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สารจากคณะกรรมการบริษัท 

 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

 ในปี 2558 ผลการด าเนินงานของบริษัท เอเซีย เมทลั จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและ

บริการรวม 4,248.68 ล้านบาท ลดลงจ านวน 533.2 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสทุธิรวม 242.37 ล้านบาท ขาดทุน

เพิ่มขึน้ จ านวน 224.66 ล้านบาท เมื่อเทียบกบัผลประกอบการในปี 2557 สืบเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจโลกของปี 2558 

ที่มีการชะลอตวัลง ทัง้นี ้อตุสาหกรรมเหลก็ เป็นอตุสาหกรรมหนึง่ที่ได้รับผลกระทบจาการชะลอตวัมาจากปัจจยัภายนอก

และปัจจัยภายใน อาทิ ภาวะเหล็กล้นตลาดโลก เหล็กจากจีนไหลเข้ามาเป็นจ านวนมาก จากปัจจัยราคาเหล็ก

ภายในประเทศสูงกว่า อย่างไรก็ตาม การที่ตลาดในประเทศมีการชะลอตัวทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะ 

ภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ ส่งผลให้บริษัทคงเหลือสินค้าคงค้างในปริมาณสูงประกอบกับราคาสินค้าในตลาด

ภายในประเทศลดต ่าลง 

 ในปี 2557 ทางผู้บริหารบริษัทได้เลง็เห็นการขยายธุรกิจให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ โดยการเข้าร่วมลงทนุเพื่อ

ตัง้โรงงานผลติเหลก็ม้วนรีดร้อนหน้าแคบ ที่นิคมอตุสาหกรรมอมตะซติิ ้ (ระยอง) ซึง่จะเดนิเคร่ืองและผลติได้อยา่งมี

ประสทิธิภาพ (Mass Production) ภายในเดือน มีนาคม 2559 ท าให้ทางบริษัทสามารถก าหนดการจดัการวตัถดุิบได้

อยา่งมีประสทิธิภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลกูค้าทัง้ด้านคณุภาพ, ปริมาณ และการบริการ  

และในปี 2559 บริษัทยงัคงมุง่มัน่ท่ีจะด าเนินธุรกิจตามนโยบายอยา่งมีธรรมาภิบาลที่ได้ตัง้ไว้ไมว่า่จะเป็นการ

พฒันาบคุลากรและเคร่ืองมือตา่งๆให้มีประสทิธิภาพ ปรับเปลีย่นกลยทุธ์ให้เหมาะสมกบัสถานการณ์และมาตรการอื่นๆ 

เพื่อบริหารความเสีย่งให้อยูใ่นระดบัท่ีควบคมุได้ 

ในโอกาสนี ้ผมในนามของคณะกรรมการ ขอขอบคณุทา่นผู้ ถือหุ้น ลกูค้า พนัธมิตรทางการค้า สถาบนัการเงินทัง้

ในประเทศ และตา่งประเทศ หนว่ยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และทกุภาคสว่นท่ีเก่ียวข้องที่ได้ให้การสนบัสนนุการด าเนินงาน

ของบริษัทฯด้วยดีเสมอมา ขอขอบคณุผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯทกุทา่นท่ีได้ร่วมมือและร่วมใจปฏิบตัิหน้าทีด้่วย

ความรับผิดชอบในทกุด้าน เพื่อสร้างมลูคา่สว่นเพิ่มให้กบัผู้ ถือหุ้น ผู้มีสว่นได้สว่นเสยี และสงัคมโดยรวม และขอให้ทกุทา่น

เช่ือมัน่วา่ บริษัทฯจะมุง่มัน่ด าเนนิธุรกิจให้บงัเกิดผลประโยชน์สงูสดุ และพฒันาองค์กรให้มคีวามเจริญก้าวหน้าอยา่งยัง่ยืน 

และบรรลเุป้าหมายขององค์กร   

     ขอแสดงความนับถือ 

     

        (นายชูศักดิ์   ยงวงศ์ไพบูลย์) 
    กรรมการผู้จัดการ 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

ในรอบปีบญัชี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบติังานอย่างเป็นอิสระและครบถว้นตามท่ี
ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัโดยไดป้ระชุมร่วมกบัผูบ้ริหารผูส้อบบญัชีและผูต้รวจสอบภายใน 
เพื่อร่วมเสนอขอ้มูลหารือ และ แลกเปล่ียนขอ้คิดเห็นในวาระท่ีเก่ียวขอ้งโดยคณะกรรมการตรวจสอบมีฝ่าย
ตรวจสอบภายในเป็นเคร่ืองมือในการปฏิบติัภารกิจตามกฎบตัรท่ีก าหนดไวโ้ดยข้ึนตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบท าให้ปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ย่างเป็นอิสระโปร่งใสตามหลกัธรรมาภิบาล เพื่อรักษาผลประโยชน์ของ
บริษทัไดอ้ยา่งถูกตอ้งและไม่มีขอ้จ ากดัในการเขา้ถึงขอ้มูลโดยมีการจดัประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มี
ฝ่ายจดัการร่วมดว้ยจ านวน 5 คร้ัง ซ่ึงสาระส าคญัในการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบสรุปไดด้งัน้ี 

 
รายงานทางการเงิน ไดส้อบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปี  2558 และหารือ

ร่วมกบัผูส้อบบญัชีพร้อมทั้งพิจารณาขอ้เสนอแนะดา้นระบบควบคุมภายในซ่ึงเห็นว่ารายงานทางการเงิน
ของบริษทัไดจ้ดัท าข้ึนอย่างถูกตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปและมีการเปิดเผยขอ้มูลอย่าง
เพียงพอ 
 

รายการที่เกี่ยวโยงกัน สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีมีความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์เพื่อใหแ้น่ใจวา่การตกลงเขา้ท ารายการมีความเป็นธรรมและเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษทัและผูถื้อหุน้ซ่ึงบริษทัไดถื้อปฏิบติัตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีโดยถือความโปร่งใสและการ
เปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ 
 

การก ากับดูแลกิจการที่ดี ไดติ้ดตามการส่ือสารเผยแพร่จรรยาบรรณของพนกังานบริษทัก าหนดให้
พนกังาน บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งรายงานช่ือผูท่ี้เก่ียวโยงกนั, รายงานการถือครองหุ้นบริษทัประจ าทุกไตรมาสท่ี
อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ หรือรายการท่ีเก่ียวโยงกนัให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบทุก
คร้ัง เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัในปี 2558 ไม่พบรายการท่ีก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
 

ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  น า เสนอรายงานผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษทัทราบทุกคร้ังท่ีมีการประชุมคณะกรรมการบริษทัโดยได้
เสนอความเห็นและให้ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของฝ่ายบริหารซ่ึงฝ่ายบริหารไดด้า
เนินการปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะอยา่งเหมาะสม รวมทั้งพิจารณาผลการประเมินการปฏิบติังานของ
คณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2558 โดยได้รับการประเมินจากคณะกรรมการบริษทั และน าผลการ
ปฏิบติังานนั้นมาพิจารณาปรับปรุงการปฏิบติังาน 
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ผู้สอบบัญชี ประเมินความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชีและให้ความเห็นต่อค่าตอบแทนของผูส้อบ
บญัชีเพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อขออนุมติัท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2559 ให้แต่งตั้ง
ผูส้อบบญัชีจากบริษทั บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร่ี จ  ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัส าหรับปี 2559 
จากกิจกรรมต่างๆดงักล่าวขา้งตน้ตลอดปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าคณะกรรมการตลอดจน
ผูบ้ริหารของบริษทัฯถือนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีเป็นส าคญัและยึดมัน่ในจริยธรรมธุรกิจโดยมีความ
มุ่งมัน่ในการปฏิบติัหนา้ท่ีเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายของบริษทัอยา่งมีคุณภาพเยี่ยงมืออาชีพรวมทั้งพฒันาระบบ
บริหารความเส่ียงท่ีส าคญัให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดและส่งเสริมระบบควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผลและ
เหมาะสมเพียงพอ รวมทั้งการตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระและมีกระบวนการตรวจสอบท่ีสอดคลอ้ง
กับมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายในและมีการพัฒนาปรับปรุงระบบการ
ปฏิบติังานตรวจสอบภายในใหดี้ข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
 
 

 
นายพบูิลศักดิ์  อรรถบวรพศิาล 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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ผลการด าเนินโดยรวม 

ข้อมูล ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 

   งบการเงนิโดยรวม 
(ลา้นบาท) 

 รายการ 2556 
(จดัประเภทใหม่) 

2557 
 

2558 

สินทรัพยห์มุนเวยีน 1,862.41 2,477.80 1,524.12 

ท่ีดินอาคารและอุปกรณ์ 999.23 1,154.33 1,083.91 

สินทรัพยร์วม 3,172.80 4,025.68 2,977.10 

รวมหน้ีสินหมุนเวยีน 1,394.42 2,272.81 1,440.55 

หน้ีสินรวม 1,402.27 2,281.97 1,449.92 

จ านวนหุน้สามญั 479.94 480.10 480.10 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 1,770.54 1,743.71 1,527.17 

หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 3,172.80 4,025.68 2,977.10 

รายได ้ 5,422.89 4,781.88 4,248.68 

ตน้ทุนขาย 4,986.23 4,650.23 4,174.72 

ก าไรขั้นตน้ 436.65 131.65 73.96 

ค่าใชจ่้ายขาย 79.00 69.23 75.86 

ค่าใชจ่้ายบริหาร 92.30 85.47 148.33 

รายไดอ่ื้น 22.66 38.63 12.56 

ก าไรจากการด าเนินงาน 247.97 21.92 (197.76) 

ดอกเบ้ียจ่าย 35.98 39.84 38.05 

ภาษีจ่าย 45.46 (0.58) 6.56 

ก าไรสุทธิ 166.53 (17.34) (242.37) 
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัท 

บริษทั เอเซีย เมทลั จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2536 ดว้ยทุนจดทะเบียน
และเรียกช าระแลว้เร่ิมแรก  จ  านวน 30 ลา้นบาท โดยกลุ่มนายชูศกัด์ิ ยงวงศไ์พบูลย ์เพื่อประกอบธุรกิจเป็น
ศูนยบ์ริการเหล็กครบวงจร ไดแ้ก่ การจ าหน่ายเหล็กมว้น (Coiled) ทั้งชนิดรีดร้อน (Hot-Rolled) และชนิดรีด
เยน็(Cold-Rolled) รวมทั้งรับตดัและจ าหน่ายเหล็กแผ่น (Sheet) และเหล็กมว้นสลิต (Slitting Coil) ตาม
ขนาดท่ีลูกคา้ก าหนดและเป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายเหล็กรูปพรรณไดแ้ก่ ท่อเหล็ก และเหล็กโครงสร้างรูปตวัซี
ท่ีใชใ้นอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดย ณ วนัท่ี 31  ธันวาคม 2558 บริษทัมีทุนจดทะเบียน 549.97 ลา้นบาท และ
เรียกช าระแลว้ 480.10 ลา้นบาท และกลุ่มยงวงศไ์พบูลยย์งัคงเป็นผูบ้ริหารและเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ในสัดส่วน
ร้อยละ 35.22 ของทุนช าระแลว้ และกลุ่มคุณหญิงปัทมา ลีสวสัด์ิตระกูล ถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 14.37 
ของทุนช าระแลว้ รวมทั้งกลุ่มสุธีรชยั ถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 18.96 ของทุนช าระแลว้ตามล าดบั (ปิดสมุด
ทะเบียนล่าสุดวนัท่ี 10 เมษายน 2558) 

 

 กลุ่มบริษัทประกอบด้วยบริษัทย่อย 3 บริษัท คือ  

1. บริษัท เอส ท ีซี สตีล จ ากดั ถือหุน้โดยบริษทัร้อยละ 99.99 ซ่ึงด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายท่อ
เหล็กทั้งชนิดกลมและชนิดเหล่ียม ท่ีมีเส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.5 น้ิว (12 มิลลิเมตร) ถึง1 น้ิว (25 
มิลลิเมตร) โดยมีก าลงัการผลิตท่อเหล็กทุกชนิดรวม 6,490 ตนัต่อปี 

2. บริษัท แกรนด์เอเซีย สตีลโพรเซสซ่ิง เซ็นเตอร์ จ ากัด (เดิมช่ือ บริษทั เอเซียเมทลัแฟบบริเคชัน่ 
จ  ากัด เปล่ียนเม่ือวนัท่ี 25 สิงหาคม 2558) ถือหุ้นโดยบริษทัร้อยละ 99.99 ซ่ึงด าเนินธุรกิจ
เก่ียวกบัศูนยบ์ริการเหล็ก (Coil Center)ตดัแผ่นและสลิทงานตามขนาดท่ีลูกคา้ก าหนดโดยมี
ก าลงัการผลิตต่อปี 105,000 ตนั 

3. บริษัท สางสินค้าผ่านแดนเวียงจันทน์ จ ากัด  ถือหุ้นโดยบริษทัร้อยละ 40.00 ซ่ึงด าเนินธุรกิจ
ใหบ้ริการคลงัสินคา้ โดยบริษทัฯ  ยงัไม่เร่ิมด าเนินธุรกิจ 

 

บริษทั เอเซีย เมทลั จ ากดั (มหาชน) ได้แบ่งผลิตภณัฑ์และบริการออกตามลกัษณะการประกอบ
ธุรกิจเป็น 2ประเภท ดงัน้ี 
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1. ศูนย์บริการเหลก็ 
 

บริษทัให้บริการจดัหาผลิตภณัฑ์เหล็กในลกัษณะศูนยบ์ริการเหล็ก ทั้งเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดมว้น 
และเหล็กแผน่รีดเยน็ชนิดมว้น จ าหน่ายให้แก่ ผูค้า้ส่งเหล็ก และลูกคา้ท่ีเป็นโรงงานเหล็กต่าง ๆ ซ่ึงลูกคา้จะ
น าไปใช้ในการแปรรูปเป็นช้ินงานเหล็กต่าง ๆ ต่อไป รวมถึงการให้บริการรับตดัเหล็ก และเป็นตวัแทน
จ าหน่ายเหล็กชนิดต่างๆ เพื่อตอบสนองความตอ้งการท่ีจะใชใ้นงานอุตสาหกรรม โดยเนน้การบริการก่อน 
และหลงัการขาย  บริษทัมุ่งเนน้การสร้างความพึงพอใจของลูกคา้โดยค านึงถึงคุณภาพของสินคา้เป็นอนัดบั
แรก ซ่ึงในปี 2558 บริษทัมีรายไดจ้ากการจดัหาผลิตภณัฑเ์หล็ก คิดเป็นร้อยละ 29.45 ของรายไดร้วม 
 

2. การแปรรูปผลติภัณฑ์เหลก็ 
 

บริษทัใหบ้ริการตดัเหล็กเป็นเหล็กมว้นสลิต เหล็กแผน่ และแปรรูปเหล็กรูปพรรณ ไดแ้ก่ ท่อเหล็ก 
และเหล็กโครงสร้างรูปตวัซี ซ่ึงในปี 2558 บริษทัมีรายไดจ้ากการแปรรูปผลิตภณัฑ์เหล็ก คิดเป็นร้อยละ 
70.55 ของรายไดร้วม  

 
กลุ่มบริษทัมีก าลงัการผลิตและจ าหน่ายเหล็กทุกประเภทในปัจจุบนัรวม 500,000 ตนัต่อปี โดยแบ่ง

ออกเป็นก าลงัการผลิตของบริษทั เท่ากบั 449,510 ตนัต่อปี และของบริษทัย่อย 6,490 ตนัต่อปี ซ่ึงในส่วน
ของบริษทั แบ่งออกเป็น ก าลงัการผลิตเหล็กมว้นสลิต 240,000 ตนัต่อปี ก าลงัการผลิตเหล็กแผน่ 44,000 ตนั
ต่อปี ก าลงัการผลิตท่อเหล็ก 168,000 ตนัต่อปี และก าลงัการผลิตเหล็กโครงสร้างรูปตวัซี 48,000 ตนัต่อปี 
โดยในปี 2558 บริษทัใช้ก าลงัการผลิตรวมร้อยละ 45.73 ของก าลงัการผลิตรวม ส่วนก าลงัการผลิตของ
บริษทัยอ่ย เป็นก าลงัการผลิตท่อเหล็กทั้งชนิดกลม และ ชนิดเหล่ียม 6,490 ตนัต่อปี ซ่ึงในปี 2558 ใชก้ าลงั
การผลิตร้อยละ 35.44 ของก าลงัการผลิต  
 

บริษทัเนน้ความส าคญัของคุณภาพของสินคา้และการบริการ รวมทั้งการจดัส่งสินคา้ท่ีตรงต่อเวลา 
โดยสินคา้เหล็กโครงสร้างรูปตวัซี และท่อเหล็ก ของบริษทัไดรั้บเคร่ืองหมายมาตรฐานอุตสาหกรรมจาก
กระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมกนัน้ีบริษทัใชร้ะบบการบริหารงานคุณภาพในการผลิต ISO 9001 : 2008  และ 
ISO/TS 16949 มาใช้ในการบริหารงาน เพื่อเป็นการยืนยนัต่อลูกคา้ถึงการให้ความส าคญัในคุณภาพของ
สินคา้และบริการของบริษทั และรองรับการขยายฐานลูกคา้ในกลุ่มยานยนต ์นอกจากน้ีบริษทัมีแผนก่อสร้าง
อาคารส าหรับการฝึกอบรมพนกังานท่ีโรงงานแห่งท่ี 2 (พนสันิคม) เพื่อเป็นการยกระดบัมาตรฐานการผลิต
และการบริหารการจดัการของบริษทัในอนาคตอยา่งย ัง่ยนื 
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ผลการด าเนินงานในปีท่ีผ่านมา บริษทัและบริษทัย่อยมีรายได้จากการขายและการบริการเท่ากบั 
4,248.68 ล้านบาท โดยมีผลขาดทุนสุทธิเท่ากบั 242.37 ล้านบาท ณ วนัท่ี 31ธันวาคม 2558 บริษทัมี
สินทรัพยร์วม เท่ากบั 2,977.10 ลา้นบาท หน้ีสินรวมเท่ากบั 1,449.92 ลา้นบาท และส่วนของผูถื้อหุ้น เท่ากบั 
1,527.17 ลา้นบาท และบริษทัมีทุนจดทะเบียน 549.97 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน  549.97 ลา้น
หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท และมีทุนจดทะเบียนท่ีเรียกช าระแลว้ 480.10 ลา้นบาท  
 

