับผิดชอบต่อสิงแวดล้อมและสงัคม ชุมชนทีบริษัทตังอยู ่

รวมทงัสงัคม และภาครัฐ โดยในปี 2554 บริษัทฯได้เพิมแนวปฏิบตัิทีดี โดยการกําหนดนโยบายในเรือง ห้ามผู้บริหารและ

พนกังาน นําซอฟแวร์ทีผิดกฎหมายมาใช้ และห้ามคดัลอกซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ การไม่เกียวข้องกบัการละเมิดสิทธิมนษุยชน 

การส่งเสริมให้พนกังานมีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า เอาใจใส่และปฏิบตัิงานด้วยจิตสํานึกถึงความ

ปลอดภัยและคํานึงถึงสิงแวดล้อม ส่งเสริมให้พนักงานและผู้ มีส่วนได้เสียของบริษัทมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนและ

สงัคม อยา่งตอ่เนือง โดยสามารถสรุปได้ดงัตอ่ไปนี 

 

(1) ลกูค้า ด้วยแนวคิดการยึดถือลกูค้าเป็นศนูย์กลางทีบริษัทพร้อมให้บริการตอบสนองความต้องการอย่าง

ครอบคลมุรอบด้าน  โดยการให้คําแนะนํา แก้ปัญหา ช่วยเหลือในการจดัหาสินค้า  สร้างสรรค์บริการรูปแบบ

ใหม่ๆ คิดค้นทางเลือกทีหลากหลายแก่ลกูค้า  เพิมคณุค่าให้กบัผลิตภณัฑ์เหล็ก  ซึงเป็นการเปลียนมมุมอง

ใหม่ในการทําธุรกิจเหล็ก ภายใต้ระบบการบริหารจดัการ ทีรองรับความต้องการอย่างครบครัน ทงัการผลิต 
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เทคโนโลยีทีทนัสมยั การตรวจสอบคณุภาพผลิตภณัฑ์ การจดัสง่ทีรวดเร็วตรงต่อเวลาสอดคล้องกบัแผนการ

ผลติของลกูค้าเพือสร้างความมนัใจและความสะดวกสบายแก่ลกูค้า 

 

(2) พนกังาน   เนืองจากศักยภาพของพนักงานเป็นหนึงในโครงสร้างสําคัญสูงสุดทีทําให้ทุกความคิดและทุก

จินตนาการเป็นจริง ดงันนับริษัทจึงมุ่งมนัในการพฒันาคนของบริษัทให้เป็นมืออาชีพ มีค่านิยมทงัวิธีคิดและ

วิธีปฏิบัติทีมุ่งมันสู่ความสําเร็จ น่าเชือถือ  และเป็นทีไว้วางใจ  พร้อมตอบสนองทุกความต้องการ 

ขณะเดียวกันบริษัทยงัเน้นสร้างพนักงานให้มีความรู้ ประสบการณ์ มีความเชียวชาญพร้อมให้คําปรึกษา 

และเรียนรู้สงิใหม่ๆ  ตลอดเวลา ด้วยการจดัการอบรมและพฒันาฝีมืออยา่งสมําเสมอ 

 

(3) คู่ค้า  บริษัทมีนโยบายทีจะสร้างความสมัพนัธ์อนัดีต่อคู่ค้า รวมทงัปฏิบตัิต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม เป็นไปตาม

เงือนไขทางการค้า และ/หรือข้อตกลงระหว่างกนั ทงันีก็เพือทีจะพฒันาและรักษาสมัพนัธภาพให้ยงัยืนบน

รากฐานแหง่ผลประโยชน์ซงึกนัและกนั 

 

(4) ผู้ ถือหุ้น บริษัทมุ่งมนัทีจะขยายการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนืองและยงัยืนจนสามารถก้าวขึนเป็นบริษัทชนั

นําในอตุสาหกรรมเหลก็ ถงึแม้ในปีทีผา่นมาจะมีปัญหาทางเศรษฐกิจจากปัจจยัหลายอย่างก็ตาม ทงันีก็เพือ

สร้างความมนัใจและมลูค่าเพิมให้กบัผู้ ถือหุ้นในระยะยาว รวมถึงการจดัให้มีช่องทางให้ผู้ ถือหุ้น/ ผู้ มีส่วนได้

เสีย ติดต่อ/ ร้องเรียน ต่อกรรมการอิสระ และยงัได้กําหนดให้มีช่องทางการรับข้อร้องเรียนด้านธรรมาภิบาล

จากพนกังาน ผ่านเลขานกุารบริษัท โดยนําเสนอรายงานด้านธรรมาภิบาลต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ

ธรรมาภิบาลเป็นรายไตรมาส 

 

(5)  เจ้าหนี  บริษัทปฏิบตัิตามเงือนไขของการกู้ ยืมเงินตามข้อตกลง และให้ข้อมลูทางการเงินทีถกูต้องรวมทงัมี

การจ่ายชําระหนีตรงตามเวลาทกุครัง 

 

(6) คู่แข่ง  บริษัทดําเนินธุรกิจตามกรอบกติกาการแข่งขนัทีเป็นธรรมและไม่ทําลายชือเสียงหรือก่อให้เกิดความ

เสียหายโดยไมช่อบตอ่คูแ่ข่ง 

 

(7)  ชมุชนและสงัคม คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสําคญักบัการพฒันาและรับผิดชอบต่อสงัคม ควบคู่

ไปกับการดําเนินธุรกิจ ด้วยสํานึกดีว่าธุรกิจ จะดํารงอยู่ได้  ต้องมีพืนฐานมาจากสงัคมและสิงแวดล้อมที

เจริญเติบโตอย่างมนัคง จึงผลกัดนัให้เกิดกิจกรรมต่างๆ เพือการพฒันาและเป็นมิตรต่อสิงแวดล้อมในด้าน

การผลิต  สภาพแวดล้อมในการทํางาน สถานทีทํางานและชุมชนรอบข้าง การดูแลความปลอดภัย  การ

คํานงึถงึสขุภาพกายและสขุภาพจิตของพนกังาน รวมทงัการสร้างกิจกรรมเพือรับผิดชอบตอ่สงัคม   

(7)   ภาครัฐ บริษัทบริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อกําหนดต่างๆ ของภาครัฐ อย่างเคร่งครัด 

พร้อมทังให้ความร่วมมือในด้านการให้ข้อมูลข่าวสารเกียวกับการดําเนินธุรกิจของกิจการ และการร่วม

กิจกรรมตา่งๆ ตามทีหน่วยงานของภาครัฐจดั 
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หมวดที 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
 
(1) คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสําคัญทีเกียวข้องกับบริษัท ทังข้อมูลทางการเงินที

ตรวจสอบแล้วจากผู้สอบบญัชีรับอนุญาตทีเป็นอิสระซึงเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีทีรับรองโดยทวัไป 

และข้อมลูทีไม่ใช่ข้อมลูทางการเงิน เช่น ข้อมลูค่าตอบแทนกรรมการ, จํานวนครังของกรรมการทีเข้าร่วม

ประชมุ,ขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการชดุต่างๆ, ข้อมลูการทํารายการระหว่างกนั  และนโยบาย

การกํากบัดแูลกิจการของบริษัท เป็นต้น   ตามข้อกําหนดของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงข้อมูลอืนๆ ทีเกียวข้อง  อย่างถูกต้อง 

ครบถ้วน ทนัเวลา โปร่งใส เพือให้นกัลงทนุและผู้ มีส่วนได้เสียทกุฝ่ายของบริษัท ได้รับสารสนเทศอย่างเท่า

เทียมกัน โดยผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี, 

รายงานประจําปี และเว็บไซต์ของบริษัทที www.asiametal.co.th รวมทงัการแต่งตงัเลขานกุารบริษัทเพือ

เป็นผู้ ดําเนินการจัดทําและเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าว และให้ข้อมูลทีถูกต้องต่อนักลงทุน, ผู้ ถือหุ้ น, 

นกัวิเคราะห์ และผู้ มีสว่นได้เสีย 
 
(2) นโยบายค่าตอบแทนกรรมการได้กําหนดไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดบัเดียวกับ

อตุสาหกรรมเดียวกนั ซึงได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและได้ขออนมุตัิจากที

ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นแล้ว ทังนีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและผู้ บริหารได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ

โครงสร้างการจดัการ  
 
หมวดที 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 

1. โครงสร้างคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัท  ณ สินปี 2554 มีจํานวนทงัหมด 9 ท่าน แบ่งเป็นกรรมอิสระและกรรมการตรวจสอบ

จํานวน 3 ท่าน ซึงเป็นไปตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  โดยเป็นผู้ ทีมีความรู้

ความสามารถ, ประสบการณ์และทักษะทีเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการ

บริษัทได้รับความเห็นชอบจากทีประชมุผู้ ถือหุ้นให้ดํารงตําแหน่งดงักลา่ว  สําหรับรายละเอียดทีเกียวข้องและ

ขอบเขต หน้าที และความรับผิดชอบปรากฏอยูใ่นหวัข้อโครงสร้างและการจดัการ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล   ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ทา่น โดยคณะกรรมการตรวจสอบ

เป็นกรรมการอิสระผู้ ไม่มีส่วนได้เสียและไม่มีความสมัพนัธ์เกียวข้องใดๆ กับบริษัท, คณะกรรมการบริษัท, 

คณะกรรมการบริหาร, ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ และผู้ ทีเกียวข้องกับบุคคลดังทีได้กล่าวมา โดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบทงั 3 ท่าน เป็นผู้ มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอทีจะทําหน้าทีในการสอบทานความน่าเชือถือ

ของงบการเงิน สําหรับรายรายละเอียดทีเกียวข้องและขอบเขต หน้าที และความรับผิดชอบปรากฏอยู่ใน

หวัข้อโครงสร้างการจดัการ 
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คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน   ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการอีก 2 ท่าน รวม

เป็น 3 ท่าน โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนทงั 3 ท่าน เป็นผู้ มีความรู้และประสบการณ์

เพียงพอทีจะทําหน้าทีในการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนฯ 

 

คณะกรรมการบริหารความเสียง   ประกอบด้วยประธานกรรมการ และกรรมการอีก 4 ท่าน รวมเป็น 5 ท่าน 

โดยคณะกรรมการบริหารความเสียงทงั 5 ท่าน เป็นผู้ มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอทีจะทําหน้าทีในการ

บริหารความเสียงและป้องกนัความเสียหายทีจะเกิดขนึได้ 

 

คณะกรรมการบริหาร   ประกอบด้วยประธานกรรมการ และกรรมการอีก 3 ท่าน รวมเป็น 4 ท่าน โดย

คณะกรรมการบริหารของบริษัททงั 4 ท่าน เป็นผู้ มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์เพียงพอทีจะทํา

หน้าทีในการบริหารบริษัทให้มีความมังคง ก้าวหน้า มีศักยภาพในการแข่งขันกับบริษัทอืนๆทีอยู่ใน

อตุสาหกรรมเดียวกนั 

 
2.  การกาํหนดวาระกรรมการ 
ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที 13 กําหนดให้ในการประชุมสามัญประจําปีทุกครัง ให้กรรมการออกจาก

ตําแหน่งหนึงในสาม และถ้าจํานวนกรรมการทีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามสว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ทีสดุกบัสว่น

หนงึในสาม โดยให้กรรมการคนทีอยู่ในตําแหน่งนานทีสดุนนัเป็นผู้ออกจากตําแหน่งและกรรมการทีจะออกตามวาระนีอาจ

ได้รับเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหมก่็ได้ 

 
3.  คุณสมบัตขิองกรรมการอสิระ 
กรรมการอิสระของบริษัทมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามคณุสมบตัิของกรรมการอิสระในประกาศคณะกรรมการ

กํากบัตลาดทนุที ทจ.4/2552 เรือง การขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุ้นทีออกใหม ่(ฉบบัที 2) 

 
4. ภาวะผู้นําและวิสัยทัศน์ 
คณะกรรมการของบริษัทมีภาวะผู้ นํา วิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ กําหนดนโยบาย

วางเป้าหมาย พฒันาแผนธุรกิจ และพิจารณางบประมาณ เพือประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้นและการเติบโตของบริษัท และมี

การทบทวนแผนเป็นประจําทกุปีเพือให้ได้ตามเป้าหมายธุรกิจทีวางไว้     
 

5. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
เพือป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการได้ดแูลอย่างรอบคอบเมือเกิดรายการทีอาจมีความ

ขดัแย้งทางผลประโยชน์ รวมทงักําหนดนโยบายและวิธีการดแูลไม่ให้ผู้บริหารและผู้ ทีเกียวข้องนําข้อมลูภายในของบริษัท

ไปใช้เพือประโยชน์สว่นตนดงันี 

• รายการทีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : คณะกรรมการได้ทราบถึงรายการทีมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ รายการทีเกียวโยงกัน และได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครัง รวมทงัมีการปฏิบตัิ

ตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์ โดยราคาและเงือนไขเสมือนทํารายการกบับคุคลภายนอก (Arm’s Length 
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Basis) และได้เปิดเผยรายละเอียด มลูค่ารายการ คู่สญัญา เหตผุล/ความจําเป็น ไว้ในรายงานประจําปี และแบบ 

56-1 ตอ่ไปในหวัข้อรายการระหวา่งกนั  

• การดแูลเรืองการใช้ข้อมลูภายใน :  

คณะกรรมการกําหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลียนแปลงการถือหลกัทรัพย์ตอ่สํานกังานคณะกรรมการกํากบั 

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตามมาตรา 59 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ห้ามไมใ่ห้

ผู้บริหารหรือหน่วยงานทีได้รับทราบข้อมลูภายในเปิดเผยข้อมลูภายในแก่บคุคลภายนอกหรือบคุคลทีไมมี่หน้าทีเกียวข้อง  

และไมซื่อขายหลกัทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนทีงบการเงินเผยแพร่ตอ่สาธารณชน 
 

6.จริยธรรมธุรกจิ 
บริษัทได้กําหนดข้อพึงปฏิบัติเกียวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน เพือให้

ผู้ เกียวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิหน้าทีตามภารกิจของบริษัทด้วยความซือสตัย์ สจุริต และเทียงธรรม ทงัการ

ปฏิบตัิตอ่บริษัท  ผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ สาธารณชนและสงัคม ซงึบทบาทและหน้าทีดงักลา่วได้มีการกําหนดไว้ในขอบเขต 

อํานาจ หน้าทีของคณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ รวมทงัข้อบงัคบัในการทํางานของบริษัท ซึงได้มีการกําหนด

บทลงโทษทางวินยัไว้ด้วยและในปี 2554 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ปรับปรุงนโยบายการกํากบัดแูลกิจการและจริยธรรม

ธุรกิจฯ เพือให้สอดคล้องกบัแนวปฏิบตัิทีดี ดงันี 

6.1 กําหนดนโยบายเกียวกบัจํานวนบริษัททีกรรมการแตล่ะคนจะไปดํารงตําแหน่งกรรมการได้ แตไ่มไ่ด้

กําหนดจํานวนวาระการดํารงตําแหน่ง โดยกรรมการบริษัทฯ ทงั 9 คน ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนไมเ่กิน 5 

บริษัท เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการ 

6.2 กําหนดให้กรรมการผู้จดัการ สามารถไปดํารงตําแหน่งกรรมการทีบริษัทอืนได้โดยต้องรายงานให้

คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นรายลกัษณ์อกัษร ภายใน 14 วนันบัตงัแตท่ราบวา่ตนเองจะไปดํารงตําแหน่ง หรือต้องแจ้ง

ให้คณะกรรมการทราบก่อนการรับการแตง่ตงัเป็นกรรมการผู้จดัการ(ในกรณีทีรับตําแหน่งกรรมการผู้จดัการใหม)่ 

6.3 คณะกรรมการฯ ให้ความสําคญัในการแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ  โดยเปิดโอกาสให้

พนกังานและผู้สว่นได้เสียมีช่องทางการร้องเรียน  การแสดงความเหน็ เพือนําไปสูก่ารปรับปรุงระบบบริหารจดัการ    

สําหรับ การแจ้งเบาะแสการกระทําผิดกฎหมาย โดยสง่จดหมายร้องเรียนผา่นเลขานกุารบริษัทฯ 

6.4 คณะกรรมการบริษัทฯ ถือวา่ คู่มือ “จริยธรรมฯ” เป็นวินยัอยา่งหนงึ ซงึกรรมการ ผู้บริหาร และ

พนกังานทกุคนต้องปฏิบตัิตามอยา่งเคร่งครัด การฝ่าฝืนไม่ปฏิบตัิตาม ถือเป็นการทําผิดวินยั ตามระเบียบวา่ด้วยการ

บริหารงานบคุคล 

6.5 คณะกรรมการบริษัทฯได้กําหนดนโยบายเกียวกบัความขดัแย้งของผลประโยชน์ไว้ในคูมื่อจริยธรรมฯ 

เพือป้องกนัการใช้โอกาสแสวงหาผลประโยชน์สว่นตน ดงันี  

- ต้องไมมี่ประวตัิการกระทําผิดกฎระเบียบของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์/ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

- กําหนดให้ประธานกรรมการเป็นบคุคลคนละคนกบักรรมการผู้จดัการ โดยมีบทบาท อํานาจ และ

หน้าทีทีแบง่แยกออกจากกนัอยา่งชดัเจน  

- จดัให้มีการประชมุระหวา่งกรรมการทีไมเ่ป็นผู้บริหาร โดยไมมี่ฝ่ายจดัการ เพือความอิสระในการ

แสดงความเหน็เพือพฒันาการบริหารจดัการของฝ่ายบริหาร 
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- คณะกรรมการบริษัทฯจดัให้มีระบบการควบคมุภายในทีครอบคลมุทงัด้านการเงิน การปฏิบตัิงาน 

การดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย  ข้อบงัคบั  และระเบียบทีเกียวข้อง รวมทงัจดัให้มีการบริหาร

ความเสียงทีเหมาะสมเพียงพอ ตลอดจนจดัให้มีกลไกลการตรวจสอบและถ่วงดลุทีมีประสทิธิภาพ

เพียงพอในการปกป้องรักษาและดแูลทรัพย์สิน มีแผนกตรวจสอบภายใน ซงึเป็นหน่วยงานอิสระที

รายงานตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และจดัทํารายงานคณะกรรมการ

ตรวจสอบฯได้อยา่งมีคณุภาพ ประกอบด้วยข้อมลูสําคญัอยา่งครบถ้วน และมีการกําหนดนโยบาย

บริหารความเสียง ไว้อยา่งชดัเจน 

 
7. การถ่วงดุลของกรรมการทีไม่เป็นผู้บริหาร 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2554 บริษัทมีคณะกรรมการทงัสนิจํานวน 9 ทา่น รายละเอียดเป็นดงันี 

 

• กรรมการทีเป็นผู้บริหาร  4 ทา่น 

• กรรมการ   2 ทา่น 

• กรรมการตรวจสอบ  3 ทา่น 

ดงันนั บริษัทมีกรรมการทีเป็นอิสระทงัหมด 3 ทา่น คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของกรรมการทงัหมด อีกทงัยงัจดั

ให้มีการประชมุร่วมกบัของกรรมการทีมิใช้เป็นผู้บริหารและฝ่ายจดัการเพือให้มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นตา่งๆได้

อยา่งเตม็ที  
 

8. การรวมหรือแยกตาํแหน่ง 
ประธานกรรมการไมเ่ป็นบคุคลเดียวกนักบักรรมการผู้จดัการ แตป่ระธานกรรมการ และกรรมการผู้จดัการเป็น

ตวัแทนของกลุม่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ซึงถือหุ้นเป็นร้อยละ 17.87 และ ร้อยละ 34.19 ตามลําดบั ของทนุจดทะเบียนและชําระ

แล้ว อย่างไรก็ตามโครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ซงึจะก่อให้เกิดการถ่วงดลุ

และการสอบทานการบริหารงาน 

 
9. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
บริษัทได้กําหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชดัเจนและโปร่งใส โดยมอบหมายให้คณะกรรมการ

สรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา ซึงค่าตอบแทนดงักล่าวได้แสดงไว้ในหวัข้อโครงสร้างการจดัการเรืองการ

คา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
 

10.  การประชุมคณะกรรมการ 
บริษัทได้กําหนดให้มีการประชมุคณะกรรมการอยา่งสมําเสมอ (อยา่งน้อย 3 เดือนตอ่ครัง) และมีการประชมุ

