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บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) 

รายงานประจําปี 2553        

 
 
 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 
 

ในรอบปี 2553 ท่ีผา่นมาเศรษฐกิจโลกได้เร่ิมฟืน้ตวัจากวิกฤตการณ์ทางการเงิน มีการไหลเวียนของเงินลงทนุจาก
ตา่งประเทศ มาลงทนุในประเทศแถบเอเซียมากขึน้ สง่ผลให้ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี 2553 เติบโตเฉล่ียร้อยละ 7.8 
จากท่ีหดตวัร้อยละ 2.3 ในปี 2552 ซึง่เป็นช่วงท่ีโลกประสบวิกฤตถดถอย  แตก่ารขยายตวัท่ีแข็งแกร่งของเศรษฐกิจในกลุม่
ประเทศกําลงัพฒันาจะเป็นปัจจยัสําคญัท่ีขบัเคล่ือนเศรษฐกิจให้ฟืน้ตวั ซึง่เห็นได้ชดัในไตรมาสสดุท้ายของปี และจะสง่ผล
ดีถงึเศรษฐกิจในปี 2554 ซึง่มีปัจจยับวกจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ และมลูคา่การสง่ออกท่ีเพิ่มสงูขึน้ 

 
สําหรับภาคอตุสาหกรรมเหลก็ในประเทศของปี 2553 ยงัคงเติบโตได้อยา่งตอ่เน่ืองจะเหน็ได้จาก ภาคการผลติ 

เพิ่มขึน้ ร้อยละ 17.1 ความต้องการใช้ในประเทศเพิ่มขึน้ร้อยละ 44.33 จากอตุสาหกรรมต่อเน่ืองท่ีขยายตวัอยา่งมาก 
โดยเฉพาะกลุม่อตุสาหกรรมชิน้สว่นยานยนต์ และกลุม่อตุสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า คาดวา่แนวโน้มอตุสาหกรรมเหลก็ในปี
2554 จะขยายตวัได้อยา่งตอ่เน่ือง ภาคการก่อสร้างจะมีโอกาสใหม่ๆ  จากการลงทนุของภาครัฐ ในด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
และการลงทนุในภาคเอกชนเป็นฐานการผลติรถยนต์นัง่ขนาดเลก็ ECO CAR ซึง่สอดคล้องกบัแผนงานขยายตลาดของ
บริษัทฯ ไปยงักลุม่ลกูค้าผู้ผลิตชิน้สว่นยานยนต์และเคร่ืองใช้ไฟฟ้ามากขึน้ 
 

ในปี 2554  นี ้ จะเป็นอีกหนึง่ปีท่ีท้าทายทีมงานบริหารของบริษัท มีความมุง่มัน่ท่ีจะบริหารงานด้วยความทุม่เท 
รอบคอบ และเพ่ือสร้างผลตอบแทนท่ีดีกบัการลงทนุของผู้ ถือหุ้น ผมและคณะกรรมการทกุทา่น ต้องขอขอบคณุผู้บริหาร
และพนกังานทกุทา่น ท่ีได้ใช้ความรู้ ความสามารถ และเพิ่มพนูศกัยภาพการทํางานอยา่งตอ่เน่ือง ทําให้บริษัทสามารถผา่น
พ้นวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจไปได้ด้วยดี อีกทัง้ได้สร้างผลงานท่ีดี ให้กบับริษัทอยา่งสม่ําเสมอ และท้ายสดุขอขอบคณุทา่น
ผู้ ถือหุ้นทกุทา่น ท่ีให้การสนบัสนนุบริษัทด้วยดีเสมอมา 
 
 

ขอแสดงความนบัถือ 

 
(นายวีระชยั  สธีุรชยั) 
ประธานกรรมการ 

 
 
 
 
 
 

 สารจากประธานกรรมการ 
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บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) 

รายงานประจําปี 2553        

 
 
 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 
  
 ในปี 2553 บริษัทฯ ได้ให้ความสําคญัในการพฒันาบคุลากรโดยจดัฝึกอบรม เสริมสร้างทกัษะในการทํางานอยา่ง
ตอ่เน่ือง รวมถงึการพฒันาระบบโปรแกรมให้เหมาะสมกบัการใช้งาน และการบริหารงานก่อสร้างของบริษัทแหง่ท่ี 2 อ.พนสั
นิคมให้แล้วเสร็จตามแผนงาน ซึง่ทางบริษัทฯ ได้ชะลอการลงทนุในช่วงวิกฤต Hamburger Crisis ในปี 2551 - 2552 ทําให้
การก่อสร้างลา่ช้าไปเกือบ 2 ปี ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้ดําเนินการก่อสร้างตอ่ในกลางปี 2553 เพ่ือให้แล้วเสร็จในเดือนมิถนุายน 
2554   

 
สําหรับผลการดําเนินงานในปี 2553 ของบริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) มีรายได้รวม 5,027.33 ล้านบาท 

เพิ่มขึน้ร้อยละ 33.11 หรือจํานวน 1,250.58 ล้านบาท และมีกําไรสทุธิ 80.90 ล้านบาท ลดลงเลก็น้อยเม่ือเทียบกบัปี 2552
เน่ืองภาระภาษีและต้นทนุทางการเงินท่ีเพิ่มขึน้ บริษัทมีปริมาณการจําหน่ายท่ีเพิ่มขึน้ร้อยละ 16.63 เม่ือเทียบกบัปีก่อน 
ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้บริหารงานด้วยความระมดัระวงั มุง่มัน่ และทุ่มเท เพ่ือให้บริษัทมีผลประกอบการท่ีดี ตอบแทนแก่ผู้ ถือหุ้น 
และมุง่ไปสูก่ารเป็นบรรษัทภิบาล 

 
ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคณุทา่นผู้ ถือหุ้น ลกูค้า พนัธมิตรทางการค้า สถาบนัการเงินทัง้ใน

ประเทศและตา่งประเทศ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และทกุภาคสว่นท่ีเก่ียวข้องท่ีได้ให้การสนบัสนนุการดําเนินกิจกรรม
ของบริษัทด้วยดีเสมอมา ขอขอบคณุผู้บริหาร และพนกังานทกุทา่นท่ีได้ปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ และด้วยความ
ร่วมมือร่วมใจท่ีจะพฒันาศกัยภาพขององค์กรในทกุด้าน เพ่ือสร้างมลูคา่สว่นเพ่ิมให้กบัผู้ ถือหุ้น ผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย และ
สงัคมโดยรวม และขอให้ทกุทา่นเช่ือมัน่วา่ บริษัทจะมุง่มัน่ดําเนินธุรกิจให้บงัเกิดผลประโยชน์สงูสดุ และพฒันาองค์กรให้มี
ความเจริญก้าวหน้าอยา่งมัน่คงตอ่เน่ืองตลอดไป   
  
 

ขอแสดงความนบัถือ 

 
(นายชศูกัด์ิ ยงวงศ์ไพบลูย์ ) 

กรรมการผู้จดัการ 
 
 
 
 
 
 

สารจากกรรมการผู้จัดการ 
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บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) 

รายงานประจําปี 2553        

 
 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) ประกอบไปด้วยกรรมการท่ีเป็นอิสระ 3 ทา่น 
กรรมการบริหารฝ่ายการเงินและเลขานกุารของบริษัทเป็นผู้ประสานงาน ได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้
ปฏิบติัหน้าท่ีในการสอบทานข้อมลูตา่งๆท่ีเก่ียวข้องกบัการรายงานทางการเงิน การตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบ
โดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต พร้อมกนันี ้ คณะกรรมการตรวจสอบได้สง่เสริมและผลกัดนัให้บริษัทฯ มีการปฏิบติัตามข้อพงึ
ปฏิบติัท่ีดีของบริษัทจดทะเบียน เพ่ือให้บริษัทฯ มีการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี ตลอดจนให้การแนะนําในเร่ืองการบริหารความ
เส่ียง และระบบควบคมุภายในท่ีดีตอ่ผู้บริหาร 
  
 ในปี 2553 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชมุทัง้สิน้ 4 ครัง้ เป็นการประชมุกบัผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เพ่ือ
สอบทานระบบบญัชีและการควบคมุภายใน ตลอดจนข้อมลูรายงานทางการเงินก่อนนําเสนอตอ่สาธารณชน และประชมุ
ผู้ตรวจสอบภายในเพ่ือสอบทานความเส่ียงและกําหนดแผนการตรวจสอบภายในประจําปี รวมทัง้ประชมุอย่างอิสระกบั
ฝ่ายบริหาร เพ่ือปรึกษา และปฎิบติัตามข้อบงัคบัของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
 
 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเหน็วา่การควบคมุภายในของบริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั(มหาชน) มีประสทิธิภาพ
เพียงพอ ท่ีทําให้มัน่ใจได้วา่สนิทรัพย์ของบริษัทฯ มีการป้องกนัและรักษาเป็นอยา่งดี การบนัทกึรายการทางบญัชีมีความ
เหมาะสม และทรัพยากรได้ถกูใช้อยา่งมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท ให้แตง่ตัง้
นางสาวนงราม  เลาหอารีดิลก ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 4334 และนายประดิษฐ์ รอดลอยทกุข์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 
เลขท่ี 218 บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ตอ่ไปสําหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ 31 ธนัวาคม 2554
ซึง่การแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและค่าสอบบญัชีนีข้ึน้อยูก่บัการอนมุติัของผู้ ถือหุ้นในการประชมุสามญัประจําปีของบริษัท ท่ีจะมี
ขึน้ในวนัท่ี 27 เมษายน 2554 
 
 
 

 
พลตํารวจเอก จมุพล มัน่หมาย 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 
  
 
 
 
 
                                                                   
 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) 

รายงานประจําปี 2553        

 
ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 
        งบการเงินโดยรวม 

                                   (ล้านบาท) 

  2551 2552 2553 

สนิทรัพยห์มนุเวยีน 1,099.46 1,595.78 2,452.61 

ทีด่นิอาคารและอปุกรณ์ 830.37 912.85 999.74 

สนิทรพัยร์วม 2,064.76 2,565.28 3,489.12 

รวมหนีส้นิหมนุเวยีน 599.53 1,072.59 1,938.16 

หนีส้นิรวม 687.03 1,135.31 1,978.25 

        

จํานวนหุน้สามัญ 479.94 479.94 479.94 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 1,377.73 1,422.00 1,507.08 

หนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 2,064.76 2,565.28 3,489.12 

        

รายได ้ 5,300.92 3,776.74 5,027.33 

ตน้ทนุขาย 4,806.79 3,606.45 4,746.63 

กําไรขัน้ตน้ 494.13 170.30 280.69 

คา่ใชจ้่ายขาย 61.08 53.67 63.58 

คา่ใชจ้่ายบรหิาร 53.30 49.04 62.03 

รายไดอ้ืน่ 14.18 12.88 20.88 

กําไรจากการดําเนนิงาน 263.31 140.51 156.84 

ดอกเบีย้จ่าย 58.43 28.01 41.66 

ภาษีจา่ย 81.07 9.98 34.26 

กาํไรสทุธ ิ 123.82 102.51 80.90 

    

          
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการดาํเนินโดยรวม 
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บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) 

รายงานประจําปี 2553        

 

  

บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ก่อตัง้เม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2536 ด้วยทนุจดทะเบียนและเรียกชําระแล้ว
เร่ิมแรก  จํานวน 30 ล้านบาท โดยกลุ่มนายชูศักด์ิ ยงวงศ์ไพบูลย์ เพ่ือประกอบธุรกิจเป็นศูนย์บริการเหล็กครบวงจร ได้แก่ การ
จําหน่ายเหล็กม้วน (Coiled) ทัง้ชนิดรีดร้อน (Hot-Rolled) และชนิดรีดเย็น (Cold-Rolled) รวมทัง้รับตดัและจําหน่ายเหล็กแผ่น 
(Sheet) และเหล็กม้วนสลิต (Slitting Coil) ตามขนาดที่ลกูค้ากําหนด และเป็นผู้ผลิตและจําหน่ายเหล็กรูปพรรณ ได้แก่ ท่อเหล็ก 
และเหล็กโครงสร้างรูปตวัซี ที่ใช้ในอตุสาหกรรมต่าง ๆ โดย ณ วนัท่ี 31  ธันวาคม 2553 บริษัทมีทนุจดทะเบียน 549.97 ล้านบาท 
และเรียกชําระแล้ว 479.93 ล้านบาท และกลุ่มยงวงศ์ไพบลูย์ยงัคงเป็นผู้บริหารและเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ในสดัส่วนร้อยละ 28.10 ของ
ทนุชําระแล้ว และกลุม่คณุหญิงปัทมา ลีสวสัด์ิตระกลู ถือหุ้นในสดัส่วน ร้อยละ16.67 ของทนุชําระแล้ว รวมทัง้กลุ่มสธีุรชยั ถือหุ้นใน
สดัสว่น ร้อยละ 17.87 ของทนุชําระแล้ว 

 กลุม่บริษัทประกอบด้วยบริษัทย่อย 3 บริษัท คือ  

1. บริษัท เอส ที ซี สตีล จํากัด ถือหุ้นโดยบริษัทร้อยละ 99.99 ซึ่งดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายท่อเหล็กทัง้ชนิดกลม
และชนิดเหลี่ยม ที่มีเส้นผ่าศนูย์กลาง 0.5 นิว้ (12 มิลลิเมตร) ถึง 1 นิว้ (25 มิลลิเมตร) โดยมีกําลงัการผลิตท่อเหล็ก
ทกุชนิดรวม 6,000 ตนัตอ่ปี 

2. บริษัท เอเซียเมทัล แฟบบริเคชั่น จํากัด ถือหุ้ นโดยบริษัทร้อยละ 55.00 ซึ่งดําเนินธุรกิจให้บริการออกแบบผลิต
โครงสร้างเหลก็ และรับเหมาก่อสร้างโรงงาน 

3. บริษัท สางสินค้าผ่านแดนเวียงจนัทน์ จํากดั ถือหุ้นโดยบริษัทร้อยละ 40.00 ซึง่ดําเนินธุรกิจให้บริการคลงัสินค้า โดย
บริษัทฯ  ยงัคงอยู่ในระหวา่งการดําเนินการก่อสร้าง ยงัไมเ่ร่ิมดําเนินธรุกิจ 

บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) ได้แบง่ผลิตภณัฑ์และบริการออกตามลกัษณะการประกอบธรุกิจเป็น 2 ประเภท ดงันี ้
1. ศนูย์บริการเหลก็ 

บริษัทให้บริการจดัหาผลิตภณัฑ์เหลก็ในลกัษณะศนูย์บริการเหลก็ ทัง้เหลก็แผ่นรีดร้อนชนิดม้วน และเหล็กแผ่นรีดเย็น
ชนิดม้วน จําหน่ายให้แก่ ผู้ ค้าส่งเหล็ก และลกูค้าท่ีเป็นโรงงานเหล็กต่าง ๆ ซึ่งลกูค้าจะนําไปใช้ในการแปรรูปเป็นชิน้งานเหล็กต่าง ๆ 
ตอ่ไป รวมถึงการให้บริการรับตดัเหลก็ตามขนาดต่าง ๆ ที่ลกูค้าต้องการ และเป็นตวัแทนจําหน่ายเหล็กชนิดต่างๆ เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการที่จะใช้ในงานอุตสาหกรรม โดยเน้นการบริการก่อน และหลงัการขาย  บริษัทมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจของลูกค้าโดย
คํานงึถึงคณุภาพของสินค้าเป็นอนัดบัแรก ซึง่ในปี 2553 บริษัทมีรายได้จากการจดัหาผลิตภณัฑ์เหล็ก คิดเป็นร้อยละ 49.64 ของรายได้
รวม 

2. การแปรรูปผลิตภณัฑ์เหลก็ 
บริษัทให้บริการตดัเหล็กเป็นเหล็กม้วนสลิต เหล็กแผ่น และแปรรูปเหล็กรูปพรรณ ได้แก่ ท่อเหล็ก และเหล็กโครงสร้าง

รูปตวัซี ซึง่ในปี 2553 บริษัทมีรายได้จากการแปรรูปผลิตภณัฑ์เหลก็ คิดเป็นร้อยละ 50.12 ของรายได้รวม  

กลุม่บริษัทมีกําลงัการผลิตและจําหน่ายเหลก็ทกุประเภทในปัจจบุนัรวม 300,000 ตนัตอ่ปี โดยแบง่ออกเป็นกําลงัการผลิต
ของบริษัท เท่ากบั 294,000 ตนัต่อปี และของบริษัทย่อย 6,000 ตนัต่อปี ซึ่งในส่วนของบริษัท แบ่งออกเป็น กําลงัการผลิตเหล็ก
ม้วนสลิต 54,000 ตนัต่อปี กําลงัการผลิตเหล็กแผ่น 105,000 ตนัต่อปี กําลงัการผลิตท่อเหล็ก 75,000 ตนัต่อปี และกําลงัการผลิต
เหล็กโครงสร้างรูปตวัซี 66,000 ตนัต่อปี โดยในปี 2553 บริษัทใช้กําลงัการผลิตรวมร้อยละ 35.88 ของกําลงัการผลิตรวม ส่วนกําลงั
การผลิตของบริษัทย่อย เป็นกําลงัการผลิตท่อเหล็กทัง้ชนิดกลมและชนิดเหล่ียม 6,000 ตนัต่อปี ซึง่ในปี 2553 ใช้กําลงัการผลิตร้อย
ละ 38.84 ของกําลงัการผลิต (รายละเอียดในสว่นท่ี 2 ข้อ 3 การประกอบธรุกิจแตล่ะสายผลิตภณัฑ์)  

ข้อมูลทั่วไป 
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รายงานประจําปี 2553        

บริษัทจดัซือ้เหล็กแผ่นรีดร้อนซึง่เป็นวตัถดิุบหลกัในการผลิตจากผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนในประเทศ ได้แก่ บริษัทในกลุ่ม 
บมจ.สหวิริยาสตีล อินดสัตรี,บริษัทในกลุ่ม บมจ.จี สตีล และบมจ.จีเจสตีล โดยบริษัทจดัจําหน่ายสินค้าให้แก่ลกูค้าภายในประเทศ
ทัง้หมด ซึ่งลกูค้าของบริษัทสามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ ค้าส่งเหล็ก เป็นกลุ่มผู้ ดําเนินธุรกิจค้าส่งเหล็กทัง้ในเขตกรุงเทพ
และปริมณฑล ซึ่งมลูค่าการจําหน่ายให้แก่ลกูค้ากลุ่มนีคิ้ดเป็นร้อยละ 50 ของรายได้รวมของบริษัท และกลุ่มผู้ประกอบการใน
อตุสาหกรรมต่างๆ เช่น อตุสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ อตุสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า อตุสาหกรรมยานยนต์ เป็นต้น ซึง่มลูค่าการจําหน่าย
ให้แก่ลกูค้ากลุ่มนีคิ้ดเป็นร้อยละ 50 ของรายได้รวมของบริษัท และบริษัทไม่มีการขายสินค้าให้ลกูค้ารายใดรายหนึ่งเกินร้อยละ 10 
ของรายได้รวมของบริษัท 

บริษัทเน้นความสําคัญของคุณภาพของสินค้าและการบริการ รวมทัง้การจัดส่งสินค้าท่ีตรงต่อเวลา โดยสินค้าเหล็ก
โครงสร้างรูปตวัซี และท่อเหล็ก ของบริษัทได้รับเคร่ืองหมายมาตรฐานอตุสาหกรรมจากกระทรวงอตุสาหกรรม พร้อมกนันีบ้ริษัทใช้
ระบบการบริหารงานคณุภาพในการผลิต ISO 9001 : 2008 มาใช้ในการบริหารงาน เพ่ือเป็นการยืนยนัต่อลกูค้าถึงการให้
ความสําคญัในคณุภาพของสินค้าและบริการของบริษัท บริษัทยงัได้เตรียมการก่อสร้างอาคารสําหรับการฝึกอบรมพนกังานท่ีโรงงาน
แหง่ท่ี 2 (พนสันิคม) เพ่ือเป็นการยกระดบัมาตรฐานการผลิตและการบริหารการจดัการของบริษัทในอนาคตอย่างยัง่ยืน  

ผลการดําเนินงานในปีท่ีผา่นมา บริษัทมีรายได้จากการขายและการบริการเท่ากบั 5,027.33 ล้านบาท โดยมีกําไร
สทุธิเท่ากบั 80.90 ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีสินทรัพย์รวม เท่ากบั 3,489.12 ล้านบาท หนีส้ินรวม
เทา่กบั 1,978.25 ล้านบาท และสว่นของผู้ ถือหุ้น เท่ากบั 1,510.87 ล้านบาท และบริษัทมีทนุจดทะเบียน 549.97 ล้านบาท 
แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน  549.97 ล้านหุ้น  มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท  และมีทนุจดทะเบียนท่ีเรียกชําระแล้ว 
479.93 ล้านบาท  
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รายงานประจําปี 2553        

 
 

1. ความเส่ียงในการประกอบธุรกจิ 
 

 ความเส่ียงจากการพึ่งพงิผู้ผลติรายใหญ่ 
ในปี 2553 บริษัทซือ้เหลก็แผ่นรีดร้อน (Hot Rolled Coil) ซึง่เป็นวตัถดิุบหลกัเกือบทัง้หมดจากผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนราย

ใหญ่ของประเทศไทย 3 กลุ่ม  คือ  กลุ่ม บมจ. สหวิริยา สตีลอินดสัตรี กลุ่ม บมจ.จี สตีล  และกลุ่ม บมจ.จีเจสตีล คิดเป็นมลูค่ารวม
ทัง้สิน้ร้อยละ 62.83 ของยอดการซือ้ทัง้หมด อีกทัง้มียอดการสัง่ซือ้สินค้าโครงสร้างเหล็กรูปพรรณจาก บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ 
จํากดั ซึง่เป็นโรงงานผู้ผลิตเหลก็โครงสร้างรายใหญ่ที่สดุในประเทศ คิดเป็นมลูค่าร้อยละ 4.08 ของยอดการซือ้ทัง้หมด  และจากการ
ที่บริษัทมีการสั่งซือ้สินค้าจากผู้ ผลิตรายใหญ่ในประเทศในสัดส่วนท่ีสูงเม่ือเทียบกับการสั่งซือ้ทัง้หมดดังกล่าวข้างต้น รวมทัง้
มาตรการทางภาษีในการตอบโต้การทุ่มตลาดที่มีการต่ออายอุอกไปอีก จึงเป็นอปุสรรคสําคญัในการนําเข้าสินค้า อาจทําให้บริษัทมี
ความเส่ียงจากการขาดแคลนวตัถดิุบในกรณีที่ผู้ผลิตทัง้สามรายไม่สามารถจดัส่งวตัถดิุบให้กบับริษัทได้ตามกําหนดและบริษัทไม่
สามารถจดัหาวตัถดิุบจากแหลง่อ่ืนเข้ามาทดแทนได้ทนัแผนการผลิตสินค้าตามท่ีได้รับคําสัง่ซือ้สินค้าจากลกูค้า 
 จากความสมัพนัธ์ที่ดีของบริษัทฯ กบับริษัทผู้ผลิตเหล็กและบริษัทผู้แทนจําหน่าย ประกอบกบับริษัทมีการวางแผนและ
นโยบายในการจดัเก็บสินค้าคงคลงัให้เหมาะสมกบัภาวะเศรษฐกิจและมีการจดัเก็บอย่างน้อย 30 ถึง 60 วนั เพ่ือให้มีปริมาณ
เพียงพอต่อการผลิต ทําให้บริษัทเช่ือว่าจะไม่ได้รับผลกระทบหรือความเสียหายใด ๆ ในการสัง่ซือ้วตัถดิุบจากผู้ผลิตดงักล่าว อีกทัง้
บริษัทได้มีการเตรียมสัง่ซือ้สินค้าจากตา่งประเทศเข้ามาทดแทนในกรณีที่ขาดแคลนวตัถดิุบจากในประเทศ  
 

 ความเส่ียงจากการผันผวนของราคาวัตถุดบิ 
ในปี 2553 บริษัทมีรายได้จากการจําหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน และเหล็กแปรรูปท่ีเป็นผลิตภณัฑ์จากเหล็กแผ่นรีด

ร้อนชนิดม้วน คิดเป็นร้อยละ 75.78 ของรายได้รวมของบริษัท ซึ่งผลิตภณัฑ์เหล็กท่ีจําหน่ายนัน้ มลูค่าของวตัถเุหล็กคิดเป็นร้อยละ 
95 ของต้นทนุขาย ซึง่มีการเปล่ียนแปลงของราคาตามภาวะราคาตลาดโลก ตามอปุสงค์และอปุทานของผู้ผลิต และผู้ ใช้เหล็กทัว่โลก 
และปัจจัยอ่ืนๆ ที่มีผลกระทบต่อราคา เช่น อัตราแลกเปลี่ยน อัตราภาษีนําเข้า ซึ่งรวมทัง้การกําหนดค่าธรรมเนียมพิเศษ 
(Surcharge) เป็นต้น ทําให้ต้นทนุของวตัถดิุบของบริษัทมีความผนัผวนตามภาวะของราคาเหล็กในประเทศและทัว่โลกตลอดเวลา 
ซึง่บริษัทอาจเกิดความเส่ียงหากบริษัทไมส่ามารถปรับราคาขายสินค้าตามต้นทนุท่ีเปล่ียนแปลงได้ 

อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการติดตามความเคลื่อนไหวของราคาวตัถดิุบอย่างใกล้ชิด เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารจดัการ
สัง่ซือ้วตัถดิุบให้สอดคล้องกบัปริมาณความต้องการของสินค้าจากลกูค้าของบริษัท รวมถึงการกําหนดราคาขายสินค้าของบริษัทนัน้ 
บริษัทจะพิจารณาต้นทุนขายควบคู่กับราคาตลาดในขณะนัน้ โดยหากราคาวตัถุดิบมีแนวโน้มปรับขึน้ บริษัทจะเพ่ิมปริมาณการ
สัง่ซือ้วตัถุดิบ และบริษัทจะใช้นโยบายต้นทุนบวกกําไร คือ การนําต้นทุนวตัถุดิบ รวมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึน้รวมกับกําไร มา
กําหนดราคาขาย ทําให้บริษัทสามารถรักษาส่วนต่างของกําไรได้ เน่ืองจากบริษัทจะทําการปรับราคาขายสินค้าเป็นระยะ ๆ ตาม
ราคาวตัถดิุบท่ีมีการปรับราคา และหากราคาวตัถดิุบมีแนวโน้มปรับลง บริษัทลดปริมาณการสัง่ซือ้วตัถดิุบ และจะเร่งการจําหน่าย
วตัถุดิบและสินค้าสําเร็จรูปให้เร็วขึน้ เพ่ือเป็นการระบายสินค้าคงเหลือให้เร็วท่ีสุด ซึ่งจากการติดตามความเคลื่อนไหวของราคา
วตัถดิุบและนโยบายการกําหนดราคาขายดงักล่าว ทําให้การเปล่ียนแปลงด้านราคาวตัถดิุบไม่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของ
บริษัทอย่างมีนยัสําคญัอย่างเช่นในปี 2551 ถึงปี 2553 ที่ราคาวตัถดิุบมีความผนัผวนของราคาอย่างมากแต่จากการบริหารต้นทนุ
อย่างเหมาะสมของบริษัทจงึทําให้บริษัทยงัคงรักษาผลกําไรของบริษัทไว้ได้โดยได้รับผลกระทบเพียงเลก็น้อยเทา่นัน้ 

 

 
 

ปัจจัยความเส่ียง 
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บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) 

รายงานประจําปี 2553        

2. ความเส่ียงด้านการบริหาร การจัดการ 
 

 ความเส่ียงจากการให้เครดติลูกค้า 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 บริษัทมีลกูหนีค้งค้าง 663.43 ล้านบาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 13.27 ของรายได้รวมของบริษัท

ในปี 2553  มีระยะเวลาในการเก็บหนีเ้ฉลี่ยท่ี 38.14 วนั ลกูหนีท้ี่มียอดค้างชําระโดยยงัไมถ่ึงกําหนดชําระจํานวน 503.34 ล้านบาท 
ค้างชําระไมเ่กิน 90 วนัจํานวน 154.28 ล้านบาท รวมเป็น 657.63 ล้านบาทคิดเป็นอตัราร้อยละ 99.12 ของยอดลกูหนีท้ัง้สิน้ บริษัท
อาจเกิดความเส่ียงจากการท่ีลกูค้าไมส่ามารถชําระคา่สินค้าตามเง่ือนไขท่ีตกลงไว้ได้ หรือชําระเงินลา่ช้ากวา่ระยะเวลาท่ีตกลงไว้ ซึง่
อาจทําให้บริษัทฯ ประสบปัญหาสภาพคลอ่ง หรือเกิดความสญูเสียทางการเงิน 
 อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีข้อปฏิบติัในการพิจารณาให้เครดิตแก่ลกูค้า กลา่วคือ พิจารณาจากประวติัลกูค้า การจ่ายชําระหนี ้
และการจํากดัวงเงินการให้เครดิต อีกทัง้บริษัทยงัมีกลุม่ฐานลกูค้าท่ีหลากหลายและมีจํานวนมากราย โดยบริษัทฯ มิได้ให้เครดิต 
และวงเงินกบัลกูค้ารายใด หรือกลุม่ใดเป็นกรณีพิเศษทัง้สิน้ ทัง้นีเ้พ่ือเป็นการป้องกนัความเส่ียงใด ๆ ที ่อาจเกิดขึน้  นอกจากนีย้งัตัง้
บญัชีสํารองเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูไว้สาํหรับลกูหนีท่ี้ค้างชําระนานและในปีที่ผ่านมา บริษัทได้มีการตัง้คา่เผ่ือหนีส้ญูเพ่ิมจํานวน 1.64 
ล้านบาท เน่ืองจากลกูหนีก้ารค้าบางรายผิดนดัชําระหนีแ้ละบริษัทอยู่ในระหวา่งการดําเนินการทางกฎหมายตอ่ไป 

