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สารจากประธานกรรมการ
เรี ยน

ท่านผู้ถือหุ้น

ในรอบปี 2553 ที่ผา่ นมาเศรษฐกิจโลกได้ เริ่ มฟื น้ ตัวจากวิกฤตการณ์ทางการเงิน มีการไหลเวียนของเงินลงทุนจาก
ต่างประเทศ มาลงทุนในประเทศแถบเอเซียมากขึ ้น ส่งผลให้ ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี 2553 เติบโตเฉลี่ยร้ อยละ 7.8
จากที่หดตัวร้ อยละ 2.3 ในปี 2552 ซึง่ เป็ นช่วงที่โลกประสบวิกฤตถดถอย แต่การขยายตัวที่แข็งแกร่งของเศรษฐกิจในกลุม่
ประเทศกําลังพัฒนาจะเป็ นปั จจัยสําคัญที่ขบั เคลื่อนเศรษฐกิจให้ ฟืน้ ตัว ซึง่ เห็นได้ ชดั ในไตรมาสสุดท้ ายของปี และจะส่งผล
ดีถงึ เศรษฐกิจในปี 2554 ซึง่ มีปัจจัยบวกจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ และมูลค่าการส่งออกที่เพิ่มสูงขึ ้น
สําหรับภาคอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศของปี 2553 ยังคงเติบโตได้ อย่างต่อเนื่องจะเห็นได้ จาก ภาคการผลิต
เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 17.1 ความต้ องการใช้ ในประเทศเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 44.33 จากอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่ขยายตัวอย่างมาก
โดยเฉพาะกลุม่ อุตสาหกรรมชิ ้นส่วนยานยนต์ และกลุม่ อุตสาหกรรมเครื่ องใช้ ไฟฟ้า คาดว่าแนวโน้ มอุตสาหกรรมเหล็กในปี
2554 จะขยายตัวได้ อย่างต่อเนื่อง ภาคการก่อสร้ างจะมีโอกาสใหม่ๆ จากการลงทุนของภาครัฐ ในด้ านโครงสร้ างพื ้นฐาน
และการลงทุนในภาคเอกชนเป็ นฐานการผลิตรถยนต์นงั่ ขนาดเล็ก ECO CAR ซึง่ สอดคล้ องกับแผนงานขยายตลาดของ
บริษัทฯ ไปยังกลุม่ ลูกค้ าผู้ผลิตชิ ้นส่วนยานยนต์และเครื่ องใช้ ไฟฟ้ามากขึ ้น
ในปี 2554 นี ้ จะเป็ นอีกหนึง่ ปี ที่ท้าทายทีมงานบริหารของบริ ษัท มีความมุง่ มัน่ ที่จะบริหารงานด้ วยความทุม่ เท
รอบคอบ และเพื่อสร้ างผลตอบแทนที่ดีกบั การลงทุนของผู้ถือหุ้น ผมและคณะกรรมการทุกท่าน ต้ องขอขอบคุณผู้บริหาร
และพนักงานทุกท่าน ที่ได้ ใช้ ความรู้ ความสามารถ และเพิ่มพูนศักยภาพการทํางานอย่างต่อเนื่อง ทําให้ บริษัทสามารถผ่าน
พ้ นวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจไปได้ ด้วยดี อีกทังได้
้ สร้ างผลงานที่ดี ให้ กบั บริษัทอย่างสมํ่าเสมอ และท้ ายสุดขอขอบคุณท่าน
ผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่ให้ การสนับสนุนบริษัทด้ วยดีเสมอมา

ขอแสดงความนับถือ

(นายวีระชัย สุธีรชัย)
ประธานกรรมการ
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บริ ษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน)

สารจากกรรมการผู้จัดการ
เรี ยน

ท่านผู้ถือหุ้น

ในปี 2553 บริษัทฯ ได้ ให้ ความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรโดยจัดฝึ กอบรม เสริ มสร้ างทักษะในการทํางานอย่าง
ต่อเนื่อง รวมถึงการพัฒนาระบบโปรแกรมให้ เหมาะสมกับการใช้ งาน และการบริหารงานก่อสร้ างของบริษัทแห่งที่ 2 อ.พนัส
นิคมให้ แล้ วเสร็ จตามแผนงาน ซึง่ ทางบริษัทฯ ได้ ชะลอการลงทุนในช่วงวิกฤต Hamburger Crisis ในปี 2551 - 2552 ทําให้
การก่อสร้ างล่าช้ าไปเกือบ 2 ปี ทังนี
้ ้บริษัทฯ ได้ ดําเนินการก่อสร้ างต่อในกลางปี 2553 เพื่อให้ แล้ วเสร็จในเดือนมิถนุ ายน
2554
สําหรับผลการดําเนินงานในปี 2553 ของบริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) มีรายได้ รวม 5,027.33 ล้ านบาท
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 33.11 หรื อจํานวน 1,250.58 ล้ านบาท และมีกําไรสุทธิ 80.90 ล้ านบาท ลดลงเล็กน้ อยเมื่อเทียบกับปี 2552
เนื่องภาระภาษีและต้ นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ ้น บริษัทมีปริ มาณการจําหน่ายที่เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 16.63 เมื่อเทียบกับปี ก่อน
ทังนี
้ ้บริษัทฯ ได้ บริหารงานด้ วยความระมัดระวัง มุง่ มัน่ และทุ่มเท เพื่อให้ บริษัทมีผลประกอบการที่ดี ตอบแทนแก่ผ้ ถู ือหุ้น
และมุง่ ไปสูก่ ารเป็ นบรรษัทภิบาล
ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้ า พันธมิตรทางการค้ า สถาบันการเงินทังใน
้
ประเทศและต่างประเทศ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้ องที่ได้ ให้ การสนับสนุนการดําเนินกิจกรรม
ของบริษัทด้ วยดีเสมอมา ขอขอบคุณผู้บริหาร และพนักงานทุกท่านที่ได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความรับผิดชอบ และด้ วยความ
ร่วมมือร่วมใจที่จะพัฒนาศักยภาพขององค์กรในทุกด้ าน เพื่อสร้ างมูลค่าส่วนเพิ่มให้ กบั ผู้ถือหุ้น ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย และ
สังคมโดยรวม และขอให้ ทกุ ท่านเชื่อมัน่ ว่า บริษัทจะมุง่ มัน่ ดําเนินธุรกิจให้ บงั เกิดผลประโยชน์สงู สุด และพัฒนาองค์กรให้ มี
ความเจริญก้ าวหน้ าอย่างมัน่ คงต่อเนื่องตลอดไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชูศกั ดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์ )
กรรมการผู้จดั การ
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บริ ษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน)

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) ประกอบไปด้ วยกรรมการที่เป็ นอิสระ 3 ท่าน
กรรมการบริ หารฝ่ ายการเงินและเลขานุการของบริษัทเป็ นผู้ประสานงาน ได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการบริ
้
ษัทฯ ให้
ปฏิบตั ิหน้ าที่ในการสอบทานข้ อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้ องกับการรายงานทางการเงิน การตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบ
โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พร้ อมกันนี ้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ สง่ เสริ มและผลักดันให้ บริษัทฯ มีการปฏิบตั ิตามข้ อพึง
ปฏิบตั ิที่ดีของบริษัทจดทะเบียน เพื่อให้ บริษัทฯ มีการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนให้ การแนะนําในเรื่ องการบริหารความ
เสี่ยง และระบบควบคุมภายในที่ดีตอ่ ผู้บริ หาร
้ ้น 4 ครัง้ เป็ นการประชุมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อ
ในปี 2553 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทังสิ
สอบทานระบบบัญชีและการควบคุมภายใน ตลอดจนข้ อมูลรายงานทางการเงินก่อนนําเสนอต่อสาธารณชน และประชุม
ผู้ตรวจสอบภายในเพื่อสอบทานความเสี่ยงและกําหนดแผนการตรวจสอบภายในประจําปี รวมทังประชุ
้
มอย่างอิสระกับ
ฝ่ ายบริ หาร เพื่อปรึกษา และปฎิบตั ิตามข้ อบังคับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการควบคุมภายในของบริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด(มหาชน) มีประสิทธิภาพ
เพียงพอ ที่ทําให้ มนั่ ใจได้ วา่ สินทรัพย์ของบริษัทฯ มีการป้องกันและรักษาเป็ นอย่างดี การบันทึกรายการทางบัญชีมีความ
เหมาะสม และทรัพยากรได้ ถกู ใช้ อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการตรวจสอบได้ เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท ให้ แต่งตัง้
นางสาวนงราม เลาหอารี ดิลก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4334 และนายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 218 บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ต่อไปสําหรับรอบปี บัญชีสิ ้นสุด 31 ธันวาคม 2554
ซึง่ การแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีนี ้ขึ ้นอยูก่ บั การอนุมตั ิของผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจําปี ของบริษัท ที่จะมี
ขึ ้นในวันที่ 27 เมษายน 2554

พลตํารวจเอก จุมพล มัน่ หมาย
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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บริ ษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน)

ผลการดําเนินโดยรวม
ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
งบการเงินโดยรวม
(ล้ านบาท)
2551
สินทรัพย์หมุนเวียน

2552

2553

1,099.46

1,595.78

830.37

912.85

999.74

2,064.76

2,565.28

3,489.12

ิ หมุนเวียน
รวมหนีส
้ น

599.53

1,072.59

1,938.16

ิ รวม
หนีส
้ น

687.03

1,135.31

1,978.25

จํานวนหุ ้นสามัญ

479.94

479.94

479.94

ส่วนของผู ้ถือหุ ้น

1,377.73

1,422.00

1,507.08

ิ และส่วนของผูถ
้ น
หนีส
้ อ
ื หุน
้

2,064.76

2,565.28

3,489.12

รายได ้

5,300.92

3,776.74

5,027.33

ต ้นทุนขาย

4,806.79

3,606.45

4,746.63

กําไรขัน
้ ต ้น

ทีด
่ น
ิ อาคารและอุปกรณ์
สินทร ัพย์รวม

2,452.61

494.13

170.30

280.69

ค่าใช ้จ่ายขาย

61.08

53.67

63.58

ค่าใช ้จ่ายบริหาร

53.30

49.04

62.03

รายได ้อืน
่

14.18

12.88

20.88

263.31

140.51

156.84

ดอกเบีย
้ จ่าย

58.43

28.01

41.66

ภาษี จา่ ย

81.07

9.98

34.26

123.82

102.51

80.90

กําไรจากการดําเนินงาน

กําไรสุทธิ

ล้ านบาท
5,000.00

5,300.92

3,776.74

5,027.33

4,000.00

รายได้

3,000.00
2,000.00
1,000.00

ล้ านบาท
2,500.00

2551

2552

2553

ปี

3,489.12
2,064.76

2,565.28

สินทรัพย์

2,000.00
1,500.00

2551

2552

2553

ปี

ล้ านบาท

180.00
140.00

123.82

102.51
80.90

กําไรสุทธิ

100.00
60.00
20.00

2551

2552

2553

ปี
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บริ ษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน)

ข้ อมูลทั่วไป
บริ ษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ก่อตังเมื
้ ่อวันที่ 9 มีนาคม 2536 ด้ วยทุนจดทะเบียนและเรี ยกชําระแล้ ว
เริ่ มแรก จํานวน 30 ล้ านบาท โดยกลุ่มนายชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์ เพื่อประกอบธุรกิ จเป็ นศูนย์ บริ การเหล็กครบวงจร ได้ แก่ การ
้ ดรี ดร้ อน (Hot-Rolled) และชนิดรี ดเย็น (Cold-Rolled) รวมทังรั
้ บตัดและจําหน่ายเหล็กแผ่น
จําหน่ายเหล็กม้ วน (Coiled) ทังชนิ
(Sheet) และเหล็กม้ วนสลิต (Slitting Coil) ตามขนาดที่ลกู ค้ ากําหนด และเป็ นผู้ผลิตและจําหน่ายเหล็กรูปพรรณ ได้ แก่ ท่อเหล็ก
และเหล็กโครงสร้ างรู ปตัวซี ที่ใช้ ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียน 549.97 ล้ านบาท
และเรี ยกชําระแล้ ว 479.93 ล้ านบาท และกลุ่มยงวงศ์ไพบูลย์ยงั คงเป็ นผู้บริ หารและเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้ อยละ 28.10 ของ
ทุนชําระแล้ ว และกลุม่ คุณหญิงปั ทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ถือหุ้นในสัดส่วน ร้ อยละ16.67 ของทุนชําระแล้ ว รวมทังกลุ
้ ่มสุธีรชัย ถือหุ้นใน
สัดส่วน ร้ อยละ 17.87 ของทุนชําระแล้ ว
กลุม่ บริ ษัทประกอบด้ วยบริ ษัทย่อย 3 บริ ษัท คือ
้ ดกลม
1. บริ ษัท เอส ที ซี สตีล จํากัด ถือหุ้นโดยบริ ษัทร้ อยละ 99.99 ซึ่งดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายท่อเหล็กทังชนิ
และชนิดเหลี่ยม ที่มีเส้ นผ่าศูนย์กลาง 0.5 นิ ้ว (12 มิลลิเมตร) ถึง 1 นิ ้ว (25 มิลลิเมตร) โดยมีกําลังการผลิตท่อเหล็ก
ทุกชนิดรวม 6,000 ตันต่อปี
2. บริ ษัท เอเซียเมทัล แฟบบริ เคชั่น จํ ากัด ถื อหุ้นโดยบริ ษัทร้ อยละ 55.00 ซึ่งดําเนิ นธุรกิ จให้ บริ การออกแบบผลิต
โครงสร้ างเหล็ก และรับเหมาก่อสร้ างโรงงาน
3. บริ ษัท สางสินค้ าผ่านแดนเวียงจันทน์ จํากัด ถือหุ้นโดยบริ ษัทร้ อยละ 40.00 ซึง่ ดําเนินธุรกิจให้ บริ การคลังสินค้ า โดย
บริ ษัทฯ ยังคงอยู่ในระหว่างการดําเนินการก่อสร้ าง ยังไม่เริ่ มดําเนินธุรกิจ
บริ ษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) ได้ แบ่งผลิตภัณฑ์และบริ การออกตามลักษณะการประกอบธุรกิจเป็ น 2 ประเภท ดังนี ้
1. ศูนย์บริการเหล็ก
บริ ษัทให้ บริ การจัดหาผลิตภัณฑ์เหล็กในลักษณะศูนย์บริ การเหล็ก ทังเหล็
้ กแผ่นรี ดร้ อนชนิดม้ วน และเหล็กแผ่นรี ดเย็น
ชนิดม้ วน จําหน่ายให้ แก่ ผู้ค้าส่งเหล็ก และลูกค้ าที่เป็ นโรงงานเหล็กต่าง ๆ ซึ่งลูกค้ าจะนําไปใช้ ในการแปรรู ปเป็ นชิ ้นงานเหล็กต่าง ๆ
ต่อไป รวมถึงการให้ บริ การรับตัดเหล็กตามขนาดต่าง ๆ ที่ลกู ค้ าต้ องการ และเป็ นตัวแทนจําหน่ายเหล็กชนิดต่างๆ เพื่อตอบสนองความ
ต้ องการที่จะใช้ ในงานอุตสาหกรรม โดยเน้ นการบริ การก่อน และหลังการขาย บริ ษัทมุ่งเน้ นการสร้ างความพึงพอใจของลูกค้ าโดย
คํานึงถึงคุณภาพของสินค้ าเป็ นอันดับแรก ซึง่ ในปี 2553 บริ ษัทมีรายได้ จากการจัดหาผลิตภัณฑ์เหล็ก คิดเป็ นร้ อยละ 49.64 ของรายได้
รวม
2. การแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก
บริ ษัทให้ บริ การตัดเหล็กเป็ นเหล็กม้ วนสลิต เหล็กแผ่น และแปรรู ปเหล็กรู ปพรรณ ได้ แก่ ท่อเหล็ก และเหล็กโครงสร้ าง
รูปตัวซี ซึง่ ในปี 2553 บริ ษัทมีรายได้ จากการแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก คิดเป็ นร้ อยละ 50.12 ของรายได้ รวม
กลุม่ บริ ษัทมีกําลังการผลิตและจําหน่ายเหล็กทุกประเภทในปั จจุบนั รวม 300,000 ตันต่อปี โดยแบ่งออกเป็ นกําลังการผลิต
ของบริ ษัท เท่ากับ 294,000 ตันต่อปี และของบริ ษัทย่อย 6,000 ตันต่อปี ซึ่งในส่วนของบริ ษัท แบ่งออกเป็ น กําลังการผลิตเหล็ก
ม้ วนสลิต 54,000 ตันต่อปี กําลังการผลิตเหล็กแผ่น 105,000 ตันต่อปี กําลังการผลิตท่อเหล็ก 75,000 ตันต่อปี และกําลังการผลิต
เหล็กโครงสร้ างรูปตัวซี 66,000 ตันต่อปี โดยในปี 2553 บริ ษัทใช้ กําลังการผลิตรวมร้ อยละ 35.88 ของกําลังการผลิตรวม ส่วนกําลัง
การผลิตของบริ ษัทย่อย เป็ นกําลังการผลิตท่อเหล็กทังชนิ
้ ดกลมและชนิดเหลี่ยม 6,000 ตันต่อปี ซึง่ ในปี 2553 ใช้ กําลังการผลิตร้ อย
ละ 38.84 ของกําลังการผลิต (รายละเอียดในส่วนที่ 2 ข้ อ 3 การประกอบธุรกิจแต่ละสายผลิตภัณฑ์)
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บริ ษัทจัดซื ้อเหล็กแผ่นรี ดร้ อนซึง่ เป็ นวัตถุดิบหลักในการผลิตจากผู้ผลิตเหล็กแผ่นรี ดร้ อนในประเทศ ได้ แก่ บริ ษัทในกลุ่ม
บมจ.สหวิริยาสตีล อินดัสตรี ,บริ ษัทในกลุ่ม บมจ.จี สตีล และบมจ.จีเจสตีล โดยบริ ษัทจัดจําหน่ายสินค้ าให้ แก่ลกู ค้ าภายในประเทศ
ทังหมด
้
ซึ่งลูกค้ าของบริ ษัทสามารถแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ค้าส่งเหล็ก เป็ นกลุ่มผู้ดําเนินธุรกิจค้ าส่งเหล็กทังในเขตกรุ
้
งเทพ
และปริ มณฑล ซึ่งมูลค่าการจําหน่ายให้ แก่ลกู ค้ ากลุ่มนี ้คิดเป็ นร้ อยละ 50 ของรายได้ รวมของบริ ษัท และกลุ่มผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมเฟอร์ นิเจอร์ อุตสาหกรรมเครื่ องใช้ ไฟฟ้า อุตสาหกรรมยานยนต์ เป็ นต้ น ซึง่ มูลค่าการจําหน่าย
ให้ แก่ลกู ค้ ากลุ่มนี ้คิดเป็ นร้ อยละ 50 ของรายได้ รวมของบริ ษัท และบริ ษัทไม่มีการขายสินค้ าให้ ลกู ค้ ารายใดรายหนึ่งเกินร้ อยละ 10
ของรายได้ รวมของบริ ษัท
บริ ษัทเน้ นความสําคัญของคุณภาพของสินค้ าและการบริ การ รวมทัง้ การจัดส่งสินค้ าที่ตรงต่อเวลา โดยสินค้ าเหล็ก
โครงสร้ างรู ปตัวซี และท่อเหล็ก ของบริ ษัทได้ รับเครื่ องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรมจากกระทรวงอุตสาหกรรม พร้ อมกันนี ้บริ ษัทใช้
ระบบการบริ หารงานคุณภาพในการผลิต ISO 9001 : 2008 มาใช้ ในการบริ หารงาน เพื่อเป็ นการยืนยันต่อลูกค้ าถึงการให้
ความสําคัญในคุณภาพของสินค้ าและบริ การของบริ ษัท บริ ษัทยังได้ เตรี ยมการก่อสร้ างอาคารสําหรับการฝึ กอบรมพนักงานที่โรงงาน
แห่งที่ 2 (พนัสนิคม) เพื่อเป็ นการยกระดับมาตรฐานการผลิตและการบริ หารการจัดการของบริ ษัทในอนาคตอย่างยัง่ ยืน

ผลการดําเนินงานในปี ที่ผา่ นมา บริษัทมีรายได้ จากการขายและการบริ การเท่ากับ 5,027.33 ล้ านบาท โดยมีกําไร
สุทธิเท่ากับ 80.90 ล้ านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริ ษัทมีสินทรัพย์รวม เท่ากับ 3,489.12 ล้ านบาท หนี ้สินรวม
เท่ากับ 1,978.25 ล้ านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 1,510.87 ล้ านบาท และบริ ษัทมีทนุ จดทะเบียน 549.97 ล้ านบาท
แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจํานวน 549.97 ล้ านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท และมีทนุ จดทะเบียนที่เรี ยกชําระแล้ ว
479.93 ล้ านบาท
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ปั จจัยความเสี่ยง
1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้ผลิตรายใหญ่
ในปี 2553 บริ ษัทซื ้อเหล็กแผ่นรี ดร้ อน (Hot Rolled Coil) ซึง่ เป็ นวัตถุดิบหลักเกือบทังหมดจากผู
้
้ ผลิตเหล็กแผ่นรี ดร้ อนราย
ใหญ่ของประเทศไทย 3 กลุ่ม คือ กลุ่ม บมจ. สหวิริยา สตีลอินดัสตรี กลุ่ม บมจ.จี สตีล และกลุ่ม บมจ.จีเจสตีล คิดเป็ นมูลค่ารวม
้
อีกทังมี
้ ยอดการสัง่ ซื ้อสินค้ าโครงสร้ างเหล็กรูปพรรณจาก บริ ษัท เหล็กสยามยามาโตะ
ทังสิ
้ ้นร้ อยละ 62.83 ของยอดการซื ้อทังหมด
จํากัด ซึง่ เป็ นโรงงานผู้ผลิตเหล็กโครงสร้ างรายใหญ่ที่สดุ ในประเทศ คิดเป็ นมูลค่าร้ อยละ 4.08 ของยอดการซื ้อทังหมด
้
และจากการ
ที่บริ ษัทมีการสั่งซือ้ สินค้ าจากผู้ผลิตรายใหญ่ ในประเทศในสัดส่วนที่สูงเมื่อเทียบกับการสั่งซือ้ ทัง้ หมดดังกล่าวข้ างต้ น รวมทัง้
มาตรการทางภาษีในการตอบโต้ การทุ่มตลาดที่มีการต่ออายุออกไปอีก จึงเป็ นอุปสรรคสําคัญในการนําเข้ าสินค้ า อาจทําให้ บริ ษัทมี
้
สามารถจัดส่งวัตถุดิบให้ กบั บริ ษัทได้ ตามกําหนดและบริ ษัทไม่
ความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบในกรณีที่ผ้ ูผลิตทังสามรายไม่
สามารถจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งอื่นเข้ ามาทดแทนได้ ทนั แผนการผลิตสินค้ าตามที่ได้ รับคําสัง่ ซื ้อสินค้ าจากลูกค้ า
จากความสัมพันธ์ ที่ดีของบริ ษัทฯ กับบริ ษัทผู้ผลิตเหล็กและบริ ษัทผู้แทนจําหน่าย ประกอบกับบริ ษัทมีการวางแผนและ
นโยบายในการจัดเก็บสินค้ าคงคลังให้ เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจและมีการจัดเก็บอย่างน้ อย 30 ถึง 60 วัน เพื่อให้ มีปริ มาณ
เพียงพอต่อการผลิต ทําให้ บริ ษัทเชื่อว่าจะไม่ได้ รับผลกระทบหรื อความเสียหายใด ๆ ในการสัง่ ซื ้อวัตถุดิบจากผู้ผลิตดังกล่าว อีกทัง้
บริ ษัทได้ มีการเตรี ยมสัง่ ซื ้อสินค้ าจากต่างประเทศเข้ ามาทดแทนในกรณีที่ขาดแคลนวัตถุดิบจากในประเทศ

 ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาวัตถุดบิ
ในปี 2553 บริ ษัทมีรายได้ จากการจําหน่ายเหล็กแผ่นรี ดร้ อนชนิดม้ วน และเหล็กแปรรูปที่เป็ นผลิตภัณฑ์จากเหล็กแผ่นรี ด
ร้ อนชนิดม้ วน คิดเป็ นร้ อยละ 75.78 ของรายได้ รวมของบริ ษัท ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล็กที่จําหน่ายนัน้ มูลค่าของวัตถุเหล็กคิดเป็ นร้ อยละ
95 ของต้ นทุนขาย ซึง่ มีการเปลี่ยนแปลงของราคาตามภาวะราคาตลาดโลก ตามอุปสงค์และอุปทานของผู้ผลิต และผู้ใช้ เหล็กทัว่ โลก
และปั จจัยอื่ นๆ ที่มีผลกระทบต่อราคา เช่น อัตราแลกเปลี่ยน อัตราภาษี นําเข้ า ซึ่งรวมทัง้ การกํ าหนดค่าธรรมเนี ยมพิเศษ
(Surcharge) เป็ นต้ น ทําให้ ต้นทุนของวัตถุดิบของบริ ษัทมีความผันผวนตามภาวะของราคาเหล็กในประเทศและทัว่ โลกตลอดเวลา
ซึง่ บริ ษัทอาจเกิดความเสี่ยงหากบริ ษัทไม่สามารถปรับราคาขายสินค้ าตามต้ นทุนที่เปลี่ยนแปลงได้
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทมีการติดตามความเคลื่อนไหวของราคาวัตถุดิบอย่างใกล้ ชิด เพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการบริ หารจัดการ
สัง่ ซื ้อวัตถุดิบให้ สอดคล้ องกับปริ มาณความต้ องการของสินค้ าจากลูกค้ าของบริ ษัท รวมถึงการกําหนดราคาขายสินค้ าของบริ ษัทนัน้
บริ ษัทจะพิจารณาต้ นทุนขายควบคู่กับราคาตลาดในขณะนัน้ โดยหากราคาวัตถุดิบมีแนวโน้ มปรับขึ ้น บริ ษัทจะเพิ่มปริ มาณการ
สัง่ ซื ้อวัตถุดิบ และบริ ษัทจะใช้ นโยบายต้ นทุนบวกกําไร คือ การนําต้ นทุนวัตถุดิบ รวมค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ รวมกับกําไร มา
กําหนดราคาขาย ทําให้ บริ ษัทสามารถรักษาส่วนต่างของกําไรได้ เนื่องจากบริ ษัทจะทําการปรับราคาขายสินค้ าเป็ นระยะ ๆ ตาม
ราคาวัตถุดิบที่มีการปรับราคา และหากราคาวัตถุดิบมีแนวโน้ มปรับลง บริ ษัทลดปริ มาณการสัง่ ซื ้อวัตถุดิบ และจะเร่ งการจําหน่าย
วัตถุดิบและสินค้ าสําเร็ จรู ปให้ เร็ วขึ ้น เพื่อเป็ นการระบายสินค้ าคงเหลือให้ เร็ วที่สุด ซึ่งจากการติดตามความเคลื่อนไหวของราคา
วัตถุดิบและนโยบายการกําหนดราคาขายดังกล่าว ทําให้ การเปลี่ยนแปลงด้ านราคาวัตถุดิบไม่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของ
บริ ษัทอย่างมีนยั สําคัญอย่างเช่นในปี 2551 ถึงปี 2553 ที่ราคาวัตถุดิบมีความผันผวนของราคาอย่างมากแต่จากการบริ หารต้ นทุน
อย่างเหมาะสมของบริ ษัทจึงทําให้ บริ ษัทยังคงรักษาผลกําไรของบริ ษัทไว้ ได้ โดยได้ รับผลกระทบเพียงเล็กน้ อยเท่านัน้
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2. ความเสี่ยงด้ านการบริหาร การจัดการ
 ความเสี่ยงจากการให้ เครดิตลูกค้ า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริ ษัทมีลกู หนี ้คงค้ าง 663.43 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราร้ อยละ 13.27 ของรายได้ รวมของบริ ษัท
ในปี 2553 มีระยะเวลาในการเก็บหนี ้เฉลี่ยที่ 38.14 วัน ลูกหนี ้ที่มยี อดค้ างชําระโดยยังไม่ถึงกําหนดชําระจํานวน 503.34 ล้ านบาท
้ ้น บริ ษัท
ค้ างชําระไม่เกิน 90 วันจํานวน 154.28 ล้ านบาท รวมเป็ น 657.63 ล้ านบาทคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 99.12 ของยอดลูกหนี ้ทังสิ
อาจเกิดความเสี่ยงจากการที่ลกู ค้ าไม่สามารถชําระค่าสินค้ าตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้ ได้ หรื อชําระเงินล่าช้ ากว่าระยะเวลาทีต่ กลงไว้ ซึง่
อาจทําให้ บริ ษัทฯ ประสบปั ญหาสภาพคล่อง หรื อเกิดความสูญเสียทางการเงิน
อย่างไรก็ตามบริ ษัทฯ มีข้อปฏิบตั ิในการพิจารณาให้ เครดิตแก่ลกู ค้ า กล่าวคือ พิจารณาจากประวัติลกู ค้ า การจ่ายชําระหนี ้
และการจํากัดวงเงินการให้ เครดิต อีกทังบริ
้ ษัทยังมีกลุม่ ฐานลูกค้ าที่หลากหลายและมีจํานวนมากราย โดยบริ ษัทฯ มิได้ ให้ เครดิต
และวงเงินกับลูกค้ ารายใด หรื อกลุม่ ใดเป็ นกรณีพิเศษทังสิ
้ ้น ทังนี
้ ้เพื่อเป็ นการป้องกันความเสี่ยงใด ๆ ที่ อาจเกิดขึ ้น นอกจากนี ้ยังตัง้
บัญชีสํารองเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญไว้ สาํ หรับลูกหนี ้ที่ค้างชําระนานและในปี ที่ผ่านมา บริ ษัทได้ มีการตังค่
้ าเผื่อหนี ้สูญเพิ่มจํานวน 1.64
ล้ านบาท เนื่องจากลูกหนี ้การค้ าบางรายผิดนัดชําระหนี ้และบริ ษัทอยู่ในระหว่างการดําเนินการทางกฎหมายต่อไป