พิเศษเพิมตามความจําเป็น โดยมีการกําหนดวาระชดัเจน ลว่งหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดําเนินงานเป็น

ประจํา โดยมีการจดัสง่หนงัสือเชิญประชมุพร้อมระเบียบวาระการประชมุและเอกสารก่อนการประชมุเป็นระยะเวลา

ลว่งหน้า 7 วนัก่อนวนัประชมุ เพือให้คณะกรรมการได้มีเวลาศกึษาข้อมลูอยา่งเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชมุ รวมทงัได้มีการ

จดบนัทกึการประชมุเป็นลายลกัษณ์อกัษร จดัเก็บรายงานการประชมุทีผา่นการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมให้

คณะกรรมการบริษัทและผู้ ทีเกียวข้องตรวจสอบได้  
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โดยในปี 2554 ทีผา่นมา คณะกรรมการของบริษัท มีการประชมุ 5 ครัง ดงันี 

ชือ-สกลุ จํานวนทีเข้าร่วมประชมุ 

1. นายวีระชยั สธีุรชยั 4/5 

2. นายชศูกัดิ ยงวงศ์ไพบลูย์ 5/5 

3. นายธนกร ฤทธิบนัลือ 5/5 

4. นางสาวเพญ็จนัทร์ โยธินอปุไมย 5/5 

5.  นางสาวธารดี เพียรสมัฤทธิ 5/5 

6. พลตํารวจเอกจมุพล มนัหมาย 4/5 

7. นางไทศิกา ไพรสงบ 4/5 

8. เรือตรีหญิงสรีุ บรูณธนิต 5/5 

9. นายชนาธิป ไตรวฒิุ 5/5 

    
  

    11. คณะอนุกรรมการ 
ทีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นได้มีการแต่งตงัคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล เข้าดํารงตําแหน่งเมือวนัที 

17 กมุภาพนัธ์ 2547 เพือช่วยในการกํากบัดแูลกิจการของบริษัท โดยอํานาจและหน้าทีของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไป

ตามรายละเอียดใน เรืองโครงสร้างการจดัการ ทงันีปัจจุบนัคณะกรรมการบริษัท ได้มีการแต่งตงัคณะอนกุรรมการได้

แต่งตงัคณะอนกุรรมการขึนอีก 2 คณะคือคณะอนกุรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และคณะอนกุรรมการในการ

บริหารความเสียงขึนในปี 2554  อย่างไรก็ตามในปัจจุบนัการการกําหนดค่าตอบแทนของบริษัทจะพิจารณาจากข้อมลู

ค่าตอบแทนของบริษัทในอตุสาหกรรมเดียวกนัและมีขนาดใกล้เคียงกนั รวมทงัพิจารณาประกอบกบัผลประกอบการของ

บริษัท  และในปี 2555 ทางคณะอนกุรรมการทีได้รับการแตง่ตงัในปลายปี 2554 จะได้มีการกําหนดหลกัเกณฑ์ต่างๆในการ

สรรหาและกําหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและผู้บริหารโดยพิจารณาจากข้อมลูในอตีด และใช้สภาวะการณ์ในปัจจบุนั

ประการกําหนดหลกัเกณฑ์ดงักลา่ว  
 

12. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 
บริษัทให้ความสําคญัต่อระบบควบคมุภายในทงัในระดบับริหาร และระดบัปฏิบตัิงานเพือให้มีประสิทธิภาพ 

จึงได้กําหนดภาระหน้าที อํานาจการดําเนินการของผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหาร ไว้เป็นลายลกัษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการ

ควบคมุดแูลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าทีของผู้ปฏิบตัิงาน ผู้ติดตามควบคมุและ

ประเมินผลออกจากกนั เพือให้เกิดการถ่วงดลุและตรวจสอบระหว่างกนัอย่างเหมาะสม และมีการควบคมุภายในทีเกียวกบั

ระบบการเงิน โดยบริษัทได้จดัให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารตามสายงานทีรับผิดชอบ รวมถึงบริษัทจดัตงั

หน่วยตรวจสอบภายในเพือให้มนัใจว่าการปฏิบตัิงานหลกัและกิจกรรมทางการเงินทีสําคญัของบริษัทได้ดําเนินการตาม

แนวทางทีกําหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกําหนดทีเกียวข้องกับบริษัท 

(Compliance Control) และเพือให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทําหน้าทีตรวจสอบและถ่วงดลุได้

อย่างเต็มที คณะกรรมการจึงกําหนดให้หน่วยตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการ
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ตรวจสอบ และได้รับการประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบด้วย และเพือให้การตรวจสอบระบบการควบคมุและ

การตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระมาก 

 
13. รายงานของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย 

(ถ้ามี) และสารสนเทศทางการเงินทีปรากฏในรายงานประจําปี ทงันีงบการเงินดงักลา่วจดัทําขึนตามมาตรฐานการบญัชีที

รับรองทวัไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบญัชีทีเหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสมําเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่าง

ระมดัระวงัและประมาณการทีดีทีสดุในการจดัทํา รวมทงัมีการเปิดเผยข้อมลูสําคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบ

การเงิน 

คณะกรรมการได้จัดให้มีการดํารงรักษาไว้ซึงระบบควบคุมภายในทีมีประสิทธิผล เพือให้มนัใจได้อย่างมี

เหตผุลว่าการบนัทกึข้อมลูทางบญัชีมีความถกูต้อง ครบถ้วน และเพียงพอทีจะดํารงรักษาไว้ซึงทรัพย์สิน และเพือให้ทราบ

จดุออ่นเพือป้องกนัไมใ่ห้เกิดการทจุริตหรือการดําเนินการทีผิดปกติอยา่งมีสาระสําคญั 

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล  ซึงประกอบด้วยกรรมการทีไม่เป็นผู้บริหารเป็นผู้ดแูลรับผิดชอบ

เกียวกบัคณุภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคมุภายในและมีการประชมุร่วมกบัผู้สอบบญัชีของบริษัท โดยไม่มี

ฝ่ายบริหารของบริษัทเข้าร่วมประชมุ เพือประเมินความเสียง ความเพียงพอของข้อมลู และระบบควบคมุภายใน 

ดงันัน คณะกรรมการจึงมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดบัทีน่าพอใจและ

สามารถสร้างความเชือมนัอยา่งมีเหตผุลตอ่ความเชือถือได้ของงบการเงินของบริษัท 

 

14. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน 
คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัททังทีเกียวกับการเงินและทีไม่ใช่การเงิน ล้วนมีผลต่อ

กระบวนการตดัสนิใจของผู้ลงทนุและผู้ ทีมีสว่นได้สว่นเสียของบริษัท จึงได้กําชบัให้ฝ่ายบริหารดําเนินการในเรืองทีเกียวกบั

การเปิดเผยข้อมูลทีครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง เชือถือได้ สมําเสมอ และทันเวลา ซึงฝ่ายบริหารของบริษัทได้ให้

ความสําคญัและจะยึดถือปฏิบตัิไปโดยตลอด ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสมัพนัธ์นัน ปัจจุบนับริษัทมีหน่วยงานทีดูแล

รับผิดชอบคือหน่วยงานเลขานุการบริษัท ร่วมกับ อํานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ทําหน้าทีติดต่อสือสารกับผู้ลงทุน

สถาบนั ผู้ ถือหุ้น รวมทงันกัวิเคราะห์และภาครัฐทีเกียวข้องเพือจะได้สง่ข้อมลูได้ทนัตามเวลา 
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บริษัทฯ ได้ให้ความสําคญักบัองค์กร และการมีสว่นร่วมตอ่สงัคม ในรูปแบบตา่งๆ อาทิเช่น การมอบทนุการศกึษา

ให้กบับตุรพนกังานเป็นประจําทกุปี การมอบทนุการศกึษาให้กบัสถานศกึษา ระดบัประถม และระดบัมธัยมในเขตชมุชน 

ร่วมกบัทางโรงเรียนในการจดัสร้างห้องนําสําหรับนกัเรียนโรงเรียนอนบุาล อีกทงัร่วมกบัหน่วยงานรัฐในการสง่เสริมให้

พนกังานร่วมกนับริจาคสงิของและอืนๆให้กบับคุคลทีด้อยโอกาส ซงึเป็นการเสริมสร้างกิจกรรมร่วมกนัระหวา่งอตุสาหกรรม

กบัชมุชน ให้อยู่ร่วมกนัอยา่งอบอุน่และสร้างสรรค์ 

 
โครงการเพือชุมชน  

 บริษัทฯ ได้ร่วมมือกบัโรงเรียนในแหลง่ชมุชน จดัมอบทนุการศกึษาให้กบันกัเรียนในชมุชนทีศกึษาในโรงเรียนใน

ระดบัประถม และโรงเรียนระดบัมธัยม ด้วยตระหนกัดีวา่เยาวชนคือทรัพยากรทีสําคญัของประเทศในอนาคต จงึควร

สง่เสริมให้เกิดการเรียนรู้และการพฒันาทกัษะในด้านตา่งๆ โดยในปี 2554 มีกิจกรรมดงันี 

 

มอบทนุการศกึษาให้กบันกัเรียน โรงเรียนระดบัมธัยม คือโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ จํานวน 25 ทนุๆ 2,000 บาท  

 

   
 

 

มอบทนุการศกึษา โรงเรียนระดบัประถมศกึษา คือโรงเรียนวดัหนามแดง (เขียวอทุิศ) จํานวน 50 ทนุๆ 1,000 บาท  

     
 

กจิกรรมขององค์กรเพือความรับผิดชอบต่อสังคม 
Corporate Social Responsibility 
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จดัสร้างห้องนําให้กบันกัเรียนโรงเรียนอนบุาล วดัหนามแดง  มลูคา่ 100,000 บาท 

   
 

 

โครงการเพือพนกังาน  

บริษัทให้ความสําคญัต่อสขุภาพของพนักงานเป็นอย่างยิง  เพราะพนักงานทกุคนเป็นผู้ ทีมีความสําคญัในการ

ขบัเคลือนธุรกิจให้เติบโตอย่างยงัยืนและมีคณุภาพ บริษัทจึงจดัให้มีการตรวจสขุภาพประจําปี และมีการให้คําแนะนําใน

การดแูลสขุภาพโดยแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล 

 

  
 

 
 

 

 



บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) 

 

 ร า ย ง า น ป ร ะ จาํ ปี  2 5 5 4  หน้า 42 

บริษัทฯ ได้จดักิจกรรม มอบทนุการศึกษาให้กบับตุรของพนกังานทีมีผลการเรียนดี เป็นประจําทกุปี ซึงในปี 2554 นี มีการ

มอบทุนให้บุตรพนักงานเป็นจํานวน 44 ทุนๆละ 2,000 บาท เพือเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจให้กับพนักงานและ

ครอบครัวอีกทงัเป็นการสง่เสริมให้บตุรหลานของพนกังานเกิดความรักในองค์กรทีผู้ปกครองได้มาปฎิบตัิงาน 
 

 
 

 

พนกังานร่วมกนับริจาคโลหิตให้กบัสภากาชาดไทย 
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สรุปรายการระหวา่งกนัของบริษัท บริษัทยอ่ย และบริษัททีเกียวข้องหรือกบับคุคลทีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ทีเกิดขนึในปี 2554 

รายการ ลกัษณะความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ 

มลูคา่

รายการ 

(ล้านบาท) 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ทวีโชค 

พาณิช จํากดั 

ประกอบธุรกิจ ค้า

ปลีกเหลก็แผน่รีด

ร้อน 

นายพรเทพ โยธินอปุไมย 

นางแสงจนัทร์ ลี และนาง

วชัรี โยธินอปุไมย ทงัสาม

คนเป็นกรรมการผู้ มี

อํานาจลงนามและผู้ ถือ

หุ้นของบริษัท ทวีโชค 

พาณิช จํากดั เป็นพีน้อง

และมารดาของนางสาว

เพญ็จนัทร์ โยธินอปุไมย 

ซงึเป็นกรรมการและเป็น

ผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท 

บริษัทจําหน่ายสนิค้าเหลก็

ให้บริษัท ทวีโชค พาณิช 

จํากดั  

ซงึมียอดคงค้าง ณ สนิปี 

เทา่กบั 

 

 

บริษัทซือสนิค้าเหลก็จาก

บริษัท ทวีโชค พาณิช จํากดั 

ซงึมียอดคง ณ สนิปี เทา่กบั 

27.83 

 

0.12 

 

 

0.67 

-0-  

-  เนืองจากเป็นการขายสินค้าเหลก็และให้บริการรับจ้างตดั สลิต ซึงเป็นการค้าปกติ โดยราคาที

บริษัทขายสินค้าเหล็กและให้บริการรับจ้างตดั สลิต กบับริษัท ทวีโชค พาณิช จํากดั เป็นการ

ขายในราคาตลาดและเป็นราคาเทียบเคียงได้กบัการขายให้บคุคลภายนอก 

 

-  เนืองจากเป็นการซือสินค้าเหล็กแผ่นขนาดทีมีความหนาเพือรวบรวมให้กบัลกูค้า โดยราคาที

บริษัทซือสินค้าเหล็ก กบับริษัท ทวีโชค พาณิช จํากดั เป็นการซือในราคาตลาดและเป็นราคา

เทียบเคียงได้กบัการขายให้บคุคลภายนอก ซงึเป็นการค้าปกติ 

 

ซงึคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ได้พิจารณาการทํารายการดงักลา่วข้างต้นแล้วเห็น

ว่าการทํารายการนี เป็นการทํารายการทีสมเหตสุมผลเพือเกิดประโยชน์สงูสดุแก่บริษัท ราคาที

บริษัทซือ-ขายสนิค้า เป็นราคาเทียบเคียงได้กบัทีซือ-ขายสนิค้ากบับคุคลภายนอก 

 

 

บริษัท เพิมสินสตีล

เวิคส์ จํากดั 

(มหาชน)  

ประกอบธรุกิจค้า

นายชเูกียรติ ยงวงศ์ไพบลูย์ 

นางชไมพร ยงวงศ์ไพบลูย์ 

นายชชูีพ ยงวงศ์ไพบลูย์ 

เป็นกรรมการผู้ มีอํานาจลง

บริษัทซือเหลก็แผน่รีดร้อน

ชนิดม้วนจากบริษัทเพิมสิน

สตีลเวริค จํากดั (มหาชน) มา

จําหน่ายให้ลกูค้าของบริษัท 

-120.97- 

 

 

 

-  เนืองจากเป็นการซือสินค้าเหล็กรีดร้อน ซึงเป็นการค้าปกติ โดยราคาทีบริษัทขายสินค้าเหล็ก 

กบับบริษัท เพิมสินสตีลเวิคส์ จํากดั เป็นการซือในราคาตลาดและเป็นราคาเทียบเคียงได้กบั

การซือสนิค้ากบับคุคลภายนอก 

ซงึคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทํารายการดงักล่าวข้างต้นแล้วเห็นว่าการทํารายการ

สรุปรายการระหว่างกันของบริษัท สาํหรับปี 2554 
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รายการ ลกัษณะความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ 

มลูคา่

รายการ 

(ล้านบาท) 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

เหลก็รีดเย็น เหลก็

รีดร้อน และ

ศนูย์บริการเหลก็รีด

เย็น ซงึเหลก็รีดเยน็

จะนําไปใช้ในการ

ตกแตง่ภายนอกที

ต้องการพืนผิวทีมี

ความเรียบและ

ความบาง เช่น 

ตวัถงัตู้ เย็น โต๊ะ

เหลก็ ตู้ เหลก็ เป็น

ต้น 

นามและผู้ ถือหุ้นใหญ่ของ

บริษัท เพิมสินสตีลเวิคส์ 

จํากดั (มหาชน) เป็น

น้องชายของนายชศูกัดิ ยง

วงศ์ไพบลูย์ ซงึเป็น

กรรมการผู้จดัการและผู้ ถือ

หุ้นใหญ่ของบริษัท 

 

 

ซงึมียอดคงค้าง ณ สนิปี 

เทา่กบั 

 

 

-0- 

 

 

 

นี เป็นการทํารายการทีสมเหตสุมผลเพือเกิดประโยชน์สงูสดุแก่บริษัท ราคาทีบริษัทซือสินค้า เป็น

ราคาเทียบเคียงได้กบัทีซือกบับคุคลภายนอก 

บริษัท จีเจ สตีล 

จํากดั (มหาชน)  

ประกอบธุรกิจ

ผลติและจําหน่าย

เหลก็แผน่รีดร้อน

ชนิดม้วน 

คณุชนาธิป ไตรวฒุิ เป็น

กรรมการของบริษัท จีเจ

สตีล จํากดั(มหาชน) และ

กรรมการของบริษัท 

บริษัทซือเหลก็แผน่รีดร้อน

ชนิดม้วนจากบริษัท จีเจ 

สตีล จํากดั (มหาชน)  

ซงึมียอดเจ้าหนีคงค้าง ณ 

สนิปี เทา่กบั 

949.27 

 

-0- 

-  เนืองจากเป็นการซือเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน ซึงเป็นการค้าปกติ โดยราคาทีบริษัทซือเหล็ก

แผ่นรีดร้อนชนิดม้วน กบับริษัท จีเจ สตีล จํากดั (มหาชน) เป็นการซือในราคาตลาดและเป็น

ราคาเทียบเคียงได้กบัการซือจากบคุคลภายนอก 

-  ซึงคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทํารายการดังกล่าวข้างต้นแล้วเห็นว่าการทํา

รายการนี เป็นการทํารายการทีสมเหตสุมผลเพือเกิดประโยชน์สงูสดุแก่บริษัท ราคาทีบริษัทซือ

เหลก็แผน่รีดร้อนชนิดม้วนดงักลา่ว เป็นราคาเทียบเคียงได้กบัทีซือกบับคุคลภายนอก 
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ชือ-นามสกุล 
ตาํแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศกึษา 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประวัตกิารทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่งและสถานที 

1. นายวีระชยั สธุีรชยั 

ประธานบริษัทและ 

ประธานกรรมการ 

61 ปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

MINI MBA  

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ปริญญาตรี  

RCA INSTITUTE OF TECHNOLOGY  

NEWYORK U.S.A. 

 

ผา่นการอบรม Director Accreditation 

Program (DAP) รุ่นที 15/2004 เมือวนัที 18 

พฤษภาคม 2547 จากสมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย 

 

 

 

 

9.54% น้าชาย 

นายชศูกัดิ 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 สนิธีรชยั จํากดั 

รายละเอียดของกรรมการและผู้บริหาร 



บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) 
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ชือ-นามสกุล 
ตาํแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศกึษา 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประวัตกิารทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่งและสถานที 

 

2. นายชศูกัดิ  ยงวงศ์ไพบลูย์ 

กรรมการผู้จดัการและ 

กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

49 ปริญญาตรี 

อสัสมัชญับริหารธุรกิจ 

 

ผา่นการอบรม Director Accreditation 

Program (DAP) รุ่นที 15/2004 เมือวนัที 18 

พฤษภาคม 2547 และการอบรม Director 

Certification Program (DCP) รุ่นที 46/2004 

เมือวนัที 25 สงิหาคม 2547 จากสมาคมสง่เสริม

สถาบนักรรมการบริษัทไทย 

15.98% สามีของ 

นางสาวเพญ็

จนัทร์ 

2536 – ปัจจบุนั 

 

2546 – ปัจจบุนั 

 

 

กรรมการผู้จดัการ 

บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) 

กรรมการ 

บริษัท เอส ที ซี สตีล จํากดั 

3. นางสาวเพญ็จนัทร์  โยธิน

อปุไมย 

รองกรรมการผู้จดัการและ

กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

47 ประกาศณียบตัร วิชาชีพชนัสงู 

อสัสมัชญัคอมเมอร์ส 

 

ผา่นการอบรม Director Accreditation 

Program (DAP) รุ่นที 15/2004 เมือวนัที 18 

พฤษภาคม 2547 และการอบรม Director 

Certification Program (DCP) รุ่นที 49/2004 

เมือวนัที 7 ตลุาคม 2547 จากสมาคมสง่เสริม

สถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 

8.33% ภรรยาของ 

นายชศูกัดิ 

2536 – ปัจจบุนั 

 

2546 – ปัจจบุนั 

 

รองกรรมการผู้จดัการ 

บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) 

กรรมการ 

บริษัท เอส ที ซี สตีล จํากดั 



บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) 
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ชือ-นามสกุล 
ตาํแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศกึษา 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประวัตกิารทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่งและสถานที 

 

4. นางสาวธารดี   เพียรสมัฤทธิ 

กรรมการและกรรมการผู้ มี

อํานาจ และผู้จดัการฝ่าย

การเงิน 

35 ปริญญาตรี 

อสัสมัชญับริหารธุรกิจ 

 

ผา่นการอบรม Director Accreditation 

Program (DAP) รุ่นที 21/2004 เมือวนัที 21 

กรกฎาคม 2547 จากสมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย 

- - 2548 – ปัจจบุนั 

 

2546 – ปัจจบุนั 

 

2546 – 2548 

 

2541 – 2546 

ผู้จดัการฝ่ายการเงิน 

บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั(มหาชน) 

กรรมการ 

บริษัท เอส ที ซี สตีล จํากดั 

หวัหน้าฝ่ายการเงิน  

บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั(มหาชน) 

หวัหน้าฝ่ายการเงิน  

บริษัท คอสโมเรครีเอชนัจํากดั 

ดําเนินธุรกิจ ให้บริการโบลลงิ 

 

5. 