 

 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบีย้ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 บริษัทมีหนีส้ินระยะสัน้ค้างชําระทัง้สิน้ 1,938.16 ล้านบาท และเป็นหนีท้ี่เกิดจากการกู้ ยืมจาก

สถาบนัการเงินเป็นจํานวน  1,938.16 ล้านบาท ซึง่สว่นใหญ่เป็นเงินกู้ ระยะสัน้ในรูปแบบของตัว๋สญัญาใช้เงิน มีอตัราดอกเบีย้ตัง้แต่
ร้อยละ 2.10 ถึงร้อยละ 3.15 ต่อปี และมีกําหนดชําระ ระหว่าง 1 – 3 เดือน เพ่ือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนสําหรับการสัง่ซือ้สินค้าจาก
โรงงานผู้ผลิตเหล็ก และหากอตัราดอกเบีย้ในประเทศมีปรับเพ่ิมขึน้ จะทําให้ต้นทนุค่าใช้จ่ายด้านดอกเบีย้ของบริษัทสงูขึน้ อาจจะ
สง่ผลกระทบตอ่ผลการดําเนินงานของบริษัทได้  

อย่างไรก็ตาม จากการท่ีบริษัทมีสินค้าท่ีหลากหลายสามารถตอบสนองตามความต้องการของลกูค้าได้อย่างทนัที ทําให้
บริษัทสามารถเพ่ิมยอดขายได้ถึงร้อยละ 33.11 เม่ือเทียบกบัปีที่ผ่านมา ทําให้บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบีย้จ่ายได้ โดย
ในปี 2553 บริษัทมีต้นทนุทางการเงิน(ดอกเบีย้)อยู่ที่ 41.66 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.83 ของรายได้จากการขายและบริการ โดย
กลุม่บริษัทเช่ือวา่ความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ในตลาดในอนาคตไม่ส่งผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่อผลการดําเนินงานและ
กระแสเงินสดของกิจการ 

 

 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 

ในปี 2553 และ ปี 2552 บริษัทมีมลูคา่การสัง่ซือ้สนิค้าจากตา่งประเทศคิดมลูคา่ประมาณร้อยละ 22.61 และร้อยละ 5.34 
ของมลูคา่ท่ีสัง่ซือ้ทัง้หมด ตามลําดบั โดยเป็นการสัง่ซือ้ในเงินสกลุดอลลาร์สหรัฐ จงึทําให้บริษัทมีความเส่ียงจากการผนัผวนของ
อตัราแลกเปล่ียน ที่ผา่นมาบริษัทได้ใช้ตราสารอนพุนัธ์เพ่ือลดความไมแ่น่นอนของกระแสเงินสดในอนาคตที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ โดยใช้กลยทุธ์ในการป้องกนัความเส่ียงคือ การทําสญัญาซือ้ขายอตัรา
แลกเปล่ียนไว้ลว่งหน้าตามความเหมาะสม   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 ไมมี่สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าคงค้าง   

ในอนาคต บริษัทคาดวา่จะยงัคงต้องสัง่ซือ้สินค้าจากตา่งประเทศตอ่ไป ดงันัน้ บริษัทจะยงัคงรักษานโยบายลดผลกระทบ
จากความเส่ียงในอตัราแลกเปล่ียนโดยวิธีดงักลา่วตอ่ไปตามความเหมาะสมของสภาวการณ์ในขณะนัน้ ๆ  
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บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) 

รายงานประจําปี 2553        

 

 
ประวัตคิวามเป็นมา 

 

บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ก่อตัง้เม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2536 ด้วยทนุจดทะเบียนและเรียกชําระ
แล้วเร่ิมแรก จํานวน 30 ล้านบาท โดยมีวตัถปุระสงค์การจดัตัง้เพ่ือประกอบธุรกิจเป็นศนูย์บริการเหลก็ คือ การนําเหลก็ม้วน
ขนาดใหญ่มาตดัเป็นแผน่หรือม้วนตามขนาดท่ีลกูค้าต้องการ  รวมทัง้ผลติและจําหน่ายเหลก็รูปพรรณท่ีใช้ในอตุสาหกรรม
ตา่งๆ ได้แก่ ทอ่เหลก็ และเหลก็รูปตวัซี  

การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีสําคญัของบริษัท 

ปี 2536 บริษัทประกอบกิจการศนูย์จําหน่ายเหลก็ในลกัษณะซือ้มาและขายไป 

ปี 2547   บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากัด และเพ่ิมทนุจดทะเบียนจาก 150 ล้านบาทเป็น 200 ล้านบาท และ
เปล่ียนแปลงมลูค่าท่ีตราไว้ (PAR) จากราคาหุ้นละ 100 บาท เป็นราคาหุ้นละ 1 บาท โดยกําหนดให้มีการเสนอขายหุ้น
เพ่ิมทนุท่ีออกใหมแ่ก่ประชาชน จํานวน 50 ล้านหุ้น 

ปี 2548    บริษัทได้เพ่ิมทนุจดทะเบียนจาก 200 ล้านบาท เป็น 400 ล้านบาท เพ่ือเสนอขายแก่ผู้ ถือหุ้นเดิมในราคา 1 บาท เพ่ือ
รองรับความเจริญเติบโตของบริษัท 

ปี 2550  บริษัทได้เพ่ิมทนุจดทะเบียนจาก 400 ล้านบาท เป็น 550 ล้านบาท เพ่ือเสนอขายแก่ประชาชนทัว่ไปและผู้ ถือหุ้นเดิม 

และเพ่ือรองรับการแปลงสภาพของใบสําคญัแสดงสิทธิ  
ปี 2551 บริษัทขยายกลุม่ลกูค้าและผลติภณัฑ์เหลก็เพิ่มขึน้ เช่น ในกลุม่อตุสาหกรรมยานยนต์ และกลุม่เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

ปี 2553 บริษัทมีการเปล่ียนแปลงดงันี ้
 บริษัทได้ปรับปรุงมาตรฐานการผลิตเพิ่มขึน้ โดยเป็นศูนย์บริการเหล็กท่ีสามารถรองรับการผลิตเหล็กในกลุ่ม

อตุสาหกรรมยานยนต์ และกลุม่อตุสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ณ โรงงานแหง่ท่ี 2 (พนสันิคม) จะเปิดดําเนินการได้

ในไตรมาสท่ี 2 ของปี 2554 
 บริษัทได้รับรางวลั BEST VENDOR AWORD จากบริษัท ไทยซมัซงุ อิเลคโทรนิค จํากดั    
 
 ภาพรวมการประกอบธุรกจิของกลุ่มบริษัท 

 

โครงสร้างกลุม่บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

ลักษณะการประกอบธุรกจิ 

 

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

 

บริษัท เอส ท ีซ ีสตลี จาํกัด 
ทนุจดทะเบียนเรียกชําระแล้ว  20 ล้านบาท 

99.99% 
 

บริษัท เอเชียเมทลั แฟบบริเคช่ัน จาํกัด 
ทนุจดทะเบียนเรียกชําระแล้ว 10 ล้านบาท 

 

บริษัท สางสนิค้าผ่านแดนเวียงจนัทน์ จาํกัด 
ทนุจดทะเบียนเรียกชําระแล้ว 5 แสนดอลลาร์สหรัฐฯ 

55.00% 40.00% 
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บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) 

รายงานประจําปี 2553        

บริษัท เอเซีย เมทัล จาํกัด (มหาชน) 
 

ประกอบธรุกิจเป็นศนูย์บริการเหลก็ครบวงจร ได้แก่ การจําหน่ายเหลก็ม้วน (Coil) ทัง้ชนิดรีดร้อน (Hot-Rolled) และชนิด
รีดเย็น (Cold-Rolled) เหลก็เคลอืบสงักะส ี (GI) เหลก็เคลอืบอลซูงิค์(GL) เหลก็เคลือบสี และเป็นผู้แปรรูปผลิตภณัฑ์เหลก็ ได้แก่ 
เหลก็แผ่น (Sheet) เหลก็ม้วนสลิต (Slitting Coil) ทอ่เหลก็ท่ีมีเส้นผ่าศนูย์กลาง 1 นิว้ (25 มิลลิเมตร) ถึง 4 นิว้ (100 มิลลเิมตร) เหลก็
โครงสร้างรูปตวัซี รวมทัง้บริการจดัสง่สินค้าให้แก่ลกูค้า โดยมีกําลงัผลิตติดตัง้ จํานวน 294,000 ตนัตอ่ปี ซึง่แบง่กําลงัผลิตเป็น เหลก็
แผ่น 105,000 ตนัตอ่ปี เหลก็ม้วนสลิต 54,000 ตนัตอ่ปี ทอ่เหลก็  69,000 ตนัตอ่ปี และเหลก็รูปตวัซี 66,000 ตนัตอ่ปี 

 

บริษัท เอส ที ซี สตีล จาํกัด 
 

ประกอบธรุกิจผลติและจําหน่ายทอ่เหลก็ทัง้ชนิดกลมและชนิดเหลี่ยม ที่มีเส้นผ่าศนูย์กลาง 0.5 นิว้ (12 มิลลิเมตร) ถึง 1 
นิว้ (25 มิลลิเมตร) โดยมีกําลงัผลิตติดตัง้ทอ่เหลก็ทกุชนิดรวม 6,000 ตนัตอ่ปี 

 

บริษัท เอเซียเมทลั แฟบบริเคช่ัน จาํกัด 
 

ประกอบธรุกิจให้บริการออกแบบผลิตโครงสร้างเหลก็ และรับเหมาก่อสร้าง โดยทีมงานบริษัท เอเซียเมทลั แฟบบริเคชัน่ 
จํากดั สร้างผลงานที่มีคณุภาพได้มาตรฐาน 

 

บริษัท สางสนิค้าผ่านแดนเวียงจนัทน์ จาํกัด 
 

ประกอบธรุกิจให้บริการคลงัสินค้า  
 

 โครงสร้างรายได้ของบริษัท 

โครงสร้างรายได้ของบริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย ดงันี ้

 
มลูคา่การจําหน่าย 2551 2552 2553 

 ล้านบาท สดัสว่น ล้านบาท สดัสว่น ล้านบาท สดัสว่น 

 ศนูย์บริการเหลก็       

  1. บริการจดัหาผลิตภณัฑ์เหลก็ 2,325.64 43.87 1,900.10 50.31 2,495.67 49.64 
  2. บริการรับตดัเหลก็ 2.77 0.05 1.15 0.03 0 0 
  รวมรายได้ศนูย์บริการเหลก็ 2,328.41 43.92 1,901.25 50.34 2,495.67 49.64 

 การแปรรูปผลิตภณัฑ์เหลก็       

  1. เหลก็แผ่น 1,422.68 26.84 739.03 19.56 889.65 17.70 
  2. เหลก็ม้วนสลิต 231.33 4.36 170.84 4.52 337.79 6.72 
  3. ทอ่เหลก็ 666.59 12.57 521.36 13.80 701.19 13.95 
  4. เหลก็โครงสร้างรูปตวัซี 596.95 11.26 431.76 11.43 591.29 11.76 
  รวมรายได้การแปรรูป 2,917.55 55.03 1,862.99 49.32 2,519.92 50.12 

 อ่ืน ๆ* 54.96 1.05 12.50 0.33 11.74 0.24 

รวมมลูคา่การจําหน่ายทัง้หมด 5,300.92 100.00 3,776.74 100.00 5,027.33 100.00 
หมายเหต ุ:  * รายได้อ่ืน ๆ ได้แก่ การจําหน่ายเศษเหลก็ท่ีเกิดจากกระบวนการผลิต 
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 เป้าหมายในการดาํเนินธุรกจิของบริษัท 

 
บริษัทกําหนดเป้าหมายท่ีจะเป็นผู้ผลิตท่อเหล็กท่ีมีคณุภาพ เน่ืองจากบริษัทเล็งเห็นถึงความสําคญัของอตุสาหกรรมท่อ

เหล็กซึ่งมีการเติบโตในอัตราที่สูงมากในปัจจุบนัและอนาคต จากการเติบโตของอุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ 
อตุสาหกรรมยานยนต์ และอตุสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

นอกจากการเป็นผู้ผลิตทอ่เหลก็ท่ีมีคณุภาพแล้ว บริษัทยงัมุง่เน้นท่ีจะเป็นศนูย์บริการเหลก็ครบวงจร กลา่วคือ การท่ีบริษัท
สามารถให้บริการผลิตเหล็กรูปพรรณต่างๆ ได้ตามขนาดที่ลกูค้ากําหนด ได้แก่ เหล็กแผ่น เหล็กม้วน ทําให้ลกูค้าได้รับความสะดวก
ในการซือ้สินค้าจากการที่ลกูค้าสามารถกําหนดให้บริษัทผลิตสินค้าตามขนาดท่ีต้องการใช้ โดยมีการปรับปรุงพฒันามาตรฐานของ
บริษัทอยู่ตลอดเวลา ทัง้ในด้านความรู้ความสามารถของบคุลากรและเคร่ืองจกัรท่ีใช้ในการผลิต  

รวมถึงบริษัทยงัมีนโยบายพฒันาคณุภาพ ความน่าเช่ือถือในผลิตภณัฑ์ การบริการของบริษัท รวมทัง้คํานงึถึงสภาวะ
แวดล้อมทัง้ภายในและภายนอกของบริษัท โดยการนําระบบการบริหารงานคณุภาพในการผลิต ISO 9001:2000 เข้ามาใช้ในการ
บริหารงาน ซึง่ปัจจบุนัมีการปรับมาตรฐานไปสู ่ ISO 9001: 2008 เพ่ือสร้างความมัน่ใจให้แก่ลกูค้าวา่ สินค้าท่ีซือ้ไปจากบริษัทเป็น
สินค้าท่ีได้มาตรฐาน  
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บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) 

รายงานประจําปี 2553        

 
 

ลักษณะผลติภัณฑ์และบริการ 
บริษัทแบง่ลกัษณะผลิตภณัฑ์และบริการของบริษัทและบริษัทย่อยออกเป็น 2 ประเภท ดงันี ้
 
1) การจัดหาผลติภัณฑ์เหลก็ 

บริษัทให้บริการจดัหาผลิตภณัฑ์เหลก็ในลกัษณะศนูย์บริการเหลก็ ทัง้เหลก็แผ่นรีดร้อนชนิดม้วนและเหล็กแผ่นรีดเย็นชนิด
ม้วน เหล็กเคลือบสงักะสี เหล็กเคลือบสี ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือจําหน่ายให้แก่ ผู้ ค้าส่งเหล็ก และลกูค้าท่ีเป็นโรงงาน
อตุสาหกรรมเหล็กต่างๆ ซึง่ลกูค้าจะนําไปใช้ในการแปรรูปเป็นชิน้งานเหล็กต่าง ๆ ต่อไป รวมถึงการให้บริการรับตดัเหล็กตามขนาด
ตา่ง ๆ ที่ลกูค้าต้องการ 

สว่นการซือ้สินค้าจากตา่งประเทศในปี 2553 มีการนําเข้าสินค้าจากประเทศเกาหลี จีน และเวียดนามซึง่เป็นผลิตภณัฑ์
เหลก็รีดร้อน เหลก็รีดเย็น เหลก็เคลือบ และเหลก็เคลือบสีเพ่ือจําหน่ายให้กบักลุม่ลกูค้าในอตุสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า,อตุสาหกรรม
ก่อสร้าง และอตุสาหกรรมยานยนต์ประมาณร้อยละ 22.61 ของยอดการซือ้ทัง้หมดของบริษัท 

 
2) การแปรรูปผลิตภัณฑ์เหลก็ 

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

กําหนดและม้วนกลบัเพ่ือจําหน่าย โดยบริษัทมีเคร่ืองจกัรสําหรับการตดัเหล็กเป็นเหล็กม้วนสลิต (Slitting Coil) โดยบริษัทมีกําลงัการ
ผลิตติดตัง้เทา่กบั 195,000 ตนัตอ่ปีโดยแบง่เป็นการผลิตเพ่ือเป็นวตัถดิุบสําหรับรองรับ การผลิตเป็นทอ่เหลก็และผลิตภณัฑ์โครงสร้าง
รูปตวัซี จํานวน 141,000 ตนัต่อปี และการผลิตเพ่ือขายจํานวน 54,000 ตนัต่อปี ซึง่ในปี 2553 บริษัทใช้กําลงัการผลิตเท่ากบัร้อยละ 
32.86  ของกําลงัการผลิตติดตัง้ 

 
2.2 การผลิตเหลก็แผ่น (Cutting Sheet) 
บริษัทให้บริการตดัเหล็กแผ่น ซึ่งเป็นการนําเหล็กม้วน นํามาตัดเป็นเหล็กแผ่นตามความกว้างและความยาวท่ีลูกค้า

กําหนด บริษัทสามารถตัดเหล็กตามความกว้างได้ตัง้แต่ 600 ถึง 1,500 มิลลิเมตร และตามความยาวตัง้แต่ 300 ถึง 6,100 
มิลลิเมตร โดยบริษัทมีเคร่ืองจกัรสําหรับการตดัเหลก็แผ่น (Cutting Sheet) ซึง่บริษัทมีกําลงัการผลิตติดตัง้เทา่กบั 105,000  ตนัต่อปี 
ซึง่ในปี 2553 บริษัทใช้กําลงัการผลิตเทา่กบัร้อยละ 32.86  ของกําลงัการผลิตติดตัง้ 

 
2.3 ผลิตภณัฑ์ทอ่เหลก็ (Steel Pipe)  
บริษัทผลิตและจําหน่ายท่อเหล็กสําหรับใช้ในอตุสาหกรรมต่างๆ ปัจจบุนั บริษัทมีเคร่ืองจกัรสําหรับการผลิตท่อเหล็กซึ่ง

สามารถผลิตทอ่เหลก็ได้ตัง้แตเ่ส้นผ่าศนูย์กลาง 12  มิลลิเมตรถึง 100 มิลลิเมตร โดยวิธีการนําเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนท่ีตดัตาม
ความกว้างท่ีกําหนดมาทําการขึน้รูปและเช่ือมเหล็กแผ่นด้วยคลื่นความถ่ีสงูซึง่เป็นเคร่ืองจกัรท่ีทนัสมยัและมีประสิทธิภาพในการ
ผลิต ทําให้ท่อเหล็กของบริษัทมีคณุภาพและเป็นท่ียอมรับของลกูค้า โดยบริษัทมีกําลงัการผลิตติดตัง้ เท่ากบั 75,000 ตนัต่อปี ซึง่
ในปี 2553 บริษัทใช้กําลงัการผลิตเท่ากบัร้อยละ 38.84 ของกําลงัการผลิตติดตัง้ ท่อเหล็กของบริษัทท่ีผลิตมีรูปแบบทัง้ทรงกลม 
สี่เหลี่ยมจตัรัุส และสี่เหลี่ยมผืนผ้า ซึง่บริษัทสามารถผลิตได้ตามความกว้างและความยาวท่ีลกูค้ากําหนด  

 
 

การประกอบธุรกจิแต่ละสายผลิตภณัฑ์ 
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2.4 ผลิตภณัฑ์เหลก็โครงสร้างรูปตวัซี  
บริษัทผลิตและจําหน่ายเหลก็โครงสร้างรูปตวัซี  โดยการนําเหลก็ม้วนสลิต (Slitting Coil) ที่ตดัตามขนาดมาขึน้รูปใน

ลกัษณะรูปตวัซี ซึง่จะนําไปใช้ในอตุสาหกรรมก่อสร้างเพ่ือใช้เป็นโครงสร้างหลงัคา บริษัทมีเคร่ืองจกัรสาํหรับการผลิตเหลก็โครงสร้าง
รูปตวัซี จํานวน 6 เคร่ือง โดยมีกําลงัการผลิตติดตัง้ เทา่กบั 66,000 ตนัตอ่ปี ซึง่ในปี 2553 บริษัทใช้กําลงัการผลิตเทา่กบัร้อยละ 
39.80  ของกําลงัการผลิตติดตัง้ 

 
โดยลูกค้าจะนําผลิตภัณฑ์เหล็กท่ีซือ้จากบริษัทเป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมต่อเน่ืองต่าง ๆ ได้แก่ 

อตุสาหกรรมยานยนต์ อตุสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเลก็โทรนิกส์ อตุสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ และอตุสาหกรรมอ่ืน ๆ 
 

ในปี 2553 บริษัทจดัจําหน่ายสินค้าให้แก่ลกูค้าภายในประเทศ ร้อยละ 98.21ของรายได้จากการจําหน่ายและบริการ และ

จําหน่ายสินค้าให้แก่ลกูค้าในตา่งประเทศ ซึง่เป็นผู้ประกอบการในอตุสาหกรรมต่าง ๆ  ร้อยละ1.79 ของรายได้จากการจําหน่ายและ

บริการ  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13



บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) 

รายงานประจําปี 2553        

 
 

 
ทรัพย์สนิถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 บริษัทมีทรัพย์สนิถาวรหลกัท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ ดงันี ้

                                      หน่วย : ล้านบาท 

ประเภท/ลกัษณะทรัพย์สิน ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ มลูคา่ตามบญัชี ภาระผกูพนั 

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

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

นิคม จงัหวดัชลบรีุ 
-เนือ้ท่ี 80 ไร่ 28 ตารางวา** 

        ท่ีตัง้  เลขท่ี 90/1 หมู่ท่ี 10 ตําบลสระส่ีเหล่ียม อําเภอพนสั
นิคม จงัหวดัชลบรีุ 

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

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

ตําบลบางแก้ว อําเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ  
 

 
บริษัทเป็นเจ้าของ 

 
 

บริษัทเป็นเจ้าของ 
 
 

บริษัทเป็นเจ้าของ 
 
 

บริษัทเป็นเจ้าของ 
 
 

เป็นของบริษัท STC 
 
 
 

 
112.71 

 
 

44.59 
 
 

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 
 ท่ีตัง้ : เลขท่ี 55, 55/1 หมู่ 2 ซอยวดัหนามแดง ถนนศรี

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

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

ตําบลบางแก้ว   อําเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ 

 
บริษัทเป็นเจ้าของ 

 
 

บริษัทเป็นเจ้าของ 
 
 

เป็นของบริษัท STC 

 
111.20 

 
 

228.54 
 
 

  24.10 

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

 

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

บริษัทเป็นเจ้าของ 
  เป็นของบริษัท STC 
บริษัทเป็นเจ้าของ 
บริษัทเป็นเจ้าของ 

418.11 
            5.63 

15.15 
10.18 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

                                          รวม 999.73  

 

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
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นโยบายการลงทุนและการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 
 นโยบายการลงทนุของบริษัท คือ บริษัทจะพิจารณาลงทนุในธุรกิจท่ีเกือ้หนนุและเอือ้ประโยชน์ต่อการทําธุรกิจ
ของบริษัทหรือเป็นธุรกิจซึ่งอยู่ในอตุสาหกรรมท่ีมีแนวโน้มเจริญเติบโตและจะคํานึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีได้รับจากการ
ลงทนุเป็นสําคญั และบริษัทจะควบคมุดแูลโดยจะสง่กรรมการเข้าไปเป็นตวัแทนตามสดัสว่นการถือหุ้น และหากเป็นบริษัท
ร่วม บริษัทจะไม่เข้าไปควบคมุดแูลมากนกัเพียง แต่จะสง่ตวัแทนจากบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทนัน้ ๆ ทัง้นีจํ้านวน
ตวัแทนจากบริษัทท่ีเข้าไปเป็นกรรมการจะขึน้อยูก่นัสดัสว่นการถือหุ้นของบริษัท  
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บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) 

รายงานประจําปี 2553        

 
 

 
รายช่ือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนครัง้ลา่สดุ วนัท่ี 26 เมษายน 2553 (มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท) 

ลําดบัที่ ช่ือ / สกลุ จํานวนหุ้น % ของจํานวนหุ้นทัง้หมด 
1 กลุม่นายชศูกัด์ิ  ยงวงศ์ไพบลูย์   

นายชศูกัด์ิ  ยงวงศ์ไพบลูย์ 76,700,000 15.98 
นางสาวเพญ็จนัทร์  โยธินอปุไมย 40,000,000 8.33 
นายพรเทพ                 โยธินอปุไมย 18,175,000 3.79 
รวมกลุม่นายชศูกัด์ิ     ยงวงศ์ไพบลูย์ 134,875,000 28.10 

2 คณุหญิงปัทมา           ลีสวสัด์ิตระกลู  80,000,000 16.67 
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 12,444,000 2.59 
6 นางสาวอรวรรณ         พงศ์ธญัลกัษณ์ 9,705,000 2.02 
7 นายจมุพล                  ธนาพร 8,169,200 1.70 
8 นายปราโมช                เกิดปัญญา 7,813,600 1.63 
9 นายพิชิต                     ฉตัรสกลุวงศ์ 5,104,000 1.06 
10 MR.LEE JUI-CHUAN 5,056,600 1.05 

 รวม 368,967,400 76.87 
 
นโยบายประวัตกิารจ่ายเงนิปันผลในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา 

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น ในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษี เว้นแต่ในกรณี
ที่บริษัทมีโครงการจะลงทนุในโครงการอ่ืน สําหรับบริษัทย่อยก็มีนโยบายจ่ายเงินปันผลเหมือนกบับริษัท กล่าวคือ จะจ่ายเงินปันผล
ให้แก่บริษัทในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษี เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทย่อยนัน้มีโครงการจะลงทนุในโครงการ
อ่ืน ปี 2551 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานงวดปี 2551 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีมีช่ือปรากฏ
อยู่ในสมดุทะเบียนหุ้นของบริษัท ณ วนัท่ี 3 เมษายน 2552 เวลา 12.00 น. ในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงิน 47.99 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 38.75 ของกําไรสทุธิปี 2551 เน่ืองจากบริษัทอยู่ในระหวา่งการขยายโรงงานแห่งท่ีสอง ที่พนสันิคม โดยบริษัทจ่ายเงิน
ปันผลให้ผู้ ถือหุ้นเม่ือวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2552 

ในปี 2552 บริษัทมีกําไรสทุธิ 102.51 ล้านบาท บริษัทไมไ่ด้จ่ายปันผลเน่ืองจากการขยายโรงงานแหง่ท่ีสอง ที่พนสันิคม ยงั
ไมแ่ล้วเสร็จยงัต้องใช้เงินลงทนุอีกมาก 

ในปี 2553 บริษัทมีกําไรสทุธิ 80.90 ล้านบาท คณะกรรมการมีความเหน็เสนอให้ทีป่ระชมุผู้ ถือหุ้นอนมุติัการจ่ายปันผล ใน
อตัราหุ้นละ 0.07 บาท รวมเป็นเงิน 33.59 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 37.71 ของกําไรสทุธิ เน่ืองจากการขยายงานโรงงานแหง่ท่ีสองยงั
ไมแ่ล้วเสร็จ โดยทัง้นีเ้ม่ือได้รับการอนมุติัจากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2554 แล้ว บริษัทจะจ่ายปันผลในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 
2554   

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
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บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) 

รายงานประจําปี 2553        

 
 

โครงสร้างการจัดการ 
คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการและผู้บริหาร

ของบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒิุที่มีคณุสมบติัครบตามมาตรา 68 แหง่พระราชบญัญติับริษัทมหาชน จํากดั พ.ศ. 2535 และไม่มี
ลกัษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ว่าด้วยเร่ือง การขออนญุาตและการอนญุาตให้
เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม ่และข้อกําหนดเก่ียวกบัผู้บริหารของบริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ คณะกรรมการบริษัทมีรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้

 คณะกรรมการบริษัท  
รายช่ือคณะกรรมการบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553  ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 9 ทา่น 

ช่ือ-สกลุ ตําแหน่ง 

1. นายวีระชยั สธีุรชยั ประธานกรรมการ 

2. นายชศูกัด์ิ ยงวงศ์ไพบลูย์ กรรมการ  

3. นายธนกร ฤทธิบนัลอื กรรมการ  

4. นางสาวเพญ็จนัทร์ โยธินอปุไมย กรรมการ  

5. นางสาวธารดี เพียรสมัฤทธ์ิ กรรมการ  

6.  นายชนาธิป ไตรวฒิุ กรรมการ 

7. พลตํารวจเอกจมุพล มัน่หมาย ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 

8. นางไทศิกา ไพรสงบ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 

9. เรือตรีหญิงสรีุ บรูณธนิต กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 

    

โดยมีนางสายฝน  แสงดีแน ่เป็นเลขานกุารบริษัท 

 
กรรมการผู้มีอาํนาจลงนาม 

 กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัท  ประกอบด้วย 
1.นายชศูกัด์ิ  ยงวงศ์ไพบลูย์   
2.นางสาวเพญ็จนัทร์ โยธินอปุไมย  
3.นางสาวธารดี  เพียรสมัฤทธ์ิ  
กรรมการสองในสามคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราสําคญัของบริษัท 
 

ขอบเขต อาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจ  หน้าท่ี  และความรับผิดชอบในการจดัการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ 