 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบีย้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริ ษัทมีหนี ้สินระยะสันค้
้ างชําระทังสิ
้ ้น 1,938.16 ล้ านบาท และเป็ นหนี ้ที่เกิดจากการกู้ยืมจาก
สถาบันการเงินเป็ นจํานวน 1,938.16 ล้ านบาท ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นเงินกู้ระยะสันในรู
้ ปแบบของตัว๋ สัญญาใช้ เงิน มีอตั ราดอกเบี ้ยตังแต่
้
ร้ อยละ 2.10 ถึงร้ อยละ 3.15 ต่อปี และมีกําหนดชําระ ระหว่าง 1 – 3 เดือน เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนสําหรับการสัง่ ซื ้อสินค้ าจาก
โรงงานผู้ผลิตเหล็ก และหากอัตราดอกเบี ้ยในประเทศมีปรับเพิ่มขึ ้น จะทําให้ ต้นทุนค่าใช้ จ่ายด้ านดอกเบี ้ยของบริ ษัทสูงขึ ้น อาจจะ
ส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของบริ ษัทได้
อย่างไรก็ตาม จากการที่บริ ษัทมีสินค้ าที่หลากหลายสามารถตอบสนองตามความต้ องการของลูกค้ าได้ อย่างทันที ทําให้
บริ ษัทสามารถเพิ่มยอดขายได้ ถึงร้ อยละ 33.11 เมื่อเทียบกับปี ที่ผ่านมา ทําให้ บริ ษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี ้ยจ่ายได้ โดย
ในปี 2553 บริ ษัทมีต้นทุนทางการเงิน(ดอกเบี ้ย)อยู่ที่ 41.66 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 0.83 ของรายได้ จากการขายและบริ การ โดย
กลุม่ บริ ษัทเชื่อว่าความผันผวนของอัตราดอกเบี ้ยในตลาดในอนาคตไม่ส่งผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อผลการดําเนินงานและ
กระแสเงินสดของกิจการ

 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ในปี 2553 และ ปี 2552 บริ ษัทมีมลู ค่าการสัง่ ซื ้อสินค้ าจากต่างประเทศคิดมูลค่าประมาณร้ อยละ 22.61 และร้ อยละ 5.34
ของมูลค่าที่สงั่ ซื ้อทังหมด
้
ตามลําดับ โดยเป็ นการสัง่ ซื ้อในเงินสกุลดอลลาร์ สหรัฐ จึงทําให้ บริ ษัทมีความเสี่ยงจากการผันผวนของ
อัตราแลกเปลี่ยน
ที่ผา่ นมาบริ ษัทได้ ใช้ ตราสารอนุพนั ธ์เพื่อลดความไม่แน่นอนของกระแสเงินสดในอนาคตที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยใช้ กลยุทธ์ในการป้องกันความเสี่ยงคือ การทําสัญญาซื ้อขายอัตรา
แลกเปลี่ยนไว้ ลว่ งหน้ าตามความเหมาะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ไม่มีสญ
ั ญาซื ้อขายล่วงหน้ าคงค้ าง
ในอนาคต บริ ษัทคาดว่าจะยังคงต้ องสัง่ ซื ้อสินค้ าจากต่างประเทศต่อไป ดังนัน้ บริ ษัทจะยังคงรักษานโยบายลดผลกระทบ
จากความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนโดยวิธีดงั กล่าวต่อไปตามความเหมาะสมของสภาวการณ์ในขณะนัน้ ๆ
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ประวัตคิ วามเป็ นมา
บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ก่อตังเมื
้ ่อวันที่ 9 มีนาคม 2536 ด้ วยทุนจดทะเบียนและเรี ยกชําระ
แล้ วเริ่มแรก จํานวน 30 ล้ านบาท โดยมีวตั ถุประสงค์การจัดตังเพื
้ ่อประกอบธุรกิจเป็ นศูนย์บริ การเหล็ก คือ การนําเหล็กม้ วน
ขนาดใหญ่มาตัดเป็ นแผ่นหรื อม้ วนตามขนาดที่ลกู ค้ าต้ องการ รวมทังผลิ
้ ตและจําหน่ายเหล็กรูปพรรณที่ใช้ ในอุตสาหกรรม
ต่างๆ ได้ แก่ ท่อเหล็ก และเหล็กรูปตัวซี
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทีส่ ําคัญของบริ ษัท
ปี 2536 บริ ษัทประกอบกิจการศูนย์จําหน่ายเหล็กในลักษณะซื ้อมาและขายไป
ปี 2547 บริ ษัทได้ แปรสภาพเป็ นบริ ษัทมหาชนจํากัด และเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 150 ล้ านบาทเป็ น 200 ล้ านบาท และ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (PAR) จากราคาหุ้นละ 100 บาท เป็ นราคาหุ้นละ 1 บาท โดยกําหนดให้ มีการเสนอขายหุ้น
เพิ่มทุนที่ออกใหม่แก่ประชาชน จํานวน 50 ล้ านหุ้น
ปี 2548 บริ ษัทได้ เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 200 ล้ านบาท เป็ น 400 ล้ านบาท เพื่อเสนอขายแก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมในราคา 1 บาท เพื่อ
รองรับความเจริ ญเติบโตของบริ ษัท
ปี 2550 บริ ษัทได้ เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 400 ล้ านบาท เป็ น 550 ล้ านบาท เพื่อเสนอขายแก่ประชาชนทัว่ ไปและผู้ถือหุ้นเดิม
และเพื่อรองรับการแปลงสภาพของใบสําคัญแสดงสิทธิ

ปี 2551 บริษัทขยายกลุม่ ลูกค้ าและผลิตภัณฑ์เหล็กเพิ่มขึ ้น เช่น ในกลุม่ อุตสาหกรรมยานยนต์ และกลุม่ เครื่ องใช้ ไฟฟ้า
ปี 2553 บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงดังนี ้
บริ ษัทได้ ปรับปรุ งมาตรฐานการผลิตเพิ่มขึน้ โดยเป็ นศูนย์บริ การเหล็กที่สามารถรองรับการผลิตเหล็กในกลุ่ม
อุตสาหกรรมยานยนต์ และกลุม่ อุตสาหกรรมเครื่ องใช้ ไฟฟ้า ณ โรงงานแห่งที่ 2 (พนัสนิคม) จะเปิ ดดําเนินการได้
ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2554
บริษัทได้ รับรางวัล BEST VENDOR AWORD จากบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิค จํากัด
ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท
โครงสร้ างกลุม่ บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน)
ทุนจดทะเบียน 549.97 ล้ านบาท เรี ยกชําระแล้ ว 479.93 ล้ านบาท
99.99%

บริษัท เอส ที ซี สตีล จํากัด
ทุนจดทะเบียนเรี ยกชําระแล้ ว 20 ล้ านบาท

55.00%

บริษัท เอเชียเมทัล แฟบบริเคชั่น จํากัด
ทุนจดทะเบียนเรี ยกชําระแล้ ว 10 ล้ านบาท

40.00%

บริษัท สางสินค้ าผ่ านแดนเวียงจันทน์ จํากัด
ทุนจดทะเบียนเรี ยกชําระแล้ ว 5 แสนดอลลาร์ สหรัฐฯ
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บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจเป็ นศูนย์บริ การเหล็กครบวงจร ได้ แก่ การจําหน่ายเหล็กม้ วน (Coil) ทังชนิ
้ ดรี ดร้ อน (Hot-Rolled) และชนิด
รี ดเย็น (Cold-Rolled) เหล็กเคลือบสังกะสี (GI) เหล็กเคลือบอลูซงิ ค์(GL) เหล็กเคลือบสี และเป็ นผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก ได้ แก่
เหล็กแผ่น (Sheet) เหล็กม้ วนสลิต (Slitting Coil) ท่อเหล็กที่มีเส้ นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ ้ว (25 มิลลิเมตร) ถึง 4 นิ ้ว (100 มิลลิเมตร) เหล็ก
โครงสร้ างรูปตัวซี รวมทังบริ
้ การจัดส่งสินค้ าให้ แก่ลกู ค้ า โดยมีกําลังผลิตติดตัง้ จํานวน 294,000 ตันต่อปี ซึง่ แบ่งกําลังผลิตเป็ น เหล็ก
แผ่น 105,000 ตันต่อปี เหล็กม้ วนสลิต 54,000 ตันต่อปี ท่อเหล็ก 69,000 ตันต่อปี และเหล็กรูปตัวซี 66,000 ตันต่อปี

บริษัท เอส ที ซี สตีล จํากัด
ประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายท่อเหล็กทังชนิ
้ ดกลมและชนิดเหลี่ยม ที่มีเส้ นผ่าศูนย์กลาง 0.5 นิ ้ว (12 มิลลิเมตร) ถึง 1
นิ ้ว (25 มิลลิเมตร) โดยมีกําลังผลิตติดตังท่
้ อเหล็กทุกชนิดรวม 6,000 ตันต่อปี
บริษัท เอเซียเมทัล แฟบบริเคชั่น จํากัด
ประกอบธุรกิจให้ บริ การออกแบบผลิตโครงสร้ างเหล็ก และรับเหมาก่อสร้ าง โดยทีมงานบริ ษัท เอเซียเมทัล แฟบบริ เคชัน่
จํากัด สร้ างผลงานที่มีคณ
ุ ภาพได้ มาตรฐาน
บริษัท สางสินค้ าผ่ านแดนเวียงจันทน์ จํากัด
ประกอบธุรกิจให้ บริ การคลังสินค้ า

โครงสร้ างรายได้ ของบริษัท
โครงสร้ างรายได้ ของบริ ษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย ดังนี ้
มูลค่าการจําหน่าย
 ศูนย์บริ การเหล็ก
1. บริการจัดหาผลิตภัณฑ์เหล็ก
2. บริการรับตัดเหล็ก
รวมรายได้ ศนู ย์บริ การเหล็ก
 การแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก
1. เหล็กแผ่น
2. เหล็กม้ วนสลิต
3. ท่อเหล็ก
4. เหล็กโครงสร้ างรูปตัวซี
รวมรายได้ การแปรรูป
 อื่น ๆ*
รวมมูลค่าการจําหน่ายทังหมด
้

2551
ล้ านบาท
สัดส่วน

2552
ล้ านบาท
สัดส่วน

2553
ล้ านบาท
สัดส่วน

2,325.64
2.77
2,328.41

43.87
0.05
43.92

1,900.10
1.15
1,901.25

50.31
0.03
50.34

2,495.67
0
2,495.67

49.64
0
49.64

1,422.68
231.33
666.59
596.95
2,917.55
54.96
5,300.92

26.84
4.36
12.57
11.26
55.03
1.05
100.00

739.03
170.84
521.36
431.76
1,862.99
12.50
3,776.74

19.56
4.52
13.80
11.43
49.32
0.33
100.00

889.65
337.79
701.19
591.29
2,519.92
11.74
5,027.33

17.70
6.72
13.95
11.76
50.12
0.24
100.00

หมายเหตุ : * รายได้ อื่น ๆ ได้ แก่ การจําหน่ายเศษเหล็กที่เกิดจากกระบวนการผลิต
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เป้าหมายในการดําเนินธุรกิจของบริษัท
บริ ษัทกําหนดเป้าหมายที่จะเป็ นผู้ผลิตท่อเหล็กที่มีคณ
ุ ภาพ เนื่องจากบริ ษัทเล็งเห็นถึงความสําคัญของอุตสาหกรรมท่อ
เหล็กซึ่งมีการเติบโตในอัตราที่สูงมากในปั จจุบนั และอนาคต จากการเติบโตของอุตสาหกรรมก่อสร้ าง อุตสาหกรรมเฟอร์ นิเจอร์
อุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมเครื่ องใช้ ไฟฟ้ า
นอกจากการเป็ นผู้ผลิตท่อเหล็กที่มีคณ
ุ ภาพแล้ ว บริ ษัทยังมุง่ เน้ นที่จะเป็ นศูนย์บริ การเหล็กครบวงจร กล่าวคือ การที่บริ ษัท
สามารถให้ บริ การผลิตเหล็กรู ปพรรณต่างๆ ได้ ตามขนาดที่ลกู ค้ ากําหนด ได้ แก่ เหล็กแผ่น เหล็กม้ วน ทําให้ ลกู ค้ าได้ รับความสะดวก
ในการซื ้อสินค้ าจากการที่ลกู ค้ าสามารถกําหนดให้ บริ ษัทผลิตสินค้ าตามขนาดที่ต้องการใช้ โดยมีการปรับปรุงพัฒนามาตรฐานของ
บริ ษัทอยู่ตลอดเวลา ทังในด้
้ านความรู้ความสามารถของบุคลากรและเครื่ องจักรที่ใช้ ในการผลิต
้ านึงถึงสภาวะ
รวมถึงบริ ษัทยังมีนโยบายพัฒนาคุณภาพ ความน่าเชื่อถือในผลิตภัณฑ์ การบริ การของบริ ษัท รวมทังคํ
แวดล้ อมทังภายในและภายนอกของบริ
้
ษัท โดยการนําระบบการบริหารงานคุณภาพในการผลิต ISO 9001:2000 เข้ ามาใช้ ในการ
บริ หารงาน ซึง่ ปั จจุบนั มีการปรับมาตรฐานไปสู่ ISO 9001: 2008 เพื่อสร้ างความมัน่ ใจให้ แก่ลกู ค้ าว่า สินค้ าที่ซื ้อไปจากบริ ษัทเป็ น
สินค้ าที่ได้ มาตรฐาน
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การประกอบธุรกิจแต่ ละสายผลิตภัณฑ์
ลักษณะผลิตภัณฑ์ และบริการ
บริ ษัทแบ่งลักษณะผลิตภัณฑ์และบริ การของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยออกเป็ น 2 ประเภท ดังนี ้

1) การจัดหาผลิตภัณฑ์ เหล็ก
บริ ษัทให้ บริ การจัดหาผลิตภัณฑ์เหล็กในลักษณะศูนย์บริ การเหล็ก ทังเหล็
้ กแผ่นรี ดร้ อนชนิดม้ วนและเหล็กแผ่นรี ดเย็นชนิด
ม้ วน เหล็กเคลือบสังกะสี เหล็กเคลือบสี ทังในประเทศและต่
้
างประเทศ เพื่อจําหน่ายให้ แก่ ผู้ค้าส่งเหล็ก และลูกค้ าที่เป็ นโรงงาน
อุตสาหกรรมเหล็กต่างๆ ซึง่ ลูกค้ าจะนําไปใช้ ในการแปรรูปเป็ นชิ ้นงานเหล็กต่าง ๆ ต่อไป รวมถึงการให้ บริ การรับตัดเหล็กตามขนาด
ต่าง ๆ ที่ลกู ค้ าต้ องการ
ส่วนการซื ้อสินค้ าจากต่างประเทศในปี 2553 มีการนําเข้ าสินค้ าจากประเทศเกาหลี จีน และเวียดนามซึง่ เป็ นผลิตภัณฑ์
เหล็กรี ดร้ อน เหล็กรี ดเย็น เหล็กเคลือบ และเหล็กเคลือบสีเพื่อจําหน่ายให้ กบั กลุม่ ลูกค้ าในอุตสาหกรรมเครื่ องใช้ ไฟฟ้ า,อุตสาหกรรม
ก่อสร้ าง และอุตสาหกรรมยานยนต์ประมาณร้ อยละ 22.61 ของยอดการซื ้อทังหมดของบริ
้
ษัท

2) การแปรรู ปผลิตภัณฑ์ เหล็ก
2.1 เหล็กม้ วนสลิต (Slitting Coil)
บริ ษัทให้ บริ การตัดเหล็กเป็ นเหล็กม้ วนสลิต ซึ่งเป็ นการนําเหล็กม้ วน (Coil) มาตัดเป็ นแถบเล็กตามความกว้ างที่ลกู ค้ า
กําหนดและม้ วนกลับเพื่อจําหน่าย โดยบริ ษัทมีเครื่ องจักรสําหรับการตัดเหล็กเป็ นเหล็กม้ วนสลิต (Slitting Coil) โดยบริ ษัทมีกําลังการ
ผลิตติดตังเท่
้ ากับ 195,000 ตันต่อปี โดยแบ่งเป็ นการผลิตเพื่อเป็ นวัตถุดิบสําหรับรองรับ การผลิตเป็ นท่อเหล็กและผลิตภัณฑ์โครงสร้ าง
รูปตัวซี จํานวน 141,000 ตันต่อปี และการผลิตเพื่อขายจํานวน 54,000 ตันต่อปี ซึง่ ในปี 2553 บริ ษัทใช้ กําลังการผลิตเท่ากับร้ อยละ
32.86 ของกําลังการผลิตติดตัง้

2.2 การผลิตเหล็กแผ่น (Cutting Sheet)
บริ ษัทให้ บริ การตัดเหล็กแผ่น ซึ่งเป็ นการนําเหล็กม้ วน นํามาตัดเป็ นเหล็กแผ่นตามความกว้ างและความยาวที่ลูกค้ า
กํ าหนด บริ ษัทสามารถตัดเหล็กตามความกว้ างได้ ตงั ้ แต่ 600 ถึง 1,500 มิลลิเมตร และตามความยาวตัง้ แต่ 300 ถึง 6,100
มิลลิเมตร โดยบริ ษัทมีเครื่ องจักรสําหรับการตัดเหล็กแผ่น (Cutting Sheet) ซึง่ บริ ษัทมีกําลังการผลิตติดตังเท่
้ ากับ 105,000 ตันต่อปี
ซึง่ ในปี 2553 บริ ษัทใช้ กําลังการผลิตเท่ากับร้ อยละ 32.86 ของกําลังการผลิตติดตัง้
2.3 ผลิตภัณฑ์ทอ่ เหล็ก (Steel Pipe)
บริ ษัทผลิตและจําหน่ายท่อเหล็กสําหรับใช้ ในอุตสาหกรรมต่างๆ ปั จจุบนั บริ ษัทมีเครื่ องจักรสําหรับการผลิตท่อเหล็กซึ่ง
สามารถผลิตท่อเหล็กได้ ตงแต่
ั ้ เส้ นผ่าศูนย์กลาง 12 มิลลิเมตรถึง 100 มิลลิเมตร โดยวิธีการนําเหล็กแผ่นรี ดร้ อนชนิดม้ วนที่ตดั ตาม
ความกว้ างที่กําหนดมาทําการขึ ้นรูปและเชื่อมเหล็กแผ่นด้ วยคลื่นความถี่สงู ซึง่ เป็ นเครื่ องจักรที่ทนั สมัยและมีประสิทธิภาพในการ
ผลิต ทําให้ ท่อเหล็กของบริ ษัทมีคณ
ุ ภาพและเป็ นที่ยอมรับของลูกค้ า โดยบริ ษัทมีกําลังการผลิตติดตัง้ เท่ากับ 75,000 ตันต่อปี ซึง่
้
ในปี 2553 บริ ษัทใช้ กําลังการผลิตเท่ากับร้ อยละ 38.84 ของกําลังการผลิตติดตัง้ ท่อเหล็กของบริ ษัทที่ผลิตมีรูปแบบทังทรงกลม
สี่เหลี่ยมจัตรุ ัส และสี่เหลี่ยมผืนผ้ า ซึง่ บริ ษัทสามารถผลิตได้ ตามความกว้ างและความยาวที่ลกู ค้ ากําหนด
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2.4 ผลิตภัณฑ์เหล็กโครงสร้ างรูปตัวซี
บริ ษัทผลิตและจําหน่ายเหล็กโครงสร้ างรูปตัวซี โดยการนําเหล็กม้ วนสลิต (Slitting Coil) ที่ตดั ตามขนาดมาขึ ้นรูปใน
ลักษณะรูปตัวซี ซึง่ จะนําไปใช้ ในอุตสาหกรรมก่อสร้ างเพื่อใช้ เป็ นโครงสร้ างหลังคา บริ ษัทมีเครื่ องจักรสําหรับการผลิตเหล็กโครงสร้ าง
รูปตัวซี จํานวน 6 เครื่ อง โดยมีกําลังการผลิตติดตัง้ เท่ากับ 66,000 ตันต่อปี ซึง่ ในปี 2553 บริ ษัทใช้ กําลังการผลิตเท่ากับร้ อยละ
39.80 ของกําลังการผลิตติดตัง้
โดยลูกค้ าจะนําผลิตภัณฑ์ เหล็กที่ซือ้ จากบริ ษัทเป็ นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่าง ๆ ได้ แก่
อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเครื่ องใช้ ไฟฟ้ าและอิเล็กโทรนิกส์ อุตสาหกรรมเฟอร์ นิเจอร์ และอุตสาหกรรมอื่น ๆ
ในปี 2553 บริ ษัทจัดจําหน่ายสินค้ าให้ แก่ลกู ค้ าภายในประเทศ ร้ อยละ 98.21ของรายได้ จากการจําหน่ายและบริ การ และ
จําหน่ายสินค้ าให้ แก่ลกู ค้ าในต่างประเทศ ซึง่ เป็ นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ร้ อยละ1.79 ของรายได้ จากการจําหน่ายและ
บริ การ
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ทรัพย์ สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
ทรั พย์ สนิ ถาวรหลักที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีทรัพย์สนิ ถาวรหลักที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ ดังนี ้
หน่วย : ล้ านบาท
ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน
1. ที่ดิน
-เนื ้อที่ 16 ไร่ 3 งาน 5 ตารางวา
ที่ตงั ้ : เลขที่ 55, 55/1 หมู่ 2 ซอยวัดหนามแดง ถนนศรี
นคริ นทร์ ตําบลบางแก้ ว อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
-เนื ้อที่ 100 ไร่ 85 ตารางวา*
ที่ตงั ้ เลขที่ 90/1 หมู่ที่ 10 ตําบลสระสี่เหลี่ยม อําเภอพนัส
นิคม จังหวัดชลบุรี
-เนื ้อที่ 80 ไร่ 28 ตารางวา**
ที่ตงั ้ เลขที่ 90/1 หมู่ที่ 10 ตําบลสระสี่เหลี่ยม อําเภอพนัส
นิคม จังหวัดชลบุรี
-เนื ้อที่ 17 ไร่ 34 ตารางวา
ที่ตงั ้ เลขที่ 90/1 หมู่ที่ 10 ตําบลสระสี่เหลี่ยม อําเภอพนัส
นิคม จังหวัดชลบุรี
-เนื ้อที่ 3 ไร่ 82 ตารางวา
ที่ตงั ้ : เลขที่ 6/10 หมู่ 1 ซอยวัดหนามแดง ถนนศรี นคริ นทร์
ตําบลบางแก้ ว อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
2. อาคารโรงงาน 3 แห่ง
-อาคารโรงงานของบริ ษัท
ที่ตงั ้ : เลขที่ 55, 55/1 หมู่ 2 ซอยวัดหนามแดง ถนนศรี
นคริ นทร์ ตําบลบางแก้ ว อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
-อาคารโรงงานชลบุรีของบริ ษัท* *
ที่ตงั ้ เลขที่ 90/1 หมู่ที่ 10 ตําบลสระสี่เหลี่ยม อําเภอพนัส
นิคม จังหวัดชลบุรี
-อาคารโรงงานของบริ ษัทย่อย
ที่ตงั ้ : เลขที่ 6/10 หมู่ 1 ซอยวัดหนามแดง ถนนศรี นคริ นทร์
ตําบลบางแก้ ว อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
3. เครื่ องจักรและอุปกรณ์
4. เครื่ องจักร
5. ยานพาหนะ
6. เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้ สํานักงาน
รวม

ลักษณะกรรมสิทธิ์

มูลค่าตามบัญชี

ภาระผูกพัน

บริ ษัทเป็ นเจ้ าของ

112.71

(1).จดจํานองวงเงิน 400 ล้ านบาท

บริ ษัทเป็ นเจ้ าของ

44.59

(2).จดจํานองวงเงิน 600 ล้ านบาท

บริ ษัทเป็ นเจ้ าของ

2.11

ไม่มี

บริ ษัทเป็ นเจ้ าของ

6.18

ไม่มี

เป็ นของบริ ษัท STC

21.23

(3).จดจํานองวงเงิน 250 ล้ านบาท

บริ ษัทเป็ นเจ้ าของ

111.20

(1).จดจํานองวงเงิน 400 ล้ านบาท

บริ ษัทเป็ นเจ้ าของ

228.54

(2).จดจํานองวงเงิน 600 ล้ านบาท

เป็ นของบริ ษัท STC

24.10

(3).จดจํานองวงเงิน 250 ล้ านบาท

บริ ษัทเป็ นเจ้ าของ
เป็ นของบริ ษัท STC
บริ ษัทเป็ นเจ้ าของ
บริ ษัทเป็ นเจ้ าของ

418.11
5.63
15.15
10.18
999.73

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

รายงานประจําปี 2553
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นโยบายการลงทุนและการบริหารงานในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
นโยบายการลงทุนของบริ ษัท คือ บริ ษัทจะพิจารณาลงทุนในธุรกิจที่เกื ้อหนุนและเอื ้อประโยชน์ต่อการทําธุรกิจ
ของบริ ษัทหรื อเป็ นธุรกิจซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้ มเจริ ญเติบโตและจะคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่ได้ รับจากการ
ลงทุนเป็ นสําคัญ และบริษัทจะควบคุมดูแลโดยจะส่งกรรมการเข้ าไปเป็ นตัวแทนตามสัดส่วนการถือหุ้น และหากเป็ นบริ ษัท
ร่วม บริษัทจะไม่เข้ าไปควบคุมดูแลมากนักเพียง แต่จะส่งตัวแทนจากบริ ษัทเข้ าไปเป็ นกรรมการในบริ ษัทนัน้ ๆ ทังนี
้ ้จํานวน
ตัวแทนจากบริษัทที่เข้ าไปเป็ นกรรมการจะขึ ้นอยูก่ นั สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

รายงานประจําปี 2553
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ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัท
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนครัง้ ล่าสุด วันที่ 26 เมษายน 2553 (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท)
จํานวนหุ้น
% ของจํานวนหุ้นทังหมด
้
ลําดับที่
ชื่อ / สกุล
1
กลุม่ นายชูศกั ดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์
นายชูศกั ดิ์
ยงวงศ์ไพบูลย์
76,700,000
15.98
นางสาวเพ็ญจันทร์ โยธินอุปไมย
40,000,000
8.33
นายพรเทพ
โยธินอุปไมย
18,175,000
3.79
รวมกลุม่ นายชูศกั ดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์
134,875,000
28.10
2
คุณหญิงปั ทมา
ลีสวัสดิ์ตระกูล
80,000,000
16.67
3
กลุม่ นายวีระชัย สุธีรชัย
นายวีระชัย
สุธีรชัย
45,800,000
9.54
นายวินท์
สุธีรชัย
40,000,000
8.33
รวมกลุม่ นายวีระชัย สุธีรชัย
85,800,000
17.87
4
นายชนาธิป
ไตรวุฒิ
20,000,000
4.17
5
นายสมพล
ว่องเวศน์
12,444,000
2.59
6
นางสาวอรวรรณ
พงศ์ธญ
ั ลักษณ์
9,705,000
2.02
7
นายจุมพล
ธนาพร
8,169,200
1.70
8
นายปราโมช
เกิดปั ญญา
7,813,600
1.63
9
นายพิชิต
ฉัตรสกุลวงศ์
5,104,000
1.06
10
MR.LEE JUI-CHUAN
5,056,600
1.05
รวม
368,967,400
76.87

นโยบายประวัตกิ ารจ่ ายเงินปั นผลในรอบ 3 ปี ที่ผ่านมา
บริ ษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี เว้ นแต่ในกรณี
ที่บริ ษัทมีโครงการจะลงทุนในโครงการอื่น สําหรับบริ ษัทย่อยก็มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลเหมือนกับบริ ษัท กล่าวคือ จะจ่ายเงินปั นผล
ให้ แก่บริ ษัทในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี เว้ นแต่ในกรณีที่บริ ษัทย่อยนันมี
้ โครงการจะลงทุนในโครงการ
อื่น ปี 2551 บริ ษัทได้ จ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานงวดปี 2551 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่มีชื่อปรากฏ
อยู่ในสมุดทะเบียนหุ้นของบริ ษัท ณ วันที่ 3 เมษายน 2552 เวลา 12.00 น. ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็ นเงิน 47.99 ล้ านบาท
คิดเป็ นร้ อยละ 38.75 ของกําไรสุทธิปี 2551 เนื่องจากบริ ษัทอยู่ในระหว่างการขยายโรงงานแห่งที่สอง ที่พนัสนิคม โดยบริ ษัทจ่ายเงิน
ปั นผลให้ ผ้ ถู ือหุ้นเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2552
ในปี 2552 บริ ษัทมีกําไรสุทธิ 102.51 ล้ านบาท บริ ษัทไม่ได้ จ่ายปั นผลเนื่องจากการขยายโรงงานแห่งที่สอง ที่พนัสนิคม ยัง
ไม่แล้ วเสร็จยังต้ องใช้ เงินลงทุนอีกมาก
ในปี 2553 บริ ษัทมีกําไรสุทธิ 80.90 ล้ านบาท คณะกรรมการมีความเห็นเสนอให้ ทปี่ ระชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั กิ ารจ่ายปั นผล ใน
อัตราหุ้นละ 0.07 บาท รวมเป็ นเงิน 33.59 ล้ านบาทคิดเป็ นร้ อยละ 37.71 ของกําไรสุทธิ เนื่องจากการขยายงานโรงงานแห่งที่สองยัง
ไม่แล้ วเสร็จ โดยทังนี
้ ้เมื่อได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2554 แล้ ว บริ ษัทจะจ่ายปั นผลในวันที่ 9 พฤษภาคม
2554
รายงานประจําปี 2553
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โครงสร้ างการจัดการ
โครงสร้ างการจัดการ
คณะกรรมการของบริ ษัทประกอบด้ วย คณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการและผู้บริ หาร
ของบริ ษัทประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคณ
ุ สมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 และไม่มี
ลักษณะต้ องห้ ามตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้ วยเรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้
เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และข้ อกําหนดเกี่ยวกับผู้บริ หารของบริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์ คณะกรรมการบริ ษัทมีรายชื่อดังต่อไปนี ้