 

 

นายธนกร   ฤทธิบนัลือ 

กรรมการและผู้ อํานวยการ    

ฝ่ายบญัชีและการเงิน 

 

44 ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การบญัชี 

มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

 

ผา่นการอบรม Director Accreditation 

Program (DAP) รุ่นที 15/2004 เมือวนัที 18 

พฤษภาคม 2547 จากสมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย 

- - 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 สนิธีรชยั จํากดั 

ดําเนินธุรกิจ ค้าเหลก็แผน่ชนัสอง เหลก็วิลาส 

 



บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) 
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ชือ-นามสกุล 
ตาํแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศกึษา 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประวัตกิารทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่งและสถานที 

6. 

 

พลตํารวจเอกจมุพล  มนัหมาย

ประธานกรรมการตรวจสอบ

และกรรมการอิสระ 

61 รัฐประศาสนศาสตร์ มหาบณัฑิต สถาบนับณัฑิต 

พฒันบริหารศาสตร์ 

 

ผา่นการอบรม DAP รุ่น 64/2007  ACP รุ่น 

19/2007 และ UFS  รุ่น 10/2007 

- - 2547 – ปัจจบุนั 

 

 

2551 – 2553 

2551 

2549 – 2551 

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ

อิสระ 

บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) 

รองผู้บญัชาการตํารวจแหง่ชาติ 

ทีปรึกษา (สบ10) 

ทีปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจํา 

 

7. เรือตรีหญิงสรุี  บรูณธนิต 

กรรมการตรวจสอบและ 

กรรมการอิสระ 

77 ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (การทตูและการ

ตา่งประเทศ) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

หลกัสตูรประกาศนียบตัร สถาบนักรรมการบริษัท

ไทย (IOD) 

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที 

19/2004 

Audit Committee Program (ACP) รุ่นที 

18/2007 

หลกัสตูรประกาศนียบตัรสถาบนักรรมการบริษัท

ไทยรุ่นที 17 (ACP) 

 

 

- - 2547 – ปัจจบุนั 

 

ปัจจบุนั 

 

ปัจจบุนั 

 

ปัจจบุนั 

ปัจจบุนั 

ปัจจบุนั 

 

ปัจจบุนั 

 

ปัจจบุนั 

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน)  

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

บริษัท ไอที ซิตี จํากดั (มหาชน) 

กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิของสภาลกูเสือ

แหง่ชาติ 

กรรมการบริหารคณะกิจการลกูเสือชาวบ้าน 

กรรมการสภามหาวิทยาลยักรุงเทพ 

กรรมการสมาคมติดตามการพฒันาสตรีใน

ประเทศไทย 

ทีปรึกษาสมาคมสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน

แหง่ประเทศไทย 

ทีปรึกษาสมาคมตํารวจตระเวนชายแดนฯ 



บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) 
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ชือ-นามสกุล 
ตาํแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศกึษา 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประวัตกิารทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่งและสถานที 

ปัจจบุนั 

ปัจจบุนั 

ปัจจบุนั 

ปัจจบุนั 

ปัจจบุนั 

 

ผู้ประนีประนอมประจําศาลจงัหวดัธญับรุี 

ทีปรึกษาคณะอนกุรรมาธิการกิจการลกูเสือ 

คณะกรรมาธิการการศกึษาวฒุิสภา 

ประธานกรรมการ หมูบ่้านจดัสรรวรบลูย์ 

ทีปรึกษาสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนพระหฤทยั

คอนแวนต์ 

 

8. นางไทศิกา ไพรสงบ 

กรรมการตรวจสอบและ 

กรรมการอิสระ 

61 ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัอีสเทอร์น เอเชีย 

 

หลกัสตูรประกาศนียบตัรสถาบนักรรมการบริษัท

ไทย (IOD)  

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที 

15/2004 

Audit Committee Program (ACP) รุ่นที 

7/2005 

 

- - 2547 – ปัจจบุนั 

 

2546 – ปัจจบุนั 

2542 – ปัจจบุนั 

2547 – 2552 

 

2545 – 2546 

 

2543 – 2544 

 

 

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) 

กรรมการ  บริษัท เอส ที ซี สตีล จํากดั 

กรรมการ บริษัทบญุศิริเรียลเอสเตส จํากดั 

ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายธุรกิจขนาดยอ่ม 8  

ธนาคารนครหลวงไทยจํากดั (มหาชน) 

ผู้จดัการฝ่ายพฒันา สช.  

ธนาคารนครหลวงไทย จํากดั (มหาชน) 

ผู้จดัการฝ่ายธุรกิจ 4  

ธนาคารนครหลวงไทย จํากดั (มหาชน) 

 

9. นายชนาธิป  ไตรวฒุิ 

กรรมการ 

47 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

4.17% - 2549 – ปัจจบุนั  
2551 – ปัจจบุนั 

กรรมการ บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) 
กรรมการ  บริษัท จี เจ สตีล จํากดั (มหาขน) 



บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) 
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ชือ-นามสกุล 
ตาํแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศกึษา 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประวัตกิารทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่งและสถานที 

 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

ผา่นการอบรม Director Accreditation 

Program (DAP) รุ่นที 64/2007 เมือวนัที 20 

กรกฏาคม 2550 จากสมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย 

 

 

 
 
2547 – ปัจจบุนั 
 
2547 – 2549 
2544 – ปัจจบุนั 
 
 
2542 – ปัจจบุนั 
 
 
2534 – ปัจจบุนั 
 
 

ดําเนินธุรกิจ ผลิตและจําหน่ายเหลก็แผน่รีด
ร้อน 
กรรมการ บริษัท เฟลกิซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท 
(กาญจนบรุี) จํากดั  ดําเนินธุรกิจโรงแรมทีพกั 
ผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานกลาง 
กรรมการผู้จดัการ  
บริษัท เอส เอส พี เพลส จํากดั   ดําเนินธุรกิจ 
ให้เช่าพืนทีอาคารสําหรับใช้เป็นสํานกังาน  
กรรมการผู้จดัการ  
บริษัท เกรทอีสเทิร์น อินเตอร์เนชนัแนล จํากดั  
ดําเนินธุรกิจ ซือมา-ขายไปเหลก็ม้วน  
กรรมการผู้จดัการ 
บริษัท อินเทลลเิจนท์ ซิสเทม็เน็ทเวอร์ค จํากดั 
ดําเนินธุรกิจ ซือขายและวางระบบ
คอมพิวเตอร์ 

10. นายประวิทย์  ฐิติภทัรยรรยง 
กรรมการผู้จดัการ 
สว่นงานศนูย์บริการเหลก็ 

48 ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลยัพระจอมเกล้าธนบรุี  

- - 2553 – ปัจจบุนั 

 

2549 – 2551 

 

2532 – 2548 

กรรมการผู้จดัการ โครงการศนูย์บริการเหลก็ 

บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) 

กรรมการผู้จดัการ  

บริษัท พรีเมียมสตีลโพรเซสซิง จํากดั 

ผู้จดัการทวัไป 

บริษัท บางกอกคอยล์เซน็เตอร์ จํากดั 

11. นายชิดชนก  โท้มะวงศ์ 

ผู้ อํานวยการฝ่ายการตลาด  

47 ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจการเงินการ

ธนาคาร  

0.16 - 2549 – ปัจจบุนั 
 
2546 – ปัจจบุนั 

ผู้ อํานวยการ ฝ่ายการตลาด 
บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) 
กรรมการ  บริษัท เอส ที ซี สตีล จํากดั 



บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) 
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ชือ-นามสกุล 
ตาํแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศกึษา 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประวัตกิารทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่งและสถานที 

 มหาวิทยาลยัรามคําแหง 2548 – 2549 
 
2546 – 2548 
 
2537– 2543 
 

ผู้ อํานวยการ ฝ่ายการผลติ 
บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) 
ผู้จดัการ ฝ่ายการผลิต 
บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) 
ผู้จดัการโครงการหมูบ่้านรุ่งเรืองธานี 
บริษัท รุ่งเรืองธานี จํากดั 
ดําเนินธุรกิจ ค้าอสงัหาริมทรัพย์ 

ทงันี บริษัทขอรับรองวา่ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีคณุสมบตัิเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
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รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัททีเกียวข้องของ
บริษัท 
 

ชือ-นามสกลุ บริษัท บริษัท เอส ที ซี 

สตีล จํากดั 

บริษัท เอเชีย เมทลั

แฟบบริเคชนั จํากดั 

บริษัท สางสนิค้า

ผา่นแดน

เวียงจนัทน์ จํากดั 

นายวีระชยั  สธีุรชยั 1,5 - 5 - 

นายชศูกัดิ ยงวงศ์ไพบลูย์ 3, 5, 6 5 5,6 5,6 

นายธนกร ฤทธิบนัลือ 5, 6 5 - - 

นางสาวเพญ็จนัทร์ โยธินอปุไมย 5, 6 5 - - 

นางสาวธารดี  เพียรสมัฤทธิ 5,6 5 - - 

พลตํารวจเอกจมุพล มนัหมาย 2, 5 - - - 

นางไทศิกา ไพรสงบ 4, 5 5 - - 

เรือตรีหญิงสรีุ บรูณะธนิต 4, 5 - - - 

นายชนาธิป  ไตรวฒิุ 5 - - - 

นายชิดชนก โท้มะวงศ์ 6 5 - - 

นายประวิทย์ ฐิติภทัรยรรยง 3,6 - - - 

นายพวูง กอระสกั - - - 5,6 

นายสวุิทย์ รัตนจินดา    5,6 

หมายเหต ุ:  1 = ประธานกรรมการ    2 = ประธานกรรมการตรวจสอบ 

3 = กรรมการผู้จดัการ  4 = กรรมการตรวจสอบ 

5 = กรรมการ     6 = ผู้บริหาร 
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คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่งบการเงินของบริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) รวมถงึข้อมลูสารสนเทศทาง

การเงินทีปรากฏในรายงานประจําปี งบการเงินดงักลา่วจดัทําขนึตามมาตรฐานการบญัชีทีรับรองทวัไป โดยเลือกใช้นโยบายบญัชี

ทีเหมาะสมและถือปฏิบตัิอยา่งสมําเสมอ และใช้ดลุยพินิจอยา่งระมดัระวงั ในการจดัทํา รวมทงัให้มีการเปิดเผยข้อมลูทีสําคญั

อยา่งเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน เพือให้เป็นประโยชน์ ต้อผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุอย่างโปร่งใส 

 

คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีระบบบริหารความเสียงและระบบควบคมุภายในทีเหมาะสมและมีประสทิธิภาพ เพือให้

ได้ความมนัใจอยา่งมีเหตผุลวา่ข้อมลูของบริษัทมีความถกูต้องครบถ้วนเพียงพอทีจะดํารงรักษาไว้ซงึทรัพย์สนิ ตลอดจนเพือไมใ่ห้

เกิดการทจุริตหรือการดําเนินงานทีผิดปกติอยา่งมีสาระสําคญั 

 

คณะกรรมการบริษัทได้แตง่ตงัคณะกรรมการตรวจสอบเพือทําหน้าทีสอบทานนโยบายการบญัชีและความถกูต้องของ

รายงานทางการเงิน สอบทานระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน ตลอดจนระบบการบริหารความเสียง โดยเรืองนี

ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซงึแสดงไว้ในรายงานประจําปีแล้ว 

 

งบการเงินของบริษัทได้รับการตรวจสอบโดยผสูอบบญัชีรับอนญุาตของบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากดั ในการตรวจสอบ

นนัทางคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความร่วมมือและสนบัสนนุข้อมลูเอกสารตา่งๆ เพือให้ผู้สอบบญัชี สามารถตรวจสอบและแสดง

ความเหน็ได้อย่างอิสระและเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบญัชีทวัไปโดยความเหน็ของผู้สอบบญัชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบ

บญัชีซงึแสดงไว้ในรายงานประจําปีแล้ว 

 

คณะกรรมการมีความเหน็วา่ระบบควบคมุภายในของบริษัทโดยรวมอยูใ่นระดบัทีน่าพอใจและสามารถสร้างความ

เชือมนัอยา่งมีเหตผุลได้วา่ งบการเงินของบริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั(มหาชน) สําหรับปีสนิสดุ 31 ธนัวาคม 2554 มีความน่าเชือถือ 

โดยปฏิบติถกูต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบทีเกียวข้อง 

 

 

                   
         (นายวีระชยั  สธีุรชยั)                     (นายชศูกัดิ ยงวงศ์ไพบลูย์) 

             ประธานกรรมการ             กรรมการผู้จดัการ 

 

 

 

 

 

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ 



บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 
เสนอ คณะกรรมการและผู้ ถือหุ้นของ บริษัท เอเซีย เมทัล จาํกัด (มหาชน) 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 งบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จรวม งบแสดงการ

เปลียนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปีสินสดุวนัเดียวกนัของแต่ละปีของ บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด 

(มหาชน) และบริษัทย่อย และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการ ของบริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกนั ซึง

ผู้บริหารของกิจการเป็นผู้ รับผิดชอบต่อความถกูต้องและครบถ้วนของข้อมลูในงบการเงินเหลา่นี ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบ

ในการแสดงความเหน็ตอ่งบการเงินดงักลา่ว จากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า  

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีทีรับรองทัวไป ซึงกําหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและ

ปฏิบตัิงานเพือให้ได้ความเชือมนัอย่างมีเหตผุลว่า งบการเงินแสดงข้อมลูทีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่          การ

ตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลกัฐานประกอบรายการทงัทีเป็นจํานวนเงินและการเปิดเผยข้อมลูในงบการเงิน การ

ประเมินความเหมาะสมของหลกัการบญัชีทีกิจการใช้และประมาณการเกียวกบัรายการทางการเงินทีเป็นสาระสําคญัซึงผู้บริหาร

เป็นผู้จดัทําขึน ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการทีนําเสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชือว่าการ

ตรวจสอบดงักลา่วให้ข้อสรุปทีเป็นเกณฑ์อยา่งเหมาะสมในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าเหน็วา่ งบการเงินข้างต้นนีแสดงฐานะการเงิน  ณ  วนัที 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 ผลการดําเนินงานและกระแส

เงินสด สําหรับปีสินสดุวนัเดียวกนัของแต่ละปีของ บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของ  บริษัท 

เอเซีย เมทัล จาํกัด (มหาชน) โดยถกูต้องตามทีควรในสาระสําคญัตามหลกัการบญัชีทีรับรองทวัไป 

ตามทีอธิบายไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 3 และ 4 เริมตงัแต่วนัที 1 มกราคม 2554 บริษัทได้ใช้มาตรฐานการ

รายงานทางการเงินทีออกและปรับปรุงใหม่บางฉบบั เพือจดัทําและนําเสนองบการเงินนี ทงันีงบการเงินสําหรับปีสินสดุวนัที 31 

ธันวาคม 2553 และงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที 31 ธันวาคม 2553 ทีนํามาแสดงเปรียบเทียบได้แสดงตามรูปแบบใหม่เพือให้

สอดคล้องกบังบการเงินสําหรับปีสนิสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2554 แล้ว 

 

 

                                                                                                      
 (นางสาวนงราม  เลาหอารีดิลก) 

 ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที  4334 

บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากดั 

วนัที 23 กมุภาพนัธ์ 2555 

รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 
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บริษัท  เอเซีย เมทลั  จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วันท ี31 ธันวาคม 2554 และ 2553 

บาท 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
หมาย
เหตุ  2554  2553  2554  2553 

สินทรัพย์ 

สินทรัพย์หมุนเวียน 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 108,249,217  86,012,378  105,584,210  82,493,764  

เงินลงทนุชวัคราว 50,144,694  120,569,402  50,144,694  120,569,402  

ลกูหนีการค้า  

กิจการทีเกียวข้องกนั  6, 23 1,617,486  6,453,265  121,679  5,331,871  

กิจการอืน  6 1,069,232,698  663,431,865  1,069,232,698  662,111,046  

เงินให้กู้ ยืมระยะสนัและดอกเบียค้างรับ 

แก่บคุคลและกิจการทีเกียวข้องกนั 23 849,320  546,002  31,360,737  31,057,419  

สินค้าคงเหลือ 7 1,449,165,116  1,236,381,054  1,443,896,419  1,231,112,357  

ลกูหนีตามสญัญาแลกเปลียน 

เงินตราต่างประเทศลว่งหน้า  12 17,162,219  -   17,162,219       -   

ลกูหนีกรมสรรพากร 31,451  8,922,010  31,451  8,776,743  

งานระหวา่งก่อสร้างตามสญัญา 8 -  4,497,178    -      -   

เงินจ่ายลว่งหน้าคา่สินค้า 233,301,672  315,225,855  233,301,672  315,225,855  

สินทรัพย์หมนุเวียนอืน 19,566,964  10,575,989  17,712,295  9,920,546  

รวมสินทรัพย์หมนุเวียน 2,949,320,837  2,452,614,998  2,968,548,074  2,466,599,003  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

เงินฝากประจําทีติดภาระคําประกนั 9 68,306,017  17,589,445  66,833,582  16,184,445  

เงินลงทนุในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 10 286,715  5,786,715  22,086,323  37,686,323  

สินทรัพย์ทีไม่ได้ใช้ดําเนินงาน 5,000,000  5,000,000  5,000,000  5,000,000  

ทีดิน  อาคารและอปุกรณ์  11 1,034,875,404  999,745,475  979,162,655  940,525,057  

ภาษีเงินได้นิติบคุคลจ่ายลว่งหน้า  1,425,227  2,013,488  -      -   

เงินมดัจําค่าเครืองจกัร 77,728,723  -   77,728,723       -   

สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีนอืน 5,961,212  6,377,912  5,923,712  6,340,412  

รวมสินทรัพย์ไม่หมนุเวียน 1,193,583,298  1,036,513,035  1,156,734,995  1,005,736,237  

รวมสินทรัพย์ 4,142,904,135  3,489,128,033  4,125,283,069  3,472,335,240  

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนงึของงบการเงินนี 

 

 

 



บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) 

 

 

 ร า ย ง า น ป ร ะ จาํ ปี  2 5 5 4  หน้า 56 

 

 

บริษัท  เอเซีย เมทลั  จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 

ณ วันท ี31 ธันวาคม 2554 และ 2553 

บาท 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
หมาย
เหตุ  2554  2553  2554  2553 

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

หนีสินหมุนเวียน 

เงินกู้ ยืมระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 13 2,378,959,526  1,729,608,050  2,378,959,526  1,729,608,050  