และข้อบงัคบั ตลอดจนมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสตัย์สจุริตและระมดัระวงั  รักษาผลประโยชน์ของ
บริษัท  เว้นแต่ในเร่ืองที่ต้องได้รับอนมุติัจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นก่อนดําเนินการ เช่น เร่ืองที่กฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชมุผู้
ถือหุ้น  การทํารายการเก่ียวโยงกัน และการซือ้หรือขายสินทรัพย์ที่สําคญัตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ
ตามท่ีหน่วยงานราชการอ่ืนๆ  กําหนด เป็นต้น ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมาย ให้กรรมการคนหนึ่ง หรือบุคคลอ่ืนไป
ปฏิบติัการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัทก็ได้  พิจารณา และอนุมัติกิจการอ่ืนๆ ที่สําคญั อันเก่ียวกับบริษัทหรือท่ี
เหน็สมควรจะดําเนินกิจการนัน้ๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่บริษัท 

โครงสร้างการจัดการ 
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บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) 

รายงานประจําปี 2553        

เว้นแต่เร่ืองดงัต่อไปนี ้จะกระทําได้ต่อเม่ือได้รับอนมุติัจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นก่อน ทัง้นีกํ้าหนดให้รายการท่ีกรรมการหรือ
บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษัทหรือบริษัทย่อย ให้กรรมการซึ่งมี
สว่นได้เสียในเร่ืองนัน้ ไมมี่สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ 

 เร่ืองท่ีกฎหมายกําหนดให้ต้องได้มติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

 การทํารายการท่ีกรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายท่ีกฎหมาย หรือข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ระบใุห้ต้องได้รับ
อนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

 นอกจากนัน้ในกรณีดังต่อไปนีจ้ะต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการและท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นด้วย
คะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
- การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีสําคญั 
- การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืน หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
- การทํา แก้ไข หรือเลิกสญัญา เก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีสําคญั การมอบหมาย

ให้บคุคลอ่ืนเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับคุคลอ่ืน โดยมีวตัถปุระสงค์จะแบ่งกําไรขาดทนุ
กนั 

- การแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบัของบริษัท 
- การเพ่ิมทนุ การลดทนุ การออกหุ้นกู้  การควบหรือเลิกบริษัท 
- เร่ืองอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนด 

โดยปัจจบุนัคณะกรรมการบริษัทมีขอบเขต หน้าท่ี และความรับผิดชอบ สรุปได้ดงันี ้

 จดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจําปี ภายใน 4 เดือนนบัแต่วนัสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชีของ
บริษัท 

 จดัให้มีการประชมุคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนตอ่ครัง้ 

 จัดให้มีการทํางบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิน้สุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้ สอบบัญชี
ตรวจสอบแล้ว และนําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาและอนมุติั 

 คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอํานาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบคุคลอ่ืนใดปฏิบติัการอย่างหนึ่งอย่างใด
แทนคณะกรรมการบริษัทได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคมุของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบอํานาจเพ่ือให้บคุคล
ดงักล่าวมีอํานาจตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่ง
คณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขบุคคลท่ีได้รับมอบอํานาจหรืออํานาจนัน้ๆ ได้เม่ือ
เหน็สมควร ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอํานาจให้คณะกรรมการบริหารมีอํานาจหน้าท่ีในการปฏิบติังานต่างๆ  
โดยมีรายละเอียดการมอบอํานาจตามขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร ซึง่การมอบอํานาจนัน้ต้องไม่มี
ลกัษณะเป็นการมอบอํานาจท่ีทําให้คณะกรรมการบริหาร สามารถพิจารณาและอนมุติัรายการท่ีตนหรือบคุคลท่ีอาจมี
ส่วนได้เสียหรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดที่ทํากบับริษัท หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนมุติัรายการที่
เป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนมุติัไว้แล้ว 

 กําหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท ควบคมุกํากบัดแูลการบริหารและการจดัการ
ของคณะกรรมการบริหาร ให้เป็นไปตามนโยบายท่ีได้รับมอบหมาย เว้นแต่ในเร่ืองดงัต่อไปนี ้ ที่คณะกรรมการบริษัท
ต้องได้รับมติอนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นก่อนการดําเนินการ อนัได้แก่ เร่ืองท่ีกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติอนมุติั
จากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น  

 พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้ อํานวยการ และคณะกรรมการอ่ืนตาม
ความเหมาะสม 

 ติดตามผลการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างตอ่เน่ือง 
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 กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็น
หุ้นส่วนในห้างหุ้ นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จํากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือเป็นกรรมการของ
บริษัทเอกชน หรือบริษัทอ่ืนท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัท ไม่ว่า
จะทําเพ่ือประโยชน์สว่นตนหรือเพ่ือประโยชน์ผู้ อ่ืน เว้นแตจ่ะได้แจ้งให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแตง่ตัง้ 

 กรรมการต้องแจ้งให้บริษัท ทราบโดยไม่ชกัช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสญัญาท่ีบริษัททําขึน้ 
หรือมีการเปล่ียนแปลงจํานวนการถือหุ้นหรือหุ้นกู้ ในบริษัท หรือบริษัทในเครือ 

 

 คณะกรรมการตรวจสอบ ( Audit Committee ) 

รายช่ือคณะกรรมการตรวจสอบ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553  ประกอบด้วย 

ช่ือ-สกลุ ตําแหน่ง 

1. พลตํารวจเอกจมุพล มัน่หมาย ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 

2. นางไทศิกา ไพรสงบ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 

3. เรือตรีหญิงสรีุ บรูณธนิต กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 
 
อาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขต  อํานาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

รวมทัง้การรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัท  สรุปได้ดงันี ้
 
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถกูต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบ

บัญชีภายนอกและผู้ บริหารท่ีรับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงินทัง้รายไตรมาสและประจําปี คณะกรรมการ
ตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้ สอบบญัชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ ที่เห็นว่าจําเป็นและเป็นเร่ืองสําคญัใน
ระหวา่งการตรวจสอบบญัชีของบริษัทก็ได้ 

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในท่ีมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบ
ทานร่วมกบัผู้สอบบญัชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานการปฎิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของ
ตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธรุกิจหลกัทรัพย์ 

4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้ สอบบัญชีโดย
คํานึงถึงความน่าเช่ือถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสํานกังานตรวจสอบบญัชีนัน้ 
รวมถึงประสบการณ์ของบคุลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทําการตรวจสอบบญัชีของบริษัท 

5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมลูของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเก่ียวโยงหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์
ให้มีความถกูต้องและครบถ้วน 

6. ปฎิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น ทบทวน
นโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบติัตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร 
ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทในรายงานสําคญั ๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามท่ีกฎหมายกําหนด ได้แก่ บท
รายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น 

7. จดัทํารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท ซึง่รายงานดงักล่าว
ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายการดงักลา่วควรประกอบด้วยข้อมลูดงัตอ่ไปนี ้
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- ความเห็นเก่ียวกับกระบวนการจัดทําและการเปิดเผยข้อมลูในรายงานทางการเงินของบริษัทถึงความถูกต้อง 
ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ 

- ความเหน็เก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบริษัท 
- เหตผุลท่ีเช่ือวา่ผู้สอบบญัชีของบริษัทเหมาะสมท่ีจะได้รับการแตง่ตัง้ตอ่ไปอีกวาระหนึง่ 
- ความเหน็เก่ียวกบัการปฎิบติัตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ 

หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธรุกิจของบริษัท 
- ความเหน็หรือข้อสงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบติัหน้าท่ีตามกฎบตัร 
- รายงานอ่ืนใดท่ีเห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบที่ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
8. รายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษัททราบ เป็นประจําอย่างน้อยไตรมาส ละ 

1 ครัง้ 
9. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัท มอบหมายด้วยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทได้มีการกําหนดวาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ดงัตอ่ไปนี ้

 ประธานกรรมการตรวจสอบ  3    ปี 

 กรรมการตรวจสอบ   3    ปี 
ทัง้นี ้เม่ือครบวาระการดํารงตําแหน่งแล้ว ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบท่ีพ้นจากตําแหน่ง 

ตามวาระอาจได้รับการแตง่ตัง้ให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งได้อีก 
 
 

 คณะกรรมการบริหาร (Executive Board of Director)  
รายช่ือคณะกรรมการบริหาร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ประกอบด้วย 

ช่ือ-สกลุ ตําแหน่ง 

1. นายชศูกัด์ิ ยงวงศ์ไพบลูย์ ประธานกรรมการบริหาร 

2. นางสาวเพญ็จนัทร์ โยธินอปุไมย กรรมการบริหาร 

3.  นายธนกร ฤทธิบนัลอื กรรมการบริหาร 

4. นางสาวธารดี เพียรสมัฤทธ์ิ กรรมการบริหาร 
 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริหารมีขอบเขต หน้าท่ีและความรับผิดชอบการบริหารงานในเร่ืองเก่ียวกับการดําเนินงานตามปกติธุระ

และงานบริหารของบริษัท กําหนดนโยบาย  แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอํานาจการบริหารต่างๆ ของ
บริษัท หลกัเกณฑ์ในการดําเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เพ่ือเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุติั
และ/หรือให้ความเห็นชอบ รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานของบริษัท ตามนโยบายที่กําหนด โดยปัจจบุนัคณะ
กรรมการบริหาร มีขอบเขต หน้าท่ี และความรับผิดชอบ สรุปได้ดงันี ้
 

1.  กําหนดนโยบาย กลยทุธ์ โครงสร้างทางการเงิน และอํานาจการบริหารตา่งๆ เพ่ือให้สอดคล้องและสนบัสนนุตอ่สภาวะ
เศรษฐกิจ 

2. พิจารณาให้ความเหน็ตอ่แผนการดําเนินธรุกิจและการจดัสรรงบประมาณประจําปีตามท่ีกรรมการผู้จดัการเสนอมา 
เพ่ือนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 
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3. กํากบัดแูลและติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกบัภาวะของธรุกิจ
เพ่ือประโยชน์ตอ่การบริหารกิจการและการดําเนินธรุกิจของบริษัทให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์และข้อบงัคบัของบริษัท 

4. ดําเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
5. มีอํานาจในการพิจารณาตดัสินใจดําเนินการกบัธนาคารในธรุกิจปกติของบริษัท เชน่ การกู้ ยืมเงิน รวมถึงการให้

หลกัประกนัตา่งๆ กบัธนาคาร เป็นต้น  
6.   มีอํานาจในการอนมุติัค่าใช้จ่ายเพ่ือธุรกรรมตามปกติของบริษัท เช่น ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน และค่าใช้จ่ายในการขาย

และบริหาร โดยมีวงเงินการอนุมัติรายการดังกล่าวต่อครัง้ไม่เกินกว่ารายการละ 50 ล้านบาท หรือตามวงเงินท่ี
คณะกรรมการกําหนด 

7. จดัสรรเงินบําเหน็จรางวลัซึ่งได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว แก่พนกังานหรือลกูจ้างของบริษัท หรือบคุคล
ใดๆ ที่กระทํากิจการให้บริษัท 

 
ทัง้นีค้ณะกรรมการบริหารอาจมอบอํานาจหน้าท่ีให้พนกังานระดบับริหารของบริษัทมีอํานาจกระทําการในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง

หรือหลายเร่ืองตามท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควรได้ การมอบอํานาจดงักล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริหารจะต้องปฏิบติัตาม
ข้อกําหนดและระเบียบวาระต่าง ๆ ที่ได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการบริษัทในแต่ละครัง้ และต้องไม่อนมุติัรายการใด ๆ ที่ตนเองหรือ
บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดกบับริษัทและ
บริษัทย่อย และจะต้องนําเสนอรายการดงักลา่วตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา 

 
ผู้บริหาร 

 รายช่ือผู้บริหารของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553  ประกอบด้วย 

ช่ือ-สกลุ ตําแหน่ง 
1. นายชศูกัด์ิ  ยงวงศ์ไพบลูย์ กรรมการผู้จดัการ 
2. นางสาวเพญ็จนัทร์   โยธินอปุไมย รองกรรมการผู้จดัการ 
3. นายธนกร  ฤทธิบนัลอื ผู้ อํานวยการ ฝ่ายบญัชีและการเงิน 
4. นายชิดชนก โท้มะวงศ์ ผู้ อํานวยการ ฝ่ายการตลาด 
5. นายประวิทย์ ฐิติภทัรยรรยง กรรมการผู้จดัการ(โครงการศนูย์บริการเหลก็) 
6. นางสาวธารดี เพียรสมัฤทธ์ิ ผู้จดัการ ฝ่ายการเงิน 

 
 
 
 ขอบเขต อาํนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จดัการ 

ขอบเขต หน้าท่ี และความรับผิดชอบของ กรรมการผู้ อํานวยการ ในการบริหารงานในเร่ืองเก่ียวกับการดําเนินงาน
ตามปกติธรุะและงานบริหารของบริษัท  สรุปได้ดงันี ้
 

1. ให้มีอํานาจตดัสินใจในเร่ืองการดําเนินงานท่ีสําคญัของบริษัท โดยกําหนดขอบเขต ประเภท หรือขนาดของภารกิจ 
วัตถุประสงค์ แนวทางและนโยบายของบริษัทภายในขอบอํานาจท่ีได้รับมอบหมาย รวมถึงการกํากับดูแลการ
ดําเนินงานโดยรวม ผลผลิต ความสมัพนัธ์กบัลกูค้า และต้องรับผิดชอบตอ่คณะกรรมการ 

2. พิจารณาเร่ืองการจัดซือ้จัดจ้าง โดยการจัดซือ้วตัถุดิบในการผลิตครัง้ละจํานวนไม่เกิน 10,000 ตนั หากเกินจาก
จํานวนที่สามารถอนุมติัให้นําเสนอเพ่ือขออนมุติัต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารต่อไป ตลอดจนเร่ืองการลงทุน
ขยายงาน รวมถึงการซือ้ขายสินทรัพย์ถาวรของบริษัท เพ่ือเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท 
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3. มีอํานาจกระทําการและแสดงตนเป็นตวัแทนของกิจการตอ่บคุคลภายนอกในกิจการท่ีเก่ียวข้องและเป็นประโยชน์ต่อ
กิจการ 

4. พิจารณาเร่ืองการระดมทนุของบริษัทเพ่ือนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท 
5. อนมุติัการแตง่ตัง้ท่ีปรึกษาด้านตา่ง ๆ ที่จําเป็นตอ่การดําเนินงานของกิจการ 
6. ดําเนินกิจการท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารงานโดยทัว่ไปของกิจการ 
7. พิจารณาอนมุติัแผนการปฏิบติัของแตล่ะฝ่ายงานของบริษัท และพิจารณาอนมุติัคําขอจากฝ่ายงานต่าง ๆ ของบริษัท

ที่เกินอํานาจสัง่การของฝ่ายงานนัน้ 

ทัง้นี ้การมอบอํานาจดงักลา่วข้างต้น กรรมการผู้จดัการจะต้องปฏิบติัตามข้อกําหนดและระเบียบวาระตา่ง ๆ ที่ได้รับอนมุติั
จากคณะกรรมการบริษัทในแตล่ะครัง้ และต้องไมอ่นมุติัรายการใด ๆ ที่ตนเองหรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ มีสว่น
ได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดกับบริษัทและบริษัทย่อย และจะต้องเปิดเผยรายการดงักล่าวต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา 

  การอ่ืนใดนอกเหนือจากท่ีกลา่วมาข้างต้น กรรมการผู้จดัการไมส่ามารถกระทําได้ เว้นแตจ่ะได้รับมอบหมายจากท่ีประชมุ
คณะกรรมการบริษัทเป็นคราว ๆ ไป 
  

22



บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) 

รายงานประจําปี 2553        

คณะกรรมการตรวจสอบ/ คณะกรรมการอสิระ 

คณะกรรมการบริษัท หรือท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นสามัญประจําปีของบริษัทเป็นผู้ มีอํานาจแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ/ 
คณะกรรมการอิสระขึน้ ซึง่กําหนดให้มีจํานวนไมน้่อยกวา่ 3 คน แตไ่มเ่กิน 5 คน โดยคดัเลือกจากคณะกรรมการบริษัท และผู้ที่ได้รับ
คดัเลือกเป็นคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้ มีความรู้ด้านบญัชี หรือการเงิน ทัง้นีค้ณะกรรมการตรวจสอบดํารง
ตําแหน่งอยู่ในวาระคราวละ 3 ปี 

 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
ก. ค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงนิ ในปี 2553 
ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2553 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2553 ทีผ่่านมา ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุติัเงิน

คา่ตอบแทน ของคณะกรรมการบริษัทในวงเงิน   4,000,000.-  บาท ซึง่เป็นอตัราเดียวกนักบัปี 2552 โดยบริษัทฯ ได้จ่ายคา่ตอบแทน
คณะกรรมการของบริษัทท่ีมิใช่ผู้บริหาร 5 ทา่นคือ 

ช่ือ-นามสกลุ คา่เบีย้ประชมุ (บาท) 2552 คา่เบีย้ประชมุ (บาท) 2553 

1. พลตํารวจเอก   จมุพล มัน่หมาย 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 เน่ืองจากกรรมการทัง้ 4 ทา่นเป็นผู้บริหาร 

ดงันัน้จงึได้รับคา่ตอบแทนในฐานะผู้บริหาร รายละเอียดดงันี ้
       หน่วย : พนับาท 

รายละเอียด 
          ปี 2552 ปี 2553 
เงินเดือนและโบนสั เงินเดือนและโบนสั 

กรรมการบริษัท – ที่เป็นผู้บริหาร ( 4 คน) 7,857.46 8,507.00 
ผู้บริหาร ( 2 คน) 3,049.07 2,355.00 
รวม 10,906.53 10,862.00 

 
ข. ค่าตอบแทนอื่นสาํหรับกรรมการและผู้บริหาร 

  - ไมมี่ – 
บุคลากร 
จํานวนพนกังานทัง้หมดของบริษัท และบริษัทยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552-2553 มีจํานวนทัง้สิน้ 304 และ 305 คน 

ตามลําดบั (ไมร่วมผู้บริหาร) ประกอบด้วยพนกังานตามสายงานดงันี ้

ฝ่าย จํานวนพนกังานประจํา(คน)2552 จํานวนพนกังานประจํา(คน)2553 

1. ฝ่ายสํานกังาน 134 120 
2. ฝ่ายโรงงาน 170 185 

 รวม 304 305 

ทัง้นีใ้นระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา บริษัทไมมี่ข้อพิพาทด้านแรงงานใดๆ  
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ค่าตอบแทนพนักงาน 
คา่ตอบแทนรวมของพนกังานท่ีไมใ่ช่ผู้บริหารของบริษัท และบริษัทยอ่ย (รวมเข้าออกระหวา่งปี) ในปี 2552-2553 เป็น

จํานวน 51.51 ล้านบาท และ 67.90 ล้านบาท ตามลําดบั โดยเป็นคา่ตอบแทนในรูปเงินเดือน โบนสั คา่แรง คา่ลว่งเวลา คา่ครองชีพ 
และเงินสมทบกองทนุสํารองเลีย้งชีพ 

นโยบายการพฒันาบุคลากร  
 บริษัทมีนโยบายในการพฒันาพนกังาน โดยมีการจดัอบรมภายใน และการสง่อบรมภายนอกอย่างสม่ําเสมอ เพ่ือเพ่ิม
ศกัยภาพให้กบัพนกังานของบริษัทให้มีความรู้ความสามารถเพ่ิมขึน้ในทกุๆด้านซึง่จะทําให้พนกังานของบริษัทสามารถปฎิบติัหน้าท่ี
ของตนได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อีกทัง้สามารถพฒันาองค์กรให้มีศกัยภาพในการแข่งขนัทัง้ในระดบัประเทศและ
ภมิูภาค  รวมทัง้มีนโยบายในการให้ผลตอบแทนกบัพนกังานในอตัราท่ีเหมาะสมเพ่ือจงูใจและรักษาให้พนกังานทํางานกบับริษัทใน
ระยะยาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24



บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) 

รายงานประจําปี 2553        

 
 

คณะกรรมการบริษัท เอเซีย เมทลั  จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ให้ความสําคญัในการกํากับดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท 
โดยยึดถือแนวทางดังกล่าวเป็นหลักในการประกอบธุรกิจและการวางนโยบายต่างๆ เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าท่ีเป็นไปด้วยความ
รับผิดชอบ ระมดัระวงั และซื่อสตัย์สจุริต อนัจะส่งผลให้กิจการสามารถเจริญก้าวหน้าไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส อนัจะทําให้
เกิดความเช่ือมัน่ในกลุ่มผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย ซึ่งในปัจจุบันบริษัทได้มีการปฏิบัติตามหลกัการดงักล่าวใน 5 
หมวดดงัตอ่ไปนี ้

 
หมวดที่ 1 สทิธิของผู้ถือหุ้น 
 
 1.1 การแต่งตัง้คณะกรรมการ 
 ตามข้อบงัคบัของบริษัท ได้กําหนดไว้ว่า ในการแต่งตัง้คณะกรรมการบริษัท ให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการตาม
หลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้  

(1) ผู้ ถือหุ้นคนหน่ีงมีคะแนนเสียงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสียงตามจํานวนหุ้นท่ีตนถือ 
(2) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการได้ 

แตจ่ะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
(3) บคุคลซึง่ได้รับคะแนนสงูสดุตามลําดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรือ

จะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวน
กรรมการที่จะพงึมี หรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 
นอกจากนีใ้นการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีที่ผ่านมา บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
สามารถเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

 
1.2 สทิธิเกี่ยวกับการประชุมผู้ถอืหุ้น  
 ก่อนวันประชุม 
(1) บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นใช้สิทธิเสนอระเบียบวาระการประชุมและช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็น

คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวนัประชมุ 30 วนั โดยได้ดําเนินการแจ้งถึงหลกัเกณฑ์การเสนอดงักล่าวไว้อย่าง
ละเอียดบนเว็บไซต์ของบริษัทท่ี www.asiametal.co.th และประกาศผ่านช่องทางการแจ้งข่าวของตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย รวมทัง้ได้จดัทําแบบฟอร์มเพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชมุ
และช่ือบคุคลดงักล่าว อย่างไรก็ตามในปี 2553 นี ้ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชมุและเสนอช่ือบคุคลเพ่ือ
เข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการดงักลา่ว 

(2) บริษัทได้จดัสง่หนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีกําหนดระเบียบวาระการประชมุและระบคุวามเห็นของคณะกรรมการใน
แต่ละวาระ พร้อมเอกสารประกอบวาระการประชมุ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วนั ก่อนวนั
ประชมุผู้ ถือหุ้น  รวมทัง้นําเสนอข้อมลูดงักลา่วทัง้หมดไว้บนเวบ็ไซต์ของบริษัทในหวัข้อ “ข้อมลูสําหรับนกัลงทนุ” เป็น
ระยะเวลาล่วงหน้า 30 วนั ก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น ตามแนวทางของ AGM Checklists  เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมี
เวลาศกึษาข้อมลูประกอบการประชมุลว่งหน้าก่อนได้รับข้อมลูดงักลา่วในรูปแบบเอกสาร  

(3) เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกในการประชมุ สําหรับผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ามารถมาเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเอง บริษัทได้
แนบแบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. ไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศสามารถมอบฉันทะให้ผู้ อ่ืนมาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน หรือสามารถมอบอํานาจให้
กรรมการอิสระท่ีบริษัทแตง่ตัง้ให้เป็นตวัแทนรับมอบฉนัทะ 

รายงานการปฎิบตัติามหลักการกาํกับดแูลกจิการที่ดี 
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(4) นอกจากการส่งหนงัสือเชิญประชมุให้แก่ผู้ ถือหุ้นแล้ว เพ่ือเป็นการเพ่ิมช่องทางในการรับรู้ข้อมลู บริษัทได้ดําเนินการ
ลงโฆษณาบอกกล่าวเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นในหนงัสือพิมพ์เป็นระยะเวลาติดต่อกนั 3 วนั และล่วงหน้า 3 วนั ก่อนวนั
ประชุมผู้ ถือหุ้น ตามข้อกําหนดของพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 รวมทัง้เผยแพร่หนงัสือเชิญ
ประชมุและเอกสารประกอบการประชมุไว้บนเวบ็ไซต์ของบริษัทในหวัข้อ “ข้อมลูสําหรับนกัลงทนุ” ด้วย 

 
ในวันประชุม 
(1) บริษัทได้อํานวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นทัง้ในเร่ืองของสถานท่ีจดัประชมุท่ีสะดวกต่อการเดินทาง  การเตรียมหนงัสือ

เชิญประชุมเผ่ือสําหรับผู้ ถือหุ้นท่ีไม่ได้นําเอกสารมาด้วย การจดัให้มีจอรับภาพเพ่ือรองรับการนําเสนอวาระต่างๆ 
เป็นรูปแบบของ PowerPoint ทําให้เกิดความสะดวกและความน่าสนใจในการพิจารณาแต่ละวาระ และการ
จดัเตรียมไมโครโฟน เพ่ือรองรับการเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิซกัถาม เสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็น
ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม  รวมทัง้การจัดโต๊ะรับลงทะเบียน โดยมีเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน เพ่ืออํานวยความสะดวก
สําหรับการลงทะเบียนและการตรวจสอบเอกสาร 

(2) คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารได้ตระหนกัถึงความสําคญัในการเข้าร่วม
ประชุมและถือเป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบในเร่ืองดงักล่าว ทําให้การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นในปีที่ผ่านมานัน้ มี
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน  คณะกรรมการบริหาร และ
ผู้บริหารท่ีมีอํานาจสงูสดุของฝ่ายการเงินและบญัชีเข้าร่วมทัง้หมดยกเว้นประธานกรรมการตรวจสอบท่ีติดภารกิจ
ดว่น ไมส่ามารถเดินทางมาร่วมประชมุได้  

(3) ก่อนเร่ิมการพิจารณาประเดน็ตา่งๆ ตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือเชิญประชมุ บริษัทได้กําหนดให้เลขานกุารบริษัท ชีแ้จงถึง
วิธีการออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะวาระ รวมถึงการแจ้งจํานวนผู้ ถือหุ้นท่ีมาเข้าร่วมประชมุและจํานวนหุ้นทัง้หมดท่ีมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(4) เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นอย่างเทา่เทียมกนัในการแสดงความคิดเห็น และซกัถามต่อคณะกรรมการบริษัท ในแต่ละวาระ
ตามระเบียบวาระการประชมุ 

 
ภายหลังการประชุม 
(1) นอกจากการแจ้งมติที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีผ่านทางระบบข่าวสารของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

แล้วนัน้ บริษัทยงัได้เผยแพร่ไว้บนเวบ็ไซต์ของบริษัทเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความถกูต้องของมติดงักลา่วได้ 
นอกจากนีย้งัเป็นช่องทางการรับรู้ข้อมลูข่าวสารของผู้ ถือหุ้นท่ีไม่สามารถมาเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองและนกัลงทนุ
อ่ืนๆ อีกด้วย 

(2) บริษัทได้จดัทํารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีและเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทภายใน14 วนั นบัจาก
วนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 

 
1.3 สทิธิในการได้รับเงนิปันผล 
บริษัทมีการกําหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิภายหลงัการ

จดัสรรกําไรสทุธิดงักล่าวเป็นเงินทนุสํารองตามกฎหมาย ซึ่งบริษัทได้จดัสรรกําไรเป็นเงินทนุสํารองตามกฎหมายเท่ากบัร้อยละ 10 
ของทุนจดทะเบียนท่ีชําระแล้ว เงินปันผลดงักล่าวจะจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นซึ่งมีรายช่ือปรากฏในวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นท่ี
กําหนดโดยมติของคณะกรรมการบริษัทและผ่านการอนมุติัจากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี   

นอกจากนี ้ภายหลงัจากท่ีบริษัทได้รับแจ้งจากบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เร่ืองเช็คเงินปันผลตีคืน 
บริษัทได้ดําเนินการจดัทําหนงัสือแจ้งต่อผู้ ถือหุ้นท่ียงัไม่ได้รับเช็คดงักล่าว เพ่ือเป็นการติดตามและช่วยรักษาสิทธิของผู้ ถือหุ้นท่าน
นัน้ๆ 
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1.4 สทิธิในการรับข่าวสารข้อมูลของกจิการอย่างเพยีงพอ 
บริษัทได้ดําเนินการเผยแพร่ข่าวสารต่างๆ ที่สําคญั อาทิเช่น ผลการดําเนินงาน หรืองบการเงิน   เป็นต้น ผ่านทางระบบ

ข่าวของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนีย้ังได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทในหวัข้อข่าวสารแจ้งตลาดหลกัทรัพย์  
และบริษัทได้จดัตัง้หน่วยงานนักลงทนุสมัพนัธ์เพ่ือทําหน้าท่ีติดต่อสื่อสารกับนกัลงทุน นกัวิเคราะห์ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนที่เก่ียวข้อง โดยสามารถติดตอ่ได้ที่หมายเลข  :  

 โทรศพัท์ : 02 383 4100 ตอ่ 109   
 โทรสาร  : 02 383 4102 

 
หมวดที่ 2 การปฏบัิตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
 

(1) การจดัทําหนงัสือเชิญประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี บริษัทได้ดําเนินการปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้นในประเทศและผู้ ถือหุ้น
ต่างชาติอย่างเท่าเทียมกัน โดยได้จดัทําหนงัสือเชิญประชุมดงักล่าวและเอกสารประกอบการพิจารณาวาระต่างๆ 
เป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

