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บริ ษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน)

สารจากประธานกรรมการ
เรี ยน

ท่านผู้ถือหุ้น

ในรอบปี 2554 ทีผ่านมา สภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยขยายตัวเพียงร้ อยละ 0.1 เมือเทียบกับปี
2553 ทีขยายตัวร้ อยละ 7.8 จากวิกฤตมหาอุทกภัยนําท่วมในไตรมาสที 4/2554 ส่งผลกระทบทางด้ านเศรษฐกิจ สังคม
และภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะนิคมอุตสาหกรรมหลายแห่งทีเป็ นศูนย์กลางการผลิตของอุตสาหกรรมต่อเนือง อาทิเช่น
กลุม่ อุตสาหกรรมเครื องใช้ ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิคส์ และกลุม่ อุตสาหกรรมผู้ผลิตชินส่วนยานยนต์ ทีใช้ เหล็กเป็ นวัตถุดิบใน
การผลิตสินค้ า สําหรับปี 2554 ปริมาณการใช้ เหล็กในประเทศรวม 12.57 ล้ านตัน
ในด้ านการลงทุน นักลงทุนต่างชาติยงั ให้ ความสําคัญด้ านการลงทุนในภูมิภาคอาเซียน ซึงประกอบไปด้ วย
ประเทศไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม สิงคโปร์ บรูไน มาเลเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ อินโดนีเซีย และสาธารณรัฐสหภาพพม่า ทีมีการ
รวมตัวกันเป็ นประชาคมอาเซียน เพือเปิ ดตลาดการค้ าเสรี ในปี 2558 ซึงจะเป็ นโอกาสด้ านการค้ า การลงทุน และการ
พัฒนาเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคอาเซียนให้ แข็งแกร่งมากยิงขึน
ผมในนามประธานกรรมการ บริ ษัท เอเซีย เมทัล จํากัด(มหาชน) ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ลูกค้ า ผู้บริ หาร
และพนักงานทุกท่าน รวมถึงผู้ทีมีสว่ นสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัท ทําให้ ผลการดําเนินงานของบริษัทมีความ
เจริ ญก้ าวหน้ าเป็ นไปด้ วยดี บริ ษัทให้ ความสําคัญต่อการกํากับดูแลกิจการทีดี (Good Corporate Governance) มีความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดล้ อม (Corporate Social Responsibility) โดยได้ เข้ าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน ซึงเป็ น
นโยบายของบริษัทฯ ทีได้ ปฎิบตั ิมาอย่างสมําเสมอ ตลอดจนการให้ ความสําคัญเพือพัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการ
ภายในองค์กรให้ มีประสิทธิภาพมากยิงขึน
สุดท้ ายนีผมต้ องขอขอบคุณคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นทุกท่าน ทีให้ การสนับสนุนบริษัทด้ วยดีเสมอมา

ขอแสดงความนับถือ

(นายวีระชัย สุธีรชัย)
ประธานกรรมการ

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ปี 2 5 5 4

หน้ า 1

บริ ษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน)

สารจากกรรมการผู้จัดการ
เรี ยน

ท่านผู้ถือหุ้น

ในปี 2554 ผลการดําเนินงานของบริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) มีรายได้ รวม 6,571.49 ล้ านบาท เพิมขึน
ร้ อยละ 30.72 หรื อจํานวน 1,544.16 ล้ านบาท และมีกําไรสุทธิรวม 110.33 ล้ านบาท เพิมขึนร้ อยละ 36.36 หรื อ 29.42
ล้ านบาท เมือเทียบกับผลประกอบการในปี 2553 ยอดรายได้ รวมของบริษัทเพิมขึน สืบเนืองจากสภาวะเศรษฐกิจของปี
2554 ตังแต่ไตรมาสที 1 ถึงไตรมาสที 3 ทุกกลุม่ อุตสาหกรรมมีการขยายตัวไปในทิศทางทีดี ตัวเลขการส่งออกเพิมขึน
ส่งผลให้ ภาพรวมของอุตสาหกรรมเติบโต รายได้ เฉลียต่อหน่วยสินค้ าเพิมขึน และในไตรมาสที 4 กลุม่ อุตสาหกรรมต่อเนือง
และลูกค้ าของบริษัทบางส่วนได้ รับผลกระทบจากมหาอุทกภัยนําท่วมกรุงเทพ และโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมหลายๆ แห่ง
ซึงบริษัทได้ มีมาตรการเตรี ยมความพร้ อม และมีการนําเข้ าวัตถุดิบจากต่างประเทศ เพือรองรับกลุม่ ลูกค้ าทีได้ รับผลกระทบ
จากภัยธรรมชาติดงั กล่าว
ในด้ านการขยายกําลังการผลิต และงานก่อสร้ างของโรงงานสาขาพนัสนิคม ได้ ดําเนินการก่อสร้ างแล้ วเสร็จใน
ส่วนอาคารคลังสินค้ ารวม 3 โรงงาน มีพืนทีผลิตและจัดเก็บสินค้ ารวม 35,000 ตารางเมตร และได้ ติดตังเครื องจักรสําหรับ
ศูนย์บริการเหล็กแล้ วเสร็จ เริมให้ บริการตังแต่เดือนพฤษภาคม 2554 ทีผ่านมา สําหรับกลุม่ ลูกค้ าผู้ผลิตเครื องใช้ ไฟฟ้า และ
กลุม่ ลูกค้ าผู้ผลิตชินส่วนยานยนต์
ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้ า พันธมิตรทางการค้ า สถาบันการเงินทังใน
ประเทศ และต่างประเทศ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และทุกภาคส่วนทีเกียวข้ องทีได้ ให้ การสนับสนุนการดําเนิน
กิจกรรมของบริษัทด้ วยดีเสมอมา ขอขอบคุณผู้บริหาร และพนักงานทุกท่านทีได้ ปฏิบตั ิหน้ าทีด้ วยความรับผิดชอบ และด้ วย
ความร่วมมือร่วมใจทีจะพัฒนาศักยภาพขององค์กรในทุกด้ าน เพือสร้ างมูลค่าส่วนเพิมให้ กบั ผู้ถือหุ้น ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
และสังคมโดยรวม และขอให้ ทกุ ท่านเชือมันว่า บริษัทจะมุง่ มันดําเนินธุรกิจให้ บงั เกิดผลประโยชน์สงู สุด และพัฒนาองค์กร
ให้ มีความเจริญก้ าวหน้ าอย่างมันคงต่อเนืองตลอดไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชูศกั ดิ ยงวงศ์ไพบูลย์)
กรรมการผู้จดั การ
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หน้ า 2

บริ ษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน)

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) ประกอบไปด้ วยกรรมการทีเป็ นอิสระ 3 ท่าน
กรรมการบริ หารฝ่ ายการเงิน และเลขานุการของบริษัทเป็ นผู้ประสานงาน ได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการบริษัท ให้
ปฏิบตั ิหน้ าทีในการสอบทานข้ อมูลต่างๆ ทีเกียวข้ องกับการรายงานทางการเงิน การตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบ
โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พร้ อมกันนี คณะกรรมการตรวจสอบได้ สง่ เสริ มและผลักดันให้ บริษัท มีการปฏิบตั ิตามข้ อพึง
ปฏิบตั ิทีดีของบริษัทจดทะเบียน เพือให้ บริษัทมีการกํากับดูแลกิจการทีดี ตลอดจนให้ การแนะนําในเรื องการบริ หารความ
เสียง และระบบควบคุมภายในทีดีตอ่ ผู้บริหาร
ในปี 2554 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทังสิน 5 ครัง เป็ นการประชุมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพือ
สอบทานระบบบัญชีและการควบคุมภายใน ตลอดจนข้ อมูลรายงานทางการเงินก่อนนําเสนอต่อสาธารณชน และประชุม
ผู้ตรวจสอบภายในเพือสอบทานความเสียงและกําหนดแผนการตรวจสอบภายในประจําปี รวมทังประชุมอย่างอิสระกับ
ฝ่ ายบริหาร เพือปรึกษา และปฎิบตั ิตามข้ อบังคับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการควบคุมภายในของบริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) มี
ั
วา่ สินทรัพย์ของบริษัท มีการป้องกันและรักษาเป็ นอย่างดี การบันทึกรายการทาง
ประสิทธิภาพเพียงพอ ทีทําให้ มนใจได้
บัญชีมีความเหมาะสม และทรัพยากรได้ ถกู ใช้ อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการตรวจสอบได้ เสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัท ให้ แต่งตังนางสาวนงราม เลาหอารี ดิลก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที 4334 และนายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต เลขที 218 บริ ษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัท ต่อไปสําหรับรอบปี บัญชีสนสุ
ิ ด 31
ธันวาคม 2555 ซึงการแต่งตังผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีนีขึนอยูก่ บั การอนุมตั ิของผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจําปี
ของบริ ษัท ทีจะมีขนในวั
ึ นที 30 เมษายน 2555

พลตํารวจเอก จุมพล มันหมาย
ประธานกรรมการตรวจสอบ

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ปี 2 5 5 4

หน้ า 3

บริ ษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน)

ผลการดําเนินงานโดยรวม
ข้ อมูล ณ วันที 31 ธันวาคม 2554
งบการเงินโดยรวม
2552
1,595.78
912.85
2,565.28

2553
2,452.61
999.74
3,489.12

(ล้ านบาท)
2554
2,949.32
1,04.87
4,142.90

รวมหนีสินหมุนเวียน
หนีสินรวม

1,072.59
1,135.31

1,938.16
1,978.25

2,540.43
2,558.43

จํานวนหุ้นสามัญ
ส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

479.94
1,422.00
2,565.28

479.94
1,507.08
3,489.12

479.94
1,584.47
4,142.90

รายได้
ต้ นทุนขาย
กําไรขันต้ น
ค่าใช้ จ่ายขาย
ค่าใช้ จ่ายบริ หาร
รายได้ อืน
กําไรจากการดําเนินงาน
ดอกเบียจ่าย
ภาษีจ่าย
กําไรสุทธิ

3,776.74
3,606.45
170.30
53.67
49.04
12.88
140.51
28.01
9.98
102.51

5,027.33
4,746.63
280.69
63.58
62.03
20.88
156.84
41.66
34.26
80.90

6.571.50
6,136.77
434.73
82.68
52.57
11.55
230.10
65.91
53.86
110.33

สินทรัพย์หมุนเวียน
ทีดินอาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ รวม

ล้ านบาท

5,000

5,027.33

3,776.74

6,571.50

4,000
รายได ้

3,000
2,000
1,000

ล้ านบาท
4,500
3,500
2,500
1,500

ล้ านบาท

2552

2553

2,565.28

2554

3,489.12

4,142.90
ิ ทรัพย์
สน

2552

2553

102.51

80.90

2554

110.33

200
100
0

กําไรสุท ธิ

2552

2553

2554
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หน้ า 4

บริ ษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน)

ข้ อมูลทัวไป
บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ก่อตังเมือวันที 9 มีนาคม 2536 ด้ วยทุนจดทะเบียนและเรี ยกชําระ
แล้ วเริ มแรก จํานวน 30 ล้ านบาท โดยกลุ่มนายชูศกั ดิ ยงวงศ์ไพบูลย์ เพือประกอบธุรกิจเป็ นศูนย์บริ การเหล็กครบวงจร
ได้ แก่ การจําหน่ายเหล็กม้ วน (Coiled) ทังชนิดรี ดร้ อน (Hot-Rolled) และชนิดรี ดเย็น (Cold-Rolled) รวมทังรับตัดและ
จําหน่ายเหล็กแผ่น (Sheet) และเหล็กม้ วนสลิต (Slitting Coil) ตามขนาดทีลูกค้ ากําหนด และเป็ นผู้ผลิตและจําหน่ายเหล็ก
รูปพรรณ ได้ แก่ ท่อเหล็ก และเหล็กโครงสร้ างรูปตัวซี ทีใช้ ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดย ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 บริ ษัทมี
ทุนจดทะเบียน 549.97 ล้ านบาท และเรี ยกชําระแล้ ว 479.93 ล้ านบาท และกลุม่ ยงวงศ์ไพบูลย์ยงั คงเป็ นผู้บริ หารและเป็ นผู้
ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้ อยละ 34.19 ของทุนชําระแล้ ว และกลุ่มคุณหญิ งปั ทมา ลีสวัสดิตระกูล ถือหุ้นในสัดส่วน ร้ อยละ
14.39 ของทุนชําระแล้ ว รวมทังกลุม่ สุธีรชัย ถือหุ้นในสัดส่วน ร้ อยละ 17.87 ของทุนชําระแล้ ว
กลุม่ บริษัทประกอบด้ วยบริษัทย่อย 3 บริษัท คือ
1. บริษัท เอส ที ซี สตีล จํากัด ถือหุ้นโดยบริษัทร้ อยละ 99.99 ซึงดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายท่อเหล็กทังชนิด
กลมและชนิดเหลียม ทีมีเส้ นผ่าศูนย์กลาง 0.5 นิว (12 มิลลิเมตร) ถึง 1 นิว (25 มิลลิเมตร) โดยมีกําลังการ
ผลิตท่อเหล็กทุกชนิดรวม 6,000 ตันต่อปี
2. บริ ษัท เอเซียเมทัล แฟบบริ เคชัน จํากัด ถือหุ้นโดยบริ ษัทร้ อยละ 55.00 ซึงดําเนินธุรกิจให้ บริ การออกแบบ
ผลิตโครงสร้ างเหล็ก และรับเหมาก่อสร้ างโรงงาน
3. บริ ษัท สางสินค้ าผ่านแดนเวียงจันทน์ จํากัด ถือหุ้นโดยบริ ษัทร้ อยละ 40.00 ซึงดําเนินธุรกิจให้ บริ การ
คลังสินค้ า โดยบริษัทฯ ยังคงอยูใ่ นระหว่างการดําเนินการก่อสร้ าง ยังไม่เริมดําเนินธุรกิจ
บริ ษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) ได้ แบ่งผลิตภัณฑ์และบริ การออกตามลักษณะการประกอบธุรกิจเป็ น 2
ประเภท ดังนี
1. ศูนย์บริ การเหล็ก
บริ ษัทให้ บริ การจัดหาผลิตภัณฑ์เหล็กในลักษณะศูนย์บริ การเหล็ก ทังเหล็กแผ่นรี ดร้ อนชนิดม้ วน และเหล็ก
แผ่นรี ดเย็นชนิดม้ วน จําหน่ายให้ แก่ ผู้ค้าส่งเหล็ก และลูกค้ าทีเป็ นโรงงานเหล็กต่าง ๆ ซึงลูกค้ าจะนําไปใช้ ในการแปรรู ปเป็ น
ชินงานเหล็กต่าง ๆ ต่อไป รวมถึงการให้ บริ การรับตัดเหล็กตามขนาดต่าง ๆ ทีลูกค้ าต้ องการ และเป็ นตัวแทนจําหน่ายเหล็ก
ชนิดต่างๆ เพือตอบสนองความต้ องการทีจะใช้ ในงานอุตสาหกรรม โดยเน้ นการบริ การก่อน และหลังการขาย บริ ษัทมุ่งเน้ น
การสร้ างความพึงพอใจของลูกค้ าโดยคํานึงถึงคุณภาพของสินค้ าเป็ นอันดับแรก ซึงในปี 2554 บริ ษัทมีรายได้ จากการจัดหา
ผลิตภัณฑ์เหล็ก คิดเป็ นร้ อยละ 45.31 ของรายได้ รวม
2. การแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก
บริ ษัทให้ บริ การตัดเหล็กเป็ นเหล็กม้ วนสลิต เหล็กแผ่น และแปรรู ปเหล็กรู ปพรรณ ได้ แก่ ท่อเหล็ก และเหล็ก
โครงสร้ างรูปตัวซี ซึงในปี 2554 บริษัทมีรายได้ จากการแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก คิดเป็ นร้ อยละ 54.05 ของรายได้ รวม
กลุม่ บริษัทมีกําลังการผลิตและจําหน่ายเหล็กทุกประเภทในปั จจุบนั รวม 300,000 ตันต่อปี โดยแบ่งออกเป็ นกําลัง
การผลิตของบริ ษัท เท่ากับ 294,000 ตันต่อปี และของบริ ษัทย่อย 6,000 ตันต่อปี ซึงในส่วนของบริ ษัท แบ่งออกเป็ น กําลัง
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การผลิตเหล็กม้ วนสลิต 54,000 ตันต่อปี กําลังการผลิตเหล็กแผ่น 105,000 ตันต่อปี กําลังการผลิตท่อเหล็ก 75,000 ตันต่อ
ปี และกําลังการผลิตเหล็กโครงสร้ างรูปตัวซี 66,000 ตันต่อปี โดยในปี 2554 บริ ษัทใช้ กําลังการผลิตรวมร้ อยละ 43.90 ของ
กําลังการผลิตรวม ส่วนกําลังการผลิตของบริ ษัทย่อย เป็ นกําลังการผลิตท่อเหล็กทังชนิดกลมและชนิดเหลียม 6,000 ตันต่อ
ปี ซึงในปี 2554ใช้ กําลังการผลิตร้ อยละ 67.53 ของกําลังการผลิต
บริ ษัทจัดซือเหล็กแผ่นรี ดร้ อนซึงเป็ นวัตถุดิบหลักในการผลิตจากผู้ผลิตเหล็กแผ่นรี ดร้ อนในประเทศ ได้ แก่ บริ ษัท
ในกลุ่ม บมจ.สหวิริยาสตีล อินดัสตรี ,บริ ษัทในกลุ่ม บมจ.จี สตีล และบมจ.จีเจสตีล โดยบริ ษัทจัดจําหน่ายสินค้ าให้ แก่
ลูกค้ าภายในประเทศทังหมด ซึงลูกค้ าของบริษัทสามารถแบ่งออกเป็ น 2 กลุม่ คือ กลุม่ ผู้ค้าส่งเหล็ก เป็ นกลุม่ ผู้ดําเนินธุรกิจ
ค้ าส่งเหล็กทังในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล ซึงมูลค่าการจําหน่ายให้ แก่ลกู ค้ ากลุม่ นีคิดเป็ นร้ อยละ 50 ของรายได้ รวมของ
บริ ษั ท และกลุ่มผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่า งๆ เช่น อุตสาหกรรมเฟอร์ นิ เ จอร์ อุตสาหกรรมเครื องใช้ ไ ฟฟ้ า
อุตสาหกรรมยานยนต์ เป็ นต้ น ซึงมูลค่าการจําหน่ายให้ แก่ลกู ค้ ากลุม่ นีคิดเป็ นร้ อยละ 50 ของรายได้ รวมของบริ ษัท และ
บริษัทไม่มีการขายสินค้ าให้ ลกู ค้ ารายใดรายหนึงเกินร้ อยละ 15 ของรายได้ รวมของบริษัท
บริ ษัทเน้ นความสําคัญของคุณภาพของสินค้ าและการบริ การ รวมทังการจัดส่งสินค้ าทีตรงต่อเวลา โดยสินค้ า
เหล็กโครงสร้ างรูปตัวซี และท่อเหล็ก ของบริ ษัทได้ รับเครื องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรมจากกระทรวงอุตสาหกรรม พร้ อม
กันนีบริ ษัทใช้ ระบบการบริ หารงานคุณภาพในการผลิต ISO 9001 : 2008 มาใช้ ในการบริ หารงาน เพือเป็ นการยืนยันต่อ
ลูกค้ าถึงการให้ ความสําคัญในคุณภาพของสินค้ าและบริการของบริษัททังในปี 2554 บริ ษัทเริมใช้ ระบบการบริ หารคุณภาพ
TS 16949 และในปี 2555 คาดว่าจะได้ รับการรับรองระบบ TS 16949 นอกจากนีบริ ษัทยังได้ เตรี ยมการก่อสร้ างอาคาร
สําหรับการฝึ กอบรมพนักงานทีโรงงานแห่งที 2 (พนัสนิคม) เพือเป็ นการยกระดับมาตรฐานการผลิตและการบริ หารการ
จัดการของบริษัทในอนาคตอย่างยังยืน
ผลการดําเนินงานในปี ทีผ่านมา บริ ษัทมีรายได้ จากการขายและการบริ การเท่ากับ 6,571.49 ล้ านบาท โดยมีกําไร
สุทธิเท่ากับ 110.33 ล้ านบาท ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 บริ ษัทมีสินทรัพย์รวม เท่ากับ 4,142.90 ล้ านบาท หนีสินรวม
เท่ากับ 2,558.43 ล้ านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 1,584.47 ล้ านบาท และบริ ษัทมีทนุ จดทะเบียน 549.97 ล้ านบาท
แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจํานวน 549.97 ล้ านหุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท และมีทนุ จดทะเบียนทีเรี ยกชําระแล้ ว
479.93 ล้ านบาท
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ปั จจัยความเสียง
1. ความเสียงในการประกอบธุรกิจ
• ความเสียงจากการพึงพิงผู้ผลิตรายใหญ่
ในปี 2554 บริ ษัทซือเหล็กแผ่นรี ดร้ อน (Hot Rolled Coil) ซึงเป็ นวัตถุดิบหลักเกือบทังหมด จากผู้ผลิตเหล็กแผ่น
รี ดร้ อนรายใหญ่ของประเทศไทย 3 กลุม่ คือ กลุม่ บมจ. สหวิริยา สตีลอินดัสตรี กลุ่ม บมจ.จี สตีล และกลุ่ม บมจ.จีเจ
สตีล คิดเป็ นมูลค่ารวมทังสินร้ อยละ 65.61 ของยอดการซือทังหมด อีกทังมียอดการสังซือสินค้ าโครงสร้ างเหล็กรู ปพรรณ
จาก บริ ษัท เหล็กสยามยามาโตะ จํากัด ซึงเป็ นโรงงานผู้ผลิตเหล็กโครงสร้ างรายใหญ่ทีสุดในประเทศ คิดเป็ นมูลค่าร้ อยละ
3.17 ของยอดการซือทังหมด และจากการทีบริษัทมีการสังซือสินค้ าจากผู้ผลิตรายใหญ่ในประเทศในสัดส่วนทีสูงเมือเทียบ
กับการสังซือทังหมดดังกล่าวข้ างต้ น รวมทังมาตรการทางภาษี ในการตอบโต้ การทุ่มตลาดทีมีการต่ออายุออกไปอีก จึงเป็ น
อุปสรรคสําคัญในการนําเข้ าสินค้ า อาจทําให้ บริ ษัทมีความเสียงจากการขาดแคลนวัตถุดิบในกรณีทีผู้ผลิตทังสามรายไม่
สามารถจัดส่งวัตถุดิบให้ กับบริ ษัทได้ ตามกําหนดและบริ ษัทไม่สามารถจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งอืนเข้ ามาทดแทนได้ ทัน
แผนการผลิตสินค้ าตามทีได้ รับคําสังซือสินค้ าจากลูกค้ า
จากความสัมพันธ์ ทีดีของบริ ษัทฯ กับบริ ษัทผู้ผลิตเหล็กและบริ ษัทผู้แทนจําหน่าย ประกอบกับบริ ษัทมีการ
วางแผนและนโยบายในการจัดเก็บสินค้ าคงคลังให้ เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจและมีการจัดเก็บอย่างน้ อย 30 ถึง 60 วัน
เพือให้ มีปริ มาณเพียงพอต่อการผลิต ทําให้ บริ ษัทเชือว่าจะไม่ได้ รับผลกระทบหรื อความเสียหายใด ๆ ในการสังซือวัตถุดิบ
จากผู้ผลิตดังกล่าว อีกทังบริ ษัทได้ มีการเตรี ยมสังซือสินค้ าจากต่างประเทศเข้ ามาทดแทนในกรณีทีขาดแคลนวัตถุดิบจาก
ในประเทศ
• ความเสียงจากการผันผวนของราคาวัตถุดบิ
ในปี 2554 บริษัทมีรายได้ จากการจําหน่ายเหล็กแผ่นรี ดร้ อนชนิดม้ วน และเหล็กแปรรูปทีเป็ นผลิตภัณฑ์จากเหล็ก
แผ่นรี ดร้ อนชนิดม้ วน คิดเป็ นร้ อยละ 68.07 ของรายได้ รวมของบริ ษัท ซึงผลิตภัณฑ์เหล็กทีจําหน่ายนัน มูลค่าของวัตถุเหล็ก
คิดเป็ นร้ อยละ 95 ของต้ นทุนขาย ซึงมีการเปลียนแปลงของราคาตามภาวะราคาตลาดโลก ตามอุปสงค์และอุปทานของ
ผู้ผลิต และผู้ใช้ เหล็กทัวโลก และปั จจัยอืนๆ ทีมีผลกระทบต่อราคา เช่น อัตราแลกเปลียน อัตราภาษี นําเข้ า ซึงรวมทังการ
กําหนดค่าธรรมเนียมพิเศษ (Surcharge) เป็ นต้ น ทําให้ ต้นทุนของวัตถุดิบของบริ ษัทมีความผันผวนตามภาวะของราคา
เหล็กในประเทศและทัวโลกตลอดเวลา ซึงบริ ษัทอาจเกิดความเสียงหากบริ ษัทไม่สามารถปรับราคาขายสินค้ าตามต้ นทุนที
เปลียนแปลงได้
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทมีการติดตามความเคลือนไหวของราคาวัตถุดิบอย่างใกล้ ชิด เพือใช้ เป็ นแนวทางในการ
บริ หารจัดการสังซือวัตถุดิบให้ สอดคล้ องกับปริ มาณความต้ องการของสินค้ าจากลูกค้ าของบริ ษัท รวมถึงการกําหนดราคา
ขายสินค้ าของบริ ษัทนัน บริ ษัทจะพิจารณาต้ นทุนขายควบคูก่ บั ราคาตลาดในขณะนัน โดยหากราคาวัตถุดิบมีแนวโน้ มปรับ
ขึน บริ ษั ท จะเพิมปริ มาณการสังซื อวัตถุดิบ และบริ ษั ท จะใช้ น โยบายต้ น ทุน บวกกํ า ไร คื อ การนํ า ต้ น ทุน วัตถุดิ บ รวม
ค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ทีเกิดขึนรวมกับกําไร มากําหนดราคาขาย ทําให้ บริ ษัทสามารถรักษาส่วนต่างของกําไรได้ เนืองจากบริ ษัท
จะทําการปรับราคาขายสินค้ าเป็ นระยะ ๆ ตามราคาวัตถุดิบทีมีการปรับราคา และหากราคาวัตถุดิบมีแนวโน้ มปรับลง
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บริ ษัทลดปริ มาณการสังซือวัตถุดิบ และจะเร่ งการจําหน่ายวัตถุดิบและสินค้ าสําเร็ จรู ปให้ เร็ วขึน เพือเป็ นการระบายสินค้ า
คงเหลือให้ เร็ วทีสุด ซึงจากการติดตามความเคลือนไหวของราคาวัตถุดิบและนโยบายการกําหนดราคาขายดังกล่าว ทําให้
การเปลียนแปลงด้ านราคาวัตถุดิบไม่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริ ษัทอย่างมีนยั สําคัญอย่างเช่นในปี 2551 ถึงปี
2554 ทีราคาวัตถุดิบมีความผันผวนของราคาอย่างมากแต่จากการบริ หารต้ นทุนอย่างเหมาะสมของบริ ษัทจึงทําให้ บริ ษัท
ยังคงรักษาผลกําไรของบริษัทไว้ ได้ โดยได้ รับผลกระทบเพียงเล็กน้ อยเท่านัน
2.2 ความเสียงด้ านการบริหาร การจัดการ
• ความเสียงจากการให้ เครดิตลูกค้ า
ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีลกู หนีคงค้ าง 1,070.85 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราร้ อยละ16.29 ของรายได้ รวม
ของบริ ษัทในปี 2554 มีระยะเวลาในการเก็บหนีเฉลียที 59.18 วัน ลูกหนีทีมียอดค้ างชําระโดยยังไม่ถงึ กําหนดชําระจํานวน
647.56 ล้ านบาท ค้ างชําระไม่เกิน 90 วันจํานวน 409.11 ล้ านบาท รวมเป็ น 1,056.67 ล้ านบาทคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 98.82
ของยอดลูกหนีทังสิน บริษัทอาจเกิดความเสียงจากการทีลูกค้ าไม่สามารถชําระค่าสินค้ าตามเงือนไขทีตกลงไว้ ได้ หรื อชําระ
เงินล่าช้ ากว่าระยะเวลาทีตกลงไว้ ซึงอาจทําให้ บริษัทฯ ประสบปั ญหาสภาพคล่อง หรื อเกิดความสูญเสียทางการเงิน
อย่างไรก็ตามบริ ษัทฯ มีข้อปฏิบตั ิในการพิจารณาให้ เครดิตแก่ลกู ค้ า กล่าวคือ พิจารณาจากประวัติลกู ค้ า การจ่าย
ชําระหนี และการจํากัดวงเงินการให้ เครดิต อีกทังบริษัทยังมีกลุม่ ฐานลูกค้ าทีหลากหลายและมีจํานวนมากราย โดยบริษัทฯ
มิได้ ให้ เครดิต และวงเงินกับลูกค้ ารายใด หรื อกลุม่ ใดเป็ นกรณีพิเศษทังสิน ทังนีเพือเป็ นการป้องกันความเสียงใด ๆ ที อาจ
เกิดขึน นอกจากนียังตังบัญชีสํารองเผือหนีสงสัยจะสูญไว้ สําหรับลูกหนีทีค้ างชําระนานและในปี ทีผ่านมา บริษัทไม่มีการ
การตังค่าเผือหนีสูญเพิมเองจากไม่มีลกู หนีรายได้ ค้างชําระเป็ นระยะเวลานานๆเพิมเติม แต่มีการรับชําระจากลูกหนีทีค้ าง
ชําระเป็ นเวลานานกลับมาได้ จํานวน 4.5 ล้ านบาท
• ความเสียงจากอัตราดอกเบีย
ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีหนีสินระยะสันค้ างชําระทังสิน 2,540.42 ล้ านบาท และเป็ นหนีทีเกิดจาก
การกู้ยืมจากสถาบันการเงินเป็ นจํานวน 2,391.45 ล้ านบาท ซึงส่วนใหญ่เป็ นเงินกู้ระยะสันในรู ปแบบของตัวสัญญาใช้ เงิน
มีอตั ราดอกเบียตังแต่ร้อยละ 1.70 ถึงร้ อยละ 4.35 ต่อปี และมีกําหนดชําระ ระหว่าง 1-3 เดือน เพือใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
สําหรับการสังซือสินค้ าจากโรงงานผู้ผลิตเหล็ก และหากอัตราดอกเบียในประเทศมีปรับเพิมขึน จะทําให้ ต้นทุนค่าใช้ จ่าย
ด้ านดอกเบียของบริษัทสูงขึน อาจจะส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของบริษัทได้
อย่างไรก็ตาม จากการทีบริษัทมีสนิ ค้ าทีหลากหลายสามารถตอบสนองตามความต้ องการของลูกค้ าได้ อย่าง
ทันที ทําให้ บริษัทสามารถเพิมยอดขายได้ ถงึ ร้ อยละ 30.71 เมือเทียบกับปี ทีผ่านมา ทําให้ บริษัทมีความสามารถในการชําระ
ดอกเบียจ่ายได้ โดยในปี 2554 บริ ษัทมีต้นทุนทางการเงิน(ดอกเบีย)อยู่ที 65.91 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ1.00 ของรายได้
จากการขายและบริ การ โดยกลุม่ บริ ษัทเชือว่าความผันผวนของอัตราดอกเบียในตลาดในอนาคตไม่สง่ ผลกระทบอย่างเป็ น
สาระสําคัญต่อผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของกิจการ
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• ความเสียงจากอัตราแลกเปลียน
ในปี 2554 และ ปี 2553 บริษัทมีมลู ค่าการสังซือสินค้ าจากต่างประเทศคิดมูลค่าประมาณร้ อยละ 56.20
และร้ อยละ 22.61 ของมูลค่าทีสังซือทังหมด ตามลําดับ โดยเป็ นการสังซือในเงินสกุลดอลลาร์ สหรัฐ จึงทําให้ บริ ษัทมีความ
เสียงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลียน ทีผ่านมาบริษัทได้ ใช้ ตราสารอนุพนั ธ์เพือลดความไม่แน่นอนของกระแสเงินสด
ในอนาคตทีเกิดจากการเปลียนแปลงของอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ โดยใช้ กลยุทธ์ในการป้องกันความเสียงคือ
การทําสัญญาซือขายอัตราแลกเปลียนไว้ ลว่ งหน้ าตามความเหมาะสม ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 มีสญ
ั ญาคงค้ าง
จํานวน 20,367,298 เหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐ อย่างไรก็ตามเนืองจากภาวะในปี 2554 มีความผันผวนของอัตราแลกเปลียน
เป็ นอย่างมากถึงแม้ มีการใช้ เครื องมือในการป้องกันความไว้ แล้ วก็ตามบริษัทยังมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลียน ณ วันที
ั ญาซือขายล่วงหน้ าคงค้ าง )
สินงวดบัญชีเป็ นจํานวนเงิน 62,456,222 บาท (ณ วันที 31 ธันวาคม 2553 ไม่มีสญ
ในอนาคต บริษัทคาดว่าจะยังคงต้ องสังซือสินค้ าจากต่างประเทศต่อไป ดังนัน บริษัทจะยังคงรักษานโยบาย
ลดผลกระทบจากความเสียงในอัตราแลกเปลียนโดยวิธีดงั กล่าวต่อไปตามความเหมาะสมของสภาวการณ์ในขณะนัน ๆ
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ประวัตคิ วามเป็ นมา
บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ก่อตังเมือวันที 9 มีนาคม 2536 ด้ วยทุนจดทะเบียนและเรี ยกชําระ
แล้ วเริ มแรก จํานวน 30 ล้ านบาท โดยมีวตั ถุประสงค์การจัดตังเพือประกอบธุรกิจเป็ นศูนย์บริการเหล็ก คือ การนําเหล็กม้ วน
ขนาดใหญ่มาตัดเป็ นแผ่นหรื อม้ วนตามขนาดทีลูกค้ าต้ องการ รวมทังผลิตและจําหน่ายเหล็กรูปพรรณทีใช้ ในอุตสาหกรรม
ต่างๆ ได้ แก่ ท่อเหล็ก และเหล็กรูปตัวซี
การเปลียนแปลงและพัฒนาการทีสําคัญของบริ ษัท
ปี 2536 บริษัทประกอบกิจการศูนย์จําหน่ายเหล็กในลักษณะซือมาและขายไป
ปี 2547 บริ ษัทได้ แปรสภาพเป็ นบริ ษัทมหาชนจํากัด และเพิมทุนจดทะเบียนจาก 150 ล้ านบาทเป็ น 200 ล้ านบาท และ
เปลียนแปลงมูลค่าทีตราไว้ (PAR) จากราคาหุ้นละ 100 บาท เป็ นราคาหุ้นละ 1 บาท โดยกําหนดให้ มีการเสนอ
ขายหุ้นเพิมทุนทีออกใหม่แก่ประชาชน จํานวน 50 ล้ านหุ้น
ปี 2548 บริ ษัทได้ เพิมทุนจดทะเบียนจาก 200 ล้ านบาท เป็ น 400 ล้ านบาท เพือเสนอขายแก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมในราคา 1
บาท เพือรองรับความเจริญเติบโตของบริษัท
ปี 2550 บริษัทได้ เพิมทุนจดทะเบียนจาก 400 ล้ านบาท เป็ น 550 ล้ านบาท เพือเสนอขายแก่ประชาชนทัวไปและผู้ถือหุ้น
เดิม และเพือรองรับการแปลงสภาพของใบสําคัญแสดงสิทธิ
ปี 2551 บริษัทขยายกลุม่ ลูกค้ าและผลิตภัณฑ์เหล็กเพิมขึน เช่น ในกลุม่ อุตสาหกรรมยานยนต์ และกลุม่ เครื องใช้ ไฟฟ้า
ปี 2553 บริ ษัทได้ ปรับปรุ งมาตรฐานการผลิตเพิมขึน โดยเป็ นศูนย์บริ การเหล็กทีสามารถรองรับการผลิตเหล็กในกลุ่ม
อุตสาหกรรมยานยนต์ และกลุม่ อุตสาหกรรมเครื องใช้ ไฟฟ้า
บริษัทได้ รับรางวัล BEST VENDOR AWARD จากบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิค จํากัด
ปี 2554 บริษัทมีการเปลียนแปลงดังนี
บริ ษัทได้ ปรับปรุงมาตรฐานการผลิตเพิมขึน และเปิ ดดําเนินการเป็ นศูนย์บริ การเหล็กทีสามารถรองรับการผลิต
เหล็กในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ และกลุ่มอุตสาหกรรมเครื องใช้ ไฟฟ้า ณ โรงงานแห่งที 2 (พนัสนิคม) และ
สามารถเพิมกลุม่ ลูกค้ าในอุตสาหกรรมยานยนต์และเครื องใช้ ไฟฟ้าเพิมขึน
ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท
โครงสร้ างกลุม่ บริ ษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) ณ วันที 31 ธันวาคม 2554
บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน)
ทุนจดทะเบียน 549.97 ล้ านบาท เรี ยกชําระแล้ ว 479.93 ล้ านบาท
99.99%

