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สารจากคณะกรรมการบริษ ัท
เรียน

ท่านผูถ
้ อ
ื หุน
้

ในปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยสามารถทากาไรในรอบปี เท่ากับ 349.30 ล ้านบาท นั บเป็ นยอดสูงทีส
่ ด
ุ
ในรอบ 10 ปี ทีผ
่ ่านมา ประกอบกับบริษัทยังคงมีปริมาณการขายเหล็กในเหล็กรูปพรรณสูงทีส
่ ด
ุ ในรอบ 10 ปี ด ้วย
เช่นกัน ส่งผลให ้เห็ นว่าจากการทีบ
่ ริษัทมีนโยบายทางการตลาดในการขยายส่วนแบ่งตลาดในเหล็กรูปพรรณนั น
้
เป็ นไปตามนโยบายที่ไ ด ว้ างไว ้ อีก ทั ้ง บริ ษั ทยั ง เข า้ ร่ ว มลงทุ น เพื่ อ ผลิต เหล็ ก ม ว้ นรี ด ร อ
้ นหน า้ แคบ ที่ นิ ค ม
อุตสาหกรรมอมตะซิต ี้ (ระยอง) ทาให ้ทางบริษัทสามารถจัดการวัตถุดบ
ิ ได ้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน
้
แม ้ในปี ทีผ
่ ่านมามีหลายปั จ จัย ทีส
่ ง่ ผลกระทบต่อ การดาเนินกิจ การของบริษัท อาทิเช่น ปริมาณการผลิต
ส่วนเกินในตลาดโลกทีส
่ ง่ ผลให ้ราคาสินค ้าในตลาดโลกมีทศ
ิ ทางอ่อนตัวลง และภาวะการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจ
ไทย ก็ได ้ส่งผลกระทบต่อการบริโภคเหล็กอย่างหลีกเลีย
่ งไม่ได ้
อย่างไรก็ตามในปี 2560 บริษัทยั งคงมุ่งมั่น ดาเนินงานตามแผนนโยบายการตลาดทีไ่ ด ้วางไว ้และยังคง
พัฒนา ปรั บปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตและกระบวนการทางานให ้ดียงิ่ ขึน
้ เพื่อสร ้างมูลค่าให ้แก่องค์กร
อย่างสูงสุด
ในโอกาสนี้ ผมในนามของคณะกรรมการ ขอขอบคุณท่านผู ้ถือหุ ้น ลูก ค ้า พั นธมิต รทางการค ้า สถาบั น
การเงิน ทัง้ ในประเทศ และต่า งประเทศ หน่ ว ยงานภาครั ฐ ภาคเอกชน และทุก ภาคส่ว นทีเ่ กีย
่ วข ้องทีไ่ ด ้ให ้การ
สนั บสนุ นการด าเนิน งานของบริษั ทฯด ้วยดีเสมอมา ขอขอบคุณ ผู ้บริห าร และพนั ก งานของบริษั ทฯทุกท่า นทีไ่ ด ้
ร่วมมือและร่วมใจปฏิบต
ั ห
ิ น ้าทีด
่ ้วยความรับผิดชอบในทุกด ้าน เพือ
่ สร ้างมูลค่าส่วนเพิม
่ ให ้กับผู ้ถือหุ ้น ผู ้มีสว่ นได ้ส่วน
่ มั่นว่า บริษัทฯจะมุ่งมั่นดาเนินธุรกิจให ้บังเกิดผลประโยชน์สงู สุด และ
เสีย และสังคมโดยรวม และขอให ้ทุกท่านเชือ
พัฒนาองค์กรให ้มีความเจริญก ้าวหน ้าอย่างยั่งยืน และบรรลุเป้ าหมายขององค์กร

ขอแสดงความน ับถือ

ั ์ ยงวงศไ์ พบูลย์)
(นายชูศกดิ
กรรมการผูจ
้ ัดการ
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
ในรอบปี บัญ ชี

2559 คณะกรรมการตรวจสอบได ้ปฏิบัต งิ านอย่า งเป็ นอิส ระและครบถ ้วนตามที่ไ ด ้รั บ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทโดยได ้ประชุมร่วมกับผู ้บริหารผู ้สอบบัญชีและผู ้ตรวจสอบภายใน เพือ
่ ร่วมเสนอ
ข ้อมูลหารือ และ แลกเปลีย
่ นข ้อคิดเห็นในวาระทีเ่ กีย
่ วข ้องโดยคณะกรรมการตรวจสอบมีฝ่ายตรวจสอบภายในเป็ น
เครือ
่ งมือในการปฏิบัตภ
ิ ารกิจตามกฎบัตรทีก
่ าหนดไว ้โดยขึน
้ ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบทาให ป
้ ฏิบัตห
ิ น ้าทีไ่ ด ้
อย่างเป็ นอิสระโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล เพือ
่ รักษาผลประโยชน์ของบริษัทได ้อย่างถูกต ้องและไม่มข
ี ้อจากัดใน
การเข ้าถึงข ้อมูลโดยมีการจัดประชุมร่วมกับผู ้สอบบัญชีโดยไม่มฝ
ี ่ ายจัดการร่วมด ้วยจานวน 5 ครัง้ ซึง่ สาระสาคัญใน
การปฏิบต
ั งิ านของคณะกรรมการตรวจสอบสรุปได ้ดังนี้
รายงานทางการเงิน ได ้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาปี 2559 และหารือร่วมกับ
ผู ้สอบบัญชีพร ้อมทัง้ พิจ ารณาข ้อเสนอแนะด ้านระบบควบคุม ภายในซึง่ เห็ นว่ารายงานทางการเงิน ของบริษัท ได ้
จัดทาขึน
้ อย่างถูกต ้องเป็ นไปตามมาตรฐานบัญชีทรี่ ับรองทั่วไปและมีการเปิ ดเผยข ้อมูลอย่างเพียงพอ
รายการทีเ่ กีย
่ วโยงก ัน สอบทานและให ้ความเห็นต่อรายการทีเ่ กีย
่ วโยงกันหรือรายการทีม
่ ค
ี วามขัดแย ้ง
ทางผลประโยชน์เพือ
่ ให ้แน่ใจว่าการตกลงเข ้าทารายการมีความเป็ นธรรมและเพือ
่ ประโยชน์สงู สุดต่อบริษัท และผู ้ถือ
หุ ้นซึง่ บริษัทได ้ถือปฏิบัตต
ิ ามนโยบายการกากับดูแลกิจการทีด
่ โี ดยถือความโปร่งใสและการเปิ ดเผยข ้อมูลอย่า ง
เพียงพอ
่ สารเผยแพร่ จ รรยาบรรณของพนั ก งานบริษั ทกาหนดให ้
การกากบ
ั ดูแ ลกิจ การทีด
่ ี ได ้ติด ตามการสือ
่ ผู ้ทีเ่ กีย
พนั กงาน บริษั ททีเ่ กีย
่ วข ้องรายงานชือ
่ วโยงกัน , รายงานการถือครองหุ ้นบริษัท ประจ าทุก ไตรมาสทีอ
่ าจ
ก่อให ้เกิดความขัดแย ้งทางผลประโยชน์ หรือรายการทีเ่ กีย
่ วโยงกันให ้คณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกครั ง้ เพื่อ
นาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในปี 2559 ไม่พบรายการทีก
่ อ
่ ให ้เกิดความขัดแย ้งทางผลประโยชน์
ผลการปฏิบ ัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ นาเสนอรายงานผลการปฏิบัตงิ านของคณะกรรมการ
ตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัททราบทุก ครั ง้ ทีม
่ ีการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยได ้เสนอความเห็ น และให ้
ข ้อเสนอแนะทีเ่ ป็ นประโยชน์ ต่อ การบริห ารงานของฝ่ ายบริห ารซึง่ ฝ่ ายบริห ารได ้ดาเนิน การปรั บ ปรุ ง แก ้ไขตาม
ข ้อเสนอแนะอย่า งเหมาะสม รวมทัง้ พิจ ารณาผลการประเมินการปฏิบัตงิ านของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี
2559 โดยได ้รับการประเมินจากคณะกรรมการบริษัท และนาผลการปฏิบต
ั งิ านนัน
้ มาพิจารณาปรับปรุงการปฏิบต
ั งิ าน
ผูส
้ อบบ ัญชี ประเมินความเป็ นอิสระของผู ้สอบบัญชีและให ้ความเห็นต่อค่าตอบแทนของผู ้สอบบัญชีเพือ
่
นาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุ มัตท
ิ ป
ี่ ระชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจาปี 2560 ให ้แต่งตัง้ ผู ้สอบบัญชีจาก
บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี่ จากัด เป็ นผู ้สอบบัญ ชีของบริษัทส าหรั บปี

2560 จากกิจกรรมต่างๆ

ดัง กล่า วข ้างต ้นตลอดปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบเห็ น ว่า คณะกรรมการตลอดจนผู ้บริห ารของบริษั ทฯถือ
นโยบายการกากับดูแลกิจการทีด
่ เี ป็ นสาคัญและยึดมั่นในจริยธรรมธุรกิจโดยมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัตห
ิ น ้าทีเ่ พือ
่ ให ้
่ งทีส
บรรลุเ ป้ าหมายของบริษั ทอย่ า งมีคุณ ภาพเยี่ย งมือ อาชีพ รวมทั ง้ พั ฒ นาระบบบริห ารความเสีย
่ าคั ญ ให ้เกิด
ประสิท ธิผ ลสูง สุด และส่ง เสริม ระบบควบคุม ภายในทีม
่ ีป ระสิท ธิผ ลและเหมาะสมเพีย งพอ รวมทัง้ การตรวจสอบ
ภายในมีค วามเป็ นอิส ระและมีก ระบวนการตรวจสอบทีส
่ อดคล ้องกับ มาตรฐานสากลการปฏิบัต งิ านวิช าชีพ การ
ตรวจสอบภายในและมีการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบต
ั งิ านตรวจสอบภายในให ้ดีขน
ึ้ อย่างต่อเนือ
่ ง

ั ์ อรรถบวรพิศาล
นายพิบูลศกดิ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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ข้อมูลสาค ัญทางการเงิน
ข้อมูล ณ ว ันที่ 31 ธ ันวาคม 2559

งบการเงินโดยรวม
(ล ้านบาท)
รายการ

2557

2558

2559

5000
4000

สินทรัพย์หมุนเวียน

2,477.80

1,524.12

2,333.07

ทีด
่ น
ิ อาคารและอุปกรณ์

1,154.33

1,126.23

1,061.31

สินทรัพย์รวม

4,025.68

2,977.10

3,733.21

ิ หมุนเวียน
รวมหนีส
้ น

2,272.81

1,440.55

1,838.56

ิ รวม
หนีส
้ น

2,281.97

1,449.92

1,855.94

จานวนหุ ้นสามัญ

480.10

480.10

ส่วนของผู ้ถือหุ ้น

1,743.71

ิ และส่วนของผู ้ถือหุ ้น
หนีส
้ น

3000
2000
1000
0

2559

สินทร ัพย์ 3733.21

480.10

6000

1,527.17

1,877.26

4000

4,025.68

2,977.10

3,733.21

2000

รายได ้

4,781.88

4,248.68

5,108.60

0

ต ้นทุนขาย

4,650.23

4,174.72

4,477.36

กาไรขัน
้ ต ้น

131.65

73.96

631.24

ค่าใช ้จ่ายขาย

69.23

75.86

71.23

ค่าใช ้จ่ายบริหาร

85.47

148.33

142.94

รายได ้อืน
่

38.63

12.56

9.39

กาไรจากการดาเนินงาน

21.92

(197.76)

426.46

-200

ดอกเบีย
้ จ่าย

39.84

38.05

25.47

-400

ภาษี จา่ ย

(0.58)

6.56

50.08

กำไรสุทธิ

กาไรสุทธิ

(17.34)

(242.37)

349.30

รำยได้

2559

2558

2557

2977.1

4025.68

2558

2557

5108.6

4248.68 4781.88

2559

2558

2557

349.3

-242.37

-17.34

400
200
0
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ข้อมูลทว่ ั ไปของบริษ ัท
บริษ ัท เอเซีย เมท ัล จาก ัด (มหาชน)
่ ย่อหล ักทร ัพย์
ชือ

:

AMC

เลขทะเบียนบริษ ัท

:

0107547000176

ประเภทธุรกิจ

:

ผลิตและจาหน่ายเหล็กโครงสร ้างรูปพรรณ เช่น ท่อเหล็กและ
โครงสร ้างรูปตัวซีทใี่ ช ้ในอุตสาหกรรมต่างๆ
ศูนย์บริการเหล็ก

ทุนจดทะเบียน

:

549.97 ล ้านบาท

ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว

:

480.10 ล ้านบาท

ทีต
่ งส
ั้ าน ักงานใหญ่

:

55,55/1 หมูท
่ 2
ี่ ซอยวัดหนามแดง ถนนศรีนครินทร์ ตาบลบางแก ้ว
อาเภอบางพลี จาหวัดสมุทรปราการ 10540

ทีต
่ งโรงงาน
ั้

:

90/1 หมูท
่ 1
ี่ 0 ตาบลสระสีเ่ หลีย
่ ม อาเภอพนั สนิคม จังหวัดชลบุรี

ั ันธ์
น ักลงทุนสมพ

:

โทรศัพท์ 02 338 7200
Email : ir@asiametal.co.th

กรรมการอิสระทีท
่ าหน้าที่
กาก ับดูแลผุถ
้ อ
ื หุน
้ รายย่อย

:

โทรสาร 02 338 4102

เว็บไซต์

:

www.asiametal.co.th

บริษ ัทย่อยของบริษ ัท
ประกอบด้วย

:

1. บริษัท เอส ที ซี สตีล จากัด

Email : ia@asiametal.co.th

(บริษัทถือหุ ้น 99%)
2. บริษัท แกรนด์เอเซีย สตีลโพรเซสซิง่ เซ็นเตอร์ จากัด
(บริษัทถือหุ ้น 99%)
3. บริษัท สางสินค ้าผ่านแดนเวียงจันทน์ จากัด
(บริษัทถือหุ ้น 40%)
บุคคลอ้างอิง
นายทะเบียนหล ักทร ัพย์

:

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด

ผูส
้ อบบ ัญชี

:

บริษัท บีพอ
ี าร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี่ จากัด

ทีป
่ รึกษากฏหมาย

:

บริษัท บี แอนด์ พี ลอว์ จากัด
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ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุม
่ บริษ ัท
โครงสร้างกลุม
่ บริษ ัท เอเชีย เมท ัล จาก ัด (มหาชน) ณ ว ันที่ 31 ธ ันวาคม 2559

บริษทั เอเซีย เมทัล จำกัด (มหำชน)
ทุนจดทะเบียน 549.97 ล้านบาท
เรียกชาระแล้ว 480.10 ล้านบาท

บริษทั เอส ที ซี สตีล จำกัด

บริษทั แกรนด์ เอเชีย สตีล

บริษทั สำงสินค้ำผ่ำนแดนเวียง

ทุนจดทะเบียนเรียกชาระแล้ว

โพรเซสซิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

จันทร์ จำกัด

20 ล้านบาท (99.99%)

ทุนจดทะเบียนเรียกชาระแล้ว
10 ล้านบาท (99.99%)

ทุนจดทะเบียนเรียกชาระแล้ว
5 แสนดอลล่าร์สหรัฐ (40.00%)

ี เมท ัล จาก ัด (มหาชน)
บริษท
ั เอเซย
ประกอบธุรกิจเป็ นศูนย์บริการเหล็กครบวงจร ได ้แก่ การจาหน่ ายเหล็กม ้วน (Coil) ทัง้ ชนิดรีดร ้อน (Hot-Rolled)
และชนิด รีด เย็ น (Cold-Rolled) เหล็ ก เคลือ บสัง กะสี (GI) และเป็ นผู ้แปรรู ป ผลิต ภั ณ ฑ์เ หล็ ก ได ้แก่ เหล็ ก แผ่ น
(Sheet) เหล็ ก ม ้วนสลิต (Slitting

Coil) ท่อ เหล็ ก ทีม
่ ีเ ส ้นผ่ า ศูน ย์ก ลาง 1 นิ้ว (25 มิล ลิเ มตร) ถึง 7 นิ้ว (175

มิลลิเมตร) เหล็กโครงสร ้างรูปตัวซี รวมทัง้ บริการจัดส่งสินค ้าให ้แก่ลก
ู ค ้า โดยมีกาลังผลิตติดตัง้ จานวน 540,000
ตันต่อปี ซึง่ แบ่งกาลังผลิตเป็ น เหล็กแผ่น 44,000 ตันต่อปี เหล็กม ้วนสลิต 244,000 ตันต่อปี ท่อเหล็ก 204,000
ตันต่อปี และเหล็กรูปตัวซี 48,000 ตันต่อปี

บริษท
ั เอส ที ซ ี สตีล จาก ัด
ประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายท่อเหล็กทัง้ ชนิดกลมและชนิดเหลีย
่ มทีม
่ เี ส ้นผ่าศูนย์กลาง 0.5 นิว้ (12มิลลิเมตร)
ถึง 1 นิว้ (25 มิลลิเมตร) โดยมีกาลังผลิตติดตัง้ ท่อเหล็กทุกชนิดรวม 6,490 ตันต่อปี

ี สตีล โพรเซสซงิ่ เซ็น เตอร์ จาก ัด
บริษท
ั แกรนด์ เอเซย
่ บริษัท เอเซียเมทัลแฟบบริเคชัน
่ จากัด( เปลีย
เดิมชือ
่ นวันที่ 25 สิงหาคม 2558 ) ประกอบธุรกิจเกีย
่ วกับ
ศูนย์บริการเหล็ก (Coil Center) ตัดแผ่นและสลิทงานตามขนาดทีล
่ ก
ู ค ้ากาหนด ) โดยมีกาลังผลิตรวม 72,000 ตัน
ต่อปี

ิ ค้าผ่านแดนเวียงจ ันทน์ จาก ัด
บริษท
ั สางสน
ประกอบธุรกิจให ้บริการคลังสินค ้า ยังไม่เปิ ดดาเนินการ
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ประว ัติความเป็นมา
วันที่ 9 มีนาคม 2536

:

จัดตัง้ บริษัทในนาม บริษัท เอเซีย เมทัล จากัด
ทุนจดทะเบียนและเรียกชาระแล ้ว จานวน 30 ล ้านบาท
ั ดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์
โดยกลุม
่ นายชูศก
้ มาขายไปเกีย
ประกอบกิจการลักษณะซือ
่ วกับเหล็ก

วันที่ 9 มีนาคม 2547

เข ้าเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ทุนจดทะเบียน จานวน 200.00 ล ้านบาท
ทุนจดทะเบียนเรียกชาระแล ้ว จานวน 200.00 ล ้านบาท
ประกอบธุรกิจ :
1.ศูนย์บริการเหล็กครบวงจร ได ้แก่ การจาหน่ายเหล็กม ้วน (Coiled) ทัง้ ชนิดรีด
ร ้อน (Hot-Rolled) และชนิดรีดเย็น(Cold-Rolled) รวมทัง้ รับตัดและจาหน่ายเหล็ก
แผ่น (Sheet) และเหล็กม ้วนสลิต (Slitting Coil) ตามขนาดทีล
่ ก
ู ค ้ากาหนด

2. ผู ้ผลิตและจาหน่ายเหล็กรูปพรรณ ได ้แก่ ท่อเหล็ก และเหล็กโครงสร ้างรูปตัวซี
ทีใ่ ช ้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ
ปี 2550

บริษัทมีทุนจดทะเบียน จานวน 549.97 ล ้านบาท และทุนจดทะเบียนเรียกชาระ
แล ้ว จานวน 479.94 ล ้านบาท

ปี 2554

บริษัททาการขยายโรงงานไปยังจังหวัดชลบุรี
ซึง่ เป็ นจุดยุทธศาสตร์ทางด ้าน
การคมนาคมและการขนส่งไปยังภาคตะวันออก และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บน
เนือ
้ ที่ 100 ไร่ 85 ตารางวา ด ้วยเงินลงทุนกว่า 83 ล ้านบาท

วันที่ 31 ธันวาคม 2559

กลุ่มยงวงศ์ไพบูลย์ยังคงเป็ นผู ้บริหารและเป็ นผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ในสัดส่วนร ้อยละ
35.34 ของทุนชาระแล ้ว และกลุม
่ คุณหญิงปั ทมา ลีสวัสดิต
์ ระกูล ถือหุ ้นในสัดส่วน
ร ้อยละ 14.37 ของทุนชาระ แล ้ว รวมทัง้ กลุม
่ สุธรี ชัย ถือหุ ้นในสัดส่วน ร ้อยละ
18.96 ของทุนชาระแล ้วตามลาดับ
(ปิ ดสมุดทะเบียนล่าสุดวันที่ 16 มีนาคม 2559)

การเปลีย
่ นแปลงและพ ัฒนาการทีส
่ าค ัญในปี 2559


่ บริษัท เต๋อหลง (ไทยแลนด์)
บริษัทเข ้าลงทุนในบริษัทร่วมทุน บริษัท ไพร์ม สตีล มิลล์ จากัด (เดิมชือ
จากัด) ทุนจดทะเบียน 1,000 ล ้านบาท ด ้วยสัดส่วนการลงทุน 20% คิดเป็ นมูลค่า 200 ล ้านบาท ส่งผล
ให ้บริษัทสามารถบริหารจัดการวัตถุดบ
ิ ได ้มีประสิทธิภาพเพิม
่ ขึน
้



ลงทุนในเครือ
่ งจักรทีใ่ ช ้ในการแปรรูปเหล็กรูปพรรณชนิดท่อ จานวน 2 เครื่อง เพื่อรองรั บหรือขยายกลุ่ม
ลูกค ้า Homemart และ อุตสาหกรรมต่อเนือ
่ ง



พัฒนาระบบซอฟแวร์ทางด ้านการผลิต เพือ
่ เพิม
่ ประสิทธิภาพการทางานในการปฏิบต
ั งิ าน
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ล ักษณะการประกอบธุรกิจ
ล ักษณะผลิตภ ัณฑ์และบริการ
บริษัทแบ่งลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทและบริษัทย่อยออกเป็ น 2 ประเภท ดังนี้

1) การจ ัดหาผลิตภ ัณฑ์เหล็ ก
บริษัทให ้บริการจัดหาผลิตภัณฑ์เหล็กในลักษณะศูนย์บริการเหล็ก ทัง้ เหล็กแผ่น รีดร ้อนชนิดม ้วน และ
เหล็กแผ่นรีดเย็นชนิดม ้วน และ เหล็กเคลือบสังกะสี (GI) เป็ นต ้น เพื่อจาหน่ ายให ้แก่ ผู ้ค ้าส่งเหล็ก และลูกค ้าที่
้ งานเหล็ กต่า ง ๆ ต่อ ไปรวมถึงการ
เป็ นโรงงานอุตสาหกรรมเหล็ก ต่างๆ ซึง่ ลูก ค ้าจะนาไปใช ้ในการแปรรู ปเป็ นชิน
ให ้บริการรับตัดเหล็กตามขนาดต่าง ๆ ทีล
่ ก
ู ค ้าต ้องการ
2) การแปรรูปผลิตภ ัณฑ์เหล็ ก

2.1 เหล็ กม้วนสลิต (Slitting Coil)
บริษัทให ้บริการตัดเหล็กเป็ นเหล็กม ้วนสลิต ซึง่ เป็ นการนาเหล็กม ้วน (Coil) มาตัดเป็ นแถบเล็กตามความ
กว ้างที่ลูก ค ้าก าหนดและม ้วนกลั บ เพื่อ จ าหน่ า ยโดยบริษั ทมีเ ครื่อ งจั ก รส าหรั บ การตั ด เหล็ ก เป็ นเหล็ ก ม ้วนสลิต

(Slitting Coil)
2.2 การผลิตเหล็ กแผ่น (Cutting Sheet)
บริษัทให ้บริการตัดเหล็กแผ่น ซึง่ เป็ นการนาเหล็กม ้วน นามาตัดเป็ นเหล็กแผ่นตามความกว ้างและความ
ยาวทีล
่ ก
ู ค ้ากาหนด บริษัทสามารถตัดเหล็กตามความกว ้างได ้ตัง้ แต่ 600 ถึง 1,500 มิลลิเมตร และตามความยาว
ตัง้ แต่ 300 ถึง 6,100 มิลลิเมตรโดยบริษัทมีเครือ
่ งจักรสาหรับการตัดเหล็กแผ่น (Cutting Sheet)

2.3 ผลิตภ ัณฑ์ทอ
่ เหล็ ก (Steel Pipe)
บริษัทและบริษัทย่อยผลิต และจาหน่ ายท่อ เหล็กสาหรั บใช ้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ปั จจุบัน บริษัทและ
บริษัทย่อยมีเครือ
่ งจักรสาหรับการผลิตท่อเหล็กซึง่ สามารถผลิตท่อเหล็กได ้ตัง้ แต่เส ้นผ่าศูนย์กลาง 12 มิลลิเมตร
่ ม
ถึง 175 มิลลิเมตร โดยวิธก
ี ารนาเหล็กแผ่นรีดร ้อนชนิดม ้วนทีต
่ ด
ั ตามความกว ้างทีก
่ าหนดมาทาการขึน
้ รูปและเชือ
เหล็กแผ่นด ้วยคลืน
่ ความถีส
่ งู ซึง่ เป็ นเครือ
่ งจักรทีท
่ น
ั สมัยและมีประสิทธิภาพในการผลิต ทาให ้ท่อเหล็กของบริษัท
มีคณ
ุ ภาพและเป็ นทีย
่ อมรับของลูกค ้า
บริษัทและบริษัทย่อยทีผ
่ ลิต ท่อเหล็ก ทีม
่ รี ูปแบบทัง้ ทรงกลม สีเ่ หลีย
่ มจัตุรัส และสีเ่ หลีย
่ มผืนผ ้า ซึง่
บริษัทสามารถผลิตได ้ตามความกว ้างและความยาวทีล
่ ก
ู ค ้ากาหนด

2.4 ผลิตภ ัณฑ์เหล็กโครงสร้างรูปต ัวซี
บริษัทผลิตและจาหน่ายเหล็กโครงสร ้างรูปตัวซี โดยการนาเหล็กม ้วนสลิต (Slitting Coil) ทีต
่ ัดตาม
ขนาดมาขึน
้ รู ป ในลัก ษณะรู ป ตัว ซี ซึง่ จะน าไปใช ้ในอุต สาหกรรมก่อ สร ้างเพื่อ ใช ้เป็ นโครงสร ้างหลัง คา บริษั ทมี
เครือ
่ งจักรสาหรับการผลิตเหล็กโครงสร ้างรูปตัวซีตงั ้ แต่ขนาด 3 นิว้ จนถึงขนาด 6 นิว้ โดยลูกค ้าจะนาผลิตภัณฑ์
ื้ จากบริษัทเป็ นวัตถุดบ
เหล็กทีซ
่ อ
ิ ในกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่าง ๆ ได ้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์
อุตสาหกรรมเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ าและอิเล็กโทรนิกส์ อุตสาหกรรมเฟอร์นเิ จอร์และอุตสาหกรรมอืน
่ ๆ
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ผลิตภัณฑ์เหล็กของบริษัทจะถูกนาไปใช ้เป็ นวัตถุดบ
ิ ในการผลิตของอุตสาหกรรมต่อเนือ
่ งต่าง ๆ เช่น

:

อุตสาหกรรมก่อสร้าง

ใช ้เ หล็ ก โครงสร้า งรู ป ต วั ซีใ นการท าโครงหล งั คา และใช ้ท ่อ เหล็ ก
้ งหล ังคา เป็นต้น
สาหร ับเป็นเหล็กแปปูกระเบือ

อุตสาหกรรมเฟอร์นเิ จอร์ :

ใช ้ท่อเหล็กเป็ นโครงของเฟอร์นเิ จอร์ชนิดต่าง ๆ เช่น โต๊ะ เก ้าอี้ ฉากกัน
้ และ
้ วางของรวมถึง
ใช ้เหล็กแผ่นเป็ นส่วนประกอบในการทาตู ้ชนิดต่าง ๆ และชัน
ทาตู ้นิรภั ย ซึง่ สามารถใช ้ในอาคารส านั ก งาน สถานการศึกษา และสถานที่
ต่างๆ และเวทีสาเร็จรูป เป็ นต ้น

อุตสาหกรรมเครือ
่ งใชไ้ ฟฟ้า

ใช :้เหล็กแผ่นเป็ นส่วนประกอบในการผลิตเครื่องใช ้ไฟฟ้ าและอิเล็กโทรนิกส์
เช่น เครือ
่ งซักผ ้า เครือ
่ งปรับอากาศ ตู ้เย็น เป็ นต ้น

:

อุตสาหกรรมยานยนต์

ใช ้ท่อเหล็กและเหล็กแผ่นเป็ นส่วนประกอบในการผลิตยานยนต์ เช่น ใช ้ท่อ
เหล็กเป็ นโครงสร ้างตัวถังรถบัส และกระบะรถยนต์ และใช ้เหล็กแผ่นเป็ นพื้น
กระบะ และตัวถังภายนอกของรถยนต์ เป็ นต ้น

อุตสาหกรรมอืน
่ ๆ

:

้ ส่วนในการทาถังบรรจุแก๊ส โครงสร ้างวิศวกรรมอืน
ใช ้เหล็กแผ่นรีดร ้อนเป็ นชิน
่
และใช ้ในอุตสาหกรรมทุกประเภทตามทีล
่ ก
ู ค ้าต ้องการ

โครงสร้างรายได้ของบริษ ัท
โครงสร ้างรายได ้ของบริษัท เอเซีย เมทัล จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ดังนี้
มูลค่าการจาหน่าย

2557
ล้านบาท

2558
ั วน
สดส่

ล้านบาท

2559
ั วน
สดส่

ล้านบาท

ั วน
สดส่

 ศูนย์บริการเหล็ ก
1,291.99

27.02

1,240.10

29.45

1709.00

33.45

3.59

0.08

2.54

0.06

0.38

0.01

1,295.58

27.10

1,242.64

29.25

1,709.38

33.46

1. เหล็กแผ่น

734.67

15.36

416.54

9.80

189.05

3.70

2. เหล็กม ้วนสลิต

417.37

8.73

232.07

5.46

166.05

3.25

1,935.43

40.47

1,906.32

44.87

2,294.00

44.90

371.58

7.77

414.43

9.75

715.80

14.01

3,459.05

72.33

2,969.36

69.89

3,364.90

65.87

27.25

0.57

36.68

0.86

34.31

0.67

4,781.88

100.00

4,248.68

100.00

5,108.60

100.00

1. บริการจัดหาผลิตภัณฑ์เหล็ก
2. บริการรับตัดเหล็ก
รวมรายได ้ศูนย์บริการเหล็ก
 การแปรรูปผลิตภ ัณฑ์เหล็ ก

3. ท่อเหล็ก
4. เหล็กโครงสร ้างรูปตัวซี
รวมรายได ้การแปรรูป
 อืน
่ ๆ*
รวมมูลค่าการจาหน่ายทงหมด
ั้

หมายเหตุ : * รายได้อน
ื่ ๆ ได้แก่ การจาหน่ายเศษเหล็กทีเ่ กิดจากกระบวนการผลิต
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ผูถ
้ อ
ื หุน
้ รายใหญ่ของบริษ ัท
่ ผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนครัง้ ล่าสุด วันที่ 16 มีนาคม 2559 (มูลค่าทีต
รายชือ
่ ราไว ้หุ ้นละ 1 บาท)
่ / สกุล
ชือ

ลาด ับที่

1

% ของจานวนหุน
้
ทงหมด
ั้

กลุม
่ นายชูศักดิ์

ยงวงศ์ไพบูลย์

นายชูศักดิ์

ยงวงศ์ไพบูลย์

76,700,000

15.98

นางเพ็ญจันทร์

ยงวงศ์ไพบูลย์

40,000,000

8.33

นางสาวพีรดา

ยงวงศ์ไพบูลย์

31,142,500

6.49

นางสาวชนัญญา ยงวงศ์ไพบูลย์

21,791,000

4.54

169,633,500

35.34

69,000,000

14.37

รวมกลุม
่ นายชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์
2

จานวนหุน
้

คุณหญิงปั ทมา

ลีสวัสดิต
์ ระกูล

กลุม
่ นายวีระชัย สุธรี ชัย

3

นายวีระชัย

สุธรี ชัย

46,432,400

9.67

นายวินท์

สุธรี ชัย

39,900,000

8.31

นายกริช

สุธรี ชัย

4,690,000

0.98

91,022,400

18.96

20,000,000

4.17

รวมกลุม
่ นายวีระชัย

สุธรี ชัย

4

นายชนาธิป

ไตรวุฒ ิ

5

นางสาวอรวรรณ พงศ์ธัญลักษณ์

9,705,000

2.02

6

นายกิตติพล

จึงวัฒนานนท์

7,110,400

1.48

7

ิ
นายพิชต

ฉั ตรสกุลวงศ์

3,330,000

0.69

8

นายเกษม

ศิรริ ังสรรค์กล
ุ

2,820,200

0.59

9

บริษัท ไทยเอ็นวีดอ
ี าร์ จากัด

2,455,412

0.51

10

นางสาวอรนิช

2,434,900

0.51

308,511,812

64.27

พิพธ
ิ กุล
รวม
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นโยบายประว ัติการจ่ายเงินปันผลในรอบ

3

10

ปี ทีผ
่ า
่ นมา

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให ้แก่ผู ้ถือหุ ้น ในอัตราไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 50 ของกาไรสุทธิหลังหัก
ภาษี เว ้นแต่ใ นกรณี ท ี่บ ริษั ทมีโ ครงการจะลงทุน ในโครงการอื่น ส าหรั บ บริษั ทย่ อ ยก็ ม ีน โยบายจ่ า ยเงิน ปั น ผล
เหมือนกับบริษัท กล่าวคือ จะจ่ายเงินปั นผลให ้แก่บริษัทในอัตราไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 50 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษี
เว ้นแต่ในกรณีทบ
ี่ ริษัทย่อยนัน
้ มีโครงการจะลงทุนในโครงการอืน
่
ในปี 2559 บริษั ทมีก าไรสุทธิ 354.26 ล ้านบาท คณะกรรมการมีค วามเห็ น เสนอให ้ทีป
่ ระชุม ผู ้ถือ หุ ้น
อนุมัตก
ิ ารจ่ายเงินปั นผล ในอัตราหุ ้นละ 0.20 บาท รวมเป็ นเงิน 96.02 ล ้านบาท เป็ นไปตามนโยบายการจ่ายปั นผล
ของบริษัท โดยทัง้ นี้เมือ
่ ได ้รับการอนุมัตจ
ิ ากทีป
่ ระชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจาปี 2560 แล ้ว บริษัทจะจ่ายเงินปั นผลใน
วันที่ 25 พฤษภาคม 2560
ในปี 2558 เนื่ อ งจากบริษั ทมีผ ลขาดทุน สุท ธิ 175.34 ล ้านบาท มาจากการด าเนิ น งานของกิจ การ
คณะกรรมการจึง มีค วามเห็ น ขออนุ มั ต จ
ิ ากที่ป ระชุ ม ผู ้ถือ หุ ้น ให ้งดการจ่า ยเงิน ปั น ผลส าหรั บ ผลการด าเนิน งาน
ปี 2558
ในปี

2557

เนื่อ งจากบริษั ทมีผ ลขาดทุน สุท ธิ 8.31 ล ้านบาท เพราะมีก ระแสเงิน สดใช ้ไปจากการ

ดาเนินงาน สุทธิถงึ 310.21 ล ้านบาท คณะกรรมการจึงมีความเห็นขออนุมัตจ
ิ ากทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้น ให ้งดการจ่ายเงิน
ปั นผลสาหรับผลการดาเนินงาน ปี 2557

เป้าหมายในการดาเนินธุรกิจของบริษ ัท
บริษั ทก าหนดเป้ าหมายทีจ
่ ะเป็ นผู ้ผลิต ท่อ เหล็ ก เหล็ ก ตัว ซี ทีม
่ ีคุณ ภาพ เนื่อ งจากบริษั ทเล็ ง เห็ น ถึง
ความสาคัญของอุตสาหกรรมท่อเหล็กซึง่ มีการเติบโตในอัตราทีส
่ งู มากในปั จจุบันและอนาคต จากการเติบโตของ
อุตสาหกรรมก่อสร ้าง อุตสาหกรรมเฟอร์นเิ จอร์ อุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ า
นอกจากการเป็ นผู ้ผลิตท่อเหล็ก เหล็กตัวซี ทีม
่ ค
ี ุณภาพแล ้ว บริษัทยังมุ่งเน ้นทีจ
่ ะเป็ นศูนย์บริการเหล็ก
ครบวงจร กล่าวคือ การทีบ
่ ริษัทสามารถให ้บริก ารผลิตเหล็ กรู ปพรรณต่า งๆ ได ้ตามขนาดทีล
่ ูก ค ้ากาหนด ได ้แก่
้ สินค ้าจากการทีล
เหล็กแผ่น เหล็กม ้วน ทาให ้ลูกค ้าได ้รับความสะดวกในการซือ
่ ก
ู ค ้าสามารถกาหนดให ้บริษัทผลิต
สิน ค ้าตามขนาดที่ต ้องการใช ้ โดยมีก ารปรั บ ปรุ ง พั ฒ นามาตรฐานของบริษั ทอยู่ ต ลอดเวลา ทั ง้ ในด ้านความรู ้
ความสามารถของบุค ลากรและเครื่อ งจั ก รที่ ใ ช ้ในการผลิต รวมถึง บริษั ทยั ง มีน โยบายพั ฒ นาคุณ ภาพ ความ
่ ถือในผลิตภัณฑ์ การบริก ารของบริษัท รวมทัง้ คานึงถึงสภาวะแวดล ้อมทัง้ ภายในและภายนอกของบริษั ท
น่ าเชือ
โดยการน าระบบการบริห ารงานคุณ ภาพในการผลิต ISO9001:2008 และ ISO/TS

16949

เข ้ามาใช ้ในการ

บริหารงาน ซึง่ ปั จจุบน
ั ทางบริษัทอยูร่ ะหว่างดาเนินการปรับมาตรฐานไปสู่ ISO9001:2015 และ IATF 16949:2016
ื้ ไปจากบริษัทเป็ น
เพือ
่ ขยายกลุม
่ ลูกค ้าไปยังอุตสาหกรรมยานยนต์ และสร ้างความมั่นใจให ้แก่ลก
ู ค ้าว่า สินค ้าทีซ
่ อ
สินค ้าทีไ่ ด ้มาตรฐานและบริษัทมีการพัฒนาคุณภาพและเพิม
่ ศักยภาพให ้กับพนักงานของบริษัทอย่างต่อเนือ
่ ง
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โครงสร้างการจ ัดการ
โครงสร้างการจ ัดการ
คณะกรร มการของบริ ษั ทประกอบด ว้ ย คณะกรรมการบริ ษั ทและคณะกรรมการตรวจสอบ โดย
คณะกรรมการและผู บ
้ ริห ารของบริษั ทประกอบด ้วยผู ท
้ รงคุ ณ วุ ฒ ิท ี่ม ี คุ ณ สมบั ต ิค รบตามมาตรา 68
พระราชบัญ ญัต บ
ิ ริษั ทมหาชน จากัด พ .ศ .

2535

แห่ ง

และไม่ม ีลัก ษณะต ้องห ้ามตามประกาศคณะกรรมการกากับ

หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ ว่า ด ้วยเรื่อ ง การขออนุ ญ าตและการอนุ ญ าตให ้เสนอขายหุ ้นที่อ อกใหม่ และ
่ ดังต่อไปนี้
ข ้อกาหนดเกีย
่ วกับผู ้บริหารของบริษัททีอ
่ อกหลักทรัพย์ คณะกรรมการบริษัทมีรายชือ

คณะกรรมการบริษท
ั (Committee)
่ คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด ้วย
รายชือ
่ -สกุล
ชือ

ตาแหน่ง

1.

นายวีระชัย

สุธรี ชัย

ประธานกรรมการ

2.

นายชูศักดิ์

ยงวงศ์ไพบูลย์

กรรมการ

3.

นางสาวชนัญญา

ยงวงศ์ไพบูลย์

กรรมการ

4.

นางเพ็ญจันทร์

ยงวงศ์ไพบูลย์

กรรมการ

5.

นายพิบล
ู ศักดิ์

อรรถบวรพิศาล

ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

6.

นางไทศิกา

ไพรสงบ

กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

เรือตรีหญิงสุรี

บูรณธนิต

กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

7.