ปัจจัยความเส่ียง 

1.  ความเส่ียงในการประกอบธุรกจิ 

 
 ความเส่ียงจากการผนัผวนของราคาวตัถุดิบ 

 
ในปี 2558 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการจ าหน่ายเหล็กแผน่รีดร้อนชนิดมว้น และเหล็กแปรรูปท่ี

เป็นผลิตภณัฑ์จากเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดมว้น คิดเป็นร้อยละ 88.00 วตัถุดิบ SLAB ร้อยละ 8.41และเหล็ก
ประเภทอ่ืน ร้อยละ3.59 ของรายได้รวมของบริษทัและบริษทัย่อย ซ่ึงผลิตภณัฑ์เหล็กท่ีจ  าหน่ายนั้นในปี 
2558 ท่ีผ่านมา มูลค่าของวตัถุเหล็ก คิดเป็นร้อยละ 98.26 ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงของราคาตามภาวะราคา
ตลาดโลก และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีผลกระทบต่อราคา เช่น อตัราแลกเปล่ียน อตัราภาษีน าเขา้ และอ่ืนๆ รวมถึง
ปริมาณการน าเขา้เหล็กจากประเทศจีนจ านวนมากส่งผลกระทบต่อราคาสินคา้ภายในประเทศ  ท าให้ตน้ทุน
ของวตัถุดิบของบริษทัและบริษทัย่อยมีความผนัผวนตามภาวะของราคาเหล็กในประเทศและทั่วโลก
ตลอดเวลา ซ่ึงบริษทัและบริษทัย่อยอาจเกิดความเส่ียงหากไม่สามารถปรับราคาขายสินคา้ตามตน้ทุนท่ี
เปล่ียนแปลงได ้

 
อยา่งไรก็ตาม บริษทัมีการติดตามความเคล่ือนไหวของราคาวตัถุดิบอยา่งใกลชิ้ด เพื่อใชเ้ป็นแนวทางใน

การบริหารจดัการสั่งซ้ือวตัถุดิบให้สอดคลอ้งกบัปริมาณความตอ้งการของสินคา้จากลูกคา้ของบริษทัและ
บริษทัยอ่ย รวมถึงการก าหนดราคาขายสินคา้ของบริษทัและบริษทัยอ่ยนั้น จะพิจารณาตน้ทุนขายควบคู่กบั
ราคาตลาดและท าการปรับราคาขายสินคา้ตามราคาวตัถุดิบและจากการท่ีบริษทัไดร่้วมลงทุนกบับริษทัร่วม
ทุน เพื่อท าการผลิตเหล็กมว้นหน้าแคบ ท าให้บริษทัสามารถบริหารจดัการวตัถุดิบและสินคา้ส าเร็จรูปได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ีปริมาณการน าเขา้เหล็กมว้นของบริษทัลดลง เพื่อรองรับวตัถุดิบจากบริษทัร่วม
ลงทุน พร้อมทั้งบริหารความเส่ียงดา้นสินคา้คงเหลือให้อยู่ในปริมาณท่ีเหมาะสม และผลดัดนัสินคา้ไปยงั
ผูบ้ริโภคมากข้ึน เพื่อเป็นการระบายสินคา้คงเหลือใหเ้ร็วท่ีสุด  
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2. ความเส่ียงด้านการบริหาร การจัดการ 

 ความเส่ียงจากการให้เครดิตลูกค้า 
 

ณ วนัท่ี 31ธนัวาคม 2558 บริษทัมีลูกหน้ีคงคา้ง 698.84 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 15.48 ของรายได้
รวมของบริษทัและบริษทัยอ่ยในปี 2558 มีระยะเวลาในการเก็บหน้ีเฉล่ียท่ี 56.72 วนั ลูกหน้ีท่ีมียอดคา้งช าระ
โดยยงัไม่ถึงก าหนดช าระเงิน 201.59 ลา้นบาท คา้งช าระไม่เกิน 90วนั จ านวน 388.95 ลา้นบาท รวมเป็น  
590.54 ลา้นบาทคิดเป็นอตัราร้อยละ 89.50 ของยอดลูกหน้ีสุทธิ 

  
บริษทัและบริษทัยอ่ยอาจเกิดความเส่ียงจากการท่ีลูกคา้ไม่สามารถช าระค่าสินคา้ตามเง่ือนไขท่ีตกลงไว้

ได ้หรือช าระเงินล่าช้ากว่าระยะเวลาท่ีตกลงไว ้ซ่ึงอาจท าให้บริษทัฯ ประสบปัญหาสภาพคล่อง หรือเกิด
ความสูญเสียทางการเงิน 

 
อยา่งไรก็ตามบริษทัและบริษทัยอ่ยมีขอ้ปฏิบติัในการพิจารณาให้เครดิตแก่ลูกคา้ กล่าวคือ พิจารณาจาก

ประวติัลูกค้า การจ่ายช าระหน้ี และการจ ากัดวงเงินการให้เครดิต อีกทั้ งบริษัทยงัมีกลุ่มฐานลูกค้าท่ี
หลากหลายและมีจ านวนมากราย โดยบริษทัฯมิไดใ้ห้เครดิตและวงเงินกบัลูกคา้รายใด หรือกลุ่มใดเป็นกรณี
พิเศษทั้งส้ินทั้งน้ีเพื่อเป็นการป้องกนัความเส่ียงใด ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน  
 

 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินระยะสั้นคา้งช าระทั้งส้ิน 1,440.55 ลา้นบาท 

และเป็นหน้ีท่ีเกิดจากการกูย้มืจากสถาบนัการเงินเป็นจ านวน 1,157.56 ลา้นบาท ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นสินเช่ือเพื่อ

การคา้ในรูปแบบของ ทรัสตรี์ซีท และ ตัว๋สัญญาใชเ้งิน มีอตัราดอกเบ้ียตั้งแต่ร้อยละ 1.02 ถึงร้อยละ 3.14 ต่อ

ปี และร้อยละ 1.09 ถึงร้อยละ 3.80 ต่อปีตามล าดบั และมีก าหนดช าระ ระหวา่ง 1-6 เดือน เพื่อใชเ้ป็นเงินทุน

หมุนเวียนส าหรับการสั่งซ้ือสินคา้จากโรงงานผูผ้ลิตเหล็ก และหากอตัราดอกเบ้ียในประเทศมีปรับเพิ่มข้ึน 

จะท าให้ตน้ทุนค่าใชจ่้ายดา้นดอกเบ้ียของบริษทัสูงข้ึน อาจจะส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษทั

และบริษทัยอ่ยได ้ 

ในปีท่ีผ่านมา บริษทัมีตน้ทุนทางการเงิน(ดอกเบ้ีย)อยู่ท่ี 38.05 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.90 ของ

รายไดจ้ากการขายและบริการ ซ่ึงมาจากดอกเบ้ียสินเช่ือเพื่อการคา้จากการน าเขา้วตัถุดิบท่ีมากข้ึน และจาก

สภาวะเศรษฐกิจท่ีมีแนวโนม้ของภาวะเงินฝืด ผูบ้ริหารเช่ือวา่ไม่มีผลกระทบต่ออตัราดอกเบ้ียและจะไม่เกิด

ผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญั ต่อผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดของกิจการ 
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ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลี่ยน 

ในปี 2558 บริษทัมีมูลค่าการสั่งซ้ือสินคา้จากต่างประเทศคิดมูลค่าประมาณร้อยละ46.94 ของมูลค่าท่ี

สั่งซ้ือทั้งหมด โดยเป็นการสั่งซ้ือในเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐท่ีมีแนวโนม้จะแขง็ค่าข้ึนทุกวนัและเงินสกุลยโูร

มีความผนัผวนค่อนขา้งมาก จึงท าใหบ้ริษทัมีความเส่ียงจากการผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน บริษทัไดใ้ช้

ตราสารอนุพนัธ์เพื่อลดความไม่แน่นอนของกระแสเงินสดในอนาคตท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอตัรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ โดยใชก้ลยทุธ์ในการป้องกนัความเส่ียง คือ การท าสัญญาซ้ือขายอตัรา

แลกเปล่ียนไวล่้วงหนา้ตามความเหมาะสม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มีสัญญาคงคา้ง จ านวน 4.9 ลา้น

เหรียญดอลลาร์สหรัฐ และ 4.1 ลา้นยโูร และมีหน้ีสินท่ียงัไม่ไดป้้องกนัความเส่ียง จ านวน 0.6 ลา้นเหรียญ

ดอลลาร์สหรัฐ และ 10 ลา้นยโูร โดยทางบริษทัจะด าเนินการป้องกนัความเส่ียงในช่วงเวลาท่ีเหมาะสมโดย