55.00%

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

บริษัท เอเชียเมทัล แฟบบริเคชัน จํากัด
ทุนจดทะเบียนเรี ยกชําระแล้ ว 10 ล้ านบาท
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40.00%
บริษัท สางสินค้ าผ่ านแดนเวียงจันทน์ จํากัด
ทุนจดทะเบียนเรี ยกชําระแล้ ว 5 แสนดอลลาร์ สหรัฐฯ
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บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจเป็ นศูนย์บริการเหล็กครบวงจร ได้ แก่ การจําหน่ายเหล็กม้ วน (Coil) ทังชนิดรี ดร้ อน (Hot-Rolled)
และชนิดรี ดเย็น (Cold-Rolled) เหล็กเคลือบสังกะสี (GI) เหล็กเคลือบอลูซิงค์(GL) เหล็กเคลือบสี และเป็ นผู้แปรรูป
ผลิตภัณฑ์เหล็ก ได้ แก่ เหล็กแผ่น (Sheet) เหล็กม้ วนสลิต (Slitting Coil) ท่อเหล็กทีมีเส้ นผ่าศูนย์กลาง 1 นิว (25 มิลลิเมตร)
ถึง 4 นิว (100 มิลลิเมตร) เหล็กโครงสร้ างรูปตัวซี รวมทังบริ การจัดส่งสินค้ าให้ แก่ลกู ค้ า โดยมีกําลังผลิตติดตัง จํานวน
294,000 ตันต่อปี ซึงแบ่งกําลังผลิตเป็ น เหล็กแผ่น 105,000 ตันต่อปี เหล็กม้ วนสลิต 54,000 ตันต่อปี ท่อเหล็ก 69,000 ตัน
ต่อปี และเหล็กรูปตัวซี 66,000 ตันต่อปี
บริษัท เอส ที ซี สตีล จํากัด
ประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายท่อเหล็กทังชนิดกลมและชนิดเหลียม ทีมีเส้ นผ่าศูนย์กลาง 0.5 นิว (12
มิลลิเมตร) ถึง 1 นิว (25 มิลลิเมตร) โดยมีกําลังผลิตติดตังท่อเหล็กทุกชนิดรวม 6,000 ตันต่อปี
บริษัท เอเซียเมทัล แฟบบริเคชัน จํากัด
ประกอบธุรกิจให้ บริการออกแบบผลิตโครงสร้ างเหล็ก และรับเหมาก่อสร้ าง โดยทีมงานบริษัท เอเซียเมทัล แฟบบ
ริเคชัน จํากัด สร้ างผลงานทีมีคณ
ุ ภาพได้ มาตรฐาน
บริษัท สางสินค้ าผ่ านแดนเวียงจันทน์ จํากัด
ประกอบธุรกิจให้ บริการคลังสินค้ า
โครงสร้ างรายได้ ของบริษัท
โครงสร้ างรายได้ ของบริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย ดังนี
มูลค่าการจําหน่าย

2552
ล้ านบาท
สัดส่วน

• ศูนย์บริ การเหล็ก
1. บริการจัดหาผลิตภัณฑ์เหล็ก
2. บริการรับตัดเหล็ก
รวมรายได้ ศนู ย์บริ การเหล็ก
• การแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก
1. เหล็กแผ่น
2. เหล็กม้ วนสลิต
3. ท่อเหล็ก
4. เหล็กโครงสร้ างรูปตัวซี
รวมรายได้ การแปรรูป
• อืน ๆ*
รวมมูลค่าการจําหน่ายทังหมด

หมายเหตุ :

2553
ล้ านบาท
สัดส่วน

2554
ล้ านบาท
สัดส่วน

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

2,977.50
0
2,977.50

45.31
0
45.31

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

1,070.76
432.12
1,362.22
686.67
3,551.77
42.23
6,571.50

16.29
6.58
20.73
10.45
54.05
0.64
100.00

* รายได้ อืน ๆ ได้ แก่ การจําหน่ายเศษเหล็กทีเกิดจากกระบวนการผลิต
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เป้าหมายในการดําเนินธุรกิจของบริษัท
บริ ษั ท กํ า หนดเป้ าหมายที จะเป็ นผู้ผ ลิ ต ท่ อ เหล็ ก ที มี คุณ ภาพ เนื องจากบริ ษั ท เล็ ง เห็ น ถึ ง ความสํ า คัญ ของ
อุตสาหกรรมท่อเหล็กซึงมีการเติบโตในอัตราทีสูงมากในปั จจุบันและอนาคต จากการเติบโตของอุตสาหกรรมก่อสร้ าง
อุตสาหกรรมเฟอร์ นิเจอร์ อุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมเครื องใช้ ไฟฟ้า
นอกจากการเป็ นผู้ผลิตท่อเหล็กทีมีคุณภาพแล้ ว บริ ษัทยังมุ่งเน้ นทีจะเป็ นศูนย์บริ การเหล็กครบวงจร กล่าวคือ
การทีบริ ษัทสามารถให้ บริ การผลิตเหล็กรู ปพรรณต่างๆ ได้ ตามขนาดทีลูกค้ ากําหนด ได้ แก่ เหล็กแผ่น เหล็กม้ วน ทําให้
ลูกค้ าได้ รับความสะดวกในการซือสินค้ าจากการทีลูกค้ าสามารถกําหนดให้ บริ ษัทผลิตสินค้ าตามขนาดทีต้ องการใช้ โดยมี
การปรับปรุ งพัฒนามาตรฐานของบริ ษัทอยู่ตลอดเวลา ทังในด้ านความรู้ความสามารถของบุคลากรและเครื องจักรทีใช้ ใน
การผลิต
รวมถึงบริษัทยังมีนโยบายพัฒนาคุณภาพ ความน่าเชือถือในผลิตภัณฑ์ การบริ การของบริษัท รวมทังคํานึงถึง
สภาวะแวดล้ อมทังภายในและภายนอกของบริษัท โดยการนําระบบการบริ หารงานคุณภาพในการผลิต ISO 9001:2008
เข้ ามาใช้ ในการบริหารงาน ซึงปั จจุบนั มีการปรับมาตรฐานไปสู่ TS 16949 เพือขยายกลุม่ ลูกค้ าไปยังอุตสาหกรรมยานยนต์
และสร้ างความมันใจให้ แก่ลกู ค้ าว่า สินค้ าทีซือไปจากบริษัทเป็ นสินค้ าทีได้ มาตรฐานและบริษัทมีการพัฒนาคุณภาพและ
เพิมศักยภาพให้ กบั พนักงานของบริ ษัทอย่างต่อเนือง
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การประกอบธุรกิจแต่ ละสายผลิตภัณฑ์
ลักษณะผลิตภัณฑ์ และบริการ
บริ ษัทแบ่งลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทและบริษัทย่อยออกเป็ น 2 ประเภท ดังนี
1) การจัดหาผลิตภัณฑ์ เหล็ก
บริ ษัทให้ บริการจัดหาผลิตภัณฑ์เหล็กในลักษณะศูนย์บริการเหล็ก ทังเหล็กแผ่นรี ดร้ อนชนิดม้ วนและเหล็กแผ่นรี ด
เย็นชนิดม้ วน เหล็กเคลือบสังกะสี เหล็กเคลือบสี ทังในประเทศและต่างประเทศ เพือจําหน่ายให้ แก่ ผู้ค้าส่งเหล็ก และลูกค้ า
ทีเป็ นโรงงานอุตสาหกรรมเหล็กต่างๆ ซึงลูกค้ าจะนําไปใช้ ในการแปรรู ปเป็ นชินงานเหล็กต่าง ๆ ต่อไป รวมถึงการให้ บริ การ
รับตัดเหล็กตามขนาดต่าง ๆ ทีลูกค้ าต้ องการ
ส่วนการซือสินค้ าจากต่างประเทศในปี 2554 มีการนําเข้ าสินค้ าจากประเทศเกาหลี จีน และเวียดนามซึงเป็ น
ผลิตภัณฑ์เหล็กรี ดร้ อน เหล็กรี ดเย็น เหล็กเคลือบ และเหล็กเคลือบสีเพือจําหน่ายให้ กบั กลุม่ ลูกค้ าในอุตสาหกรรม
เครื องใช้ ไฟฟ้า,อุตสาหกรรมก่อสร้ าง และอุตสาหกรรมยานยนต์ประมาณร้ อยละ 56.20 ของยอดการซือทังหมดของบริษัท
2) การแปรรู ปผลิตภัณฑ์ เหล็ก
2.1 เหล็กม้ วนสลิต (Slitting Coil)
บริ ษัทให้ บริ การตัดเหล็กเป็ นเหล็กม้ วนสลิต ซึงเป็ นการนําเหล็กม้ วน (Coil) มาตัดเป็ นแถบเล็กตามความกว้ างที
ลูกค้ ากําหนดและม้ วนกลับเพือจําหน่าย โดยบริ ษัทมีเครื องจักรสําหรับการตัดเหล็กเป็ นเหล็กม้ วนสลิต (Slitting Coil) โดย
บริ ษัทมีกําลังการผลิตติดตังเท่ากับ 195,000 ตันต่อปี โดยแบ่งเป็ นการผลิตเพือเป็ นวัตถุดิบสําหรับรองรับ การผลิตเป็ นท่อ
เหล็กและผลิตภัณฑ์โครงสร้ างรู ปตัวซี จํานวน 141,000 ตันต่อปี และการผลิตเพือขายจํานวน 54,000 ตันต่อปี ซึงในปี
2554 บริษัทใช้ กําลังการผลิตเท่ากับร้ อยละ 34.32 ของกําลังการผลิตติดตัง
2.2 การผลิตเหล็กแผ่น (Cutting Sheet)
บริ ษัทให้ บริ การตัดเหล็กแผ่น ซึงเป็ นการนําเหล็กม้ วน นํามาตัดเป็ นเหล็กแผ่นตามความกว้ างและความยาวที
ลูกค้ ากําหนด บริ ษัทสามารถตัดเหล็กตามความกว้ างได้ ตงแต่
ั 600 ถึง 1,500 มิลลิเมตร และตามความยาวตังแต่ 300 ถึง
6,100 มิลลิเมตร โดยบริ ษัทมีเครื องจักรสําหรับการตัดเหล็กแผ่น (Cutting Sheet) ซึงบริ ษัทมีกําลังการผลิตติดตังเท่ากับ
105,000 ตันต่อปี ซึงในปี 2554 บริษัทใช้ กําลังการผลิตเท่ากับร้ อยละ 34.32 ของกําลังการผลิตติดตัง
2.3 ผลิตภัณฑ์ท่อเหล็ก (Steel Pipe)
บริ ษัทผลิตและจําหน่ายท่อเหล็กสําหรับใช้ ในอุตสาหกรรมต่างๆ ปั จจุบนั บริ ษัทมีเครื องจักรสําหรับการผลิตท่อ
เหล็กซึงสามารถผลิตท่อเหล็กได้ ตงแต่
ั เส้ นผ่าศูนย์กลาง 12 มิลลิเมตรถึง 100 มิลลิเมตร โดยวิธีการนําเหล็กแผ่นรี ดร้ อน
ชนิดม้ วนทีตัดตามความกว้ างทีกําหนดมาทําการขึนรูปและเชือมเหล็กแผ่นด้ วยคลืนความถีสูงซึงเป็ นเครื องจักรทีทันสมัย
และมีประสิทธิภาพในการผลิต ทําให้ ทอ่ เหล็กของบริษัทมีคณ
ุ ภาพและเป็ นทียอมรับของลูกค้ า โดยบริ ษัทมีกําลังการผลิต
ติดตัง เท่ากับ 75,000 ตันต่อปี ซึงในปี 2554 บริ ษัทใช้ กําลังการผลิตเท่ากับร้ อยละ 67.53 ของกําลังการผลิตติดตัง ท่อ
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เหล็กของบริ ษัททีผลิตมีรูปแบบทังทรงกลม สีเหลียมจัตรุ ัส และสีเหลียมผืนผ้ า ซึงบริ ษัทสามารถผลิตได้ ตามความกว้ าง
และความยาวทีลูกค้ ากําหนด
2.4 ผลิตภัณฑ์เหล็กโครงสร้ างรูปตัวซี
บริษัทผลิตและจําหน่ายเหล็กโครงสร้ างรูปตัวซี โดยการนําเหล็กม้ วนสลิต (Slitting Coil) ทีตัดตามขนาดมาขึน
รูปในลักษณะรูปตัวซี ซึงจะนําไปใช้ ในอุตสาหกรรมก่อสร้ างเพือใช้ เป็ นโครงสร้ างหลังคา บริษัทมีเครื องจักรสําหรับการผลิต
เหล็กโครงสร้ างรูปตัวซี จํานวน 6 เครื อง โดยมีกําลังการผลิตติดตัง เท่ากับ 66,000 ตันต่อปี ซึงในปี 2554 บริ ษัทใช้ กําลัง
การผลิตเท่ากับร้ อยละ 40.13 ของกําลังการผลิตติดตัง
ในปี 2554 บริ ษัทจัดจําหน่ายสินค้ าให้ แก่ลกู ค้ าภายในประเทศ ร้ อยละ 99.22 ของรายได้ จากการจําหน่ายและ
บริ การ และจําหน่ายสินค้ าให้ แก่ลกู ค้ าในต่างประเทศ ซึงเป็ นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ร้ อยละ0.78 ของรายได้
จากการจําหน่ายและบริการ
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ทรัพย์ สินทีใช้ ในการประกอบธุรกิจ
ทรั พย์ สนิ ถาวรหลักทีใช้ ในการประกอบธุรกิจ
ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีทรัพย์สนิ ถาวรหลักทีใช้ ในการประกอบธุรกิจ ดังนี
หน่วย : ล้ านบาท
ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน
1. ทีดิน
-เนือที 16 ไร่ 3 งาน 5 ตารางวา
ทีตัง : เลขที 55, 55/1 หมู่ 2 ซอยวัดหนามแดง ถนนศรี
นคริ นทร์ ตําบลบางแก้ ว อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
-เนือที 100 ไร่ 85 ตารางวา*
ทีตัง เลขที 90/1 หมู่ที 10 ตําบลสระสีเหลียม อําเภอพนัส
นิคม จังหวัดชลบุรี
-เนือที 80 ไร่ 28 ตารางวา**
ทีตัง เลขที 90/1 หมู่ที 10 ตําบลสระสีเหลียม อําเภอพนัส
นิคม จังหวัดชลบุรี
-เนือที 17 ไร่ 34 ตารางวา
ทีตัง เลขที 90/1 หมู่ที 10 ตําบลสระสีเหลียม อําเภอพนัส
นิคม จังหวัดชลบุรี
-เนือที 3 ไร่ 82 ตารางวา
ทีตัง : เลขที 6/10 หมู่ 1 ซอยวัดหนามแดง ถนนศรี นคริ นทร์
ตําบลบางแก้ ว อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
2. อาคารโรงงาน 3 แห่ง
-อาคารโรงงานของบริ ษัท
ทีตัง : เลขที 55, 55/1 หมู่ 2 ซอยวัดหนามแดง ถนนศรี
นคริ นทร์ ตําบลบางแก้ ว อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
-อาคารโรงงานชลบุรีของบริ ษัท* *
ทีตัง เลขที 90/1 หมู่ที 10 ตําบลสระสีเหลียม อําเภอพนัส
นิคม จังหวัดชลบุรี
-อาคารโรงงานของบริ ษัทย่อย
ทีตัง : เลขที 6/10 หมู่ 1 ซอยวัดหนามแดง ถนนศรี นคริ นทร์
ตําบลบางแก้ ว อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
3. เครื องจักรและอุปกรณ์
4. เครื องจักร
5. ยานพาหนะ
6. เครื องตกแต่งและเครื องใช้ สํานักงาน
รวม

ลักษณะกรรมสิทธิ

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

103.00

(1).จดจํานองวงเงิน 400 ล้ านบาท

บริ ษัทเป็ นเจ้ าของ

248.18

(2).จดจํานองวงเงิน 600 ล้ านบาท

เป็ นของบริ ษัท STC

22.35

(3).จดจํานองวงเงิน 250 ล้ านบาท

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

447.29
4.64
14.24
8.39
1,034.87

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
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นโยบายการลงทุนและการบริหารงานในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
นโยบายการลงทุนของบริ ษัท คือ บริ ษัทจะพิจารณาลงทุนในธุรกิจทีเกือหนุนและเอือประโยชน์ต่อการทําธุรกิจ
ของบริ ษัทหรื อเป็ นธุรกิจซึงอยู่ในอุตสาหกรรมทีมีแนวโน้ มเจริ ญเติบโตและจะคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนทีได้ รับจากการ
ลงทุนเป็ นสําคัญ และบริษัทจะควบคุมดูแลโดยจะส่งกรรมการเข้ าไปเป็ นตัวแทนตามสัดส่วนการถือหุ้น และหากเป็ นบริ ษัท
ร่วม บริษัทจะไม่เข้ าไปควบคุมดูแลมากนักเพียง แต่จะส่งตัวแทนจากบริ ษัทเข้ าไปเป็ นกรรมการในบริ ษัทนัน ๆ ทังนีจํานวน
ตัวแทนจากบริษัททีเข้ าไปเป็ นกรรมการจะขึนอยูก่ นั สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท
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ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัท
รายชือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนครังล่าสุด วันที 27 เมษายน 2554 (มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท)
ลําดับที
1

2
3

4
5
6
7
8
9
10
11

ชือ / สกุล
กลุม่ นายชูศกั ดิ ยงวงศ์ไพบูลย์
นายชูศกั ดิ
ยงวงศ์ไพบูลย์
นางสาวเพ็ญจันทร์ โยธินอุปไมย
นายพรเทพ
โยธินอุปไมย
รวมกลุม่ นายชูศกั ดิ ยงวงศ์ไพบูลย์
คุณหญิงปั ทมา
ลีสวัสดิตระกูล
กลุม่ นายวีระชัย สุธีรชัย
นายวีระชัย
สุธีรชัย
นายวินท์
สุธีรชัย
รวมกลุม่ นายวีระชัย สุธีรชัย
นายชนาธิป
ไตรวุฒิ
นายสมพล
ว่องเวศน์
นางสาวอรวรรณ
พงศ์ธญ
ั ลักษณ์
นายปราโมช
เกิดปั ญญา
นายพงษ์ จรัส
ทองมี
นายพิชิต
ฉัตรสกุลวงศ์
MR.LEE JUI-CHUAN
นายสมศักดิ
ลีจงเพิมพูน
รวม

จํานวนหุ้น

% ของจํานวนหุ้นทังหมด

76,700,000
40,000,000
47,435,800
164,135,800
69,000,000

15.98
8.33
9.88
34.19
14.38

45,800,000
40,000,000
85,800,000
20,000,000
17,275,200
9,705,000
7,813,600
5,385,000
5,104,000
5,056,600
4,995,000
394,270,200

9.54
8.33
17.87
4.17
3.60
2.02
1.63
1.12
1.06
1.05
1.04
82.15

นโยบายประวัตกิ ารจ่ ายเงินปั นผลในรอบ 3 ปี ทีผ่ านมา
บริ ษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี เว้ น
แต่ในกรณี ทีบริ ษัทมีโครงการจะลงทุนในโครงการอืน สําหรับบริ ษัทย่อยก็มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลเหมือนกับบริ ษัท
กล่าวคือ จะจ่ายเงินปั นผลให้ แก่บริษัทในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี เว้ นแต่ในกรณีทีบริ ษัทย่อย
นันมีโครงการจะลงทุนในโครงการอืน ในปี 2552 บริ ษัทมีกําไรสุทธิ 102.51 ล้ านบาท บริ ษัทไม่ได้ จ่ายปั นผลเนืองจากการ
ขยายโรงงานแห่งทีสอง ทีพนัสนิคม ยังไม่แล้ วเสร็จยังต้ องใช้ เงินลงทุนอีกมาก
ในปี 2553 บริษัทมีกําไรสุทธิ 80.90 ล้ านบาท บริ ษัทได้ จ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานปี 2553 ให้ แก่ผ้ ู
ถือหุ้นทีมีชือปรากฏอยูใ่ นทะเบียนหุ้นของบริ ษัท ณ วันที 27 เมษายน 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท รวมเป็ นเงิน 33.59
ล้ านบาทคิดเป็ นร้ อยละ 41.52 ของกําไรสุทธิ ไม่เป็ นไปตามนโยบายเนืองจากการขยายงานโรงงานแห่งทีสองยังไม่แล้ ว
เสร็จ โดยบริ ษัทจ่ายปั นผลในวันที 9 พฤษภาคม 2554
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ในปี 2554 บริษัทมีกําไรสุทธิ 110.33 ล้ านบาท คณะกรรมการมีความเห็นเสนอให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิการ
จ่ายปั นผล ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท รวมเป็ นเงิน 38.39 ล้ านบาทคิดเป็ นร้ อยละ 34.79 ของกําไรสุทธิ ไม่เป็ นไปตาม
นโยบาย เนืองจากการขยายงานโรงงานแห่งทีสองยังไม่แล้ วเสร็ จ โดยทังนีเมือได้ รับการอนุมตั ิจากทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2555 แล้ ว บริษัทจะจ่ายปั นผลในวันที 8 พฤษภาคม 2555
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โครงสร้ างการจัดการ
โครงสร้ างการจัดการ
คณะกรรมการของบริ ษัทประกอบด้ วย คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการและ
ผู้บริ หารของบริ ษัทประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิทีมีคณ
ุ สมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน
จํากัด พ.ศ. 2535 และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้ วย
เรื อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายหุ้นทีออกใหม่ และข้ อกําหนดเกี ยวกับผู้บริ หารของบริ ษัททีออก
หลักทรัพย์ คณะกรรมการบริ ษัทมีรายชือดังต่อไปนี
คณะกรรมการบริษัท (Committee)
รายชือคณะกรรมการบริ ษัท ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 ประกอบด้ วย
ชือ-สกุล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

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

ตําแหน่ง
สุธีรชัย
ยงวงศ์ไพบูลย์
ฤทธิบนั ลือ
โยธินอุปไมย
เพียรสัมฤทธิ
ไตรวุฒิ
มันหมาย
ไพรสงบ
บูรณธนิต

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

โดยมีนางสายฝน แสงดีแน่ เป็ นเลขานุการบริษัท
กรรมการผู้มีอาํ นาจลงนาม
กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท ประกอบด้ วย
1.นายชูศกั ดิ
ยงวงศ์ไพบูลย์
2.นางสาวเพ็ญจันทร์
โยธินอุปไมย
3.นางสาวธารดี
เพียรสัมฤทธิ
กรรมการสองในสามคนลงลายมือชือร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท
ขอบเขต อํานาจหน้ าทีของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทมีหน้ าที และความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกียวกับการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท การกํากับดูแล
ให้ การบริ หารจัดการเป็ นไปตามเป้าหมายและนโยบายทีกําหนดไว้ อันก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ผ้ ถู ือหุ้นและผู้มีส่วนได้
เสียทุกฝ่ าย โดยให้ อยูใ่ นกรอบของการมีจริยธรรมทีดี
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คณะกรรมการบริ ษัทมีหน้ าทีปฏิบตั ิ และรับผิดชอบในการจัดการบริ ษัท ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
และข้ อ บัง คับ ตลอดจนมติข องที ประชุมผู้ถื อ หุ้น ที ชอบด้ ว ยกฎหมาย ด้ ว ยความซื อสัตย์ สุจริ ต และระมัด ระวัง รั กษา
ผลประโยชน์ ข องบริ ษั ท เว้ น แต่ใ นเรื องที ต้ อ งได้ รั บ อนุมัติจากที ประชุม ผู้ถื อ หุ้น ก่อ นดํ า เนิ น การ เช่ น เรื องที กฎหมาย
กําหนดให้ ต้องได้ รับมติทีประชุมผู้ถือหุ้น การทํารายการเกียวโยงกัน และการซือหรื อขายสินทรัพย์ทีสําคัญตามกฎเกณฑ์
ของตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย หรื อตามทีหน่วยงานราชการอืนๆ กําหนด เป็ นต้ น ทังนี คณะกรรมการบริ ษัทอาจ
มอบหมาย ให้ กรรมการคนหนึง หรื อบุคคลอืนไปปฏิบตั ิการอย่างหนึงอย่างใดแทนคณะกรรมการบริ ษัทก็ได้ พิจารณา และ
อนุมตั ิกิจการอืนๆ ทีสําคัญ อันเกียวกับบริษัทหรื อทีเห็นสมควรจะดําเนินกิจการนันๆ เพือให้ เกิดประโยชน์แก่บริ ษัท
เว้ น แต่เ รื องดัง ต่อ ไปนี จะกระทํ า ได้ ต่อ เมื อได้ รั บ อนุมัติ จ ากที ประชุม ผู้ถื อ หุ้น ก่ อ น ทังนี กํ า หนดให้ ร ายการที
กรรมการหรื อบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง มีส่วนได้ เสีย หรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อืนใดกับบริ ษัท
หรื อบริษัทย่อย ให้ กรรมการซึงมีสว่ นได้ เสียในเรื องนัน ไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื องนัน
• เรื องทีกฎหมายกําหนดให้ ต้องได้ มติทีประชุมผู้ถือหุ้น
• การทํารายการทีกรรมการมีส่วนได้ เสียและอยู่ในข่ายทีกฎหมาย หรื อข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้
ต้ องได้ รับอนุมตั ิจากทีประชุมผู้ถือหุ้น
• นอกจากนันในกรณีดงั ต่อไปนีจะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากทีประชุมคณะกรรมการและทีประชุมผู้ถือหุ้น
ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นทีเข้ าประชุมและมีสิทธิ ออกเสียง
ลงคะแนน
- การขายหรื อโอนกิจการของบริษัททังหมดหรื อบางส่วนทีสําคัญ
- การซือหรื อรับโอนกิจการของบริษัทอืน หรื อบริษัทเอกชนมาเป็ นของบริษัท
- การทํ า แก้ ไ ข หรื อ เลิก สัญ ญา เกี ยวกับ การให้ เช่า กิ จ การของบริ ษั ท ทังหมดหรื อ บางส่ว นที สํา คัญ การ
มอบหมายให้ บคุ คลอืนเข้ าจัดการธุรกิจของบริษัทหรื อการรวมกิจการกับบุคคลอืนโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่ง
กําไรขาดทุนกัน
- การแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิหรื อข้ อบังคับของบริษัท
- การเพิมทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรื อเลิกบริษัท
- เรื องอืนใดตามทีกฎหมายกําหนด
โดยปั จจุบนั คณะกรรมการบริ ษัทมีขอบเขต หน้ าที และความรับผิดชอบ สรุปได้ ดงั นี
• จัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สินสุดรอบระยะเวลาบัญชี
ของบริ ษัท
• จัดให้ มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้ อย 3 เดือนต่อครัง
• จัดให้ มีการทํางบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริ ษัท ณ วันสินสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริ ษัท ซึงผู้สอบบัญชี
ตรวจสอบแล้ ว และนําเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นเพือพิจารณาและอนุมตั ิ
• คณะกรรมการบริ ษัทอาจมอบอํานาจให้ กรรมการคนหนึงหรื อหลายคน หรื อบุคคลอืนใดปฏิบตั ิการอย่างหนึง
อย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัทได้ โดยอยูภ่ ายใต้ การควบคุมของคณะกรรมการบริ ษัท หรื ออาจมอบอํานาจ
เพือให้ บคุ คลดังกล่าวมีอํานาจตามทีคณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควรและภายในระยะเวลาทีคณะกรรมการ
บริ ษัทเห็นสมควร ซึงคณะกรรมการบริ ษั ทอาจยกเลิกเพิกถอนเปลียนแปลงหรื อแก้ ไขบุคคลที ได้ รับมอบ
อํานาจหรื ออํานาจนันๆ ได้ เมือเห็นสมควร ทังนี คณะกรรมการบริ ษัทอาจมอบอํานาจให้ คณะกรรมการบริ หาร
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•