คณะกรรมการบริษัท
รายชื่อคณะกรรมการบริ ษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ประกอบด้ วยกรรมการจํานวน 9 ท่าน
ชื่อ-สกุล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นายวีระชัย
นายชูศกั ดิ์
นายธนกร
นางสาวเพ็ญจันทร์
นางสาวธารดี
นายชนาธิป
พลตํารวจเอกจุมพล
นางไทศิกา
เรื อตรี หญิงสุรี

ตําแหน่ง
สุธีรชัย
ยงวงศ์ไพบูลย์
ฤทธิบนั ลือ
โยธินอุปไมย
เพียรสัมฤทธิ์
ไตรวุฒิ
มัน่ หมาย
ไพรสงบ
บูรณธนิต

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

โดยมีนางสายฝน แสงดีแน่ เป็ นเลขานุการบริ ษัท
กรรมการผู้มีอาํ นาจลงนาม
กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริ ษัท ประกอบด้ วย
1.นายชูศกั ดิ์
ยงวงศ์ไพบูลย์
2.นางสาวเพ็ญจันทร์
โยธินอุปไมย
3.นางสาวธารดี
เพียรสัมฤทธิ์
กรรมการสองในสามคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริ ษัท
ขอบเขต อํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทมีอํานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบในการจัดการบริ ษัท ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
และข้ อบังคับ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้ วยกฎหมาย ด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ตและระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของ
บริ ษัท เว้ นแต่ในเรื่ องที่ต้องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดําเนินการ เช่น เรื่ องที่กฎหมายกําหนดให้ ต้องได้ รับมติที่ประชุมผู้
ถือหุ้น การทํารายการเกี่ยวโยงกัน และการซื ้อหรื อขายสินทรัพย์ที่สําคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อ
ตามที่หน่ วยงานราชการอื่ นๆ กํ าหนด เป็ นต้ น ทัง้ นี ้ คณะกรรมการบริ ษัทอาจมอบหมาย ให้ กรรมการคนหนึ่ง หรื อบุคคลอื่ นไป
ปฏิบตั ิการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริ ษัทก็ได้ พิจารณา และอนุมัติกิจการอื่นๆ ที่สําคัญ อันเกี่ยวกับบริ ษัทหรื อที่
เห็นสมควรจะดําเนินกิจการนันๆ
้ เพื่อให้ เกิดประโยชน์แก่บริ ษัท
รายงานประจําปี 2553
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เว้ นแต่เรื่ องดังต่อไปนี ้ จะกระทําได้ ต่อเมื่อได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทังนี
้ ้กําหนดให้ รายการที่กรรมการหรื อ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง มีส่วนได้ เสีย หรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย ให้ กรรมการซึ่งมี
ส่วนได้ เสียในเรื่ องนัน้ ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้
 เรื่ องที่กฎหมายกําหนดให้ ต้องได้ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 การทํารายการที่กรรมการมีส่วนได้ เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย หรื อข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้ ต้องได้ รับ
อนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 นอกจากนัน้ ในกรณี ดังต่อไปนี จ้ ะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สําคัญ
- การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทอื่น หรื อบริ ษัทเอกชนมาเป็ นของบริ ษัท
- การทํา แก้ ไข หรื อเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สําคัญ การมอบหมาย
ให้ บคุ คลอื่นเข้ าจัดการธุรกิจของบริ ษัท หรื อการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุน
กัน
- การแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิหรื อข้ อบังคับของบริ ษัท
- การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรื อเลิกบริ ษัท
- เรื่ องอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนด
โดยปั จจุบนั คณะกรรมการบริ ษัทมีขอบเขต หน้ าที่ และความรับผิดชอบ สรุปได้ ดงั นี ้
 จัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิ ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของ
บริ ษัท
 จัดให้ มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทอย่างน้ อย 3 เดือนต่อครัง้
 จัด ให้ มี ก ารทํ า งบดุล และงบกํ าไรขาดทุน ของบริ ษัท ณ วัน สิน้ สุด รอบระยะเวลาบัญ ชี ข องบริ ษั ท ซึ่งผู้ส อบบัญ ชี
ตรวจสอบแล้ ว และนําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมตั ิ
 คณะกรรมการบริ ษัทอาจมอบอํานาจให้ กรรมการคนหนึ่งหรื อหลายคน หรื อบุคคลอื่นใดปฏิบตั ิการอย่างหนึ่งอย่างใด
แทนคณะกรรมการบริ ษัทได้ โดยอยู่ภายใต้ การควบคุมของคณะกรรมการบริ ษัท หรื ออาจมอบอํานาจเพื่อให้ บคุ คล
ดังกล่าวมีอํานาจตามที่คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควร ซึ่ง
คณะกรรมการบริ ษัทอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรื อแก้ ไขบุคคลที่ได้ รับมอบอํานาจหรื ออํานาจนัน้ ๆ ได้ เมื่อ
เห็นสมควร ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ ษัทอาจมอบอํานาจให้ คณะกรรมการบริ หารมีอํานาจหน้ าที่ในการปฏิบตั ิงานต่างๆ
โดยมีรายละเอียดการมอบอํานาจตามขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ หาร ซึง่ การมอบอํานาจนันต้
้ องไม่มี
ลักษณะเป็ นการมอบอํานาจที่ทําให้ คณะกรรมการบริ หาร สามารถพิจารณาและอนุมตั ิรายการที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมี
ส่วนได้ เสียหรื อมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อื่นใดที่ทํากับบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย ยกเว้ นเป็ นการอนุมตั ิรายการที่
เป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาและอนุมตั ิไว้ แล้ ว
 กําหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริ ษัท ควบคุมกํากับดูแลการบริ หารและการจัดการ
ของคณะกรรมการบริ หาร ให้ เป็ นไปตามนโยบายที่ได้ รับมอบหมาย เว้ นแต่ในเรื่ องดังต่อไปนี ้ ที่คณะกรรมการบริ ษัท
ต้ องได้ รับมติอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดําเนินการ อันได้ แก่ เรื่ องที่กฎหมายกําหนดให้ ต้องได้ รับมติอนุมตั ิ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
้
หาร กรรมการผู้อํานวยการ และคณะกรรมการอื่นตาม
 พิจารณาโครงสร้ างการบริ หารงาน แต่งตังคณะกรรมการบริ
ความเหมาะสม
 ติดตามผลการดําเนินงานให้ เป็ นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
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 กรรมการจะต้ องไม่ประกอบกิ จการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิ จการของบริ ษัท หรื อเข้ าเป็ น
หุ้น ส่ว นในห้ างหุ้น ส่วนสามัญ หรื อ เป็ นหุ้น ส่วนไม่จํา กัดความรั บ ผิ ดในห้ างหุ้น ส่วนจํ า กัด หรื อ เป็ นกรรมการของ
บริ ษัทเอกชน หรื อบริ ษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัท ไม่ว่า
จะทําเพื่อประโยชน์สว่ นตนหรื อเพื่อประโยชน์ผ้ อู ื่น เว้ นแต่จะได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้
 กรรมการต้ องแจ้ งให้ บริ ษัท ทราบโดยไม่ชกั ช้ า หากมีส่วนได้ เสียไม่ว่าโดยตรงหรื อโดยอ้ อมในสัญญาที่บริ ษัททําขึน้
หรื อมีการเปลี่ยนแปลงจํานวนการถือหุ้นหรื อหุ้นกู้ในบริ ษัท หรื อบริ ษัทในเครื อ
คณะกรรมการตรวจสอบ ( Audit Committee )
รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ประกอบด้ วย
ชื่อ-สกุล
1. พลตํารวจเอกจุมพล
2. นางไทศิกา
3. เรื อตรี หญิงสุรี

ตําแหน่ง
มัน่ หมาย
ไพรสงบ
บูรณธนิต

ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

อํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขต อํานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
รวมทังการรายงานต่
้
อคณะกรรมการบริ ษัท สรุปได้ ดงั นี ้
1. สอบทานให้ บริ ษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและเปิ ดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบ
บัญ ชี ภ ายนอกและผู้บ ริ ห ารที่รั บ ผิ ด ชอบจัดทํา รายงานทางการเงิ น ทัง้ รายไตรมาสและประจํ า ปี คณะกรรมการ
ตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ ผ้ ูสอบบัญชีสอบทานหรื อตรวจสอบรายการใด ๆ ที่เห็นว่าจําเป็ นและเป็ นเรื่ องสําคัญใน
ระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริ ษัทก็ได้
2. สอบทานให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบ
ทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน
3. สอบทานการปฎิบัติงานของบริ ษัทให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจหลักทรัพย์
4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีของบริ ษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีโดย
คํานึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริ มาณงานตรวจสอบของสํานักงานตรวจสอบบัญชีนนั ้
รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้ รับมอบหมายให้ ทําการตรวจสอบบัญชีของบริ ษัท
5. พิจารณาการเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ให้ มีความถูกต้ องและครบถ้ วน
6. ปฎิบัติการอื่ น ใดตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้ วย เช่น ทบทวน
นโยบายการบริ หารทางการเงินและการบริ หารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริ หาร
ทบทวนร่ วมกับผู้บริ หารของบริ ษัทในรายงานสําคัญ ๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกําหนด ได้ แก่ บท
รายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ ายบริ หาร เป็ นต้ น
7. จัดทํารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจําปี ของบริ ษัท ซึง่ รายงานดังกล่าว
ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวควรประกอบด้ วยข้ อมูลดังต่อไปนี ้
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- ความเห็นเกี่ ยวกับกระบวนการจัดทําและการเปิ ดเผยข้ อมูลในรายงานทางการเงินของบริ ษัทถึงความถูกต้ อง
ครบถ้ วน เป็ นที่เชื่อถือได้
- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริ ษัท
- เหตุผลที่เชื่อว่าผู้สอบบัญชีของบริ ษัทเหมาะสมที่จะได้ รับการแต่งตังต่
้ อไปอีกวาระหนึง่
- ความเห็นเกี่ยวกับการปฎิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์
หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
- ความเห็นหรื อข้ อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ รับจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามกฎบัตร
- รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ ขอบเขตหน้ าที่และความรั บผิดชอบที่ได้ รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
8. รายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ คณะกรรมการบริ ษัททราบ เป็ นประจําอย่างน้ อยไตรมาส ละ
1 ครัง้
9. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริ ษัท มอบหมายด้ วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ มีการกําหนดวาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัท ดังต่อไปนี ้
 ประธานกรรมการตรวจสอบ 3 ปี
 กรรมการตรวจสอบ
3 ปี
ทังนี
้ ้ เมื่อครบวาระการดํารงตําแหน่งแล้ ว ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตําแหน่ง
ตามวาระอาจได้ รับการแต่งตังให้
้ กลับเข้ าดํารงตําแหน่งได้ อีก
คณะกรรมการบริหาร (Executive Board of Director)
รายชื่อคณะกรรมการบริ หาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ประกอบด้ วย
ชื่อ-สกุล
1.
2.
3.
4.

นายชูศกั ดิ์
นางสาวเพ็ญจันทร์
นายธนกร
นางสาวธารดี

ตําแหน่ง
ยงวงศ์ไพบูลย์
โยธินอุปไมย
ฤทธิบนั ลือ
เพียรสัมฤทธิ์

ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร

ขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ หารมีขอบเขต หน้ าที่และความรับผิดชอบการบริ หารงานในเรื่ องเกี่ยวกับการดําเนินงานตามปกติธุระ
และงานบริ หารของบริ ษัท กําหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้ างการบริ หารงาน และอํานาจการบริ หารต่างๆ ของ
บริ ษัท หลักเกณฑ์ในการดําเนินธุรกิจให้ สอดคล้ องกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมตั ิ
และ/หรื อให้ ความเห็นชอบ รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานของบริ ษัท ตามนโยบายที่กําหนด โดยปั จจุบนั คณะ
กรรมการบริ หาร มีขอบเขต หน้ าที่ และความรับผิดชอบ สรุปได้ ดงั นี ้
1. กําหนดนโยบาย กลยุทธ์ โครงสร้ างทางการเงิน และอํานาจการบริ หารต่างๆ เพื่อให้ สอดคล้ องและสนับสนุนต่อสภาวะ
เศรษฐกิจ
2. พิจารณาให้ ความเห็นต่อแผนการดําเนินธุรกิจและการจัดสรรงบประมาณประจําปี ตามที่กรรมการผู้จดั การเสนอมา
เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท
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3. กํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินงานของบริ ษัทให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับภาวะของธุรกิจ
เพื่อประโยชน์ตอ่ การบริ หารกิจการและการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์และข้ อบังคับของบริ ษัท
4. ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย
5. มีอํานาจในการพิจารณาตัดสินใจดําเนินการกับธนาคารในธุรกิจปกติของบริ ษัท เช่น การกู้ยืมเงิน รวมถึงการให้
หลักประกันต่างๆ กับธนาคาร เป็ นต้ น
6. มีอํานาจในการอนุมตั ิค่าใช้ จ่ายเพื่อธุรกรรมตามปกติของบริ ษัท เช่น ค่าใช้ จ่ายดําเนินงาน และค่าใช้ จ่ายในการขาย
และบริ หาร โดยมีวงเงิ นการอนุมัติรายการดังกล่าวต่อครั ง้ ไม่เกิ นกว่ารายการละ 50 ล้ านบาท หรื อตามวงเงิ นที่
คณะกรรมการกําหนด
7. จัดสรรเงินบําเหน็จรางวัลซึ่งได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทแล้ ว แก่พนักงานหรื อลูกจ้ างของบริ ษัท หรื อบุคคล
ใดๆ ที่กระทํากิจการให้ บริ ษัท
ทังนี
้ ้คณะกรรมการบริ หารอาจมอบอํานาจหน้ าที่ให้ พนักงานระดับบริ หารของบริ ษัทมีอํานาจกระทําการในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง
หรื อหลายเรื่ องตามที่คณะกรรมการบริ หารเห็นสมควรได้ การมอบอํานาจดังกล่าวข้ างต้ น คณะกรรมการบริ หารจะต้ องปฏิบตั ิตาม
ข้ อกําหนดและระเบียบวาระต่าง ๆ ที่ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทในแต่ละครัง้ และต้ องไม่อนุมตั ิรายการใด ๆ ที่ตนเองหรื อ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ เสีย หรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริ ษัทและ
บริ ษัทย่อย และจะต้ องนําเสนอรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณา
ผู้บริหาร
รายชื่อผู้บริ หารของบริ ษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ประกอบด้ วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ชื่อ-สกุล
์
นายชูศกั ดิ
นางสาวเพ็ญจันทร์
นายธนกร
นายชิดชนก
นายประวิทย์
นางสาวธารดี

ตําแหน่ง
ยงวงศ์ไพบูลย์
โยธินอุปไมย
ฤทธิบนั ลือ
โท้ มะวงศ์
ฐิ ติภทั รยรรยง
เพียรสัมฤทธิ์

กรรมการผู้จดั การ
รองกรรมการผู้จดั การ
ผู้อํานวยการ ฝ่ ายบัญชีและการเงิน
ผู้อํานวยการ ฝ่ ายการตลาด
กรรมการผู้จดั การ(โครงการศูนย์บริ การเหล็ก)
ผู้จดั การ ฝ่ ายการเงิน

ขอบเขต อํานาจหน้ าที่ของกรรมการผู้จดั การ
ขอบเขต หน้ าที่ และความรับผิดชอบของ กรรมการผู้อํานวยการ ในการบริ หารงานในเรื่ องเกี่ยวกับการดําเนินงาน
ตามปกติธรุ ะและงานบริ หารของบริ ษัท สรุปได้ ดงั นี ้
1. ให้ มีอํานาจตัดสินใจในเรื่ องการดําเนินงานที่สําคัญของบริ ษัท โดยกําหนดขอบเขต ประเภท หรื อขนาดของภารกิจ
วัตถุประสงค์ แนวทางและนโยบายของบริ ษัทภายในขอบอํ านาจที่ไ ด้ รับมอบหมาย รวมถึงการกํ ากับดูแลการ
ดําเนินงานโดยรวม ผลผลิต ความสัมพันธ์กบั ลูกค้ า และต้ องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ
2. พิจารณาเรื่ องการจัดซื ้อจัดจ้ าง โดยการจัดซือ้ วัตถุดิบในการผลิตครัง้ ละจํานวนไม่เกิน 10,000 ตัน หากเกินจาก
จํานวนที่สามารถอนุมตั ิให้ นําเสนอเพื่อขออนุมตั ิต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ หารต่อไป ตลอดจนเรื่ องการลงทุน
ขยายงาน รวมถึงการซื ้อขายสินทรัพย์ถาวรของบริ ษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท
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3. มีอํานาจกระทําการและแสดงตนเป็ นตัวแทนของกิจการต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้ องและเป็ นประโยชน์ต่อ
กิจการ
4. พิจารณาเรื่ องการระดมทุนของบริ ษัทเพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท
5. อนุมตั ิการแต่งตังที
้ ่ปรึกษาด้ านต่าง ๆ ที่จําเป็ นต่อการดําเนินงานของกิจการ
6. ดําเนินกิจการที่เกี่ยวข้ องกับการบริ หารงานโดยทัว่ ไปของกิจการ
7. พิจารณาอนุมตั ิแผนการปฏิบตั ิของแต่ละฝ่ ายงานของบริ ษัท และพิจารณาอนุมตั ิคําขอจากฝ่ ายงานต่าง ๆ ของบริ ษัท
ที่เกินอํานาจสัง่ การของฝ่ ายงานนัน้
ทังนี
้ ้ การมอบอํานาจดังกล่าวข้ างต้ น กรรมการผู้จดั การจะต้ องปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดและระเบียบวาระต่าง ๆ ที่ได้ รับอนุมตั ิ
จากคณะกรรมการบริ ษัทในแต่ละครัง้ และต้ องไม่อนุมตั ิรายการใด ๆ ที่ตนเองหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ มีสว่ น
ได้ เสีย หรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริ ษัทและบริ ษัทย่อย และจะต้ องเปิ ดเผยรายการดังกล่าวต่อ
คณะกรรมการบริ ษัทเพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณา
การอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้ างต้ น กรรมการผู้จดั การไม่สามารถกระทําได้ เว้ นแต่จะได้ รับมอบหมายจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นคราว ๆ ไป
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คณะกรรมการตรวจสอบ/ คณะกรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริ ษัท หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี ของบริ ษัทเป็ นผู้มีอํานาจแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ/
คณะกรรมการอิสระขึ ้น ซึง่ กําหนดให้ มีจํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน โดยคัดเลือกจากคณะกรรมการบริ ษัท และผู้ที่ได้ รับ
คัดเลือกเป็ นคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้ อย 1 คน ต้ องเป็ นผู้มีความรู้ด้านบัญชี หรื อการเงิน ทังนี
้ ้คณะกรรมการตรวจสอบดํารง
ตําแหน่งอยู่ในวาระคราวละ 3 ปี

ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ก. ค่ าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน ในปี 2553
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2553 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2553 ทีผ่ ่านมา ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิเงิน
ค่าตอบแทน ของคณะกรรมการบริ ษัทในวงเงิน 4,000,000.- บาท ซึง่ เป็ นอัตราเดียวกันกับปี 2552 โดยบริ ษัทฯ ได้ จ่ายค่าตอบแทน
คณะกรรมการของบริ ษัทที่มิใช่ผ้ บู ริหาร 5 ท่านคือ
ชื่อ-นามสกุล
1. พลตํารวจเอก
2. นายวีระชัย
3. เรือตรี หญิงสุรี
4. นางไทศิกา
5. นายชนาธิป

ค่าเบี ้ยประชุม (บาท) 2552

จุมพล มัน่ หมาย
สุธีรชัย
บูรณธนิต
ไพรสงบ
ไตรวุฒิ

360,000
360,000
120,000
120,000
72,000

ค่าเบี ้ยประชุม (บาท) 2553
360,000
360,000
120,000
120,000
72,000

คณะกรรมการของบริ ษัทอีก 4 ท่านไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ เนื่องจากกรรมการทัง้ 4 ท่านเป็ นผู้บริ หาร
ดังนันจึ
้ งได้ รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริ หาร รายละเอียดดังนี ้
หน่วย : พันบาท
ปี 2552
ปี 2553
รายละเอียด
เงินเดือนและโบนัส
เงินเดือนและโบนัส
กรรมการบริ ษัท – ที่เป็ นผู้บริ หาร ( 4 คน)
7,857.46
8,507.00
ผู้บริ หาร ( 2 คน)
3,049.07
2,355.00
รวม
10,906.53
10,862.00
ข. ค่ าตอบแทนอื่นสําหรั บกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี –

บุคลากร
จํานวนพนักงานทังหมดของบริ
้
ษัท และบริ ษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552-2553 มีจํานวนทังสิ
้ ้น 304 และ 305 คน
ตามลําดับ (ไม่รวมผู้บริ หาร) ประกอบด้ วยพนักงานตามสายงานดังนี ้
ฝ่ าย
จํานวนพนักงานประจํา(คน)2552 จํานวนพนักงานประจํา(คน)2553
1. ฝ่ ายสํานักงาน
134
120
2. ฝ่ ายโรงงาน
170
185
รวม
304
305
ทังนี
้ ้ในระยะเวลา 3 ปี ทีผ่ ่านมา บริษัทไม่มีข้อพิพาทด้ านแรงงานใดๆ
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ค่ าตอบแทนพนักงาน
ค่าตอบแทนรวมของพนักงานที่ไม่ใช่ผ้ บู ริ หารของบริษัท และบริ ษัทย่อย (รวมเข้ าออกระหว่างปี ) ในปี 2552-2553 เป็ น
จํานวน 51.51 ล้ านบาท และ 67.90 ล้ านบาท ตามลําดับ โดยเป็ นค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน โบนัส ค่าแรง ค่าล่วงเวลา ค่าครองชีพ
และเงินสมทบกองทุนสํารองเลี ้ยงชีพ
นโยบายการพัฒนาบุคลากร
บริ ษัทมีนโยบายในการพัฒนาพนักงาน โดยมีการจัดอบรมภายใน และการส่งอบรมภายนอกอย่างสมํา่ เสมอ เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพให้ กบั พนักงานของบริ ษัทให้ มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ ้นในทุกๆด้ านซึง่ จะทําให้ พนักงานของบริ ษัทสามารถปฎิบตั ิหน้ าที่
ของตนได้ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
อีกทังสามารถพั
้
ฒนาองค์กรให้ มีศกั ยภาพในการแข่งขันทังในระดั
้
บประเทศและ
ภูมิภาค รวมทังมี
้ นโยบายในการให้ ผลตอบแทนกับพนักงานในอัตราที่เหมาะสมเพื่อจูงใจและรักษาให้ พนักงานทํางานกับบริ ษัทใน
ระยะยาว
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รายงานการปฎิบตั ติ ามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริ ษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ได้ ให้ ความสําคัญในการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัท
โดยยึดถื อแนวทางดังกล่าวเป็ นหลักในการประกอบธุรกิ จและการวางนโยบายต่างๆ เพื่อให้ การปฏิบัติหน้ าที่เป็ นไปด้ วยความ
รับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สจุ ริ ต อันจะส่งผลให้ กิจการสามารถเจริ ญก้ าวหน้ าไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่ งใส อันจะทําให้
เกิดความเชื่อมัน่ ในกลุ่มผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย ซึ่งในปั จจุบันบริ ษัทได้ มีการปฏิบัติตามหลักการดังกล่าวใน 5
หมวดดังต่อไปนี ้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
1.1 การแต่ งตัง้ คณะกรรมการ
ตามข้ อบังคับของบริ ษัท ได้ กําหนดไว้ ว่า ในการแต่งตังคณะกรรมการบริ
้
ษัท ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมการตาม
้
หลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนี่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุ้นต่อหนึง่ เสียงตามจํานวนหุ้นที่ตนถือ
ั้
(1) เลือกตังบุ
้ คคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการได้
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้ องใช้ คะแนนเสียงที่มีอยู่ทงหมดตาม
แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึง่ ได้ รับคะแนนสูงสุดตามลําดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อ
จะพึงเลือกตัง้ ในครั ง้ นัน้ ในกรณี ที่บุคคลซึ่งได้ รับการเลือกตัง้ ในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิ นจํานวน
กรรมการที่จะพึงมี หรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ให้ ผ้ เู ป็ นประธานเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด
นอกจากนี ้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ที่ผ่านมา บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
สามารถเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
1.2 สิทธิเกี่ยวกับการประชุมผู้ถอื หุ้น
ก่ อนวันประชุม
(1) บริ ษั ท ได้ เ ปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถื อ หุ้นใช้ สิ ท ธิ เ สนอระเบี ย บวาระการประชุม และชื่ อ บุค คลเพื่ อ เข้ า รั บ การเลื อ กตัง้ เป็ น
คณะกรรมการบริ ษัทล่วงหน้ าก่อนวันประชุม 30 วัน โดยได้ ดําเนินการแจ้ งถึงหลักเกณฑ์การเสนอดังกล่าวไว้ อย่าง
ละเอียดบนเว็บไซต์ของบริ ษัทที่ www.asiametal.co.th และประกาศผ่านช่องทางการแจ้ งข่าวของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย รวมทังได้
้ จดั ทําแบบฟอร์ มเพื่ออํานวยความสะดวกแก่ผ้ ถู ือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุม
และชื่อบุคคลดังกล่าว อย่างไรก็ตามในปี 2553 นี ้ ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อ
เข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการดังกล่าว
(2) บริ ษัทได้ จดั ส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่กําหนดระเบียบวาระการประชุมและระบุความเห็นของคณะกรรมการใน
แต่ละวาระ พร้ อมเอกสารประกอบวาระการประชุม ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นล่วงหน้ าเป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวัน
ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทังนํ
้ าเสนอข้ อมูลดังกล่าวทังหมดไว้
้
บนเว็บไซต์ของบริ ษัทในหัวข้ อ “ข้ อมูลสําหรับนักลงทุน” เป็ น
ระยะเวลาล่วงหน้ า 30 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ตามแนวทางของ AGM Checklists เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นมี
เวลาศึกษาข้ อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้ าก่อนได้ รับข้ อมูลดังกล่าวในรูปแบบเอกสาร
(3) เพื่อเป็ นการอํานวยความสะดวกในการประชุม สําหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาเข้ าร่ วมประชุมได้ ด้วยตนเอง บริ ษัทได้
แนบแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. ไปพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นทังในประเทศและ
้
ต่างประเทศสามารถมอบฉันทะให้ ผ้ ูอื่นมาร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน หรื อสามารถมอบอํานาจให้
กรรมการอิสระที่บริ ษัทแต่งตังให้
้ เป็ นตัวแทนรับมอบฉันทะ
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(4) นอกจากการส่งหนังสือเชิญประชุมให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นแล้ ว เพื่อเป็ นการเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูล บริ ษัทได้ ดําเนินการ
ลงโฆษณาบอกกล่าวเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์เป็ นระยะเวลาติดต่อกัน 3 วัน และล่วงหน้ า 3 วัน ก่อนวัน
้
หนังสือเชิญ
ประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้ อกําหนดของพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 รวมทังเผยแพร่
ประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้ บนเว็บไซต์ของบริ ษัทในหัวข้ อ “ข้ อมูลสําหรับนักลงทุน” ด้ วย
ในวันประชุม
(1) บริ ษัทได้ อํานวยความสะดวกแก่ผ้ ถู ือหุ้นทังในเรื
้ ่ องของสถานที่จดั ประชุมที่สะดวกต่อการเดินทาง การเตรี ยมหนังสือ
เชิญประชุมเผื่อสําหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ นําเอกสารมาด้ วย การจัดให้ มีจอรับภาพเพื่อรองรับการนําเสนอวาระต่างๆ
เป็ นรู ปแบบของ PowerPoint ทําให้ เกิดความสะดวกและความน่าสนใจในการพิจารณาแต่ละวาระ และการ
จัดเตรี ยมไมโครโฟน เพื่อรองรับการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีสิทธิซกั ถาม เสนอแนะ หรื อแสดงความคิดเห็นในประเด็น
ต่างๆ ได้ อย่างเหมาะสม รวมทัง้ การจัดโต๊ ะรั บลงทะเบียน โดยมีเจ้ าหน้ าที่ปฏิบัติงาน เพื่ออํานวยความสะดวก
สําหรับการลงทะเบียนและการตรวจสอบเอกสาร
(2) คณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ หารได้ ตระหนักถึงความสําคัญในการเข้ าร่ วม
ประชุมและถือเป็ นหน้ าที่และความรับผิดชอบในเรื่ องดังกล่าว ทําให้ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี ที่ผ่านมานัน้ มี
คณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกํ าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริ หาร และ
้
นประธานกรรมการตรวจสอบที่ติดภารกิจ
ผู้บริ หารที่มีอํานาจสูงสุดของฝ่ ายการเงินและบัญชีเข้ าร่ วมทังหมดยกเว้
ด่วน ไม่สามารถเดินทางมาร่วมประชุมได้
(3) ก่อนเริ่ มการพิจารณาประเด็นต่างๆ ตามที่ระบุไว้ ในหนังสือเชิญประชุม บริ ษัทได้ กําหนดให้ เลขานุการบริ ษัท ชี ้แจงถึง
วิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ รวมถึงการแจ้ งจํานวนผู้ถือหุ้นที่มาเข้ าร่วมประชุมและจํานวนหุ้นทังหมดที
้
่มี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(4) เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น และซักถามต่อคณะกรรมการบริ ษัท ในแต่ละวาระ
ตามระเบียบวาระการประชุม
ภายหลังการประชุม
(1) นอกจากการแจ้ งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ผ่านทางระบบข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
แล้ วนัน้ บริ ษัทยังได้ เผยแพร่ไว้ บนเว็บไซต์ของบริ ษัทเพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถตรวจสอบความถูกต้ องของมติดงั กล่าวได้
นอกจากนี ้ยังเป็ นช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเองและนักลงทุน
อื่นๆ อีกด้ วย
(2) บริ ษัทได้ จดั ทํารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี และเผยแพร่ ไว้ บนเว็บไซต์ของบริ ษัทภายใน14 วัน นับจาก
วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
1.3 สิทธิในการได้ รับเงินปั นผล
บริ ษัทมีการกําหนดนโยบายการจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ของกําไรสุทธิภายหลังการ
จัดสรรกําไรสุทธิดงั กล่าวเป็ นเงินทุนสํารองตามกฎหมาย ซึ่งบริ ษัทได้ จดั สรรกําไรเป็ นเงินทุนสํารองตามกฎหมายเท่ากับร้ อยละ 10
ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแล้ ว เงินปั นผลดังกล่าวจะจ่ายให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นซึ่งมีรายชื่อปรากฏในวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นที่
กําหนดโดยมติของคณะกรรมการบริ ษัทและผ่านการอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
นอกจากนี ้ ภายหลังจากที่บริ ษัทได้ รับแจ้ งจากบริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เรื่ องเช็คเงินปั นผลตีคืน
บริ ษัทได้ ดําเนินการจัดทําหนังสือแจ้ งต่อผู้ถือหุ้นที่ยงั ไม่ได้ รับเช็คดังกล่าว เพื่อเป็ นการติดตามและช่วยรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นท่าน
นันๆ
้
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1.4 สิทธิในการรั บข่ าวสารข้ อมูลของกิจการอย่ างเพียงพอ
บริ ษัทได้ ดําเนินการเผยแพร่ ข่าวสารต่างๆ ที่สําคัญ อาทิเช่น ผลการดําเนินงาน หรื องบการเงิน เป็ นต้ น ผ่านทางระบบ
ข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี ้ยังได้ เผยแพร่ ไว้ บนเว็บไซต์ของบริ ษัทในหัวข้ อข่าวสารแจ้ งตลาดหลักทรัพย์
และบริ ษัทได้ จดั ตังหน่
้ วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อทําหน้ าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุน นักวิเคราะห์ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนที่เกี่ยวข้ อง โดยสามารถติดต่อได้ ที่หมายเลข :
โทรศัพท์
:
02 383 4100 ต่อ 109
:
02 383 4102
โทรสาร