โดยมี นางสาวศศิธร ลิมป์ ปิ ยะชาติ เป็ นเลขานุการบริษัท

กรรมการผูม
้ อ
ี านาจลงนาม
กรรมการผู ้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท ประกอบด ้วย
1.นายชูศักดิ์

ยงวงศ์ไพบูลย์

2.นางเพ็ญจันทร์

ยงวงศ์ไพบูลย์

3.นางสาวชนัญญา

ยงวงศ์ไพบูลย์

่ ร่วมกันและประทับตราสาคัญของบริษัท
กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชือ

ขอบเขต อานาจหน้าทีข
่ องคณะกรรมการบริษ ัท
คณะกรรมการบริษัทมีหน า้ ที่ และความรั บผิดชอบต่อผู ้ถือหุ ้นเกีย
่ วกับการดาเนิน ธุรกิจของบริษั ท การ
กากับดูแลให ้การบริหารจัดการเป็ นไปตามเป้ าหมายและนโยบายทีก
่ าหนดไว ้ อันก่อให ้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ผู ้ถือ
หุ ้นและผู ้มีสว่ นได ้เสียทุกฝ่ าย โดยให ้อยูใ่ นกรอบของการมีจริยธรรมทีด
่ ี
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คณะกรรมการบริษั ทมีห น า้ ที่ป ฏิบั ต ิ และรั บ ผิด ชอบในการจั ด การบริษั ท ให ้ เป็ นไปตามกฎหมาย
่ สัต ย์ส ุจ ริต และ
วัต ถุป ระสงค์ และข ้อบัง คับ ตลอดจนมติข องทีป
่ ระชุม ผู ้ถือ หุ ้นทีช
่ อบด ้วยกฎหมาย ด ้วยความซือ
ระมัดระวัง รั กษาผลประโยชน์ของบริษัท เว ้นแต่ในเรื่องทีต
่ ้องได ้รั บอนุ มัตจ
ิ ากทีป
่ ระชุม ผู ้ถือหุ ้นก่อนดาเนินการ
้ หรือขาย
เช่น เรื่องทีก
่ ฎหมายก าหนดให ้ต ้องได ้รั บมติท ป
ี่ ระชุมผู ้ถือหุ ้น การทารายการเกีย
่ วโยงกัน และการซือ
สินทรัพย์ทส
ี่ าคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามทีห
่ น่วยงานราชการอืน
่ ๆ กาหนด เป็ น
ต ้น ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมาย ให ้กรรมการคนหนึง่ หรือบุคคลอืน
่ ไปปฏิบัตก
ิ ารอย่างหนึง่ อย่างใดแทน
คณะกรรมการบริษัทก็ได ้ พิจารณา และอนุ มัตก
ิ จ
ิ การอืน
่ ๆ ทีส
่ าคัญ อันเกีย
่ วกับบริษัทหรือทีเ่ ห็นสมควรจะดาเนิน
กิจการนัน
้ ๆ เพือ
่ ให ้เกิดประโยชน์แก่บริษัท
เว ้นแต่เรือ
่ งดังต่อไปนี้ จะกระทาได ้ต่อ เมือ
่ ได ้รับอนุมัตจ
ิ ากทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นก่อน ทัง้ นี้กาหนดให ้รายการ
ทีก
่ รรมการหรือบุคคลทีอ
่ าจมีความขัดแย ้ง มีสว่ นได ้เสีย หรืออาจมีความขัดแย ้งทางผลประโยชน์อน
ื่ ใดกับบริษัท
ิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรือ
หรือบริษัทย่อย ให ้กรรมการซึง่ มีสว่ นได ้เสียในเรือ
่ งนัน
้ ไม่มส
ี ท
่ งนั น
้
 เรือ
่ งทีก
่ ฎหมายกาหนดให ้ต ้องได ้มติทป
ี่ ระชุมผู ้ถือหุ ้น
 การทารายการทีก
่ รรมการมีสว่ นได ้เสียและอยู่ในข่ายทีก
่ ฎหมาย หรือข ้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
ระบุให ้ต ้องได ้รับอนุมัตจิ ากทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้น
 นอกจากนัน
้ ในกรณีดังต่อไปนี้จะต ้องได ้รับความเห็นชอบจากทีป
่ ระชุมคณะกรรมการและทีป
่ ระชุมผู ้ถือ
ิ ธิ
หุ ้นด ้วยคะแนนเสียงไม่น ้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู ้ถือหุ ้นทีเ่ ข ้าประชุมและมีสท
ออกเสียงลงคะแนน
-

การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้ หมดหรือบางส่วนทีส
่ าคัญ

-

้ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอืน
การซือ
่ หรือบริษัทเอกชนมาเป็ นของบริษัท

-

การทา แก ้ไข หรือเลิกสัญญา เกีย
่ วกับการให ้เช่ากิจการของบริษัททัง้ หมดหรือบางส่วนทีส
่ าคัญ การ
มอบหมายให ้บุคคลอืน
่ เข ้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอืน
่ โดยมีวัตถุประสงค์
จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน

-

การแก ้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข ้อบังคับของบริษัท

-

การเพิม
่ ทุน การลดทุน การออกหุ ้นกู ้ การควบหรือเลิกบริษัท

-

เรือ
่ งอืน
่ ใดตามทีก
่ ฎหมายกาหนด

โดยปั จจุบน
ั คณะกรรมการบริษัทมีขอบเขต หน ้าที่ และความรับผิดชอบ สรุปได ้ดังนี้
้ สุดรอบระยะเวลา
 จัดให ้มีการประชุมผู ้ถือหุ ้นเป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 เดือนนั บแต่วันสิน
บัญชีของบริษัท
 จัดให ้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน ้อย 3 เดือนต่อครัง้
้ สุดรอบระยะเวลาบัญ ชีข องบริษั ท ซึง่
 จัด ให ้มีก ารท างบดุล และงบกาไรขาดทุน ของบริษัท ณ วัน สิน
ผู ้สอบบัญชีตรวจสอบแล ้ว และนาเสนอต่อทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นเพือ
่ พิจารณาและอนุมัต ิ
 คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอานาจให ้กรรมการคนหนึง่ หรือหลายคน หรือบุคคลอืน
่ ใดปฏิบัตก
ิ ารอย่าง
หนึง่ อย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัทได ้ โดยอยู่ภายใต ้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจ
มอบอานาจเพือ
่ ให ้บุคคลดังกล่าวมีอานาจตามทีค
่ ณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการบริษัทเห็ นสมควร ซึง่ คณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิกเพิกถอนเปลีย
่ นแปลงหรือแก ้ไข
บุคคลทีไ่ ด ้รับมอบอานาจหรืออานาจนั น
้ ๆ ได ้เมือ
่ เห็นสมควรทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอานาจ
ให ้คณะกรรมการบริหารมีอานาจหน ้าทีใ่ นการปฏิบัตงิ านต่างๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอานาจตาม
ขอบเขตอานาจหน า้ ทีข
่ องคณะกรรมการบริห ารซึง่ การมอบอานาจนั น
้ ต ้องไม่มล
ี ักษณะเป็ นการมอบ
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อานาจทีท
่ าให ้คณะกรรมการบริหารสามารถพิจารณาและอนุมัตริ ายการทีต
่ นหรือบุคคลทีอ
่ าจมีสว่ นได ้
เสีย หรือ มีค วามขัด แย ้งทางผลประโยชน์อ น
ื่ ใดที่ท ากับ บริษั ท หรือ บริษั ทย่อ ยยกเว ้นเป็ นการอนุ มั ต ิ
รายการทีเ่ ป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ทค
ี่ ณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัตไิ ว ้แล ้ว
 กาหนดเป้ าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท ควบคุมกากับดูแลการบริหาร
และการจั ด การของคณะกรรมการบริห ารให ้เป็ นไปตามนโยบายที่ไ ด ้รั บ มอบหมาย เว ้นแต่ใ นเรื่อ ง
ดัง ต่อ ไปนี้ ทีค
่ ณะกรรมการบริษั ทต ้องได ้รั บมติอ นุ มั ตจ
ิ ากทีป
่ ระชุม ผู ้ถือ หุ ้นก่อ นการด าเนินการ อัน
ได ้แก่ เรือ
่ งทีก
่ ฎหมายกาหนดให ้ต ้องได ้รับมติอนุมัตจิ ากทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้น
 พิจารณาโครงสร ้างการบริหารงาน แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารกรรมการผู ้อานวยการและคณะกรรมการ
อืน
่ ตามความเหมาะสม
 ติดตามผลการดาเนินงานให ้เป็ นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนือ
่ ง
 กรรมการจะต ้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการ ของบริษั ท
หรือเข ้าเป็ นหุ ้นส่ว นในห ้างหุ ้นส่ว นสามั ญ หรือ เป็ นหุ ้นส่ว นไม่จ ากัด ความรั บ ผิดในห ้างหุ ้นส่วนจากัด
หรือเป็ นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นทีป
่ ระกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ น
การแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่วา่ จะทาเพือ
่ ประโยชน์สว่ นตนหรือเพือ
่ ประโยชน์ผู ้อืน
่ เว ้นแต่จะได ้
แจ ้งให ้ทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นทราบก่อนทีจ
่ ะมีมติแต่งตัง้
ั ช ้า หากมีสว่ นได ้เสียไม่วา่ โดยตรงหรือโดยอ ้อมในสัญญา
 กรรมการต ้องแจ ้งให ้บริษัท ทราบโดยไม่ชก
ทีบ
่ ริษัททาขึน
้ หรือมีการเปลีย
่ นแปลงจานวนการถือหุ ้นหรือหุ ้นกู ้ในบริษัท หรือบริษัทในเครือ

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ( Audit Committee )
่ คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด ้วย
รายชือ
่ -สกุล
ชือ

ตาแหน่ง

1. นายพิบล
ู ศักดิ์

อรรถบวรพิศาล

ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

2. นางไทศิกา

ไพรสงบ

กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

3. เรือตรีหญิงสุรี

บูรณธนิต

กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

อานาจหน้าทีข
่ องคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีข อบเขต อานาจ หน า้ ที่ และความรั บ ผิด ชอบตามทีไ่ ด ้รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท รวมทัง้ การรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท สรุปได ้ดังนี้

1. สอบทานรายงานทางการเงินอย่างถูกต ้องและเปิ ดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู ้สอบ
บั ญ ชีภ ายนอกและผู บ
้ ริห ารที่รั บ ผิด ชอบจั ด ท ารายงานทางการเงิน ทั ง้ รายไตรมาสและประจ าปี
คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให ้ผู ้สอบบัญ ชีส อบทานหรือ ตรวจสอบรายการใด ๆ ทีเ่ ห็ น ว่า
จาเป็ นและเป็ นเรือ
่ งสาคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได ้

2. สอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในทีม
่ ค
ี วามเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดย
สอบทานร่วมกับผู ้สอบบัญชีภายนอกและผู ้ตรวจสอบภายในตลอดจนพิจารณาถึงความเป็ นอิสระของ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน

3. สอบทานการปฏิบัต งิ านของบริษั ทให ้เป็ นไปตามกฎหมายว่า ด ้วยหลั กทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์
ข ้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายทีเ่ กีย
่ วข ้องกับธุรกิจหลักทรัพย์
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4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตัง้ ผู ้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู ้สอบ
บั ญ ชีโ ดยค านึง ถึง ความน่ า เชื่อ ถือ ความเพีย งพอของทรั พ ยากร และปริม าณงานตรวจสอบของ
สานั กงานตรวจสอบบัญชีนัน
้ รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรทีไ่ ด ้รั บมอบหมายให ้ทาการตรวจสอบ
บัญชีของบริษั ทรวมถึงพิจารณาความเป็ นอิสระของผู ้สอบบัญชี และมีการประชุมร่วมกับผู ้สอบบัญ ชี
อย่างน ้อยปี ละ 1 ครัง้ โดยไม่มฝ
ี ่ ายจัดการเข ้าร่วม

5. พิจารณาการเปิ ดเผยข ้อมูลของบริษัทในกรณีทเี่ กิดรายการเกีย
่ วโยงหรือรายการทีอ
่ าจมีความขัดแย ้ง
ทางผลประโยชน์ให ้มีความถูกต ้องและครบถ ้วน

6. ปฏิบัตก
ิ ารอืน
่ ใดตามทีค
่ ณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็ นชอบด ้วย เช่น
่ ง ทบทวนการ ปฏิบัตต
ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสีย
ิ ามจรรยาบรรณ
ทางธุ ร กิจ ของผู บ
้ ริ ห าร ทบทวนร่ ว มกั บ ผู บ
้ ริ ห ารของบริษั ทในรายงานส าคั ญ ๆ ที่ต ้องเสนอต่ อ
สาธารณชนตามทีก
่ ฎหมายกาหนด ได ้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ ายบริหาร เป็ นต ้น

7. จัดทารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว ้ในรายงานประจาปี ของบริษัท ซึง่
รายงานดั ง กล่า วลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายการดั ง กล่ า วควรประกอบด ้วยข ้อมู ล
ดังต่อไปนี้
-

ความเห็ นเกีย
่ วกับกระบวนการจั ดทาและการเปิ ดเผยข ้อมูลในรายงานทางการเงินข องบริษัทถึง
่ ถือได ้
ความถูกต ้อง ครบถ ้วน เป็ นทีเ่ ชือ

-

ความเห็นเกีย
่ วกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท

-

่ ว่าผู ้สอบบัญชีของบริษัทเหมาะสมทีจ
เหตุผลทีเ่ ชือ
่ ะได ้รับการแต่งตัง้ ต่อไปอีกวาระหนึง่

-

ความเห็ นเกีย
่ วกับการปฏิบัตต
ิ ามกฎหมายว่าด ้วยหลักทรั พย์และตลาดหลั กทรัพย์ ข ้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายทีเ่ กีย
่ วข ้องกับธุรกิจของบริษัท

-

ความเห็นหรือข ้อสังเกตโดยรวมทีค
่ ณะกรรมการตรวจสอบได ้รับจากการปฏิบต
ั ห
ิ น ้าที่

-

รายการทีอ
่ าจมีความขัดแย ้งทางผลประโยชน์

-

รายงานอื่น ใดที่เ ห็ น ว่ า ผู ถ้ ือ หุ น
้ และผู ล
้ งทุ น ทั่ ว ไปควรทราบ ภายใต ้ขอบเ ขตหน า้ ที่แ ละความ
รับผิดชอบทีไ่ ด ้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

8. รายงานการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให ้คณะกรรมการบริษัททราบเป็ นประจาอย่างน ้อย
ไตรมาส ละ 1 ครัง้

9. ปฏิบั ต ก
ิ ารอื่น ใดตามที่ค ณะกรรมการของบริษั ท มอบหมายด ้วยความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได ้มีการกาหนดวาระการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบของ
บริษัท ดังต่อไปนี้


ประธานกรรมการตรวจสอบ

3

ปี



กรรมการตรวจสอบ

3

ปี

ทัง้ นี้ เมือ
่ ครบวาระการดารงตาแหน่ งแล ้ว ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบทีพ
่ ้นจาก
ตาแหน่งตามวาระอาจได ้รับการแต่งตัง้ ให ้กลับเข ้าดารงตาแหน่งได ้อีก
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คณะกรรมการบริหาร (Executive Board of Director)
่ คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด ้วย
รายชือ
่ -สกุล
ชือ

ตาแหน่ง

1.

นายชูศักดิ์

ยงวงศ์ไพบูลย์

ประธานกรรมการบริหาร

2.

นางเพ็ญจันทร์

ยงวงศ์ไพบูลย์

กรรมการบริหาร

3.

นางสาวชนัญญา

ยงวงศ์ไพบูลย์

กรรมการบริหาร

ขอบเขต อานาจ หน้าทีข
่ องคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารมีขอบเขต หน ้าทีแ
่ ละความรับผิดชอบการบริหารงานในเรือ
่ งเกีย
่ วกับการดาเนินงาน
ตามปกติธุร ะและงานบริหารของบริษัท กาหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร า้ งการบริหารงาน และ
อานาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท หลักเกณฑ์ในการดาเนินธุรกิจให ้สอดคล ้องกับสภาพเศรษฐกิจ เพือ
่ เสนอให ้ที่
ประชุม คณะกรรมการบริษั ทพิจ ารณาอนุ มัต แ
ิ ละ /หรือ ให ้ความเห็ นชอบ รวมถึง การตรวจสอบและติดตามผลการ
ด าเนิน งานของบริษั ท ตามนโยบายที่กาหนด โดยปั จ จุ บั น คณะกรรมการบริห าร มีข อบเขต หน า้ ที่ และความ
รับผิดชอบ สรุปได ้ดังนี้

1. กาหนดนโยบาย กลยุทธ์ โครงสร ้างทางการเงิน และอานาจการบริหารต่างๆ เพือ
่ ให ้สอดคล ้อง
และสนับสนุนต่อสภาวะเศรษฐกิจ

2. พิจารณาให ้ความเห็นต่อแผนการดาเนินธุรกิจและการจัดสรรงบประมาณประจาปี ตามทีก
่ รรมการ
ผู ้จัดการเสนอมา เพือ
่ นาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

3. กากับดูแลและติดตามผลการดาเนินงานของบริษัทให ้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
ภาวะของธุรกิจเพือ
่ ประโยชน์ตอ
่ การบริหารกิจการและการดาเนินธุรกิจของบริษัทให ้เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์และข ้อบังคับของบริษัท

4. ดาเนินการอืน
่ ๆ ตามทีค
่ ณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
5. มีอานาจในการพิจารณาตัดสินใจดาเนินการกับธนาคารในธุรกิจปกติของบริษัท

เช่น

การกู ้ยืมเงิน

รวมถึงการให ้หลักประกันต่างๆ กับธนาคาร เป็ นต ้น

6.

มีอ านาจในการอนุ มั ต ค
ิ ่า ใช ้จ่ า ยเพื่อ ธุ ร กรรมตามปกติข องบริษั ท เช่น ค่า ใช ้จ่ า ยด าเนิน งาน และ
ค่าใช ้จ่ายในการขายและบริหาร โดยมีวงเงินการอนุมัตริ ายการดังกล่าวต่อครัง้ ไม่เกินกว่ารายการละ 50
ล ้านบาท หรือตามวงเงินทีค
่ ณะกรรมการกาหนด

7. จัด สรรเงิน บ าเหน็ จรางวัล ซึง่ ได ้รั บ อนุ มัต จ
ิ ากคณะกรรมการบริษัท แล ้ว แก่พ นั กงานหรือ ลูก จ ้างของ
บริษัท หรือบุคคลใดๆ ทีก
่ ระทากิจการให ้บริษัท
ทัง้ นีค
้ ณะกรรมการบริหารอาจมอบอานาจหน ้าทีใ่ ห ้พนั กงานระดับบริหารของบริษัทมีอานาจกระทาการ
ในเรื่อ งใดเรื่อ งหนึ่ง หรือ หลายเรื่อ งตามทีค
่ ณะกรรมการบริห ารเห็ น สมควรได ้ การมอบอานาจดัง กล่า วข ้างต ้น
คณะกรรมการบริหารจะต ้องปฏิบต
ั ต
ิ ามข ้อกาหนดและระเบียบวาระต่าง ๆ ทีไ่ ด ้รับอนุมัตจ
ิ ากคณะกรรมการบริษัทใน
แต่ละครัง้ และต ้องไม่อนุมัตริ ายการใด ๆ ทีต
่ นเองหรือบุคคลทีอ
่ าจมีความขัดแย ้งทางผลประโยชน์ มีสว่ นได ้เสีย
หรืออาจมีความขัดแย ้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอืน
่ ใดกับบริษัทและบริษัทย่อย และจะต ้องนาเสนอรายการ
ดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพือ
่ ให ้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
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นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได ้มีก ารกาหนดวาระการดารงตาแหน่ ง ของคณะกรรมการบริห ารของ
บริษัท ดังต่อไปนี้


ประธานกรรมการบริหาร

3

ปี



กรรมการบริหาร

3

ปี

คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ
้ ริหาร
่ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู ้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด ้วย
รายชือ
่ -สกุล
ชือ

ตาแหน่ง

1.

นางเพ็ญจันทร์

ยงวงศ์ไพบูลย์

ประธานคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ

2.

นางไทศิกา

ไพรสงบ

กรรมการ

3.

นางสาวชนัญญา

ยงวงศ์ไพบูลย์

กรรมการ

ขอบเขต อานาจ หน้าทีข
่ องคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ
้ ริหาร
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนฯ มีขอบเขต หน ้าทีส
่ รุปได ้ดังนี้

1. กาหนดนโยบาย และหลักเกณฑ์ เพือ
่ เสนอคณะกรรมการบริษัท ในเรือ
่ งดังนี้
- วิธก
ี ารในการสรรหากรรมการ และกรรมการผู ้จัดการ
- วิธก
ี ารจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อน
ื่ ทีจ
่ ่ายให ้แก่คณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู ้จัดการ
่ บุคคลทีม
2. คัดเลือกและเสนอชือ
่ ค
ี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม เพือ
่ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาดังนี้
- กรรมการ
- กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆทีไ่ ด ้รับมอบอานาจ หน ้าที่ และความรับผิดชอบโดยตรงจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ
-กรรมการผู ้จัดการและรองกรรมการผู ้จัดการ สาหรับตาแหน่งรองกรรมการผู ้จัดการ มอบหมายให ้
กรรมการผู ้จัดการพิจารณาเบือ
้ งต ้นเพือ
่ เสนอคณะกรรมการสรรหา ให ้ความเห็นชอบและเสนอ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

3. ดูแลให ้คณะกรรมการบริษัท มีขนาดองค์ประกอบทีเ่ หมาะสมกับองค์กร รวมทัง้ การปรับเปลีย
่ นให ้
สอดคล ้องกับสภาพแวดล ้อมทีเ่ ปลีย
่ นแปลงไป

4. ดูแลให ้กรรมการและกรรมการผู ้จัดการ ได ้รับค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสมกับหน ้าทีแ
่ ละความรับผิดชอบที่
ได ้รับหมอบหมาย

5. กาหนดแนวทาง นาเสนอ และให ้ความเห็นชอบผลการประเมินการปฏิบต
ั งิ านของกรรมการ
ผู ้อานวยการเพือ
่ พิจารณาปรับค่าตอบแทนและการจ่ายเงินรางวัลจูงใจประจาปี

6. ติดตามการทาแผนสืบทอดตาแหน่งงาน ของตาแหน่ง กรรมการผู ้จัดการและรองกรรมการผู ้จัดการ
เสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอย่างน ้อยปี ละ 1 ครัง้
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7. รายงานผลการปฏิบัตงิ านต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน ้อยปี ละ 1 ครัง้
8. ดาเนินการอืน
่ ๆตามทีค
่ ณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ี่ ง
คณะกรรมการบริหารความเสย
่ คณะกรรมการบริหารความเสีย
่ ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด ้วยคณะกรรมการบริษัทและผู ้บริหาร
รายชือ
ดังนี้
่ -สกุล
ชือ

ตาแหน่ง

1.

นายชูศักดิ์

ยงวงศ์ไพบูลย์

่ ง
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย

2.

นางไทศิกา

ไพรสงบ

กรรมการ

3.

นางเพ็ญจันทร์

ยงวงศ์ไพบูลย์

กรรมการ

่ ง
ขอบเขต อานาจ หน้าทีข
่ องคณะกรรมการบริหารความเสีย
่ ง มีขอบเขต หน ้าทีส
คณะกรรมการบริหารความเสีย
่ รุปได ้ดังนี้

1. กากับดูแลให ้หน่วยงานต่างๆกาหนดแผนและดาเนินงานตามแผนการจัดการความเสีย่ ง
่ งขององค์กร และวางมาตรการ
2. ให ้คาปรึกษา และอนุมัตห
ิ ลักการสาหรับการวางแผนบริหารความเสีย
ในการควบคุมทีเ่ หมาะสม

3. รับผิดชอบในการประเมินความเสีย่ ง

จัดทาและกากับดูแลการดาเนินการตามแผนการจัดการความ

่ งในระดับองค์กร
เสีย

4. เสนอเรือ
่ งแก่คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท ให ้มีการกาหนดทิศทาง วางกลยุทธ์
่ ง กาหนดกรอบความเสีย
่ งทีย
บริหารความเสีย
่ อมรับได ้ เพือ
่ การพิจารณาทบทวน หรือ อนุมัต ิ
่ งพร อ้ มทั ง้ รายงานผลแก่ค ณะ
5. จั ด ให ้มีก ารประชุม ทบทวนผลการด าเนิน งานการบริห ารความเสีย
กรรมการบริหารหรือคณะกรรมการบริษัท

ผูบ
้ ริหาร
่ ผู ้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด ้วย
รายชือ
่ -สกุล
ชือ

ตาแหน่ง

1.

นายชูศักดิ์

ยงวงศ์ไพบูลย์

กรรมการผู ้จัดการ

2.

นางเพ็ญจันทร์

ยงวงศ์ไพบูลย์

รองกรรมการผู ้จัดการ

3.

นางสาวชนัญญา

ยงวงศ์ไพบูลย์

กรรมการ

4.

นายชิดชนก

โท ้มะวงศ์

ผู ้ช่วยรองกรรมการผู ้จัดการ/รักษาการผู ้จัดการโรงงาน

5.

นางวันนารี

ทิพย์สวุ รรณ

ผู ้อานวยการฝ่ ายบัญชี-การเงิน
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ขอบเขต อานาจหน้าทีข
่ องกรรมการผูจ
้ ัดการ
ขอบเขต หน า้ ที่แ ละความรั บ ผิด ชอบของกรรมการผู ้จั ด การในการบริห ารงานในเรื่อ งเกี่ย วกั บ การ
ดาเนินงานตามปกติธรุ ะและงานบริหารของบริษัท สรุปได ้ดังนี้

1. ให ้มีอานาจตัด สิน ใจในเรื่องการด าเนิน งานทีส
่ าคัญ ของบริษั ท โดยก าหนดขอบเขต ประเภท หรือ
ขนาดของภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทางและนโยบายของบริษัทภายในขอบอานาจทีไ่ ด ้รับมอบหมาย
รวมถึงการกากับดูแลการดาเนินงานโดยรวม ผลผลิต ความสัมพั นธ์กับลูกค ้า และต ้องรั บผิดชอบต่อ
คณะกรรมการ
้ จัดจ ้าง โดยการจัดซือ
้ วัต ถุดบ
2. พิจารณาเรื่องการจัดซือ
ิ ในการผลิตครั ง้ ละจานวนไม่เ กิน 10,000 ตัน
หากเกินจากจานวนทีส
่ ามารถอนุ มัตใิ ห ้นาเสนอเพือ
่ ขออนุ มัตต
ิ อ
่ ทีป
่ ระชุมคณะกรรมการบริหารต่อไป
ตลอดจนเรื่ อ งการลงทุ น ขยายงาน รวมถึง การซื้อ ขายสิน ทรั พ ย์ถ าวรของบริ ษั ท เพื่ อ เสนอต่ อ
คณะกรรมการบริษัท

3. มีอานาจกระทาการและแสดงตนเป็ นตัวแทนของกิจการต่อบุคคลภายนอกในกิจการทีเ่ กีย
่ วข ้องและ
เป็ นประโยชน์ตอ
่ กิจการ

4. พิจารณาเรื่องการระดมทุนของบริษัทเพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท
ตามลาดับ

5. อนุมัตก
ิ ารแต่งตัง้ ทีป
่ รึกษาด ้านต่าง ๆ ทีจ
่ าเป็ นต่อการดาเนินงานของกิจการ
6. ดาเนินกิจการทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการบริหารงานโดยทัว่ ไปของกิจการ
7. พิจารณาอนุ มัตแ
ิ ผนการปฏิบัตข
ิ องแต่ละฝ่ ายงานของบริษัท และพิจารณาอนุ มัตค
ิ าขอจากฝ่ ายงาน
ต่าง ๆ ของบริษัททีเ่ กินอานาจสัง่ การของฝ่ ายงานนัน
้
ทัง้ นี้ การมอบอานาจดังกล่าวข ้างต ้น กรรมการผู ้จัดการจะต ้องปฏิบัตต
ิ ามข ้อกาหนดและระเบียบวาระ
ต่าง ๆ ทีไ่ ด ้รับอนุมัตจ
ิ ากคณะกรรมการบริษัทในแต่ละครั ง้ และต ้องไม่อนุ มัตริ ายการใด ๆ ทีต
่ นเองหรือบุคคลที่
อาจมีความขัดแย ้งทางผลประโยชน์ มีสว่ นได ้เสีย หรืออาจมีความขัดแย ้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอืน
่ ใดกับ
บริษั ทและบริษัทย่อ ย และจะต ้องเปิ ดเผยรายการดัง กล่าวต่อ คณะกรรมการบริษัท เพื่อให ้คณะกรรมการบริษั ท
พิจ ารณาการอื่น ใดนอกเหนื อ จากที่ก ล่า วมาข ้างต ้น กรรมการผู ้จั ด การไม่ ส ามารถกระท าได ้ เว ้นแต่จ ะได ้รั บ
มอบหมายจากทีป
่ ระชุมคณะกรรมการบริษัทเป็ นคราว ๆ ไป
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ค่าตอบแทนกรรมการทีเ่ ป็นต ัวเงิน ในปี 2559
ในการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจาปี 2559 เมือ
่ วันที่ 28 เมษายน 2559 ทีผ
่ ่านมา ทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นมีมติ
อนุมัตเิ งินค่าตอบแทน ของคณะกรรมการบริษัทในวงเงิน 4,000,000.- บาท ซึง่ เป็ นอัตราเดียวกันกับปี 2558 โดย
บริษัทฯ ได ้จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัททีม
่ ใิ ช่ผู ้บริหาร 4 ท่านคือ

่ -นามสกุล
ชือ

้ ประชุม(บาท) 2558
ค่าเบีย

้ ประชุม(บาท) 2559
ค่าเบีย

480,000

360,000

เรือตรีหญิงสุรี บูรณธนิต

180,000

180,000

3

นางไทศิกา

180,000

180,000

4

นายพิบล
ู ศักดิ์ อรรถบวรพิศาล

270,000

360,000

1

นายวีระชัย

2

สุธรี ชัย

ไพรสงบ

คณะกรรมการของบริษัทอีก 3 ท่าน (ในปี 2558 ) และ 3 ท่าน (ในปี 2559) ไม่มก
ี ารจ่ายค่าตอบแทน
ในฐานะกรรมการ เนือ
่ งจากกรรมการทัง้ 3 ท่านเป็ นผู ้บริหาร ดังนัน
้ จึงได ้รับค่าตอบแทนในฐานะผู ้บริหาร
รายละเอียดดังนี้
หน่วย : พ ันบาท
รายละเอียด

ปี 2558

ปี 2559

เงินเดือนและโบน ัส

เงินเดือนและโบน ัส

5,653.50

7,594.50

ผู ้บริหาร (ปี 58= 3 คน ปี 59 = 3 คน )

2,954.50

3,933.25

รวม

8,608.00

11,527.75

กรรมการบริษัท – ทีเ่ ป็ นผู ้บริหาร

(ปี 58= 3 คน ปี 59 = 3 คน )

ค่าตอบแทนอืน
่ สาหร ับกรรมการและผูบ
้ ริหาร
- ไม่ม ี -
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บุคลากร
จานวนพนั กงานทัง้ หมดของบริษัท และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2559 มีจานวน
้ 325 คน และ 329 คน (ไม่รวมผู ้บริหาร) ประกอบด ้วยพนักงานตามสายงานดังนี้
ทัง้ สิน
ฝ่าย

จานวนพน ักงานประจา(คน) 2558

จานวนพน ักงานประจา(คน) 2559

1. ฝ่ ายสานั กงาน

123

77

2. ฝ่ ายโรงงาน

202

252

325

329

รวม

ทัง้ นีใ้ นระยะเวลา 3 ปี ทผ
ี่ ่านมา บริษัทไม่มข
ี ้อพิพาทด ้านแรงงานใดๆ

ค่าตอบแทนพน ักงาน
ค่าตอบแทนรวมของพนักงานทีไ่ ม่ใช่ผู ้บริหารของบริษัท และบริษัทย่อย (รวมเข ้าออกระหว่างปี ) ในปี

2558 และ 2559 เป็ นจานวน 95.39 ล ้านบาท และ 110.16 ล ้านบาทตามลาดับ โดยเป็ นค่าตอบแทนในรูป
เงินเดือน โบนัส ค่าแรง ค่าล่วงเวลา ค่าครองชีพ และเงินสมทบกองทุนสารองเลีย
้ งชีพ

นโยบายการพ ัฒนาบุคลากร

บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาพนักงาน ดังนี้


โครงการสนั บ สนุ นเพื่อ เพิม
่ ประสิทธิภ าพของการท างานของพนั กงานของบริษัท :

มีการจั ดอบรม

ภายใน และการส่งอบรมภายนอกอย่างสมา่ เสมอ เพือ
่ นามาความรู ้และประสบการณ์นามาปรับใช ้ในการ
ทางานในส่วนทีร่ ับผิดชอบ


โครงการสอนงานให ้กับพนั กงานใหม่ : มีระบบการถ่ายทอดงานแบบพีเ่ ลีย
้ งให ้กับพนั กงานที่เพิง่ เข ้า
ทางานใหม่ โดยให ้พนั กงานรุ่นเก่าเป็ นพีเ่ ลีย
้ งสอนงานให ้กับพนั กงานรุ่นใหม่ในการเรียนรู ้งาน ซึง่ จะ
ทาให ้พนั กงานของบริษั ทสามารถปฏิบัตห
ิ น ้าทีข
่ องตนได ้อย่า งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อีก ทัง้
ั ยภาพในการแข่งขันทัง้ ในระดับประเทศและภูมภ
สามารถพัฒนาองค์กรให ้มีศก
ิ าค



นโยบายในการให ้ผลตอบแทนกับพนั กงานในอัตราทีเ่ หมาะสมเพือ
่ จูงใจและรักษาให ้พนั กงานทางาน
กับบริษัทในระยะยาว



โครงการให ้ผลตอบแทนแก่พนั กงานทีแ
่ นะนาเพือ
่ นพนั กงานทีย
่ ังไม่เคยทางานกับบริษัทมาก่อนเพื่อ
สร ้างแรงจูงใจในการแนะนาและชักชวนเพือ
่ น ญาติพน
ี่ ้องมาปฏิบต
ั งิ านให ้บริษัท



นโยบายทีเ่ กีย
่ วข ้องกับสวัสดิการและสภาพแวดล ้อมในการทางานของพนั กงานของบริษัทตามความ
เหมาะสม
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ี่ ง
ปัจจ ัยความเสย
ี่ งในการประกอบธุรกิจ
1. ความเสย


ี่ งจากการผ ันผวนทางด้านปริมาณ
ความเสย
โดยภาพรวมของอุตสาหกรรมเหล็ก ในประเทศในปี รอบปี ทีผ
่ ่านมาดีขน
ึ้ กว่าปี ก่อน ซึง่ อุตสาหกรมเหล็กเป็ น

อุตสาหกรรมหนึ่งทีป
่ ริมาณการใช ้เพิม
่ ขึน
้ แต่ในธุร กิจอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศ รวมถึงอุตสาหกรรมต่อเนื่อ ง
ยังคงเกีย
่ วเนื่องกับนโยบายของรั ฐ และเอกชน ดังนั น
้ นโยบายภาครั ฐ และเอกชน จึงเป็ นตัวแปรอย่างหนึง่ ทีอ
่ าจ
ส่งผลทางด ้านปริมาณการใช ้เหล็กในประเทศ



ี่ งจากการผ ันผวนของราคาว ัตถุดบ
ความเสย
ิ
บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได ้จากการจาหน่ ายเหล็กแผ่นรีดร ้อนชนิดม ้วน และเหล็กแปรรูปทีเ่ ป็ นผลิตภัณฑ์

จากเหล็กแผ่นรีดร ้อนชนิดม ้วน คิดเป็ นร ้อยละ2.68 วัตถุดบ
ิ SLAB ร ้อยละ 31.70และเหล็กประเภทอืน
่ ร ้อยละ
65.62 ของรายได ้รวมของบริษัทและบริษัทย่อย ซึง่ ผลิตภัณฑ์เหล็กทีจ
่ าหน่ายนั น
้ ในปี 2559 ทีผ
่ ่านมา มูลค่าของ
วัต ถุเ หล็ ก คิด เป็ นร ้อยละ 35.15 ซึง่ มีก ารเปลีย
่ นแปลงของราคาตามภาวะราคาตลาดโลก และปั จ จั ย อืน
่ ๆ ที่ม ี
ผลกระทบต่อราคา เช่น อัตราแลกเปลีย
่ น อัตราภาษี นาเข ้า และอืน
่ ๆ รวมถึงปริมาณการนาเข ้าเหล็กจากประเทศจีน
จานวนมากส่งผลกระทบต่อราคาสินค ้าภายในประเทศ ทาให ้ต ้นทุนของวัตถุดบ
ิ ของบริษัทและบริษัทย่อยมีความ
่ งหาก
ผันผวนตามภาวะของราคาเหล็กในประเทศและทัว่ โลกตลอดเวลา ซึง่ บริษัทและบริษัทย่อยอาจเกิดความเสีย
ไม่สามารถปรับราคาขายสินค ้าตามต ้นทุนทีเ่ ปลีย
่ นแปลงได ้
อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการติดตามความเคลือ
่ นไหวของราคาวัตถุดบ
ิ อย่างใกล ้ชิด เพือ
่ ใช ้เป็ นแนวทางในการ
้ วัตถุดบ
บริหารจัดการสั่งซือ
ิ ให ้สอดคล ้องกับปริมาณความต ้องการของสินค ้าจากลูกค ้าของบริษัทและบริษัทย่อย
รวมถึงการกาหนดราคาขายสินค ้าของบริษัทและบริษัทย่อยนั น
้ จะพิจารณาต ้นทุนขายควบคูก
่ ับราคาตลาดและทา
การปรับราคาขายสินค ้าตามราคาวัตถุดบ
ิ และจากการทีบ
่ ริษัทได ้ร่วมลงทุนกับบริษัทร่วมทุน เพื่อทาการผลิตเหล็ก
ม ้วนหน ้าแคบ ทาให ้บริษัทสามารถบริหารจัดการวัตถุดบ
ิ และสินค ้าสาเร็จรูปได ้อย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้ นี้ปริมาณการ
่ งด ้านสินค ้า
นาเข ้าเหล็กม ้วนของบริษัทลดลง เพื่อรองรั บวัตถุด บ
ิ จากบริษัทร่วมลงทุน พร ้อมทัง้ บริหารความเสีย
คงเหลือให ้อยู่ในปริมาณทีเ่ หมาะสม และผลัดดันสินค ้าไปยังผู ้บริโภคมากขึน
้ เพือ
่ เป็ นการระบายสินค ้าคงเหลือให ้
เร็วทีส
่ ด
ุ

ี่ งด้านการบริหาร การจ ัดการ
2. ความเสย


ี่ งจากการให้เครดิตลูกค้า
ความเสย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีลก
ู หนีค
้ งค ้าง 811.90 ล ้านบาท คิดเป็ นอัตราร ้อยละ 15.89 ของรายได ้รวม

ของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2559 มีระยะเวลาในการเก็บหนี้เฉลีย
่ ที่ 54 วัน ลูกหนี้ทม
ี่ ย
ี อดค ้างชาระโดยยังไม่ถงึ
กาหนดชาระเงิน 345.56 ล ้านบาท ค ้างชาระไม่เกิน 90 วัน จานวน 335.01 ล ้านบาท รวมเป็ น 680.57 ล ้านบาทคิด
เป็ นอัตราร ้อยละ 13.32 ของยอดลูกหนีส
้ ท
ุ ธิ
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่ งจากการทีล
บริษัทและบริษั ทย่อยอาจเกิดความเสีย
่ ูก ค ้าไม่สามารถชาระค่าสินค ้าตามเงือ
่ นไขทีต
่ กลงไว ้ได ้
หรือชาระเงินล่าช ้ากว่าระยะเวลาทีต
่ กลงไว ้ ซึง่ อาจทาให ้บริษัทฯ ประสบปั ญหาสภาพคล่อง หรือเกิดความสูญเสีย
ทางการเงิน
อย่างไรก็ตามบริษัทและบริษัทย่อยมีข ้อปฏิบต
ั ใิ นการพิจารณาให ้เครดิตแก่ลก
ู ค ้า กล่าวคือ พิจารณาจากประวัต ิ
ลูก ค ้า การจ่า ยช าระหนี้ และการจ ากัด วงเงิน การให ้เครดิต อีก ทัง้ บริษั ทยั ง มีก ลุ่ม ฐานลูก ค ้าทีห
่ ลากหลายและมี
้ ทัง้ นี้เพือ
จานวนมากราย โดยบริษัทฯมิได ้ให ้เครดิตและวงเงินกับลูกค ้ารายใด หรือกลุม
่ ใดเป็ นกรณีพเิ ศษทัง้ สิน
่ เป็ น
่ งใด ๆ ทีอ
การป้ องกันความเสีย
่ าจเกิดขึน
้



ี่ งจากอ ัตราดอกเบีย
้
ความเสย
ิ ระยะสัน
้ ค ้างชาระทัง้ สิน
้ 1,838.56 ล ้านบาท และ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีห นี้สน

่ เพือ
เป็ นหนี้ทเี่ กิดจากการกู ้ยืมจากสถาบันการเงินเป็ นจานวน 1207.85 ล ้านบาท ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นสินเชือ
่ การค ้าใน
ี และ ตัว๋ สัญญาใช ้เงิน มีอต
รูปแบบของ ทรัสต์รซ
ี ท
ั ราดอกเบีย
้ ตัง้ แต่ร ้อยละ 1.02 ถึงร ้อยละ 2.75ต่อปี และมีกาหนด
้ สินค ้าจากโรงงานผู ้ผลิตเหล็ก และหากอัตรา
ชาระ ระหว่าง 1-6 เดือน เพือ
่ ใช ้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนสาหรับการสัง่ ซือ
ดอกเบีย
้ ในประเทศมีปรับเพิม
่ ขึน
้ จะทาให ้ต ้นทุนค่าใช ้จ่ายด ้านดอกเบีย
้ ของบริษัทสูงขึน
้ อาจจะส่งผลกระทบต่อผล
การดาเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยได ้
ในปี ทีผ
่ ่านมา บริษัทมีต ้นทุนทางการเงิน(ดอกเบีย
้ )อยู่ท ี่ 25.47 ล ้านบาท คิดเป็ นร ้อยละ 0.50 ของรายได ้
่ เพื่อการค ้าจากการนาเข ้าวัตถุดบ
จากการขายและบริการ ซึง่ มาจากดอกเบีย
้ สินเชือ
ิ และจากสภาวะเศรษฐกิจทีม
่ ี
แนวโน ม
้ ของภาวะเงิน ฝื ด ผู บ
้ ริห ารเชื่อ ว่า ไม่ ม ีผ ลกระทบต่อ อั ต ราดอกเบี้ย และจะไม่ เ กิด ผลกระทบอย่ า งเป็ น
สาระสาคัญ ต่อผลการดาเนินงานและกระแสเงินสดของกิจการ



ี่ งจากอ ัตราแลกเปลีย
ความเสย
่ น
้ สินค ้าจากต่างประเทศคิดมูลค่าประมาณร ้อยละ 39.34 ของมูลค่าที่
ในปี 2559 บริษัทมีมูลค่าการสัง่ ซือ

้ ทัง้ หมด โดยเป็ นการสัง่ ซือ
้ ในเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐและเงินสกุลยูโร จึงทาให ้บริษัทมีความเสีย
่ งจากการผัน
สัง่ ซือ
ผวนของอัตราแลกเปลีย
่ น

บริษัทได ้ใช ้ตราสารอนุพันธ์เพือ
่ ลดความไม่แน่นอนของกระแสเงินสดในอนาคตทีเ่ กิด

่ ง คือ การทา
จากการเปลีย
่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย
่ นเงินตราต่างประเทศ โดยใช ้กลยุทธ์ในการป้ องกันความเสีย
้ ขายอัตราแลกเปลีย
ั ญาคงค ้าง จานวน
สัญญาซือ
่ นไว ้ล่วงหน ้าตามความเหมาะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีสญ
ิ ทีย
่ ง จานวน 3.8
0.7 ล ้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ และ 0.07 ล ้านเหรียญยูโร และมีหนีส
้ น
่ ังไม่ได ้ป้ องกันความเสีย
่ งในช่วงเวลาที่
ล ้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ และ 0.2 ล ้านหรียญยูโร โดยทางบริษัทจะดาเนินการป้ องกันความเสีย
เหมาะสมโดยให ้มีผลกระทบกับงบการเงินน ้อยทีส
่ ด
ุ
้ สินค ้าจากต่างประเทศอย่างต่อเนือ
บริษัทยังคงต ้องสัง่ ซือ
่ ง

ดังนัน
้

บริษัทจะยังคงรักษานโยบายลด

่ งในอัตราแลกเปลีย
้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน ้าตามความ
ผลกระทบจากความเสีย
่ นจากการทาสัญญาซือ
เหมาะสมต่อไป
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ิ ทีใ่ ชใ้ นการประกอบธุรกิจ
ทร ัพย์สน
ิ ถาวรหลักทีใ่ ช ้ในการประกอบธุรกิจ ดังนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีทรัพย์สน
หน่วย : ล ้านบาท
ิ
ประเภท/ล ักษณะทร ัพย์สน

ล ักษณะกรรมสิทธิ์

มูลค่าตาม

ภาระผูกพ ัน

บ ัญชี

1. ทีด
่ น
ิ
-เนือ
้ ที่ 16 ไร่ 3 งาน 5 ตารางวา

บริษัทเป็ นเจ ้าของ

147.51

ทีต
่ งั ้ : เลขที่ 55, 55/1 หมู่ 2 ซอยวัดหนาม

(1).จดจานองวงเงิน 400
ล ้านบาท

แดง ถนนศรีนครินทร์ ตาบลบางแก ้ว อาเภอ
บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
-เนือ
้ ที่ 99 ไร่ 72 ตารางวา*

บริษัทเป็ นเจ ้าของ

49.12

(2).จดจานองวงเงิน 600
ล ้านบาท

ทีต
่ งั ้ เลขที่ 90/1 หมูท
่ ี่ 10 ตาบลสระสีเ่ หลีย
่ ม
อาเภอพนั สนิคม จังหวัดชลบุรี
-เนือ
้ ที่ 85 ไร่ 69 ตารางวา**

บริษัทเป็ นเจ ้าของ

42.18

ไม่ม ี

บริษัทเป็ นเจ ้าของ

8.46

ไม่ม ี

เป็ นของบริษัท STC

25.64

(3).จดจานองวงเงิน 250

ทีต
่ งั ้ เลขที่ 90/1 หมูท
่ ี่ 10 ตาบลสระสีเ่ หลีย
่ ม
อาเภอพนั สนิคม จังหวัดชลบุรี

-เนือ
้ ที่ 17 ไร่ 34 ตารางวา
ทีต
่ งั ้ เลขที่ 90/1 หมูท
่ ี่ 10 ตาบลสระสีเ่ หลีย
่ ม
อาเภอพนั สนิคม จังหวัดชลบุรี
-เนือ
้ ที่ 3 ไร่ 82 ตารางวา
ทีต
่ งั ้ : เลขที่ 6/10 หมู่ 1 ซอยวัดหนามแดง

ล ้านบาท

ถนนศรีนครินทร์ ตาบลบางแก ้ว อาเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ

2. อาคารโรงงาน 3 แห่ง
1. อาคารโรงงานของบริษัท

บริษัทเป็ นเจ ้าของ

37.89

ทีต
่ งั ้ : เลขที่ 55, 55/1 หมู่ 2 ซอยวัดหนาม

(1).จดจานองวงเงิน 400
ล ้านบาท

แดง ถนนศรีนครินทร์ ตาบลบางแก ้ว อาเภอ
บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

2. อาคารโรงงานชลบุรข
ี องบริษัท* *
ทีต
่ งั ้ เลขที่ 90/1 หมูท
่ ี่ 10 ตาบลสระสีเ่ หลีย
่ ม
อาเภอพนั สนิคม จังหวัดชลบุรี

บริษัทเป็ นเจ ้าของ

184.26

(2).จดจานองวงเงิน 600
ล ้านบาท
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หน่วย : ล ้านบาท
ิ
ประเภท/ล ักษณะทร ัพย์สน

ล ักษณะกรรมสิทธิ์

มูลค่าตาม

ภาระผูกพ ัน

บ ัญชี

2.