•
•
•

•

มีอํานาจหน้ าทีในการปฏิบตั ิงานต่างๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอํานาจตามขอบเขตอํานาจหน้ าทีของคณะ
กรรมการบริ หาร ซึงการมอบอํานาจนันต้ องไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบอํานาจทีทําให้ คณะกรรมการบริ หาร
สามารถพิจารณาและอนุมตั ิรายการทีตนหรื อบุคคลทีอาจมีสว่ นได้ เสียหรื อมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อืน
ใดทีทํากับบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย ยกเว้ นเป็ นการอนุมัติรายการทีเป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมตั ิไว้ แล้ ว
กําหนดเป้ าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริ ษัท ควบคุมกํากับดูแลการบริ หารและ
การจัดการของคณะกรรมการบริ หาร ให้ เป็ นไปตามนโยบายทีได้ รับมอบหมาย เว้ นแต่ในเรื องดังต่อไปนี ที
คณะกรรมการบริ ษัทต้ องได้ รับมติอนุมตั ิจากทีประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดําเนินการ อันได้ แก่ เรื องทีกฎหมาย
กําหนดให้ ต้องได้ รับมติอนุมตั ิจากทีประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาโครงสร้ างการบริหารงาน แต่งตังคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้อํานวยการ และคณะกรรมการอืน
ตามความเหมาะสม
ติดตามผลการดําเนินงานให้ เป็ นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนือง
กรรมการจะต้ องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัท หรื อเข้ า
เป็ นหุ้นส่วนในห้ างหุ้นส่วนสามัญ หรื อเป็ นหุ้นส่วนไม่จํากัดความรับผิดในห้ างหุ้นส่วนจํากัด หรื อเป็ นกรรมการ
ของบริ ษัทเอกชน หรื อบริ ษัทอืนทีประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของ
บริ ษัท ไม่ว่าจะทําเพือประโยชน์ ส่วนตนหรื อเพือประโยชน์ ผ้ ูอืน เว้ นแต่จะได้ แจ้ งให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นทราบ
ก่อนทีจะมีมติแต่งตัง
กรรมการต้ องแจ้ งให้ บริ ษัท ทราบโดยไม่ชกั ช้ า หากมีส่วนได้ เสียไม่ว่าโดยตรงหรื อโดยอ้ อมในสัญญาทีบริ ษัท
ทําขึน หรื อมีการเปลียนแปลงจํานวนการถือหุ้นหรื อหุ้นกู้ในบริษัท หรื อบริษัทในเครื อ

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ( Audit Committee and Good Governance )
รายชือคณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 ประกอบด้ วย
ชือ-สกุล
1. พลตํารวจเอกจุมพล
มันหมาย
2. นางไทศิกา
ไพรสงบ
3. เรื อตรี หญิงสุรี
บูรณธนิต

ตําแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

อํานาจหน้ าทีของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมี ข อบเขต อํ า นาจ หน้ าที และความรั บ ผิ ด ชอบตามที ได้ รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท รวมทังการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท สรุปได้ ดงั นี
1. สอบทานรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและเปิ ดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชี
ภายนอกและผู้บริ หารทีรับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงินทังรายไตรมาสและประจํ าปี คณะกรรมการ
ตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ ผ้ สู อบบัญชีสอบทานหรื อตรวจสอบรายการใด ๆ ทีเห็นว่าจําเป็ นและเป็ นเรื อง
สําคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได้

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ปี 2 5 5 4

หน้ า 21

บริ ษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน)

2. สอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในทีมีความเหมาะสมและมีประสิทธิ ผล โดยสอบ
ทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน ตลอดจนพิจารณาถึงความเป็ นอิสระของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน
3. สอบทานการปฏิบตั ิงานของบริ ษัทให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายทีเกียวข้ องกับธุรกิจหลักทรัพย์
4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตังผู้สอบบัญชีของบริ ษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
โดยคํานึงถึงความน่าเชือถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริ มาณงานตรวจสอบของสํานักงานตรวจสอบ
บัญชีนัน รวมถึงประสบการณ์ ของบุคลากรทีได้ รับมอบหมายให้ ทําการตรวจสอบบัญชีของบริ ษัทรวมถึง
พิจารณาความเป็ นอิสระของผู้สอบบัญชี และมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง โดยไม่มี
ฝ่ ายจัดการเข้ าร่วม
5. พิจารณาการเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัทในกรณี ทีเกิดรายการเกียวโยงหรื อรายการทีอาจมีความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ให้ มีความถูกต้ องและครบถ้ วน
6. ปฏิ บัติ การอื นใดตามที คณะกรรมการบริ ษั ท มอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็น ชอบด้ ว ย เช่ น
ทบทวนนโยบายการบริ หารทางการเงินและการบริ หารความเสียง ทบทวนการ ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจของผู้บริ หาร ทบทวนร่ วมกับผู้บริ หารของบริ ษัทในรายงานสําคัญ ๆ ทีต้ องเสนอต่อสาธารณชนตามที
กฎหมายกําหนด ได้ แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ ายบริหาร เป็ นต้ น
7. จัดทํารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจําปี ของบริ ษัท ซึงรายงาน
ดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวควรประกอบด้ วยข้ อมูลดังต่อไปนี
- ความเห็นเกียวกับกระบวนการจัดทําและการเปิ ดเผยข้ อมูลในรายงานทางการเงินของบริ ษัทถึงความ
ถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นทีเชือถือได้
- ความเห็นเกียวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
- เหตุผลทีเชือว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทเหมาะสมทีจะได้ รับการแต่งตังต่อไปอีกวาระหนึง
- ความเห็นเกียวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรื อกฎหมายทีเกียวข้ องกับธุรกิจของบริษัท
- ความเห็นหรื อข้ อสังเกตโดยรวมทีคณะกรรมการตรวจสอบได้ รับจากการปฏิบตั ิหน้ าที
- รายการทีอาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
- รายงานอืนใดทีเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัวไปควรทราบ ภายใต้ ขอบเขตหน้ าทีและความรับผิดชอบที
ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
8. รายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้ คณะกรรมการบริ ษัททราบเป็ นประจําอย่างน้ อยไตร
มาส ละ 1 ครัง
9. ปฏิบตั ิการอืนใดตามทีคณะกรรมการของบริษัท มอบหมายด้ วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
นอกจากนี คณะกรรมการบริ ษัทได้ มีการกําหนดวาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัท
ดังต่อไปนี
• ประธานกรรมการตรวจสอบ 3 ปี
• กรรมการตรวจสอบ
3 ปี
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ทังนี เมือครบวาระการดํารงตําแหน่งแล้ ว ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบทีพ้ นจากตําแหน่ง
ตามวาระอาจได้ รับการแต่งตังให้ กลับเข้ าดํารงตําแหน่งได้ อีก
คณะกรรมการบริหาร (Executive Board of Director)
รายชือคณะกรรมการบริ หาร ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 ประกอบด้ วย
ชือ-สกุล
1.
2.
3.
4.

นายชูศกั ดิ
นางสาวเพ็ญจันทร์
นายธนกร
นางสาวธารดี

ยงวงศ์ไพบูลย์
โยธินอุปไมย
ฤทธิบนั ลือ
เพียรสัมฤทธิ

ตําแหน่ง
ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

ขอบเขต อํานาจ หน้ าทีของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ หารมี ข อบเขต หน้ า ที และความรั บ ผิดชอบการบริ ห ารงานในเรื องเกี ยวกับการดํ า เนิ น งาน
ตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัท กําหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้ างการบริ หารงาน และอํานาจการ
บริ ห ารต่ า งๆ ของบริ ษั ท หลัก เกณฑ์ ใ นการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ให้ สอดคล้ อ งกับ สภาพเศรษฐกิ จ เพื อเสนอให้ ที ประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมตั ิและ/หรื อให้ ความเห็นชอบ รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานของ
บริษัท ตามนโยบายทีกําหนด โดยปั จจุบนั คณะกรรมการบริหาร มีขอบเขต หน้ าที และความรับผิดชอบ สรุปได้ ดงั นี
1. กําหนดนโยบาย กลยุทธ์ โครงสร้ างทางการเงิน และอํานาจการบริหารต่างๆ เพือให้ สอดคล้ องและสนับสนุนต่อสภาวะ
เศรษฐกิจ
2. พิจารณาให้ ความเห็นต่อแผนการดําเนินธุรกิจและการจัดสรรงบประมาณประจําปี ตามทีกรรมการผู้จดั การ
เสนอมา เพือนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
3. กํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับภาวะของ
ธุรกิจเพือประโยชน์ตอ่ การบริหารกิจการและการดําเนินธุรกิจของบริษัทให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์และ
ข้ อบังคับของบริษัท
4. ดําเนินการอืนๆ ตามทีคณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย
5. มีอํานาจในการพิจารณาตัดสินใจดําเนินการกับธนาคารในธุรกิจปกติของบริษัท เช่น การกู้ยืมเงิน รวมถึงการ
ให้ หลักประกันต่างๆ กับธนาคาร เป็ นต้ น
6. มีอํานาจในการอนุมตั ิค่าใช้ จ่ายเพือธุรกรรมตามปกติของบริ ษัท เช่น ค่าใช้ จ่ายดําเนินงาน และค่าใช้ จ่ายใน
การขายและบริ หาร โดยมีวงเงินการอนุมตั ิรายการดังกล่าวต่อครังไม่เกินกว่ารายการละ 50 ล้ านบาท หรื อ
ตามวงเงินทีคณะกรรมการกําหนด
7. จัดสรรเงินบําเหน็จรางวัลซึงได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทแล้ ว แก่พนักงานหรื อลูกจ้ างของบริ ษัท หรื อ
บุคคลใดๆ ทีกระทํากิจการให้ บริษัท
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ทังนีคณะกรรมการบริ หารอาจมอบอํานาจหน้ าทีให้ พนักงานระดับบริ หารของบริ ษัทมีอํานาจกระทําการในเรื อง
ใดเรื องหนึงหรื อหลายเรื องตามทีคณะกรรมการบริ หารเห็นสมควรได้ การมอบอํานาจดังกล่าวข้ างต้ น คณะกรรมการ
บริหารจะต้ องปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดและระเบียบวาระต่าง ๆ ทีได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทในแต่ละครัง และต้ อง
ไม่อนุมตั ิรายการใด ๆ ทีตนเองหรื อบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ มีสว่ นได้ เสีย หรื ออาจมีความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ในลักษณะอืนใดกับบริ ษัทและบริ ษัทย่อย และจะต้ องนําเสนอรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริ ษัท
เพือให้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
นอกจากนี คณะกรรมการบริ ษัทได้ มีการกําหนดวาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการบริ หารของบริ ษัท
ดังต่อไปนี
• ประธานกรรมการบริหาร
3 ปี
• กรรมการบริหาร
3 ปี
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
รายชือคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ณ วันที 31 ธันวาคม 2554
ประกอบด้ วย
ชือ-สกุล
1.
2.
3.

นางสาวเพ็ญจันทร์
นางไทศิกา
นางสาวธารดี

โยธินอุปไมย
ไพรสงบ
เพียรสัมฤทธิ

ตําแหน่ง
ประธานคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ
กรรมการ
กรรมการ

โดยมี นางสาวภณิดา เทพยสุวรรณ เป็ นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนฯ
ขอบเขต อํานาจ หน้ าทีของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนฯ มีขอบเขต หน้ าทีสรุปได้ ดงั นี
1. กําหนดนโยบาย และหลักเกณฑ์ เพือเสนอคณะกรรมการบริ ษัท ในเรื องดังนี
- วิธีการในการสรรหากรรมการ และกรรมการผู้จดั การ
- วิธีการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อืนทีจ่ายให้ แก่คณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการชุดย่อย และ
กรรมการผู้จดั การ
2. คัดเลือกและเสนอชือบุคคลทีมีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม เพือเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท พิจารณาดังนี
- กรรมการ
- กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆทีได้ รับมอบอํานาจ หน้ าที และความรับผิดชอบโดยตรงจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ
-กรรมการผู้จดั การและรองกรรมการผู้จดั การ สําหรับตําแหน่งรองกรรมการผู้จดั การ มอบหมายให้ กรรมการ
ผู้จดั การพิจารณาเบืองต้ นเพือเสนอคณะกรรมการสรรหา ให้ ความเห็นชอบและเสนอคณะกรรมการบริษัท
พิจารณา
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3. ดูแลให้ คณะกรรมการบริ ษัท มีขนาดองค์ประกอบทีเหมาะสมกับองค์กร รวมทังการปรับเปลียนให้ สอดคล้ อง
กับสภาพแวดล้ อมทีเปลียนแปลงไป
4. ดูแลให้ กรรมการและกรรมการผู้จดั การ ได้ รับค่าตอบแทนทีเหมาะสมกับหน้ าทีและความรับผิดชอบทีได้ รับ
หมอบหมาย
5. กําหนดแนวทาง นําเสนอ และให้ ความเห็นชอบผลการประเมินการปฏิบตั ิงานของกรรมการผู้อํานวยการเพือ
พิจารณาปรับค่าตอบแทนและการจ่ายเงินรางวัลจูงใจประจําปี
6. ติดตามการทําแผนสืบทอดตําแหน่งงาน ของตําแหน่ง กรรมการผู้อํานวยการและรองกรรมการผู้อํานวยการ
เสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง
7. รายงานผลการปฏิบตั ิงานต่อคณะกรรมการบริ ษัทอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง
8. ดําเนินการอืนๆตามทีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
คณะกรรมการบริหารความเสียง
รายชือคณะกรรมการบริหารความเสียง ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 ประกอบด้ วยคณะกรรมการบริษัทและ
ผู้บริ หารดังนี
ชือ-สกุล
1.
2.
3.
4.
5.

นายชูศกั ดิ
นางไทศิกา
นายชนาธิป
นายชิดชนก
นายประวิทย์

ยงวงศ์ไพบูลย์
ไพรสงบ
ไตรวุฒิ
โท้ มะวงศ์
ฐิ ติภทั รยรรยง

ตําแหน่ง
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสียง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

โดยมี นางสาวภณิดา เทพยสุวรรณ เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสียง
ขอบเขต อํานาจ หน้ าทีของคณะกรรมการบริหารความเสียง
คณะกรรมการบริ หารความเสียง มีขอบเขต หน้ าทีสรุปได้ ดงั นี
1. กํากับดูแลให้ หน่วยงานต่างๆกําหนดแผนและดําเนินงานตามแผนการจัดการความเสียง
2. ให้ คําปรึกษา และอนุมตั ิหลักการสําหรับการวางแผนบริหารความเสียงขององค์กร และวางมาตรการในการ
ควบคุมทีเหมาะสม
3. รับผิดชอบในการประเมินความเสียง จัดทําและกํากับดูแลการดําเนินการตามแผนการจัดการความเสียงใน
ระดับองค์กร
4. เสนอเรื องแก่คณะกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการบริษัท ให้ มีการกําหนดทิศทาง วางกลยุทธ์บริหาร
ความเสียง กําหนดกรอบความเสียงทียอมรับได้ เพือการพิจารณาทบทวน หรื อ อนุมตั ิ
5. จัดให้ มีการประชุมทบทวนผลการดําเนินงานการบริหารความเสียง
พร้ อมทังรายงานผลแก่คณะ
กรรมการบริหารหรื อคณะกรรมการบริษัท
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ผู้บริหาร
รายชือผู้บริหารของบริษัท ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 ประกอบด้ วย
ชือ-สกุล
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายชูศกั ดิ
นางสาวเพ็ญจันทร์
นายธนกร
นายชิดชนก
นายประวิทย์
นางสาวธารดี

ตําแหน่ง
ยงวงศ์ไพบูลย์
โยธินอุปไมย
ฤทธิบนั ลือ
โท้ มะวงศ์
ฐิ ติภทั รยรรยง
เพียรสัมฤทธิ

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

ขอบเขต อํานาจหน้ าทีของกรรมการผู้จัดการ
ขอบเขต หน้ าที และความรับผิดชอบของ กรรมการผู้จดั การ ในการบริ หารงานในเรื องเกียวกับการดําเนินงาน
ตามปกติธุระและงานบริ หารของบริษัท สรุปได้ ดงั นี
1. ให้ มีอํานาจตัดสินใจในเรื องการดําเนินงานทีสําคัญของบริ ษัท โดยกําหนดขอบเขต ประเภท หรื อขนาดของ
ภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทางและนโยบายของบริ ษัทภายในขอบอํานาจทีได้ รับมอบหมาย รวมถึงการกํากับ
ดูแลการดําเนินงานโดยรวม ผลผลิต ความสัมพันธ์กบั ลูกค้ า และต้ องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ
2. พิจารณาเรื องการจัดซือจัดจ้ าง โดยการจัดซือวัตถุดิบในการผลิตครังละจํานวนไม่เกิน 10,000 ตัน หากเกิน
จากจํานวนทีสามารถอนุมตั ิให้ นําเสนอเพือขออนุมตั ิต่อทีประชุมคณะกรรมการบริ หารต่อไป ตลอดจนเรื อง
การลงทุนขยายงาน รวมถึงการซือขายสินทรัพย์ถาวรของบริษัท เพือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
3. มีอํานาจกระทําการและแสดงตนเป็ นตัวแทนของกิจการต่อบุคคลภายนอกในกิจการทีเกียวข้ องและเป็ น
ประโยชน์ตอ่ กิจการ
4. พิจารณาเรื องการระดมทุนของบริษัทเพือนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
5. อนุมตั ิการแต่งตังทีปรึกษาด้ านต่าง ๆ ทีจําเป็ นต่อการดําเนินงานของกิจการ
6. ดําเนินกิจการทีเกียวข้ องกับการบริหารงานโดยทัวไปของกิจการ
7. พิจารณาอนุมตั ิแผนการปฏิบตั ิของแต่ละฝ่ ายงานของบริ ษัท และพิจารณาอนุมตั ิคําขอจากฝ่ ายงานต่าง ๆ
ของบริษัททีเกินอํานาจสังการของฝ่ ายงานนัน
ทังนี การมอบอํานาจดังกล่าวข้ างต้ น กรรมการผู้จดั การจะต้ องปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดและระเบียบวาระต่าง ๆ ที
ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัทในแต่ละครัง และต้ องไม่อนุมตั ิรายการใด ๆ ทีตนเองหรื อบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ เสีย หรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในลักษณะอืนใดกับบริ ษัทและบริ ษัทย่อย และ
จะต้ องเปิ ดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพือให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณา การอืนใดนอกเหนือจากที
กล่าวมาข้ างต้ น กรรมการผู้จดั การไม่สามารถกระทําได้ เว้ นแต่จะได้ รับมอบหมายจากทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเป็ น
คราว ๆ ไป
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ค่ าตอบแทนกรรมการทีเป็ นตัวเงิน ในปี 2554
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2554 เมือวันที 27 เมษายน 2554 ทีผ่านมา ทีประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิเงิน
ค่าตอบแทน ของคณะกรรมการบริษัทในวงเงิน 4,000,000.- บาท ซึงเป็ นอัตราเดียวกันกับปี 2553 โดยบริษัทฯ ได้ จ่าย
ค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัททีมิใช่ผ้ บู ริหาร 5 ท่านคือ
ชือ-นามสกุล

ค่าเบียประชุม (บาท) 2553

1.พลตํารวจเอก จุมพล มันหมาย
2.นายวีระชัย สุธีรชัย
3.เรื อตรี หญิงสุรี บูรณธนิต
4.นางไทศิกา ไพรสงบ
5.นายชนาธิป ไตรวุฒิ