(2) บริษัทได้จดัทําหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. และแบบ ค. เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นทัง้ในประเทศและต่างประเทศท่ีไม่สามารถมา
เข้าร่วมประชมุได้ สามารถมอบฉันทะให้แก่บคุคลอ่ืนหรือกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้ รับมอบฉันทะมาเข้า
ร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้  และได้อํานวยความสะดวกโดยให้ผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลด
หนงัสือมอบฉนัทะดงักลา่วได้จากเวบ็ไซต์ของบริษัทลว่งหน้าก่อนการประชมุ 30 วนั 

(3) บริษัทจะไมมี่การเพ่ิมวาระการประชมุโดยไมไ่ด้แจ้งผู้ ถือหุ้นลว่งหน้า 
(4) บริษัทกําหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีสว่นได้เสียของตนหรือของบคุคลท่ีมีความ

เก่ียวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทตามที่ระบุไว้ในมาตรา 89/14 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบับท่ี4) พ.ศ. 2551  เพ่ือให้คณะกรรมการสามารถพิจารณา
ธุรกรรมของบริษัท ที่อาจมีความขดัแย้งของผลประโยชน์และสามารถตดัสินใจเพ่ือประโยชน์ของบริษัทโดยรวมได้ 
ทัง้นีก้รรมการและผู้บริหารท่ีมีส่วนได้เสียกบัธุรกรรมที่ทํากบับริษัท จะไม่มีส่วนร่วมในการตดัสินในการทําธุรกรรม
ดงักลา่ว 

(5) คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนกัถึงความสําคญัของการป้องกันข้อมลูภายในของบริษัทไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตน
เป็นอย่างย่ิง จึงมีนโยบายให้มีการเก็บรักษาข้อมลูซึง่ยงัมิได้เปิดเผยต่อประชาชนไว้เป็นความลบั โดยกําหนดให้รับรู้
เฉพาะผู้ มีสว่นเก่ียวข้องเทา่นัน้ 

ทัง้นี ้บริษัทได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารทกุคนรับทราบถึงภาระหน้าท่ีในการรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ในบริษัท
ของตน รวมถึงคูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลกัทรัพย์ ต่อสํานกังาน ก.ล.ต. และ
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
แล้ว อีกทัง้ บริษัทได้ห้ามมิให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะของบคุคลดงักล่าว ทําการซือ้ ขาย 
โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ข้อมลูภายในซึง่ยงัมิได้เปิดเผยตอ่สาธารณชน  สําหรับกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงคู่
สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนิุติภาวะทําการซือ้ ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย์ของบริษัทท่ีไม่เข้าข่ายกรณีข้างต้นให้รายงานต่อ
สํานกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ทกุครัง้ท่ีทําการซือ้ ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย์ดงักล่าวภายใน 3 วนันบัแต่วนัท่ีเกิด
รายการขึน้ พร้อมทัง้สง่สําเนารายงานนีใ้ห้กบัเลขานกุารบริษัทเพ่ือเก็บเป็นหลกัฐานทกุครัง้ ทัง้นี ้หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน
ของบริษัท นําข้อมลูภายในของบริษัทไม่ว่าจะเป็นเร่ืองใดๆ  ไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตนและการกระทําดงักล่าวก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่บริษัท บริษัทจะพิจารณาดําเนินการทางกฎหมายตามความเหมาะสมตอ่ไป  
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หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
 

บริษัทได้ตระหนกัถึงสิทธิและความสําคญัของผู้ มีสว่นได้เสียทัง้ในสว่นของ ลกูค้า, พนกังาน, คูค้่า, ผู้ ถือหุ้นหรือ     ผู้ลงทนุ
, เจ้าหนี,้ คูแ่ข่ง และชมุชนท่ีบริษัทตัง้อยู่ รวมทัง้สงัคม และภาครัฐ  โดยสามารถสรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้

 
(1) ลกูค้า ด้วยแนวคิดการยึดถือลูกค้าเป็นศูนย์กลางท่ีบริษัทพร้อมให้บริการตอบสนองความต้องการอย่าง

ครอบคลมุรอบด้าน  โดยการให้คําแนะนํา แก้ปัญหา ช่วยเหลือในการจดัหาสินค้า  สร้างสรรค์บริการรูปแบบใหม่ๆ 
คิดค้นทางเลือกท่ีหลากหลายแก่ลกูค้า  เพ่ิมคณุค่าให้กบัผลิตภณัฑ์เหล็ก  ซึ่งเป็นการเปล่ียนมมุมองใหม่ในการทํา
ธุรกิจเหล็ก ภายใต้ระบบการบริหารจดัการ ที่รองรับความต้องการอย่างครบครัน ทัง้การผลิต เทคโนโลยีที่ทนัสมยั 
การตรวจสอบคณุภาพผลิตภณัฑ์ การจดัสง่ท่ีรวดเร็วตรงตอ่เวลาสอดคล้องกบัแผนการผลิตของลกูค้าเพ่ือสร้างความ
มัน่ใจและความสะดวกสบายแก่ลกูค้า 

(2) พนกังาน   เน่ืองจากศกัยภาพของพนกังานเป็นหนึ่งในโครงสร้างสําคญัสงูสดุท่ีทําให้ทกุความคิดและทกุจินตนาการ
เป็นจริง ดงันัน้บริษัทจึงมุ่งมัน่ในการพฒันาคนของบริษัทให้เป็นมืออาชีพ มีค่านิยมทัง้วิธีคิดและวิธีปฏิบติัที่มุ่งมัน่สู่
ความสําเร็จ น่าเช่ือถือ และเป็นท่ีไว้วางใจ พร้อมตอบสนองทุกความต้องการ ขณะเดียวกันบริษัทยังเน้นสร้าง
พนกังานให้มีความรู้ ประสบการณ์ มีความเช่ียวชาญพร้อมให้คําปรึกษา และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา ด้วยการ
จดัการอบรมและพฒันาฝีมืออย่างสม่ําเสมอ 

(3) คู่ค้า  บริษัทมีนโยบายที่จะสร้างความสมัพนัธ์อนัดีต่อคู่ค้า รวมทัง้ปฏิบติัต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม เป็นไปตามเง่ือนไข
ทางการค้า และ/หรือข้อตกลงระหว่างกัน ทัง้นีก็้เพ่ือท่ีจะพัฒนาและรักษาสมัพันธภาพให้ยั่งยืนบนรากฐานแห่ง
ผลประโยชน์ซึง่กนัและกนั 

 
 (4)  ผู้ ถือหุ้น บริษัทมุ่งมัน่ท่ีจะขยายการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเน่ืองและยัง่ยืนจนสามารถก้าวขึน้เป็นบริษัทชัน้นําใน

อตุสาหกรรมเหล็ก ถึงแม้ในปีที่ผ่านมาจะมีปัญหาทางเศรษฐกิจจากปัจจยัหลายอย่างก็ตาม ทัง้นีก็้เพ่ือสร้างความ
มัน่ใจและมลูค่าเพ่ิมให้กับผู้ ถือหุ้นในระยะยาว รวมถึงการเปิดเผยข้อมลูข่าวสารต่างๆ อย่างถูกต้องและครบถ้วน 
นอกจากนีบ้ริษัทยงัรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นเร่ืองการรับเช็คเงินปันผล โดยบริษัทได้ประสานงานกบับริษัท ศนูย์
รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั ในการติดตามผู้ ถือหุ้นท่ียงัไมไ่ด้รับเช็คเงินปันผล ให้ดําเนินการไปใช้สิทธิของ
ตนตามท่ีพงึจะได้รับ 

 
(5)  เจ้าหนี ้ บริษัทปฏิบติัตามเง่ือนไขของการกู้ ยืมเงินตามข้อตกลง และให้ข้อมลูทางการเงินท่ีถกูต้องรวมทัง้มีการจ่าย

ชําระหนีต้รงตามเวลาทกุครัง้ 
 
(6) คู่แข่ง  บริษัทดําเนินธุรกิจตามกรอบกติกาการแข่งขนัท่ีเป็นธรรมและไม่ทําลายช่ือเสียงหรือก่อให้เกิดความเสียหาย

โดยไมช่อบตอ่คูแ่ข่ง 
 
(7)  ชมุชนและสงัคม คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสําคญักบัการพฒันาและรับผิดชอบต่อสงัคม ควบคู่ไปกบั

การดําเนินธุรกิจ ด้วยสํานึกดีว่าธุรกิจ จะดํารงอยู่ได้  ต้องมีพืน้ฐานมาจากสงัคมและส่ิงแวดล้อมท่ีเจริญเติบโตอย่าง
มัน่คง จงึผลกัดนัให้เกิดกิจกรรมตา่งๆ เพ่ือการพฒันาและเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อมในด้านการผลิต  สภาพแวดล้อมใน
การทํางาน สถานท่ีทํางานและชมุชนรอบข้าง การดแูลความปลอดภยั  การคํานึงถึงสขุภาพกายและสขุภาพจิตของ
พนกังาน รวมทัง้การสร้างกิจกรรมเพ่ือรับผิดชอบตอ่ชมุชนและสงัคม 
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(8) ภาครัฐ  บริษัทปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อกําหนดต่างๆ ของภาครัฐ อย่างเคร่งครัด พร้อมทัง้ให้ความ
ร่วมมือในด้านการให้ข้อมลูข่าวสารเก่ียวกบัการดําเนินธุรกิจของกิจการ และการร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามท่ีหน่วยงาน
ของภาครัฐจดั 

 
หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
 

(1) คณะกรรมการบริษัทได้ดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลูสําคญัที่เก่ียวข้องกบับริษัท ทัง้ข้อมลูทางการเงินท่ีตรวจสอบแล้ว
จากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตที่เป็นอิสระซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที่รับรองโดยทัว่ไป และข้อมลูท่ีไม่ใช่ข้อมลู
ทางการเงิน เช่น ข้อมลูคา่ตอบแทนกรรมการ, จํานวนครัง้ของกรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุ,ขอบเขตการดําเนินงานของ
คณะกรรมการชุดต่างๆ, ข้อมลูการทํารายการระหว่างกัน  และนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัท เป็นต้น   
ตามข้อกําหนดของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย รวมถึงข้อมลูอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  อย่างถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา โปร่งใส เพ่ือให้นกัลงทนุและผู้ มีส่วนได้เสียทกุ
ฝ่ายของบริษัท ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน โดยผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย, แบบ
แสดงรายการข้อมลูประจําปี, รายงานประจําปี และเว็บไซต์ของบริษัทท่ี www.asiametal.co.th รวมทัง้การแต่งตัง้
เลขานกุารบริษัทเพ่ือเป็นผู้ ดําเนินการจดัทําและเก็บรักษาข้อมลูดงักลา่ว และให้ข้อมลูท่ีถกูต้องตอ่นกัลงทนุ, ผู้ ถือหุ้น
, นกัวิเคราะห์ และผู้ มีสว่นได้เสีย 

 
(2) นโยบายค่าตอบแทนกรรมการได้กําหนดไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับ

อตุสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและได้ขออนมุติัจากท่ีประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นแล้ว ทัง้นีร้ายละเอียดคา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหารได้เปิดเผยไว้ในหวัข้อโครงสร้างการจดัการ  

 
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 

1. โครงสร้างคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัท  ณ สิน้ปี 2553 มีจํานวนทัง้หมด 9 ท่าน แบ่งเป็นกรรมอิสระและกรรมการตรวจสอบจํานวน 3 

ท่าน ซึ่งเป็นไปตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเป็นผู้ ที่ มีความรู้ความสามารถ, 
ประสบการณ์และทกัษะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทได้รับความเห็นชอบ
จากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นให้ดํารงตําแหน่งดังกล่าว  สําหรับรายละเอียดท่ีเก่ียวข้องและขอบเขต หน้าท่ี และความ
รับผิดชอบปรากฎอยู่ในหวัข้อโครงสร้างและการจดัการ 

 คณะกรรมการตรวจสอบ   ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระผู้ ไม่
มีส่วนได้เสียและไม่มีความสมัพนัธ์เก่ียวข้องใดๆ กับบริษัท, คณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการบริหาร, ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ และผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดงัท่ีได้กล่าวมา โดยคณะกรรมการตรวจสอบทัง้ 3 ท่าน เป็นผู้ มีความรู้และ
ประสบการณ์เพียงพอที่จะทําหน้าท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน สําหรับรายรายละเอียดท่ี
เก่ียวข้องและขอบเขต หน้าท่ี และความรับผิดชอบปรากฎอยู่ในหวัข้อโครงสร้างการจดัการ 

  
2.  การกาํหนดวาระกรรมการ 
ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อท่ี 13 กําหนดให้ในการประชุมสามญัประจําปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่งหนึ่งใน

สาม และถ้าจํานวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยให้
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กรรมการคนที่อยู่ในตําแหน่งนานท่ีสุดนัน้เป็นผู้ ออกจากตําแหน่งและกรรมการท่ีจะออกตามวาระนีอ้าจได้รับเลือกเข้ามาดํารง
ตําแหน่งใหมก็่ได้ 
 

3.  คุณสมบัตขิองกรรมการอสิระ 
กรรมการอิสระของบริษัทมีคณุสมบติัครบถ้วนตามคณุสมบติัของกรรมการอิสระในประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ

ที่ ทจ.4/2552 เร่ือง การขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม ่(ฉบบัที่ 2) 
 
4. ภาวะผู้นําและวสัิยทศัน์ 
คณะกรรมการของบริษัทมีภาวะผู้ นํา วิสยัทศัน์ และมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจ กําหนดนโยบายวางเป้าหมาย พฒันา

แผนธรุกิจ และพิจารณางบประมาณ เพ่ือประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้นและการเติบโตของบริษัท    
 

5. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
เพ่ือป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการได้ดแูลอย่างรอบคอบเม่ือเกิดรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์ รวมทัง้กําหนดนโยบายและวิธีการดแูลไม่ให้ผู้บริหารและผู้ที่เก่ียวข้องนําข้อมลูภายในของบริษัทไปใช้เพ่ือประโยชน์
สว่นตนดงันี ้

 รายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ : คณะกรรมการได้ทราบถึงรายการที่มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
รายการที่เก่ียวโยงกนั และได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทกุครัง้ รวมทัง้มีการปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์ 
โดยราคาและเง่ือนไขเสมือนทํารายการกบับคุคลภายนอก (Arm’s Length Basis) และจะได้เปิดเผยรายละเอียด มลูค่ารายการ 
คูส่ญัญา เหตผุล/ความจําเป็น ไว้ในรายงานประจําปี และแบบ 56-1 ตอ่ไป 

 การดแูลเร่ืองการใช้ข้อมลูภายใน : คณะกรรมการกําหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพย์ตอ่
สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตามมาตรา 59 แหง่พระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 ห้ามไมใ่ห้ผู้บริหารหรือหน่วยงานท่ีได้รับทราบข้อมลูภายในเปิดเผยข้อมลูภายในแก่บคุคลภายนอกหรือบคุคลท่ีไมมี่
หน้าท่ีเก่ียวข้อง  และไมซ่ือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ตอ่สาธารณชน 

 
6. จริยธรรมธุรกจิ 
บริษัทได้กําหนดข้อพึงปฏิบติัเก่ียวกบัจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนกังาน เพ่ือให้ผู้ เก่ียวข้องยึดถือ

เป็นแนวทางในการปฏิบติัหน้าท่ีตามภารกิจของบริษัทด้วยความซ่ือสตัย์ สจุริต และเท่ียงธรรม ทัง้การปฏิบติัต่อบริษัท  ผู้ มีส่วนได้
เสียทกุกลุ่ม สาธารณชนและสงัคม ซึ่งบทบาทและหน้าท่ีดงักล่าวได้มีการกําหนดไว้ในขอบเขต อํานาจ หน้าท่ีของคณะกรรมการ
บริษัท กรรมการผู้จดัการ รวมทัง้ข้อบงัคบัในการทํางานของบริษัท ซึง่ได้มีการกําหนดบทลงโทษทางวินยัไว้ด้วย 

 
7. การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 บริษัทมีคณะกรรมการทัง้สิน้จํานวน 9 ทา่น รายละเอียดเป็นดงันี ้

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 ทา่น 
กรรมการ   2 ทา่น 
กรรมการตรวจสอบ  3 ทา่น 

ดงันัน้ บริษัทมีกรรมการท่ีเป็นอิสระทัง้หมด 3 ทา่น คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของกรรมการทัง้หมด  
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8. การรวมหรือแยกตาํแหน่ง 
ประธานกรรมการไมเ่ป็นบคุคลเดียวกนักบักรรมการผู้จดัการ แต่ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จดัการเป็นตวัแทนของ

กลุ่มผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ซึ่งถือหุ้นเป็นร้อยละ 17.87 และ ร้อยละ 28.10 ตามลําดบั ของทนุจดทะเบียนและชําระแล้ว อย่างไรก็ตาม
โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ซึ่งจะก่อให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการ
บริหารงาน 

 
9. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
บริษัทได้กําหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับ

อตุสาหกรรมและเหมาะสมกับหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย รวมทัง้อยู่ในระดบัท่ีสงูเพียงพอท่ีจะดึงดดูและรักษา
กรรมการท่ีมีคุณสมบติัที่ต้องการได้และได้ขออนมุติัจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นแล้ว ส่วนค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลกัการและ
นโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนด ซึง่เช่ือมโยงกบัผลการดําเนินงานของบริษัทและผลการดําเนินงานของผู้บริหารแตล่ะทา่น  
 

10.  การประชุมคณะกรรมการ 
บริษัทได้กําหนดให้มีการประชมุคณะกรรมการอย่างสม่ําเสมอ(อย่างน้อย 3 เดือนตอ่ครัง้) และมีการประชมุพิเศษเพ่ิมตาม

ความจําเป็น โดยมีการกําหนดวาระลว่งหน้าชดัเจน และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดําเนินงานเป็นประจํา โดยมีการจดัสง่
หนงัสือเชิญประชมุพร้อมระเบียบวาระและเอกสารก่อนการประชมุลว่งหน้า 7 วนัก่อนวนัประชมุ เพ่ือให้คณะกรรมการได้มีเวลา
ศกึษาข้อมลูอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชมุ  รวมทัง้ได้มีการจดบนัทกึการประชมุเป็นลายลกัษณ์อกัษร จดัเก็บรายงานการประชมุ
ที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ทีเ่ก่ียวข้องตรวจสอบได้  
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โดยในปี 2553 ที่ผ่านมา คณะกรรมการของบริษัท มีการประชมุ 5 ครัง้ ดงันี ้

ช่ือ-สกลุ จํานวนท่ีเข้าร่วมประชมุ 

1. นายวีระชยั สธีุรชยั 5/5 

2. นายชศูกัด์ิ ยงวงศ์ไพบลูย์ 5/5 

3. นายธนกร ฤทธิบนัลอื 5/5 

4. นางสาวเพญ็จนัทร์ โยธินอปุไมย 5/5 

5.  นางสาวธารดี เพียรสมัฤทธ์ิ 5/5 

6. พลตํารวจเอกจมุพล มัน่หมาย 4/5 

7. นางไทศิกา ไพรสงบ 3/5 

8. เรือตรีหญิงสรีุ บรูณธนิต 5/5 

9. นายชนาธิป ไตรวฒิุ 5/5 

    
  

 11. คณะอนุกรรมการ 
ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นได้มีการแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ เข้าดํารงตําแหน่งเม่ือวนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ 2547 เพ่ือช่วย

ในการกํากับดแูลกิจการของบริษัท โดยอํานาจและหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามรายละเอียดในข้อ 9.1 เร่ือง
โครงสร้างการจัดการ ทัง้นีปั้จจุบันบริษัทยังไม่มีคณะอนุกรรมการกําหนดค่าตอบแทน  อย่างไรก็ตามในปัจจุบันการกําหนด
ค่าตอบแทนของบริษัทจะพิจารณาจากข้อมูลค่าตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทัง้
พิจารณาประกอบกบัผลประกอบการของบริษัท   
 

12. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 
บริษัทให้ความสําคญัตอ่ระบบควบคมุภายในทัง้ในระดบับริหาร และระดบัปฏิบติังานเพ่ือให้มีประสิทธิภาพ จึงได้กําหนด

ภาระหน้าท่ี อํานาจการดําเนินการของผู้ปฏิบติังาน ผู้บริหาร ไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรอย่างชดัเจน มีการควบคมุดแูลการใช้ทรัพย์สิน
ของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าท่ีของผู้ปฏิบติังาน ผู้ ติดตามควบคมุและประเมินผลออกจากกนั เพ่ือให้เกิดการ
ถ่วงดลุและตรวจสอบระหวา่งกนัอย่างเหมาะสม และมีการควบคมุภายในท่ีเก่ียวกบัระบบการเงิน โดยบริษัทได้จดัให้มีระบบรายงาน
ทางการเงินเสนอผู้บริหารตามสายงานท่ีรับผิดชอบ รวมถึงบริษัทจดัตัง้หน่วยตรวจสอบภายในเพ่ือให้มัน่ใจว่าการปฏิบติังานหลกั
และกิจกรรมทางการเงินท่ีสําคญัของบริษัทได้ดําเนินการตามแนวทางท่ีกําหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบติัตาม
กฎหมายและข้อกําหนดท่ีเก่ียวข้องกบับริษัท (Compliance Control) และเพ่ือให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ 
สามารถทําหน้าท่ีตรวจสอบและถ่วงดลุได้อย่างเต็มท่ี คณะกรรมการจึงกําหนดให้หน่วยตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบ
โดยตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบด้วย และเพ่ือให้การตรวจสอบระบบ
การควบคมุและการตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระมาก 
  

13. รายงานของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย (ถ้ามี) และ

สารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจําปี ทัง้นีง้บการเงินดังกล่าวจัดทําขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีที่รับรองทัว่ไปใน
ประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบญัชีที่เหมาะสมและถือปฏิบติัอย่างสม่ําเสมอ และใช้ดลุยพินิจอย่างระมดัระวงัและประมาณการ
ที่ดีที่สดุในการจดัทํา รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมลูสําคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
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คณะกรรมการได้จัดให้มีการดํารงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพ่ือให้มัน่ใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการ
บนัทกึข้อมลูทางบญัชีมีความถกูต้อง ครบถ้วน และเพียงพอท่ีจะดํารงรักษาไว้ซึง่ทรัพย์สิน และเพ่ือให้ทราบจดุอ่อนเพ่ือป้องกนัไม่ให้
เกิดการทจุริตหรือการดําเนินการท่ีผิดปกติอย่างมีสาระสําคญั 

คณะกรรมการมีความเหน็วา่ระบบควบคมุภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดบัท่ีน่าพอใจและสามารถสร้างความเช่ือมัน่
อย่างมีเหตผุลตอ่ความเช่ือถือได้ของงบการเงินของบริษัท 

14. ความสัมพนัธ์กับผู้ลงทุน 
คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัททัง้ท่ีเก่ียวกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน ล้วนมีผลต่อกระบวนการ

ตดัสินใจของผู้ลงทนุและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท จึงได้กําชบัให้ฝ่ายบริหารดําเนินการในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูท่ี
ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง เช่ือถือได้ สม่ําเสมอ และทนัเวลา ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทได้ให้ความสําคญัและจะยึดถือปฏิบติัไป
โดยตลอด ในส่วนของงานด้านผู้ลงทนุสมัพนัธ์นัน้ ซึ่งปัจจบุนับริษัทได้มอบหมายให้เลขานกุารของบริษัทร่วมกับผู้ อํานวยการฝ่าย
บญัชีและการเงิน ทําหน้าท่ีติดตอ่สื่อสารกบัผู้ลงทนุสถาบนั ผู้ ถือหุ้น รวมทัง้นกัวิเคราะห์และภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง 
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บริษัทฯ ได้ให้ความสําคญักบัองค์กร และการมีสว่นร่วมตอ่สงัคม ในรูปแบบตา่งๆ อาทิเช่น การมอบทนุการศกึษาให้กบั

บตุรพนกังานเป็นประจําทกุปี การมอบทนุการศกึษาให้กบัสถานศกึษา ระดบัประถม และระดบัมธัยมในเขตชมุชน การร่วมงานพีธี
ถวายเคร่ืองสกัการะจดุเทียนชยัถวายพระพร ถวายราชสดดีุ เฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธนัวามหาราช ร่วมกบัองค์การบริหารสว่น
ตําบลบางแก้ว และกิจกรรมวนัเดก็ ซึง่เป็นการเสริมสร้างกิจกรรมร่วมกนัระหวา่งอตุสาหกรรมกบัชมุชน ให้อยู่ร่วมกนัอยา่งอบอุ่นและ
สร้างสรรค์ 

 

โครงการเพ่ือชมุชน  
 บริษัทได้ร่วมมือกบัโรงเรียนในแหลง่ชมุชน จดัมอบทนุการศกึษาให้กบันกัเรียนในชมุชนที่ศกึษาในโรงเรียนในระดบัประถม 
และโรงเรียนระดบัมธัยม ด้วยตระหนกัดีวา่เยาวชนคือทรัพยากรท่ีสําคญัของประเทศในอนาคต จงึควรสง่เสริมให้เกิดการเรียนรู้และ
การพฒันาทกัษะในด้านตา่งๆ โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยี อนัเป็นปัจจยัหลกัอีกสิ่งหนึง่ของสงัคมยคุปัจจบุนั  ดงันี ้

 
มอบทนุการศกึษาให้กบันกัเรียน โรงเรียนระดบัมธัยม คือโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ 
จํานวน 25 ทนุๆ 2,000 บาท  

 
 
 
 
 
 
มอบทนุการศึกษา โรงเรียนระดบัประถมศึกษา คือโรงเรียนวดัหนามแดง (เขียวอทุิศ) 
จํานวน 50 ทนุๆ 1,000 บาท  

 
 
 
 

 
 
พีธีถวายเคร่ืองสกัการะจดุเทียนชยั
ถวายพระพร ถวายราชสดดีุ เฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๕ ธนัวามหาราช  
สถานท่ี : ลานอเนกประสงค์องค์การ
บริหารสว่นตําบลบางแก้ว อ.บางพลี 
จ.สมทุรปราการ 

 
 

กจิกรรมขององค์กรเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม 
Corparate Social Responsibility 
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บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) 

รายงานประจําปี 2553        

โครงการเพ่ือพนกังาน  
บริษัทให้ความสําคญัต่อสขุภาพของพนักงานเป็นอย่างย่ิง  เพราะพนักงานทกุคนเป็นผู้ ท่ีมีความสําคญัในการ

ขบัเคล่ือนธุรกิจให้เติบโตอย่างยัง่ยืนและมีคณุภาพ บริษัทจึงจดัให้มีการตรวจสขุภาพประจําปี และมีการให้คําแนะนําใน
การดแูลสขุภาพโดยแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล 

                               
 

 
บริษัทได้จดักิจกรรม มอบทนุการศกึษาให้กบับตุรของพนกังานท่ีมีผล
การเรียนดี เป็นประจําทุกปี ซึ่งในปี 2553 นี  ้มีการมอบทุนให้บุตร
พนกังานเป็นจํานวน 30 ทนุๆละ 2,000 บาท เพ่ือเป็นการสร้างขวญั
และกําลงัใจให้กับพนักงานและครอบครัวอีกทัง้เป็นการส่งเสริมให้
บุตรหลานของพนักงานเกิดความรักในองค์กรท่ีผู้ ปกครองได้มา
ปฎิบติังาน 
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บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) 
 

รายงานประจําปี 2553        

 

สรุปรายการระหวา่งกนัของบริษัท บริษัทยอ่ย และบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือกบับคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึน้ในปี 2553 

รายการ ลกัษณะความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ 
มลูคา่รายการ 

(ล้านบาท) 
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ทวีโชค พาณิช 
จํากดั 
ประกอบธรุกิจ ค้าปลีก
เหลก็แผ่นรีดร้อน 

นายพรเทพ โยธินอปุไมย นางแสง
จนัทร์ ล ีและนางวชัรี โยธินอปุไมย 
ทัง้สามคนเป็นกรรมการผู้ มีอํานาจ
ลงนามและผู้ ถือหุ้นของบริษัท ทวี
โชค พาณิช จํากดั เป็นพี่น้องและ
มารดาของนางสาวเพญ็จนัทร์ 
โยธินอปุไมย ซึง่เป็นกรรมการและ
เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท 

บริษัทจําหน่ายสนิค้าเหลก็ให้บริษัท ทวีโชค 
พาณิช จํากดั  
ซึง่มียอดคงค้าง ณ สิน้ปี เทา่กบั 
 
 
บริษัทซือ้สินค้าเหลก็จากบริษัท ทวีโชค 
พาณิช จํากดั ซึง่มียอดคง ณ สิน้ปี เทา่กบั 

56.18 
 

4.95 
 
 

1.17 
-0-  

-  เนื่องจากเป็นการขายสินค้าเหล็กและให้บริการรับจ้างตดั สลิต ซึ่งเป็น
การค้าปกติ โดยราคาที่บริษัทขายสินค้าเหล็กและให้บริการรับจ้างตดั 
สลิต กบับริษัท ทวีโชค พาณิช จํากดั เป็นการขายในราคาตลาดและเป็น
ราคาเทียบเคียงได้กบัการขายให้บคุคลภายนอก 

ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทํารายการดงักล่าวข้างต้นแล้ว
เห็นว่าการทํารายการนี  ้เป็นการทํารายการที่สมเหตุสมผลเพื่อเกิด
ประโยชน์สงูสดุแก่บริษัท ราคาที่บริษัทซือ้-ขายสินค้า เป็นราคาเทียบเคียง
ได้กบัที่ซือ้-ขายสินค้ากบับคุคลภายนอก 