อาคารโรงงาน 3 แห่ง

3. อาคารโรงงานของบริษัทย่อย

เป็ นของบริษัท STC

13.58

ทีต
่ งั ้ : เลขที่ 6/10 หมู่ 1 ซอยวัดหนามแดง

(3).จดจานองวงเงิน 250
ล ้านบาท

ถนนศรีนครินทร์ ตาบลบางแก ้ว อาเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ

360.41

ไม่มภ
ี าระผูกพัน

เป็ นของบริษัท STC

0.78

ไม่มภ
ี าระผูกพัน

5. ยานพาหนะ

บริษัทเป็ นเจ ้าของ

10.98

ไม่มภ
ี าระผูกพัน

6. เครือ
่ งตกแต่งและเครือ
่ งใช ้สานั กงาน

บริษัทเป็ นเจ ้าของ

7.06

ไม่มภ
ี าระผูกพัน

7. เครือ
่ งตกแต่งและเครือ
่ งใช ้สานั กงาน

เป็ นของบริษัท STC

0.02

ไม่มภ
ี าระผูกพัน

8. เครือ
่ งจักรระหว่างติดตัง้

บริษัทเป็ นเจ ้าของ

145.26

ไม่มภ
ี าระผูกพัน

9. เครือ
่ งจักรระหว่างติดตัง้

เป็ นของบริษัท STC

0.00

ไม่มภ
ี าระผูกพัน

3. เครือ
่ งจักร

บริษัทเป็ นเจ ้าของ

4. เครือ
่ งจักร

รวม

1,033.15

นโยบายการลงทุนและการบริหารงานในบริษท
ั ย่อยและบริษท
ั ร่วม
นโยบายการลงทุนของบริษัท คือ บริษัทจะพิจารณาลงทุนในธุรกิจทีเ่ กือ
้ หนุนและเอือ
้ ประโยชน์ตอ
่ การทา
ธุรกิจของบริษัทหรือเป็ นธุรกิจซึง่ อยู่ในอุตสาหกรรมทีม
่ แ
ี นวโน ้มเจริญเติบโตและจะคานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่
ได ้รับจากการลงทุนเป็ นสาคัญ และบริษัทจะควบคุมดูแลโดยจะส่งกรรมการเข ้าไปเป็ นตัวแทนตามสัดส่วนการถือ
หุ ้น และหากเป็ นบริษัทร่วม บริษัทจะส่งตัวแทนจากบริษัทเข ้าไปเป็ นกรรมการในบริษัทนั น
้ ๆ ทัง้ นี้จานวนตัวแทน
จากบริษัททีเ่ ข ้าไปเป็ นกรรมการจะขึน
้ อยูก
่ น
ั สัดส่วนการถือหุ ้นของบริษัท
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รายงานการปฏิบ ัติตามหล ักการกาก ับดูแลกิจการทีด
่ ี
คณะกรรมการบริษัท เอเซีย เมทัล จากัด (มหาชน) ( “บริษัท”) ตระหนั กดีว่าการกากับดูแลกิจการทีด
่ ี
่ ถือ
เป็ นปั จจัยพืน
้ ฐานสาคัญในการยกระดับมาตรฐานการดาเนินงานของบริษัทให ้เกิดความโปร่งใส เพิม
่ ความน่าเชือ
ให ้แก่ผู ้ถือหุ ้น ผู ้ลงทุน และผู ้เกีย
่ วข ้องทุก ราย ตลอดจนเป็ นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ของกิจการ
ดังนั น
้ คณะกรรมการบริษัทจึงได ้จัดให ้มีนโยบายเกีย
่ วกับการกากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของบริษัททีเ่ ป็ น
ลายลักษณ์อก
ั ษร สอดคล ้องกับหลักการกากับดูแลกิจการทีด
่ ส
ี าหรับบริษัท จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจเพือ
่ ให ้กรรมการ ผู ้บริหาร และพนั กงานของบริษัทได ้ยึดถือปฏิบัตภ
ิ ายใต ้
นโยบายการบริหารองค์กรทีด
่ ม
ี ค
ี วามรั บผิดชอบต่อผู ้เกีย
่ วข ้องทางธุรกิจทัง้ พนั กงาน ลูกค ้าและผู ้ถือหุ ้น ตลอดจน
การเกือ
้ กูลสังคมอย่างจริงจัง โดยมีหน่วยงานเลขานุการบริษัทซึง่ เป็ นหน่วยงานกากับการปฏิบัตงิ านทาหน ้าทีด
่ แ
ู ล
ให ้บริษั ท กรรมการ และผู ้บริห ารปฏิบัตใิ ห ้ถูกต ้องตามกฎข ้อบัง คับ ต่า งๆ ของตลาดหลัก ทรั พ ย์ฯ ก.ล.ต. พรบ.
บริษัทมหาชน รวมทัง้ กฎหมายอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้อง ซึง่ ในปั จจุบน
ั บริษัทได ้มีการปฏิบัตต
ิ ามหลักการดังกล่าวดังต่อไปนี้
หมวดที่ 1 สิทธิของผูถ
้ อ
ื หุน
้
1.1 การแต่งตงคณะกรรมการ
ั้
ตามข ้อบังคับของบริษัท ได ้กาหนดไว ้ว่า ในการแต่งตัง้ คณะกรรมการบริษัท ให ้ทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นเลือกตัง้
กรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธก
ี ารดังต่อไปนี้

(1) ผู ้ถือหุ ้นคนหนีง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุ ้นต่อหนึง่ เสียงตามจานวนหุ ้นทีต
่ นถือ
(2) ผู ้ถือหุ ้นแต่ละคนจะต ้องใช ้คะแนนเสียงทีม
่ อ
ี ยู่ทัง้ หมดตาม (1) เลือกตัง้ บุคคลคนเดียวหรือหลายคน
เป็ นกรรมการได ้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให ้แก่ผู ้ใดมากน ้อยเพียงใดไม่ได ้

(3) บุคคลซึง่ ได ้รับคะแนนสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผู ้ได ้รับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการ
ทีจ
่ ะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นั น
้ ในกรณีทบ
ี่ ค
ุ คลซึง่ ได ้รับการเลือกตัง้ ในลาดับถัดลงมามีคะแนน
เสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการทีจ
่ ะพึงมี หรือจะพึงเลือกตัง้ ในครั ง้ นั น
้ ให ้ผู ้เป็ นประธานเป็ นผู ้ออก
้ าด
เสียงชีข
ิ ธิออก
นอกจากนี้ในการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจาปี ทีผ
่ ่านมา บริษัทได ้เปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถือหุ ้นทีม
่ ส
ี ท
เสียงลงคะแนนสามารถเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล

1.2 สิทธิเกีย
่ วก ับการประชุมผูถ
้ อ
ื หุน
้
ก่อนว ันประชุม
่ บุค คลเพื่อ เข ้ารั บ การ
(1) บริษั ทได ้เปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถือหุ ้นใช ้สิทธิเ สนอระเบีย บวาระการประชุม และชือ
เลือกตัง้ เป็ นคณะกรรมการบริษัทล่วงหน ้าก่อนวั นประชุม 60 วัน โดยได ้ดาเนินการแจ ้งถึงหลักเกณฑ์
การเสนอดังกล่าวไว ้อย่างละเอียดบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.asiametal.co.th และประกาศผ่าน
ช่องทางการแจ ้งข่า วของตลาดหลัก ทรั พย์แห่งประเทศไทยรวมทัง้ ได ้จั ดท าแบบฟอร์มเพื่อ อานวย
่ บุคคลดังกล่าวอย่างไรก็ตามในปี
ความสะดวกแก่ผู ้ถือหุ ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุมและชือ
่ บุคคลเพือ
2559 นี้ ไม่มผ
ี ู ้ถือหุ ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมและเสนอชือ
่ เข ้ารับการพิจารณาเลือกตัง้
เป็ นกรรมการดังกล่าว

(2) บริษั ทได ้จัดส่งหนั งสือเชิญประชุม ผู ้ถือหุ ้นทีก
่ าหนดระเบียบวาระการประชุมและระบุค วามเห็ น ของ
คณะกรรมการในแต่ล ะวาระ พร อ้ มเอกสารประกอบวาระการประชุม ให ้แก่ผู ้ถือ หุ ้นล่ว งหน า้ เป็ น
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ระยะเวลาไม่น อ้ ยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุม ผู ้ถือ หุ ้น รวมทัง้ น าเสนอข ้อมูล ดังกล่าวทัง้ หมดไว ้บน
เว็บไซต์ของบริษัทในหัวข ้อ “ข ้อมูลสาหรับนั กลงทุน” เป็ นระยะเวลาล่วงหน ้า 30 วัน ก่อนวันประชุมผู ้
ถือ หุ ้น ตามแนวทางของ AGM

Checklists

เพื่อ เปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถือ หุ ้นมีเ วลาศึก ษาข ้อมู ล

ประกอบการประชุมล่วงหน ้าก่อนได ้รับข ้อมูลดังกล่าวในรูปแบบเอกสาร

(3) เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกในการประชุม สาหรับผู ้ถือหุ ้นทีไ่ ม่สามารถมาเข ้าร่วมประชุมได ้ด ้วย
ตนเอง บริษัทได ้แนบแบบหนั งสือมอบฉั น ทะแบบ ข. และแบบ ค. ไปพร ้อมกับหนั งสือ เชิญประชุม
เพือ
่ ให ้ผู ้ถือหุ ้นทัง้ ในประเทศและต่างประเทศสามารถมอบฉั นทะให ้ผู ้อืน
่ มาร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทน หรือสามารถมอบอานาจให ้กรรมการอิสระทีบ
่ ริษัทแต่งตัง้ ให ้เป็ นตัวแทนรับมอบฉันทะ

(4) นอกจากการส่ง หนั ง สือเชิญ ประชุม ให ้แก่ผู ้ถือหุ ้นแล ้ว เพื่อ เป็ นการเพิ่ม ช่องทางในการรั บ รู ้ข ้อมู ล
บริษัทได ้ดาเนินการลงโฆษณาบอกกล่าวเชิญประชุมผู ้ถือหุ ้นในหนั งสือพิมพ์เป็ นระยะเวลาติดต่อกัน

3 วัน และล่วงหน ้า 3 วัน ก่อนวันประชุมผู ้ถือหุ ้น ตามข ้อกาหนดของพระราชบัญ ญัตบ
ิ ริษั ทมหาชน
จากัด พ.ศ. 2535 รวมทัง้ เผยแพร่หนั งสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว ้บนเว็บไซต์
ของบริษัทในหัวข ้อ “ข ้อมูลสาหรับนักลงทุน” ด ้วย
ในว ันประชุม

(1) บริษั ทได ้อานวยความสะดวกแก่ผู ้ถือหุ ้นทัง้ ในเรื่องของสถานทีจ
่ ั ด ประชุม ทีส
่ ะดวกต่อ การเดิน ทาง
การเตรียมหนังสือเชิญประชุมเผือ
่ สาหรับผู ้ถือหุ ้นทีไ่ ม่ได ้นาเอกสารมาด ้วย การจัดให ้มีจอรับภาพเพือ
่
รองรับการนาเสนอวาระต่างๆ เป็ นรูปแบบของ PowerPoint ทาให ้เกิดความสะดวกและความน่าสนใจ
ิ ธิ
ในการพิจารณาแต่ละวาระและการจัดเตรียมไมโครโฟน เพื่อรองรั บการเปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถือหุ ้นมีสท
ซักถาม เสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ได ้อย่างเหมาะสม รวมทัง้ การจัดโต๊ะรั บ
ลงทะเบีย น (แบบ barcode) โดยมี เ จ า้ หน า้ ที่ป ฏิบั ต ิง าน เพื่ อ อ านวยความสะดวกส าหรั บ การ
ลงทะเบียนและการตรวจสอบเอกสาร

(2) คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารได ้ตระหนั กถึงความสาคัญใน
การเข ้าร่วมประชุมและถือเป็ นหน ้าทีแ
่ ละความรับผิดชอบในเรือ
่ งดังกล่าว ทาให ้การประชุมสามัญผู ้ถือ
หุ ้นในปี ที่ผ่ า นมานั ้น มีค ณะกรรมการบริษั ท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริห าร และ
ผู ้บริหารทีม
่ อ
ี านาจสูงสุดของฝ่ ายการเงินและบัญชีเข ้าร่วมทัง้ หมดยกเว ้นประธานกรรมการตรวจสอบที่
ติดภารกิจด่วน ไม่สามารถเดินทางมาร่วมประชุมได ้

(3) ก่อนเริม
่ การพิจารณาประเด็นต่างๆ ตามทีร่ ะบุไว ้ในหนั งสือเชิญประชุม บริษัทได ้กาหนดให ้เลขานุการ
้ จงถึงวิธก
บริษัทชีแ
ี ารออกเสียงลงคะแนนใน แต่ละวาระ รวมถึงการแจ ้งจานวนผู ้ถือหุ ้นทีม
่ าเข ้าร่วม
ิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ประชุมและจานวนหุ ้นทัง้ หมดทีม
่ ส
ี ท
(4) เปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถือหุ ้นอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น และซักถามต่อคณะกรรมการบริษัท
ในแต่ละวาระตามระเบียบวาระการประชุม
ภายหล ังการประชุม
(1) นอกจากการแจ ้งมติทป
ี่ ระชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจาปี ผ่านทางระบบข่าวสารของตลาดหลักทรั พย์แห่ง
ประเทศไทยแล ้วนั น
้ บริษัทยังได ้เผยแพร่ไว ้บนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให ้ผู ้ถือหุ ้นสามารถตรวจสอบ
ความถูกต ้องของมติดัง กล่าวได ้ นอกจากนี้ยั งเป็ นช่อ งทางการรั บ รู ้ข ้อมูลข่าวสารของผู ้ถือ หุ ้นทีไ่ ม่
สามารถมาเข ้าร่วมประชุมด ้วยตนเองและนักลงทุนอืน
่ ๆ อีกด ้วย
(2) บริษัทได ้จัดทารายงานการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจาปี และเผยแพร่ไว ้บนเว็บไซต์ของบริษัทภายใน

14 วัน นับจากวันประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจาปี
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1.3 สิทธิในการได้ร ับเงินปันผล
บริษัทมีการกาหนดนโยบายการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 50 ของกาไร
สุทธิภายหลังการจัดสรรกาไรสุทธิดังกล่าวเป็ นเงินทุนสารองตามกฎหมาย ซึง่ บริษัทจะต ้องจัดสรรกาไรเป็ นเงินทุน
สารองตามกฎหมายไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนทีช
่ าระแล ้ว ซึง่ ปั จจุบันบริษัทได ้มีการกันเงินสารองไว ้
แล ้วจ านวน 55

ล ้านบาท ครบจ านวนตามที่ก ฎหมายก าหนด และส าหรั บ ผลประกอบการขาดทุน ปี

2559

คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติขออนุมัตจิ ากทีป
่ ระชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจาปี เพือ
่ งดจ่ายเงินปั นผล)

1.4 สิทธิในการร ับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ
บริษัทได ้ดาเนินการเผยแพร่ขา่ วสารต่างๆ ทีส
่ าคัญ อาทิเช่น ผลการดาเนินงาน หรืองบการเงิน เป็ นต ้น
ผ่า นทางระบบข่าวของตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ง ประเทศไทย นอกจากนี้ยั ง ได ้เผยแพร่ ไว ้บนเว็ บไซต์ข องบริษั ทใน
่ สารกับนั ก
หัวข ้อข่าวสารแจ ้งตลาดหลักทรัพย์และบริษัทได ้จัดตัง้ หน่วยงานนั กลงทุนสัมพันธ์เพือ
่ ทาหน ้าทีต
่ ด
ิ ต่อสือ
ลงทุน นักวิเคราะห์ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทีเ่ กีย
่ วข ้อง โดยสามารถติดต่อได ้ทีห
่ มายเลข :

หมวดที่ 2

โทรศัพท์

:

02 383 4100 หรือ 02 338 7200 ต่อ 208, 306

โทรสาร

:

02 383 4102

การปฏิบ ัติตอ
่ ผูถ
้ อ
ื หุน
้ อย่างเท่าเทียมก ัน

(1) การจัดทาหนั งสือเชิญประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจาปี 2559 บริษัทได ้ดาเนินการปฏิบัตต
ิ อ
่ ผู ้ถือหุ ้นใน
ประเทศและผู ้ถือหุ ้นต่างชาติอย่างเท่าเทียมกัน โดยได ้จัดทาหนั งสือเชิญประชุมดังกล่าวและเอกสาร
ประกอบการพิจารณาวาระต่างๆ เป็ นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

(2) บริษัทได ้จัดทาหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และแบบ ค. เพือ
่ ให ้ผู ้ถือหุ ้นทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
ทีไ่ ม่สามารถมาเข ้าร่วมประชุมได ้ สามารถมอบฉั นทะให ้แก่บค
ุ คลอืน
่ หรือกรรมการอิสระทีบ
่ ริษัทเสนอ
ให ้เป็ นผู ้รับมอบฉันทะมาเข ้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได ้และได ้อานวยความสะดวก
โดยให ้ผู ้ถือหุ ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวได ้จากเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน ้าก่อน
การประชุม 30 วัน

(3) บริษัทจะไม่มก
ี ารเพิม
่ วาระการประชุมโดยไม่ได ้แจ ้งผู ้ถือหุ ้นล่วงหน ้า
(4) บริษัทกาหนดให ้กรรมการและผู ้บริหารต ้องรายงานให ้บริษัททราบถึงการมีสว่ นได ้เสียของตนหรือของ
บุคคลทีม
่ ค
ี วามเกีย
่ วข ้อง ซึง่ เป็ นส่วนได ้เสียทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทตามที่
ระบุไว ้ในมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัตห
ิ ลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที4
่ ) พ.ศ. 2551
และกาหนดให ้มีการทบทวนการรายงานฯภายในเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี และ/หรือ ทุกครัง้ ทีม
่ ก
ี าร
เปลีย
่ นแปลงข ้อมูล โดยให ้ส่งรายงานถึงฝ่ ายเลขานุการบริษัท ภายใน 7 วันทาการ ทัง้ นี้ ยังได ้ขยาย
ผลไปยั ง พนั ก งานระดั บ จั ด การของบริษั ทฯและบริษั ทย่ อ ย ตั ง้ แต่ ผู จ้ ั ด การแผนกขึ้น ไป เพื่ อ ให ้
คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัท ทีอ
่ าจมีความขัดแย ้งของผลประโยชน์และสามารถ
ตัดสินใจเพือ
่ ประโยชน์ของบริษัทโดยรวมได ้ ทัง้ นี้กรรมการและผู ้บริหารทีม
่ ส
ี ว่ นได ้เสียกับธุรกรรมที่
ทากับบริษัท จะไม่มส
ี ว่ นร่วมในการตัดสินในการทาธุรกรรมดังกล่าว
(5) คณะกรรมการบริษั ทได ้ตระหนั ก ถึง ความส าคัญ ของการป้ องกัน ข ้อมูล ภายในของบริษั ทไปใช ้เพื่อ
ประโยชน์สว่ นตนเป็ นอย่างยิง่ จึงมีนโยบายให ้มีการเก็บรักษาข ้อมูลซึง่ ยังมิได ้เปิ ดเผยต่อประชาชนไว ้
เป็ นความลับ โดยกาหนดให ้รับรู ้เฉพาะผู ้มีสว่ นเกีย
่ วข ้องเท่านัน
้
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ทัง้ นี้ บริษัทได ้แจ ้งให ้กรรมการและผู ้บริหารทุกคนรั บ ทราบถึง ภาระหน ้าทีใ่ นการรายงานการถือ ครอง
หลักทรัพย์ในบริษัทของตน รวมถึงคูส
่ มรสและบุตรทีย
่ ังไม่บรรลุนต
ิ ภ
ิ าวะ ตลอดจนรายงานการเปลีย
่ นแปลงการถือ
หลักทรัพย์ ต่อสานั กงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่ง
พระราชบัญญัตห
ิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ .ศ. 2535 แล ้ว อีกทัง้ บริษัทได ้ห ้ามมิให ้กรรมการและผู ้บริหาร
้ ขาย โอน หรือรั บโอนหลักทรั พย์ของ
รวมถึงคู่สมรสและบุตรทีย
่ ังไม่บรรลุนิตภ
ิ าวะของบุคคลดังกล่าว ทาการซือ
บริษัทโดยใช ้ข ้อมูลภายในซึง่ ยังมิได ้เปิ ดเผยต่อสาธารณชน สาหรับกรณีทก
ี่ รรมการ ผู ้บริหาร รวมถึงคูส
่ มรสและ
้ ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัททีไ่ ม่เข ้าข่ายกรณีข ้างต ้นให ้รายงาน
บุตรทีย
่ ังไม่บรรลุนต
ิ ภ
ิ าวะทาการซือ
้ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ดังกล่าวภายใน 3
ต่อสานั กงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ทก
ุ ครั ง้ ทีท
่ าการซือ
วันนับแต่วน
ั ทีเ่ กิดรายการขึน
้ พร ้อมทัง้ ส่งสาเนารายงานนี้ให ้กับเลขานุการบริษัทเพือ
่ เก็บเป็ นหลักฐานทุกครัง้ ทัง้ นี้
หากกรรมการ ผู ้บริหาร และพนั กงานของบริษัท นาข ้อมูลภายในของบริษัทไม่วา่ จะเป็ นเรือ
่ งใดๆ ไปใช ้เพือ
่ ประโยชน์
ส่วนตนและการกระทาดังกล่าวก่อให ้เกิดความเสียหายแก่บริษัท บริษัทจะพิจารณาดาเนินการทางกฎหมายตามความ
เหมาะสมต่อไป
หมวดที่ 3

บทบาทของผูม
้ ส
ี ว่ นได้เสีย
บริษัทได ้ตระหนักถึงสิทธิและความสาคัญของผู ้มีสว่ นได ้เสียทัง้ ในส่วนของ ลูกค ้า, พนั กงาน, คูค
่ ้า, ผู ้ถือ

หุ ้นหรือ

ผู ้ลงทุน, เจ ้าหนี,้ คูแ
่ ข่ง และให ้ความสาคัญกับความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล ้อมและสังคม ชุมชนทีบ
่ ริษัท

ตัง้ อยู่ รวมทัง้ สังคม และภาครั ฐ โดยบริษัทฯได ้เพิม
่ แนวปฏิบัตท
ิ ด
ี่ ี โดยการกาหนดนโยบายในเรือ
่ ง ห ้ามผู ้บริหาร
และพนั กงาน นาซอฟแวร์ทผ
ี่ ด
ิ กฎหมายมาใช ้ และห ้ามคัดลอกซอฟท์แวร์ลข
ิ สิทธิ์ การไม่เกีย
่ วข ้องกับการละเมิด
สิทธิมนุ ษยชน การส่งเสริมให ้พนั กงานมีการใช ้ทรั พยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ ้มค่า เอาใจใส่และปฏิบัตงิ าน
ด ้วยจิตสานึกถึงความปลอดภัยและคานึงถึงสิง่ แวดล ้อม ส่งเสริมให ้พนั กงานและผู ้มีสว่ นได ้เสียของบริษัทมีสว่ นร่วม
ในการพัฒนาชุมชนและสังคม อย่างต่อเนือ
่ ง โดยสามารถสรุปได ้ดังต่อไปนี้

(1) ลูกค ้า

ด ้วยแนวคิดการยึดถือลูกค ้าเป็ นศูนย์กลางทีบ
่ ริษัทพร ้อมให ้บริการตอบสนองความต ้องการ

อย่างครอบคลุมรอบด ้าน โดยการให ้คาแนะนา แก ้ปั ญหา ช่วยเหลือในการจัดหาสินค ้า สร ้างสรรค์
บริการรูปแบบใหม่ๆ คิดค ้นทางเลือกทีห
่ ลากหลายแก่ลูกค ้า เพิม
่ คุณค่าให ้กับผลิตภัณฑ์เหล็ก ซึง่
เป็ นการเปลีย
่ นมุมมองใหม่ในการทาธุรกิจเหล็ก ภายใต ้ระบบการบริหารจัดการ ทีร่ องรับความต ้องการ
อย่างครบครัน ทัง้ การผลิต เทคโนโลยีทท
ี่ น
ั สมัย การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ การจัดส่งทีร่ วดเร็ ว
ตรงต่อเวลาสอดคล ้องกับแผนการผลิตของลูกค ้าเพือ
่ สร ้างความมั่นใจและความสะดวกสบายแก่ลก
ู ค ้า

(2) พนักงาน

เนือ
่ งจากศักยภาพของพนักงานเป็ นหนึง่ ในโครงสร ้างสาคัญสูงสุดทีท
่ าให ้ทุกความคิด

และทุกจินตนาการเป็ นจริง ดังนัน
้ บริษัทจึงมุง่ มั่นในการพัฒนาคนของบริษัทให ้เป็ นมืออาชีพ มีคา่ นิยม
่ วามสาเร็ จ น่าเชือ
่ ถือ และเป็ นทีไ่ ว ้วางใจ พร ้อมตอบสนองทุกความ
ทัง้ วิธค
ี ด
ิ และวิธป
ี ฏิบัตท
ิ ม
ี่ ุ่งมั่นสูค
่ วชาญพร ้อมให ้
ต ้องการ ขณะเดียวกันบริษัทยังเน ้นสร ้างพนักงานให ้มีความรู ้ ประสบการณ์ มีความเชีย
คาปรึกษา และเรียนรู ้สิง่ ใหม่ๆ ตลอดเวลา ด ้วยการจัดการอบรมและพัฒนาฝี มอ
ื อย่างสมา่ เสมอ

(3) คู่ค ้า บริษั ทมีน โยบายที่จ ะสร า้ งความสัม พั น ธ์อั น ดีต่อ คู่ค ้า รวมทั ง้ ปฏิบั ต ต
ิ ่อ คู่ค ้าอย่ า งเป็ นธรรม
เป็ นไปตามเงื่อ นไขทางการค ้า และ/หรื อ ข ้อตกลงระหว่ า งกั น ทั ง้ นี้ ก็ เ พื่อ ที่ จ ะพั ฒ นาและรั ก ษา
สัมพันธภาพให ้ยั่งยืนบนรากฐานแห่งผลประโยชน์ซงึ่ กันและกัน

(4) ผู ้ถือหุ ้น บริษัทมุ่งมั่นทีจ
่ ะขยายการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนจนสามารถก ้าวขึน
้ เป็ น
้ นาในอุตสาหกรรมเหล็ก ถึงแม ้ในปี ทีผ
บริษัทชัน
่ ่านมาจะมีปัญหาทางเศรษฐกิจจากปั จจัยหลายอย่าง
่ งทาง
ก็ตาม ทัง้ นีก
้ ็เพือ
่ สร ้างความมั่นใจและมูลค่าเพิม
่ ให ้กับผู ้ถือหุ ้นในระยะยาว รวมถึงการจัดให ้มีชอ
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่ งทางการรับ
ให ้ผู ้ถือหุ ้น/ ผู ้มีสว่ นได ้เสีย ติดต่อ/ ร ้องเรียน ต่อกรรมการอิสระ และยังได ้กาหนดให ้มีชอ
ข ้อร ้องเรียนด ้านธรรมาภิบาลจากพนั กงาน ผ่านเลขานุ การบริษัท โดยนาเสนอรายงานด ้านธรรมาภิ
บาลต่อคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลเป็ นรายไตรมาส
(5) เจ ้าหนี้ บริษัทปฏิบัตต
ิ ามเงือ
่ นไขของการกู ้ยืมเงินตามข ้อตกลง และให ้ข ้อมูลทางการเงินทีถ
่ ูกต ้อง
รวมทัง้ มีการจ่ายชาระหนีต
้ รงตามเวลาทุกครัง้
่ เสียงหรือก่อให ้เกิด
(6) คูแ
่ ข่ง บริษัทดาเนินธุรกิจตามกรอบกติกาการแข่งขันทีเ่ ป็ นธรรมและไม่ทาลายชือ
ความเสียหายโดยไม่ชอบต่อคูแ
่ ข่ง
(7) ชุมชนและสังคม คณะกรรมการบริษัทได ้ให ้ความสาคัญกับการพัฒนาและรั บผิดชอบต่อสังคม ควบคู่
ไปกับการดาเนินธุรกิจ ด ้วยสานึกดีวา่ ธุรกิจ จะดารงอยู่ได ้ ต ้องมีพน
ื้ ฐานมาจากสังคมและสิง่ แวดล ้อม
ทีเ่ จริญเติบโตอย่างมั่นคง จึงผลักดันให ้เกิดกิจกรรมต่างๆ เพือ
่ การพัฒนาและเป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล ้อม
ในด ้านการผลิต สภาพแวดล ้อมในการท างาน สถานที่ทางานและชุม ชนรอบข ้าง การดูแ ลความ
ปลอดภั ย การค านึง ถึง สุข ภาพกายและสุข ภาพจิต ของพนั ก งาน รวมทั ง้ การสร า้ งกิจ กร รมเพื่ อ
รับผิดชอบต่อสังคม
(8) ภาครัฐ บริษัทบริษัทปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมาย กฎระเบียบ และข ้อกาหนดต่างๆ ของภาครัฐ อย่างเคร่งครัด
พร ้อมทัง้ ให ้ความร่วมมือในด ้านการให ้ข ้อมูลข่าวสารเกีย
่ วกับการดาเนินธุรกิจของกิจการ และการร่วม
กิจกรรมต่างๆ ตามทีห
่ น่วยงานของภาครัฐจัด

หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
(1) คณะกรรมการบริษัทได ้ดูแลให ้มีการเปิ ดเผยข ้อมูลสาคัญทีเ่ กีย
่ วข ้องกับบริษัท ทัง้ ข ้อมูลทางการเงินที่
ตรวจสอบแล ้วจากผู ้สอบบั ญ ชีรั บ อนุ ญ าตที่เ ป็ นอิส ระซึ่ง เป็ นไปตามมาตรฐานการบั ญ ชีท ี่รั บ รอง
โดยทั่วไป และข ้อมูลทีไ่ ม่ใช่ข ้อมูลทางการเงิน เช่น ข ้อมูล ค่าตอบแทนกรรมการ, จานวนครั ง้ ของ
กรรมการทีเ่ ข ้าร่วมประชุม,ขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการชุดต่างๆ, ข ้อมูลการทารายการ
ระหว่า งกัน และนโยบายการก ากับ ดูแ ลกิจการของบริษั ท เป็ นต ้น

ตามข ้อก าหนดของสานั ก งาน

คณะกรรมการกากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึง
ข ้อมูลอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้อง อย่างถูกต ้อง ครบถ ้วน ทันเวลา โปร่งใส เพือ
่ ให ้นั กลงทุนและผู ้มีสว่ นได ้เสีย
ทุกฝ่ ายของบริษัท ได ้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน โดยผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรั พย์แห่ง
ประเทศไทย, แบบแสดงรายการข อ้ มู ล ป ระจ าปี , รายงานประจ าปี และเว็ บ ไซต์ข องบริ ษั ทที่

www.asiametal.co.th รวมทัง้ การแต่งตัง้ เลขานุการบริษัทเพือ
่ เป็ นผู ้ดาเนินการจัดทาและเก็บรักษา
ข ้อมูลดังกล่าว และให ้ข ้อมูลทีถ
่ ก
ู ต ้องต่อนักลงทุน, ผู ้ถือหุ ้น, นักวิเคราะห์ และผู ้มีสว่ นได ้เสีย

(2) นโยบายค่าตอบแทนกรรมการได ้กาหนดไว ้อย่า งชัดเจนและโปร่ งใส โดยค่า ตอบแทนอยู่ใ นระดับ
เดียวกับอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึง่ ได ้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและได ้
ขออนุ มั ต จ
ิ ากทีป
่ ระชุม สามั ญ ผู ้ถือ หุ ้นแล ้ว ทั ง้ นี้ร ายละเอีย ดค่า ตอบแทนกรรมการและผู ้บริห ารได ้
เปิ ดเผยไว ้ในหัวข ้อโครงสร ้างการจัดการ
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หมวดที่ 5 ความร ับผิดชอบของคณะกรรมการ
1. โครงสร้างคณะกรรมการ
้ ปี 2559 มีจานวนทัง้ หมด 7 ท่าน แบ่งเป็ นกรรมการอิสระและกรรมการ
คณะกรรมการบริษท
ั ณ สิน
ตรวจสอบจานวน 3 ท่าน ซึง่ เป็ นไปตามข ้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเป็ นผู ้ที่
มีความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ และทักษะทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุร กิจ ของบริษั ท โดย
คณะกรรมการบริษั ทได ้รั บ ความเห็ น ชอบจากที่ป ระชุม ผู ้ถือ หุ ้นให ้ด ารงต าแหน่ ง ดั ง กล่า ว ส าหรั บ
รายละเอียดทีเ่ กีย
่ วข ้องและขอบเขต หน ้าที่ และความรับผิดชอบปรากฏอยู่ในหัวข ้อโครงสร ้างและการ
จัดการ
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ประกอบด ้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็ นกรรมการอิส ระผู ไ้ ม่ ม ี ส ่ ว นได เ้ สีย และไม่ ม ี ค วามสั ม พั น ธ์ เ กี่ย วข อ้ งใดๆ กั บ บริ ษั ท
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร ผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ และผู ้ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับบุคคลดังทีไ่ ด ้กล่าว
มา โดยคณะกรรมการตรวจสอบทัง้ 3 ท่าน เป็ นผู ้มีความรู ้และประสบการณ์เพียงพอทีจ
่ ะทาหน ้าทีใ่ น
่ ถือของงบการเงิน ส าหรั บรายรายละเอียดทีเ่ กีย
การสอบทานความน่ าเชือ
่ วข ้องและขอบเขต หน ้าที่
และความรับผิดชอบปรากฏอยูใ่ นหัวข ้อโครงสร ้างการจัดการ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

ประกอบด ้วยประธานกรรมการและกรรมการอีก 2

ท่าน รวมเป็ น 3 ท่าน โดยคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนทัง้ 3 ท่าน เป็ นผู ้มีความรู ้และ
ประสบการณ์เพียงพอทีจ
่ ะทาหน ้าทีใ่ นการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนฯ
่ ง ประกอบด ้วยประธานกรรมการ และกรรมการอีก 2 ท่าน รวมเป็ น
คณะกรรมการบริหารความเสีย

3 ท่าน โดยคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งทัง้ 3 ท่าน เป็ นผู ้มีความรู ้และประสบการณ์เพียงพอทีจ่ ะทา
่ งและป้ องกันความเสียหายทีจ
หน ้าทีใ่ นการบริหารความเสีย
่ ะเกิดขึน
้ ได ้
คณะกรรมการบริหาร ประกอบด ้วยประธานกรรมการ และกรรมการอีก 2 ท่าน รวมเป็ น 3 ท่าน โดย
คณะกรรมการบริหารของบริษัททัง้ 3 ท่าน เป็ นผู ้มีความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์เพียงพอทีจ
่ ะ
ทาหน ้าทีใ่ นการบริหารบริษัทให ้มีความมั่งคง ก ้าวหน ้า มีศักยภาพในการแข่งขันกับบริษัทอืน
่ ๆทีอ
่ ยู่ใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน

2. การกาหนดวาระกรรมการ
ตามข ้อบังคับของบริษั ท ข ้อที่ 13 กาหนดให ้ในการประชุม สามัญ ประจาปี ทุกครั ง้ ให ้กรรมการออกจาก
ตาแหน่งหนึ่งในสามและถ ้าจานวนกรรมการทีจ
่ ะแบ่งออกให ้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได ้ ก็ให ้ออกโดยจานวนใกล ้ทีส
่ ด
ุ
กับส่วนหนึง่ ในสาม โดยให ้กรรมการคนทีอ
่ ยู่ในตาแหน่งนานทีส
่ ด
ุ นั น
้ เป็ นผู ้ออกจากตาแหน่งและกรรมการทีจ
่ ะออก
ตามวาระนีอ
้ าจได ้รับเลือกเข ้ามาดารงตาแหน่งใหม่ก็ได ้

3. คุณสมบ ัติของกรรมการอิสระ
คุณสมบัตข
ิ องกรรมการอิส ระของบริษัท ได ้กาหนดขึน
้ เท่า กับข ้อก าหนดขัน
้ ต่า ของสานั ก งานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวคือ

รายงานประจาปี 2559

31

1. ต ้องถือหุ ้นไม่เกินร ้อยละ 5 ของทุนชาระแล ้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัททีเ่ กีย
่ วข ้อง
ทัง้ นีใ้ ห ้นับรวมหุ ้นทีถ
่ อ
ื โดยผู ้ทีเ่ กีย
่ วข ้องด ้วย

2. เป็ นกรรมการทีไ่ ม่มส
ี ว่ นร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัททีเ่ กีย
่ วข ้อง หรือผู ้
ถือหุ ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทัง้ ไม่เป็ นลูกจ ้าง พนั กงาน หรือทีป
่ รึกษาทีไ่ ด ้รับเงินเดือนประจาจากบริษัท
บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัททีเ่ กีย
่ วข ้อง หรือผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ของบริษัท เช่นกรรมการผู ้จัดการของ
บริษัท ไม่สามารถเป็ นกรรมการตรวจสอบได ้เนื่องจากกรรมการผู ้จัดการเป็ นผู ้รั บผิดชอบโดยตรงต่อการ
บริหารเป็ นต ้น

3. เป็ นกรรมการทีไ่ ม่ม ีผลประโยชน์ห รือส่ว นได ้เสีย ไม่ว่า ทางตรงหรือทางอ ้อม ทัง้ ในด ้านการเงินและการ
บริห ารงานของบริ ษั ท บริ ษั ทในเครื อ บริษั ทร่ ว ม หรื อ ผู ถ
้ ือ หุ น
้ รายใหญ่ ข องบริ ษั ทและรวมถึง ไม่ ม ี
ผลประโยชน์ ห รื อ ส่ว นได ้เสีย ในลั ก ษณะข ้างต ้นมาก่ อ นในระยะเวลา 1 ปี ก่ อ นได ้รั บ การแต่ง ตั ง้ เป็ น
กรรมการตรวจสอบ เว ้นแต่คณะกรรมการบริษัทได ้พิจารณาอย่างรอบคอบเห็ นว่า การเคยมีผลประโยชน์
หรือส่วนได ้เสียนัน
้ จะไม่มผ
ี ลกระทบต่อการปฏิบต
ั ห
ิ น ้าทีแ
่ ละการให ้ความเห็นทีเ่ ป็ นอิสระ

4. เป็ นกรรมการทีไ่ ม่ใช่เป็ นผู ้ทีเ่ กีย
่ วข ้องหรือญาติสนิทของผู ้บริหารหรือผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ของบริษัท
5. เป็ นกรรมการทีไ่ ม่ได ้รั บการแต่งตัง้ ขึน
้ เป็ นตัวแทนเพือ
่ รักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทผู ้ถือหุ ้นราย
ใหญ่หรือผู ้ถือหุ ้นซึง่ เป็ นผู ้ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ของบริษัท

6. สามารถปฏิบัตห
ิ น า้ ที่ แสดงความเห็ น หรือ รายงานผลการปฏิบัต งิ านตามหน า้ ที่ ทีไ่ ด ้รั บมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท โดยไม่อยูภ
่ ายใต ้การควบคุมของผู ้บริหารหรือผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทัง้ ผู ้ที่
เกีย
่ วข ้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
นอกจากนีก
้ รณีทค
ี่ ณะกรรมการกากับตลาดทุนหรือคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได ้
มีประกาศปรับปรุงหรือผ่อนปรนหลักเกณฑ์คณ
ุ สมบัตก
ิ รรมการอิสระก็ให ้ถือปฏิบต
ั ต
ิ ามทีไ่ ด ้ประกาศในภายหลัง
ต่อไป
ั ัศน์
4. ภาวะผูน
้ าและวิสยท
คณะกรรมการของบริษั ทมีภาวะผู ้น า วิสัยทัศน์ และมีความเป็ นอิสระในการตัดสินใจ ก าหนดนโยบาย
วางเป้ าหมาย พัฒนาแผนธุรกิจ และพิจารณางบประมาณ เพือ
่ ประโยชน์สงู สุดของผู ้ถือหุ ้นและการเติบโตของบริษัท
และมีการทบทวนแผนเป็ นประจาทุกปี เพือ
่ ให ้ได ้ตามเป้ าหมายธุรกิจทีว่ างไว ้

5. ความข ัดแย้งทางผลประโยชน์
เพื่อป้ องกันความขัดแย ้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการได ้ดูแลอย่างรอบคอบเมือ
่ เกิดรายการทีอ
่ าจมี
ความขัดแย ้งทางผลประโยชน์ รวมทัง้ กาหนดนโยบายและวิธ ีการดูแ ลไม่ให ้ผู ้บริห ารและผู ้ทีเ่ กีย
่ วข ้องน าข ้อมูล
ภายในของบริษัทไปใช ้เพือ
่ ประโยชน์สว่ นตนดังนี้


รายการทีอ
่ าจมีความขัดแย ้งทางผลประโยชน์ : คณะกรรมการได ้ทราบถึงรายการทีม
่ ค
ี วามขัดแย ้งทาง
ผลประโยชน์ รายการทีเ่ กีย
่ วโยงกัน และได ้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั ง้ รวมทัง้ มีการ
ปฏิบัตต
ิ ามหลัก เกณฑ์ข องตลาดหลักทรั พย์ โดยราคาและเงือ
่ นไขเสมือนทารายการกับ บุคคลภายนอก
ั ญา เหตุผล/ความจาเป็ น ไว ้ใน
(Arm’s Length Basis) และได ้เปิ ดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คูส
่ ญ
รายงานประจาปี และแบบ 56-1 ต่อไปในหัวข ้อรายการระหว่างกัน
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การดูแลเรือ
่ งการใช ้ข ้อมูลภายใน :
คณะกรรมการกาหนดให ้ผู ้บริหารรายงานการเปลีย
่ นแปลงการถือหลักทรั พย์ต่อสานั กงานคณะกรรมการ
ก ากั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ตามมาตรา 59 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ต ิห ลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ห ้ามไม่ให ้ผู ้บริหารหรือหน่วยงานทีไ่ ด ้รับทราบข ้อมูลภายในเปิ ดเผยข ้อมูลภายใน
ื้ ขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน
แก่บค
ุ คลภายนอกหรือบุคคลทีไ่ ม่มห
ี น ้าทีเ่ กีย
่ วข ้อง และไม่ซอ
ก่อนทีง่ บการเงินเผยแพร่ตอ
่ สาธารณชน

6. จริยธรรมธุรกิจ
บริษัทได ้กาหนดข ้อพึงปฏิบัตเิ กีย
่ วกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ ายบริหาร และพนั กงาน เพือ
่ ให ้
่ สัตย์ สุจริต และเทีย
ผู ้เกีย
่ วข ้องยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบต
ั ห
ิ น ้าทีต
่ ามภารกิจของบริษัทด ้วยความซือ
่ งธรรม ทัง้
การปฏิบัตต
ิ อ
่ บริษัท ผู ้มีสว่ นได ้เสียทุกกลุม
่ สาธารณชนและสังคม ซึง่ บทบาทและหน ้าทีด
่ ังกล่าวได ้มีการกาหนด
ไว ้ในขอบเขต อานาจ หน ้าทีข
่ องคณะกรรมการบริษัท กรรมการผู ้จัดการ รวมทัง้ ข ้อบังคับในการทางานของบริษัท
ซึง่ ได ้มีการกาหนดบทลงโทษทางวินัยไว ้ด ้วยและคณะกรรมการบริษัทฯ ได ้ปรับปรุงนโยบายการกากับดูแลกิจการ
และจริยธรรมธุรกิจฯ เพือ
่ ให ้สอดคล ้องกับแนวปฏิบต
ั ท
ิ ด
ี่ ด
ี งั นี้

6.1 กาหนดนโยบายเกีย
่ วกับจานวนบริษัททีก
่ รรมการแต่ละคนจะไปดารงตาแหน่งกรรมการได ้ แต่ไม่ได ้
กาหนดจานวนวาระการดารงตาแหน่ง โดยกรรมการบริษัทฯ ทัง้ 8 คน ดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนไม่
เกิน 5 บริษัท เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการ

6.2 กาหนดให ้กรรมการผู ้จัดการ สามารถไปดารงตาแหน่งกรรมการทีบ
่ ริษัทอืน
่ ได ้โดยต ้องรายงานให ้
คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็ นรายลักษณ์อักษร ภายใน 14 วันนั บตัง้ แต่ทราบว่าตนเองจะไปดารงตาแหน่ง หรือ
ต ้องแจ ้งให ้คณะกรรมการทราบก่อนการรับการแต่งตัง้ เป็ นกรรมการผู ้จัดการ(ในกรณีทรี่ ับตาแหน่งกรรมการผู ้จัดการ
ใหม่)

6.3 คณะกรรมการฯ

ให ้ความสาคัญในการแจ ้งข ้อร ้องเรียน

่ งทางการร ้องเรียน
พนักงานและผู ้ส่วนได ้เสียมีชอ

และข ้อเสนอแนะ

โดยเปิ ดโอกาสให ้

่ ารปรับปรุงระบบบริหารจัดการ
การแสดงความเห็น เพือ
่ นาไปสูก

สาหรับ การแจ ้งเบาะแสการกระทาผิดกฎหมาย โดยส่งจดหมายร ้องเรียนผ่านเลขานุการบริษัทฯ

6.4 คณะกรรมการบริษัทฯ ถือว่า คูม
่ อ
ื “จริยธรรมฯ” เป็ นวินัยอย่างหนึง่ ซึง่ กรรมการ ผู ้บริหาร และ
พนักงานทุกคนต ้องปฏิบต
ั ต
ิ ามอย่างเคร่งครัด การฝ่ าฝื นไม่ปฏิบต
ั ต
ิ าม ถือเป็ นการทาผิดวินัย ตามระเบียบว่าด ้วยการ
บริหารงานบุคคล

6.5 คณะกรรมการบริษัทฯได ้กาหนดนโยบายเกีย
่ วกับความขัดแย ้งของผลประโยชน์ไว ้ในคูม
่ อ
ื จริยธรรม
ฯ เพือ
่ ป้ องกันการใช ้โอกาสแสวงหาผลประโยชน์สว่ นตน ดังนี้
-

ต ้องไม่มป
ี ระวัตก
ิ ารกระทาผิดกฎระเบียบของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

-

กาหนดให ้ประธานกรรมการเป็ นบุคคลคนละคนกับกรรมการผู ้จัดการ โดยมีบทบาท อานาจ และหน ้าทีท
่ ี่
แบ่งแยกออกจากกันอย่างชัดเจน
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เพือ
่ ความอิสระในการแสดง

ความเห็นเพือ
่ พัฒนาการบริหารจัดการของฝ่ ายบริหาร
-

คณะกรรมการบริษัทฯจัดให ้มีระบบการควบคุมภายในทีค
่ รอบคลุมทัง้ ด ้านการเงิน

การปฏิบต
ั งิ าน

การ

่ ง
ดาเนินการให ้เป็ นไปตามกฎหมาย ข ้อบังคับ และระเบียบทีเ่ กีย
่ วข ้อง รวมทัง้ จัดให ้มีการบริหารความเสีย
ทีเ่ หมาะสมเพียงพอ

ตลอดจนจัดให ้มีกลไกลการตรวจสอบและถ่วงดุลทีม
่ ป
ี ระสิทธิภาพเพียงพอในการ

ิ
ปกป้ องรักษาและดูแลทรัพย์สน

มีแผนกตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

ซึง่ เป็ นหน่วยงานอิสระทีร่ ายงานตรงต่อ

และจัดทารายงานคณะกรรมการตรวจสอบฯได ้อย่างมีคณ
ุ ภาพ

่ ง ไว ้อย่างชัดเจน
ประกอบด ้วยข ้อมูลสาคัญอย่างครบถ ้วน และมีการกาหนดนโยบายบริหารความเสีย

7. การถ่วงดุลของกรรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ
้ ริหาร
้ จานวน 7 ท่าน รายละเอียดเป็ นดังนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีคณะกรรมการทัง้ สิน


กรรมการทีเ่ ป็ นผู ้บริหาร

3

ท่าน



กรรมการ

1

ท่าน



กรรมการตรวจสอบ

3

ท่าน

ดังนัน
้ บริษัทมีกรรมการทีเ่ ป็ นอิสระทัง้ หมด 3 ท่าน คิดเป็ นร ้อยละ 42.86 ของกรรมการทัง้ หมด อีกทัง้ ยัง
จัดให ้มีการประชุมร่วมกับของกรรมการทีม
่ ใิ ช ้เป็ นผู ้บริหารและฝ่ ายจัดการเพื่อให ้มีอส
ิ ระในการแสดงความคิดเห็ น
ต่างๆได ้อย่างเต็มที่

8. การรวมหรือแยกตาแหน่ง
ประธานกรรมการไม่เป็ นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู ้จัดการ แต่ประธานกรรมการ และกรรมการผู ้จัดการ
เป็ นตั ว แทนของกลุ่ม ผู ้ถือ หุ ้นรายใหญ่ ซ งึ่ ถือ หุ น
้ เป็ นร อ้ ยละ 19.13 และ ร อ้ ยละ 24.90 ตามล าดั บ ของทุน จด
ทะเบียนและชาระแล ้ว อย่างไรก็ตามโครงสร ้างคณะกรรมการของบริษัทประกอบด ้วยกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ซึง่
จะก่อให ้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน

9. ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ
้ ริหาร
บริ ษั ทได ก้ าหนดนโยบายค่ า ตอบแทนกรรมการไว อ้ ย่ า งชั ด เจนและโปร่ ง ใส โดยมอบหมายให ้
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเป็ นผู ้พิจารณา ซึง่ ค่าตอบแทนดังกล่าวได ้แสดงไว ้ในหัวข ้อโครงสร ้าง
การจัดการเรือ
่ งการค่าตอบแทนกรรมการและผู ้บริหาร

10. การประชุมคณะกรรมการ
บริษัทได ้กาหนดให ้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างสม่าเสมอ (อย่างน ้อย 3 เดือนต่อครั ง้ ) และมีการ
ประชุม พิเ ศษเพิ่ม ตามความจ าเป็ น โดยมีก ารก าหนดวาระชัด เจน ล่ว งหน า้ และมีว าระพิจ ารณาติด ตามผลการ
ดาเนินงานเป็ นประจา โดยมีการจัด ส่งหนั งสือเชิญประชุมพร ้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุม
เป็ นระยะเวลาล่วงหน ้า 7 วันก่อนวันประชุม เพือ
่ ให ้คณะกรรมการได ้มีเวลาศึกษาข ้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข ้าร่วม
ประชุม รวมทัง้ ได ้มีการจดบันทึกการประชุมเป็ นลายลักษณ์อักษร จัดเก็บรายงานการประชุมทีผ
่ ่านการรับรองจาก
คณะกรรมการบริษัท พร ้อมให ้คณะกรรมการบริษัทและผู ้ทีเ่ กีย
่ วข ้องตรวจสอบได ้
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โดยในปี 2559 ทีผ
่ า่ นมา คณะกรรมการของบริษัท มีการประชุม 5 ครัง้ ดังนี้
่ -สกุล
ชือ

จานวนทีเ่ ข้าร่วมประชุม

1.