หมวดที่ 2 การปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
(1) การจัดทําหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี บริ ษัทได้ ดําเนินการปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นในประเทศและผู้ถือหุ้น
ต่างชาติอย่างเท่าเทียมกัน โดยได้ จดั ทําหนังสือเชิญประชุมดังกล่าวและเอกสารประกอบการพิจารณาวาระต่างๆ
เป็ นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
(2) บริ ษัทได้ จดั ทําหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และแบบ ค. เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นทังในประเทศและต่
้
างประเทศที่ไม่สามารถมา
เข้ าร่ วมประชุมได้ สามารถมอบฉันทะให้ แก่บคุ คลอื่นหรื อกรรมการอิสระที่บริ ษัทเสนอให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะมาเข้ า
ร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ และได้ อํานวยความสะดวกโดยให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะดังกล่าวได้ จากเว็บไซต์ของบริ ษัทล่วงหน้ าก่อนการประชุม 30 วัน
(3) บริ ษัทจะไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่ได้ แจ้ งผู้ถือหุ้นล่วงหน้ า
(4) บริ ษัทกําหนดให้ กรรมการและผู้บริ หารต้ องรายงานให้ บริ ษัททราบถึงการมีสว่ นได้ เสียของตนหรื อของบุคคลที่มีความ
เกี่ยวข้ อง ซึ่งเป็ นส่วนได้ เสียที่เกี่ยวข้ องกับการบริ หารจัดการกิจการของบริ ษัทตามที่ระบุไว้ ในมาตรา 89/14 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่4) พ.ศ. 2551 เพื่อให้ คณะกรรมการสามารถพิจารณา
ธุรกรรมของบริ ษัท ที่อาจมีความขัดแย้ งของผลประโยชน์และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริ ษัทโดยรวมได้
ทังนี
้ ้กรรมการและผู้บริ หารที่มีส่วนได้ เสียกับธุรกรรมที่ทํากับบริ ษัท จะไม่มีส่วนร่ วมในการตัดสินในการทําธุรกรรม
ดังกล่าว
(5) คณะกรรมการบริ ษัทได้ ตระหนักถึงความสําคัญของการป้องกันข้ อมูลภายในของบริ ษัทไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตน
เป็ นอย่างยิ่ง จึงมีนโยบายให้ มีการเก็บรักษาข้ อมูลซึง่ ยังมิได้ เปิ ดเผยต่อประชาชนไว้ เป็ นความลับ โดยกําหนดให้ รับรู้
เฉพาะผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องเท่านัน้
ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ แจ้ งให้ กรรมการและผู้บริ หารทุกคนรับทราบถึงภาระหน้ าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริ ษัท
ของตน รวมถึงคูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ต่อสํานักงาน ก.ล.ต. และ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
แล้ ว อีกทัง้ บริ ษัทได้ ห้ามมิให้ กรรมการและผู้บริ หาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ทําการซื ้อ ขาย
โอน หรื อรับโอนหลักทรัพย์ของบริ ษัทโดยใช้ ข้อมูลภายในซึง่ ยังมิได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณชน สําหรับกรณีที่กรรมการ ผู้บริ หาร รวมถึงคู่
สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะทําการซื ้อ ขาย โอน หรื อรับโอนหลักทรัพย์ของบริ ษัทที่ไม่เข้ าข่ายกรณีข้างต้ นให้ รายงานต่อ
สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ทกุ ครัง้ ที่ทําการซื ้อ ขาย โอน หรื อรับโอนหลักทรัพย์ดงั กล่าวภายใน 3 วันนับแต่วนั ที่เกิด
รายการขึ ้น พร้ อมทังส่
้ งสําเนารายงานนี ้ให้ กบั เลขานุการบริ ษัทเพื่อเก็บเป็ นหลักฐานทุกครัง้ ทังนี
้ ้ หากกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน
ของบริ ษัท นําข้ อมูลภายในของบริ ษัทไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องใดๆ ไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตนและการกระทําดังกล่าวก่อให้ เกิดความเสียหาย
แก่บริ ษัท บริ ษัทจะพิจารณาดําเนินการทางกฎหมายตามความเหมาะสมต่อไป
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หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย
บริ ษัทได้ ตระหนักถึงสิทธิและความสําคัญของผู้มีสว่ นได้ เสียทังในส่
้ วนของ ลูกค้ า, พนักงาน, คูค่ ้ า, ผู้ถือหุ้นหรื อ ผู้ลงทุน
, เจ้ าหนี ้, คูแ่ ข่ง และชุมชนที่บริ ษัทตังอยู
้ ่ รวมทังสั
้ งคม และภาครัฐ โดยสามารถสรุปได้ ดงั ต่อไปนี ้
(1) ลูกค้ า ด้ ว ยแนวคิ ด การยึ ด ถื อ ลูก ค้ า เป็ นศูน ย์ ก ลางที่ บ ริ ษั ท พร้ อมให้ บ ริ ก ารตอบสนองความต้ อ งการอย่ า ง
ครอบคลุมรอบด้ าน โดยการให้ คําแนะนํา แก้ ปัญหา ช่วยเหลือในการจัดหาสินค้ า สร้ างสรรค์บริ การรู ปแบบใหม่ๆ
คิดค้ นทางเลือกที่หลากหลายแก่ลกู ค้ า เพิ่มคุณค่าให้ กบั ผลิตภัณฑ์เหล็ก ซึ่งเป็ นการเปลี่ยนมุมมองใหม่ในการทํา
ธุรกิจเหล็ก ภายใต้ ระบบการบริ หารจัดการ ที่รองรับความต้ องการอย่างครบครัน ทังการผลิ
้
ต เทคโนโลยีที่ทนั สมัย
การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ การจัดส่งที่รวดเร็วตรงต่อเวลาสอดคล้ องกับแผนการผลิตของลูกค้ าเพื่อสร้ างความ
มัน่ ใจและความสะดวกสบายแก่ลกู ค้ า
(2) พนักงาน เนื่องจากศักยภาพของพนักงานเป็ นหนึ่งในโครงสร้ างสําคัญสูงสุดที่ทําให้ ทกุ ความคิดและทุกจินตนาการ
เป็ นจริ ง ดังนันบริ
้ ษัทจึงมุ่งมัน่ ในการพัฒนาคนของบริ ษัทให้ เป็ นมืออาชีพ มีค่านิยมทังวิ
้ ธีคิดและวิธีปฏิบตั ิที่ม่งุ มัน่ สู่
ความสําเร็ จ น่าเชื่ อถื อ และเป็ นที่ไว้ วางใจ พร้ อมตอบสนองทุกความต้ องการ ขณะเดียวกันบริ ษัทยังเน้ นสร้ าง
พนักงานให้ มีความรู้ ประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญพร้ อมให้ คําปรึ กษา และเรี ยนรู้ สิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา ด้ วยการ
จัดการอบรมและพัฒนาฝี มืออย่างสมํ่าเสมอ
้ บตั ิต่อคู่ค้าอย่างเป็ นธรรม เป็ นไปตามเงื่อนไข
(3) คู่ค้า บริ ษัทมีนโยบายที่จะสร้ างความสัมพันธ์ อนั ดีต่อคู่ค้า รวมทังปฏิ
ทางการค้ า และ/หรื อข้ อตกลงระหว่างกัน ทัง้ นีก้ ็เพื่อที่จะพัฒนาและรั กษาสัมพันธภาพให้ ยั่งยืนบนรากฐานแห่ง
ผลประโยชน์ซงึ่ กันและกัน
้ าใน
(4) ผู้ถือหุ้น บริ ษัทมุ่งมัน่ ที่จะขยายการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืนจนสามารถก้ าวขึ ้นเป็ นบริ ษัทชันนํ
อุตสาหกรรมเหล็ก ถึงแม้ ในปี ที่ผ่านมาจะมีปัญหาทางเศรษฐกิจจากปั จจัยหลายอย่างก็ตาม ทังนี
้ ้ก็เพื่อสร้ างความ
มัน่ ใจและมูลค่าเพิ่มให้ กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมถึงการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารต่างๆ อย่างถูกต้ องและครบถ้ วน
นอกจากนี ้บริ ษัทยังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเรื่ องการรับเช็คเงินปั นผล โดยบริ ษัทได้ ประสานงานกับบริ ษัท ศูนย์
รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ในการติดตามผู้ถือหุ้นที่ยงั ไม่ได้ รับเช็คเงินปั นผล ให้ ดําเนินการไปใช้ สิทธิของ
ตนตามที่พงึ จะได้ รับ
้ การจ่าย
(5) เจ้ าหนี ้ บริ ษัทปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของการกู้ยืมเงินตามข้ อตกลง และให้ ข้อมูลทางการเงินที่ถกู ต้ องรวมทังมี
ชําระหนี ้ตรงตามเวลาทุกครัง้
(6) คู่แข่ง บริ ษัทดําเนินธุรกิจตามกรอบกติกาการแข่งขันที่เป็ นธรรมและไม่ทําลายชื่อเสียงหรื อก่อให้ เกิดความเสียหาย
โดยไม่ชอบต่อคูแ่ ข่ง
คณะกรรมการบริ ษัทได้ ให้ ความสําคัญกับการพัฒนาและรับผิดชอบต่อสังคม ควบคู่ไปกับ
(7) ชุมชนและสังคม
การดําเนินธุรกิจ ด้ วยสํานึกดีว่าธุรกิจ จะดํารงอยู่ได้ ต้ องมีพื ้นฐานมาจากสังคมและสิ่งแวดล้ อมที่เจริ ญเติบโตอย่าง
มัน่ คง จึงผลักดันให้ เกิดกิจกรรมต่างๆ เพื่อการพัฒนาและเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อมในด้ านการผลิต สภาพแวดล้ อมใน
การทํางาน สถานที่ทํางานและชุมชนรอบข้ าง การดูแลความปลอดภัย การคํานึงถึงสุขภาพกายและสุขภาพจิตของ
พนักงาน รวมทังการสร้
้
างกิจกรรมเพื่อรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม
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(8) ภาครัฐ บริ ษัทปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้ อกําหนดต่างๆ ของภาครัฐ อย่างเคร่ งครัด พร้ อมทังให้
้ ความ
ร่วมมือในด้ านการให้ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของกิจการ และการร่ วมกิจกรรมต่างๆ ตามที่หน่วยงาน
ของภาครัฐจัด

หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
(1) คณะกรรมการบริ ษัทได้ ดแู ลให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลสําคัญที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท ทังข้
้ อมูลทางการเงินที่ตรวจสอบแล้ ว
จากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็ นอิสระซึ่งเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทัว่ ไป และข้ อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูล
ทางการเงิน เช่น ข้ อมูลค่าตอบแทนกรรมการ, จํานวนครัง้ ของกรรมการที่เข้ าร่ วมประชุม,ขอบเขตการดําเนินงานของ
คณะกรรมการชุดต่างๆ, ข้ อมูลการทํารายการระหว่างกัน และนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริ ษัท เป็ นต้ น
ตามข้ อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย รวมถึงข้ อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง อย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน ทันเวลา โปร่ งใส เพื่อให้ นกั ลงทุนและผู้มีส่วนได้ เสียทุก
ฝ่ ายของบริ ษัท ได้ รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน โดยผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, แบบ
้
งตัง้
แสดงรายการข้ อมูลประจําปี , รายงานประจําปี และเว็บไซต์ของบริ ษัทที่ www.asiametal.co.th รวมทังการแต่
เลขานุการบริ ษัทเพื่อเป็ นผู้ดําเนินการจัดทําและเก็บรักษาข้ อมูลดังกล่าว และให้ ข้อมูลที่ถกู ต้ องต่อนักลงทุน, ผู้ถือหุ้น
, นักวิเคราะห์ และผู้มีสว่ นได้ เสีย
(2) นโยบายค่ า ตอบแทนกรรมการได้ กํ า หนดไว้ อ ย่ า งชัด เจนและโปร่ ง ใส โดยค่ า ตอบแทนอยู่ ใ นระดับ เดี ย วกั บ
อุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งได้ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและได้ ขออนุมตั ิจากที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นแล้ ว ทังนี
้ ้รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หารได้ เปิ ดเผยไว้ ในหัวข้ อโครงสร้ างการจัดการ

หมวดที่ 5 ความรั บผิดชอบของคณะกรรมการ
1. โครงสร้ างคณะกรรมการ
้
9 ท่าน แบ่งเป็ นกรรมอิสระและกรรมการตรวจสอบจํานวน 3
คณะกรรมการบริ ษัท ณ สิ ้นปี 2553 มีจํานวนทังหมด
ท่ า น ซึ่ ง เป็ นไปตามข้ อกํ า หนดของตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย โดยเป็ นผู้ ที่ มี ค วามรู้ ความสามารถ,
ประสบการณ์และทักษะที่เป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท โดยคณะกรรมการบริ ษัทได้ รับความเห็นชอบ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ ดํารงตําแหน่งดังกล่าว สําหรั บรายละเอี ยดที่เกี่ ยวข้ องและขอบเขต หน้ าที่ และความ
รับผิดชอบปรากฎอยู่ในหัวข้ อโครงสร้ างและการจัดการ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้ วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นกรรมการอิสระผู้ไม่
มีส่วนได้ เสียและไม่มีความสัมพันธ์ เกี่ยวข้ องใดๆ กับบริ ษัท, คณะกรรมการบริ ษัท, คณะกรรมการบริ หาร, ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังที่ได้ กล่าวมา โดยคณะกรรมการตรวจสอบทัง้ 3 ท่าน เป็ นผู้มีความรู้ และ
ประสบการณ์ เพี ย งพอที่ จ ะทํ าหน้ าที่ ใ นการสอบทานความน่า เชื่ อ ถื อ ของงบการเงิ น สํา หรั บ รายรายละเอี ย ดที่
เกี่ยวข้ องและขอบเขต หน้ าที่ และความรับผิดชอบปรากฎอยู่ในหัวข้ อโครงสร้ างการจัดการ
2. การกําหนดวาระกรรมการ
ตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อที่ 13 กําหนดให้ ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการออกจากตําแหน่งหนึ่งใน
สาม และถ้ าจํานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยให้
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กรรมการคนที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สุดนัน้ เป็ นผู้ออกจากตําแหน่งและกรรมการที่จะออกตามวาระนีอ้ าจได้ รับเลือกเข้ ามาดํารง
ตําแหน่งใหม่ก็ได้
3. คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระของบริ ษัทมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ที่ ทจ.4/2552 เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 2)
4. ภาวะผู้นําและวิสัยทัศน์
คณะกรรมการของบริ ษัทมีภาวะผู้นํา วิสยั ทัศน์ และมีความเป็ นอิสระในการตัดสินใจ กําหนดนโยบายวางเป้าหมาย พัฒนา
แผนธุรกิจ และพิจารณางบประมาณ เพื่อประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหุ้นและการเติบโตของบริ ษัท
5. ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
เพื่อป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการได้ ดแู ลอย่างรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ รวมทังกํ
้ าหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ ผ้ บู ริ หารและผู้ที่เกี่ยวข้ องนําข้ อมูลภายในของบริ ษัทไปใช้ เพื่อประโยชน์
ส่วนตนดังนี ้
 รายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ : คณะกรรมการได้ ทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
รายการที่เกี่ยวโยงกัน และได้ พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครัง้ รวมทังมี
้ การปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์
โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนทํารายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis) และจะได้ เปิ ดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ
คูส่ ญ
ั ญา เหตุผล/ความจําเป็ น ไว้ ในรายงานประจําปี และแบบ 56-1 ต่อไป
 การดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายใน : คณะกรรมการกําหนดให้ ผ้ บู ริ หารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ตอ่
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ห้ ามไม่ให้ ผ้ บู ริ หารหรื อหน่วยงานทีไ่ ด้ รับทราบข้ อมูลภายในเปิ ดเผยข้ อมูลภายในแก่บคุ คลภายนอกหรื อบุคคลที่ไม่มี
หน้ าที่เกี่ยวข้ อง และไม่ซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ตอ่ สาธารณชน
6. จริยธรรมธุรกิจ
บริ ษัทได้ กําหนดข้ อพึงปฏิบตั ิเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ ายบริ หาร และพนักงาน เพื่อให้ ผ้ เู กี่ยวข้ องยึดถือ
เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามภารกิจของบริ ษัทด้ วยความซื่อสัตย์ สุจริ ต และเที่ยงธรรม ทังการปฏิ
้
บตั ิต่อบริ ษัท ผู้มีส่วนได้
เสียทุกกลุ่ม สาธารณชนและสังคม ซึ่งบทบาทและหน้ าที่ดงั กล่าวได้ มีการกําหนดไว้ ในขอบเขต อํานาจ หน้ าที่ของคณะกรรมการ
บริ ษัท กรรมการผู้จดั การ รวมทังข้
้ อบังคับในการทํางานของบริ ษัท ซึง่ ได้ มีการกําหนดบทลงโทษทางวินยั ไว้ ด้วย
7. การถ่ วงดุลของกรรมการที่ไม่ เป็ นผู้บริหาร
้ ้นจํานวน 9 ท่าน รายละเอียดเป็ นดังนี ้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริ ษัทมีคณะกรรมการทังสิ
กรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร
4
ท่าน
กรรมการ
2
ท่าน
กรรมการตรวจสอบ
3
ท่าน
ดังนัน้ บริ ษัทมีกรรมการที่เป็ นอิสระทังหมด
้
3 ท่าน คิดเป็ นร้ อยละ 33.33 ของกรรมการทังหมด
้
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8. การรวมหรื อแยกตําแหน่ ง
ประธานกรรมการไม่เป็ นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จดั การ แต่ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จดั การเป็ นตัวแทนของ
กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซึ่งถือหุ้นเป็ นร้ อยละ 17.87 และ ร้ อยละ 28.10 ตามลําดับ ของทุนจดทะเบียนและชําระแล้ ว อย่างไรก็ตาม
โครงสร้ างคณะกรรมการของบริ ษัทประกอบด้ วยกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ซึ่งจะก่อให้ เกิ ดการถ่ วงดุลและการสอบทานการ
บริ หารงาน
9. ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
บริ ษั ท ได้ กํ า หนดนโยบายค่ า ตอบแทนกรรมการไว้ อ ย่ า งชัด เจนและโปร่ ง ใส โดยค่ า ตอบแทนอยู่ใ นระดับ เดี ย วกับ
อุตสาหกรรมและเหมาะสมกับหน้ าที่และความรับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมาย รวมทังอยู
้ ่ในระดับที่สงู เพียงพอที่จะดึงดูดและรักษา
กรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการได้ และได้ ขออนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ ว ส่วนค่าตอบแทนผู้บริ หารเป็ นไปตามหลักการและ
นโยบายที่คณะกรรมการบริ ษัทกําหนด ซึง่ เชื่อมโยงกับผลการดําเนินงานของบริ ษัทและผลการดําเนินงานของผู้บริ หารแต่ละท่าน
10. การประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัทได้ กําหนดให้ มีการประชุมคณะกรรมการอย่างสมํ่าเสมอ(อย่างน้ อย 3 เดือนต่อครัง้ ) และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตาม
ความจําเป็ น โดยมีการกําหนดวาระล่วงหน้ าชัดเจน และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดําเนินงานเป็ นประจํา โดยมีการจัดส่ง
หนังสือเชิญประชุมพร้ อมระเบียบวาระและเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้ า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ คณะกรรมการได้ มีเวลา
้ มีการจดบันทึกการประชุมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร จัดเก็บรายงานการประชุม
ศึกษาข้ อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้ าร่วมประชุม รวมทังได้
ที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริ ษัท พร้ อมให้ คณะกรรมการบริ ษัทและผู้ทเี่ กี่ยวข้ องตรวจสอบได้
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โดยในปี 2553 ที่ผ่านมา คณะกรรมการของบริ ษัท มีการประชุม 5 ครัง้ ดังนี ้
ชื่อ-สกุล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นายวีระชัย
นายชูศกั ดิ์
นายธนกร
นางสาวเพ็ญจันทร์
นางสาวธารดี
พลตํารวจเอกจุมพล
นางไทศิกา
เรื อตรี หญิงสุรี
นายชนาธิป

จํานวนที่เข้ าร่วมประชุม
สุธีรชัย
ยงวงศ์ไพบูลย์
ฤทธิบนั ลือ
โยธินอุปไมย
เพียรสัมฤทธิ์
มัน่ หมาย
ไพรสงบ
บูรณธนิต
ไตรวุฒิ

5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
4/5
3/5
5/5
5/5

11. คณะอนุกรรมการ
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ มีการแต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบ
้
เข้ าดํารงตําแหน่งเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2547 เพื่อช่วย
ในการกํากับดูแลกิจการของบริ ษัท โดยอํานาจและหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นไปตามรายละเอียดในข้ อ 9.1 เรื่ อง
โครงสร้ างการจัดการ ทัง้ นี ป้ ั จจุบันบริ ษั ท ยัง ไม่มี คณะอนุก รรมการกํ า หนดค่า ตอบแทน อย่ างไรก็ ตามในปั จ จุบันการกํ าหนด
ค่าตอบแทนของบริ ษัทจะพิจารณาจากข้ อมูลค่าตอบแทนของบริ ษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้ เคียงกัน รวมทัง้
พิจารณาประกอบกับผลประกอบการของบริ ษัท
12. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
บริ ษัทให้ ความสําคัญต่อระบบควบคุมภายในทังในระดั
้
บบริ หาร และระดับปฏิบตั ิงานเพื่อให้ มีประสิทธิภาพ จึงได้ กําหนด
ภาระหน้ าที่ อํานาจการดําเนินการของผู้ปฏิบตั ิงาน ผู้บริ หาร ไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ ทรัพย์สิน
ของบริ ษัทให้ เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้ าที่ของผู้ปฏิบตั ิงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้ เกิดการ
ถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม และมีการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริ ษัทได้ จดั ให้ มีระบบรายงาน
ทางการเงินเสนอผู้บริ หารตามสายงานที่รับผิดชอบ รวมถึงบริ ษัทจัดตังหน่
้ วยตรวจสอบภายในเพื่อให้ มนั่ ใจว่าการปฏิบตั ิงานหลัก
และกิจกรรมทางการเงินที่สําคัญของบริ ษัทได้ ดําเนินการตามแนวทางที่กําหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบตั ิตาม
กฎหมายและข้ อกําหนดที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท (Compliance Control) และเพื่อให้ หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็ นอิสระ
สามารถทําหน้ าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้ อย่างเต็มที่ คณะกรรมการจึงกําหนดให้ หน่วยตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบ
โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ รับการประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบด้ วย และเพื่อให้ การตรวจสอบระบบ
การควบคุมและการตรวจสอบภายในมีความเป็ นอิสระมาก
13. รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริ ษัทและงบการเงินรวมของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย (ถ้ ามี) และ
สารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจําปี ทัง้ นีง้ บการเงินดังกล่าวจัดทําขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปใน
ประเทศไทย โดยเลือกใช้ นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบตั ิอย่างสมํ่าเสมอ และใช้ ดลุ ยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการ
ที่ดีที่สดุ ในการจัดทํา รวมทังมี
้ การเปิ ดเผยข้ อมูลสําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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คณะกรรมการได้ จัดให้ มีการดํารงรักษาไว้ ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้ มนั่ ใจได้ อย่างมีเหตุผลว่าการ
บันทึกข้ อมูลทางบัญชีมีความถูกต้ อง ครบถ้ วน และเพียงพอที่จะดํารงรักษาไว้ ซงึ่ ทรัพย์สิน และเพื่อให้ ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้
เกิดการทุจริ ตหรื อการดําเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสําคัญ
คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริ ษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้ างความเชื่อมัน่
อย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ ของงบการเงินของบริ ษัท
14. ความสัมพันธ์ กับผู้ลงทุน
คณะกรรมการบริ ษัทตระหนักดีว่าข้ อมูลของบริ ษัททังที
้ ่เกี่ยวกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน ล้ วนมีผลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้ ส่วนเสียของบริ ษัท จึงได้ กําชับให้ ฝ่ายบริ หารดําเนินการในเรื่ องที่เกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลที่
ครบถ้ วน ตรงต่อความเป็ นจริ ง เชื่อถือได้ สมํ่าเสมอ และทันเวลา ซึ่งฝ่ ายบริ หารของบริ ษัทได้ ให้ ความสําคัญและจะยึดถือปฏิบตั ิไป
โดยตลอด ในส่วนของงานด้ านผู้ลงทุนสัมพันธ์ นนั ้ ซึ่งปั จจุบนั บริ ษัทได้ มอบหมายให้ เลขานุการของบริ ษัทร่ วมกับผู้อํานวยการฝ่ าย
บัญชีและการเงิน ทําหน้ าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทังนั
้ กวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้ อง
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กิจกรรมขององค์ กรเพื่อความรั บผิดชอบต่ อสังคม
Corparate Social Responsibility
บริ ษัทฯ ได้ ให้ ความสําคัญกับองค์กร และการมีสว่ นร่วมต่อสังคม ในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น การมอบทุนการศึกษาให้ กบั
บุตรพนักงานเป็ นประจําทุกปี การมอบทุนการศึกษาให้ กบั สถานศึกษา ระดับประถม และระดับมัธยมในเขตชุมชน การร่วมงานพีธี
ถวายเครื่ องสักการะจุดเทียนชัยถวายพระพร ถวายราชสดุดี เฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช ร่วมกับองค์การบริ หารส่วน
ตําบลบางแก้ ว และกิจกรรมวันเด็ก ซึง่ เป็ นการเสริมสร้ างกิจกรรมร่วมกันระหว่างอุตสาหกรรมกับชุมชน ให้ อยู่ร่วมกันอย่างอบอุ่นและ
สร้ างสรรค์

โครงการเพื่อชุมชน
บริ ษัทได้ ร่วมมือกับโรงเรี ยนในแหล่งชุมชน จัดมอบทุนการศึกษาให้ กบั นักเรี ยนในชุมชนที่ศกึ ษาในโรงเรี ยนในระดับประถม
และโรงเรี ยนระดับมัธยม ด้ วยตระหนักดีวา่ เยาวชนคือทรัพยากรที่สําคัญของประเทศในอนาคต จึงควรส่งเสริ มให้ เกิดการเรี ยนรู้และ
การพัฒนาทักษะในด้ านต่างๆ โดยเฉพาะด้ านเทคโนโลยี อันเป็ นปั จจัยหลักอีกสิ่งหนึง่ ของสังคมยุคปั จจุบนั ดังนี ้
มอบทุนการศึกษาให้ กบั นักเรี ยน โรงเรี ยนระดับมัธยม คือโรงเรี ยนบางแก้ วประชาสรรค์
จํานวน 25 ทุนๆ 2,000 บาท