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

ค่าเบียประชุม (บาท) 2554
360,000
360,000
120,000
120,000
72,000

คณะกรรมการของบริ ษัทอีก 4 ท่านไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ เนืองจากกรรมการทัง 4 ท่านเป็ น
ผู้บริหาร ดังนันจึงได้ รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริ หาร รายละเอียดดังนี
หน่วย : พันบาท
ปี 2553
ปี 2554
รายละเอียด
เงินเดือนและโบนัส
เงินเดือนและโบนัส
กรรมการบริษัท – ทีเป็ นผู้บริหาร ( 4 คน)
8,507.00
9,446.75
ผู้บริ หาร ( 2 คน)
2,355.00
3,513.15
รวม
10,862.00
12,959.90
ค่ าตอบแทนอืนสําหรั บกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี –
บุคลากร
จํานวนพนักงานทังหมดของบริษัท และบริษัทย่อย ณ วันที 31 ธันวาคม 2553 และ 2554 มีจํานวนทังสิน 305
คน และ 401 คน (ไม่รวมผู้บริหาร) ประกอบด้ วยพนักงานตามสายงานดังนี
ฝ่ าย
จํานวนพนักงานประจํา(คน)2553 จํานวนพนักงานประจํา(คน)2554
1. ฝ่ ายสํานักงาน
120
137
2. ฝ่ ายโรงงาน
185
264
รวม
305
401
ทังนีในระยะเวลา 3 ปี ทีผ่านมา บริษัทไม่มีข้อพิพาทด้ านแรงงานใดๆ
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ค่ าตอบแทนพนักงาน
ค่าตอบแทนรวมของพนักงานทีไม่ใช่ผ้ บู ริหารของบริษัท และบริ ษัทย่อย (รวมเข้ าออกระหว่างปี ) ในปี 2553 และ
2554 เป็ นจํานวน 67.90 ล้ านบาท และ 81.90 ล้ านบาทตามลําดับ โดยเป็ นค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน โบนัส ค่าแรง ค่า
ล่วงเวลา ค่าครองชีพ และเงินสมทบกองทุนสํารองเลียงชีพ
นโยบายการพัฒนาบุคลากร
บริ ษัทมีนโยบายในการพัฒนาพนักงาน โดยมีการจัดอบรมภายใน และการส่งอบรมภายนอกอย่างสมําเสมอ เพือ
เพิมศักยภาพให้ กบั พนักงานของบริษัทให้ มีความรู้ความสามารถเพิมขึนในทุกๆด้ าน อีกทังยังมีระบบการถ่ายทอดงานแบบ
พีเลียงให้ กบั พนักงานทีเพิงเข้ าทํางานใหม่โดยให้ พนักงานรุ่ นเก่าเป็ นพีเลียงให้ พนักงานรุ่ นใหม่ในการเรี ยนรู้ งาน ซึงจะทํา
ให้ พนักงานของบริ ษัทสามารถปฏิบตั ิหน้ าทีของตนได้ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อีกทังสามารถพัฒนาองค์กรให้ มี
ศักยภาพในการแข่งขันทังในระดับประเทศและภูมิภาค รวมทังมีนโยบายในการให้ ผลตอบแทนกับพนักงานในอัตราที
เหมาะสมเพือจูงใจและรักษาให้ พนักงานทํางานกับบริษัทในระยะยาว
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รายงานการปฎิบตั ติ ามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี
คณะกรรมการบริ ษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ได้ ให้ ความสําคัญในการกํากับดูแลกิจการทีดีของ
บริ ษัท โดยยึดถือแนวทางดังกล่าวเป็ นหลักในการประกอบธุรกิจและการวางนโยบายต่างๆ เพือให้ การปฏิบตั ิหน้ าทีเป็ นไป
ด้ วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซือสัตย์สจุ ริ ต อันจะส่งผลให้ กิจการสามารถเจริ ญก้ าวหน้ าไปอย่างมีประสิทธิภาพ
โปร่ งใส อันจะทําให้ เกิดความเชือมันในกลุ่มผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ทีเกียวข้ องทุกฝ่ าย ซึงในปั จจุบนั บริ ษัทได้ มีการปฏิบตั ิ
ตามหลักการดังกล่าวใน 5 หมวดดังต่อไปนี
หมวดที 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
1.1 การแต่ งตังคณะกรรมการ
ตามข้ อบังคับของบริษัท ได้ กําหนดไว้ วา่ ในการแต่งตังคณะกรรมการบริ ษัท ให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนีงมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึงหุ้นต่อหนึงเสียงตามจํานวนหุ้นทีตนถือ
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้ องใช้ คะแนนเสียงทีมีอยู่ทังหมดตาม (1) เลือกตังบุคคลคนเดี ยวหรื อหลายคนเป็ น
กรรมการได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึงได้ รับคะแนนสูงสุดตามลําดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับการเลือกตังเป็ นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการทีจะ
พึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครังนัน ในกรณีทีบุคคลซึงได้ รับการเลือกตังในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน
เกินจํานวนกรรมการทีจะพึงมี หรื อจะพึงเลือกตังในครังนัน ให้ ผ้ เู ป็ นประธานเป็ นผู้ออกเสียงชีขาด
นอกจากนีในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ทีผ่านมา บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นทีมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนสามารถเลือกตังกรรมการเป็ นรายบุคคล
1.2 สิทธิเกียวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
ก่ อนวันประชุม
(1) บริษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นใช้ สิทธิเสนอระเบียบวาระการประชุมและชือบุคคลเพือเข้ ารับการเลือกตังเป็ น
คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้ าก่อนวันประชุม 60 วัน โดยได้ ดําเนินการแจ้ งถึงหลักเกณฑ์การเสนอดังกล่าวไว้
อย่างละเอียดบนเว็บไซต์ของบริ ษัทที www.asiametal.co.th และประกาศผ่านช่องทางการแจ้ งข่าวของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทังได้ จดั ทําแบบฟอร์ มเพืออํานวยความสะดวกแก่ผ้ ถู ือหุ้นในการเสนอ
ระเบียบวาระการประชุมและชือบุคคลดังกล่าว อย่างไรก็ตามในปี 2554 นี ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดเสนอวาระ
การประชุมและเสนอชือบุคคลเพือเข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็ นกรรมการดังกล่าว
(2) บริ ษั ท ได้ จัด ส่ ง หนัง สื อ เชิ ญ ประชุม ผู้ถื อ หุ้น ที กํ า หนดระเบี ย บวาระการประชุม และระบุค วามเห็ น ของ
คณะกรรมการในแต่ละวาระ พร้ อมเอกสารประกอบวาระการประชุม ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นล่วงหน้ าเป็ นระยะเวลาไม่
น้ อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น รวมทังนําเสนอข้ อมูลดังกล่าวทังหมดไว้ บนเว็บไซต์ของบริ ษัทใน
หัวข้ อ “ข้ อมูลสําหรับนักลงทุน” เป็ นระยะเวลาล่วงหน้ า 30 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ตามแนวทางของ
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AGM Checklists เพือเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีเวลาศึกษาข้ อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้ าก่อนได้ รับ
ข้ อมูลดังกล่าวในรูปแบบเอกสาร
(3) เพือเป็ นการอํานวยความสะดวกในการประชุม สําหรับผู้ถือหุ้นทีไม่สามารถมาเข้ าร่ วมประชุมได้ ด้วยตนเอง
บริ ษัทได้ แนบแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. ไปพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุม เพือให้ ผ้ ถู ือหุ้นทัง
ในประเทศและต่างประเทศสามารถมอบฉันทะให้ ผ้ ูอืนมาร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน หรื อ
สามารถมอบอํานาจให้ กรรมการอิสระทีบริษัทแต่งตังให้ เป็ นตัวแทนรับมอบฉันทะ
(4) นอกจากการส่งหนังสือเชิญประชุมให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นแล้ ว เพือเป็ นการเพิมช่องทางในการรับรู้ ข้อมูล บริ ษัทได้
ดําเนินการลงโฆษณาบอกกล่าวเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์ เป็ นระยะเวลาติดต่อกัน 3 วัน และ
ล่วงหน้ า 3 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้ อกําหนดของพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
รวมทังเผยแพร่ หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้ บนเว็บไซต์ของบริ ษัทในหัวข้ อ “ข้ อมูล
สําหรับนักลงทุน” ด้ วย
ในวันประชุม
(1) บริ ษัทได้ อํานวยความสะดวกแก่ผ้ ูถือหุ้นทังในเรื องของสถานทีจัดประชุมทีสะดวกต่อการเดินทาง การ
เตรี ยมหนังสือเชิญประชุมเผือสําหรับผู้ถือหุ้นทีไม่ได้ นําเอกสารมาด้ วย การจัดให้ มีจอรับภาพเพือรองรับการ
นําเสนอวาระต่างๆ เป็ นรูปแบบของ PowerPoint ทําให้ เกิดความสะดวกและความน่าสนใจในการพิจารณา
แต่ละวาระ และการจัดเตรี ยมไมโครโฟน เพือรองรับการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีสิทธิซกั ถาม เสนอแนะ หรื อ
แสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ได้ อย่างเหมาะสม รวมทังการจัดโต๊ ะรั บลงทะเบียน โดยมีเจ้ าหน้ าที
ปฏิบตั ิงาน เพืออํานวยความสะดวกสําหรับการลงทะเบียนและการตรวจสอบเอกสาร
(2) คณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ หารได้ ตระหนักถึงความสําคัญในการ
เข้ าร่วมประชุมและถือเป็ นหน้ าทีและความรับผิดชอบในเรื องดังกล่าว ทําให้ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี ที
ผ่านมานัน มีคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ หาร และผู้บริ หารทีมีอํานาจ
สูงสุดของฝ่ ายการเงินและบัญชี เข้ าร่ วมทังหมดยกเว้ นประธานกรรมการตรวจสอบทีติดภารกิจด่วน ไม่
สามารถเดินทางมาร่วมประชุมได้
(3) ก่อนเริมการพิจารณาประเด็นต่างๆ ตามทีระบุไว้ ในหนังสือเชิญประชุม บริ ษัทได้ กําหนดให้ เลขานุการบริ ษัท
ชีแจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนใน แต่ละวาระ รวมถึงการแจ้ งจํานวนผู้ถือหุ้นทีมาเข้ าร่ วมประชุมและ
จํานวนหุ้นทังหมดทีมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(4) เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น และซักถามต่อคณะกรรมการบริ ษัท ในแต่
ละวาระตามระเบียบวาระการประชุม
ภายหลังการประชุม
(1) นอกจากการแจ้ งมติทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ผ่านทางระบบข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยแล้ วนัน บริ ษัทยังได้ เผยแพร่ไว้ บนเว็บไซต์ของบริ ษัทเพือให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถตรวจสอบความถูกต้ องของ
มติดงั กล่าวได้ นอกจากนียังเป็ นช่องทางการรับรู้ ข้อมูลข่าวสารของผู้ถือหุ้นทีไม่สามารถมาเข้ าร่ วมประชุม
ด้ วยตนเองและนักลงทุนอืนๆ อีกด้ วย
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(2) บริษัทได้ จดั ทํารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี และเผยแพร่ไว้ บนเว็บไซต์ของบริ ษัทภายใน14 วัน
นับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
1.3 สิทธิในการได้ รับเงินปั นผล
บริษัทมีการกําหนดนโยบายการจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ของกําไรสุทธิ
ภายหลังการจัดสรรกําไรสุทธิดงั กล่าวเป็ นเงินทุนสํารองตามกฎหมาย ซึงบริ ษัทจะต้ องจัดสรรกําไรเป็ นเงินทุนสํารองตาม
กฎหมายเท่ากับร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนทีชําระแล้ วซึงปั จจุบนั บริ ษัทมีการกันเงินสํารองไว้ แล้ วจํานวน 43.83 ล้ าน
บาทยังขาดอีกจํานวน 4.10 ล้ านบาท จึงจะครบตามกฎตามทีก๐หมายกําหนด สําหรับการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะจ่าย
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นซึงมีรายชือปรากฏในวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นทีกําหนดโดยมติของคณะกรรมการบริ ษัทและผ่าน
การอนุมตั ิจากทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี นันๆแล้ ว
นอกจากนี ในกรณีทีบริ ษัทได้ รับแจ้ งจากบริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เรื องเช็คเงินปั น
ผลตีคืน บริ ษัทจะดําเนินการจัดทําหนังสือแจ้ งต่อผู้ถือหุ้นทียังไม่ได้ รับเช็คดังกล่าว เพือเป็ นการติดตามและช่วยรักษาสิทธิ
ของผู้ถือหุ้นท่านนันๆทีผ่านมายังไม่มีกรณีทีผู้ถือหุ้นไม่ได้ รับเงินปั นผล
1.4 สิทธิในการรั บข่ าวสารข้ อมูลของกิจการอย่ างเพียงพอ
บริ ษัทได้ ดําเนินการเผยแพร่ข่าวสารต่างๆ ทีสําคัญ อาทิเช่น ผลการดําเนินงาน หรื องบการเงิน เป็ นต้ น ผ่าน
ทางระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนียังได้ เผยแพร่ ไว้ บนเว็บไซต์ของบริ ษัทในหัวข้ อข่าวสารแจ้ ง
ตลาดหลักทรัพย์ และบริ ษัทได้ จดั ตังหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพือทําหน้ าทีติดต่อสือสารกับนักลงทุน นักวิเคราะห์
รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทีเกียวข้ อง โดยสามารถติดต่อได้ ทีหมายเลข :
โทรศัพท์
:
02 383 4100 ต่อ 109
โทรสาร
:
02 383 4102
หมวดที 2 การปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
(1) การจัดทําหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2554 บริ ษัทได้ ดําเนินการปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นในประเทศ
และผู้ถือหุ้นต่างชาติอย่างเท่าเทียมกัน โดยได้ จดั ทําหนังสือเชิญประชุมดังกล่าวและเอกสารประกอบการ
พิจารณาวาระต่างๆ เป็ นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
(2) บริ ษัทได้ จัดทําหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และแบบ ค. เพือให้ ผ้ ถู ือหุ้นทังในประเทศและต่างประเทศทีไม่
สามารถมาเข้ าร่วมประชุมได้ สามารถมอบฉันทะให้ แก่บคุ คลอืนหรื อกรรมการอิสระทีบริ ษัทเสนอให้ เป็ นผู้รับ
มอบฉันทะมาเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ และได้ อํานวยความสะดวกโดยให้ ผ้ ถู ือหุ้น
สามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวได้ จากเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้ าก่อนการประชุม 30 วัน
(3) บริษัทจะไม่มีการเพิมวาระการประชุมโดยไม่ได้ แจ้ งผู้ถือหุ้นล่วงหน้ า
(4) บริ ษัทกําหนดให้ กรรมการและผู้บริ หารต้ องรายงานให้ บริ ษัททราบถึงการมีสว่ นได้ เสียของตนหรื อของบุคคล
ทีมีความเกี ยวข้ อง ซึงเป็ นส่วนได้ เสียทีเกี ยวข้ องกับการบริ หารจัดการกิจการของบริ ษัทตามที ระบุไว้ ใ น
มาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที4) พ.ศ. 2551 และกําหนดให้ มี
การทบทวนการรายงานฯภายในเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี และ/หรื อ ทุกครังทีมีการเปลียนแปลงข้ อมูล โดย
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ให้ ส่งรายงานถึงฝ่ ายเลขานุการบริ ษัท ภายใน 7 วันทําการ ทังนี ยังได้ ขยายผลไปยังพนักงานระดับจัดการ
ของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย ตังแต่ผ้ จู ดั การแผนกขึนไป เพือให้ คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมของ
บริ ษัท ทีอาจมีความขัดแย้ งของผลประโยชน์และสามารถตัดสินใจเพือประโยชน์ของบริ ษัทโดยรวมได้ ทังนี
กรรมการและผู้บ ริ หารที มี ส่ว นได้ เสียกับ ธุรกรรมที ทํ า กับ บริ ษั ท จะไม่มีส่ว นร่ วมในการตัดสิน ในการทํ า
ธุรกรรมดังกล่าว
(5) คณะกรรมการบริ ษัทได้ ตระหนักถึงความสําคัญของการป้ องกันข้ อมูลภายในของบริ ษัทไปใช้ เพือประโยชน์
ส่วนตนเป็ นอย่างยิง จึงมีนโยบายให้ มีการเก็บรักษาข้ อมูลซึงยังมิได้ เปิ ดเผยต่อประชาชนไว้ เป็ นความลับ
โดยกําหนดให้ รับรู้เฉพาะผู้มีสว่ นเกียวข้ องเท่านัน
ทังนี บริ ษั ท ได้ แ จ้ ง ให้ ก รรมการและผู้บ ริ ห ารทุก คนรั บ ทราบถึง ภาระหน้ า ที ในการรายงานการถื อ ครอง
หลักทรั พ ย์ ใ นบริ ษั ท ของตน รวมถึง คู่ส มรสและบุตรที ยัง ไม่บรรลุนิ ติภ าวะ ตลอดจนรายงานการเปลียนแปลงการถื อ
หลักทรั พย์ ต่อสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แล้ ว อีกทัง บริ ษัทได้ ห้ามมิให้ กรรมการและผู้บริ หาร รวมถึงคู่
สมรสและบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ทําการซือ ขาย โอน หรื อรับโอนหลักทรัพย์ของบริ ษัทโดยใช้ ข้อมูล
ภายในซึงยังมิได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณชน สําหรับกรณีทีกรรมการ ผู้บริ หาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะทํา
การซือ ขาย โอน หรื อรับโอนหลักทรัพย์ของบริ ษัททีไม่เข้ าข่ายกรณีข้างต้ นให้ รายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาด
หลักทรัพย์ทกุ ครังทีทําการซือ ขาย โอน หรื อรับโอนหลักทรัพย์ดงั กล่าวภายใน 3 วันนับแต่วนั ทีเกิดรายการขึน พร้ อมทังส่ง
สําเนารายงานนีให้ กบั เลขานุการบริ ษัทเพือเก็บเป็ นหลักฐานทุกครัง ทังนี หากกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัท นํา
ข้ อมูลภายในของบริ ษัทไม่ว่าจะเป็ นเรื องใดๆ ไปใช้ เพือประโยชน์ส่วนตนและการกระทําดังกล่าวก่อให้ เกิดความเสียหายแก่
บริษัท บริษัทจะพิจารณาดําเนินการทางกฎหมายตามความเหมาะสมต่อไป
หมวดที 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย
บริ ษัทได้ ตระหนักถึงสิทธิและความสําคัญของผู้มีส่วนได้ เสียทังในส่วนของ ลูกค้ า, พนักงาน, คู่ค้า, ผู้ถือหุ้น
หรื อ ผู้ลงทุน, เจ้ าหนี , คู่แข่ง และให้ ความสําคัญกับความรับผิดชอบต่อสิงแวดล้ อมและสังคม ชุมชนทีบริ ษัทตังอยู่
รวมทังสังคม และภาครัฐ โดยในปี 2554 บริ ษัทฯได้ เพิมแนวปฏิบตั ิทีดี โดยการกําหนดนโยบายในเรื อง ห้ ามผู้บริ หารและ
พนักงาน นําซอฟแวร์ ทีผิดกฎหมายมาใช้ และห้ ามคัดลอกซอฟท์แวร์ ลิขสิทธิ การไม่เกียวข้ องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน
การส่งเสริ มให้ พนักงานมีการใช้ ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า เอาใจใส่และปฏิบตั ิงานด้ วยจิตสํานึกถึงความ
ปลอดภัยและคํานึงถึงสิงแวดล้ อม ส่งเสริ มให้ พนักงานและผู้มีส่วนได้ เสียของบริ ษัทมีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุมชนและ
สังคม อย่างต่อเนือง โดยสามารถสรุปได้ ดงั ต่อไปนี
(1) ลูกค้ า ด้ วยแนวคิดการยึดถือลูกค้ าเป็ นศูนย์กลางทีบริ ษัทพร้ อมให้ บริ การตอบสนองความต้ องการอย่าง
ครอบคลุมรอบด้ าน โดยการให้ คําแนะนํา แก้ ปัญหา ช่วยเหลือในการจัดหาสินค้ า สร้ างสรรค์บริ การรูปแบบ
ใหม่ๆ คิดค้ นทางเลือกทีหลากหลายแก่ลกู ค้ า เพิมคุณค่าให้ กบั ผลิตภัณฑ์เหล็ก ซึงเป็ นการเปลียนมุมมอง
ใหม่ในการทําธุรกิจเหล็ก ภายใต้ ระบบการบริ หารจัดการ ทีรองรับความต้ องการอย่างครบครัน ทังการผลิต
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เทคโนโลยีทีทันสมัย การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ การจัดส่งทีรวดเร็วตรงต่อเวลาสอดคล้ องกับแผนการ
ผลิตของลูกค้ าเพือสร้ างความมันใจและความสะดวกสบายแก่ลกู ค้ า
(2) พนักงาน เนืองจากศักยภาพของพนักงานเป็ นหนึงในโครงสร้ างสําคัญสูงสุดทีทําให้ ทุกความคิดและทุก
จินตนาการเป็ นจริ ง ดังนันบริ ษัทจึงมุ่งมันในการพัฒนาคนของบริ ษัทให้ เป็ นมืออาชีพ มีค่านิยมทังวิธีคิดและ
วิ ธี ป ฏิ บัติ ที มุ่ ง มั นสู่ค วามสํ า เร็ จ น่ า เชื อถื อ และเป็ นที ไว้ วางใจ พร้ อมตอบสนองทุ ก ความต้ องการ
ขณะเดียวกันบริ ษัทยังเน้ นสร้ างพนักงานให้ มีความรู้ ประสบการณ์ มีความเชียวชาญพร้ อมให้ คําปรึ กษา
และเรี ยนรู้สงใหม่
ิ ๆ ตลอดเวลา ด้ วยการจัดการอบรมและพัฒนาฝี มืออย่างสมําเสมอ
(3) คู่ค้า บริ ษัทมีนโยบายทีจะสร้ างความสัมพันธ์อนั ดีต่อคู่ค้า รวมทังปฏิบตั ิต่อคู่ค้าอย่างเป็ นธรรม เป็ นไปตาม
เงือนไขทางการค้ า และ/หรื อข้ อตกลงระหว่างกัน ทังนีก็เพือทีจะพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพให้ ยงยื
ั นบน
ึ นและกัน
รากฐานแห่งผลประโยชน์ซงกั
(4) ผู้ถือหุ้น บริ ษัทมุ่งมันทีจะขยายการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนืองและยังยืนจนสามารถก้ าวขึนเป็ นบริ ษัทชัน
นําในอุตสาหกรรมเหล็ก ถึงแม้ ในปี ทีผ่านมาจะมีปัญหาทางเศรษฐกิจจากปั จจัยหลายอย่างก็ตาม ทังนีก็เพือ
สร้ างความมันใจและมูลค่าเพิมให้ กบั ผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมถึงการจัดให้ มีช่องทางให้ ผ้ ถู ือหุ้น/ ผู้มีส่วนได้
เสีย ติดต่อ/ ร้ องเรี ยน ต่อกรรมการอิสระ และยังได้ กําหนดให้ มีช่องทางการรับข้ อร้ องเรี ยนด้ านธรรมาภิบาล
จากพนักงาน ผ่านเลขานุการบริ ษัท โดยนําเสนอรายงานด้ านธรรมาภิบาลต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ
ธรรมาภิบาลเป็ นรายไตรมาส
(5) เจ้ าหนี บริ ษัทปฏิบตั ิตามเงือนไขของการกู้ยืมเงินตามข้ อตกลง และให้ ข้อมูลทางการเงินทีถูกต้ องรวมทังมี
การจ่ายชําระหนีตรงตามเวลาทุกครัง
(6) คู่แข่ง บริ ษัทดําเนินธุรกิจตามกรอบกติกาการแข่งขันทีเป็ นธรรมและไม่ทําลายชือเสียงหรื อก่อให้ เกิดความ
เสียหายโดยไม่ชอบต่อคูแ่ ข่ง
คณะกรรมการบริษัทได้ ให้ ความสําคัญกับการพัฒนาและรับผิดชอบต่อสังคม ควบคู่
(7) ชุมชนและสังคม
ไปกับการดําเนินธุรกิจ ด้ วยสํานึกดีว่าธุรกิจ จะดํารงอยู่ได้ ต้ องมีพืนฐานมาจากสังคมและสิงแวดล้ อมที
เจริ ญเติบโตอย่างมันคง จึงผลักดันให้ เกิดกิจกรรมต่างๆ เพือการพัฒนาและเป็ นมิตรต่อสิงแวดล้ อมในด้ าน
การผลิต สภาพแวดล้ อมในการทํางาน สถานทีทํางานและชุมชนรอบข้ าง การดูแลความปลอดภัย การ
คํานึงถึงสุขภาพกายและสุขภาพจิตของพนักงาน รวมทังการสร้ างกิจกรรมเพือรับผิดชอบต่อสังคม
(7) ภาครัฐ บริ ษัทบริ ษัทปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้ อกําหนดต่างๆ ของภาครัฐ อย่างเคร่ งครั ด
พร้ อมทังให้ ความร่ วมมื อในด้ านการให้ ข้อมูลข่าวสารเกี ยวกับการดําเนิ นธุรกิจของกิจการ และการร่ วม
กิจกรรมต่างๆ ตามทีหน่วยงานของภาครัฐจัด
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หมวดที 4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
(1) คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ ดูแ ลให้ มีก ารเปิ ดเผยข้ อ มูล สํา คัญ ที เกี ยวข้ อ งกับ บริ ษั ท ทังข้ อ มูล ทางการเงิ น ที
ตรวจสอบแล้ วจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทีเป็ นอิสระซึงเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีทีรับรองโดยทัวไป
และข้ อมูลทีไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน เช่น ข้ อมูลค่าตอบแทนกรรมการ, จํานวนครังของกรรมการทีเข้ าร่ วม
ประชุม,ขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการชุดต่างๆ, ข้ อมูลการทํารายการระหว่างกัน และนโยบาย
การกํากับดูแลกิจการของบริ ษัท เป็ นต้ น ตามข้ อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลัก ทรั พ ย์ และตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ง ประเทศไทย รวมถึง ข้ อ มูล อื นๆ ที เกี ยวข้ อ ง อย่า งถูก ต้ อ ง
ครบถ้ วน ทันเวลา โปร่ งใส เพือให้ นกั ลงทุนและผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ ายของบริ ษัท ได้ รับสารสนเทศอย่างเท่า
เที ยมกัน โดยผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรั พ ย์ แ ห่งประเทศไทย, แบบแสดงรายการข้ อ มูลประจํ า ปี ,
รายงานประจําปี และเว็บไซต์ของบริ ษัทที www.asiametal.co.th รวมทังการแต่งตังเลขานุการบริ ษัทเพือ
เป็ นผู้ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า และเก็ บ รั ก ษาข้ อมูล ดัง กล่ า ว และให้ ข้ อมูล ที ถู ก ต้ องต่ อ นั ก ลงทุ น , ผู้ ถื อ หุ้น ,
นักวิเคราะห์ และผู้มีสว่ นได้ เสีย
(2) นโยบายค่าตอบแทนกรรมการได้ กําหนดไว้ อย่างชัดเจนและโปร่ งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับ
อุตสาหกรรมเดียวกัน ซึงได้ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและได้ ขออนุมตั ิจากที
ประชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น แล้ ว ทังนี รายละเอี ย ดค่า ตอบแทนกรรมการและผู้บ ริ ห ารได้ เ ปิ ดเผยไว้ ใ นหัว ข้ อ
โครงสร้ างการจัดการ
หมวดที 5 ความรั บผิดชอบของคณะกรรมการ
1. โครงสร้ างคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัท ณ สินปี 2554 มีจํานวนทังหมด 9 ท่าน แบ่งเป็ นกรรมอิสระและกรรมการตรวจสอบ
จํ า นวน 3 ท่ า น ซึ งเป็ นไปตามข้ อกํ า หนดของตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย โดยเป็ นผู้ที มี ค วามรู้
ความสามารถ, ประสบการณ์ และทักษะทีเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท โดยคณะกรรมการ
บริษัทได้ รับความเห็นชอบจากทีประชุมผู้ถือหุ้นให้ ดํารงตําแหน่งดังกล่าว สําหรับรายละเอียดทีเกียวข้ องและ
ขอบเขต หน้ าที และความรับผิดชอบปรากฏอยูใ่ นหัวข้ อโครงสร้ างและการจัดการ
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ประกอบด้ วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
เป็ นกรรมการอิสระผู้ไม่มีส่วนได้ เสียและไม่มีความสัมพันธ์ เกียวข้ องใดๆ กับบริ ษัท, คณะกรรมการบริ ษัท,
คณะกรรมการบริ ห าร, ผู้ถื อ หุ้นรายใหญ่ และผู้ที เกี ยวข้ อ งกับ บุคคลดัง ทีได้ กล่าวมา โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบทัง 3 ท่าน เป็ นผู้มีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอทีจะทําหน้ าทีในการสอบทานความน่าเชือถือ
ของงบการเงิน สําหรับรายรายละเอียดทีเกียวข้ องและขอบเขต หน้ าที และความรับผิดชอบปรากฏอยู่ใน
หัวข้ อโครงสร้ างการจัดการ
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คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ประกอบด้ วยประธานกรรมการและกรรมการอีก 2 ท่าน รวม
เป็ น 3 ท่าน โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนทัง 3 ท่าน เป็ นผู้มีความรู้ และประสบการณ์
เพียงพอทีจะทําหน้ าทีในการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนฯ
คณะกรรมการบริ หารความเสียง ประกอบด้ วยประธานกรรมการ และกรรมการอีก 4 ท่าน รวมเป็ น 5 ท่าน
โดยคณะกรรมการบริ หารความเสียงทัง 5 ท่าน เป็ นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอทีจะทําหน้ าทีในการ
บริหารความเสียงและป้องกันความเสียหายทีจะเกิดขึนได้
คณะกรรมการบริ ห าร ประกอบด้ ว ยประธานกรรมการ และกรรมการอี ก 3 ท่า น รวมเป็ น 4 ท่า น โดย
คณะกรรมการบริ หารของบริ ษัททัง 4 ท่าน เป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ เพียงพอทีจะทํา
หน้ าที ในการบริ ห ารบริ ษั ท ให้ มี ค วามมังคง ก้ าวหน้ า มี ศัก ยภาพในการแข่ ง ขั น กับ บริ ษั ท อื นๆที อยู่ใ น
อุตสาหกรรมเดียวกัน
2. การกําหนดวาระกรรมการ
ตามข้ อ บัง คับ ของบริ ษั ท ข้ อ ที 13 กํ า หนดให้ ในการประชุมสามัญ ประจํ า ปี ทุกครั ง ให้ กรรมการออกจาก
ตําแหน่งหนึงในสาม และถ้ าจํานวนกรรมการทีจะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ ทีสุดกับส่วน
หนึงในสาม โดยให้ กรรมการคนทีอยู่ในตําแหน่งนานทีสุดนันเป็ นผู้ออกจากตําแหน่งและกรรมการทีจะออกตามวาระนีอาจ
ได้ รับเลือกเข้ ามาดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได้
3. คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระของบริ ษัทมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระในประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนที ทจ.4/2552 เรื อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายหุ้นทีออกใหม่ (ฉบับที 2)
4. ภาวะผู้นําและวิสัยทัศน์
คณะกรรมการของบริ ษั ท มี ภ าวะผู้นํ า วิ สัยทัศน์ และมี ความเป็ นอิ สระในการตัดสิ นใจ กํ าหนดนโยบาย
วางเป้าหมาย พัฒนาแผนธุรกิจ และพิจารณางบประมาณ เพือประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหุ้นและการเติบโตของบริ ษัท และมี
การทบทวนแผนเป็ นประจําทุกปี เพือให้ ได้ ตามเป้าหมายธุรกิจทีวางไว้
5. ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
เพือป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการได้ ดแู ลอย่างรอบคอบเมือเกิดรายการทีอาจมีความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ รวมทังกําหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ ผ้ บู ริ หารและผู้ทีเกียวข้ องนําข้ อมูลภายในของบริ ษัท
ไปใช้ เพือประโยชน์สว่ นตนดังนี
• รายการทีอาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ : คณะกรรมการได้ ทราบถึงรายการทีมี ความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ รายการทีเกียวโยงกัน และได้ พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครัง รวมทังมีการปฏิบตั ิ
ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ โดยราคาและเงือนไขเสมือนทํารายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length
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Basis) และได้ เปิ ดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สญ
ั ญา เหตุผล/ความจําเป็ น ไว้ ในรายงานประจําปี และแบบ
56-1 ต่อไปในหัวข้ อรายการระหว่างกัน
• การดูแลเรื องการใช้ ข้อมูลภายใน :
คณะกรรมการกําหนดให้ ผ้ บู ริหารรายงานการเปลียนแปลงการถือหลักทรัพย์ตอ่ สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ห้ ามไม่ให้
ผู้บริ หารหรื อหน่วยงานทีได้ รับทราบข้ อมูลภายในเปิ ดเผยข้ อมูลภายในแก่บคุ คลภายนอกหรื อบุคคลทีไม่มีหน้ าทีเกียวข้ อง
และไม่ซือขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนทีงบการเงินเผยแพร่ตอ่ สาธารณชน
6.จริยธรรมธุรกิจ
บริ ษัทได้ กําหนดข้ อพึงปฏิบัติเกี ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ ายบริ หาร และพนักงาน เพือให้
ผู้เกียวข้ องยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิหน้ าทีตามภารกิจของบริ ษัทด้ วยความซือสัตย์ สุจริ ต และเทียงธรรม ทังการ
ปฏิบตั ิตอ่ บริ ษัท ผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ สาธารณชนและสังคม ซึงบทบาทและหน้ าทีดังกล่าวได้ มีการกําหนดไว้ ในขอบเขต
อํานาจ หน้ าทีของคณะกรรมการบริ ษัท กรรมการผู้จัดการ รวมทังข้ อบังคับในการทํางานของบริ ษัท ซึงได้ มีการกําหนด
บทลงโทษทางวินยั ไว้ ด้วยและในปี 2554 คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ ปรับปรุ งนโยบายการกํากับดูแลกิจการและจริ ยธรรม
ธุรกิจฯ เพือให้ สอดคล้ องกับแนวปฏิบตั ิทีดี ดังนี
6.1 กําหนดนโยบายเกียวกับจํานวนบริษัททีกรรมการแต่ละคนจะไปดํารงตําแหน่งกรรมการได้ แต่ไม่ได้
กําหนดจํานวนวาระการดํารงตําแหน่ง โดยกรรมการบริษัทฯ ทัง 9 คน ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5
บริ ษัท เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการ
6.2 กําหนดให้ กรรมการผู้จดั การ สามารถไปดํารงตําแหน่งกรรมการทีบริ ษัทอืนได้ โดยต้ องรายงานให้
คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็ นรายลักษณ์อกั ษร ภายใน 14 วันนับตังแต่ทราบว่าตนเองจะไปดํารงตําแหน่ง หรื อต้ องแจ้ ง
ให้ คณะกรรมการทราบก่อนการรับการแต่งตังเป็ นกรรมการผู้จดั การ(ในกรณีทีรับตําแหน่งกรรมการผู้จดั การใหม่)
โดยเปิ ดโอกาสให้
6.3 คณะกรรมการฯ ให้ ความสําคัญในการแจ้ งข้ อร้ องเรี ยน และข้ อเสนอแนะ
พนักงานและผู้สว่ นได้ เสียมีช่องทางการร้ องเรี ยน
การแสดงความเห็น เพือนําไปสูก่ ารปรับปรุงระบบบริหารจัดการ
สําหรับ การแจ้ งเบาะแสการกระทําผิดกฎหมาย โดยส่งจดหมายร้ องเรี ยนผ่านเลขานุการบริษัทฯ
6.4 คณะกรรมการบริษัทฯ ถือว่า คู่มือ “จริยธรรมฯ” เป็ นวินยั อย่างหนึง ซึงกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานทุกคนต้ องปฏิบตั ิตามอย่างเคร่งครัด การฝ่ าฝื นไม่ปฏิบตั ิตาม ถือเป็ นการทําผิดวินยั ตามระเบียบว่าด้ วยการ
บริหารงานบุคคล
6.5 คณะกรรมการบริษัทฯได้ กําหนดนโยบายเกียวกับความขัดแย้ งของผลประโยชน์ไว้ ในคูม่ ือจริยธรรมฯ
เพือป้องกันการใช้ โอกาสแสวงหาผลประโยชน์สว่ นตน ดังนี
- ต้ องไม่มีประวัติการกระทําผิดกฎระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์/ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- กําหนดให้ ประธานกรรมการเป็ นบุคคลคนละคนกับกรรมการผู้จดั การ โดยมีบทบาท อํานาจ และ
หน้ าทีทีแบ่งแยกออกจากกันอย่างชัดเจน
- จัดให้ มีการประชุมระหว่างกรรมการทีไม่เป็ นผู้บริหาร โดยไม่มีฝ่ายจัดการ เพือความอิสระในการ
แสดงความเห็นเพือพัฒนาการบริหารจัดการของฝ่ ายบริหาร
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- คณะกรรมการบริษัทฯจัดให้ มีระบบการควบคุมภายในทีครอบคลุมทังด้ านการเงิน การปฏิบตั ิงาน
การดําเนินการให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ข้ อบังคับ และระเบียบทีเกียวข้ อง รวมทังจัดให้ มีการบริหาร
ความเสียงทีเหมาะสมเพียงพอ ตลอดจนจัดให้ มีกลไกลการตรวจสอบและถ่วงดุลทีมีประสิทธิภาพ
เพียงพอในการปกป้ องรักษาและดูแลทรัพย์สิน มีแผนกตรวจสอบภายใน ซึงเป็ นหน่วยงานอิสระที
รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
และจัดทํารายงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบฯได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพ ประกอบด้ วยข้ อมูลสําคัญอย่างครบถ้ วน และมีการกําหนดนโยบาย
บริ หารความเสียง ไว้ อย่างชัดเจน
7. การถ่ วงดุลของกรรมการทีไม่ เป็ นผู้บริหาร
ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีคณะกรรมการทังสินจํานวน 9 ท่าน รายละเอียดเป็ นดังนี
• กรรมการทีเป็ นผู้บริหาร
4
ท่าน
• กรรมการ
2
ท่าน
• กรรมการตรวจสอบ
3
ท่าน
ดังนัน บริษัทมีกรรมการทีเป็ นอิสระทังหมด 3 ท่าน คิดเป็ นร้ อยละ 33.33 ของกรรมการทังหมด อีกทังยังจัด
ให้ มีการประชุมร่วมกับของกรรมการทีมิใช้ เป็ นผู้บริหารและฝ่ ายจัดการเพือให้ มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นต่างๆได้
อย่างเต็มที
8. การรวมหรื อแยกตําแหน่ ง
ประธานกรรมการไม่เป็ นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จดั การ แต่ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จดั การเป็ น
ตัวแทนของกลุม่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซึงถือหุ้นเป็ นร้ อยละ 17.87 และ ร้ อยละ 34.19 ตามลําดับ ของทุนจดทะเบียนและชําระ
แล้ ว อย่างไรก็ตามโครงสร้ างคณะกรรมการของบริ ษัทประกอบด้ วยกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ซึงจะก่อให้ เกิดการถ่วงดุล
และการสอบทานการบริหารงาน
9. ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
บริ ษัทได้ กําหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้ อย่างชัดเจนและโปร่ งใส โดยมอบหมายให้ คณะกรรมการ
สรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเป็ นผู้พิจารณา ซึงค่าตอบแทนดังกล่าวได้ แสดงไว้ ในหัวข้ อโครงสร้ างการจัดการเรื องการ
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
10. การประชุมคณะกรรมการ
บริษัทได้ กําหนดให้ มีการประชุมคณะกรรมการอย่างสมําเสมอ (อย่างน้ อย 3 เดือนต่อครัง) และมีการประชุม
พิเศษเพิมตามความจําเป็ น โดยมีการกําหนดวาระชัดเจน ล่วงหน้ า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดําเนินงานเป็ น
ประจํา
โดยมีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้ อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมเป็ นระยะเวลา
ล่วงหน้ า 7 วันก่อนวันประชุม เพือให้ คณะกรรมการได้ มีเวลาศึกษาข้ อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้ าร่วมประชุม รวมทังได้ มีการ
จดบันทึกการประชุมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร จัดเก็บรายงานการประชุมทีผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พร้ อมให้
คณะกรรมการบริษัทและผู้ทีเกียวข้ องตรวจสอบได้
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โดยในปี 2554 ทีผ่านมา คณะกรรมการของบริ ษัท มีการประชุม 5 ครัง ดังนี
ชือ-สกุล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

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

สุธีรชัย
ยงวงศ์ไพบูลย์
ฤทธิบนั ลือ
โยธินอุปไมย
เพียรสัมฤทธิ
มันหมาย
ไพรสงบ
บูรณธนิต
ไตรวุฒิ