นายวีระชัย

สุธรี ชัย

4/5

2.

นายชูศักดิ์

ยงวงศ์ไพบูลย์

5/5

3.

นางสาวชนัญญา

ยงวงศ์ไพบูลย์

5/5

4.

นางเพ็ญจันทร์

ยงวงศ์ไพบูลย์

5/5

5.

นายพิบล
ู ศักดิ์

อรรถบวรพิศาล

5/5

6.

นางไทศิกา

ไพรสงบ

5/5

7.

เรือตรีหญิงสุรี

บูรณธนิต

4/5

11. คณะอนุกรรมการ
ทีป
่ ระชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นได ้มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล เข ้าดารงตาแหน่ งเมือ
่
วันที่ 17 กุมภาพั นธ์ 2547 เพื่อช่วยในการกากับดูแลกิจการของบริษัท โดยอานาจและหน ้าทีข
่ องคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็ นไปตามรายละเอียดในเรือ
่ งโครงสร ้างการจัดการ ทัง้ นี้ปัจจุบันมีการแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการขึน
้ เพือ
่ ทา
หน ้าทีใ่ นการกลั่นกรอง และตรวจสอบรวมทัง้ บริหารจัดการเรื่องต่าง โดยคณะอนุ กรรมการคณะต่างๆมีการประชุม
ร่วมกันอย่างน ้อย 3 เดือนต่อครัง้ เพือ
่ พิจารณาเรือ
่ งต่างทีเ่ กิดขึน
้ เพือ
่ ให ้ทันกับการบริหารงานของบริษัท

12. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
บริ ษั ทให ค
้ วามส าคั ญ ต่ อ ระบบควบคุ ม ภายในทั ้ง ในระดั บ บริ ห าร และระดั บ ปฏิบั ต ิง านเพื่ อ ให ม
้ ี
ประสิทธิภาพ จึงได ้กาหนดภาระหน ้าที่ อานาจการดาเนินการของผู ้ปฏิบัตงิ าน ผู ้บริหาร ไว ้เป็ นลายลักษณ์อักษร
ิ ของบริ ษั ทให เ้ กิด ประโยชน์ และมีก ารแบ่ ง แยกหน า้ ที่ข อง
อย่ า งชั ด เจน มี ก ารควบคุ ม ดู แ ลการใช ้ทรั พ ย์ ส น
ผู ้ปฏิบัตงิ าน ผู ้ติด ตามควบคุมและประเมิน ผลออกจากกัน เพื่อให ้เกิดการถ่วงดุล และตรวจสอบระหว่า งกัน อย่า ง
เหมาะสมและมีก ารควบคุม ภายในทีเ่ กีย
่ วกับ ระบบการเงิน โดยบริษั ทได ้จั ด ให ้มีร ะบบรายงานทางการเงิน เสนอ
ผู ้บริหารตามสายงานทีร่ ับผิดชอบ รวมถึงบริษัทจัดตัง้ หน่วยตรวจสอบภายในเพือ
่ ให ้มั่นใจว่าการปฏิบัตงิ านหลักและ
กิจกรรมทางการเงินทีส
่ าคัญของบริษัทได ้ดาเนินการตามแนวทางทีก
่ าหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบ
การปฏิบัต ต
ิ ามกฎหมายและข ้อกาหนดทีเ่ กีย
่ วข ้องกับบริษั ท (Compliance

Control)

และเพื่อ ให ้หน่ ว ยงาน

ตรวจสอบภายในมีความเป็ นอิสระ สามารถทาหน ้าทีต
่ รวจสอบและถ่วงดุลได ้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการจึงกาหนดให ้
หน่วยตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และได ้รับการประเมินผลงาน
จากคณะกรรมการตรวจสอบด ้วย และเพื่อให ้การตรวจสอบระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายในมีความเป็ น
อิสระมาก

13. รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทเป็ นผู ้รั บผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัท
ย่อย (ถ ้ามี) และสารสนเทศทางการเงินทีป
่ รากฏในรายงานประจาปี ทัง้ นี้งบการเงินดังกล่าวจัดทาขึน
้ ตามมาตรฐาน
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การบัญชีทรี่ ับรองทัว่ ไปในประเทศไทย โดยเลือกใช ้นโยบายบัญชีทเี่ หมาะสมและถือปฏิบัตอ
ิ ย่างสม่าเสมอ และใช ้
ดุลยพินจ
ิ อย่างระมัดระวังและประมาณการทีด
่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ ในการจัดทา รวมทัง้ มีการเปิ ดเผยข ้อมูลสาคัญอย่างเพียงพอใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการได ้จัดให ้มีการดารงรักษาไว ้ซึง่ ระบบควบคุมภายในทีม
่ ป
ี ระสิทธิผล เพือ
่ ให ้มั่นใจได ้อย่างมี
ิ และ
เหตุผ ลว่า การบัน ทึก ข ้อมูล ทางบัญ ชีม ีค วามถูก ต ้อง ครบถ ้วน และเพีย งพอทีจ
่ ะด ารงรั ก ษาไว ้ซึง่ ทรั พ ย์ส น
เพือ
่ ให ้ทราบจุดอ่อนเพือ
่ ป้ องกันไม่ให ้เกิดการทุจริตหรือการดาเนินการทีผ
่ ด
ิ ปกติอย่างมีสาระสาคัญ
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบ าล ซึ่ง ประกอบด ้วยกรรมการที่ไ ม่ เ ป็ นผู บ
้ ริห ารเป็ นผู ด
้ ูแ ล
รับผิดชอบเกีย
่ วกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายในและมีการประชุมร่วมกับผู ้สอบบัญชีของ
่ ง ความเพียงพอของข ้อมูลและระบบ
บริษัท โดยไม่มฝ
ี ่ ายบริหารของบริษัทเข ้าร่วมประชุม เพื่อประเมินความเสีย
ควบคุมภายใน
ดังนั น
้ คณะกรรมการจึงมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับทีน
่ ่ าพอใจและ
่ มั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชือ
่ ถือได ้ของงบการเงินของบริษัท
สามารถสร ้างความเชือ

ั ันธ์ก ับผูล
14. ความสมพ
้ งทุน
คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีวา่ ข ้อมูลของบริษัททัง้ ทีเ่ กีย
่ วกับการเงินและทีไ่ ม่ใช่การเงิน ล ้วนมีผลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจของผู ้ลงทุนและผู ้ทีม
่ ส
ี ว่ นได ้ส่วนเสียของบริษัท จึงได ้กาชับให ้ฝ่ ายบริหารดาเนินการในเรือ
่ งทีเ่ กีย
่ วกับการ
่ ถือได ้ สม่าเสมอ และทันเวลา ซึง่ ฝ่ ายบริหารของบริษัทได ้ให ้
เปิ ดเผยข ้อมูลทีค
่ รบถ ้วน ตรงต่อความเป็ นจริง เชือ
ความสาคัญและจะยึดถือปฏิบัตไิ ปโดยตลอด ในส่วนของงานด ้านผู ้ลงทุนสัมพั นธ์นัน
้ ปั จจุบันบริษัทมีหน่วยงานที่
่ สารกับผู ้
ดูแลรับผิดชอบคือหน่วยงานเลขานุการบริษัท ร่วมกับ อานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน ทาหน ้าทีต
่ ด
ิ ต่อสือ
ลงทุนสถาบัน ผู ้ถือหุ ้น รวมทัง้ นักวิเคราะห์และภาครัฐทีเ่ กีย
่ วข ้องเพือ
่ จะได ้ส่งข ้อมูลได ้ทันตามเวลา

รายงานประจาปี 2559

36

ั
กิจกรรมขององค์กรเพือ
่ ความร ับผิดชอบต่อสงคม
Corporate Social Responsibility

บริษั ทฯ ได ้ให ้ความสาคัญ กับ องค์ก ร และการมีสว่ นร่ว มต่อสัง คม ในรู ป แบบต่า งๆ อาทิเ ช่น การมอบ
ทุนการศึกษาให ้กับบุตรพนั กงานเป็ นประจาทุกปี การมอบทุนการศึกษาให ้กับสถานศึกษา ระดับประถม และระดับ
มัธยมในเขตชุมชน อีกทัง้ ร่วมกับหน่วยงานรัฐในการส่งเสริมให ้พนั กงานร่วมกันบริจาคสิง่ ของและอืน
่ ๆให ้กับบุคคล
ทีด
่ ้อยโอกาสซึง่ เป็ นการเสริม สร ้างกิจ กรรมร่ ว มกัน ระหว่า งอุต สาหกรรมกับ ชุม ชน ให ้อยู่ร่ ว มกันอย่า งอบอุ่น และ
สร ้างสรรค์
ในด ้านความรั บผิดชอบต่อสังคม บริษัทได ้เล็งเห็ นถึงความสาคัญกับผู ้มีสว่ นได ้ส่วนเสียทีเ่ กีย
่ วข ้องกับ
บริษัททัง้ หมด ทัง้ ภายในองค์กร ได ้แก่ ผู ้บริหาร พนั กงาน จนไปถึงภายนอกองค์กร ได ้แก่ ลูกค ้า ผู ้ถือหุ ้น รวมถึง
สังคมรอบข ้างทัง้ ในด ้านสังคมและสิง่ แวดล ้อม โดยบริษัทได ้มีเป้ าหมายทีจ
่ ะสร ้างสรรค์สงิ่ ดีๆกับสังคมให ้มากยิง่ ขึน
้
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งและรอบด ้าน ทั ง้ นี้ เ พื่ อ เป็ นการสร า้ งจิต ส านั ก ที่ด ีใ ห ก้ ั บ พนั ก งานและฝั งแนวทางดั ง กล่ า วนี้ ใ ห ้
่ วามยั่งยืนต่อไป
กลายเป็ นส่วนหนึง่ ขององค์กรให ้เกิดเป็ นการพัฒนาจนนาไปสูค
( รายงานการพัฒนาเพือ
่ ความยั่งยืน ประจาปี 2559 ที่ www.asiametal.co.th)
ั
โครงการเพือ
่ สงคม/ชุ
มชน
ึ ษาใน
บริษั ทได ้ร่ ว มมือ กับ โรงเรีย นในแหล่ง ชุม ชน จั ด มอบทุน การศึก ษาให ้กับ นั กเรีย นในชุม ชนทีศ
่ ก
โรงเรียนในระดับประถม และโรงเรียนระดับมัธยม ด ้วยตระหนั กดีว่าเยาวชนคือทรั พยากรทีส
่ าคัญของประเทศใน
อนาคต จึงควรส่งเสริมให ้เกิดการเรียนรู ้และการพัฒนาทักษะในด ้านต่างๆ โดยในปี 2559 มีกจิ กรรมดังนี้



ร่วมสนับสนุนของรางวัลในกิจกรรมวันเด็กและมอบทุนการศึกษา ณ โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทศ
ิ )
ั ติสข
เข ้าร่วมกิจกรรม CSR ของสายงานพาณิชย์ UOB นาส่งของและอุปโภคบริโภค ณ มูลนิธส
ิ น
ุ ชุมชน
เคหะฉลองกรุง

โครงการเพือ
่ พน ักงาน
บริษัทให ้ความสาคัญต่อสุขภาพของพนั กงานเป็ นอย่างยิง่ เพราะพนั กงานทุกคนเป็ นผู ้ทีม
่ ค
ี วามสาคัญ
ในการขับเคลือ
่ นธุรกิจให ้เติบโตอย่างยั่งยืนและมีคณ
ุ ภาพ บริษัทจึงจัดให ้มีการตรวจสุขภาพประจาปี และมีการให ้
คาแนะนาในการดูแลสุขภาพโดยแพทย์และพยาบาล
บริษัทได ้จัดให ้พนั กงานได ้ร่วมกิจกรรมในการเข ้ารับการอบรมเรือ
่ งอัคคีภัย

และภัยอืน
่ ๆโดยมีการซ ้อม

การดับเพลิงการอพยพหนีเ้ พลิงประจาปี ทุกๆ ปี ซึง่ ในปี 2559 ได ้มีการจัดทัง้ สานักงานใหญ่และสานั กงานสาขาที่
พนัสนิคม

เพือ
่ ให ้พนักงานมีความรู ้ความเข ้าใจในเรือ
่ งชีวอนามัย

ซึง่ ทาให ้พนักงานทีไ่ ด ้เข ้ารับการอบรมสามารถ

นาไปใช ้ในชีวต
ิ ประจาวันได ้ไม่วา่ จะในสถานทีท
่ างาน บ ้าน และตามชุมชุนทีอ
่ าศัยอยู่


กิจกรรม Outing

วันที่ 3-4 กันยายน 59 ณ Fountain Tree Resort จ.นครราชสีมา เพือ
่ สร ้างความ

สามัคคีในหมูค
่ ณะ


กิจกรรมการอบรมโลกสวยด ้วยมือเรา เพือ
่ สอดแทรกหลักธรรมะ , การใช ้ชีวต
ิ ร่วมกับผู ้อืน
่ และ ประโยชน์ท ี่
ได ้รับจากธรรมชาติ

รายงานประจาปี 2559

สรุ ปรายการระหว่ างกันของบริษัท สาหรั บปี 2559
สรุปรายการระหว่างกันของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัททีเ่ กีย
่ วข ้องหรือกับบุคคลทีอ
่ าจมีความขัดแย ้งทางผลประโยชน์ทเี่ กิดขึน
้ ในปี 2559

กัน

รายการ

บริษ ัท เอส ที ซี
สตีล จาก ัด
ประกอบธุรกิจผลิต
และรับจ ้างเหล็กแปร
รูป

ั ันธ์
ล ักษณะความสมพ

บริษัทย่อย
บริษัท เอเซีย เมทัล จากัด
(มหาชน) ถือหุ ้น 99.99%

ล ักษณะรายการ

บริษัทให ้เช่าอาคารสานั กงานกับ

มูลค่ารายการ
(ล้านบาท)
0.12

บริษัท เอส ที ซี สตีล จากัด

- เป็ นการให ้เช่าอาคารสานักงาน กับบริษัท เอส ที ซี สตีล
จากัด และราคาทีต
่ กลงร่วมกันตามสัญญาให ้เช่า

้ ปี เท่ากับ
ซึง่ มียอดคงค ้าง ณ สิน

-0-

้ ปี เท่ากับ
ดอกเบีย
้ ค ้างรับ ณ สิน

24

บริษัทว่าจ ้างผลิตสินค ้าหล็กจาก

ความเห็ นของคณะกรรมการตรวจสอบ

9.19

- เป็ นการว่าจ ้างผลิตสินค ้าเหล็กจาก บริษัท เอส ที ซี สตีล
้ ในราคาตลาดและเป็ นราคาเทียบเคียงได ้กับ
จากัด เป็ นการซือ

บริษัท เอส ที ซี สตีล จากัด

การขายให ้บุคคลภายนอกซึง่ เป็ นการค ้าปกติ
้ ปี เท่ากับ
ซึง่ มียอดคงค ้าง ณ สิน

0.76

- คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ได ้พิจารณาการทา
รายการดังกล่าวข ้างต ้นแล ้วเห็นว่าการทารายการ เป็ นการทา
รายการทีส
่ มเหตุสมผลเพือ
่ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่บริษัท ราคา
้ -ขายสินค ้า เป็ นราคาเทียบเคียงได ้กับทีซ
ื้ -ขาย
ทีบ
่ ริษัทซือ
่ อ
สินค ้ากับบุคคลภายนอก
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รายงานประจาปี 2559
รายการ

บริษ ัท แกรนด์
เอเซีย สตีล
โพรเซสซิง่ เซ็ น
เตอร์ จาก ัด
ประกอบธุรกิจผลิต

ั ันธ์
ล ักษณะความสมพ

ล ักษณะรายการ

บริษัทย่อย

บริษัทจาหน่ายสินค ้าเหล็กและให ้

บริษัท เอเซีย เมทัล จากัด
(มหาชน) ถือหุ ้น 99.99%

มูลค่ารายการ

ความเห็ นของคณะกรรมการตรวจสอบ

(ล้านบาท)
83.62

- เป็ นการขายสินค ้าเหล็กและให ้บริการรับจ ้างตัด สลิต รายได ้

เช่าอาคารและเครือ
่ งจักร บริษัท

อืน
่ ๆ ซึง่ เป็ นการค ้าปกติ โดยราคาทีบ
่ ริษัทขายสินค ้าเหล็กและ

แกรนด์ เอเซีย สตีล

ให ้บริการรับจ ้างตัด สลิต กับบริษัท แกรนด์ เอเซีย สตีล

โพรเซสซิง่ เซ็นเตอร์ จากัด

โพรเซสซิง่ เซ็นเตอร์ จากัด เป็ นการขายในราคาตลาดและเป็ น

้ ปี เท่ากับ
ซึง่ มียอดคงค ้าง ณ สิน

67.56

้ สินค ้าเหล็กจาก บริษัท
บริษัทซือ

1.57

และจาหน่ายเหล็ก

ราคาเทียบเคียงได ้กับการขายให ้บุคคลภายนอก และราคาทีต
่ ก
ลงร่วมกันตามสัญญาให ้เช่า

แปรรูป
้ สินค ้าเหล็กแผ่นขนาดทีม
- เป็ นการซือ
่ ค
ี วามหนาเพือ
่ รวบรวม

แกรนด์ เอเซีย สตีล โพรเซสซิง่

้ สินค ้าเหล็ก กับบริษัท แก
ให ้กับลูกค ้า โดยราคาทีบ
่ ริษัทซือ

เซ็นเตอร์ จากัด

้ ใน
รนด์ เอเซีย สตีล โพรเซสซิง่ เซ็นเตอร์ จากัด เป็ นการซือ
ราคาตลาดและเป็ นราคาเทียบเคียงได ้กับการขายให ้
บุคคลภายนอกซึง่ เป็ นการค ้าปกติ

้ ปี เท่ากับ
ซึง่ มียอดคงค ้าง ณ สิน

4.26

- คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ได ้พิจารณาการทา
รายการดังกล่าวข ้างต ้นแล ้วเห็นว่าการทารายการ เป็ นการทา
รายการทีส
่ มเหตุสมผลเพือ
่ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่บริษัท ราคา
้ -ขายสินค ้า เป็ นราคาเทียบเคียงได ้กับทีซ
ื้ -ขาย
ทีบ
่ ริษัทซือ
่ อ
สินค ้ากับบุคคลภายนอก
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รายงานประจาปี 2559
รายการ

ั ันธ์
ล ักษณะความสมพ

ล ักษณะรายการ

บริษ ัท ทวีโชค

นายพรเทพ โยธินอุปไมย

บริษัทจาหน่ายสินค ้าเหล็กให ้

พาณิช จาก ัด

นางแสงจันทร์ ลี และนางวัชรี

บริษัท ทวีโชค พาณิช จากัด

ประกอบธุรกิจ ค ้า
ปลีกเหล็กแผ่นรีดร ้อน

โยธินอุปไมย ทัง้ สามคนเป็ น
กรรมการผู ้มีอานาจลงนามและผู ้
ถือหุ ้นของบริษัท ทวีโชค พาณิช
จากัด เป็ นพีน
่ ้องและมารดาของ
นางเพ็ญจันทร์ ยงวงศ์ไพบูลย์

มูลค่ารายการ

39

ความเห็ นของคณะกรรมการตรวจสอบ

(ล้านบาท)
20.53

- เป็ นการขายสินค ้าเหล็กและให ้บริการรับจ ้างตัด สลิต ซึง่ เป็ น
การค ้าปกติ โดยราคาทีบ
่ ริษัทขายสินค ้าเหล็กและให ้บริการรับจ ้าง

้ ปี เท่ากับ
ซึง่ มียอดคงค ้าง ณ สิน

0.05

้ สินค ้าเหล็กจากบริษัท
บริษัทซือ

3.08

ตัด สลิต กับบริษัท ทวีโชค พาณิช จากัด เป็ นการขายในราคา
ตลาดและเป็ นราคาเทียบเคียงได ้กับการขายให ้บุคคลภายนอก
้ สินค ้าเหล็กแผ่นขนาดทีม
- เป็ นการซือ
่ ค
ี วามหนาเพือ
่ รวบรวมให ้กับ
้ สินค ้าเหล็ก กับบริษัท ทวีโชค พาณิช
ลูกค ้า โดยราคาทีบ
่ ริษัทซือ

ทวีโชค พาณิช จากัด

้ ในราคาตลาดและเป็ นราคาเทียบเคียงได ้กับการ
จากัด เป็ นการซือ

ซึง่ เป็ นกรรมการและเป็ นผู ้ถือหุ ้น

ขายให ้บุคคลภายนอกซึง่ เป็ นการค ้าปกติ

ใหญ่ของบริษัท
้ ปี เท่ากับ
ซึง่ มียอดคงค ้าง ณ สิน

-0-

- คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ได ้พิจารณาการทา
รายการดังกล่าวข ้างต ้นแล ้วเห็นว่าการทารายการ เป็ นการทา
รายการทีส
่ มเหตุสมผลเพือ
่ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่บริษัท ราคาที่
้ -ขายสินค ้า เป็ นราคาเทียบเคียงได ้กับทีซ
ื้ -ขายสินค ้ากับ
บริษัทซือ
่ อ
บุคคลภายนอก

รายงานประจาปี 2559
รายการ

ั ันธ์
ล ักษณะความสมพ

ล ักษณะรายการ

ั
บริษ ัท เพิม
่ ชย

คุณวีระชัย สุธรี ชัยเป็ นผู ้ถือหุ ้น

บริษัทจาหน่ายสินค ้าเหล็กให ้

พาณิช จาก ัด

ของบริษัท เพิม
่ ชัยพาณิช จากัด

บริษัท เพิม
่ ชัยพาณิช จากัด

มูลค่ารายการ

40

ความเห็ นของคณะกรรมการตรวจสอบ

(ล้านบาท)
-0-

- ลักษณะธุรกรรมเป็ นการขายสินค ้าเหล็กและให ้บริการรับจ ้างตัด
สลิต ซึง่ เป็ นการค ้าปกติ โดยราคาทีบ
่ ริษัทขายสินค ้าเหล็กและ

ั ดิ์
เป็ นน ้าขายของเป็ นน ้านายชูศก

ให ้บริการรับจ ้างตัด สลิต กับบริษัท เพิม
่ ชัยพาณิช จากัดเป็ นการขาย

ยงวงศ์ไพบูลย์ ซึง่ เป็ นกรรมการ

ในราคาตลาดและเป็ นราคาเทียบเคียงได ้กับการขายให ้

และเป็ นผู ้ถือหุ ้นใหญ่ของบริษัท

บุคคลภายนอก
้ ปี เท่ากับ
ซึง่ มียอดคงค ้าง ณ สิน

ประกอบธุรกิจ ค ้า

-0-

้ สอง
เหล็กแผ่นชัน

- เนือ
่ งจากไม่มธ
ี รุ กรรมดังกล่าวในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบ
และธรรมาภิบาล จึงไม่มค
ี วามเห็น
- เป็ นการขายสินค ้าเหล็ก ซึง่ เป็ นการค ้าปกติ โดยราคาทีบ
่ ริษัทขาย

บริษ ัท เพิม
่ สิน สตีล

กลุม
่ พีน
่ ้องตระกูลยงวงศ์ไพบูลย์

บริษัทจาหน่ายสินค ้าเหล็กจาก

เวิคส ์ จาก ัด

เป็ นผู ้ถือหุ ้นใหญ่ของบริษัท เพิม
่

บริษัท เพิม
่ สิน สตีลเวิคส์ จากัด

สินค ้าเหล็ก กับ บริษัท เพิม
่ สิน สตีลเวิคส์ จากัด (มหาชน) เป็ นการ

(มหาชน)

สิน สตีลเวิคส์ จากัด (มหาชน)

(มหาชน)

ขายในราคาตลาดและเป็ นราคาเทียบเคียงได ้กับการขายให ้

ซึง่ เป็ นกรรมการและเป็ นผู ้ถือหุ ้น
ใหญ่ของบริษัท

้ สินค ้าเหล็กจากบริษัท
บริษัทซือ

4.96

91

บุคคลภายนอก
้ เหล็กแผ่นรีดเย็น ซึง่ เป็ นการค ้าปกติ โดยราคาทีบ
- เป็ นการซือ
่ ริษัท

เพิม
่ สิน สตีลเวิคส์ จากัด (มหาชน)

้ เหล็กแผ่นรีดเย็น กับบริษัท เพิม
ซือ
่ สิน สตีลเวคส์ จากัด (มหาชน)
้ ในราคาตลาดและเป็ นราคาเทียบเคียงได ้กับการซือ
้ จาก
เป็ นการซือ
บุคคลภายนอก

ประกอบธุรกิจ ค ้า

้ ปี เท่ากับ
ซึง่ มียอดคงค ้าง ณ สิน

2.80

- คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ได ้พิจารณาการทารายการ

เหล็กรีดเย็น และ

ดังกล่าวข ้างต ้นแล ้วเห็นว่าการทารายการนี้ เป็ นการทารายการที่

ศูนย์บริการเหล็กรีด

้ -ขาย
สมเหตุสมผลเพือ
่ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่บริษัท ราคาทีบ
่ ริษัทซือ

เย็น

ื้ -ขายสินค ้ากับบุคคลภายนอก
สินค ้า เป็ นราคาเทียบเคียงได ้กับทีซ
่ อ

รายงานประจาปี 2559

รายการ

ั ันธ์
ล ักษณะความสมพ

ล ักษณะรายการ

มูลค่ารายการ

ความเห็ นของคณะกรรมการตรวจสอบ

(ล้านบาท)

บริษ ัท จีเจ สตีล

คุณหญิงปั ทมา ลีสวัสดิต
์ ระกูล

้ เหล็กแผ่นรีดร ้อนชนิด
บริษัทซือ

จาก ัด (มหาชน)

เป็ นกรรมการ และผู ้ถือหุ ้นของ

ม ้วนจากบริษัท จีเจ สตีล จากัด

้ เหล็กแผ่นรีดร ้อนชนิดม ้วน กับบริษัท จีเจ สตีล
ราคาทีบ
่ ริษัทซือ

บริษัท

(มหาชน)

้ ในราคาตลาดและเป็ นราคา
จากัด (มหาชน) เป็ นการซือ

จีเจ สตีล จากัด ผู ้ถือ

51.39

้ จากบุคคลภายนอก
เทียบเคียงได ้กับการซือ

หุ ้นใหญ่ของบริษัท
้ ปี เท่ากับ
มียอดคงค ้าง ณ สิน

ประกอบธุรกิจ ผลิต

้ เหล็กแผ่นรีดร ้อนชนิดม ้วน ซึง่ เป็ นการค ้าปกติ โดย
- เป็ นการซือ

-0-

- คณะกรรมการตรวจสอบได ้พิจารณาการทารายการดังกล่าว

และจาหน่ายเหล็ก

ข ้างต ้นแล ้วเห็นว่าการทารายการนี้ เป็ นการทารายการที่

แผ่นรีดร ้อนชนิดม ้วน

สมเหตุสมผลเพือ
่ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่บริษัท ราคาทีบ
่ ริษัท
้ เหล็กแผ่นรีดร ้อนชนิดม ้วนดังกล่าว เป็ นราคาเทียบเคียงได ้
ซือ
ื้ กับบุคคลภายนอก
กับทีซ
่ อ

บริษ ัท จี สตีล จาก ัด

คุณหญิงปั ทมา ลีสวัสดิต
์ ระกูล

้ เหล็กแผ่นรีดร ้อนชนิด
บริษัทซือ

(มหาชน)

เป็ นกรรมการ และผู ้ถือหุ ้นของ

ม ้วนจากบริษัท จี สตีล จากัด

้ เหล็กแผ่นรีดร ้อนชนิดม ้วน กับบริษัท จีสตีล
ราคาทีบ
่ ริษัทซือ

บริษัท

(มหาชน)

้ ในราคาตลาดและเป็ นราคา
จากัด (มหาชน) เป็ นการซือ

จี สตีล จากัด ผู ้ถือหุ ้น

21.94

้ จากบุคคลภายนอก
เทียบเคียงได ้กับการซือ

ใหญ่ของบริษัท
ประกอบธุรกิจ ผลิต

้ เหล็กแผ่นรีดร ้อนชนิดม ้วน ซึง่ เป็ นการค ้าปกติ โดย
- เป็ นการซือ

้ ปี เท่ากับ
มียอดคงค ้าง ณ สิน

-0-

- คณะกรรมการตรวจสอบได ้พิจารณาการทารายการดังกล่าว

และจาหน่ายเหล็ก

ข ้างต ้นแล ้วเห็นว่าการทารายการนี้ เป็ นการทารายการทีเ่ ป็ น

แผ่นรีดร ้อนชนิดม ้วน

้ เหล็กแผ่นรีดร ้อนชนิดม ้วนดังกล่าว
การค ้าปกติ ราคาทีบ
่ ริษัทซือ
ื้ กับบุคคลากรภายนอก
เป็ นราคาเทียบเคียงได ้กับทีซ
่ อ
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รายการ

ั ันธ์
ล ักษณะความสมพ

ล ักษณะรายการ

มูลค่ารายการ

ความเห็ นของคณะกรรมการตรวจสอบ

(ล้านบาท)

บริษ ัท เต๋อหลง

คุณวินท์ สุธรี ชัย เป็ นกรรมการผู ้มี

บริษัทจาหน่ายสินค ้าเหล็กให ้

(ไทยแลนด์) จาก ัด

อานาจลงนามและผู ้ถือหุ ้นของ

บริษัท เต๋อหลง (ไทยแลนด์)

ซึง่ เป็ นการค ้าปกติ โดยราคาทีบ
่ ริษัทขายสินค ้าเหล็กและ

บริษัท

จากัด

ให ้บริการรับจ ้างผลิตเหล็ก กับบริษัท เต๋อหลง (ไทยแลนด์)

ประกอบธุรกิจ ผลิต
และจาหน่ายเหล็ก
ม ้วนรีดร ้อนหน ้าแคบ

เต๋อหลง (ไทยแลนด์)

จากัด เป็ นพีน
่ ้องของนายชูศักดิ์
ยงวงศ์ไพบูลย์ ซึง่ เป็ นกรรมการ

1,518.99 - เป็ นการขายสินค ้า Slab และให ้บริการรับจ ้างผลิตเหล็กม ้วน

้ ปี เท่ากับ
ซึง่ มียอดคงค ้าง ณ สิน

282.38

เงินทดรองจ่ายค่าสินค ้า

177.23

จากัด เป็ นการขายในราคาตลาดและเป็ นราคาเทียบเคียงได ้กับ
การขายให ้บุคคลภายนอก

และเป็ นผู ้ถือหุ ้นใหญ่ของบริษัท

้ เหล็กแผ่นรีดร ้อนชนิด
บริษัทซือ

1,911.35

- คณะกรรมการตรวจสอบได ้พิจารณาการทารายการดังกล่าว

ม ้วนจากบริษัท เต๋อหลง (ไทย

ข ้างต ้นแล ้วเห็นว่าการทารายการนี้ เป็ นการทารายการทีเ่ ป็ น

แลนด์) จากัด

้ เหล็กแผ่นรีดร ้อนชนิดม ้วนดังกล่าว
การค ้าปกติ ราคาทีบ
่ ริษัทซือ

้ ปี เท่ากับ
ซึง่ มียอดคงค ้าง ณ สิน

80.77

ื้ กับบุคคลากรภายนอก
เป็ นราคาเทียบเคียงได ้กับทีซ
่ อ
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ั ันธ์
ล ักษณะความสมพ

ล ักษณะรายการ

บริษ ัท วิน วิน โฮ

คุณวินท์ สุธรี ชัย เป็ นกรรมการผู ้

บริษัทย่อยจาหน่ายสินค ้าเหล็กให ้

ลดิง้ จาก ัด

มีอานาจลงนามและผู ้ถือหุ ้นของ

บริษัท วิน วิน โฮลดิง้ จากัด

รายการ

มูลค่ารายการ

ความเห็ นของคณะกรรมการตรวจสอบ

(ล้านบาท)
18.85

- เป็ นการขายสินค ้า ซึง่ เป็ นการค ้าปกติ โดยราคาทีบ
่ ริษัทย่อย
ขายสินค ้าเหล็ก กับบริษัท วิน วิน โฮลดิง้ จากัด เป็ นการขาย

บริษัท วิน วิน โฮลดิง้ จากัด

ในราคาตลาดและเป็ นราคาเทียบเคียงได ้กับการขายให ้

ั ดิ์ ยง
เป็ นพีน
่ ้องของนายชูศก

บุคคลภายนอก

วงศ์ไพบูลย์ ซึง่ เป็ นกรรมการ

้ ปี เท่ากับ
ซึง่ มียอดคงค ้าง ณ สิน

8.76

และเป็ นผู ้ถือหุ ้นใหญ่ของบริษัท

้ เหล็กจากบริษัท วิน
บริษัทย่อยซือ

145.22

้ เหล็กแผ่นรีดร ้อนชนิดม ้วน ซึง่ เป็ นการค ้าปกติ
- เป็ นการซือ
้ เหล็ก กับ บริษัท วิน วิน โฮลดิง้
โดยราคาทีบ
่ ริษัทย่อยซือ

วิน โฮลดิง้ จากัด

้ ในราคาตลาดและเป็ นราคาเทียบเคียงได ้กับ
จากัด เป็ นการซือ
้ จากบุคคลภายนอก
การซือ
ประกอบธุรกิจ นาเข ้า
และจาหน่ายเหล็ก

้ ปี เท่ากับ
ซึง่ มียอดคงค ้าง ณ สิน

100.35

- คณะกรรมการตรวจสอบได ้พิจารณาการทารายการดังกล่าว
ข ้างต ้นแล ้วเห็นว่าการทารายการนี้ เป็ นการทารายการที่
สมเหตุสมผลเพือ
่ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่บริษัท ราคาทีบ
่ ริษัท
้ เหล็ก เป็ นราคาเทียบเคียงได ้กับทีซ
ื้ กับบุคคลภายนอก
ซือ
่ อ
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มูลค่า
รายการ

ั ันธ์
ล ักษณะความสมพ

ล ักษณะรายการ

ความเห็ นของคณะกรรมการตรวจสอบ

รายการ(ล้าน
บาท)

่ ั เพอร์
ิ น
บริษ ัท พรีซช

คุณวินท์ สุธรี ชัย เป็ นกรรมการ

บริษัทย่อยจาหน่ายสินค ้าเหล็กให ้

เฟ็คท์ ไพพ์ จาก ัด

ผู ้มีอานาจลงนามและผู ้ถือหุ ้น

ิ น
ั่ เพอร์เฟ็ คท์ ไพพ์
บริษัท พรีซช

ิ น
ั่ เพอร์เฟ็ คท์ ไพพ์ จากัด
ขายสินค ้าเหล็ก กับบริษัท พรีซช

ิ น
ั่ เพอร์
ของ บริษัท พรีซช

จากัด

เป็ นการขายในราคาตลาดและเป็ นราคาเทียบเคียงได ้กับการ

เฟ็ คท์ ไพพ์ จากัด เป็ นพีน
่ ้อง
ั ดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์
ของนายชูศก
ซึง่ เป็ นกรรมการและเป็ นผู ้ถือ

้ ท่อเหล็กจากบริษัท
บริษัทย่อยซือ
ิ น
ั่ เพอร์เฟ็ คท์ ไพพ์ จากัด
พรีซช

6.22

- เป็ นการขายสินค ้า ซึง่ เป็ นการค ้าปกติ โดยราคาทีบ
่ ริษัทย่อย

ขายให ้บุคคลภายนอก
27.70

้ ท่อเหล็กซึง่ เป็ นการค ้าปกติ โดยราคาทีบ
- เป็ นการซือ
่ ริษัทย่อย
้ ท่อเหล็ก กับ บริษัท พรีซช
ิ น
ั่ เพอร์เฟ็ คท์ ไพพ์ จากัด เป็ น
ซือ
้ ในราคาตลาดและเป็ นราคาเทียบเคียงได ้กับการซือ
้ จาก
การซือ

หุ ้นใหญ่ของบริษัท

บุคคลภายนอก
ประกอบธุรกิจ ผลิตท่อ
เหล็ก

้ ปี เท่ากับ
มียอดคงค ้าง ณ สิน

18.64

- คณะกรรมการตรวจสอบได ้พิจารณาการทารายการดังกล่าว
ข ้างต ้นแล ้วเห็นว่าการทารายการนี้ เป็ นการทารายการทีเ่ ป็ น
้ ท่อเหล็กชนิดม ้วนดังกล่าว เป็ น
การค ้าปกติ ราคาทีบ
่ ริษัทซือ
ื้ กับบุคคลากรภายนอก
ราคาเทียบเคียงได ้กับทีซ
่ อ
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มูลค่า
รายการ

ั ันธ์
ล ักษณะความสมพ

ล ักษณะรายการ

ความเห็ นของคณะกรรมการตรวจสอบ

รายการ(ล้าน
บาท)

บริษ ัท พีเอส สตีล

คุณวินท์ สุธรี ชัย เป็ นกรรมการ

บริษัทย่อยจาหน่ายสินค ้าเหล็กให ้

โปรเซสซิง่ เซ็ นเตอร์

ผู ้มีอานาจลงนามและผู ้ถือหุ ้น

บริษัท พีเอส สตีล โปรเซสซิง่

บริษัท พีเอส สตีล โปรเซสซิง่ เซ็นเตอร์ จากัด เป็ นการขายใน

จาก ัด

ของ บริษัท พีเอส สตีล

เซ็นเตอร์ จากัด

ราคาตลาดและเป็ นราคาเทียบเคียงได ้กับการขายให ้

-0-

โปรเซสซิง่ เซ็นเตอร์ จากัด

- เป็ นการขายสินค ้า โดยราคาทีบ
่ ริษัทย่อยขายสินค ้า กับ

บุคคลภายนอก

ั ดิ์ ยง
เป็ นพีน
่ ้องของนายชูศก
ประกอบธุรกิจ ผลิตและ

วงศ์ไพบูลย์ ซึง่ เป็ นกรรมการ

้ เหล็กแผ่นรีดเย็น
บริษัทย่อยซือ

จาหน่ายเหล็กแผ่นรีด

และเป็ นผู ้ถือหุ ้นใหญ่ของ

จากบริษัท พีเอส สตีล โปรเซสซิง่

้ เหล็กแผ่นรีดเย็น กับ บริษัท พีเอส สตีล โปรเซส
บริษัทย่อยซือ

เย็น

บริษัท

เซ็นเตอร์ จากัด

้ ในราคาตลาดและเป็ นราคา
ซิง่ เซ็นเตอร์ จากัด เป็ นการซือ

37.61

้ เหล็กแผ่นรีดเย็น ซึง่ เป็ นการค ้าปกติโดยราคาที่
- เป็ นการซือ

้ จากบุคคลภายนอก
เทียบเคียงได ้กับการซือ
้ ปี เท่ากับ
ซึง่ มียอดคงค ้าง ณ สิน

30.56
- คณะกรรมการตรวจสอบได ้พิจารณาการทารายการดังกล่าว
ข ้างต ้นแล ้วเห็นว่าการทารายการนี้ เป็ นการทารายการทีเ่ ป็ น
้ เหล็กแผ่นรีดเย็นดังกล่าว เป็ น
การค ้าปกติ ราคาทีบ
่ ริษัทซือ
ื้ กับบุคคลากรภายนอก
ราคาเทียบเคียงได ้กับทีซ
่ อ
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นโยบายหรือแนวโน้มการทารายการระหว่างก ัน
ในอนาคตหากบริษั ทมีค วามจ าเป็ นต ้องท ารายการระหว่ า งกั น กั บ บุ ค คลที่อ าจมีค วามขั ด แย ง้ ทาง
ผลประโยชน์กบ
ั บริษัท บริษัทมีนโยบายทีจ
่ ะกาหนดเงือ
่ นไขต่างๆ ให ้เป็ นไปตามลักษณะการดาเนินการค ้าปกติและ
เป็ นราคาตลาดซึง่ สามารถเปรียบเทียบได ้กับราคาทีเ่ กิดขึน
้ กับบุคคลภายนอก ทัง้ นี้บริษัทจะได ้ให ้คณะกรรมการ
่ วชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบและให ้ความเห็ นถึงความเหมาะสม
ตรวจสอบหรือผู ้สอบบัญชีของบริษัทหรือผู ้เชีย
ของราคาและความสมเหตุสมผลของการทารายการด ้วย
รายการระหว่างกันทีอ
่ าจเกิดขึน
้ ในอนาคตนั น
้ กรรมการจะต ้องปฏิบัตต
ิ ามระเบียบต่างๆ ทีไ่ ด ้กาหนดขึน
้
และกรรมการจะต ้องไม่อนุ มัตริ ายการใดๆ ทีต
่ นหรือบุคคลทีอ
่ าจมีความขัดแย ้งทางผลประโยชน์ ในลักษณะอืน
่ ใด
กับ บริษัท และจะต ้องเปิ ดเผยรายการดัง กล่าวต่อ คณะกรรมการบริ ษั ทเพื่อ ให ้คณะกรรมการบริษั ทพิจ ารณา ซึง่
บริษัทจะต ้องปฏิบัตใิ ห ้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด ้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ และข ้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง
หรือข ้อกาหนดของตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัตต
ิ ามข ้อกาหนดเกีย
่ วกับการเปิ ดเผย
ิ ของบริษัทหรือบริษัทย่อย
ข ้อมูลการทารายการเกีย
่ วโยงกัน และการได ้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สน
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รายละเอียดกรรมการและผูบ
้ ริหาร

1.

2.