ใหมี้ผลกระทบกบังบการเงินนอ้ยท่ีสุด  

บริษทัยงัคงตอ้งสั่งซ้ือสินคา้จากต่างประเทศอยา่งต่อเน่ือง ดงันั้น บริษทัจะยงัคงรักษานโยบายลด

ผลกระทบจากความเส่ียงในอตัราแลกเปล่ียนจากการท าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ตามความ

เหมาะสมต่อไป 

ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

 ประวตัิความเป็นมา 

บริษทั เอเซีย เมทลั จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2536 ดว้ยทุนจดทะเบียน

และเรียกช าระแลว้เร่ิมแรก จ านวน 30ลา้นบาท โดยกลุ่มนายชูศกัด์ิ ยงวงศไ์พบูลย ์เพื่อประกอบธุรกิจเป็น

ศูนยบ์ริการเหล็กครบวงจร ไดแ้ก่ การจ าหน่าย เหล็กมว้น (Coiled) ทั้งชนิดรีดร้อน (Hot-Rolled) และชนิด

รีดเยน็ (Cold-Rolled) รวมทั้งรับตดัและจ าหน่ายเหล็กแผน่ (Sheet) และเหล็กมว้นสลิต (Slitting Coil) ตาม

ขนาดท่ีลูกคา้ก าหนด และเป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายเหล็กรูปพรรณ ไดแ้ก่ ท่อเหล็กและเหล็กโครงสร้างรูปตวัซี 

ท่ีใชใ้นอุตสาหกรรมต่างๆ โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัมีทุนจดทะเบียน 549.97 ลา้นบาท และเรียก

ช าระแลว้ 480.10ลา้นบาท และกลุ่มยงวงศไ์พบูลยแ์ละสุธีรชยัเป็นผูบ้ริหารและเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ในสัดส่วน

ร้อยละ 35.22 และร้อยละ 18.96 ของทุนช าระแลว้ตามล าดบั (ปิดสมุดทะเบียนล่าสุดวนัท่ี 10 เมษายน.2558) 
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การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ าคญัของบริษทั 

ปี 2536 บริษทัประกอบกิจการศูนยจ์  าหน่ายเหล็กในลกัษณะซ้ือมาและขายไป 

ปี 2547 บริษทัไดแ้ปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจ ากดั และเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 150 ลา้นบาทเป็น 200 
ลา้นบาทและเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไว ้(PAR) จากราคาหุน้ละ 100 บาทเป็นราคาหุน้ละ 1 บาท
โดยก าหนดใหมี้การเสนอขายหุน้เพิ่มทุนท่ีออกใหม่แก่ประชาชนจ านวน 50 ลา้นหุน้ 

ปี 2548 บริษทัไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียนจาก 200 ลา้นบาท เป็น 400 ลา้นบาท เพื่อเสนอขายแก่ผูถื้อหุน้เดิมใน
ราคา 1 บาท เพื่อรองรับความเจริญเติบโตของบริษทั 

ปี 2550 บริษทัได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 400 ลา้นบาท เป็น 550 ลา้นบาท เพื่อเสนอขายแก่ประชาชน
ทัว่ไปและผูถื้อหุน้เดิม และเพื่อรองรับการแปลงสภาพของใบส าคญัแสดงสิทธิ  

ปี 2551 บริษทัขยายกลุ่มลูกคา้และผลิตภณัฑเ์หล็กเพิ่มข้ึน เช่น  ในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต ์และกลุ่ม
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 

ปี 2553  บริษทัไดป้รับปรุงมาตรฐานการผลิตเพิ่มข้ึน โดยเป็นศูนยบ์ริการเหล็กท่ีสามารถรองรับการผลิต
เหล็กในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต ์และกลุ่มอุตสาหกรรมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 
บริษทัไดรั้บรางวลั BEST VENDOR AWORD จากบริษทั ไทยซมัซุง อิเลคโทรนิค จ ากดั   

ปี 2554 บริษัทได้เปิดด า เนินการเป็นศูนย์บริการเหล็กท่ีสามารถรองรับการผลิตเหล็กในกลุ่ม
อุตสาหกรรมยานยนต์ และกลุ่มอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ณ โรงงานแห่งท่ี 2 (พนัสนิคม) 
และสามารถเพิ่มกลุ่มลูกคา้ในอุตสาหกรรมยานยนตแ์ละเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเพิ่มข้ึน  

ปี 2555 บริษทัไดรั้บการรับรองระบบการบริหารงานมาตรฐาน ISO/TS 16949 เพื่อรองรับกลุ่มลูกคา้
อุตสาหกรรมยานยนต์ 

ปี 2557 บริษทัฯ ลงทุนในบริษทั เต๋อหลง (ไทยแลนด)์ จ  ากดั ทุนจดทะเบียน 1,000 ลา้นบาท สัดส่วนการ
ลงทุนของบริษทัร้อยละ 15 

ปี 2558 บริษทั ฯ ซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั เต๋อหลง (ไทยแลนด์) จ  ากดั จ  านวน 50,000 หุน้ ๆ ละ 100 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 5 ของทุนช าระแลว้ การซ้ือหุน้เพิ่มท าใหบ้ริษทัมีสัดส่วนการลงทุนในบริษทั          
เต๋อหลง (ไทยแลนด)์ จ  ากดั คิดเป็นร้อยละ 20 

ปี 2558 บริษทั ไดด้ าเนินการเพิ่มสัดส่วนการถือหุน้ของบริษทัยอ่ย คือ บริษทั แกรนด ์เอเซีย สตีล โพรเซ
สซ่ิง เซ็นเตอร์ จ  ากดั (เดิมช่ือ บริษทั เอเซีย เมทลั แฟบริเคชัน่ จ  ากดั) จากเดิมสัดส่วนหุ้นเดิม 
55.00% มาเป็น 100% 
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ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท 

โครงสร้างกลุ่มบริษทั เอเชีย เมทลั จ ากดั (มหาชน) ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ: ช่ือบริษทัยอ่ยเดิม คือ บริษทั เอเชียเมทลั แฟบบริเคชัน่ จ  ากดัเปล่ียนเป็น บริษทั แกรนด ์เอเซีย 

สตีล โพรเซสซ่ิง เซ็นเตอร์ จ  ากดั เม่ือวนัท่ี 25 สิงหาคม 2558 

บริษัท เอเซีย เมทัล จ ากัด (มหาชน) 

ประกอบธุรกิจเป็นศูนยบ์ริการเหล็กครบวงจร ไดแ้ก่ การจ าหน่ายเหล็กมว้น (Coil) ทั้งชนิดรีดร้อน 

(Hot-Rolled) และชนิดรีดเย็น (Cold-Rolled) เหล็กเคลือบสังกะสี (GI) และเป็นผูแ้ปรรูปผลิตภณัฑ์เหล็ก 

ไดแ้ก่ เหล็กแผน่ (Sheet) เหล็กมว้นสลิต (Slitting Coil) ท่อเหล็กท่ีมีเส้นผ่าศูนยก์ลาง 1 น้ิว (25 มิลลิเมตร) 

ถึง 7 น้ิว (175 มิลลิเมตร) เหล็กโครงสร้างรูปตวัซี รวมทั้งบริการจดัส่งสินคา้ให้แก่ลูกคา้ โดยมีก าลงัผลิต

ติดตั้ง จ  านวน 500,000 ตนัต่อปี ซ่ึงแบ่งก าลงัผลิตเป็น เหล็กแผ่น 44,000 ตนัต่อปี เหล็กมว้นสลิต 244,000 

ตนัต่อปี ท่อเหล็ก 168,000 ตนัต่อปี และเหล็กรูปตวัซี 48,000 ตนัต่อปี 

 

 

บรษิทั เอเซีย เมทลั จ ำกดั (มหำชน)  

ทนุจดทะเบยีน 549.97 ลา้นบาท    

เรยีกช าระแลว้ 480.10 ลา้นบาท 

 

บรษิทั แกรนด ์เอเชีย สตลี        

โพรเซสซิ่ง เซ็นเตอร ์จ ำกดั         

ทนุจดทะเบยีนเรยีกช าระแลว้ 10 

ลา้นบาท (99.99%) 

 

บรษิทั สำงสนิคำ้ผ่ำนแดนเวยีงจนัทร ์จ ำกดั          

ทนุจดทะเบยีนเรยีกช าระแลว้  

5 แสนดอลลา่รส์หรฐั (40.00%)  

 

บรษิทั เอส ท ีซี สตลี จ ำกดั         

ทนุจดทะเบยีนเรยีกช าระแลว้ 

20 ลา้นบาท (99.99%) 
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บริษัท เอส ที ซี สตีล จ ากัด 

ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายท่อเหล็กทั้งชนิดกลมและชนิดเหล่ียมท่ีมีเส้นผา่ศูนยก์ลาง 0.5 น้ิว 

(12มิลลิเมตร) ถึง 1 น้ิว (25 มิลลิเมตร) โดยมีก าลงัผลิตติดตั้งท่อเหล็กทุกชนิดรวม 6,490 ตนัต่อปี 

