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บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) 

 
 ร า ย ง า น ป ร ะ จาํ ปี  2 5 5 5  หน้า 1 

 
 
 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 
 

ในปี 2555 ด้วยภาวะเศรษฐกิจท่ีเร่ิมมีการขยายตวั หลงัจากวิกฤตมหาอทุกภยันํา้ทว่มในปี 2554 ทัง้ในด้าน
เศรษฐกิจ สงัคม และภาคอตุสาหกรรม อาทิเช่นกลุม่อตุสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิคส์ โดยเฉพาะกลุม่
อตุสาหกรรมผู้ผลติชิน้สว่นยานยนต์เติบโตเป็นอยา่งมาก จากนโยบายท่ีรัฐสง่เสริมเร่ืองรถยนต์คนัแรกทําให้มียอดจําหน่าย
รถยนต์มากเป็นประวติัการณ์  สง่ผลใช้ปริมาณการใช้เหลก็เป็นวตัถดิุบในการผลติสนิค้าเพิ่มขึน้ สําหรับปี 2555 ปริมาณ
การใช้เหลก็ในประเทศรวม 17.54 ล้านตนั  

  
ในด้านเศรษฐกิจการลงทนุ นกัลงทนุตา่งชาติยงัให้ความสําคญัในภมิูภาคอาเซียน จึง่ยงัเป็นโอกาสท่ีดีสําหรับ

ด้านการค้า การลงทนุ และการพฒันาเศรษฐกิจในระดบัภมิูภาคอาเซียนให้แข็งแกร่งมากย่ิงขึน้  
 
ผมในฐานะประธานกรรมการ บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) ขอขอบคณุทา่นผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ ลกูค้า 

ผู้บริหาร และพนกังานทกุทา่น รวมถงึผู้ ท่ีมีสว่นสนบัสนนุการดําเนินธุรกิจของบริษัท จนทําให้ผลการดําเนินงานของบริษัท
เจริญก้าวหน้าเป็นไปด้วยดี และให้ความสําคญัตอ่การกํากบัดแูลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance)  มีความ
รับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม (Corporate Social Responsibility) โดยได้เข้าร่วมกิจกรรมตา่งๆ ของชมุชน ซึง่เป็น
นโยบายของบริษัทฯ ท่ีได้ปฎิบติัมาอยา่งสม่ําเสมอ ตลอดจนการให้ความสําคญัเพ่ือพฒันาบคุลากรและการบริหารจดัการ
ภายในองค์กรให้มีประสทิธิภาพมากย่ิงขึน้  

 
สดุท้ายนีผ้มต้องขอขอบคณุคณะกรรมการบริษัท ผู้ ถือหุ้นทกุทา่น ท่ีให้การสนบัสนนุบริษัทด้วยดีเสมอมา 

 
 

      ขอแสดงความนบัถือ 

            
     (นายวีระชยั  สธีุรชยั) 
       ประธานกรรมการ 

 
 
 
 
 
 

 สารจากประธานกรรมการ 
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เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 
                                                                                           
 ในปี 2555 ผลการดําเนินงานของบริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) มีรายได้รวม 7,306.69 ล้านบาท เพิ่มขึน้
ร้อยละ 11.19 หรือจํานวน 735.19 ล้านบาท และมีกําไรสทุธิรวม 163.43 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 48.13 หรือ 53.10 ล้าน
บาท เม่ือเทียบกบัผลประกอบการในปี 2554 ยอดรายได้รวมของบริษัทเพิ่มขึน้ สืบเน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจของปี 2555 
ทกุกลุม่อตุสาหกรรมมีการขยายตวั ไปในทิศทางท่ีดี สง่ผลให้ปริมาณการจําหน่ายของบริษัทเพิ่มขึน้ ประกอบกบันโยบาย
ของบริษัท เร่ืองการพฒันาบคุลากรและปรับปรุงประสทิธิภาพของสายการผลิตสง่ผลให้สามารถลดต้นทนุ รวมถงึการใช้
ทรัพยากรท่ีมีอยู่ได้เตม็ประสทิธิภาพมากขึน้  
 
 และในปี 2556 บริษัทยงัคงมุง่มัน่ท่ีจะดําเนินธุรกิจตามท่ีได้ตัง้ไว้ไมว่า่จะเป็นการพฒันาบคุลากรและเคร่ืองมือ
ตา่งๆให้มีประสิทธิภาพและดําเนินธุรกิจด้วยการมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจไมว่า่เป็น คูค้่า ลกูค้าเพ่ือ
ดํารงไว้ซึง่การดแูลกิจการท่ีดี 
 

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

      ขอแสดงความนบัถือ 

          
 
              (นายชศูกัด์ิ ยงวงศ์ไพบลูย์) 

                                กรรมการผู้จดัการ 
 
 
 
 

สารจากกรรมการผู้จัดการ 
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คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) ประกอบไปด้วยกรรมการท่ีเป็นอิสระ 3 ทา่น 

กรรมการบริหารฝ่ายการเงิน และเลขานกุารของบริษัทเป็นผู้ประสานงาน ได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัท ให้
ปฏิบติัหน้าท่ีในการสอบทานข้อมลูตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการรายงานทางการเงิน การตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบ
โดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต พร้อมกนันี ้ คณะกรรมการตรวจสอบได้สง่เสริมและผลกัดนัให้บริษัท มีการปฏิบติัตามข้อพงึ
ปฏิบติัท่ีดีของบริษัทจดทะเบียน เพ่ือให้บริษัทมีการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี ตลอดจนให้การแนะนําในเร่ืองการบริหารความ
เส่ียง และระบบควบคมุภายในท่ีดีตอ่ผู้บริหาร 
  
 ในปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชมุทัง้สิน้ 5 ครัง้ เป็นการประชมุกบัผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เพ่ือ
สอบทานระบบบญัชีและการควบคมุภายใน ตลอดจนข้อมลูรายงานทางการเงินก่อนนําเสนอต่อสาธารณชน และประชมุ
ผู้ตรวจสอบภายในเพ่ือสอบทานความเส่ียงและกําหนดแผนการตรวจสอบภายในประจําปี รวมทัง้ประชมุอย่างอิสระกบั
ฝ่ายบริหาร เพ่ือปรึกษา และปฎิบติัตามข้อบงัคบัของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทย 
 
 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเหน็วา่การควบคมุภายในของบริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) มี
ประสทิธิภาพเพียงพอ ท่ีทําให้มัน่ใจได้วา่สนิทรัพย์ของบริษัท มีการป้องกนัและรักษาเป็นอย่างดี การบนัทกึรายการทาง
บญัชีมีความเหมาะสม และทรัพยากรได้ถกูใช้อยา่งมีประสทิธิภาพ คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอตอ่คณะกรรมการ
บริษัท แตง่ตัง้ นายบญุเลศิ แก้วพนัธุ์พฤกษ์ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี  4165 จาก บริษัท บีพีอาร์ ออดิท 
แอนด์ แอดไวเซอร่ี จํากดั  เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ตอ่ไปสําหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ 31 ธนัวาคม 2556 ซึง่การแตง่ตัง้
ผู้สอบบญัชีและคา่สอบบญัชีนีข้ึน้อยูก่บัการอนมุติัของผู้ ถือหุ้นในการประชมุสามญัประจําปีของบริษัท ท่ีจะมีขึน้ในวนัท่ี 29 
เมษายน 2556 
 
 

                                                                                
         พลตํารวจเอก จมุพล มัน่หมาย 
          ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 
        งบการเงินโดยรวม 

                                   (ล้านบาท) 
 รายการ 2553 2554 2555 

สินทรัพย์หมุนเวียน 2,452.61 2,949.32 2,316.67 
ที่ดนิอาคารและอุปกรณ์ 999.74 1,034.87 1,052.66 
สินทรัพย์รวม 3,489.12 4,142.90 3,559.01 

รวมหนีส้นิหมุนเวียน 1,938.16 2,540.43 1,844.47 
หนีส้ินรวม 1,978.25 2,558.43 1,849.49 

        

จาํนวนหุ้นสามัญ 479.94 479.94 479.94 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,507.08 1,584.47 1,709.51 
หนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,489.12 4,142.90 4,142.90 

        

รายได้ 5,027.33 6.571.50 7.306.69 
ต้นทนุขาย 4,746.63 6,136.77 6,892.60 
กาํไรขัน้ต้น 280.69 434.73 414.08 
ค่าใช้จ่ายขาย 63.58 82.68 91.91 
ค่าใช้จ่ายบริหาร 62.03 52.57 66.26 
รายได้อ่ืน 20.88 11.55 13.57 
กาํไรจากการดาํเนินงาน 156.84 230.10 289.10 
ดอกเบีย้จ่าย 41.66 65.91 68.62 
ภาษีจ่าย 34.26 53.86 57.04 
กาํไรสุทธิ 80.90 110.33 163.43 

          
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการดาํเนินโดยรวม 

ล้านบาท 5,027.33 6,571.50 7,306.69

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

2553 2554 2555
รายได้

รายได ้

80.90 110.33
163.43

0
50

100
150
200
250

2553 2554 2555

กําไรสุทธ ิ

 ล้านบาท 

3,489.12 4,142.90 3,559.01

1,500

2,500

3,500

4,500

2553 2554 2555

สนิทรัพย์

 ล้านบาท 



บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) 

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

 
 

  

บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ก่อตัง้เม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2536 ด้วยทนุจดทะเบียนและเรียก
ชําระแล้วเร่ิมแรก  จํานวน 30 ล้านบาท โดยกลุ่มนายชูศกัด์ิ ยงวงศ์ไพบูลย์ เพ่ือประกอบธุรกิจเป็นศนูย์บริการเหล็กครบ
วงจร ได้แก่ การจําหน่ายเหลก็ม้วน (Coiled) ทัง้ชนิดรีดร้อน (Hot-Rolled) และชนิดรีดเย็น (Cold-Rolled) รวมทัง้รับตดั
และจําหน่ายเหลก็แผ่น (Sheet) และเหลก็ม้วนสลิต (Slitting Coil) ตามขนาดท่ีลกูค้ากําหนด และเป็นผู้ผลิตและจําหน่าย
เหล็กรูปพรรณ ได้แก่ ท่อเหล็ก และเหล็กโครงสร้างรูปตวัซี ท่ีใช้ในอตุสาหกรรมต่าง ๆ โดย ณ วนัท่ี 31  ธันวาคม 2555 
บริษัทมีทนุจดทะเบียน 549.97 ล้านบาท และเรียกชําระแล้ว 479.93 ล้านบาท และกลุ่มยงวงศ์ไพบลูย์ยงัคงเป็นผู้บริหาร
และเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ในสดัส่วนร้อยละ 35.11 ของทนุชําระแล้ว และกลุ่มคณุหญิงปัทมา ลีสวสัด์ิตระกลู ถือหุ้นในสดัส่วน 
ร้อยละ14.38 ของทนุชําระแล้ว รวมทัง้กลุม่สธีุรชยั ถือหุ้นในสดัสว่น ร้อยละ 21.24 ของทนุชําระแล้ว 

 กลุม่บริษัทประกอบด้วยบริษัทยอ่ย 3 บริษัท คือ  

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

2. บริษัท เอเซียเมทลั แฟบบริเคชัน่ จํากัด ถือหุ้นโดยบริษัทร้อยละ 55.00 ซึ่งดําเนินธุรกิจให้บริการออกแบบ
ผลติโครงสร้างเหลก็ และรับเหมาก่อสร้างโรงงาน 

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

บริษัท เอเซีย เมทลั จํากัด (มหาชน) ได้แบ่งผลิตภัณฑ์และบริการออกตามลกัษณะการประกอบธุรกิจเป็น 2 
ประเภท ดงันี ้

1. ศนูย์บริการเหลก็ 
บริษัทให้บริการจดัหาผลติภณัฑ์เหลก็ในลกัษณะศนูย์บริการเหลก็ ทัง้เหลก็แผ่นรีดร้อนชนิดม้วน และเหลก็แผ่น

รีดเยน็ชนิดม้วน จําหน่ายให้แก่ ผู้ ค้าสง่เหลก็ และลกูค้าท่ีเป็นโรงงานเหลก็ตา่ง ๆ ซึง่ลกูค้าจะนําไปใช้ในการแปรรูปเป็นชิน้งาน
เหลก็ตา่ง ๆ ตอ่ไป รวมถงึการให้บริการรับตดัเหลก็ตามขนาดตา่ง ๆ ท่ีลกูค้าต้องการ และเป็นตวัแทนจําหน่ายเหลก็ชนิดต่างๆ 
เพ่ือตอบสนองความต้องการท่ีจะใช้ในงานอุตสาหกรรม โดยเน้นการบริการก่อน และหลงัการขาย  บริษัทมุ่งเน้นการสร้าง
ความพงึพอใจของลกูค้าโดยคํานึงถึงคณุภาพของสินค้าเป็นอนัดบัแรก ซึง่ในปี 2555 บริษัทมีรายได้จากการจดัหาผลิตภณัฑ์
เหลก็ คิดเป็นร้อยละ 41.62 ของรายได้รวม 

2. การแปรรูปผลติภณัฑ์เหลก็ 
บริษัทให้บริการตดัเหล็กเป็นเหล็กม้วนสลิต เหล็กแผ่น และแปรรูปเหล็กรูปพรรณ ได้แก่ ท่อเหล็ก และเหล็ก

โครงสร้างรูปตวัซี ซึง่ในปี 2555 บริษัทมีรายได้จากการแปรรูปผลติภณัฑ์เหลก็ คิดเป็นร้อยละ 58.26 ของรายได้รวม  

กลุ่มบริษัทมีกําลงัการผลิตและจําหน่ายเหล็กทกุประเภทในปัจจุบนัรวม 300,000 ตนัต่อปี โดยแบ่งออกเป็น
กําลงัการผลิตของบริษัท เท่ากบั 294,000 ตนัต่อปี และของบริษัทย่อย 6,000 ตนัต่อปี ซึง่ในสว่นของบริษัท แบ่งออกเป็น 

ข้อมูลทั่วไป 
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กําลงัการผลิตเหล็กม้วนสลิต 54,000 ตนัต่อปี กําลงัการผลิตเหล็กแผ่น 105,000 ตนัต่อปี กําลงัการผลิตท่อเหล็ก 75,000 
ตนัต่อปี และกําลงัการผลิตเหล็กโครงสร้างรูปตวัซี 66,000 ตนัต่อปี โดยในปี 2555 บริษัทใช้กําลงัการผลิตรวมร้อยละ 
52.56 ของกําลงัการผลิตรวม ส่วนกําลงัการผลิตของบริษัทย่อย เป็นกําลงัการผลิตท่อเหล็กทัง้ชนิดกลมและชนิดเหล่ียม 
6,000 ตนัตอ่ปี ซึง่ในปี 2555 ใช้กําลงัการผลติร้อยละ 92.32 ของกําลงัการผลติ   

บริษัทจดัซือ้เหลก็แผน่รีดร้อนซึง่เป็นวตัถดิุบหลกัในการผลติจากผู้ผลติเหลก็แผ่นรีดร้อนในประเทศ ได้แก่ บริษัท
ในกลุ่ม บมจ.สหวิริยาสตีล อินดัสตรี,บริษัทในกลุ่ม บมจ.จี สตีล และบมจ.จีเจสตีล โดยบริษัทจัดจําหน่ายสินค้าให้แก่
ลกูค้าภายในประเทศทัง้หมด ซึง่ลกูค้าของบริษัทสามารถแบง่ออกเป็น 2 กลุม่ คือ กลุม่ผู้ ค้าสง่เหลก็ เป็นกลุม่ผู้ ดําเนินธุรกิจ
ค้าส่งเหลก็ทัง้ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ซึง่มลูค่าการจําหน่ายให้แก่ลกูค้ากลุ่มนีคิ้ดเป็นร้อยละ 50 ของรายได้รวมของ
บริษัท และกลุ่มผู้ ประกอบการในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ อุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
อตุสาหกรรมยานยนต์ เป็นต้น ซึง่มลูค่าการจําหน่ายให้แก่ลกูค้ากลุ่มนีคิ้ดเป็นร้อยละ 50 ของรายได้รวมของบริษัท และ
บริษัทไมมี่การขายสนิค้าให้ลกูค้ารายใดรายหนึง่เกินร้อยละ 13  ของรายได้รวมของบริษัท 

บริษัทเน้นความสําคญัของคณุภาพของสินค้าและการบริการ รวมทัง้การจดัส่งสินค้าท่ีตรงต่อเวลา โดยสินค้า
เหลก็โครงสร้างรูปตวัซี และท่อเหลก็ ของบริษัทได้รับเคร่ืองหมายมาตรฐานอตุสาหกรรมจากกระทรวงอตุสาหกรรม พร้อม
กนันีบ้ริษัทใช้ระบบการบริหารงานคณุภาพในการผลิต ISO 9001 : 2008 มาใช้ในการบริหารงาน เพ่ือเป็นการยืนยนัต่อ
ลกูค้าถงึการให้ความสําคญัในคณุภาพของสนิค้าและบริการของบริษัททัง้ในปี 2554 บริษัทเร่ิมใช้ระบบการบริหารคณุภาพ 
TS 16949 และในปี 2555 คาดว่าจะได้รับการรับรองระบบ TS 16949  นอกจากนีบ้ริษัทยงัได้เตรียมการก่อสร้างอาคาร
สําหรับการฝึกอบรมพนักงานท่ีโรงงานแห่งท่ี 2 (พนัสนิคม) เพ่ือเป็นการยกระดบัมาตรฐานการผลิตและการบริหารการ
จดัการของบริษัทในอนาคตอยา่งยัง่ยืน  

ผลการดําเนินงานในปีท่ีผ่านมา บริษัทมีรายได้จากการขายและการบริการเท่ากบั 7,306.69 ล้านบาท โดยมี
กําไรสทุธิเท่ากบั 163.43 ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีสินทรัพย์รวม เท่ากบั 3,559.01 ล้านบาท หนีส้ิน
รวมเท่ากบั 1,849.49 ล้านบาท และสว่นของผู้ ถือหุ้น เท่ากบั 1,709.51 ล้านบาท และบริษัทมีทนุจดทะเบียน 549.97 ล้าน
บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน  549.97 ล้านหุ้น  มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท  และมีทนุจดทะเบียนท่ีเรียกชําระแล้ว 
479.93 ล้านบาท  
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1. ความเส่ียงในการประกอบธุรกจิ 
 

 ความเส่ียงจากการผันผวนของราคาวัตถุดบิ 
 

ในปี 2555 บริษัทมีรายได้จากการจําหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน และเหล็กแปรรูปท่ีเป็นผลิตภณัฑ์จากเหล็กแผ่น
รีดร้อนชนิดม้วน คิดเป็นร้อยละ 58.73 ของรายได้รวมของบริษัท ซึง่ผลิตภณัฑ์เหลก็ท่ีจําหน่ายนัน้ มลูคา่ของวตัถเุหลก็คิดเป็นร้อยละ 
95 ของต้นทนุขาย ซึง่มีการเปล่ียนแปลงของราคาตามภาวะราคาตลาดโลก ตามอปุสงค์และอปุทานของผู้ผลิต และผู้ ใช้เหล็กทัว่โลก 
และปัจจัยอ่ืนๆ ท่ีมีผลกระทบต่อราคา เช่น อัตราแลกเปลี่ยน อัตราภาษีนําเข้า ซึ่งรวมทัง้การกําหนดค่าธรรมเนียมพิเศษ 
(Surcharge) เป็นต้น ทําให้ต้นทนุของวตัถดิุบของบริษัทมีความผนัผวนตามภาวะของราคาเหล็กในประเทศและทัว่โลกตลอดเวลา 
ซึง่บริษัทอาจเกิดความเส่ียงหากบริษัทไมส่ามารถปรับราคาขายสินค้าตามต้นทนุท่ีเปลี่ยนแปลงได้ 

 
อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการติดตามความเคลื่อนไหวของราคาวตัถุดิบอย่างใกล้ชิด เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหาร

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

 ความเส่ียงจากการให้เครดติลูกค้า 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษัทมีลกูหนีค้งค้าง 848.98 ล้านบาท คิดเป็นอตัราร้อยละ11.62 ของรายได้รวมของบริษัท
ในปี 2555  มีระยะเวลาในการเก็บหนีเ้ฉลี่ยท่ี 47.29 วนั ลกูหนีท่ี้มียอดค้างชําระโดยยงัไมถ่ึงกําหนดชําระจํานวน 670.78 ล้านบาท 
ค้างชําระไมเ่กิน 90 วนัจํานวน 162.76 ล้านบาท รวมเป็น 833.55 ล้านบาทคิดเป็นอตัราร้อยละ 98.18 ของยอดลกูหนีส้ทุธิ บริษัท
อาจเกิดความเส่ียงจากการที่ลกูค้าไมส่ามารถชําระคา่สินค้าตามเง่ือนไขท่ีตกลงไว้ได้ หรือชําระเงินลา่ช้ากวา่ระยะเวลาท่ีตกลงไว้ ซึง่
อาจทําให้บริษัทฯ ประสบปัญหาสภาพคลอ่ง หรือเกิดความสญูเสียทางการเงิน 

 
อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีข้อปฏิบติัในการพิจารณาให้เครดิตแก่ลกูค้า กลา่วคือ พิจารณาจากประวติัลกูค้า การจ่ายชําระ

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

ปัจจัยความเส่ียง 
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มีลกูหนีร้ายได้ค้างชําระเป็นระยะเวลานานๆเพ่ิมเติม แตมี่การรับชําระจากลกูหนีท่ี้ค้างชําระเป็นเวลานานกลบัมาได้จํานวน 5.9  
ล้านบาท 

 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบีย้ 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีหนีส้ินระยะสัน้ค้างชําระทัง้สิน้ 1,844.47 ล้านบาท และเป็นหนีท่ี้เกิดจากการกู้ ยืม

จากสถาบนัการเงินเป็นจํานวน 1,440.62 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินกู้ ระยะสัน้ในรูปแบบของตัว๋สญัญาใช้เงิน มีอตัราดอกเบีย้
ตัง้แต่ร้อยละ 1.70 ถึงร้อยละ 4.35 ต่อปี และมีกําหนดชําระ ระหว่าง 1-3 เดือน เพ่ือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนสําหรับการสัง่ซือ้สินค้า
จากโรงงานผู้ผลิตเหล็ก และหากอัตราดอกเบีย้ในประเทศมีปรับเพ่ิมขึน้ จะทําให้ต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านดอกเบีย้ของบริษัทสูงขึน้ 
อาจจะสง่ผลกระทบตอ่ผลการดําเนินงานของบริษัทได้  

 
อย่างไรก็ตาม จากการที่บริษัทมีสินค้าท่ีหลากหลายสามารถตอบสนองตามความต้องการของลกูค้าได้อย่างทนัที ทําให้

บริษัทสามารถเพ่ิมยอดขายได้ถึงร้อยละ 11.19 เม่ือเทียบกบัปีท่ีผ่านมา ทําให้บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบีย้จ่ายได้ โดย
ในปี 2555 บริษัทมีต้นทนุทางการเงิน(ดอกเบีย้)อยู่ท่ี 68.62 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.94 ของรายได้จากการขายและบริการ มี
อตัราสว่นความสามารถในการชําระดอกเบีย้ 3.38  โดยกลุม่บริษัทเช่ือว่าหากเกิดความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ในตลาดในอนาคตจะ
ไมส่ง่ผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญั ตอ่ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของกิจการ 

 

 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 

 