เจ้าหนีการค้า 

กิจการทีเกียวข้องกนั 23 -      -       -   1,971,427  

กิจการอืน 54,678,534  77,034,117  52,619,336  73,967,498  

เจ้าหนีอืน 28,357,007  26,420,945  28,567,061  27,354,692  

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

สว่นทีครบกําหนดชําระในหนงึปี 14 25,000,000  25,000,000  25,000,000  25,000,000  

หนีสินภายใต้สญัญาเช่าซือสว่นที 

ครบกําหนดชําระภายในหนงึปี 16 1,382,593  1,448,621  1,382,593  1,448,621  

เงินทดรองรับจากกรรมการ 23   -   1,180,695    -      -   

เงินรับลว่งหน้าคา่สินค้า 1,159,094  28,126,100  1,159,094  28,126,100  

เงินรับลว่งหน้าคา่ก่อสร้าง 23 7,663,978  7,663,978      -        -   

ภาษีเงินได้นิติบคุคลค้างจ่าย 7,605,992  
 

15,953,424  
 

7,605,992  
 

15,953,424  

หนีสินหมนุเวียนอืน 35,620,001  25,725,778  34,605,856  25,773,470  

รวมหนีสินหมนุเวียน 2,540,426,725  1,938,161,708  2,529,899,458  1,929,203,282  

หนีสินไม่หมุนเวียน 

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  14 12,500,000  37,500,000  12,500,000  37,500,000  

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานเมือเกษียณอาย ุ 15 3,862,789     -   2,849,701     -   

หนีสินภายใต้สญัญาเช่าซือ 16 1,639,798  2,589,564  1,639,798  2,589,564  

รวมหนีสินไม่หมนุเวียน 18,002,587  40,089,564  16,989,499  40,089,564  

รวมหนีสนิ 2,558,429,312  1,978,251,272  2,546,888,957  1,969,292,846  

 

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนงึของงบการเงินนี 

 

 

 

 

 



บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) 

 

 

 ร า ย ง า น ป ร ะ จาํ ปี  2 5 5 4  หน้า 57 

 

 

บริษัท  เอเซีย เมทลั  จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 

ณ วันท ี31 ธันวาคม 2554 และ 2553 

บาท 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
หมาย
เหตุ  2554  2553  2554  2553 

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ทนุเรือนหุ้น  

ทนุจดทะเบียน  

หุ้นสามญั 549,973,800 หุ้น  มลูคา่หุ้นละ 1 บาท 549,973,800  549,973,800  549,973,800  549,973,800  

ทนุทีออกและชําระแล้ว 

หุ้นสามญั 479,937,265 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท  479,937,265  479,937,265  479,937,265  479,937,265  

สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 297,427,100  297,427,100  297,427,100  297,427,100  

กําไรสะสม 

จดัสรรเพือสํารองตามกฎหมาย 18 43,830,000  38,270,000  43,830,000  38,270,000  

ทียงัไม่ได้จดัสรร  680,128,472  609,048,176  689,506,688  

   

619,714,970  

สว่นเกินทนุจากการตีราคาทีดิน 11 67,693,059  67,693,059  67,693,059   67,693,059  

สว่นเกินทนุจากการรวมธรุกิจทีอยู่ 

ภายใต้การควบคมุเดียวกนั 14,704,932  14,704,932     -   -   

รวมสว่นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,583,720,828  1,507,080,532  1,578,394,112  1,503,042,394  

สว่นได้เสียทีไม่มีอํานาจควบคมุ 753,995  3,796,229      -      

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,584,474,823  1,510,876,761  1,578,394,112  1,503,042,394  

ร ว ม ห นี ส ิน แ ล ะ ส่ ว น ข อ ง ผู้ ถื อ หุ้ น 4,142,904,135  3,489,128,033  4,125,283,069  3,472,335,240  

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนงึของงบการเงินนี 

 

 



บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) 
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บริษัท  เอเซีย เมทลั  จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จ 
สาํหรับปีสินสุดวันท ี31 ธันวาคม 2554 และ 2553 

บาท 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

หมาย
เหตุ 2554 2553 2554 2553 

รายได้จากการขายและการให้บริการ 6,571,498,228 5,027,333,575 6,571,594,513  5,022,167,587 

ต้นทนุขายและต้นทนุการให้บริการ (6,136,774,902) (4,746,635,982) (6,134,571,857) (4,734,958,336) 

กาํไรขันต้น 434,723,326 280,697,593 437,022,656 287,209,251 
คา่ใช้จ่ายในการขาย (82,682,667) (63,586,598) (82,682,667) (63,586,598) 

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร (52,568,324) (62,033,447) (45,892,102) (50,702,593) 

กลบัรายการคา่เผือการลดมลูค่าสินค้าคงเหลือ  - (8,249,860) - (9,000,000) 

ขาดทนุจากการด้อยคา่เงินลงทนุ 

ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 10 - -  (15,600,000) - 

กําไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ  (62,456,222) 8,812,903  (62,456,222) 8,812,903 

คา่ตอบแทนผู้บริหาร (12,959,900) (10,862,000) (12,959,900) (10,862,000) 

รายได้อืน 11,549,895 12,067,225 13,488,223 7,968,713 

กาํไรจากการขายและการให้บริการ 235,606,108 156,845,816 230,919,988  169,839,676 
สว่นแบง่ผลขาดทนุจากบริษัทร่วม   (5,500,000)  -   -     - 

กาํไรก่อนต้นทนุทางการเงนิและภาษีเงนิได้ 230,106,108  156,845,816  230,919,988  169,839,676 
ต้นทนุทางการเงิน   (65,913,211)  (41,668,654) (65,864,747) (41,635,790) 

กาํไรก่อนภาษีเงนิได้ 164,192,897  115,177,162  165,055,241  128,203,886 
ภาษีเงินได้ (53,861,882) (34,267,996)  (53,861,882) (34,267,996) 

กาํไรสุทธิและกาํไรเบด็เสร็จ 110,331,015  80,909,166  111,193,359  93,935,890  

ส่วนของกาํไร (ขาดทุน) ทเีป็นของ 
ผู้ ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 113,373,249  85,078,950  111,193,359  93,935,890 

สว่นได้เสียทีไม่มีอํานาจควบคมุ (3,042,234)  (4,169,784)  -     - 

110,331,015  80,909,166  111,193,359  93,935,890  

กาํไรต่อหุ้นขันพนืฐาน 20 

กําไรสทุธิสว่นทีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทใหญ่    0.24   0.18  0.23    0.20 

จํานวนหุ้นสามญัถวัเฉลียถ่วงนําหนกั  (หุ้น)  479,937,265  479,937,265  479,937,265  479,937,265 

กาํไรต่อหุ้นปรับลด 20 

กําไรสทุธิสว่นทีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทใหญ่   0.24    0.18    0.23   0.20 

จํานวนหุ้นสามญัถวัเฉลียถ่วงนําหนกั  (หุ้น) 479,937,265  479,937,265  479,937,265   479,937,265 

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนงึของงบการเงินนี 



         บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) 
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บริษัท  เอเซีย เมทลั  จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 
สาํหรับปีสินสุดวันท ี31 ธันวาคม 2554 และ 2553 

บาท 

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่         

หมาย
เหตุ 

ทุนทอีอก
และชาํระ
แล้ว 

ส่วนเกนิ
มูลค่าหุ้น
สามัญ 

กาํไรสะสม 

ส่วนเกนิ
ทุนจาก

การตีราคา
ทดีนิ 

ส่วนเกนิ
ทุนจากการ
รวมธุรกจิ
ภายใต้การ
ควบคุม
เดียวกัน 

รวมส่วนของผู้
ถือหุ้นบริษัท

ใหญ่ 

ส่วนได้เสีย
ทไีม่มี
อาํนาจ
ควบคุม 

รวมส่วนของผู้
ถือหุ้น 

จัดสรรเพอื
สาํรองตาม
กฎหมาย 

ส่วนทยีงั
ไม่ได้จัดสรร 

     ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2553 479,937,265 297,427,100 33,570,000  528,669,226  67,693,059  14,704,932  1,422,001,582  7,966,013  1,429,967,595  

      จดัสรรเพือสํารองตามกฏหมาย 18 -   -   4,700,000  (4,700,000) - - - -    -    

            กําไร(ขาดทนุ)สทุธิ -   -   -   85,078,950  -   -   85,078,950  (4,169,784)    80,909,166  

           ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2553 479,937,265  297,427,100  38,270,000  609,048,176  67,693,059  14,704,932  1,507,080,532  3,796,229  1,510,876,761  

     ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2554 ตามทีรายงานไว้เดิม 479,937,265  297,427,100  38,270,000  609,048,176  67,693,059  14,704,932  1,507,080,532  3,796,229  1,510,876,761  

ผลกระทบจากใช้มาตรฐานการบญัชีไทยฉบบัที 19  

       เรือง ผลประโยชน์พนกังาน 4.2 -   -   -   (3,137,589) -   -   (3,137,589) -   (3,137,589) 

      ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2554 หลงัปรับปรุง 479,937,265  297,427,100  38,270,000  605,910,587  67,693,059  14,704,932  1,503,942,943  3,796,229  1,507,739,172  

 จดัสรรเพือสํารองตามกฏหมาย 18  -   -   5,560,000  (5,560,000) -   -   -   -      -   

      เงินปันผลจ่าย 19 -    -   -   (33,595,364) -   -   (33,595,364)    -    (33,595,364) 

      กําไร(ขาดทนุ)สทุธิ -   -   -   113,373,249  -   -   113,373,249  (3,042,234) 110,331,015  

       ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2554 479,937,265  297,427,100  43,830,000  680,128,472  67,693,059  14,704,932  1,583,720,828   753,995  1,584,474,823  

       หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนงึของงบการเงินนี 



         บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) 
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บริษัท  เอเซีย เมทลั  จาํกัด (มหาชน)  

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกจิการ 

สาํหรับปีสินสุดวันท ี31 ธันวาคม 2554 และ 2553 

บาท 

หมาย
เหตุ 

ทุนทอีอกและ
ชาํระแล้ว 

ส่วนเกนิ
มูลค่าหุ้น
สามัญ 

กาํไรสะสม 

ส่วนเกนิทนุจากการ 
ตีราคาทดีนิ รวม 

จัดสรรเพอื
สาํรองตาม
กฏหมาย 

ส่วนทยีงัไม่ได้
จัดสรร 

       ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2553 479,937,265    297,427,100  33,570,000  530,479,080    67,693,059  1,409,106,504  

    จดัสรรเพือสํารองตามกฏหมาย 18 -   -   4,700,000  (4,700,000) -   -   

    กําไรสทุธิ -   -   -   93,935,890  -   93,935,890  

     ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2553  479,937,265  297,427,100  38,270,000  619,714,970  67,693,059  1,503,042,394  

     ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2554 ตามที     

     รายงานไว้เดิม 479,937,265  297,427,100  38,270,000  619,714,970  67,693,059  1,503,042,394  

ผลกระทบจากใช้มาตรฐานการบญัชีไทยฉบบัที 19  

เรือง ผลประโยชน์พนกังาน 4.2  -   -   -   (2,246,277) -   (2,246,277) 

     ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2554 หลงัปรับปรุง 479,937,265  297,427,100  38,270,000  617,468,693  67,693,059  1,500,796,117  

     จดัสรรเพือสํารองตามกฏหมาย 18 -   -   5,560,000  (5,560,000) -   -   

     เงินปันผลจ่าย 19 -   -   -   (33,595,364) -   (33,595,364) 

     กําไรสทุธิ -   -   -   111,193,359  -   111,193,359  

     ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2554 479,937,265  297,427,100  43,830,000  689,506,688  67,693,059  1,578,394,112  

     หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนงึของงบการเงินนี 

 



         บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) 
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บริษัท  เอเซีย เมทลั  จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงนิสด 
สาํหรับปีสินสุดวันท ี31 ธันวาคม 2554 และ 2553 

บาท 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

2554 2553 2554 2553 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน 
กําไรก่อนภาษีเงินได้ 164,192,897  115,177,162  165,055,241   128,203,886  
รายการปรับกระทบกาํไรเป็นเงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมดาํเนินงาน 

คา่เสือมราคา 64,023,627 55,238,249  60,516,114  51,484,139  

กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทนุชวัคราว (880,582) (569,021) (880,582) (569,021) 

ดอกเบียค้างรับเงินให้กู้ ยืมระยะสนัแก่กิจการทีเกียวข้องกนั -   -   -    (2,327,901) 

หนีสงสยัจะสญู - ลกูหนีการค้า (กลบัรายการ) (4,830,000) 1,642,332  (4,500,000) (4,283,375) 

ขาดทนุจากการด้อยคา่เงินลงทนุในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม -   -   15,600,000  -   

สว่นแบง่ผลขาดทนุจากบริษัทร่วม  5,500,000  -    -   -   

ขาดทนุจากการด้อยคา่งานระหวา่งก่อสร้างตามสญัญา   4,497,178  -   -   -   

ขาดทนุจากการปรับลดมลูคา่สินค้าคงเหลือ -   8,249,860  -   9,000,000  

(กําไร) ขาดทนุจากการจําหน่ายสินทรัพย์รอการจําหน่าย -   (5,342,278)  -   795,401  

(กําไร) ขาดทนุจากการจําหน่ายและตดัจําหน่ายอปุกรณ์ 179,020  (6,282,066) 178,864  (653,731) 

ขาดทนุทียงัไม่เกิดขนึจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ 43,476,651  1,821,628  43,476,651  1,821,628  

กําไรทียงัไม่เกิดขนึตามสญัญาแลกเปลียนเงินตราตา่งประเทศ

ลว่งหน้า (17,162,219) -   (17,162,219) -   

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน -   -   

ผลประโยชน์พนกังานเมือเกษียณอาย ุ 725,200  -   603,424  -   

คา่ใช้จ่ายดอกเบีย 64,648,073  40,975,281  64,648,073  40,975,281  

กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลียนแปลง 

        ในสินทรัพย์และหนีสินดําเนินงาน 324,369,845  210,911,147  327,535,566  224,446,307  

สินทรัพย์ดาํเนินงานลดลง (เพมิขึน) 
ลกูหนีการค้า - กิจการทีเกียวข้องกนั 4,835,779  (6,247,280) 5,210,192  (4,636,153) 

ลกูหนีการค้า - กิจการอืน (400,970,833) (284,568,779) (402,621,652) (289,297,704) 

มลูคา่งานทีเสร็จแตย่งัไม่เรียกเก็บ -   2,850,188  -   -   

สินค้าคงเหลือ (212,784,062) (456,676,816) (212,784,062) (462,063,026) 

งานระหวา่งก่อสร้างตามสญัญา -   2,845,387  -   -   

เงินจ่ายลว่งหน้าคา่สินค้า 81,924,183  (154,805,976) 81,924,183  (154,805,976) 

ลกูหนีกรมสรรพากร 8,890,559  9,843,762  8,745,292  9,989,029  

สินทรัพย์หมนุเวียนอืน (8,990,975) 7,923,235  (7,791,749) 4,139,524  

สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีนอืน 1,004,961  407,600  416,700  407,600  

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนงึของงบการเงินนี 
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บริษัท  เอเซีย เมทลั  จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 
สาํหรับปีสินสุดวันท ี31 ธันวาคม 2554 และ 2553 

บาท 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

2554 2553 2554 2553 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน (ต่อ) 
หนีสินดาํเนินงานเพมิขึน (ลดลง) 

เจ้าหนีการค้า - กิจการทีเกียวข้องกนั -   (377,045) (1,971,427) (1,091,718) 

เจ้าหนีการค้า - กิจการอืน  (22,786,332) 21,721,828  (21,778,911) 30,517,682  

เงินทดรองรับจากกรรมการ (1,180,695) -   -   -   

เงินรับลว่งหน้าคา่สินค้า (26,967,006) 24,244,130  (26,967,006) 24,244,130  

เงินรับลว่งหน้าคา่ก่อสร้าง -   (375,901) -   -   

หนีสินหมนุเวียนอืน 7,692,206  (6,690,809) 6,630,369  (7,291,073) 

เงนิสดจ่ายจากการดาํเนินงาน (244,962,370) (628,995,329) (243,452,505) (625,441,378) 

จ่ายดอกเบีย (61,728,824) (40,322,374) (61,728,824) (40,322,374) 

รับคืนภาษีถกูหกั ณ ทีจ่าย - 21,653,946 - 21,653,946 

จ่ายภาษีเงินได้ (62,209,314) (27,856,964) (62,209,314) (26,829,203) 

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมดาํเนินงาน (368,900,508) (675,520,721) (367,390,643) (670,939,009) 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน 
เงินลงทนุชวัคราวลดลง (เพิมขนึ) 71,305,290 (29,443,800) 71,305,290 (29,443,800) 

เงินฝากประจําทีติดภาระคําประกนัเพิมขนึ (50,716,572) (1,385,054) (50,649,137) (480,054) 

เงินให้กู้ ยืมระยะสนัแก่บคุคลทีเกียวข้องกนัลดลง (เพิมขนึ) (303,318) (45,754) (303,318) 78,454,245 

เงินมดัจําค่าเครืองจกัรเพิมขนึ (77,728,723) - (77,728,723) - 

เงินสดจ่ายเพือซือทีดินอาคารและอปุกรณ์ (ขอ้มูลกระแสเงินสด

เพิมเติม) (98,557,308) (143,977,063) (99,281,001) (174,704,403) 

เงินสดรับจากการจําหน่ายสินทรัพย์ 145,000  8,433,825 145,000  1,239,111 

เงินสดรับจากการจําหน่ายสินทรัพย์รอการจําหน่าย - 60,943,020 - 26,300,000 

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน     (155,855,631)  (105,474,826) (156,511,889) (98,634,901) 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสนัจากสถาบนัการเงินเพิมขนึ 605,588,342 818,483,807 605,588,342 818,483,807 

เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (25,000,000) (25,000,000) (25,000,000) (25,000,000) 

เงินสดจ่ายปันผล (33,595,364) -   (33,595,364) -   

เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมจัดหาเงนิ 546,992,978  793,483,807  546,992,978  793,483,807  

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพมิขึน - สุทธิ 22,236,839  12,488,260  23,090,446  23,909,897  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัต้นปี 86,012,378  73,524,118  82,493,764  58,583,867  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสินปี 108,249,217  86,012,378  105,584,210  82,493,764  

- - - - 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนงึของงบการเงินนี 
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บริษัท  เอเซีย เมทลั  จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 
สาํหรับปีสินสุดวันท ี31 ธันวาคม 2554 และ 2553 

บาท 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

2554 2553 2554 2553 

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพมิเตมิ 
1. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

เงินสด  84,038 78,962 79,182 74,182 

เงินฝากออมทรัพย์  101,446,137  54,061,752 98,785,985  50,547,918 

เงินฝากกระแสรายวนั  6,719,042 31,871,664  6,719,043 31,871,664 

          รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 108,249,217 86,012,378 105,584,210 82,493,764 

2. ทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ 
รายละเอียดทีดิน อาคารและอปุกรณ์ทีได้มาในระหวา่งปีมีดงันี 

ทีดิน อาคารและอปุกรณ์ทีได้มาระหว่างปี (99,477,576) (145,224,628) (99,477,576) (145,210,327) 

ปรับปรุง เจ้าหนีจากการซือทีดิน อาคารและอปุกรณ์เพิมขนึ (ลดลง) 1,936,062 (2,182,379) 1,212,369 (32,924,020) 

หนีสินตามสญัญาเช่าซือเพิมขนึ (ลดลง) (1,015,794) 3,429,944 (1,015,794) 3,429,944 

เงินสดจ่ายเพือซือทีดิน อาคาร และอปุกรณ์ (98,557,308) (143,977,063) (99,281,001) (174,704,403) 

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนงึของงบการเงินนี 
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1. ข้อมูลทวัไป 
 

บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) ได้จดทะเบียนเข้าเป็นบริษัทในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2547 บริษัทมีทีอยู่ตามทีได้

จดทะเบียนไว้ที เลขที 55, 55/1 หมู่ 2 ซอยวดัหนามแดง ถนนศรีนครินทร์ ตําบลบางแก้ว อําเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ และมี

โรงงานสาขา ตงัอยู่เลขที 90/1 หมูท่ี 10 ถนน 331 ตําบลสระสีเหลียม อําเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบรีุ 
 
บริษัทดําเนินธรุกิจหลกัในธุรกิจผลิตและจําหน่าย ผลิตภณัฑ์เหล็กแปรรูป และบริษัทย่อยประกอบธุรกิจรับติดตงัโครงสร้างเหล็ก และ

รับเหมาก่อสร้างโรงงาน  
 

“บริษัท” หมายถึง บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) “กลุม่บริษัท” หมายถึง บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย คือ 