บริษัท เพิ่มสหายสตีล 
จํากดั  
ประกอบธรุกิจ ค้า
เหลก็แผ่นรีดเย็น ซึง่
จําหน่ายให้กลุม่ลกูค้า 
OEM ได้แก่ 
ผู้ประกอบการตา่งชาติ
ที่ใช้เหลก็แผ่นรีดเย็น
เป็นวตัถดุิบ 
 

นายวีระชยั สธุีรชยั เป็นกรรมการผู้
มีอํานาจลงนามและผู้ ถือหุ้นใหญ่
ของบริษัท เพิ่มสหายสตีล จํากดั 
เป็นน้าชายของนายชศูกัดิ์ ยงวงศ์
ไพบลูย์ ซึง่เป็นกรรมการผู้จดัการ
และผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท 

บริษัทจําหน่ายสนิค้าเหลก็ให้บริษัท เพิ่ม
สหายสตีล จํากดั  
ซึง่มียอดคงค้าง ณ สิน้ปี เทา่กบั 
 
 

3.16 
 

-0- 
 
 
 

-  เนื่องจากเป็นการขายสินค้าเหล็กและให้บริการรับจ้างตดั สลิต ซึ่งเป็น
การค้าปกติ โดยราคาที่บริษัทขายสินค้าเหล็กและให้บริการรับจ้างตดั 
สลิต กับบริษัท เพิ่มสหายสตีล จํากัด เป็นการขายในราคาตลาดและ
เป็นราคาเทียบเคียงได้กบัการขายให้บคุคลภายนอก 

ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทํารายการดงักล่าวข้างต้นแล้ว
เห็นว่าการทํารายการนี  ้เป็นการทํารายการที่สมเหตุสมผลเพื่อเกิด
ประโยชน์สงูสดุแก่บริษัท ราคาที่บริษัทซือ้-ขายสินค้า เป็นราคาเทียบเคียง
ได้กบัที่ซือ้-ขายสินค้ากบับคุคลภายนอก 

 
 

    

สรุปรายการระหว่างกันของบริษัท สาํหรับปี 2553 
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บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) 
 

รายงานประจําปี 2553        

รายการ ลกัษณะความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ 
มลูคา่รายการ 

(ล้านบาท) 
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท จี สตีล จํากดั 
(มหาชน)  
ประกอบธรุกิจผลติและ
จําหน่ายเหลก็แผน่รีด
ร้อนชนิดม้วน 

คณุหญิงปัทมา ลสีวสัดิ์ตระกลู เป็น
ผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท จี สตีล 
จํากดั (มหาชน) และเป็นผู้ ถือหุ้น
ใหญ่ของบริษัท 

บริษัทซือ้เหลก็แผน่รีดร้อนชนิดม้วนจาก
บริษัท จี สตีล จํากดั (มหาชน)  
ซึง่มียอดเจ้าหนีค้งค้าง ณ สิน้ปี เทา่กบั 

126.49 
 

0 

-  เนื่องจากเป็นการซือ้เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน ซึ่งเป็นการค้าปกติ โดย
ราคาที่บริษัทซือ้เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน กับบริษัท จี สตีล จํากัด 
(มหาชน) เป็นการซือ้ในราคาตลาดและเป็นราคาเทียบเคียงได้กบัการซือ้
จากบคุคลภายนอก 

 
ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทํารายการดงักล่าวข้างต้นแล้ว
เห็นว่าการทํารายการนี  ้เป็นการทํารายการที่สมเหตุสมผลเพื่อเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ราคาที่บริษัทซือ้เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน
ดงักลา่ว เป็นราคาเทียบเคียงได้กบัที่ซือ้กบับคุคลภายนอก 

บริษัท จีเจ สตีล จํากดั 
(มหาชน)  
ประกอบธรุกิจผลติและ
จําหน่ายเหลก็แผน่รีด
ร้อนชนิดม้วน 

คณุชนาธิป ไตรวฒุิ เป็นกรรมการ
ของบริษัท จีเจสตีล จํากดั(มหาชน) 
และกรรมการของบริษัท 

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

455.07 
 

-0- 

เนื่องจากเป็นการซือ้เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน ซึ่งเป็นการค้าปกติ โดย
ราคาที่บริษัทซือ้เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน กับบริษัท จีเจ สตีล จํากัด 
(มหาชน) เป็นการซือ้ในราคาตลาดและเป็นราคาเทียบเคียงได้กบัการซือ้
จากบคุคลภายนอก 

 
ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทํารายการดงักล่าวข้างต้นแล้ว
เห็นว่าการทํารายการนี  ้เป็นการทํารายการที่สมเหตุสมผลเพื่อเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ราคาที่บริษัทซือ้เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน
ดงักลา่ว เป็นราคาเทียบเคียงได้กบัที่ซือ้กบับคุคลภายนอก 
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บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) 
 

รายงานประจําปี 2553        

 
 

ชื่อ-นามสกุล 
ตาํแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศกึษา 
สัดส่วนการ
ถอืหุ้นใน
บริษัท (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

ประวัตกิารทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่งและสถานที่ 

1. นายวีระชยั สธุีรชยั 
ประธานบริษัทและ 
ประธานกรรมการ 

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

9.54% น้าชาย 
นายชศูกัดิ์ ยงวงศ์

ไพบลูย์ 

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

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

2. นายชศูกัดิ์  ยงวงศ์ไพบลูย์ 
กรรมการผู้จดัการและ 
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

48 ปริญญาตรี 
อสัสมัชญับริหารธรุกิจ 
 
ผ่านการอบรม Director Accreditation Program 
(DAP) รุ่นที่ 15/2004 เมื่อวนัที่ 18 พฤษภาคม 2547 
และการอบรม Director Certification Program 
(DCP) รุ่นที่ 46/2004 เมื่อวนัที่ 25 สิงหาคม 2547 
จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

15.98% สามีของ 
นางสาวเพญ็จนัทร์ 

2536 – ปัจจบุนั 
 
2546 – ปัจจบุนั 
 
 

กรรมการผู้จดัการ 
บริษัท เอเซยี เมทลั จํากดั (มหาชน) 
กรรมการ 
บริษัท เอส ที ซ ีสตีล จํากดั 

ประวัตกิรรมการและผู้บริหาร 
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บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) 
 

รายงานประจําปี 2553        

ชื่อ-นามสกุล 
ตาํแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศกึษา 
สัดส่วนการ
ถอืหุ้นใน
บริษัท (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

ประวัตกิารทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่งและสถานที่ 

3. นางสาวเพญ็จนัทร์  โยธินอปุไมย 
รองกรรมการผู้จดัการและ
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

46  ประกาศณียบตัร วิชาชีพชัน้สงู 
อสัสมัชญัคอมเมอร์ส 
 
ผ่านการอบรม Director Accreditation Program 
(DAP) รุ่นที่ 15/2004 เมื่อวนัที่ 18 พฤษภาคม 2547 
และการอบรม Director Certification Program 
(DCP) รุ่นที่ 49/2004 เมื่อวนัที่ 7 ตลุาคม 2547 จาก
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 
 
 

8.33% ภรรยาของ 
นายชศูกัดิ์ 

2536 – ปัจจบุนั 
 
2546 – ปัจจบุนั 
 

รองกรรมการผู้จดัการ 
บริษัท เอเซยี เมทลั จํากดั (มหาชน) 
กรรมการ 
บริษัท เอส ที ซ ีสตีล จํากดั 

4. นางสาวธารดี   เพียรสมัฤทธิ์ 
กรรมการและกรรมการผู้ มีอํานาจ 
และผู้จดัการฝ่ายการเงิน 

34 ปริญญาตรี 
อสัสมัชญับริหารธรุกิจ 
 
ผ่านการอบรม Director Accreditation Program 
(DAP) รุ่นที่ 21/2004 เมื่อวนัที่ 21 กรกฎาคม 2547 
จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

- - 2548 – ปัจจบุนั 
 
2546 – ปัจจบุนั 
 
2546 – 2548 
 
2541 – 2546 

ผู้จดัการฝ่ายการเงิน 
บริษัท เอเซยี เมทลั จํากดั(มหาชน) 
กรรมการ 
บริษัท เอส ที ซ ีสตีล จํากดั 
หวัหน้าฝ่ายการเงิน  
บริษัท เอเซยี เมทลั จํากดั(มหาชน) 
หวัหน้าฝ่ายการเงิน  
บริษัท คอสโมเรครีเอชัน่จํากดั 
ดําเนินธรุกิจ ให้บริการโบลลิ่ง 
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บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) 
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ชื่อ-นามสกุล 
ตาํแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศกึษา 
สัดส่วนการ
ถอืหุ้นใน
บริษัท (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

ประวัตกิารทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่งและสถานที่ 

5. 
 
 

นายธนกร   ฤทธิบนัลือ 
กรรมการและผู้ อํานวยการ    
ฝ่ายบญัชีและการเงิน 
 

43 ปริญญาตรี สาขาบริหารธรุกิจ การบญัชี 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
 
ผ่านการอบรม Director Accreditation Program 
(DAP) รุ่นที่ 15/2004 เมื่อวนัที่ 18 พฤษภาคม 2547 
จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

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

ผู้ อํานวยการ ฝ่ายบญัชีและการเงิน 
บริษัท เอเซยี เมทลั จํากดั (มหาชน) 
กรรมการ บริษัท เอส ที ซ ีสตีล จํากดั 
ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
บริษัท เอเซยี เมทลั จํากดั (มหาชน) 
ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
บริษัท สินธีรชยั จํากดั 
ดําเนินธรุกิจ ค้าเหลก็แผ่นชัน้สอง เหลก็วิลาส 

6. 
 

พลตํารวจเอกจมุพล  มัน่หมาย
ประธานกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ 

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

- - 2547 – ปัจจบุนั 
 
2551 – ปัจจบุนั 
2551 
2549 – 2551 

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
บริษัท เอเซยี เมทลั จํากดั (มหาชน) 
รองบญัชาการตํารวจแหง่ชาติ 
ที่ปรึกษา (สบ10) 
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจํา 

7. เรือตรีหญิงสรุี  บรูณธนิต 
กรรมการตรวจสอบและ 
กรรมการอิสระ 

76 ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (การทตูและการตา่งประเทศ) 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 
ผ่านการอบรม Director Accreditation Program 
(DAP) รุ่นที่ 19/2004 เมื่อวนัที่ 21 มิถนุายน 2547 
จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 
 

- - 2547 – ปัจจบุนั 
 
ปัจจบุนั 
 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
บริษัท เอเซยี เมทลั จํากดั (มหาชน)  
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
บริษัท ไอที ซิตี ้จํากดั (มหาชน) 
กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิของสภาลกูเสือแหง่ชาติ 
กรรมการบริหารคณะกิจการลกูเสอืชาวบ้าน 
กรรมการสภามหาวิทยาลยักรุงเทพ 
กรรมการสมาคมติดตามการพฒันาสตรีในประเทศไทย 

ผู้ประนีประนอมประจําศาลจงัหวดัธญับรุี 
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บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) 
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ชื่อ-นามสกุล 
ตาํแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศกึษา 
สัดส่วนการ
ถอืหุ้นใน
บริษัท (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

ประวัตกิารทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่งและสถานที่ 

8. นางไทศิกา ไพรสงบ 
กรรมการตรวจสอบและ 
กรรมการอิสระ 

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

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

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
บริษัท เอเซยี เมทลั จํากดั (มหาชน) 
กรรมการ  บริษัท เอส ที ซี สตีล จํากดั 
ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายธรุกิจขนาดยอ่ม 8  
ธนาคารนครหลวงไทยจํากดั (มหาชน) 
ผู้จดัการฝ่ายพฒันา สช.  
ธนาคารนครหลวงไทย จํากดั (มหาชน) 
ผู้จดัการฝ่ายธรุกิจ 4  
ธนาคารนครหลวงไทย จํากดั (มหาชน) 

9. นายชนาธิป  ไตรวฒุิ 
กรรมการ 
 

46  ปริญญาโท บริหารธรุกิจ  
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 
ผ่านการอบรม Director Accreditation Program 
(DAP) รุ่นที่ 64/2007 เมื่อวนัที่ 20 กรกฏาคม 2550 
จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 
 

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

กรรมการ บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) 
กรรมการ  บริษัท จี เจ สตีล จํากดั (มหาขน) 
ดําเนินธรุกิจ ผลิตและจําหน่ายเหลก็แผ่นรีดร้อน 
กรรมการ บริษัท เฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท 
(กาญจนบรุี) จํากดั   ดําเนินธรุกิจ โรงแรม ที่พกั 
ผู้ พิพากษาสมทบในศาลแรงงานกลาง 
กรรมการผู้จดัการ  
บริษัท เอส เอส พี เพลส จํากดั   ดําเนินธรุกิจ ให้
เช่าพืน้ที่อาคารสําหรับใช้เป็นสํานกังาน  
กรรมการผู้จดัการ  
บริษัท เกรทอีสเทิร์น อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั  
ดําเนินธรุกิจ ซือ้มา-ขายไปเหลก็ม้วน  
กรรมการผู้จดัการ 
บริษัท อินเทลลเิจนท์ ซิสเทม็ เน็ทเวอร์ค จํากดั 
ดําเนินธรุกิจ ซือ้ขายและวางระบบคอมพิวเตอร์ 
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บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) 
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ชื่อ-นามสกุล 
ตาํแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศกึษา 
สัดส่วนการ
ถอืหุ้นใน
บริษัท (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

ประวัตกิารทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่งและสถานที่ 

10. นายประวิทย์  ฐิติภทัรยรรยง 
กรรมการผู้จดัการ 
สว่นงานศนูย์บริการเหลก็ 

47 ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลยัพระจอมเกล้าธนบรุี  

- - 2553 – ปัจจบุนั 
 
2549 – 2551 
 
2532 – 2548 

กรรมการผู้จดัการ โครงการศนูย์บริการเหลก็ 
บริษัท เอเซยี เมทลั จํากดั (มหาชน) 
กรรมการผู้จดัการ  
บริษัท พรีเมี่ยมสตีลโพรเซสซิ่ง จํากดั 
ผู้จดัการทัว่ไป 
บริษัท บางกอกคอยล์เซน็เตอร์ จํากดั 

11. นายชิดชนก  โท้มะวงศ์ 
ผู้ อํานวยการฝ่ายการตลาด  
 

46 ปริญญาตรี สาขาบริหารธรุกิจการเงินการธนาคาร  
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

- - 2549 – ปัจจบุนั 
 
2546 – ปัจจบุนั 
2548 – 2549 
 
2546 – 2548 
 
2537– 2543 
 

ผู้ อํานวยการ ฝ่ายการตลาด 
บริษัท เอเซยี เมทลั จํากดั (มหาชน) 
กรรมการ  บริษัท เอส ที ซี สตีล จํากดั 
ผู้ อํานวยการ ฝ่ายการผลิต 
บริษัท เอเซยี เมทลั จํากดั (มหาชน) 
ผู้จดัการ ฝ่ายการผลิต 
บริษัท เอเซยี เมทลั จํากดั (มหาชน) 
ผู้จดัการโครงการหมูบ่้านรุ่งเรืองธานี 
บริษัท รุ่งเรืองธานี จํากดั 
ดําเนินธรุกิจ ค้าอสงัหาริมทรัพย์ 

ทัง้นี ้บริษัทขอรับรองวา่ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีคณุสมบตัิเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
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บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) 
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รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เก่ียวข้องของ
บริษัท 
 

ช่ือ-นามสกลุ บริษัท บริษัท เอส ที ซ ี
สตีล จํากดั 

บริษัท เอเชีย เมทลั
แฟบบริเคชัน่ จํากดั 

บริษัท สางสินค้า
ผ่านแดน

เวียงจนัทน์ จํากดั 

นายวีระชยั  สธีุรชยั 1,5 - 5 - 

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

นายธนกร ฤทธิบนัลอื 5, 6 5 - - 

นางสาวเพญ็จนัทร์ โยธินอปุไมย 5, 6 5 - - 

นางสาวธารดี  เพียรสมัฤทธ์ิ 5,6 5 - - 

พลตํารวจเอกจมุพล มัน่หมาย 2, 5 - - - 

นางไทศิกา ไพรสงบ 4, 5 5 - - 

เรือตรีหญิงสรีุ บรูณะธนิต 4, 5 - - - 

นายชนาธิป  ไตรวฒิุ 5 - - - 

นายชิดชนก โท้มะวงศ์ 6 5 - - 

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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บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) 
 

รายงานประจําปี 2553        

 
 
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่งบการเงินของบริษัท เอเซยี เมทลั จํากดั (มหาชน) รวมถึงข้อมลูสารสนเทศทางการเงินท่ี

ปรากฏในรายงานประจําปี งบการเงินดงักลา่วจดัทําขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีที่รับรองทัว่ไป โดยเลือกใช้นโยบายบญัชีที่เหมาะสมและถือ
ปฏิบติัอย่างสม่ําเสมอ และใช้ดลุยพินิจอย่างระมดัระวงั ในการจดัทํา รวมทัง้ให้มีการเปิดเผยข้อมลูท่ีสําคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน เพ่ือให้เป็นประโยชน์ ต้อผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุอย่างโปร่งใส 
 

คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีระบบบริหารความเส่ียงและระบบควบคมุภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ได้ความ
มัน่ใจอย่างมีเหตผุลวา่ข้อมลูของบริษัทมีความถกูต้องครบถ้วนเพียงพอท่ีจะดํารงรักษาไว้ซึง่ทรัพย์สิน ตลอดจนเพ่ือไมใ่ห้เกิดการทจุริตหรือ
การดําเนินงานท่ีผิดปกติอย่างมีสาระสําคญั 
 

คณะกรรมการบริษัทได้แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือทําหน้าท่ีสอบทานนโยบายการบญัชีและความถกูต้องของรายงาน
ทางการเงิน สอบทานระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน ตลอดจนระบบการบริหารความเส่ียง โดยเร่ืองนีป้รากฏในรายงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบซึง่แสดงไว้ในรายงานประจําปีแล้ว 
 

งบการเงินของบริษัทได้รับการตรวจสอบโดยผสูอบบญัชีรับอนญุาตของบริษัท เอ เอส ที มาสเตอร์ จํากดั ในการตรวจสอบนัน้ทาง
คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความร่วมมือและสนบัสนนุข้อมลูเอกสารตา่งๆ เพ่ือให้ผู้สอบบญัชี สามารถตรวจสอบและแสดงความเหน็ได้อย่าง
อิสระและเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบญัชีทัว่ไป โดยความเหน็ของผู้สอบบญัชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบญัชีซึง่แสดงไว้ในรายงาน
ประจําปีแล้ว 
 

คณะกรรมการมีความเหน็วา่ระบบควบคมุภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดบัที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเช่ือมัน่อย่างมี
เหตผุลได้วา่งบการเงินของบริษัท เอเซยี เมทลั จํากดั(มหาชน) สําหรับปีสิน้สดุ 31 ธนัวาคม 2553 มีความน่าเช่ือถือ โดยปฏิบติถกูต้องตาม
กฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 
 
 

                   
         (นายวีระชยั  สธีุรชยั)                     (นายชศูกัด์ิ ยงวงศ์ไพบลูย์) 

             ประธานกรรมการ             กรรมการผู้จดัการ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ 
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บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) 
 

รายงานประจําปี 2553        

 
 

 

เสนอ คณะกรรมการและผู้ ถือหุ้นของ บริษัท เอเซีย เมทัล จาํกัด (มหาชน) 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดลุรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 งบกําไรขาดทนุรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงสว่นของ ผู้
ถือหุ้ นรวม และงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปีสิน้สุดวันเดียวกันของแต่ละปีของ บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) และ           

บริษัทย่อย และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการ ของบริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกนั ซึ่งผู้บริหารของ
กิจการเป็นผู้ รับผิดชอบต่อความถกูต้องและครบถ้วนของข้อมลูในงบการเงินเหล่านี ้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบในการแสดง
ความเหน็ตอ่งบการเงินดงักลา่ว จากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า  

ข้าพเจ้าได้ปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ซึง่กําหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและปฏิบติังาน
เพ่ือให้ได้ความเช่ือมัน่อย่างมีเหตผุลว่า งบการเงินแสดงข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่          การตรวจสอบ
รวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลกัฐานประกอบรายการทัง้ท่ีเป็นจํานวนเงินและการเปิดเผยข้อมลูในงบการเงิน การประเมินความ
เหมาะสมของหลกัการบญัชีท่ีกิจการใช้และประมาณการเก่ียวกบัรายการทางการเงินท่ีเป็นสาระสําคญัซึง่ผู้บริหารเป็นผู้จดัทําขึน้ 
ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการท่ีนําเสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเช่ือว่าการตรวจสอบ
ดงักลา่วให้ข้อสรุปท่ีเป็นเกณฑ์อยา่งเหมาะสมในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงิน  ณ  วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ผลการดําเนินงานและ        
กระแสเงินสด สําหรับปีสิน้สุดวันเดียวกันของแต่ละปีของ บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของ             
บริษัท เอเซีย เมทัล จาํกัด (มหาชน) โดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 
 

 

        
 (นงราม  เลาหอารีดิลก) 

 ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี  4334 
 
 

บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากดั 
วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2554 
 
 
 
 
 
 

รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 
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บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) 
 

รายงานประจําปี 2553        

บริษัท  เอเซีย เมทัล  จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบดุล 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 

บาท 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
หมาย
เหตุ 2553 2552 2553 2552 

สินทรัพย์ 

สินทรัพย์หมุนเวียน 

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

เงินลงทนุชัว่คราว 120,569,402  90,556,581  120,569,402  90,556,581  

ลกูหนีก้ารค้า  

กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 5, 23  6,453,265  205,985  5,331,871  695,718  

กิจการอ่ืน - สทุธิ 5 663,431,865  380,505,418  662,111,046  368,529,967  

มลูค่างานท่ีเสร็จแต่ยงัไมเ่รียกเก็บ 6    -   2,850,188  -    -   

เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้และดอกเบีย้ค้างรับ 

แก่บคุคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 23   546,002    500,248   31,057,419  107,183,763  

สินค้าคงเหลือ - สทุธิ 7 1,236,381,054   787,954,098  1,231,112,357  778,049,331  

ลกูหนีก้รมสรรพากร  8,922,010  18,765,772   8,776,743  18,765,772  

งานระหว่างก่อสร้างตามสญัญา 8 4,497,178  7,342,565   -    -   

สินทรัพย์รอการจําหน่าย - สทุธิ 9   -   54,660,954    -   25,646,269  

เงินจ่ายล่วงหน้าคา่สินค้า  315,225,855  160,419,879  315,225,855  160,419,879  

สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน  10,575,989  18,499,224  9,920,546  14,060,070  

รวมสินทรัพย์หมนุเวียน 2,452,614,998  1,595,785,030 2,466,599,003  1,622,491,217  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

เงินฝากประจําท่ีติดภาระคํา้ประกนั 10 17,589,445  16,204,391  16,184,445  15,704,391  

เงินลงทนุในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 11 5,786,715  5,786,715  37,686,323  37,686,323  

สินทรัพย์ท่ีไมไ่ด้ใช้ดําเนินงาน  5,000,000  5,000,000  5,000,000  5,000,000  

ท่ีดิน  อาคารและอปุกรณ์ - สทุธิ 12 999,745,475  912,850,643  940,525,057  848,833,381  

ภาษีเงินได้นิติบคุคลจ่ายล่วงหน้า   2,013,488   22,869,931  -    21,653,946  

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน 6,377,912   6,785,512  6,340,412  6,748,012  

รวมสินทรัพย์ไม่หมนุเวียน 1,036,513,035  969,497,192  1,005,736,237  935,626,053  

ร ว ม สิ น ท รั พ ย์ 3,489,128,033  2,565,282,222  3,472,335,240  2,558,117,270  

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้
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บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) 
 

รายงานประจําปี 2553        

บริษัท  เอเซีย เมทัล  จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบดุล (ต่อ) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 

บาท 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
หมาย
เหตุ 2553 2552 2553 2552 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 

หนีสิ้นหมุนเวียน 

เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน - สทุธิ 13 1,729,608,050   911,150,045  1,729,608,050  911,150,045  

เจ้าหนีก้ารค้า 

กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 23   -   377,045  1,971,427   3,063,145  

กิจการอ่ืน 77,034,117  53,894,753  73,967,498  42,032,280  

เจ้าหนีอ่ื้น 26,420,945  28,603,324  27,354,692  60,278,712  

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

สว่นท่ีครบกําหนดชําระในหนึง่ปี 14 25,000,000   25,000,000  25,000,000  25,000,000  

หนีสิ้นภายใต้สญัญาเช่าซือ้ส่วนท่ี 

ครบกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 15 1,448,621  384,152  1,448,621   384,152  

เงินทดรองรับจากกรรมการ 23 1,180,695  1,180,695    -    -   

เงินรับล่วงหน้าคา่สินค้า 28,126,100  3,881,970  28,126,100   3,881,970  

เงินรับล่วงหน้าคา่ก่อสร้าง 23 7,663,978  8,039,879  -     -   

ภาษีเงินได้นิติบคุคลค้างจ่าย  15,953,424  8,744,889   15,953,424   8,514,631  

หนีสิ้นหมนุเวียนอ่ืน 25,725,778  31,333,786  25,773,470  31,981,742  

รวมหนีสิ้นหมนุเวียน 1,938,161,708  1,072,590,538   ,929,203,282  1,086,286,677  

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน 

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สทุธิ 14 37,500,000   62,500,000  37,500,000  62,500,000  

หนีสิ้นภายใต้สญัญาเช่าซือ้ - สทุธิ 15 2,589,564  224,089  2,589,564  224,089  

รวมหนีสิ้นไมห่มนุเวียน 40,089,564  62,724,089  40,089,564  62,724,089  

รวมหนีสิ้น 1,978,251,272  1,135,314,627  1,969,292,846  1,149,010,766  

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้
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บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) 
 

รายงานประจําปี 2553        

บริษัท  เอเซีย เมทัล  จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบดุล (ต่อ) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 

บาท 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
หมาย
เหตุ 2553 2552 2553 2552 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ทนุเรือนหุ้น  

ทนุจดทะเบียน  
หุ้นสามญั 549,973,800 หุ้น  มลูค่าหุ้น

ละ 1 บาท 549,973,800  549,973,800  549,973,800  549,973,800  

ทนุท่ีออกและชําระแล้ว 
หุ้นสามญั 479,937,265 หุ้น มลูคา่หุ้น

ละ 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  

สว่นเกินทนุจากการตีราคาท่ีดิน 12 67,693,059  67,693,059  67,693,059  67,693,059  

รายการปรับปรุงจากรายการรวมกิจการท่ีอยู่ 

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

กําไรสะสม 

จดัสรรเพ่ือสํารองตามกฎหมาย 18 38,270,000  33,570,000   38,270,000  33,570,000  

ท่ียงัไมไ่ด้จดัสรร  609,048,176   528,669,226  619,714,970  530,479,080  

รวมสว่นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,507,080,532  1,422,001,582  1,503,042,394  1,409,106,504 

สว่นของผู้ ถือหุ้นส่วนน้อย 3,796,229  7,966,013    -      -   

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  1,510,876,761  1,429,967,595  1,503,042,394  1,409,106,504 

ร ว ม ห นี ้สิ น แ ล ะ ส่ ว น ข อ ง ผู้ ถื อ หุ้ น 3,489,128,033  2,565,282,222  3,472,335,240  2,558,117,270 

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้
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บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) 
 

รายงานประจําปี 2553        

บริษัท  เอเซีย เมทัล  จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกาํไรขาดทุน  

สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 

บาท 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

หมายเหตุ 2553 2552 2553 2552 

รายได้จากการขายและการให้บริการ  5,027,333,575  3,776,746,560   5,022,167,587  3,749,559,965  

ต้นทนุขายและต้นทนุการให้บริการ  4,746,635,982  3,606,450,030    4,734,958,336  3,595,596,125  

กาํไรขัน้ต้น  280,697,593   170,296,530   287,209,251  153,963,840  

คา่ใช้จ่ายในการขาย   63,586,598   53,671,651   63,586,598   53,671,651  

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร  62,033,447   71,055,126   50,702,593   60,342,644  

ขาดทนุจากการลดมลูคา่สินค้าคงเหลือ (กลบัรายการ)    8,249,860   (92,971,441)  9,000,000  (93,400,000) 

คา่ตอบแทนผู้บริหาร  10,862,000   10,906,530   10,862,000   10,906,530  

กาํไรจากการขายและการให้บริการ  135,965,688   127,634,664   153,058,060  122,443,015  

รายได้อ่ืน    20,880,128     12,881,171   16,781,616  14,821,190  

กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษีเงนิได้  156,845,816   140,515,835   169,839,676  137,264,205  

ต้นทนุทางการเงิน  41,668,654   28,016,762   41,635,790   27,986,130  

กาํไรก่อนภาษีเงนิได้ 115,177,162   112,499,073  128,203,886  109,278,075  

ภาษีเงินได้  34,267,996   9,988,505   34,267,996   8,896,018  

กาํไรสุทธิ  80,909,166  102,510,568   93,935,890  100,382,057  

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) สุทธิ 

สว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่  85,078,950   102,810,381   93,935,890  100,382,057  

สว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย (4,169,784)   (299,813)           -                    -   