่
ชือ
อายุ
ตาแหน่ง
วุฒก
ิ ารศึกษา

:
:
:
:

ผ่านการอบรม

:

ั วนการถือหุน
สดส่
้ ใน
บริษ ัท (%)
ั ันธ์ทาง
ความสมพ
ครอบคร ัวระหว่างผูบ
้ ริหาร
ประว ัติการทางาน
2552 – ปั จจุบน
ั
2531 - ปั จจุบน
ั
2537 – ปั จจุบน
ั
2519 – ปั จจุบน
ั

:

นายวีระชัย สุธรี ชัย
66 ปี
ประธานบริษัทและประธานกรรมการ
ปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
MINI MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี RCA INSTITUTE OF TECHNOLOGY NEWYORK U.S.A.
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 15/2004
เมือ
่ วันที่ 18 พฤษภาคม 2547 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
9.67%

:

น ้าชายของนายชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์

:
:
:
:

ประธานบริษัทและประธานกรรมการ บริษัท เอเซีย เมทัล จากัด (มหาชน)
กรรมการผู ้จัดการ บริษัท คอสโม แลนด์ แอนด์ เฮ ้าส์ จากัด
กรรมการผู ้จัดการ บริษัท คอสโม พร็อพเพอร์ต ี้ แมเนจเม ้นท์ จากัด
กรรมการผู ้จัดการ บริษัท สินธีรชัย จากัด

่
ชือ
อายุ
ตาแหน่ง
วุฒก
ิ ารศึกษา
ผ่านการอบรม

:
:
:
:
:

ั วนการถือหุน
สดส่
้ ใน
บริษ ัท (%)
ั ันธ์ทาง
ความสมพ
ครอบคร ัวระหว่างผูบ
้ ริหาร
ประว ัติการทางาน
2536 – ปั จจุบน
ั
2546 - ปั จจุบน
ั
2558 – ปั จจุบน
ั
2558 – ปั จจุบน
ั

:

นายชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์
54 ปี
กรรมการผู ้จัดการและกรรมการผู ้มีอานาจลงนาม
ปริญญาตรี อัสสัมชัญบริหารธุรกิจ
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 15/2004
เมือ
่ วันที่ 18 พฤษภาคม 2547
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 46/2004
เมือ
่ วันที่ 25 สิงหาคม 2547 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
15.98%

:

สามีของนางเพ็ญจันทร์

:
:
:
:

กรรมการผู ้จัดการ บริษัท เอเซีย เมทัล จากัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท เอส ที ซี สตีล จากัด
กรรมการ บริษัท เต๋อหลง (ไทยแลนด์) จากัด
กรรมการ บริษัท แกรนด์ เอเชีย สตีล โพรเซสซิง่ เซ็นเตอร์ จากัด
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่
ชือ
อายุ
ตาแหน่ง
วุฒก
ิ ารศึกษา
ผ่านการอบรม

:
:
:
:
:

ั วนการถือหุน
สดส่
้ ใน
บริษ ัท (%)
ั ันธ์ทาง
ความสมพ
ครอบคร ัวระหว่างผูบ
้ ริหาร
ประว ัติการทางาน
2536 – ปั จจุบน
ั
2546 - ปั จจุบน
ั

:

นางเพ็ญจันทร์ ยงวงศ์ไพบูลย์
52 ปี
รองกรรมการผู ้จัดการและกรรมการผู ้มีอานาจลงนาม
้ สูง อัสสัมชัญคอมเมอร์ส
ประกาศณียบัตรวิชาชีพชัน
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 15/2004
เมือ
่ วันที่ 18 พฤษภาคม 2547
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 49/2004
เมือ
่ วันที่ 7 ตุลาคม 2547 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
8.33%

:

ั ดิ์
ภรรยาของนายชูศก

:
:

รองกรรมการผู ้จัดการ บริษัท เอเซีย เมทัล จากัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท เอส ที ซี สตีล จากัด

่
ชือ
อายุ
ตาแหน่ง
วุฒก
ิ ารศึกษา
ผ่านการอบรม

:
:
:
:
:

ั วนการถือหุน
สดส่
้ ใน
บริษ ัท (%)
ั ันธ์ทาง
ความสมพ
ครอบคร ัวระหว่างผูบ
้ ริหาร
ประว ัติการทางาน
2558 – ปั จจุบน
ั
2558 – ปั จจุบน
ั

:

นางสาวชนัญญา ยงวงศ์ไพบูลย์
24 ปี
กรรมการ
ปริญญาตรี สาขาคณะพณิชย์ศาสตร์ และบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 123/2016
เมือ
่ วันที่ 25 มกราคม 2559 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
4.54%

:

ลูกสาวของคุณชูศักดิ์ และ คุณเพ็ญจันทร์

:
:

ฝ่ ายบัญชีและการเงิน บริษัท เอเซีย เมทัล จากัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท แกรนด์ เอเชีย สตีล โพรเซสซิง่ เซ็นเตอร์ จากัด
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่
ชือ
อายุ
ตาแหน่ง
วุฒก
ิ ารศึกษา
ผ่านการอบรม
ั วนการถือหุน
สดส่
้ ใน
บริษ ัท (%)
ั ันธ์ทาง
ความสมพ
ครอบคร ัวระหว่างผูบ
้ ริหาร
ประว ัติการทางาน
2558 – ปั จจุบน
ั
2555 – 2558
2545 – ปั จจุบน
ั

:
:
:
:
:
:

นางวันนารี ทิพย์สวุ รรณ
40 ปี
ผู ้อานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยบูรพา
ไม่ม ี
ไม่ม ี

:

ไม่เกีย
่ วข ้อง

:
:
:

ผู ้อานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน บริษัท เอเชีย เมทัล จากัด (มหาชน)
เลขาองค์กร บริษัท เอเชีย เมทัล จากัด (มหาชน)
ผู ้จัดการฝ่ ายการเงินและบัญชี บริษัท AC Congress Co., Ltd.

่
ชือ
อายุ
ตาแหน่ง
วุฒก
ิ ารศึกษา

:
:
:
:

นายพิบล
ู ศักดิ์ อรรถบวรพิศาล
65 ปี
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ปริญญาโท สาขาพาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมสาสตร์บณ
ั ฑิต สาขาไฟฟ้ า
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์

ผ่านการอบรม

:

ั วนการถือหุน
สดส่
้ ในบริษ ัท
(%)
ั ันธ์ทาง
ความสมพ
ครอบคร ัวระหว่างผูบ
้ ริหาร
ประว ัติการทางาน
2558 – ปั จจุบน
ั

:

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 123/2016 เมือ
่ วันที่ 25
มกราคม 2559 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ไม่ม ี

:

ไม่เกีย
่ วข ้อง

:

2540-2556
2528-2540
2521-2528
2520-2521
2518-2520

:
:
:
:
:

ประธานกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเซีย เมทัล จากัด
(มหาชน)
ผู ้ช่วยผู ้จัดการทั่วไป บมจ.ไทยไวร์โพรดักส์
ผู ้จัดการโรงงาน บมจ.ไทยไวร์โพรดักส์
หัวหน ้าแผนกซ่อมไฟฟ้ า บริษัท เหล็กสยาม จากัด
วิศวกรการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
วิศวกรองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
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7.

่
ชือ
อายุ
ตาแหน่ง
วุฒก
ิ ารศึกษา

:
:
:
:

ผ่านการอบรม

:

ั วนการถือหุน
สดส่
้ ในบริษ ัท
(%)
ั ันธ์ทาง
ความสมพ
ครอบคร ัวระหว่างผูบ
้ ริหาร
ประว ัติการทางาน
2547 – ปั จจุบน
ั

:

เรือตรีหญิงสุรี บูรณธนิต
82 ปี
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (การทูตและการต่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 19/2004 เมือ
่ วันที่ 21
มิถน
ุ ายน 2547 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)
หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทยรุ่นที่ 17 (ACP)
หลักสูตรประกาศนียบัตร Audit Committee Program, IOD Class 18/2007
ไม่ม ี

:

ไม่เกีย
่ วข ้อง
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเซีย เมทัล จากัด (มหาชน)

ปั จจุบน
ั

8.
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กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไอที ซิต ี้ จากัด (มหาชน)
กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒข
ิ องสภาลูกเสือไทย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ทีป
่ รึกษาสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ผู ้ประนีประนอมศาลประจาศาลจังหวัดธัญบุรี
กรรมการสมาคมติดตามการพัฒนาสตรีในประเทศไทย
ทีป
่ รึกษาคณะอนุกรรมาธิการกิจการลูกเสือ คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒส
ิ ภา
ประธานกรรมการ นิตบ
ิ ค
ุ คลหมูบ
่ ้านจัดสรรวรบูลย์
ทีป
่ รึกษาสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

่
ชือ
อายุ
ตาแหน่ง
วุฒก
ิ ารศึกษา
ผ่านการอบรม

:
:
:
:
:

ั วนการถือหุน
สดส่
้ ในบริษ ัท
(%)
ั ันธ์ทาง
ความสมพ
ครอบคร ัวระหว่างผูบ
้ ริหาร
ประว ัติการทางาน
2547 – ปั จจุบน
ั
2546 - ปั จจุบน
ั
2542 – ปั จจุบน
ั
2547 -2552
2545 -2546
2543 - 2544

:

นางไทศิกา ไพรสงบ
66 ปี
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทอร์น เอเชีย
Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 15/2004 เมือ
่ วันที่ 18
พฤษภาคม 2547
Audit Committee Program(ACP) รุ่นที่ 7/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
ไม่ม ี

:

ไม่เกีย
่ วข ้อง
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเซีย เมทัล จากัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท เอส ที ซี สตีล จากัด
กรรมการบริษัท บุญศิร ิ เรียลเอสเตส จากัด
ผู ้จัดการอาวุโสฝ่ ายธุรกิจขนาดย่อม 8 ธนาคารนครหลวงไทยจากัด (มหาชน)
ผู ้จัดการฝ่ ายพัฒนา สช. ธนาคารนครหลวงไทย จากัด (มหาชน)
ผู ้จัดการฝ่ ายธุรกิจ 4 ธนาคารนครหลวงไทย จากัด (มหาชน)
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่
ชือ
อายุ
ตาแหน่ง
วุฒก
ิ ารศึกษา

:
:
:
:

ผ่านการอบรม
ั วนการถือหุน
สดส่
้ ในบริษ ัท
(%)
ั ันธ์ทาง
ความสมพ
ครอบคร ัวระหว่างผูบ
้ ริหาร
ประว ัติการทางาน
2558 – ปั จจุบน
ั
2555 – ปั จจุบน
ั
2546 – 2559

:
:

นางสาวศศิธร ลิมป์ ปิ ยะชาติ
39 ปี
เลขานุการบริษัท
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ
N/A
ไม่ม ี

:

ไม่เกีย
่ วข ้อง

51

เลขานุการบริษัท บริษัท เอเซีย เมทัล จากัด (มหาชน)
ผู ้ช่วยตัวแทนฝ่ ายบริหารขององค์กร บริษัท เอเซีย เมทัล จากัด (มหาชน)
หัวหน ้าการตลาด บริษัท เอเซีย เมทัล จากัด (มหาชน)
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รายละเอียดเกีย
่ วก ับกรรมการ ผูบ
้ ริหารและผูม
้ อ
ี านาจควบคุมในบริษท
ั ย่อย บริษท
ั ร่วม หรือ
บริษท
ั ทีเ่ กีย
่ วข้องของบริษท
ั
่ -นามสกุล
ชือ

บริษ ัท

บริษ ัท เอส

บริษ ัท แกรนด์

บริษ ัท สาง

บริษ ัท เต๋อห

เอเชีย

ที ซี สตีล

เอเซีย สตีล โพร

สินค้าผ่าน

ลง (ไทย

เมท ัล

จาก ัด

เซสซิง่ เซ็ น

แดน

แลนด์)

เตอร์ จาก ัด

เวียงจ ันทน์

จาก ัด

จาก ัด
(มหาชน)
นายวีระชัย

สุธรี ชัย

นายชูศักดิ์

จาก ัด

1,5

-

-

-

5

ยงวงศ์ไพบูลย์

3, 5, 6

5

5,6

5,6

5

นางเพ็ญจันทร์

ยงวงศ์ไพบูลย์

5,6

5

-

-

-

นางสาวชนัญญา

ยงวงศ์ไพบูลย์

5

-

5

-

-

นางสาวธารดี

เพียรสัมฤทธิ์

-

5

-

-

-

นายพิบล
ู ศักดิ์

อรรถบวรพิศาล

2, 4

-

-

-

-

นางไทศิกา

ไพรสงบ

4, 5

5

-

-

-

เรือตรีหญิงสุรี

บูรณะธนิต

4, 5

-

-

-

-

นายชิดชนก

โท ้มะวงศ์

-

5

-

-

-

นายพูวง

กอระสัก

-

-

-

5,6

-

นายสุวท
ิ ย์

รัตนจินดา

-

-

-

5,6

-

นายวินท์

สุธรี ชัย

-

-

5

-

5,6

นายสมศักดิ์

วงศ์ศริ ท
ิ รัพย์

-

-

5

-

-

นางสาวศศิธร

ลิมป์ ปิ ยะชาติ

7

-

-

-

-

หมายเหตุ: 1 = ประธานกรรมการ
4 = กรรมการตรวจสอบ

2 = ประธานกรรมการตรวจสอบ

3 = กรรมการผู ้จัดการ

5 = กรรมการ

7= เลขานุการบริษัท

6 = ผู ้บริหาร
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รายงานความร ับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็ นผู ้รั บผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท เอเซีย เมทัล จากัด (มหาชน) รวมถึง
ข ้อมูล สารสนเทศทางการเงิน ทีป
่ รากฏในรายงานประจาปี งบการเงิน ดัง กล่าวจัด ทาขึน
้ ตามมาตรฐานการบัญ ชีท ี่
รับรองทัว่ ไปโดยเลือกใช ้นโยบายบัญชีทเี่ หมาะสมและถือปฏิบัตอ
ิ ย่างสม่าเสมอและใช ้ดุลยพินจ
ิ อย่างระมัดระวังใน
การจัดทารวมทัง้ ให ้มีการเปิ ดเผยข ้อมูลทีส
่ าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพือ
่ ให ้เป็ นประโยชน์
ต ้อผู ้ถือหุ ้นและนักลงทุนอย่างโปร่งใส
คณะกรรมการบริษั ทได ้จั ด ให ม
้ ีร ะบบบริห ารความเสี่ย งและระบบควบคุ ม ภายในที่เ หมาะสมและมี
ประสิทธิภาพเพือ
่ ให ้ได ้ความมั่นใจอย่างมีเหตุผลว่าข ้อมูลของบริษัทมีความถูกต ้องครบถ ้วนเพียงพอทีจ
่ ะดารงรักษา
ิ ตลอดจนเพือ
ไว ้ซึง่ ทรัพย์สน
่ ไม่ให ้เกิดการทุจริตหรือการดาเนินงานทีผ
่ ด
ิ ปกติอย่างมีสาระสาคัญ
คณะกรรมการบริษัทได ้แต่ง ตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อ ทาหน ้าทีส
่ อบทานนโยบายการบัญชีแ ละ
ความถูกต ้องของรายงานทางการเงินสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในตลอดจนระบบการ
่ งโดยเรือ
บริหารความเสีย
่ งนีป
้ รากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ แสดงไว ้ในรายงานประจาปี แล ้ว
งบการเงินของบริษัทได ้รั บการตรวจสอบโดยผู ้สอบบัญชีรับอนุ ญาตของบริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์
แอดไวเซอรี่ จ ากัด ในการตรวจสอบนั น
้ ทางคณะกรรมการบริษั ทได ้ให ้ความร่ วมมือ และสนั บ สนุ นข ้อมูลเอกสาร
ต่างๆเพือ
่ ให ้ผู ้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได ้อย่างอิสระและเป็ นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี
ทัว่ ไปโดยความเห็นของผู ้สอบบัญชีได ้ปรากฏในรายงานของผู ้สอบบัญชีซงึ่ แสดงไว ้ในรายงานประจาปี แล ้ว
คณะกรรมการมีความเห็ นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับทีน
่ ่ าพอใจและสามารถ
่ มั่นอย่างมีเหตุผลได ้ว่างบการเงินของบริษัท เอเซีย เมทัล จากัด (มหาชน ) สาหรับปี สิน
้ สุด 31
สร ้างความเชือ
่ ถือโดยปฏิบต
ธันวาคม 2559 มีความน่าเชือ
ั ถ
ิ ก
ู ต ้องตามกฎหมายและกฎระเบียบทีเ่ กีย
่ วข ้อง

ั สุธรี ชย
ั )
(นายวีระชย
ประธานกรรมการ

ั ์ ยงวงศไ์ พบูลย์)
(นายชูศกดิ
กรรมการผูจ
้ ัดการ
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รายงานของผูส
้ อบบ ัญชรี ับอนุญาต
เสนอ

ผูถ
้ อ
ื หุน
้ และคณะกรรมการบริษท
ั เอเซีย เมท ัล จาก ัด (มหาชน)

ความเห็น
ข ้าพเจ ้าได ้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท เอเซีย เมทัล จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุม
่ บริษัท”) ซึง่
ประกอบด ้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม งบแสดงการ
้ สุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบ
เปลีย
่ นแปลงส่วนของผู ้ถือหุ ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม สาหรับปี สิน
การเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีทส
ี่ าคัญ และได ้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท
เอเซีย เมทัล จากัด (มหาชน) ซึง่ ประกอบด ้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบกาไรขาดทุน
้ สุดวันเดียวกัน และหมายเหตุ
เบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลีย
่ นแปลงส่วนของผู ้ถือหุ ้น และงบกระแสเงินสดสาหรับปี สิน
ประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีทส
ี่ าคัญ

ข ้าพเจ ้าเห็นว่า งบการเงินข ้างต ้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท เอเซีย เมทัล จากัด (มหาชน) และบริษัท
้ สุดวันเดียวกัน และ
ย่อย ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559 ผลการดาเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวม สาหรับปี สิน
แสดงฐานะการเงินของบริษัท เอเซีย เมทัล จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผลการดาเนินงานและกระแส
ิ้ สุดวันเดียวกัน โดยถูกต ้องตามทีค
เงินสด สาหรับปี สน
่ วรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข ้าพเจ ้าได ้ปฏิบัตงิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรั บผิดชอบของข ้าพเจ ้าได ้กล่าวไว ้ในส่วนของ
ความรับผิดชอบของผู ้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข ้าพเจ ้า ข ้าพเจ ้ามีความเป็ นอิสระจาก
กลุ่ม บริษั ทตามข ้อก าหนดจรรยาบรรณของผู ้ประกอบวิช าชีพ บัญ ชีท ี่ก าหนดโดยสภาวิช าชีพ บั ญ ชีใ นพระบรม
ราชูป ถั ม ภ์ ในส่ว นที่เ กี่ย วข ้องกั บ การตรวจสอบงบการเงิน และข ้าพเจ า้ ได ้ปฏิบั ต ิต ามความรั บ ผิด ชอบด ้าน
่ ว่าหลักฐานการสอบบัญชีทข
จรรยาบรรณอืน
่ ๆ ซึง่ เป็ นไปตามข ้อกาหนดเหล่านี้ ข ้าพเจ ้าเชือ
ี่ ้าพเจ ้าได ้รั บเพียงพอ
และเหมาะสมเพือ
่ ใช ้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข ้าพเจ ้า
เรือ
่ งสาค ัญในการตรวจสอบ
เรือ
่ งสาคัญในการตรวจสอบ คือ เรือ
่ งต่างๆ ทีม
่ น
ี ั ยสาคัญทีส
่ ด
ุ ตามดุลยพินิจเยีย
่ งผู ้ประกอบวิชาชีพของข ้าพเจ ้าใน
การตรวจสอบงบการเงินสาหรั บงวดปั จจุบัน ข ้าพเจ ้าได ้นาเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบ
การเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข ้าพเจ ้า ทัง้ นี้ ข ้าพเจ ้าไม่ได ้แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับเรือ
่ ง
เหล่านี้

การรับรู ้รายได ้จากการขายสินค ้า

ตามทีก
่ ล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข ้อ 4 นโยบายการบัญชีสาหรับการรับรู ้รายได ้จากการขายสินค ้า
เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีจ านวนรายการขายสินค ้าเป็ นจ านวนมาก ดัง นั น
้ ข ้าพเจ ้าจึงพิจารณาเป็ นเรื่องสาคัญในการ
ตรวจสอบในเรือ
่ งมูลค่าและเวลาและความถูกต ้องของการรับรู ้รายได ้จากการขายสินค ้าว่าเป็ นไปตามนโยบายบัญชี
และตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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การตรวจสอบของข ้าพเจ ้าได ้รวมถึง
การประเมินนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัท เกีย
่ วกับการรับรู ้รายได ้จากการขายสินค ้า การประเมินความมี
ประสิท ธิภ าพของการควบคุม ทั่ว ไปของระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศโดยรวม และการประเมิน ความมี
ประสิท ธิภาพของระบบการควบคุม ภายในของกลุ่มบริษั ททีเ่ กีย
่ วกับวงจรรายได ้จากการขายสินค ้า และ
เวลาทีเ่ หมาะสมของการบันทึกรายได ้จากการขายสินค ้า
่ ตรวจสอบเอกสารประกอบรายการรายได ้จากการขายสินค ้าทีเ่ กิดขึน
 สุม
้ ในระหว่างปี
้ ปี และหลังสิน
้ ปี
ตรวจตัดยอดรายได ้จากการขายสินค ้าช่วงใกล ้สิน
้ ปี
สอบทานความเหมาะสมของใบลดหนี้ทก
ี่ ลุม
่ บริษัทออกภายหลังวันสิน
วิเคราะห์เปรียบเทียบรายได ้จากการขายสินค ้าแบบแยกย่อย เพื่อตรวจสอบความผิดปกติทอ
ี่ าจเกิดขึน
้ จาก
รายการขาย และตรวจสอบรายการบันทึกบัญชีทเี่ กีย
่ วข ้องกับบัญชีรายได ้จากการขายสินค ้าทีบ
่ ันทึกผ่าน
สมุดรายวันทัว่ ไป

มูลค่าสุทธิทจี่ ะได ้รับของสินค ้าคงเหลือ

ดังทีอ
่ ธิบายไว ้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข ้อ 10 และนโยบายการบัญชีทส
ี่ าคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ิ ค ้าคงเหลือจานวน 1,073 ล ้านบาท สินค ้าคงเหลือแสดงมูลค่าด ้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิทจ
กลุม
่ บริษัท มีสน
ี่ ะ
ได ้รับแล ้วแต่ราคาใดจะตา่ กว่า

ในการพิจารณาประมาณการมูลค่าสินค ้าคงเหลือทีล
่ ดลง ผู ้บริหารใช ้ดุลยพินิจประมาณมูลค่าสุทธิทจ
ี่ ะได ้รั บจาก
ราคาปกติทค
ี่ าดว่าจะขายได ้ของธุรกิจหักด ้วยค่ าใช ้จ่ายทีจ
่ าเป็ นเพื่อให ้สินค ้านั น
้ พร ้อมขายรวมถึงค่าใช ้จ่ายในการ
ขาย เช่น ค่าขนส่ง
ค่าการตลาด เป็ นต ้น โดยอ ้างอิงจากราคาขายของสินค ้าคงเหลือและประเมินความถูกต ้อง
ของค่าเผือ
่ การลดลงของมูลค่าสุทธิทจ
ี่ ะได ้รับเป็ นรายไตรมาส

การตรวจสอบของข ้าพเจ ้ารวมถึง
สอบผู ้บริหารเพือ
่ ทาความเข ้าใจเกีย
่ วกับการประมาณการมูลค่าสุทธิทจ
ี่ ะได ้รับของสินค ้าคงเหลือ และทดสอบ
้
ระบบการควบคุมภายในของระบบการจัดซือ
้ ปี
เข ้าร่วมสังเกตการณ์การตรวจนับสินค ้าคงเหลือสิน
่ ทดสอบการบัน ทึกบัญชีสน
ิ ค ้าคงเหลือ เพื่อให ้มั่ นใจว่าต ้นทุนสิน ค ้าบันทึกในบัญชีถูกต ้อง และมีก ารปั น
สุม
ส่วนค่าใช ้จ่ายทีเ่ กีย
่ วข ้องกับสินค ้าดังกล่าวถูกต ้อง
ิ ค ้าทีม
วิเคราะห์ปริมาณและการเคลือ
่ นไหวของสินค ้าคงเหลือ เพือ
่ ระบุสน
่ ก
ี ารหมุนเวียนตา่ หรือสินค ้าทีม
่ อ
ี ายุ
นาน
 สอบถามผู ้บริห ารเพื่อ ทาความเข ้าใจถึง ความเหมาะสมของราคาขายต่อ หน่ ว ย รวมถึง การทดสอบความ
้ ปี
เหมาะสมของราคาขายต่อหน่วย จากใบแจ ้งหนีเ้ ทียบกับราคาตลาด ณ สิน
้ ปี
เปรียบเทียบต ้นทุนสินค ้ากับมูลค่าสุทธิทจ
ี่ ะได ้รับของสินค ้าคงเหลือ คานวณจากราคาขายสินค ้าภายหลังสิน
หักด ้วยค่าใช ้จ่ายทีจ
่ าเป็ นเพือ
่ ให ้สินค ้านัน
้ ขายได ้
พิจารณาความเพียงพอของการแสดงรายการและเปิ ดเผยข ้อมูลเกีย
่ วกับสินค ้าคงเหลือในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน
ข้อมูลอืน
่

ผู ้บริหารเป็ นผู ้รับผิดชอบต่อข ้อมูลอืน
่ ข ้อมูลอืน
่ ประกอบด ้วย ข ้อมูลซึง่ รวมอยู่ในรายงานประจาปี ของกลุม
่ บริษัท(แต่
ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู ้สอบบัญชีทแ
ี่ สดงอยู่ในรายงานนั น
้ ) ซึง่ คาดว่าจะถูกจัดเตรียมให ้กับข ้าพเจ ้า
ภายหลังวันทีใ่ นรายงานของผู ้สอบบัญชีนี้
ความเห็ นของข ้าพเจ ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข ้อมูลอืน
่ และข ้าพเจ ้าไม่ได ้ให ้ข ้อสรุปในลักษณะการให ้ความ
่ มั่นในรูปแบบใดๆ ต่อข ้อมูลอืน
เชือ
่ นัน
้
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ความรั บ ผิดชอบของข ้าพเจ ้าทีเ่ กีย
่ วเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่า นและพิจารณาว่าข ้อมูลอืน
่ นั น
้ มี
ความขัดแย ้งทีม
่ ส
ี าระสาคัญกับงบการเงินหรือกับความรู ้ทีไ่ ด ้รับจากการตรวจสอบของข ้าพเจ ้า หรือปรากฏว่าข ้อมูล
อืน
่ มีการแสดงข ้อมูลทีข
่ ด
ั ต่อข ้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญหรือไม่

เมือ
่ ข ้าพเจ ้าได ้อ่านรายงานประจาปี ของกลุ่มบริษัทตามทีก
่ ล่าวข ้างต ้นแล ้ว และหากข ้าพเจ ้าสรุปได ้ว่ามีการแสดง
่ สารเรือ
ข ้อมูลทีข
่ ด
ั ต่อข ้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญ ข ้าพเจ ้าจะสือ
่ งดังกล่าวกับผู ้มีหน ้าทีใ่ นการกากับดูแลเพือ
่ ให ้ผู ้มี
หน ้าทีใ่ นการกากับดูแลดาเนินการแก ้ไขข ้อมูลทีแ
่ สดงขัดต่อข ้อเท็จจริง

ความร ับผิดชอบของผูบ
้ ริหารและผูม
้ ห
ี น้าทีใ่ นการกาก ับดูแลต่องบการเงิน

ผู ้บริห ารมีห น า้ ทีร่ ั บ ผิด ชอบในการจั ด ทาและน าเสนองบการเงิน เหล่า นี้โ ดยถูก ต ้องตามทีค
่ วรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกีย
่ วกับการควบคุมภายในทีผ
่ ู ้บริหารพิจารณาว่าจาเป็ นเพือ
่ ให ้สามารถจัดทางบ
การเงินทีป
่ ราศจากการแสดงข ้อมูลทีข
่ ด
ั ต่อข ้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข ้อผิดพลาด

ในการจัดทางบการเงิน ผู ้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดาเนินงานต่อเนื่อง
เปิ ดเผยเรื่อ งที่เ กี่ย วกั บ การด าเนิน งานต่อ เนื่ อ ง (ตามความเหมาะสม) และการใช ้เกณฑ์ก ารบั ญ ชีส าหรั บ การ
ด าเนิน งานต่อ เนื่อ งเว ้นแต่ผู ้บริห ารมีค วามตั ง้ ใจที่จ ะเลิก บริษั ทหรือ หยุด ด าเนิน งานหรือ ไม่ ส ามารถด าเนิน งาน
ต่อเนือ
่ งต่อไปได ้

ผู ้มีหน ้าทีใ่ นการกากับดูแลมีหน ้าทีใ่ นการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของกลุม
่ บริษัท

ความร ับผิดชอบของผูส
้ อบบ ัญชีตอ
่ การตรวจสอบงบการเงิน
่ มั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจาก
การตรวจสอบของข ้าพเจ ้ามีวัตถุประสงค์เพือ
่ ให ้ได ้ความเชือ
การแสดงข ้อมูลทีข
่ ด
ั ต่อข ้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญหรือไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข ้อผิดพลาด และเสนอ
่ มั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชือ
่ มั่นใน
รายงานของผู ้สอบบัญชีซงึ่ รวมความเห็ นของข ้าพเจ ้าอยู่ด ้วย ความเชือ
ระดับสูงแต่ไม่ได ้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบต
ั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข ้อมูล
ทีข
่ ั ด ต่อ ข ้อเท็ จ จริง อั น เป็ นสาระส าคั ญ ที่ม ีอ ยู่ ไ ด ้เสมอไป ข ้อมู ล ที่ขั ด ต่อ ข ้อเท็ จ จริง อาจเกิด จากการทุจ ริต หรือ
ข ้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาคัญเมือ
่ คาดการณ์ได ้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการทีข
่ ัดต่อข ้อเท็จจริงแต่ละรายการ
หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู ้ใช ้งบการเงินจากการใช ้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข ้าพเจ ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข ้าพเจ ้าได ้ใช ้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย
่ งผู ้
ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบต
ั งิ านของข ้าพเจ ้ารวมถึง





่ งจากการแสดงข ้อมูลทีข
ระบุและประเมินความเสีย
่ ัดต่อข ้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงินไม่วา่ จะ
เกิดจากการทุจริตหรือข ้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัตงิ านตามวิธก
ี ารตรวจสอบเพือ
่ ตอบสนองต่อความ
่ งเหล่านัน
เสีย
้ และได ้หลักฐานการสอบบัญชีทเี่ พียงพอและเหมาะสมเพือ
่ เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น
่ งทีไ่ ม่พบข ้อมูลทีข
ของข ้าพเจ ้า ความเสีย
่ ัดต่อข ้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญซึง่ เป็ นผลมาจากการทุจริตจะ
่ งทีเ่ กิดจากข ้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกีย
สูงกว่าความเสีย
่ วกับการสมรู ้ร่วมคิด การปลอมแปลง
เอกสารหลั ก ฐาน การตั ง้ ใจละเว ้นการแสดงข ้อมู ล การแสดงข ้อมู ล ที่ไ ม่ ต รงตามข ้อเท็ จ จริง หรือ การ
แทรกแซงการควบคุมภายใน
ทาความเข ้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกีย
่ วข ้องกับการตรวจสอบ เพื่อ ออกแบบวิธก
ี ารตรวจสอบที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือ
่ วัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็ นต่อความมีประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในของบริษัท
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ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทผ
ี่ ู ้บริหารใช ้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บัญชีและการเปิ ดเผยข ้อมูลทีเ่ กีย
่ วข ้องซึง่ จัดทาขึน
้ โดยผู ้บริหาร
สรุปเกีย
่ วกับความเหมาะสมของการใช ้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนินงานต่อเนื่องของผู ้บริหารและจาก
หลั ก ฐานการสอบบั ญ ชีท ี่ไ ด ร้ ั บ สรุ ป ว่ า มี ค วามไม่ แ น่ น อนที่ม ี ส าระส าคั ญ ที่เ กี่ย วกั บ เหตุ ก ารณ์ ห รื อ
สถานการณ์ทอ
ี่ าจเป็ นเหตุใ ห ้เกิดข ้อสงสัยอย่างมีนัยสาคัญต่อความสามารถของบริษัทในการดาเนินงาน
ต่อเนื่องหรือไม่ ถ ้าข ้าพเจ ้าได ้ข ้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนทีม
่ ส
ี าระสาคัญ ข ้าพเจ ้าต ้องกล่าวไว ้ในรายงาน
ของผู ้สอบบั ญ ชีข องข ้าพเจ ้าถึง การเปิ ดเผยที่เ กี่ย วข ้องในงบการเงิน หรือ ถ ้าการเปิ ดเผยดั ง กล่า วไม่
เพียงพอ ความเห็นของข ้าพเจ ้าจะเปลีย
่ นแปลงไป ข ้อสรุปของข ้าพเจ ้าขึน
้ อยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีท ี่
ได ้รั บ จนถึง วั น ทีใ่ นรายงานของผู ้สอบบั ญ ชีข องข ้าพเจ ้า อย่ า งไรก็ ต าม เหตุก ารณ์ ห รือ สถานการณ์ ใ น
อนาคตอาจเหตุให ้บริษัทต ้องหยุดการดาเนินงานต่อเนือ
่ ง
ประเมินการนาเสนอ โครงสร ้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยว่างบการเงินแสดง
รายการและเหตุการณ์ในรูปแบบทีท
่ าให ้มีการนาเสนอข ้อมูลโดยถูกต ้องตามทีค
่ วร
ได ้รับหลักฐานการสอบบัญชีทเี่ หมาะสมอย่างเพียงพอเกีย
่ วกับข ้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่ม
บริษั ทหรือ ของกิจ กรรมทางธุ ร กิจ ภายในกลุ่ ม บริษั ทเพื่ อ แสดงความเห็ น ต่อ งบการเงิน รวม ข ้าพเจ า้
รับผิดชอบต่อการกาหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัตงิ านตรวจสอบกลุม
่ บริษัท ข ้าพเจ ้าเป็ น
ผู ้รับผิดชอบแต่เพียงผู ้เดียวต่อความเห็นของข ้าพเจ ้า

่ สารกับผู ้มีหน ้าทีใ่ นการกากับดูแลเกีย
ข ้าพเจ ้าได ้สือ
่ วกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามทีไ่ ด ้วางแผน
ไว ้ ประเด็ น ทีม
่ ีนั ย ส าคัญ ทีพ
่ บจากการตรวจสอบ รวมถึง ข ้อบกพร่ องทีม
่ ีนั ย ส าคัญ ในระบบการควบคุม ภายในซึง่
ข ้าพเจ ้าได ้พบในระหว่างการตรวจสอบของข ้าพเจ ้า
ข ้าพเจ ้าได ้ให ้คารับรองแก่ผู ้มีหน ้าทีใ่ นการกากับดูแลว่าข ้าพเจ ้าได ้ปฏิบัตต
ิ ามข ้อกาหนดจรรยาบรรณทีเ่ กีย
่ วข ้องกับ
่ สารกับ ผู ้มีห น า้ ทีใ่ นการก ากับ ดูแ ลเกีย
ความเป็ นอิส ระและได ้สือ
่ วกับ ความสัม พั น ธ์ทัง้ หมด ตลอดจนเรื่อ งอืน
่ ซึง่
่ ว่า มีเ หตุผ ลทีบ
ข ้าพเจ ้าเชือ
่ ุค คลภายนอกอาจพิจ ารณาว่า กระทบต่อ ความเป็ นอิส ระของข ้าพเจ ้าและมาตรการที่
ข ้าพเจ ้าใช ้เพือ
่ ป้ องกันไม่ให ้ข ้าพเจ ้าขาดความเป็ นอิสระ

ื่ สารกับผู ้มีหน ้าทีใ่ นการกากับดูแล ข ้าพเจ ้าได ้พิจารณาเรือ
จากเรือ
่ งทีส
่ อ
่ งต่างๆ ทีม
่ น
ี ั ยสาคัญทีส
่ ด
ุ ในการตรวจสอบ
งบการเงินในงวดปั จจุบันและกาหนดเป็ นเรือ
่ งสาคัญในการตรวจสอบ ข ้าพเจ ้าได ้อธิบายเรือ
่ งเหล่านี้ในรายงานของ
ผู ้สอบบัญชีเว ้นแต่กฎหมายหรือข ้อบังคับไม่ให ้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกีย
่ วกับเรือ
่ งดังกล่าว หรือในสถานการณ์ทย
ี่ าก
่ สารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข ้าพเจ ้าเพราะการกระดังกล่าวสามารถ
ทีจ
่ ะเกิดขึน
้ ข ้าพเจ ้าพิจารณาว่าไม่ควรสือ
คาดการณ์ ได ้อย่า งสมเหตุสมผลว่า มีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ ต่อ ส่ว นได ้เสีย สาธารณะจากการ
่ สารดังกล่าว
สือ

(นายบุญเลิศ แก ้วพันธุพ
์ ฤกษ์ )
ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 4165
บริษัท บีพอ
ี าร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี่ จากัด
กรุงเทพมหานคร
27 กุมภาพันธ์ 2560

58
บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที! 31 ธันวาคม 2559
บาท
31 ธันวาคม 2559

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2558
"จัดประเภทใหม่"

6
7
5,8
8
9
5
10
5, 11

24,358,719
254,042,425
291,193,939
434,811,968
505,182
2,394,119
1,072,985,080
177,235,641
75,231,607
310,703
2,333,069,383

33,187,670
140,029
256,281,907
403,560,411
1,037,519
1,857,931
470,871,948
230,093,458
126,767,451
319,868
1,524,118,192

120,881,793
137,903
440,261
660,183,041
1,907,962
1,476,130,726
1,359,497
216,361,053
392,793
2,477,795,029

12,939,617
254,042,425
349,993,590
307,161,469
505,182
26,394,119
942,333,285
177,235,641
75,231,607
277,174
2,146,114,109

18,411,116
140,029
341,116,443
351,204,438
1,037,519
25,857,931
434,970,475
230,093,458
126,767,451
282,151
1,529,881,011

12
13
14
15
16
17

153,962,513
14,447,280
123,538,920
1,061,308,061
12,018,404
5,556,515
24,515,042
4,790,795
1,400,137,530

152,000,815 149,291,956
9,348,240
29,744,400
133,150,389
143,239,200
1,126,234,053 1,154,330,997
11,492,136
11,550,887
5,556,515
21,198,088
9,882,718
31,639,031
5,314,192
6,888,242
1,452,979,058 1,547,882,801

153,057,513
14,447,280
200,000,000
29,961,613
39,806,261
977,725,234
11,997,946
5,556,515
24,515,042
4,113,736
1,461,181,140

151,036,265
9,348,240
200,000,000
24,634,410
42,328,048
1,038,303,670
11,292,296
5,556,515
9,882,718
4,823,249
1,497,205,411

3,733,206,913

2,977,097,250

3,607,295,249

3,027,086,422

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
1 มกราคม 2558 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว, คราว
ลูกหนี.การค้าและลูกหนี.อื,น - กิจการที,เกี,ยวข้องกัน
ลูกหนี.การค้าและลูกหนี.อื,น - กิจการอื,น
ลูกหนี.ตามสัญญาซื.อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
เงินให้กยู้ มื ระยะสั.นและดอกเบี.ยค้างรับแก่บุคคลและกิจการที,เกี,ยวข้องกัน
สิ นค้าคงเหลือ
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นค้า - กิจการที,เกี,ยวข้องกัน
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นค้า - กิจการอื,น
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื,น
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินที,มีภาระคํ.าประกัน
เงินลงทุนเผือ, ขาย
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
อสังหาริ มทรัพย์เพื,อการลงทุน
ที,ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินมัดจําค่าเครื, องจักร
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื,น
รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

25

4,025,677,830

59
บริษทั เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที! 31 ธันวาคม 2559
บาท
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2559

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558

1 มกราคม 2558

1,207,830,056
233,134,918
367,281,566
500,000
1,324,483
28,490,844
1,838,561,867

1,157,558,648
193,183,167
83,454,750
5,000,000
1,351,088
1,440,547,653

1,939,378,171
654,308
317,563,578
4,437,889
1,476,664
9,300,274
2,272,810,884

1,207,830,056
85,798,316
322,480,473
1,324,483
28,490,844
1,645,924,172

1,157,558,648
192,973,317
76,099,056
1,351,088
1,427,982,109

2,068,115
3,517,747
11,796,923
17,382,785

977,975
3,517,747
4,881,203
9,376,925

1,250,894
3,517,747
4,392,774
9,161,415

2,068,115
10,339,386
12,407,501

977,975
3,681,046
4,659,021

1,855,944,652

1,449,924,578

2,281,972,299

1,658,331,673

1,432,641,130

549,973,800

549,973,800

549,973,800

549,973,800

549,973,800

480,096,277
297,745,124

480,096,277
297,745,124

480,096,277
297,745,124

480,096,277
297,745,124

480,096,277
297,745,124

55,000,000
905,278,398
139,142,462
1,877,262,261

55,000,000
559,268,041
135,063,230
1,527,172,672

55,000,000
801,049,872
107,868,350
1,741,759,623

55,000,000
992,425,832
123,696,343
1,948,963,576

55,000,000
641,986,780
119,617,111
1,594,445,292

หนี)สินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนี)สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั#นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี#การค้าและเจ้าหนี#อื,น - กิจการที,เกี,ยวข้องกัน
เจ้าหนี#การค้าและเจ้าหนี#อื,น - กิจการอื,น
เงินกูย้ มื ระยะสั#นจากกรรมการ
เจ้าหนี#ตามสัญญาซื# อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
หนี#สินตามสัญญาเช่าทางการเงินส่ วนที,ถึงกําหนดชําระภายในหนึ,งปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
รวมหนี)สินหมุนเวียน
หนี)สินไม่ หมุนเวียน
หนี#สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
- สุ ทธิ จากส่ วนที,ถึงกําหนดชําระภายในหนึ,งปี
หนี#สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนี)สินไม่ หมุนเวียน

18
5, 19
19
5
20

20
25
21

รวมหนี)สิน
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุน้ - หุน้ สามัญ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ทุนจดทะเบียน
- 549,973,800 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ทุนที,ออกและชําระเต็มมูลค่าแล้ว
- 480,096,277 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กําไรสะสม
- จัดสรรเป็ นสํารองตามกฎหมาย
- ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื,นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนของส่ วนได้เสี ยที,ไม่มีอาํ นาจควบคุม

22

-

-

1,945,908.00

-

-

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

1,877,262,261

1,527,172,672

1,743,705,531

1,948,963,576

1,594,445,292

รวมหนี)สินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

3,733,206,913

2,977,097,250

4,025,677,830

3,607,295,249

3,027,086,422

60
บริษทั เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปี สิ#นสุ ดวันที% 31 ธันวาคม 2559
บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
รายได้
รายได้จากการขายและการให้บริ การ
กําไรจากอัตราแลกเปลี&ยนเงินตราต่างประเทศ
รายได้อื&น
รวมรายได้

5, 27

ค่าใช้ จ่าย
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ขาดทุนจากการด้อยค่าในเงินลงทุนเผือ& ขาย
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี&ยนเงินตราต่างประเทศ
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้ จ่าย

5, 24

13

กําไร (ขาดทุน) ก่ อนส่ วนแบ่ งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมและภาษีเงินได้
ส่ วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

14

กําไร (ขาดทุน) ก่ อนภาษีเงินได้
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้

25

กําไร (ขาดทุน) สํ าหรั บปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื%น - สุ ทธิจากภาษี
รายการที%อาจถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
กําไร (ขาดทุน) จากการเปลี&ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ& ขาย
ภาษีเงินได้ของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื&นสําหรับรายการที&อาจถูกจัดประเภทใหม่
ปรับปรุ งขาดทุนจากการเปลี&ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ& ขาย
เป็ นขาดทุนจากการด้อยค่า
ภาษีเงินได้ของรายการปรับปรุ งขาดทุนจากการเปลี&ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
ของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ& ขายเป็ นขาดทุนจากการด้อยค่า
รวมรายการที%อาจถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
รายการที%จะไม่ ถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
กําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ภาษีเงินได้ของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื&นสําหรับรายการที&จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่
รวมรายการที%จะไม่ ถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื&นสําหรับปี

25

2558

5,108,597,680
8,009,703
9,386,558
5,125,993,941

4,248,675,592
12,556,857
4,261,232,449

4,802,071,833
8,009,703
16,635,056
4,826,716,592

4,264,758,928
14,192,620
4,278,951,548

4,477,356,840

4,174,719,984

4,209,311,507

4,195,566,689

71,232,485
125,183,263
17,755,738
25,475,474
4,717,003,800

75,861,851
55,264,726
54,389,760
27,580,016
11,091,104
38,048,762
4,436,956,203

59,959,127
114,740,983
12,907,557
25,459,690
4,422,378,864

73,633,363
48,716,432
54,389,760
27,580,016
9,789,437
38,048,762
4,447,724,459

408,990,141

(175,723,754)

404,337,728

(168,772,911)

(9,611,469)