จํานวนทีเข้ าร่วมประชุม
4/5
5/5
5/5
5/5
5/5
4/5
4/5
5/5
5/5

11. คณะอนุกรรมการ
ทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ มีการแต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล เข้ าดํารงตําแหน่งเมือวันที
17 กุมภาพันธ์ 2547 เพือช่วยในการกํากับดูแลกิจการของบริษัท โดยอํานาจและหน้ าทีของคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นไป
ตามรายละเอียดใน เรื องโครงสร้ างการจัดการ ทังนีปั จจุบนั คณะกรรมการบริ ษัท ได้ มีการแต่งตังคณะอนุกรรมการได้
แต่งตังคณะอนุกรรมการขึนอีก 2 คณะคือคณะอนุกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และคณะอนุกรรมการในการ
บริ หารความเสียงขึนในปี 2554 อย่างไรก็ตามในปั จจุบนั การการกําหนดค่าตอบแทนของบริ ษัทจะพิจารณาจากข้ อมูล
ค่าตอบแทนของบริ ษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้ เคียงกัน รวมทังพิจารณาประกอบกับผลประกอบการของ
บริ ษัท และในปี 2555 ทางคณะอนุกรรมการทีได้ รับการแต่งตังในปลายปี 2554 จะได้ มีการกําหนดหลักเกณฑ์ต่างๆในการ
สรรหาและกําหนดค่าตอบแทนให้ แก่กรรมการและผู้บริ หารโดยพิจารณาจากข้ อมูลในอตีด และใช้ สภาวะการณ์ในปั จจุบนั
ประการกําหนดหลักเกณฑ์ดงั กล่าว
12. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
บริ ษัทให้ ความสําคัญต่อระบบควบคุมภายในทังในระดับบริ หาร และระดับปฏิบตั ิงานเพือให้ มีประสิทธิภาพ
จึงได้ กําหนดภาระหน้ าที อํ านาจการดําเนินการของผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริ หาร ไว้ เป็ นลายลักษณ์ อักษรอย่างชัดเจน มีการ
ควบคุมดูแลการใช้ ทรัพย์สินของบริ ษัทให้ เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้ าทีของผู้ปฏิบตั ิงาน ผู้ติดตามควบคุมและ
ประเมินผลออกจากกัน เพือให้ เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม และมีการควบคุมภายในทีเกียวกับ
ระบบการเงิน โดยบริ ษัทได้ จดั ให้ มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริ หารตามสายงานทีรับผิดชอบ รวมถึงบริ ษัทจัดตัง
หน่วยตรวจสอบภายในเพือให้ มนใจว่
ั าการปฏิบตั ิงานหลักและกิจกรรมทางการเงินทีสําคัญของบริ ษัทได้ ดําเนินการตาม
แนวทางทีกํ าหนดและมี ประสิท ธิ ภ าพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิ บัติตามกฎหมายและข้ อกํ าหนดทีเกี ยวข้ องกับบริ ษั ท
(Compliance Control) และเพือให้ หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็ นอิสระ สามารถทําหน้ าทีตรวจสอบและถ่วงดุลได้
อย่า งเต็มที คณะกรรมการจึง กํ า หนดให้ ห น่ว ยตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการ
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ตรวจสอบ และได้ รับการประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบด้ วย และเพือให้ การตรวจสอบระบบการควบคุมและ
การตรวจสอบภายในมีความเป็ นอิสระมาก
13. รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริ ษัทและงบการเงินรวมของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
(ถ้ ามี) และสารสนเทศทางการเงินทีปรากฏในรายงานประจําปี ทังนีงบการเงินดังกล่าวจัดทําขึนตามมาตรฐานการบัญชีที
รับรองทัวไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้ นโยบายบัญชีทีเหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสมําเสมอ และใช้ ดุลยพินิจอย่าง
ระมัดระวังและประมาณการทีดีทีสุดในการจัดทํา รวมทังมีการเปิ ดเผยข้ อมูลสําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน
ั
อย่างมี
คณะกรรมการได้ จัดให้ มีการดํารงรักษาไว้ ซึงระบบควบคุมภายในทีมีประสิทธิ ผล เพือให้ มนใจได้
เหตุผลว่าการบันทึกข้ อมูลทางบัญชีมีความถูกต้ อง ครบถ้ วน และเพียงพอทีจะดํารงรักษาไว้ ซึงทรัพย์สิน และเพือให้ ทราบ
จุดอ่อนเพือป้องกันไม่ให้ เกิดการทุจริตหรื อการดําเนินการทีผิดปกติอย่างมีสาระสําคัญ
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ซึงประกอบด้ วยกรรมการทีไม่เป็ นผู้บริ หารเป็ นผู้ดแู ลรับผิดชอบ
เกียวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายในและมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริ ษัท โดยไม่มี
ฝ่ ายบริหารของบริษัทเข้ าร่วมประชุม เพือประเมินความเสียง ความเพียงพอของข้ อมูล และระบบควบคุมภายใน
ดังนัน คณะกรรมการจึงมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริ ษัทโดยรวมอยู่ในระดับทีน่าพอใจและ
สามารถสร้ างความเชือมันอย่างมีเหตุผลต่อความเชือถือได้ ของงบการเงินของบริษัท
14. ความสัมพันธ์ กับผู้ลงทุน
คณะกรรมการบริ ษัทตระหนักดีว่าข้ อมูลของบริ ษัททังทีเกียวกับการเงินและทีไม่ใช่การเงิน ล้ วนมีผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้ทีมีสว่ นได้ สว่ นเสียของบริ ษัท จึงได้ กําชับให้ ฝ่ายบริ หารดําเนินการในเรื องทีเกียวกับ
การเปิ ดเผยข้ อ มูลที ครบถ้ ว น ตรงต่อ ความเป็ นจริ ง เชื อถื อ ได้ สมํ าเสมอ และทันเวลา ซึงฝ่ ายบริ ห ารของบริ ษัท ได้ ใ ห้
ความสําคัญและจะยึดถือปฏิบตั ิไปโดยตลอด ในส่วนของงานด้ านผู้ลงทุนสัมพันธ์ นัน ปั จจุบนั บริ ษัทมีหน่วยงานทีดูแล
รับผิดชอบคือหน่วยงานเลขานุการบริ ษัท ร่ วมกับ อํานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน ทําหน้ าทีติดต่อสือสารกับผู้ลงทุน
สถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทังนักวิเคราะห์และภาครัฐทีเกียวข้ องเพือจะได้ สง่ ข้ อมูลได้ ทนั ตามเวลา
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กิจกรรมขององค์ กรเพือความรับผิดชอบต่ อสังคม
Corporate Social Responsibility
บริษัทฯ ได้ ให้ ความสําคัญกับองค์กร และการมีสว่ นร่วมต่อสังคม ในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น การมอบทุนการศึกษา
ให้ กบั บุตรพนักงานเป็ นประจําทุกปี การมอบทุนการศึกษาให้ กบั สถานศึกษา ระดับประถม และระดับมัธยมในเขตชุมชน
อีกทังร่วมกับหน่วยงานรัฐในการส่งเสริ มให้
ร่วมกับทางโรงเรี ยนในการจัดสร้ างห้ องนําสําหรับนักเรี ยนโรงเรี ยนอนุบาล
พนักงานร่วมกันบริจาคสิงของและอืนๆให้ กบั บุคคลทีด้ อยโอกาส ซึงเป็ นการเสริ มสร้ างกิจกรรมร่วมกันระหว่างอุตสาหกรรม
กับชุมชน ให้ อยู่ร่วมกันอย่างอบอุน่ และสร้ างสรรค์
โครงการเพือชุมชน
บริษัทฯ ได้ ร่วมมือกับโรงเรี ยนในแหล่งชุมชน จัดมอบทุนการศึกษาให้ กบั นักเรี ยนในชุมชนทีศึกษาในโรงเรี ยนใน
ระดับประถม และโรงเรี ยนระดับมัธยม ด้ วยตระหนักดีวา่ เยาวชนคือทรัพยากรทีสําคัญของประเทศในอนาคต จึงควร
ส่งเสริ มให้ เกิดการเรี ยนรู้และการพัฒนาทักษะในด้ านต่างๆ โดยในปี 2554 มีกิจกรรมดังนี
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
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จัดสร้ างห้ องนําให้ กบั นักเรี ยนโรงเรี ยนอนุบาล วัดหนามแดง มูลค่า 100,000 บาท

โครงการเพือพนักงาน
บริ ษัทให้ ความสําคัญต่อสุขภาพของพนักงานเป็ นอย่างยิง เพราะพนักงานทุกคนเป็ นผู้ทีมีความสําคัญในการ
ขับเคลือนธุรกิจให้ เติบโตอย่างยังยืนและมีคณ
ุ ภาพ บริ ษัทจึงจัดให้ มีการตรวจสุขภาพประจําปี และมีการให้ คําแนะนําใน
การดูแลสุขภาพโดยแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลเปาโลเมโมเรี ยล
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บริ ษัทฯ ได้ จดั กิจกรรม มอบทุนการศึกษาให้ กบั บุตรของพนักงานทีมีผลการเรี ยนดี เป็ นประจําทุกปี ซึงในปี 2554 นี มีการ
มอบทุน ให้ บุตรพนัก งานเป็ นจํ า นวน 44 ทุนๆละ 2,000 บาท เพื อเป็ นการสร้ างขวัญ และกํ า ลัง ใจให้ กับ พนัก งานและ
ครอบครัวอีกทังเป็ นการส่งเสริมให้ บตุ รหลานของพนักงานเกิดความรักในองค์กรทีผู้ปกครองได้ มาปฎิบตั ิงาน

พนักงานร่วมกันบริจาคโลหิตให้ กบั สภากาชาดไทย
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สรุ ปรายการระหว่ างกันของบริษัท สําหรั บปี 2554
สรุปรายการระหว่างกันของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัททีเกียวข้ องหรื อกับบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ทีเกิดขึนในปี 2554
มูลค่า
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการ
ลักษณะความสัมพันธ์
ลักษณะรายการ
รายการ
(ล้ านบาท)
บริษัท ทวีโชค
27.83 - เนืองจากเป็ นการขายสินค้ าเหล็กและให้ บริ การรับจ้ างตัด สลิต ซึงเป็ นการค้ าปกติ โดยราคาที
นายพรเทพ โยธินอุปไมย บริษัทจําหน่ายสินค้ าเหล็ก
พาณิช จํากัด
บริ ษัทขายสินค้ าเหล็กและให้ บริ การรับจ้ างตัด สลิต กับบริ ษัท ทวีโชค พาณิช จํากัด เป็ นการ
นางแสงจันทร์ ลี และนาง ให้ บริษัท ทวีโชค พาณิช
0.12 ขายในราคาตลาดและเป็ นราคาเทียบเคียงได้ กบั การขายให้ บคุ คลภายนอก
ประกอบธุรกิจ ค้ า วัชรี โยธินอุปไมย ทังสาม จํากัด
ปลีกเหล็กแผ่นรี ด คนเป็ นกรรมการผู้มี
ซึงมียอดคงค้ าง ณ สินปี
- เนืองจากเป็ นการซือสินค้ าเหล็กแผ่นขนาดทีมีความหนาเพือรวบรวมให้ กบั ลูกค้ า โดยราคาที
ร้ อน
อํานาจลงนามและผู้ถือ เท่ากับ
0.67 บริ ษัทซือสินค้ าเหล็ก กับบริ ษัท ทวีโชค พาณิช จํากัด เป็ นการซือในราคาตลาดและเป็ นราคา
หุ้นของบริษัท ทวีโชค
-0- เทียบเคียงได้ กบั การขายให้ บคุ คลภายนอก ซึงเป็ นการค้ าปกติ
พาณิช จํากัด เป็ นพีน้ อง
และมารดาของนางสาว บริษัทซือสินค้ าเหล็กจาก
เพ็ญจันทร์ โยธินอุปไมย บริ ษัท ทวีโชค พาณิช จํากัด
ซึงคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ได้ พิจารณาการทํารายการดังกล่าวข้ างต้ นแล้ วเห็น
ซึงเป็ นกรรมการและเป็ น ซึงมียอดคง ณ สินปี เท่ากับ
ว่าการทํารายการนี เป็ นการทํารายการทีสมเหตุสมผลเพือเกิดประโยชน์สงู สุดแก่บริ ษัท ราคาที
ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท
บริษัทซือ-ขายสินค้ า เป็ นราคาเทียบเคียงได้ กบั ทีซือ-ขายสินค้ ากับบุคคลภายนอก

บริ ษัท เพิมสินสตีล
เวิคส์ จํากัด
(มหาชน)
ประกอบธุรกิจค้ า

นายชูเกียรติ ยงวงศ์ไพบูลย์
นางชไมพร ยงวงศ์ไพบูลย์
นายชูชีพ ยงวงศ์ไพบูลย์
เป็ นกรรมการผู้มอี ํานาจลง

บริ ษัทซือเหล็กแผ่นรี ดร้ อน
ชนิดม้ วนจากบริ ษัทเพิมสิน
สตีลเวริ ค จํากัด (มหาชน) มา
จําหน่ายให้ ลกู ค้ าของบริ ษัท

-120.97- - เนืองจากเป็ นการซือสินค้ าเหล็กรี ดร้ อน ซึงเป็ นการค้ าปกติ โดยราคาทีบริ ษัทขายสินค้ าเหล็ก
กับบบริ ษัท เพิมสินสตีลเวิคส์ จํากัด เป็ นการซือในราคาตลาดและเป็ นราคาเทียบเคียงได้ กบั
การซือสินค้ ากับบุคคลภายนอก
ซึงคณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาการทํารายการดังกล่าวข้ างต้ นแล้ วเห็นว่าการทํารายการ
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รายการ

ลักษณะความสัมพันธ์

เหล็กรี ดเย็น เหล็ก
รี ดร้ อน และ
ศูนย์บริ การเหล็กรี ด
เย็น ซึงเหล็กรี ดเย็น
จะนําไปใช้ ในการ
ตกแต่งภายนอกที
ต้ องการพืนผิวทีมี
ความเรี ยบและ
ความบาง เช่น
ตัวถังตู้เย็น โต๊ ะ
เหล็ก ตู้เหล็ก เป็ น
ต้ น

นามและผู้ถือหุ้นใหญ่ของ
บริ ษัท เพิมสินสตีลเวิคส์
จํากัด (มหาชน) เป็ น
น้ องชายของนายชูศกั ดิ ยง
วงศ์ไพบูลย์ ซึงเป็ น
กรรมการผู้จดั การและผู้ถือ
หุ้นใหญ่ของบริ ษัท

บริษัท จีเจ สตีล
จํากัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจ
ผลิตและจําหน่าย
เหล็กแผ่นรี ดร้ อน
ชนิดม้ วน

คุณชนาธิป ไตรวุฒิ เป็ น
กรรมการของบริ ษัท จีเจ
สตีล จํากัด(มหาชน) และ
กรรมการของบริ ษัท

ลักษณะรายการ

ซึงมียอดคงค้ าง ณ สินปี
เท่ากับ

บริษัทซือเหล็กแผ่นรี ดร้ อน
ชนิดม้ วนจากบริ ษัท จีเจ
สตีล จํากัด (มหาชน)
ซึงมียอดเจ้ าหนีคงค้ าง ณ
สินปี เท่ากับ

มูลค่า
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการ
(ล้ านบาท)
-0- นี เป็ นการทํารายการทีสมเหตุสมผลเพือเกิดประโยชน์สงู สุดแก่บริษัท ราคาทีบริ ษัทซือสินค้ า เป็ น
ราคาเทียบเคียงได้ กบั ทีซือกับบุคคลภายนอก

949.27 - เนืองจากเป็ นการซือเหล็กแผ่นรี ดร้ อนชนิดม้ วน ซึงเป็ นการค้ าปกติ โดยราคาทีบริ ษัทซือเหล็ก
แผ่นรี ดร้ อนชนิดม้ วน กับบริ ษัท จีเจ สตีล จํากัด (มหาชน) เป็ นการซือในราคาตลาดและเป็ น
-0- ราคาเทียบเคียงได้ กบั การซือจากบุคคลภายนอก
- ซึงคณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาการทํ ารายการดังกล่า วข้ างต้ น แล้ วเห็น ว่าการทํ า
รายการนี เป็ นการทํารายการทีสมเหตุสมผลเพือเกิดประโยชน์สงู สุดแก่บริ ษัท ราคาทีบริ ษัทซือ
เหล็กแผ่นรี ดร้ อนชนิดม้ วนดังกล่าว เป็ นราคาเทียบเคียงได้ กบั ทีซือกับบุคคลภายนอก

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ปี 2 5 5 4

หน้ า 44

บริ ษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน)

รายละเอียดของกรรมการและผู้บริหาร

1.

ชือ-นามสกุล
ตําแหน่ ง

อายุ
(ปี )

นายวีระชัย สุธีรชัย
ประธานบริษัทและ
ประธานกรรมการ
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คุณวุฒกิ ารศึกษา
ปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
MINI MBA
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี
RCA INSTITUTE OF TECHNOLOGY
NEWYORK U.S.A.
ผ่านการอบรม Director Accreditation
Program (DAP) รุ่นที 15/2004 เมือวันที 18
พฤษภาคม 2547 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ปี 2 5 5 4

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%)
9.54%

ความสัมพันธ์
ประวัตกิ ารทํางาน
ทางครอบครั ว
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ งและสถานที
ระหว่ างผู้บริหาร
2552 – ปั จจุบนั ประธานบริษัทและประธานกรรมการ
น้ าชาย
บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน)
นายชูศกั ดิ ยงวงศ์
ไพบูลย์
2531 – ปั จจุบนั กรรมการผู้จดั การ
บริษัท คอสโม แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จํากัด
2537 – ปั จจุบนั กรรมการผู้จดั การ
บริษัท คอสโม พร็อพเพอร์ ตี แมเนจเม้ นท์
จํากัด
2519 – ปั จจุบนั กรรมการผู้จดั การ
บริษัท สินธีรชัย จํากัด

หน้ า 45

บริ ษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน)

ชือ-นามสกุล
ตําแหน่ ง
2.

3.

นายชูศกั ดิ ยงวงศ์ไพบูลย์
กรรมการผู้จดั การและ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

นางสาวเพ็ญจันทร์ โยธิน
อุปไมย
รองกรรมการผู้จดั การและ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

อายุ
(ปี )
49

47

คุณวุฒกิ ารศึกษา

ปริญญาตรี
อัสสัมชัญบริ หารธุรกิจ
ผ่านการอบรม Director Accreditation
Program (DAP) รุ่นที 15/2004 เมือวันที 18
พฤษภาคม 2547 และการอบรม Director
Certification Program (DCP) รุ่นที 46/2004
เมือวันที 25 สิงหาคม 2547 จากสมาคมส่งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประกาศณียบัตร วิชาชีพชันสูง
อัสสัมชัญคอมเมอร์ ส
ผ่านการอบรม Director Accreditation
Program (DAP) รุ่นที 15/2004 เมือวันที 18
พฤษภาคม 2547 และการอบรม Director
Certification Program (DCP) รุ่นที 49/2004
เมือวันที 7 ตุลาคม 2547 จากสมาคมส่งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ปี 2 5 5 4

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ างผู้บริหาร

ประวัตกิ ารทํางาน

15.98%

สามีของ
นางสาวเพ็ญ
จันทร์

2536 – ปั จจุบนั กรรมการผู้จดั การ
บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน)
2546 – ปั จจุบนั กรรมการ
บริษัท เอส ที ซี สตีล จํากัด

8.33%

ภรรยาของ
นายชูศกั ดิ

2536 – ปั จจุบนั รองกรรมการผู้จดั การ
บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน)
2546 – ปั จจุบนั กรรมการ
บริษัท เอส ที ซี สตีล จํากัด

ช่ วงเวลา

ตําแหน่ งและสถานที

หน้ า 46

บริ ษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน)

ชือ-นามสกุล
ตําแหน่ ง
4.

5.

อายุ
(ปี )

นางสาวธารดี เพียรสัมฤทธิ
กรรมการและกรรมการผู้มี
อํานาจ และผู้จดั การฝ่ าย
การเงิน

35

นายธนกร ฤทธิบนั ลือ
กรรมการและผู้อํานวยการ
ฝ่ ายบัญชีและการเงิน

44

คุณวุฒกิ ารศึกษา

ปริ ญญาตรี
อัสสัมชัญบริ หารธุรกิจ

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ างผู้บริหาร

-

-

2548 – ปั จจุบนั ผู้จดั การฝ่ ายการเงิน
บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด(มหาชน)
2546 – ปั จจุบนั กรรมการ
บริษัท เอส ที ซี สตีล จํากัด
2546 – 2548 หัวหน้ าฝ่ ายการเงิน
บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด(มหาชน)
2541 – 2546 หัวหน้ าฝ่ ายการเงิน
บริษัท คอสโมเรครี เอชันจํากัด
ดําเนินธุรกิจ ให้ บริการโบลลิง

-

-

2548 – ปั จจุบนั ผู้อํานวยการ ฝ่ ายบัญชีและการเงิน
บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน)
2546 – ปั จจุบนั กรรมการ บริษัท เอส ที ซี สตีล จํากัด
2545 – 2548 ผู้จดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน
บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน)
2539 – 2545 ผู้จดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน
บริษัท สินธีรชัย จํากัด
ดําเนินธุรกิจ ค้ าเหล็กแผ่นชันสอง เหล็กวิลาส

ผ่านการอบรม Director Accreditation
Program (DAP) รุ่นที 21/2004 เมือวันที 21
กรกฎาคม 2547 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

ปริญญาตรี สาขาบริ หารธุรกิจ การบัญชี
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ผ่านการอบรม Director Accreditation
Program (DAP) รุ่นที 15/2004 เมือวันที 18
พฤษภาคม 2547 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ปี 2 5 5 4

ประวัตกิ ารทํางาน
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ งและสถานที

หน้ า 47

บริ ษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน)

ชือ-นามสกุล
ตําแหน่ ง
6.

พลตํารวจเอกจุมพล มันหมาย
ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ

อายุ
(ปี )
61

คุณวุฒกิ ารศึกษา
รัฐประศาสนศาสตร์ มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%)
-

ผ่านการอบรม DAP รุ่น 64/2007 ACP รุ่น
19/2007 และ UFS รุ่น 10/2007

7.

เรื อตรี หญิงสุรี บูรณธนิต
กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ

77

ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (การทูตและการ
ต่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรประกาศนียบัตร สถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD)
Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที
19/2004
Audit Committee Program (ACP) รุ่นที
18/2007
หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัท
ไทยรุ่นที 17 (ACP)

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ปี 2 5 5 4

-

ความสัมพันธ์
ประวัตกิ ารทํางาน
ทางครอบครั ว
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ งและสถานที
ระหว่ างผู้บริหาร
2547 – ปั จจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ
อิสระ
บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน)
ั ชาการตํารวจแห่งชาติ
2551 – 2553 รองผู้บญ
ทีปรึกษา (สบ10)
2551
2549 – 2551 ทีปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายข้ าราชการประจํา
-

2547 – ปั จจุบนั กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน)
ปั จจุบนั
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริษัท ไอที ซิตี จํากัด (มหาชน)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาลูกเสือ
ปั จจุบนั
แห่งชาติ
กรรมการบริหารคณะกิจการลูกเสือชาวบ้ าน
ปั จจุบนั
กรรมการสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ปั จจุบนั
กรรมการสมาคมติดตามการพัฒนาสตรี ใน
ปั จจุบนั
ประเทศไทย
ทีปรึกษาสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ปั จจุบนั
แห่งประเทศไทย
ทีปรึกษาสมาคมตํารวจตระเวนชายแดนฯ
ปั จจุบนั
หน้ า 48

บริ ษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน)

ชือ-นามสกุล
ตําแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒกิ ารศึกษา

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ างผู้บริหาร

ประวัตกิ ารทํางาน
ช่ วงเวลา
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั

8.

นางไทศิกา ไพรสงบ
กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ

61

ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยอีสเทอร์ น เอเชีย

นายชนาธิป ไตรวุฒิ
กรรมการ

47

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ปี 2 5 5 4

ผู้ประนีประนอมประจําศาลจังหวัดธัญบุรี
ทีปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการกิจการลูกเสือ
คณะกรรมาธิการการศึกษาวุฒิสภา
ประธานกรรมการ หมูบ่ ้ านจัดสรรวรบูลย์
ทีปรึกษาสมาคมศิษย์เก่าโรงเรี ยนพระหฤทัย
คอนแวนต์

-

-

2547 – ปั จจุบนั กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน)
2546 – ปั จจุบนั กรรมการ บริษัท เอส ที ซี สตีล จํากัด
2542 – ปั จจุบนั กรรมการ บริษัทบุญศิริเรี ยลเอสเตส จํากัด
2547 – 2552 ผู้จดั การอาวุโสฝ่ ายธุรกิจขนาดย่อม 8
ธนาคารนครหลวงไทยจํากัด (มหาชน)
2545 – 2546 ผู้จดั การฝ่ ายพัฒนา สช.
ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)
2543 – 2544 ผู้จดั การฝ่ ายธุรกิจ 4
ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)

4.17%

-

2549 – ปั จจุบนั กรรมการ บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน)
2551 – ปั จจุบนั กรรมการ บริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาขน)

หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD)
Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที
15/2004
Audit Committee Program (ACP) รุ่นที
7/2005

9.

ตําแหน่ งและสถานที

หน้ า 49

บริ ษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน)

ชือ-นามสกุล
ตําแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒกิ ารศึกษา

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ างผู้บริหาร

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัตกิ ารทํางาน
ช่ วงเวลา

2547 – ปั จจุบนั

ผ่านการอบรม Director Accreditation
Program (DAP) รุ่นที 64/2007 เมือวันที 20
กรกฏาคม 2550 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

2547 – 2549
2544 – ปั จจุบนั
2542 – ปั จจุบนั
2534 – ปั จจุบนั

10. นายประวิทย์ ฐิ ติภทั รยรรยง
กรรมการผู้จดั การ
ส่วนงานศูนย์บริ การเหล็ก

48

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้ าธนบุรี

-

-

2553 – ปั จจุบนั
2549 – 2551
2532 – 2548

11. นายชิดชนก โท้ มะวงศ์
ผู้อํานวยการฝ่ ายการตลาด

47

ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจการเงินการ
ธนาคาร
ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ปี 2 5 5 4

0.16

-

2549 – ปั จจุบนั
2546 – ปั จจุบนั

ตําแหน่ งและสถานที
ดําเนินธุรกิจ ผลิตและจําหน่ายเหล็กแผ่นรี ด
ร้ อน
กรรมการ บริษัท เฟลิกซ์ ริเวอร์ แคว รี สอร์ ท
(กาญจนบุรี) จํากัด ดําเนินธุรกิจโรงแรมทีพัก
ผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานกลาง
กรรมการผู้จดั การ
บริษัท เอส เอส พี เพลส จํากัด ดําเนินธุรกิจ
ให้ เช่าพืนทีอาคารสําหรับใช้ เป็ นสํานักงาน
กรรมการผู้จดั การ
บริษัท เกรทอีสเทิร์น อินเตอร์ เนชันแนล จํากัด
ดําเนินธุรกิจ ซือมา-ขายไปเหล็กม้ วน
กรรมการผู้จดั การ
บริษัท อินเทลลิเจนท์ ซิสเท็มเน็ทเวอร์ ค จํากัด
ดําเนินธุรกิจ ซือขายและวางระบบ
คอมพิวเตอร์
กรรมการผู้จดั การ โครงการศูนย์บริการเหล็ก
บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน)
กรรมการผู้จดั การ
บริษัท พรี เมียมสตีลโพรเซสซิง จํากัด
ผู้จดั การทัวไป
บริษัท บางกอกคอยล์เซ็นเตอร์ จํากัด
ผู้อํานวยการ ฝ่ ายการตลาด
บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท เอส ที ซี สตีล จํากัด
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บริ ษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน)

ชือ-นามสกุล
ตําแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒกิ ารศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ างผู้บริหาร

ประวัตกิ ารทํางาน
ช่ วงเวลา
2548 – 2549
2546 – 2548
2537– 2543

ตําแหน่ งและสถานที
ผู้อํานวยการ ฝ่ ายการผลิต
บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน)
ผู้จดั การ ฝ่ ายการผลิต
บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน)
ผู้จดั การโครงการหมูบ่ ้ านรุ่งเรื องธานี
บริษัท รุ่งเรื องธานี จํากัด
ดําเนินธุรกิจ ค้ าอสังหาริมทรัพย์

ทังนี บริษัทขอรับรองว่า กรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีคณ
ุ สมบัติเป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ปี 2 5 5 4
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บริ ษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน)

รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอาํ นาจควบคุมในบริษัทย่ อย บริษัทร่ วม หรื อบริษัททีเกียวข้ องของ
บริษัท
ชือ-นามสกุล

นายวีระชัย
นายชูศกั ดิ
นายธนกร
นางสาวเพ็ญจันทร์
นางสาวธารดี
พลตํารวจเอกจุมพล
นางไทศิกา
เรื อตรี หญิงสุรี
นายชนาธิป
นายชิดชนก
นายประวิทย์

บริษัท

สุธีรชัย
ยงวงศ์ไพบูลย์
ฤทธิบนั ลือ
โยธินอุปไมย
เพียรสัมฤทธิ
มันหมาย
ไพรสงบ
บูรณะธนิต
ไตรวุฒิ
โท้ มะวงศ์
ฐิ ติภทั รยรรยง

นายพูวง
กอระสัก
นายสุวิทย์
รัตนจินดา
หมายเหตุ : 1 = ประธานกรรมการ
3 = กรรมการผู้จดั การ
5 = กรรมการ

บริษัท เอส ที ซี บริษัท เอเชีย เมทัล บริ ษัท สางสินค้ า
สตีล จํากัด
แฟบบริ เคชัน จํากัด
ผ่านแดน
เวียงจันทน์ จํากัด
1,5
5
3, 5, 6
5
5,6
5,6
5, 6
5
5, 6
5
5,6
5
2, 5
4, 5
5
4, 5
5
6
5
3,6
5,6
5,6
2 = ประธานกรรมการตรวจสอบ
4 = กรรมการตรวจสอบ
6 = ผู้บริ หาร

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ปี 2 5 5 4
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บริ ษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน)

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่ อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทเป็ นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) รวมถึงข้ อมูลสารสนเทศทาง
การเงินทีปรากฏในรายงานประจําปี งบการเงินดังกล่าวจัดทําขึนตามมาตรฐานการบัญชีทีรับรองทัวไป โดยเลือกใช้ นโยบายบัญชี
ทีเหมาะสมและถือปฏิบตั ิอย่างสมําเสมอ และใช้ ดลุ ยพินิจอย่างระมัดระวัง ในการจัดทํา รวมทังให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลทีสําคัญ
อย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพือให้ เป็ นประโยชน์ ต้ อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนอย่างโปร่งใส
คณะกรรมการบริษัทได้ จดั ให้ มีระบบบริหารความเสียงและระบบควบคุมภายในทีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพือให้
ได้ ความมันใจอย่างมีเหตุผลว่าข้ อมูลของบริษัทมีความถูกต้ องครบถ้ วนเพียงพอทีจะดํารงรักษาไว้ ซงทรั
ึ พย์สนิ ตลอดจนเพือไม่ให้
เกิดการทุจริตหรื อการดําเนินงานทีผิดปกติอย่างมีสาระสําคัญ
คณะกรรมการบริ ษัทได้ แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบเพือทําหน้ าทีสอบทานนโยบายการบัญชีและความถูกต้ องของ
รายงานทางการเงิน สอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ตลอดจนระบบการบริหารความเสียง โดยเรื องนี
ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึงแสดงไว้ ในรายงานประจําปี แล้ ว
งบการเงินของบริษัทได้ รับการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากัด ในการตรวจสอบ
นันทางคณะกรรมการบริษัทได้ ให้ ความร่วมมือและสนับสนุนข้ อมูลเอกสารต่างๆ เพือให้ ผ้ สู อบบัญชี สามารถตรวจสอบและแสดง
ความเห็นได้ อย่างอิสระและเป็ นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีทวไปโดยความเห็
ั
นของผู้สอบบัญชีได้ ปรากฏในรายงานของผู้สอบ
บัญชีซงแสดงไว้
ึ
ในรายงานประจําปี แล้ ว
คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยูใ่ นระดับทีน่าพอใจและสามารถสร้ างความ
เชือมันอย่างมีเหตุผลได้ วา่ งบการเงินของบริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด(มหาชน) สําหรับปี สินสุด 31 ธันวาคม 2554 มีความน่าเชือถือ
โดยปฏิบติถกู ต้ องตามกฎหมายและกฎระเบียบทีเกียวข้ อง

(นายวีระชัย สุธีรชัย)
ประธานกรรมการ

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ปี 2 5 5 4

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

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน)
ข้ าพเจ้ าได้ ตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการ
เปลียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปี สินสุดวันเดียวกันของแต่ละปี ของ บริ ษัท เอเซีย เมทัล จํากัด
(มหาชน) และบริษัทย่ อย และได้ ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการ ของบริ ษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) ด้ วยเช่นกัน ซึง
ผู้บริ หารของกิจการเป็ นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้ องและครบถ้ วนของข้ อมูลในงบการเงินเหล่านี ส่วนข้ าพเจ้ าเป็ นผู้รับผิดชอบ
ในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าว จากผลการตรวจสอบของข้ าพเจ้ า
ข้ าพเจ้ าได้ ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทีรั บรองทัวไป ซึงกํ าหนดให้ ข้าพเจ้ าต้ องวางแผนและ
การ
ปฏิบตั ิงานเพือให้ ได้ ความเชือมันอย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินแสดงข้ อมูลทีขัดต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
ตรวจสอบรวมถึงการใช้ วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทังทีเป็ นจํานวนเงินและการเปิ ดเผยข้ อมูลในงบการเงิน การ
ประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีทีกิจการใช้ และประมาณการเกียวกับรายการทางการเงินทีเป็ นสาระสําคัญซึงผู้บริ หาร
เป็ นผู้จดั ทําขึน ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการทีนําเสนอในงบการเงินโดยรวม ข้ าพเจ้ าเชือว่าการ
ตรวจสอบดังกล่าวให้ ข้อสรุปทีเป็ นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้ าพเจ้ า
ข้ าพเจ้ าเห็นว่า งบการเงินข้ างต้ นนีแสดงฐานะการเงิน ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ผลการดําเนินงานและกระแส
เงินสด สําหรับปี สินสุดวันเดียวกันของแต่ละปี ของ บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย และของ บริ ษัท
เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) โดยถูกต้ องตามทีควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีทีรับรองทัวไป
ตามทีอธิบายไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 3 และ 4 เริ มตังแต่วนั ที 1 มกราคม 2554 บริ ษัทได้ ใช้ มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินทีออกและปรับปรุ งใหม่บางฉบับ เพือจัดทําและนําเสนองบการเงินนี ทังนีงบการเงินสําหรับปี สินสุดวันที 31
ธันวาคม 2553 และงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที 31 ธันวาคม 2553 ทีนํามาแสดงเปรี ยบเทียบได้ แสดงตามรู ปแบบใหม่เพือให้
สอดคล้ องกับงบการเงินสําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2554 แล้ ว