ในปี 2555 บริษัทมีมลูคา่การสัง่ซือ้สนิค้าจากตา่งประเทศคิดมลูคา่ประมาณร้อยละ 73.98 ของมลูคา่ท่ีสัง่ซือ้
ทัง้หมด โดยเป็นการสัง่ซือ้ในเงินสกลุดอลลาร์สหรัฐ จงึทําให้บริษัทมีความเส่ียงจากการผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน ท่ี
ผา่นมาบริษัทได้ใช้ตราสารอนพุนัธ์เพ่ือลดความไมแ่น่นอนของกระแสเงินสดในอนาคตท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอตัรา
แลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ โดยใช้กลยทุธ์ในการป้องกนัความเส่ียงคือ การทําสญัญาซือ้ขายอตัราแลกเปล่ียนไว้ลว่งหน้าตาม
ความเหมาะสม   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555  มีสญัญาคงค้าง จํานวน 31,021,523 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ  

 

ในอนาคต บริษัทคาดวา่จะยงัคงต้องสัง่ซือ้สนิค้าจากตา่งประเทศตอ่ไป ดงันัน้ บริษัทจะยงัคงรักษานโยบายลด
ผลกระทบจากความเส่ียงในอตัราแลกเปล่ียนโดยวิธีดงักลา่วตอ่ไปตามความเหมาะสมของสภาวการณ์ในขณะนัน้ ๆ  
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ประวัตคิวามเป็นมา 

 

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

การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีสําคญัของบริษัท 

ปี 2536 บริษัทประกอบกิจการศนูย์จําหน่ายเหลก็ในลกัษณะซือ้มาและขายไป 

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

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

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

ปี 2551 บริษัทขยายกลุม่ลกูค้าและผลติภณัฑ์เหลก็เพิ่มขึน้ เช่น  ในกลุม่อตุสาหกรรมยานยนต์ และกลุม่เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

ปี 2553 บริษัทได้ปรับปรุงมาตรฐานการผลิตเพิ่มขึน้ โดยเป็นศนูย์บริการเหล็กท่ีสามารถรองรับการผลิตเหล็กในกลุ่ม
อตุสาหกรรมยานยนต์ และกลุม่อตุสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

 บริษัทได้รับรางวลั BEST VENDOR AWORD จากบริษัท ไทยซมัซงุ อิเลคโทรนิค จํากดั    

ปี 2554  บริษัทได้เปิดดําเนินการเป็นศนูย์บริการเหล็กท่ีสามารถรองรับการผลิตเหล็กในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ และกลุ่ม

อตุสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ณ โรงงานแห่งท่ี 2 (พนสันิคม) และสามารถเพ่ิมกลุ่มลกูค้าในอุตสาหกรรมยานยนต์และ

เคร่ืองใช้ไฟฟ้าเพ่ิมขึน้  

ปี 2555  บริษัทได้รับการรับรองระบบการบริหารงานมาตรฐาน TS 16949 เพ่ือรองรับกลุม่ลกูค้าอตุสาหกรรมยานยนต์ 
 

ภาพรวมการประกอบธุรกจิของกลุ่มบริษัท 
 

โครงสร้างกลุม่บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 
 

 
 
 
 

 

ลักษณะการประกอบธุรกจิ 

 

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

 

บริษัท เอส ท ีซี สตีล จาํกัด 
ทนุจดทะเบียนเรียกชําระแล้ว  20 ล้านบาท 

99.99% 
 

บริษัท เอเชียเมทลั แฟบบริเคช่ัน จาํกัด 
ทนุจดทะเบียนเรียกชําระแล้ว 10 ล้านบาท 

 

บริษัท สางสนิค้าผ่านแดนเวียงจันทน์ จาํกัด 
ทนุจดทะเบียนเรียกชําระแล้ว 5 แสนดอลลาร์สหรัฐฯ 

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

และชนิดรีดเย็น (Cold-Rolled) เหลก็เคลือบสงักะสี (GI) เหลก็เคลือบอลซูิงค์(GL) เหลก็เคลือบสี และเป็นผู้แปรรูป
ผลติภณัฑ์เหลก็ ได้แก่ เหลก็แผ่น (Sheet) เหลก็ม้วนสลิต (Slitting Coil) ทอ่เหลก็ท่ีมีเส้นผา่ศนูย์กลาง 1 นิว้ (25 มิลลเิมตร) 
ถงึ 4 นิว้ (100 มิลลเิมตร) เหลก็โครงสร้างรูปตวัซี รวมทัง้บริการจดัสง่สนิค้าให้แก่ลกูค้า โดยมีกําลงัผลิตติดตัง้ จํานวน 
294,000 ตนัตอ่ปี ซึง่แบง่กําลงัผลติเป็น เหลก็แผ่น 105,000 ตนัตอ่ปี เหลก็ม้วนสลติ 54,000 ตนัตอ่ปี ทอ่เหลก็ 69,000 ตนั
ตอ่ปี และเหลก็รูปตวัซี 66,000 ตนัตอ่ปี 

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

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

บริษัท เอเซียเมทัล แฟบบริเคช่ัน จาํกัด 
ประกอบธุรกิจให้บริการออกแบบผลติโครงสร้างเหลก็ และรับเหมาก่อสร้าง โดยทีมงานบริษัท เอเซียเมทลั 

แฟบบริเคชัน่ จํากดั สร้างผลงานท่ีมีคณุภาพได้มาตรฐาน 
 

บริษัท สางสนิค้าผ่านแดนเวียงจันทน์ จาํกัด 
ประกอบธุรกิจให้บริการคลงัสนิค้า  

 

โครงสร้างรายได้ของบริษัท 

โครงสร้างรายได้ของบริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย ดงันี ้
มลูคา่การจําหน่าย 2553 2554 2555 

 ล้านบาท สดัสว่น ล้านบาท สดัสว่น ล้านบาท สดัสว่น 

 ศนูย์บริการเหลก็       

  1. บริการจดัหาผลิตภณัฑ์เหลก็ 2,495.67 49.64 2,977.50 45.31 3,042.28 41.62 
  2. บริการรับตดัเหลก็ 0 0 0 0 0 0 
  รวมรายได้ศนูย์บริการเหลก็ 2,495.67 49.64 2,977.50 45.31 3,042.28 41.62 

 การแปรรูปผลิตภณัฑ์เหลก็       

  1. เหลก็แผ่น 889.65 17.70 1,070.76 16.29 1,364.98 18.67 
  2. เหลก็ม้วนสลิต 337.79 6.72 432.12 6.58 408.46 5.59 
  3. ทอ่เหลก็ 701.19 13.95 1,362.22 20.73 1,752.23 23.97 
  4. เหลก็โครงสร้างรูปตวัซี 591.29 11.76 686.67 10.45 732.95 10.03 
  รวมรายได้การแปรรูป 2,519.92 50.12 3,551.77 54.05 4,258.62 58.26 

 อ่ืน ๆ* 11.74 0.24 42.23 0.64 5.79 0.08 

รวมมลูคา่การจําหน่ายทัง้หมด 5,027.33 100.00 6,571.50 100.00 7,309.69 100.00 

หมายเหต ุ:  * รายได้อ่ืน ๆ ได้แก่ การจําหน่ายเศษเหลก็ท่ีเกิดจากกระบวนการผลิต 
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เป้าหมายในการดาํเนินธุรกจิของบริษัท 
บริษัทกําหนดเป้าหมายท่ีจะเป็นผู้ ผลิตท่อเหล็กท่ีมีคุณภาพ เน่ืองจากบริษัทเล็งเห็นถึงความสําคัญของ

อุตสาหกรรมท่อเหล็กซึ่งมีการเติบโตในอตัราท่ีสูงมากในปัจจุบันและอนาคต จากการเติบโตของอุตสาหกรรมก่อสร้าง 
อตุสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ อตุสาหกรรมยานยนต์ และอตุสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

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

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

 
1) การจัดหาผลติภัณฑ์เหลก็ 

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

 

สว่นการซือ้สนิค้าจากตา่งประเทศในปี 2555 มีการนําเข้าสนิค้าจากประเทศเกาหลี จีน และเวียดนามซึง่เป็น
ผลติภณัฑ์เหลก็รีดร้อน เหลก็รีดเยน็ เหลก็เคลือบ และเหลก็เคลือบสีเพ่ือจําหน่ายให้กบักลุม่ลกูค้าในอตุสาหกรรม
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า,อตุสาหกรรมก่อสร้าง และอตุสาหกรรมยานยนต์ประมาณร้อยละ 58.75 ของยอดการซือ้ทัง้หมดของบริษัท 

 
2) การแปรรูปผลิตภัณฑ์เหลก็ 

 
2.1 เหลก็ม้วนสลิต (Slitting Coil)  
บริษัทให้บริการตดัเหลก็เป็นเหลก็ม้วนสลติ ซึง่เป็นการนําเหลก็ม้วน (Coil) มาตดัเป็นแถบเลก็ตามความกว้างท่ี

ลกูค้ากําหนดและม้วนกลบัเพ่ือจําหน่าย โดยบริษัทมีเคร่ืองจกัรสําหรับการตดัเหลก็เป็นเหลก็ม้วนสลิต (Slitting Coil) โดย
บริษัทมีกําลงัการผลิตติดตัง้เท่ากบั 195,000 ตนัต่อปีโดยแบ่งเป็นการผลิตเพ่ือเป็นวตัถดิุบสําหรับรองรับ การผลิตเป็นท่อ
เหล็กและผลิตภณัฑ์โครงสร้างรูปตวัซี จํานวน 141,000 ตนัต่อปี และการผลิตเพ่ือขายจํานวน 54,000 ตนัต่อปี ซึ่งในปี 
2555 บริษัทใช้กําลงัการผลติเทา่กบัร้อยละ 58.75  ของกําลงัการผลติติดตัง้ 

 

2.2 การผลติเหลก็แผน่ (Cutting Sheet) 
บริษัทให้บริการตดัเหล็กแผ่น ซึ่งเป็นการนําเหล็กม้วน นํามาตดัเป็นเหล็กแผ่นตามความกว้างและความยาวท่ี

ลกูค้ากําหนด บริษัทสามารถตดัเหลก็ตามความกว้างได้ตัง้แต่ 600 ถึง 1,500 มิลลิเมตร และตามความยาวตัง้แต่ 300 ถึง 
6,100 มิลลิเมตร โดยบริษัทมีเคร่ืองจกัรสําหรับการตดัเหลก็แผ่น (Cutting Sheet) ซึง่บริษัทมีกําลงัการผลิตติดตัง้เท่ากบั 
105,000  ตนัตอ่ปี ซึง่ในปี 2554 บริษัทใช้กําลงัการผลติเทา่กบัร้อยละ 50.39  ของกําลงัการผลติติดตัง้ 

 
2.3 ผลิตภณัฑ์ท่อเหลก็ (Steel Pipe)  
บริษัทผลิตและจําหน่ายท่อเหลก็สําหรับใช้ในอตุสาหกรรมต่างๆ ปัจจบุนั บริษัทมีเคร่ืองจกัรสําหรับการผลิตท่อ

เหลก็ซึง่สามารถผลิตท่อเหลก็ได้ตัง้แต่เส้นผ่าศนูย์กลาง 12  มิลลิเมตรถึง 100 มิลลิเมตร โดยวิธีการนําเหลก็แผ่นรีดร้อน
ชนิดม้วนท่ีตดัตามความกว้างท่ีกําหนดมาทําการขึน้รูปและเช่ือมเหล็กแผ่นด้วยคล่ืนความถ่ีสงูซึ่งเป็นเคร่ืองจกัรท่ีทนัสมยั
และมีประสิทธิภาพในการผลิต ทําให้ท่อเหลก็ของบริษัทมีคณุภาพและเป็นท่ียอมรับของลกูค้า โดยบริษัทมีกําลงัการผลิต
ติดตัง้ เท่ากบั 75,000 ตนัต่อปี ซึ่งในปี 2555 บริษัทใช้กําลงัการผลิตเท่ากบัร้อยละ 92.32 ของกําลงัการผลิตติดตัง้ ท่อ

การประกอบธุรกจิแต่ละสายผลิตภณัฑ์ 
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เหลก็ของบริษัทท่ีผลติมีรูปแบบทัง้ทรงกลม ส่ีเหล่ียมจตัรัุส และส่ีเหล่ียมผืนผ้า ซึง่บริษัทสามารถผลติได้ตามความกว้างและ
ความยาวท่ีลกูค้ากําหนด  

 
2.4 ผลิตภณัฑ์เหลก็โครงสร้างรูปตวัซี  
บริษัทผลติและจําหน่ายเหลก็โครงสร้างรูปตวัซี  โดยการนําเหลก็ม้วนสลติ (Slitting Coil) ท่ีตดัตามขนาดมาขึน้

รูปในลกัษณะรูปตวัซี ซึง่จะนําไปใช้ในอตุสาหกรรมก่อสร้างเพ่ือใช้เป็นโครงสร้างหลงัคา บริษัทมีเคร่ืองจกัรสําหรับการผลติ
เหลก็โครงสร้างรูปตวัซี จํานวน 6 เคร่ือง โดยมีกําลงัการผลิตติดตัง้ เทา่กบั 66,000 ตนัตอ่ปี ซึง่ในปี 2554 บริษัทใช้กําลงั
การผลติเทา่กบัร้อยละ 46.25  ของกําลงัการผลติติดตัง้ 

 

ในปี 2555 บริษัทจดัจําหน่ายสินค้าให้แก่ลกูค้าภายในประเทศ ร้อยละ 99.39 ของรายได้จากการจําหน่ายและ
บริการ และจําหน่ายสินค้าให้แก่ลกูค้าในต่างประเทศ ซึง่เป็นผู้ประกอบการในอตุสาหกรรมต่าง ๆ  ร้อยละ0.61 ของรายได้
จากการจําหน่ายและบริการ  
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ทรัพย์สนิถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษัทมีทรัพย์สนิถาวรหลกัท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ ดงันี ้

                                หน่วย : ล้านบาท 

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

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

นิคม จงัหวดัชลบรีุ 
-เนือ้ท่ี 80 ไร่ 28 ตารางวา** 

        ท่ีตัง้  เลขท่ี 90/1 หมู่ท่ี 10 ตําบลสระส่ีเหลี่ยม อําเภอพนสั
นิคม จงัหวดัชลบรีุ 

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

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

ตําบลบางแก้ว อําเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ  

 
บริษัทเป็นเจ้าของ 

 
 

บริษัทเป็นเจ้าของ 
 
 

บริษัทเป็นเจ้าของ 
 
 

บริษัทเป็นเจ้าของ 
 
 

เป็นของบริษัท STC 
 
 

 
112.71 

 
 

44.59 
 
 

2.11 
 
 

6.18 
 
 

21.23 
 

 
(1).จดจํานองวงเงิน 400 ล้านบาท 

 
 

(2).จดจํานองวงเงิน 600 ล้านบาท 
 
 

ไม่มี 
 
 

ไม่มี 
 
 

(3).จดจํานองวงเงิน 250 ล้านบาท 
 

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

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

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

ตําบลบางแก้ว   อําเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ 

 
บริษัทเป็นเจ้าของ 

 
 

บริษัทเป็นเจ้าของ 
 
 

เป็นของบริษัท STC 

 
94.33 

 
 

230.54 
 
 

  20.59 

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

 

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

บริษัทเป็นเจ้าของ 
บริษัทเป็นเจ้าของ 

  เป็นของบริษัท STC 
บริษัทเป็นเจ้าของ 
บริษัทเป็นเจ้าของ 
เป็นของบริษัท STC 

90.20 
345 
3.18 
11.74 
4.33 
3.14 

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

                                          รวม 1,052.66  

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
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นโยบายการลงทุนและการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 

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

1 กลุม่นายชศูกัด์ิ  ยงวงศ์ไพบลูย์   
นายชศูกัด์ิ  ยงวงศ์ไพบลูย์ 76,700,000 15.98 
นางเพญ็จนัทร์  ยงวงศ์ไพบลูย์ 40,000,000 8.33 
นายพรเทพ                โยธินอปุไมย 20,976,900 4.37 
นางสาวพีรดา            ยงวงศ์ไพบลูย์ 30,842,500 8.33 
รวมกลุม่นายชศูกัด์ิ     ยงวงศ์ไพบลูย์ 164,135,800 35.11 

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

นายวีระชยั                 สธีุรชยั 46,432,400 9.67 
นายวินท์                    สธีุรชยั 40,000,000 8.33 
นายกริช                    สธีุรชยั 15,484,800 3.23 
รวมกลุม่นายวีระชยั    สธีุรชยั 85,800,000 21.24 

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

 รวม 392,452,412 81.77 
 

 
นโยบายประวัตกิารจ่ายเงนิปันผลในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา 

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

 
ในปี 2553 บริษัทมีกําไรสทุธิ 80.90 ล้านบาท บริษัทได้จ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานปี 2553 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีมี

ช่ือปรากฏอยู่ในทะเบียนหุ้นของบริษัท ณ วนัท่ี 27 เมษายน 2554 ในอตัราหุ้นละ 0.07 บาท รวมเป็นเงิน 33.59 ล้านบาทคิดเป็นร้อย
ละ 41.52 ของกําไรสทุธิ  ไมเ่ป็นไปตามนโยบายเน่ืองจากการขยายงานโรงงานแหง่ท่ีสองยงัไม้แล้วเสร็จ โดยบริษัทจ่ายปันผลในวนัท่ี 
9 พฤษภาคม 2554   

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
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ในปี 2554  บริษัทมีกําไรสทุธิ 111.19 ล้านบาท บริษัทได้จ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานปี 2554  ให้แก่ผู้ ถือหุ้น
ท่ีมีช่ือปรากฏอยู่ในทะเบียนหุ้นของบริษัท ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2555 ในอตัราหุ้นละ 0.08 บาท รวมเป็นเงิน 38.39  ล้านบาทคิดเป็น
ร้อยละ 34.80 ของกําไรสทุธิ ไมเ่ป็นไปตามนโยบาย เน่ืองจากการขยายงานโรงงานแหง่ท่ีสองยงัไมแ่ล้วเสร็จ โดย บริษัทจา่ยปันผล
ในวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2555   

 
ในปี 2555  บริษัทมีกําไรสทุธิ 163.91 ล้านบาท คณะกรรมการมีความเหน็เสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุติัการจ่ายปัน

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

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

คณะกรรมการบริษัท (Committee) 
รายช่ือคณะกรรมการบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555  ประกอบด้วย 

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

 โดยมีนางสาวประกายมาศ  คํานวน เป็นเลขานกุารบริษัท(รักษาการ) 
 

กรรมการผู้มีอาํนาจลงนาม 
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัท  ประกอบด้วย 

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

ขอบเขต อาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ี และความรับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้นเก่ียวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท การกํากับ

ดแูลให้การบริหารจดัการเป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายท่ีกําหนดไว้ อนัก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้นและผู้ มีสว่น
ได้เสียทกุฝ่าย โดยให้อยูใ่นกรอบของการมีจริยธรรมท่ีดี  

โครงสร้างการจัดการ 
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คณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีปฏิบติั  และรับผิดชอบในการจดัการบริษัท ให้ เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ 
และข้อบังคับ ตลอดจนมติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นท่ีชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตและระมัดระวัง  รักษา
ผลประโยชน์ของบริษัท  เว้นแต่ในเร่ืองท่ีต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นก่อนดําเนินการ เช่น เร่ืองท่ีกฎหมาย
กําหนดให้ต้องได้รับมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น  การทํารายการเก่ียวโยงกนั และการซือ้หรือขายสินทรัพย์ท่ีสําคญัตามกฎเกณฑ์
ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามท่ีหน่วยงานราชการอ่ืนๆ  กําหนด เป็นต้น ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทอาจ
มอบหมาย ให้กรรมการคนหนึง่ หรือบคุคลอ่ืนไปปฏิบติัการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัทก็ได้  พิจารณา และ
อนมุติักิจการอ่ืนๆ ท่ีสําคญั อนัเก่ียวกบับริษัทหรือท่ีเหน็สมควรจะดําเนินกิจการนัน้ๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่บริษัท 

เว้นแต่เร่ืองดังต่อไปนี ้จะกระทําได้ต่อเม่ือได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นก่อน ทัง้นีกํ้าหนดให้รายการท่ี
กรรมการหรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษัทหรือบริษัท
ยอ่ย ให้กรรมการซึง่มีสว่นได้เสียในเร่ืองนัน้ ไมมี่สทิธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ 

 เร่ืองท่ีกฎหมายกําหนดให้ต้องได้มติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

 การทํารายการท่ีกรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายท่ีกฎหมาย หรือข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ระบใุห้
ต้องได้รับอนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

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

มอบหมายให้บคุคลอ่ืนเข้าจดัการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกบับคุคลอ่ืนโดยมีวตัถปุระสงค์จะแบ่ง
กําไรขาดทนุกนั 

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

 จดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจําปี ภายใน 4 เดือนนบัแต่วนัสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชี
ของบริษัท 

 จดัให้มีการประชมุคณะกรรมการบริษัทอยา่งน้อย 3 เดือนตอ่ครัง้ 

 จดัให้มีการทํางบดลุและงบกําไรขาดทนุของบริษัท ณ วนัสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชีของบริษัท ซึง่ผู้สอบบญัชี
ตรวจสอบแล้ว และนําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาและอนมุติั 

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

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

 พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แตง่ตัง้คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้ อํานวยการ และคณะกรรมการอ่ืน
ตามความเหมาะสม 

 ติดตามผลการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอยา่งตอ่เน่ือง 
 กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัท หรือเข้า

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

 กรรมการต้องแจ้งให้บริษัท ทราบโดยไม่ชกัช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสญัญาท่ีบริษัท
ทําขึน้ หรือมีการเปล่ียนแปลงจํานวนการถือหุ้นหรือหุ้นกู้ ในบริษัท หรือบริษัทในเครือ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภบิาล ( Audit Committee ) 

รายช่ือคณะกรรมการตรวจสอบ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555  ประกอบด้วย 

ช่ือ-สกลุ ตําแหน่ง 

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

 
อาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขต  อํานาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบตามท่ีได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท รวมทัง้การรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัท  สรุปได้ดงันี ้
1. สอบทานรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบญัชี

ภายนอกและผู้บริหารท่ีรับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงินทัง้รายไตรมาสและประจําปี คณะกรรมการ
ตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบญัชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ ท่ีเห็นว่าจําเป็นและเป็นเร่ือง
สําคญัในระหวา่งการตรวจสอบบญัชีของบริษัทก็ได้ 



บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) 
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2. สอบทานระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในท่ีมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบ
ทานร่วมกบัผู้สอบบญัชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน ตลอดจนพิจารณาถึงความเป็นอิสระของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานการปฏิบติังานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนด
ของตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธรุกิจหลกัทรัพย์ 

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

5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมลูของบริษัทในกรณีท่ีเกิดรายการเก่ียวโยงหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ให้มีความถกูต้องและครบถ้วน 

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

7. จดัทํารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท ซึ่งรายงาน
ดงักลา่วลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายการดงักลา่วควรประกอบด้วยข้อมลูดงัตอ่ไปนี ้
- ความเห็นเก่ียวกับกระบวนการจัดทําและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทถึงความ

ถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ 
- ความเหน็เก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบริษัท 
- เหตผุลท่ีเช่ือวา่ผู้สอบบญัชีของบริษัทเหมาะสมท่ีจะได้รับการแตง่ตัง้ตอ่ไปอีกวาระหนึง่ 
- ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
- ความเหน็หรือข้อสงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบติัหน้าท่ี 
- รายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
- รายงานอ่ืนใดท่ีเห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ี

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
8. รายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจําอย่างน้อยไตร