มอบทุนการศึกษา โรงเรี ยนระดับประถมศึกษา คือโรงเรี ยนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)
จํานวน 50 ทุนๆ 1,000 บาท

พีธีถวายเครื่ องสักการะจุดเทียนชัย
ถวายพระพร ถวายราชสดุดี เฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช
สถานที่ : ลานอเนกประสงค์องค์การ
บริ หารส่วนตําบลบางแก้ ว อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ
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โครงการเพื่อพนักงาน
บริ ษัทให้ ความสําคัญต่อสุขภาพของพนักงานเป็ นอย่างยิ่ง เพราะพนักงานทุกคนเป็ นผู้ที่มีความสําคัญในการ
ขับเคลื่อนธุรกิจให้ เติบโตอย่างยัง่ ยืนและมีคณ
ุ ภาพ บริ ษัทจึงจัดให้ มีการตรวจสุขภาพประจําปี และมีการให้ คําแนะนําใน
การดูแลสุขภาพโดยแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลเปาโลเมโมเรี ยล

บริ ษัทได้ จดั กิจกรรม มอบทุนการศึกษาให้ กบั บุตรของพนักงานที่มีผล
การเรี ยนดี เป็ นประจํ า ทุกปี ซึ่งในปี 2553 นี ้ มีการมอบทุนให้ บุตร
พนักงานเป็ นจํานวน 30 ทุนๆละ 2,000 บาท เพื่อเป็ นการสร้ างขวัญ
และกําลังใจให้ กับพนักงานและครอบครัวอีกทัง้ เป็ นการส่งเสริ มให้
บุต รหลานของพนัก งานเกิ ด ความรั ก ในองค์ ก รที่ ผ้ ูป กครองได้ ม า
ปฎิบตั ิงาน
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สรุ ปรายการระหว่ างกันของบริษัท สําหรั บปี 2553
สรุปรายการระหว่างกันของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้ องหรื อกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ ้นในปี 2553
รายการ

ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

บริ ษัท ทวีโชค พาณิช
จํากัด
ประกอบธุรกิจ ค้ าปลีก
เหล็กแผ่นรี ดร้ อน

นายพรเทพ โยธินอุปไมย นางแสง
จันทร์ ลี และนางวัชรี โยธินอุปไมย
ทังสามคนเป็
้
นกรรมการผู้มีอํานาจ
ลงนามและผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ทวี
โชค พาณิช จํากัด เป็ นพี่น้องและ
มารดาของนางสาวเพ็ญจันทร์
โยธินอุปไมย ซึง่ เป็ นกรรมการและ
เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริ ษัท
นายวีระชัย สุธีรชัย เป็ นกรรมการผู้
มีอํานาจลงนามและผู้ถือหุ้นใหญ่
ของบริ ษัท เพิ่มสหายสตีล จํากัด
เป็ นน้ าชายของนายชูศกั ดิ์ ยงวงศ์
ไพบูลย์ ซึง่ เป็ นกรรมการผู้จดั การ
และผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริ ษัท

บริ ษัทจําหน่ายสินค้ าเหล็กให้ บริ ษัท ทวีโชค
พาณิช จํากัด
ซึง่ มียอดคงค้ าง ณ สิ ้นปี เท่ากับ

บริ ษัท เพิ่มสหายสตีล
จํากัด
ประกอบธุรกิจ ค้ า
เหล็กแผ่นรี ดเย็น ซึง่
จําหน่ายให้ กลุม่ ลูกค้ า
OEM ได้ แก่
ผู้ประกอบการต่างชาติ
ที่ใช้ เหล็กแผ่นรี ดเย็น
เป็ นวัตถุดิบ

บริ ษัทซื ้อสินค้ าเหล็กจากบริ ษัท ทวีโชค
พาณิช จํากัด ซึง่ มียอดคง ณ สิ ้นปี เท่ากับ
บริ ษัทจําหน่ายสินค้ าเหล็กให้ บริ ษัท เพิ่ม
สหายสตีล จํากัด
ซึง่ มียอดคงค้ าง ณ สิ ้นปี เท่ากับ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
มูลค่ารายการ
(ล้ านบาท)
56.18 - เนื่องจากเป็ นการขายสินค้ าเหล็กและให้ บริ การรับจ้ างตัด สลิต ซึ่งเป็ น
การค้ าปกติ โดยราคาที่บริ ษัทขายสินค้ าเหล็กและให้ บริ การรับจ้ างตัด
สลิต กับบริ ษัท ทวีโชค พาณิช จํากัด เป็ นการขายในราคาตลาดและเป็ น
4.95
ราคาเทียบเคียงได้ กบั การขายให้ บคุ คลภายนอก
ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาการทํารายการดังกล่าวข้ างต้ นแล้ ว
1.17 เห็ น ว่ า การทํ า รายการนี ้ เป็ นการทํ า รายการที่ ส มเหตุ ส มผลเพื่ อ เกิ ด
-0- ประโยชน์สงู สุดแก่บริ ษัท ราคาที่บริ ษัทซื ้อ-ขายสินค้ า เป็ นราคาเทียบเคียง
ได้ กบั ที่ซื ้อ-ขายสินค้ ากับบุคคลภายนอก
3.16 - เนื่องจากเป็ นการขายสินค้ าเหล็กและให้ บริ การรับจ้ างตัด สลิต ซึ่งเป็ น
การค้ าปกติ โดยราคาที่บริ ษัทขายสินค้ าเหล็กและให้ บริ การรับจ้ างตัด
-0สลิต กับบริ ษัท เพิ่มสหายสตีล จํากัด เป็ นการขายในราคาตลาดและ
เป็ นราคาเทียบเคียงได้ กบั การขายให้ บคุ คลภายนอก
ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาการทํารายการดังกล่าวข้ างต้ นแล้ ว
เห็ น ว่ า การทํ า รายการนี ้ เป็ นการทํ า รายการที่ ส มเหตุ ส มผลเพื่ อ เกิ ด
ประโยชน์สงู สุดแก่บริ ษัท ราคาที่บริ ษัทซื ้อ-ขายสินค้ า เป็ นราคาเทียบเคียง
ได้ กบั ที่ซื ้อ-ขายสินค้ ากับบุคคลภายนอก
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รายการ
บริ ษัท จี สตีล จํากัด
(มหาชน)
ประกอบธุรกิจผลิตและ
จําหน่ายเหล็กแผ่นรี ด
ร้ อนชนิดม้ วน

ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

คุณหญิงปั ทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล เป็ น บริ ษัทซื ้อเหล็กแผ่นรี ดร้ อนชนิดม้ วนจาก
ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริ ษัท จี สตีล
บริ ษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน)
จํากัด (มหาชน) และเป็ นผู้ถือหุ้น
ซึง่ มียอดเจ้ าหนี ้คงค้ าง ณ สิ ้นปี เท่ากับ
ใหญ่ของบริ ษัท

บริ ษัท จีเจ สตีล จํากัด คุณชนาธิป ไตรวุฒิ เป็ นกรรมการ
(มหาชน)
ของบริ ษัท จีเจสตีล จํากัด(มหาชน)
ประกอบธุรกิจผลิตและ และกรรมการของบริ ษัท
จําหน่ายเหล็กแผ่นรี ด
ร้ อนชนิดม้ วน

บริ ษัทซื ้อเหล็กแผ่นรี ดร้ อนชนิดม้ วนจาก
บริ ษัท จีเจ สตีล จํากัด (มหาชน)
ซึง่ มียอดเจ้ าหนี ้คงค้ าง ณ สิ ้นปี เท่ากับ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
มูลค่ารายการ
(ล้ านบาท)
126.49 - เนื่องจากเป็ นการซื ้อเหล็กแผ่นรี ดร้ อนชนิดม้ วน ซึ่งเป็ นการค้ าปกติ โดย
ราคาที่ บ ริ ษัท ซื อ้ เหล็ก แผ่ น รี ดร้ อนชนิ ดม้ ว น กับ บริ ษัท จี สตี ล จํ า กัด
0
(มหาชน) เป็ นการซื ้อในราคาตลาดและเป็ นราคาเทียบเคียงได้ กบั การซื ้อ
จากบุคคลภายนอก
ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาการทํารายการดังกล่าวข้ างต้ นแล้ ว
เห็ น ว่ า การทํ า รายการนี ้ เป็ นการทํ า รายการที่ ส มเหตุ ส มผลเพื่ อ เกิ ด
ประโยชน์ สูง สุด แก่ บ ริ ษั ท ราคาที่ บ ริ ษั ท ซื อ้ เหล็ ก แผ่ น รี ด ร้ อนชนิ ด ม้ ว น
ดังกล่าว เป็ นราคาเทียบเคียงได้ กบั ที่ซื ้อกับบุคคลภายนอก
455.07 เนื่องจากเป็ นการซือ้ เหล็กแผ่นรี ดร้ อนชนิดม้ วน ซึ่งเป็ นการค้ าปกติ โดย
ราคาที่บริ ษัทซื ้อเหล็กแผ่นรี ดร้ อนชนิดม้ วน กับบริ ษัท จีเจ สตีล จํากัด
-0(มหาชน) เป็ นการซื ้อในราคาตลาดและเป็ นราคาเทียบเคียงได้ กบั การซื ้อ
จากบุคคลภายนอก
ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาการทํารายการดังกล่าวข้ างต้ นแล้ ว
เห็ น ว่ า การทํ า รายการนี ้ เป็ นการทํ า รายการที่ ส มเหตุส มผลเพื่ อ เกิ ด
ประโยชน์ สูงสุดแก่บริ ษัท ราคาที่บริ ษัทซือ้ เหล็กแผ่นรี ดร้ อนชนิดม้ วน
ดังกล่าว เป็ นราคาเทียบเคียงได้ กบั ที่ซื ้อกับบุคคลภายนอก
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บริ ษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน)

ประวัตกิ รรมการและผู้บริหาร

1.

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหน่ ง

อายุ
(ปี )

นายวีระชัย สุธีรชัย
ประธานบริ ษัทและ
ประธานกรรมการ

60

คุณวุฒกิ ารศึกษา
ปริ ญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
MINI MBA
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริ ญญาตรี
RCA INSTITUTE OF TECHNOLOGY
NEWYORK U.S.A.

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%)
9.54%

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครั ว
ช่ วงเวลา
ระหว่ างผู้บริหาร
2552 – ปั จจุบนั
น้ าชาย
นายชูศกั ดิ์ ยงวงศ์
ไพบูลย์
2531 – ปั จจุบนั
2537 – ปั จจุบนั
2519 – ปั จจุบนั

ประวัตกิ ารทํางาน
ตําแหน่ งและสถานที่
ประธานบริ ษัทและประธานกรรมการ
บริ ษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน)
กรรมการผู้จดั การ
บริ ษัท คอสโม แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จํากัด
กรรมการผู้จดั การ
บริ ษัท คอสโม พร็อพเพอร์ ตี ้ แมเนจเม้ นท์ จํากัด
กรรมการผู้จดั การ
บริ ษัท สินธีรชัย จํากัด

ผ่านการอบรม Director Accreditation Program
(DAP) รุ่นที่ 15/2004 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2547
จากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
2.

นายชูศกั ดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์
กรรมการผู้จดั การและ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

48

ปริ ญญาตรี
อัสสัมชัญบริ หารธุรกิจ
ผ่านการอบรม Director Accreditation Program
(DAP) รุ่นที่ 15/2004 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2547
และการอบรม Director Certification Program
(DCP) รุ่นที่ 46/2004 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2547
จากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย

15.98%

2536 – ปั จจุบนั
สามีของ
นางสาวเพ็ญจันทร์
2546 – ปั จจุบนั

กรรมการผู้จดั การ
บริ ษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน)
กรรมการ
บริ ษัท เอส ที ซี สตีล จํากัด
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บริ ษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหน่ ง
3.

นางสาวเพ็ญจันทร์ โยธินอุปไมย
รองกรรมการผู้จดั การและ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

อายุ
(ปี )
46

คุณวุฒกิ ารศึกษา
ประกาศณียบัตร วิชาชีพชันสู
้ ง
อัสสัมชัญคอมเมอร์ ส

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%)
8.33%

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครั ว
ช่ วงเวลา
ระหว่ างผู้บริหาร
2536 – ปั จจุบนั
ภรรยาของ
นายชูศกั ดิ์
2546 – ปั จจุบนั

ผ่านการอบรม Director Accreditation Program
(DAP) รุ่นที่ 15/2004 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2547
และการอบรม Director Certification Program
(DCP) รุ่นที่ 49/2004 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2547 จาก
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย

4.

นางสาวธารดี เพียรสัมฤทธิ์
กรรมการและกรรมการผู้มีอํานาจ
และผู้จดั การฝ่ ายการเงิน

34

ปริ ญญาตรี
อัสสัมชัญบริ หารธุรกิจ

-

-

2548 – ปั จจุบนั
2546 – ปั จจุบนั

ผ่านการอบรม Director Accreditation Program
(DAP) รุ่นที่ 21/2004 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2547
จากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย

2546 – 2548
2541 – 2546

ประวัตกิ ารทํางาน
ตําแหน่ งและสถานที่
รองกรรมการผู้จดั การ
บริ ษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน)
กรรมการ
บริ ษัท เอส ที ซี สตีล จํากัด

ผู้จดั การฝ่ ายการเงิน
บริ ษัท เอเซีย เมทัล จํากัด(มหาชน)
กรรมการ
บริ ษัท เอส ที ซี สตีล จํากัด
หัวหน้ าฝ่ ายการเงิน
บริ ษัท เอเซีย เมทัล จํากัด(มหาชน)
หัวหน้ าฝ่ ายการเงิน
บริ ษัท คอสโมเรครี เอชัน่ จํากัด
ดําเนินธุรกิจ ให้ บริ การโบลลิ่ง
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บริ ษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน)

5.

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหน่ ง

อายุ
(ปี )

นายธนกร ฤทธิบนั ลือ
กรรมการและผู้อํานวยการ
ฝ่ ายบัญชีและการเงิน

43

คุณวุฒกิ ารศึกษา
ปริ ญญาตรี สาขาบริ หารธุรกิจ การบัญชี
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%)
-

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครั ว
ช่ วงเวลา
ระหว่ างผู้บริหาร
2548 – ปั จจุบนั
2546 – ปั จจุบนั
2545 – 2548

ผ่านการอบรม Director Accreditation Program
(DAP) รุ่นที่ 15/2004 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2547
จากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย

6.

7.

พลตํารวจเอกจุมพล มัน่ หมาย
ประธานกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ

เรื อตรี หญิงสุรี บูรณธนิต
กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ

60

76

รัฐประศาสนศาสตร์ มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริ หารศาสตร์
ผ่านการอบรม DAP รุ่น 64/2007 ACP รุ่น 19/2007
และ UFS รุ่น 10/2007
ปริ ญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ปริ ญญาตรี รัฐศาสตร์ (การทูตและการต่างประเทศ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผ่านการอบรม Director Accreditation Program
(DAP) รุ่นที่ 19/2004 เมื่อวันที่ 21 มิถนุ ายน 2547
จากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย

2539 – 2545

-

-

-

2547 – ปั จจุบนั

-

2551 – ปั จจุบนั
2551
2549 – 2551
2547 – ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั

ประวัตกิ ารทํางาน
ตําแหน่ งและสถานที่
ผู้อํานวยการ ฝ่ ายบัญชีและการเงิน
บริ ษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน)
กรรมการ บริ ษัท เอส ที ซี สตีล จํากัด
ผู้จดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน
บริ ษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน)
ผู้จดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน
บริ ษัท สินธีรชัย จํากัด
ดําเนินธุรกิจ ค้ าเหล็กแผ่นชันสอง
้
เหล็กวิลาส
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริ ษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน)
รองบัญชาการตํารวจแห่งชาติ
ที่ปรึกษา (สบ10)
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายข้ าราชการประจํา
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริ ษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริ ษัท ไอที ซิตี ้ จํากัด (มหาชน)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาลูกเสือแห่งชาติ
กรรมการบริ หารคณะกิจการลูกเสือชาวบ้ าน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพ
กรรมการสมาคมติดตามการพัฒนาสตรี ในประเทศไทย

ผู้ประนีประนอมประจําศาลจังหวัดธัญบุรี

รายงานประจําปี 2553
40

บริ ษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน)

8.

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหน่ ง

อายุ
(ปี )

นางไทศิกา ไพรสงบ
กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ

59

คุณวุฒกิ ารศึกษา
ปริ ญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยอีสเทอร์ น เอเชีย

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%)

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครั ว
ระหว่ างผู้บริหาร

-

-

นายชนาธิป ไตรวุฒิ
กรรมการ

46

ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผ่านการอบรม Director Accreditation Program
(DAP) รุ่นที่ 64/2007 เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2550
จากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย

ช่ วงเวลา

ตําแหน่ งและสถานที่

2547 – ปั จจุบนั

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริ ษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน)
กรรมการ บริ ษัท เอส ที ซี สตีล จํากัด
ผู้จดั การอาวุโสฝ่ ายธุรกิจขนาดย่อม 8
ธนาคารนครหลวงไทยจํากัด (มหาชน)
ผู้จดั การฝ่ ายพัฒนา สช.
ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)
ผู้จดั การฝ่ ายธุรกิจ 4
ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)
กรรมการ บริ ษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน)
กรรมการ บริ ษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาขน)
ดําเนินธุรกิจ ผลิตและจําหน่ายเหล็กแผ่นรี ดร้ อน
กรรมการ บริ ษัท เฟลิกซ์ ริ เวอร์ แคว รี สอร์ ท
(กาญจนบุรี) จํากัด ดําเนินธุรกิจ โรงแรม ที่พกั
ผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานกลาง
กรรมการผู้จดั การ
บริ ษัท เอส เอส พี เพลส จํากัด ดําเนินธุรกิจ ให้
เช่าพื ้นที่อาคารสําหรับใช้ เป็ นสํานักงาน
กรรมการผู้จดั การ
บริ ษัท เกรทอีสเทิร์น อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด
ดําเนินธุรกิจ ซื ้อมา-ขายไปเหล็กม้ วน
กรรมการผู้จดั การ
บริ ษัท อินเทลลิเจนท์ ซิสเท็ม เน็ทเวอร์ ค จํากัด
ดําเนินธุรกิจ ซื ้อขายและวางระบบคอมพิวเตอร์

2546 – ปั จจุบนั
2547 – ปั จจุบนั

ผ่านการอบรม Director Accreditation Program
(DAP) รุ่นที่ 15/2004 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2547
และการอบรม Audit Committee Program(ACP)
รุ่นที่ 7/2005 จากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษัทไทย
9.

ประวัตกิ ารทํางาน

2545 – 2546
2543 – 2544
4.17%

-

2549 – ปั จจุบนั
2551 – ปั จจุบนั
2547 – ปั จจุบนั
2547 – 2549
2544 – ปั จจุบนั
2542 – ปั จจุบนั
2534 – ปั จจุบนั
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บริ ษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหน่ ง
10.

นายประวิทย์ ฐิ ตภิ ทั รยรรยง
กรรมการผู้จดั การ
ส่วนงานศูนย์บริ การเหล็ก

อายุ
(ปี )
47

คุณวุฒกิ ารศึกษา
ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้ าธนบุรี

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%)
-

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครั ว
ช่ วงเวลา
ระหว่ างผู้บริหาร
2553 – ปั จจุบนั
2549 – 2551
2532 – 2548

11.

นายชิดชนก โท้ มะวงศ์
ผู้อํานวยการฝ่ ายการตลาด

46

ปริ ญญาตรี สาขาบริ หารธุรกิจการเงินการธนาคาร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

-

-

2549 – ปั จจุบนั
2546 – ปั จจุบนั
2548 – 2549
2546 – 2548
2537– 2543

ประวัตกิ ารทํางาน
ตําแหน่ งและสถานที่
กรรมการผู้จดั การ โครงการศูนย์บริ การเหล็ก
บริ ษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน)
กรรมการผู้จดั การ
บริ ษัท พรี เมี่ยมสตีลโพรเซสซิ่ง จํากัด
ผู้จดั การทัว่ ไป
บริ ษัท บางกอกคอยล์เซ็นเตอร์ จํากัด
ผู้อํานวยการ ฝ่ ายการตลาด
บริ ษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน)
กรรมการ บริ ษัท เอส ที ซี สตีล จํากัด
ผู้อํานวยการ ฝ่ ายการผลิต
บริ ษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน)
ผู้จดั การ ฝ่ ายการผลิต
บริ ษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน)
ผู้จดั การโครงการหมูบ่ ้ านรุ่งเรื องธานี
บริ ษัท รุ่งเรืองธานี จํากัด
ดําเนินธุรกิจ ค้ าอสังหาริ มทรัพย์

ทังนี
้ ้ บริษัทขอรับรองว่า กรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีคณ
ุ สมบัติเป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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บริ ษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอาํ นาจควบคุมในบริษัทย่ อย บริษัทร่ วม หรื อบริษัทที่เกี่ยวข้ องของ
บริษัท
ชื่อ-นามสกุล

บริ ษัท

บริ ษัท เอส ที ซี
สตีล จํากัด

บริ ษัท เอเชีย เมทัล
แฟบบริ เคชัน่ จํากัด

1,5

-

5

บริ ษัท สางสินค้ า
ผ่านแดน
เวียงจันทน์ จํากัด
-

3, 5, 6

5

5,6

5,6

นายวีระชัย
นายชูศกั ดิ์

สุธีรชัย

นายธนกร

ฤทธิบนั ลือ

5, 6

5

-

-

นางสาวเพ็ญจันทร์

โยธินอุปไมย

5, 6

5

-

-

นางสาวธารดี

เพียรสัมฤทธิ์

5,6

5

-

-

พลตํารวจเอกจุมพล

มัน่ หมาย

2, 5

-

-

-

นางไทศิกา

ไพรสงบ

4, 5

5

-

-

เรื อตรี หญิงสุรี

บูรณะธนิต

4, 5

-

-

-

นายชนาธิป

ไตรวุฒิ

5

-

-

-

นายชิดชนก
นายประวิทย์

โท้ มะวงศ์
ฐิ ติภทั รยรรยง

6

5

-

-

นายพูวง

กอระสัก

3,6
-

-

-

5,6

นายสุวิทย์

รัตนจินดา

หมายเหตุ :

ยงวงศ์ไพบูลย์

1 = ประธานกรรมการ
3 = กรรมการผู้จดั การ
5 = กรรมการ

5,6
2 = ประธานกรรมการตรวจสอบ
4 = กรรมการตรวจสอบ
6 = ผู้บริ หาร
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บริ ษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน)

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่ อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริ ษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) รวมถึงข้ อมูลสารสนเทศทางการเงินที่
ปรากฏในรายงานประจําปี งบการเงินดังกล่าวจัดทําขึ ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป โดยเลือกใช้ นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือ
้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลที่สําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุ
ปฏิบตั ิอย่างสมํ่าเสมอ และใช้ ดลุ ยพินิจอย่างระมัดระวัง ในการจัดทํา รวมทังให้
ประกอบงบการเงิน เพื่อให้ เป็ นประโยชน์ ต้ อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนอย่างโปร่งใส
คณะกรรมการบริ ษัทได้ จดั ให้ มีระบบบริ หารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ ได้ ความ
มัน่ ใจอย่างมีเหตุผลว่าข้ อมูลของบริ ษัทมีความถูกต้ องครบถ้ วนเพียงพอที่จะดํารงรักษาไว้ ซงึ่ ทรัพย์สิน ตลอดจนเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริ ตหรื อ
การดําเนินงานที่ผิดปกติอย่างมีสาระสําคัญ
คณะกรรมการบริ ษัทได้ แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบเพื
้
อ่ ทําหน้ าที่สอบทานนโยบายการบัญชีและความถูกต้ องของรายงาน
ทางการเงิน สอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ตลอดจนระบบการบริ หารความเสี่ยง โดยเรื่ องนี ้ปรากฏในรายงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ แสดงไว้ ในรายงานประจําปี แล้ ว
งบการเงินของบริษัทได้ รับการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตของบริ ษัท เอ เอส ที มาสเตอร์ จํากัด ในการตรวจสอบนันทาง
้
คณะกรรมการบริ ษัทได้ ให้ ความร่วมมือและสนับสนุนข้ อมูลเอกสารต่างๆ เพื่อให้ ผ้ สู อบบัญชี สามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ อย่าง
อิสระและเป็ นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีทวั่ ไป โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีซงึ่ แสดงไว้ ในรายงาน
ประจําปี แล้ ว
คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริ ษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้ างความเชื่อมัน่ อย่างมี
เหตุผลได้ วา่ งบการเงินของบริ ษัท เอเซีย เมทัล จํากัด(มหาชน) สําหรับปี สิ ้นสุด 31 ธันวาคม 2553 มีความน่าเชื่อถือ โดยปฏิบติถกู ต้ องตาม
กฎหมายและกฎระเบียบทีเ่ กี่ยวข้ อง

(นายวีระชัย สุธีรชัย)
ประธานกรรมการ

(นายชูศกั ดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์)
กรรมการผู้จดั การ
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บริ ษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน)

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน)
ข้ าพเจ้ าได้ ตรวจสอบงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 งบกําไรขาดทุนรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของ ผู้
ถื อหุ้นรวม และงบกระแสเงิ นสดรวม สํ าหรั บปี สิน้ สุดวันเดี ยวกันของแต่ละปี ของ บริ ษัท เอเซี ย เมทัล จํากั ด (มหาชน) และ
บริ ษัทย่ อย และได้ ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการ ของบริ ษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) ด้ วยเช่นกัน ซึ่งผู้บริ หารของ
กิจการเป็ นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้ องและครบถ้ วนของข้ อมูลในงบการเงินเหล่านี ้ ส่วนข้ าพเจ้ าเป็ นผู้รับผิดชอบในการแสดง
ความเห็นต่องบการเงินดังกล่าว จากผลการตรวจสอบของข้ าพเจ้ า
ข้ าพเจ้ าได้ ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทัว่ ไป ซึง่ กําหนดให้ ข้าพเจ้ าต้ องวางแผนและปฏิบตั ิงาน
เพื่อให้ ได้ ความเชื่อมัน่ อย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
การตรวจสอบ
รวมถึงการใช้ วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทังที
้ ่เป็ นจํานวนเงินและการเปิ ดเผยข้ อมูลในงบการเงิน การประเมินความ
เหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้ และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็ นสาระสําคัญซึง่ ผู้บริ หารเป็ นผู้จดั ทําขึ ้น
ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นําเสนอในงบการเงิ นโดยรวม ข้ าพเจ้ าเชื่ อว่าการตรวจสอบ
ดังกล่าวให้ ข้อสรุปที่เป็ นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้ าพเจ้ า
ข้ าพเจ้ าเห็นว่า งบการเงินข้ างต้ นนี ้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ผลการดําเนินงานและ
กระแสเงินสด สําหรับปี สิ ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปี ของ บริ ษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย และของ
บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) โดยถูกต้ องตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป

(นงราม เลาหอารี ดิลก)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4334

บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากัด
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554
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บริ ษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน)
บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
บาท
งบการเงินรวม
หมาย
เหตุ

2553

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2552

2553

2552

สินทรัพย์
สินทรัพย์ หมุนเวียน
86,012,378

73,524,118

82,493,764

58,583,867

120,569,402

90,556,581

120,569,402

90,556,581

6,453,265

205,985

5,331,871

695,718

5

663,431,865

380,505,418

662,111,046

368,529,967

6

-

2,850,188

-

-

23

546,002

500,248

31,057,419

107,183,763

7

1,236,381,054

787,954,098

1,231,112,357

778,049,331

8,922,010

18,765,772

8,776,743

18,765,772

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี ้การค้ า
กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
กิจการอื่น - สุทธิ
มูลค่างานที่เสร็จแต่ยงั ไม่เรี ยกเก็บ

5, 23

เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันและดอกเบี
้
้ยค้ างรับ
แก่บคุ คลและกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
สินค้ าคงเหลือ - สุทธิ
ลูกหนี ้กรมสรรพากร
งานระหว่างก่อสร้ างตามสัญญา

8

4,497,178

7,342,565

-

-

สินทรัพย์รอการจําหน่าย - สุทธิ

9

-

54,660,954

-

25,646,269

315,225,855

160,419,879

315,225,855

160,419,879

10,575,989

18,499,224

9,920,546

14,060,070

2,452,614,998

1,595,785,030

2,466,599,003

1,622,491,217

เงินจ่ายล่วงหน้ าค่าสินค้ า
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากประจําที่ติดภาระคํ ้าประกัน

10

17,589,445

16,204,391

16,184,445

15,704,391

เงินลงทุนในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วม

11

5,786,715

5,786,715

37,686,323

37,686,323

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

999,745,475

912,850,643

940,525,057

848,833,381

ภาษี เงินได้ นิติบคุ คลจ่ายล่วงหน้ า

2,013,488

22,869,931

-

21,653,946

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

6,377,912

6,785,512

6,340,412

6,748,012

1,036,513,035

969,497,192

1,005,736,237

935,626,053

3,489,128,033

2,565,282,222

3,472,335,240

2,558,117,270

สินทรัพย์ที่ไม่ได้ ใช้ ดําเนินงาน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ร ว ม สิ น ท รั พ ย์

12

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้
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บริ ษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน)
บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบดุล (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
บาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมาย
เหตุ