(60,088,811)

399,378,672

(235,812,565)

404,337,728

(168,772,911)

(50,081,455)

(6,562,356)

(50,081,455)

(6,562,356)

349,297,217

(242,374,921)

354,256,273

(175,335,267)

5,099,040
(1,019,808)

(20,396,160)
4,079,232

5,099,040
(1,019,808)

(20,396,160)
4,079,232

-

-

-

54,389,760

-

54,389,760

25

4,079,232

(10,877,952)
27,194,880

4,079,232

(10,877,952)
27,194,880

21
25

(4,241,166)
954,306
(3,286,860)
792,372

27,194,880

(4,771,527)
954,306
(3,817,221)
262,011

27,194,880

350,089,589

(215,180,041)

354,518,284

(148,140,387)

349,297,217
349,297,217

(241,781,831)
(593,090)
(242,374,921)

354,256,273
354,256,273

(175,335,267)
(175,335,267)

350,089,589
350,089,589

(214,586,951)
(593,090)
(215,180,041)

354,518,284
354,518,284

(148,140,387)
(148,140,387)

0.73

(0.50)

0.74

(0.37)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสํ าหรั บปี
การแบ่ งปันกําไร (ขาดทุน) สํ าหรั บปี
- ส่ วนที&เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ใหญ่
- ส่ วนที&เป็ นของส่ วนได้เสี ยที&ไม่มีอาํ นาจควบคุม
การแบ่ งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสํ าหรั บปี
- ส่ วนที&เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ใหญ่
- ส่ วนที&เป็ นของส่ วนได้เสี ยที&ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ ้นสําหรับปี ส่ วนที&เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ใหญ่

2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

26

61
บริษทั เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงการเปลีย นแปลงส่ วนของผู้ถอื หุ้น
สํ าหรับปี สิ(นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2559

ทุนทีออก
และชําระเต็ม
มูลค่าแล้ว
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2558

480,096,277

บาท
งบการเงินรวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ บริ ษทั ใหญ่
องค์ประกอบอืนของส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
ส่ วนเกินทุน
การปรับมูลค่า
กําไรสะสม
ส่ วนเกินทุน จากการรวมธุรกิจ ยุติธรรมของ
ส่ วนเกินมูลค่า จัดสรรเพือสํารอง
จากการตีราคา ภายใต้การควบคุม เงินลงทุนใน
หุ น้ สามัญ
ตามกฎหมาย ยังไม่ได้จดั สรร
ทีดิน
เดียวกัน
หลักทรัพย์เผือ ขาย
297,745,124

55,000,000

801,049,872

123,024,258

12,038,972

รวม
องค์ประกอบ
อืนของส่ วน
ของผูถ้ ือหุ น้

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ น้
บริ ษทั ใหญ่

(27,194,880)

107,868,350

1,741,759,623

1,945,908

1,743,705,531

27,194,880

27,194,880

(241,781,831)
27,194,880

(593,090)
-

(242,374,921)
27,194,880

(1,352,818)
(1,945,908)
-

(1,352,818)
(216,532,859)
1,527,172,672

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี
ขาดทุนสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
การเปลียนแปลงส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจในการควบคุม
จากการซื? อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยเพิม
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2558

480,096,277

297,745,124

55,000,000

(241,781,831)
559,268,041

123,024,258

12,038,972

27,194,880
-

27,194,880
135,063,230

(214,586,951)
1,527,172,672

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2559

480,096,277

297,745,124

55,000,000

349,297,217
(3,286,860)
346,010,357
905,278,398

123,024,258

12,038,972

4,079,232
4,079,232
4,079,232

4,079,232
4,079,232
139,142,462

349,297,217
792,372
350,089,589
1,877,262,261

-

-

-

(241,781,831)
-

-

-

ส่ วนได้เสี ยที
ไม่มีอาํ นาจ
ควบคุม

-

รวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้

349,297,217
792,372
350,089,589
1,877,262,261

62
บริษทั เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงการเปลีย นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับปี สิ(นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2559
บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ทุนทีออก
และชําระเต็ม
มูลค่าแล้ว
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2558
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี
ขาดทุนสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2558
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2559

ส่ วนเกินมูลค่า
หุน้ สามัญ

กําไรสะสม
จัดสรรเพือสํารอง
ตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร

องค์ประกอบอืนของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
การปรับมูลค่ายุติธรรม
ส่ วนเกินทุน
ของเงินลงทุนใน รวมองค์ประกอบอืน
จากการตีราคาทีดิน หลักทรัพย์เผือ ขาย ของส่ วนของผูถ้ ือหุน้

รวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้

480,096,277

297,745,124

55,000,000

817,322,047

119,617,111

(27,194,880)

92,422,231

1,742,585,679

480,096,277

297,745,124

55,000,000

(175,335,267)
(175,335,267)
641,986,780

119,617,111

27,194,880
27,194,880
-

27,194,880
27,194,880
119,617,111

(175,335,267)
27,194,880
(148,140,387)
1,594,445,292

480,096,277

297,745,124

55,000,000

354,256,273
(3,817,221)
350,439,052
992,425,832

119,617,111

4,079,232
4,079,232
4,079,232

4,079,232
4,079,232
123,696,343

354,256,273
262,011
354,518,284
1,948,963,576

63
บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที" 31 ธันวาคม 2559
บาท
งบการเงินรวม
2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

399,378,672

(235,812,565)

404,337,728

(168,772,911)

94,943,207
(2,396)
(355,067)
66,720,861
2,366,683
(45,561)
1,150,145
9,611,469
2,517,158
(1,885,132)
25,475,474

80,603,391
(2,126)
907,755
(44,604,587)
1,359,497
1,000,000
113,776
(2,247,513)
60,088,811
54,389,760
394,794
(3,268,376)
38,048,762

92,445,836
(2,396)
(355,067)
66,720,861
4,881,456
(45,561)
1,150,145
1,742,329
(1,827,849)
25,459,690

78,258,975
(2,126)
907,755
(45,977,724)
1,359,497
(632,254)
(2,247,513)
54,389,760
266,794
(3,215,818)
38,048,762

599,875,513

(49,028,621)

594,507,172

(47,616,803)

(34,912,031)
(98,330,739)
1,102,469
(604,479,815)
104,393,660
9,165
523,397

(255,841,646)
255,616,388
2,638,627
1,049,863,366
(140,499,856)
72,924
1,574,050

(7,704,350)
(23,036,213)
1,102,469
(512,244,267)
104,393,660
4,977
709,513

(340,666,007)
307,557,978
2,638,627
1,082,707,881
(140,499,856)
64,409
1,817,392

39,951,751
283,753,732
291,887,102
(25,087,028)
(36,288,437)
230,511,637

192,528,860
(233,198,652)
(4,437,889)
819,287,551
(38,452,843)
(905,037)
779,929,671

246,308,333
(107,175,000)
296,866,294
(25,084,156)
(36,288,437)
235,493,701

191,831,789
(236,235,162)
(4,437,889)
817,162,359
(38,452,843)
(905,037)
777,804,479

2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับปรุง
ค่าเสื% อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
กําไรที%ยงั ไม่เกิดขึ0นจากการเปลี%ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนชัว% คราว
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนชัว% คราว
หนี0สงสัยจะสูญ
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
ขาดทุนจากการตัดบัญชีเงินทดรองจ่ายค่าสิ นค้า
ขาดทุนจากการตัดบัญชีลูกหนี0ค่าหุ น้
ขาดทุน (กําไร) จากการจําหน่ายและตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ถาวร
ขาดทุน (กําไร) ที%ยงั ไม่เกิดขึ0นจากอัตราแลกเปลี%ยนเงินตราต่างประเทศ
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ขาดทุนจาการด้อยค่าในเงินลงทุนเผื%อขาย
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ดอกเบียรับ
ต้นทุนทางการเงิน
กําไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดําเนินงานก่ อนการเปลีย" นแปลงในสิ นทรัพย์ และ
หนีส ิ นดําเนินงาน
สิ นทรัพย์ ดาํ เนินงานลดลง (เพิม" ขึน )
ลูกหนี0การค้าและลูกหนี0อื%น - กิจการที%เกี%ยวข้องกัน
ลูกหนี0การค้าและลูกหนี0อื%น - กิจการอื%น
ลูกหนี0ตามสัญญาซื0อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
สิ นค้าคงเหลือ
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นค้า
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื%น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื%น
หนีส ิ นดําเนินงานเพิม" ขึน (ลดลง)
เจ้าหนี0การค้าและเจ้าหนี0อื%น - กิจการที%เกี%ยวข้องกัน
เจ้าหนี0การค้าและเจ้าหนี0อื%น - กิจการอื%น
เจ้าหนี0ตามสัญญาซื0อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
เงินสดรับจากการดําเนินงาน
จ่ายดอกเบี0ย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงาน

64
บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที" 31 ธันวาคม 2559
บาท
งบการเงินรวม
2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากสถาบันการเงินที%มีภาระคํ0าประกันเพิ%มขึ0น
เงินให้กยู้ ืมระยะสั0นแก่บุคคลและกิจการที%เกี%ยวข้องกันลดลง (เพิ%มขึ0น)
เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนชัว% คราว
เงินสดจ่ายซื0อเงินลงทุนชัว% คราว
เงินสดจ่ายซื0อเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินมัดจําค่าเครื% องจักรเพิ%มขึ0น
เงินสดจ่ายเพื%อซื0อที%ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื%อซื0อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดจ่ายเพื%อซื0อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยจากส่วนได้เสี ยที%ไม่มีอาํ นาจควบคุม
เงินสดรับจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์ถาวร
รับดอกเบี0ย
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปจากกิจกรรมลงทุน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

2558

(1,961,697)
(536,188)
935,855,066
(1,189,400,000)
(26,083,215)
(985,285)
170,578
2,243,454
(280,697,287)

(2,708,859)
50,031
(50,000,000)
(1,011,156)
(36,008,343)
(213,384)
(2,634,410)
2,065,983
3,366,863
(87,093,275)

(2,021,246)
(536,188)
935,855,066
(1,189,400,000)
(25,590,995)
(985,285)
(6,500,000)
170,578
2,186,171
(286,821,899)

(2,691,051)
50,031
(50,000,000)
(1,011,156)
(34,501,183)
(2,634,410)
1,315,984
3,314,305
(86,157,480)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสั0นจากสถาบันการเงินเพิ%มขึ0น (ลดลง)
เงินกูย้ ืมระยะสั0นจากกรรมการเพิ%มขึ0น (ลดลง)
จ่ายชําระหนี0สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
เงินสดสุ ทธิได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน

48,539,829
(4,500,000)
(2,683,130)
41,356,699

(783,241,842)
5,000,000
(2,288,677)
(780,530,519)

48,539,829
(2,683,130)
45,856,699

(783,241,842)
(2,288,677)
(785,530,519)

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดลดลงสุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสินปี

(8,828,951)
33,187,670
24,358,719

(87,694,123)
120,881,793
33,187,670

(5,471,499)
18,411,116
12,939,617

(93,883,520)
112,294,636
18,411,116

-

-

-

-

ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิม" เติม
รายการทีม" ใิ ช่ เงินสด
ซื0อสิ นทรัพย์ถาวรตามสัญญาเช่าการเงิน

3,600,000

1,753,000

3,600,000

1,753,000
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บริษทั เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ!นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2559
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี
งบการเงินนีได้รับอนุมตั ิให้โดยกรรมการบริ ษทั เมือวันที 27 กุมภาพันธ์ 2560
1.

ข้ อมูลทัว# ไป

บริ ษทั เอเซี ย เมทัล จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ได้จดทะเบี ยนเข้าเป็ นบริ ษทั ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยในปี 2547 บริ ษทั มี
ทีอยูต่ ามทีได้จดทะเบียนไว้ เลขที 55, 55/1 หมู่ 2 ซอยวัดหนามแดง ถนนศรี นคริ นทร์ ตําบลบางแก้ว อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
10540 ประเทศไทย และมีโรงงานสาขา ตังอยูเ่ ลขที 90/1 หมู่ที 10 ถนน 331 ตําบลสระสี เหลียม อําเภอพนัสนิ คม จังหวัดชลบุรี 20140
ประเทศไทย
บริ ษทั ดําเนิ นธุ รกิจหลักในธุ รกิจผลิต และจําหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กแปรรู ป และมีบริ ษทั ย่อย 2 แห่ ง ดําเนิ นธุรกิจผลิตและรับจ้างผลิต
เหล็กแปรรู ป 1 แห่ง และอีก 1 แห่ง ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กแปรรู ป
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยทังหมดดําเนินงานในประเทศไทย
2.

เกณฑ์ การจัดทํางบการเงิน

2.1 งบการเงิ น นํา เสนอเพื อ วัต ถุ ป ระสงค์ข องการรายงานเพื อ ใช้ใ นประเทศ และจัด ทํา เป็ นภาษาไทย งบการเงิ น ฉบับ
ภาษาอังกฤษได้จดั ทําขึนเพือความสะดวกของผูอ้ ่านงบการเงินทีไม่คุน้ เคยกับภาษาไทย
งบการเงิ นนี จดั ทําขึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีทีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี ฯ
(“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบ และประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทีเกียวข้อง
งบการเงิ นนี จัดทําและแสดงหน่ วยเงิ นตราเป็ นเงิ นบาท ข้อมูลทางการเงิ นทังหมดมี การปั ดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงิ น
เพือให้แสดงเป็ นหลักพันบาท เว้นแต่ทีระบุ ไว้เป็ นอย่างอื น
งบการเงินนีได้จดั ทําขึนโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม เว้นแต่ทีได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอืนในนโยบายการบัญชี
2.2

เกณฑ์การจัดทํางบการเงินรวม

ก)

งบการเงิ นรวมนี ได้จัดทําขึนโดยรวมงบการเงิ นของบริ ษทั เอเซี ย เมทัล จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย ณ วันที 31
ธันวาคม 2559 และ 2558 ดังนี
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ชือบริ ษทั

ลักษณะธุรกิจ

พันบาท
ทุนชําระแล้ว
2559
2558

บริ ษทั เอส ที ซี สตีล จํากัด
ผลิตและรับจ้างผลิตเหล็กแปรรู ป
20,000
20,000
บริ ษทั แกรนด์ เอเซีย สตีล
ผลิตและจําหน่ายเหล็กแปรรู ป
10,000
10,000
โพรเซสซิง เซ็นเตอร์ จํากัด *
* บริ ษทั ย่อยดังกล่าวเริ มดําเนินธุรกิจใหม่ในไตรมาส 3 ปี 2558 (เดิมชือบริ ษทั เอเซียเมทัลแฟบบริ เคชัน จํากัด

สัดส่ วนการถือหุน้ ทางตรงและ
ทางอ้อมของบริ ษทั (ร้อยละ)
2559
2558
100.00
100.00

100.00
100.00

ในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ย่อยคือ บริ ษทั แกรนด์ เอเซีย สตีล โพรเซสซิง เซ็นเตอร์ จํากัด ครังที 1/2559 และ ครังที
2/2559 เมือวันที 7 มีนาคม 2559 และวันที 31 มีนาคม 2559 ตามลําดับ ทีประชุมมีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั ลดทุนจดทะเบียน โดยการ
ลดมูลค่าหุน้ โดยมูลค่าหุน้ ทีตราไว้เดิมหุน้ ละ 100 บาท จํานวน 200,000 หุน้ ลดลงมูลค่าหุน้ ละ 65 บาท เป็ นจํานวน 13.0 ล้านบาท
คงเหลือมูลค่าหุน้ ละ 35 บาท เป็ นจํานวนเงินรวม 7.0 ล้านบาท โดยมีการเรี ยกชําระร้อยละ 50 เป็ นจํานวนเงิน 3.5 ล้านบาท การลด
ทุนดังกล่าวเพือลดขาดทุนสะสมของบริ ษทั ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 ทังจํานวนรวม 5.3 ล้านบาท และคืนทุนให้ผูถ้ ือหุ ้นจํานวน
1.2 ล้านบาท โดยบริ ษทั ย่อยดังกล่าวจดทะเบียนลดทุนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ เมือวันที 16 สิ งหาคม 2559
ในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ย่อย คือ บริ ษทั แกรนด์ เอเซี ย สตีล โพรเซสซิ ง เซ็นเตอร์ จํากัด ครังที 3/2559 เมือวันที
10 กันยายน 2559 ทีประชุมมีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั เพิมทุนจดทะเบียน โดยดําเนินการดังนี
1. ดําเนินการแก้ไขทุนจดทะเบียนของบริ ษทั เป็ นจํานวน 70,000 หุน้ มูลค่าทีตราไว้หุน้ ละ 100 บาท ซึ งจากเดิมบริ ษทั มีมติ
ให้ลดทุนดังกล่าวข้างต้น
2. มีมติให้เพิมทุนจดทะเบียนของบริ ษทั อีก 13.0 ล้านบาท โดยการออกหุน้ ใหม่เป็ นหุน้ สามัญจํานวน 130,000 หุ ้น มูลค่าที
ตราไว้หุน้ ละ 100 บาท เรี ยกชําระร้อยละ 50 เป็ นจํานวนเงิน 6.5 ล้านบาท โดยบริ ษทั ย่อยดังกล่าวจดทะเบียนเพิมทุนกับ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ เมือวันที 24 พฤศจิกายน 2559 ดังนัน ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ย่อย
ดังกล่าวมีทุนจดทะเบียน 20.0 ล้านบาท เรี ยกชําระแล้วจํานวน 10.0 ล้านบาท
ข)

บริ ษ ัท จะถื อ ว่า มี ก ารควบคุ ม กิ จ การที เ ข้า ไปลงทุ น หรื อ บริ ษ ัท ย่อ ยได้ หากบริ ษ ัท มี สิ ท ธิ ไ ด้รั บ หรื อ มี ส่ว นได้เ สี ย ใน
ผลตอบแทนของกิ จการที เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อาํ นาจในการสังการกิ จกรรมทีส่งผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อ
จํานวนเงินผลตอบแทนนันได้

ค)

บริ ษทั นํางบการเงินของบริ ษทั ย่อยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมตังแต่วนั ทีบริ ษทั มีอาํ นาจในการควบคุมบริ ษทั ย่อย
จนถึงวันทีบริ ษทั สินสุดการควบคุมบริ ษทั ย่อยนัน

ง)

งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้จดั ทําขึนโดยใช้นโยบายการบัญชีทีสาํ คัญเช่นเดียวกันกับของบริ ษทั
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จ)

ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย รายการค้าระหว่างกันทีมีสาระสําคัญของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ราคาตามบัญชี
ของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในงบการเงินของบริ ษทั กับส่วนของ ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ย่อยได้ตดั ออกจากงบการเงินรวมแล้ว

ฉ)

ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุมคือ จํานวนกําไรหรื อขาดทุนและสิ นทรัพย์สุทธิ ของบริ ษทั ย่อยส่ วนทีไม่ได้
เป็ นของบริ ษทั ซึงแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในส่วนของกําไรหรื อขาดทุนรวมและส่วนของผูถ้ ือหุน้ ในงบแสดงฐานะ
การเงินรวม

2.3

บริ ษทั จัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมตามวิธีราคาทุน

3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเริ มมีผลบังคับในปี บัญชีปัจจุบนั และทีจะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียดดังนี
ก.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเริ มมีผลบังคับใช้ในปี ปั จจุบนั

ในระหว่างปี บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2558) และฉบับใหม่รวมถึงแนว
ปฏิบตั ิทางบัญชี ทีออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ งมีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีทีเริ มในหรื อหลังวันที 1 มกราคม 2559 มา
ถือปฏิ บตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข ึ นเพือให้มีเนื อหาเท่าเที ยมกับมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งถ้อยคําและคําศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี
กับผูใ้ ช้มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน ี ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงิ น
ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
ข.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจะมีผลบังคับในอนาคต

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีออกและปรับปรุ งใหม่ได้มีการประกาศแล้ว แต่ยงั ไม่มีผลบังคับใช้ ซึ งบริ ษทั ไม่ได้นาํ มาใช้ใน
การจัดทํางบการเงินนี มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีออกและปรับปรุ งใหม่น ี อาจเกียวข้องกับการดําเนิ นงานของบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อย และถือปฏิบตั ิกบั งบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีทีเริ มในหรื อหลังวันที 1 มกราคม 2560 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
ไม่มีแผนทีจะนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินนีมาใช้ก่อนวันถือปฏิบตั ิ
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 1 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 2 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 7 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 8 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 10 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 11 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 12 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 16 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 17 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 18 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 19 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 20 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 21 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 23 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 24 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 26 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 27 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 28 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 29 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 33 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 34 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 36 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 37 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 38 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 40 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 41 (ปรับปรุ ง 2559)

เรื#อง
การนําเสนองบการเงิน
สิ นค้าคงเหลือ
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลียนแปลงประมาณการทางบัญชี
และข้อผิดพลาด
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
สัญญาก่อสร้าง
ภาษีเงินได้
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์ของพนักงาน
การบัญชีสาํ หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและ
การเปิ ดเผยข้อมูลเกียวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ผลกระทบจากการเปลียนแปลงของอัตราแลกเปลียน
เงินตราต่างประเทศ
ต้นทุนการกูย้ มื
การเปิ ดเผยข้อมูลเกียวกับบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมือออก
จากงาน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจทีเงินเฟ้ อรุ นแรง
กําไรต่อหุน้
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ประมาณการหนีสิน หนีสินทีอาจเกิดขึน และสิ นทรัพย์ที
อาจเกิดขึน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
เกษตรกรรม

ปี ทีม# ผี ล
บังคับใช้
2560
2560
2560
2560
2560
2560
2560
2560
2560
2560
2560
2560
2560
2560
2560
2560
2560
2560
2560
2560
2560
2560
2560
2560
2560
2560
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 104 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 105 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 107 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 2 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 3 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 4 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 5 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 6 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 8 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 10 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 11 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 12 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 13 (ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 10 (ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 15 (ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 25 (ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 27 (ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 29 (ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 31 (ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 32 (ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 1
(ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 4
(ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 5
(ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 7

เรื#อง
การบัญชีสาํ หรับการปรับโครงสร้างหนีทีมีปัญหา
การบัญชีสาํ หรับเงินลงทุนในตราสารหนีและตราสารทุน
การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูล
สําหรับเครื องมือทางการเงิน
การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
การรวมธุรกิจ
สัญญาประกันภัย
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถือไว้เพือ ขาย
และการดําเนินงานทียกเลิก
การสํารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
ส่วนงานดําเนินงาน
งบการเงินรวม
การร่ วมการงาน
การเปิ ดเผยข้อมูลเกียวกับส่วนได้เสี ยในกิจการอืน
การวัดมูลค่ายุติธรรม
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณี ทีไม่มีความเกียวข้องอย่าง
เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน
สัญญาเช่าดําเนินงาน-สิ งจูงใจทีให้แก่ผเู ้ ช่า
ภาษีเงินได้-การเปลียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ
หรื อของผูถ้ ือหุน้
การประเมินเนือหาสัญญาเช่าทีทาํ ขึนตามรู ปแบบกฎหมาย
การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ
รายได้-รายการแลกเปลียนเกียวกับบริ การโฆษณา
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน-ต้นทุนเว็บไซต์
การเปลียนแปลงในหนีสินทีเกิดขึนจากการรื อถอน
การบูรณะ และหนีสินทีมีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
สิ ทธิในส่วนได้เสี ยจากกองทุนรื อถอน การบูรณะ
และการปรับปรุ งสภาพแวดล้อม
การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 29

ปี ทีม# ผี ล
บังคับใช้
2560
2560
2560
2560
2560
2560
2560
2560
2560
2560
2560
2560
2560
2560
2560
2560
2560
2560
2560
2560
2560
2560
2560
2560
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
(ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 10
(ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 12
(ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 13
(ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 14
(ปรับปรุ ง 2559)

เรื#อง
(ปรับปรุ ง 2559) เรื อง การรายงานทางการเงินในสภาพ
เศรษฐกิจทีเงินเฟ้ อรุ นแรง
การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า

ปี ทีม# ผี ล
บังคับใช้

2560

ข้อตกลงสัมปทานบริ การ

2560

โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า

2560

ข้อจํากัดสิ นทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกําหนด
เงินทุนขันตําและปฏิสมั พันธ์ของรายการเหล่านี
สําหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 19 (ปรับปรุ ง 2559)
เรื อง ผลประโยชน์ ของพนักงาน
สัญญาสําหรับการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์

2560

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 17
(ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 18
(ปรับปรุ ง 2559)

การจ่ายสิ นทรัพย์ทีไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ

2560

การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า

2560

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 20
(ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 21
(ปรับปรุ ง 2559)
ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที 5/2559

ต้นทุนการเปิ ดหน้าดินในช่วงการผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน

2560

เงินทีนาํ ส่งรัฐ

2560

แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีสาํ หรับการตัดรายการสิ นทรัพย์
ทางการเงินและหนีสินทางการเงิน

2560

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 15
(ปรับปรุ ง 2559)

2560

บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ประเมินเบื องต้นถึงผลกระทบทีอาจเกิดขึนต่องบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจากการถือปฏิบตั ิ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีออก และปรับปรุ งใหม่ดงั กล่าว ซึงคาดว่าไม่มีผลกระทบทีมีสาระสําคัญต่องบการเงินในงวด
ทีถือปฏิบตั ิ
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4.

นโยบายการบัญชีทสี# ําคัญ

เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงินรวม
งบการเงินรวมประกอบด้วย งบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
การรวมธุรกิจ
บริ ษทั บันทึกบัญชีสาํ หรับการรวมธุรกิจตามวิธีซือ ยกเว้นในกรณี ทีเป็ นการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
การควบคุม หมายถึง อํานาจในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของกิจการเพือให้ได้มาซึ งประโยชน์จากกิจกรรม
ของกิจการนัน ในการพิจารณาอํานาจในการควบคุม กิจการต้องนําสิ ทธิ ในการออกเสี ยงทีเป็ นไปได้และสามารถใช้สิทธิ ได้มารวม
ในการพิจารณา วันทีซือกิจการคือวันทีมีการโอนอํานาจในการควบคุมนันไปยังผูซ้ ือ การกําหนดวันทีซื อกิจการและการโอนอํานาจ
ควบคุมจากฝ่ ายหนึงไปอีกฝ่ ายหนึงต้องใช้ดุลยพินิจเข้ามาเกียวข้อง
บริ ษทั บันทึ กบัญชีการรวมธุ รกิ จโดยใช้วิธีการซื อ สิ งตอบแทนที โอนให้สาํ หรับการซื อบริ ษทั ย่อยต้องวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมของ
สิ นทรัพย์ทีผูซ้ ื อโอนให้และหนี สินที ก่อขึนและส่ วนได้เสี ยในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นที ออกโดยกลุ่มบริ ษทั รวมถึงมูลค่ายุติธรรมของ
สิ นทรัพย์ หรื อหนี สินที คาดว่าจะต้องจ่ายชําระ ต้นทุนทีเกียวข้องกับการซื อจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมือเกิ ดขึน และวัดมูลค่าเริ มแรก
ของสิ นทรัพย์และหนี สินที ได้มาที ระบุได้และหนี สินที อาจจะเกิดขึนในการรวมธุ รกิ จด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที ซื อ ในการรวม
ธุรกิ จแต่ละครังบริ ษทั วัดมูลค่าของส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุมในผูถ้ ูกซื อด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อมูลค่าของสิ นทรัพย์สุทธิ ที
ระบุได้ของผูถ้ ูกซือตามสัดส่วนของหุน้ ทีถือ

ในกรณี ทีมูลค่าสิ งตอบแทนทีโอนให้ และมูลค่าส่วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุมในผูถ้ ูกซือ และมูลค่ายุติธรรม ณ วันซือธุรกิจของ
ส่วนได้เสี ยในส่วนของผูถ้ ือหุ ้นของผูถ้ ูกซื อทีผูซ้ ื อถืออยูก่ ่อนการรวมธุรกิจมากกว่ามูลค่าสุ ทธิ ณ วันทีซื อของสิ นทรัพย์ทีได้มาที
ระบุได้และหนี สินที รับมา บริ ษทั จะรับรู ้เป็ นค่าความนิ ยม หากมูลค่าสิ งตอบแทนที โอนให้ และมูลค่าส่ วนได้เสี ยที ไม่มีอาํ นาจ
ควบคุมในผูถ้ ูกซื อ และมูลค่ายุติธรรม ณ วันซื อธุรกิ จของส่ วนได้เสี ยในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นของผูถ้ ูกซื อทีผูซ้ ื อถืออยู่ก่อนการรวม
ธุรกิจน้อยกว่ามูลค่าราคายุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิของบริ ษทั ย่อยเนื องจากมีการต่อรองราคาซื อ บริ ษทั จะรับรู ้ส่วนต่างโดยตรง
ไปยังกําไรหรื อขาดทุน
เงินลงทุนในบริ ษัทย่ อย
บริ ษทั ย่อยเป็ นกิจการทีอยูภ่ ายใต้การควบคุมของกลุ่มบริ ษทั การควบคุมเกิดขึนเมือกลุ่มบริ ษทั เปิ ดรับหรื อมีสิทธิ ในผลตอบแทน
ผันแปรจากการเกียวข้องกับกิ จการนันและมีความสามารถในการใช้อาํ นาจเหนื อกิ จการนันทําให้เกิดผลกระทบต่อจํานวนเงิ น
ผลตอบแทนของกลุ่มบริ ษทั งบการเงิ นของบริ ษทั ย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงิ นรวม นับแต่วนั ที มีการควบคุ มจนถึ งวันที การ
ควบคุมสินสุดลง
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ผลขาดทุนในบริ ษทั ย่อยจะถูกปั นส่วนไปยังส่วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุมแม้วา่ การปั นส่ วนดังกล่าวจะทําให้ส่วนได้เสี ยทีไม่มี
อํานาจควบคุมมียอดคงเหลือติดลบก็ตาม
การสูญเสี ยอํานาจควบคุม
เมื อมีการสู ญเสี ยอํานาจควบคุม บริ ษทั ตัดรายการสิ นทรัพย์และหนี สินในบริ ษทั ย่อย ส่ วนได้เสี ยที ไม่มีอาํ นาจควบคุมและ
ส่ วนประกอบอืนในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นที เกี ยวข้องกับบริ ษทั ย่อยนัน กําไรหรื อขาดทุนทีเกิดขึนจากการสู ญเสี ยอํานาจควบคุมใน
บริ ษทั ย่อยรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน ส่วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อยเดิม หากยังคงเหลืออยูใ่ ห้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันทีสูญเสี ย
อํานาจควบคุม และจัดประเภทเงินลงทุนเป็ นเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยหรื อเป็ นเงินลงทุนเผือขาย ขึนอยูก่ บั ระดับของอิทธิ พลที
คงเหลืออยู่
เงิ นลงทุนในบริ ษัทร่ วม
บริ ษทั ร่ วมเป็ นกิจการทีบริ ษทั มีอิทธิ พลอย่างมีนยั สําคัญโดยมีอาํ นาจเข้าไปมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจเกียวกับนโยบายทาง
การเงินและการดําเนิ นงานแต่ไม่ถึงระดับทีจะควบคุมนโยบายดังกล่าว
เงินตราต่ างประเทศ
รายการบัญชีทีเป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลียน ณ วันทีเกิดรายการ
สิ นทรัพย์และหนีสินทีเป็ นตัวเงินและเป็ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันทีในงบแสดงฐานะการเงิน แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั รา
แลกเปลียน ณ วันนัน กําไรหรื อขาดทุนจากการแปลงค่าจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สิ นทรัพย์และหนีสินทีไม่เป็ นตัวเงินซึงเกิดจากรายการบัญชีทีเป็ นเงินตราต่างประเทศและบันทึกตามเกณฑ์ราคาทุนเดิม แปลงค่า
เป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลียน ณ วันทีเกิดรายการ
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ได้แก่ เงินสดในมือ เงินสดระหว่างทาง เช็คระหว่างทาง และเงินฝากธนาคารทุกประเภท และ
เงินฝากประจําและเงินลงทุนชัว คราวที มีวนั ครบกําหนดไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันทีได้มา ยกเว้นเงิ นฝากธนาคารทีติดภาระคํา
ประกัน
ลูกหนี!การค้ าและลูกหนี!อื&น
ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืนแสดงในราคาตามใบแจ้งหนีหกั ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยตังค่าเผือหนี สงสัยจะสู ญ
จากลูกหนีทีคาดว่าจะเรี ยกเก็บเงินไม่ได้ โดยพิจารณาและวิเคราะห์สถานะของลูกหนีแต่ละรายประกอบ ลูกหนี จะถูกตัดจําหน่าย
บัญชีเมือทราบว่าเป็ นหนีสูญ
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สินค้ าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรื อมูลค่าสุทธิทีจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํากว่า ราคาทุนของสิ นค้าคํานวณโดยวิธีถวั เฉลียถ่วง
นําหนัก ราคาทุ นประกอบด้วยต้นทุ นในการซื อสิ นค้าและค่าใช้จ่ายทางตรงที เกี ยวข้องกับการซื อสิ นค้า เช่ น ค่าอากรขาเข้า
ค่าขนส่ ง หักด้วยส่ วนลดและเงิ นทีได้รับคืนจากการซื อ ราคาทุนของสิ นค้าสําเร็ จรู ปและงานระหว่างทําประกอบด้วยค่าวัตถุดิบ
ค่าแรงทางตรง ค่าใช้จ่ายอืนทางตรงและค่าใช้จ่ายในการผลิตซึงปั นส่วนตามเกณฑ์การดําเนินงานตามปกติ
มูลค่าสุทธิทีจะได้รับเป็ นการประมาณราคาทีจะขายได้จากการดําเนินธุรกิจปกติหกั ด้วยประมาณการต้นทุนทีจะผลิตให้เสร็ จและ
ต้นทุนทีจาํ เป็ นต้องจ่ายไปเพือให้ขายสิ นค้านันได้
เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริ ษัทย่ อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการ บันทึกบัญชีโดยใช้วธิ ีราคาทุนหักด้วยค่าเผือการด้อยค่า (ถ้ามี)
เงิ นลงทุนในบริ ษัทร่ วม
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมแสดงในงบการเงินรวมโดยใช้วิธีส่วนได้เสี ย และแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใช้วิธีราคาทุนหัก
ค่าเผือการด้อยค่า (ถ้ามี)
เงินลงทุนในตราสารหนีแ. ละตราสารทุนอืน
ตราสารหนีและตราสารทุนซึ งเป็ นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดซึ งถือไว้เพือค้าจัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์หมุนเวียนและ
แสดงในมูลค่ายุติธรรม กําไรหรื อขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพย์ได้บนั ทึกในกําไรหรื อขาดทุน
ตราสารหนีซ ึงบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ตังใจและสามารถถือจนครบกําหนด จัดประเภทเป็ นเงินลงทุนทีถือจนครบกําหนดและแสดง
ในราคาทุนตัดจําหน่ ายหักด้วยค่าเผือการด้อยค่า ผลต่างระหว่างราคาทุนที ซื อมากับมูลค่าไถ่ถอนของตราสารหนีจะถูกตัดจ่าย
โดยวิธีอตั ราดอกเบี ยที แท้จริ งตลอดอายุของตราสารหนี ทีเหลือ
ตราสารหนี และตราสารทุนซึ งเป็ นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด นอกเหนื อจากทีถือไว้เพือค้าหรื อตังใจถือไว้จนครบ
กําหนดจัดประเภทเป็ นเงินลงทุนเผือขาย ภายหลังการรับรู ้มูลค่าในครังแรก เงิ นลงทุนเผือขายแสดงในมูลค่ายุติธรรม และการ
เปลียนแปลงทีไม่ใช่ผลขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกโดยตรงในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น ส่ วนผลขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู ้ในกําไร
หรื อขาดทุน เมือมีการจําหน่ายเงินลงทุนจะรับรู ้ผลกําไรหรื อขาดทุนทีเคยบันทึกในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นโดยตรงเข้าในกําไรหรื อ
ขาดทุน ในกรณี ทีเป็ นเงินลงทุนประเภททีมีดอกเบียจะบันทึกดอกเบียในกําไรหรื อขาดทุนโดยวิธีอตั ราดอกเบียทีแท้จริ ง
เงินลงทุนในตราสารทุนซึ งไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดแสดงในราคาทุนหักด้วยค่าเผือการด้อยค่า (ถ้ามี)
มูลค่ายุติธรรมของเครื องมือทางการเงิ นสําหรับหลักทรัพย์เพือค้าและหลักทรัพย์เผือขายจะใช้ราคาเสนอซื อ ณ วันทีรายงาน
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การจําหน่ ายเงินลงทุน
เมือมีการจําหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจํานวนเงินสุทธิทีได้รับและมูลค่าตามบัญชี รวมถึงผลกําไรหรื อขาดทุนจากการตีราคา
หลักทรัพย์ทีเกียวข้องทีเคยบันทึกในส่วนของผูถ้ ือหุน้ จะถูกบันทึกในกําไรหรื อขาดทุน
ในกรณี ทีบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย จําหน่ายเงินลงทุนทีถืออยูเ่ พียงบางส่วน การคํานวณต้นทุนสําหรับเงินลงทุนทีจาํ หน่ายไปและเงิน
ลงทุนทียงั ถืออยูใ่ ช้วธิ ีถวั เฉลียถ่วงนําหนัก
อสังหาริมทรัพย์ เพือ& การลงทุน
บริ ษทั บันทึ กมูลค่าเริ มแรกของอสังหาริ มทรั พย์เพือการลงทุนในราคาทุนซึ งรวมต้นทุนการทํารายการ หลังจากนัน บริ ษทั จะ
บันทึกอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเสื อมราคาสะสมและค่าเผือการด้อยค่า (ถ้ามี)
ค่าเสื อมราคาของอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนคํานวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 20 ปี
ค่าเสื อมราคาของอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนจะถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรื อขาดทุน
ไม่มีการคิดค่าเสื อมราคาสําหรับทีดินในส่วนอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
บริ ษทั รับรู ้ผลต่างระหว่างจํานวนเงินทีได้รับสุทธิจากการจําหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ในส่วนของกําไรหรื อขาดทุนใน
งวดทีตดั รายการอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนออกจากบัญชี
ทีด& นิ อาคารและอุปกรณ์
ทีดิน แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมที ข ึนอยู่กบั ราคาประเมินโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระ โดยจะมีการประเมินทุกห้าปี สําหรับอาคาร
เครื องจักรและอุปกรณ์ รับรู ้เมือเริ มแรกตามราคาทุนหักด้วยค่าเสื อมราคาสะสมและค่าเผือการด้อยค่า (ถ้ามี)
การเพิมขึนของราคาตามบัญชีทีเป็ นผลมาจากการตีราคาใหม่ของทีดินจะแสดงเป็ นส่วนเกินทุนจากการตีราคาทีดินแสดงอยูใ่ นส่ วน
ของผูถ้ ือหุน้ การลดลงในมูลค่าของทีดินทีเคยมีการตีราคาเพิมจะนําไปหัก ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาทีดินได้ไม่เกินจํานวนซึ งเคย
ตีราคาเพิมของทีดินชนิดเดียวกัน สําหรับส่วนทีเกินกว่านันจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายทันทีในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
ในกรณี ทีราคาตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนซึงคํานวณจากมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดทีคาดว่าจะเกิดในอนาคต
จากการใช้สินทรัพย์อย่างต่อเนื อง หรื อจํานวนทีจะได้รับจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์หักด้วยต้นทุนจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์น นั
แล้วแต่จาํ นวนใดจะสูงกว่า ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืน
ค่าเสื อมราคาคํานวณโดยวิธีเส้นตรง เพือลดราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์แต่ละชนิ ด ตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของ
สิ นทรัพย์ดงั ต่อไปนี
อาคารและส่วนปรับปรุ งสิ งปลูกสร้าง
เครื องจักรและอุปกรณ์โรงงาน

20 ปี
5, 10 ปี
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ยานพาหนะ
เครื องตกแต่ง และเครื องใช้สาํ นักงาน

5 ปี
5 ปี

ไม่มีการคิดค่าเสื อมราคาสําหรับทีดินและงานระหว่างก่อสร้าง
กําไรขาดทุ นจากการขายที ดิน อาคารและอุปกรณ์กาํ หนดขึ นจากราคาตามบัญชี และได้รวมอยู่ในการคํานวณกําไรจากการ
ดําเนินงาน
การด้ อยค่ าของสินทรัพย์
ยอดสิ นทรั พย์คงเหลื อตามบัญชี ของบริ ษทั ได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที ในงบแสดงฐานะการเงิ นว่า มี ขอ้ บ่ งชี เรื องการด้อยค่า
หรื อไม่ ในกรณี ทีมีขอ้ บ่งชีจะทําการประมาณมูลค่าสิ นทรัพย์ทีคาดว่าจะได้รับคืน
การรับรู ้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมือมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ หรื อมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสิ นทรัพย์ทีก่อให้เกิดเงินสดสู งกว่า
มูลค่าทีจะได้รับคืนขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
การคํานวณมูลค่ าที คาดว่ าจะได้ รับคืน
มูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์อืน หมายถึงราคาขายสุทธิของสิ นทรัพย์ หรื อมูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์แล้วแต่มูลค่าใด
จะสู งกว่าในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์จะประมาณจากกระแสเงิ นสดที จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็ นมูลค่า
ปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดก่อนคํานึงภาษีเงินได้เพือให้สะท้อนมูลค่าทีอาจประเมินได้ในตลาดปั จจุบนั ซึงแปรไปตามเวลาและความ
เสี ยงที มีต่อสิ นทรัพย์ สําหรับสิ นทรัพย์ทีไม่ก่อให้เกิ ดกระแสเงิ นสดรับโดยอิสระจากสิ นทรัพย์อืนให้พิจารณามูลค่าที คาดว่าจะ
ได้รับคืนให้สอดคล้องกับหน่วยสิ นทรัพย์ทีก่อให้เกิดเงินสดทีสินทรัพย์น นั มีความเกียวข้องด้วย
การกลับรายการด้อยค่า
บริ ษทั จะกลับรายการบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าเพียงเพือให้มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่า
เสื อมราคาหรื อค่าตัดจําหน่าย เสมือนหนึงไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน
เจ้ าหนี!การค้ าและเจ้ าหนี!อื&น
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืนแสดงในราคาทุน
ผลประโยชน์ ของพนักงาน
ผลประโยชน์ ระยะสั.นของพนักงาน
บริ ษทั รับรู ้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่าใช้จ่ายเมือเกิดรายการ
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงาน
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โครงการสมทบเงิน
บริ ษทั และพนักงานได้ร่วมกันจัดตังกองทุนสํารองเลียงชีพ ซึงประกอบด้วยเงินทีพนักงานจ่ายสะสมและเงินทีบริ ษทั จ่ายสมทบให้
เป็ นรายเดื อน สิ นทรัพย์ของกองทุนสํารองเลียงชี พได้แยกออกจากสิ นทรัพย์ของบริ ษทั เงิ นที บริ ษทั จ่ายสมทบกองทุนสํารอง
เลียงชีพบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในปี ทีเกิดรายการ
โครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงาน
บริ ษทั มีภาระสําหรับเงินชดเชยที ตอ้ งจ่ายให้แก่พนักงานเมือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน และตามโครงการผลตอบแทน
พนักงานอืนๆ ซึงบริ ษทั ถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสําหรับพนักงาน
บริ ษทั คํานวณหนีสินโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานโดยใช้วธิ ีคิดลดแต่ละหน่วยทีประมาณการไว้ (Projected Unit Credit
Method) โดยผูเ้ ชียวชาญอิสระได้ทาํ การประเมินหนีสินดังกล่าวอย่างสมําเสมอ วิธีคิดลดแต่ละหน่วยทีประมาณการไว้พิจารณาว่า
การบริ การในแต่ละงวดก่อให้เกิดสิ ทธิ ในการได้รับผลประโยชน์เพิมขึน และวัดมูลค่าแต่ละหน่วยแยกจากกันเพือรวมเป็ นภาระ
ผูกพันงวดสุ ดท้าย ต้นทุนบริ การในอดี ตรับรู ้ตามวิธีเส้นตรงตลอดช่วงอายุงานเฉลียจนกว่าผลประโยชน์ทีปรับเปลียนนันจะตก
เป็ นสิ ทธิขาดของพนักงาน กิจการต้องรับรู ้กาํ ไรขาดทุนจากการลดขนาดโครงการลงและการชําระผลประโยชน์ของโครงการเมือ
มีการลดขนาดโครงการลงและการชําระผลประโยชน์เกิดขึน
ผลกําไรหรื อขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย (Actuarial gains and losses) สําหรับโครงการผลประโยชน์
หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื นของพนักงานที เกิ ดจากการปรับปรุ งและเปลี ยนแปลงข้อสมมุติฐานรับรู ้เป็ น
รายการในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื นในรอบระยะเวลาบัญชี ทีเกิ ดขึน หนี สินโครงการผลประโยชน์พนักงานวัดค่าโดย วิธีคิด
ส่ วนลดมูลค่าปั จ จุ บันของประมาณการกระแสเงิ นสดในอนาคตโดยใช้อตั ราส่ วนลดซึ งใกล้เคี ยงกับอัตราผลตอบแทนของ
พันธบัตรรัฐบาล
ประมาณการหนี!สิน
ประมาณการหนี สิ นจะรั บรู ้ ก็ต่อเมื อ บริ ษทั มี ภาระผูกพันในปั จจุ บันตามกฎหมายหรื อตามข้อตกลงที จัดทําไว้ อันเป็ นผลสื บ
เนืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซึ งการชําระภาระผูกพันนันมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ จะส่ งผลให้บริ ษทั ต้องสู ญเสี ยทรัพยากร
ออกไป และสามารถประมาณการจํานวนที ตอ้ งจ่ ายได้อย่างน่ าเชื อถื อ ประมาณการหนี สิ นจะไม่รั บรู ้ สําหรั บขาดทุ นจากการ
ดําเนินงานในอนาคต