มาส ละ 1 ครัง้ 
9. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัท มอบหมายด้วยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทได้มีการกําหนดวาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท 

ดงัตอ่ไปนี ้

 ประธานกรรมการตรวจสอบ  3    ปี 

 กรรมการตรวจสอบ   3    ปี 



บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) 

 
 ร า ย ง า น ป ร ะ จาํ ปี  2 5 5 5  หน้า 22 

ทัง้นี  ้เม่ือครบวาระการดํารงตําแหน่งแล้ว ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบท่ีพ้นจาก
ตําแหน่งตามวาระอาจได้รับการแตง่ตัง้ให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งได้อีก 
 

คณะกรรมการบริหาร (Executive Board of Director)  
 

รายช่ือคณะกรรมการบริหาร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ประกอบด้วย 

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

 
ขอบเขต อาํนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริหารมีขอบเขต หน้าท่ีและความรับผิดชอบการบริหารงานในเร่ืองเก่ียวกับการดําเนินงาน

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

1. กําหนดนโยบาย กลยทุธ์ โครงสร้างทางการเงิน และอํานาจการบริหารตา่งๆ เพ่ือให้สอดคล้องและสนบัสนนุ 
ตอ่สภาวะเศรษฐกิจ 

2. พิจารณาให้ความเหน็ตอ่แผนการดําเนินธุรกิจและการจดัสรรงบประมาณประจําปีตามท่ีกรรมการผู้จดัการ
เสนอมา เพ่ือนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท 

3. กํากบัดแูลและติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทให้เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพและเหมาะสมกบัภาวะของ
ธุรกิจเพ่ือประโยชน์ตอ่การบริหารกิจการและการดําเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์และ
ข้อบงัคบัของบริษัท 

4. ดําเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
5. มีอํานาจในการพิจารณาตดัสนิใจดําเนินการกบัธนาคารในธุรกิจปกติของบริษัท เช่น การกู้ ยืมเงิน รวมถงึการ

ให้หลกัประกนัต่างๆ กบัธนาคาร เป็นต้น  
6.   มีอํานาจในการอนมุติัค่าใช้จ่ายเพ่ือธุรกรรมตามปกติของบริษัท เช่น ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน และค่าใช้จ่ายใน

การขายและบริหาร โดยมีวงเงินการอนมุติัรายการดงักล่าวต่อครัง้ไม่เกินกว่ารายการละ 50 ล้านบาท หรือ
ตามวงเงินท่ีคณะกรรมการกําหนด 

7. จดัสรรเงินบําเหน็จรางวลัซึง่ได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว แก่พนกังานหรือลกูจ้างของบริษัท หรือ
บคุคลใดๆ ท่ีกระทํากิจการให้บริษัท 

 
ทัง้นีค้ณะกรรมการบริหารอาจมอบอํานาจหน้าท่ีให้พนกังานระดบับริหารของบริษัทมีอํานาจกระทําการใน

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

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทได้มีการกําหนดวาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการบริหารของบริษัท 
ดงัตอ่ไปนี ้

 ประธานกรรมการบริหาร   3    ปี 

 กรรมการบริหาร    3    ปี 
 
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  
รายช่ือคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

ประกอบด้วย 

ช่ือ-สกลุ ตําแหน่ง 

1. นางสาวเพญ็จนัทร์ โยธินอปุไมย ประธานคณะกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทนฯ 
2. นางไทศิกา ไพรสงบ กรรมการ 
3. นายธนกร  ฤทธิบนัลอื กรรมการ 

 
โดยมี นางสาวประกายมาศ  คํานวนเป็นเลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนฯ 

 
ขอบเขต อาํนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนฯ มีขอบเขต หน้าท่ีสรุปได้ดงันี ้

 
1. กําหนดนโยบาย และหลกัเกณฑ์ เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริษัท ในเร่ืองดงันี ้

- วิธีการในการสรรหากรรมการ และกรรมการผู้จดัการ 
- วิธีการจ่ายคา่ตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนท่ีจ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดุยอ่ย และ
กรรมการผู้จดัการ  

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

3. ดแูลให้คณะกรรมการบริษัท มีขนาดองค์ประกอบท่ีเหมาะสมกบัองค์กร รวมทัง้การปรับเปล่ียนให้สอดคล้อง
กบัสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไป 
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4. ดแูลให้กรรมการและกรรมการผู้จดัการ ได้รับคา่ตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับ
หมอบหมาย 

5. กําหนดแนวทาง นําเสนอ และให้ความเหน็ชอบผลการประเมินการปฏิบติังานของกรรมการผู้ อํานวยการเพ่ือ
พิจารณาปรับค่าตอบแทนและการจ่ายเงินรางวลัจงูใจประจําปี 

6. ติดตามการทําแผนสืบทอดตําแหน่งงาน ของตําแหน่ง กรรมการผู้ อํานวยการและรองกรรมการผู้ อํานวยการ
เสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

7. รายงานผลการปฏิบติังานตอ่คณะกรรมการบริษัทอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 
8. ดําเนินการอ่ืนๆตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  
รายช่ือคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและ

ผู้บริหารดงันี ้

ช่ือ-สกลุ ตําแหน่ง 

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

 
โดยมี นางสาวประกายมาศ  คํานวนเป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 
ขอบเขต อาํนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีขอบเขต หน้าท่ีสรุปได้ดงันี ้

1. กํากบัดแูลให้หน่วยงานตา่งๆกําหนดแผนและดําเนินงานตามแผนการจดัการความเส่ียง 
2. ให้คําปรึกษา และอนมุติัหลกัการสําหรับการวางแผนบริหารความเส่ียงขององค์กร และวางมาตรการในการ

ควบคมุท่ีเหมาะสม 
3. รับผิดชอบในการประเมินความเส่ียง จดัทําและกํากบัดแูลการดําเนินการตามแผนการจดัการความเส่ียงใน

ระดบัองค์กร 
4. เสนอเร่ืองแก่คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท ให้มีการกําหนดทิศทาง วางกลยทุธ์บริหาร

ความเส่ียง กําหนดกรอบความเส่ียงท่ียอมรับได้ เพ่ือการพิจารณาทบทวน หรือ อนมุติั 
5. จดัให้มีการประชมุทบทวนผลการดําเนินงานการบริหารความเส่ียง พร้อมทัง้รายงานผลแก่คณะ

กรรมการบริหารหรือคณะกรรมการบริษัท 
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ผู้บริหาร 
รายช่ือผู้บริหารของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555  ประกอบด้วย 

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

 
ขอบเขต อาํนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ 

 
ขอบเขต หน้าท่ี และความรับผิดชอบของ กรรมการผู้จดัการ ในการบริหารงานในเร่ืองเก่ียวกบัการดําเนินงาน

ตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัท  สรุปได้ดงันี ้
 

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

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

3. มีอํานาจกระทําการและแสดงตนเป็นตวัแทนของกิจการต่อบุคคลภายนอกในกิจการท่ีเก่ียวข้องและเป็น
ประโยชน์ตอ่กิจการ 

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

ของบริษัทท่ีเกินอํานาจสัง่การของฝ่ายงานนัน้ 

ทัง้นี ้การมอบอํานาจดงักล่าวข้างต้น กรรมการผู้จดัการจะต้องปฏิบติัตามข้อกําหนดและระเบียบวาระต่าง ๆ 
ท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในแต่ละครัง้ และต้องไม่อนุมัติรายการใด ๆ ท่ีตนเองหรือบุคคลท่ีอาจมีความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ มีสว่นได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดกบับริษัทและบริษัทย่อย 
และจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา  การอ่ืนใด
นอกเหนือจากท่ีกล่าวมาข้างต้น กรรมการผู้ จัดการไม่สามารถกระทําได้ เว้นแต่จะได้รับมอบหมายจากท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทเป็นคราว ๆ ไป 
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ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงนิ ในปี 2555  
 
ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2555 เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2555 ท่ีผา่นมา ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุติั

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

 

ช่ือ-นามสกลุ คา่เบีย้ประชมุ (บาท) 2554 คา่เบีย้ประชมุ (บาท) 2555 

1. พลตํารวจเอก  จมุพล มัน่หมาย 360,000 440,000 
2.นายวีระชยั   สธีุรชยั 360,000 440,000 
3. เรือตรีหญิงสรีุ บรูณธนิต 120,000 160,000 
4. นางไทศิกา ไพรสงบ 120,000 160,000 
5. นายชนาธิป  ไตรวฒิุ    72,000    104,000 

 
คณะกรรมการของบริษัทอีก 4 ท่านไมมี่การจ่ายคา่ตอบแทนในฐานะกรรมการ เน่ืองจากกรรมการทัง้ 4 ทา่น

เป็นผู้บริหาร ดงันัน้จงึได้รับคา่ตอบแทนในฐานะผู้บริหาร รายละเอียดดงันี ้
       หน่วย : พนับาท 

รายละเอียด 
                ปี 2554 ปี 2555 

เงินเดือนและโบนสั เงินเดือนและโบนสั 
กรรมการบริษัท – ท่ีเป็นผู้บริหาร ( 4 คน) 9,446.75 9,863.00 
ผู้บริหาร ( 2 คน) 3,513.15 3,687.14 
รวม 12,959.90 13,550.14 

 
ค่าตอบแทนอ่ืนสาํหรับกรรมการและผู้บริหาร 

  - ไมมี่ – 
 

บุคลากร 
จํานวนพนกังานทัง้หมดของบริษัท และบริษัทยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2555  มีจํานวนทัง้สิน้ 401 

คน และ 477 คน (ไมร่วมผู้บริหาร) ประกอบด้วยพนกังานตามสายงานดงันี ้
ฝ่าย จํานวนพนกังานประจํา(คน)2554 จํานวนพนกังานประจํา(คน)2555 

1. ฝ่ายสํานกังาน 137 137 

2. ฝ่ายโรงงาน 264 340 

 รวม 401 477 

ทัง้นีใ้นระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมา บริษัทไมมี่ข้อพิพาทด้านแรงงานใดๆ  
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ค่าตอบแทนพนักงาน 
คา่ตอบแทนรวมของพนกังานท่ีไมใ่ช่ผู้บริหารของบริษัท และบริษัทยอ่ย (รวมเข้าออกระหวา่งปี) ในปี 2554 

และ 2555 เป็นจํานวน 81.90 ล้านบาท และ 100.52 ล้านบาทตามลําดบั โดยเป็นคา่ตอบแทนในรูปเงินเดือน โบนสั คา่แรง 
คา่ลว่งเวลา คา่ครองชีพ และเงินสมทบกองทนุสํารองเลีย้งชีพ 

นโยบายการพฒันาบุคลากร  

บริษัทมีนโยบายในการพฒันาพนกังาน โดยมีการจดัอบรมภายใน และการส่งอบรมภายนอกอย่างสม่ําเสมอ 
เพ่ือเพิ่มศกัยภาพให้กบัพนกังานของบริษัทให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึน้ในทกุๆด้าน อีกทัง้ยงัมีระบบการถ่ายทอดงาน
แบบพ่ีเลีย้งให้กบัพนกังานท่ีเพิ่งเข้าทํางานใหมโ่ดยให้พนกังานรุ่นเก่าเป็นพ่ีเลีย้งให้พนกังานรุ่นใหม่ในการเรียนรู้งาน  ซึง่จะ
ทําให้พนกังานของบริษัทสามารถปฏิบติัหน้าท่ีของตนได้อยา่งเหมาะสมและมีประสทิธิภาพ อีกทัง้สามารถพฒันาองค์กรให้
มีศกัยภาพในการแข่งขนัทัง้ในระดบัประเทศและภูมิภาค  รวมทัง้มีนโยบายในการให้ผลตอบแทนกบัพนกังานในอตัราท่ี
เหมาะสมเพ่ือจงูใจและรักษาให้พนกังานทํางานกบับริษัทในระยะยาว รวมทัง้มีการจดัโครงการให้ผลตอบแทนแก่พนกังาน
ท่ีแนะนําเพ่ือนพนกังานท่ียงัไม่เคยทํางานกบับริษัทมาก่อนเพ่ือสร้างแรงจงูใจในการแนะนําและชกัชวนเพ่ือน ญาติพ่ีน้อง
มาปฎิบติังานให้บริษัท 
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คณะกรรมการบริษัท เอเซีย เมทลั  จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ให้ความสําคญัในการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี
ของบริษัท โดยยึดถือแนวทางดงักล่าวเป็นหลกัในการประกอบธุรกิจและการวางนโยบายต่างๆ เพ่ือให้การปฏิบติัหน้าท่ี
เป็นไปด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซ่ือสัตย์สุจริต อันจะส่งผลให้กิจการสามารถเจริญก้าวหน้าไปอย่างมี
ประสทิธิภาพ โปร่งใส อนัจะทําให้เกิดความเช่ือมัน่ในกลุม่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุและผู้ ท่ีเก่ียวข้องทกุฝ่าย ซึง่ในปัจจบุนับริษัทได้มี
การปฏิบติัตามหลกัการดงักลา่วใน 5 หมวดดงัตอ่ไปนี ้

 
หมวดที่ 1 สทิธิของผู้ถือหุ้น 
 
 1.1 การแต่งตัง้คณะกรรมการ 

ตามข้อบังคับของบริษัท ได้กําหนดไว้ว่า ในการแต่งตัง้คณะกรรมการบริษัท ให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นเลือกตัง้
กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้  

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

กรรมการได้ แตจ่ะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
(3) บคุคลซึ่งได้รับคะแนนสงูสดุตามลําดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการท่ีจะ

พงึมีหรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึง่ได้รับการเลือกตัง้ในลําดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนั
เกินจํานวนกรรมการท่ีจะพงึมี หรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 
นอกจากนีใ้นการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีท่ีผ่านมา บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนสามารถเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

 
1.2 สทิธิเก่ียวกับการประชุมผู้ถือหุ้น  

 ก่อนวันประชุม 
(1) บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิเสนอระเบียบวาระการประชมุและช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็น

คณะกรรมการบริษัทลว่งหน้าก่อนวนัประชมุ 60 วนั โดยได้ดําเนินการแจ้งถึงหลกัเกณฑ์การเสนอดงักลา่วไว้
อย่างละเอียดบนเว็บไซต์ของบริษัทท่ี www.asiametal.co.th และประกาศผ่านช่องทางการแจ้งข่าวของ
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย รวมทัง้ได้จดัทําแบบฟอร์มเพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นในการเสนอ
ระเบียบวาระการประชมุและช่ือบุคคลดงักล่าว อย่างไรก็ตามในปี 2555 นี ้ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระ
การประชมุและเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการดงักลา่ว 

(2) บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้ นท่ีกําหนดระเบียบวาระการประชุมและระบุความเห็นของ
คณะกรรมการในแตล่ะวาระ พร้อมเอกสารประกอบวาระการประชมุ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าเป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่า 14 วนั ก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้น  รวมทัง้นําเสนอข้อมลูดงักล่าวทัง้หมดไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทใน
หวัข้อ “ข้อมลูสําหรับนักลงทุน” เป็นระยะเวลาล่วงหน้า 30 วนั ก่อนวันประชุมผู้ ถือหุ้น ตามแนวทางของ 
AGM Checklists  เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมลูประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนได้รับ
ข้อมลูดงักลา่วในรูปแบบเอกสาร  

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

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

 
ในวันประชุม 
(1) บริษัทได้อํานวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นทัง้ในเร่ืองของสถานท่ีจัดประชุมท่ีสะดวกต่อการเดินทาง  การ

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

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

(3) ก่อนเร่ิมการพิจารณาประเด็นต่างๆ ตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือเชิญประชมุ บริษัทได้กําหนดให้เลขานกุารบริษัท
ชีแ้จงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนใน แต่ละวาระ รวมถึงการแจ้งจํานวนผู้ ถือหุ้นท่ีมาเข้าร่วมประชุมและ
จํานวนหุ้นทัง้หมดท่ีมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

(4) เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนัในการแสดงความคิดเห็น และซกัถามต่อคณะกรรมการบริษัท ในแต่
ละวาระตามระเบียบวาระการประชมุ 

 
ภายหลังการประชุม 
(1) นอกจากการแจ้งมติท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีผา่นทางระบบข่าวสารของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ

ไทยแล้วนัน้ บริษัทยงัได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความถกูต้องของ
มติดงักล่าวได้ นอกจากนีย้งัเป็นช่องทางการรับรู้ข้อมลูข่าวสารของผู้ ถือหุ้นท่ีไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุม
ด้วยตนเองและนกัลงทนุอ่ืนๆ อีกด้วย 

(2) บริษัทได้จดัทํารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีและเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทภายใน14 วนั 
นบัจากวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 
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1.3 สทิธิในการได้รับเงนิปันผล 

บริษัทมีการกําหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิภายหลงั
การจดัสรรกําไรสทุธิดงักลา่วเป็นเงินทนุสํารองตามกฎหมาย ซึง่บริษัทจะต้องจดัสรรกําไรเป็นเงินทนุสํารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนท่ีชําระแล้ว ซึง่ปัจจบุนับริษัท(รวมการจดัสรรกําไรสทุธิของปี 2555)  ได้มีการกันเงินสํารองไว้
แล้วจํานวน 52.10 ล้านบาท ครบจํานวนตามท่ีกฎหมายกําหนด และสําหรับการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นซึ่งมี
รายช่ือปรากฏในวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นท่ีกําหนดโดยมติของคณะกรรมการบริษัทและผ่านการอนมุติัจากท่ีประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้นประจําปีนัน้ๆแล้วเทา่นัน้    

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

 
1.4 สทิธิในการรับข่าวสารข้อมูลของกจิการอย่างเพียงพอ 

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

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

 
หมวดที่ 2 การปฏบัิตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
 

(1) การจดัทําหนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2555 บริษัทได้ดําเนินการปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้นในประเทศ
และผู้ ถือหุ้นต่างชาติอย่างเท่าเทียมกนั โดยได้จัดทําหนงัสือเชิญประชุมดงักล่าวและเอกสารประกอบการ
พิจารณาวาระตา่งๆ เป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

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

(3) บริษัทจะไมมี่การเพิ่มวาระการประชมุโดยไมไ่ด้แจ้งผู้ ถือหุ้นลว่งหน้า 
(4) บริษัทกําหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีสว่นได้เสียของตนหรือของบคุคล

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

(5) คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนกัถึงความสําคญัของการป้องกนัข้อมลูภายในของบริษัทไปใช้เพ่ือประโยชน์
ส่วนตนเป็นอย่างย่ิง จึงมีนโยบายให้มีการเก็บรักษาข้อมลูซึ่งยงัมิได้เปิดเผยต่อประชาชนไว้เป็นความลบั 
โดยกําหนดให้รับรู้เฉพาะผู้ มีสว่นเก่ียวข้องเทา่นัน้ 

 
ทัง้นี ้บริษัทได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารทกุคนรับทราบถึงภาระหน้าท่ีในการรายงานการถือครองหลกัทรัพย์

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

 
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
 

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

 
(1) ลกูค้า ด้วยแนวคิดการยึดถือลกูค้าเป็นศนูย์กลางท่ีบริษัทพร้อมให้บริการตอบสนองความต้องการอย่าง

ครอบคลมุรอบด้าน  โดยการให้คําแนะนํา แก้ปัญหา ช่วยเหลือในการจดัหาสินค้า  สร้างสรรค์บริการรูปแบบ
ใหม่ๆ คิดค้นทางเลือกท่ีหลากหลายแก่ลกูค้า  เพิ่มคณุค่าให้กบัผลิตภณัฑ์เหล็ก  ซึ่งเป็นการเปล่ียนมมุมอง
ใหม่ในการทําธุรกิจเหล็ก ภายใต้ระบบการบริหารจดัการ ท่ีรองรับความต้องการอย่างครบครัน ทัง้การผลิต 
เทคโนโลยีท่ีทนัสมยั การตรวจสอบคณุภาพผลิตภณัฑ์ การจดัสง่ท่ีรวดเร็วตรงต่อเวลาสอดคล้องกบัแผนการ
ผลติของลกูค้าเพ่ือสร้างความมัน่ใจและความสะดวกสบายแก่ลกูค้า 
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(2) พนกังาน   เน่ืองจากศักยภาพของพนักงานเป็นหนึ่งในโครงสร้างสําคัญสูงสุดท่ีทําให้ทุกความคิดและทุก

จินตนาการเป็นจริง ดงันัน้บริษัทจึงมุ่งมัน่ในการพฒันาคนของบริษัทให้เป็นมืออาชีพ มีค่านิยมทัง้วิธีคิดและ
วิธีปฏิบัติ ท่ีมุ่งมั่นสู่ความสําเร็จ น่าเช่ือถือ และเป็นท่ีไว้วางใจ พร้อมตอบสนองทุกความต้องการ 
ขณะเดียวกันบริษัทยงัเน้นสร้างพนักงานให้มีความรู้ ประสบการณ์ มีความเช่ียวชาญพร้อมให้คําปรึกษา 
และเรียนรู้สิง่ใหม่ๆ  ตลอดเวลา ด้วยการจดัการอบรมและพฒันาฝีมืออยา่งสม่ําเสมอ 
 

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

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

 
(5)  เจ้าหนี ้ บริษัทปฏิบติัตามเง่ือนไขของการกู้ ยืมเงินตามข้อตกลง และให้ข้อมลูทางการเงินท่ีถกูต้องรวมทัง้มี

การจ่ายชําระหนีต้รงตามเวลาทกุครัง้ 
 
(6) คู่แข่ง  บริษัทดําเนินธุรกิจตามกรอบกติกาการแข่งขนัท่ีเป็นธรรมและไม่ทําลายช่ือเสียงหรือก่อให้เกิดความ

เสียหายโดยไมช่อบตอ่คูแ่ข่ง 
 
(7)  ชมุชนและสงัคม คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสําคญักบัการพฒันาและรับผิดชอบต่อสงัคม ควบคู่

ไปกับการดําเนินธุรกิจ ด้วยสํานึกดีว่าธุรกิจ จะดํารงอยู่ได้  ต้องมีพืน้ฐานมาจากสงัคมและสิ่งแวดล้อมท่ี
เจริญเติบโตอย่างมัน่คง จึงผลกัดนัให้เกิดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือการพฒันาและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในด้าน
การผลิต  สภาพแวดล้อมในการทํางาน สถานท่ีทํางานและชุมชนรอบข้าง การดูแลความปลอดภัย  การ
คํานงึถงึสขุภาพกายและสขุภาพจิตของพนกังาน รวมทัง้การสร้างกิจกรรมเพ่ือรับผิดชอบตอ่สงัคม   

(7)   ภาครัฐ บริษัทบริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อกําหนดต่างๆ ของภาครัฐ อย่างเคร่งครัด 
พร้อมทัง้ให้ความร่วมมือในด้านการให้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการดําเนินธุรกิจของกิจการ และการร่วม
กิจกรรมตา่งๆ ตามท่ีหน่วยงานของภาครัฐจดั 
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หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
 
(1) คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสําคัญท่ีเก่ียวข้องกับบริษัท ทัง้ข้อมูลทางการเงินท่ี

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

 
(2) นโยบายค่าตอบแทนกรรมการได้กําหนดไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดบัเดียวกับ

อตุสาหกรรมเดียวกนั ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและได้ขออนมุติัจากท่ี
ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นแล้ว ทัง้นีร้ายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและผู้ บริหารได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ
โครงสร้างการจดัการ  