บริษัท แกรนด์ เอเซีย สตีล โพรเซสซ่ิง เซ็นเตอร์ จ ากัด 

เดิมช่ือ บริษทั เอเซียเมทลัแฟบบริเคชัน่ จ  ากดั( เปล่ียนวนัท่ี 25 สิงหาคม 2558 ) ประกอบธุรกิจ

เก่ียวกบัศูนยบ์ริการเหล็ก (Coil Center) ตดัแผน่และสลิทงานตามขนาดท่ีลูกคา้ก าหนด ) โดยมีก าลงัผลิต

ติดตั้งท่อเหล็กทุกชนิดรวม 105,000 ตนัต่อปี 

 

บริษัท สางสินค้าผ่านแดนเวียงจันทน์ จ ากัด 

ประกอบธุรกิจใหบ้ริการคลงัสินคา้ 
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โครงสร้างรายได้ของบริษัท 

โครงสร้างรายไดข้องบริษทั เอเซีย เมทลั จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ดงัน้ี 

มูลค่าการจ าหน่าย 2556 2557 2558 

ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน 

 ศูนย์บริการเหลก็       

  1. บริการจดัหาผลิตภณัฑเ์หล็ก 1,613.33 29.75 1,291.99 27.02 1,256.18 29.45 

  2. บริการรับตดัเหล็ก 0 0 3.59 0.08 2.54 0.06 

  รวมรายไดศู้นยบ์ริการเหล็ก 1,613.33 29.75 1,295.58 27.10 1,258.72 29.51 

 การแปรรูปผลติภัณฑ์เหลก็       

  1. เหล็กแผน่ 889.36 16.40 734.67 15.36 416.54 9.77 

  2. เหล็กมว้นสลิต 368.52 6.80 417.37 8.73 232.07 5.44 

  3. ท่อเหล็ก 2,017.77 37.21 1,935.43 40.47 1,906.32 44.70 

  4. เหล็กโครงสร้างรูปตวัซี 482.96 8.91 371.58 7.77 414.43 9.72 

  รวมรายไดก้ารแปรรูป 3,758.61 69.31 3,459.05 72.33 2,969.36 69.63 

 อืน่ ๆ* 50.94 0.94 27.25 0.57 36.68 0.86 

รวมมูลค่าการจ าหน่ายทั้งหมด 5,422.88 100.00 4,781.88 100.00 4,264.76 100.00 

หมายเหตุ :  * รายได้อืน่ ๆ ได้แก่ การจ าหน่ายเศษเหลก็ทีเ่กดิจากกระบวนการผลติ 
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เป้าหมายในการด าเนินธุรกิจของบริษัท 

บริษทัก าหนดเป้าหมายท่ีจะเป็นผูผ้ลิตท่อเหล็กท่ีมีคุณภาพ เน่ืองจากบริษทัเล็งเห็นถึงความส าคญั
ของอุตสาหกรรมท่อเหล็กซ่ึงมีการเติบโตในอตัราท่ีสูงมากในปัจจุบนัและอนาคต จากการเติบโตของ
อุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ อุตสาหกรรมยานยนต ์และอุตสาหกรรมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 

 
นอกจากการเป็นผูผ้ลิตท่อเหล็กท่ีมีคุณภาพแลว้ บริษทัยงัมุ่งเน้นท่ีจะเป็นศูนยบ์ริการเหล็กครบ

วงจร กล่าวคือ การท่ีบริษทัสามารถให้บริการผลิตเหล็กรูปพรรณต่างๆ ไดต้ามขนาดท่ีลูกคา้ก าหนด ไดแ้ก่ 
เหล็กแผ่น เหล็กมว้น ท าให้ลูกคา้ได้รับความสะดวกในการซ้ือสินคา้จากการท่ีลูกคา้สามารถก าหนดให้
บริษทัผลิตสินคา้ตามขนาดท่ีตอ้งการใช ้โดยมีการปรับปรุงพฒันามาตรฐานของบริษทัอยูต่ลอดเวลา ทั้งใน
ดา้นความรู้ความสามารถของบุคลากรและเคร่ืองจกัรท่ีใช้ในการผลิต รวมถึง  บริษทัยงัมีนโยบายพฒันา
คุณภาพ ความน่าเช่ือถือในผลิตภณัฑ์ การบริการของบริษทั รวมทั้งค  านึงถึงสภาวะแวดลอ้มทั้งภายในและ
ภายนอกของบริษทั โดยการน าระบบการบริหารงานคุณภาพในการผลิต ISO9001:2008 เขา้มาใช้ในการ
บริหารงาน ซ่ึงปัจจุบนัมีการปรับมาตรฐานไปสู่ ISO/TS 16949 เพื่อขยายกลุ่มลูกคา้ไปยงัอุตสาหกรรมยาน
ยนต ์และสร้างความมัน่ใจให้แก่ลูกคา้วา่ สินคา้ท่ีซ้ือไปจากบริษทัเป็นสินคา้ท่ีไดม้าตรฐานและบริษทัมีการ
พฒันาคุณภาพและเพิ่มศกัยภาพใหก้บัพนกังานของบริษทัอยา่งต่อเน่ือง 
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การประกอบธุรกิจแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 

ลกัษณะผลติภัณฑ์และบริการ 

บริษทัแบ่งลกัษณะผลิตภณัฑแ์ละบริการของบริษทัและบริษทัยอ่ยออกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 

1) การจัดหาผลติภัณฑ์เหลก็ 

บริษทัใหบ้ริการจดัหาผลิตภณัฑ์เหล็กในลกัษณะศูนยบ์ริการเหล็ก ทั้งเหล็กแผน่รีดร้อนชนิดมว้น 

และเหล็กแผน่รีดเยน็ชนิดมว้น และ เหล็กเคลือบสังกะสี (GI) เป็นตน้  เพื่อจ าหน่ายให้แก่ ผูค้า้ส่งเหล็ก และ

ลูกคา้ท่ีเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเหล็กต่างๆ ซ่ึงลูกคา้จะน าไปใช้ในการแปรรูปเป็นช้ินงานเหล็กต่าง ๆ 

ต่อไปรวมถึงการใหบ้ริการรับตดัเหล็กตามขนาดต่าง ๆ ท่ีลูกคา้ตอ้งการ 

2) การแปรรูปผลติภัณฑ์เหลก็ 

                2.1 เหลก็ม้วนสลติ (Slitting Coil) 

บริษทัใหบ้ริการตดัเหล็กเป็นเหล็กมว้นสลิต ซ่ึงเป็นการน าเหล็กมว้น (Coil) มาตดัเป็นแถบเล็กตาม

ความกวา้งท่ีลูกคา้ก าหนดและมว้นกลบัเพื่อจ าหน่ายโดยบริษทัมีเคร่ืองจกัรส าหรับการตดัเหล็กเป็นเหล็ก

มว้นสลิต (Slitting Coil) โดยบริษทัมีก าลงัการผลิตติดตั้งเท่ากบั 240,000 ตนัต่อปีโดยแบ่งเป็นการผลิตเพื่อ

เป็นวตัถุดิบส าหรับรองรับ การผลิตเป็นท่อเหล็กและผลิตภณัฑ์โครงสร้างรูปตวัซี จ  านวน 216,000 ตนัต่อปี 

และการผลิตเพื่อขายจ านวน 24,000 ตนัต่อปีซ่ึงในปี 2558 บริษทัใชก้ าลงัการผลิตเท่ากบัร้อยละ 51.05 ของ

ก าลงัการผลิตติดตั้ง 

2.2 การผลิตเหล็กแผ่น (Cutting Sheet) 

บริษทัใหบ้ริการตดัเหล็กแผน่ ซ่ึงเป็นการน าเหล็กมว้น น ามาตดัเป็นเหล็กแผน่ตามความกวา้งและ

ความยาวท่ีลูกคา้ก าหนด บริษทัสามารถตดัเหล็กตามความกวา้งไดต้ั้งแต่ 600 ถึง 1,500 มิลลิเมตร และตาม

ความยาวตั้งแต่ 300 ถึง 6,100 มิลลิเมตรโดยบริษทัมีเคร่ืองจกัรส าหรับการตดัเหล็กแผน่ (Cutting Sheet) ซ่ึง

บริษทัมีก าลงัการผลิตติดตั้งเท่ากบั 44,000  ตนัต่อปีซ่ึงในปี 2558 บริษทัใช้ก าลงัการผลิตเท่ากบัร้อยละ 

44.75  ของก าลงัการผลิตติดตั้ง  
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2.3 ผลติภัณฑ์ท่อเหลก็ (Steel Pipe)  