(นางสาวนงราม เลาหอารี ดิลก)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที 4334
บริ ษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากัด
วันที 23 กุมภาพันธ์ 2555

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ปี 2 5 5 4
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บริ ษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน)

บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
บาท
งบการเงินรวม
หมาย
เหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554

2553

2554

2553

108,249,217
50,144,694

86,012,378
120,569,402

105,584,210
50,144,694

82,493,764
120,569,402

6, 23
6

1,617,486
1,069,232,698

6,453,265
663,431,865

121,679
1,069,232,698

5,331,871
662,111,046

23
7

849,320
1,449,165,116

546,002
1,236,381,054

31,360,737
1,443,896,419

31,057,419
1,231,112,357

12

17,162,219
31,451
233,301,672
19,566,964
2,949,320,837

8,922,010
4,497,178
315,225,855
10,575,989
2,452,614,998

17,162,219
31,451
233,301,672
17,712,295
2,968,548,074

8,776,743
315,225,855
9,920,546
2,466,599,003

68,306,017
286,715
5,000,000
1,034,875,404
1,425,227
77,728,723
5,961,212
1,193,583,298
4,142,904,135

17,589,445
5,786,715
5,000,000
999,745,475
2,013,488
6,377,912
1,036,513,035
3,489,128,033

66,833,582
22,086,323
5,000,000
979,162,655
77,728,723
5,923,712
1,156,734,995
4,125,283,069

16,184,445
37,686,323
5,000,000
940,525,057
6,340,412
1,005,736,237
3,472,335,240

สินทรัพย์
สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัวคราว
ลูกหนีการค้ า
กิจการทีเกียวข้ องกัน
กิจการอืน
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันและดอกเบียค้ างรับ
แก่บคุ คลและกิจการทีเกียวข้ องกัน
สินค้ าคงเหลือ
ลูกหนีตามสัญญาแลกเปลียน
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้ า
ลูกหนีกรมสรรพากร
งานระหว่างก่อสร้ างตามสัญญา
เงินจ่ายล่วงหน้ าค่าสินค้ า
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากประจําทีติดภาระคําประกัน
เงินลงทุนในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วม
สินทรัพย์ทีไม่ได้ ใช้ ดําเนินงาน
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
ภาษีเงินได้ นิติบคุ คลจ่ายล่วงหน้ า
เงินมัดจําค่าเครื องจักร
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรั พย์

8

9
10
11

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ปี 2 5 5 4

หน้ า 55

บริ ษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน)

บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
บาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมาย
เหตุ

2554

2553

2554

2553

13

2,378,959,526

1,729,608,050

2,378,959,526

1,729,608,050

23

54,678,534
28,357,007

77,034,117
26,420,945

52,619,336
28,567,061

1,971,427
73,967,498
27,354,692

14

25,000,000

25,000,000

25,000,000

25,000,000

16
23

1,382,593
1,159,094
7,663,978
7,605,992
35,620,001
2,540,426,725

1,448,621
1,180,695
28,126,100
7,663,978
15,953,424
25,725,778
1,938,161,708

1,382,593
1,159,094
7,605,992
34,605,856
2,529,899,458

1,448,621
28,126,100
15,953,424
25,773,470
1,929,203,282

12,500,000
3,862,789
1,639,798
18,002,587
2,558,429,312

37,500,000
2,589,564
40,089,564
1,978,251,272

12,500,000
2,849,701
1,639,798
16,989,499
2,546,888,957

37,500,000
2,589,564
40,089,564
1,969,292,846

หนีสินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีสินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงิน
เจ้ าหนีการค้ า
กิจการทีเกียวข้ องกัน
กิจการอืน
เจ้ าหนีอืน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ส่วนทีครบกําหนดชําระในหนึงปี
หนีสินภายใต้ สญ
ั ญาเช่าซือส่วนที
ครบกําหนดชําระภายในหนึงปี
เงินทดรองรับจากกรรมการ
เงินรับล่วงหน้ าค่าสินค้ า
เงินรับล่วงหน้ าค่าก่อสร้ าง
ภาษีเงินได้ นิติบคุ คลค้ างจ่าย
หนีสินหมุนเวียนอืน
รวมหนีสินหมุนเวียน
หนีสินไม่ หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเมือเกษียณอายุ
หนีสินภายใต้ สญ
ั ญาเช่าซือ
รวมหนีสินไม่หมุนเวียน
รวมหนีสิน

23

14
15
16

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ปี 2 5 5 4

หน้ า 56

บริ ษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน)

บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
บาท
งบการเงินรวม
หมาย
เหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554

2553

2554

2553

หนีสินและส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 549,973,800 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

549,973,800

549,973,800

549,973,800

549,973,800

ทุนทีออกและชําระแล้ ว
หุ้นสามัญ 479,937,265 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 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

43,830,000

38,270,000

43,830,000

38,270,000

680,128,472

609,048,176

689,506,688

619,714,970

67,693,059

67,693,059

67,693,059

67,693,059

14,704,932
1,583,720,828
753,995
1,584,474,823
4,142,904,135

14,704,932
1,507,080,532
3,796,229
1,510,876,761
3,489,128,033

1,578,394,112
1,578,394,112
4,125,283,069

1,503,042,394

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรเพือสํารองตามกฎหมาย

18

ทียังไม่ได้ จดั สรร
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทีดิน

11

ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจทีอยู่
ภายใต้ การควบคุมเดียวกัน
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริ ษัทใหญ่
ส่วนได้ เสียทีไม่มีอํานาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
ร ว ม ห นี สิ น แ ล ะ ส่ ว น ข อ ง ผู้ ถื อ หุ้ น

1,503,042,394
3,472,335,240

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ปี 2 5 5 4

หน้ า 57

บริ ษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน)

บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
บาท
งบการเงินรวม
หมาย
เหตุ
รายได้ จากการขายและการให้ บริ การ
ต้ นทุนขายและต้ นทุนการให้ บริ การ
กําไรขันต้ น
ค่าใช้ จ่ายในการขาย
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร
กลับรายการค่าเผือการลดมูลค่าสินค้ าคงเหลือ
ขาดทุนจากการด้ อยค่าเงินลงทุน
ในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วม
10
กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
ค่าตอบแทนผู้บริ หาร
รายได้ อืน
กําไรจากการขายและการให้ บริการ
ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากบริ ษัทร่ วม
กําไรก่ อนต้ นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ต้ นทุนทางการเงิน
กําไรก่ อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กําไรสุทธิและกําไรเบ็ดเสร็จ
ส่ วนของกําไร (ขาดทุน) ทีเป็ นของ
ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทใหญ่
ส่วนได้ เสียทีไม่มีอํานาจควบคุม
กําไรต่ อหุ้นขันพืนฐาน
กําไรสุทธิสว่ นทีเป็ นของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทใหญ่

2554
6,571,498,228
(6,136,774,902)
434,723,326
(82,682,667)
(52,568,324)
-

2553
5,027,333,575
(4,746,635,982)
280,697,593
(63,586,598)
(62,033,447)
(8,249,860)

2554
6,571,594,513
(6,134,571,857)
437,022,656
(82,682,667)
(45,892,102)
-

2553
5,022,167,587
(4,734,958,336)
287,209,251
(63,586,598)
(50,702,593)
(9,000,000)

(62,456,222)
(12,959,900)
11,549,895
235,606,108
(5,500,000)
230,106,108
(65,913,211)
164,192,897
(53,861,882)
110,331,015

8,812,903
(10,862,000)
12,067,225
156,845,816
156,845,816
(41,668,654)
115,177,162
(34,267,996)
80,909,166

(15,600,000)
(62,456,222)
(12,959,900)
13,488,223
230,919,988
230,919,988
(65,864,747)
165,055,241
(53,861,882)
111,193,359

8,812,903
(10,862,000)
7,968,713
169,839,676
169,839,676
(41,635,790)
128,203,886
(34,267,996)
93,935,890

113,373,249
(3,042,234)
110,331,015

85,078,950
(4,169,784)
80,909,166

111,193,359
111,193,359

93,935,890
93,935,890

0.24

0.18

0.23

0.20

479,937,265

479,937,265

479,937,265

479,937,265

0.24

0.18

0.23

0.20

479,937,265

479,937,265

479,937,265

479,937,265

20

จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลียถ่วงนําหนัก (หุ้น)
กําไรต่ อหุ้นปรับลด
กําไรสุทธิสว่ นทีเป็ นของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทใหญ่

งบการเงินเฉพาะกิจการ

20

จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลียถ่วงนําหนัก (หุ้น)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ปี 2 5 5 4

หน้ า 58

บริ ษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน)

บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้นรวม
สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
บาท
ส่ วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
กําไรสะสม

หมาย
เหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2553
จัดสรรเพือสํารองตามกฏหมาย
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2553

18

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2554 ตามทีรายงานไว้ เดิม
ผลกระทบจากใช้ มาตรฐานการบัญชีไทยฉบับที 19
เรื อง ผลประโยชน์พนักงาน
4.2
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2554 หลังปรับปรุง
จัดสรรเพือสํารองตามกฏหมาย
18
19
เงินปั นผลจ่าย
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2554

ส่ วนเกิน
ทุนจากการ
รวมธุรกิจ
ภายใต้ การ
ควบคุม
เดียวกัน

ทุนทีออก
และชําระ
แล้ ว

ส่ วนเกิน
มูลค่ าหุ้น
สามัญ

จัดสรรเพือ
สํารองตาม
กฎหมาย

ส่ วนทียัง
ไม่ ได้ จัดสรร

ส่ วนเกิน
ทุนจาก
การตีราคา
ทีดิน

รวมส่ วนของผู้
ถือหุ้นบริษัท
ใหญ่

ส่ วนได้ เสีย
ทีไม่ มี
อํานาจ
ควบคุม

รวมส่ วนของผู้
ถือหุ้น

479,937,265
479,937,265

297,427,100
297,427,100

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

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

67,693,059
67,693,059

14,704,932
14,704,932

1,422,001,582
85,078,950
1,507,080,532

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

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

479,937,265

297,427,100

38,270,000

609,048,176

67,693,059

14,704,932

1,507,080,532

3,796,229

1,510,876,761

479,937,265
479,937,265

297,427,100
297,427,100

38,270,000
5,560,000
43,830,000

(3,137,589)
605,910,587
(5,560,000)
(33,595,364)
113,373,249
680,128,472

67,693,059
67,693,059

14,704,932
14,704,932

(3,137,589)
1,503,942,943
(33,595,364)
113,373,249
1,583,720,828

3,796,229
(3,042,234)
753,995

(3,137,589)
1,507,739,172

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ปี 2 5 5 4

หน้ า 60

(33,595,364)
110,331,015
1,584,474,823

บริ ษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน)
บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ
สําหรั บปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
บาท
กําไรสะสม
หมาย
เหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2553
จัดสรรเพือสํารองตามกฏหมาย
กําไรสุทธิ
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2553
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2554 ตามที
รายงานไว้ เดิม
ผลกระทบจากใช้ มาตรฐานการบัญชีไทยฉบับที 19
เรื อง ผลประโยชน์พนักงาน
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2554 หลังปรับปรุง
จัดสรรเพือสํารองตามกฏหมาย
เงินปั นผลจ่าย
กําไรสุทธิ
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2554

18

4.2
18
19

ทุนทีออกและ
ชําระแล้ ว

ส่ วนเกิน
มูลค่ าหุ้น
สามัญ

จัดสรรเพือ
สํารองตาม
กฏหมาย

ส่ วนทียังไม่ ได้
จัดสรร

ส่ วนเกินทุนจากการ
ตีราคาทีดิน

รวม

479,937,265
479,937,265

297,427,100
297,427,100

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

530,479,080
(4,700,000)
93,935,890
619,714,970

67,693,059
67,693,059

1,409,106,504
93,935,890
1,503,042,394

479,937,265

297,427,100

38,270,000

619,714,970

67,693,059

1,503,042,394

479,937,265
479,937,265

297,427,100
297,427,100

38,270,000
5,560,000
43,830,000

(2,246,277)
617,468,693
(5,560,000)
(33,595,364)
111,193,359
689,506,688

67,693,059
67,693,059

(2,246,277)
1,500,796,117
(33,595,364)
111,193,359
1,578,394,112

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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หน้ า 61

บริ ษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน)

บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
สําหรั บปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
บาท
งบการเงินรวม
2554
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษี เงินได้
รายการปรับกระทบกําไรเป็ นเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมดําเนินงาน
ค่าเสือมราคา
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนชัวคราว
ดอกเบียค้ างรับเงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่กิจการทีเกียวข้ องกัน
หนีสงสัยจะสูญ - ลูกหนีการค้ า (กลับรายการ)
ขาดทุนจากการด้ อยค่าเงินลงทุนในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วม
ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากบริ ษัทร่ วม
ขาดทุนจากการด้ อยค่างานระหว่างก่อสร้ างตามสัญญา
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้ าคงเหลือ
(กําไร) ขาดทุนจากการจําหน่ายสินทรัพย์รอการจําหน่าย
(กําไร) ขาดทุนจากการจําหน่ายและตัดจําหน่ายอุปกรณ์
ขาดทุนทียังไม่เกิดขึนจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
กําไรทียังไม่เกิดขึนตามสัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้ า
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ผลประโยชน์พนักงานเมือเกษี ยณอายุ
ค่าใช้ จ่ายดอกเบีย
กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลียนแปลง
ในสินทรัพย์และหนีสินดําเนินงาน
สินทรัพย์ ดาํ เนินงานลดลง (เพิมขึน)
ลูกหนีการค้ า - กิจการทีเกียวข้ องกัน
ลูกหนีการค้ า - กิจการอืน
มูลค่างานทีเสร็ จแต่ยงั ไม่เรี ยกเก็บ
สินค้ าคงเหลือ
งานระหว่างก่อสร้ างตามสัญญา
เงินจ่ายล่วงหน้ าค่าสินค้ า
ลูกหนีกรมสรรพากร
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553

2553

164,192,897

115,177,162

165,055,241

128,203,886

64,023,627
(880,582)
(4,830,000)
5,500,000
4,497,178
179,020
43,476,651

55,238,249
(569,021)
1,642,332
8,249,860
(5,342,278)
(6,282,066)
1,821,628

60,516,114
(880,582)
(4,500,000)
15,600,000
178,864
43,476,651

51,484,139
(569,021)
(2,327,901)
(4,283,375)
9,000,000
795,401
(653,731)
1,821,628

(17,162,219)
725,200
64,648,073

-

-

40,975,281

(17,162,219)
603,424
64,648,073

40,975,281

324,369,845

210,911,147

327,535,566

224,446,307

4,835,779
(400,970,833)
(212,784,062)
81,924,183
8,890,559
(8,990,975)
1,004,961

(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

5,210,192
(402,621,652)
(212,784,062)
81,924,183
8,745,292
(7,791,749)
416,700

(4,636,153)
(289,297,704)
(462,063,026)
(154,805,976)
9,989,029
4,139,524
407,600
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บริ ษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน)

บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
บาท
งบการเงินรวม
2554
2553
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (ต่ อ)
หนีสินดําเนินงานเพิมขึน (ลดลง)
เจ้ าหนีการค้ า - กิจการทีเกียวข้ องกัน
เจ้ าหนีการค้ า - กิจการอืน
เงินทดรองรับจากกรรมการ
เงินรับล่วงหน้ าค่าสินค้ า
เงินรับล่วงหน้ าค่าก่อสร้ าง
หนีสินหมุนเวียนอืน
เงินสดจ่ ายจากการดําเนินงาน
จ่ายดอกเบีย
รับคืนภาษีถกู หัก ณ ทีจ่าย
จ่ายภาษี เงินได้

(22,786,332)
(1,180,695)
(26,967,006)
7,692,206
(244,962,370)
(61,728,824)
(62,209,314)
(368,900,508)

เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชัวคราวลดลง (เพิมขึน)
71,305,290
เงินฝากประจําทีติดภาระคําประกันเพิมขึน
(50,716,572)
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่บคุ คลทีเกียวข้ องกันลดลง (เพิมขึน)
(303,318)
เงินมัดจําค่าเครื องจักรเพิมขึน
(77,728,723)
เงินสดจ่ายเพือซือทีดินอาคารและอุปกรณ์ (ข้อมูลกระแสเงิ นสด
(98,557,308)
เพิ มเติ ม)
เงินสดรับจากการจําหน่ายสินทรัพย์
145,000
เงินสดรับจากการจําหน่ายสินทรัพย์รอการจําหน่าย
(155,855,631)
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงินเพิมขึน 605,588,342
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
(25,000,000)
เงินสดจ่ายปั นผล
(33,595,364)
546,992,978
เงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
22,236,839
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิมขึน - สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้ นปี
86,012,378
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสินปี
108,249,217
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553

(377,045)
21,721,828
24,244,130
(375,901)
(6,690,809)
(628,995,329)
(40,322,374)
21,653,946
(27,856,964)
(675,520,721)

(1,971,427)
(21,778,911)
(26,967,006)
6,630,369
(243,452,505)
(61,728,824)
(62,209,314)
(367,390,643)

(1,091,718)
30,517,682
24,244,130
(7,291,073)
(625,441,378)
(40,322,374)
21,653,946
(26,829,203)
(670,939,009)

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

71,305,290
(50,649,137)
(303,318)
(77,728,723)

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

(143,977,063)
8,433,825
60,943,020
(105,474,826)

(99,281,001)
145,000
(156,511,889)

(174,704,403)
1,239,111
26,300,000
(98,634,901)

818,483,807
(25,000,000)
793,483,807
12,488,260
73,524,118
86,012,378

605,588,342
(25,000,000)
(33,595,364)
546,992,978
23,090,446
82,493,764
105,584,210

818,483,807
(25,000,000)
793,483,807
23,909,897
58,583,867
82,493,764

-

-

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริ ษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน)

บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
บาท
งบการเงินรวม
2554

2553

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553

ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิมเติม
1. เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสด
เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากกระแสรายวัน
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

84,038
101,446,137
6,719,042
108,249,217

78,962
54,061,752
31,871,664
86,012,378

79,182
98,785,985
6,719,043
105,584,210

74,182
50,547,918
31,871,664
82,493,764

2. ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
รายละเอียดทีดิน อาคารและอุปกรณ์ทีได้ มาในระหว่างปี มีดงั นี
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ทีได้ มาระหว่างปี
ปรับปรุง เจ้ าหนีจากการซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์เพิมขึน (ลดลง)
หนีสินตามสัญญาเช่าซือเพิมขึน (ลดลง)
เงินสดจ่ายเพือซือทีดิน อาคาร และอุปกรณ์

(99,477,576)
1,936,062
(1,015,794)
(98,557,308)

(145,224,628)
(2,182,379)
3,429,944
(143,977,063)

(99,477,576)
1,212,369
(1,015,794)
(99,281,001)

(145,210,327)
(32,924,020)
3,429,944
(174,704,403)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริ ษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน)

1.

ข้ อมูลทัวไป
บริ ษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) ได้ จดทะเบียนเข้ าเป็ นบริ ษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2547 บริ ษัทมีทีอยู่ตามทีได้
จดทะเบียนไว้ ที เลขที 55, 55/1 หมู่ 2 ซอยวัดหนามแดง ถนนศรี นคริ นทร์ ตําบลบางแก้ ว อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และมี
โรงงานสาขา ตังอยู่เลขที 90/1 หมูท่ ี 10 ถนน 331 ตําบลสระสีเหลียม อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
บริ ษัทดําเนินธุรกิจหลักในธุรกิจผลิตและจําหน่าย ผลิตภัณฑ์เหล็กแปรรูป และบริ ษัทย่อยประกอบธุรกิจรับติดตังโครงสร้ างเหล็ก และ
รับเหมาก่อสร้ างโรงงาน
“บริ ษัท” หมายถึง บริ ษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) “กลุม่ บริ ษัท” หมายถึง บริ ษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย คือ
บริ ษัท เอส ที ซี สตีล จํากัด และบริ ษัท เอเซีย เมทัลแฟบบริ เคชัน จํากัด

2.

เกณฑ์ การจัดทํางบการเงิน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนีได้ จดั ทําขึนตามหลักการบัญชีทีรับรองทัวไปในประเทศไทยภายใต้ พระราชบัญญัติการ
บัญชี พ.ศ. 2543 ซึงหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีทีออกภายใต้ พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 และตามข้ อกําหนดของ
คณะกรรมการกํ ากับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ ว่าด้ วยการจัดทําและนํ าเสนอรายงานทางการเงิ นภายใต้ พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
การจัดทํางบการเงินให้ สอดคล้ องกับหลักการบัญชีทีรับรองทัวไปในประเทศไทยซึงกําหนดให้ ฝ่ายบริ หารประมาณการและกําหนด
สมมติฐานทีเกียวข้ องอันจะมีผลต่อตัวเลขของสินทรัพย์และหนีสินรวมทังเปิ ดเผยข้ อมูลเกียวกับสินทรัพย์และหนีสินทีอาจเกิดขึน ณ
วันทีในงบการเงิน และข้ อมูลรายได้ และค่าใช้ จ่ายในรอบระยะเวลาทีเสนอ งบการเงินดังกล่าว ตัวเลขทีเกิดขึนจริ งอาจแตกต่างจากตัวเลข
ประมาณการ ถึงแม้ วา่ ฝ่ ายบริ หารได้ จดั ทําตัวเลขประมาณการขึนจากความเข้ าใจในเหตุการณ์และสิงทีได้ กระทําไปในปั จจุบนั อย่างดี
ทีสุดแล้ ว
งบการเงินรวมนีได้ จัดทําขึนโดยรวมงบการเงินของบริ ษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อยซึงบริ ษัทมีส่วนร่ วมในการ
ควบคุมดังนี
วันทีเริ มมี
อัตราร้ อยละของการถือหุ้น
ประเทศทีจด
ชือบริ ษัท

ทะเบียน

ประเภทกิจการ

อํานาจควบคุม

2554

2553

1. บจก. เอส ที ซี สตีล

ประเทศไทย

ผลิตและจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์เหล็ก

ไตรมาส 4 ปี
2546

100

100

2. บจก. เอเซีย เมทัลแฟบบริ เคชัน

ประเทศไทย

รับเหมาก่อสร้ าง
โรงงาน

ไตรมาส 3 ปี
2551

55

55
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2.

เกณฑ์ การจัดทํางบการเงิน (ต่ อ)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้ จดั ทําขึนโดยใช้ เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของ
ยกเว้ นทีอธิบายไว้ ในนโยบายการบัญชี
รายการบัญชีทีสําคัญระหว่างบริ ษัทและบริ ษัทย่อยทีรวมในงบการเงินรวมได้ หกั กลบลบกันแล้ ว

งบการเงิน

เพื อความสะดวกของผู้ ใช้ งบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ จึ ง ได้ มี ก ารแปลงบการเงิ น เป็ นภาษาอั ง กฤษจาก
งบการเงินทีจัดทําเป็ นภาษาไทย
3.

การประกาศใช้ มาตรฐานการบัญชีใหม่
ระหว่างปี 2553 และ 2554 สภาวิชาชีพบัญชีได้ ออกและปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ ซึงเกียวข้ องกับการ
ดําเนินงานของกลุม่ บริ ษัท และมีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั รอบระยะเวลาบัญชีทีเริ มในหรื อหลัง วันที 1 มกราคม 2554 ดังต่อไปนี
มาตรฐานการบัญชีฉบับที 1 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที 2 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที 7 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที 8 (ปรับปรุง 2552)

เรื องการนําเสนองบการเงิน
เรื องสินค้ าคงเหลือ
เรื องงบกระแสเงินสด
เรื องนโยบายการบัญ ชี การเปลี ยนแปลงประมาณการทางบัญ ชี
และข้ อผิดพลาด
เรื องเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที 10 (ปรับปรุง 2552)
เรื องสัญญาก่อสร้ าง
มาตรฐานการบัญชีฉบับที 11 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที 16 (ปรับปรุง 2552)
เรื องทีดิน อาคารและอุปกรณ์
มาตรฐานการบัญชีฉบับที 17 (ปรับปรุง 2552)
เรื องสัญญาเช่า
มาตรฐานการบัญชีฉบับที 18 (ปรับปรุง 2552)
เรื องรายได้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที 19
เรื องผลประโยชน์ของพนักงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที 23 (ปรับปรุง 2552)
เรื องต้ นทุนการกู้ยืม
มาตรฐานการบัญชีฉบับที 24 (ปรับปรุง 2552)
เรื องการเปิ ดเผยข้ อมูลเกียวกับบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้ องกัน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที 26
เรื องการบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมือออกจากงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที 27 (ปรับปรุง 2552)
เรื องงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
เรื องเงินลงทุนในบริ ษัทร่วม
มาตรฐานการบัญชีฉบับที 28 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที 33 (ปรับปรุง 2552)
เรื องกําไรต่อหุ้น
มาตรฐานการบัญชีฉบับที 34 (ปรับปรุง 2552)
เรื องงบการเงินระหว่างกาล
มาตรฐานการบัญชีฉบับที 36 (ปรับปรุง 2552)
เรื องการด้ อยค่าของสินทรัพย์
มาตรฐานการบัญชีฉบับที 37 (ปรับปรุง 2552)
เรื องประมาณการหนี สิ น และหนี สิ น ที อาจเกิ ด ขึ น และสิ น ทรั พ ย์
ทีอาจเกิดขึน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 3 (ปรับปรุง 2552) เรื องการรวมธุรกิจ
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3.

การประกาศใช้ มาตรฐานการบัญชีใหม่ (ต่ อ)
การปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีออกและปรับปรุ งใหม่นนั มีผลให้ เกิดการเปลียนแปลงนโยบายการบัญชีของกลุ่ม
บริ ษัท ผลกระทบจากการเปลียนแปลงนีได้ เปิ ดเผยไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 4 ยกเว้ นการเปลียนนโยบายบัญชีและวิธีการ
คํานวณทีใช้ ในงบการเงินนีทีเป็ นไปในแนวทางเดียวกันกับการจัดทํางบการเงินสําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2553
นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีออกและปรับปรุงใหม่ข้างต้ น ระหว่างปี 2553 สภาวิชาชีพบัญชีได้ ออกและปรับปรุง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอืน ๆ ดังต่อไปนีซึงมีผลบังคับสําหรับงบการเงินทีเริ มในหรื อหลังวันที 1 มกราคม 2556 เป็ นต้ น
ไป
มาตรฐานการบัญชีฉบับที 12
มาตรฐานการบัญชีฉบับที 20 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที 21 (ปรับปรุง 2552)

4.

เรื องภาษีเงินได้
เรื องการบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิ ดเผยข้ อมูล
เกียวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
เรื องผลกระทบจากการเปลียนแปลงของอัตราแลกเปลียนเงิ นตรา
ต่างประเทศ

การเปลียนแปลงนโยบายการบัญชี
ตังแต่วนั ที 1 มกราคม 2554 ผลจากการถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีออกและปรับปรุงใหม่ตามทีกล่าวในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้ อ 3 กลุม่ บริ ษัทมีการเปลียนแปลงนโยบายการบัญชีดงั ต่อไปนี;
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4.

การเปลียนแปลงนโยบายการบัญชี (ต่ อ)
4.1 การนําเสนองบการเงิน
ตังแต่วนั ที 1 มกราคม 2554 กลุ่มบริ ษัทถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 1 (ปรับปรุง 2552) เรื อง การนําเสนอ
การเงินภายใต้ ข้อกําหนดของมาตรฐานทีปรับปรุงใหม่ งบการเงินประกอบด้ วย

งบ

• งบแสดงฐานะการเงิน
• งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
• งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
• งบกระแสเงินสดและ
• หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ทังนีเป็ นผลให้ กลุ่มบริ ษัทแสดงการเปลียนแปลงของส่วนของผู้ถือหุ้นทังหมดในงบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และแสดง
การเปลียนแปลงทังหมดทีไม่ใช่ส่วนของผู้ถือหุ้นในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ โดยก่อนหน้ านีการเปลียนแปลงทังหมดดังกล่าวแสดงใน
งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ข้ อมูลเปรี ยบเทียบได้ มีการนําเสนอใหม่เพือให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดของมาตรฐานฉบับปรับปรุ งใหม่ การเปลียนแปลงนโยบายการ
บัญชีดงั กล่าวมีผลกระทบต่อการนําเสนองบการเงินเท่านัน โดยไม่มีผลกระทบต่อกําไรหรื อกําไรต่อหุ้น
4.2 การบัญชีเกียวกับผลประโยชน์ พนักงาน
เริ มตังแต่วนั ที 1 มกราคม 2554 กลุ่มบริ ษัทได้ ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีไทยฉบับที 19 เรื องผลประโยชน์ของพนักงาน ภายใต้
นโยบายการบัญชี ใหม่ เงิน กองทุน สํ า รองเลี ยงชีพ จะรับ รู้ เ ป็ นค่า ใช้ จ ่า ยในงบกํ า ไรขาดทุน เมื อหนี สิน เกิด ขึ น ภาระผูก พัน ใน
ผลประโยชน์ของพนักงานเมือลาออกและหลังเกษี ยณอายุจะรับรู้ เป็ นหนีสินและคํานวณด้ วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยทีประมาณการไว้
โดยคิดลดด้ วยอัตราดอกเบี ยของพันธบัตรรัฐบาลทีใช้ สกุล เงินเดียวกันกับสกุล เงินของภาระผูก พัน และมีอายุการครบกํา หนด
ใกล้ เคียงกับระยะเวลาทีต้ องจ่ายภาระผูกพัน เริ มตังแต่วนั ที 1 มกราคม 2554 บริ ษัทรับรู้ ภาระผูกพันในหนีสินดังกล่าวด้ วยวิธีที
อธิบายข้ างต้ น ซึงทีผ่านมากลุ่มบริ ษัทจะบันทึกหนีสินทีเกียวกับผลประโยชน์พนักงานเมือมีพนักงานลาออกหรื อเกษี ยณอายุ
ภาระผูกพันในผลประโยชน์ของพนักงานเมือลาออกและหลังเกษี ยณอายุในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที 1
มกราคม 2554 เป็ นจํ า นวนเงิน 3,137,589 บาทและ 2,246,277 บาท กลุ่ม บริ ษัท เลือ กที จะบัน ทึก หนี สิน ดัง กล่า วทังหมดเป็ น
รายการปรับปรุ งกําไรสะสม ณ วันที 1 มกราคม 2554 ตามวิธีปฏิบตั ิในช่วงเปลียนแปลงมาตรฐานการบัญชีฉบับที 19 ซึงส่งผล
กระทบต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที 1 มกราคม 2554 ทําให้ กําไรสะสมลดลง 3,137,589 บาท และ
2,246,277 บาท ตามลําดับ และภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเมือเกษี ยณอายุเพิมขึนในจํานวนทีเท่ากัน
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5.