 
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 

1. โครงสร้างคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัท  ณ สิน้ปี 2555 มีจํานวนทัง้หมด 8 ท่าน แบ่งเป็นกรรมอิสระและกรรมการตรวจสอบ
จํานวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นไปตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเป็นผู้ ท่ีมีความรู้
ความสามารถ, ประสบการณ์และทกัษะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการ
บริษัทได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นให้ดํารงตําแหน่งดงักลา่ว  สําหรับรายละเอียดท่ีเก่ียวข้องและ
ขอบเขต หน้าท่ี และความรับผิดชอบปรากฏอยูใ่นหวัข้อโครงสร้างและการจดัการ 

 
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล   ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ทา่น โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นกรรมการอิสระผู้ ไม่มีส่วนได้เสียและไม่มีความสมัพนัธ์เก่ียวข้องใดๆ กับบริษัท, คณะกรรมการบริษัท, 
คณะกรรมการบริหาร, ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ และผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลดังท่ีได้กล่าวมา โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบทัง้ 3 ท่าน เป็นผู้ มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะทําหน้าท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือ
ของงบการเงิน สําหรับรายรายละเอียดท่ีเก่ียวข้องและขอบเขต หน้าท่ี และความรับผิดชอบปรากฏอยู่ใน
หวัข้อโครงสร้างการจดัการ 
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คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน   ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการอีก 2 ท่าน รวม
เป็น 3 ท่าน โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนทัง้ 3 ท่าน เป็นผู้ มีความรู้และประสบการณ์
เพียงพอท่ีจะทําหน้าท่ีในการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนฯ 

 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง   ประกอบด้วยประธานกรรมการ และกรรมการอีก 4 ท่าน รวมเป็น 5 ท่าน 
โดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียงทัง้ 5 ท่าน เป็นผู้ มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะทําหน้าท่ีในการ
บริหารความเส่ียงและป้องกนัความเสียหายท่ีจะเกิดขึน้ได้ 

 
คณะกรรมการบริหาร   ประกอบด้วยประธานกรรมการ และกรรมการอีก 3 ท่าน รวมเป็น 4 ท่าน โดย
คณะกรรมการบริหารของบริษัททัง้ 4 ท่าน เป็นผู้ มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะทํา
หน้าท่ีในการบริหารบริษัทให้มีความมั่งคง ก้าวหน้า มีศักยภาพในการแข่งขันกับบริษัทอ่ืนๆท่ีอยู่ใน
อตุสาหกรรมเดียวกนั 

 
2.  การกาํหนดวาระกรรมการ 
ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อท่ี 13 กําหนดให้ในการประชมุสามญัประจําปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง

หนึ่งในสาม และถ้าจํานวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสดุกบัส่วนหนึ่งใน
สาม โดยให้กรรมการคนท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออกจากตําแหน่งและกรรมการท่ีจะออกตามวาระนีอ้าจได้รับ
เลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหมก็่ได้ 

 
3.  คุณสมบัตขิองกรรมการอสิระ 
กรรมการอิสระของบริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบติัของกรรมการอิสระในประกาศคณะกรรมการ

กํากบัตลาดทนุท่ี ทจ.4/2552 เร่ือง การขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม ่(ฉบบัท่ี 2) 
 

4. ภาวะผู้นําและวิสัยทัศน์ 
คณะกรรมการของบริษัทมีภาวะผู้ นํา วิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ กําหนดนโยบาย

วางเป้าหมาย พฒันาแผนธุรกิจ และพิจารณางบประมาณ เพ่ือประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้นและการเติบโตของบริษัท และมี
การทบทวนแผนเป็นประจําทกุปีเพ่ือให้ได้ตามเป้าหมายธุรกิจท่ีวางไว้     

 
5. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
เพ่ือป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการได้ดแูลอย่างรอบคอบเม่ือเกิดรายการท่ีอาจมีความ

ขดัแย้งทางผลประโยชน์ รวมทัง้กําหนดนโยบายและวิธีการดแูลไม่ให้ผู้บริหารและผู้ ท่ีเก่ียวข้องนําข้อมลูภายในของบริษัท
ไปใช้เพ่ือประโยชน์สว่นตนดงันี ้

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

 การดแูลเร่ืองการใช้ข้อมลูภายใน :  
คณะกรรมการกําหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพย์ตอ่สํานกังานคณะกรรมการกํากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตามมาตรา 59 แหง่พระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
ห้ามไมใ่ห้ผู้บริหารหรือหน่วยงานท่ีได้รับทราบข้อมลูภายในเปิดเผยข้อมลูภายในแก่บคุคลภายนอกหรือบคุคลท่ี
ไมมี่หน้าท่ีเก่ียวข้อง  และไมซื่อ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนท่ีงบการเงินเผยแพร่ตอ่สาธารณชน 

 
1. จริยธรรมธุรกจิ 

 
บริษัทได้กําหนดข้อพึงปฏิบัติเก่ียวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน เพ่ือให้

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

 
6.1 กําหนดนโยบายเก่ียวกบัจํานวนบริษัทท่ีกรรมการแตล่ะคนจะไปดํารงตําแหนง่กรรมการได้ แตไ่มไ่ด้

กําหนดจํานวนวาระการดํารงตําแหน่ง โดยกรรมการบริษัทฯ ทัง้ 8 คน ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนไมเ่กิน 5 
บริษัท เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการ 

6.2 กําหนดให้กรรมการผู้จดัการ สามารถไปดํารงตําแหน่งกรรมการท่ีบริษัทอ่ืนได้โดยต้องรายงานให้
คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นรายลกัษณ์อกัษร ภายใน 14 วนันบัตัง่แตท่ราบวา่ตนเองจะไปดํารงตําแหน่ง หรือต้องแจ้ง
ให้คณะกรรมการทราบก่อนการรับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการผู้จดัการ(ในกรณีท่ีรับตําแหน่งกรรมการผู้จดัการใหม)่ 

6.3 คณะกรรมการฯ ให้ความสําคญัในการแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ  โดยเปิดโอกาสให้พนกังานและ
ผู้สว่นได้เสียมีช่องทางการร้องเรียน  การแสดงความเหน็ เพ่ือนําไปสูก่ารปรับปรุงระบบบริหารจดัการ    สําหรับ การแจ้ง
เบาะแสการกระทําผิดกฎหมาย โดยสง่จดหมายร้องเรียนผา่นเลขานกุารบริษัทฯ 

6.4 คณะกรรมการบริษัทฯ ถือวา่ คู่มือ “จริยธรรมฯ” เป็นวินยัอยา่งหนึง่ ซึง่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน
ทกุคนต้องปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด การฝ่าฝืนไมป่ฏิบติัตาม ถือเป็นการทําผิดวินยั ตามระเบียบวา่ด้วยการบริหารงาน
บคุคล 

6.5 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายเก่ียวกบัความขดัแย้งของผลประโยชน์ไว้ในคูมื่อจริยธรรมฯ เพ่ือ
ป้องกนัการใช้โอกาสแสวงหาผลประโยชน์สว่นตน ดงันี ้ 

- ต้องไมมี่ประวติัการกระทําผิดกฎระเบียบของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์/ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

- กําหนดให้ประธานกรรมการเป็นบคุคลคนละคนกบักรรมการผู้จดัการ โดยมีบทบาท อํานาจ และ
หน้าท่ีท่ีแบง่แยกออกจากกนัอยา่งชดัเจน  
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- จดัให้มีการประชมุระหวา่งกรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร โดยไมมี่ฝ่ายจดัการ เพ่ือความอิสระในการ
แสดงความเหน็เพ่ือพฒันาการบริหารจดัการของฝ่ายบริหาร 

- คณะกรรมการบริษัทฯจดัให้มีระบบการควบคมุภายในท่ีครอบคลมุทัง้ด้านการเงิน การปฏิบติังาน 
การดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย  ข้อบงัคบั  และระเบียบท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้จดัให้มีการบริหาร
ความเส่ียงท่ีเหมาะสมเพียงพอ ตลอดจนจดัให้มีกลไกลการตรวจสอบและถ่วงดลุท่ีมีประสทิธิภาพ
เพียงพอในการปกป้องรักษาและดแูลทรัพย์สิน มีแผนกตรวจสอบภายใน ซึง่เป็นหน่วยงานอิสระท่ี
รายงานตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และจดัทํารายงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบฯได้อยา่งมีคณุภาพ ประกอบด้วยข้อมลูสําคญัอยา่งครบถ้วน และมีการกําหนดนโยบาย
บริหารความเส่ียง ไว้อยา่งชดัเจน 

 
7. การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษัทมีคณะกรรมการทัง้สิน้จํานวน 8 ทา่น รายละเอียดเป็นดงันี ้

 

 กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร  3 ทา่น 

 กรรมการ   2 ทา่น 

 กรรมการตรวจสอบ  3 ทา่น 
ดงันัน้ บริษัทมีกรรมการท่ีเป็นอิสระทัง้หมด 3 ทา่น คิดเป็นร้อยละ 37.50 ของกรรมการทัง้หมด อีกทัง้ยงัจดัให้มี

การประชมุร่วมกบัของกรรมการท่ีมิใช้เป็นผู้บริหารและฝ่ายจดัการเพ่ือให้มีอิสระในการแสดงความคิดเหน็ตา่งๆได้อยา่ง
เตม็ท่ี  

 
8. การรวมหรือแยกตาํแหน่ง 
ประธานกรรมการไม่เป็นบคุคลเดียวกนักบักรรมการผู้จดัการ แต่ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จดัการเป็น

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

 
9. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
บริษัทได้กําหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชดัเจนและโปร่งใส โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรร

หาและกําหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวได้แสดงไว้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการเร่ืองการ
คา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 
 

10.  การประชุมคณะกรรมการ 
บริษัทได้กําหนดให้มีการประชมุคณะกรรมการอยา่งสม่ําเสมอ (อยา่งน้อย 3 เดือนตอ่ครัง้) และมีการประชมุ

พิเศษเพิ่มตามความจําเป็น โดยมีการกําหนดวาระชดัเจน ลว่งหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดําเนินงานเป็น
ประจํา โดยมีการจดัสง่หนงัสือเชิญประชมุพร้อมระเบียบวาระการประชมุและเอกสารก่อนการประชมุเป็นระยะเวลา
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ลว่งหน้า 7 วนัก่อนวนัประชมุ เพ่ือให้คณะกรรมการได้มีเวลาศกึษาข้อมลูอยา่งเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชมุ รวมทัง้ได้มีการ
จดบนัทกึการประชมุเป็นลายลกัษณ์อกัษร จดัเก็บรายงานการประชมุท่ีผา่นการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมให้
คณะกรรมการบริษัทและผู้ ท่ีเก่ียวข้องตรวจสอบได้  

 
โดยในปี 2555 ท่ีผา่นมา คณะกรรมการของบริษัท มีการประชมุ 6 ครัง้ ดงันี ้

ช่ือ-สกลุ จํานวนท่ีเข้าร่วมประชมุ 

1. นายวีระชยั สธีุรชยั* 6/6 
2. นายชศูกัด์ิ ยงวงศ์ไพบลูย์ 6/6 
3. นายธนกร ฤทธิบนัลือ 6/6 
4. นางสาวเพญ็จนัทร์ โยธินอปุไมย 6/6 
5.  นางสาวธารดี เพียรสมัฤทธ์ิ 6/6 
6. พลตํารวจเอกจมุพล มัน่หมาย 6/6 
7. นางไทศิกา ไพรสงบ 6/6 
8. เรือตรีหญิงสรีุ บรูณธนิต 6/6 
9. นายชนาธิป ไตรวฒิุ 6/6 
    

  
11. คณะอนุกรรมการ 
ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นได้มีการแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล เข้าดํารงตําแหน่งเม่ือวันท่ี 17 

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

12. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 
บริษัทให้ความสําคญัต่อระบบควบคมุภายในทัง้ในระดบับริหาร และระดบัปฏิบติังานเพ่ือให้มีประสิทธิภาพ จึง

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

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

คณะกรรมการได้จดัให้มีการดํารงรักษาไว้ซึง่ระบบควบคมุภายในท่ีมีประสิทธิผล เพ่ือให้มัน่ใจได้อย่างมีเหตผุล
ว่าการบนัทกึข้อมลูทางบญัชีมีความถกูต้อง ครบถ้วน และเพียงพอท่ีจะดํารงรักษาไว้ซึง่ทรัพย์สิน และเพ่ือให้ทราบจดุอ่อน
เพ่ือป้องกนัไมใ่ห้เกิดการทจุริตหรือการดําเนินการท่ีผิดปกติอยา่งมีสาระสําคญั 

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล  ซึ่งประกอบด้วยกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ
เก่ียวกบัคณุภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคมุภายในและมีการประชมุร่วมกบัผู้สอบบญัชีของบริษัท โดยไม่มี
ฝ่ายบริหารของบริษัทเข้าร่วมประชมุ เพ่ือประเมินความเส่ียง ความเพียงพอของข้อมลู และระบบควบคมุภายใน 

ดังนัน้ คณะกรรมการจึงมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับท่ีน่าพอใจและ
สามารถสร้างความเช่ือมัน่อยา่งมีเหตผุลตอ่ความเช่ือถือได้ของงบการเงินของบริษัท 

 

14. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน 
คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัททัง้ท่ีเก่ียวกับการเงินและท่ีไม่ใช่การเงิน ล้วนมีผลต่อ

กระบวนการตดัสนิใจของผู้ลงทนุและผู้ ท่ีมีสว่นได้สว่นเสียของบริษัท จึงได้กําชบัให้ฝ่ายบริหารดําเนินการในเร่ืองท่ีเก่ียวกบั
การเปิดเผยข้อมูลท่ีครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง เช่ือถือได้ สม่ําเสมอ และทันเวลา ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทได้ให้
ความสําคัญและจะยึดถือปฏิบติัไปโดยตลอด ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสมัพนัธ์นัน้ ปัจจุบันบริษัทมีหน่วยงานท่ีดูแล
รับผิดชอบคือหน่วยงานเลขานุการบริษัท ร่วมกับ อํานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ทําหน้าท่ีติดต่อส่ือสารกับผู้ลงทุน
สถาบนั ผู้ ถือหุ้น รวมทัง้นกัวิเคราะห์และภาครัฐท่ีเก่ียวข้องเพ่ือจะได้สง่ข้อมลูได้ทนัตามเวลา 
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บริษัทฯ ได้ให้ความสําคญักบัองค์กร และการมีสว่นร่วมตอ่สงัคม ในรูปแบบตา่งๆ อาทิเช่น การมอบ

ทนุการศกึษาให้กบับตุรพนกังานเป็นประจําทกุปี การมอบทนุการศกึษาให้กบัสถานศกึษา ระดบัประถม และระดบัมธัยม
ในเขตชมุชน  อีกทัง้ร่วมกบัหน่วยงานรัฐในการสง่เสริมให้พนกังานร่วมกนับริจาคสิง่ของและอ่ืนๆให้กบับคุลลท่ีด้อยโอกาส 
ซึง่เป็นการเสริมสร้างกิจกรรมร่วมกนัระหวา่งอตุสาหกรรมกบัชมุชน ให้อยูร่่วมกนัอยา่งอบอุน่และสร้างสรรค์ 

 
โครงการเพ่ือชมุชน  
บริษัทได้ร่วมมือกบัโรงเรียนในแหลง่ชมุชน จดัมอบทนุการศกึษาให้กบันกัเรียนในชมุชนท่ีศกึษาในโรงเรียนใน

ระดบัประถม และโรงเรียนระดบัมธัยม ด้วยตระหนกัดีวา่เยาวชนคือทรัพยากรท่ีสําคญัของประเทศในอนาคต จงึควร
สง่เสริมให้เกิดการเรียนรู้และการพฒันาทกัษะในด้านตา่งๆ โดยในปี 2555 มีกิจกรรมดงันี ้
 
มอบทนุการศกึษาให้กบันกัเรียน โรงเรียนระดบัมธัยม คือโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ จํานวน 25 ทนุๆ 2,000 บาท  
มอบทนุการศกึษา โรงเรียนระดบัประถมศกึษา คือโรงเรียนวดัหนามแดง (เขียวอทุิศ) จํานวน 50 ทนุๆ 1,000 บาท  
 

     
 

โครงการเพ่ือพนกังาน  
บริษัทให้ความสําคญัต่อสขุภาพของพนกังานเป็นอย่างย่ิง  เพราะพนกังานทกุคนเป็นผู้ ท่ีมีความสําคญัในการ

ขบัเคล่ือนธุรกิจให้เติบโตอย่างยัง่ยืนและมีคณุภาพ บริษัทจึงจดัให้มีการตรวจสขุภาพประจําปี และมีการให้คําแนะนําใน
การดแูลสขุภาพโดยแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล 

      

กจิกรรมขององค์กรเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม 
Corparate Social Responsibility 
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บริษัทได้จดักิจกรรม มอบทนุการศกึษาให้กบับตุรของพนกังานท่ีมีผลการเรียนดี เป็นประจําทกุปี ซึง่ในปี 2555 นี ้มีการ
มอบทนุให้บตุรพนกังานเป็นจํานวน 50 ทนุๆละ 2,000 บาท เพ่ือเป็นการสร้างขวญัและกําลงัใจให้กบัพนกังานและครอบครัวอีกทัง้
เป็นการส่งเสริมให้บุตรหลานของพนักงานเกิดความรักในองค์กร ท่ีผู้ ปกครองได้มาปฏิบัติงานและให้เกิดความอบอุ่นระหว่าง
ครอบครัวพนกังาน อีกทัง้มีการทําบุญปีใหม่ และจดัเลีย้งให้พนกังานในวนัขึน้ปีใหม่ท่ีบริษัท ทัง้สํานกัใหญ่และสํานกังานสาขาท่ี
พนสันิคม เพ่ือเป็นการตอบแทนพนกังานท่ีช่วยกนัทํางานมาตลอดปี 
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บริษัทได้จดัให้พนกังานได้ร่วมกิจกรรมในการเข้ารับการอบรมเร่ืองอคัคีภยั และภยัอ่ืนๆโดยมีการซ่อมการดบัเพลิงการ
อพยพหนีเ้พลิงประจําปี ทกุๆ ปี ซึง่ในปี 2555 ได้มีการจดัทัง้สํานกังานใหญ่และสํานกังานสาขาท่ีพนสันิคม เพ่ือให้พนกังานมีความรู้
ความเข้าใจในเร่ืองชีวอนามยัซึ่งทําให้พนกังานท่ีได้เข้ารับการอบรมสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวนัได้ไม่ว่าจะในสถานที่ทํางาน 
บ้าน และตามชมุชนุท่ีอาศยัอยู่ 
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สรุปรายการระหวา่งกนัของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือกบับคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึน้ในปี 2555 

รายการ ลกัษณะความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ 
มลูคา่รายการ 

(ล้านบาท) 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ทวีโชค พาณิช 
จํากดั 
ประกอบธรุกิจ ค้าปลีก
เหลก็แผ่นรีดร้อน 

นายพรเทพ โยธินอปุไมย นางแสง
จนัทร์ ลี และนางวชัรี โยธินอปุไมย ทัง้
สามคนเป็นกรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม
และผู้ ถือหุ้นของบริษัท ทวีโชค พาณิช 
จํากดั เป็นพี่น้องและมารดาของ
นางสาวเพ็ญจนัทร์ โยธินอปุไมย ซึง่
เป็นกรรมการและเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของ
บริษัท 

บริษัทจําหน่ายสินค้าเหลก็ให้บริษัท ทวีโชค 
พาณิช จํากดั  
ซึง่มียอดคงค้าง ณ สิน้ปี เท่ากบั 
 
 
บริษัทซือ้สินค้าเหล็กจากบริษัท ทวีโชค พาณิช 
จํากดั ซึง่มียอดคง ณ สิน้ปี เท่ากบั 

69.74 
 

14.25 
 
 

2.23 
0.18  

-  เนื่องจากเป็นการขายสินค้าเหล็กและให้บริการรับจ้างตดั สลิต ซึ่งเป็นการค้า
ปกติ โดยราคาที่บริษัทขายสินค้าเหลก็และให้บริการรับจ้างตดั สลิต กบับริษัท 
ทวีโชค พาณิช จํากัด เป็นการขายในราคาตลาดและเป็นราคาเทียบเคียงได้
กบัการขายให้บคุคลภายนอก 

-  เนื่องจากเป็นการซือ้สินค้าเหล็กแผ่นขนาดที่มีความหนาเพื่อรวบรวมให้กับ
ลกูค้า โดยราคาที่บริษัทซือ้สินค้าเหล็ก กับบริษัท ทวีโชค พาณิช จํากัด เป็น
การซือ้ในราคาตลาดและเป็นราคาเทียบเคียงได้กบัการขายให้บคุคลภายนอก 
ซึง่เป็นการค้าปกติ 

ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ได้พิจารณาการทํารายการดงักล่าว
ข้างต้นแล้วเห็นว่าการทํารายการนี ้เป็นการทํารายการที่สมเหตสุมผลเพื่อเกิด
ประโยชน์สงูสดุแก่บริษัท ราคาที่บริษัทซือ้-ขายสินค้า เป็นราคาเทียบเคียงได้กบั
ที่ซือ้-ขายสินค้ากบับคุคลภายนอก 

บริษัท จีเจ สตีล จํากดั 
(มหาชน)  
ประกอบธรุกิจผลิตและ
จําหน่ายเหลก็แผ่นรีด
ร้อนชนิดม้วน 

คณุชนาธิป ไตรวฒุิ เป็นกรรมการของ
บริษัท จีเจสตีล จํากดั(มหาชน) และ
กรรมการของบริษัท 

บริษัทซือ้เหลก็แผ่นรีดร้อนชนิดม้วนจากบริษัท 
จีเจ สตีล จํากดั (มหาชน)  
ซึง่มียอดเจ้าหนีค้งค้าง ณ สิน้ปี เท่ากบั 

447.79 
 

-0- 

-  เนื่องจากเป็นการซือ้เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน ซึ่งเป็นการค้าปกติ โดยราคาที่
บริษัทซือ้เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน กบับริษัท จีเจ สตีล จํากดั (มหาชน) เป็น
การซือ้ในราคาตลาดและเป็นราคาเทียบเคียงได้กบัการซือ้จากบคุคลภายนอก 

-  ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทํารายการดงักล่าวข้างต้นแล้วเห็น
ว่าการทํารายการนี ้เป็นการทํารายการที่สมเหตสุมผลเพื่อเกิดประโยชน์สงูสดุ
แก่บริษัท ราคาที่บริษัทซือ้เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนดังกล่าว เป็นราคา
เทียบเคียงได้กบัที่ซือ้กบับคุคลภายนอก 

สรุปรายการระหว่างกันของบริษัท สาํหรับปี 2555 
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นโยบายหรือแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกัน 
ในอนาคตหากบริษัทมีความจําเป็นต้องทํารายการระหว่างกนักบับคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัท บริษัทมีนโยบายที่จะกําหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลกัษณะการ

ดําเนินการค้าปกติและเป็นราคาตลาดซึง่สามารถเปรียบเทียบได้กบัราคาที่เกิดขึน้กบับคุคลภายนอก ทัง้นีบ้ริษัทจะได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบญัชีของบริษัทหรือผู้ เชี่ยวชาญอิสระ พิจารณา
ตรวจสอบและให้ความเหน็ถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตสุมผลของการทํารายการด้วย 

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

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา 
สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประวัตกิารทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่งและสถานที่ 

1. นายวีระชยั สธุีรชยั 
ประธานบริษัทและ 
ประธานกรรมการ 

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

9.67% น้าชาย 
นายชศูกัดิ์ ยงวงศ์

ไพบลูย์ 

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

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

2. นายชศูกัดิ์  ยงวงศ์ไพบลูย์ 
กรรมการผู้จดัการและ 
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

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

15.98% สามีของ 
นางสาวเพ็ญจนัทร์ 

2536 – ปัจจบุนั 
 
2546 – ปัจจบุนั 
 
 

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

3. นางเพ็ญจนัทร์  ยงวงศ์ไพบลูย์ 
รองกรรมการผู้จดัการและกรรมการผู้ มี
อํานาจลงนาม 

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

8.33% ภรรยาของ 
นายชศูกัดิ์ 

2536 – ปัจจบุนั 
 
2546 – ปัจจบุนั 
 

รองกรรมการผู้จดัการ 
บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) 
กรรมการ 
บริษัท เอส ที ซี สตีล จํากดั 
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ชื่อ-นามสกุล 
ตาํแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา 
สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประวัตกิารทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่งและสถานที่ 

 
4. 
 