 80,909,166  102,510,568   93,935,890  100,382,057  

กาํไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน 19 

กําไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่   0.18        0.21    0.20          0.21  

จํานวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถ่วงนํา้หนกั  (หุ้น)  479,937,265   479,937,265  479,937,265  479,937,265  

กาํไรต่อหุ้นปรับลด 19 

กําไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่   0.18    0.21    0.20   0.21  

จํานวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถ่วงนํา้หนกั  (หุ้น)  479,937,265   479,937,265   479,937,265  479,937,265  

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้

 

49



บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) 
 

รายงานประจําปี 2553        

บริษัท  เอเซีย เมทลั  จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 

สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
บาท 

ทุนที่ออก
และชาํระ
แล้ว 

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น
สามัญ 

ส่วนเกินทุน
จากการตี
ราคาที่ดิน 

รายการปรับปรุง
จากรายการรวม
กิจการที่อยู่
ภายใต้การ

ควบคุมเดียวกัน 

ผลต่าง
จากการ
แปลงค่า

งบ
การเงนิ 

กาํไรสะสม 

ส่วนของผู้
ถือ

หุ้นส่วน
น้อย รวม 

หมาย
เหตุ 

จัดสรรเพื่อ
สาํรองตาม
กฎหมาย 

ส่วนที่ยังไม่
จัดสรร 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2552 479,937,265  297,427,100  67,693,059  14,704,932  617,937-   28,470,000  478,952,572  9,931,135  1,377,734,000  
การเรียกชําระค่าหุ้นของ 
    บริษัทย่อย - ส่วนของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย      -   -   -   -   -      -      -   4,500,000  4,500,000  
ลกูหนีค้่าหุ้นส่วนของผู้ ถือหุ้นส่วนน้อย  -     -       -          -      -        -      -   (1,000,000)  (1,000,000) 

รับชําระลกูหนีค้า่หุ้นจากผู้ ถือหุ้นส่วนน้อย   -       -    -   -     -     -   500,000   500,000  

จดัสรรเพื่อสํารองตามกฏหมาย 18   -      -        -           -       -   5,100,000    (5,100,000)       -          -   
ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงิน     -     -     -      -   (617,937)    -    -    -   (617,937)  
เงินปันผลจ่าย 17  -    -    -     -     -          -   (47,993,727)     -    (47,993,727) 
จําหน่ายเงินลงทนุในบริษัทย่อย      -   -        -      -    -     -        -   (5,665,309)  (5,665,309) 
กําไร(ขาดทนุ)สทุธิ         -          -      -       -    -    -   102,810,381   (299,813)  102,510,568  

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2552 479,937,265  297,427,100  67,693,059  14,704,932  -  33,570,000  528,669,226  7,966,013  1,429,967,595  

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2553 479,937,265  297,427,100  67,693,059  14,704,932  -  33,570,000 528,669,226 7,966,013 1,429,967,595 
จดัสรรเพื่อสํารองตามกฏหมาย 18    -   -     -       -     -     4,700,000  (4,700,000)      -         -   
กําไร (ขาดทนุ) สทุธิ   -     -       -    -    -     -   85,078,950  (4,169,784) 80,909,166  

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2552 479,937,265  297,427,100  67,693,059  14,704,932    -   38,270,000  609,048,176  3,796,229  1,510,876,761  

 
 
 

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

รายงานประจําปี 2553        

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกจิการ 
สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 

บาท 

ทุนที่ออกและ
ชาํระแล้ว 

ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น
สามัญ 

ส่วนเกนิทนุจาก
การ ตีราคาที่ดนิ 

กาํไรสะสม 

รวม 
หมาย
เหตุ 

จัดสรรเพื่อสาํรอง
ตามกฎหมาย ส่วนที่ยงัไม่จัดสรร 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2552    479,937,265            297,427,100         67,693,059               28,470,000    483,190,750    1,356,718,174  

จดัสรรเพื่อสํารองตามกฎหมาย 18                     -                              -                              -                  5,100,000       (5,100,000)                -   

เงินปันผลจ่าย 17                    -                              -                              -                              -        (47,993,727)    (47,993,727) 

กําไรสทุธิ                     -                              -                              -                              -              100,382,057     100,382,057  

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2552       479,937,265            297,427,100              67,693,059               33,570,000             530,479,080      1,409,106,504  

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2553  479,937,265            297,427,100    67,693,059               28,470,000             530,479,080   1,409,106,504 

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

เงินปันผลจ่าย 17                           -                              -                              -                              -      (47,993,727)    (47,993,727) 

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

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

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้
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บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) 
 

รายงานประจําปี 2553        

 

บริษัท  เอเซีย เมทลั  จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงนิสด 

สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 

บาท 

รวมงบการเงนิ งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

2553 2552 2553 2552 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน           
กําไรสทุธิก่อนภาษีเงินได้ 115,177,162 112,499,073  128,203,886    109,278,075  

รายการปรับกระทบกาํไรสุทธิเป็นเงนิสดได้มาจาก (ใช้ไปใน)       
กจิกรรมดาํเนินงาน     

  คา่เส่ือมราคา 55,238,249 36,751,076 51,484,139      26,296,315  

  กําไรจากการปรับมลูคา่เงินลงทนุชัว่คราว (569,021)      (315,515) (569,021)      (315,516) 

  ดอกเบีย้ค้างรับเงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั -                    -   (2,327,901)      (3,862,200) 

  หนีส้งสยัจะสญู 1,642,332      15,606,348  (4,283,375)      15,606,348  

กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทนุในบริษัทย่อย                       - (447,539) - 

  ขาดทนุจากการปรับลดมลูคา่สินค้าคงเหลือ(กลบัรายการ)        8,249,860     (92,971,442)  9,000,000      93,400,000  

  (กําไร) ขาดทนุจากการจําหน่ายท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 11,624,344 32,981 141,670 32,981 

  ขาดทนุท่ียงัไม่เกิดขึน้จากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 1,821,628 -  1,821,628 - 

  รายได้เงินปันผล -                    -   -                    -   

  รายการปรับปรุงจากรายการรวมกิจการท่ีอยู่ -     

  ภายใต้การควบคมุเดียวกนัรับรู้เป็นรายได้ -                    -   -                    -   

  ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน                       -          (617,937)  -                    -   

  คา่ใช้จ่ายดอกเบีย้ 40,975,281      23,285,954  40,975,281      27,148,086  

  กําไรจากกิจกรรมดําเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง   

          ในสินทรัพย์และหนีส้ินดําเนินงาน 210,911,147 93,822,998  224,446,307    80,784,089  

สินทรัพย์ดาํเนินงานลดลง (เพิ่มขึน้)     

  ลกูหนีก้ารค้า - กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั (6,247,280) 51,400,278 (4,636,153)      59,728,165 

  ลกูหนีก้ารค้า - กิจการอ่ืน (284,568,779) 77,081,968  (289,297,704)    82,886,166  

  มลูคา่งานท่ีเสร็จแตย่งัไม่เรียกเก็บ 2,850,188      4,063,909 -                    -   

  สินค้าคงเหลือ (456,676,816)  (312,095,247)  (462,063,026) (306,329,826)  

  งานระหวา่งก่อสร้างตามสญัญา 2,845,387      (6,304,077) -                    -   

  เงินทดรองจ่ายสําหรับการลงทนุในตา่งประเทศ -         937,206 -                    -   

  เงินจ่ายลว่งหน้าคา่สินค้า (154,805,976) (105,327,786)  (154,805,976)  (105,327,786)   

  ลกูหนีก้รมสรรพากร 9,843,762  (18,765,772)  9,989,029   (18,765,772)  

  สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 7,923,235      (7,669,801) 4,139,524 (5,054,820) 

  สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน 407,600          (344,148) 407,600           441,934  
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บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) 
 

รายงานประจําปี 2553        

บริษัท  เอเซีย เมทลั  จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 

สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 

บาท 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

2553 2552 2553  2552 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน (ต่อ)         

หนีส้ินดาํเนินงานเพิ่มขึน้ (ลดลง)         
  เจ้าหนีก้ารค้า - กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั (377,045) (4,039,965)  (1,091,718)     (2,692,053)  
  เจ้าหนีก้ารค้า - กิจการอ่ืน 21,721,828 4,694,934 30,517,682 (2,857,476) 
  เงินทดรองรับจากกรรมการ -          844,812  -                    -   
  เงินรับลว่งหน้าคา่สินค้า 24,244,130   (33,589,262)  24,244,130   (33,589,262)   

เงินรับลว่งหน้าคา่ก่อสร้าง (375,901) 8,039,879 - 
  หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน (6,690,809)     990,538 (7,291,073) 4,646,226 

เงนิสดรับ(จ่าย)จากการดาํเนินงาน (628,995,329) (246,259,536)  (625,441,378) (246,130,415)     
  จ่ายดอกเบีย้ (40,322,374)   (22,997,103) (40,322,374)   (26,859,235) 

รับคืนภาษีถกูหกั ณ ท่ีจ่าย 21,653,946 - 21,653,946 - 
  จ่ายภาษีเงินได้ (27,856,964) (1,636,187) (26,829,203) (522,427) 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน (675,520,721) (270,892,826) (670,939,009) (273,512,077)  

        

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน       

  เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้เงินลงทนุชัว่คราว (29,443,800) (75,711,604) (29,443,800) (75,711,604) 

  เงินฝากประจําท่ีติดภาระคํา้ประกนัลดลง (1,385,054)     84,027,003  (480,054)     84,027,003  
  เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่บคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั (45,754)        (53,418) 78,454,245        (53,418) 

เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทนุในบริษัทย่อย - 3,166,932 - 3,340,897 
  เงินสดจ่ายเพ่ือลงทนุในบริษัทย่อย -                    -   -   (6,993,172) 

  
เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ (ขอ้มูลกระแสเงินสด
เพ่ิมเติม) (143,977,063) (120,096,914) (174,704,403) (113,052,886) 

  เงินสดรับจากการจําหน่าย 
       สินทรัพย์รอการจําหน่าย 69,376,845 2,075,819  27,539,111       1,021,419  

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมลงทนุ     (105,474,826) (106,592,182) (98,634,901) (107,421,761)  
    

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ       
  เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพ่ิมขึน้(ลดลง) 818,483,807 461,114,294 818,483,807 (461,114,294) 
  เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน   -   -   -  
  เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  (25,000,000) (12,500,000)   (25,000,000) (12,500,000)   

  
เงินสดรับจากการชําระคา่หุ้นของสว่นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยของบริษัท
ย่อย -  4,000,000 -   

  เงินสดจ่ายปันผล - (47,993,727) - (47,993,727) 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมจัดหาเงนิ 793,483,807 404,620,567 793,483,807 (400,620,567)  
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บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) 
 

รายงานประจําปี 2553        

 

บริษัท  เอเซีย เมทลั  จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 

สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 

บาท 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

2553 2552 2553  2552  

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดลดลง - สุทธิ 12,488,260        (27,135,559) 23,909,897        19,686,729 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัต้นปี 73,524,118          46,388,559  58,583,867     38,897,138  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสิน้ปี 86,012,378          73,524,118  82,493,764 58,583,867  

      

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิ่มเตมิ - - - 

1. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด       

  เงินสด 78,962                 74,182  74,182 74,182  

  เงินฝากออมทรัพย์ 54,061,752          48,456,424  50,547,918     36,168,713  

  เงินฝากกระแสรายวนั 31,871,664          24,993,512  31,871,664       22,340,972  

            รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 86,012,378          73,524,118 82,493,764 
   

58,583,867  

      

2. ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์       
รายละเอียดท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ท่ีได้มาในระหวา่งปีมีดงันี ้       
  ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ท่ีได้มาระหว่างปี (145,224,628)      (133,816,515) (145,210,327)  (156,332,747) 

  
ปรับปรุง เจ้าหนีจ้ากการซือ้ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์
เพ่ิมขึน้ (2,182,379)           13,745,714  (32,924,020)      43,305,974  

               หนีส้ินตามสญัญาเช่าซือ้ลดลง 3,429,944          (26,113) 3,429,944          (26,113) 
  เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ (143,977,063)      (120,096,914) (174,704,403)      (113,052,886) 
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บริษัท เอเซีย เมทลั จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
1. ข้อมูลทั่วไป 
 

บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) ได้จดทะเบียนเข้าเป็นบริษัทในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2547 บริษัทมีที่อยู่ตามท่ีได้จด
ทะเบียนไว้ที่ เลขท่ี 55, 55/1 หมู่ 2 ซอยวดัหนามแดง ถนนศรีนครินทร์ ตําบลบางแก้ว อําเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ และมีโรงงาน
สาขา ตัง้อยู่เลขท่ี 90/1 หมูท่ี่ 10 ถนน 331 ตําบลสระส่ีเหลี่ยม อําเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบรีุ 
 
บริษัทดําเนินธุรกิจหลกัในธุรกิจผลิตและจําหน่าย ผลิตภณัฑ์เหล็กแปรรูป และบริษัทย่อยประกอบธุรกิจรับติดตัง้โครงสร้างเหล็ก และ
รับเหมาก่อสร้างโรงงาน  

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

2. เกณฑ์การจดัทาํงบการเงนิ 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนีไ้ด้จดัทําขึน้ตามหลกัการบญัชีที่รับรองทัว่ไปในประเทศไทยภายใต้พระราชบญัญติัการบญัชี 
พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายความถึงมาตรฐานการบญัชีที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 และตามข้อกําหนดของ
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยการจดัทําและนําเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

การจัดทํางบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยซึ่งกําหนดให้ฝ่ายบริหารประมาณการและกําหนด
สมมติฐานท่ีเก่ียวข้องอนัจะมีผลตอ่ตวัเลขของสินทรัพย์และหนีส้ินรวมทัง้เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัสินทรัพย์และหนีส้ินท่ีอาจเกิดขึน้ ณ วนัท่ีใน
งบการเงิน และข้อมลูรายได้และค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาที่เสนอ งบการเงินดงักล่าว ตวัเลขท่ีเกิดขึน้จริงอาจแตกต่างจากตวัเลขประมาณ
การ ถึงแม้วา่ฝ่ายบริหารได้จดัทําตวัเลขประมาณการขึน้จากความเข้าใจในเหตกุารณ์และสิ่งท่ีได้กระทําไปในปัจจบุนัอย่างดีที่สดุแล้ว 

 
งบการเงินรวมนีไ้ด้จดัทําขึน้โดยรวมงบการเงินของบริษัท  เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อยซึง่บริษัทมีส่วนร่วมในการควบคมุ
ดงันี ้

 ประเทศท่ีจด
ทะเบียน 

 วนัท่ีเร่ิมมี อตัราร้อยละของการถือหุ้น 

ช่ือบริษัท ประเภทกิจการ อํานาจควบคมุ 2553 2552 
      
1.   บจก. เอส ท ีซ ีสตีล ประเทศไทย ผลิตและจําหน่าย

ผลิตภณัฑ์เหลก็ 
ไตรมาส 4 ปี 

2546 
100 100 

  
2.   บจก. เอเซีย เมทลัแฟบบริเคชัน่ ประเทศไทย รับเหมาก่อสร้าง

โรงงาน 
ไตรมาส 3 ปี 

2551 
55 55 
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2. เกณฑ์การจดัทาํงบการเงนิ (ต่อ) 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จดัทําขึน้โดยใช้เกณฑ์ราคาทนุเดิมในการวดัมลูค่าขององค์ประกอบของ         งบการเงิน 
ยกเว้นท่ีเปิดเผยไว้เป็นอย่างอ่ืนในนโยบายการบญัชี 

 
รายการบญัชีที่สําคญัระหวา่งบริษัทและบริษัทย่อยที่รวมในงบการเงินรวมได้หกักลบลบกนัแล้ว 
เ พ่ือความสะดวกของผู้ ใ ช้งบการเ งินรวมและงบการเ งินเฉพาะกิจการ  จึงได้มีการแปลงบการเ งินเป็นภาษาอังกฤษจาก 
งบการเงินท่ีจดัทําเป็นภาษาไทย 

 
3. การประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่ 
 

มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ และมาตรฐานการบัญชีและแม่บทการบัญชีที่มีการปรับปรุง 
 
ก) แม่บทการบัญชี 

 
แม่บทการบัญชีฉบับปรับปรุงซึ่งประกาศโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ เม่ือวันที่ 26 พฤษภาคม 2553 มีผลบังคับใช้ตัง้แต่วันท่ี 26 
พฤษภาคม 2553 
 

ข) มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ และมาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุง 
 
มาตรฐานการบญัชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการบญัชีที่มีการปรับปรุง ซึ่งประกาศโดยสภา
วิชาชีพบญัชีฯ ซึ่งจะมีผลบงัคบัใช้สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีที่เร่ิมต้นในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2554 และวนัท่ี 1 มกราคม 
2556 และกลุม่บริษัทยงัไมไ่ด้นํามาถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช้ มีดงัตอ่ไปนี ้
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3. การประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่ (ต่อ) 
 

ข) มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ และมาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุง (ต่อ) 
 

มีผลบงัคบัใช้สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีที่เร่ิมต้นในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2554 
 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองการนําเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองสินค้าคงเหลือ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองงบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2552) เ ร่ืองนโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี 

และข้อผิดพลาด 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองเหตกุารณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองสญัญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองสญัญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองรายได้ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 เร่ืองผลประโยชน์ของพนกังาน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองต้นทนุการกู้ ยืม 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 
 มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 26   เร่ืองการบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองเงินลงทนุในบริษัทร่วม 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29  เร่ืองการรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองสว่นได้เสียในการร่วมค้า 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองกําไรตอ่หุ้น 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองงบการเงินระหวา่งกาล 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองการด้อยคา่ของสินทรัพย์ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองประมาณการหนีส้ิน และหนีส้นิท่ีอาจเกิดขึน้ และสินทรัพย์              

ที่อาจเกิดขึน้ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองสินทรัพย์ไมมี่ตวัตน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 2 เร่ืองการจ่ายโดยให้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองการรวมธรุกิจ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองสินทรัพย์ไมห่มนุเวียนท่ีถือไว้เพ่ือขายและการดําเนินงาน 

ที่ยกเลกิ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 6  เร่ืองการสํารวจและประเมินคา่แหลง่ทรัพยากรแร่ 
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3. การประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่ (ต่อ) 
 

ข) มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ และมาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุง (ต่อ) 
 

มีผลบงัคบัใช้สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีที่เร่ิมต้นในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2556 
 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 เร่ืองภาษีเงินได้ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองการบญัชีสําหรับเงินอดุหนนุจากรัฐบาล และการเปิดเผยข้อมลู

เก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา

ตา่งประเทศ 

ฝ่ายบริหารของบริษัทอยู่ระหวา่งการประเมินตวัเลขผลกระทบตอ่งบการเงินในปีที่เร่ิมใช้มาตรฐานการบญัชีฉบบั  12  เร่ืองภาษีเงินได้ และ
ฉบบัที่ 19 เร่ืองผลประโยชน์พนกังาน  

 
ฝ่ายบริหารของบริษัทได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2552) ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2552)         ฉบับท่ี 7 
(ปรับปรุง 2552) ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2552) ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2552) ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2552) ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2552) ฉบบัท่ี 
23 (ปรับปรุง 2552) ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2552) ฉบบัที่ 26 (ปรับปรุง 2552) ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2552) ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2552) ฉบบั
ที่ 33 (ปรับปรุง 2552) ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2552)       ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2552) ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2552) และฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 
2552) ข้างต้นจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินสําหรับปีที่เร่ิมใช้มาตรฐานการบญัชีดงักล่าว ส่วนมาตรฐานการบญัชี
และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ีเหลือไมเ่ก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจของบริษัท 

 
4. สรุปนโยบายการบัญชีที่สาํคัญ 
 

นโยบายการบญัชีที่สําคญัท่ีใช้ในการจดัทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีดงัตอ่ไปนี ้
 
4.1 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

 
บริษัทย่อยหมายถึงบริษัทท่ีบริษัทใหญ่ในกลุ่มบริษัท มีสิทธิออกเสียงทัง้ทางตรงและทางอ้อมมากกว่ากึ่งหนึ่งของสิทธิในการออก
เสียงทัง้หมด หรือมีอํานาจในการควบคมุนโยบายการเงินและการดําเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทย่อยดงักล่าวได้ถกูนํามารวมใน
การจดัทํางบการเงิน โดยเร่ิมตัง้แต่วนัท่ีบริษัทใหญ่มีอํานาจควบคมุ จนถึงวนัท่ีบริษัทย่อยดงักล่าวได้ขายออกไปรายการและยอด
คงเหลือระหวา่งกลุม่บริษัท ตลอดจนกําไรขาดทนุท่ียงัไมเ่กิดขึน้ได้ตดัออกจากงบการเงินรวมนีแ้ล้ว นโยบายการบญัชีสําหรับบริษัท
ย่อยจะเปลี่ยนแปลงเพ่ือใช้นโยบายการบญัชีเดียวกบักลุ่มบริษัทในการจดัทํางบการเงินรวม ข้อมลูเก่ียวกับส่วนของผู้ ถือหุ้นส่วน
น้อยได้แสดงเป็นรายการแยกตา่งหากในงบดลุรวมและงบกําไรขาดทนุรวม 
 
 
เงินลงทนุในบริษัทย่อยแสดงในงบการเงินเฉพาะบริษัทโดยแสดงด้วยวิธีราคาทนุสทุธิจากการด้อยคา่ (ถ้ามี) 
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4. นโยบายการบัญชีที่สาํคัญ (ต่อ) 

 
4.2 เงนิลงทุนในบริษัทร่วม 
 

เงินลงทนุในบริษัทร่วมแสดงในงบการเงินรวมโดยใช้วิธีส่วนได้เสียและแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยวิธีราคาทนุสทุธิจากค่า
เผ่ือการด้อยค่า (ถ้ามี) เงินลงทนุในบริษัทร่วมดงักล่าวเป็นการลงทนุในกิจการท่ีกลุ่มบริษัทถือหุ้นระหว่างร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 
ของสิทธิในการออกเสียงทัง้หมด และกิจการท่ีกลุ่มบริษัทมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัแต่ไม่ถึงกบัควบคมุ กําไรขาดทนุท่ียงัไม่
เกิดขึน้ได้ตดัออกจากงบการเงินนีแ้ล้ว เว้นแตมี่หลกัฐานว่าสินทรัพย์ที่โอนระหว่างกนัเกิดการด้อยค่า เงินลงทนุในบริษัทร่วมรวมถึง
ค่าความนิยมท่ีเกิดจากการลงทนุเม่ือได้มา วิธีส่วนได้เสียจะไม่นํามาใช้เม่ือมลูค่าเงินลงทนุในบริษัทร่วมเป็นศนูย์ เว้นแต่ผู้ลงทนุมี
ภาระผกูพนัหรือต้องจ่ายเงินเพ่ือชําระภาระผกูพนัของบริษัทร่วมซึง่บริษัทได้คํา้ประกนัหรือให้การยินยอมไว้ 

 
4.3 การแปลงค่าเงนิตราต่างประเทศ 

 
กลุ่มบริษัทแปลงค่ารายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศท่ีเกิดขึน้ให้เป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัท่ีที่เกิดรายการและ
แปลงค่าสินทรัพย์และหนีส้ินท่ีเป็นตวัเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีในงบดลุให้เป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปลี่ยน ณ วนั
นัน้ กําไรและขาดทนุท่ีเกิดจากรับหรือจ่ายชําระท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศและท่ีเกิดจากการแปลงค่าสินทรัพย์และหนีส้ินท่ีเป็นตวั
เงินดงักลา่ว ได้บนัทกึทนัทีในงบกําไรขาดทนุ  

รายการในงบกําไรขาดทนุและงบกระแสเงินสดของหน่วยงานต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียนถวัเฉลี่ยใน
ระหว่างปี รายการในงบดลุแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัท่ีในงบดลุ ผลต่างจากการแปลงค่าท่ีเกิดจากการ
แปลงคา่ของเงินลงทนุสทุธิในหน่วยงานตา่งประเทศได้รวมไปยงัสว่นของผู้ ถือหุ้น 

 
4.4 เคร่ืองมือทางการเงนิ 

 
สินทรัพย์ทางการเงินท่ีแสดงในงบดลุ ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทนุชัว่คราว ลกูหนีก้ารค้า และเงินให้
กู้ ยืม หนีส้ินทางการเงินท่ีแสดงในงบดลุประกอบด้วย เจ้าหนีก้ารค้า เจ้าหนีอ่ื้น หนีส้ินภายใต้สญัญาเช่าและเงินกู้ ยืม ซึ่งนโยบาย
การบญัชีเฉพาะสําหรับรายการแตล่ะรายการได้เปิดเผยแยกไว้ในแตล่ะหวัข้อท่ีเก่ียวข้อง  
 

4.5 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทนุระยะสัน้ท่ีมีสภาพคล่องสงู             ซึ่งถึง
กําหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไมเ่กิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีได้มาและไมมี่ข้อจํากดัในการเบิกใช้ 

 
4.6 เงนิลงทุนช่ัวคราว 
 

เงินลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมที่บริษัทถือเป็นหลกัทรัพย์เพ่ือค้า แสดงตามมลูค่ายติุธรรม ณ วนัสิน้ปี รายการกําไรและ
รายการขาดทนุทัง้ท่ีเกิดขึน้จริงและยงัไมเ่กิดขึน้จริงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงมลูคา่ยติุธรรมของเงินลงทนุเพ่ือค้าแสดงไว้ในงบกําไร
ขาดทนุ 
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4. นโยบายการบัญชีที่สาํคัญ (ต่อ) 
 

4.7 ลูกหนีก้ารค้า 
 

ลกูหนีก้ารค้าแสดงด้วยมลูค่าท่ีจะได้รับ ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วนัสิน้ปี หนีส้ญูที่เกิดขึน้
ในระหว่างปีตดัเป็นค่าใช้จ่ายทนัทีที่เกิดขึน้ กลุ่มบริษัทประมาณค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู โดยอาศยัการประเมินผลของฝ่ายบริหาร
เก่ียวกบัความสญูเสียท่ีอาจจะเกิดขึน้ จากยอดลกูหนีท้ี่คงค้างอยู่ ณ วนัสิน้ปี การประเมินผลดงักล่าวได้คํานึงถึงประสบการณ์การ
ชําระเงินในอดีตและปัจจยัอย่างอ่ืน ซึง่รวมทัง้การเปลี่ยนแปลงในสว่นประกอบและปริมาณของลกูหนี ้ความสมัพนัธ์ของยอดคา่เผ่ือ
หนีส้งสยัจะสญูตอ่ยอดลกูหนี ้ตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกิจภายในประเทศ 

 
4.8 สนิค้าคงเหลือ 
 

สินค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทนุหรือมลูค่าสทุธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ํากว่า ราคาทนุของสินค้าคํานวณโดยวิธีถวัเฉลี่ยถ่วง
นํา้หนกั ต้นทนุในการซือ้ประกอบด้วยราคาซือ้ และคา่ใช้จ่ายทางตรงท่ีเก่ียวข้องกบัการซือ้สินค้านัน้ เช่น ค่าภาษี อากร ค่าขนส่งหกั
ด้วยส่วนลดและเงินท่ีได้รับคืนจากการซือ้สินค้า ต้นทนุของสินค้าสําเร็จรูปและงานระหว่างทํา ประกอบด้วย ค่าวตัถุดิบ ค่าแรง
ทางตรง คา่ใช้จ่ายอ่ืนทางตรง และคา่โสหุ้ยในการผลิตซึง่ปันสว่นตามเกณฑ์การดําเนินงานตามปกติ มลูค่าท่ีจะได้รับประมาณจาก
ราคาท่ีคาดวา่จะขายได้ตามปกติของธรุกิจหกัด้วยคา่ใช้จ่ายท่ีจําเป็นเพ่ือให้สินค้านัน้สําเร็จรูปและคา่ใช้จ่ายในการขาย 

 
4.9 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

 
ที่ดิน แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมที่ขึน้อยู่กับราคาประเมินโดยผู้ ประเมินราคาอิสระ โดยจะมีการประเมินทุกห้าปี สําหรับอาคาร 
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ รับรู้เม่ือเร่ิมแรกตามราคาทนุหกัด้วยคา่เส่ือมราคาสะสม 

  
การเพ่ิมขึน้ของราคาตามบญัชีที่เป็นผลมาจากการตีราคาใหม่ของที่ดินจะแสดงเป็นส่วนเกินทนุจากการตีราคาท่ีดินแสดงอยู่ในส่วน
ของผู้ ถือหุ้น การลดลงในมลูค่าของท่ีดินท่ีเคยมีการตีราคาเพ่ิมจะนําไปหกั ส่วนเกินทนุจากการตีมลูค่าท่ีดินได้ไม่เกินจํานวนซึง่เคยตี
ราคาเพ่ิมของท่ีดินชนิดเดียวกนั สําหรับสว่นท่ีเกินกวา่นัน้จะรับรู้ เป็นคา่ใช้จ่ายทนัทีในงบกําไรขาดทนุ 
 
ในกรณีที่ราคาตามบญัชีสงูกวา่มลูคา่ท่ีคาดวา่จะได้รับคืนซึง่คํานวณจากมลูค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะเกิดในอนาคต
จากการใช้สินทรัพย์อย่างต่อเน่ือง หรือจํานวนที่จะได้รับจากการจําหน่ายสินทรัพย์หกัด้วยต้นทนุจากการจําหน่ายสินทรัพย์นัน้
แล้วแตจํ่านวนใดจะสงูกวา่ ราคาตามบญัชีจะถกูปรับลดให้เทา่กบัมลูคา่ท่ีคาดวา่จะได้รับคืน 
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4.9 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 
 