นโยบายการบัญชีทสํี าคัญ
นโยบายการบัญชีทีสําคัญทีใช้ ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีดงั ต่อไปนี
5.1 เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
บริ ษัทย่อยหมายถึงบริ ษัททีบริ ษัทใหญ่ในกลุ่มบริ ษัท มีสิทธิออกเสียงทังทางตรงและทางอ้ อมมากกว่ากึงหนึงของสิทธิในการ
ออกเสียงทังหมด หรื อมีอํานาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการดําเนินงานของบริ ษัทย่อย บริ ษัทย่อยดังกล่าวได้ ถกู นํามา
รวมในการจัดทํางบการเงิน โดยเริ มตังแต่วนั ทีบริ ษัทใหญ่มีอํานาจควบคุม จนถึงวันทีบริ ษัทย่อยดังกล่าวได้ ขายออกไปรายการ
และยอดคงเหลือระหว่างกลุ่มบริ ษัท ตลอดจนกําไรขาดทุนทียังไม่เกิดขึนได้ ตดั ออกจากงบการเงินรวมนีแล้ ว นโยบายการบัญชี
สําหรับบริ ษัทย่อยจะเปลียนแปลงเพือใช้ นโยบายการบัญชีเดียวกับกลุ่มบริ ษัทในการจัดทํางบการเงินรวม ข้ อมูลเกียวกับส่วน
ของผู้ถือหุ้นส่วนน้ อยได้ แสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบกําไรขาดทุนรวม

เงินลงทุนในบริ ษัทย่อยแสดงในงบการเงินเฉพาะบริ ษัทโดยแสดงด้ วยวิธีราคาทุนสุทธิจากการด้ อยค่า (ถ้ ามี)
5.2 เงินลงทุนในบริษัทร่ วม
เงินลงทุนในบริ ษัทร่วมแสดงในงบการเงินรวมโดยใช้ วิธีสว่ นได้ เสียและแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยวิธีราคาทุนสุทธิจาก
ค่าเผือการด้ อยค่า (ถ้ ามี) เงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมดังกล่าวเป็ นการลงทุนในกิจการทีกลุ่มบริ ษัทถือหุ้นระหว่างร้ อยละ 20 ถึงร้ อย
ละ 50 ของสิทธิในการออกเสียงทังหมด และกิจการทีกลุ่มบริ ษัทมีอิทธิพลอย่างเป็ นสาระสําคัญแต่ไม่ถึงกับควบคุม กําไร
ขาดทุนทียังไม่เกิดขึนได้ ตดั ออกจากงบการเงินนีแล้ ว เว้ นแต่มีหลักฐานว่าสินทรัพย์ทีโอนระหว่างกันเกิดการด้ อยค่า เงินลงทุน
ในบริ ษัทร่ วมรวมถึงค่าความนิยมทีเกิดจากการลงทุนเมือได้ มา วิธีส่วนได้ เสียจะไม่นํามาใช้ เมือมูลค่าเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม
เป็ นศูนย์ เว้ นแต่ผ้ ลู งทุนมีภาระผูกพันหรื อต้ องจ่ายเงินเพือชําระภาระผูกพันของบริ ษัทร่ วมซึงบริ ษัทได้ คําประกันหรื อให้ การ
ยินยอมไว้
5.3 การแปลงค่ าเงินตราต่ างประเทศ
กลุม่ บริ ษัทแปลงค่ารายการทีเป็ นเงินตราต่างประเทศทีเกิดขึนให้ เป็ นเงินบาทโดยใช้ อตั ราแลกเปลียน ณ วันทีทีเกิดรายการและ
แปลงค่าสินทรัพย์และหนีสินทีเป็ นตัวเงินทีเป็ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันทีในงบแสดงฐานะการเงินให้ เป็ นเงินบาทโดยใช้ อตั รา
แลกเปลียน ณ วันนัน กําไรและขาดทุนทีเกิดจากรับหรื อจ่ายชําระทีเป็ นเงินตราต่างประเทศและทีเกิดจากการแปลงค่าสินทรัพย์
และหนีสินทีเป็ นตัวเงินดังกล่าว ได้ บนั ทึกทันทีในงบกําไรขาดทุน
รายการในงบกําไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดของหน่วยงานต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้ อตั ราแลกเปลียนถัวเฉลีย
ในระหว่างปี รายการในงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้ อตั ราแลกเปลียน ณ วันทีในงบแสดงฐานะการเงิน
ผลต่างจากการแปลงค่าทีเกิดจากการแปลงค่าของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศได้ รวมไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น
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5.3 การแปลงค่ าเงินตราต่ างประเทศ (ต่ อ)
ลูกหนีและเจ้ าหนีตามสัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศจะถูกแปลงค่าเป็ นเงินบาท โดยใช้ อตั ราแลกเปลียน ณ วันทีในงบ
แสดงฐานะการเงิน กําไร (ขาดทุน) ทียังไม่เกิดขึนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศดังกล่าวจะถูกบันทึกในงบกําไรขาดทุน
5.4 เครื องมือทางการเงิน
สินทรัพย์ทางการเงินทีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบด้ วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชัวคราว
ลูกหนีการค้ า และเงินให้ ก้ ยู ืม หนีสินทางการเงินทีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้ วย เจ้ าหนีการค้ า เจ้ าหนีอืน หนีสิน
ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าซือและเงินกู้ยืม ซึงนโยบายการบัญชีเฉพาะสําหรับรายการแต่ละรายการได้ เปิ ดเผยแยกไว้ ในแต่ละหัวข้ อที
เกียวข้ อง
5.5 เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสันทีมีสภาพคล่องสูง
ถึงกําหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันทีได้ มาและไม่มีข้อจํากัดในการเบิกใช้

ซึง

5.6 เงินลงทุนชัวคราว
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีบริ ษัทถือเป็ นหลักทรัพย์เพือค้ า แสดงตามมูลค่ายุติธรรม ณ วันสินปี รายการกําไรและ
รายการขาดทุนทังทีเกิดขึนจริ งและยังไม่เกิดขึนจริ งทีเกิดจากการเปลียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพือค้ าแสดงไว้ ในงบ
กําไรขาดทุน
5.7 ลูกหนีการค้ า
ลูกหนีการค้ าแสดงด้ วยมูลค่าทีจะได้ รับ ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันสินปี หนีสูญที
เกิดขึนในระหว่างปี ตัดเป็ นค่าใช้ จ่ายทันทีทีเกิดขึน กลุม่ บริ ษัทประมาณค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ โดยอาศัยการประเมินผลของฝ่ าย
บริ หารเกี ยวกับความสูญเสียทีอาจจะเกิ ดขึน จากยอดลูกหนี ทีคงค้ างอยู่ ณ วันสินปี การประเมินผลดังกล่าวได้ คํานึงถึง
ประสบการณ์ การชําระเงิ นในอดีตและปั จจัยอย่างอื น ซึงรวมทังการเปลียนแปลงในส่วนประกอบและปริ มาณของลูกหนี
ความสัมพันธ์ของยอดค่าเผือหนีสงสัยจะสูญต่อยอดลูกหนี ตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกิจภายในประเทศ
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5.8 สินค้ าคงเหลือ
สินค้ าคงเหลือแสดงด้ วยราคาทุนหรื อมูลค่าสุทธิทีจะได้ รับแล้ วแต่ราคาใดจะตํากว่า ราคาทุนของสินค้ าคํานวณโดยวิธีถวั เฉลีย
ถ่วงนําหนัก ต้ นทุนในการซือประกอบด้ วยราคาซือ และค่าใช้ จ่ายทางตรงทีเกียวข้ องกับการซือสินค้ านัน เช่น ค่าภาษี อากร ค่า
ขนส่งหักด้ วยส่วนลดและเงินทีได้ รับคืนจากการซือสินค้ า ต้ นทุนของสินค้ าสําเร็จรูปและงานระหว่างทํา ประกอบด้ วย ค่าวัตถุดิบ
ค่าแรงทางตรง ค่าใช้ จ่ายอืนทางตรง และค่าโสหุ้ยในการผลิตซึงปั นส่วนตามเกณฑ์การดําเนินงานตามปกติ มูลค่าทีจะได้ รับ
ประมาณจากราคาทีคาดว่าจะขายได้ ตามปกติของธุรกิจหักด้ วยค่าใช้ จ่ายทีจําเป็ นเพือให้ สินค้ านันสําเร็ จรู ปและค่าใช้ จ่ายใน
การขาย
5.9 ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
ทีดิน แสดงด้ วยมูลค่ายุติธรรมทีขึนอยู่กับราคาประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ โดยจะมีการประเมินทุกห้ าปี สําหรับอาคาร
เครื องจักรและอุปกรณ์ รับรู้เมือเริ มแรกตามราคาทุนหักด้ วยค่าเสือมราคาสะสม
การเพิมขึนของราคาตามบัญชีทีเป็ นผลมาจากการตีราคาใหม่ของทีดินจะแสดงเป็ นส่วนเกินทุนจากการตีราคาทีดินแสดงอยู่ใน
ส่วนของผู้ถือหุ้น การลดลงในมูลค่าของทีดินทีเคยมีการตีราคาเพิมจะนําไปหัก ส่วนเกินทุนจากการตีมลู ค่าทีดินได้ ไม่เกินจํานวน
ซึงเคยตีราคาเพิมของทีดินชนิดเดียวกัน สําหรับส่วนทีเกินกว่านันจะรับรู้ เป็ นค่าใช้ จ่ายทันทีใน งบกําไรขาดทุน
ในกรณีทีราคาตามบัญชีสงู กว่ามูลค่าทีคาดว่าจะได้ รับคืนซึงคํานวณจากมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดทีคาดว่าจะเกิดใน
อนาคตจากการใช้ สินทรัพย์ อย่างต่อเนือง หรื อจํานวนทีจะได้ รับจากการจําหน่ายสินทรั พย์ หกั ด้ วยต้ นทุนจากการจําหน่าย
สินทรัพย์นนแล้
ั วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดให้ เท่ากับมูลค่าทีคาดว่าจะได้ รับคืน
ค่าเสือมราคาคํานวณโดยวิธีเส้ นตรง เพือลดราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ แต่ละชนิด ตามอายุการใช้ งานโดยประมาณของ
สินทรัพย์ดงั ต่อไปนี ยกเว้ นทีดินซึงมีอายุการใช้ งานไม่จํากัด
อาคารและส่วนปรับปรุงสิงปลูกสร้ าง
เครื องจักรและอุปกรณ์โรงงาน
ยานพาหนะ
เครื องตกแต่ง และเครื องใช้ สํานักงาน

20
5, 10
5
5

ปี
ปี
ปี
ปี

กําไรขาดทุนจากการขายทีดิน อาคาร และอุปกรณ์กําหนดขึนจากราคาตามบัญชี และได้ รวมอยู่ในการคํานวณกําไรจากการ
ดําเนินงาน
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5.10 การบัญชีสาํ หรั บสัญญาเช่ าระยะยาว
สัญญาเช่าทีดิน อาคารและอุปกรณ์ทีความเสียงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้ าของส่วนใหญ่ได้ โอนไปให้ กบั ผู้เช่าถือเป็ น
สัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนตามมูลค่าปั จจุบันสุทธิ ของจํานวนเงินทีต้ องจ่ายตาม
สัญญาเช่า โดยจํานวนเงินทีต้ องจ่ายจะปั นส่วนระหว่างหนีสินและค่าใช้ จ่ายทางการเงินเพือให้ ได้ อตั ราดอกเบียคงทีต่อหนีสิน
คงค้ างอยู่ ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้ จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็ นหนีสินระยะยาว ส่วนดอกเบียจ่ายจะบันทึกในงบ
กําไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ ทีเกิดจากสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสือมราคาตลอดอายุการใช้ งานของ
สินทรัพย์นนั
5.11 สัญญาก่ อสร้ าง
รายได้ คา่ ก่อสร้ างและต้ นทุนค่าก่อสร้ างรับรู้ด้วยวิธีอ้างอิงกับขันความสําเร็ จของงานกลุ่มบริ ษัทประเมินขันความสําเร็ จของงาน
ตามการประเมินของวิศวกร รายการขาดทุนทีคาดว่าจะเกิดขึนจะรับรู้เป็ นค่าใช้ จ่ายทันทีเมือค่อนข้ างแน่ชดั ว่าต้ นทุนค่าก่อสร้ าง
ทังหมดจะมากกว่ารายได้ จากการก่อสร้ างทังหมดทีจะได้ รับ
เงินค่างวดส่วนทีเก็บได้ เกินกว่าอัตราส่วนของงานทีทําเสร็ จจะบันทึกเป็ นค่างวดทียังไม่รับรู้ เป็ นรายได้ และอัตราส่วนของงานที
ทําเสร็จสูงกว่าเงินค่างวดทีถึงกําหนดชําระจะบันทึกเป็ นมูลค่างานทีเสร็จแต่ยงั ไม่ได้ เรี ยกเก็บ ทังนีรายการดังกล่าวจะไม่รวมค่า
งวดทีค้ างชําระเกินกว่า 3 งวด
ต้ นทุนก่อสร้ างประกอบด้ วย ค่าวัสดุ ค่าแรงงานทางตรง และโสหุ้ยในการก่อสร้ าง ส่วนค่าใช้ จ่ายทัวไปและค่าใช้ จ่ายในการ
บริ หาร กลุ่มบริ ษัทถือเป็ นค่าใช้ จ่ายในงบกําไรขาดทุนในปี ทีเกิดขึน ต้ นทุนงานก่อสร้ างทีจัดสรรเข้ าเป็ นต้ นทุนในการบริ การ
แล้ วแต่ยงั ไม่ถึงกําหนดชําระตามสัญญาแสดงไว้ เป็ น “ต้ นทุนทียังไม่ถึงกําหนดชําระ” ในงบแสดงฐานะการเงิน ต้ นทุนทีเกิดขึน
ในระหว่างปี ซึงเกียวข้ องกับกิจกรรมในอนาคตตามสัญญาไม่ได้ รวมอยู่ในต้ นทุนค่าก่อสร้ างและจะแสดงเป็ น “งานระหว่าง
ก่อสร้ างตามสัญญา”
5.12 การรั บรู้ รายได้
กลุ่มบริ ษัทรับรู้ รายได้ จากการขายและบริ การเมือส่งมอบสินค้ าและลูกค้ ายอมรับสินค้ านัน หรื อเมือได้ ให้ บริ การแก่ลกู ค้ าแล้ ว
รายได้ จากการขายเป็ นจํานวนทีสุทธิจากภาษี ขายและส่วนลด รายการขายทีเกิดขึนระหว่างกลุ่มบริ ษัท ได้ ตดั บัญชีแล้ วเพือ
จัดทํางบการเงินรวม
รายได้ ดอกเบียรับรู้ตามเกณฑ์คงค้ าง
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5.

นโยบายการบัญชีทสํี าคัญ (ต่ อ)
5.13 บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้ องกันกับบริ ษัทหมายถึงบุคคลหรื อกิจการทีมีอํานาจควบคุมบริ ษัท ถูกควบคุมโดยบริ ษัทไม่ว่า จะเป็ น
โดยทางตรงหรื อทางอ้ อม หรื ออยู่ภายใต้ การควบคุมเดียวกันกับบริ ษัท รวมถึงบริ ษัททีทําหน้ าทีถือหุ้น บริ ษัทย่อย และกิจการที
เป็ นบริ ษัทย่อยในเครื อเดียวกัน นอกจากนีบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้ องกันยังหมายรวมถึง บริ ษัทร่ วมและบุคคลซึงถือหุ้นทีมี
สิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้ อมและมีอิทธิพลอย่างเป็ นสาระสําคัญกับ บริ ษัทผู้บริ หารสําคัญ กรรมการหรื อ พนักงาน
ของบริ ษัท ตลอดทังสมาชิกในครอบครัวทีใกล้ ชิดกับบุคคลดังกล่าว และกิจการทีเกียวข้ องกับบุคคลเหล่านัน
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้ องกันกับบริ ษัทแต่ละรายการ บริ ษัทคํานึงถึงเนือหาของ
ความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย
5.14 ประมาณการหนีสิน
กลุ่มบริ ษัทจะบันทึกประมาณการหนีสินเมือมีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ของภาระผูกพันในปั จจุบนั ตามกฎหมายหรื อจากการ
อนุมานอันเป็ นผลสืบเนืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพันดังกล่าวคาดว่าจะส่งผลให้ ต้องเกิดการไหลออกของทรัพยากร
เพือจ่ายชําระภาระผูกพันและจํานวนทีต้ องจ่ายสามารถประมาณการได้ อย่างน่าเชือถื อ รายจ่ายทีจะได้ รับคืนบันทึกเป็ น
สินทรัพย์แยกต่างหากเมือการได้ รับคืนคาดว่าจะได้ รับอย่างแน่นอนเมือได้ จ่ายชําระประมาณการหนีสินไปแล้ ว
5.15 ข้ อมูลจําแนกตามส่ วนงาน
ส่วนงานธุรกิจเป็ นส่วนประกอบทีจัดหาผลิตภัณฑ์หรื อให้ บริ การทีมีความเสียงและผลตอบแทนทีแตกต่างไปจากความเสียงและ
ผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์ หรื อบริ การทีให้ ของส่วนธุรกิ จอื น ส่วนงานภูมิศาสตร์ เป็ นส่วนประกอบทีจัดหาผลิตภัณฑ์ หรื อ
ให้ บริ การภายใต้ สภาพแวดล้ อมทางเศรษฐกิจทีเฉพาะเจาะจงซึงผลิตภัณฑ์ และบริ การทีให้ มีความเสียงและผลตอบแทนที
แตกต่างไปจากความเสียงและผลตอบแทนของส่วนประกอบทีดําเนินงานภายใต้ สภาพแวดล้ อมทางเศรษฐกิจอืน
5.16 ผลประโยชน์ พนักงาน
กลุม่ บริ ษัทจัดให้ มีกองทุนสํารองเลียงชีพซึงเป็ นแผนการจ่ายสมทบตามทีกําหนดไว้ สินทรัพย์ของกองทุนสํารองเลียงชีพได้ แยก
ออกไปจากสินทรัพย์ของกลุ่มบริ ษัท และมีการบริ หารโดยผู้จดั การกองทุนภายนอก กองทุนสํารองเลียงชีพได้ รับเงินสะสมเข้ า
กองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากบริ ษัท เงินจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลียงชีพบันทึกเป็ นค่าใช้ จ่ายในงบกําไรขาดทุน
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีทีเกิดรายการนัน
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5.

นโยบายการบัญชีทสํี าคัญ (ต่ อ)
5.16 ผลประโยชน์ พนักงาน (ต่ อ)
กลุม่ บริ ษัทจัดให้ มีผลประโยชน์พนักงานหลังการเลิกจ้ างเพือจ่ายให้ แก่พนักงานเป็ นไปตามกฎหมายแรงงานไทย มูลค่าปั จจุบนั
ของหนี สิน ผลประโยชน์ พ นัก งานได้ ถูก รั บ รู้ รายการในงบแสดงฐานะการเงิ นโดยการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยโดยใช้ วิธีคิดลดแต่ละหน่วยทีประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) ภายใต้ สมมติฐานเกียวกับ
เหตุการณ์ ในอนาคตทีบริ ษัทกําหนดขึนอย่างเหมาะสม สมมติฐานทีใช้ ในการประเมินค่าใช้ จ่ายผลประโยชน์ พนักงานสุทธิ
ประจําปี ได้ รวมถึงอัตราส่วนลด อัตราการเพิมขึนของเงินเดือนพนักงาน และอัตราการเปลียนแปลงในจํานวนพนักงาน การ
เปลียนแปลงในอัตราเหล่านีมีผลต่อประมาณการค่าใช้ จ่ายทีเกียวข้ องกับผลประโยชน์พนักงานสุทธิในทุกปี กลุ่มบริ ษัทได้ มีการ
ทบทวนอัตราส่วนลดทีเหมาะสมซึงสะท้ อนถึงอัตราดอกเบียทีควรนํามาใช้ ในการคํานวณมูลค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด
จ่ายในอนาคตทีคาดว่าจะต้ องจ่ายให้ กับพนักงาน ในการประเมินอัตราส่วนลดทีเหมาะสม กลุ่มบริ ษัทจะพิจารณาจากอัตรา
ดอกเบียของพันธบัตรรัฐบาล ซึงจ่ายในสกุลเงินทีได้ รับประโยชน์
สมมุติฐานทางสถิติทีสําคัญทีใช้ ในการคํานวณสรุปได้ ดงั นี
2554
อัตราคิดลด

ร้ อยละ 4.17 ต่อปี สําหรับพนักงานรายเดือน และ ร้ อยละ 4.20
ต่อปี สําหรับพนักงานรายวัน

อัตราการขึนเงินเดือนในอนาคต

อัตราการเปลียนแปลงในจํานวนพนักงาน
อัตราการตาย

ร้ อยละ 4.39 ต่อปี สําหรับพนักงานรายเดือน และ ร้ อยละ
3.43 ต่อปี สําหรับพนักงานรายวัน
ผันแปรตามอายุพนักงานตังแต่ร้อยละ 0-50
อัตราตามตารางมรณะไทยปี 2540 แยกเกณฑ์ตามเพศชาย
และหญิง
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6.

ลูกหนีการค้ า
บาท
งบการเงินรวม
2554

กิจการทีเกียวข้ องกัน
ลูกหนีการค้ า
เช็ครับลงวันทีล่วงหน้ า
รวม
กิจการอืน
ลูกหนีการค้ า
เช็ครับลงวันทีล่วงหน้ า
รวม
หัก ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ
สุทธิ

2553

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553

1,588,364
29,122
1,617,486

6,453,265
6,453,265

92,557
29,122
121,679

5,331,871
5,331,871

1,018,333,416
146,566,133
1,164,899,549
(95,666,851)
1,069,232,698

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

1,012,593,550
141,116,133
1,153,709,683
(84,476,985)
1,069,232,698

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

ลูกหนีและตัวเงินรับการค้ า ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 แยกตามอายุหนีทีค้ างชําระได้ ดงั นี
บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
2554
2553
กิจการทีเกียวข้ องกัน
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
92,557
4,909,762
92,557
4,909,763
เกินกําหนดชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน
29,122
47,696
29,122
47,696
6 – 12 เดือน
1,495,807
2,820
เกินกว่า 12 เดือน
1,495,807
371,592
รวม
1,617,486
6,453,265
121,679
5,331,871
กิจการอืน
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
647,564,575
503,348,523
647,564,575
503,348,523
เกินกําหนดชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน
409,110,493
154,282,996
409,110,493
153,952,803
3 - 6 เดือน
2,857,540
285,568
2,857,540
285,568
6 - 12 เดือน
2,685,094
2,693,603
2,685,094
2,693,603
เกินกว่า 12 เดือน
102,681,847
103,318,026
91,491,981
90,807,534
รวม
1,164,899,549
763,928,716
1,153,709,683
751,088,031
หัก ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ
(95,666,851)
(100,496,851)
(84,476,985)
(88,976,985)
สุทธิ
1,069,232,698
663,431,865
1,069,232,698
662,111,046
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7.

สินค้ าคงเหลือ
บาท
งบการเงินรวม

สินค้ าสําเร็จรูป
งานระหว่างทํา
วัตถุดิบ
วัสดุสินเปลือง
รวม
หัก ค่าเผือการลดมูลค่าสินค้ าคงเหลือ
สุทธิ

2554

2553

572,413,106
14,795,269
870,198,660
2,069,879
1,459,476,914
(10,311,798)
1,449,165,116

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
570,110,464
14,795,269
867,093,725
1,896,961
1,453,896,419
(10,000,000)
1,443,896,419

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

8. งานระหว่ างก่ อสร้ างตามสัญญา
ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 งานระหว่างก่อสร้ างตามสัญญามีรายละเอียดดังนี
บาท
งบการเงินรวม
2554
2553
ต้ นทุนการให้ บริ การ
- ต้ นทุนทีถึงกําหนดชําระจนถึงสินงวด
53,939,715
53,939,715
- ต้ นทุนทียังไม่ถึงกําหนดชําระ
53,939,715
รวมต้ นทุนการให้ บริ การ
53,939,715
หัก ต้ นทุนในการให้ บริ การทีรับรู้แล้ ว
(49,442,537)
(49,442,537)
รวม
4,497,178
4,497,178
หัก ค่าเผือการด้ อยค่า
(4,497,178)
สุทธิ
4,497,178
9.

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
-

-

เงินฝากประจําทีติดภาระคําประกัน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 กลุ่มบริ ษัทและบริ ษัทมีเงินฝากประจํากับธนาคารพาณิชย์หลายแห่งจํานวนเงิน 68.31 ล้ านบาท และ
66.83 ล้ านบาทตามลําดับ (31 ธันวาคม 2553: 17.59 ล้ านบาทและ 16.18 ล้ านบาทในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ)
เงินฝากประจําดังกล่าวได้ นําไปเป็ นหลักทรัพย์เพือคําประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงิน (หมายเหตุ
13) และคําประกันการจ่ายชําระค่าใช้ ไฟฟ้ าของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
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10. เงินลงทุนในบริษัทย่ อย และบริษัทร่ วม
เงินลงทุนทีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดังต่อไปนี
ทุนทีชําระแล้ ว
2554

อัตราร้ อยละของการถือหุ้น
2554
2553

บริษัทย่ อย
บจก. เอส ที ซี สตีล
20,000,000
100
บจก. เอเซีย เมทัลแฟบบริ เคชัน
55
20,000,000
รวม
หัก ค่าเผือการด้ อยค่าเงินลงทุนในบริ ษัท เอเซีย เมทัลแฟบบริ เคชัน จํากัด
เงินลงทุนในบริ ษัทย่อย
บริษัทร่ วม
บจก. สางสินค้ าผ่านแดนเวียงจันท์
USD 500,000
หัก ค่าเผือการด้ อยค่าเงินลงทุนในบริ ษัทร่วม

100
55

40

40

เงินลงทุนในบริ ษัทร่วม
เงินลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม

บาท
มูลค่ าเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
2554
2553
20,000,000
11,000,000
31,000,000
(9,000,000)

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

22,000,000

31,000,000

6,686,323
(6,600,000)

6,686,323
-

86,323

6,686,323

22,086,323

37,686,323

ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 บริ ษัท เอเซียเมทัล แฟบบริ เคชัน จํากัด ซึงเป็ นบริ ษัทย่อย และ บริ ษัท สางสินค้ าผ่านแดนเวียงจันท์ จํากัด
ซึงเป็ นบริ ษัทร่ วม ประสบผลขาดทุนจากการดําเนินงานอย่างต่อเนืองและมีผลขาดทุนสะสม บริ ษัทพิจารณาค่าเผือการด้ อยค่าเงิน
ลงทุนในบริ ษัทดังกล่าวบางส่วนจํานวน 9.0 ล้ านบาท และ 6.6 ล้ านบาทตามลําดับ
เงินลงทุนในบริ ษัทร่วมแสดงในงบการเงินรวมมีรายละเอียดดังต่อไปนี
ทุนทีชําระแล้ ว
2554
บจก. สางสินค้ าผ่านแดนเวียงจันท์

USD 500,000

บาท
มูลค่ าเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสีย
2554
2553

อัตราร้ อยละของการถือหุ้น
2554
2553
40

40

286,715

5,786,715

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

บริ ษัท เอส ที ซี สตีล จํากัด ดําเนินธุรกิจหลักในธุรกิจผลิตและรับจ้ างผลิตเหล็กท่อและเหล็กตัวซี
บริ ษัท เอเซีย เมทัลแฟบบริ เคชัน จํากัด ดําเนินธุรกิจหลักในธุรกิจให้ บริ การประกอบติดตังโครงสร้ างเหล็กและก่อสร้ างโรงงาน ณ
วันที 31 ธันวาคม 2554 บริ ษัทดังกล่าวได้ หยุดดําเนินธุรกิจแล้ ว
บริ ษัท สางสินค้ าผ่านแดนเวียงจันท์ จํากัด เป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดําเนินธุรกิจหลักใน
ธุรกิจให้ บริ การระบบคลังสินค้ าปลอดภาษี ทีด่านชายแดนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ณ วันที 31 ธันวาคม
2554 บริ ษัทดังกล่าวยังไม่เริ มดําเนินธุรกิจ
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11. ทีดิน อาคารและอุปกรณ์

ทีดิน

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

รวม

ณ วันที 31 ธันวาคม 2553
ราคาทุน / ราคายุติธรรม
หัก ค่าเสือมราคาสะสม
มูลค่าสุทธิตามบัญชี

186,822,986
186,822,986

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

308,158,869
(137,387,671)
170,771,198

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

รายการระหว่ างปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2554
มูลค่าสุทธิตามบัญชีต้นปี
ซือสินทรัพย์
รับโอน (โอนออก)
จําหน่ายและตัดจําหน่ายสินทรัพย์
ค่าเสือมราคา

186,822,986
-

327,685,163
662,073
17,854,693
(84,926)
(20,498,362)

170,771,198
13,366,207
145,888,981
(48,050)
(35,778,830)

15,153,562
3,021,980
(3,983)
(3,926,302)

มูลค่าสุทธิตามบัญชีสินปี

186,822,986

325,618,641

294,199,506

14,245,257

8,391,194

205,597,820

1,034,875,404

ณ วันที 31 ธันวาคม 2554
ราคาทุน / ราคายุติธรรม
หัก ค่าเสือมราคาสะสม

186,822,986
-

429,962,788
(104,344,147)

456,415,427
(162,215,921)

29,125,995
(14,880,738)

30,332,745
(21,941,551)

205,597,820
-

1,338,257,761
(303,382,357)

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

186,822,986

325,618,641

294,199,506

14,245,257

8,391,194

205,597,820

1,034,875,404
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34,398,882
(23,791,302)
10,607,580

288,704,986
288,704,986

1,257,414,072
(257,668,597)
999,745,475

10,607,580 288,704,986
1,690,808
80,736,508
- (163,743,674)
(87,061)
(100,000)
(3,820,133)
-

999,745,475
99,477,576
(324,020)
(64,023,627)
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11. ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่ อ)

ทีดิน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2553
ราคาทุน / ราคายุติธรรม
หัก ค่าเสือมราคาสะสม
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
รายการระหว่ างปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2554
มูลค่าสุทธิตามบัญชีต้นปี
ซือสินทรัพย์
รับโอน (โอนออก)
จําหน่ายและตัดจําหน่ายสินทรัพย์
ค่าเสือมราคา
มูลค่าสุทธิตามบัญชีสินปี
ณ วันที 31 ธันวาคม 2554
ราคาทุน / ราคายุติธรรม
หัก ค่าเสือมราคาสะสม
มูลค่าสุทธิตามบัญชี