บริษัท เอส ที ซี สตีล จํากดั และบริษัท เอเซีย เมทลัแฟบบริเคชนั จํากดั 
 

2. เกณฑ์การจดัทาํงบการเงนิ 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนีได้จดัทําขึนตามหลกัการบญัชีทีรับรองทวัไปในประเทศไทยภายใต้พระราชบญัญัติการ

บญัชี พ.ศ. 2543 ซงึหมายความถึงมาตรฐานการบญัชีทีออกภายใต้พระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ.2547 และตามข้อกําหนดของ

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
 
การจดัทํางบการเงินให้สอดคล้องกับหลกัการบญัชีทีรับรองทวัไปในประเทศไทยซึงกําหนดให้ฝ่ายบริหารประมาณการและกําหนด

สมมติฐานทีเกียวข้องอนัจะมีผลต่อตวัเลขของสินทรัพย์และหนีสินรวมทงัเปิดเผยข้อมลูเกียวกับสินทรัพย์และหนีสินทีอาจเกิดขึน ณ 

วนัทีในงบการเงิน และข้อมลูรายได้และคา่ใช้จ่ายในรอบระยะเวลาทีเสนอ งบการเงินดงักล่าว ตวัเลขทีเกิดขึนจริงอาจแตกต่างจากตวัเลข

ประมาณการ ถึงแม้วา่ฝ่ายบริหารได้จดัทําตวัเลขประมาณการขนึจากความเข้าใจในเหตกุารณ์และสิงทีได้กระทําไปในปัจจบุนัอย่างดี

ทีสดุแล้ว 
 

งบการเงินรวมนีได้จัดทําขึนโดยรวมงบการเงินของบริษัท เอเซีย เมทลั จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยซึงบริษัทมีส่วนร่วมในการ

ควบคมุดงันี 

 ประเทศทีจด

ทะเบียน 

 วนัทีเริมมี อตัราร้อยละของการถือหุ้น 

ชือบริษัท ประเภทกิจการ อํานาจควบคมุ 2554 2553 

      

1.   บจก. เอส ท ีซ ีสตีล ประเทศไทย ผลิตและจําหน่าย

ผลิตภณัฑ์เหลก็ 

ไตรมาส 4 ปี 

2546 

100 100 

  
2.   บจก. เอเซีย เมทลัแฟบบริเคชนั ประเทศไทย รับเหมาก่อสร้าง

โรงงาน 

ไตรมาส 3 ปี 

2551 

55 55 
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2. เกณฑ์การจดัทาํงบการเงนิ (ต่อ) 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จดัทําขึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทนุเดิมในการวดัมลูค่าขององค์ประกอบของ       งบการเงิน 

ยกเว้นทีอธิบายไว้ในนโยบายการบญัชี 

รายการบญัชีทีสําคญัระหวา่งบริษัทและบริษัทย่อยทีรวมในงบการเงินรวมได้หกักลบลบกนัแล้ว 
 

เพือความสะดวกของผู้ ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  จึงได้มีการแปลงบการเงินเป็นภาษาอังกฤษจาก 

งบการเงินทีจดัทําเป็นภาษาไทย 
 
3.      การประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่ 
 

ระหว่างปี 2553 และ 2554 สภาวิชาชีพบญัชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบั ซึงเกียวข้องกบัการ

ดําเนินงานของกลุม่บริษัท และมีผลบงัคบัใช้ตงัแตร่อบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงั วนัที 1 มกราคม 2554 ดงัตอ่ไปนี 
 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท ี1 (ปรับปรุง 2552) เรืองการนําเสนองบการเงิน 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที 2 (ปรับปรุง 2552) เรืองสินค้าคงเหลือ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที 7 (ปรับปรุง 2552) เรืองงบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที 8 (ปรับปรุง 2552) เรืองนโยบายการบัญชี การเปลียนแปลงประมาณการทางบัญชี 

และข้อผิดพลาด 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที 10 (ปรับปรุง 2552) เรืองเหตกุารณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที 11 (ปรับปรุง 2552) เรืองสญัญาก่อสร้าง 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที 16 (ปรับปรุง 2552) เรืองทีดิน อาคารและอปุกรณ์ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที 17 (ปรับปรุง 2552) เรืองสญัญาเช่า 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที 18 (ปรับปรุง 2552) เรืองรายได้ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที 19 เรืองผลประโยชน์ของพนกังาน 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที 23 (ปรับปรุง 2552) เรืองต้นทนุการกู้ ยืม 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที 24 (ปรับปรุง 2552) เรืองการเปิดเผยข้อมลูเกียวกบับคุคลหรือกิจการทีเกียวข้องกนั 

 มาตรฐานการบญัชีฉบบัที 26   เรืองการบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมือออกจากงาน 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที 27 (ปรับปรุง 2552) เรืองงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที 28 (ปรับปรุง 2552) เรืองเงินลงทนุในบริษัทร่วม 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที 33 (ปรับปรุง 2552) เรืองกําไรตอ่หุ้น 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที 34 (ปรับปรุง 2552) เรืองงบการเงินระหวา่งกาล 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที 36 (ปรับปรุง 2552) เรืองการด้อยคา่ของสินทรัพย์ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที 37 (ปรับปรุง 2552) เรืองประมาณการหนีสิน และหนีสินทีอาจเกิดขึน และสินทรัพย์ 

ทีอาจเกิดขนึ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท ี3 (ปรับปรุง 2552) เรืองการรวมธรุกิจ 
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3. การประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่ (ต่อ) 
 

การปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีออกและปรับปรุงใหม่นนั มีผลให้เกิดการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชีของกลุ่ม

บริษัท ผลกระทบจากการเปลียนแปลงนีได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 4 ยกเว้นการเปลียนนโยบายบญัชีและวิธีการ

คํานวณทีใช้ในงบการเงินนีทีเป็นไปในแนวทางเดียวกนักบัการจดัทํางบการเงินสําหรับปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2553 
 
นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีออกและปรับปรุงใหม่ข้างต้น ระหว่างปี 2553 สภาวิชาชีพบญัชีได้ออกและปรับปรุง

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอืน ๆ ดงัตอ่ไปนีซงึมีผลบงัคบัสําหรับงบการเงินทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2556 เป็นต้น

ไป 
 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที 12 เรืองภาษีเงินได้ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที 20 (ปรับปรุง 2552) เรืองการบญัชีสําหรับเงินอุดหนนุจากรัฐบาล และการเปิดเผยข้อมลู

เกียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที 21 (ปรับปรุง 2552) เรืองผลกระทบจากการเปลียนแปลงของอัตราแลกเปลียนเงินตรา

ตา่งประเทศ 
 

4.      การเปลียนแปลงนโยบายการบัญชี  

ตงัแต่วนัที 1 มกราคม 2554 ผลจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีออกและปรับปรุงใหม่ตามทีกล่าวในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินข้อ 3 กลุม่บริษัทมีการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชีดงัตอ่ไปนี; 
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4.      การเปลียนแปลงนโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
4.1 การนําเสนองบการเงนิ  
 
ตงัแต่วนัที 1 มกราคม 2554 กลุ่มบริษัทถือปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 1 (ปรับปรุง 2552) เรือง การนําเสนอ            งบ

การเงินภายใต้ข้อกําหนดของมาตรฐานทีปรับปรุงใหม ่งบการเงินประกอบด้วย 
 

• งบแสดงฐานะการเงิน 

• งบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จ 

• งบแสดงการเปลยีนแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้น 

• งบกระแสเงินสดและ 

• หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
 
ทงันีเป็นผลให้กลุ่มบริษัทแสดงการเปลียนแปลงของส่วนของผู้ ถือหุ้นทงัหมดในงบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้น และแสดง

การเปลียนแปลงทงัหมดทีไม่ใช่ส่วนของผู้ ถือหุ้นในงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ โดยก่อนหน้านีการเปลียนแปลงทงัหมดดงักล่าวแสดงใน

งบแสดงการเปลยีนแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้น 
 
ข้อมลูเปรียบเทียบได้มีการนําเสนอใหม่เพือให้เป็นไปตามข้อกําหนดของมาตรฐานฉบบัปรับปรุงใหม่ การเปลียนแปลงนโยบายการ

บญัชีดงักลา่วมีผลกระทบตอ่การนําเสนองบการเงินเทา่นนั โดยไมมี่ผลกระทบตอ่กําไรหรือกําไรตอ่หุ้น 
 
4.2 การบัญชีเกียวกับผลประโยชน์พนักงาน  
 
เริมตงัแต่วนัที 1 มกราคม 2554 กลุ่มบริษัทได้ปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีไทยฉบบัที 19 เรืองผลประโยชน์ของพนกังาน       ภายใต้

นโยบายการบัญชีใหม่ เงินกองทนุสํารองเลียงชีพจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทนุเมือหนีสินเกิดขึน ภาระผกูพนัใน

ผลประโยชน์ของพนกังานเมือลาออกและหลงัเกษียณอายจุะรับรู้เป็นหนีสินและคํานวณด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยทีประมาณการไว้ 

โดยคิดลดด้วยอตัราดอกเบียของพนัธบตัรรัฐบาลทีใช้สกลุเงินเดียวกนักบัสกลุเงินของภาระผกูพนั และมีอายกุารครบกําหนด

ใกล้เคียงกบัระยะเวลาทีต้องจ่ายภาระผกูพนั เริมตงัแต่วนัที 1 มกราคม 2554 บริษัทรับรู้ภาระผกูพนัในหนีสินดงักล่าวด้วยวิธีที

อธิบายข้างต้น ซึงทีผ่านมากลุ่มบริษัทจะบนัทึกหนีสินทีเกียวกบัผลประโยชน์พนกังานเมือมีพนกังานลาออกหรือเกษียณอาย ุ 
 
ภาระผกูพนัในผลประโยชน์ของพนกังานเมือลาออกและหลงัเกษียณอายใุนงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  ณ วนัที 1 

มกราคม 2554 เป็นจํานวนเงิน 3,137,589 บาทและ 2,246,277 บาท กลุ่มบริษัทเลือกทีจะบนัทึกหนีสินดงักล่าวทังหมดเป็น

รายการปรับปรุงกําไรสะสม ณ วนัที 1 มกราคม 2554 ตามวิธีปฏิบตัิในช่วงเปลียนแปลงมาตรฐานการบญัชีฉบบัที 19 ซึงส่งผล

กระทบต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที 1 มกราคม 2554 ทําให้กําไรสะสมลดลง 3,137,589 บาท และ 

2,246,277 บาท ตามลําดบั และภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานเมือเกษียณอายเุพิมขึนในจํานวนทีเท่ากนั 
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5.      นโยบายการบัญชีทสีาํคัญ 

 
นโยบายการบญัชีทีสําคญัทีใช้ในการจดัทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีดงัตอ่ไปนี 
 
5.1 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

 
บริษัทย่อยหมายถึงบริษัททีบริษัทใหญ่ในกลุ่มบริษัท มีสิทธิออกเสียงทงัทางตรงและทางอ้อมมากกว่ากึงหนึงของสิทธิในการ

ออกเสียงทงัหมด หรือมีอํานาจในการควบคมุนโยบายการเงินและการดําเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทย่อยดงักลา่วได้ถกูนํามา

รวมในการจดัทํางบการเงิน โดยเริมตงัแต่วนัทีบริษัทใหญ่มีอํานาจควบคมุ จนถึงวนัทีบริษัทย่อยดงักล่าวได้ขายออกไปรายการ

และยอดคงเหลอืระหว่างกลุ่มบริษัท ตลอดจนกําไรขาดทนุทียงัไม่เกิดขึนได้ตดัออกจากงบการเงินรวมนีแล้ว นโยบายการบญัชี

สําหรับบริษัทย่อยจะเปลียนแปลงเพือใช้นโยบายการบญัชีเดียวกบักลุ่มบริษัทในการจดัทํางบการเงินรวม ข้อมลูเกียวกบัส่วน

ของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยได้แสดงเป็นรายการแยกตา่งหากในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบกําไรขาดทนุรวม 

 
 
เงินลงทนุในบริษัทย่อยแสดงในงบการเงินเฉพาะบริษัทโดยแสดงด้วยวิธีราคาทนุสทุธิจากการด้อยคา่ (ถ้ามี) 

 
5.2 เงนิลงทุนในบริษัทร่วม 
 

เงินลงทนุในบริษัทร่วมแสดงในงบการเงินรวมโดยใช้วิธีสว่นได้เสียและแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยวิธีราคาทนุสทุธิจาก

ค่าเผือการด้อยค่า (ถ้ามี) เงินลงทนุในบริษัทร่วมดงักล่าวเป็นการลงทนุในกิจการทีกลุ่มบริษัทถือหุ้นระหว่างร้อยละ 20 ถึงร้อย

ละ 50 ของสิทธิในการออกเสียงทงัหมด และกิจการทีกลุ่มบริษัทมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัแต่ไม่ถึงกับควบคมุ กําไร

ขาดทนุทียงัไม่เกิดขึนได้ตดัออกจากงบการเงินนีแล้ว เว้นแต่มีหลกัฐานว่าสินทรัพย์ทีโอนระหว่างกนัเกิดการด้อยค่า เงินลงทนุ

ในบริษัทร่วมรวมถึงค่าความนิยมทีเกิดจากการลงทนุเมือได้มา วิธีส่วนได้เสียจะไม่นํามาใช้เมือมลูค่าเงินลงทนุในบริษัทร่วม

เป็นศนูย์ เว้นแต่ผู้ลงทนุมีภาระผูกพนัหรือต้องจ่ายเงินเพือชําระภาระผูกพนัของบริษัทร่วมซึงบริษัทได้คําประกันหรือให้การ

ยินยอมไว้ 
 

5.3 การแปลงค่าเงนิตราต่างประเทศ 
 

กลุม่บริษัทแปลงคา่รายการทีเป็นเงินตราตา่งประเทศทีเกิดขึนให้เป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปลียน ณ วนัทีทีเกิดรายการและ

แปลงคา่สินทรัพย์และหนีสินทีเป็นตวัเงินทีเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัทีในงบแสดงฐานะการเงินให้เป็นเงินบาทโดยใช้อตัรา

แลกเปลียน ณ วนันนั กําไรและขาดทนุทีเกิดจากรับหรือจ่ายชําระทีเป็นเงินตราตา่งประเทศและทีเกิดจากการแปลงค่าสินทรัพย์

และหนีสินทีเป็นตวัเงินดงักลา่ว ได้บนัทกึทนัทีในงบกําไรขาดทนุ  

รายการในงบกําไรขาดทนุและงบกระแสเงินสดของหน่วยงานต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปลียนถวัเฉลีย

ในระหว่างปี รายการในงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปลียน ณ วนัทีในงบแสดงฐานะการเงิน 

ผลตา่งจากการแปลงคา่ทีเกิดจากการแปลงคา่ของเงินลงทนุสทุธิในหน่วยงานตา่งประเทศได้รวมไปยงัสว่นของผู้ ถือหุ้น 
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5.      นโยบายการบัญชีทสีาํคัญ (ต่อ) 
 

5.3 การแปลงค่าเงนิตราต่างประเทศ (ต่อ) 
 

ลกูหนีและเจ้าหนีตามสญัญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศจะถกูแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อตัราแลกเปลียน ณ วนัทีในงบ

แสดงฐานะการเงิน กําไร (ขาดทนุ) ทียงัไมเ่กิดขนึจากการแปลงคา่เงินตราตา่งประเทศดงักลา่วจะถกูบนัทกึในงบกําไรขาดทนุ 
 
5.4 เครืองมือทางการเงนิ 

 
สินทรัพย์ทางการเงินทีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทนุชวัคราว 

ลกูหนีการค้า และเงินให้กู้ ยืม หนีสินทางการเงินทีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วย เจ้าหนีการค้า เจ้าหนีอืน หนีสิน

ภายใต้สญัญาเช่าซือและเงินกู้ ยืม ซงึนโยบายการบญัชีเฉพาะสําหรับรายการแต่ละรายการได้เปิดเผยแยกไว้ในแต่ละหวัข้อที

เกียวข้อง  
 

5.5 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทนุระยะสนัทีมีสภาพคล่องสงู             ซึง

ถึงกําหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไมเ่กิน 3 เดือนนบัจากวนัทีได้มาและไมมี่ข้อจํากดัในการเบิกใช้ 
 

5.6 เงนิลงทุนชัวคราว 
 

เงินลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมทีบริษัทถือเป็นหลกัทรัพย์เพือค้า แสดงตามมลูคา่ยติุธรรม ณ วนัสินปี รายการกําไรและ

รายการขาดทนุทงัทีเกิดขนึจริงและยงัไมเ่กิดขนึจริงทีเกิดจากการเปลียนแปลงมลูค่ายติุธรรมของเงินลงทนุเพือค้าแสดงไว้ในงบ

กําไรขาดทนุ 
 

5.7 ลูกหนีการค้า 
 

ลกูหนีการค้าแสดงด้วยมลูค่าทีจะได้รับ ค่าเผือหนีสงสยัจะสญูประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วนัสินปี หนีสญูที

เกิดขนึในระหวา่งปีตดัเป็นคา่ใช้จ่ายทนัทีทีเกิดขนึ กลุม่บริษัทประมาณคา่เผือหนีสงสยัจะสญู โดยอาศยัการประเมินผลของฝ่าย

บริหารเกียวกับความสูญเสียทีอาจจะเกิดขึน จากยอดลูกหนีทีคงค้างอยู่ ณ วันสินปี การประเมินผลดังกล่าวได้คํานึงถึง

ประสบการณ์การชําระเงินในอดีตและปัจจัยอย่างอืน ซึงรวมทังการเปลียนแปลงในส่วนประกอบและปริมาณของลูกหนี 

ความสมัพนัธ์ของยอดคา่เผือหนีสงสยัจะสญูตอ่ยอดลกูหนี ตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกิจภายในประเทศ 
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5.      นโยบายการบัญชีทสีาํคัญ (ต่อ) 
 
5.8 สนิค้าคงเหลือ 
 

สินค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทนุหรือมลูค่าสทุธิทีจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํากว่า ราคาทนุของสินค้าคํานวณโดยวิธีถวัเฉลีย

ถ่วงนําหนกั ต้นทนุในการซือประกอบด้วยราคาซือ และค่าใช้จ่ายทางตรงทีเกียวข้องกบัการซือสินค้านนั เช่น ค่าภาษี อากร ค่า

ขนสง่หกัด้วยสว่นลดและเงินทีได้รับคืนจากการซือสินค้า ต้นทนุของสินค้าสําเร็จรูปและงานระหวา่งทํา ประกอบด้วย คา่วตัถดิุบ 

ค่าแรงทางตรง ค่าใช้จ่ายอืนทางตรง และค่าโสหุ้ยในการผลิตซึงปันส่วนตามเกณฑ์การดําเนินงานตามปกติ มลูค่าทีจะได้รับ

ประมาณจากราคาทีคาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจหกัด้วยค่าใช้จ่ายทีจําเป็นเพือให้สินค้านนัสําเร็จรูปและค่าใช้จ่ายใน

การขาย 
 

5.9 ทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ 
 
ทีดิน แสดงด้วยมลูค่ายุติธรรมทีขึนอยู่กับราคาประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ โดยจะมีการประเมินทกุห้าปี สําหรับอาคาร 

เครืองจกัรและอปุกรณ์ รับรู้เมือเริมแรกตามราคาทนุหกัด้วยคา่เสือมราคาสะสม 
  
การเพิมขึนของราคาตามบญัชีทีเป็นผลมาจากการตีราคาใหม่ของทีดินจะแสดงเป็นส่วนเกินทนุจากการตีราคาทีดินแสดงอยู่ใน

ส่วนของผู้ ถือหุ้น การลดลงในมลูค่าของทีดินทีเคยมีการตีราคาเพิมจะนําไปหกั ส่วนเกินทนุจากการตีมลูค่าทีดินได้ไม่เกินจํานวน

ซงึเคยตีราคาเพิมของทีดินชนิดเดียวกนั สําหรับสว่นทีเกินกวา่นนัจะรับรู้ เป็นคา่ใช้จ่ายทนัทีใน งบกําไรขาดทนุ 
 
ในกรณีทีราคาตามบญัชีสงูกว่ามลูค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนซึงคํานวณจากมลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดทีคาดว่าจะเกิดใน