 

นายธนกร   ฤทธิบนัลือ 
กรรมการและผู้ อํานวยการ    ฝ่ายบญัชี
และการเงิน 
 

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

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

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

5. 
 

พลตํารวจเอกจมุพล  มัน่หมายประธาน
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

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

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

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

6. เรือตรีหญิงสรุี  บรูณธนิต 
กรรมการตรวจสอบและ 
กรรมการอิสระ 

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

- - 2547 – ปัจจบุนั 
 
ปัจจบุนั 
 
 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน)  
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
บริษัท ไอที ซิตี ้จํากดั (มหาชน) 
 
กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิของสภาลกูเสือแห่งชาติ 
กรรมการบริหารคณะกิจการลกูเสือชาวบ้าน 
กรรมการสภามหาวิทยาลยักรุงเทพ 
กรรมการสมาคมติดตามการพฒันาสตรีในประเทศไทย 
ผู้ประนีประนอมประจําศาลจงัหวดัธญับรุี 



บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) 
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ชื่อ-นามสกุล 
ตาํแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา 
สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประวัตกิารทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่งและสถานที่ 

7. นางไทศิกา ไพรสงบ 
กรรมการตรวจสอบและ 
กรรมการอิสระ 

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

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

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

8. นายชนาธิป  ไตรวฒุิ 
กรรมการ 
 

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

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

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



บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) 
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ชื่อ-นามสกุล 
ตาํแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา 
สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประวัตกิารทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่งและสถานที่ 

9. นายประวิทย์  ฐิติภทัรยรรยง 
กรรมการผู้จดัการ 
สว่นงานศนูย์บริการเหลก็ 

49 ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลยัพระจอมเกล้าธนบรุี  

- - 2553 – ปัจจบุนั 
 
2549 – 2551 
 
2532 – 2548 

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

10. นายชิดชนก  โท้มะวงศ์ 
ผู้ อํานวยการฝ่ายการตลาด  
 

48 ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจการเงินการธนาคาร  
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

- - 2549 – ปัจจบุนั 

 

2546 – ปัจจบุนั 

2548 – 2549 

 

2546 – 2548 

 

2537– 2543 

 

ผู้ อํานวยการ ฝ่ายการตลาด 

บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) 

กรรมการ  บริษัท เอส ที ซี สตีล จํากดั 

ผู้ อํานวยการ ฝ่ายการผลิต 

บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) 

ผู้จดัการ ฝ่ายการผลิต 

บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) 

ผู้จดัการโครงการหมู่บ้านรุ่งเรืองธานี 

บริษัท รุ่งเรืองธานี จํากดั 

ดําเนินธุรกิจ ค้าอสงัหาริมทรัพย์ 
ทัง้นี ้บริษัทขอรับรองวา่ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีคณุสมบตัิเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

 



บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) 
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท 

 
ช่ือ-นามสกลุ บริษัท บริษัท เอส ที ซี 

สตีล จํากดั 
บริษัท เอเชีย เมทลั
แฟบบริเคชัน่ จํากดั 

บริษัท สางสนิค้า
ผา่นแดน

เวียงจนัทน์ จํากดั 

นายวีระชยั  สธีุรชยั 1,5 - 5 - 

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

นายธนกร ฤทธิบนัลือ 5, 6 5 - - 

นางสาวเพญ็จนัทร์ โยธินอปุไมย 5, 6 5 - - 

นางสาวธารดี  เพียรสมัฤทธ์ิ 5,6 5 - - 

พลตํารวจเอกจมุพล มัน่หมาย 2, 5 - - - 

นางไทศิกา ไพรสงบ 4, 5 5 - - 

เรือตรีหญิงสรีุ บรูณะธนิต 4, 5 - - - 

นายชนาธิป  ไตรวฒิุ 5 - - - 

นายชิดชนก โท้มะวงศ์ 6 5 - - 

นายประวิทย์ ฐิติภทัรยรรยง 3,6 - - - 

นายพวูง กอระสกั - - - 5,6 

นายสวุิทย์ รัตนจินดา    5,6 
หมายเหต ุ:  1 = ประธานกรรมการ    2 = ประธานกรรมการตรวจสอบ 

3 = กรรมการผู้จดัการ  4 = กรรมการตรวจสอบ 
5 = กรรมการ     6 = ผู้บริหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

ทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจําปี งบการเงินดงักลา่วจดัทําขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป โดยเลือกใช้นโยบาย
บญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบติัอยา่งสม่ําเสมอ และใช้ดลุยพินิจอยา่งระมดัระวงั ในการจดัทํา รวมทัง้ให้มีการเปิดเผยข้อมลูท่ี
สําคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน เพ่ือให้เป็นประโยชน์ ต้อผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุอยา่งโปร่งใส 
 

คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีระบบบริหารความเส่ียงและระบบควบคมุภายในท่ีเหมาะสมและมีประสทิธิภาพ เพ่ือให้
ได้ความมัน่ใจอยา่งมีเหตผุลวา่ข้อมลูของบริษัทมีความถกูต้องครบถ้วนเพียงพอท่ีจะดํารงรักษาไว้ซึง่ทรัพย์สนิ ตลอดจนเพ่ือไมใ่ห้
เกิดการทจุริตหรือการดําเนินงานท่ีผิดปกติอยา่งมีสาระสําคญั 
 

คณะกรรมการบริษัทได้แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือทําหน้าท่ีสอบทานนโยบายการบญัชีและความถกูต้องของ
รายงานทางการเงิน สอบทานระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน ตลอดจนระบบการบริหารความเส่ียง โดยเร่ืองนี ้
ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึง่แสดงไว้ในรายงานประจําปีแล้ว 
 

งบการเงินของบริษัทได้รับการตรวจสอบโดยผสูอบบญัชีรับอนญุาตของบริษัท เอ เอส ที มาสเตอร์ จํากดั ในการ
ตรวจสอบนัน้ทางคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความร่วมมือและสนบัสนนุข้อมลูเอกสารตา่งๆ เพ่ือให้ผู้สอบบญัชี สามารถตรวจสอบ
และแสดงความเหน็ได้อยา่งอิสระและเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบญัชีทัว่ไป โดยความเหน็ของผู้สอบบญัชีได้ปรากฏในรายงาน
ของผู้สอบบญัชีซึง่แสดงไว้ในรายงานประจําปีแล้ว 
 

คณะกรรมการมีความเหน็วา่ระบบควบคมุภายในของบริษัทโดยรวมอยูใ่นระดบัท่ีน่าพอใจ และสามารถสร้างความ
เช่ือมัน่อยา่งมีเหตผุลได้วา่งบการเงินของบริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั(มหาชน) สําหรับปีสิน้สดุ 31 ธนัวาคม 2555 มีความน่าเช่ือถือ 
โดยปฏิบติถกูต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 
 
 

                   
         (นายวีระชยั  สธีุรชยั)                     (นายชศูกัด์ิ ยงวงศ์ไพบลูย์) 

             ประธานกรรมการ             กรรมการผู้จดัการ 
 

 
 
 
 
 

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ 



บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) 

 

 
 ร า ย ง า น ป ร ะ จาํ ปี  2 5 5 4  หน้า 50 

 
 
เสนอ  คณะกรรมการและผู้ ถือหุ้นของ บริษัท เอเซีย เมทลั จาํกัด (มหาชน)  

 
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย ซึง่ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 งบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนั รวมถึง
หมายเหตสุรุปนโยบายการบญัชีท่ีสําคญัและหมายเหตเุร่ืองอ่ืนๆ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) ด้วย
เช่นกนั  
 
ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารต่องบการเงิน  
 

ผู้บริหารเป็นผู้ รับผิดชอบในการจดัทําและการนําเสนองบการเงินเหลา่นีโ้ดยถกูต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบ
เก่ียวกบัการควบคมุภายในท่ีผู้บริหารพิจารณาว่าจําเป็นเพ่ือให้สามารถจดัทํางบการเงินท่ีปราศจากการแสดงข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัไม่ว่า
จะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด  
 
ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชี  
 

ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบติังานตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบญัชี ซึ่งกําหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบติัตามข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบติังานตรวจสอบเพ่ือให้ได้ความเช่ือมัน่อย่าง
สมเหตสุมผลวา่งบการเงินปราศจากการแสดงข้อมลูท่ีขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่  
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพ่ือให้ได้มาซึง่หลกัฐานการสอบบญัชีเก่ียวกบัจํานวนเงินและการเปิดเผยข้อมลูใน            งบการเงิน วิธีการ
ตรวจสอบท่ีเลือกใช้ขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของผู้สอบบญัชี ซึง่รวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมลูท่ีขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัของงบการเงิน
ไม่วา่จะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดงักล่าว ผู้สอบบญัชีพิจารณาการควบคมุภายในท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัทําและการนําเสนอ
งบการเงินโดยถูกต้องตามท่ีควรของกิจการ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อ
ประสิทธิผลของการควบคมุภายในของกิจการการตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผู้บริหารใช้และความสมเหตสุมผลของ
ประมาณการทางบญัชีท่ีจดัทําขึน้โดยผู้บริหาร รวมทัง้การประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม 
 
ข้าพเจ้าเช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 
 
ความเห็น  
 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด สําหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนั
ของบริษัท เอเซีย เมทลั จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะของ บริษัท เอเซีย เมทัล จาํกัด (มหาชน) โดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 
 

(นางสาวนงราม  เลาหอารีดิลก) 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 4334 

บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากดั 
วนัท่ี  27 กมุภาพนัธ์ 2556 

รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 



บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) 

 

 
 ร า ย ง า น ป ร ะ จาํ ปี  2 5 5 4  หน้า 51 

 

หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

สนิทรพัยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 46,711,647      108,249,217    39,844,391      105,584,210    

เงินลงทุนชัว่คราว 131,343          144,694          131,343          144,694          

ลูกหน้ีการคา้ 

กิจการที่เก่ียวขอ้งกัน 5 , 22 15,752,941      1,617,486       14,257,134      121,679           

กิจการอื่น 5 833,230,065    1,069,232,698 830,065,955    1,069,232,698  

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นและดอกเบี้ ยคา้งรับ

แก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวขอ้งกัน 22 835,462          849,320          31,346,879      31,360,737      

สินคา้คงเหลือ 6 1,139,359,185  1,449,165,116 1,134,090,488  1,443,896,419  

ลูกหน้ีตามสัญญาแลกเปลี่ยน

เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 10 -                17,162,219     -                17,162,219      

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินคา้ 257,855,678    233,301,672    257,855,678    233,301,672    

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 22,795,955      19,598,415     21,986,241      17,743,746      

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,316,672,276  2,899,320,837 2,329,578,109  2,918,548,074   

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

เงินฝากประจําที่ติดภาระค้ําประกัน 7 76,697,786      118,306,017    75,792,786      116,833,582    

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 8 286,715          286,715          22,086,323      22,086,323       

สินทรัพย์ที่ไม่ไดใ้ชดํ้าเนินงาน 5,000,000        5,000,000       5,000,000        5,000,000         

ที่ดิน  อาคารและอุปกรณ์ 9 1,052,668,056  1,034,875,404 1,001,588,918  979,162,655    

เงินมัดจําค่าเครื่องจักร 100,269,844    77,728,723     100,269,844    77,728,723      

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 7,418,403        7,386,439       6,002,736        5,923,712        

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,242,340,804  1,243,583,298 1,210,740,607  1,206,734,995   

ร ว ม ส ิน ท ร ัพ ย์ 3,559,013,080  4,142,904,135 3,540,318,716  4,125,283,069   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท  เอเซีย เมทัล  จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สนิทรพัย์

 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) 
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หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

หน้ีสนิหมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 11 1,428,123,285  2,378,959,526 1,428,123,285  2,378,959,526   

เจา้หน้ีการคา้

กิจการที่เก่ียวขอ้งกัน 22 184,900          -                644,832          -                 

กิจการอื่น 267,240,974    54,678,534     266,644,287    52,619,336       

เจา้หน้ีอื่น 12 78,262,797      65,136,102     72,669,082      64,332,011       

เจา้หน้ีตามสัญญาแลกเปลี่ยน

เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 10 17,831,440      -                17,831,440      -                 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

ส่วนที่ครบกําหนดชําระในหน่ึงปี 13 12,500,000      25,000,000     12,500,000      25,000,000       

หน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าซื้ อส่วนที่

ครบกําหนดชําระภายในหน่ึงปี 15 1,436,994        1,382,593       1,436,994        1,382,593         

เงินรับล่วงหน้าค่าก่อสรา้ง 22 7,663,978        7,663,978       -                -                 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 31,228,466      7,605,992       31,228,466      7,605,992         

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 1,844,472,834  2,540,426,725 1,831,078,386  2,529,899,458   

หน้ีสนิไม่หมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 13 -                12,500,000     -                12,500,000       

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ 14 4,287,691        3,862,789       3,256,428        2,849,701         

หน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าซื้ อ 15 738,398          1,639,798       738,398          1,639,798         

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 5,026,089        18,002,587     3,994,826        16,989,499       

รวมหน้ีสนิ 1,849,498,923  2,558,429,312 1,835,073,212  2,546,888,957   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท  เอเซีย เมทัล  จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน้ีสนิและสว่นของผูถื้อหุน้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) 
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2555 2554 2555 2554

สว่นของผูถื้อหุน้

ทุนเรือนหุน้ 

ทุนจดทะเบียน 

หุน้สามัญ 549,973,800 หุน้  มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 549,973,800    549,973,800    549,973,800    549,973,800     

ทุนที่ออกและชําระแลว้

หุน้สามัญ 479,937,265 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 479,937,265    479,937,265    479,937,265    479,937,265     

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามัญ 297,427,100    297,427,100    297,427,100    297,427,100     

กําไรสะสม

จัดสรรเพ่ือสํารองตามกฎหมาย 17 52,100,000      43,830,000     52,100,000      43,830,000       

ที่ยังไม่ไดจั้ดสรร 797,382,025    680,128,472    808,088,080    689,506,688     

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน 9 67,693,059      67,693,059     67,693,059      67,693,059       

ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจที่อยู่

ภายใตก้ารควบคุมเดียวกัน 14,704,932      14,704,932     -                -                 

รวมส่วนของผูถ้ือหุน้บริษัทใหญ่ 1,709,244,381  1,583,720,828 1,705,245,504  1,578,394,112   

ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอํานาจควบคุม 269,776          753,995          -                -                 

รวมสว่นของผูถื้อหุน้ 1,709,514,157  1,584,474,823 1,705,245,504  1,578,394,112   

ร ว ม ห น้ี ส ิน แ ล ะ ส ่ว น ข อ ง ผู ้ถื อ หุ ้น 3,559,013,080  4,142,904,135 3,540,318,716  4,125,283,069   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

หน้ีสนิและสว่นของผูถื้อหุน้ (ต่อ)

บริษัท  เอเซีย เมทัล  จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) 
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หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 7,306,693,013    6,571,498,228  7,305,926,114   6,571,594,513   

ตน้ทุนขายและตน้ทุนการใหบ้ริการ (6,892,606,535)   (6,136,774,902) (6,888,758,520)  (6,134,571,857)  

กาํไรข้ันตน้ 414,086,478     434,723,326  417,167,594    437,022,656   

รายไดอ้ื่น 13,575,508         11,549,895      13,428,894        13,488,223       

ค่าใชจ่้ายในการขาย (91,909,188)       (82,682,667)     (91,909,188)      (82,682,667)      

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (66,265,481)       (52,568,324)     (67,413,606)      (45,892,102)      

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุน

ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม -                   -                -                  (15,600,000)      

กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 33,168,350         (62,456,222)     33,168,350        (62,456,222)      

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร (13,550,140)       (12,959,900)     (13,550,140)      (12,959,900)      

กาํไรจากการขายและการใหบ้รกิาร 289,105,527     235,606,108  290,891,904    230,919,988   

ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากบริษัทร่วม -                   (5,500,000)       -                  -                 

กาํไรก่อนตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได ้ 289,105,527     230,106,108  290,891,904    230,919,988   

ตน้ทุนทางการเงิน (68,628,827)       (65,913,211)     (68,603,146)      (65,864,747)      

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้ 220,476,700     164,192,897  222,288,758    165,055,241   

ภาษีเงินได้ (57,042,825)       (53,861,882)     (57,042,825)      (53,861,882)      

กาํไรสุทธิและกาํไรเบ็ดเสรจ็ 163,433,875     110,331,015  165,245,933    111,193,359   

สว่นของกาํไร (ขาดทุน) ท่ีเป็นของ

ผูถ้ือหุน้ของบริษัทใหญ่ 163,918,094       113,373,249    165,245,933      111,193,359     

ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอํานาจควบคุม (484,219)            (3,042,234)       -                  -                 

163,433,875       110,331,015    165,245,933      111,193,359     

กาํไรต่อหุน้ข้ันพื้ นฐาน 19

กําไรสุทธิส่วนที่เป็นของผูถ้ือหุน้ของบริษัทใหญ่ 0.34                  0.24                0.34                 0.23                 

กาํไรต่อหุน้ปรบัลด 19

กําไรสุทธิส่วนที่เป็นของผูถ้ือหุน้ของบริษัทใหญ่ 0.34                  0.24                0.34                 0.23                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท  เอเซีย เมทัล  จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สาํหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
 
 
 



         บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) 
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หมายเหตุ

จัดสรรเพื่อ

สาํรองตาม

กฎหมาย

สว่นที่ยงัไม่ได ้

จัดสรร

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

จัดสรรเพื่อสํารองตามกฏหมาย 17 -              -               5,560,000       (5,560,000)      -            -                  -                -              -                

เงินปันผลจ่าย 18 -              -               -                (33,595,364)    -            -                  (33,595,364)    -              (33,595,364)    

กําไร(ขาดทุน)สุทธิ -              -               -                113,373,249    -            -                  113,373,249    (3,042,234)    110,331,015    

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

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 479,937,265  297,427,100   43,830,000      680,128,472    67,693,059  14,704,932       1,583,720,828 753,995        1,584,474,823 

จัดสรรเพื่อสํารองตามกฏหมาย 17 -              -               8,270,000       (8,270,000)      -            -                  -                -              -                

เงินปันผลจ่าย 18 -              -               -                (38,394,541)    -            -                  (38,394,541)    -              (38,394,541)    

กําไร(ขาดทุน)สุทธิ -              -               -                163,918,094    -            -                  163,918,094 (484,219)       163,433,875    

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 479,937,265  297,427,100   52,100,000      797,382,025    67,693,059  14,704,932       1,709,244,381 269,776        1,709,514,157 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

สว่นเกินทุน

จากการตี

ราคาที่ดิน

สว่นเกินทุนจาก

การรวมธุรกิจ

ภายใตก้ารควบคุม

เดียวกัน

รวมสว่นของผูถ้ือ

หุน้บรษิัทใหญ่

สว่นไดเ้สยีที่ไม่

มีอาํนาจควบคุม

 รวมสว่นของ     

  ผูถ้ือหุน้

บริษัท  เอเซีย เมทัล  จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุน้รวม

สาํหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

บาท

สว่นของผูถ้ือหุน้บรษิัทใหญ่

ทุนที่ออกและ

ชาํระแลว้

สว่นเกินมูลค่า

หุน้สามัญ

กาํไรสะสม

 
 
 
 



         บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) 
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จัดสรรเพื่อสาํรอง

ตามกฏหมาย

สว่นที่ยงัไม่ได ้

จัดสรร

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

จัดสรรเพื่อสํารองตามกฏหมาย 17 -                -                 5,560,000         (5,560,000)        -                 -                 

เงินปันผลจ่าย 18 -                -                 -                 (33,595,364)      -                 (33,595,364)      

กําไรสุทธิ -                -                 -                 111,193,359     -                 111,193,359     

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

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 479,937,265    297,427,100     43,830,000       689,506,688     67,693,059       1,578,394,112   

จัดสรรเพื่อสํารองตามกฏหมาย 17 -                -                 8,270,000         (8,270,000)        -                 -                 

เงินปันผลจ่าย 18 -                -                 -                 (38,394,541)      -                 (38,394,541)      

กําไรสุทธิ -                -                 -                 165,245,933     -                 165,245,933     

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 479,937,265    297,427,100     52,100,000       808,088,080     67,693,059       1,705,245,504   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท  เอเซีย เมทัล  จาํกัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุน้เฉพาะกิจการ

สาํหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

บาท

หมายเหตุ

ทุนที่ออกและ

ชาํระแลว้

สว่นเกินมูลค่าหุน้

สามัญ

กาํไรสะสม

สว่นเกินทุนจาก

การตีราคาที่ดิน รวม

 
 
 
 



         บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) 
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2555 2554 2555 2554

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 220,476,700      164,192,897    222,288,758      165,055,241    

รายการปรับกระทบกาํไรเป็นเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน

ค่าเสื่อมราคา 79,554,132 64,023,627      76,052,799        60,516,114      

กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนชัว่คราว (983,554)           (880,582)          (983,554)           (880,582)         

หน้ีสงสัยจะสูญ - ลูกหน้ีการคา้ (กลับรายการ) (5,967,207)        (4,830,000)    286,631             (4,500,000)      

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม -                    -                  -                    15,600,000      

ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากบริษัทร่วม -                    5,500,000        -                    -                  

ขาดทุนจากการดอ้ยค่างานระหวา่งก่อสรา้งตามสัญญา -                    4,497,178        -                    -                  

ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ 12,500,000        -                  12,500,000        -                  

หน้ีสงสัยจะสูญ - เงินทดรองจ่ายค่าสินคา้ 9,000,000          -                  9,000,000          -                  

(กําไร) ขาดทุนจากการจําหน่ายอุปกรณ์ (2,663)               179,020           (2,663)               178,864           

(กําไร) ขาดทุนที่ยังไมเ่กิดขึ้ นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (945,934)           43,476,651      (945,934)           43,476,651      

ผลประโยชน์พนักงานเมือ่เกษียณอายุ 424,902             725,200           406,727             603,424           

ค่าใชจ่้ายดอกเบี้ ย 67,593,779        64,648,073      67,593,779        64,648,073      

กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง

        ในสินทรัพย์และหน้ีสินดําเนินงาน 381,650,155      341,532,064    386,196,543      344,697,785    

สินทรัพยด์าํเนินงานลดลง (เพิ่มข้ึน)

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการที่เกี่ยวขอ้งกัน (14,135,455)      4,835,779        (14,135,455)      5,210,192        

ลูกหน้ีการคา้ - กจิการอื่น 241,969,840      (400,970,833)   238,880,112      (402,621,652)  

สินคา้คงเหลือ 297,305,931      (212,784,062)   297,305,931      (212,784,062)  

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินคา้ (33,554,006)      81,924,183      (33,554,006)      81,924,183      