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

งานระหว่ าง
ก่ อสร้ าง

รวม

165,441,920
165,441,920

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

280,829,019
(116,156,970)
164,672,049

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

26,966,914
(20,086,454)
6,880,460

284,797,195
284,797,195

1,159,487,499
(218,962,442)
940,525,057

165,441,920
165,441,920

303,579,872
662,073
17,854,693
(84,925)
(18,744,728)
303,266,985

164,672,049
13,366,207
145,888,981
(47,994)
(34,323,331)
289,555,912

15,153,561
3,021,980
(3,983)
(3,926,302)
14,245,256

6,880,460
1,690,808
(86,962)
(3,521,753)
4,962,553

284,797,195
80,736,508
(163,743,674)
(100,000)
201,690,029

940,525,057
99,477,576
(323,864)
(60,516,114)
979,162,655

165,441,920
165,441,920

392,898,041
(89,631,056)
303,266,985

435,709,721
(146,153,809)
289,555,912

28,462,444
(14,217,188)
14,245,256

25,047,880
(20,085,327)
4,962,553

201,690,029
201,690,029

1,249,250,035
(270,087,380)
979,162,655
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11. ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่ อ)
ทีดิน สิงปลูกสร้ าง เครื องจักร และเครื องจักรระหว่างติดตังในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมูลค่า 478.06 ล้ านบาท
และ 430.01 ล้ านบาท ตามลําดับ (31 ธันวาคม 2553: มูลค่า 272.68 ล้ านบาทในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) ได้
ถูกจดจํานองไว้ เป็ นหลักทรัพย์คําประกันวงเงินกู้ระยะสันและระยะยาวจากสถาบันการเงิน (หมายเหตุ 13 และ 14)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 กลุม่ บริ ษัทและบริ ษัทมีอาคารและอุปกรณ์ทีหักค่าเสือมราคาเต็มตามอายุการใช้ งานแล้ วแต่ยงั คงใช้ งาน
อยู่ มีราคาทุนก่อนหักค่าเสือมราคาสะสมจํานวน 80.96 ล้ านบาท และ 72.11 ล้ านบาทตามลําดับ (31 ธันวาคม 2553: จํานวน
87.60 ล้ านบาทในงบการเงินรวมและ 69.83 ล้ านบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 สินทรัพย์ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าซือทีกลุ่มบริ ษัท เป็ นผู้เช่าได้ รวมแสดงในรายการข้ างต้ น คือ ยานพาหนะ มี
ราคาตามบัญชีจํานวน 5.50 ล้ านบาท (31 ธันวาคม 2553: จํานวน 7.11 ล้ านบาท)
ทีดินของบริ ษัทได้ มีการประเมินใหม่เมือวันที 13 ธันวาคม 2554 โดยผู้ประเมินราคาอิสระ การประเมินราคาได้ ทําตามเกณฑ์ ราคา
ตลาดตามสภาพการใช้ งานทีเป็ นอยู่ (Market Approach) ราคาตามบัญชีของทีดินได้ ปรับให้ เป็ นไปตามราคาทีประเมินใหม่ และ
ส่วนเกินทุนทีเกิดขึนจํานวน 67.69 ล้ านบาทได้ บนั ทึกเป็ นส่วนเกินทุนจากการตีราคาทีดินซึงแสดงไว้ ในส่วนของผู้ถือหุ้น ราคา
ประเมินใหม่ของทีดินเมือวันที 13 ธันวาคม 2554 มีมลู ค่าไม่แตกต่างอย่างเป็ นสาระสําคัญจากราคาประเมินเดิมทีเคยมีการประเมิน
ไว้ เมือวันที 20 มกราคม 2549 ดังนันในระหว่างปี จึงไม่มีการเปลียนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาทีดิน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 ราคาตามบัญชีของทีดินทีมีการประเมินราคาใหม่เปรี ยบเทียบกับทีดินทีแสดงตามราคาทุนเดิม จะเป็ น
ดังนี
บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาประเมิน
ราคาประเมิน
ราคาทุนเดิม
ราคาทุนเดิม
ใหม่
ใหม่
ทีดิน

186,822,986
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105,800,127

165,441,920

97,748,861
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12. ลูกหนีตามสัญญาแลกเปลียนเงินตราต่ างประเทศล่ วงหน้ า
บริ ษัทมีการทําสัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ าเพือป้องกันความเสียงทีเกิดจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
สําหรับหนีสินทีเป็ นสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐโดยมียอดเงินต่างประเทศทีทําสัญญาจํานวน 20,367,298 เหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐ (31
ธันวาคม 2553: ไม่มี) รายละเอียดของยอดคงเหลือของรายการดังกล่าวมีดงั นี
บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
2554
2553
ลู ก หนี ตามสั ญ ญาแลกเปลี ยนเงิ น ตราต่ า งประเทศ
ล่วงหน้ า
เจ้ าหนี ตามสั ญ ญาแลกเปลี ยนเงิ น ตราต่ า งประเทศ
ล่วงหน้ า
สุทธิ

648,329,782

-

648,329,782

-

(631,167,563)

-

(631,167,563)

-

17,162,219

-

17,162,219

-

13. เงินกู้ยมื ระยะสันจากสถาบันการเงิน
บาท
งบการเงินรวม

เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงิน
หัก ดอกเบียจ่ายล่วงหน้ า
สุทธิ

2554

2553

2,379,435,871
(476,345)
2,378,959,526

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
2,379,435,871
(476,345)
2,378,959,526

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

ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 กลุม่ บริ ษัทมีวงเงินสินเชือระยะสันเพือการค้ าจากสถาบันการเงินตามสัญญาเงินกู้ยืมในวงเงินสูงสุดรวม
3,807 ล้ านบาท (31 ธันวาคม 2553 : จํานวน 2,677 ล้ านบาท) วงเงินสินเชือเพือการค้ า ดังกล่าวประกอบด้ วยเงินเบิกเกินบัญชี
เลตเตอร์ ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีท ตัวสัญญาใช้ เงิน การขายลดตัวเงิน แพคกิงเครดิต และหนังสือคําประกันธนาคาร โดยวงเงินสินเชือ
ดังกล่าวมีอตั ราดอกเบีย MOR ต่อปี สําหรับเงินเบิกเกินบัญชี (31 ธันวาคม 2553 : MOR ต่อปี ) และวงเงินสินเชืออืน มีอตั ราดอกเบีย
ตังแต่ร้อยละ 1.70 ถึงร้ อยละ 4.35 ต่อปี (31 ธันวาคม 2553 : ตังแต่ร้อยละ 2.10 ถึง ร้ อยละ 3.15 ต่อปี ) และมีกําหนดชําระ
ระหว่าง 1-6 เดือน
วงเงินสินเชือระยะสันจากสถาบันการเงินดังกล่าว คําประกันโดยการจดจํานอง ทีดิน สิงปลูกสร้ างบนทีดิน เครื องจักร เครื องจักร
ระหว่างติดตัง และเงินฝากประจํา ของทังบริ ษัทและบริ ษัทย่อยเป็ นหลักทรัพย์คําประกัน (หมายเหตุ 9 และ 11)
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14. เงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
บาท
งบการเงินรวม
2554
2553
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หัก ส่วนทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
สุทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553

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

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

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

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

12,500,000

37,500,000

12,500,000

37,500,000

บริ ษัทมี สญ
ั ญากู้เงิ นระยะยาวจากธนาคารพาณิ ชย์ แห่งหนึงซึ งมี กําหนดจ่ายชํ าระคืนเป็ นรายไตรมาส ไตรมาสละ 6.25 ล้านบาท
โดยเริ มจ่ายชําระตังแต่วนั ที 25 กันยายน 2552 ถึงวันที 25 มิ ถนุ ายน 2556 (มี ช่วงปลอดชําระเงิ นต้นระยะเวลา
15
เดือน) เงิ นกู้ดงั กล่าวมี อตั ราดอกเบี ยร้อยละ MLR – 1.50 ต่อปี เริ มตังแต่วนั ที 25 กรกฎาคม 2551 ถึงวันที 25 กรกฎาคม 2553
และร้อยละ MLR – 1.25 ต่อปี เริ มตังแต่วนั ที 26 กรกฎาคม 2553 ถึงวันที 25 สิ งหาคม 2554 หลังจากนันตังแต่วนั ที 26
สิ งหาคม 2554 เป็ นต้นไปคิ ดดอกเบี ยในอัตรา MLR ต่อปี เงิ นกู้ระยะยาวจากธนาคารดังกล่าว คําประกันโดยการจดจํ านองทีดิ น
พร้อมสิ งปลูกสร้าง รวมทังเครื องจักรของทังบริ ษัทและบริ ษัทย่อยเป็ นหลักทรัพย์คําประกัน (หมายเหตุ 11)
สัญญาเงินกู้ระบุข้อปฏิบตั ิและข้ อจํากัดบางประการเช่น การดํารงอัตราส่วนของหนีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ข้ อจํากัดในการจ่ายเงินปั น
ผล
15. ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงานเมือเกษียณอายุ
บาท
งบการเงินรวม
2553
2554
มูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพัน:
- ส่วนทีไม่ได้ จดั ให้ มีกองทุน
- ส่วนทีจัดให้ มีกองทุน

3,862,789
-
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15. ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงานเมือเกษียณอายุ (ต่ อ)
รายการกระทบยอดภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเมือเกษียณอายุสําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2554 มีรายละเอียดดังนี
บาท
งบการเงินเฉพาะ
งบการเงินรวม
กิจการ
ภาระผูกพัน ณ วันต้ นปี (หมายเหตุ 4.2)
ส่วนทีเป็ นค่าใช้ จ่ายทีรับรู้ในงบกําไรขาดทุน ;
- ต้ นทุนบริ การปั จจุบนั
- ต้ นทุนดอกเบีย
รวม
ผลประโยชน์ทีจ่ายในระหว่างปี
ภาระผูกพัน ณ วันสินปี

3,137,589
570,556
154,644
725,200
3,862,789

2,246,277
489,336
114,088
603,424
2,849,701

16. หนีสินภายใต้ สัญญาเช่ าซือ
บาท
งบการเงินรวม

หนีสินภายใต้ สญ
ั ญาเช่าซือ
หัก ดอกเบียเช่าซือรอตัดบัญชี
รวม
หัก ส่วนทีครบกําหนดชําระ
ภายในหนึงปี
สุทธิ

2554

2553

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553

3,281,664
(259,273)
3,022,391

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

3,281,664
(259,273)
3,022,391

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

(1,382,593)
1,639,798

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

(1,382,593)
1,639,798

(1,448,621)
2,589,564
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17. ใบสําคัญแสดงสิทธิ
ตามรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เมือวันที 21 กรกฏาคม 2549 และวันที 24 พฤศจิกายน 2549 ผู้ถือหุ้นได้ มีมติอนุมตั ิให้
บริ ษัทจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญ (AMC-W1) โดยไม่คิดมูลค่าจํานวน 50,000,000 หน่วย ใบสําคัญแสดงสิทธิมี
อายุไม่เกิน 7 ปี นับแต่วนั ทีออก โดยกําหนดระยะเวลาการใช้ สิทธิได้ ทกุ วันทําการสุดท้ ายของเดือนมีนาคม และเดือนกันยายน (เริ ม
ใช้ สิทธิได้ วนั แรกตรงกับวันที 28 กันยายน 2550) บริ ษัทได้ กําหนดราคาการใช้ สิทธิในราคา 3 บาท ต่อหุ้นภายใต้ อตั ราการใช้ สิทธิ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น
บริ ษัทได้ มีการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิแล้ ว จํานวน 39,981,706 หน่วย และ ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 ยังไม่มีผ้ ถู ือหุ้น ได้ ใช้
สิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิดงั กล่าว บริ ษัทจดทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยในวันที 3 พฤษภาคม 2550
18. สํารองตามกฎหมาย
บริ ษัทได้ จัดสรรสํารองตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกํ าไรสุทธิ
ประจําปี หักด้ วยขาดทุนสะสม (ถ้ ามี) จนกว่าสํารองจะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริ ษัท สํารองตาม
กฎหมายไม่สามารถนํามาจ่ายปั นผลได้
19. เงินปั นผลจ่ าย
ตามมติทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมือวันที 27 เมษายน 2554 ผู้ถือหุ้นได้ มีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัท เป็ น
0.07 บาท
จํานวนเงินรวมทังสิน 33.60 ล้ านบาท โดยกําหนดให้ จ่ายแก่ผ้ ถู ือหุ้นสามัญจํานวน 479.94 ล้ านหุ้น ในอัตราหุ้นละ
โดยมีกําหนดจ่ายในวันที 9 พฤษภาคม 2554
20. กําไรต่ อหุ้นขันพืนฐานและกําไรต่ อหุ้นปรั บลด
กําไรต่อหุ้นขันพืนฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิทีเป็ นของผู้ถือหุ้นสามัญด้ วยจํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลียถ่วงนําหนักในระหว่างปี
สําหรับกําไรต่อหุ้นปรับลด จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลียทีถือโดยบุคคลภายนอกในระหว่างปี ได้ ปรับปรุงด้ วยจํานวนหุ้นสามัญเทียบเท่า
ปรับลดโดยสมมุติว่าหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดได้ แปลงเป็ นหุ้นสามัญทังหมด หุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดของบริ ษัทคือ ใบสําคัญ
แสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญ (หมายเหตุ 17)
บริ ษัทคํานวณจํานวนหุ้นเทียบเท่าปรับลดโดยพิจารณาจากราคาตลาด (ราคาถัวเฉลียของหุ้นสามัญของบริ ษัทในระหว่างปี ) และ
ราคาตามสิทธิของสิทธิ เลือกซือหุ้นนัน การคํานวณนีทําขึนเพือกําหนดจํานวนหุ้นสามัญทีต้ องบวกเพิมกับหุ้นสามัญทีถือโดย
บุคคลภายนอกในการคํานวณกําไรต่อหุ้นปรับลด โดยไม่มีการปรับปรุ งกําไรสุทธิแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามในระหว่างปี สินสุดวันที
31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริ ษัทไม่ได้ รวมหุ้นสามัญทีเกิดจากการใช้ ใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญเป็ นหุ้นสามัญ
เทียบเท่าปรับลดในการคํานวณกําไรต่อหุ้นปรับลด เนืองจากราคาใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญมีราคาสูงกว่า
ราคาตลาดของหุ้นของบริ ษัท ทําให้ กําไรต่อหุ้นขันพืนฐานของบริ ษัทมีจํานวนเท่ากับกําไรต่อหุ้นปรับลด
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21. ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
รายการทีมีสาระสําคัญทีรวมอยู่ในการคํานวณกําไรจากการดําเนินงานสําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม สามารถนํามาแยกตาม
ลักษณะได้ ดงั นี
บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
2554
2553
การเปลียนแปลงในสินค้ าสําเร็จรูปและงานระหว่างทํา
(59,044,221)
ซือสินค้ าสําเร็จรูป
1,318,899,948
วัตถุดิบและวัสดุสินเปลืองใช้ ไป
4,891,956,959
ต้ นทุนค่าบริ การรับเหมาก่อสร้ าง
ต้ นทุนจ้ างผลิตภายนอก
3,372,287
ค่าเสือมราคา – สินทรัพย์ทีเป็ นเจ้ าของ
64,023,627
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้ าคงเหลือ
หนีสงสัยจะสูญ – ลูกหนีการค้ า (กลับรายการ)
(4,830,000)
ค่าใช้ จ่ายเกียวกับพนักงาน
94,866,137
ค่าขนส่งและจัดจําหน่าย
62,296,518
(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
62,456,222
(กําไร) ขาดทุนจากการจําหน่ายสินทรัพย์รอการจําหน่าย
(กําไร) ขาดทุนจากการจําหน่ายและตัดจําหน่ายอุปกรณ์
179,020
ขาดทุนจากการด้ อยค่างานระหว่างก่อสร้ างตามสัญญา
4,497,178
ขาดทุนจากการด้ อยค่าเงินลงทุนในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วม
ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากบริ ษัทร่วม
5,500,000
ค่านายหน้ าขาย ค่าโฆษณาและส่งเสริ มการขาย
7,469,491

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ปี 2 5 5 4

(111,164,364)
1,276,420,305
3,467,465,553
2,350,767
634,095
55,238,249
8,249,860
1,642,332
78,764,228
46,905,977
(8,812,903)
(5,342,278)
(6,282,066)
8,742,171

(59,044,221)
1,318,899,948
4,891,956,959
3,372,287
60,516,114
(4,500,000)
92,261,213
62,296,518
62,456,222
178,864
15,600,000
7,469,491

(105,778,154)
1,276,624,131
3,471,285,590
5,053,739
51,484,139
9,000,000
(4,283,375)
74,866,358
46,905,977
(8,812,903)
795,401
(653,731)
8,736,648
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22. ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
กลุม่ บริ ษัทแบ่งออกเป็ นสองส่วนงานธุรกิจ ดังนี
1. การผลิตและจําหน่ายเหล็กแปรรู ป และบริ การตัดและแปลงสภาพเหล็ก (บริ ษัท เอเซีย เมทัล จํ ากัด (มหาชน) และ
บริ ษัท เอส ที ซี สตีล จํากัด)
2. การบริ การประกอบติดตังโครงสร้ างเหล็ก และก่อสร้ างโรงงาน (บริ ษัท เอเซีย เมทัลแฟบบริ เคชัน จํากัด)
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยดําเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์ เดียวคือในประเทศไทย จึงไม่ได้ มีการเสนอข้ อมูลทางการเงินจําแนก
ตามส่วนงานทางภูมิศาสตร์ ในงบการเงินนี
รายละเอียดข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงานธุรกิจสําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2554 มีดงั นี
บาท
ตัดรายการ
ส่ วนงานธุรกิจที ส่ วนงานธุรกิจที ระหว่ างกัน
1
2
รายได้ จากการขายและให้ บริ การ
ต้ นทุนขายและบริการ
กําไรขันต้ น
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร
ค่าเผือการด้ อยค่าเงินลงทุน
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
รายได้ อืน
กําไร(ขาดทุน)ก่ อนต้ นทุนทางการเงินและภาษี
เงินได้
ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากบริ ษัทร่วม
กําไรก่ อนต้ นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ต้ นทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได้

รวม

6,571,498,228
(6,136,774,902)
434,723,326
(128,473,575)
(15,600,000)
(62,456,222)
(12,959,900)
11,531,131

(6,777,416)
18,764

15,600,000
-

6,571,498,228
(6,136,774,902)
434,723,326
(135,250,991)
(62,456,222)
(12,959,900)
11,549,895

226,764,760

(6,758,652)

15,600,000

235,606,108
(5,500,000)
230,106,108
(65,913,211)
(53,861,882)
110,331,015

กําไรสุทธิ
สินทรั พย์ รวมจําแนกตามส่ วนงาน
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์อืน

1,031,269,700
3,140,334,257

3,605,704
9,494,082

(41,799,608)

1,034,875,404
3,108,028,731

สินทรัพย์รวม

4,171,603,957

13,099,786

(41,799,608)

4,142,904,135
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23. รายการกับบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้ องกัน
ก) ลักษณะความสัมพันธ์ และนโยบายการคิดราคา
ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษัท บริ ษัทย่อย และบริ ษัททีเกียวข้ องกันมีดงั นี
ลักษณะความสัมพันธ์
2554

2553

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

บริษัททีเกียวข้ องกัน
บริ ษัท ทวีโชค พาณิช จํากัด
บริ ษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท เพิมสิน สตีลเวิคส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท เพิมสหายสตีล จํากัด
บริ ษัท เพิมชัย 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 อบุคคลทีเกียวข้ องกัน มีนโยบายการกําหนดราคาดังนี
•
•
•
•

การขายสินค้ าและบริ การระหว่างบริ ษัท บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วมและบริ ษัททีเกียวข้ องกันคิดราคาใกล้ เคียงกับราคาทีคิดแก่
บุคคลภายนอก
การซือสินค้ าและบริ การระหว่างบริ ษัท บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม และบริ ษัททีเกียวข้ องกันคิดราคาใกล้ เคียงกับราคาทีซือจาก
บุคคลภายนอก
การซือและขายทรัพย์สินระหว่างบริ ษัทและบริ ษัทย่อยคิดราคาตามมูลค่าตามบัญชีคงเหลือ ณ วันทีเกิดรายการ
และ
รายการระหว่างบริ ษัทและบริ ษัททีเกียวข้ องกันคิดราคาใกล้ เคียงราคาประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระ
บริ ษัทคิดดอกเบียสําหรับเงินให้ ก้ ยู ืมแก่บริ ษัทย่อยในอัตราใกล้ เคียงกับต้ นทุนการกู้ยืมเฉลียของบริ ษัท ไม่มีการคิดดอกเบีย
สําหรับเงินให้ ก้ ยู ืมแก่พนักงานบริ ษัท
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23. รายการกับบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้ องกัน (ต่ อ)
ข) ยอดคงเหลือระหว่ างกัน
บาท
งบการเงินรวม
ลูกหนีการค้ า
บริ ษัท เอเซีย เมทัลแฟบบริ เคชัน จํากัด
บริ ษัท ทวีโชค พาณิช จํากัด
บริ ษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน)
รวม
เงินให้ ก้ ยู มื ระยะสันและดอกเบียค้ างรั บ
บริ ษัท เอส ที ซี สตีล จํากัด (ดอกเบียร้ อยละ 4.92 )
บุคคลทีเกียวข้ องอืน (ไม่มีดอกเบีย)
รวม
เงินจ่ ายล่ วงหน้ าค่ าสินค้ า
บริ ษัท เพิมสิน สตีลเวิคส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน)
รวม
ลูกหนีอืน
บริ ษัท เอส ที ซี สตีล จํากัด
บริ ษัท เพิมชัย พาณิชย์ จํากัด
รวม
เจ้ าหนีการค้ า
บริ ษัท เอส ที ซี สตีล จํากัด
บริ ษัท เอเซีย เมทัลแฟบบริ เคชัน จํากัด
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553

2554

2553

121,679
1,495,807
1,617,486

4,957,458
1,495,807
6,453,265

121,679
121,679

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

849,320
849,320

546,002
546,002

30,511,417
849,320
31,360,737

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

2,648,052
19,501,138
101,067,657
123,216,847

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

2,648,052
19,501,138
101,067,657
123,216,847

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

22,735
22,735

22,735
22,735

10,175
22,735
32,910

20,458
22,735
43,193

-

-

-

353,216
1,618,211
1,971,427
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23. รายการกับบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้ องกัน (ต่ อ)
ข) ยอดคงเหลือระหว่ างกัน (ต่ อ)
บาท
งบการเงินรวม
2554

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553

2553

เงินรั บล่ วงหน้ าค่ าทรัพย์ สนิ
บริ ษัท เอเซีย เมทัลแฟบบริ เคชัน จํากัด

-

-

-

1,869,159

เงินทดรองรั บ
กรรมการ

-

1,180,695

-

-

7,663,978

7,663,978

-

-

338,099
338,099

-

323,331
338,099
661,430

2,564,219
2,564,219

เงินรับล่ วงหน้ าค่ าก่ อสร้ าง
บริ ษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน)
เจ้ าหนีอืน
บริ ษัท เอส ที ซี สตีล จํากัด
บริ ษัท เอเซีย เมทัลแฟบบริ เคชัน จํากัด
บริ ษัท ทวีโชค พาณิช จํากัด
รวม

รายการเคลือนไหวของเงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันและดอกเบียค้ างรับแก่บคุ คลและกิจการทีเกียวข้ องกัน สําหรับปี สินสุดวันที
31
ธันวาคม 2554 มีดงั นี
บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
ณ วันที 1 มกราคม 2554
546,002
31,057,419
ให้ ก้ เู พิม
1,525,408
1,525,408
รับชําระ
(1,222,090)
(1,222,090)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2554
849,320
31,360,737

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ปี 2 5 5 4

หน้ า 89

บริ ษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน)

23. รายการกับบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้ องกัน (ต่ อ)
ค) รายการระหว่ างกัน
รายการระหว่างกันสําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม มีดงั ต่อไปนี
บาท
งบการเงินรวม
2554
2553
รายได้ จากการขายสินค้ าและให้ บริการ
บริ ษัท ทวีโชค พาณิช จํากัด
บริ ษัท เพิมสหายสตีล จํากัด
บริ ษัท เพิมชัย พาณิชย์ จํากัด
รวม
รายได้ อืนและดอกเบียรั บ
บริ ษัท เอส ที ซี สตีล จํากัด
บริ ษัท เอเซีย เมทัลแฟบบริ เคชัน จํากัด
บริ ษัท ทวีโชค พาณิช จํากัด
บริ ษัท เพิมชัย พาณิชย์ จํากัด
รวม
ซือสินค้ า วัตถุดบิ และบริการ
บริ ษัท เอส ที ซี สตีล จํากัด
บริ ษัท เอเซีย เมทัลแฟบบริ เคชัน จํากัด
บริ ษัท ทวีโชค พาณิช จํากัด
บริ ษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท เพิมสิน สตีลเวิคส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน)
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553

27,827,040
567,987
28,395,027

56,182,690
3,164,907
59,347,597

27,827,040
567,987
28,395,027

56,182,690
3,164,907
59,347,597

-

-

275,040

2,327,901

254,976
254,976

1,217,234
270,912
1,488,146

254,976
530,016

2,820
1,217,234
270,912
3,818,867

672,365
120,968,063
949,267,672

1,177,192
126,496,048
455,078,730

4,419,644
3,303,132
1,177,192
126,496,048
455,078,730

1,070,908,100

582,751,970

3,585,099
672,365
120,968,063
949,267,672
1,074,493,19
9

-

6,282,066

590,474,746

กําไรจากการจําหน่ ายทรัพย์ สนิ
บริ ษัท ทวีโชค พาณิช จํากัด
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24. สิทธิพเิ ศษทีได้ จากการส่ งเสริมการลงทุน
บริ ษัทได้ รับสิทธิพิเศษจากการได้ รับการส่งเสริ มการลงทุน ตามพระราชบัญญัติสง่ เสริ มการลงทุน พ.ศ. 2520 ตามบัตรส่งเสริ มเลขที
1838/2553 ลงวันที 17 สิงหาคม 2553 เพือกิจการตัดและแปรรู ปโลหะ สิทธิพิเศษจากการได้ รับการส่งเสริ มการลงทุนโดยสังเขป
ได้ แก่ ได้ รับลดหย่อนอากรขาเข้ าสําหรับวัตถุดิบและวัสดุจําเป็ นทีต้ องนําเข้ าเพือใช้ ในการผลิตเพือการส่งออก เป็ นเวลา 1 ปี นับแต่
วันนําเข้ ามาครังแรก และยกเว้ นภาษีเงินได้ นิติบคุ คลมีกําหนดเวลา 8 ปี นับแต่วนั ทีเริ มมีรายได้ จากการประกอบกิจการ
ในฐานะทีเป็ นกิจการทีได้ รับการส่งเสริ มการลงทุน บริ ษัทดังกล่าวต้ องปฏิบตั ิตามเงือนไขและข้ อจํากัดทีกําหนดไว้ ในบัตรส่งเสริ มการ
ลงทุน
ตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุนที ป. 14/2541 เรื องกําหนดวิธีการรายงานรายได้ สําหรับผู้ได้ รับการส่งเสริ ม ลง
วันที 30 ธันวาคม 2541 กําหนดให้ บริ ษัทแสดงยอดรายได้ จากการจําหน่ายในประเทศและต่างประเทศแยกจากกัน พร้ อมทังแยกเป็ น
ส่วนทีได้ รับการส่งเสริ มและไม่ได้ รับการส่งเสริ ม
รายการสําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2554 ของบริษัทมีดงั นี
ส่ วนทีได้ รับ
การส่ งเสริม
รายได้
รายได้ จากการขายในประเทศ
รายได้ จากการขายต่างประเทศ
รวมรายได้ จากการขาย
รายได้ อืน
รวมรายได้

3,376,625
3,376,625
3,376,625
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บาท
ส่ วนทีไม่ ได้ รับ
การส่ งเสริม
6,550,201,869
18,016,019
6,568,217,888
13,488,223
6,581,706,111

รวม
6,553,578,494
18,016,019
6,571,594,513
13,488,223
6,585,082,736
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25. เครื องมือทางการเงิน
ก) นโยบายการบริหารความเสียงทางการเงิน
กลุม่ บริ ษัทมีความเสียงจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย ความเสียงจากอัตราแลกเปลียนและความเสียงด้ านการให้ สินเชือ
กลุม่ บริ ษัทจะพิจารณาเลือกใช้ เครื องมือและอนุพนั ธ์ทางการเงินเพือบริ หารความเสียงดังกล่าวตามความเหมาะสม
กลุม่ บริ ษัทไม่มีนโยบายประกอบธุรกรรมตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงินเพือการเก็งกําไรหรื อเพือการค้ า
ข) ความเสียงจากอัตราดอกเบีย
กลุม่ บริ ษัทมีความเสียงจากอัตราดอกเบียเนืองจากมีเงินฝากและมีหนีสินกับสถาบันการเงิน อย่างไรก็ตาม เนืองจากสินทรัพย์
และหนีสินทางการเงินดังกล่าวส่วนใหญ่จดั อยู่ในประเภทระยะสัน กลุ่มบริ ษัทเชือว่าความผันผวนของอัตราดอกเบียในตลาด
ในอนาคตจะไม่ส่งผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของกิจการ ดังนันกลุ่มบริ ษัทจึง
มิได้ ใช้ ตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงินเพือป้องกันความเสียงดังกล่าว
ค) ความเสียงจากอัตราแลกเปลียน
กลุ่มบริ ษัทมีความเสียงจากอัตราแลกเปลียนเนืองจากยอดซือบางส่วนเป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ การซือและการนําเข้ า
วัตถุดิบและสินค้ าบางส่วนจะต้ องจ่ายชําระเป็ นเงินดอลลาร์ สหรัฐ สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2554 บริ ษัทมียอดซือที
เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศมีมลู ค่าคิดเป็ นเงินบาทประมาณ 3,475 ล้ านบาท บริ ษัทพิจารณาป้องกันความเสียงจากอัตรา
แลกเปลียนโดยการซือสัญญาอัตราแลกเปลียนล่วงหน้ าตามความเหมาะสม
ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 บริ ษัทมีหนีสินทีเป็ นเงินตราต่างประเทศจํานวน 20.37 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ ซึงได้ ทําสัญญาป้องกัน
ความเสียงไว้ แล้ ว (หมายเหตุ 12)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 บริ ษัทมีหนีสินทางการเงินทีเป็ นเงินตราต่างประเทศทีไม่ได้ ทําการป้องกันความเสียง จํานวน
36.39 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ
ง)

ความเสียงด้ านการให้ สนิ เชือ
กลุ่ม บริ ษั ท มี ค วามเสี ยงด้ า นการให้ สิ น เชื อที เกี ยวเนื องกับ ลูก ค้ า อย่ า งไรก็ ต ามเนื องจาก กลุ่ม บริ ษั ท มี ฐ านของลูก ค้ า ที
หลากหลายและมีจํานวนมากราย ดังนันกลุ่มบริ ษัทจึงไม่คาดว่าจะได้ รับความเสียหายอย่างเป็ นสาระสําคัญจากการเก็บหนี
จากลูก หนี เหล่ า นัน กลุ่ม บริ ษั ท ได้ ป ระมาณค่ า เผื อหนี สงสัย จะสูญ โดยอาศัย การประเมิ น ผลของฝ่ ายบริ ห ารเกี ยวกับ
ความสามารถในการจ่ายชําระหนีของลูกหนีทีคงค้ างอยู่ ณ วันสินปี

จ) มูลค่ ายุตธิ รรม
ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนีสินทางการเงิน อันได้ แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนีและเจ้ าหนีการค้ า
ลูกหนีและเจ้ าหนีอืน เงินให้ ก้ ยู ืมและเงินกู้ยืมมีมลู ค่าใกล้ เคียงกับมูลค่ายุติธรรม
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26. ภาระผูกพันและหนีสินทีอาจจะเกิดขึน
ก) ภาระผูกพันตามรายจ่ ายฝ่ ายทุน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 บริ ษัทมีภาระผูกพันในด้ านการซือเครื องจักรเป็ นจํานวนเงิน 4,658,338 บาท และ 710,840
ดอลลาร์ สหรัฐ (31 ธันวาคม 2553: 6,605,209 บาท และ 220,350 ดอลลาร์ สหรัฐ)
ข) ภาระผูกพันจากการลงทุน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 บริ ษัทมีภาระผูกพันเกียวกับการชําระเงินลงทุนในบริ ษัท เอเซีย เมทัลแฟบบริ เคชัน จํากัด ส่วนที
ยังไม่เรี ยกชําระอีกร้ อยละ 50 คิดเป็ นเงิน 11.0 ล้ านบาท
ค) หนังสือคําประกันทีออกโดยธนาคาร
ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 กลุ่มบริ ษัทและบริ ษัทมีหนังสือคําประกันทีออกโดยธนาคาร เพือคําประกันการจ่ายชําระค่าใช้
ไฟฟ้ าและระบบสาธารณูปโภค ของกลุ่มบริ ษัทและบริ ษัทเป็ นจํานวน 7,295,600 บาทและ 6,390,600 บาทตามลําดับ (31
ธันวาคม 2553: 4,418,400 บาทและ 3,918,400 บาท)
27. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการทุนทีสําคัญของบริ ษัทคือการจัดให้ มีซึงโครงสร้ างทางการเงินทีเหมาะสมและการดํารงไว้
ความสามารถในการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนือง

ซึง

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 กลุ่มบริ ษัทและบริ ษัทมีอตั ราส่วนหนีสินต่อทุนเท่ากับ 1.61:1 (31 ธันวาคม
2553: 1.31:1)
28. การอนุมัตงิ บการเงิน
งบการเงินนีได้ รับอนุมตั ิให้ ออกโดยคณะกรรมการบริ ษัทเมือวันที 23 กุมภาพันธ์ 2555

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ปี 2 5 5 4

หน้ า 93