คา่เส่ือมราคาคํานวณโดยวิธีเส้นตรง เพ่ือลดราคาตามบญัชีของสินทรัพย์แตล่ะชนิด ตามอายกุารใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์
ดงัตอ่ไปนี ้ยกเว้นท่ีดินซึง่มีอายกุารใช้งานไมจํ่ากดั 

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

 
กําไรขาดทุนจากการขายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์กําหนดขึน้จากราคาตามบัญชี และได้รวมอยู่ในการคํานวณกําไรจากการ
ดําเนินงาน  
 

4.10 การบัญชีสาํหรับสัญญาเช่าระยะยาว 
 

สญัญาเช่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้ เช่าถือเป็น
สญัญาเช่าการเงิน สญัญาเช่าการเงินจะบนัทกึเป็นรายจ่ายฝ่ายทนุตามมลูคา่ปัจจบุนัสทุธิของจํานวนเงินท่ีต้องจ่ายตามสญัญาเช่า 
โดยจํานวนเงินท่ีต้องจ่ายจะปันส่วนระหว่างหนีส้ินและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพ่ือให้ได้อตัราดอกเบีย้คงท่ีต่อหนีส้ินคงค้างอยู่ ภาระ
ผกูพนัตามสญัญาเช่าหกัค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหนีส้ินระยะยาว ส่วนดอกเบีย้จ่ายจะบนัทึกในงบกําไรขาดทนุตลอด
อายขุองสญัญาเช่า สินทรัพย์ที่เกิดจากสญัญาเช่าการเงินจะคิดคา่เส่ือมราคาตลอดอายกุารใช้งานของสินทรัพย์นัน้ 
 

4.11 สัญญาก่อสร้าง 
 
รายได้คา่ก่อสร้างและต้นทนุคา่ก่อสร้างรับรู้ด้วยวิธีอ้างอิงกบัขัน้ความสําเร็จของงาน กลุม่บริษัทประเมินขัน้ความสําเร็จของงาน
ตามการประเมินของวิศวกร รายการขาดทนุท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้จะรับรู้เป็นคา่ใช้จ่ายทนัทีเม่ือคอ่นข้างแน่ชดัวา่ต้นทนุคา่ก่อสร้าง
ทัง้หมดจะมากกวา่รายได้จากการก่อสร้างทัง้หมดท่ีจะได้รับ  
 
เงินค่างวดส่วนท่ีเก็บได้เกินกว่าอตัราส่วนของงานท่ีทําเสร็จจะบนัทึกเป็นค่างวดท่ียงัไม่รับรู้เป็นรายได้และอตัราส่วนของงานท่ีทํา
เสร็จสงูกว่าเงินค่างวดท่ีถึงกําหนดชําระจะบนัทึกเป็นมลูค่างานที่เสร็จแต่ยงัไม่ได้เรียกเก็บ ทัง้นีร้ายการดงักล่าวจะไม่รวมค่างวดท่ี
ค้างชําระเกินกวา่ 3 งวด 
 

ต้นทนุก่อสร้างประกอบด้วย ค่าวสัด ุค่าแรงงานทางตรง และโสหุ้ยในการก่อสร้าง ส่วนค่าใช้จ่ายทัว่ไปและค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
กลุม่บริษัทถือเป็นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทนุในปีที่เกิดขึน้ ต้นทนุงานก่อสร้างท่ีจดัสรรเข้าเป็นต้นทนุในการบริการแล้วแต่ยงัไม่ถึง
กําหนดชําระตามสญัญาแสดงไว้เป็น “ต้นทนุท่ียงัไม่ถึงกําหนดชําระ” ในงบดลุ ต้นทนุท่ีเกิดขึน้ในระหว่างปีซึง่เก่ียวข้องกบักิจกรรม
ในอนาคตตามสญัญาไมไ่ด้รวมอยู่ในต้นทนุคา่ก่อสร้างและจะแสดงเป็น “งานระหวา่งก่อสร้างตามสญัญา” 
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4. นโยบายการบัญชีที่สาํคัญ (ต่อ) 

 
4.12 การรับรู้รายได้ 

 
กลุม่บริษัทรับรู้รายได้จากการขายและบริการเม่ือสง่มอบสินค้าและลกูค้ายอมรับสินค้านัน้ หรือเม่ือได้ให้บริการแก่ลกูค้าแล้ว รายได้
จากการขายเป็นจํานวนท่ีสุทธิจากภาษีขายและส่วนลด รายการขายท่ีเกิดขึน้ระหว่างกลุ่มบริษัท ได้ตดับญัชีแล้วเพ่ือจัดทํางบ
การเงินรวม 

 
รายได้ดอกเบีย้รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง 
 

4.13 บุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกัน 
 
บคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนักบับริษัทหมายถึงบคุคลหรือกิจการท่ีมีอํานาจควบคมุบริษัท ถกูควบคมุโดยบริษัทไม่ว่า จะเป็นโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท รวมถึงบริษัทท่ีทําหน้าท่ีถือหุ้น บริษัทย่อย และกิจการท่ีเป็น
บริษัทย่อยในเครือเดียวกนั นอกจากนีบ้คุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัยงัหมายรวมถึง บริษัทร่วมและบคุคลซึ่งถือหุ้นท่ีมีสิทธิออก
เสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญักับ บริษัทผู้บริหารสําคญั กรรมการหรือ พนกังานของบริษัท 
ตลอดทัง้สมาชิกในครอบครัวท่ีใกล้ชิดกบับคุคลดงักลา่ว และกิจการท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลเหลา่นัน้ 
 
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันกับบริษัทแต่ละรายการ บริษัทคํานึงถึงเนือ้หาของ
ความสมัพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 

 
4.14  ประมาณการหนีส้นิ   

 
กลุ่มบริษัทจะบนัทึกประมาณการหนีส้ินเม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ของภาระผูกพนัในปัจจุบนัตามกฎหมายหรือจากการ
อนมุานอนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากเหตกุารณ์ในอดีต ภาระผกูพนัดงักล่าวคาดว่าจะส่งผลให้ต้องเกิดการไหลออกของทรัพยากรเพ่ือ
จ่ายชําระภาระผกูพนัและจํานวนท่ีต้องจ่ายสามารถประมาณการได้อย่างน่าเช่ือถือ รายจ่ายท่ีจะได้รับคืนบนัทึกเป็นสินทรัพย์แยก
ตา่งหากเม่ือการได้รับคืนคาดวา่จะได้รับอย่างแน่นอนเม่ือได้จ่ายชําระประมาณการหนีส้ินไปแล้ว 

 
4.15  ข้อมูลจาํแนกตามส่วนงาน  

 
ส่วนงานธุรกิจเป็นส่วนประกอบท่ีจดัหาผลิตภณัฑ์หรือให้บริการที่มีความเส่ียงและผลตอบแทนที่แตกต่างไปจากความเสี่ยงและ
ผลตอบแทนของผลิตภณัฑ์หรือบริการที่ให้ของส่วนธุรกิจอ่ืน ส่วนงานภมิูศาสตร์เป็นส่วนประกอบท่ีจดัหาผลิตภณัฑ์หรือให้บริการ
ภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจท่ีเฉพาะเจาะจงซึ่งผลิตภณัฑ์และบริการที่ให้มีความเสี่ยงและผลตอบแทนท่ีแตกต่างไปจาก
ความเส่ียงและผลตอบแทนของสว่นประกอบท่ีดําเนินงานภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจอ่ืน 
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5.  ลูกหนีก้ารค้า - สุทธิ  
 บาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2553  2552  2553  2552 

กจิการที่เกี่ยวข้องกัน        
ลกูหนีก้ารค้า 6,453,265  156,469  5,331,871  646,202 
เช็ครับลงวนัท่ีลว่งหน้า -  49,516  -  49,516 
      รวม 6,453,265  205,985  5,331,871  695,718 

กจิการอื่น        
ลกูหนีก้ารค้า 586,876,580  355,523,014  579,635,895  343,826,715 
เช็ครับลงวนัท่ีลว่งหน้า 177,052,136  123,836,923  171,452,136  117,963,612 
      รวม 763,928,716  479,359,937  751,088,031  461,790,327 
หกั  คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (100,496,851)  (98,854,519)  (88,976,985)  (93,260,360) 
ลกูหนีก้ารค้า - สทุธิ 663,431,865  380,505,418  662,111,046  368,529,967 

ลกูหนีแ้ละตัว๋เงินรับการค้า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 แยกตามอายหุนีท้ี่ค้างชําระได้ดงันี ้
 บาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2553  2552  2553  2552 

กจิการที่เกี่ยวข้องกัน        
ยงัไมถ่ึงกําหนดชําระ 4,909,763  49,516  4,909,763  - 
เกินกําหนดชําระ        

ไมเ่กิน 3 เดือน 47,696  76,382  47,696  227,491 
3 – 6 เดือน -  80,087  -  468,227 
6 – 12 เดือน 1,495,806  -  2,820  - 
เกินกวา่ 12 เดือน -  -  371,592  - 
รวม 6,453,265  205,985  5,331,871  695,718 

กจิการอื่น        
ยงัไมถ่ึงกําหนดชําระ 503,348,523  230,028,269  503,348,523  227,610,674 
เกินกําหนดชําระ        

ไมเ่กิน 3 เดือน 154,282,996  130,245,100  153,952,803  126,632,099 
3 - 6 เดือน 285,568  31,372,680  285,568  25,427,825 
6 - 12 เดือน 2,693,603  1,268,258  2,693,603  1,268,258 
เกินกวา่ 12 เดือน 103,318,026  86,445,630  90,807,534  80,851,471 
รวม 763,928,716  479,359,937  751,088,031  461,790,327 

หกั  คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (100,496,851)  (98,854,519)  (88,976,985)  (93,260,360) 
สทุธิ 663,431,865  380,505,418  662,111,046  368,529,967 
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6.  มูลค่างานที่เสร็จแต่ยงัไม่เรียกเกบ็ / ค่างวดที่ยงัไม่ได้รับรู้เป็นรายได้ 
 

 บาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2553  2552  2553  2552 

        

รวมจํานวนเงินตามที่ได้ทําสัญญารับจ้างก่อสร้าง
แล้ว 88,056,186 

 
87,454,263 

 
- 

 
- 

        
มลูคา่ของงานที่รับรู้เป็นรายได้แล้วจนถึงปัจจบุนั 57,930,880  57,001,901  -  - 
หกั  คา่งวดท่ีถึงกําหนดชําระแล้ว (57,930,880)  (54,151,713)  -  - 
 -  2,850,188  -  - 

รายการดงักลา่วประกอบด้วย          
มลูคา่งานท่ีเสร็จแตย่งัไมเ่รียกเก็บ -  3,163,641  -  - 
คา่งวดท่ียงัไมไ่ด้รับรู้เป็นรายได้ -  (313,453)  -  - 

สทุธิ -  2,850,188  -  - 
 
7.  สนิค้าคงเหลือ - สุทธิ 
 
 บาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2553  2552  2553  2552 
        
สินค้าสําเร็จรูป  523,055,287  411,044,529  520,752,645  404,564,191 
งานระหวา่งทํา 5,108,867  10,132,956  5,108,867  10,132,956 
วตัถดิุบ  716,696,501  367,031,719  713,591,566  362,718,270 
วสัดสุิน้เปลือง 1,832,197  1,806,832  1,659,279  1,633,914 
    รวม 1,246,692,852  790,016,036  1,241,112,357  779,049,331 
หกั คา่เผ่ือการลดมลูคา่สินค้าคงเหลือ (10,311,798)  (2,061,938)  (10,000,000)  (1,000,000) 
    สทุธิ 1,236,381,054  787,954,098  1,231,112,357  778,049,331 
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8.   งานระหว่างก่อสร้างตามสัญญา  
 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 งานระหวา่งก่อสร้างตามสญัญามีรายละเอียดดงันี ้
 บาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2553  2552  2553  2552 
ต้นทนุการให้บริการ         

- ต้นทนุท่ีถึงกําหนดชําระจนถึงสิน้ปี  53,939,715  54,434,335  -  - 
- ต้นทนุท่ียงัไมถ่ึงกําหนดชําระ -  -  -  - 

รวมต้นทนุการให้บริการ 53,939,715  54,434,335  -  - 
หกั ต้นทนุในการให้บริการที่รับรู้แล้ว (49,442,537)  (47,091,770)  -  - 
งานระหวา่งก่อสร้างตามสญัญา 4,497,178  7,342,565  -  - 
 
9.   สนิทรัพย์รอการจาํหน่าย – สุทธิ 
 

ตามมติที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นวนัท่ี 26 มีนาคม 2551 ได้มีมติอนมุติัให้บริษัท และบริษัท เอส ที ซี สตีล จํากดั ซึง่เป็นบริษัทย่อยจําหน่าย
ที่ดินและอาคารให้กบับริษัทท่ีเก่ียวข้องกันในราคาจําหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่ต่ํากว่าราคาประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระ โดยบริษัท และ
บริษัทย่อย ได้ทําสญัญาจะซือ้จะขายสินทรัพย์ดงักลา่วแล้ว ตามรายละเอียดดงันี ้

 
 ตามสญัญาจะซือ้จะขายท่ีดิน  ลงวนัท่ี  28  มกราคม  2551  บริษัท เอส ที ซี สตีล จํากดั  จําหน่ายท่ีดิน  ให้กบับริษัท  ทวีโชค 

พาณิช จํากดั ในราคา 38.36 ล้านบาท  
 
 ตามสญัญาจะซือ้จะขายอาคารโรงงาน ลงวนัท่ี 28 มกราคม 2551 บริษัท เอเซีย เมทลั จํากัด (มหาชน) จําหน่ายอาคาร

โรงงาน ให้กบับริษัท ทวีโชค พาณิช จํากดั ในราคา 26.30 ล้านบาท  
 
ในระหว่างปี บริษัทและบริษัทย่อยได้ทําสญัญาขายและโอนกรรมสิทธ์ิสินทรัพย์รอการจําหน่ายให้แก่ผู้ ซือ้แล้วตามสญัญาลงวนัท่ี 27 
พฤษภาคม 2553 กลุ่มบริษัทบนัทึกกําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์ดงักล่าวจํานวน 6,282,066 บาทในงบการเงินรวมและจํานวน 
653,731 บาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ  
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10.  เงนิฝากประจาํที่ตดิภาระคํา้ประกัน 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีเงินฝากประจํากบัธนาคารพาณิชย์หลายแห่งจํานวนเงิน 17.59 ล้านบาท และ 16.18 
ล้านบาทตามลําดบั (31 ธันวาคม 2552: 16.20 ล้านบาทและ 15.70 ล้านบาทในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) เงินฝาก
ประจําดงักลา่วได้นําไปเป็นหลกัทรัพย์เพ่ือคํา้ประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน (หมายเหต ุ13) และคํา้
ประกนัการจ่ายชําระคา่ใช้ไฟฟ้าของบริษัทและบริษัทย่อย  
 

11. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม   

 เงินลงทนุท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
   บาท 

 ทุนที่ชาํระแล้ว  อัตราร้อยละของการถอืหุ้น มูลค่าเงนิลงทุนตามวธีิราคาทุน  

 2553 2553 2552 2553 2552 

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

    31,000,000 31,000,000 
บริษัทร่วม       
บจก. สางสินค้าผ่านแดนเวียงจนัท์ USD 500,000 40 40 6,686,323 6,686,323 
     รวม เงนิลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม    37,686,323 37,686,323 

 

 เงินลงทนุท่ีแสดงในงบการเงินรวมมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
   บาท 

 ทุนที่ชาํระแล้ว  อัตราร้อยละของการถอืหุ้น มูลค่าเงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย 

 2553 2553 2552 2553 2552 

บริษัทร่วม       
บจก. สางสินค้าผ่านแดนเวียงจนัท์ USD 500,000 40 40 5,786,715 5,786,715 
     รวม เงนิลงทุนในบริษัทร่วม    5,786,715 5,786,715 

 
บริษัทย่อยและบริษัทร่วมทัง้สามบริษัทมีลกัษณะการดําเนินธรุกิจดงัตอ่ไปนี ้; 
 
1) บริษัท เอส ที ซี สตีล จํากดั ดําเนินธรุกิจหลกัในธรุกิจผลิตและรับจ้างผลิตเหลก็ทอ่และเหลก็ตวัซี  
2) บริษัท เอเซีย เมทลัแฟบบริเคชัน่ จํากดั ดําเนินธรุกิจหลกัในธรุกิจให้บริการประกอบติดตัง้โครงสร้างเหลก็และก่อสร้างโรงงาน  
3) บริษัท สางสินค้าผ่านแดนเวียงจนัท์ จํากดั เป็นบริษัทจดทะเบียนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดําเนินธุรกิจหลกัใน

ธรุกิจให้บริการระบบคลงัสินค้าปลอดภาษีที่ดา่นชายแดนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 บริษัท
ดงักลา่วยงัไมเ่ร่ิมดําเนินธรุกิจ 
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11. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม (ต่อ) 

 
ในระหว่างปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 บริษัท เอเซีย เมทลัแฟบบริเคชัน่ จํากดั ซึง่เป็นบริษัทย่อยได้เรียกชําระค่าหุ้นเพ่ิมเติมจาก
เดิมร้อยละ 25 เป็นร้อยละ 50 ของทนุจดทะเบียน คิดเป็นหุ้นสามญัท่ีเรียกชําระเพ่ิมจากเดิมหุ้นละ 25 บาท เป็น หุ้นละ 50 บาท บริษัท
ได้จ่ายชําระคา่หุ้นของบริษัทย่อยดงักลา่วแล้วรวมเป็นเงินทัง้สิน้ 11.0 ล้านบาท  
 
เม่ือวนัท่ี 8 ธนัวาคม 2552 บริษัทได้จ่ายชําระลกูหนีค้่าหุ้นส่วนท่ีเหลือในบริษัท สางสินค้าผ่านแดนเวียงจนัท์ จํากดั จํานวน 45,000 
ดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นเงินบาทจํานวน 1,493,172 บาท และในวันเดียวกัน บริษัทฯได้จําหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท 
ดงักล่าว จํานวน 1,000 หุ้น คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 20 ของหุ้นท่ีออกและเรียกชําระแล้ว ให้แก่บคุคลภายนอก โดยมีกําไรจากการ
จําหน่ายเงินลงทนุทัง้สิน้ 447,539 บาท ซึง่ภายหลงัการจําหน่ายหุ้น อตัราร้อยละของการถือหุ้นในบริษัทดงักลา่วจะเปล่ียนจาก ร้อยละ 
60 เป็นร้อยละ 40 และ บริษัทดงักลา่วจะเปล่ียนสถานะจากบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วม 
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12. ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ 
 งบการเงนิรวม (บาท) 
  อาคารและส่วน เครื่องจกัรและ  เครื่องตกแต่ง และ งานระหว่าง  
 ที่ดนิ ปรับปรุงสิ่งปลูกสร้าง อุปกรณ์โรงงาน ยานพาหนะ เครื่องใช้สาํนักงาน ก่อสร้าง รวม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552        
ราคาทนุ / ราคายตุิธรรม 186,822,986 411,624,920 291,883,323 21,513,031 32,258,200 213,344,746 1,157,447,206 
หกั  คา่เสื่อมราคาสะสม - (63,265,690) (149,933,579) (11,536,383) (19,860,911) - (244,596,563) 

มลูคา่สทุธิตามบญัชี 186,822,986 348,359,230 141,949,744 9,976,648 12,397,289 213,344,746 912,850,643 

รายการระหว่างปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553       
มลูคา่สทุธิตามบญัชีต้นปี 186,822,986 348,359,230 141,949,744 9,976,648 12,397,289 213,344,746 912,850,643 
ซือ้สินทรัพย์  - 2,463 6,359,709 10,089,360 1,950,722 126,822,374 145,224,628 
รับโอน (โอนออก) - 111,253 49,946,520 - 29,460 (50,087,233) - 
จําหน่ายและตดัจําหน่ายสินทรัพย์ - - (44,508) (1,990,006) (5,986) (1,051,047) (3,091,547) 
คา่เสื่อมราคา  - (20,787,783) (27,339,263) (2,922,440) (4,188,763) - (55,238,249) 

มลูคา่สทุธิตามบญัชีสิน้ปี 186,822,986 327,685,163 170,872,202 15,153,562 10,182,722 289,028,840 999,745,475 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553        
ราคาทนุ / ราคายตุิธรรม 186,822,986 411,738,636 343,981,303 27,589,713 34,232,396 289,028,840 1,293,393,874 
หกั  คา่เสื่อมราคาสะสม - (84,053,473) (173,109,101) (12,436,151) (24,049,674) - (293,648,399) 

มลูคา่สทุธิตามบญัชี 186,822,986 327,685,163 170,872,202 15,153,562 10,182,722 289,028,840 999,745,475 
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12. ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 
 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ (บาท) 
  อาคารและส่วน เครื่องจกัรและ  เครื่องตกแต่ง และ งานระหว่าง  
 ที่ดนิ ปรับปรุงสิ่งปลูกสร้าง อุปกรณ์โรงงาน ยานพาหนะ เครื่องใช้สาํนักงาน ก่อสร้าง รวม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552        
ราคาทนุ / ราคายตุิธรรม 165,441,920 374,412,573 228,731,039 19,881,302 24,986,732 208,076,355 1,021,529,921 
หกั  คา่เสื่อมราคาสะสม - (51,912,268) (94,427,322) (9,904,657) (16,452,293) - (172,696,540) 

มลูคา่สทุธิตามบญัชี 165,441,920 322,500,305 134,303,717 9,976,645 8,534,439 208,076,355 848,833,381 

รายการระหว่างปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553       
มลูคา่สทุธิตามบญัชีต้นปี 165,441,920 322,500,305 134,303,717 9,976,645 8,534,439 208,076,355 848,833,381 
ซือ้สินทรัพย์  - 2,463 6,359,709 10,089,360 1,950,722 126,808,073 145,210,327 
รับโอน (โอนออก) - 111,253 49,946,520 - 29,460 (50,087,233) - 
จําหน่ายและตดัจําหน่ายสินทรัพย์ - - (44,508) (1,990,004) - - (2,034,512) 
คา่เสื่อมราคา  - (19,034,149) (25,635,932) (2,922,440) (3,891,618) - (51,484,139) 

มลูคา่สทุธิตามบญัชีสิน้ปี 165,441,920 303,579,872 164,929,506 15,153,561 6,623,003 284,797,195 940,525,057 
ณ วันที่ 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  คา่เสื่อมราคาสะสม - (70,946,417) (115,899,513) (11,772,601) (20,343,911) - (218,962,442) 

มลูคา่สทุธิตามบญัชี 165,441,920 303,579,872 164,929,506 15,153,561 6,623,003 284,797,195 940,525,057 
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 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ (ต่อ) 
 
ที่ดิน สิ่งปลกูสร้าง เคร่ืองจกัร และเคร่ืองจกัรระหว่างติดตัง้ในงบการเงินรวมมลูค่า 294.06 ล้านบาทและงบการเงินเฉพาะกิจการมลูค่า  
272.68  ล้านบาท (31 ธนัวาคม 2552:  มลูค่า 281.96 ล้านบาทในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) ได้ถกูจดจํานองไว้เป็น
หลกัทรัพย์คํา้ประกนัวงเงินกู้ ระยะสัน้และระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (หมายเหต ุ13 และ 14) 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีอาคารและอปุกรณ์ที่หกัค่าเสื่อมราคาเต็มตามอายกุารใช้งานแล้วแต่ยงัคงใช้งานอยู่ มี
ราคาทนุก่อนหกัคา่เส่ือมราคาสะสมจํานวน 87.60 ล้านบาท และ 69.83 ล้านบาทตามลําดบั (31 ธนัวาคม 2552: จํานวน 77.17 ล้านบาท
ในงบการเงินรวมและ 63.95 ล้านบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ) 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 สินทรัพย์ภายใต้สญัญาเช่าซือ้ท่ีกลุ่มบริษัท เป็นผู้ เช่าได้รวมแสดงในรายการข้างต้น คือ ยานพาหนะ มีราคา
ตามบญัชีจํานวน 7.11 ล้านบาท (31 ธนัวาคม 2552: จํานวน 1.04 ล้านบาท) 

 
ที่ดินของบริษัทได้มีการประเมินใหม่เม่ือวนัท่ี 20 มกราคม 2549 โดยผู้ประเมินราคาอิสระ การประเมินราคาได้ทําตามเกณฑ์ ราคาตลาด
ตามสภาพการใช้งานท่ีเป็นอยู่ (Market Approach) ราคาตามบญัชีของที่ดินได้ปรับให้เป็นไปตามราคาท่ีประเมินใหม่ และส่วนเกินทนุท่ี
เกิดขึน้จํานวน 67.69 ล้านบาทได้บนัทกึเป็นสว่นเกินทนุจากการตีราคาท่ีดินซึง่แสดงไว้ในสว่นของผู้ ถือหุ้น  

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ราคาตามบญัชีของที่ดินท่ีมีการประเมินราคาใหมเ่ปรียบเทียบกบัที่ดินท่ีแสดงตามราคาทนุเดิม      จะเป็นดงันี ้

 บาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 
ราคาประเมนิ

ใหม่ 
ราคาทุนเดมิ 

ราคาประเมนิ
ใหม่ 

ราคาทุนเดมิ 

     
ที่ดิน 186,822,986 105,800,127 165,441,920 97,748,861 
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13. เงนิกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ - สุทธิ 
 บาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2553  2552  2553  2552 
        
เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 1,730,801,626  911,913,727  1,730,801,626  911,913,727 
หกั ดอกเบีย้จ่ายลว่งหน้า  (1,193,576)  (763,682)  (1,193,576)  (763,682) 

  สทุธิ 1,729,608,050  911,150,045  1,729,608,050  911,150,045 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 กลุม่บริษัทมีวงเงินสินเช่ือระยะสัน้เพ่ือการค้าจากสถาบนัการเงินตามสญัญาเงินกู้ ยืมในวงเงินสงูสดุรวม 2,677 
ล้านบาท (31 ธนัวาคม 2552 : จํานวน 1,627 ล้านบาท) วงเงินสินเช่ือเพ่ือการค้า ดงักล่าวประกอบด้วยเงินเบิกเกินบญัชี เลตเตอร์ออฟ
เครดิต ทรัสต์รีซีท ตัว๋สญัญาใช้เงิน การขายลดตัว๋เงิน แพคกิง้เครดิต และหนงัสือคํา้ประกันธนาคาร โดยวงเงินสินเช่ือดงักล่าวมีอตัรา
ดอกเบีย้ MOR ตอ่ปีสําหรับเงินเบิกเกินบญัชี (31 ธนัวาคม 2552 : MOR ตอ่ปี) และวงเงินสินเช่ืออ่ืน มีอตัราดอกเบีย้ตัง้แต่ร้อยละ 2.10 ถึง
ร้อยละ 3.15 ตอ่ปี (31 ธนัวาคม 2552 : ตัง้แตร้่อยละ 2.45 ถึง ร้อยละ 4.85 ตอ่ปี) และมีกําหนดชําระระหวา่ง 1-3 เดือน 

วงเงินสินเช่ือระยะสัน้จากสถาบนัการเงินดงักล่าว คํา้ประกนัโดยการจดจํานอง ที่ดิน สิ่งปลกูสร้างบนท่ีดิน เคร่ืองจกัร เคร่ืองจกัรระหว่าง
ติดตัง้ และเงินฝากประจํา ของทัง้บริษัทและบริษัทย่อยเป็นหลกัทรัพย์คํา้ประกนั (หมายเหต ุ10 และ 12)  
 

14. เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบันการเงนิ – สุทธิ 
 

 บาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2553  2552  2553  2552 

        
เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 62,500,000  87,500,000  62,500,000  87,500,000 
หกั สว่นท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ปี (25,000,000)  (25,000,000)  (25,000,000)  (25,000,000) 
เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สทุธิ 37,500,000  62,500,000  37,500,000  62,500,000 
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14. เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบันการเงนิ – สุทธิ (ต่อ) 
 

บริษัทมีสญัญากู้เงินระยะยาวจากธนาคารพาณิชย์แห่งหน่ึงซ่ึงมีกําหนดจ่ายชําระคืนเป็นรายไตรมาส ไตรมาสละ 6.25 ล้านบาท โดยเร่ิม
จ่ายชําระตัง้แต่วนัที ่25 กนัยายน 2552 ถึงวนัที ่25 มิถนุายน 2556 (มีช่วงปลอดชําระเงินตน้ระยะเวลา                    15 เดือน) เงินกู้
ดงักล่าวมีอตัราดอกเบี้ยร้อยละ MLR – 1.50 ต่อปีเร่ิมตัง้แต่วนัที ่25 กรกฎาคม 2551 ถึงวนัที ่25 กรกฎาคม 2553 และร้อยละ MLR – 
1.25 ต่อปีเร่ิมตัง้แต่วนัที ่26 กรกฎาคม 2553 ถึงวนัที ่25 สิงหาคม 2554 หลงัจากนัน้ตัง้แต่วนัที ่   26 สิงหาคม 2554 เป็นตน้ไปคิด
ดอกเบี้ยในอตัรา MLR ต่อปี เงินกู้ระยะยาวจากธนาคารดงักล่าว  ค้ําประกนัโดยการจดจํานองทีดิ่นพร้อมส่ิงปลูกสร้าง เคร่ืองจกัรของทัง้
บริษัทและบริษัทย่อยเป็นหลกัทรพัย์ค้ําประกนั  (หมายเหต ุ12)  
 