อนาคตจากการใช้สินทรัพย์อย่างต่อเนือง หรือจํานวนทีจะได้รับจากการจําหน่ายสินทรัพย์หกัด้วยต้นทุนจากการจําหน่าย

สินทรัพย์นนัแล้วแตจํ่านวนใดจะสงูกวา่ ราคาตามบญัชีจะถกูปรับลดให้เทา่กบัมลูคา่ทีคาดวา่จะได้รับคืน 
 

ค่าเสือมราคาคํานวณโดยวิธีเส้นตรง เพือลดราคาตามบญัชีของสินทรัพย์แต่ละชนิด ตามอายุการใช้งานโดยประมาณของ

สินทรัพย์ดงัตอ่ไปนี ยกเว้นทีดินซงึมีอายกุารใช้งานไมจํ่ากดั 
 

อาคารและสว่นปรับปรุงสิงปลกูสร้าง 20  ปี 

เครืองจกัรและอปุกรณ์โรงงาน 5, 10  ปี 

ยานพาหนะ 5  ปี 

เครืองตกแตง่ และเครืองใช้สํานกังาน 5  ปี 

 

กําไรขาดทนุจากการขายทีดิน อาคาร และอปุกรณ์กําหนดขึนจากราคาตามบญัชี และได้รวมอยู่ในการคํานวณกําไรจากการ

ดําเนินงาน  
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5. นโยบายการบัญชีทสีาํคัญ (ต่อ) 

 
5.10 การบัญชีสาํหรับสัญญาเช่าระยะยาว 

 
สญัญาเช่าทีดิน อาคารและอปุกรณ์ทีความเสียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กบัผู้ เช่าถือเป็น

สัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนตามมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจํานวนเงินทีต้องจ่ายตาม

สญัญาเช่า โดยจํานวนเงินทีต้องจ่ายจะปันส่วนระหว่างหนีสินและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพือให้ได้อตัราดอกเบียคงทีต่อหนีสิน

คงค้างอยู่ ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าหกัค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบนัทกึเป็นหนีสินระยะยาว ส่วนดอกเบียจ่ายจะบนัทกึในงบ

กําไรขาดทุนตลอดอายุของสญัญาเช่า สินทรัพย์ทีเกิดจากสญัญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสือมราคาตลอดอายุการใช้งานของ

สินทรัพย์นนั 
 

5.11 สัญญาก่อสร้าง 
 
รายได้คา่ก่อสร้างและต้นทนุคา่ก่อสร้างรับรู้ด้วยวิธีอ้างอิงกบัขนัความสําเร็จของงานกลุ่มบริษัทประเมินขนัความสําเร็จของงาน

ตามการประเมินของวิศวกร รายการขาดทนุทีคาดวา่จะเกิดขนึจะรับรู้เป็นคา่ใช้จ่ายทนัทีเมือค่อนข้างแน่ชดัว่าต้นทนุค่าก่อสร้าง

ทงัหมดจะมากกวา่รายได้จากการก่อสร้างทงัหมดทีจะได้รับ  

 

เงินค่างวดส่วนทีเก็บได้เกินกว่าอตัราส่วนของงานทีทําเสร็จจะบนัทกึเป็นค่างวดทียงัไม่รับรู้เป็นรายได้และอตัราส่วนของงานที

ทําเสร็จสงูกวา่เงินคา่งวดทีถึงกําหนดชําระจะบนัทกึเป็นมลูคา่งานทีเสร็จแต่ยงัไม่ได้เรียกเก็บ ทงันีรายการดงักล่าวจะไม่รวมค่า

งวดทีค้างชําระเกินกวา่ 3 งวด 

 

ต้นทนุก่อสร้างประกอบด้วย ค่าวสัด ุค่าแรงงานทางตรง และโสหุ้ยในการก่อสร้าง ส่วนค่าใช้จ่ายทวัไปและค่าใช้จ่ายในการ

บริหาร กลุ่มบริษัทถือเป็นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทนุในปีทีเกิดขึน ต้นทุนงานก่อสร้างทีจัดสรรเข้าเป็นต้นทุนในการบริการ

แล้วแต่ยงัไม่ถึงกําหนดชําระตามสญัญาแสดงไว้เป็น “ต้นทนุทียงัไม่ถึงกําหนดชําระ” ในงบแสดงฐานะการเงิน ต้นทนุทีเกิดขึน

ในระหว่างปีซึงเกียวข้องกับกิจกรรมในอนาคตตามสญัญาไม่ได้รวมอยู่ในต้นทุนค่าก่อสร้างและจะแสดงเป็น “งานระหว่าง

ก่อสร้างตามสญัญา” 
 

5.12 การรับรู้รายได้ 
 
กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้จากการขายและบริการเมือส่งมอบสินค้าและลกูค้ายอมรับสินค้านนั หรือเมือได้ให้บริการแก่ลกูค้าแล้ว 

รายได้จากการขายเป็นจํานวนทีสทุธิจากภาษีขายและส่วนลด รายการขายทีเกิดขึนระหว่างกลุ่มบริษัท ได้ตดับญัชีแล้วเพือ

จดัทํางบการเงินรวม 
 
รายได้ดอกเบียรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง 
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5. นโยบายการบัญชีทสีาํคัญ (ต่อ) 

 
5.13 บุคคลหรือกจิการทเีกียวข้องกัน 

 
บคุคลหรือกิจการทีเกียวข้องกนักบับริษัทหมายถึงบคุคลหรือกิจการทีมีอํานาจควบคมุบริษัท ถกูควบคมุโดยบริษัทไม่ว่า จะเป็น

โดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคมุเดียวกนักบับริษัท รวมถึงบริษัททีทําหน้าทีถือหุ้น บริษัทย่อย และกิจการที

เป็นบริษัทย่อยในเครือเดียวกนั นอกจากนีบคุคลหรือกิจการทีเกียวข้องกนัยงัหมายรวมถึง บริษัทร่วมและบคุคลซึงถือหุ้นทีมี

สิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญักบั บริษัทผู้บริหารสําคญั กรรมการหรือ พนกังาน

ของบริษัท ตลอดทงัสมาชิกในครอบครัวทีใกล้ชิดกบับคุคลดงักลา่ว และกิจการทีเกียวข้องกบับคุคลเหลา่นนั 
 
ในการพิจารณาความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกันกับบริษัทแต่ละรายการ บริษัทคํานึงถึงเนือหาของ

ความสมัพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 
 

5.14  ประมาณการหนีสนิ   
 
กลุ่มบริษัทจะบนัทึกประมาณการหนีสินเมือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ของภาระผกูพนัในปัจจบุนัตามกฎหมายหรือจากการ

อนมุานอนัเป็นผลสืบเนืองมาจากเหตกุารณ์ในอดีต ภาระผกูพนัดงักล่าวคาดว่าจะส่งผลให้ต้องเกิดการไหลออกของทรัพยากร

เพือจ่ายชําระภาระผูกพันและจํานวนทีต้องจ่ายสามารถประมาณการได้อย่างน่าเชือถือ รายจ่ายทีจะได้รับคืนบันทึกเป็น

สินทรัพย์แยกตา่งหากเมือการได้รับคืนคาดวา่จะได้รับอย่างแน่นอนเมือได้จ่ายชําระประมาณการหนีสินไปแล้ว 
 
5.15  ข้อมูลจาํแนกตามส่วนงาน  

 
สว่นงานธรุกิจเป็นสว่นประกอบทีจดัหาผลิตภณัฑ์หรือให้บริการทีมีความเสียงและผลตอบแทนทีแตกตา่งไปจากความเสียงและ

ผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์หรือบริการทีให้ของส่วนธุรกิจอืน ส่วนงานภูมิศาสตร์เป็นส่วนประกอบทีจัดหาผลิตภัณฑ์หรือ

ให้บริการภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจทีเฉพาะเจาะจงซึงผลิตภณัฑ์และบริการทีให้มีความเสียงและผลตอบแทนที

แตกตา่งไปจากความเสียงและผลตอบแทนของสว่นประกอบทีดําเนินงานภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจอืน 
 

5.16 ผลประโยชน์พนักงาน    

กลุม่บริษัทจดัให้มีกองทนุสํารองเลียงชีพซงึเป็นแผนการจ่ายสมทบตามทีกําหนดไว้ สินทรัพย์ของกองทนุสํารองเลียงชีพได้แยก

ออกไปจากสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัท และมีการบริหารโดยผู้จดัการกองทนุภายนอก กองทนุสํารองเลียงชีพได้รับเงินสะสมเข้า

กองทุนจากพนกังานและเงินสมทบจากบริษัท เงินจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลียงชีพบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุน

สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีทีเกิดรายการนนั 
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5. นโยบายการบัญชีทสีาํคัญ (ต่อ) 

 
5.16 ผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 

 
กลุม่บริษัทจดัให้มีผลประโยชน์พนกังานหลงัการเลิกจ้างเพือจ่ายให้แก่พนกังานเป็นไปตามกฎหมายแรงงานไทย มลูค่าปัจจบุนั

ของหนีสินผลประโยชน์พนักงานได้ถูกรับรู้รายการในงบแสดงฐานะการเงินโดยการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์

ประกันภยัโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยทีประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) ภายใต้สมมติฐานเกียวกับ

เหตุการณ์ในอนาคตทีบริษัทกําหนดขึนอย่างเหมาะสม สมมติฐานทีใช้ในการประเมินค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานสุทธิ

ประจําปีได้รวมถึงอตัราส่วนลด อัตราการเพิมขึนของเงินเดือนพนักงาน และอัตราการเปลียนแปลงในจํานวนพนกังาน การ

เปลียนแปลงในอตัราเหลา่นีมีผลตอ่ประมาณการคา่ใช้จ่ายทีเกียวข้องกบัผลประโยชน์พนกังานสทุธิในทกุปี กลุ่มบริษัทได้มีการ

ทบทวนอตัราส่วนลดทีเหมาะสมซึงสะท้อนถึงอตัราดอกเบียทีควรนํามาใช้ในการคํานวณมลูค่าปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสด

จ่ายในอนาคตทีคาดว่าจะต้องจ่ายให้กับพนกังาน ในการประเมินอตัราส่วนลดทีเหมาะสม กลุ่มบริษัทจะพิจารณาจากอตัรา

ดอกเบียของพนัธบตัรรัฐบาล  ซงึจ่ายในสกลุเงินทีได้รับประโยชน์ 
 
สมมติุฐานทางสถิติทีสําคญัทีใช้ในการคํานวณสรุปได้ดงันี  

 2554 

  

อตัราคิดลด ร้อยละ 4.17 ตอ่ปี สําหรับพนกังานรายเดือน และ ร้อยละ 4.20 

ตอ่ปีสําหรับพนกังานรายวนั 

  

อตัราการขนึเงินเดือนในอนาคต ร้อยละ 4.39 ตอ่ปี สําหรับพนกังานรายเดือน และ ร้อยละ 

3.43 ตอ่ปีสําหรับพนกังานรายวนั 

  

อตัราการเปลียนแปลงในจํานวนพนกังาน ผนัแปรตามอายพุนกังานตงัแตร้่อยละ  0-50 

  

อตัราการตาย อตัราตามตารางมรณะไทยปี 2540 แยกเกณฑ์ตามเพศชาย

และหญิง 
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6.  ลูกหนีการค้า  
 บาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2554  2553  2554  2553 

กจิการทเีกียวข้องกัน        

ลกูหนีการค้า 1,588,364  6,453,265  92,557  5,331,871 

เช็ครับลงวนัทีลว่งหน้า 29,122  -  29,122  - 

      รวม 1,617,486  6,453,265  121,679  5,331,871 

        

กจิการอืน        

ลกูหนีการค้า 1,018,333,416  586,876,580  1,012,593,550  579,635,895 

เช็ครับลงวนัทีลว่งหน้า 146,566,133  177,052,136  141,116,133  171,452,136 

      รวม 1,164,899,549  763,928,716  1,153,709,683  751,088,031 

หกั  คา่เผือหนีสงสยัจะสญู (95,666,851)  (100,496,851)  (84,476,985)  (88,976,985) 

สทุธิ  1,069,232,698  663,431,865  1,069,232,698  662,111,046 

ลกูหนีและตวัเงินรับการค้า ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 แยกตามอายหุนีทีค้างชําระได้ดงันี 
 บาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2554  2553  2554  2553 

กจิการทเีกียวข้องกัน        

ยงัไมถ่ึงกําหนดชําระ 92,557  4,909,762  92,557  4,909,763 

เกินกําหนดชําระ        

ไมเ่กิน 3 เดือน 29,122  47,696  29,122  47,696 

6 – 12 เดือน -  1,495,807  -  2,820 

เกินกวา่ 12 เดือน 1,495,807  -  -  371,592 

รวม 1,617,486  6,453,265  121,679  5,331,871 

กจิการอืน        

ยงัไมถ่ึงกําหนดชําระ 647,564,575  503,348,523  647,564,575  503,348,523 

เกินกําหนดชําระ        

ไมเ่กิน 3 เดือน 409,110,493  154,282,996  409,110,493  153,952,803 

3 - 6 เดือน 2,857,540  285,568  2,857,540  285,568 

6 - 12 เดือน 2,685,094  2,693,603  2,685,094  2,693,603 

เกินกวา่ 12 เดือน 102,681,847  103,318,026  91,491,981  90,807,534 

รวม 1,164,899,549  763,928,716  1,153,709,683  751,088,031 

หกั  คา่เผือหนีสงสยัจะสญู (95,666,851)  (100,496,851)  (84,476,985)  (88,976,985) 

สทุธิ 1,069,232,698  663,431,865  1,069,232,698  662,111,046 
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7.  สนิค้าคงเหลือ 
 บาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2554  2553  2554  2553 

        

สินค้าสําเร็จรูป  572,413,106  523,055,287  570,110,464  520,752,645 

งานระหวา่งทํา 14,795,269  5,108,867  14,795,269  5,108,867 

วตัถดิุบ  870,198,660  716,696,501  867,093,725  713,591,566 

วสัดสุินเปลือง 2,069,879  1,832,197  1,896,961  1,659,279 

    รวม 1,459,476,914  1,246,692,852  1,453,896,419  1,241,112,357 

หกั คา่เผือการลดมลูคา่สินค้าคงเหลือ (10,311,798)  (10,311,798)  (10,000,000)  (10,000,000) 

    สทุธิ 1,449,165,116  1,236,381,054  1,443,896,419  1,231,112,357 

 
8.   งานระหว่างก่อสร้างตามสัญญา  
 
 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 งานระหวา่งก่อสร้างตามสญัญามีรายละเอียดดงันี 
 บาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2554  2553  2554  2553 

ต้นทนุการให้บริการ         

- ต้นทนุทีถึงกําหนดชําระจนถึงสินงวด  53,939,715  53,939,715  -  - 

- ต้นทนุทียงัไมถ่ึงกําหนดชําระ -  -  -  - 

รวมต้นทนุการให้บริการ 53,939,715  53,939,715  -  - 

หกั ต้นทนุในการให้บริการทีรับรู้แล้ว (49,442,537)  (49,442,537)  -  - 

         รวม 4,497,178  4,497,178  -  - 

หกั คา่เผือการด้อยคา่  (4,497,178)  -  -  - 

          สทุธิ -  4,497,178  -  - 

 
9.  เงนิฝากประจาํทตีดิภาระคาํประกัน 

 
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2554 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีเงินฝากประจํากบัธนาคารพาณิชย์หลายแห่งจํานวนเงิน 68.31 ล้านบาท และ 

66.83 ล้านบาทตามลําดบั (31 ธนัวาคม 2553: 17.59 ล้านบาทและ 16.18 ล้านบาทในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) 

เงินฝากประจําดงักล่าวได้นําไปเป็นหลกัทรัพย์เพือคําประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสนัจากสถาบนัการเงิน (หมายเหต ุ

13) และคําประกนัการจ่ายชําระคา่ใช้ไฟฟ้าของบริษัทและบริษัทย่อย  
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10. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม  

 เงินลงทนุทีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี 

   บาท 

 ทุนทชีาํระแล้ว  อัตราร้อยละของการถอืหุ้น มูลค่าเงนิลงทุนตามวธีิราคาทุน  

 2554 2554 2553 2554 2553 

บริษัทย่อย       

บจก. เอส ที ซี สตีล  20,000,000 100 100 20,000,000 20,000,000 

บจก. เอเซีย เมทลัแฟบบริเคชนั 20,000,000 55 55 11,000,000 11,000,000 

  รวม    31,000,000 31,000,000 

หกั คา่เผือการด้อยคา่เงินลงทนุในบริษัท เอเซยี เมทลัแฟบบริเคชนั จํากดั (9,000,000) - 

เงินลงทนุในบริษัทย่อย     22,000,000 31,000,000 

      
บริษัทร่วม       
บจก. สางสินค้าผ่านแดนเวียงจนัท์ USD 500,000 40 40 6,686,323 6,686,323 

หกั คา่เผือการด้อยคา่เงินลงทนุในบริษัทร่วม   (6,600,000) - 

เงินลงทนุในบริษัทร่วม    86,323 6,686,323 

     

    เงนิลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม    22,086,323 37,686,323 

 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2554 บริษัท เอเซียเมทลั แฟบบริเคชนั จํากดั ซงึเป็นบริษัทย่อย และ บริษัท สางสินค้าผ่านแดนเวียงจนัท์ จํากดั 

ซึงเป็นบริษัทร่วม ประสบผลขาดทนุจากการดําเนินงานอย่างต่อเนืองและมีผลขาดทนุสะสม บริษัทพิจารณาค่าเผือการด้อยค่าเงิน

ลงทนุในบริษัทดงักลา่วบางสว่นจํานวน 9.0 ล้านบาท และ 6.6 ล้านบาทตามลําดบั  

 เงินลงทนุในบริษัทร่วมแสดงในงบการเงินรวมมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี 

   บาท 

 ทุนทชีาํระแล้ว  อัตราร้อยละของการถอืหุ้น มูลค่าเงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย 

 2554 2554 2553 2554 2553 

      

บจก. สางสินค้าผ่านแดนเวียงจนัท์ USD 500,000 40 40 286,715 5,786,715 

 
บริษัทย่อยและบริษัทร่วมทงัสามบริษัทมีลกัษณะการดําเนินธรุกิจดงัตอ่ไปนี ; 
 
1) บริษัท เอส ที ซี สตีล จํากดั ดําเนินธรุกิจหลกัในธรุกิจผลิตและรับจ้างผลิตเหลก็ทอ่และเหลก็ตวัซี  

2) บริษัท เอเซีย เมทลัแฟบบริเคชนั จํากดั ดําเนินธรุกิจหลกัในธรุกิจให้บริการประกอบติดตงัโครงสร้างเหลก็และก่อสร้างโรงงาน ณ 

วนัที 31 ธนัวาคม 2554 บริษัทดงักลา่วได้หยดุดําเนินธรุกิจแล้ว 

3) บริษัท สางสินค้าผ่านแดนเวียงจนัท์ จํากดั เป็นบริษัทจดทะเบียนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดําเนินธรุกิจหลกัใน

ธุรกิจให้บริการระบบคลงัสินค้าปลอดภาษีทีด่านชายแดนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว        ณ วนัที 31 ธนัวาคม 

2554 บริษัทดงักลา่วยงัไมเ่ริมดําเนินธรุกิจ 
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11. ทดีนิ อาคารและอุปกรณ์  
 

 งบการเงนิรวม (บาท) 

  อาคารและส่วน เครืองจกัรและ  เครืองตกแต่ง และ งานระหว่าง  
 ทดีนิ ปรับปรุงสงิปลูกสร้าง อุปกรณ์โรงงาน ยานพาหนะ เครืองใช้สาํนักงาน ก่อสร้าง รวม 

ณ วันท ี31 ธันวาคม 2553        

ราคาทนุ / ราคายตุิธรรม 186,822,986 411,738,636 308,158,869 27,589,713 34,398,882 288,704,986 1,257,414,072 

หกั  คา่เสือมราคาสะสม - (84,053,473) (137,387,671) (12,436,151) (23,791,302) - (257,668,597) 

มลูคา่สทุธิตามบญัชี 186,822,986 327,685,163 170,771,198 15,153,562 10,607,580 288,704,986 999,745,475 