2553

13

1,729,608,050

911,150,045

1,729,608,050

911,150,045

23

-

377,045

1,971,427

3,063,145

77,034,117

53,894,753

73,967,498

42,032,280

26,420,945

28,603,324

27,354,692

60,278,712

14

25,000,000

25,000,000

25,000,000

25,000,000

15

1,448,621

384,152

1,448,621

384,152

23

1,180,695

1,180,695

-

-

28,126,100

3,881,970

28,126,100

3,881,970

7,663,978

8,039,879

-

-

ภาษี เงินได้ นิติบคุ คลค้ างจ่าย

15,953,424

8,744,889

15,953,424

8,514,631

หนี ้สินหมุนเวียนอื่น

25,725,778

31,333,786

25,773,470

31,981,742

1,938,161,708

1,072,590,538

,929,203,282

1,086,286,677

2552

2553

2552

หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน - สุทธิ
เจ้ าหนี ้การค้ า
กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
กิจการอื่น
เจ้ าหนี ้อื่น
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ส่วนที่ครบกําหนดชําระในหนึง่ ปี
หนี ้สินภายใต้ สญ
ั ญาเช่าซื ้อส่วนที่
ครบกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
เงินทดรองรับจากกรรมการ
เงินรับล่วงหน้ าค่าสินค้ า
เงินรับล่วงหน้ าค่าก่อสร้ าง

23

รวมหนี ้สินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ

14

37,500,000

62,500,000

37,500,000

62,500,000

หนี ้สินภายใต้ สญ
ั ญาเช่าซื ้อ - สุทธิ

15

2,589,564

224,089

2,589,564

224,089

40,089,564

62,724,089

40,089,564

62,724,089

1,978,251,272

1,135,314,627

1,969,292,846

1,149,010,766

รวมหนี ้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้
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บริ ษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน)
บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบดุล (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
บาท
งบการเงินรวม
หมาย
เหตุ

2553

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2552

2553

2552

หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 549,973,800 หุ้น มูลค่าหุ้น
ละ 1 บาท

549,973,800

549,973,800

549,973,800

549,973,800

ทุนที่ออกและชําระแล้ ว
หุ้นสามัญ 479,937,265 หุ้น มูลค่าหุ้น
ละ 1 บาท

479,937,265

479,937,265

479,937,265

479,937,265

297,427,100

297,427,100

297,427,100

297,427,100

67,693,059

67,693,059

67,693,059

67,693,059

14,704,932

14,704,932

-

-

38,270,000

33,570,000

38,270,000

33,570,000

609,048,176

528,669,226

619,714,970

530,479,080

1,507,080,532

1,422,001,582

1,503,042,394

1,409,106,504

3,796,229

7,966,013

-

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

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

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน

12

รายการปรับปรุงจากรายการรวมกิจการที่อยู่
ภายใต้ การควบคุมเดียวกัน
กําไรสะสม
จัดสรรเพื่อสํารองตามกฎหมาย
ที่ยงั ไม่ได้ จดั สรร
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริ ษัทใหญ่
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย

18

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้
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บริ ษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน)

บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2553

2552

2553

2552

รายได้ จากการขายและการให้ บริ การ

5,027,333,575

3,776,746,560

5,022,167,587

3,749,559,965

ต้ นทุนขายและต้ นทุนการให้ บริ การ

4,746,635,982

3,606,450,030

4,734,958,336

3,595,596,125

กําไรขัน้ ต้ น

280,697,593

170,296,530

287,209,251

153,963,840

ค่าใช้ จ่ายในการขาย

63,586,598

53,671,651

63,586,598

53,671,651

ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร

62,033,447

71,055,126

50,702,593

60,342,644

8,249,860

(92,971,441)

9,000,000

(93,400,000)

10,862,000

10,906,530

10,862,000

10,906,530

135,965,688

127,634,664

153,058,060

122,443,015

20,880,128

12,881,171

16,781,616

14,821,190

156,845,816

140,515,835

169,839,676

137,264,205

41,668,654

28,016,762

41,635,790

27,986,130

115,177,162

112,499,073

128,203,886

109,278,075

34,267,996

9,988,505

34,267,996

8,896,018

80,909,166

102,510,568

93,935,890

100,382,057

ส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นบริ ษัทใหญ่

85,078,950

102,810,381

93,935,890

100,382,057

ส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นส่วนน้ อยของบริ ษัทย่อย

(4,169,784)

(299,813)

-

-

80,909,166

102,510,568

93,935,890

100,382,057

กําไรสุทธิสว่ นที่เป็ นของผู้ถือหุ้นบริ ษัทใหญ่

0.18

0.21

0.20

0.21

จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ ้าหนัก (หุ้น)

479,937,265

479,937,265

479,937,265

479,937,265

กําไรสุทธิสว่ นที่เป็ นของผู้ถือหุ้นบริ ษัทใหญ่

0.18

0.21

0.20

0.21

จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ ้าหนัก (หุ้น)

479,937,265

479,937,265

479,937,265

479,937,265

ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้ าคงเหลือ (กลับรายการ)
ค่าตอบแทนผู้บริ หาร
กําไรจากการขายและการให้ บริการ
รายได้ อื่น
กําไรก่ อนต้ นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ต้ นทุนทางการเงิน
กําไรก่ อนภาษีเงินได้
ภาษี เงินได้
กําไรสุทธิ
การแบ่ งปั นกําไร (ขาดทุน) สุทธิ

กําไรต่ อหุ้นขัน้ พืน้ ฐาน

กําไรต่ อหุ้นปรับลด

19

19

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้

รายงานประจําปี 2553
49

บริ ษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน)
บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้นรวม
สําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
บาท
กําไรสะสม

หมาย
เหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2552
การเรี ยกชําระค่าหุ้นของ
บริ ษัทย่อย - ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย
ลูกหนี ้ค่าหุ้นส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย
รับชําระลูกหนี ้ค่าหุ้นจากผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย
จัดสรรเพื่อสํารองตามกฏหมาย
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
เงินปั นผลจ่าย
จําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษัทย่อย
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2553
จัดสรรเพื่อสํารองตามกฏหมาย
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

18
17

18

ผลต่ าง
จากการ
แปลงค่ า
งบ
การเงิน
617,937-

จัดสรรเพื่อ
สํารองตาม
กฎหมาย
28,470,000

ทุนที่ออก
และชําระ
แล้ ว
479,937,265

ส่ วนเกิน
มูลค่ าหุ้น
สามัญ
297,427,100

ส่ วนเกินทุน
จากการตี
ราคาที่ดิน
67,693,059

รายการปรั บปรุ ง
จากรายการรวม
กิจการที่อยู่
ภายใต้ การ
ควบคุมเดียวกัน
14,704,932

479,937,265

297,427,100

67,693,059

14,704,932

(617,937)
-

5,100,000
33,570,000

(5,100,000)
(47,993,727)
102,810,381
528,669,226

4,500,000
(1,000,000)
500,000
(5,665,309)
(299,813)
7,966,013

4,500,000
(1,000,000)
500,000
(617,937)
(47,993,727)
(5,665,309)
102,510,568
1,429,967,595

479,937,265
479,937,265

297,427,100
297,427,100

67,693,059
67,693,059

14,704,932
14,704,932

-

33,570,000
4,700,000
38,270,000

528,669,226
(4,700,000)
85,078,950
609,048,176

7,966,013
(4,169,784)
3,796,229

1,429,967,595
80,909,166
1,510,876,761

ส่ วนที่ยังไม่
จัดสรร
478,952,572

ส่ วนของผู้
ถือ
หุ้นส่ วน
น้ อย
9,931,135

รวม
1,377,734,000

บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน)
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บริ ษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ
สําหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
บาท
กําไรสะสม
หมาย
เหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2552

ทุนที่ออกและ
ชําระแล้ ว

ส่ วนเกินมูลค่ าหุ้น
สามัญ

ส่ วนเกินทุนจาก
การ ตีราคาที่ดนิ

จัดสรรเพื่อสํารอง
ตามกฎหมาย

ส่ วนที่ยงั ไม่ จัดสรร

รวม

479,937,265

297,427,100

67,693,059

28,470,000

483,190,750

1,356,718,174

จัดสรรเพื่อสํารองตามกฎหมาย

18

-

-

-

5,100,000

(5,100,000)

-

เงินปั นผลจ่าย

17

-

-

-

-

(47,993,727)

(47,993,727)

-

-

-

-

100,382,057

100,382,057

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

479,937,265

297,427,100

67,693,059

33,570,000

530,479,080

1,409,106,504

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2553

479,937,265

297,427,100

67,693,059

28,470,000

530,479,080

1,409,106,504

กําไรสุทธิ

จัดสรรเพื่อสํารองตามกฎหมาย

18

-

-

-

4,700,000

(4,700,000)

-

เงินปั นผลจ่าย

17

-

-

-

-

(47,993,727)

(47,993,727)

-

-

-

-

93,935,890

93,935,890

479,937,265

297,427,100

67,693,059

38,270,000

619,714,970

1,503,042,394

กําไรสุทธิ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี ้
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บริ ษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน)

บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
สําหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
บาท
รวมงบการเงิน
2553
2552
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสุทธิก่อนภาษี เงินได้
รายการปรับกระทบกําไรสุทธิเป็ นเงินสดได้ มาจาก (ใช้ ไปใน)
กิจกรรมดําเนินงาน
ค่าเสื่อมราคา
กําไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนชัว่ คราว
ดอกเบี ้ยค้ างรับเงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
้ กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
หนี ้สงสัยจะสูญ
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษัทย่อย
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้ าคงเหลือ(กลับรายการ)
(กําไร) ขาดทุนจากการจําหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
รายได้ เงินปั นผล
รายการปรับปรุงจากรายการรวมกิจการที่อยู่
ภายใต้ การควบคุมเดียวกันรับรู้เป็ นรายได้
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ค่าใช้ จ่ายดอกเบี ้ย
กําไรจากกิจกรรมดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพย์และหนี ้สินดําเนินงาน
สินทรัพย์ ดาํ เนินงานลดลง (เพิ่มขึน้ )
ลูกหนี ้การค้ า - กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ลูกหนี ้การค้ า - กิจการอื่น
มูลค่างานที่เสร็ จแต่ยงั ไม่เรี ยกเก็บ
สินค้ าคงเหลือ
งานระหว่างก่อสร้ างตามสัญญา
เงินทดรองจ่ายสําหรับการลงทุนในต่างประเทศ
เงินจ่ายล่วงหน้ าค่าสินค้ า
ลูกหนี ้กรมสรรพากร
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552

115,177,162

112,499,073

128,203,886

109,278,075

55,238,249
(569,021)
1,642,332
8,249,860
11,624,344
1,821,628
40,975,281

36,751,076
(315,515)
15,606,348
(447,539)
(92,971,442)
32,981
-

51,484,139
(569,021)
(2,327,901)
(4,283,375)
9,000,000
141,670
1,821,628
-

26,296,315
(315,516)
(3,862,200)
15,606,348

(617,937)
23,285,954

40,975,281

27,148,086

210,911,147

93,822,998

224,446,307

80,784,089

(6,247,280)
(284,568,779)
2,850,188
(456,676,816)
2,845,387
(154,805,976)
9,843,762
7,923,235
407,600

51,400,278
77,081,968
4,063,909
(312,095,247)
(6,304,077)
937,206
(105,327,786)
(18,765,772)
(7,669,801)
(344,148)

(4,636,153)
(289,297,704)
(462,063,026)
(154,805,976)
9,989,029
4,139,524
407,600

59,728,165
82,886,166
(306,329,826)
(105,327,786)
(18,765,772)
(5,054,820)
441,934

93,400,000
32,981
-
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บริ ษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน)
บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
บาท
งบการเงินรวม
2553
2552
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (ต่ อ)
หนีส้ ินดําเนินงานเพิ่มขึน้ (ลดลง)
เจ้ าหนี ้การค้ า - กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
เจ้ าหนี ้การค้ า - กิจการอื่น
เงินทดรองรับจากกรรมการ
เงินรับล่วงหน้ าค่าสินค้ า
เงินรับล่วงหน้ าค่าก่อสร้ าง
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดรับ(จ่ าย)จากการดําเนินงาน
จ่ายดอกเบี ้ย
รับคืนภาษีถกู หัก ณ ที่จ่าย
จ่ายภาษี เงินได้
เงินสดสุทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเพื่อซื ้อเงินลงทุนชัว่ คราว
เงินฝากประจําที่ติดภาระคํ ้าประกันลดลง
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
้ บคุ คลที่เกี่ยวข้ องกัน
เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษัทย่อย
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริ ษัทย่อย
เงินสดจ่ายเพื่อซื ้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ข้อมูลกระแสเงิ นสด
เพิ่ มเติ ม)
เงินสดรับจากการจําหน่าย
สินทรัพย์รอการจําหน่าย
เงินสดสุทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงินเพิ่มขึ ้น(ลดลง)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากการชําระค่าหุ้นของส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้ อยของบริ ษัท
ย่อย
เงินสดจ่ายปั นผล
เงินสดสุทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552

(377,045)
(4,039,965)
(1,091,718)
(2,692,053)
21,721,828
4,694,934
30,517,682
(2,857,476)
844,812
24,244,130 (33,589,262)
24,244,130 (33,589,262)
(375,901)
8,039,879
(6,690,809)
990,538
(7,291,073)
4,646,226
(628,995,329) (246,259,536) (625,441,378) (246,130,415)
(40,322,374) (22,997,103) (40,322,374) (26,859,235)
21,653,946
21,653,946
(27,856,964)
(1,636,187) (26,829,203)
(522,427)
(675,520,721) (270,892,826) (670,939,009) (273,512,077)

(29,443,800)
(1,385,054)
(45,754)
-

(75,711,604)
84,027,003
(53,418)
3,166,932
-

(29,443,800)
(480,054)
78,454,245
-

(75,711,604)
84,027,003
(53,418)
3,340,897
(6,993,172)

(143,977,063) (120,096,914) (174,704,403) (113,052,886)
69,376,845
2,075,819
(105,474,826) (106,592,182)

27,539,111
1,021,419
(98,634,901) (107,421,761)

818,483,807
(25,000,000)

461,114,294
(12,500,000)

818,483,807 (461,114,294)
(25,000,000) (12,500,000)

793,483,807

4,000,000
(47,993,727)
404,620,567

- (47,993,727)
793,483,807 (400,620,567)
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บริ ษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน)

บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
บาท
งบการเงินรวม
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดลดลง - สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้ นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ ้นปี
ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิ่มเติม
1. เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสด
เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากกระแสรายวัน
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
2. ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
รายละเอียดที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้ มาในระหว่างปี มีดงั นี ้
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้ มาระหว่างปี
ปรับปรุง เจ้ าหนี ้จากการซื ้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เพิ่มขึ ้น
หนี ้สินตามสัญญาเช่าซื ้อลดลง
เงินสดจ่ายเพื่อซื ้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552
23,909,897
19,686,729
58,583,867
38,897,138
82,493,764
58,583,867

2553
12,488,260
73,524,118
86,012,378

2552
(27,135,559)
46,388,559
73,524,118

-

-

-

78,962
54,061,752
31,871,664

74,182
48,456,424
24,993,512

74,182
50,547,918
31,871,664

74,182
36,168,713
22,340,972

86,012,378

73,524,118

82,493,764

58,583,867

(133,816,515)

(145,210,327)

(156,332,747)

13,745,714
(26,113)
(120,096,914)

(32,924,020)
3,429,944
(174,704,403)

43,305,974
(26,113)
(113,052,886)

(145,224,628)
(2,182,379)
3,429,944
(143,977,063)
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บริ ษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน)

บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
1. ข้ อมูลทั่วไป
บริ ษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) ได้ จดทะเบียนเข้ าเป็ นบริ ษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2547 บริ ษัทมีที่อยู่ตามที่ได้ จด
ทะเบียนไว้ ที่ เลขที่ 55, 55/1 หมู่ 2 ซอยวัดหนามแดง ถนนศรี นคริ นทร์ ตําบลบางแก้ ว อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และมีโรงงาน
สาขา ตังอยู
้ ่เลขที่ 90/1 หมูท่ ี่ 10 ถนน 331 ตําบลสระสี่เหลี่ยม อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
้
างเหล็ก และ
บริ ษัทดําเนินธุรกิจหลักในธุรกิจผลิตและจําหน่าย ผลิตภัณฑ์ เหล็กแปรรู ป และบริ ษัทย่อยประกอบธุรกิจรับติดตังโครงสร้
รับเหมาก่อสร้ างโรงงาน
“บริ ษัท” หมายถึง บริ ษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) “กลุ่มบริ ษัท” หมายถึง บริ ษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย คือ
บริ ษัท เอส ที ซี สตีล จํากัด และบริ ษัท เอเซีย เมทัลแฟบบริ เคชัน่ จํากัด
2.

เกณฑ์ การจัดทํางบการเงิน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนี ้ได้ จดั ทําขึ ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทยภายใต้ พระราชบัญญัติการบัญชี
พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใต้ พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 และตามข้ อกํ าหนดของ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้ วยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงินภายใต้ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
การจัดทํางบการเงิ นให้ สอดคล้ องกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยซึ่งกํ าหนดให้ ฝ่ายบริ หารประมาณการและกํ าหนด
สมมติฐานที่เกี่ยวข้ องอันจะมีผลต่อตัวเลขของสินทรัพย์และหนี ้สินรวมทังเปิ
้ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี ้สินที่อาจเกิดขึ ้น ณ วันที่ใน
งบการเงิน และข้ อมูลรายได้ และค่าใช้ จ่ายในรอบระยะเวลาที่เสนอ งบการเงินดังกล่าว ตัวเลขที่เกิดขึ ้นจริ งอาจแตกต่างจากตัวเลขประมาณ
การ ถึงแม้ วา่ ฝ่ ายบริ หารได้ จดั ทําตัวเลขประมาณการขึ ้นจากความเข้ าใจในเหตุการณ์และสิ่งที่ได้ กระทําไปในปั จจุบนั อย่างดีที่สดุ แล้ ว
งบการเงินรวมนี ้ได้ จดั ทําขึ ้นโดยรวมงบการเงินของบริ ษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อยซึง่ บริ ษัทมีส่วนร่ วมในการควบคุม
ดังนี ้
วันที่เริ่ มมี
อัตราร้ อยละของการถือหุ้น
ประเทศที่จด
ชื่อบริ ษัท
ประเภทกิจการ
อํานาจควบคุม
2553
2552
ทะเบียน

1. บจก. เอส ที ซี สตีล

ประเทศไทย

ผลิตและจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์เหล็ก

ไตรมาส 4 ปี
2546

100

100

2. บจก. เอเซีย เมทัลแฟบบริ เคชัน่

ประเทศไทย

รับเหมาก่อสร้ าง
โรงงาน

ไตรมาส 3 ปี
2551

55

55
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บริ ษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน)

2.

เกณฑ์ การจัดทํางบการเงิน (ต่ อ)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้ จดั ทําขึ ้นโดยใช้ เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของ
ยกเว้ นที่เปิ ดเผยไว้ เป็ นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

งบการเงิน

รายการบัญชีที่สําคัญระหว่างบริ ษัทและบริ ษัทย่อยที่รวมในงบการเงินรวมได้ หกั กลบลบกันแล้ ว
เพื่ อ ความสะดวกของผู้ ใช้ งบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ จึ ง ได้ มี ก ารแปลงบการเงิ น เป็ นภาษาอั ง กฤษจาก
งบการเงินที่จดั ทําเป็ นภาษาไทย
3.

การประกาศใช้ มาตรฐานการบัญชีใหม่
มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการบัญชีและแม่ บทการบัญชีท่ มี ีการปรั บปรุ ง
ก)

แม่ บทการบัญชี
แม่บทการบัญชี ฉบับปรั บปรุ งซึ่งประกาศโดยสภาวิ ชาชี พบัญชี ฯ เมื่ อวันที่ 26 พฤษภาคม 2553 มี ผลบังคับใช้ ตัง้ แต่วัน ที่ 26
พฤษภาคม 2553

ข)

มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการบัญชีท่ มี ีการปรั บปรุ ง
มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุ ง ซึ่งประกาศโดยสภา
วิชาชีพบัญชีฯ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มต้ นในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 และวันที่ 1 มกราคม
2556 และกลุม่ บริ ษัทยังไม่ได้ นํามาถือปฏิบตั ิก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ มีดงั ต่อไปนี ้
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บริ ษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน)

3.

การประกาศใช้ มาตรฐานการบัญชีใหม่ (ต่ อ)
ข) มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการบัญชีท่ มี ีการปรั บปรุ ง (ต่ อ)
มีผลบังคับใช้ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มต้ นในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2554
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 26
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 6

เรื่ องการนําเสนองบการเงิน
เรื่ องสินค้ าคงเหลือ
เรื่ องงบกระแสเงินสด
เรื่ อ งนโยบายการบัญ ชี การเปลี่ ย นแปลงประมาณการทางบัญ ชี
และข้ อผิดพลาด
เรื่ องเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เรื่ องสัญญาก่อสร้ าง
เรื่ องที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เรื่ องสัญญาเช่า
เรื่ องรายได้
เรื่ องผลประโยชน์ของพนักงาน
เรื่ องต้ นทุนการกู้ยืม
เรื่ องการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
เรื่ องการบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
เรื่ องงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
เรื่ องเงินลงทุนในบริ ษัทร่วม
เรื่ องการรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
เรื่ องส่วนได้ เสียในการร่วมค้ า
เรื่ องกําไรต่อหุ้น
เรื่ องงบการเงินระหว่างกาล
เรื่ องการด้ อยค่าของสินทรัพย์
เรื่ องประมาณการหนี ้สิน และหนี ้สินที่อาจเกิดขึ ้น และสินทรัพย์
ที่อาจเกิดขึ ้น
เรื่ องสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เรื่ องอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เรื่ องการจ่ายโดยให้ ห้ นุ เป็ นเกณฑ์
เรื่ องการรวมธุรกิจ
เรื่ องสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้ เพื่อขายและการดําเนินงาน
ที่ยกเลิก
เรื่ องการสํารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
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3.

การประกาศใช้ มาตรฐานการบัญชีใหม่ (ต่ อ)
ข) มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการบัญชีท่ มี ีการปรั บปรุ ง (ต่ อ)
มีผลบังคับใช้ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มต้ นในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2556
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552)

เรื่ องภาษีเงินได้
เรื่ องการบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิ ดเผยข้ อมูล
เกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
เรื่ องผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ

ฝ่ ายบริ หารของบริ ษัทอยู่ระหว่างการประเมินตัวเลขผลกระทบต่องบการเงินในปี ที่เริ่ มใช้ มาตรฐานการบัญชีฉบับ 12 เรื่ องภาษีเงินได้ และ
ฉบับที่ 19 เรื่ องผลประโยชน์พนักงาน
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษัทได้ ประเมินแล้ วเห็นว่ามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2552) ฉบับที่ 2 (ปรั บปรุ ง 2552)
ฉบับที่ 7
(ปรับปรุ ง 2552) ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2552) ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552) ฉบับที่
23 (ปรับปรุง 2552) ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552) ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2552) ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552) ฉบับ
ที่ 33 (ปรับปรุง 2552) ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552) ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) และฉบับที่ 38 (ปรับปรุง
2552) ข้ างต้ นจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินสําหรับปี ที่เริ่ มใช้ มาตรฐานการบัญชีดงั กล่าว ส่วนมาตรฐานการบัญชี
และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่เหลือไม่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริ ษัท
4.

สรุ ปนโยบายการบัญชีท่ สี าํ คัญ
นโยบายการบัญชีที่สําคัญที่ใช้ ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีดงั ต่อไปนี ้
4.1 เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
้
อมมากกว่ากึ่งหนึ่งของสิทธิในการออก
บริ ษัทย่อยหมายถึงบริ ษัทที่บริ ษัทใหญ่ในกลุ่มบริ ษัท มีสิทธิออกเสียงทังทางตรงและทางอ้
เสียงทังหมด
้
หรื อมีอํานาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการดําเนินงานของบริ ษัทย่อย บริ ษัทย่อยดังกล่าวได้ ถกู นํามารวมใน
การจัดทํางบการเงิน โดยเริ่ มตังแต่
้ วนั ที่บริ ษัทใหญ่มีอํานาจควบคุม จนถึงวันที่บริ ษัทย่อยดังกล่าวได้ ขายออกไปรายการและยอด
คงเหลือระหว่างกลุม่ บริ ษัท ตลอดจนกําไรขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นได้ ตดั ออกจากงบการเงินรวมนี ้แล้ ว นโยบายการบัญชีสําหรับบริ ษัท
ย่อยจะเปลี่ยนแปลงเพื่อใช้ นโยบายการบัญชีเดียวกับกลุ่มบริ ษัทในการจัดทํางบการเงินรวม ข้ อมูลเกี่ยวกับส่วนของผู้ถือหุ้นส่วน
น้ อยได้ แสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในงบดุลรวมและงบกําไรขาดทุนรวม

เงินลงทุนในบริ ษัทย่อยแสดงในงบการเงินเฉพาะบริ ษัทโดยแสดงด้ วยวิธีราคาทุนสุทธิจากการด้ อยค่า (ถ้ ามี)
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4.

นโยบายการบัญชีท่ สี าํ คัญ (ต่ อ)
4.2 เงินลงทุนในบริษัทร่ วม
เงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมแสดงในงบการเงินรวมโดยใช้ วิธีส่วนได้ เสียและแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยวิธีราคาทุนสุทธิจากค่า
เผื่อการด้ อยค่า (ถ้ ามี) เงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมดังกล่าวเป็ นการลงทุนในกิจการที่กลุ่มบริ ษัทถือหุ้นระหว่างร้ อยละ 20 ถึงร้ อยละ 50
และกิจการที่กลุ่มบริ ษัทมีอิทธิพลอย่างเป็ นสาระสําคัญแต่ไม่ถึงกับควบคุม กําไรขาดทุนที่ยงั ไม่
ของสิทธิในการออกเสียงทังหมด
้
เกิดขึ ้นได้ ตดั ออกจากงบการเงินนี ้แล้ ว เว้ นแต่มีหลักฐานว่าสินทรัพย์ที่โอนระหว่างกันเกิดการด้ อยค่า เงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมรวมถึง
ค่าความนิยมที่เกิดจากการลงทุนเมื่อได้ มา วิธีส่วนได้ เสียจะไม่นํามาใช้ เมื่อมูลค่าเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมเป็ นศูนย์ เว้ นแต่ผ้ ลู งทุนมี
ภาระผูกพันหรื อต้ องจ่ายเงินเพื่อชําระภาระผูกพันของบริ ษัทร่วมซึง่ บริ ษัทได้ คํ ้าประกันหรื อให้ การยินยอมไว้
4.3 การแปลงค่ าเงินตราต่ างประเทศ
กลุ่มบริ ษัทแปลงค่ารายการที่เป็ นเงินตราต่างประเทศที่เกิดขึ ้นให้ เป็ นเงินบาทโดยใช้ อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการและ
แปลงค่าสินทรัพย์และหนี ้สินที่เป็ นตัวเงินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบดุลให้ เป็ นเงินบาทโดยใช้ อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วัน
นัน้ กําไรและขาดทุนที่เกิดจากรับหรื อจ่ายชําระที่เป็ นเงินตราต่างประเทศและที่เกิดจากการแปลงค่าสินทรัพย์และหนี ้สินที่เป็ นตัว
เงินดังกล่าว ได้ บนั ทึกทันทีในงบกําไรขาดทุน
รายการในงบกําไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดของหน่วยงานต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้ อตั ราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยใน
ระหว่างปี รายการในงบดุลแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้ อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบดุล ผลต่างจากการแปลงค่าที่เกิดจากการ
แปลงค่าของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศได้ รวมไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น
4.4 เครื่ องมือทางการเงิน
สินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบดุล ประกอบด้ วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชัว่ คราว ลูกหนี ้การค้ า และเงินให้
ั ญาเช่าและเงินกู้ยืม ซึ่งนโยบาย
กู้ยืม หนี ้สินทางการเงินที่แสดงในงบดุลประกอบด้ วย เจ้ าหนี ้การค้ า เจ้ าหนี ้อื่น หนี ้สินภายใต้ สญ
การบัญชีเฉพาะสําหรับรายการแต่ละรายการได้ เปิ ดเผยแยกไว้ ในแต่ละหัวข้ อที่เกี่ยวข้ อง
4.5 เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
้ ่มีสภาพคล่องสูง
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสันที
กําหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้ มาและไม่มีข้อจํากัดในการเบิกใช้