สินทรัพย์หมุนเวยีนอื่น (3,197,540)        (100,416)          (4,242,495)        953,543           

สินทรัพย์ไมห่มุนเวยีนอื่น (31,964)             1,004,961        (79,024)             416,700           

หนี้ สินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการที่เกี่ยวขอ้งกัน 184,900             -                  644,832             (1,971,427)      

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการอื่น 213,139,844      (22,786,332)     214,602,355      (21,778,911)    

เจา้หน้ีอื่น 10,459,895        7,692,206        5,670,271          6,630,369        

เงินรับล่วงหน้าค่าสินคา้ -                    (26,967,006)     -                    (26,967,006)    

เจา้หน้ีตามสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 34,993,659        (17,162,219)     34,993,659        (17,162,219)    

เงินทดรองรับจากกรรมการ -                    (1,180,695)       -                    -                  

เงินสดรับ (จา่ย) จากการดาํเนินงาน 1,128,785,259   (244,962,370)   1,126,282,723   (243,452,505)  

จ่ายดอกเบี้ ย (71,247,866)      (61,728,824)     (71,247,866)      (61,728,824)    

จ่ายภาษีเงินได้ (33,420,351)      (62,209,314)     (33,420,351)      (62,209,314)    

เงนิสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 1,024,117,042   (368,900,508)   1,021,614,506   (367,390,643)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท  เอเซีย เมทัล  จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สาํหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 



         บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) 
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2555 2554 2555 2554

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนชัว่คราวลดลง 996,905             71,305,290      996,905             71,305,290      

เงินฝากประจําที่ติดภาระค้ําประกันลดลง (เพิ่มขึ้ น) 41,608,231        (50,716,572)     41,040,796        (50,649,137)    

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่บุคคลที่เกี่ยวขอ้งกันลดลง (เพิ่มขึ้ น) 13,858               (303,318)          13,858               (303,318)         

เงินมดัจําค่าเครื่องจักรเพิ่มขึ้ น (43,120,525)      (77,728,723)     (43,120,525)      (77,728,723)    

เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือที่ดินอาคารและอุปกรณ์ (ขอ้มลูกระแสเงินสดเพิ่ มเติม (71,573,745)      (98,557,308)     (72,706,023)      (99,281,001)    

เงินสดรับจากการจําหน่ายสินทรัพย์ 58,000               145,000           58,000               145,000           

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน    (72,017,276)      (155,855,631)   (73,716,989)      (156,511,889)  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้ น (ลดลง) (950,242,795)    605,588,342    (950,242,795)    605,588,342    

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (25,000,000)      (25,000,000)     (25,000,000)      (25,000,000)    

เงินสดจ่ายปันผล (38,394,541)      (33,595,364)     (38,394,541)      (33,595,364)    

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (1,013,637,336) 546,992,978    (1,013,637,336) 546,992,978    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง)  - สุทธิ (61,537,570)      22,236,839      (65,739,819)      23,090,446      

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสิ้ นปี 46,711,647        108,249,217    39,844,391        105,584,210    

- -                 - -                 

ขอ้มูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสด 126,369             84,038             121,599             79,182             

เงินฝากออมทรัพย์ 33,767,544        101,446,137    26,905,058        98,785,985      

เงินฝากกระแสรายวนั 12,817,734        6,719,042        12,817,734        6,719,043        

          รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 46,711,647        108,249,217    39,844,391        105,584,210    

2. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์

รายละเอียดที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ไดม้าในระหวา่งปีมดัีงน้ี

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ไดม้าระหวา่งปี (76,822,718)      (99,477,576) (77,954,996)      (99,477,576)    

ปรับปรุงเจา้หน้ีจากการซ้ือที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้ น 6,095,972          1,936,062        6,095,972          1,212,369        

หน้ีสินตามสัญญาเช่าซ้ือลดลง (846,999)           (1,015,794) (846,999)           (1,015,794)      

เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (71,573,745)      (98,557,308)     (72,706,023)      (99,281,001)    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท  เอเซีย เมทัล  จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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1. ขอ้มูลทัว่ไป 

บริษัท เอเซีย เมทลั จาํกดั (มหาชน) ไดจ้ดทะเบียนเขา้เป็นบริษัทในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในปี 2547 

บริษัทมีท่ีอยูต่ามท่ีไดจ้ดทะเบียนไวท่ี้ เลขท่ี 55, 55/1 หมู่ 2 ซอยวดัหนามแดง ถนนศรีนครินทร ์ตาํบลบางแกว้ 

อาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ และมีโรงงานสาขา ตั้งอยูเ่ลขท่ี 90/1 หมู่ท่ี 10 ถนน 331 ตาํบลสระส่ีเหล่ียม 

อาํเภอพนัสนิคม จงัหวดัชลบุรี กลุ่มบริษัทดาํเนินธุรกิจหลกัในธุรกิจผลิตและจาํหน่าย ผลิตภณัฑเ์หล็กแปรรปู  

 

“บริษัท” หมายถึง บริษัท เอเซีย เมทัล จาํกัด (มหาชน) “กลุ่มบริษัท” หมายถึง บริษัท เอเซีย เมทัล จาํกัด 

(มหาชน) และบริษัทยอ่ย คือ บริษัท เอส ที ซี สตีล จาํกดั และบริษัท เอเซีย เมทลัแฟบบริเคชัน่ จาํกดั 

 

 

2. เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการน้ีไดจ้ดัทําข้ึนตามหลักการบัญชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทยภายใต้

พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมายความถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกภายใต้

พระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ.2547 และตามขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์

วา่ดว้ยการจดัทาํและนําเสนอรายงานทางการเงินภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

 

การจดัทํางบการเงินใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการบญัชีท่ีรบัรองทัว่ไปในประเทศไทยซ่ึงกาํหนดใหฝ่้ายบริหารประมาณ

การและกําหนดสมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งอันจะมีผลต่อตัวเลขของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินรวมทั้งเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกับ

สินทรพัยแ์ละหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ณ วนัท่ีในงบการเงิน และขอ้มลูรายไดแ้ละค่าใชจ้า่ยในรอบระยะเวลาท่ีเสนอ งบการเงิน

ดงักล่าว ตวัเลขท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากตวัเลขประมาณการ ถึงแมว้า่ฝ่ายบริหารไดจ้ดัทาํตวัเลขประมาณการข้ึน

จากความเขา้ใจในเหตุการณแ์ละส่ิงท่ีไดก้ระทาํไปในปัจจุบนัอยา่งดีท่ีสุดแลว้ 

 

งบการเงินรวมน้ีไดจ้ดัทําข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษัท เอเซีย เมทัล จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อยซ่ึงบริษัทมี

ส่วนร่วมในการควบคุมดงัน้ี 

 ประเทศท่ี

จดทะเบียน 

 วนัท่ีเร่ิมมี อตัรารอ้ยละของการถือหุน้ 

ช่ือบริษัท ประเภทกิจการ อาํนาจควบคุม 2555 2554 

      

1.   บจก. เอส ที ซี สตีล ประเทศ

ไทย 

ผลิตและจาํหน่าย

ผลิตภณัฑเ์หล็ก 

ไตรมาส 4 ปี 

2546 

100 100 

  

2.   บจก. เอเซีย เมทลัแฟบบ

ริเคชัน่ 

ประเทศ

ไทย 

รบัเหมากอ่สรา้ง

โรงงาน 

ไตรมาส 3 ปี 

2551 

55 55 

  

 



         บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) 
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2. เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน (ตอ่) 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมในการวดัมลูค่าขององคป์ระกอบของ       

งบการเงิน ยกเวน้ท่ีอธิบายไวใ้นนโยบายการบญัชี 

 

รายการบญัชีท่ีสาํคญัระหวา่งบริษัทและบริษัทยอ่ยท่ีรวมในงบการเงินรวมไดห้กักลบลบกนัแลว้ 

 

เพ่ือความสะดวกของผูใ้ชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  จึงไดมี้การแปลงบการเงินเป็นภาษาองักฤษจาก 

งบการเงินท่ีจดัทาํเป็นภาษาไทย 

 

3.      การประกาศใชม้าตรฐานการบญัชีใหม่ 

มาตรฐานการบญัชีใหม่ และมาตรฐานการบญัชีท่ีมีการปรบัปรุง ซ่ึงประกาศโดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใช้

สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2556 และกลุ่มบริษัทยงัไม่ไดนํ้ามาถือปฏิบติัก่อน

วนัท่ีมีผลบงัคบัใชมี้ดงัต่อไปน้ี 

 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 เร่ืองภาษีเงินได ้

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 20 (ปรบัปรุง 2552) เร่ืองการบญัชีสาํหรบัเงินอุดหนุนจากรฐับาล และการเปิดเผย 

ขอ้มลูเก่ียวกบัความชว่ยเหลือจากรฐับาล 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรบัปรุง 2552) เร่ืองผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน 

เงินตราต่างประเทศ 

 

ฝ่ายบริหารของบริษัทไดป้ระเมินตวัเลขผลกระทบต่องบการเงินหากเร่ิมใชม้าตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 เร่ืองภาษีเงิน

ได ้ซ่ึงหากมีการนํามาใชจ้ะส่งผลกระทบต่อฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 ทาํใหสิ้นทรพัยร์วมเพ่ิมข้ึน 

27.02 ลา้นบาท หน้ีสินรวมเพ่ิมข้ึน 13.54 ลา้นบาท และส่วนของผูถื้อหุน้เพ่ิมข้ึน 13.48 ลา้นบาท นอกจากน้ันฝ่าย

บริหารของบริษัทไดป้ระเมินเห็นว่ามาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 20 (ปรบัปรุง 2552) และ ฉบบัท่ี 21 (ปรบัปรุง 

2552) ไมเ่ก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษัท  

 

 

4.      นโยบายการบญัชี 

 

นโยบายการบญัชีท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีดงัต่อไปน้ี 

 

4.1 เงินลงทุนในบริษัทยอ่ย 

 

บริษัทย่อยหมายถึงบริษัทท่ีบริษัทใหญ่ในกลุ่มบริษัท มีสิทธิออกเสียงทั้งทางตรงและทางออ้มมากกว่าก่ึงหน่ึง

ของสิทธิในการออกเสียงทั้งหมด หรือมีอาํนาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการดาํเนินงานของบริษัทยอ่ย 

บริษัทยอ่ยดงักล่าวไดถ้กูนํามารวมในการจดัทาํงบการเงิน โดยเร่ิมตั้งแต่วนัท่ีบริษัทใหญ่มีอาํนาจควบคุม จนถึง

วนัท่ีบริษัทยอ่ยดงักล่าวไดข้ายออกไป รายการและยอดคงเหลือระหว่างกลุ่มบริษัท ตลอดจนกาํไรขาดทุนท่ียงั

ไม่เกิดข้ึนไดต้ัดออกจากงบการเงินรวมน้ีแลว้ นโยบายการบัญชีสําหรับบริษัทย่อยจะเปล่ียนแปลงเพ่ือใช้

นโยบายการบัญชีเดียวกบักลุ่มบริษัทในการจดัทํางบการเงินรวม ขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนน้อยได้

แสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบกาํไรขาดทุนรวม 

 

เงินลงทุนในบริษัทยอ่ยแสดงในงบการเงินเฉพาะบริษัทโดยแสดงดว้ยวธีิราคาทุนสุทธิจากการดอ้ยคา่ (ถา้มี) 
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4.      นโยบายการบญัชี (ตอ่) 

 

4.2 เงินลงทุนในบริษัทรว่ม 

เงินลงทุนในบริษัทร่วมแสดงในงบการเงินรวมโดยใชว้ิธีส่วนไดเ้สียและแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยวิธี

ราคาทุนสุทธิจากค่าเผ่ือการดอ้ยค่า (ถา้มี) เงินลงทุนในบริษัทร่วมดังกล่าวเป็นการลงทุนในกิจการท่ีกลุ่ม

บริษัทถือหุน้ระหว่างรอ้ยละ 20 ถึงรอ้ยละ 50 ของสิทธิในการออกเสียงทั้งหมด และกิจการท่ีกลุ่มบริษัทมี

อิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัแต่ไมถึ่งกบัควบคุม กาํไรขาดทุนท่ียงัไมเ่กิดข้ึนไดต้ดัออกจากงบการเงินน้ีแลว้ เวน้

แต่มีหลกัฐานว่าสินทรัพยท่ี์โอนระหว่างกนัเกิดการดอ้ยค่า เงินลงทุนในบริษัทร่วมรวมถึงค่าความนิยมท่ีเกิด

จากการลงทุนเม่ือไดม้า วิธีส่วนไดเ้สียจะไม่นํามาใชเ้ม่ือมลูค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นศนูย ์เวน้แต่ผูล้งทุนมี

ภาระผกูพนัหรือตอ้งจา่ยเงินเพ่ือชาํระภาระผกูพนัของบริษัทร่วมซ่ึงบริษัทไดค้ํ้าประกนัหรือใหก้ารยนิยอมไว ้

 

4.3 การแปลงค่าเงินตราตา่งประเทศ 

กลุ่มบริษัทแปลงคา่รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีเกิดข้ึนใหเ้ป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีท่ี

เกิดรายการและแปลงค่าสินทรพัยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตัวเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะ

การเงินใหเ้ป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัน้ัน กาํไรและขาดทุนท่ีเกิดจากรับหรือจ่ายชาํระท่ีเป็น

เงินตราต่างประเทศและท่ีเกิดจากการแปลงค่าสินทรพัยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตัวเงินดังกล่าว ไดบ้นัทึกทันทีในงบ

กาํไรขาดทุน  

 

ลกูหน้ีและเจา้หน้ีตามสญัญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศจะถูกแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน 

ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน กาํไร (ขาดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศดงักล่าวจะ

ถกูบนัทึกในงบกาํไรขาดทุน 

 

4.4 เคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรพัยท์างการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงิน

ลงทุนชัว่คราว ลกูหน้ีการคา้ และเงินใหกู้ย้ืม หน้ีสินทางการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบดว้ย 

เจา้หน้ีการคา้ เจา้หน้ีอ่ืน หน้ีสินภายใตส้ญัญาเชา่ซ้ือและเงินกูย้มื ซ่ึงนโยบายการบญัชีเฉพาะสาํหรบัรายการแต่

ละรายการไดเ้ปิดเผยแยกไวใ้นแต่ละหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง  

 

4.5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่อง

สงู ซ่ึงถึงกาํหนดจา่ยคืนภายในระยะเวลาไมเ่กิน 3 เดือนนับจากวนัท่ีไดม้าและไมมี่ขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้

 

4.6 เงินลงทุนชัว่คราว 

เงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีบริษัทถือเป็นหลกัทรพัยเ์พ่ือคา้ แสดงตามมลูค่ายุติธรรม ณ วนัส้ินปี 

รายการกาํไรและรายการขาดทุนทั้งท่ีเกิดข้ึนจริงและยงัไม่เกิดข้ึนจริงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงมลูค่ายุติธรรม

ของเงินลงทุนเพ่ือคา้แสดงไวใ้นงบกาํไรขาดทุน 

 

4.7 ลกูหน้ีการคา้ 

ลกูหน้ีการคา้แสดงดว้ยมลูคา่ท่ีจะไดร้บั คา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสญูประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วนัส้ิน

ปี หน้ีสูญท่ีเกิดข้ึนในระหว่างปีตัดเป็นค่าใชจ้่ายทนัทีท่ีเกิดข้ึน กลุ่มบริษัทประมาณค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ โดย

อาศยัการประเมินผลของฝ่ายบริหารเก่ียวกบัความสญูเสียท่ีอาจจะเกิดข้ึน จากยอดลกูหน้ีท่ีคงคา้งอยู ่ณ วนัส้ิน
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ปี การประเมินผลดังกล่าวไดค้ํานึงถึงประสบการณ์การชําระเงินในอดีตและปัจจัยอย่างอ่ืน ซ่ึงรวมทั้งการ

เปล่ียนแปลงในส่วนประกอบและปริมาณของลกูหน้ี ความสมัพนัธข์องยอดค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสญูต่อยอดลกูหน้ี 

ตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกิจภายในประเทศ 

4.      นโยบายการบญัชี (ตอ่) 

 

4.8 สินคา้คงเหลือ 

สินคา้คงเหลือแสดงดว้ยราคาทุนหรือมลูค่าสุทธิท่ีจะไดร้บัแลว้แต่ราคาใดจะตํา่กวา่ ราคาทุนของสินคา้คาํนวณ

โดยวิธีถัวเฉล่ียถ่วงน้ําหนัก ตน้ทุนในการซ้ือประกอบดว้ยราคาซ้ือ และค่าใชจ้่ายทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือ

สินคา้น้ัน เช่น ค่าภาษี อากร ค่าขนส่งหกัดว้ยส่วนลดและเงินท่ีไดร้ับคืนจากการซ้ือสินคา้ ตน้ทุนของสินคา้

สาํเร็จรปูและงานระหวา่งทาํ ประกอบดว้ย ค่าวตัถุดิบ ค่าแรงทางตรง ค่าใชจ้า่ยอ่ืนทางตรง และค่าโสหุย้ในการ

ผลิตซ่ึงปันส่วนตามเกณฑ์การดําเนินงานตามปกติ มูลค่าท่ีจะไดร้ับประมาณจากราคาท่ีคาดว่าจะขายได้

ตามปกติของธุรกิจหกัดว้ยคา่ใชจ้า่ยท่ีจาํเป็นเพ่ือใหสิ้นคา้น้ันสาํเร็จรปูและคา่ใชจ้า่ยในการขาย 

 

4.9 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ์

ท่ีดิน แสดงดว้ยมลูค่ายุติธรรมท่ีข้ึนอยูก่บัราคาประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ โดยจะมีการประเมินทุกหา้ปี 

สาํหรบัอาคาร เคร่ืองจกัรและอุปกรณ ์รบัรูเ้ม่ือเร่ิมแรกตามราคาทุนหกัดว้ยคา่เส่ือมราคาสะสม 

  

การเพ่ิมข้ึนของราคาตามบญัชีท่ีเป็นผลมาจากการตีราคาใหม่ของท่ีดินจะแสดงเป็นส่วนเกินทุนจากการตีราคา

ท่ีดินแสดงอยูใ่นส่วนของผูถื้อหุน้ การลดลงในมลูค่าของท่ีดินท่ีเคยมีการตีราคาเพ่ิมจะนําไปหกั ส่วนเกินทุนจาก

การตีมูลค่าท่ีดินไดไ้ม่เกินจาํนวนซ่ึงเคยตีราคาเพ่ิมของท่ีดินชนิดเดียวกนั สาํหรบัส่วนท่ีเกินกว่าน้ันจะรบัรู ้เป็น

คา่ใชจ้า่ยทนัทีใน งบกาํไรขาดทุน 

 

ในกรณีท่ีราคาตามบญัชีสูงกว่ามลูค่าท่ีคาดว่าจะไดร้บัคืนซ่ึงคาํนวณจากมลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคาด

วา่จะเกิดในอนาคตจากการใชสิ้นทรพัยอ์ยา่งต่อเน่ือง หรือจาํนวนท่ีจะไดร้บัจากการจาํหน่ายสินทรพัยห์กัดว้ย

ตน้ทุนจากการจาํหน่ายสินทรพัยน้ั์นแลว้แต่จาํนวนใดจะสูงกวา่ ราคาตามบญัชีจะถูกปรบัลดใหเ้ท่ากบัมลูค่าท่ี

คาดวา่จะไดร้บัคืน 

 

ค่าเส่ือมราคาคํานวณโดยวิธีเสน้ตรง เพ่ือลดราคาตามบัญชีของสินทรัพย์แต่ละชนิด ตามอายุการใชง้าน

โดยประมาณของสินทรพัยด์งัต่อไปน้ี ยกเวน้ท่ีดินซ่ึงมีอายุการใชง้านไมจ่าํกดั 

 

อาคารและส่วนปรบัปรุงส่ิงปลกูสรา้ง 20  ปี 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณโ์รงงาน 5, 10  ปี 

ยานพาหนะ 5  ปี 

เคร่ืองตกแต่ง และเคร่ืองใชส้าํนักงาน 5  ปี 

 

กาํไรขาดทุนจากการขายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณก์าํหนดข้ึนจากราคาตามบญัชี และไดร้วมอยูใ่นการคาํนวณ

กาํไรจากการดาํเนินงาน  

 

4.10

 การบญัชีสาํหรบัสญัญาเช่าระยะยาว 

สญัญาเช่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณท่ี์ความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปใหก้บั

ผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนตามมูลค่าปัจจุบันสุทธิของ



         บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) 
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จาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่า โดยจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายจะปันส่วนระหว่างหน้ีสินและค่าใชจ้่ายทางการ

เงินเพ่ือใหไ้ดอ้ัตราดอกเบ้ียคงท่ีต่อหน้ีสินคงคา้งอยู่ ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใชจ้่ายทางการเงินจะ

บนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนตลอดอายุของสญัญาเช่า สินทรพัยท่ี์

เกิดจากสญัญาเชา่การเงินจะคิดคา่เส่ือมราคาตลอดอายุการใชง้านของสินทรพัยน้ั์น 

 

4. นโยบายการบญัชี (ตอ่) 

 

4.11 การรบัรูร้ายได ้

กลุ่มบริษัทรับรูร้ายได้จากการขายและบริการเม่ือส่งมอบสินคา้และลูกคา้ยอมรับสินคา้น้ัน หรือเม่ือได้

ใหบ้ริการแก่ลูกคา้แลว้ รายไดจ้ากการขายเป็นจาํนวนท่ีสุทธิจากภาษีขายและส่วนลด รายการขายท่ีเกิดข้ึน

ระหวา่งกลุ่มบริษัท ไดต้ดับญัชีแลว้เพ่ือจดัทาํงบการเงินรวม 

 

รายไดด้อกเบ้ียรบัรูต้ามเกณฑค์งคา้ง 

 

4.12 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษัทหมายถึงบุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษัท ถูกควบคุมโดย

บริษัทไม่ว่า จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษัท รวมถึงบริษัทท่ีทํา

หน้าท่ีถือหุน้ บริษัทยอ่ย และกิจการท่ีเป็นบริษัทยอ่ยในเครือเดียวกนั นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง

กนัยงัหมายรวมถึง บริษัทร่วมและบุคคลซ่ึงถือหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มและมีอิทธิพล

อย่างเป็นสาระสําคัญกับ บริษัทผู ้บริหารสําคัญ กรรมการหรือ พนักงานของบริษัท ตลอดทั้งสมาชิกใน

ครอบครวัท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าว และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลเหล่าน้ัน 

 

ในการพิจารณาความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษัทแต่ละรายการ บริษัทคาํนึงถึง

เน้ือหาของความสมัพนัธม์ากกวา่รปูแบบทางกฎหมาย 

 

4.13 ประมาณการหน้ีสิน   

กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมาณการหน้ีสินเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ของภาระผูกพันในปัจจุบันตาม

กฎหมายหรือจากการอนุมานอนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพนัดงักล่าวคาดว่าจะส่งผล

ใหต้อ้งเกิดการไหลออกของทรพัยากรเพ่ือจ่ายชาํระภาระผูกพนัและจาํนวนท่ีตอ้งจ่ายสามารถประมาณการได้

อย่างน่าเช่ือถือ รายจ่ายท่ีจะไดร้บัคืนบนัทึกเป็นสินทรพัยแ์ยกต่างหากเม่ือการไดร้บัคืนคาดว่าจะไดร้ับอย่าง

แน่นอนเม่ือไดจ้า่ยชาํระประมาณการหน้ีสินไปแลว้ 

 