รายการระหว่างปีสนิสุดวันท ี31 ธันวาคม 2554       

มลูคา่สทุธิตามบญัชีต้นปี 186,822,986 327,685,163 170,771,198 15,153,562 10,607,580 288,704,986 999,745,475 

ซือสินทรัพย์  - 662,073 13,366,207 3,021,980 1,690,808 80,736,508 99,477,576 

รับโอน (โอนออก) - 17,854,693 145,888,981 - - (163,743,674) - 

จําหน่ายและตดัจําหน่ายสินทรัพย์ - (84,926) (48,050) (3,983) (87,061) (100,000) (324,020) 

คา่เสือมราคา  - (20,498,362) (35,778,830) (3,926,302) (3,820,133) - (64,023,627) 

มลูคา่สทุธิตามบญัชีสินปี 186,822,986 325,618,641 294,199,506 14,245,257 8,391,194 205,597,820 1,034,875,404 

ณ วันท ี31 ธันวาคม 2554        

ราคาทนุ / ราคายตุิธรรม 186,822,986 429,962,788 456,415,427 29,125,995 30,332,745 205,597,820 1,338,257,761 

หกั  คา่เสือมราคาสะสม - (104,344,147) (162,215,921) (14,880,738) (21,941,551) - (303,382,357) 

มลูคา่สทุธิตามบญัชี 186,822,986 325,618,641 294,199,506 14,245,257 8,391,194 205,597,820 1,034,875,404 

 
 



         บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) 
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11. ทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 
 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ (บาท) 

  อาคารและส่วน เครืองจกัรและ  เครืองตกแต่ง และ งานระหว่าง  
 ทดีนิ ปรับปรุงสงิปลูกสร้าง อุปกรณ์โรงงาน ยานพาหนะ เครืองใช้สาํนักงาน ก่อสร้าง รวม 

ณ วันท ี31 ธันวาคม 2553        

ราคาทนุ / ราคายตุิธรรม 165,441,920 374,526,289 280,829,019 26,926,162 26,966,914 284,797,195 1,159,487,499 

หกั  คา่เสือมราคาสะสม - (70,946,417) (116,156,970) (11,772,601) (20,086,454) - (218,962,442) 

มลูคา่สทุธิตามบญัชี 165,441,920 303,579,872 164,672,049 15,153,561 6,880,460 284,797,195 940,525,057 

รายการระหว่างปีสนิสุดวันท ี31 ธันวาคม 2554       

มลูคา่สทุธิตามบญัชีต้นปี 165,441,920 303,579,872 164,672,049 15,153,561 6,880,460 284,797,195 940,525,057 

ซือสินทรัพย์  - 662,073 13,366,207 3,021,980 1,690,808 80,736,508 99,477,576 

รับโอน (โอนออก) - 17,854,693 145,888,981 - - (163,743,674) - 

จําหน่ายและตดัจําหน่ายสินทรัพย์ - (84,925) (47,994) (3,983) (86,962) (100,000) (323,864) 

คา่เสือมราคา  - (18,744,728) (34,323,331) (3,926,302) (3,521,753) - (60,516,114) 

มลูคา่สทุธิตามบญัชีสินปี 165,441,920 303,266,985 289,555,912 14,245,256 4,962,553 201,690,029 979,162,655 

ณ วันท ี31 ธันวาคม 2554        

ราคาทนุ / ราคายตุิธรรม 165,441,920 392,898,041 435,709,721 28,462,444 25,047,880 201,690,029 1,249,250,035 

หกั  คา่เสือมราคาสะสม - (89,631,056) (146,153,809) (14,217,188) (20,085,327) - (270,087,380) 

มลูคา่สทุธิตามบญัชี 165,441,920 303,266,985 289,555,912 14,245,256 4,962,553 201,690,029 979,162,655 



         บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) 
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11. ทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 
 
ทีดิน สิงปลกูสร้าง เครืองจกัร และเครืองจกัรระหว่างติดตงัในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมลูค่า  478.06  ล้านบาท 

และ 430.01 ล้านบาท ตามลําดบั (31 ธนัวาคม 2553:  มลูค่า 272.68 ล้านบาทในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) ได้

ถกูจดจํานองไว้เป็นหลกัทรัพย์คําประกนัวงเงินกู้ ระยะสนัและระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (หมายเหต ุ   13 และ 14) 
 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2554 กลุม่บริษัทและบริษัทมีอาคารและอปุกรณ์ทีหกัคา่เสือมราคาเต็มตามอายกุารใช้งานแล้วแต่ยงัคงใช้งาน

อยู่ มีราคาทนุก่อนหกัค่าเสือมราคาสะสมจํานวน 80.96 ล้านบาท และ 72.11 ล้านบาทตามลําดบั (31 ธันวาคม 2553: จํานวน 

87.60 ล้านบาทในงบการเงินรวมและ 69.83 ล้านบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ) 
 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2554  สินทรัพย์ภายใต้สญัญาเช่าซือทีกลุ่มบริษัท เป็นผู้ เช่าได้รวมแสดงในรายการข้างต้น คือ ยานพาหนะ มี

ราคาตามบญัชีจํานวน 5.50 ล้านบาท (31 ธนัวาคม 2553: จํานวน 7.11 ล้านบาท) 
 

ทีดินของบริษัทได้มีการประเมินใหม่เมือวนัที 13 ธนัวาคม 2554 โดยผู้ประเมินราคาอิสระ การประเมินราคาได้ทําตามเกณฑ์ ราคา

ตลาดตามสภาพการใช้งานทีเป็นอยู่ (Market Approach) ราคาตามบญัชีของทีดินได้ปรับให้เป็นไปตามราคาทีประเมินใหม่ และ

ส่วนเกินทนุทีเกิดขึนจํานวน 67.69 ล้านบาทได้บนัทึกเป็นส่วนเกินทนุจากการตีราคาทีดินซึงแสดงไว้ในส่วนของผู้ ถือหุ้น ราคา

ประเมินใหมข่องทีดินเมือวนัที 13 ธนัวาคม 2554 มีมลูคา่ไมแ่ตกตา่งอย่างเป็นสาระสําคญัจากราคาประเมินเดิมทีเคยมีการประเมิน

ไว้เมือวนัที 20 มกราคม 2549 ดงันนัในระหวา่งปีจงึไมมี่การเปลียนแปลงในสว่นเกินทนุจากการตีราคาทีดิน 
 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2554 ราคาตามบญัชีของทีดินทีมีการประเมินราคาใหมเ่ปรียบเทียบกบัทีดินทีแสดงตามราคาทนุเดิม     จะเป็น

ดงันี 

 บาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 
ราคาประเมนิ

ใหม่ 
ราคาทุนเดมิ 

ราคาประเมนิ
ใหม่ 

ราคาทุนเดมิ 

     

ทีดิน 186,822,986 105,800,127 165,441,920 97,748,861 

 



         บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) 
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12.  ลูกหนีตามสัญญาแลกเปลียนเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า  

 
บริษัทมีการทําสญัญาแลกเปลียนเงินตราตา่งประเทศลว่งหน้าเพือป้องกนัความเสียงทีเกิดจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ

สําหรับหนีสินทีเป็นสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐโดยมียอดเงินต่างประเทศทีทําสญัญาจํานวน 20,367,298 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ (31 

ธนัวาคม 2553: ไมมี่) รายละเอียดของยอดคงเหลือของรายการดงักลา่วมีดงันี 
 บาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2554 2553 2554 2553 

     

ลูกหนีตามสัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ

ลว่งหน้า 

648,329,782 - 648,329,782 - 

เ จ้าหนีตามสัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ

ลว่งหน้า 

(631,167,563) - (631,167,563) - 

         สทุธิ 17,162,219 - 17,162,219 - 

 
13. เงนิกู้ยมืระยะสันจากสถาบันการเงนิ  
 บาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2554  2553  2554  2553 

        

เงินกู้ ยืมระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 2,379,435,871  1,730,801,626  2,379,435,871  1,730,801,626 

หกั ดอกเบียจ่ายลว่งหน้า  (476,345)  (1,193,576)  (476,345)  (1,193,576) 

  สทุธิ 2,378,959,526  1,729,608,050  2,378,959,526  1,729,608,050 

 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2554 กลุม่บริษัทมีวงเงินสินเชือระยะสนัเพือการค้าจากสถาบนัการเงินตามสญัญาเงินกู้ ยืมในวงเงินสงูสดุรวม 

3,807 ล้านบาท (31 ธนัวาคม 2553 : จํานวน 2,677  ล้านบาท) วงเงินสินเชือเพือการค้า ดงักล่าวประกอบด้วยเงินเบิกเกินบญัชี 

เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีท ตวัสญัญาใช้เงิน การขายลดตวัเงิน แพคกิงเครดิต และหนงัสือคําประกนัธนาคาร โดยวงเงินสินเชือ

ดงักลา่วมีอตัราดอกเบีย MOR ตอ่ปีสําหรับเงินเบิกเกินบญัชี (31 ธนัวาคม 2553 : MOR ตอ่ปี) และวงเงินสินเชืออืน มีอตัราดอกเบีย

ตงัแต่ร้อยละ 1.70 ถึงร้อยละ 4.35 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2553 : ตงัแต่ร้อยละ 2.10 ถึง     ร้อยละ 3.15 ต่อปี) และมีกําหนดชําระ

ระหวา่ง 1-6 เดือน 
 
วงเงินสินเชือระยะสนัจากสถาบนัการเงินดงักล่าว คําประกนัโดยการจดจํานอง ทีดิน สิงปลกูสร้างบนทีดิน เครืองจกัร เครืองจกัร

ระหวา่งติดตงั และเงินฝากประจํา ของทงับริษัทและบริษัทย่อยเป็นหลกัทรัพย์คําประกนั (หมายเหต ุ9 และ 11)  
 

 
 
 

 



         บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) 
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14. เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบันการเงนิ  

 บาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2554 2553 2554 2553 

     

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 37,500,000 62,500,000 37,500,000 62,500,000 

หกั สว่นทีถึงกําหนดชําระภายในหนงึปี (25,000,000) (25,000,000) (25,000,000) (25,000,000) 

สทุธิ 12,500,000 37,500,000 12,500,000 37,500,000 
 
บริษัทมีสญัญากู้เงินระยะยาวจากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึงซึงมีกําหนดจ่ายชําระคืนเป็นรายไตรมาส ไตรมาสละ 6.25 ล้านบาท 

โดยเริมจ่ายชําระตงัแต่วนัที 25 กนัยายน 2552 ถึงวนัที 25 มิถนุายน 2556 (มีช่วงปลอดชําระเงินตน้ระยะเวลา                    15 

เดือน) เงินกู้ดงักล่าวมีอตัราดอกเบียร้อยละ MLR – 1.50 ต่อปีเริมตงัแต่วนัที 25 กรกฎาคม 2551 ถึงวนัที 25 กรกฎาคม 2553 

และร้อยละ MLR – 1.25 ต่อปีเริมตงัแต่วนัที 26 กรกฎาคม 2553 ถึงวนัที 25 สิงหาคม 2554 หลงัจากนนัตงัแต่วนัที    26 

สิงหาคม 2554 เป็นตน้ไปคิดดอกเบียในอตัรา MLR ต่อปี เงินกู้ระยะยาวจากธนาคารดงักล่าว  คําประกนัโดยการจดจํานองทีดิน

พร้อมสิงปลูกสร้าง รวมทงัเครืองจกัรของทงับริษัทและบริษัทย่อยเป็นหลกัทรพัย์คําประกนั  (หมายเหต ุ11)  
 

สญัญาเงินกู้ ระบขุ้อปฏิบติัและข้อจํากดับางประการเช่น การดํารงอตัราส่วนของหนีสินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น ข้อจํากดัในการจ่ายเงินปัน

ผล 
 
15.    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเมือเกษียณอายุ  
 

 บาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2554 2553 2554 2553 

มลูคา่ปัจจบุนัของภาระผกูพนั:     

- สว่นทีไมไ่ด้จดัให้มีกองทนุ   3,862,789 - 2,849,701 - 

- สว่นทีจดัให้มีกองทนุ - - - - 
 
 
 
 
 
 



         บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) 
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15.    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเมือเกษียณอายุ (ต่อ) 
 

รายการกระทบยอดภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานเมือเกษียณอายสุําหรับปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2554  มีรายละเอียดดงันี  

 บาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะ
กจิการ 

   

ภาระผกูพนั ณ วนัต้นปี (หมายเหต ุ4.2) 3,137,589 2,246,277 

สว่นทีเป็นคา่ใช้จ่ายทีรับรู้ในงบกําไรขาดทนุ ;    

- ต้นทนุบริการปัจจบุนั 570,556 489,336 

- ต้นทนุดอกเบีย  154,644 114,088 

                            รวม  725,200 603,424 

ผลประโยชน์ทีจ่ายในระหวา่งปี - - 

ภาระผกูพนั ณ วนัสินปี 3,862,789 2,849,701 

 
16.  หนีสนิภายใต้สัญญาเช่าซือ  
 บาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2554  2553  2554  2553 

        

หนีสินภายใต้สญัญาเช่าซือ    3,281,664  4,379,502  3,281,664  4,379,502 

หกั ดอกเบียเช่าซือรอตดับญัชี    (259,273)  (341,317)  (259,273)  (341,317) 

รวม 3,022,391  4,038,185  3,022,391  4,038,185 

หกั สว่นทีครบกําหนดชําระ        

ภายในหนงึปี (1,382,593)  (1,448,621)  (1,382,593)  (1,448,621) 

สทุธิ 1,639,798  2,589,564  1,639,798  2,589,564 

 
 
 
 
 



         บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) 
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17.  ใบสาํคัญแสดงสทิธิ  

 
ตามรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น เมือวนัที 21 กรกฏาคม 2549 และวนัที 24 พฤศจิกายน 2549 ผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุติัให้

บริษัทจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามญั (AMC-W1) โดยไม่คิดมลูค่าจํานวน 50,000,000 หน่วย ใบสําคญัแสดงสิทธิมี

อายไุมเ่กิน 7 ปี นบัแต่วนัทีออก โดยกําหนดระยะเวลาการใช้สิทธิได้ทกุวนัทําการสดุท้ายของเดือนมีนาคม และเดือนกนัยายน (เริม

ใช้สิทธิได้วนัแรกตรงกบัวนัที 28 กนัยายน 2550) บริษัทได้กําหนดราคาการใช้สิทธิในราคา 3 บาท      ตอ่หุ้นภายใต้อตัราการใช้สิทธิ

ใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือหุ้นสามญัได้ 1 หุ้น 
 
บริษัทได้มีการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิแล้ว จํานวน 39,981,706 หน่วย และ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2554 ยงัไม่มีผู้ ถือหุ้น    ได้ใช้

สิทธิในใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าว บริษัทจดทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าวเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนใน    ตลาดหลกัทรัพย์

แหง่ประเทศไทยในวนัที 3 พฤษภาคม 2550 
 
18. สาํรองตามกฎหมาย  

 
บริษัทได้จัดสรรสํารองตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิ

ประจําปีหกัด้วยขาดทนุสะสม (ถ้ามี) จนกว่าสํารองจะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนของบริษัท สํารองตาม

กฎหมายไมส่ามารถนํามาจ่ายปันผลได้ 
 

19.  เงนิปันผลจ่าย 
 
ตามมติทีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเมือวนัที 27 เมษายน 2554 ผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุติัการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท เป็น

จํานวนเงินรวมทงัสิน 33.60 ล้านบาท โดยกําหนดให้จ่ายแก่ผู้ ถือหุ้นสามญัจํานวน 479.94 ล้านหุ้น ในอตัราหุ้นละ          0.07 บาท 

โดยมีกําหนดจ่ายในวนัที 9 พฤษภาคม 2554 
 
20.  กาํไรต่อหุ้นขันพนืฐานและกาํไรต่อหุ้นปรับลด 
 

 กําไรตอ่หุ้นขนัพืนฐานคํานวณโดยการหารกําไรสทุธิทีเป็นของผู้ ถือหุ้นสามญัด้วยจํานวนหุ้นสามญัถวัเฉลียถ่วงนําหนกัในระหวา่งปี 

 สําหรับกําไรตอ่หุ้นปรับลด จํานวนหุ้นสามญัถวัเฉลียทีถือโดยบคุคลภายนอกในระหว่างปีได้ปรับปรุงด้วยจํานวนหุ้นสามญัเทียบเท่า

ปรับลดโดยสมมติุว่าหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดได้แปลงเป็นหุ้นสามญัทงัหมด หุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดของบริษัทคือ ใบสําคญั

แสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามญั (หมายเหต ุ17)  

บริษัทคํานวณจํานวนหุ้นเทียบเท่าปรับลดโดยพิจารณาจากราคาตลาด (ราคาถวัเฉลียของหุ้นสามญัของบริษัทในระหว่างปี) และ

ราคาตามสิทธิของสิทธิเลือกซือหุ้นนัน การคํานวณนีทําขึนเพือกําหนดจํานวนหุ้นสามญัทีต้องบวกเพิมกับหุ้นสามญัทีถือโดย

บคุคลภายนอกในการคํานวณกําไรต่อหุ้นปรับลด โดยไม่มีการปรับปรุงกําไรสทุธิแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามในระหว่างปีสินสดุวนัที 

31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทไม่ได้รวมหุ้นสามญัทีเกิดจากการใช้ใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามญัเป็นหุ้นสามญั

เทียบเท่าปรับลดในการคํานวณกําไรต่อหุ้นปรับลด เนืองจากราคาใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามญัมีราคาสงูกว่า

ราคาตลาดของหุ้นของบริษัท ทําให้กําไรตอ่หุ้นขนัพืนฐานของบริษัทมีจํานวนเทา่กบักําไรตอ่หุ้นปรับลด 



         บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) 
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21.  ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 
 

รายการทีมีสาระสําคญัทีรวมอยู่ในการคํานวณกําไรจากการดําเนินงานสําหรับปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม  สามารถนํามาแยกตาม

ลกัษณะได้ดงันี  
 บาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

2554 2553 2554 2553 
        

การเปลียนแปลงในสินค้าสําเร็จรูปและงานระหวา่งทํา (59,044,221)  (111,164,364)  (59,044,221)  (105,778,154) 

ซือสินค้าสําเร็จรูป 1,318,899,948  1,276,420,305  1,318,899,948  1,276,624,131 

วตัถดิุบและวสัดสุนิเปลอืงใช้ไป 4,891,956,959  3,467,465,553  4,891,956,959  3,471,285,590 

ต้นทนุคา่บริการรับเหมาก่อสร้าง -  2,350,767  -  - 

ต้นทนุจ้างผลิตภายนอก 3,372,287  634,095  3,372,287  5,053,739 

คา่เสือมราคา – สินทรัพย์ทีเป็นเจ้าของ 64,023,627  55,238,249  60,516,114  51,484,139 

ขาดทนุจากการปรับลดมลูคา่สินค้าคงเหลือ -  8,249,860  -  9,000,000 

หนีสงสยัจะสญู – ลกูหนีการค้า (กลบัรายการ) (4,830,000)  1,642,332  (4,500,000)  (4,283,375) 

คา่ใช้จ่ายเกียวกบัพนกังาน 94,866,137  78,764,228  92,261,213  74,866,358 

คา่ขนสง่และจดัจําหน่าย 62,296,518  46,905,977  62,296,518  46,905,977 

(กําไร) ขาดทนุจากอตัราแลกเปลยีนเงินตราตา่งประเทศ 62,456,222  (8,812,903)  62,456,222  (8,812,903) 

(กําไร) ขาดทนุจากการจําหน่ายสินทรัพย์รอการจําหน่าย -  (5,342,278)  -  795,401 

(กําไร) ขาดทนุจากการจําหน่ายและตดัจําหน่ายอปุกรณ์ 179,020  (6,282,066)  178,864  (653,731) 

ขาดทนุจากการด้อยคา่งานระหวา่งก่อสร้างตามสญัญา  4,497,178  -  -  - 

ขาดทนุจากการด้อยคา่เงินลงทนุในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม -  -  15,600,000  - 

สว่นแบง่ผลขาดทนุจากบริษัทร่วม 5,500,000  -  -  - 

คา่นายหน้าขาย คา่โฆษณาและสง่เสริมการขาย 7,469,491  8,742,171  7,469,491  8,736,648 
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22. ข้อมูลทางการเงนิจาํแนกตามส่วนงาน 