ในกรณี ทีมีภาระผูกพันทีคล้ายคลึงกันหลายรายการ กิจการกําหนดความน่าจะเป็ นทีกิจการจะสู ญเสี ยทรัพยากรเพือจ่ายชําระภาระ
ผูกพันเหล่านัน โดยพิจารณาจากความน่าจะเป็ นโดยรวมของภาระผูกพันทังประเภท แม้วา่ ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ทีกิจการจะ
สูญเสี ยทรัพยากรเพือชําระภาระผูกพันบางรายการทีจดั อยูใ่ นประเภทเดียวกันจะมีระดับตํา
กิจการจะวัดมูลค่าของจํานวนประมาณการหนี สิน โดยใช้มูลค่าปั จจุบนั ของรายจ่ายทีคาดว่าจะต้องนํามาจ่ายชําระภาระผูกพัน โดย
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ใช้อตั ราก่อนภาษีซ ึงสะท้อนถึงการประเมินสถานการณ์ตลาดในปั จจุบนั ของมูลค่าของเงินตามเวลาและความเสี ยงเฉพาะของหนี สิน
ทีกาํ ลังพิจารณาอยู่ การเพิมขึนของประมาณการหนีสินเนืองจากมูลค่าของเงินตามเวลาจะรับรู ้เป็ นดอกเบียจ่าย
สัญญาเช่ าระยะยาว
กรณี ทีบริ ษัทและบริ ษัทย่ อยเป็ นผู้เช่ า
สัญญาเช่าอาคาร และอุปกรณ์ทีความเสี ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่าถือเป็ นสัญญาเช่า
การเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนตามมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทีเช่าหรื อมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ ของจํานวน
เงินทีตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะตํากว่า โดยจํานวนเงินทีตอ้ งจ่ายจะปั นส่วนระหว่างหนีสินและค่าใช้จ่ายทางการเงิน
เพือให้ได้อตั ราดอกเบียคงทีต่อหนีสินคงค้างอยู่ ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็ นหนี สินระยะยาว
ส่วนดอกเบียจ่ายจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จตลอดอายุของสัญญาเช่า สิ นทรัพย์ทีเกิดจากสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื อม
ราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์น นั
สัญญาเช่ าสิ นทรั พย์โดยที ความเสี ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ตกอยู่กับผูใ้ ห้เ ช่ าจะจัดเป็ นสัญญาเช่ า
ดําเนินงาน เงินทังหมดทีตอ้ งจ่ายภายใต้สญ
ั ญาเช่าดําเนินงานจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จโดยใช้วธิ ีเส้นตรงตลอดอายุของ
สัญญาเช่านัน
ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจากการยกเลิกสัญญาเช่าดําเนิ นงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เบียปรับทีตอ้ งจ่ายให้แก่ผูใ้ ห้เช่า จะบันทึกเป็ น
ค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีทีการยกเลิกนันเกิดขึน
กรณี ทีบริ ษัทและบริ ษัทย่ อยเป็ นผู้ให้ เช่ า
สิ นทรัพย์ทีให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าดําเนิ นงานแสดงรวมอยูใ่ นทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ในงบแสดงฐานะทางการเงิน และตัดค่า
เสื อมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์เช่นเดี ยวกับสิ นทรัพย์ถาวรทีมีลกั ษณะเหมือนกัน รายได้ค่าเช่ารับรู ้โดยวิธี
เส้นตรงตามระยะเวลาการให้เช่า
สัญญาเช่าสิ นทรัพย์โดยทีบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้มีการโอนความเสี ยงและผลประโยชน์ของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ไปให้กบั
ผูเ้ ช่าจะจัดเป็ นสัญญาเช่าการเงิ น และสิ นทรัพย์ทีถือไว้ภายใต้สัญญาเช่าการเงิ นจะบันทึ กในงบแสดงฐานะการเงิ นเป็ นลูกหนี
ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
รายได้จากการขายที บนั ทึก ณ วันเริ มต้นของสัญญาเช่าการเงินของผูใ้ ห้เช่าใช้ราคายุติธรรมของทรัพย์สินหรื อราคาทีตาํ กว่าของ
มูลค่าปั จจุบนั ของผลรวมของจํานวนขันตําทีตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าแก่ผูใ้ ห้เช่าซึ งการคํานวณมูลค่าปั จจุบนั นี ใช้อตั ราดอกเบียทาง
การค้าทีเหมาะสม ต้นทุนขายของสัญญาเช่าการเงิน บันทึกเป็ นต้นทุน ณ วันทีเริ มสัญญาเช่า โดยใช้ราคาทุนของสิ นทรัพย์ทีให้เช่า
หรื อใช้ราคาตามบัญชี ถ้าราคาตามบัญชีต่างจากราคาทุนผลต่างระหว่างรายได้จากการขายและต้นทุนขาย บันทึกเป็ นกําไรจากการ
ขายซึงจะรับรู ้ตามนโยบายการบัญชีทีกลุ่มบริ ษทั ใช้รับรู ้การขายตามปกติ
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การวัดมูลค่ ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที คาดว่าจะได้รับจากจากการขายสิ นทรัพย์หรื อเป็ นราคาที จะต้องจ่ายเพือโอนหนี สินให้ผูอ้ ืนโดย
รายการดังกล่าวเป็ นรายการทีเกิดขึนในสภาพปกติระหว่างผูซ้ ือและผูข้ าย (ผูร้ ่ วมในตลาด) ณ วันทีวดั มูลค่า บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยใช้
ราคาเสนอซื อขายในตลาดที มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี สินซึ งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที
เกี ยวข้องกําหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณี ทีไม่มีตลาดที มีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรั พย์หรื อหนี สินที มี
ลักษณะเดี ยวกันหรื อไม่สามารถหาราคาเสนอซื อขายในตลาดที มีสภาพคล่องได้ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะประมาณมูลค่ายุติธรรม
โดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าทีเหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้ มูลทีสามารถสังเกตได้ทีเกียวข้องกับสิ นทรัพย์
หรื อหนีสินทีจะวัดมูลค่ายุติธรรมนันให้มากทีสุด
ลําดับชันของมูลค่ายุติธรรมทีใช้วดั มูลค่าและเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี สินในงบการเงินออกเป็ นสามระดับตาม
ประเภทของข้อมูลทีนาํ มาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3

ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซือขายของสิ นทรัพย์หรื อหนีสินอย่างเดียวกันในตลาดทีมีสภาพคล่อง
ใช้ขอ้ มูลอืนทีสามารถสังเกตได้ของสิ นทรัพย์หรื อหนีสิน ไม่วา่ จะเป็ นข้อมูลทางตรงหรื อทางอ้อม
ใช้ขอ้ มูลทีไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกียวกับกระแสเงินในอนาคตทีกิจการประมาณขึน

ทุกวันสิ นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะประเมินความจําเป็ นในการโอนรายการระหว่างลําดับชันของมูลค่า
ยุติธรรมสําหรับสิ นทรัพย์และหนีสินทีถืออยู่ ณ วันสินรอบระยะเวลารายงานทีมีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึนประจํา
การใช้ ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีทสี& ําคัญ
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื องทีมี
ความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี ส่งผลกระทบต่อจํานวนเงินทีแสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที
แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลทีเกิดขึนจริ งอาจแตกต่างไปจากจํานวนทีประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการ
ทีสาํ คัญมีดงั นี
ค่ าเผือหนีส. งสัยจะสูญของลูกหนีก. ารค้ าและลูกหนีอ. ืน
ในการประมาณค่าเผือหนี สงสัยจะสู ญของลูกหนี การค้าและลูกหนี อืน ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการผล
ขาดทุนทีคาดว่าจะเกิดขึนจากลูกหนี แต่ละราย โดยคํานึ งถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที
เป็ นอยูใ่ นขณะนัน เป็ นต้น
อาคารและอุปกรณ์ และค่ าเสื อมราคา
ในการคํานวณค่าเสื อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องทําการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมือ
เลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่ หากมีการเปลียนแปลงเกิดขึน
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นอกจากนี ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหาก
คาดว่ามูลค่าที คาดว่าจะได้รับคืนตํากว่ามูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์น นั ในการนี ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที เกี ยวข้องกับ
การคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึงเกียวเนืองกับสิ นทรัพย์น นั
สิ นทรั พย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาํ หรับผลแตกต่างชัว คราวทีใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที
ไม่ได้ใช้เมือมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ วา่ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะมีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจะใช้ประโยชน์จากผล
แตกต่างชัว คราวและขาดทุนนัน ในการนี ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้องประมาณการว่าบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยควรรับรู ้จาํ นวนสิ นทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็ นจํานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจํานวนกําไรทางภาษีทีคาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
การรั บรู้ และการตัดรายการสิ นทรั พย์ และหนีส. ิ น
ในการพิจารณาการรับรู ้หรื อการตัดรายการสิ นทรัพย์และหนี สิน ฝ่ ายบริ หารต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่าบริ ษทั ได้โอนหรื อรับ
โอนความเสี ยงและผลประโยชน์ในสิ นทรัพย์และหนี สินดังกล่าวแล้วหรื อไม่ โดยใช้ดุลยพินิจบนพืนฐานของข้อมูลที ดีทีสุดทีรับรู ้ได้
ในสภาวะปั จจุบนั
สัญญาเช่ า
ในการพิ จารณาประเภทของสั ญญาเช่ าว่าเป็ นสั ญญาเช่ าดําเนิ นงานหรื อสั ญญาเช่ าทางการเงิ น ฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุ ลยพิ นิ จใน
การประเมินเงื อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพือพิจารณาว่าบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้โอนหรื อรับโอนความเสี ยงและผลประโยชน์
ในสิ นทรัพย์ทีเช่าดังกล่าวแล้วหรื อไม่
ผลประโยชน์ พนักงาน
หนี สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน ประมาณขึนตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ซึ งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ใน
การประมาณการนัน เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึนเงิ นเดือนในอนาคต อัตราการเปลียนแปลงในจํานวนพนักงาน อัตราการลาออกและ
อัตราการมรณะ เป็ นต้น
รายได้
รายได้ทีรับรู ้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิมหรื อภาษีขายอืนๆ และแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า
การขายสิ นค้ า
รายได้จากการขายสิ นค้าจะรับรู ้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเมือได้โอนความเสี ยงและผลตอบแทนทีเป็ นสาระสําคัญของความเป็ น
เจ้าของสิ นค้าทีมีนยั สําคัญไปให้กบั ผูซ้ ื อแล้ว และจะไม่รับรู ้รายได้ถา้ ฝ่ ายบริ หารยังมีการควบคุมหรื อบริ หารสิ นค้าทีขายไปแล้ว

รายงานประจําปี 2559

80

บริษทั เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ!นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2559
นันหรื อมีความไม่แน่นอนทีมีนยั สําคัญในการได้รับประโยชน์จากรายการบัญชีน นั หรื อไม่อาจวัดมูลค่าของจํานวนรายได้และ
ต้นทุนทีเกิดขึนได้อย่างน่าเชือถือ หรื อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนทีจะต้องรับคืนสิ นค้า
การให้ บริ การ
รายได้จากการให้บริ การรับรู ้เมือมีการให้บริ การ
ดอกเบีย. รั บ
ดอกเบียรับบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จตามเกณฑ์คงค้าง
รายได้ อืน
รายได้อืนจะรับรู ้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จตามเกณฑ์คงค้าง
เงินปั นผลรั บ
เงินปั นผลรับถือเป็ นรายได้เมือบริ ษทั มีสิทธิในการรับเงินปั นผล
ค่ าใช้ จ่าย
สัญญาเช่ าดําเนินงาน
รายจ่ายภายใต้สญ
ั ญาเช่าดําเนินงานบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่าประโยชน์ทีได้รับตามสัญญาเช่าจะ
รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนเป็ นส่วนหนึงของค่าเช่าทังสินตามสัญญา
ต้ นทุนทางการเงิน
ดอกเบียจ่ายและค่าใช้จ่ายในทํานองเดียวกันบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จในงวดทีค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึน ยกเว้นในกรณี ทีมี
การบันทึ กเป็ นต้นทุนส่ วนหนึ งของสิ นทรัพย์ อันเป็ นผลมาจากการใช้เวลายาวนานในการจัดหาก่อสร้าง หรื อการผลิตสิ นทรัพย์
ดังกล่าวก่ อนที จะนํามาใช้เองหรื อเพือขาย ดอกเบี ยซึ งเป็ นส่ วนหนึ งของค่างวดตามสัญญาเช่ าการเงิ นบันทึ กในงบกําไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็ จ โดยใช้วธิ ีอตั ราดอกเบียทีแท้จริ ง
ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนั ตามจํานวนทีคาดว่าจะจ่ายให้แก่หน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคํานวณจากกําไร
ทางภาษีตามหลักเกณฑ์ทีกาํ หนดในกฎหมายภาษีอากร
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บริษทั เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ!นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2559
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว คราวระหว่างราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์และหนี สิน ณ
วันสินรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนีสินทีเกียวข้องนัน โดยใช้อตั ราภาษีทีมีผลบังคับใช้อยู่ หรื อ ทีคาดได้
ค่อนข้างแน่วา่ จะมีผลบังคับใช้ภายในสินรอบระยะเวลาทีรายงาน และคาดว่าอัตราภาษีดงั กล่าวจะนําไปใช้เมือสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้
รอตัดบัญชีทีเกียวข้องได้รับประโยชน์ หรื อหนีสินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีได้มีการจ่ายชําระ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยรับรู ้หนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว คราวทีตอ้ งเสี ยภาษีทุกรายการ แต่รับรู ้สินทรัพย์ภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชีสาํ หรับผลแตกต่างชัว คราวทีใช้หกั ภาษี รวมทังผลขาดทุนทางภาษีทียงั ไม่ได้ใช้ในจํานวนเท่าทีมีความเป็ นไป
ได้ค่อนข้างแน่ ทีกลุ่มบริ ษทั จะมีกาํ ไรทางภาษี ในอนาคตเพียงพอที จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัวคราวที ใช้หักภาษี และผล
ขาดทุนทางภาษีทียงั ไม่ได้ใช้น นั
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ นรอบระยะเวลารายงานและจะทําการ
ปรับลดมูลค่าตามบัญชีดงั กล่าว หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ บริ ษทั จะไม่มีกาํ ไรทางภาษีเพียงพอต่อการนําสิ นทรัพย์ภาษีเงิน
ได้รอการตัดบัญชีท งั หมดหรื อบางส่วนมาใช้ประโยชน์
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะบันทึ กหนี สินภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี โดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นหากภาษี ทีเกิ ดขึ นเกี ยวข้องกับ
รายการทีได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่วนของผูถ้ ือหุน้
สิ นทรั พย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี และหนี สินภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี จะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมือกลุ่มบริ ษทั มี สิทธิ ตาม
กฎหมายทีจะนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั มาหักกลบกับหนี สินภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และทังสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีและหนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกียวข้องกับภาษีเงินได้ทีประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกัน
โดยการเรี ยกเก็บเป็ นหน่วยภาษีเดียวกัน หรื อหน่วยภาษีต่างกันซึ งตังใจจะจ่ายหนี สินและสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั ด้วย
ยอดสุทธิ
กําไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้น
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ คํานวณโดยการหารกําไร (ขาดทุน) สําหรับปี ส่วนทีเป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่ดว้ ยจํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลีย
ถ่วงนําหนักทีออกอยูใ่ นระหว่างปี
5.

รายการบัญชีกบั บุคคลหรือกิจการทีเ# กีย# วข้ องกัน

สิ นทรัพย์ หนีสิน รายได้ ต้นทุน และค่าใช้จ่าย ส่วนหนึงของบริ ษทั เกิดจากรายการบัญชีกบั บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน บุคคล
หรื อกิจการทีเกียวข้องกัน หมายถึง บุคคลหรื อกิจการทีอยูภ่ ายใต้การควบคุมของบริ ษทั หรื อสามารถควบคุมบริ ษทั ทังทางตรงและ
ทางอ้อม หรื อมีอิทธิพลอย่างเป็ นสาระสําคัญในการตัดสิ นใจด้านการเงินหรื อการดําเนินงานของบริ ษทั
ลักษณะของความสัมพันธ์กบั บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกันเป็ นดังนี
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บริษทั เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ!นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2559
ชือบริ ษทั
บริ ษทั เอส ที ซี สตีล จํากัด
บริ ษทั แกรนด์ เอเซีย สตีล โพรเซสซิง
เซ็นเตอร์ จํากัด
บริ ษทั สางสิ นค้าผ่านแดนเวียงจันทน์ จํากัด

ประเภทธุรกิจ
ผลิตและรับจ้างผลิตเหล็กแปรรู ป
ผลิตและจําหน่ายเหล็กแปรรู ป

ให้บริ การระบบคลังสิ นค้าปลอดภาษีทีด่านชายแดนสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว
บริ ษทั เต๋ อหลง (ไทยแลนด์) จํากัด
ผลิตและจําหน่ายเหล็ก และเหล็กกันกล้าขันมูลฐาน
รวมทังเหล็กแผ่นรี ดร้อน และเหล็กโครงสร้างรู ปพรรณ
บริ ษทั ทวีโชค พาณิ ช จํากัด
นําเข้า ส่ งออก เหล็กเส้น เหล็กแผ่น เหล็กม้วน
เหล็กรู ปพรรณ และเหล็กทุกชนิด
บริ ษทั จี สตีล จํากัด (มหาชน)
ผลิตและจําหน่ายเหล็กแผ่นรี ดร้อนชนิดม้วน
บริ ษทั เพิม สิ น สตีลเวิคส์ จํากัด (มหาชน)
แปรรู ปและจําหน่าย เหล็กรี ดร้อนและรี ดเย็น เหล็กกล้า
แรงดึงสูงชุบสังกะสี เหล็กเคลือบเคมีดว้ ยไฟฟ้ า เหล็กโคร่ งคร่ าว
เพดานและผนัง แผ่นหลังคา และผนังเหล็กเคลือบสี
บริ ษทั พีเอส สตีล โปรเซสซิง เซ็นเตอร์ จํากัด จําหน่ายเหล็กแผ่นรี ดเย็น
บริ ษทั เพิม ชัย พาณิ ชย์ จํากัด
จําหน่ายเหล็ก
บริ ษทั สตีลเซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด
ผลิตและจําหน่ายเหล็กแผ่นชันสอง และเหล็กแผ่นวิลาส
บริ ษทั จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน)
ผลิตและจําหน่ายเหล็กแผ่นรี ดร้อนชนิดม้วน
บริ ษทั วิน วิน โฮลดิง จํากัด
นําเข้าและจําหน่ายเหล็ก
บริ ษทั พรี ซิชนั เพอร์ เฟ็ คท์ ไพพ์ จํากัด
ผลิตท่อเหล็ก
บุคคลทีเกียวข้องอืน

-

ลักษณะความสัมพันธ์
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ร่ วม
ถือหุน้ โดยญาติสนิทของกรรมการ
ผูถ้ ือหุน้ ร่ วมกัน
ถือหุน้ โดยญาติสนิทของกรรมการ

ถือหุน้ โดยญาติสนิทของกรรมการ
ถือหุน้ โดยญาติสนิทของกรรมการ
ถือหุน้ โดยญาติสนิทของกรรมการ
กรรมการร่ วมกัน
ถือหุน้ โดยญาติสนิทของกรรมการ
กรรมการร่ วมกันกับบริ ษทั ย่อยของ
บริ ษทั
พนักงานบริ ษทั

นโยบายการกําหนดราคาสําหรับแต่ละรายการอธิบายได้ดงั ต่อไปนี
รายการ
รายได้จากการขาย
รายได้อืน
ซื อสิ นค้า วัตถุดิบ และบริ การ
ซื อสิ นทรัพย์ถาวร

นโยบายการคิดราคา
ราคาทุนบวกส่ วนเพิมและราคาใกล้เคียงกับราคาทีคิดแก่บคุ คลภายนอก
ราคาทีตกลงร่ วมกันตามสัญญา
ราคาทุน ราคาทุนบวกส่วนเพิมและราคาใกล้เคียงกับราคาทีซื อจากบุคคลภายนอก
ราคาใกล้เคียงกับราคาทีซือจากบุคคลภายนอก

รายได้และค่าใช้จ่ายทีมีสาระสําคัญทีเกิดขึนระหว่างบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2559
และ 2558 มีดงั นี
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บริษทั เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ!นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2559
พันบาท
งบการเงินรวม
2559
รายได้ จากการขาย
บริ ษทั แกรนด์ เอเซีย สตีล โพรเซสซิง
เซ็นเตอร์ จํากัด
บริ ษทั เต๋ อหลง (ไทยแลนด์) จํากัด
บริ ษทั ทวีโชค พาณิ ช จํากัด
บริ ษทั เพิมสิ น สตีลเวิคส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั วิน วิน โฮลดิง จํากัด
บริ ษทั พรี ซิชนั เพอร์เฟ็ คท์ ไพพ์ จํากัด
รวม
รายได้ อนื#
บริ ษทั เอส ที ซี สตีล จํากัด
บริ ษทั แกรนด์ เอเซีย สตีล โพรเซสซิง
เซ็นเตอร์ จํากัด
บริ ษทั ทวีโชค พาณิ ช จํากัด
รวม
ซื!อสินค้ า วัตถุดบิ และบริการ
บริ ษทั เอส ที ซี สตีล จํากัด
บริ ษทั แกรนด์ เอเซีย สตีล โพรเซสซิง
เซ็นเตอร์ จํากัด
บริ ษทั เต๋ อหลง (ไทยแลนด์) จํากัด
บริ ษทั ทวีโชค พาณิ ช จํากัด
บริ ษทั จี สตีล จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เพิมสิ น สตีลเวิคส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั วิน วิน โฮลดิง จํากัด
บริ ษทั พรี ซิชนั เพอร์เฟ็ คท์ ไพพ์ จํากัด
บริ ษทั พีเอส สตีล โปรเซสซิง เซ็นเตอร์ จํากัด
รวม

2558

1,518,990
20,088
4,955
18,852
6,223
1,569,108

358,547
3,503
362,050

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

74,551
1,518,990
20,088
4,955
1,618,584

79,408
358,547
3,503
441,458

-

-

120

120

-

-

9,064
440
9,624

2,214
1,102
3,436

9,191

7,490

1,572
1,911,351
3,080
21,935
51,393
55,055
2,053,577

1,873
311,584
7,200
450,250
76,680
855,077

440
440
1,911,351
3,080
21,935
51,393
91,002
145,220
27,704
37,617
2,289,302

1,102
1,102
311,584
7,200
450,250
76,680
845,714
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บริษทั เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ!นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2559
พันบาท
งบการเงินรวม
2559

2558

-

-

ซื!อสินทรัพย์ถาวร
บริ ษทั แกรนด์ เอเซีย สตีล โพรเซสซิง
เซ็นเตอร์ จํากัด

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

-

750

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารทีสาํ คัญ สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดงั นี
พันบาท
งบการเงินรวม
2559
ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารทีส# ําคัญ
ผลประโยชน์ระยะสัน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

2558

17,022
734
17,756

11,050
41
11,091

12,608
300
12,908

9,748
41
9,789

ยอดคงเหลือทีมีสาระสําคัญกับบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดงั นี
พันบาท
งบการเงินรวม
2559
ลูกหนีก! ารค้ าและลูกหนีอ! นื#
ลูกหนีก! ารค้ า
บริ ษทั ทวีโชค พาณิ ช จํากัด
บริ ษทั เต๋ อหลง (ไทยแลนด์) จํากัด
บริ ษทั แกรนด์ เอเซีย สตีล โพรเซสซิง
เซ็นเตอร์ จํากัด
บริ ษทั วิน วิน โฮลดิง จํากัด
ลูกหนีอ! นื#
บริ ษทั เอส ที ซี สตีล จํากัด
บริ ษทั แกรนด์ เอเซีย สตีล โพรเซสซิง
เซ็นเตอร์ จํากัด
รวม

2558

47
282,386

79
253,413

-

8,761

2,790

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

47
282,386

79
253,413

66,388

85,614

-

-

-

-

291,194

256,282

1,173
349,994

10
2,000
341,116
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บริษทั เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ!นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2559
พันบาท
งบการเงินรวม
2559

เงินให้ ก้ ูยมื ระยะสั!นและดอกเบีย! ค้ างรับ
เงินให้ ก้ ูยมื ระยะสั!น
บุคคลทีเกียวข้องอืน (ไม่คิดดอกเบีย)
ดอกเบีย! ค้ างรับ
บริ ษทั เอส ที ซี สตีล จํากัด
(ดอกเบียร้อยละ 4.92 ต่อปี )
รวม
เงินจ่ ายล่ วงหน้ าค่ าสินค้ า
บริ ษทั เต๋ อหลง (ไทยแลนด์) จํากัด
เจ้ าหนีก! ารค้ าและเจ้ าหนีอ! นื#
เจ้ าหนีก! ารค้ า
คุณเพ็ญจันทร์ ยงวงศ์ไพบูลย์
บริ ษทั เพิมสิ น สตีลเวิคส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอส ที ซี สตีล จํากัด
บริ ษทั แกรนด์ เอเซีย สตีล โพรเซสซิง
เซ็นเตอร์ จํากัด
บริ ษทั เต๋ อหลง (ไทยแลนด์) จํากัด
บริ ษทั วิน วิน โฮลดิง จํากัด
บริ ษทั พรี ซิชนั เพอร์เฟ็ คท์ ไพพ์ จํากัด
บริ ษทั พีเอส สตีล โปรเซสซิง เซ็นเตอร์ จํากัด
เจ้ าหนีอ! นื#
คุณเพ็ญจันทร์ ยงวงศ์ไพบูลย์
คุณชูศกั ดิj ยงวงศ์ไพบูลย์
บริ ษทั เอส ที ซี สตีล จํากัด
บริ ษทั วิน วิน โฮลดิง จํากัด

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

2558

2,394

1,858

2,394

1,858

2,394

1,858

24,000
26,394

24,000
25,858

177,236

230,093

177,236

230,093

-

-

-

10
6,640

2,804

-

-

-

80,778
100,348
18,638
30,567

182,616
-

-

473
2,634

-

-

10
2,827
765
4,256
80,778

-

2,806
182,616
473
2,634
842

764
810

-

-

รายงานประจําปี 2559

86

บริษทั เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ!นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2559
พันบาท
งบการเงินรวม
รวม
เงินกู้ยมื ระยะสั!น
กรรมการ (ไม่คิดดอกเบีย)

2559
233,135

2558
193,183

500

5,000

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
85,798
192,973
-

-

เงินให้กยู้ มื ระยะสันและดอกเบียค้างรับแก่บุคคลและกิจการทีเกียวข้องกัน มีรายการเคลือนไหวทีเป็ นสาระสําคัญในระหว่างปี ดังนี

2558
เงินให้ ก้ ูยมื ระยะสั!น
บุคคลทีเกียวข้องอืน

1,858

2557
เงินให้ ก้ ูยมื ระยะสั!น
บุคคลทีเกียวข้องอืน

1,622

1,274

(1,324)

พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิมขึน
ลดลง

1,858
24,000
25,858

(1,086)

พันบาท
งบการเงินรวม
เพิมขึน
ลดลง

1,908

2558
เงินให้ ก้ ูยมื ระยะสั!น
บุคคลทีเกียวข้องอืน
ดอกเบีย! ค้ างรับ
บริ ษทั เอส ที ซี สตีล จํากัด
รวม

พันบาท
งบการเงินรวม
เพิมขึน
ลดลง

1,622
-

2,394

2558
1,858

2559

(1,086)

2,394

(1,086)

24,000
26,394

1,622

2559
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บริษทั เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ!นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2559
พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิมขึน
ลดลง

2557
เงินให้ ก้ ูยมื ระยะสั!น
บุคคลทีเกียวข้องอืน
ดอกเบีย! ค้ างรับ
บริ ษทั เอส ที ซี สตีล จํากัด
รวม

1,908

1,274

24,000
25,908

-

(1,324)

1,858

(1,324)

24,000
25,858

1,274

2558

เงินกูย้ มื ระยะสันจากกรรมการ มีรายการเคลือนไหวทีเป็ นสาระสําคัญในระหว่างปี ดังนี
พันบาท
งบการเงินรวม
เพิมขึน
ลดลง

2558
เงินกู้ยมื ระยะสั!น
กรรมการ

5,000

6.

(4,800)

พันบาท
งบการเงินรวม
เพิมขึน
ลดลง

2557
เงินกู้ยมื ระยะสั!น
กรรมการ

300

-

5,000

2559

-

500

2558
5,000

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
พันบาท
งบการเงินรวม
2559

เงินสด
เงินฝากสถาบันการเงิน
รวม

166
24,193
24,359

2558
156
33,032
33,188

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
122
122
12,818
18,289
12,940
18,411
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บริษทั เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ!นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2559
ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีเงินฝากออมทรัพย์ ซึ งมีอตั ราดอกเบียระหว่างร้อยละ 0.1 ถึง 0.375
ต่อปี และร้อยละ 0.25 ถึง 0.375 ต่อปี ตามลําดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ: ร้อยละ 0.1 ถึง 0.375 ต่อปี และร้อยละ 0.25 ถึง 0.375
ต่อปี ตามลําดับ)
7.

เงินลงทุนชั#วคราว
พันบาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
254,042
140

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพือค้า

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพือค้า ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีรายละเอียดดังนี
พันบาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพือค้า ประกอบด้วย
หน่วยลงทุนในกองทุนเปิ ดตราสารหนี
ณ วันต้นปี
การซือเพิมขึน
การจําหน่ายออกไป
บวก กําไรทียงั ไม่เกิดขึนจากการเปลียนแปลงมูลค่ายุติธรรม
กําไรจากการขายเงินลงทุนชัว คราว
ณ วันสินปี

140
1,189,400
(935,855)
2
355
254,042

138
2
140

มูลค่ าตามบัญชี และมูลค่ ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพือค้ารวมทังมูลค่าตามบัญชีถูกแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที 31 ธันวาคม
2559 และ 2558 มีดงั นี
พันบาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
มูลค่าตามบัญชี
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพือค้า
หน่วยลงทุนตราสารหนี

254,042

มูลค่ายุติธรรม
254,042

มูลค่าตามบัญชี
140

มูลค่ายุติธรรม
140
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บริษทั เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ!นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2559
การวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพือค้าถูกจัดลําดับชัน การวัดมูลค่ายุติธรรมอยูใ่ นระดับที 1 ซึงเป็ นราคาเสนอซื อ
ขายในตลาดทีมีสภาพคล่องและบริ ษทั สามารถเข้าถึงตลาดนัน ณ วันทีวดั มูลค่า
8.

ลูกหนีก! ารค้ าและลูกหนีอ! นื#
พันบาท
งบการเงินรวม
2559

ลูกหนีก! ารค้ าและลูกหนีอ! นื# -กิจการทีเ# กีย# วข้ องกัน
ลูกหนีการค้า
ลูกหนีอืน
รวม
ลูกหนีก! ารค้ าและลูกหนีอ! นื# - กิจการอืน#
ลูกหนีการค้า
เช็ครับลงวันทีล่วงหน้า
รวม
หัก ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ
สุทธิ
ลูกหนีอืน
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
เงินทดรองจ่าย
อืนๆ
รวม
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

2558

291,194
291,194

256,282
256,282

348,821
1,173
349,994

339,106
2,010
341,116

478,677
42,028
520,705
(111,303)
409,402

395,749
40,096
435,845
(44,582)
391,263

368,057
31,802
399,859
(110,547)
289,312

349,862
35,649
385,511
(43,826)
341,685

4,235
8,584
12,591
25,410
434,812

3,044
5,462
3,791
12,297
403,560

4,169
8,431
5,249
17,849
307,161

2,855
5,406
1,258
9,519
351,204

ยอดคงเหลือลูกหนีการค้า - กิจการทีเกียวข้องกัน ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 แยกตามอายุหนีทีคา้ งชําระได้ดงั นี
พันบาท
งบการเงินรวม
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน
เกินกว่า 3 - 6 เดือน

2559
63,667

2558
1,959

221,873
5,654

254,323
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
100,511
85,039
227,789
20,521

254,067
-
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บริษทั เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ!นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2559
เกินกว่า 6 - 12 เดือน
เกินกว่า 12 เดือน ขึนไป
รวม
291,194
256,282
348,821
ยอดคงเหลือลูกหนีการค้า - กิจการอืน ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 แยกตามอายุหนีทีคา้ งชําระได้ดงั นี

339,106

พันบาท

ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน
เกินกว่า 3 - 6 เดือน
เกินกว่า 6 - 12 เดือน
เกินกว่า 12 เดือน ขึนไป
รวม
หัก ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ
สุทธิ

งบการเงินรวม
2559
2558
281,891
216,105

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
197,486
181,641

113,142
12,096
2,757
110,819
520,705
(111,303)
409,402

78,114
11,714
2,757
109,788
399,859
(110,547)
289,312

96,507
67,371
23,733
32,129
435,845
(44,582)
391,263

81,394
67,371
23,733
31,372
385,511
(43,826)
341,685

พันบาท

หนีสงสัยจะสูญ สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม
9.

งบการเงินรวม
2559
2558
66,721
908

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
66,721
908

ลูกหนี! (เจ้ าหนี)! ธนาคารตามสัญญาซื!อขายเงินตราต่ างประเทศล่ วงหน้ า

ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั มีการทําสัญญาซื อขายเงิ นตราต่างประเทศล่วงหน้าเพือป้ องกันความเสี ยงที เกิ ดจากอัตราแลกเปลียน
เงิ นตราต่างประเทศสําหรั บหนี สินที เป็ นสกุลเงิ นดอลลาร์ สหรั ฐและสกุลเงิ นยูโร โดยมียอดเงิ นต่างประเทศที ทาํ สัญญาจํานวน 0.7
ล้านเหรี ยญดอลลาร์ สหรั ฐ และ 0.07 ล้านเหรี ยญยูโร (วันที 31 ธันวาคม 2558 จํานวน 4.9 ล้านเหรี ยญดอลลาร์ สหรั ฐ และ 4.1
ล้านเหรี ยญยูโร) รายละเอียดของยอดคงเหลือของรายการดังกล่าวมีดงั นี
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บริษทั เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ!นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2559

ลูกหนีธนาคารตามสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
เจ้าหนีธนาคารตามสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
สุทธิ

พันบาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
28,225
340,157
(27,720)
(339,119)
505
1,038

ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั มีหนี สินทางการเงิ นทีเป็ นเงินตราต่างประเทศส่ วนที ยงั ไม่ได้ป้องกันความเสี ยงจํานวน 3.8
ล้านเหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐและ 0.2 ล้านเหรี ยญยูโร (วันที 31 ธันวาคม 2558 จํานวน 0.6 ล้านเหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐและ 1.0
ล้านเหรี ยญยูโร)
10.

สินค้ าคงเหลือ
พันบาท
งบการเงินรวม

สิ นค้าสําเร็ จรู ป
งานระหว่างทํา
วัตถุดิบ
วัสดุสินเปลือง
สิ นค้าระหว่างทาง
รวม
หัก ค่าเผือการลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
สุทธิ

2559
466,707
825
449,043
3,095
236,357
1,156,027
(83,042)
1,072,985

2558
342,975
1,890
203,093
2,977
613
551,548
(80,676)
470,872

ต้นทุนของสิ นค้าคงเหลือทีบนั ทึกเป็ นค่าใช้จ่ายและได้รวมในบัญชีตน้ ทุนขาย
สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม
- ต้นทุนขาย
4,474,991
4,219,324
- ขาดทุนจากการลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
(กลับรายการ)
2,366
(44,604)
รวม
4,477,357
4,174,720

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
451,327
334,563
825
1,890
333,912
173,252
2,946
2,804
236,357
613
1,025,367
513,122
(83,034)
(78,152)
942,333
434,970

4,204,430

4,241,545

4,882
4,209,312

(45,978)
4,195,567

รายการเปลียนแปลงของบัญชีค่าเผือการลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุ ปได้ดงั นี
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บริษทั เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ!นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2559

พันบาท
งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม
บวก ขาดทุนจากการลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
(กลับรายการ)
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม
11.

2559
80,676

2558
125,280

2,366
83,042

(44,604)
80,676

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
78,152
124,130
4,882
83,034

(45,978)
78,152

เงินจ่ ายล่ วงหน้ าค่ าสินค้ า

ในปี 2555 บริ ษทั มีเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นค้าให้แก่บริ ษทั ทีเกียวข้องกันซึงเป็ นผูผ้ ลิตและจําหน่ายเหล็กแผ่นรี ดร้อนชนิดม้วน 2 ราย
จํานวนเงินรวม 104.7 ล้านบาท บริ ษทั ผูผ้ ลิตดังกล่าวไม่ได้จดั ส่งสิ นค้าให้แก่บริ ษทั ตามทีตกลงกัน ดังนัน บริ ษทั จึงได้หยุดการทํา
ธุ ร กรรมการค้าระหว่า งกันชัวคราว และขอให้บริ ษทั ผูผ้ ลิ ต ดัง กล่ าวจ่ า ยชํา ระคื น เงิ นจ่ ายล่ว งหน้า ค่า สิ น ค้า อย่างไรก็ต าม
บริ ษทั ผูผ้ ลิตดังกล่าวไม่สามารถจ่ายชําระหนี ให้แก่บริ ษทั ได้ ต่อมาบริ ษทั ผูผ้ ลิตดังกล่าวได้มีหนังสื อสัญญาประนี ประนอมกับ
บริ ษทั โดยบริ ษทั ผูผ้ ลิตดังกล่าวจะจ่ายชําระหนีท งั หมดโดยการออกหุน้ สามัญเพิมทุนของบริ ษทั ผูผ้ ลิตดังกล่าว ซึงเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย จํานวน 212,460,000 หุ ้น ในราคาเสนอขายหุ ้นละ 0.50 บาท และมีราคาปิ ดใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ณ วันโอนหุ ้นในราคาหุ ้นละ 0.30 บาท คิดเป็ นมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ทีได้รับโอนเพือ
ชําระหนีเป็ นมูลค่า 63.7 ล้านบาท บริ ษทั มีผลขาดทุนจากการรับชําระหนีจาํ นวนทังสิน 41 ล้านบาท ซึงบริ ษทั ได้รับรู ้เป็ นหนีสงสัย
จะสูญในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จในปี 2555 จํานวน 9 ล้านบาท ในไตรมาสหนึ งปี 2556 จํานวน 30.4 ล้านบาทและในไตรมาส
สองปี 2556 จํานวน 1.6 ล้านบาท สําหรับเงินลงทุนในหุน้ สามัญทีได้รับ บริ ษทั แสดงเป็ นเงินลงทุนเผือขายตามหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อ 13
การทําสัญญาประนี ประนอมหนี ทีทาํ กับบริ ษทั ดังกล่าว ซึ งเป็ นรายการที เกี ยวโยงกัน ที ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั เมือวันที
29 เมษายน 2557 ได้มีมติอนุมตั ิการให้สตั ยาบันเกียวกับรายการเกียวโยงดังกล่าวแล้ว
12.

เงินฝากสถาบันการเงินทีม# ภี าระคํา! ประกัน

ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีเงินฝากประจํากับสถาบันการเงิ นในประเทศหลายแห่ งจํานวนเงิ น 154.0
ล้านบาท และ 152.0 ล้านบาท ตามลําดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ : จํานวน 153.0 ล้านบาท และ 151.0 ล้านบาท ตามลําดับ) เงิน
ฝากประจําดังกล่าวได้นาํ ไปเป็ นหลักทรัพย์เพือคําประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสันจากสถาบันการเงิน (หมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 18) และคําประกันการจ่ายชําระค่าใช้ไฟฟ้ าของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
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บริษทั เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ!นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2559
13.

เงินลงทุนเผือ# ขาย
พันบาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
ราคาทุน
มูลค่ายุติธรรม
ราคาทุน
มูลค่ายุติธรรม

เงินลงทุนเผือ# ขาย
เงินลงทุนในตราสารทุนซึงเป็ นหลักทรัพย์
ในความต้องการของตลาด
ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู ้ในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จ
กําไรทียงั ไม่เกิดขึนจริ งรับรู ้ในส่วนของผูถ้ ือหุน้
สุทธิ

9,348

5,099
14,447

14,447

63,738

14,447

(54,390)
9,348

-

9,348

9,348

มูลค่ ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงิ น รวมทังมูลค่าตามบัญชี ถูกแสดงในงบแสดงฐานะการเงิ นรวม ณ วันที 31 ธันวาคม
2559 และ 2558 มีดงั นี
พันบาท
มูลค่า
ตามบัญชี
เงินลงทุนเผือ# ขาย
ตราสารทุนทีเป็ นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด

14,447

2559
มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 1
14,447

มูลค่า
ตามบัญชี
9,348

2558
มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 1
9,348

ตารางข้างต้นวิเคราะห์ การวัดมูลค่ายุติธรรมที เกิ ดขึ นประจําสําหรั บสิ นทรัพย์ทางการเงิ น การวัดมูลค่ายุติธรรมเหล่านี ถูกจัด
ประเภทอยูใ่ นระดับทีต่างกันของลําดับชันมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลทีใช้ในการประเมินมูลค่า นิยามของระดับต่างๆ ทีเกียวข้องกับ
เงินลงทุนของบริ ษทั มีดงั นี
ระดับ 1 : เป็ นราคาเสนอซื อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดทีมีสภาพคล่อง (ตลาดหลักทรัพย์) สําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี สิน
อย่างเดียวกัน และบริ ษทั สามารถเข้าถึงตลาดนัน ณ วันทีวดั มูลค่า
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บริษทั เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ!นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2559
14.

เงินลงทุนในบริษัทร่ วม

เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีรายละเอียดดังนี
งบการเงินรวม

ชือบริ ษทั
บริ ษทั เต๋ อหลง (ไทยแลนด์)จํากัด

ลักษณะธุรกิจ
ผลิตและจําหน่ายเหล็กและเหล็กกันกล้าขันมูลฐาน
รวมทังเหล็กแผ่นรี ดร้อน และเหล็กโครงสร้าง
รู ปพรรณ
บริ ษทั สางสิ นค้าผ่านแดนเวียงจันทน์ ธุรกิจให้บริ การระบบคลังสิ นค้าปลอดภาษีทีด่าน
ชายแดนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
จํากัด *
รวม
หัก ค่าเผือ การด้อยค่าเงินลงทุน
สุ ทธิ

สัดส่ วนการถือหุน้ ทัง
ทางตรงและทางอ้อม มูลค่าตามบัญชีตามวิธี
ส่ วนได้เสี ย
จัดตังขึน ของบริ ษทั (ร้อยละ)
ในประเทศ 2559
2558
2559
2558

ไทย

20.00

20.00

123,539

133,150

ลาว

40.00

40.00

287
287
123,826 133,437
(287)
(287)
123,539 133,150

พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ราคาทุน
2559
2558

200,000

งบการเงินรวม
ส่ วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)
จากเงินลงทุนในบริ ษทั
ร่ วมในปี
2559
2558

200,000

(9,611)

(60,089)

6,686
6,686
206,686 206,686
(6,686) (6,686)
200,000 200,000

(9,611)
(9,611)

(60,089)
(60,089)

* ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษทั สางสิ นค้าผ่านแดนเวียงจันทน์ จํากัด ซึ งเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ยังไม่มีการเริ มดําเนินธุรกิจ บริ ษทั จึงพิจารณาค่าเผือการ
ด้อยค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ดังกล่าวจํานวน 6.7 ล้านบาท และ 6.7 ล้านบาท ตามลําดับ และบริ ษทั ได้ให้ทนายความดําเนินการทวงถามเงินลงทุนดังกล่าวแล้ว
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บริษทั เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ!นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2559
ตามรายงานการประชุ มคณะกรรมการของบริ ษทั เมือวันที 5 มิ ถุนายน 2558 มีมติอนุ มตั ิให้ซื อหุ ้นสามัญของบริ ษทั เต๋ อหลง
(ไทยแลนด์) จํากัด จํานวน 500,000 หุน้ หุน้ ละ 100 บาท จากบริ ษทั เพิมสิ น สตีลเวิคส์ จํากัด (มหาชน) คิดเป็ นร้อยละ 5 ของทุน
ชําระแล้ว ซึงบริ ษทั ได้จ่ายชําระเงินซือหุน้ ดังกล่าวเป็ นจํานวนเงินทังสิน 50 ล้านบาท ดังนัน ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 และ 2558
บริ ษทั มีเงินลงทุนในบริ ษทั ดังกล่าวจํานวน 200 ล้านบาท และมีสดั ส่วนการลงทุนของบริ ษทั ในบริ ษทั ดังกล่าวเป็ นร้อยละ 20
บริ ษทั จัดประเภทเงิ นลงทุ นในบริ ษทั เต๋ อ หลง (ไทยแลนด์) จํากัด เป็ นบริ ษทั ร่ วม เนื องจากบริ ษทั ส่ งตัวแทนเข้าร่ วมอยู่ใ น
คณะกรรมการของบริ ษทั เต๋ อหลง (ไทยแลนด์) จํากัด ท่านหนึ ง และตัวแทนของบริ ษทั มีสิทธิ เข้าไปมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ
เกียวกับนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานตามสัญญาร่ วมลงทุน
รายการเคลือนไหวเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมสําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดงั นี
พันบาท
งบการเงินรวม
2559

2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

ณ วันที 1 มกราคม

133,150

143,239

200,000

150,000

ลงทุนเพิม
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน - วิธีส่วนได้เสี ย
ณ วันที 31 ธันวาคม

-

50,000
(60,089)
133,150

200,000

50,000

(9,611)
123,539

200,000

รายการกระทบยอดข้อมูลทางการเงินข้างต้นกับมูลค่าตามบัญชีทีบนั ทึกบัญชีโดยวิธีส่วนได้เสี ยในงบการเงินรวม มีดงั นี
พันบาท
สิ นทรัพย์สุทธิ
ส่วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั
ส่วนแบ่งในสิ นทรัพย์สุทธิของกลุ่มบริ ษทั
รายการปรับปรุ งเพือการบันทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้เสี ย
(กําไร) ขาดทุนระหว่างกันในสิ นค้าคงเหลือ
ราคาตามบัญชีตามวิธีส่วนได้เสี ย

2559
640,977
20%
128,195
(4,656)
123,539

2558
677,014
20%
135,403
(2,253)
133,150

รายงานประจําปี 2559
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บริษทั เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ!นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2559
ข้อมูลทางการเงินของบริ ษทั ร่ วม
ข้อมูลทางการเงินตามทีแสดงอยูใ่ นงบการเงินของบริ ษทั ร่ วมสรุ ปได้ดงั นี
(หน่วย: ล้านบาท)
กําไร (ขาดทุน)

บริ ษทั

สิ นทรัพย์รวม

หนี สินรวม

รายได้รวมสําหรับ

สําหรับปี

ทุนเรี ยกชําระ

ณ วันที

ณ วันที

ปี สิ นสุ ดวันที

สิ นสุ ดวันที

ณ วันที 31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

2559
บริ ษทั เต๋ อหลง (ไทยแลนด์)
จํากัด “ตรวจสอบแล้ว”

15.