ซึ่งถึง

4.6 เงินลงทุนชั่วคราว
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บริ ษัทถือเป็ นหลักทรัพย์เพื่อค้ า แสดงตามมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ ้นปี รายการกําไรและ
รายการขาดทุนทังที
้ ่เกิดขึ ้นจริ งและยังไม่เกิดขึ ้นจริ งที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพื่อค้ าแสดงไว้ ในงบกําไร
ขาดทุน
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4.7 ลูกหนีก้ ารค้ า
ลูกหนี ้การค้ าแสดงด้ วยมูลค่าที่จะได้ รับ ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันสิ ้นปี หนี ้สูญที่เกิดขึ ้น
ในระหว่างปี ตัดเป็ นค่าใช้ จ่ายทันทีที่เกิดขึ ้น กลุ่มบริ ษัทประมาณค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ โดยอาศัยการประเมินผลของฝ่ ายบริ หาร
เกี่ยวกับความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ ้น จากยอดลูกหนี ้ที่คงค้ างอยู่ ณ วันสิ ้นปี การประเมินผลดังกล่าวได้ คํานึงถึงประสบการณ์การ
ชําระเงินในอดีตและปั จจัยอย่างอื่น ซึง่ รวมทังการเปลี
้
่ยนแปลงในส่วนประกอบและปริ มาณของลูกหนี ้ ความสัมพันธ์ของยอดค่าเผื่อ
หนี ้สงสัยจะสูญต่อยอดลูกหนี ้ ตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกิจภายในประเทศ
4.8 สินค้ าคงเหลือ
สินค้ าคงเหลือแสดงด้ วยราคาทุนหรื อมูลค่าสุทธิที่จะได้ รับแล้ วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า ราคาทุนของสินค้ าคํานวณโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วง
นํ ้าหนัก ต้ นทุนในการซื ้อประกอบด้ วยราคาซื ้อ และค่าใช้ จ่ายทางตรงที่เกี่ยวข้ องกับการซื ้อสินค้ านัน้ เช่น ค่าภาษี อากร ค่าขนส่งหัก
ด้ วยส่วนลดและเงินที่ได้ รับคืนจากการซื ้อสินค้ า ต้ นทุนของสินค้ าสําเร็ จรู ปและงานระหว่างทํา ประกอบด้ วย ค่าวัตถุดิบ ค่าแรง
ทางตรง ค่าใช้ จ่ายอื่นทางตรง และค่าโสหุ้ยในการผลิตซึง่ ปั นส่วนตามเกณฑ์การดําเนินงานตามปกติ มูลค่าที่จะได้ รับประมาณจาก
ราคาที่คาดว่าจะขายได้ ตามปกติของธุรกิจหักด้ วยค่าใช้ จ่ายที่จําเป็ นเพื่อให้ สินค้ านันสํ
้ าเร็จรูปและค่าใช้ จ่ายในการขาย
4.9 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
ที่ดิน แสดงด้ วยมูลค่ายุติธรรมที่ขึน้ อยู่กับราคาประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ โดยจะมีการประเมินทุกห้ าปี สําหรั บอาคาร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์ รับรู้เมื่อเริ่ มแรกตามราคาทุนหักด้ วยค่าเสื่อมราคาสะสม
การเพิ่มขึ ้นของราคาตามบัญชีที่เป็ นผลมาจากการตีราคาใหม่ของที่ดินจะแสดงเป็ นส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินแสดงอยู่ในส่วน
ของผู้ถือหุ้น การลดลงในมูลค่าของที่ดินที่เคยมีการตีราคาเพิ่มจะนําไปหัก ส่วนเกินทุนจากการตีมลู ค่าที่ดินได้ ไม่เกินจํานวนซึง่ เคยตี
ราคาเพิ่มของที่ดินชนิดเดียวกัน สําหรับส่วนที่เกินกว่านันจะรั
้ บรู้ เป็ นค่าใช้ จ่ายทันทีในงบกําไรขาดทุน
ในกรณีที่ราคาตามบัญชีสงู กว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนซึง่ คํานวณจากมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะเกิดในอนาคต
จากการใช้ สินทรัพย์อย่างต่อเนื่อง หรื อจํานวนที่จะได้ รับจากการจําหน่ายสินทรัพย์ หกั ด้ วยต้ นทุนจากการจําหน่ายสินทรัพย์ นนั ้
แล้ วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดให้ เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืน
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นโยบายการบัญชีท่ สี าํ คัญ (ต่ อ)
4.9 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่ อ)
ค่าเสื่อมราคาคํานวณโดยวิธีเส้ นตรง เพื่อลดราคาตามบัญชีของสินทรัพย์แต่ละชนิด ตามอายุการใช้ งานโดยประมาณของสินทรัพย์
ดังต่อไปนี ้ ยกเว้ นที่ดินซึง่ มีอายุการใช้ งานไม่จํากัด
อาคารและส่วนปรับปรุงสิ่งปลูกสร้ าง
เครื่ องจักรและอุปกรณ์โรงงาน
ยานพาหนะ
เครื่ องตกแต่ง และเครื่ องใช้ สํานักงาน

20
5, 10
5
5

ปี
ปี
ปี
ปี

กําไรขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ กําหนดขึน้ จากราคาตามบัญชี และได้ รวมอยู่ในการคํานวณกําไรจากการ
ดําเนินงาน
4.10 การบัญชีสาํ หรั บสัญญาเช่ าระยะยาว
สัญญาเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้ าของส่วนใหญ่ได้ โอนไปให้ กับผู้เช่าถื อเป็ น
สัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนตามมูลค่าปั จจุบนั สุทธิของจํานวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า
โดยจํานวนเงินที่ต้องจ่ายจะปั นส่วนระหว่างหนี ้สินและค่าใช้ จ่ายทางการเงินเพื่อให้ ได้ อตั ราดอกเบี ้ยคงที่ต่อหนี ้สินคงค้ างอยู่ ภาระ
ผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้ จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็ นหนี ้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี ้ยจ่ายจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนตลอด
อายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้ งานของสินทรัพย์นนั ้
4.11 สัญญาก่ อสร้ าง
รายได้ คา่ ก่อสร้ างและต้ นทุนค่าก่อสร้ างรับรู้ด้วยวิธีอ้างอิงกับขันความสํ
้
าเร็จของงาน กลุม่ บริ ษัทประเมินขันความสํ
้
าเร็จของงาน
ตามการประเมินของวิศวกร รายการขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ ้นจะรับรู้เป็ นค่าใช้ จ่ายทันทีเมื่อค่อนข้ างแน่ชดั ว่าต้ นทุนค่าก่อสร้ าง
ทังหมดจะมากกว่
้
ารายได้ จากการก่อสร้ างทังหมดที
้
่จะได้ รับ
เงินค่างวดส่วนที่เก็บได้ เกินกว่าอัตราส่วนของงานที่ทําเสร็ จจะบันทึกเป็ นค่างวดที่ยงั ไม่รับรู้ เป็ นรายได้ และอัตราส่วนของงานที่ทํา
เสร็ จสูงกว่าเงินค่างวดที่ถึงกําหนดชําระจะบันทึกเป็ นมูลค่างานที่เสร็ จแต่ยงั ไม่ได้ เรี ยกเก็บ ทังนี
้ ้รายการดังกล่าวจะไม่รวมค่างวดที่
ค้ างชําระเกินกว่า 3 งวด
ต้ นทุนก่อสร้ างประกอบด้ วย ค่าวัสดุ ค่าแรงงานทางตรง และโสหุ้ยในการก่อสร้ าง ส่วนค่าใช้ จ่ายทัว่ ไปและค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร
กลุม่ บริ ษัทถือเป็ นค่าใช้ จ่ายในงบกําไรขาดทุนในปี ที่เกิดขึ ้น ต้ นทุนงานก่อสร้ างที่จดั สรรเข้ าเป็ นต้ นทุนในการบริ การแล้ วแต่ยงั ไม่ถึง
กําหนดชําระตามสัญญาแสดงไว้ เป็ น “ต้ นทุนที่ยงั ไม่ถึงกําหนดชําระ” ในงบดุล ต้ นทุนที่เกิดขึ ้นในระหว่างปี ซึง่ เกี่ยวข้ องกับกิจกรรม
ในอนาคตตามสัญญาไม่ได้ รวมอยู่ในต้ นทุนค่าก่อสร้ างและจะแสดงเป็ น “งานระหว่างก่อสร้ างตามสัญญา”
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4.

นโยบายการบัญชีท่ สี าํ คัญ (ต่ อ)
4.12 การรั บรู้ รายได้
กลุม่ บริ ษัทรับรู้รายได้ จากการขายและบริ การเมื่อส่งมอบสินค้ าและลูกค้ ายอมรับสินค้ านัน้ หรื อเมื่อได้ ให้ บริ การแก่ลกู ค้ าแล้ ว รายได้
จากการขายเป็ นจํานวนที่สุทธิ จากภาษี ขายและส่วนลด รายการขายที่เกิดขึน้ ระหว่างกลุ่มบริ ษัท ได้ ตดั บัญชีแล้ วเพื่อจัดทํางบ
การเงินรวม
รายได้ ดอกเบี ้ยรับรู้ตามเกณฑ์คงค้ าง
4.13 บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกันกับบริ ษัทหมายถึงบุคคลหรื อกิจการที่มีอํานาจควบคุมบริ ษัท ถูกควบคุมโดยบริ ษัทไม่ว่า จะเป็ นโดย
ทางตรงหรื อทางอ้ อม หรื ออยู่ภายใต้ การควบคุมเดียวกันกับบริ ษัท รวมถึงบริ ษัทที่ทําหน้ าที่ถือหุ้น บริ ษัทย่อย และกิจการที่เป็ น
บริ ษัทย่อยในเครื อเดียวกัน นอกจากนี ้บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกันยังหมายรวมถึง บริ ษัทร่ วมและบุคคลซึ่งถือหุ้นที่มีสิทธิออก
เสียงไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้ อมและมีอิทธิพลอย่างเป็ นสาระสําคัญกับ บริ ษัทผู้บริ หารสําคัญ กรรมการหรื อ พนักงานของบริ ษัท
ตลอดทังสมาชิ
้
กในครอบครัวที่ใกล้ ชิดกับบุคคลดังกล่าว และกิจการที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลเหล่านัน้
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลหรื อกิ จการที่เกี่ ยวข้ องกันกับบริ ษัทแต่ละรายการ
ความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย

บริ ษัทคํานึงถึงเนื อ้ หาของ

4.14 ประมาณการหนีส้ นิ
กลุ่มบริ ษัทจะบันทึกประมาณการหนีส้ ินเมื่อมีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ของภาระผูกพันในปั จจุบนั ตามกฎหมายหรื อจากการ
อนุมานอันเป็ นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพันดังกล่าวคาดว่าจะส่งผลให้ ต้องเกิดการไหลออกของทรัพยากรเพื่อ
จ่ายชําระภาระผูกพันและจํานวนที่ต้องจ่ายสามารถประมาณการได้ อย่างน่าเชื่อถือ รายจ่ายที่จะได้ รับคืนบันทึกเป็ นสินทรัพย์แยก
ต่างหากเมื่อการได้ รับคืนคาดว่าจะได้ รับอย่างแน่นอนเมื่อได้ จ่ายชําระประมาณการหนี ้สินไปแล้ ว
4.15 ข้ อมูลจําแนกตามส่ วนงาน
ส่วนงานธุรกิจเป็ นส่วนประกอบที่จดั หาผลิตภัณฑ์หรื อให้ บริ การที่มีความเสี่ยงและผลตอบแทนที่แตกต่างไปจากความเสี่ยงและ
ผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์หรื อบริ การที่ให้ ของส่วนธุรกิจอื่น ส่วนงานภูมิศาสตร์ เป็ นส่วนประกอบที่จดั หาผลิตภัณฑ์หรื อให้ บริ การ
ภายใต้ สภาพแวดล้ อมทางเศรษฐกิจที่เฉพาะเจาะจงซึ่งผลิตภัณฑ์และบริ การที่ให้ มีความเสี่ยงและผลตอบแทนที่แตกต่างไปจาก
ความเสี่ยงและผลตอบแทนของส่วนประกอบที่ดําเนินงานภายใต้ สภาพแวดล้ อมทางเศรษฐกิจอื่น
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5.

ลูกหนีก้ ารค้ า - สุทธิ
บาท
งบการเงินรวม
2553

กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ลูกหนี ้การค้ า
เช็ครับลงวันที่ลว่ งหน้ า
รวม
กิจการอื่น
ลูกหนี ้การค้ า
เช็ครับลงวันที่ลว่ งหน้ า
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี ้การค้ า - สุทธิ

2552

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552

6,453,265
6,453,265

156,469
49,516
205,985

5,331,871
5,331,871

646,202
49,516
695,718

586,876,580
177,052,136
763,928,716
(100,496,851)
663,431,865

355,523,014
123,836,923
479,359,937
(98,854,519)
380,505,418

579,635,895
171,452,136
751,088,031
(88,976,985)
662,111,046

343,826,715
117,963,612
461,790,327
(93,260,360)
368,529,967

ลูกหนี ้และตัว๋ เงินรับการค้ า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 แยกตามอายุหนี ้ที่ค้างชําระได้ ดงั นี ้
บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552
2553
2552
กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
4,909,763
49,516
4,909,763
เกินกําหนดชําระ
ไม่เกิน 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
เกินกว่า 12 เดือน
371,592
รวม
6,453,265
205,985
5,331,871
695,718
กิจการอื่น
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
503,348,523
230,028,269
503,348,523
227,610,674
เกินกําหนดชําระ
ไม่เกิน 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
เกินกว่า 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
หัก ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
(100,496,851)
(98,854,519)
(88,976,985)
(93,260,360)
สุทธิ
663,431,865
380,505,418
662,111,046
368,529,967
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6. มูลค่ างานที่เสร็จแต่ ยงั ไม่ เรี ยกเก็บ / ค่ างวดที่ยงั ไม่ ได้ รับรู้ เป็ นรายได้
บาท
งบการเงินรวม

รวมจํ านวนเงิ น ตามที่ได้ ทําสัญญารั บจ้ างก่ อสร้ าง
แล้ ว
มูลค่าของงานที่รับรู้เป็ นรายได้ แล้ วจนถึงปั จจุบนั
หัก ค่างวดที่ถึงกําหนดชําระแล้ ว

2553

2552

88,056,186

87,454,263

-

-

57,930,880
(57,930,880)
-

57,001,901
(54,151,713)
2,850,188

-

-

-

3,163,641
(313,453)
2,850,188

-

-

รายการดังกล่าวประกอบด้ วย
มูลค่างานที่เสร็จแต่ยงั ไม่เรี ยกเก็บ
ค่างวดที่ยงั ไม่ได้ รับรู้เป็ นรายได้
สุทธิ
7.

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552

สินค้ าคงเหลือ - สุทธิ
บาท
งบการเงินรวม
2553

สินค้ าสําเร็จรูป
งานระหว่างทํา
วัตถุดิบ
วัสดุสิ ้นเปลือง
รวม
หัก ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้ าคงเหลือ
สุทธิ

523,055,287
5,108,867
716,696,501
1,832,197
1,246,692,852
(10,311,798)
1,236,381,054

2552
411,044,529
10,132,956
367,031,719
1,806,832
790,016,036
(2,061,938)
787,954,098

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552
520,752,645
5,108,867
713,591,566
1,659,279
1,241,112,357
(10,000,000)
1,231,112,357

404,564,191
10,132,956
362,718,270
1,633,914
779,049,331
(1,000,000)
778,049,331
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8. งานระหว่ างก่ อสร้ างตามสัญญา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 งานระหว่างก่อสร้ างตามสัญญามีรายละเอียดดังนี ้
บาท
งบการเงินรวม
2553
2552
ต้ นทุนการให้ บริ การ
- ต้ นทุนที่ถึงกําหนดชําระจนถึงสิ ้นปี
53,939,715
54,434,335
- ต้ นทุนที่ยงั ไม่ถึงกําหนดชําระ
54,434,335
รวมต้ นทุนการให้ บริ การ
53,939,715
หัก ต้ นทุนในการให้ บริ การที่รับรู้แล้ ว
(49,442,537)
(47,091,770)
งานระหว่างก่อสร้ างตามสัญญา
4,497,178
7,342,565
9.

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552
-

-

สินทรั พย์ รอการจําหน่ าย – สุทธิ
ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นวันที่ 26 มีนาคม 2551 ได้ มีมติอนุมตั ิให้ บริ ษัท และบริ ษัท เอส ที ซี สตีล จํากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยจําหน่าย
ที่ดินและอาคารให้ กบั บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกันในราคาจําหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่ตํ่ากว่าราคาประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระ โดยบริ ษัท และ
บริ ษัทย่อย ได้ ทําสัญญาจะซื ้อจะขายสินทรัพย์ดงั กล่าวแล้ ว ตามรายละเอียดดังนี ้


ตามสัญญาจะซื ้อจะขายที่ดิน ลงวันที่ 28 มกราคม 2551 บริ ษัท เอส ที ซี สตีล จํากัด จําหน่ายที่ดิน ให้ กบั บริ ษัท ทวีโชค
พาณิช จํากัด ในราคา 38.36 ล้ านบาท



ตามสัญญาจะซื ้อจะขายอาคารโรงงาน ลงวันที่ 28 มกราคม 2551 บริ ษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) จําหน่ายอาคาร
โรงงาน ให้ กบั บริ ษัท ทวีโชค พาณิช จํากัด ในราคา 26.30 ล้ านบาท

ในระหว่างปี บริ ษัทและบริ ษัทย่อยได้ ทําสัญญาขายและโอนกรรมสิทธิ์ สินทรัพย์ รอการจําหน่ายให้ แก่ผ้ ูซื ้อแล้ วตามสัญญาลงวันที่ 27
พฤษภาคม 2553 กลุ่มบริ ษัทบันทึกกําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์ดงั กล่าวจํานวน 6,282,066 บาทในงบการเงินรวมและจํานวน
653,731 บาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ
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10. เงินฝากประจําที่ตดิ ภาระคํา้ ประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 กลุ่มบริ ษัทและบริ ษัทมีเงินฝากประจํากับธนาคารพาณิชย์หลายแห่งจํานวนเงิน 17.59 ล้ านบาท และ 16.18
ล้ านบาทตามลําดับ (31 ธันวาคม 2552: 16.20 ล้ านบาทและ 15.70 ล้ านบาทในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) เงินฝาก
ประจําดังกล่าวได้ นําไปเป็ นหลักทรัพย์เพื่อคํ ้าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน (หมายเหตุ 13) และคํ ้า
ประกันการจ่ายชําระค่าใช้ ไฟฟ้ าของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
11. เงินลงทุนในบริษัทย่ อย และบริษัทร่ วม
เงินลงทุนที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ทุนที่ชาํ ระแล้ ว
2553
บริษัทย่ อย
บจก. เอส ที ซี สตีล
บจก. เอเซีย เมทัลแฟบบริ เคชัน่

อัตราร้ อยละของการถือหุ้น
2553
2552

บาท
มูลค่ าเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
2553
2552

20,000,000
20,000,000

100
55

100
55

20,000,000
11,000,000
31,000,000

20,000,000
11,000,000
31,000,000

บริษัทร่ วม
บจก. สางสินค้ าผ่านแดนเวียงจันท์
USD 500,000
รวม เงินลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม

40

40

6,686,323
37,686,323

6,686,323
37,686,323

เงินลงทุนที่แสดงในงบการเงินรวมมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ทุนที่ชาํ ระแล้ ว
2553
บริษัทร่ วม
บจก. สางสินค้ าผ่านแดนเวียงจันท์
รวม เงินลงทุนในบริษัทร่ วม

USD 500,000

อัตราร้ อยละของการถือหุ้น
2553
2552
40

40

บาท
มูลค่ าเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสีย
2553
2552
5,786,715
5,786,715

5,786,715
5,786,715

บริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วมทังสามบริ
้
ษัทมีลกั ษณะการดําเนินธุรกิจดังต่อไปนี ้ ;
1)
2)
3)

บริ ษัท เอส ที ซี สตีล จํากัด ดําเนินธุรกิจหลักในธุรกิจผลิตและรับจ้ างผลิตเหล็กท่อและเหล็กตัวซี
บริ ษัท เอเซีย เมทัลแฟบบริ เคชัน่ จํากัด ดําเนินธุรกิจหลักในธุรกิจให้ บริ การประกอบติดตังโครงสร้
้
างเหล็กและก่อสร้ างโรงงาน
บริ ษัท สางสินค้ าผ่านแดนเวียงจันท์ จํากัด เป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดําเนินธุรกิจหลักใน
ธุรกิจให้ บริ การระบบคลังสินค้ าปลอดภาษีที่ดา่ นชายแดนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริ ษัท
ดังกล่าวยังไม่เริ่ มดําเนินธุรกิจ
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11. เงินลงทุนในบริษัทย่ อย และบริษัทร่ วม (ต่ อ)
ในระหว่างปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริ ษัท เอเซีย เมทัลแฟบบริ เคชัน่ จํากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยได้ เรี ยกชําระค่าหุ้นเพิ่มเติมจาก
เดิมร้ อยละ 25 เป็ นร้ อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน คิดเป็ นหุ้นสามัญที่เรี ยกชําระเพิ่มจากเดิมหุ้นละ 25 บาท เป็ น หุ้นละ 50 บาท บริ ษัท
ได้ จ่ายชําระค่าหุ้นของบริ ษัทย่อยดังกล่าวแล้ วรวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 11.0 ล้ านบาท
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2552 บริ ษัทได้ จ่ายชําระลูกหนี ้ค่าหุ้นส่วนที่เหลือในบริ ษัท สางสินค้ าผ่านแดนเวียงจันท์ จํากัด จํานวน 45,000
ดอลลาร์ สหรั ฐ คิดเป็ นเงิ นบาทจํานวน 1,493,172 บาท และในวันเดียวกัน บริ ษัทฯได้ จําหน่ายเงิ นลงทุนในหุ้นสามัญของบริ ษัท
ดังกล่าว จํานวน 1,000 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 20 ของหุ้นที่ออกและเรี ยกชําระแล้ ว ให้ แก่บคุ คลภายนอก โดยมีกําไรจากการ
จําหน่ายเงินลงทุนทังสิ
้ ้น 447,539 บาท ซึง่ ภายหลังการจําหน่ายหุ้น อัตราร้ อยละของการถือหุ้นในบริ ษัทดังกล่าวจะเปลี่ยนจาก ร้ อยละ
60 เป็ นร้ อยละ 40 และ บริ ษัทดังกล่าวจะเปลี่ยนสถานะจากบริ ษัทย่อยเป็ นบริ ษัทร่วม
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12. ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ

ที่ดนิ

งบการเงินรวม (บาท)
อาคารและส่ วน
เครื่ องจักรและ
เครื่ องตกแต่ ง และ งานระหว่ าง
ปรั บปรุ งสิ่งปลูกสร้ าง อุปกรณ์ โรงงาน ยานพาหนะ เครื่ องใช้ สาํ นักงาน
ก่ อสร้ าง

รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
ราคาทุน / ราคายุติธรรม
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
มูลค่าสุทธิตามบัญชี

186,822,986
186,822,986

411,624,920
(63,265,690)
348,359,230

291,883,323
(149,933,579)
141,949,744

21,513,031
(11,536,383)
9,976,648

32,258,200
(19,860,911)
12,397,289

213,344,746
213,344,746

1,157,447,206
(244,596,563)
912,850,643

รายการระหว่ างปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
มูลค่าสุทธิตามบัญชีต้นปี
ซื ้อสินทรัพย์
รับโอน (โอนออก)
จําหน่ายและตัดจําหน่ายสินทรัพย์
ค่าเสื่อมราคา

186,822,986
-

348,359,230
2,463
111,253
(20,787,783)

141,949,744
6,359,709
49,946,520
(44,508)
(27,339,263)

9,976,648
10,089,360
(1,990,006)
(2,922,440)

12,397,289
1,950,722
29,460
(5,986)
(4,188,763)

213,344,746
126,822,374
(50,087,233)
(1,051,047)
-

912,850,643
145,224,628
(3,091,547)
(55,238,249)

มูลค่าสุทธิตามบัญชีสิ ้นปี

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
ราคาทุน / ราคายุติธรรม
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
มูลค่าสุทธิตามบัญชี

186,822,986
186,822,986

411,738,636
(84,053,473)
327,685,163

343,981,303
(173,109,101)
170,872,202

27,589,713
(12,436,151)
15,153,562

34,232,396
(24,049,674)
10,182,722

289,028,840
289,028,840

1,293,393,874
(293,648,399)
999,745,475
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12. ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่ อ)

ที่ดนิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
ราคาทุน / ราคายุติธรรม
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
รายการระหว่ างปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
มูลค่าสุทธิตามบัญชีต้นปี
ซื ้อสินทรัพย์
รับโอน (โอนออก)
จําหน่ายและตัดจําหน่ายสินทรัพย์
ค่าเสื่อมราคา
มูลค่าสุทธิตามบัญชีสิ ้นปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ราคาทุน / ราคายุติธรรม
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
มูลค่าสุทธิตามบัญชี

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
อาคารและส่ วน
เครื่ องจักรและ
เครื่ องตกแต่ ง และ
ปรั บปรุ งสิ่งปลูกสร้ าง อุปกรณ์ โรงงาน ยานพาหนะ เครื่ องใช้ สาํ นักงาน

งานระหว่ าง
ก่ อสร้ าง

รวม

165,441,920
165,441,920

374,412,573
(51,912,268)
322,500,305

228,731,039
(94,427,322)
134,303,717

19,881,302
(9,904,657)
9,976,645

24,986,732
(16,452,293)
8,534,439

208,076,355
208,076,355

1,021,529,921
(172,696,540)
848,833,381

165,441,920
165,441,920

322,500,305
2,463
111,253
(19,034,149)
303,579,872

134,303,717
6,359,709
49,946,520
(44,508)
(25,635,932)
164,929,506

9,976,645
10,089,360
(1,990,004)
(2,922,440)
15,153,561

8,534,439
1,950,722
29,460
(3,891,618)
6,623,003

208,076,355
126,808,073
(50,087,233)
284,797,195

848,833,381
145,210,327
(2,034,512)
(51,484,139)
940,525,057

165,441,920
165,441,920

374,526,289
(70,946,417)
303,579,872

280,829,019
(115,899,513)
164,929,506

26,926,162
(11,772,601)
15,153,561

26,966,914
(20,343,911)
6,623,003

284,797,195
284,797,195

1,159,487,499
(218,962,442)
940,525,057
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ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ (ต่ อ)
ที่ดิน สิ่งปลูกสร้ าง เครื่ องจักร และเครื่ องจักรระหว่างติดตังในงบการเงิ
้
นรวมมูลค่า 294.06 ล้ านบาทและงบการเงินเฉพาะกิจการมูลค่า
272.68 ล้ านบาท (31 ธันวาคม 2552: มูลค่า 281.96 ล้ านบาทในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) ได้ ถกู จดจํานองไว้ เป็ น
หลักทรัพย์คํ ้าประกันวงเงินกู้ระยะสันและระยะยาวจากสถาบั
้
นการเงิน (หมายเหตุ 13 และ 14)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 กลุ่มบริ ษัทและบริ ษัทมีอาคารและอุปกรณ์ที่หกั ค่าเสื่อมราคาเต็มตามอายุการใช้ งานแล้ วแต่ยงั คงใช้ งานอยู่ มี
ราคาทุนก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมจํานวน 87.60 ล้ านบาท และ 69.83 ล้ านบาทตามลําดับ (31 ธันวาคม 2552: จํานวน 77.17 ล้ านบาท
ในงบการเงินรวมและ 63.95 ล้ านบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 สินทรัพย์ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าซื ้อที่กลุ่มบริ ษัท เป็ นผู้เช่าได้ รวมแสดงในรายการข้ างต้ น คือ ยานพาหนะ มีราคา
ตามบัญชีจํานวน 7.11 ล้ านบาท (31 ธันวาคม 2552: จํานวน 1.04 ล้ านบาท)
ที่ดินของบริ ษัทได้ มีการประเมินใหม่เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2549 โดยผู้ประเมินราคาอิสระ การประเมินราคาได้ ทําตามเกณฑ์ ราคาตลาด
ตามสภาพการใช้ งานที่เป็ นอยู่ (Market Approach) ราคาตามบัญชีของที่ดินได้ ปรับให้ เป็ นไปตามราคาที่ประเมินใหม่ และส่วนเกินทุนที่
เกิดขึ ้นจํานวน 67.69 ล้ านบาทได้ บนั ทึกเป็ นส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินซึง่ แสดงไว้ ในส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ราคาตามบัญชีของที่ดินที่มีการประเมินราคาใหม่เปรี ยบเทียบกับที่ดินที่แสดงตามราคาทุนเดิม จะเป็ นดังนี ้
บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาประเมิน
ราคาประเมิน
ราคาทุนเดิม
ราคาทุนเดิม
ใหม่
ใหม่
ที่ดิน

186,822,986

105,800,127

165,441,920

97,748,861
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13. เงินกู้ยมื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
บาท
งบการเงินรวม
2553
เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน
หัก ดอกเบี ้ยจ่ายล่วงหน้ า
สุทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552

2552

1,730,801,626
(1,193,576)
1,729,608,050

911,913,727
(763,682)
911,150,045

1,730,801,626
(1,193,576)
1,729,608,050

911,913,727
(763,682)
911,150,045

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 กลุม่ บริ ษัทมีวงเงินสินเชื่อระยะสันเพื
้ ่อการค้ าจากสถาบันการเงินตามสัญญาเงินกู้ยืมในวงเงินสูงสุดรวม 2,677
ล้ านบาท (31 ธันวาคม 2552 : จํานวน 1,627 ล้ านบาท) วงเงินสินเชื่อเพื่อการค้ า ดังกล่าวประกอบด้ วยเงินเบิกเกินบัญชี เลตเตอร์ ออฟ
เครดิต ทรัสต์รีซีท ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน การขายลดตัว๋ เงิน แพคกิ ้งเครดิต และหนังสือคํ ้าประกันธนาคาร โดยวงเงินสินเชื่อดังกล่าวมีอตั รา
ดอกเบี ้ย MOR ต่อปี สําหรับเงินเบิกเกินบัญชี (31 ธันวาคม 2552 : MOR ต่อปี ) และวงเงินสินเชื่ออื่น มีอตั ราดอกเบี ้ยตังแต่
้ ร้อยละ 2.10 ถึง
ร้ อยละ 3.15 ต่อปี (31 ธันวาคม 2552 : ตังแต่
้ ร้อยละ 2.45 ถึง ร้ อยละ 4.85 ต่อปี ) และมีกําหนดชําระระหว่าง 1-3 เดือน
้
นการเงินดังกล่าว คํ ้าประกันโดยการจดจํานอง ที่ดิน สิ่งปลูกสร้ างบนที่ดิน เครื่ องจักร เครื่ องจักรระหว่าง
วงเงินสินเชื่อระยะสันจากสถาบั
ติดตัง้ และเงินฝากประจํา ของทังบริ
้ ษัทและบริ ษัทย่อยเป็ นหลักทรัพย์คํ ้าประกัน (หมายเหตุ 10 และ 12)
14. เงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน – สุทธิ
บาท
งบการเงินรวม
2553
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หัก ส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ ปี
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ

62,500,000
(25,000,000)
37,500,000

2552
87,500,000
(25,000,000)
62,500,000

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552
62,500,000
(25,000,000)
37,500,000

87,500,000
(25,000,000)
62,500,000
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14. เงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน – สุทธิ (ต่ อ)
บริ ษัทมี สญ
ั ญากู้เงิ นระยะยาวจากธนาคารพาณิ ชย์ แห่งหนึ่งซึ่ งมี กําหนดจ่ายชําระคืนเป็ นรายไตรมาส ไตรมาสละ 6.25 ล้านบาท โดยเริ่ ม
จ่ายชําระตัง้ แต่วนั ที ่ 25 กันยายน 2552 ถึงวันที ่ 25 มิ ถนุ ายน 2556 (มี ช่วงปลอดชําระเงิ นต้นระยะเวลา
15 เดือน) เงิ นกู้
ดังกล่าวมี อตั ราดอกเบี ้ยร้อยละ MLR – 1.50 ต่อปี เริ่ มตัง้ แต่วนั ที ่ 25 กรกฎาคม 2551 ถึงวันที ่ 25 กรกฎาคม 2553 และร้อยละ MLR –
1.25 ต่อปี เริ่ มตัง้ แต่วนั ที ่ 26 กรกฎาคม 2553 ถึงวันที ่ 25 สิ งหาคม 2554 หลังจากนัน้ ตัง้ แต่วนั ที ่ 26 สิ งหาคม 2554 เป็ นต้นไปคิ ด
ดอกเบี ้ยในอัตรา MLR ต่อปี เงิ นกู้ระยะยาวจากธนาคารดังกล่าว คํ้าประกันโดยการจดจํ านองทีด่ ิ นพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง เครื ่องจักรของทัง้
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยเป็ นหลักทรัพย์คํ้าประกัน (หมายเหตุ 12)
สัญญาเงินกู้ระบุข้อปฏิบตั ิและข้ อจํากัดบางประการเช่น การดํารงอัตราส่วนของหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ข้ อจํากัดในการจ่ายเงินปั นผล
15. หนี้สนิ ภายใต้ สัญญาเช่ าซื้อ - สุทธิ
บาท
งบการเงินรวม
2553
หนี ้สินภายใต้ สญ
ั ญาเช่าซื ้อ
หัก ดอกเบี ้ยเช่าซื ้อรอตัดบัญชี
รวม
หัก ส่วนที่ครบกําหนดชําระ
ภายในหนึง่ ปี - สุทธิ
หนี ้สินภายใต้ สญ
ั ญาเช่าซื ้อ - สุทธิ

2552

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552

4,379,502
(341,317)
4,038,185

647,194
(38,953)
608,241

4,379,502
(341,317)
4,038,185

647,194
(38,953)
608,241

(1,448,621)
2,589,564

(384,152)
224,089

(1,448,621)
2,589,564

(384,152)
224,089

16. ใบสําคัญแสดงสิทธิ
ตามรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 21 กรกฏาคม 2549 และวันที่ 24 พฤศจิกายน 2549 ผู้ถือหุ้นได้ มีมติอนุมตั ิให้ บริ ษัท
จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ (AMC-W1) โดยไม่คิดมูลค่าจํานวน 50,000,000 หน่วย ใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุไม่เกิน 7 ปี
นับแต่วนั ที่ออก โดยกําหนดระยะเวลาการใช้ สิทธิได้ ทกุ วันทําการสุดท้ ายของเดือนมีนาคม และเดือนกันยายน (เริ่ มใช้ สิทธิได้ วนั แรกตรงกับ
วันที่ 28 กันยายน 2550) บริ ษัทได้ กําหนดราคาการใช้ สิทธิในราคา 3 บาทต่อหุ้นภายใต้ อตั ราการใช้ สิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มี
สิทธิซื ้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น(อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ได้ มีการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิแล้ ว จํานวน 39,981,706 หน่วย และยังไม่มีผ้ ถู ือหุ้นได้ ใช้ สิทธิในใบสําคัญ
แสดงสิทธิดงั กล่าว บริ ษัทจดทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่ 3
พฤษภาคม 2550
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17. เงินปั นผลจ่ าย
ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2552 ผู้ถือหุ้นได้ มีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัท เป็ นจํานวน
เงินรวมทังสิ
้ ้น 47.99 ล้ านบาท โดยกําหนดให้ จ่ายแก่ผ้ ถู ือหุ้นสามัญจํานวน 479.94 ล้ านหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท บริ ษัทได้ จ่ายเงินปั น
ผลดังกล่าวไปแล้ วเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2552
18. สํารองตามกฎหมาย
บริ ษัทได้ จดั สรรสํารองตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี หัก
ด้ วยขาดทุนสะสม (ถ้ ามี) จนกว่าสํารองจะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริ ษัท สํารองตามกฎหมายไม่สามารถ
นํามาจ่ายปั นผลได้
19. กําไรต่ อหุ้นขัน้ พืน้ ฐานและกําไรต่ อหุ้นปรั บลด
กําไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิที่เป็ นของผู้ถือหุ้นสามัญด้ วยจํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ ้าหนักในระหว่างปี
สําหรับกําไรต่อหุ้นปรับลด จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยที่ถือโดยบุคคลภายนอกในระหว่างปี ได้ ปรับปรุงด้ วยจํานวนหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับ
ลดโดยสมมุติว่าหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดได้ แปลงเป็ นหุ้นสามัญทังหมด
้
หุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดของบริ ษัทคือ ใบสําคัญแสดงสิทธิที่
จะซื ้อหุ้นสามัญ (หมายเหตุ 16)
บริ ษัทคํานวณจํานวนหุ้นเทียบเท่าปรับลดโดยพิจารณาจากราคาตลาด (ราคาถัวเฉลี่ยของหุ้นสามัญของบริ ษัทในระหว่างปี ) และราคา
ตามสิทธิของสิทธิเลือกซื ้อหุ้นนัน้ การคํานวณนี ้ทําขึ ้นเพื่อกําหนดจํานวนหุ้นสามัญที่ต้องบวกเพิ่มกับหุ้นสามัญที่ถือโดยบุคคลภายนอกใน
การคํานวณกําไรต่อหุ้นปรับลด โดยไม่มีการปรับปรุ งกําไรสุทธิแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามในระหว่างปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ
2552 บริ ษัทไม่ได้ รวมหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้ ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเป็ นหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดในการคํานวณกําไร
ต่อหุ้นปรับลด เนื่องจากราคาใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญมีราคาสูงกว่าราคาตลาดของหุ้นของบริ ษัท ทําให้ กําไรต่อ
หุ้นขันพื
้ ้นฐานของบริ ษัทมีจํานวนเท่ากับกําไรต่อหุ้นปรับลด
20. กองทุนสํารองเลีย้ งชีพพนักงาน
บริ ษัทได้ จัดตังกองทุ
้
นสํารองเลี ้ยงชีพพนักงานตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี ้ยงชีพ พ.ศ. 2530 และเข้ าเป็ นกองทุนจด
ทะเบียนโดยได้ รับอนุมตั ิจากกระทรวงการคลังตามระเบียบกองทุน พนักงานต้ องจ่ายเงินสะสมเข้ ากองทุนในอัตรา ร้ อยละ 2 ของเงินเดือน
และบริ ษัทจ่ายสมทบเข้ ากองทุนนี ้ในอัตราร้ อยละ 2 ของเงินเดือนพนักงานเช่นกัน บริ ษัทได้ แต่งตังผู
้ ้ จดั การกองทุนรับอนุญาตแห่งหนึ่ง เพื่อ
บริ หารกองทุนให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดของกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี ้ยงชีพ พ.ศ.
2530
ในระหว่างปี เงินสมทบเข้ ากองทุนส่วนที่เป็ นของบริ ษัทในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีจํานวน 482,348 บาทและ 463,498
บาท ตามลําดับ
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21. ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
รายการที่มีสาระสําคัญที่รวมอยู่ในการคํานวณกําไรจากการดําเนินงานสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สามารถนํามาแยกตามลักษณะ
ได้ ดงั นี ้
บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552
2553
2552
การเปลี่ยนแปลงในสินค้ าสําเร็จรูปและงานระหว่างทํา
ซื ้อสินค้ าสําเร็จรูป
วัตถุดิบและวัสดุสิ ้นเปลืองใช้ ไป
ต้ นทุนค่าบริ การรับเหมาก่อสร้ าง
ต้ นทุนจ้ างผลิตภายนอก
ค่าเสื่อมราคา – สินทรัพย์ที่เป็ นเจ้ าของ
ขาดทุนจากค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าสินค้ าคงเหลือ
(กลับรายการ)
หนี ้สงสัยจะสูญ – ลูกหนี ้การค้ า (กลับรายการ)
หนี ้สงสัยจะสูญ – เงินทดรองจ่าย
ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าขนส่งและจัดจําหน่าย
กําไรจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
(กําไร) ขาดทุนจากการจําหน่ายอุปกรณ์
กําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์รอการจําหน่าย
ค่านายหน้ าขาย ค่าโฆษณาและส่งเสริ มการขาย

(105,778,154)
1,276,624,131
3,471,285,590
2,350,767
634,095
55,238,249

(71,127,248)
967,447,910
2,622,254,000
37,555,198
2,872,849
36,751,076

(111,164,364)
1,276,420,305
3,467,465,553
5,053,739
51,484,139

(65,067,154)
965,264,923
2,614,639,288
28,073,038
26,296,315

8,249,860
1,642,332
78,764,228
46,905,977
8,812,903
(5,342,278)
6,282,066
8,742,171

(92,971,442)
13,333,050
2,273,298
67,611,093
38,789,233
2,369,638
32,981
11,559,386

9,000,000
(4,283,375)
74,866,358
46,905,977
9,216,994
795,401
653,731
8,736,648

(93,400,000)
13,333,050
2,273,298
52,474,458
38,677,753
2,372,982
32,981
13,660,818
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22. ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
กลุม่ บริ ษัทแบ่งออกเป็ นสองส่วนงานธุรกิจ ดังนี ้
1. การผลิตและจําหน่ายเหล็กแปรรูป และบริ การตัดและแปลงสภาพเหล็ก (บริ ษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) และ
เอส ที ซี สตีล จํากัด)
2. การบริ การประกอบติดตังโครงสร้
้
างเหล็ก และก่อสร้ างโรงงาน (บริ ษัท เอเซีย เมทัลแฟบบริ เคชัน่ จํากัด)

บริ ษัท

บริ ษัทดําเนิ นธุรกิ จในส่วนงานทางภูมิศาสตร์ เดียวคือในประเทศไทย จึงไม่ได้ มีการเสนอข้ อมูลทางการเงินจํ าแนกตามส่วนงานทาง
ภูมิศาสตร์ ในงบการเงินนี ้
รายละเอียดข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงานธุรกิจสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีดงั นี ้
บาท
ส่ วนงานธุรกิจที่
ตัดรายการ
ส่ วนงานธุรกิจที่ 1
2
ระหว่ างกัน
รายได้ จากการขายและให้ บริ การ
ต้ นทุนขายและบริการ
กําไร(ขาดทุน)ขัน้ ต้ น
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร
ค่าเผื่อการปรับมูลค่าสินค้ าคงเหลือปรับลด (ตังเพิ
้ ่ม)
รายได้ อื่น
กําไร(ขาดทุน)ก่ อนต้ นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ต้ นทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได้
กําไรสุทธิ
สินทรั พย์ รวมจําแนกตามส่ วนงาน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
สินทรัพย์อื่น
สินทรัพย์รวม

รวม

5,022,476,179
(4,738,967,577)
283,508,602
(129,392,535)
(8,822,376)
20,808,995
166,102,686

8,160,528
(10,971,537)
(2,811,009)
(7,089,510)
572,516
71,133
(9,256,870)

(3,303,132)
3,303,132
-

5,027,333,575
(4,746,635,982)
280,697,593
(136,482,045)
(8,249,860)
20,880,128
156,845,816
(41,668,654)
(34,267,996)
80,909,166

995,945,604
2,487,313,840
3,483,259,444

3,799,871
20,422,309
24,222,180

(18,353,591)
(18,353,591)

999,745,475
2,489,382,558
3,489,128,033
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22. ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน (ต่ อ)
รายละเอียดข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงานธุรกิจสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 มีดงั นี ้
บาท
ตัดรายการ
ระหว่ างกัน

ส่ วนงานธุรกิจที่ 1

ส่ วนงานธุรกิจที่
2

3,750,389,512
(3,587,509,511)
162,880,001
(129,454,969)
93,818,285
13,775,278

47,519,798
(40,103,269)
7,416,529
(7,081,634)
(846,844)
9,189

(21,162,750)
21,162,750
903,296
(903,296)

3,776,746,560
(3,606,450,030)
170,296,530
(135,633,307)
92,971,441
12,881,171

141,018,595

(502,760)

-

140,515,835
(28,016,762)
(9,988,505)
102,510,568

สินทรั พย์ รวมจําแนกตามส่ วนงาน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
สินทรัพย์อื่น

907,844,702
1,631,456,427

5,005,941
36,363,801

(15,388,649)

912,850,643
1,652,431,579

สินทรัพย์รวม

2,539,301,129

41,369,742

(15,388,649)

2,565,282,222

รายได้ จากการขายและให้ บริ การ
ต้ นทุนขายและบริการ
กําไรขัน้ ต้ น
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร
ค่าเผื่อการปรับมูลค่าสินค้ าคงเหลือปรับลด (ตังเพิ
้ ่ม)
รายได้ อื่น
กําไร (ขาดทุน) ก่ อนต้ นทุนทางการเงิน
และภาษีเงินได้

รวม

ต้ นทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได้
กําไรสุทธิ
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23. รายการกับบุคคลหรื อกิจการทีเ่ กี่ยวข้ องกัน
ก) ลักษณะความสัมพันธ์ และนโยบายการคิดราคา
ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษัท บริ ษัทย่อย และบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกันมีดงั นี ้
ลักษณะความสัมพันธ์
2553

2552

บริษัทย่ อย
บริ ษัท เอส ที ซี สตีล จํากัด
บริ ษัท เอเซีย เมทัลแฟบบริ เคชัน่ จํากัด

ถือหุ้นทังหมดโดยบริ
้
ษัท
ถือหุ้นร้ อยละ 55 และกรรมการร่วมกัน

ถือหุ้นทังหมดโดยบริ
้
ษัท
ถือหุ้นร้ อยละ 55 และกรรมการร่วมกัน

บริษัทร่ วม
บริ ษัท สางสินค้ าผ่านแดนเวียงจันท์ จํากัด

ถือหุ้นร้ อยละ 40 และกรรมการร่วมกัน

ถือหุ้นร้ อยละ 40 และกรรมการร่วมกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
บริ ษัท ทวีโชค พาณิช จํากัด
บริ ษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท เพิ่มสิน สตีลเวิคส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท เพิ่มสหายสตีล จํากัด
บริ ษัท เพิ่มชัย พาณิชย์ จํากัด
บริ ษัท สตีลเซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน)

ถือหุ้นโดยญาติสนิทของกรรมการ
มีผ้ ถู ือหุ้นร่วมกัน
ถือหุ้นโดยญาติสนิทของกรรมการ
ถือหุ้นโดยญาติสนิทของกรรมการ
ถือหุ้นโดยญาติสนิทของกรรมการ
ถือหุ้นโดยญาติสนิทของกรรมการ
มีกรรมการร่วมกัน

ถือหุ้นโดยญาติสนิทของกรรมการ
มีผ้ ถู ือหุ้นร่วมกัน
ถือหุ้นโดยญาติสนิทของกรรมการ
ถือหุ้นโดยญาติสนิทของกรรมการ
ถือหุ้นโดยญาติสนิทของกรรมการ
ถือหุ้นโดยญาติสนิทของกรรมการ
มีกรรมการร่วมกัน

รายการระหว่างบริ ษัท และกิจการหรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน มีนโยบายการกําหนดราคาดังนี ้





การขายสิ น ค้ า และบริ ก ารระหว่ า งบริ ษั ท บริ ษั ท ย่ อ ย บริ ษั ท ร่ ว มและบริ ษั ท ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกัน คิ ด ราคาใกล้ เ คี ย งกับ ราคาที่ คิ ด แก่
บุคคลภายนอก
การซื อ้ สิ น ค้ า และบริ ก ารระหว่า งบริ ษั ท บริ ษั ท ย่ อ ย บริ ษั ท ร่ ว ม และบริ ษั ท ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกัน คิ ด ราคาใกล้ เ คี ย งกับ ราคาที่ ซื อ้ จาก
บุคคลภายนอก
การซื ้อและขายทรัพย์สินระหว่างบริ ษัทและบริ ษัทย่อยคิดราคาตามมูลค่าตามบัญชีคงเหลือ ณ วันที่เกิดรายการ
และ
รายการระหว่างบริ ษัทและบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกันคิดราคาใกล้ เคียงราคาประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระ
บริ ษัทคิดดอกเบี ้ยสําหรับเงินให้ ก้ ยู ืมแก่บริ ษัทย่อยในอัตราใกล้ เคียงกับต้ นทุนการกู้ยืมเฉลี่ยของบริ ษัท ไม่มีการคิดดอกเบี ้ยสําหรับ
เงินให้ ก้ ยู ืมแก่พนักงานบริ ษัท
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23. รายการกับบุคคลหรื อกิจการทีเ่ กี่ยวข้ องกัน (ต่ อ)
ข) ยอดคงเหลือระหว่ างกัน
บาท
งบการเงินรวม
2553
ลูกหนีก้ ารค้ า
บริ ษัท เอเซีย เมทัลแฟบบริ เคชัน่ จํากัด
บริ ษัท ทวีโชค พาณิช จํากัด
บริ ษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน)
รวม
เงินให้ ก้ ยู มื ระยะสัน้ และดอกเบีย้ ค้ างรั บ
บริ ษัท เอส ที ซี สตีล จํากัด (ดอกเบี ้ยร้ อยละ 4.92 )
บุคคลที่เกี่ยวข้ องอื่น (ไม่มีดอกเบี ้ย)
รวม
เงินจ่ ายล่ วงหน้ าค่ าสินค้ า
บริ ษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน)
รวม
ลูกหนีอ้ ่ นื
บริ ษัท เอส ที ซี สตีล จํากัด
บริ ษัท เอเซีย เมทัลแฟบบริ เคชัน่ จํากัด
บริ ษัท เพิ่มชัย พาณิชย์ จํากัด
รวม
เจ้ าหนีก้ ารค้ า
บริ ษัท เอส ที ซี สตีล จํากัด
บริ ษัท เอเซีย เมทัลแฟบบริ เคชัน่ จํากัด
บริ ษัท ทวีโชค พาณิช จํากัด
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552

2552

4,957,459
1,495,806
6,453,265

125,898
80,087
205,985

374,412
4,957,459
5,331,871

569,819
125,899
695,718

546,002
546,002

500,248
500,248

30,511,417
546,002
31,057,419

106,683,515
500,248
107,183,763

19,501,138
73,655,342
93,156,480

25,721,546
41,124,164
66,845,710

19,501,138
73,655,342
93,156,480

25,721,546
41,124,164
66,845,710

22,735
22,735

24,867
24,867

20,458
22,735
43,193

61,712
270,000
24,867
356,579

-

-

353,216
1,618,211
1,971,427

3,054,764
8,381
3,063,145

377,045
377,045
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23. รายการกับบุคคลหรื อกิจการทีเ่ กี่ยวข้ องกัน (ต่ อ)
ข) ยอดคงเหลือระหว่ างกัน (ต่ อ)
บาท
2552

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552

งบการเงินรวม
2553
เงินรั บล่ วงหน้ าค่ าทรัพย์ สนิ
บริ ษัท เอเซีย เมทัลแฟบบริ เคชัน่ จํากัด
บริ ษัท ทวีโชค พาณิช จํากัด
รวม

-

5,000,000
5,000,000

1,869,159
1,869,159

1,869,159
5,000,000
6,869,159

ค่ าใช้ จ่ายค้ างจ่ าย
บริ ษัท เอส ที ซี สตีล จํากัด

-

-

-

1,630,880

เงินทดรองรั บ
กรรมการ

1,180,695

1,180,695

-

-

เงินรับล่ วงหน้ าค่ าก่ อสร้ าง
บริ ษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน)

7,663,978

8,039,879

-

-

-

99,265
99,265

2,564,219
2,564,219

32,331,234
780,063
99,265
33,210,562

เจ้ าหนีอ้ ่ นื
บริ ษัท เอส ที ซี สตีล จํากัด
บริ ษัท เอเซีย เมทัลแฟบบริ เคชัน่ จํากัด
บริ ษัท ทวีโชค พาณิช จํากัด
รวม

รายการเคลื่อนไหวของเงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันและดอกเบี
้
้ยค้ างรับแก่บคุ คลและกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม
2553 มีดงั นี ้
บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะ
กิจการ
ณ วันที่ 1 มกราคม 2553
500,248
107,183,763
ดอกเบี ้ยค้ างรับ
2,327,901
ให้ ก้ เู พิ่ม
50,394
50,395
รับชําระ
(4,640)
(78,504,640)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
546,002
31,057,419
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23. รายการกับบุคคลหรื อกิจการทีเ่ กี่ยวข้ องกัน (ต่ อ)
ค) รายการระหว่ างกัน
รายการระหว่างกันสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 มีดงั ต่อไปนี ้
บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552
2553
2552
รายได้ จากการขายสินค้ าและให้ บริการ
บริ ษัท เอเซีย เมทัลแฟบบริ เคชัน่ จํากัด
11,502,058
บริ ษัท ทวีโชค พาณิช จํากัด
16,728,025
56,182,690
16,728,025
56,182,690
บริ ษัท เพิ่มสิน สตีลเวิคส์ จํากัด (มหาชน)
28,131,479
28,131,479
บริ ษัท เพิ่มสหายสตีล จํากัด
7,735,471
3,164,907
7,735,471
3,164,907
บริ ษัท เพิ่มชัย พาณิชย์ จํากัด
25,564
25,564
รวม
59,347,597
52,620,539
59,347,597
64,122,597
รายได้ อ่ นื และดอกเบีย้ รั บ
บริ ษัท เอส ที ซี สตีล จํากัด
2,327,901
4,215,384
บริ ษัท เอเซีย เมทัลแฟบบริ เคชัน่ จํากัด
2,820
903,296
บริ ษัท ทวีโชค พาณิช จํากัด
578,944
1,217,234
578,944
1,217,234
บริ ษัท เพิ่มชัย พาณิชย์ จํากัด
270,912
276,942
270,912
276,942
รวม
1,488,146
855,886
3,818,867
5,974,566
ซือ้ สินค้ า วัตถุดบิ และบริการ
บริ ษัท เอส ที ซี สตีล จํากัด
4,419,644
25,200,189
3,303,132
9,660,692
บริ ษัท เอเซีย เมทัลแฟบบริ เคชัน่ จํากัด
1,177,192
1,177,192
11,242,011
บริ ษัท ทวีโชค พาณิช จํากัด
11,242,011
126,496,048
126,496,048
426,544,523
บริ ษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน)
426,544,523
455,078,730
455,078,730
75,194,167
บริ ษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน)
75,194,167
รวม
582,751,970
512,980,701
590,474,746
547,841,582
ซือ้ ทรั พย์ สนิ
บริ ษัท เอส ที ซี สตีล จํากัด
บริ ษัท เอเซีย เมทัลแฟบบริ เคชัน่ จํากัด
บริ ษัท ทวีโชค พาณิช จํากัด
รวม

-

802,756
802,756

-

30,216,107
1,387,846
802,756
32,406,709
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23. รายการกับบุคคลหรื อกิจการทีเ่ กี่ยวข้ องกัน (ต่ อ)
ค) รายการระหว่ างกัน
รายการระหว่างกันสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 มีดงั ต่อไปนี ้
บาท
งบการเงินรวม
2553
2552
กําไรจากการจําหน่ ายทรัพย์ สนิ
บริ ษัท ทวีโชค พาณิช จํากัด (หมายเหตุ 9)
6,282,066
ค่ าเช่ า
บริ ษัท เอส ที ซี สตีล จํากัด
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552
653,731

-

-

1,863,600

24. เครื่ องมือทางการเงิน
ก) นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
กลุม่ บริ ษัทมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี ้ย ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและความเสี่ยงด้ านการให้ สินเชื่อ กลุ่ม
บริ ษัทจะพิจารณาเลือกใช้ เครื่ องมือและอนุพนั ธ์ทางการเงินเพื่อบริ หารความเสี่ยงดังกล่าวตามความเหมาะสม
กลุม่ บริ ษัทไม่มีนโยบายประกอบธุรกรรมตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงินเพื่อการเก็งกําไรหรื อเพื่อการค้ า
ข) ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบีย้
กลุ่มบริ ษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี ้ยเนื่องจากมีเงินฝากและมีหนี ้สินกับสถาบันการเงิน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และ
หนี ้สินทางการเงินดังกล่าวส่วนใหญ่จดั อยู่ในประเภทระยะสัน้ กลุ่มบริ ษัทเชื่อว่าความผันผวนของอัตราดอกเบี ้ยในตลาดในอนาคต
จะไม่ส่งผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของกิจการ ดังนัน้ กลุ่มบริ ษัทจึงมิได้ ใช้ ตราสาร
อนุพนั ธ์ทางการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว
ค) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
กลุ่มบริ ษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากยอดซื ้อบางส่วนเป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ การซื ้อและการนําเข้ าวัตถุดิบ
และเครื่ องจักรจะต้ องจ่ายเงินเป็ นเหรี ยญสหรัฐ สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริ ษัทมียอดซื ้อที่เป็ นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศมีมลู ค่าคิดเป็ นเงินบาทประมาณ 1,070.77 ล้ านบาท บริ ษัทพิจารณาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยการซื ้อ
สัญญาอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้ าตามความเหมาะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริ ษัทมีเจ้ าหนี ้การค้ าที่เป็ นเงินต่างประเทศ ซึง่ ยังไม่ได้ มีการป้องกันความเสี่ยง เป็ นจํานวนเงินทังสิ
้ ้น 1.49
ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
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24. เครื่ องมือทางการเงิน (ต่ อ)
ง)

ความเสี่ยงด้ านการให้ สนิ เชื่อ
กลุม่ บริ ษัทมีความเสี่ยงด้ านการให้ สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกค้ า อย่างไรก็ตามเนื่องจาก กลุม่ บริ ษัทมีฐานของลูกค้ าที่หลากหลายและ
มีจํานวนมากราย ดังนันกลุ
้ ม่ บริ ษัทจึงไม่คาดว่าจะได้ รับความเสียหายอย่างเป็ นสาระสําคัญจากการเก็บหนี ้จากลูกหนี ้เหล่านัน้ กลุ่ม
บริ ษัทได้ ประมาณค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ โดยอาศัยการประเมินผลของฝ่ ายบริ หารเกี่ยวกับความสามารถในการจ่ายชําระหนี ้ของ
ลูกหนี ้ที่คงค้ างอยู่ ณ วันสิ ้นปี

จ) มูลค่ ายุตธิ รรม
ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี ้สินทางการเงิน อันได้ แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี ้และเจ้ าหนี ้การค้ า ลูกหนี ้
และเจ้ าหนี ้อื่น เงินให้ ก้ ยู ืมและเงินกู้ยืมมีมลู ค่าใกล้ เคียงกับมูลค่ายุติธรรม
25. ภาระผูกพันและหนีส้ นิ ที่อาจจะเกิดขึน้
ก) ภาระผูกพันตามรายจ่ ายฝ่ ายทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริ ษัทมีภาระผูกพันในด้ านการซื ้อเครื่ องจักรเป็ นจํานวนเงิน 30.42 ล้ านบาท และ 442,510 ดอลลาร์
สหรัฐ (31 ธันวาคม 2552: 236,204 ดอลลาร์ สหรัฐ)
ข) ภาระผูกพันจากการลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริ ษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับการชําระเงินลงทุนในบริ ษัท เอเซีย เมทัลแฟบบริ เคชัน่ จํากัด ส่วนที่ยงั ไม่
เรี ยกชําระอีกร้ อยละ 50 คิดเป็ นเงิน 11.0 ล้ านบาท
ค) ภาระผูกพันตามเลตเตอร์ ออฟเครดิต
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริ ษัทมีภาระผูกพันจากการเปิ ดเลตเตอร์ ออฟเครดิต เพื่อสัง่ ซื ้อสินค้ าจํานวนเงิน 200.30
ง)

ล้ านบาท

หนังสือคํา้ ประกันที่ออกโดยธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 กลุม่ บริ ษัทและบริ ษัทมีหนังสือคํ ้าประกันที่ออกโดยธนาคาร เพื่อคํ ้าประกันการจ่ายชําระ ค่าใช้ ไฟฟ้า
และระบบสาธารณูปโภค ของกลุ่มบริ ษัทและบริ ษัทเป็ นจํานวน 7,103,400 บาทและ 5,698,400 บาทตามลําดับ (31 ธันวาคม
2552: 6,691,000 บาทและ 5,447,100 บาท)
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26. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการทุนที่สําคัญของบริ ษัทคือการจัดให้ มีซงึ่ โครงสร้ างทางการเงินที่เหมาะสมและการดํารงไว้ ซึง่ ความสามารถ
ในการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 กลุ่มบริ ษัทและบริ ษัทมีอตั ราส่วนหนี ้สินต่อทุนเท่ากับ 1.30 : 1 (31 ธันวาคม 2552: 0.79:1 สําหรับงบ
การเงินรวมและ 0.82:1 สําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ)
27. การอนุมัตงิ บการเงิน
งบการเงินนี ้ได้ รับอนุมตั ิให้ ออกโดยคณะกรรมการบริ ษัทเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554
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