กลุม่บริษัทแบง่ออกเป็นสองสว่นงานธรุกิจ ดงันี 

1. การผลิตและจําหน่ายเหล็กแปรรูป และบริการตัดและแปลงสภาพเหล็ก (บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) และ               

บริษัท เอส ที ซี สตีล จํากดั) 

2.    การบริการประกอบติดตงัโครงสร้างเหลก็ และก่อสร้างโรงงาน (บริษัท เอเซีย เมทลัแฟบบริเคชนั จํากดั) 

บริษัทและบริษัทย่อยดําเนินธุรกิจในส่วนงานทางภมิูศาสตร์เดียวคือในประเทศไทย จึงไม่ได้มีการเสนอข้อมลูทางการเงินจําแนก

ตามสว่นงานทางภมิูศาสตร์ในงบการเงินนี 
 
     รายละเอียดข้อมลูทางการเงินจําแนกตามสว่นงานธรุกิจสําหรับปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2554 มีดงันี 

 บาท 

               
ส่วนงานธุรกจิท ี

1 

 
ส่วนงานธุรกจิท ี

2 

ตดัรายการ
ระหว่างกัน 

              
รวม 

     

รายได้จากการขายและให้บริการ 6,571,498,228 - - 6,571,498,228 

ต้นทนุขายและบริการ (6,136,774,902) - - (6,136,774,902) 

กาํไรขันต้น 434,723,326 - - 434,723,326 

คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร (128,473,575) (6,777,416) - (135,250,991) 

คา่เผือการด้อยคา่เงินลงทนุ  (15,600,000) - 15,600,000 - 

ขาดทนุจากอตัราแลกเปลียนเงินตราตา่งประเทศ (62,456,222) - - (62,456,222) 

คา่ตอบแทนผู้บริหาร (12,959,900) - - (12,959,900) 

รายได้อืน  11,531,131 18,764 - 11,549,895 

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษี
เงนิได้ 226,764,760 (6,758,652) 15,600,000 235,606,108 

สว่นแบง่ผลขาดทนุจากบริษัทร่วม    (5,500,000) 

กาํไรก่อนต้นทนุทางการเงนิและภาษีเงนิได้    230,106,108 

ต้นทนุทางการเงิน    (65,913,211) 

ภาษีเงินได้    (53,861,882) 

กาํไรสุทธิ    110,331,015 

     
สนิทรัพย์รวมจาํแนกตามส่วนงาน     

ทีดิน อาคารและอปุกรณ์ 1,031,269,700 3,605,704 - 1,034,875,404 

สินทรัพย์อืน 3,140,334,257 9,494,082 (41,799,608) 3,108,028,731 

สินทรัพย์รวม  4,171,603,957 13,099,786 (41,799,608) 4,142,904,135 

 



         บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) 
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23.  รายการกับบุคคลหรือกจิการทเีกียวข้องกัน 

 
ก) ลักษณะความสัมพนัธ์และนโยบายการคดิราคา 

 
ลกัษณะความสมัพนัธ์ระหวา่งบริษัท บริษัทยอ่ย และบริษัททีเกียวข้องกนัมีดงันี 
 

 ลักษณะความสมัพนัธ์ 
 2554  2553 
บริษัทย่อย     

บริษัท เอส ที ซี สตีล จํากดั  ถือหุ้นทงัหมดโดยบริษัท  ถือหุ้นทงัหมดโดยบริษัท 

บริษัท เอเซีย เมทลัแฟบบริเคชนั จํากดั ถือหุ้นร้อยละ 55 และกรรมการร่วมกนั  ถือหุ้นร้อยละ 55 และกรรมการร่วมกนั 
    
บริษัทร่วม    

บริษัท สางสินค้าผ่านแดนเวียงจนัท์ จํากดั ถือหุ้นร้อยละ 40 และกรรมการร่วมกนั  ถือหุ้นร้อยละ 40 และกรรมการร่วมกนั 
    
บริษัททเีกียวข้องกัน    

บริษัท ทวีโชค พาณิช จํากดั ถือหุ้นโดยญาติสนิทของกรรมการ  ถือหุ้นโดยญาติสนิทของกรรมการ 

บริษัท จี สตีล จํากดั (มหาชน) มีผู้ ถือหุ้นร่วมกนั  มีผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 

บริษัท เพิมสิน สตีลเวิคส์ จํากดั (มหาชน)  ถือหุ้นโดยญาติสนิทของกรรมการ  ถือหุ้นโดยญาติสนิทของกรรมการ 

บริษัท เพิมสหายสตีล จํากดั ถือหุ้นโดยญาติสนิทของกรรมการ  ถือหุ้นโดยญาติสนิทของกรรมการ 

บริษัท เพิมชยั พาณิชย์ จํากดั ถือหุ้นโดยญาติสนิทของกรรมการ  ถือหุ้นโดยญาติสนิทของกรรมการ 

บริษัท สตีลเซน็เตอร์ (ประเทศไทย) จํากดั ถือหุ้นโดยญาติสนิทของกรรมการ  ถือหุ้นโดยญาติสนิทของกรรมการ 

บริษัท จี เจ สตีล จํากดั (มหาชน) มีกรรมการร่วมกนั  มีกรรมการร่วมกนั 

รายการระหวา่งบริษัท และกิจการหรือบคุคลทีเกียวข้องกนั มีนโยบายการกําหนดราคาดงันี 
 

• การขายสินค้าและบริการระหว่างบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัททีเกียวข้องกันคิดราคาใกล้เคียงกับราคาทีคิดแก่

บคุคลภายนอก 

• การซือสินค้าและบริการระหว่างบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัททีเกียวข้องกันคิดราคาใกล้เคียงกับราคาทีซือจาก

บคุคลภายนอก 

• การซือและขายทรัพย์สินระหวา่งบริษัทและบริษัทย่อยคิดราคาตามมลูค่าตามบญัชีคงเหลือ ณ วนัทีเกิดรายการ             และ

รายการระหวา่งบริษัทและบริษัททีเกียวข้องกนัคิดราคาใกล้เคียงราคาประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระ 

• บริษัทคิดดอกเบียสําหรับเงินให้กู้ ยืมแก่บริษัทย่อยในอตัราใกล้เคียงกบัต้นทนุการกู้ ยืมเฉลียของบริษัท ไม่มีการคิดดอกเบีย

สําหรับเงินให้กู้ ยืมแก่พนกังานบริษัท 
 



         บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) 
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23.  รายการกับบุคคลหรือกจิการทเีกียวข้องกัน (ต่อ) 
 

ข) ยอดคงเหลือระหว่างกัน 
 บาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2554  2553  2554  2553 
ลูกหนีการค้า        
บริษัท เอเซยี เมทลัแฟบบริเคชนั จํากดั -  -  -  374,412 
บริษัท ทวีโชค พาณิช จํากดั 121,679  4,957,458  121,679  4,957,459 

บริษัท จี สตีล จํากดั (มหาชน) 1,495,807  1,495,807  -  - 

รวม 1,617,486  6,453,265  121,679  5,331,871 

        
เงนิให้กู้ยมืระยะสันและดอกเบยีค้างรับ        
บริษัท เอส ที ซ ีสตีล จํากดั (ดอกเบียร้อยละ 4.92 )  -  -  30,511,417  30,511,417 
บคุคลทีเกียวข้องอืน (ไมมี่ดอกเบีย) 849,320  546,002  849,320  546,002 

รวม 849,320  546,002  31,360,737  31,057,419 

        

เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าสนิค้า        

บริษัท เพิมสิน สตีลเวิคส์ จํากดั (มหาชน) 2,648,052  -  2,648,052  - 

บริษัท จี สตีล จํากดั (มหาชน) 19,501,138  19,501,138  19,501,138  19,501,138 

บริษัท จี เจ สตีล จํากดั (มหาชน) 101,067,657  73,655,342  101,067,657  73,655,342 

รวม 123,216,847  93,156,480  123,216,847  93,156,480 

        

ลูกหนีอนื         

บริษัท เอส ที ซ ีสตีล จํากดั -  -  10,175  20,458 
บริษัท เพิมชยั พาณิชย์ จํากดั 22,735  22,735  22,735  22,735 

รวม 22,735  22,735  32,910  43,193 

        

เจ้าหนีการค้า        
บริษัท เอส ที ซ ีสตีล จํากดั -  -  -  353,216 
บริษัท เอเซยี เมทลัแฟบบริเคชนั จํากดั -  -  -  1,618,211 

รวม -  -  -  1,971,427 
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23.   รายการกับบุคคลหรือกจิการทเีกียวข้องกัน (ต่อ) 
 

ข) ยอดคงเหลือระหว่างกัน (ต่อ) 
 

 บาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2554  2553  2554  2553 

เงนิรับล่วงหน้าค่าทรัพย์สนิ        
บริษัท เอเซยี เมทลัแฟบบริเคชนั จํากดั -  -  -  1,869,159 

        

เงนิทดรองรับ        
กรรมการ -  1,180,695  -  - 

        
เงนิรับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง        
บริษัท จี สตีล จํากดั (มหาชน) 7,663,978  7,663,978  -  - 

        

เจ้าหนีอืน        
บริษัท เอส ที ซ ีสตีล จํากดั -  -  323,331  - 
บริษัท เอเซยี เมทลัแฟบบริเคชนั จํากดั -  -  -  2,564,219 
บริษัท ทวีโชค พาณิช จํากดั 338,099  -  338,099  - 

      รวม 338,099  -  661,430  2,564,219 

รายการเคลือนไหวของเงินให้กู้ ยืมระยะสนัและดอกเบียค้างรับแก่บคุคลและกิจการทีเกียวข้องกนั สําหรับปีสินสดุวนัที      31 

ธนัวาคม 2554 มีดงันี 
 บาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ณ วนัที 1 มกราคม 2554 546,002  31,057,419 

ให้กู้ เพิม 1,525,408  1,525,408 

รับชําระ (1,222,090)  (1,222,090) 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2554 849,320  31,360,737 

 



         บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) 
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23.  รายการกับบุคคลหรือกจิการทเีกียวข้องกัน (ต่อ) 

 
ค)  รายการระหว่างกัน 

รายการระหวา่งกนัสําหรับปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม มีดงัตอ่ไปนี 
 บาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2554  2553  2554  2553 

รายได้จากการขายสนิค้าและให้บริการ        
บริษัท ทวีโชค พาณิช จํากดั 27,827,040  56,182,690  27,827,040  56,182,690 
บริษัท เพิมสหายสตีล จํากดั -  3,164,907  -  3,164,907 
บริษัท เพิมชยั พาณิชย์ จํากดั 567,987  -  567,987  - 

รวม 28,395,027  59,347,597  28,395,027  59,347,597 
รายได้อืนและดอกเบยีรับ        
บริษัท เอส ที ซ ีสตีล จํากดั -  -  275,040  2,327,901 

บริษัท เอเซยี เมทลัแฟบบริเคชนั จํากดั -  -  -  2,820 
บริษัท ทวีโชค พาณิช จํากดั -  1,217,234  -  1,217,234 
บริษัท เพิมชยั พาณิชย์ จํากดั 254,976  270,912  254,976  270,912 

รวม 254,976  1,488,146  530,016  3,818,867 
ซอืสนิค้า วัตถุดบิ และบริการ        
บริษัท เอส ที ซ ีสตีล จํากดั -  -  3,585,099  4,419,644 

บริษัท เอเซยี เมทลัแฟบบริเคชนั จํากดั -  -  -  3,303,132 

บริษัท ทวีโชค พาณิช จํากดั 672,365  1,177,192  672,365  1,177,192 

บริษัท จี สตีล จํากดั (มหาชน) -  126,496,048  -  126,496,048 

บริษัท เพิมสิน สตีลเวิคส์ จํากดั (มหาชน) 120,968,063  -  120,968,063  - 

บริษัท จี เจ สตีล จํากดั (มหาชน) 949,267,672  455,078,730  949,267,672  455,078,730 

รวม 
1,070,908,100  582,751,970  

1,074,493,19

9 
 590,474,746 

กาํไรจากการจาํหน่ายทรัพย์สนิ        

บริษัท ทวีโชค พาณิช จํากดั -  6,282,066  -  653,731 

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 



         บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) 
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24.    สทิธิพเิศษทไีด้จากการส่งเสริมการลงทุน 
  

บริษัทได้รับสิทธิพิเศษจากการได้รับการสง่เสริมการลงทนุ ตามพระราชบญัญติัสง่เสริมการลงทนุ พ.ศ. 2520 ตามบตัรส่งเสริมเลขที 

1838/2553 ลงวนัที 17 สิงหาคม 2553 เพือกิจการตดัและแปรรูปโลหะ สิทธิพิเศษจากการได้รับการส่งเสริมการลงทนุโดยสงัเขป

ได้แก่ ได้รับลดหย่อนอากรขาเข้าสําหรับวตัถดิุบและวสัดจํุาเป็นทีต้องนําเข้าเพือใช้ในการผลิตเพือการส่งออก เป็นเวลา 1 ปี นบัแต่

วนันําเข้ามาครังแรก และยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลมีกําหนดเวลา 8 ปี นบัแตว่นัทีเริมมีรายได้จากการประกอบกิจการ  

 

ในฐานะทีเป็นกิจการทีได้รับการส่งเสริมการลงทนุ บริษัทดงักล่าวต้องปฏิบติัตามเงือนไขและข้อจํากดัทีกําหนดไว้ในบตัรส่งเสริมการ

ลงทนุ 
 
ตามประกาศของสํานกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุที ป. 14/2541 เรืองกําหนดวิธีการรายงานรายได้สําหรับผู้ ได้รับการส่งเสริม ลง

วนัที 30 ธันวาคม 2541 กําหนดให้บริษัทแสดงยอดรายได้จากการจําหน่ายในประเทศและต่างประเทศแยกจากกนั พร้อมทงัแยกเป็น

สว่นทีได้รับการสง่เสริมและไมไ่ด้รับการสง่เสริม  
 

รายการสําหรับปีสนิสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2554 ของบริษัทมีดงันี 

 บาท 

 ส่วนทไีด้รับ  ส่วนทไีม่ได้รับ   

 การส่งเสริม  การส่งเสริม  รวม 

รายได้      

รายได้จากการขายในประเทศ 3,376,625 6,550,201,869  6,553,578,494 

รายได้จากการขายตา่งประเทศ - 18,016,019  18,016,019 

รวมรายได้จากการขาย 3,376,625  6,568,217,888  6,571,594,513 

รายได้อืน -  13,488,223  13,488,223 

รวมรายได้ 3,376,625  6,581,706,111  6,585,082,736 

 



         บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) 
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25. เครืองมือทางการเงนิ 

 
ก) นโยบายการบริหารความเสียงทางการเงนิ 

 
กลุม่บริษัทมีความเสียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย ความเสียงจากอตัราแลกเปลียนและความเสียงด้านการให้สินเชือ 

กลุม่บริษัทจะพิจารณาเลือกใช้เครืองมือและอนพุนัธ์ทางการเงินเพือบริหารความเสียงดงักลา่วตามความเหมาะสม 

กลุม่บริษัทไมมี่นโยบายประกอบธรุกรรมตราสารอนพุนัธ์ทางการเงินเพือการเก็งกําไรหรือเพือการค้า 
 
ข) ความเสียงจากอัตราดอกเบีย 

 
กลุม่บริษัทมีความเสียงจากอตัราดอกเบียเนืองจากมีเงินฝากและมีหนีสินกบัสถาบนัการเงิน อย่างไรก็ตาม เนืองจากสินทรัพย์

และหนีสินทางการเงินดงักล่าวส่วนใหญ่จดัอยู่ในประเภทระยะสนั กลุ่มบริษัทเชือว่าความผนัผวนของอตัราดอกเบียในตลาด

ในอนาคตจะไม่ส่งผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่อผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของกิจการ  ดงันนักลุ่มบริษัทจึง

มิได้ใช้ตราสารอนพุนัธ์ทางการเงินเพือป้องกนัความเสียงดงักลา่ว 
 

ค) ความเสียงจากอัตราแลกเปลียน  
 

กลุ่มบริษัทมีความเสียงจากอตัราแลกเปลียนเนืองจากยอดซือบางส่วนเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ การซือและการนําเข้า

วตัถดิุบและสินค้าบางส่วนจะต้องจ่ายชําระเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐ สําหรับปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2554 บริษัทมียอดซือที

เป็นสกลุเงินตราต่างประเทศมีมลูค่าคิดเป็นเงินบาทประมาณ 3,475 ล้านบาท บริษัทพิจารณาป้องกนัความเสียงจากอตัรา

แลกเปลียนโดยการซือสญัญาอตัราแลกเปลียนลว่งหน้าตามความเหมาะสม 
 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2554 บริษัทมีหนีสินทีเป็นเงินตราตา่งประเทศจํานวน 20.37 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซงึได้ทําสญัญาป้องกนั

ความเสียงไว้แล้ว (หมายเหต ุ12) 
 
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีหนีสินทางการเงินทีเป็นเงินตราต่างประเทศทีไม่ได้ทําการป้องกันความเสียง จํานวน 

36.39 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
 

 ง) ความเสียงด้านการให้สนิเชือ 
 

กลุ่มบริษัทมีความเสียงด้านการให้สินเชือทีเกียวเนืองกับลูกค้า อย่างไรก็ตามเนืองจาก กลุ่มบริษัทมีฐานของลูกค้าที

หลากหลายและมีจํานวนมากราย ดงันนักลุ่มบริษัทจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายอย่างเป็นสาระสําคญัจากการเก็บหนี

จากลูกหนีเหล่านัน กลุ่มบริษัทได้ประมาณค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ โดยอาศัยการประเมินผลของฝ่ายบริหารเกียวกับ

ความสามารถในการจ่ายชําระหนีของลกูหนีทีคงค้างอยู่ ณ วนัสินปี 
 

จ) มูลค่ายุตธิรรม 
 

ราคาตามบญัชีของสินทรัพย์และหนีสินทางการเงิน อนัได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลกูหนีและเจ้าหนีการค้า 

ลกูหนีและเจ้าหนีอืน เงินให้กู้ ยืมและเงินกู้ ยืมมีมลูคา่ใกล้เคียงกบัมลูคา่ยติุธรรม 



         บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) 
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26. ภาระผูกพนัและหนีสนิทอีาจจะเกดิขนึ 
 

ก) ภาระผูกพนัตามรายจ่ายฝ่ายทุน 
 
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีภาระผกูพนัในด้านการซือเครืองจกัรเป็นจํานวนเงิน 4,658,338 บาท และ 710,840 

ดอลลาร์สหรัฐ (31 ธนัวาคม 2553: 6,605,209 บาท และ 220,350 ดอลลาร์สหรัฐ) 
 

ข) ภาระผูกพนัจากการลงทุน 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2554 บริษัทมีภาระผกูพนัเกียวกบัการชําระเงินลงทนุในบริษัท เอเซีย เมทลัแฟบบริเคชนั จํากดั   ส่วนที

ยงัไมเ่รียกชําระอีกร้อยละ 50 คิดเป็นเงิน 11.0 ล้านบาท  

ค) หนังสือคาํประกนัทอีอกโดยธนาคาร 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2554 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีหนงัสือคําประกนัทีออกโดยธนาคาร เพือคําประกนัการจ่ายชําระค่าใช้

ไฟฟ้าและระบบสาธารณปูโภค ของกลุ่มบริษัทและบริษัทเป็นจํานวน 7,295,600 บาทและ 6,390,600 บาทตามลําดบั  (31 

ธนัวาคม 2553: 4,418,400 บาทและ 3,918,400 บาท) 
 

27.  การบริหารจดัการทุน  

วตัถุประสงค์ในการบริหารจดัการทนุทีสําคญัของบริษัทคือการจดัให้มีซึงโครงสร้างทางการเงินทีเหมาะสมและการดํารงไว้       ซึง

ความสามารถในการดําเนินธรุกิจอย่างตอ่เนือง 
 
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2554 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีอตัราส่วนหนีสินต่อทนุเท่ากบั 1.61:1 (31 ธนัวาคม  

2553: 1.31:1)  
 
28. การอนุมัตงิบการเงนิ 
 
 งบการเงินนีได้รับอนมุติัให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทเมือวนัที 23 กมุภาพนัธ์ 2555 
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