บริษทัและบริษทัยอ่ยผลิตและจ าหน่ายท่อเหล็กส าหรับใชใ้นอุตสาหกรรมต่างๆ ปัจจุบนั บริษทั
และบริษทัยอ่ยมีเคร่ืองจกัรส าหรับการผลิตท่อเหล็กซ่ึงสามารถผลิตท่อเหล็กไดต้ั้งแต่เส้นผา่ศูนยก์ลาง 12  
มิลลิเมตรถึง 175 มิลลิเมตร โดยวิธีการน าเหล็กแผน่รีดร้อนชนิดมว้นท่ีตดัตามความกวา้งท่ีก าหนดมาท า
การข้ึนรูปและเช่ือมเหล็กแผ่นดว้ยคล่ืนความถ่ีสูงซ่ึงเป็นเคร่ืองจกัรท่ีทนัสมยัและมีประสิทธิภาพในการ
ผลิต ท าให้ท่อเหล็กของบริษทัมีคุณภาพและเป็นท่ียอมรับของลูกคา้ โดยบริษทัมีก าลังการผลิตติดตั้ง 
เท่ากบั 168,000 ตนัต่อปี ซ่ึงในปี 2558 บริษทัและบริษทัย่อยใช้ก าลงัการผลิตเท่ากบัร้อยละ 54.13 ของ
ก าลงัการผลิตติดตั้ง ท่อเหล็กของบริษทัและบริษทัย่อยท่ีผลิตมีรูปแบบทั้งทรงกลม ส่ีเหล่ียมจตุัรัส และ
ส่ีเหล่ียมผนืผา้ ซ่ึงบริษทัสามารถผลิตไดต้ามความกวา้งและความยาวท่ีลูกคา้ก าหนด  

 
2.4 ผลติภัณฑ์เหลก็โครงสร้างรูปตัวซี  
 
บริษทัผลิตและจ าหน่ายเหล็กโครงสร้างรูปตวัซี  โดยการน าเหล็กมว้นสลิต (Slitting Coil) ท่ีตดั

ตามขนาดมาข้ึนรูปในลกัษณะรูปตวัซี ซ่ึงจะน าไปใชใ้นอุตสาหกรรมก่อสร้างเพื่อใชเ้ป็นโครงสร้างหลงัคา 

บริษทัมีเคร่ืองจกัรส าหรับการผลิตเหล็กโครงสร้างรูปตวัซีตั้งแต่ขนาด 3 น้ิวจนถึงขนาด 6 น้ิว โดยมีก าลงั

การผลิตติดตั้ง เท่ากบั 48,000 ตนัต่อปี ซ่ึงในปี 2558 บริษทัใชก้ าลงัการผลิตเท่ากบัร้อยละ 43.88 ของก าลงั

การผลิตติดตั้ง 

โดยลูกคา้จะน าผลิตภณัฑ์เหล็กท่ีซ้ือจากบริษทัเป็นวตัถุดิบในกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม

ต่อเน่ืองต่าง ๆ ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมยานยนต ์อุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กโทรนิกส์ อุตสาหกรรม

เฟอร์นิเจอร์และอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ 

ผลิตภณัฑ์เหล็กของบริษทัจะถูกน าไปใชเ้ป็นวตัถุดิบในการผลิตของอุตสาหกรรมต่อเน่ืองต่าง ๆ 

เช่น 

อุตสาหกรรมก่อสร้าง : ใช้เหล็กโครงสร้างรูปตัวซีในการท าโครงหลังคา และใช้ท่อเหล็กส าหรับ

เป็นเหลก็แปปูกระเบือ้งหลงัคา เป็นต้น 

อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ : 

 

ใช้ท่อเหล็กเป็นโครงของเฟอร์นิเจอร์ชนิดต่าง ๆ เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี ฉากกั้น

และใชเ้หล็กแผน่เป็นส่วนประกอบในการท าตูช้นิดต่าง ๆ และชั้นวางของ

รวมถึงท าตูนิ้รภยั ซ่ึงสามารถใช้ในอาคารส านกังาน สถานการศึกษา และ

สถานท่ีต่างๆ และเวทีส าเร็จรูป เป็นตน้ 
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อุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า : 

 

ใช้เหล็กแผ่นเป็นส่วนประกอบในการผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กโทร

นิกส์ เช่น  เคร่ืองซกัผา้   เคร่ืองปรับอากาศ   ตูเ้ยน็   เป็นตน้ 

อุตสาหกรรมยานยนต์ : 

 

ใช้ท่อเหล็กและเหล็กแผ่นเป็นส่วนประกอบในการผลิตยานยนต์ เช่น ใช้

ท่อเหล็กเป็นโครงสร้างตวัถงัรถบสั และกระบะรถยนต ์และใช้เหล็กแผ่น

เป็นพื้นกระบะ และตวัถงัภายนอกของรถยนต ์เป็นตน้ 

อุตสาหกรรมอืน่ ๆ : ใช้เหล็กแผ่นรีดร้อนเป็นช้ินส่วนในการท าถังบรรจุแก๊ส โครงสร้าง

วศิวกรรมอ่ืน และใชใ้นอุตสาหกรรมทุกประเภทตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ 
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ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

ทรัพย์สินถาวรหลกัทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัมีทรัพยสิ์นถาวรหลกัท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ ดงัน้ี 

          หน่วย : ลา้นบาท 

ประเภท/ลกัษณะทรัพย์สิน ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ มูลค่าตามบัญชี ภาระผูกพนั 

1. ทีด่ิน    
-เน้ือที ่16 ไร่ 3 งาน 5 ตารางวา 

ทีต่ ัง้ : เลขที ่55, 55/1 หมู ่2 ซอยวดัหนามแดง  

ถนนศรนีครนิทร ์ต าบลบางแกว้ อ าเภอบางพล ี 

จงัหวดัสมทุรปราการ 

บริษทัเป็นเจา้ของ 

 

147.14 (1).จดจ านองวงเงนิ 400 

ลา้นบาท 

 

-เน้ือที ่100 ไร่ 85 ตารางวา* 

ทีต่ ัง้  เลขที ่90/1 หมูท่ี ่10 ต าบลสระสีเ่หลีย่ม  

อ าเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี 

บริษทัเป็นเจา้ของ 

 

84.38 (2).จดจ านองวงเงนิ 600 

ลา้นบาท 

 

-เน้ือที ่80 ไร่ 28 ตารางวา** 

ทีต่ ัง้  เลขที ่90/1 หมูท่ี ่10 ต าบลสระสีเ่หลีย่ม  

อ าเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี 

บริษทัเป็นเจา้ของ 

 

4.01 ไมม่ ี

 

-เน้ือที ่17 ไร่ 34 ตารางวา 

ทีต่ ัง้ เลขที ่90/1 หมูท่ี ่10 ต าบลสระสีเ่หลีย่ม  

อ าเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี 

บริษทัเป็นเจา้ของ 

 

11.73 ไมม่ ี

 

-เน้ือที ่3 ไร่ 82 ตารางวา 

ทีต่ ัง้  : เลขที ่6/10 หมู ่1 ซอยวดัหนามแดง 

ถนนศรนีครนิทร ์ต าบลบางแกว้ อ าเภอบางพล ี

จงัหวดัสมทุรปราการ  

เป็นของบรษิทั STC 

 

25.64 (3).จดจ านองวงเงนิ 250 

ลา้นบาท 

 

2. อาคารโรงงาน 3 แห่ง    
-อาคารโรงงานของบรษิทั 

ทีต่ ัง้ : เลขที ่55, 55/1 หมู ่2 ซอยวดัหนามแดง 

ถนนศรนีครนิทร ์ต าบลบางแกว้ อ าเภอบางพลี 

จงัหวดัสมทุรปราการ 

บริษทัเป็นเจา้ของ 

 

83.46 (1).จดจ านองวงเงนิ 400 

ลา้นบาท 
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หน่วย : ลา้นบาท 

ประเภท/ลกัษณะทรัพย์สิน ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ มูลค่าตามบัญชี ภาระผูกพนั 
-อาคารโรงงานชลบรุขีองบริษทั* * 

ทีต่ ัง้  เลขที ่90/1 หมูท่ี ่10 ต าบลสระสีเ่หลีย่ม 

อ าเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี 

บริษทัเป็นเจา้ของ 

 

184.98 (2).จดจ านองวงเงนิ 600 

ลา้นบาท 

 

-อาคารโรงงานของบรษิทัย่อย  

ทีต่ ัง้ : เลขที ่6/10 หมู ่1 ซอยวดัหนามแดง  

ถนนศรนีครนิทร ์ต าบลบางแกว้ อ าเภอบางพล ี

จงัหวดัสมทุรปราการ 

เป็นของบรษิทั STC 

 

17.69 (3).จดจ านองวงเงนิ 250 

ลา้นบาท 

 

3. เครื่องจกัร  บริษทัเป็นเจา้ของ 404.51 ไมม่ภีาระผูกพนั 

4. เครื่องจกัร เป็นของบรษิทั STC 0.12 ไมม่ภีาระผูกพนั 

5. ยานพาหนะ บริษทัเป็นเจา้ของ 10.47 ไมม่ภีาระผูกพนั 

6. เครื่องตกแต่งและเครื่องใชส้  านกังาน บริษทัเป็นเจา้ของ 7.84 ไมม่ภีาระผูกพนั 

7. เครื่องตกแต่งและเครื่องใชส้  านกังาน เป็นของบรษิทั STC 0.03 ไมม่ภีาระผูกพนั 

8. เครื่องจกัรระหว่างตดิตัง้ บริษทัเป็นเจา้ของ 153.03 ไมม่ภีาระผูกพนั 

9. เครื่องจกัรระหว่างตดิตัง้ เป็นของบรษิทั STC 0.00 ไมม่ภีาระผูกพนั 

รวม 1,135.01  
 

นโยบายการลงทุนและการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

นโยบายการลงทุนของบริษทั คือ บริษทัจะพิจารณาลงทุนในธุรกิจท่ีเก้ือหนุนและเอ้ือประโยชน์ต่อ