สญัญาเงินกู้ ระบขุ้อปฏิบติัและข้อจํากดับางประการเช่น การดํารงอตัราสว่นของหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น ข้อจํากดัในการจ่ายเงินปันผล 

 
15.  หน้ีสนิภายใต้สัญญาเช่าซื้อ - สุทธิ 
 บาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2553  2552  2553  2552 
        
หนีส้ินภายใต้สญัญาเช่าซือ้    4,379,502  647,194  4,379,502  647,194 
หกั ดอกเบีย้เช่าซือ้รอตดับญัชี    (341,317)  (38,953)  (341,317)  (38,953) 

รวม 4,038,185  608,241  4,038,185  608,241 
หกั สว่นท่ีครบกําหนดชําระ        

ภายในหนึง่ปี - สทุธิ (1,448,621)  (384,152)  (1,448,621)  (384,152) 
หนีส้ินภายใต้สญัญาเช่าซือ้ - สทุธิ 2,589,564  224,089  2,589,564  224,089 
 
16.  ใบสาํคัญแสดงสทิธิ 
 

ตามรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น เม่ือวนัท่ี 21 กรกฏาคม 2549 และวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2549 ผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุติัให้บริษัท
จดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญั (AMC-W1) โดยไม่คิดมลูค่าจํานวน 50,000,000 หน่วย ใบสําคญัแสดงสิทธิมีอายไุม่เกิน 7 ปี 
นบัแตว่นัท่ีออก โดยกําหนดระยะเวลาการใช้สิทธิได้ทกุวนัทําการสดุท้ายของเดือนมีนาคม และเดือนกนัยายน (เร่ิมใช้สิทธิได้วนัแรกตรงกบั
วนัท่ี 28 กนัยายน 2550) บริษัทได้กําหนดราคาการใช้สิทธิในราคา 3 บาทต่อหุ้นภายใต้อตัราการใช้สิทธิใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มี
สิทธิซือ้หุ้นสามญัได้ 1 หุ้น(อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลงัตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ)   
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ได้มีการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิแล้ว จํานวน 39,981,706 หน่วย และยงัไม่มีผู้ ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในใบสําคญั
แสดงสิทธิดงักล่าว บริษัทจดทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าวเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยในวนัท่ี 3 
พฤษภาคม 2550  
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17.  เงนิปันผลจ่าย 

 
ตามมติที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2552 ผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุติัการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท เป็นจํานวน
เงินรวมทัง้สิน้ 47.99 ล้านบาท โดยกําหนดให้จ่ายแก่ผู้ ถือหุ้นสามญัจํานวน 479.94 ล้านหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท บริษัทได้จ่ายเงินปัน
ผลดงักลา่วไปแล้วเม่ือวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2552 

 
18. สาํรองตามกฎหมาย  
  

บริษัทได้จดัสรรสํารองตามกฎหมายตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน จํากดั พ.ศ. 2535 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปีหกั
ด้วยขาดทนุสะสม (ถ้ามี) จนกว่าสํารองจะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนของบริษัท สํารองตามกฎหมายไม่สามารถ
นํามาจ่ายปันผลได้ 
 

19.  กาํไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐานและกาํไรต่อหุ้นปรับลด 
 
 กําไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐานคํานวณโดยการหารกําไรสทุธิที่เป็นของผู้ ถือหุ้นสามญัด้วยจํานวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถ่วงนํา้หนกัในระหวา่งปี 
 
 สําหรับกําไรต่อหุ้นปรับลด จํานวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียท่ีถือโดยบคุคลภายนอกในระหว่างปีได้ปรับปรุงด้วยจํานวนหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับ

ลดโดยสมมติุว่าหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดได้แปลงเป็นหุ้นสามญัทัง้หมด หุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดของบริษัทคือ ใบสําคญัแสดงสิทธิที่
จะซือ้หุ้นสามญั (หมายเหต ุ16)  

 
บริษัทคํานวณจํานวนหุ้นเทียบเท่าปรับลดโดยพิจารณาจากราคาตลาด (ราคาถวัเฉลี่ยของหุ้นสามญัของบริษัทในระหว่างปี) และราคา
ตามสิทธิของสิทธิเลือกซือ้หุ้นนัน้ การคํานวณนีท้ําขึน้เพ่ือกําหนดจํานวนหุ้นสามญัที่ต้องบวกเพ่ิมกบัหุ้นสามญัที่ถือโดยบคุคลภายนอกใน
การคํานวณกําไรต่อหุ้นปรับลด โดยไม่มีการปรับปรุงกําไรสทุธิแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามในระหว่างปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 
2552 บริษัทไม่ได้รวมหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้ใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเป็นหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดในการคํานวณกําไร
ต่อหุ้นปรับลด เน่ืองจากราคาใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัมีราคาสงูกว่าราคาตลาดของหุ้นของบริษัท ทําให้กําไรต่อ
หุ้นขัน้พืน้ฐานของบริษัทมีจํานวนเทา่กบักําไรตอ่หุ้นปรับลด 
 

20. กองทุนสาํรองเลีย้งชีพพนักงาน 
 

บริษัทได้จัดตัง้กองทุนสํารองเลีย้งชีพพนักงานตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลีย้งชีพ พ.ศ. 2530 และเข้าเป็นกองทุนจด
ทะเบียนโดยได้รับอนมุติัจากกระทรวงการคลงัตามระเบียบกองทนุ พนกังานต้องจ่ายเงินสะสมเข้ากองทนุในอตัรา ร้อยละ 2 ของเงินเดือน 
และบริษัทจ่ายสมทบเข้ากองทนุนีใ้นอตัราร้อยละ 2 ของเงินเดือนพนกังานเช่นกนั บริษัทได้แต่งตัง้ผู้จดัการกองทนุรับอนญุาตแห่งหนึ่ง เพ่ือ
บริหารกองทนุให้เป็นไปตามข้อกําหนดของกฎกระทรวงฉบบัที่ 2 (พ.ศ. 2532) ออกตามความในพระราชบญัญติักองทนุสํารองเลีย้งชีพ พ.ศ. 
2530 

 
ในระหวา่งปีเงินสมทบเข้ากองทนุสว่นท่ีเป็นของบริษัทในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีจํานวน 482,348 บาทและ 463,498 
บาท ตามลําดบั 
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21.  ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 
 

รายการท่ีมีสาระสําคญัท่ีรวมอยู่ในการคํานวณกําไรจากการดําเนินงานสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม สามารถนํามาแยกตามลกัษณะ
ได้ดงันี ้ 

 บาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

2553 2552 2553 2552 
        
การเปล่ียนแปลงในสินค้าสําเร็จรูปและงานระหวา่งทํา (105,778,154)  (71,127,248)  (111,164,364)  (65,067,154) 
ซือ้สินค้าสําเร็จรูป 1,276,624,131  967,447,910  1,276,420,305  965,264,923 
วตัถดิุบและวสัดสุิน้เปลอืงใช้ไป 3,471,285,590  2,622,254,000  3,467,465,553  2,614,639,288 
ต้นทนุคา่บริการรับเหมาก่อสร้าง 2,350,767  37,555,198  -  - 
ต้นทนุจ้างผลิตภายนอก 634,095  2,872,849  5,053,739  28,073,038 
คา่เส่ือมราคา – สินทรัพย์ที่เป็นเจ้าของ 55,238,249  36,751,076  51,484,139  26,296,315 
ขาดทนุจากคา่เผ่ือการปรับลดมลูคา่สินค้าคงเหลือ                

(กลบัรายการ) 8,249,860 
 

(92,971,442) 
 

9,000,000 
 

(93,400,000) 
หนีส้งสยัจะสญู – ลกูหนีก้ารค้า (กลบัรายการ) 1,642,332  13,333,050  (4,283,375)  13,333,050 
หนีส้งสยัจะสญู – เงินทดรองจ่าย -  2,273,298  -  2,273,298 
คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังาน 78,764,228  67,611,093  74,866,358  52,474,458 
คา่ขนสง่และจดัจําหน่าย 46,905,977  38,789,233  46,905,977  38,677,753 
กําไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ 8,812,903  2,369,638  9,216,994  2,372,982 
(กําไร) ขาดทนุจากการจําหน่ายอปุกรณ์ (5,342,278)  32,981  795,401  32,981 
กําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์รอการจําหน่าย 6,282,066  -  653,731  - 
คา่นายหน้าขาย คา่โฆษณาและสง่เสริมการขาย 8,742,171  11,559,386  8,736,648  13,660,818 
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22. ข้อมูลทางการเงนิจาํแนกตามส่วนงาน 

กลุม่บริษัทแบง่ออกเป็นสองสว่นงานธรุกิจ ดงันี ้

1. การผลิตและจําหน่ายเหล็กแปรรูป และบริการตดัและแปลงสภาพเหล็ก (บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) และ               บริษัท 
เอส ที ซี สตีล จํากดั) 

2.    การบริการประกอบติดตัง้โครงสร้างเหลก็ และก่อสร้างโรงงาน (บริษัท เอเซีย เมทลัแฟบบริเคชัน่ จํากดั) 

บริษัทดําเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียวคือในประเทศไทย จึงไม่ได้มีการเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงานทาง
ภมิูศาสตร์ในงบการเงินนี ้

 
      รายละเอียดข้อมลูทางการเงินจําแนกตามสว่นงานธรุกิจสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 มีดงันี ้

 บาท 
  

ส่วนงานธุรกจิที่ 1 
ส่วนงานธุรกจิที่ 

2 
ตดัรายการ
ระหว่างกัน 

 
     รวม 

     
รายได้จากการขายและให้บริการ 5,022,476,179 8,160,528 (3,303,132) 5,027,333,575 
ต้นทนุขายและบริการ (4,738,967,577) (10,971,537) 3,303,132 (4,746,635,982) 
กาํไร(ขาดทุน)ขัน้ต้น 283,508,602 (2,811,009) - 280,697,593 
คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร (129,392,535) (7,089,510) - (136,482,045) 
คา่เผ่ือการปรับมลูคา่สินค้าคงเหลือปรับลด (ตัง้เพ่ิม)     (8,822,376) 572,516 - (8,249,860) 
รายได้อ่ืน  20,808,995 71,133 - 20,880,128 
กาํไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษีเงนิได้ 166,102,686 (9,256,870) - 156,845,816 
ต้นทนุทางการเงิน    (41,668,654) 
ภาษีเงินได้    (34,267,996) 
กาํไรสุทธิ    80,909,166 

     
สนิทรัพย์รวมจาํแนกตามส่วนงาน     
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์-สทุธิ 995,945,604 3,799,871 - 999,745,475 
สินทรัพย์อ่ืน 2,487,313,840 20,422,309 (18,353,591) 2,489,382,558 

สินทรัพย์รวม  3,483,259,444 24,222,180 (18,353,591) 3,489,128,033 
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22. ข้อมูลทางการเงนิจาํแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 
 
     รายละเอียดข้อมลูทางการเงินจําแนกตามสว่นงานธรุกิจสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 มีดงันี ้
 

 บาท 
                

ส่วนงานธุรกจิที่ 1 
 

ส่วนงานธุรกจิที่ 
2 

ตดัรายการ
ระหว่างกัน 

              
รวม 

     
รายได้จากการขายและให้บริการ 3,750,389,512 47,519,798 (21,162,750) 3,776,746,560 
ต้นทนุขายและบริการ (3,587,509,511) (40,103,269) 21,162,750 (3,606,450,030) 
กาํไรขัน้ต้น 162,880,001 7,416,529 - 170,296,530 
คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร (129,454,969) (7,081,634) 903,296 (135,633,307) 
คา่เผ่ือการปรับมลูคา่สินค้าคงเหลือปรับลด (ตัง้เพ่ิม)   93,818,285 (846,844) - 92,971,441 
รายได้อ่ืน  13,775,278 9,189 (903,296) 12,881,171 
กาํไร (ขาดทนุ) ก่อนต้นทุนทางการเงนิ              

และภาษีเงนิได้ 
   

141,018,595 (502,760) - 140,515,835 
ต้นทนุทางการเงิน    (28,016,762) 
ภาษีเงินได้    (9,988,505) 
กาํไรสุทธิ    102,510,568 

     
สนิทรัพย์รวมจาํแนกตามส่วนงาน     
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์-สทุธิ 907,844,702 5,005,941 - 912,850,643 
สินทรัพย์อ่ืน 1,631,456,427 36,363,801 (15,388,649) 1,652,431,579 

สินทรัพย์รวม  2,539,301,129 41,369,742 (15,388,649) 2,565,282,222 
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บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) 
 

รายงานประจําปี 2553        

 
23.  รายการกับบุคคลหรือกจิการทีเ่กี่ยวข้องกัน 

 
ก) ลักษณะความสัมพนัธ์และนโยบายการคดิราคา 

 
ลกัษณะความสมัพนัธ์ระหวา่งบริษัท บริษัทยอ่ย และบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัมีดงันี ้
 

 ลักษณะความสัมพนัธ์ 
 2553  2552 
บริษัทย่อย     
บริษัท เอส ที ซี สตีล จํากดั  ถือหุ้นทัง้หมดโดยบริษัท  ถือหุ้นทัง้หมดโดยบริษัท 
บริษัท เอเซีย เมทลัแฟบบริเคชัน่ จํากดั ถือหุ้นร้อยละ 55 และกรรมการร่วมกนั  ถือหุ้นร้อยละ 55 และกรรมการร่วมกนั 
    
บริษัทร่วม    
บริษัท สางสินค้าผ่านแดนเวียงจนัท์ จํากดั ถือหุ้นร้อยละ 40 และกรรมการร่วมกนั  ถือหุ้นร้อยละ 40 และกรรมการร่วมกนั 
    
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน    
บริษัท ทวีโชค พาณิช จํากดั ถือหุ้นโดยญาติสนิทของกรรมการ  ถือหุ้นโดยญาติสนิทของกรรมการ 
บริษัท จี สตีล จํากดั (มหาชน) มีผู้ ถือหุ้นร่วมกนั  มีผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 
บริษัท เพ่ิมสิน สตีลเวิคส์ จํากดั (มหาชน)  ถือหุ้นโดยญาติสนิทของกรรมการ  ถือหุ้นโดยญาติสนิทของกรรมการ 
บริษัท เพ่ิมสหายสตีล จํากดั ถือหุ้นโดยญาติสนิทของกรรมการ  ถือหุ้นโดยญาติสนิทของกรรมการ 
บริษัท เพ่ิมชยั พาณิชย์ จํากดั ถือหุ้นโดยญาติสนิทของกรรมการ  ถือหุ้นโดยญาติสนิทของกรรมการ 
บริษัท สตีลเซน็เตอร์ (ประเทศไทย) จํากดั ถือหุ้นโดยญาติสนิทของกรรมการ  ถือหุ้นโดยญาติสนิทของกรรมการ 
บริษัท จี เจ สตีล จํากดั (มหาชน) มีกรรมการร่วมกนั  มีกรรมการร่วมกนั 

รายการระหวา่งบริษัท และกิจการหรือบคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั มีนโยบายการกําหนดราคาดงันี ้
 

 การขายสินค้าและบริการระหว่างบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทท่ีเก่ียวข้องกันคิดราคาใกล้เคียงกับราคาที่คิดแก่
บคุคลภายนอก 

 การซือ้สินค้าและบริการระหว่างบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทท่ีเก่ียวข้องกันคิดราคาใกล้เคียงกับราคาที่ซือ้จาก
บคุคลภายนอก 

 การซือ้และขายทรัพย์สินระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยคิดราคาตามมลูค่าตามบญัชีคงเหลือ ณ วนัท่ีเกิดรายการ             และ
รายการระหวา่งบริษัทและบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัคิดราคาใกล้เคียงราคาประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระ 

 บริษัทคิดดอกเบีย้สําหรับเงินให้กู้ ยืมแก่บริษัทย่อยในอตัราใกล้เคียงกบัต้นทนุการกู้ ยืมเฉลี่ยของบริษัท ไม่มีการคิดดอกเบีย้สําหรับ
เงินให้กู้ ยืมแก่พนกังานบริษัท 
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บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) 
 

รายงานประจําปี 2553        

 
23.  รายการกับบุคคลหรือกจิการทีเ่กี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 

ข) ยอดคงเหลือระหว่างกัน 
 บาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2553  2552  2553  2552 
ลูกหนีก้ารค้า        
บริษัท เอเซยี เมทลัแฟบบริเคชัน่ จํากดั -  -  374,412  569,819 
บริษัท ทวีโชค พาณิช จํากดั 4,957,459  125,898  4,957,459  125,899 
บริษัท จี สตีล จํากดั (มหาชน) 1,495,806  80,087  -  - 

รวม 6,453,265  205,985  5,331,871  695,718 
        

เงนิให้กู้ยมืระยะสัน้และดอกเบีย้ค้างรับ        
บริษัท เอส ที ซ ีสตีล จํากดั (ดอกเบีย้ร้อยละ 4.92 )  -  -  30,511,417  106,683,515 
บคุคลท่ีเก่ียวข้องอ่ืน (ไมมี่ดอกเบีย้) 546,002  500,248  546,002  500,248 

รวม 546,002  500,248  31,057,419  107,183,763 
        

เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าสนิค้า        
บริษัท จี สตีล จํากดั (มหาชน) 19,501,138  25,721,546  19,501,138  25,721,546 
บริษัท จี เจ สตีล จํากดั (มหาชน) 73,655,342  41,124,164  73,655,342  41,124,164 

รวม 93,156,480  66,845,710  93,156,480  66,845,710 
        

ลูกหนีอ้ื่น         
บริษัท เอส ที ซ ีสตีล จํากดั -  -  20,458  61,712 
บริษัท เอเซยี เมทลัแฟบบริเคชัน่ จํากดั -  -  -  270,000 
บริษัท เพ่ิมชยั พาณิชย์ จํากดั 22,735  24,867  22,735  24,867 

รวม 22,735  24,867  43,193  356,579 

        
เจ้าหนีก้ารค้า        
บริษัท เอส ที ซ ีสตีล จํากดั -  -  353,216  3,054,764 
บริษัท เอเซยี เมทลัแฟบบริเคชัน่ จํากดั -    1,618,211  - 
บริษัท ทวีโชค พาณิช จํากดั -  377,045  -  8,381 

รวม -  377,045  1,971,427  3,063,145 
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บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) 
 

รายงานประจําปี 2553        

 
23.   รายการกับบุคคลหรือกจิการทีเ่กี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 

ข) ยอดคงเหลือระหว่างกัน (ต่อ) 
 

 บาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2553  2552  2553  2552 

เงนิรับล่วงหน้าค่าทรัพย์สนิ        
บริษัท เอเซยี เมทลัแฟบบริเคชัน่ จํากดั -  -  1,869,159  1,869,159 
บริษัท ทวีโชค พาณิช จํากดั -  5,000,000  -  5,000,000 

รวม -  5,000,000  1,869,159  6,869,159 

        
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย         
บริษัท เอส ที ซี สตีล จํากดั -  -  -  1,630,880 

        
เงนิทดรองรับ        
กรรมการ 1,180,695  1,180,695  -  - 

        
เงนิรับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง        
บริษัท จี สตีล จํากดั (มหาชน) 7,663,978  8,039,879  -  - 

        
เจ้าหนีอ้ื่น        
บริษัท เอส ที ซ ีสตีล จํากดั -  -  -  32,331,234 
บริษัท เอเซยี เมทลัแฟบบริเคชัน่ จํากดั -  -  2,564,219  780,063 
บริษัท ทวีโชค พาณิช จํากดั -  99,265  -  99,265 

รวม -  99,265  2,564,219  33,210,562 

รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ ยืมระยะสัน้และดอกเบีย้ค้างรับแก่บคุคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี        31 ธนัวาคม 
2553 มีดงันี ้

 บาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะ

กจิการ 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2553 500,248  107,183,763 
ดอกเบีย้ค้างรับ -  2,327,901 
ให้กู้ เพ่ิม 50,394  50,395 
รับชําระ (4,640)  (78,504,640) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 546,002  31,057,419 
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บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) 
 

รายงานประจําปี 2553        

 
23.  รายการกับบุคคลหรือกจิการทีเ่กี่ยวข้องกัน (ต่อ) 

 
ค)  รายการระหว่างกัน 

รายการระหวา่งกนัสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 มีดงัตอ่ไปนี ้
 บาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2553  2552  2553  2552 

รายได้จากการขายสนิค้าและให้บริการ        
บริษัท เอเซีย เมทลัแฟบบริเคชัน่ จํากดั -  -  -  11,502,058 
บริษัท ทวีโชค พาณิช จํากดั 56,182,690  16,728,025  56,182,690  16,728,025 
บริษัท เพ่ิมสิน สตีลเวิคส์ จํากดั (มหาชน) -  28,131,479  -  28,131,479 
บริษัท เพ่ิมสหายสตีล จํากดั 3,164,907  7,735,471  3,164,907  7,735,471 
บริษัท เพ่ิมชยั พาณิชย์ จํากดั -  25,564  -  25,564 

รวม 59,347,597  52,620,539  59,347,597  64,122,597 
รายได้อื่นและดอกเบีย้รับ        
บริษัท เอส ที ซ ีสตีล จํากดั -  -  2,327,901  4,215,384 
บริษัท เอเซีย เมทลัแฟบบริเคชัน่ จํากดั -  -  2,820  903,296 
บริษัท ทวีโชค พาณิช จํากดั 1,217,234  578,944  1,217,234  578,944 
บริษัท เพ่ิมชยั พาณิชย์ จํากดั 270,912  276,942  270,912  276,942 

รวม 1,488,146  855,886  3,818,867  5,974,566 
ซือ้สนิค้า วัตถุดบิ และบริการ        
บริษัท เอส ที ซ ีสตีล จํากดั -  -  4,419,644  25,200,189 

บริษัท เอเซยี เมทลัแฟบบริเคชัน่ จํากดั -  -  3,303,132  9,660,692 

บริษัท ทวีโชค พาณิช จํากดั 1,177,192  11,242,011  1,177,192  11,242,011 

บริษัท จี สตีล จํากดั (มหาชน) 126,496,048  426,544,523  126,496,048  426,544,523 

บริษัท จี เจ สตีล จํากดั (มหาชน) 455,078,730  75,194,167  455,078,730  75,194,167 
รวม 582,751,970  512,980,701  590,474,746  547,841,582 

ซือ้ทรัพย์สนิ        
บริษัท เอส ที ซ ีสตีล จํากดั -  -  -  30,216,107 
บริษัท เอเซยี เมทลัแฟบบริเคชัน่ จํากดั -  -  -  1,387,846 

บริษัท ทวีโชค พาณิช จํากดั -  802,756  -  802,756 

         รวม -  802,756  -  32,406,709 
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บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) 
 

รายงานประจําปี 2553        

 
23.  รายการกับบุคคลหรือกจิการทีเ่กี่ยวข้องกัน (ต่อ) 

 
ค)  รายการระหว่างกัน 

รายการระหวา่งกนัสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 มีดงัตอ่ไปนี ้
 บาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2553  2552  2553  2552 

กาํไรจากการจาํหน่ายทรัพย์สนิ        
บริษัท ทวีโชค พาณิช จํากดั (หมายเหต ุ9) 6,282,066  -  653,731  - 

ค่าเช่า        
บริษัท เอส ที ซ ีสตีล จํากดั -  -  -  1,863,600 

 
24. เคร่ืองมือทางการเงนิ 
 

ก) นโยบายการบริหารความเส่ียงทางการเงนิ 
 

กลุม่บริษัทมีความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลี่ยนและความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ กลุ่ม
บริษัทจะพิจารณาเลือกใช้เคร่ืองมือและอนพุนัธ์ทางการเงินเพ่ือบริหารความเส่ียงดงักลา่วตามความเหมาะสม 
 
กลุม่บริษัทไมมี่นโยบายประกอบธรุกรรมตราสารอนพุนัธ์ทางการเงินเพ่ือการเก็งกําไรหรือเพ่ือการค้า 

 
ข) ความเส่ียงจากอัตราดอกเบีย้ 

 
กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอตัราดอกเบีย้เน่ืองจากมีเงินฝากและมีหนีส้ินกบัสถาบนัการเงิน อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากสินทรัพย์และ
หนีส้ินทางการเงินดงักล่าวส่วนใหญ่จดัอยู่ในประเภทระยะสัน้ กลุ่มบริษัทเช่ือว่าความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ในตลาดในอนาคต
จะไม่ส่งผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่อผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของกิจการ  ดงันัน้กลุ่มบริษัทจึงมิได้ใช้ตราสาร
อนพุนัธ์ทางการเงินเพ่ือป้องกนัความเส่ียงดงักลา่ว 

 
ค) ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน  
 

กลุ่มบริษัทมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปลี่ยนเน่ืองจากยอดซือ้บางส่วนเป็นสกลุเงินตราต่างประเทศ การซือ้และการนําเข้าวตัถดิุบ
และเคร่ืองจักรจะต้องจ่ายเงินเป็นเหรียญสหรัฐ สําหรับปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมียอดซือ้ท่ีเป็นสกุลเงินตรา
ตา่งประเทศมีมลูคา่คิดเป็นเงินบาทประมาณ 1,070.77 ล้านบาท บริษัทพิจารณาป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปลี่ยนโดยการซือ้
สญัญาอตัราแลกเปลี่ยนลว่งหน้าตามความเหมาะสม 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 บริษัทมีเจ้าหนีก้ารค้าท่ีเป็นเงินต่างประเทศ ซึง่ยงัไม่ได้มีการป้องกนัความเส่ียง เป็นจํานวนเงินทัง้สิน้ 1.49 
ล้านเหรียญสหรัฐ 
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บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) 
 

รายงานประจําปี 2553        

 
24. เคร่ืองมือทางการเงนิ (ต่อ) 

 
 ง) ความเส่ียงด้านการให้สนิเช่ือ 

 
กลุม่บริษัทมีความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลกูค้า อย่างไรก็ตามเน่ืองจาก กลุม่บริษัทมีฐานของลกูค้าท่ีหลากหลายและ
มีจํานวนมากราย ดงันัน้กลุม่บริษัทจงึไมค่าดวา่จะได้รับความเสียหายอย่างเป็นสาระสําคญัจากการเก็บหนีจ้ากลกูหนีเ้หล่านัน้ กลุ่ม
บริษัทได้ประมาณค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู โดยอาศยัการประเมินผลของฝ่ายบริหารเก่ียวกบัความสามารถในการจ่ายชําระหนีข้อง
ลกูหนีท้ี่คงค้างอยู่ ณ วนัสิน้ปี 
 

จ) มูลค่ายุตธิรรม 
 

ราคาตามบญัชีของสินทรัพย์และหนีส้ินทางการเงิน อนัได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลกูหนีแ้ละเจ้าหนีก้ารค้า ลกูหนี ้
และเจ้าหนีอ่ื้น เงินให้กู้ ยืมและเงินกู้ ยืมมีมลูคา่ใกล้เคียงกบัมลูคา่ยติุธรรม 
 

25. ภาระผูกพนัและหนีส้นิที่อาจจะเกดิขึน้ 
 

ก) ภาระผูกพนัตามรายจ่ายฝ่ายทุน 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีภาระผกูพนัในด้านการซือ้เคร่ืองจกัรเป็นจํานวนเงิน 30.42 ล้านบาท และ 442,510 ดอลลาร์
สหรัฐ (31 ธนัวาคม 2552: 236,204 ดอลลาร์สหรัฐ)   
 

ข) ภาระผูกพนัจากการลงทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 บริษัทมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัการชําระเงินลงทนุในบริษัท เอเซีย เมทลัแฟบบริเคชัน่ จํากดั   ส่วนท่ียงัไม่
เรียกชําระอีกร้อยละ 50 คิดเป็นเงิน 11.0 ล้านบาท  

 
ค) ภาระผูกพนัตามเลตเตอร์ออฟเครดติ 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 บริษัทมีภาระผกูพนัจากการเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต เพ่ือสัง่ซือ้สินค้าจํานวนเงิน 200.30        ล้านบาท 

ง) หนังสือคํา้ประกนัที่ออกโดยธนาคาร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 กลุม่บริษัทและบริษัทมีหนงัสือคํา้ประกนัท่ีออกโดยธนาคาร เพ่ือคํา้ประกนัการจ่ายชําระ       ค่าใช้ไฟฟ้า
และระบบสาธารณปูโภค ของกลุ่มบริษัทและบริษัทเป็นจํานวน 7,103,400 บาทและ 5,698,400 บาทตามลําดบั (31 ธนัวาคม 
2552: 6,691,000 บาทและ 5,447,100 บาท) 
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บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) 
 

รายงานประจําปี 2553        

 
26.  การบริหารจดัการทุน  

วตัถปุระสงค์ในการบริหารจดัการทนุท่ีสําคญัของบริษัทคือการจดัให้มีซึง่โครงสร้างทางการเงินท่ีเหมาะสมและการดํารงไว้  ซึง่ความสามารถ
ในการดําเนินธรุกิจอย่างตอ่เน่ือง 
 
งบดลุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีอตัราส่วนหนีส้ินต่อทนุเท่ากบั 1.30 : 1 (31 ธนัวาคม 2552: 0.79:1 สําหรับงบ
การเงินรวมและ 0.82:1 สําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ)  

 
27. การอนุมัตงิบการเงนิ 
 
 งบการเงินนีไ้ด้รับอนมุติัให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทเม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2554 
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