4.14 ขอ้มูลจาํแนกตามส่วนงาน  

ส่วนงานธุรกิจเป็นส่วนประกอบท่ีจดัหาผลิตภณัฑห์รือใหบ้ริการท่ีมีความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีแตกต่างไปจาก

ความเส่ียงและผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์หรือบริการท่ีให้ของส่วนธุรกิจอ่ืน ส่วนงานภูมิศาสตร์เป็น

ส่วนประกอบท่ีจดัหาผลิตภณัฑห์รือใหบ้ริการภายใตส้ภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจท่ีเฉพาะเจาะจงซ่ึงผลิตภณัฑ์

และบริการท่ีใหมี้ความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีแตกต่างไปจากความเส่ียงและผลตอบแทนของส่วนประกอบท่ี

ดาํเนินงานภายใตส้ภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจอ่ืน 

 

4.15 ผลประโยชนพ์นกังาน    

กลุ่มบริษัทจดัใหมี้กองทุนสาํรองเล้ียงชีพซ่ึงเป็นแผนการจา่ยสมทบตามท่ีกาํหนดไว ้สินทรพัยข์องกองทุนสาํรอง

เล้ียงชีพไดแ้ยกออกไปจากสินทรพัยข์องกลุ่มบริษัท และมีการบริหารโดยผูจ้ดัการกองทุนภายนอก กองทุน



         บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) 
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สาํรองเล้ียงชีพไดร้บัเงินสะสมเขา้กองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากบริษัท เงินจ่ายสมทบกองทุนสาํรอง

เล้ียงชีพบนัทึกเป็นคา่ใชจ้า่ยในงบกาํไรขาดทุนสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเกิดรายการน้ัน 

 

กลุ่มบริษัทจดัใหมี้ผลประโยชน์พนักงานหลังการเลิกจา้งเพ่ือจ่ายใหแ้ก่พนักงานเป็นไปตามกฎหมายแรงงาน

ไทย มลูคา่ปัจจุบนัของหน้ีสินผลประโยชน์พนักงานไดถ้กูรบัรูร้ายการในงบแสดงฐานะการเงินโดยการประมาณ

การตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัโดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit 

Method) ภายใตส้มมติฐานเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอนาคตท่ีบริษัทกาํหนดข้ึนอยา่งเหมาะสม สมมติฐานท่ีใชใ้น

การประเมินคา่ใชจ้า่ยผลประโยชน์พนักงานสุทธิประจาํปีไดร้วมถึงอตัราส่วนลด อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน

พนักงาน และอตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนักงาน การเปล่ียนแปลงในอตัราเหล่าน้ีมีผลต่อประมาณการ

ค่าใชจ้า่ยท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์พนักงานสุทธิในทุกปี กลุ่มบริษัทไดมี้การทบทวนอตัราส่วนลดท่ีเหมาะสม

ซ่ึงสะทอ้นถึงอตัราดอกเบ้ียท่ีควรนํามาใชใ้นการคาํนวณมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของกระแสเงินสดจ่ายในอนาคตท่ี

คาดว่าจะตอ้งจ่ายใหก้บัพนักงาน ในการประเมินอตัราส่วนลดท่ีเหมาะสม กลุ่มบริษัทจะพิจารณาจากอตัรา

ดอกเบ้ียของพนัธบตัรรฐับาล  ซ่ึงจา่ยในสกุลเงินท่ีไดร้บัประโยชน์ 

 

สมมุติฐานทางสถิติท่ีสาํคญัท่ีใชใ้นการคาํนวณสรุปไดด้งัน้ี  

 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 

   

อตัราคิดลด รอ้ยละ 4.17 ต่อปี สาํหรบัพนักงานรายเดือน 

และ รอ้ยละ 4.20 ต่อปีสาํหรบัพนักงานรายวนั 

รอ้ยละ 4.17 ต่อปี สาํหรบัพนักงานรายเดือน 

และ รอ้ยละ 4.20 ต่อปีสาํหรบัพนักงานรายวนั 

   

อตัราการขึ้ นเงินเดือนใน

อนาคต 

รอ้ยละ 4.39 ต่อปี สาํหรบัพนักงานรายเดือน 

และ รอ้ยละ 3.43 ต่อปีสาํหรบัพนักงานรายวนั 

รอ้ยละ 4.39 ต่อปี สาํหรบัพนักงานรายเดือน 

และ รอ้ยละ 3.43 ต่อปีสาํหรบัพนักงานรายวนั 

   

อตัราการเปล่ียนแปลงใน

จาํนวน 

พนักงาน 

ผนัแปรตามอายุพนักงานตั้งแต่รอ้ยละ  0-50 ผนัแปรตามอายุพนักงานตั้งแต่รอ้ยละ  0-50 

   

อตัราการตาย อตัราตามตารางมรณะไทยปี 2540 แยกเกณฑ์

ตามเพศชายและหญิง 

อตัราตามตารางมรณะไทยปี 2540 แยกเกณฑ์

ตามเพศชายและหญิง 

 

 

5.  ลกูหน้ีการคา้  

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555  2554  2555  2554 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหต ุ22)        

ลกูหน้ีการคา้ 15,752,941  1,588,364  14,257,134  92,557 

เช็ครบัลงวนัท่ีล่วงหนา้ -  29,122  -  29,122 

      รวม 15,752,941  1,617,486  14,257,134  121,679 
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กิจการอ่ืน        

ลกูหน้ีการคา้ 759,950,439  1,018,333,416  758,867,977  1,012,593,550 

เช็ครบัลงวนัท่ีล่วงหนา้ 162,979,270  146,566,133  155,961,594  141,116,133 

      รวม 922,929,709  1,164,899,549  914,829,571  1,153,709,683 

หกั  ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสญู (89,699,644)  (95,666,851)  (84,763,616)  (84,476,985) 

สุทธิ  833,230,065  1,069,232,698  830,065,955  1,069,232,698 

 

ลกูหน้ีและตัว๋เงินรบัการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 แยกตามอายุหน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 

 

 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555  2554  2555  2554 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั        

ยงัไมถึ่งกาํหนดชาํระ 12,123,464  92,557  12,123,464  92,557 

เกินกาํหนดชาํระ        

ไมเ่กิน 3 เดือน 2,133,670  29,122  2,133,670  29,122 

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

รวม 15,752,941  1,617,486  14,257,134  121,679 

กิจการอ่ืน        

ยงัไมถึ่งกาํหนดชาํระ 658,662,828  647,564,575  655,498,718  647,564,575 

เกินกาํหนดชาํระ        

ไมเ่กิน 3 เดือน 160,633,114  409,110,493  160,633,114  409,110,493 

3 - 6 เดือน 7,163,336  2,857,540  7,163,336  2,857,540 

6 - 12 เดือน 3,438,949  2,685,094  3,438,949  2,685,094 

เกินกวา่ 12 เดือน 93,031,482  102,681,847  88,095,454  91,491,981 

รวม 922,929,709  1,164,899,549  914,829,571  1,153,709,683 

หกั  ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสญู (89,699,644)  (95,666,851)  (84,763,616)  (84,476,985) 

สุทธิ 833,230,065  1,069,232,698  830,065,955  1,069,232,698 

 

 

6.  สินคา้คงเหลือ 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555  2554  2555  2554 

        

สินคา้สาํเร็จรปู  571,391,330  572,413,106  569,088,688  570,110,464 

งานระหวา่งทาํ 6,639,675  14,795,269  6,639,675  14,795,269 

วตัถุดิบ  582,013,763  870,198,660  578,908,828  867,093,725 

วสัดุส้ินเปลือง 2,126,215  2,069,879  1,953,297  1,896,961 

รวม 

1,162,170,983 

 1,459,476,91

4 

 

1,156,590,488 

 

1,453,896,419 

หกั ค่าเผ่ือการลดมลูค่าสินคา้คงเหลือ (22,811,798)  (10,311,798)  (22,500,000)  (10,000,000) 

สุทธิ 

1,139,359,185 

 1,449,165,11

6 

 

1,134,090,488 

 

1,443,896,419 
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7.  เงินฝากประจาํท่ีตดิภาระคํ้าประกนั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีเงินฝากประจาํกบัธนาคารพาณิชยห์ลายแห่งจาํนวนเงิน 76.70 

ลา้นบาท และ 75.79 ลา้นบาทตามลําดับ (31 ธันวาคม 2554:118.31 ลา้นบาทและ 116.83 ลา้นบาทในงบ

การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) เงินฝากประจาํดงักล่าวไดนํ้าไปเป็นหลกัทรพัยเ์พ่ือคํ้าประกนัวงเงินเบิกเกิน

บญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (หมายเหตุ 11) และคํ้าประกนัการจา่ยชาํระค่าใชไ้ฟฟ้าของบริษัทและ

บริษัทยอ่ย  
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 ร า ย ง า น ป ร ะ จาํ ปี  2 5 5 4  หน้า 67 

8. เงินลงทุนในบริษัทยอ่ย และบริษัทรว่ม  

 เงินลงทุนท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

   บาท 

 ทุนท่ีชาํระแลว้  อตัรารอ้ยละของการถือหุน้ มูลค่าเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน  

 2555 2555 2554 2555 2554 

บริษทัยอ่ย       

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

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

  รวม    31,000,000 31,000,000 

หกั ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษัท เอเซีย เมทลัแฟบบริเคชัน่ จาํกดั (9,000,000) (9,000,000) 

เงินลงทุนในบริษัทยอ่ย     22,000,000 22,000,000 

      

บริษทัรว่ม       

บจก. สางสินคา้ผ่านแดนเวยีงจนัท ์ USD 500,000 40 40 6,686,323 6,686,323 

หกั ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษัทรว่ม   (6,600,000) (6,600,000) 

เงินลงทุนในบริษัทรว่ม    86,323 86,323 

     

    เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัรว่ม    22,086,323 22,086,323 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษัท เอเซียเมทลั แฟบบริเคชัน่ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษัทยอ่ย และ บริษัท สางสินคา้ผ่าน

แดนเวียงจนัท์ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษัทร่วม ประสบผลขาดทุนจากการดําเนินงานอย่างต่อเน่ืองและมีผลขาดทุนสะสม 

บริษัทพิจารณาค่าเผ่ือการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษัทดังกล่าวบางส่วนจํานวน 9.0 ลา้นบาท และ 6.6 ลา้นบาท

ตามลาํดบั  

 เงินลงทุนในบริษัทร่วมแสดงในงบการเงินรวมมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

   บาท 

 ทุนท่ีชาํระแลว้  อตัรารอ้ยละของการถือหุน้ มูลค่าเงินลงทุนตามวิธีสว่นไดเ้สีย 

 2555 2555 2554 2555 2554 

      

บจก. สางสินคา้ผ่านแดนเวยีงจนัท ์ USD 500,000 40 40 286,715 286,715 

 

บริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมทั้งสามบริษัทมีลกัษณะการดาํเนินธุรกิจดงัต่อไปน้ี ; 

 

1) บริษัท เอส ที ซี สตีล จาํกดั ดาํเนินธุรกิจหลกัในธุรกิจผลิตและรบัจา้งผลิตเหล็กท่อและเหล็กตวัซี  

2) บริษัท เอเซีย เมทลัแฟบบริเคชัน่ จาํกดั ดาํเนินธุรกิจหลกัในธุรกิจใหบ้ริการประกอบติดตั้งโครงสรา้งเหล็กและ

กอ่สรา้งโรงงาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษัทดงักล่าวไดห้ยุดดาํเนินธุรกิจแลว้ 

3) บริษัท สางสินคา้ผ่านแดนเวียงจนัท์ จาํกดั เป็นบริษัทจดทะเบียนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ดําเนินธุรกิจหลักในธุรกิจใหบ้ริการระบบคลังสินคา้ปลอดภาษีท่ีด่านชายแดนสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว        ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษัทดงักล่าวยงัไมเ่ร่ิมดาํเนินธุรกิจ 
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9. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์ 

 งบการเงินรวม (บาท) 

  อาคารและสว่น เครื่องจกัรและ  เครื่องตกแตง่ และ งานระหว่าง  

 ที่ดิน ปรบัปรุงสิ่งปลกูสรา้ง อุปกรณโ์รงงาน ยานพาหนะ เครื่องใชส้าํนกังาน ก่อสรา้ง รวม 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2554        

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

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

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

รายการระหว่างปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2555       

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

ซื้อสินทรพัย ์ - 147,701 8,160,547 1,125,729 2,656,183 64,732,558 76,822,718 

รบัโอนมาจากเงินทดรองจา่ยค่าเครื่องจกัร - - 20,579,403 - - - 20,579,403 

รบัโอน (โอนออก) - 41,557,061 166,083,370 - - (207,640,431

) 

- 

จาํหน่ายสินทรพัย ์ - - - (55,337) - - (55,337) 

ค่าเสื่อมราคา  - (21,853,674) (50,552,860) (3,575,117) (3,572,481) - (79,554,132) 

มลูค่าสุทธิตามบญัชีสิ้นปี 186,822,986 345,469,729 438,469,966 11,740,532 7,474,896 62,689,947 1,052,668,056 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555        

ราคาทุน / ราคายุติธรรม 186,822,986 471,667,550 651,238,747 30,177,892 32,988,928 62,689,947 1,435,586,050 

หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (126,197,821) (212,768,781) (18,437,360) (25,514,032) - (382,917,994) 

มลูค่าสุทธิตามบญัชี 186,822,986 345,469,729 438,469,966 11,740,532 7,474,896 62,689,947 1,052,668,056 
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9. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์(ตอ่) 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

  อาคารและสว่น เครื่องจกัรและ  เครื่องตกแตง่ และ งานระหว่าง  

 ที่ดิน ปรบัปรุงสิ่งปลกูสรา้ง อุปกรณโ์รงงาน ยานพาหนะ เครื่องใชส้าํนกังาน ก่อสรา้ง รวม 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2554        

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

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

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

รายการระหว่างปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2555       

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

ซื้อสินทรพัย ์ - 147,701 8,160,547 1,125,729 2,656,183 65,864,836 77,954,996 

รบัโอนมาจากเงินทดรองจา่ยค่าเครื่องจกัร - - 20,579,403 - - - 20,579,403 

รบัโอน (โอนออก) - 41,557,061 166,083,370 - - (207,640,431) - 

จาํหน่ายสินทรพัย ์ - - - (55,337) - - (55,337) 

ค่าเสื่อมราคา  - (20,100,040) (49,097,394) (3,575,117) (3,280,248) - (76,052,799) 

มลูค่าสุทธิตามบญัชีสิ้นปี 165,441,920 324,871,707 435,281,838 11,740,531 4,338,488 59,914,434 1,001,588,918 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555        

ราคาทุน / ราคายุติธรรม 165,441,920 434,602,803 630,533,041 29,514,341 27,704,063 59,914,434 1,347,710,602 

หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (109,731,096) (195,251,203) (17,773,810) (23,365,575) - (346,121,684) 

มลูค่าสุทธิตามบญัชี 165,441,920 324,871,707 435,281,838 11,740,531 4,338,488 59,914,434 1,001,588,918 
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9. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ์(ตอ่) 

 

ท่ีดิน ส่ิงปลกูสรา้ง เคร่ืองจกัร และเคร่ืองจกัรระหวา่งติดตั้งในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมลูค่า 457.25 ลา้น

บาท และ 412.27 ลา้นบาท ตามลาํดบั (31 ธนัวาคม 2554:  มลูค่า 478.06 ลา้นบาท และ 430.01 ลา้นบาทในงบ

การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) ไดถ้กูจดจาํนองไวเ้ป็นหลกัทรพัยค์ํ้าประกนัวงเงินกูร้ะยะสั้นและระยะยาวจากสถาบนั

การเงิน (หมายเหตุ 11       และ 13) 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีอาคารและอุปกรณ์ท่ีหกัค่าเส่ือมราคาเต็มตามอายุการใชง้าน

แลว้แต่ยงัคงใชง้านอยู ่มีราคาทุนก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมจาํนวน 92.36 ลา้นบาท และ 83.51 ลา้นบาทตามลาํดบั 

(31 ธนัวาคม 2554: จาํนวน 80.96 ลา้นบาทในงบการเงินรวมและ 72.11 ลา้นบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ) 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 สินทรพัยภ์ายใตส้ญัญาเช่าซ้ือท่ีกลุ่มบริษัท เป็นผูเ้ช่าไดร้วมแสดงในรายการขา้งตน้ คือ 

ยานพาหนะ มีราคาตามบญัชีจาํนวน 4.46 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2554: จาํนวน 5.50 ลา้นบาท) 

 

ท่ีดินของบริษัทไดมี้การประเมินใหมเ่ม่ือวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2554 โดยผูป้ระเมินราคาอิสระ การประเมินราคาไดท้าํตาม

เกณฑ ์ราคาตลาดตามสภาพการใชง้านท่ีเป็นอยู ่(Market Approach) ราคาตามบญัชีของท่ีดินไดป้รบัใหเ้ป็นไปตาม

ราคาท่ีประเมินใหม่ และส่วนเกินทุนท่ีเกิดข้ึนจาํนวน 67.69 ลา้นบาทไดบ้นัทึกเป็นส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดินซ่ึง

แสดงไวใ้นส่วนของผูถื้อหุน้  

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ราคาตามบญัชีของท่ีดินท่ีมีการประเมินราคาใหม่เปรียบเทียบกบัท่ีดินท่ีแสดงตามราคา

ทุนเดิม     จะเป็นดงัน้ี 

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ราคาประเมิน

ใหม่ 

 

ราคาทุนเดิม 

ราคาประเมิน

ใหม่ 

 

ราคาทุนเดิม 

     

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

 



         บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) 
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10.  ลกูหน้ี (เจา้หน้ี) ตามสญัญาแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศล่วงหนา้  

 

บริษัทมีการทาํสญัญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพ่ือป้องกนัความเส่ียงท่ีเกิดจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศสําหรับหน้ีสินท่ีเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐโดยมียอดเงินต่างประเทศท่ีทําสัญญาจาํนวน 31,021,523 

เหรียญดอลลารส์หรฐั (31 ธนัวาคม 2554: 20,367,298 เหรียญดอลลารส์หรฐั) รายละเอียดของยอดคงเหลือของ

รายการดงักล่าวมีดงัน้ี 

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

     

ลกูหน้ีตามสญัญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 945,712,831 648,329,782 945,712,831 648,329,782 

เจา้หน้ีตามสญัญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (963,544,271) (631,167,563) (963,544,271) (631,167,563) 

         สุทธิ (17,831,440) 17,162,219 (17,831,440) 17,162,219 

 

11. เงินกูยื้มระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน  

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555  2554  2555  2554 

        

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 1,428,824,545  2,379,435,871  1,428,824,545  2,379,435,871 

หกั ดอกเบ้ียจา่ยล่วงหนา้  (701,260)  (476,345)  (701,260)  (476,345) 

  สุทธิ 1,428,123,285  2,378,959,526  1,428,123,285  2,378,959,526 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 กลุ่มบริษัทมีวงเงินสินเช่ือระยะสั้นเพ่ือการคา้จากสถาบนัการเงินตามสญัญาเงินกูย้ืมใน

วงเงินสงูสุดรวม 3,808 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2554 : จาํนวน 3,807  ลา้นบาท) วงเงินสินเช่ือเพ่ือการคา้ ดงักล่าว

ประกอบดว้ยเงินเบิกเกินบญัชี เลตเตอรอ์อฟเครดิต ทรสัตรี์ซีท ตัว๋สญัญาใชเ้งิน การขายลดตัว๋เงิน แพคก้ิงเครดิต และ

หนังสือคํ้าประกนัธนาคาร โดยวงเงินสินเช่ือดงักล่าวมีอตัราดอกเบ้ีย MOR ต่อปีสาํหรบัเงินเบิกเกินบญัชี (31 ธนัวาคม 

2554 : MOR ต่อปี) และวงเงินสินเช่ืออ่ืน มีอตัราดอกเบ้ียตั้งแต่รอ้ยละ 1.70 ถึงรอ้ยละ 4.35 ต่อปี (31 ธนัวาคม 

2554 : ตั้งแต่รอ้ยละ 1.70 ถึง     รอ้ยละ 4.35 ต่อปี) และมีกาํหนดชาํระระหวา่ง 1-6 เดือน 

 

วงเงินสินเช่ือระยะสั้นจากสถาบนัการเงินดังกล่าว คํ้าประกนัโดยการจดจาํนอง ท่ีดิน ส่ิงปลูกสรา้งบนท่ีดิน เคร่ืองจกัร 

เคร่ืองจกัรระหวา่งติดตั้ง และเงินฝากประจาํ ของทั้งบริษัทและบริษัทยอ่ยเป็นหลกัทรพัยค์ํ้าประกนั (หมายเหตุ 7 และ 

9)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) 
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12.  เจา้หน้ีอ่ืน 


 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

     

ภาษีมลูคา่เพิ่มคา้งจา่ย - 2,213,671 - 2,213,671 

เจา้หน้ีจากการซ้ือทรพัยสิ์น 37,069,000 28,567,061 36,175,020 28,567,061 

คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ยและอ่ืนๆ 41,193,797 34,355,370 36,494,062 33,551,279 

รวม 78,262,797 65,136,102 72,669,082 64,332,011 

 

 

13. เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  

 
 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

     

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 12,500,000 37,500,000 12,500,000 37,500,000 

หกั ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (12,500,000) (25,000,000) (12,500,000) (25,000,000) 

สุทธิ - 12,500,000 - 12,500,000 

 

บรษัิทมีสญัญากูเ้งินระยะยาวจากธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงซ่ึงมีกาํหนดจา่ยชาํระคืนเป็นรายไตรมาส ไตรมาสละ 6.25 

ลา้นบาท โดยเริ่ มจา่ยชาํระตัง้แตว่นัท่ี 25 กันยายน 2552 ถึงวนัท่ี 25 มิถนุายน 2556 (มีช่วงปลอดชาํระเงินตน้

ระยะเวลา                    15 เดือน) เงินกูด้งักลา่วมีอตัราดอกเบ้ียรอ้ยละ MLR – 1.50 ตอ่ปีเริ่ มตัง้แตว่นัท่ี 25 

กรกฎาคม 2551 ถึงวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2553 และรอ้ยละ MLR – 1.25 ตอ่ปีเริ่ มตัง้แตว่นัท่ี 26 กรกฎาคม 

2553 ถึงวนัท่ี 25 สิงหาคม 2554 หลงัจากน้ันตัง้แตว่นัท่ี    26 สิงหาคม 2554 เป็นตน้ไปคิดดอกเบ้ียในอตัรา 

MLR ตอ่ปี เงินกูร้ะยะยาวจากธนาคารดงักลา่ว  คํา้ประกันโดยการจดจาํนองท่ีดินพรอ้มส่ิงปลกูสรา้ง รวมทัง้เครื่ องจกัร

ของทัง้บรษัิทและบรษัิทยอ่ยเป็นหลกัทรพัยค์ํา้ประกนั  (หมายเหต ุ9)  

 

สญัญาเงินกูร้ะบุขอ้ปฏิบติัและขอ้จาํกดับางประการเช่น การดาํรงอตัราส่วนของหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ขอ้จาํกดัในการ

จา่ยเงินปันผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) 
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14.    ภาระผูกพนัผลประโยชนพ์นกังานเม่ือเกษียณอายุ  

 

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

มลูคา่ปัจจุบนัของภาระผกูพนั:     

- ส่วนท่ีไมไ่ดจ้ดัใหม้ีกองทุน   4,287,691 3,862,789 3,256,428 2,849,701 

- ส่วนท่ีจดัใหม้ีกองทุน - - - - 

 

รายการกระทบยอดภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานเม่ือเกษียณอายุสาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 มี

รายละเอียดดงัน้ี  

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 

   

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

ส่วนท่ีเป็นคา่ใชจ้า่ยท่ีรบัรูใ้นงบกาํไรขาดทุน ;    

- ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 343,062 329,301 

- ตน้ทุนดอกเบ้ีย  81,840 77,426 

                            รวม  424,902 406,727 

ผลประโยชน์ท่ีจา่ยในระหวา่งปี - - 

ภาระผกูพนั ณ วนัส้ินปี 4,287,691 3,256,428 

 

15. หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าซ้ือ  

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555  2554  2555  2554 

        

หน้ีสินภายใตส้ญัญาเชา่ซ้ือ    2,381,605  3,281,664  2,381,605  3,281,664 

หกั ดอกเบ้ียเชา่ซ้ือรอตดับญัชี    (206,213)  (259,273)  (206,213)  (259,273) 

รวม 2,175,392  3,022,391  2,175,392  3,022,391 

หกั ส่วนท่ีครบกาํหนดชาํระ        

ภายในหน่ึงปี (1,436,994)  (1,382,593)  (1,436,994)  (1,382,593) 

สุทธิ 738,398  1,639,798  738,398  1,639,798 

 

 



         บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) 
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16.  ใบสาํคญัแสดงสิทธิ  

ตามรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ เม่ือวนัท่ี 21 กรกฏาคม 2549 และวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2549 ผูถื้อหุน้ไดมี้

มติอนุมติัใหบ้ริษัทจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั (AMC-W1) โดยไม่คิดมูลค่าจาํนวน 50,000,000 

หน่วย ใบสาํคญัแสดงสิทธิมีอายุไม่เกิน 7 ปี นับแต่วนัท่ีออก โดยกาํหนดระยะเวลาการใชสิ้ทธิไดทุ้กวนัทาํการสุดทา้ย

ของเดือนมีนาคม และเดือนกนัยายน (เร่ิมใชสิ้ทธิไดว้นัแรกตรงกบัวนัท่ี 28 กนัยายน 2550) บริษัทไดก้าํหนดราคา

การใชสิ้ทธิในราคา 3 บาท      ต่อหุน้ภายใตอ้ตัราการใชสิ้ทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุน้สามญัได ้1 หุน้ 

 

บริษัทไดมี้การจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิแลว้ จาํนวน 39,981,706 หน่วย และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ยงัไม่มีผู ้

ถือหุน้    ไดใ้ชสิ้ทธิในใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าว  

 

17. สาํรองตามกฎหมาย  

 

บริษัทไดจ้ดัสรรสํารองตามกฎหมายตามพระราชบัญญติับริษัทมหาชน จาํกดั พ.ศ. 2535 ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของ

กาํไรสุทธิประจาํปีหกัดว้ยขาดทุนสะสม (ถา้มี) จนกว่าสาํรองจะมีจาํนวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของ

บริษัท สาํรองตามกฎหมายไมส่ามารถนํามาจา่ยปันผลได ้

 

18.  เงินปันผลจา่ย 

ตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2555 ไดมี้มติอนุมติัการจา่ยเงินปันผลประจาํปี 2554ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของ

บริษัท โดยกาํหนดจา่ยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้จาํนวน 479.94 ลา้นหุน้ ในอตัราหุน้ละ 0.08 บาท เป็นจาํนวนรวมทั้งส้ิน 38.39 

ลา้นบาท บริษัทไดจ้า่ยเงินปันผลดงักล่าวไปแลว้เม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2555 

 

ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2554 ผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัการจา่ยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของ

บริษัท เป็นจาํนวนเงินรวมทั้งส้ิน 33.60 ลา้นบาท โดยกาํหนดใหจ้่ายแก่ผูถื้อหุน้สามญัจาํนวน 479.94 ลา้นหุน้ ใน

อตัราหุน้ละ          0.07 บาท โดยมีกาํหนดจา่ยในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2554 

 

19.  กาํไรตอ่หุน้ขั้นพ้ืนฐานและกาํไรตอ่หุน้ปรบัลด 

 กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสุทธิท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญัดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน้ําหนักใน

ระหวา่งปี 

 สําหรับกําไรต่อหุน้ปรับลด จาํนวนหุน้สามัญถัวเฉล่ียท่ีถือโดยบุคคลภายนอกในระหว่างปีไดป้รับปรุงดว้ยจาํนวนหุน้

สามญัเทียบเท่าปรบัลดโดยสมมุติว่าหุน้สามญัเทียบเท่าปรบัลดไดแ้ปลงเป็นหุน้สามญัทั้งหมด หุน้สามญัเทียบเท่าปรบั

ลดของบริษัทคือ ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั (หมายเหตุ 16)  

 

บริษัทคาํนวณจาํนวนหุน้เทียบเท่าปรบัลดโดยพิจารณาจากราคาตลาด (ราคาถวัเฉล่ียของหุน้สามญัของบริษัทในระหวา่ง

ปี) และราคาตามสิทธิของสิทธิเลือกซ้ือหุน้น้ัน การคาํนวณน้ีทาํข้ึนเพ่ือกาํหนดจาํนวนหุน้สามญัท่ีตอ้งบวกเพ่ิมกบัหุน้

สามญัท่ีถือโดยบุคคลภายนอกในการคาํนวณกาํไรต่อหุน้ปรบัลด โดยไม่มีการปรบัปรุงกาํไรสุทธิแต่อย่างใด อย่างไรก็

ตามในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 บริษัทไม่ไดร้วมหุน้สามญัท่ีเกิดจากการใชใ้บสาํคญัแสดง

สิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามัญเป็นหุน้สามัญเทียบเท่าปรับลดในการคํานวณกําไรต่อหุน้ปรับลด เน่ืองจากราคาใชสิ้ทธิตาม

ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัมีราคาสงูกวา่ราคาตลาดของหุน้ของบริษัท ทาํใหก้าํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานของบริษัทมี

จาํนวนเท่ากบักาํไรต่อหุน้ปรบัลด 

 



         บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) 
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20.  ค่าใชจ้า่ยตามลกัษณะ 

รายการท่ีมีสาระสาํคญัท่ีรวมอยูใ่นการคาํนวณกาํไรจากการดาํเนินงานสาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สามารถนํามา

แยกตามลกัษณะไดด้งัน้ี  

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2555 2554  2555 2554 

การเปล่ียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรปูและงาน

ระหวา่งทาํ 9,177,370 

 

(59,044,221) 

 

9,177,370 

 

(59,044,221) 

ซ้ือสินคา้สาํเร็จรปู 1,031,973,917  1,318,899,948  1,031,973,917  1,318,899,948 

วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 5,333,872,128  4,891,956,959  5,333,872,128  4,891,956,959 

ตน้ทุนจา้งผลิตภายนอก 1,571,997  3,372,287  1,571,997  3,372,287 

คา่เส่ือมราคา – สินทรพัยท่ี์เป็นเจา้ของ 79,554,132  64,023,627  76,052,799  60,516,114 

ขาดทุนจากการปรบัลดมลูคา่สินคา้คงเหลือ 12,500,000  -  12,500,000  - 

หน้ีสงสยัจะสญู – ลกูหน้ีการคา้ (กลบัรายการ) (5,967,207)  (4,830,000)  286,631  (4,500,000) 

หน้ีสงสยัจะสญู – เงินทดรองจา่ยคา่สินคา้ 9,000,000  -  9,000,000  - 

คา่ใชจ้า่ยเก่ียวกบัพนักงาน 114,073,425  94,866,137  111,596,277  92,261,213 

คา่ขนส่งและจดัจาํหน่าย 68,805,312  62,296,518  68,805,312  62,296,518 

(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ (33,168,350) 

 

62,456,222 

 

(33,168,350) 

 

62,456,222 

(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรพัย ์ (2,663)  179,020  (2,663)  178,864 

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่งานระหวา่งกอ่สรา้งตาม

สญัญา  - 

 

4,497,178 

 

- 

 

- 

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่เงินลงทุนในบริษัทยอ่ย

และบริษัทรว่ม - 

 

- 

 

- 

 

15,600,000 

ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากบริษัทรว่ม -  5,500,000  -  - 

คา่นายหน้าขาย คา่โฆษณาและส่งเสริมการขาย 10,916,571  7,469,491  10,916,571  7,469,491 

 
 
 

21. ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 

 

กลุ่มบริษัทแบ่งออกเป็นสองส่วนงานธุรกิจ ดงัน้ี 

1. การผลิตและจาํหน่ายเหล็กแปรรูป และบริการตดัและแปลงสภาพเหล็ก (บริษัท เอเซีย เมทลั จาํกดั (มหาชน) 

และ               บริษัท เอส ที ซี สตีล จาํกดั) 

2.    การบริการประกอบติดตั้งโครงสรา้งเหล็ก และกอ่สรา้งโรงงาน (บริษัท เอเซีย เมทลัแฟบบริเคชัน่ จาํกดั) 

 

อย่างไรก็ตาม บริษัท เอเซีย เมทัลแฟบบริเคชัน่ จาํกดั ไดห้ยุดดําเนินธุรกิจ และกลุ่มบริษัทไดย้กเลิกส่วนงานบริการ

ประกอบติดตั้งโครงสรา้งเหล็กและก่อสรา้งโรงงานแลว้ตั้งแต่ปี 2554 จึงไม่ไดมี้การเสนอขอ้มลูทางการเงินจาํแนกตาม

ส่วนงานทางธุรกิจในงบการเงินน้ี 

 

บริษัทและบริษัทย่อยดําเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียวคือในประเทศไทย จึงไม่ไดมี้การเสนอขอ้มูลทาง

การเงินจาํแนกตามส่วนงานทางภมิูศาสตรใ์นงบการเงินน้ี 

 



         บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) 

 

 


ร า ย ง า น ป ร ะ จาํ ปี  2 5 5 4  หน้า 76 

22.  รายการกบับุคคลหรอืกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 

ก) ลกัษณะความสมัพนัธแ์ละนโยบายการคิดราคา 

 

ลกัษณะความสมัพนัธร์ะหวา่งบริษัท บริษัทยอ่ย และบริษัทท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 

 

 ลกัษณะความสมัพนัธ ์

 2555  2554 

บรษิัทยอ่ย     

บริษัท เอส ที ซี สตีล จาํกดั  ถือหุน้ทั้งหมดโดยบริษัท  ถือหุน้ทั้งหมดโดยบริษัท 

บริษัท เอเซีย เมทลัแฟบบริเคชัน่ จาํกดั ถือหุน้รอ้ยละ 55 และกรรมการรว่มกนั  ถือหุน้รอ้ยละ 55 และกรรมการรว่มกนั 

    

บรษิัทรว่ม    

บริษัท สางสินคา้ผ่านแดนเวยีงจนัท ์จาํกดั ถือหุน้รอ้ยละ 40 และกรรมการรว่มกนั  ถือหุน้รอ้ยละ 40 และกรรมการรว่มกนั 

    

บรษิัทท่ีเก่ียวขอ้งกนั    

บริษัท ทวโีชค พาณิช จาํกดั ถือหุน้โดยญาติสนิทของกรรมการ  ถือหุน้โดยญาติสนิทของกรรมการ 

บริษัท จ ีสตีล จาํกดั (มหาชน) มีผูถื้อหุน้รว่มกนั  มีผูถื้อหุน้รว่มกนั 

บริษัท เพิ่มสิน สตีลเวคิส ์จาํกดั (มหาชน)  ถือหุน้โดยญาติสนิทของกรรมการ  ถือหุน้โดยญาติสนิทของกรรมการ 

บริษัท เพิ่มสหายสตีล จาํกดั ถือหุน้โดยญาติสนิทของกรรมการ  ถือหุน้โดยญาติสนิทของกรรมการ 

บริษัท เพิ่มชยั พาณิชย ์จาํกดั ถือหุน้โดยญาติสนิทของกรรมการ  ถือหุน้โดยญาติสนิทของกรรมการ 

บริษัท สตีลเซ็นเตอร ์(ประเทศไทย) จาํกดั ถือหุน้โดยญาติสนิทของกรรมการ  ถือหุน้โดยญาติสนิทของกรรมการ 

บริษัท จ ีเจ สตีล จาํกดั (มหาชน) มีกรรมการรว่มกนั  มีกรรมการรว่มกนั 

 

22.  รายการกบับุคคลหรอืกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ตอ่) 

 

ก) ลกัษณะความสมัพนัธแ์ละนโยบายการคิดราคา (ตอ่) 

 

รายการระหวา่งบริษัท และกิจการหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีนโยบายการกาํหนดราคาดงัน้ี 

 

 การขายสินคา้และบริการระหวา่งบริษัท บริษัทยอ่ย บริษัทร่วมและบริษัทท่ีเก่ียวขอ้งกนัคิดราคาใกลเ้คียงกบัราคาท่ี

คิดแกบุ่คคลภายนอก 

 การซ้ือสินคา้และบริการระหวา่งบริษัท บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม และบริษัทท่ีเก่ียวขอ้งกนัคิดราคาใกลเ้คียงกบัราคาท่ี

ซ้ือจากบุคคลภายนอก 

 การซ้ือและขายทรพัยสิ์นระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยคิดราคาตามมูลค่าตามบญัชีคงเหลือ ณ วนัท่ีเกิดรายการ             

และรายการระหวา่งบริษัทและบริษัทท่ีเก่ียวขอ้งกนัคิดราคาใกลเ้คียงราคาประเมินของผูป้ระเมินราคาอิสระ 

 บริษัทคิดดอกเบ้ียสาํหรบัเงินใหกู้ย้ืมแก่บริษัทยอ่ยในอตัราใกลเ้คียงกบัตน้ทุนการกูย้ืมเฉล่ียของบริษัท ไม่มีการคิด

ดอกเบ้ียสาํหรบัเงินใหกู้ย้มืแกพ่นักงานบริษัท 



         บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) 
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ข) ยอดคงเหลือระหว่างกนั 

 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555  2554  2555  2554 

ลกูหน้ีการคา้        

บริษัท ทวโีชค พาณิช จาํกดั 14,257,134  121,679  14,257,134  121,679 

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

รวม 15,752,941  1,617,486  14,257,134  121,679 

        

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรบั        

บริษัท เอส ที ซี สตีล จาํกดั (ดอกเบ้ียรอ้ยละ 

4.92 )  

-  -  30,511,417  30,511,417 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน (ไมมี่ดอกเบ้ีย) 835,462  849,320  835,462  849,320 

รวม 835,462  849,320  31,346,879  31,360,737 

        

เงินจา่ยลว่งหนา้ค่าสินคา้        

บริษัท เพิ่มสิน สตีลเวคิส ์จาํกดั (มหาชน) 1,162,408  2,648,052  1,162,408  2,648,052 

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

บริษัท จี เจ สตีล จาํกดั (มหาชน) 86,232,021  101,067,657  86,232,021  101,067,657 

รวม 106,895,567  123,216,847  106,895,567  123,216,847 

 

 

22.  รายการกบับุคคลหรอืกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ตอ่) 

ข) ยอดคงเหลือระหว่างกนั (ตอ่) 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555  2554  2555  2554 

ลกูหน้ีอ่ืน         

บริษัท เอส ที ซี สตีล จาํกดั -  -  10,175  10,175 

บริษัท เพิ่มชยั พาณิชย ์จาํกดั 30,302  22,735  30,302  22,735 

รวม 30,302  22,735  40,477  32,910 

เจา้หน้ีการคา้        

บริษัท เอส ที ซี สตีล จาํกดั -  -  459,932  - 

บริษัท ทวโีชค พาณิช จาํกดั 184,900  -  184,900  - 

รวม 184,900  -  644,832  - 

เงินรบัลว่งหนา้ค่าก่อสรา้ง        

บริษัท จี สตีล จาํกดั (มหาชน) 7,663,978  7,663,978  -  - 

เจา้หน้ีอ่ืน        

บริษัท เอส ที ซี สตีล จาํกดั -  -  541,574  323,331 

บริษัท ทวโีชค พาณิช จาํกดั 100,721  338,099  100,721  338,099 

รวม 100,721  338,099  642,295  661,430 



         บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) 
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22.   รายการกบับุคคลหรอืกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ตอ่) 

 

รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรบัแก่บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี      

31 ธนัวาคม 2555 มีดงัน้ี 

 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 849,320  31,360,737 

ใหกู้เ้พิ่ม 1,078,266  1,078,266 

รบัชาํระ (1,092,124)  (1,092,124) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 835,462  31,346,879 

 

 

ค)   รายการระหว่างกนั 

 

รายการระหวา่งกนัสาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัต่อไปน้ี 

 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555  2554  2555  2554 

รายไดจ้ากการขายสินคา้และใหบ้ริการ        

บริษัท ทวโีชค พาณิช จาํกดั 69,847,978  27,827,040  69,847,978  27,827,040 

บริษัท เพิ่มชยั พาณิชย ์จาํกดั -  567,987  -  567,987 

รวม 69,847,978  28,395,027  69,847,978  28,395,027 

รายไดอ่ื้นและดอกเบ้ียรบั        

บริษัท เอส ที ซี สตีล จาํกดั -  -  118,528  275,040 

บริษัท ทวโีชค พาณิช จาํกดั 1,284,066  -  1,284,066  - 

บริษัท เพิ่มชยั พาณิชย ์จาํกดั 233,664  254,976  233,664  254,976 

รวม 1,517,730  254,976  1,636,258  530,016 

ซ้ือสินคา้ วตัถุดิบ และบริการ        

บริษัท เอส ที ซี สตีล จาํกดั -  -  2,279,351  3,585,099 

บริษัท ทวโีชค พาณิช จาํกดั 1,936,115  672,365  1,936,115  672,365 

บริษัท เพิ่มสิน สตีลเวคิส ์จาํกดั (มหาชน) -  120,968,063  -  120,968,063 

บริษัท จี เจ สตีล จาํกดั (มหาชน) 282,049,993  949,267,672  282,049,993  949,267,672 

รวม 
283,986,108  

1,070,908,10

0 
 286,265,459  

1,074,493,19

9 

 



         บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) 
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23. เคร่ืองมือทางการเงิน 

 

ก) นโยบายการบริหารความเส่ียงทางการเงิน 

 

กลุ่มบริษัทมีความเส่ียงจากความผันผวนของอตัราดอกเบ้ีย ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนและความเส่ียงดา้น

การใหสิ้นเช่ือ กลุ่มบริษัทจะพิจารณาเลือกใชเ้คร่ืองมือและอนุพนัธท์างการเงินเพ่ือบริหารความเส่ียงดงักล่าวตาม

ความเหมาะสม 

กลุ่มบริษัทไมมี่นโยบายประกอบธุรกรรมตราสารอนุพนัธท์างการเงินเพ่ือการเก็งกาํไรหรือเพ่ือการคา้ 

 

ข) ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 

 

กลุ่มบริษัทมีความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียเน่ืองจากมีเงินฝากและมีหน้ีสินกับสถาบันการเงิน อย่างไรก็ตาม 

เน่ืองจากสินทรพัยแ์ละหน้ีสินทางการเงินดังกล่าวส่วนใหญ่จดัอยู่ในประเภทระยะสั้น กลุ่มบริษัทเช่ือว่าความผัน

ผวนของอตัราดอกเบ้ียในตลาดในอนาคตจะไม่ส่งผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่อผลการดาํเนินงานและกระแส

เงินสดของกิจการ  ดงัน้ันกลุ่มบริษัทจึงมิไดใ้ชต้ราสารอนุพนัธท์างการเงินเพ่ือป้องกนัความเส่ียงดงักล่าว 

 

ค) ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน  

 

กลุ่มบริษัทมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเน่ืองจากยอดซ้ือบางส่วนเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ การซ้ือและการ

นําเขา้วตัถุดิบและสินคา้บางส่วนจะตอ้งจ่ายชาํระเป็นเงินดอลลารส์หรฐั สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

บริษัทมียอดซ้ือท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศมีมลูค่าคิดเป็นเงินบาทประมาณ 4,673 ลา้นบาท บริษัทพิจารณา

ป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนโดยการซ้ือสญัญาอตัราแลกเปล่ียนล่วงหน้าตามความเหมาะสม 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษัทมีหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศจาํนวน 31.02 ลา้นดอลลารส์หรฐั ซ่ึงไดท้าํ

สญัญาป้องกนัความเส่ียงไวแ้ลว้ (หมายเหตุ 10) 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษัทมีหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีไม่ไดท้าํการป้องกนัความเส่ียง 

จาํนวน 34.89 ลา้นดอลลารส์หรฐั 

 

 ง) ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ 

 

กลุ่มบริษัทมีความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลกูคา้ อยา่งไรก็ตามเน่ืองจาก กลุ่มบริษัทมีฐานของลกูคา้

ท่ีหลากหลายและมีจาํนวนมากราย ดงัน้ันกลุ่มบริษัทจึงไม่คาดว่าจะไดร้บัความเสียหายอยา่งเป็นสาระสาํคญัจาก

การเก็บหน้ีจากลูกหน้ีเหล่าน้ัน กลุ่มบริษัทไดป้ระมาณค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ โดยอาศัยการประเมินผลของฝ่าย

บริหารเก่ียวกบัความสามารถในการจา่ยชาํระหน้ีของลกูหน้ีท่ีคงคา้งอยู ่ณ วนัส้ินปี 

 

จ) มูลค่ายุตธิรรม 

 

ราคาตามบญัชีของสินทรพัยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน อนัไดแ้ก ่เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลกูหน้ีและเจา้หน้ี

การคา้ ลกูหน้ีและเจา้หน้ีอ่ืน เงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้มืมีมลูคา่ใกลเ้คียงกบัมลูคา่ยุติธรรม 

 

 

 

 

 

 



         บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) 

 

 


ร า ย ง า น ป ร ะ จาํ ปี  2 5 5 4  หน้า 80 

 

24. ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

 

ก) ภาระผกูพนัตามรายจา่ยฝ่ายทุน 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษัทมีภาระผกูพนัในดา้นการซ้ือเคร่ืองจกัรเป็นจาํนวนเงิน 7,026,283 บาท และ 

1,771,940 ดอลลารส์หรฐั (31 ธนัวาคม 2554: 4,658,338 บาท และ 710,840 ดอลลารส์หรฐั) 

 

ข) ภาระผกูพนัจากการลงทุน 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษัทมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัการชาํระเงินลงทุนในบริษัท เอเซีย เมทลัแฟบบริเคชัน่ 

จาํกดั   ส่วนท่ียงัไมเ่รียกชาํระอีกรอ้ยละ 50 คิดเป็นเงิน 11.0 ลา้นบาท  

 

ค) หนงัสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคาร 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีหนังสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคาร เพ่ือคํ้าประกนัการจา่ย

ชาํระ         ค่าใชไ้ฟฟ้าและระบบสาธารณูปโภค ของกลุ่มบริษัทและบริษัทเป็นจาํนวน 7,915,000  บาทและ 

7,010,000 บาทตามลาํดบั (31 ธนัวาคม 2554: 7,295,600 บาทและ 6,390,600 บาท) 

 

25.  การบริหารจดัการทุน  

 

วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีสาํคญัของบริษัทคือการจดัใหมี้ซ่ึงโครงสรา้งทางการเงินท่ีเหมาะสมและการดาํรงไว ้      

ซ่ึงความสามารถในการดาํเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง 

 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 1.08:1 (31 

ธนัวาคม 2554: 1.61:1)  

 

26. การอนุมตังิบการเงิน 

 

 งบการเงินน้ีไดร้บัอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษัทเม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ ์2556 

 

 