1,000

2558

2559

2558

2559

2558

2559

1,000

2,962

2,540

2,321

1,863

3,972

2558

2559

398

2558

(36)

(277)

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สัดส่ วนการถือหุน้ ทังทางตรง
และทางอ้อมของบริ ษทั (ร้อยละ)

พันบาท
ทุนชําระแล้ว

วิธีราคาทุน

ชือบริ ษทั

2559

2558

2559

2558

บริ ษทั เอส ที ซี สตีล จํากัด
บริ ษทั แกรนด์ เอเซีย สตีล โพรเซสซิง เซ็นเตอร์ จํากัด
จํรวม
ากัด

100.00

100.00

20,000

20,000

20,000

20,000

100.00

100.00

10,000

10,000

18,962

13,634

38,962

33,634

หัก ค่าเผือ การด้อยค่าเงินลงทุน

(9,000)

(9,000)

สุ ทธิ

29,962

24,634

16.

2559

อสังหาริมทรัพย์ เพือ# การลงทุน

ราคาทุน
หัก ค่าเสื อมราคาสะสม
สุทธิ

พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
50,436
50,436
(10,630)
(8,108)
39,806
42,328

2558

รายงานประจําปี 2559
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บริษทั เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ!นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2559
การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนสําหรับปี 2559 และ 2558 ดังนี

มูลค่าตามบัญชีตน้ ปี
ซือสิ นทรัพย์
รับโอนจากทีดิน อาคารและอุปกรณ์ - ราคาตามบัญชี
ค่าเสื อมราคา
มูลค่าตามบัญชีสินปี
มูลค่ายุติธรรม *

พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
42,328
42,963
(2,522)
(635)
39,806
42,328
55,669
55,669

* มูลค่ายุติธรรมประเมินโดยผูป้ ระเมินอิสระตามรายงานลงวันที 27 มกราคม 2559 การวัดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพือ
การลงทุนถูกจัดลําดับชัน การวัดมูลค่ายุติธรรมในระดับที 2 ซึ งเป็ นการใช้ขอ้ มูลอืนที สามารถสังเกตได้ของสิ นทรัพย์หรื อหนี สิน
ไม่วา่ จะเป็ นข้อมูลทางตรงหรื อทางอ้อม
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนดังกล่าวได้ถูกจดจํานองไว้เป็ นหลักทรัพย์ค าํ ประกันวงเงินกูย้ ืมระยะสันและระยะยาวจากสถาบัน
การเงิน

รายงานประจําปี 2559

บริษทั เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ!นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2559
17. ทีด# นิ อาคารและอุปกรณ์
พันบาท
งบการเงินรวม
ราคาทุน

ราคาประเมิน
อาคารและส่ วน
ปรับปรุ งสิ งปลูกสร้าง

ทีดิน
ราคาทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2558
รายการจัดประเภทรายการ
ซื อสิ นทรัพย์
โอนเข้า (โอนออก)
จําหน่าย/ตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2558
ซื อสิ นทรัพย์
โอนเข้า (โอนออก)
จําหน่าย/ตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2559

272,910
-

478,985
50,436
178
(50,436)
-

272,910
-

479,163
35
-

272,910

479,198

เครื องจักรและ
อุปกรณ์โรงงาน

ยานพาหนะ

750,741
-

32,347
-

15,434
44,001
(589)
809,587
4,035
17,970
(89)
831,503

เครื องตกแต่งและ
เครื องใช้สาํ นักงาน
41,989
-

3,752
(1,141)
34,958
3,600
(60)
38,498

งานระหว่าง
ก่อสร้าง
159,058
-

3,840
930
(1,176)
45,583
1,340
184
(1,637)
45,470

14,557
(28,279)
(2,042)
143,294
20,673
(17,970)
145,997

รวม
1,736,030
50,436
37,761
(33,784)
(4,948)
1,785,495
29,683
184
(1,786)
1,813,576
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บริษทั เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ!นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2559
งบการเงินรวม
ราคาประเมิน
ราคาทุน

ทีดิน
ค่าเสื อมราคาสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2558
รายการจัดประเภทรายการ
ค่าเสื อมราคาสําหรับปี
โอนเข้า (โอนออก)
จําหน่ายสิ นทรัพย์
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2558
ค่าเสื อมราคาสําหรับปี
โอนเข้า (โอนออก)
จําหน่ายสิ นทรัพย์
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2559
ค่าเผือการด้อยค่า
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2558
ค่าเผือการด้อยค่าสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2558
ค่าเผือการด้อยค่าสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2559

อาคารและส่ วน
ปรับปรุ งสิ งปลูกสร้าง
-

187,836
8,108
7,586
(7,473)

เครื องจักรและ
อุปกรณ์โรงงาน
340,392
65,193

-

พันบาท

3,911

(528)
33,718
2,890
11
(1,520)
35,099

-

545
(545)
-

3,041
-

(1,141)
24,491
3,077

(89)
470,699

218,955

31,205
-

(590)
404,995
65,793

196,057
22,898

-

21,721
-

-

-

-

ยานพาหนะ

เครื องตกแต่งและ
เครื องใช้สาํ นักงาน

(53)
27,515
-

-

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

-

581,154
8,108
79,731
(7,473)
(2,259)
659,261
94,658
11
(1,662)
752,268

-

545
(545)
-
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บริษทั เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ!นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2559
งบการเงินรวม
ราคาประเมิน
ราคาทุน

ทีดิน
อาคารและส่ วน
ปรับปรุ งสิ งปลูกสร้าง

มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี
31 ธันวาคม 2558

272,910
272,910

31 ธันวาคม 2559
ค่าเสื อมราคาซึ งรวมอยูใ่ นงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม สําหรับปี
สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม
2558

เครื องจักรและ
อุปกรณ์โรงงาน

ยานพาหนะ

เครื องตกแต่งและ
เครื องใช้สาํ นักงาน

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

283,106

404,592

10,467

11,865

143,294

1,126,234

260,243

360,804

10,983

10,371

145,997

1,061,308
79,731

2559

94,658
พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน

ราคาประเมิน
อาคารและส่ วน
ปรับปรุ งสิ งปลูกสร้าง

ทีดิน
ราคาทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2558
ซื อสิ นทรัพย์
โอนเข้า (โอนออก)
จําหน่ายสิ นทรัพย์
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2558

247,270
-

เครื องจักรและ
อุปกรณ์โรงงาน

441,920

730,034
15,319
44,001

(50,436)
247,270

391,484

789,354

ยานพาหนะ
31,683
3,752
(1,141)
34,294

เครื องตกแต่งและ
เครื องใช้สาํ นักงาน
36,709
2,626
930
(1,002)
39,263

งานระหว่าง
ก่อสร้าง
156,282
14,557
(28,278)
142,561

รวม
1,643,898
36,254
(33,783)
(2,143)
1,644,226
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บริษทั เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ!นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2559
ซื อสิ นทรัพย์
โอนเข้า (โอนออก)
จําหน่ายสิ นทรัพย์
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2559

-

247,270

391,484

3,772
17,970
(89)
811,007

3,600
-

1,146
-

20,673
(17,970)

29,191
-

145,264

(1,786)
1,671,631

(60)
37,834

(1,637)
38,772

-

-

537,489

-

(7,473)
(1,495)

ค่าเสื อมราคาสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2558

-

167,862

320,066

21,057

28,504

ค่าเสื อมราคาสําหรับปี

-

5,819

64,942

3,911

2,729

โอนเข้า (โอนออก)

(7,473)

จําหน่ายสิ นทรัพย์

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2558

-

166,208

ค่าเสื อมราคาสําหรับปี

-

18,553

โอนเข้า (โอนออก)
จําหน่ายสิ นทรัพย์

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2559

-

-

-

-

-

(1,141)

(354)

-

385,008

23,827

30,879

65,675

3,077

2,340

-

-

-

77,401

605,922
89,645

-

-

-

(89)

(53)

(1,519)

-

(1,661)

184,761

450,594

26,851

31,700

-

693,906

มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี
31 ธันวาคม 2558

247,270

225,276

404,346

10,467

8,384

142,561

1,038,304

31 ธันวาคม 2559

247,270

206,723

360,413

10,983

7,072

145,264

977,725

ค่าเสื อมราคาซึ งรวมอยูใ่ นงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม
2558

77,401

2559

89,645
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บริษทั เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ!นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2559
ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ที ดิน สิ งปลูกสร้าง เครื องจักร และเครื องจักรระหว่างติ ดตังของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
จํานวน 458 ล้านบาท และมูลค่า 437.1 ล้านบาท ตามลําดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จํานวน 379 ล้านบาท และ 396.1 ล้านบาท
ตามลําดับ) ได้ถูกจดจํานองไว้เป็ นหลักทรัพย์ค าํ ประกันวงเงินกูร้ ะยะสันและระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษทั มีสินทรัพย์ภายใต้สญ
ั ญาเช่าซือทีบริ ษทั เป็ นผูเ้ ช่าได้รวมแสดงอยูใ่ นรายการข้างต้น คือ
ยานพาหนะ มูลค่าสุทธิตามบัญชีจาํ นวน 6.8 ล้านบาท และ 13.2 ล้านบาท ตามลําดับ
ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีส่วนหนึงของอาคาร อุปกรณ์สาํ นักงาน เครื องตกแต่งและยานพาหนะ
ซึ งคิดค่าเสื อมราคาเต็มมูลค่า และแต่ยงั คงใช้งานอยู่ ซึ งมีราคาทุนประมาณ 276.1 ล้านบาท และ 251.7 ล้านบาท ตามลําดับ (งบ
การเงินเฉพาะกิจการ: จํานวน 253.6 ล้านบาท และ 229.7 ล้านบาท ตามลําดับ)
ทีดินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้มีการประเมินใหม่ เมือวันที 22 ธันวาคม 2557 โดยผูป้ ระเมินราคาอิสระ การประเมินราคาได้ทาํ
ตามเกณฑ์ ราคาตลาดตามสภาพการใช้งานทีเป็ นอยู่ (Market Approach) ราคาตามบัญชี ของทีดินได้ปรับให้เป็ นไปตามราคาที
ประเมินใหม่ และส่ วนเกิ นทุนที เกิ ดขึน (สุ ทธิ จากภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี ) จํานวน 123 ล้านบาท (งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
จํานวน 119.7 ล้านบาท) ได้บนั ทึกเป็ นส่วนเกินทุนจากการตีราคาทีดินซึงแสดงไว้ในส่วนของผูถ้ ือหุน้
18.

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมื ระยะสั!นจากสถาบันการเงิน
พันบาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

ตัวo สัญญาใช้เงิน
เจ้าหนีทรัสต์รีซีท
สุทธิ

583,000
624,830
1,207,830

460,000
697,559
1,157,559

ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษทั มีวงเงินสิ นเชื อระยะสันเพือการค้าจากสถาบันการเงินตามสัญญาเงินกูย้ ืมในวงเงิ น
สู งสุ ดรวม 4,300 ล้านบาท และ 4,400 ล้านบาท ตามลําดับ วงเงิ นสิ นเชื อเพือการค้าดังกล่าวประกอบด้วย เงิ นเบิ กเกิ นบัญชี
เลตเตอร์ ออฟเครดิ ต ทรัสต์รีซีท ตัวo สัญญาใช้เงิ น การขายลดตัวo เงิ น แพคกิงเครดิ ต และหนังสื อคําประกันธนาคารโดยวงเงิ น
สิ นเชือดังกล่าวมีอตั ราดอกเบีย MOR ต่อปี สําหรับเงินเบิกเกินบัญชี และวงเงินสิ นเชืออืนมีอตั ราดอกเบียตังแต่ร้อยละ 1.02 ต่อปี
ถึงร้อยละ 2.75 ต่อปี และร้อยละ 1.02 ต่อปี ถึงร้อยละ 3.14 ต่อปี ตามลําดับ และมีกาํ หนดชําระระหว่าง 1 ถึง 6 เดือน
วงเงินสิ นเชือระยะสันจากสถาบันการเงินดังกล่าว คําประกันโดยการจดจํานอง ทีดิน สิ งปลูกสร้างบนทีดิน เครื องจักร เครื องจักร
ระหว่างติ ดตัง และเงิ นฝากประจําของทังบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ งเป็ นหลักทรั พย์ค าํ ประกัน (หมายเหตุประกอบงบการเงิ น
ข้อ 12 16 และ 17)
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บริษทั เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ!นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2559
19.

เจ้ าหนีก! ารค้ าและเจ้ าหนีอ! นื#
พันบาท
งบการเงินรวม
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

2558

เจ้ าหนีก! ารค้ าและเจ้ าหนีอ! นื# - กิจการทีเ# กีย# วข้ องกัน
เจ้าหนีการค้า
เจ้าหนีอืน
รวม

232,371
764
233,135

189,266
3,917
193,183

85,034
764
85,798

189,024
3,949
192,973

เจ้ าหนีก! ารค้ าและเจ้ าหนีอ! นื# - กิจการอืน#
เจ้าหนีการค้า
เจ้าหนีอืน
รวม

318,105
49,177
367,282

34,890
48,565
83,455

276,348
46,132
322,480

33,647
42,452
76,099

20.

หนีส! ินภายใต้ สัญญาเช่ าทางการเงิน

หนีสินภายใต้สญ
ั ญาเช่าทางการเงิน
หัก ดอกเบียจ่ายรอตัดบัญชี
สุทธิ
หัก ส่วนทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
สุทธิ

พันบาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
3,812
2,434
(420)
(105)
3,392
2,329
(1,324)
(1,351)
2,068
978

ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษทั มีหนีสินภายใต้สญ
ั ญาเช่าทางการเงิน โดยมีรายละเอียดของจํานวนเงินทีตอ้ งจ่ายชําระดังนี
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บริษทั เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ!นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2559

พันบาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
ผลรวมของ
จํานวนเงินขัน
ตําทีตอ้ งจ่าย
ถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
1,525
ถึงกําหนดชําระเกินหนึงปี
แต่ไม่เกินห้าปี
2,287
รวม
3,812
21.

2558

ดอกเบียจ่าย
รอตัดบัญชี
201

มูลค่าปั จจุบนั
ของจํานวนเงิน
ขันตําทีตอ้ งจ่าย
1,324

ผลรวมของ
จํานวนเงินขัน
ตําทีตอ้ งจ่าย
1,428

ดอกเบียจ่าย
รอตัดบัญชี
77

มูลค่าปั จจุบนั
ของจํานวนเงิน
ขันตําทีตอ้ งจ่าย
1,351

219
420

2,068
3,392

1,006
2,434

28
105

978
2,329

ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดงั ต่อไปนี
พันบาท
งบการเงินรวม
2559
2558
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน

11,797

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

4,881

10,339

3,681

การเปลียนแปลงในมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์สาํ หรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2559 และ 2558
ดังนี
พันบาท

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที 1 มกราคม
ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั และดอกเบีย
กําไรจากการประมาณตามหลักการคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยทีรับรู ้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม
2559
2558
4,881
4,393
2,675
488
4,241
11,797

4,881

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
3,681
3,321
1,887
360
4,771
10,339

3,681
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บริษทั เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ!นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2559
ค่าใช้จ่ายทีรับรู ้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดงั ต่อไปนี
พันบาท
งบการเงินรวม
2559
2558
2,517
395
158
93
2,675
488

ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ดอกเบียจากภาระผูกพัน
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
1,742
267
145
93
1,887
360

ค่าใช้จ่ายที รับรู ้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จข้างต้น สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 แสดงรวมในรายการ
ดังต่อไปนี
พันบาท
งบการเงินรวม
2559
2558
748
155
374
52
661
146
734
42
2,517
395

ต้นทุนขายและบริ การ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
551
155
336
52
555
18
300
42
1,742
267

ข้อสมมติ หลักในการประมาณการตามหลักการคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ณ วันที รายงาน ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 และ 2558
มีดงั ต่อไปนี
งบการเงินรวม
2559
อัตราคิดลด
อัตราการเพิมขึนของ
เงินเดือน
อัตราการหมุนเวียน
พนักงาน
อัตราการมรณะ

2558

ร้อยละ 1.71, 1.72 และ 1.82 ต่อปี สําหรับพนักงานรายเดือนและ

ร้อยละ 3.04, 4.52 ต่อปี สําหรับพนักงานรายเดือน และ

พนักงานรายวัน

ร้อยละ 4.52 ต่อปี สําหรับพนักงานรายวัน

ร้อยละ 5.00, 5.04 ต่อปี สําหรับพนักงานรายเดือน และ

ร้อยละ 5.00, 5.04 ต่อปี สําหรับพนักงานรายเดือน และ

ร้อยละ 3.45 ต่อปี สําหรับพนักงานรายวัน

ร้อยละ 3.45 ต่อปี สําหรับพนักงานรายวัน

ตามอายุพนักงานตังแต่ร้อยละ 0 ถึง 50 สําหรับพนักงานรายเดือน

ตามอายุพนักงานตังแต่ร้อยละ 0 ถึง 50 สําหรับพนักงานรายเดือน

ตามอายุพนักงานตังแต่ร้อยละ 0 ถึง 62 สําหรับพนักงานรายวัน

ตามอายุพนักงานตังแต่ร้อยละ 0 ถึง 62 สําหรับพนักงานรายวัน

อัตราตามตารางมรณะไทยปี 2551 แยกเกณฑ์เพศชายและหญิง

อัตราตามตารางมรณะไทยปี 2551 แยกเกณฑ์เพศชายและหญิง
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บริษทั เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ!นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
อัตราคิดลด

ร้อยละ 1.71 ต่อปี สําหรับพนักงานรายเดือนและ

ร้อยละ 4.52 ต่อปี สําหรับพนักงานรายเดือน และ

พนักงานรายวัน

ร้อยละ 4.52 ต่อปี สําหรับพนักงานรายวัน

ร้อยละ 5.04 ต่อปี สําหรับพนักงานรายเดือน และ

ร้อยละ 5.04 ต่อปี สําหรับพนักงานรายเดือน และ

ร้อยละ 3.45 ต่อปี สําหรับพนักงานรายวัน

ร้อยละ 3.45 ต่อปี สําหรับพนักงานรายวัน

ตามอายุพนักงานตังแต่ร้อยละ 0 ถึง 50 สําหรับพนักงานรายเดือน

ตามอายุพนักงานตังแต่ร้อยละ 0 ถึง 50 สําหรับพนักงานรายเดือน

ตามอายุพนักงานตังแต่ร้อยละ 0 ถึง 62 สําหรับพนักงานรายวัน

ตามอายุพนักงานตังแต่ร้อยละ 0 ถึง 62 สําหรับพนักงานรายวัน

อัตราตามตารางมรณะไทยปี 2551 แยกเกณฑ์เพศชายและหญิง

อัตราตามตารางมรณะไทยปี 2551 แยกเกณฑ์เพศชายและหญิง

อัตราการเพิมขึนของ
เงินเดือน
อัตราการหมุนเวียน
พนักงาน
อัตราการมรณะ

2558

การวิเคราะห์ ความอ่ อนไหว
การเปลี ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติ ฐานที เกี ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที อาจเป็ นไปได้อย่าง
สมเหตุสมผล ณ วันที รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติฐานอืนๆ คงที จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์ทีกาํ หนดไว้เป็ น
จํานวนเงินดังต่อไปนี
พันบาท
งบการเงินรวม
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2559
อัตราคิดลด (เปลียนแปลงร้อยละ 1)
การเพิม ขึนของเงินเดือน (เปลียนแปลงร้อยละ 1)
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน (เปลียนแปลงร้อยละ 1)

เพิม ขึน
(427)
453
(473)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ลดลง
475
(416)
229

เพิม ขึน
(345)
352
(384)

ลดลง
378
(328)
161

แม้วา่ การวิเคราะห์น ีไม่ได้คาํ นึงการกระจายตัวแบบเต็มรู ปแบบของกระแสเงินสดทีคาดหวังภายใต้โครงการดังกล่าว แต่ได้แสดง
ประมาณการความอ่อนไหวของข้อสมมติฐานต่างๆ
22.

สํารองตามกฎหมาย

ตามบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริ ษทั จะต้องจัดสรรทุ นสํารอง (“สํารองตาม
กฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสํารองดังกล่าวมีจาํ นวนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสํารองนีจะนําไปจ่ายเป็ นเงินปั นผลไม่ได้
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บริษทั เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ!นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2559
23.

กองทุนสํารองเลีย! งชีพ

บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้จดั ตังเงิ นกองทุนสํารองเลี ยงชี พพนักงานตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี ยงชี พ พ.ศ.
2530 ตามระเบียบกองทุน บริ ษทั และพนักงานต้องจ่ายเงินสมทบและเงินสะสมเข้ากองทุนนี เป็ นร้อยละ 2 ของเงินเดือนพนักงาน
ด้วยจํานวนทีเท่ากัน บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้แต่งตังผูจ้ ดั การกองทุน เพือบริ หารกองทุนให้เป็ นไปตามข้อกําหนดของกฎกระทรวง
ฉบับที 2 (พ.ศ. 2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลียงชีพ พ.ศ. 2530
เงินสมทบเข้ากองทุนสําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดงั นี
พันบาท

เงินสมทบกองทุนสํารองเลียงชีพ
24.

งบการเงินรวม
2559
2558
479
308

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
358
297

ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ

ค่าใช้จ่ายทีสาํ คัญสําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ซึงจําแนกตามลักษณะได้ดงั นี
พันบาท

การเปลียนแปลงในสิ นค้าสําเร็ จรู ปและงานระหว่างทํา
ซือสิ นค้าสําเร็ จรู ป
วัตถุดิบใช้ไป
ค่าเสื อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
ค่าใช้จ่ายเกียวกับพนักงาน
ค่าขนส่งและจัดจําหน่าย
ค่าสาธาณูปโภค
หนีสงสัยจะสูญ - ลูกหนีการค้า
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ขาดทุนจากการด้อยค่าในเงินลงทุนเผือขาย
ขาดทุนจากการตัดบัญชีเงินทดรองจ่ายค่าสิ นค้า
ค่านายหน้า ค่าโฆษณาและส่งเสริ มการขาย

งบการเงินรวม
2559
2558
(122,667)
250,937
1,390,379
438,449
2,951,778
3,338,877
94,943
80,603
2,367
(44,605)
27,580
110,165
95,390
52,942
60,004
39,108
34,395
66,721
908
17,756
11,091
54,390
1,359
3,833
4,493

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
(115,699)
257,046
1,484,756
529,433
2,611,918
3,274,068
92,446
78,259
4,881
(45,978)
27,580
93,215
89,483
45,767
58,570
31,430
29,342
66,721
908
12,908
9,789
54,390
1,359
2,768
4,472
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บริษทั เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ!นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2559
ต้นทุนจ้างผลิตภายนอก
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายอืน ๆ
รวม
25.

4,424
25,475
79,780
4,717,004

3,636
38,049
41,400
4,436,956

4,141
25,460
61,667
4,422,379

3,594
38,049
37,360
4,447,724

ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดงั นี
พันบาท

ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน :
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของปี ปั จจุบนั
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี:
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทีเกียวข้องกับ
ผลแตกต่างชัว คราวทีรับรู ้เมือเริ มแรกและทีกลับรายการ
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ทีแสดงอยูใ่ น
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินรวม
2559
2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

(64,779)

-

(64,779)

-

14,698

(6,562)

14,698

(6,562)

(50,081)

(6,562)

(50,081)

(6,562)

การกระทบยอดระหว่างอัตราภาษีทีแท้จริ งสําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สามารถแสดงได้ดงั นี
พันบาท
งบการเงินรวม
2559
อัตราภาษี
(ร้อยละ)
กําไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
ใช้ประโยชน์จากขาดทุนสะสม
ผลกระทบทางภาษีของรายได้ทีได้รับการยกเว้นและ
ค่าใช้จ่ายทีไม่สามารถนําหักในการคํานวณกําไรทางภาษี
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทีเกิดจาก
ผลแตกต่างชัว คราวทีรับรู ้และกลับรายการ
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้

20

13

2558
จํานวนเงิน
399,379
(79,876)
32,629

อัตราภาษี
(ร้อยละ)
20

จํานวนเงิน
(235,813)
47,163
-

(17,532)

(47,163)

14,698
(50,081)

(6,562)
(6,562)

3
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บริษทั เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ!นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2559
พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
อัตราภาษี
(ร้อยละ)
กําไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
ใช้ประโยชน์จากขาดทุนสะสม
ผลกระทบทางภาษีของรายได้ทีได้รับการยกเว้นและ
ค่าใช้จ่ายทีไม่สามารถนําหักในการคํานวณกําไรทางภาษี
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทีเกิดจาก
ผลแตกต่างชัว คราวทีรับรู ้และกลับรายการ
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้

20

12

2558
จํานวนเงิน
404,338
(80,868)
31,193

อัตราภาษี
(ร้อยละ)
20

จํานวนเงิน
(168,773)
33,755
-

(15,104)

(33,755)

14,698
(50,081)

(6,562)
(6,562)

4

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักหลบได้ เมือกิจการมีสิทธิ ตามกฎหมายทีจะ
นําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั มาหักกลบกับหนี สินภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้น ี ประเมินโดยหน่วยงาน
จัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกัน
พันบาท

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ - ลูกหนีการค้า
ค่าเผือการลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
การปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือขาย
ค่าเผือการด้อยค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
ค่าเผือการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทีไม่ได้ใช้ดาํ เนินงาน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทีดิน
รวม
หนีสินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทีดิน

งบการเงินรวม
2559
2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

22,109
16,607
9,858
3,137
640
2,068
(29,904)
24,515

8,765
15,631
10,878
3,137
640
736
(29,904)
9,883

22,109
16,607
9,858
3,137
640
2,068
(29,904)
24,515

(3,518)

(3,518)

-

8,765
15,631
10,878
3,137
640
736
(29,904)
9,883
-
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บริษทั เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ!นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2559
จํานวนเงินภาษีเงินได้ทีเกียวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนสําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2559
และ 2558 สรุ ปได้ดงั นี
พันบาท
งบการเงินรวม
2559
2558
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีทเี# กีย# วข้ องกับ
กําไรจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
สําหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
กําไร (ขาดทุน) การปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนใน
หลักทรัพย์เผือขาย
ปรับปรุ งขาดทุนจากการเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือขายเป็ นขาดทุนจากการด้อยค่า
รวม

954
(1,020)
(66)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

4,079
(10,878)
(6,799)

954
(1,020)
(66)

4,079
(10,878)
(6,799)

ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีผลขาดทุนทางภาษีทียงั ไม่ได้ใช้ จํานวน 14.4 ล้านบาท และ 19.7
ล้านบาท ตามลําดับ ทีบริ ษทั ย่อยไม่ได้บนั ทึกสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เนื องจากบริ ษทั ย่อยพิจารณาแล้วเห็นว่าบริ ษทั
อาจไม่มีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจะนําขาดทุนทางภาษีมาใช้ประโยชน์ได้
26.

กําไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้น

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 คํานวณจากกําไร (ขาดทุน) สําหรับปี ทีเป็ นส่ วนของผูถ้ ือ
หุน้ ของบริ ษทั ใหญ่และจํานวนหุน้ สามัญทีออกจําหน่ายแล้วระหว่างปี โดยแสดงการคํานวณดังนี

กําไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนทีเป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่

พันบาท/พันหุน้
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
2559
2558
349,297
(241,782)
354,256
(175,335)

จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลียถ่วงนําหนัก
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ (บาทต่อหุน้ )

480,096
0.73

480,096
(0.50)

480,096
0.74

480,096
(0.37)
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บริษทั เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ!นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2559
27.

ส่ วนงานดําเนินงาน

ข้อมูลส่วนงานดําเนินงานทีนาํ เสนอนีสอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษทั ทีผมู ้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสูงสุดด้านการดําเนิ นงานได้รับ
และสอบทานอย่างสมําเสมอเพือใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั ส่ วนงานและประเมินผลการดําเนิ นงานของ
ส่วนงาน
ส่ วนงานทีร# ายงาน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยดําเนิ นธุรกิจภายใต้ส่วนงานดําเนิ นงานจํานวน 1 ส่ วนงาน คือ การผลิตและจําหน่ายเหล็กแปรรู ป และ
บริ การตัดและแปลงสภาพ จึงไม่ได้มีการเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงานดําเนินงานในงบการเงินนี
ข้ อมูลเกีย# วกับภูมศิ าสตร์
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยดําเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียวคือในประเทศไทย จึงไม่ได้มีการเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนก
ตามส่วนงานทางภูมิศาสตร์ในงบการเงินนี
ลูกค้ ารายใหญ่
สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จาํ นวน 1 ราย จากส่ วนงานธุรกิจการผลิต
และจําหน่ายเหล็กแปรรู ปและบริ การตัดและแปลงสภาพเหล็กเป็ นจํานวนเงิน 1,519 ล้านบาท (2558: บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยไม่มี
ลูกค้ารายใหญ่จากยอดรายได้รวมของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจากส่ วนงานธุรกิ จการผลิตและจําหน่ ายเหล็กแปรรู ป และบริ การตัด
และแปลงสภาพเหล็ก)
28.

เครื#องมือทางการเงิน

ก)

นโยบายการบริ หารความเสี ยงทางการเงิน

บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีความเสี ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย ความเสี ยงจากอัตราแลกเปลียนและความเสี ยงด้านการให้
สิ นเชื อ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะพิจารณาเลื อกใช้เครื องมื อและอนุ พนั ธ์ทางการเงิ นเพือบริ หารความเสี ยงดังกล่าวตามความ
เหมาะสม
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยไม่มีนโยบายประกอบธุรกรรมตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงินเพือการเก็งกําไรหรื อเพือการค้า
ข)

ความเสี ยงจากอัตราดอกเบีย

ความเสี ยงจากอัตราดอกเบี ยเกิดจากการเปลียนแปลงของอัตราดอกเบียในตลาดอันจะมีผลต่อดอกเบียสุ ทธิ บริ ษทั บริ หารความ
เสี ยงด้านอัตราดอกเบียอันเกียวเนืองกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินกูย้ ืมระยะสันจากสถาบันการเงิน และหนี สินภายใต้สัญญาเช่า
การเงิน โดยการกูย้ มื มีท งั อัตราดอกเบียคงทีและอัตราดอกเบียลอยตัวตามความเหมาะสมของตลาด
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บริษทั เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ!นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2559
ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สิ นทรัพย์และหนีสินทางการเงินทีสาํ คัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบีย และสําหรับ
สิ นทรัพย์และหนีสินทางการเงินทีมีอตั ราดอกเบียคงทีสามารถแยกตามวันทีครบกําหนดหรื อวันทีมีการกําหนดอัตราดอกเบียใหม่
(หากวันทีมีการกําหนดอัตราดอกเบียใหม่ถึงก่อน) ได้ดงั นี
ล้านบาท
งบการเงินรวม
ณ วันที 31 ธันวาคม 2559
อัตราดอกเบีย
คงที
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว คราว
ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน
- กิจการทีเกียวข้องกัน
- กิจการอืน
เงินฝากสถาบันการเงิน
ทีมีภาระคําประกัน
หนีส! ิ นทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน
จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี การค้าและเจ้าหนีอืน
- กิจการทีเกียวข้องกัน
- กิจการอืน
หนี สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน

-

อัตราดอกเบียปรับขึนลงตามราคาตลาด
ภายใน 1 ปี
ภายใน 2-5ปี
19.5

154.0

รวม

-

-

4.9
254.0

24.4
254.0

0.1 – 0.375
-

-

-

291.2
434.8

291.2
434.8

-

-

-

-

154.0

0.65 – 1.375

-

-

1,207.8

1.02 – 2.75

233.1
367.3
3.4

1.18 – 6.95

-

ไม่มีอตั รา
ดอกเบีย

อัตราดอกเบียที
แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

1,207.8
-

1.3

233.1
367.3
2.1

-

ล้านบาท
งบการเงินรวม
ณ วันที 31 ธันวาคม 2558
อัตราดอกเบีย
คงที
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว คราว
ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน
- กิจการทีเกียวข้องกัน

-

อัตราดอกเบียปรับขึนลงตามราคาตลาด
ภายใน 1 ปี
ภายใน 2-5ปี
25.2

ไม่มีอตั รา
ดอกเบีย

รวม

อัตราดอกเบียที
แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

-

-

8.0
0.1

33.2
0.1

0.25 - 0.375
-

-

-

256.3

256.3

-
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บริษทั เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ!นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2559
ล้านบาท
งบการเงินรวม
ณ วันที 31 ธันวาคม 2558

- กิจการอืน
เงินฝากสถาบันการเงิน
ทีมีภาระคําประกัน
หนีส! ิ นทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน
จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี การค้าและเจ้าหนีอืน
- กิจการทีเกียวข้องกัน
- กิจการอืน
หนี สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน

อัตราดอกเบีย
คงที
152.0

อัตราดอกเบียปรับขึนลงตามราคาตลาด
ภายใน 1 ปี
ภายใน 2-5ปี
-

-

1,157.6

-

-

ไม่มีอตั รา
ดอกเบีย
403.6

รวม
403.6

อัตราดอกเบียที
แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )
-

-

-

152.0

1.00 - 1.55

-

-

1,157.6

1.05 - 3.14

193.2
83.4
2.3

1.39 - 3.69

1.3

193.2
83.4
1.0

-

ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที 31 ธันวาคม 2559
อัตราดอกเบีย
คงที
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว คราว
ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน
- กิจการทีเกียวข้องกัน
- กิจการอืน
เงินฝากสถาบันการเงิน
ทีมีภาระคําประกัน
หนีส! ิ นทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน
จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี การค้าและเจ้าหนีอืน
- กิจการทีเกียวข้องกัน
- กิจการอืน
หนี สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน

-

อัตราดอกเบียปรับขึนลงตามราคาตลาด
ภายใน 1 ปี
ภายใน 2-5ปี
8.3

153.1

รวม

-

-

4.6
254.0

12.9
254.0

0.1 - 0.375
-

-

-

350.0
307.2

350.0
307.2

-

-

-

-

153.1

0.65 – 1.375

-

-

1,207.8

1.02 – 2.75

85.8
322.5
3.4

1.18 – 6.95

-

ไม่มีอตั รา
ดอกเบีย

อัตราดอกเบียที
แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

1,207.8
-

1.3

85.8
322.5
2.1

-
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บริษทั เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ!นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2559
ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที 31 ธันวาคม 2558
อัตราดอกเบีย
คงที
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว คราว
ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน
- กิจการทีเกียวข้องกัน
- กิจการอืน
เงินฝากสถาบันการเงิน
ทีมีภาระคําประกัน
หนีส! ิ นทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน
จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี การค้าและเจ้าหนีอืน
- กิจการทีเกียวข้องกัน
- กิจการอืน
หนี สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน

ค)

-

อัตราดอกเบียปรับขึนลงตามราคาตลาด
ภายใน 1 ปี
ภายใน 2-5ปี
10.4

151.0

รวม

-

-

8.0
0.1

18.4
0.1

0.25 - 0.375
-

-

-

341.1
351.2

341.1
351.2

-

-

-

-

151.0

1.00 - 1.55

-

-

1,157.6

1.05 - 3.14

193.0
76.1
2.3

1.39 - 3.69

-

ไม่มีอตั รา
ดอกเบีย

อัตราดอกเบียที
แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

1,157.6
-

1.3

193.0
76.1
1.0

-

ความเสี ยงจากอัตราแลกเปลียน

บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีความเสี ยงจากอัตราแลกเปลียนเนื องจากยอดซื อบางส่ วนเป็ นสกุลเงิ นตราต่างประเทศ การซื อและการ
นําเข้าวัตถุดิบและสิ นค้าบางส่วนจะต้องจ่ายชําระเป็ นเงินดอลลาร์สหรัฐและยูโร สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั มี
ยอดซือทีเป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศมีมูลค่าคิดเป็ นเงินบาท 1,621 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2558 : 1,649 ล้านบาท) บริ ษทั พิจารณา
ป้ องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลียนโดยการซือสัญญาอัตราแลกเปลียนล่วงหน้าตามความเหมาะสม
ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั มีหนี สินทีเป็ นเงินตราต่างประเทศจํานวน 0.7 ล้านเหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐและ 0.07 ล้านเหรี ยญยูโร ซึ ง
ได้ทาํ สัญญาป้ องกันความเสี ยงไว้แล้ว (31 ธันวาคม 2558 : 4.9 ล้านเหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐ และ 4.1 ล้านเหรี ยญยูโร) (หมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อ 9)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั มีหนี สินทางการเงิ นที เป็ นเงิ นตราต่างประเทศที ไม่ได้ทาํ การป้ องกันความเสี ยงจํานวน 3.8
ล้านเหรี ยญดอลลาร์สหรัฐและ 0.2 ล้านเหรี ยญยูโร (31 ธันวาคม 2558 จํานวน 0.6 ล้านเหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐและ 1.0 ล้านเหรี ยญ
ยูโร)
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บริษทั เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ!นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2559
ง)

ความเสี ยงด้านการให้สินเชือ

บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีความเสี ยงด้านการให้สินเชือทีเกียวเนืองกับลูกค้า อย่างไรก็ตามเนื องจาก บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีฐานของ
ลูกค้าทีหลากหลายและมีจาํ นวนมากราย ดังนันบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสี ยหายอย่างเป็ นสาระสําคัญจาก
การเก็บหนีจากลูกหนีเหล่านัน บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ประมาณค่าเผือหนี สงสัยจะสู ญ โดยอาศัยการประเมินผลของฝ่ ายบริ หาร
เกียวกับความสามารถในการจ่ายชําระหนีของลูกหนีทีคงค้างอยู่ ณ วันสินปี
จ)

มูลค่ายุติธรรม

ราคาตามบัญชี ของสิ นทรัพย์และหนี สินทางการเงิ น อันได้แก่ เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี การค้าและลูกหนี อืน
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน เงินให้กยู้ มื และเงินกูย้ มื มีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม
29.

การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการทุนทีสาํ คัญของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย คือ การจัดให้มีซ ึ งโครงสร้างทางการเงินที เหมาะสมและ
การดํารงไว้ซ ึงความสามารถในการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนือง
ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีอตั ราส่วนหนีสินต่อทุนเท่ากับ 0.99:1 และ 0.95:1 ตามลําดับ และบริ ษทั
มีอตั ราส่วนหนีสินต่อทุนเท่ากับ 0.85:1 และ 0.90:1 ตามลําดับ
30.

ภาระผูกพันและหนีส! ินทีอ# าจเกิดขึน!

ก)

ภาระผูกพันตามรายจ่ายฝ่ ายทุน

-

ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั มีภาระผูกพันในการซื อเครื องจักรและสัญญาก่อสร้างจํานวน 0.5 ล้านเหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐและ
0.08 ล้านบาท (วันที 31 ธันวาคม 2558 มีภาระผูกพันในการซือเครื องจักรจํานวน 0.5 ล้านเหรี ยญดอลลาร์สหรัฐ)

-

ณ วัน ที 31 ธันวาคม 2559 บริ ษ ัทมี ภาระผูกพันเพือจ่ ายพัฒ นาโปรแกรมคอมพิว เตอร์ จาํ นวน 0.1 ล้านบาทและ 0.04
ล้านเหรี ยญดอลลาร์สหรัฐ (วันที 31 ธันวาคม 2558 จํานวน 0.6 ล้านบาท)

ข)

สัญญาเช่าและสัญญาบริ การ

ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษทั ย่อยมีสัญญาเช่าและบริ การอาคารสํานักงาน โดยมีภาระผูกพันตามสัญญาที จะต้องจ่าย
ในอนาคต ดังนี
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บริษทั เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ!นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2559
ล้านบาท
งบการเงินรวม
2559
ไม่เกิน 1 ปี
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
รวม
ค)

2558
1.2
0.8
2.0

1.2
2.0
3.2

ภาระผูกพันตามเลตเตอร์ออฟเครดิต
บริ ษทั มีภาระผูกพันจากการเปิ ดเลตเตอร์ ออฟเครดิต เพือสังซื อสิ นค้า ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 จํานวน 2.8 ล้านเหรี ยญ
ดอลลาร์ สหรัฐ และ 6.7 ล้านเหรี ยญยูโร (วันที 31 ธันวาคม 2558 จํานวน 5.5 ล้านเหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐ และ 5.1 ล้าน
เหรี ยญยูโร)

ง)

หนังสื อคําประกันทีออกโดยธนาคาร
ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 และวันที 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีหนี สินทีอาจเกิดขึนจากหนังสื อคําประกันทีออก
โดยธนาคาร เพื อคําประกันการจ่ ายชําระค่าใช้ไฟฟ้ า และระบบสาธารณู ปโภคเป็ นจํานวน 7.8 ล้านบาท และ 7.8 ล้านบาท
ตามลําดับ (งบเฉพาะกิจการ : จํานวน 6.9 ล้านบาท และ 6.9 ล้านบาท ตามลําดับ)

31.

เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลาทีร# ายงาน

1)

การเข้าลงทุนเพิมในบริ ษทั ร่ วม
ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครังที 1/2560 เมือวันที 25 มกราคม 2560 มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั เข้าลงทุนเพิมในบริ ษทั เต๋ อหลง
(ไทยแลนด์) จํากัด ซึงเป็ นบริ ษทั ร่ วมทีบริ ษทั ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 20 โดยบริ ษทั จะเข้าซือหุน้ สามัญในบริ ษทั เต๋ อหลง (ไทย
แลนด์) จํากัด จากเต๋ อหลง สตีล สิ งคโปร์ โพรเจกต์ ไพรเวท ลิมิเต็ด จํานวน 1 ล้านหุ ้น ในราคาหุ ้นละ 70 บาท รวม 70 ล้านบาท
คิดเป็ นสัดส่วนการถือหุน้ เพิมขึนร้อยละ 10 ซึงเมือรวมกับสัดส่ วนทีถือหุ ้นอยูเ่ ดิม รวมเป็ นร้อยละ 30 โดยจ่ายชําระงวดแรก ใน
วันที 26 มกราคม 2560 เป็ นจํานวนเงิน 14 ล้านบาท และอีกจํานวน 56 ล้านบาท จ่ายชําระในวันที 31 มกราคม 2560

2)

การเสนอจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั
ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครังที 2/2560 เมือวันที 27 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการมีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลในอัตรา
หุ ้นละ 0.20 บาท เป็ นจํานวนเงินทังสิ น 96 ล้านบาท ทังนี การเสนอจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมตั ิจากทีประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั

รายงานประจําปี 2559

บริษทั เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ!นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2559
32.

การจัดประเภทบัญชีใหม่
รายการในงบการเงินของปี 2558 บางรายการได้จดั ประเภทใหม่ให้สอดคล้องกับรายการในงบการเงินของปี 2559 ดังนี

ตามที
รายงานเดิม

งบแสดงฐานะการเงิน
อสังหาริ มทรัพย์เพิอการลงทุน
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์

42,328
1,083,906

พันบาท
งบการเงินรวม
จัดประเภท
ตามที
ใหม่
รายงานใหม่
(42,328)
42,328

1,126,234
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