การท าธุรกิจของบริษทัหรือเป็นธุรกิจซ่ึงอยู่ในอุตสาหกรรมท่ีมีแนวโน้มเจริญเติบโตและจะค านึงถึงอตัรา

ผลตอบแทนท่ีได้รับจากการลงทุนเป็นส าคญั และบริษทัจะควบคุมดูแลโดยจะส่งกรรมการเขา้ไปเป็น

ตวัแทนตามสัดส่วนการถือหุ้น และหากเป็นบริษทัร่วม บริษทัจะส่งตวัแทนจากบริษทัเขา้ไปเป็นกรรมการ

ในบริษทันั้น ๆ ทั้งน้ีจ  านวนตวัแทนจากบริษทัท่ีเขา้ไปเป็นกรรมการจะข้ึนอยู่กนัสัดส่วนการถือหุ้นของ

บริษทั  
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ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

รายช่ือผูถื้อหุน้รายใหญ่ ณ วนัปิดสมุดทะเบียนคร้ังล่าสุด วนัท่ี 10 เมษายน 2558 (มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท) 

ล าดับที ่ ช่ือ / สกุล จ านวนหุ้น % ของจ านวนหุ้น
ทั้งหมด 

1 กลุม่นายชูศกัดิ์       ยงวงศไ์พบูลย ์   

นายชูศกัดิ์   ยงวงศไ์พบูลย ์ 76,700,000 15.98 

นางเพญ็จนัทร ์  ยงวงศไ์พบูลย ์ 40,000,000 8.33 

นางสาวพรีดา         ยงวงศไ์พบูลย ์ 30,842,500 6.42 

นางสาวชนญัญา      ยงวงศไ์พบูลย ์ 21,541,000 4.49 

รวมกลุ่มนำยชูศกัด์ิ  ยงวงศไ์พบูลย ์ 169,083,500 35.22 

2 คุณหญงิปทัมา       ลสีวสัดิ์ตระกูล 69,000,000 14.37 

3 กลุม่นายวรีะชยั      สุธรีชยั   

นายวรีะชยั           สุธรีชยั 46,432,400 9.67 

นายวนิท ์            สุธรีชยั 39,900,000 8.31 

นายกริช             สุธรีชยั 4,690,000 0.98 

รวมกลุ่มนำยวีระชยั    สุธีรชยั 91,022,400 18.96 

4 นายชนาธปิ             ไตรวุฒ ิ 20,000,000 4.17 

5 นางสาวอรวรรณ   พงศธ์ญัลกัษณ์ 9,705,000 2.02 

6 นายกิตตพิล      จงึวฒันานนท ์ 7,219,000 1.50 

7 นายสมศกัดิ์       ลี้จงเพิม่พนู         3,535,000 0.74 

8 นายพชิติ          ฉตัรสกลุวงศ ์ 3,330,000 0.69 

9 นางสาวบญุญอร  พพิธิกุล 2,434,900 0.51 

10 บริษทั ไทยเอน็วดีอีาร ์จ ากดั 2,400,512 0.50 

 รวม 377,730,312 78.68 
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นโยบายประวัติการจ่ายเงินปันผลในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา 

บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้น ในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิ

หลงัหกัภาษี เวน้แต่ในกรณีท่ีบริษทัมีโครงการจะลงทุนในโครงการอ่ืนส าหรับบริษทัยอ่ยก็มีนโยบายจ่ายเงิน

ปันผลเหมือนกบับริษทั กล่าวคือ จะจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่บริษทัในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิ

หลงัหกัภาษี เวน้แต่ในกรณีท่ีบริษทัยอ่ยนั้นมีโครงการจะลงทุนในโครงการอ่ืน 

ในปี 2556 บริษทัมีก าไรสุทธิ 166.53 ลา้นบาท คณะกรรมการมีความเห็นเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อ

หุน้อนุมติัการจ่ายเงินปันผล ในอตัราหุน้ละ 0.18 บาท รวมเป็นเงิน 86.41 ลา้นบาทคิดเป็นร้อยละ 51.89 ของ

ก าไรสุทธิ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษทั โดยทั้งน้ีเม่ือไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผู ้

ถือหุน้ประจ าปี 2557 แลว้ บริษทัจะจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 21พฤษภาคม 2557 

ในปี 2557 เน่ืองจากบริษทัมีผลขาดทุนสุทธิ 8.31 ลา้นบาท เพราะมีกระแสเงินสดใชไ้ปจากการ

ด าเนินงาน สุทธิถึง 310.21 ลา้นบาท คณะกรรมการจึงมีความเห็นขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ให้งดการ

จ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน ปี 2557  

ในปี 2558 เน่ืองจากบริษทัมีผลขาดทุนสุทธิ 175.34 ล้านบาท มาจากการด าเนินงานของกิจการ 

คณะกรรมการจึงมีความเห็นขออนุมัติจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ให้งดการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการ

ด าเนินงาน ปี 2558 
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โครงสร้างการจัดการ 

โครงสร้างการจัดการ 
คณะกรรมการของบริษทัประกอบด้วย คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการตรวจสอบ โดย

คณะกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัประกอบด้วยผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีคุณสมบติัครบตามมาตรา 68 แห่ง
พระราชบญัญติับริษทัมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์วา่ดว้ยเร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ และ
ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัผูบ้ริหารของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์คณะกรรมการบริษทัมีรายช่ือดงัต่อไปน้ี 

 

คณะกรรมการบริษัท (Committee) 

รายช่ือคณะกรรมการบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ประกอบดว้ย 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 
1. นายวรีะชยั สุธีรชยั ประธานกรรมการ 

2. นายชูศกัด์ิ ยงวงศไ์พบูลย ์ กรรมการ 

3. นางสาวชนญัญา ยงวงศไ์พบูลย ์ กรรมการ 

4. นางเพญ็จนัทร์ ยงวงศไ์พบูลย ์ กรรมการ 

5.  นายพิบูลศกัด์ิ อรรถบวรพิศาล ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 

6. นางไทศิกา ไพรสงบ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 

7. เรือตรีหญิงสุรี บูรณธนิต กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 

โดยมี นางสาวศศิธร ลิมป์ปิยะชาติ  เป็นเลขานุการบริษทั แทน นางวนันารี ทิพยสุ์วรรณ 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับริษทั  ประกอบดว้ย 
1.นายชูศกัด์ิ  ยงวงศไ์พบูลย ์  
2.นางเพญ็จนัทร์  ยงวงศไ์พบูลย ์
3.นางสาวชนญัญา         ยงวงศไ์พบูลย ์
กรรมการสองในสามคนน้ีลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษทั 
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ขอบเขต อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษทัมีหนา้ท่ี และความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้นเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทั 

การก ากบัดูแลให้การบริหารจดัการเป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายท่ีก าหนดไว ้อนัก่อให้เกิดประโยชน์

สูงสุดแก่ผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย โดยใหอ้ยูใ่นกรอบของการมีจริยธรรมท่ีดี  

คณะกรรมการบริษทัมีหนา้ท่ีปฏิบติั  และรับผิดชอบในการจดัการบริษทั ให้ เป็นไปตามกฎหมาย 

วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบั ตลอดจนมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นท่ีชอบดว้ยกฎหมาย ดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต

และระมดัระวงั  รักษาผลประโยชน์ของบริษทั  เวน้แต่ในเร่ืองท่ีตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นก่อน

ด าเนินการ เช่น เร่ืองท่ีกฎหมายก าหนดให้ตอ้งไดรั้บมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น  การท ารายการเก่ียวโยงกนั และ

การซ้ือหรือขายสินทรัพยท่ี์ส าคญัตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือตามท่ีหน่วยงาน

ราชการอ่ืนๆ  ก าหนด เป็นตน้ ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัอาจมอบหมาย ให้กรรมการคนหน่ึง หรือบุคคลอ่ืน

ไปปฏิบติัการอยา่งหน่ึงอยา่งใดแทนคณะกรรมการบริษทัก็ได ้ พิจารณา และอนุมติักิจการอ่ืนๆ ท่ีส าคญั อนั

เก่ียวกบับริษทัหรือท่ีเห็นสมควรจะด าเนินกิจการนั้นๆ เพื่อใหเ้กิดประโยชน์แก่บริษทั 

เวน้แต่เร่ืองดงัต่อไปน้ี จะกระท าไดต่้อเม่ือไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นก่อน ทั้งน้ีก าหนดให้

รายการท่ีกรรมการหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืน

ใดกบับริษทัหรือบริษทัย่อย ให้กรรมการซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ือง

นั้น 

 เร่ืองท่ีกฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดม้ติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
 การท ารายการท่ีกรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายท่ีกฎหมาย หรือข้อก าหนดของตลาด

หลกัทรัพยร์ะบุใหต้อ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
 นอกจากนั้นในกรณีดงัต่อไปน้ีจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการและท่ี

ประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
- การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญั 
- การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืน หรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 
- การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญา เก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ี

ส าคญั การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทัหรือการรวมกิจการกบับุคคลอ่ืน
โดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 

- การแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบัของบริษทั 
- การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุน้กู ้การควบหรือเลิกบริษทั 
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- เร่ืองอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนด 
โดยปัจจุบนัคณะกรรมการบริษทัมีขอบเขต หนา้ท่ี และความรับผดิชอบ สรุปไดด้งัน้ี 

 จดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปี ภายใน 4 เดือนนบัแต่วนัส้ินสุดรอบ
ระยะเวลาบญัชีของบริษทั 

 จดัใหมี้การประชุมคณะกรรมการบริษทัอยา่งนอ้ย 3 เดือนต่อคร้ัง 
 จดัให้มีการท างบดุลและงบก าไรขาดทุนของบริษทั ณ วนัส้ินสุดรอบระยะเวลาบญัชีของบริษทั 

ซ่ึงผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ และน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาและอนุมติั 
 คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอ านาจให้กรรมการคนหน่ึงหรือหลายคน หรือบุคคลอ่ืนใด

ปฏิบัติการอย่างหน่ึงอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัทได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของ
คณะกรรมการบริษทั หรืออาจมอบอ านาจเพื่อให้บุคคลดงักล่าวมีอ านาจตามท่ีคณะกรรมการ
บริษทัเห็นสมควรและภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการบริษทัเห็นสมควร ซ่ึงคณะกรรมการ
บริษทัอาจยกเลิกเพิกถอนเปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขบุคคลท่ีไดรั้บมอบอ านาจหรืออ านาจนั้นๆ ได้
เม่ือเห็นสมควรทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัอาจมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริหารมีอ านาจ
หนา้ท่ีในการปฏิบติังานต่างๆ  โดยมีรายละเอียดการมอบอ านาจตามขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของ
คณะกรรมการบริหารซ่ึงการมอบอ านาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ านาจท่ีท าให้
คณะกรรมการบริหารสามารถพิจารณาและอนุมติัรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีส่วนไดเ้สีย
หรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีท ากบับริษทั หรือบริษทัย่อยยกเวน้เป็นการอนุมติั
รายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการบริษทัพิจารณาและอนุมติัไวแ้ลว้ 

 ก าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษทั ควบคุมก ากบัดูแลการ
บริหารและการจดัการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายท่ีไดรั้บมอบหมาย เวน้
แต่ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี  ท่ีคณะกรรมการบริษทัตอ้งไดรั้บมติอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นก่อนการ
ด าเนินการ อนัไดแ้ก่ เร่ืองท่ีกฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดรั้บมติอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้  

 พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกรรมการผูอ้  านวยการและ
คณะกรรมการอ่ืนตามความเหมาะสม 

 ติดตามผลการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอยา่งต่อเน่ือง 
 กรรมการจะตอ้งไม่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของ

บริษทั หรือเขา้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามญั หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ  ากดัความรับผิดในห้าง
หุ้นส่วนจ ากดั หรือเป็นกรรมการของบริษทัเอกชน หรือบริษทัอ่ืนท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพ
อย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั ไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือ
เพื่อประโยชน์ผูอ่ื้น เวน้แต่จะไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง 
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 กรรมการตอ้งแจง้ให้บริษทั ทราบโดยไม่ชกัชา้ หากมีส่วนไดเ้สียไม่วา่โดยตรงหรือโดยออ้มใน
สัญญาท่ีบริษทัท าข้ึน หรือมีการเปล่ียนแปลงจ านวนการถือหุน้หรือหุน้กูใ้นบริษทั หรือบริษทัใน
เครือ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ( Audit Committee ) 

รายช่ือคณะกรรมการตรวจสอบ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ประกอบดว้ย 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 
1. นายพิบูลศกัด์ิ อรรถบวรพิศาล ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 
2. นางไทศิกา ไพรสงบ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 
3. เรือตรีหญิงสุรี บูรณธนิต กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 

อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขต  อ านาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบตามท่ีไดรั้บมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษทั รวมทั้งการรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั  สรุปไดด้งัน้ี 

1. สอบทานรายงานทางการเงินอย่างถูกตอ้งและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกบั
ผูส้อบบญัชีภายนอกและผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบจดัท ารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและ
ประจ าปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผูส้อบบญัชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการ
ใด ๆ ท่ีเห็นวา่จ าเป็นและเป็นเร่ืองส าคญัในระหวา่งการตรวจสอบบญัชีของบริษทัก็ได ้

2. สอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีมีความเหมาะสมและมี
ประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกบัผูส้อบบญัชีภายนอกและผูต้รวจสอบภายในตลอดจนพิจารณา
ถึงความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจหลกัทรัพย ์

4. พิจารณาคดัเลือกและเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทั รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของ
ผูส้อบบญัชีโดยค านึงถึงความน่าเช่ือถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบ
ของส านกังานตรวจสอบบญัชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรท่ีไดรั้บมอบหมายให้ท าการ
ตรวจสอบบญัชีของบริษทัรวมถึงพิจารณาความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี และมีการประชุม
ร่วมกบัผูส้อบบญัชีอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วม 

5. พิจารณาการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัในกรณีท่ีเกิดรายการเก่ียวโยงหรือรายการท่ีอาจมีความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหมี้ความถูกตอ้งและครบถว้น 
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6. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ
ดว้ย เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเส่ียง ทบทวนการ ปฏิบติั
ตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผูบ้ริหาร ทบทวนร่วมกบัผูบ้ริหารของบริษทัในรายงานส าคญั ๆ 
ท่ีตอ้งเสนอต่อสาธารณชนตามท่ีกฎหมายก าหนด ไดแ้ก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่าย
บริหาร เป็นตน้ 

7. จดัท ารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของ
บริษัท ซ่ึงรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวควร
ประกอบดว้ยขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
- ความเห็นเก่ียวกบักระบวนการจดัท าและการเปิดเผยขอ้มูลในรายงานทางการเงินของบริษทั

ถึงความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือได ้
- ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั 
- เหตุผลท่ีเช่ือวา่ผูส้อบบญัชีของบริษทัเหมาะสมท่ีจะไดรั้บการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหน่ึง 
- ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนด

ของตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
- ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ี 
- รายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
- รายงานอ่ืนใดท่ีเห็นว่าผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและความ

รับผดิชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
8. รายงานการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษทัทราบเป็นประจ า

อยา่งนอ้ยไตรมาส ละ 1 คร้ัง 

9. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัท  มอบหมายด้วยความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทได้มีการก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการ

ตรวจสอบของบริษทั  ดงัต่อไปน้ี 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ  3    ปี 
 กรรมการตรวจสอบ   3    ปี 

ทั้งน้ี เม่ือครบวาระการด ารงต าแหน่งแลว้ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบท่ี

พน้จากต าแหน่งตามวาระอาจไดรั้บการแต่งตั้งใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งไดอี้ก 
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คณะกรรมการบริหาร (Executive Board of Director) 

รายช่ือคณะกรรมการบริหาร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ประกอบดว้ย 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 
1. นายชูศกัด์ิ ยงวงศไ์พบูลย ์ ประธานกรรมการบริหาร 
2. นางเพญ็จนัทร์ ยงวงศไ์พบูลย ์ กรรมการบริหาร 
3.  นางสาวชนญัญา ยงวงศไ์พบูลย ์ กรรมการบริหาร 

 

ขอบเขต อ านาจ หน้าทีข่องคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารมีขอบเขต หน้าท่ีและความรับผิดชอบการบริหารงานในเร่ืองเก่ียวกบัการ

ด าเนินงานตามปกติธุระและงานบริหารของบริษทั ก าหนดนโยบาย  แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการ

บริหารงาน และอ านาจการบริหารต่างๆ ของบริษทั หลกัเกณฑ์ในการด าเนินธุรกิจให้สอดคลอ้งกบัสภาพ

เศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติัและ/หรือให้ความเห็นชอบ รวมถึงการ

ตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงานของบริษทั ตามนโยบายท่ีก าหนด โดยปัจจุบนัคณะกรรมการบริหาร 

มีขอบเขต หนา้ท่ี และความรับผดิชอบ สรุปไดด้งัน้ี 

1. ก าหนดนโยบาย กลยทุธ์ โครงสร้างทางการเงิน และอ านาจการบริหารต่างๆ เพื่อใหส้อดคลอ้ง 
และสนบัสนุนต่อสภาวะเศรษฐกิจ 

2. พิจารณาใหค้วามเห็นต่อแผนการด าเนินธุรกิจและการจดัสรรงบประมาณประจ าปีตามท่ี
กรรมการผูจ้ดัการเสนอมา เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 

3. ก ากบัดูแลและติดตามผลการด าเนินงานของบริษทัใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
กบัภาวะของธุรกิจเพื่อประโยชน์ต่อการบริหารกิจการและการด าเนินธุรกิจของบริษทัใหเ้ป็นไป
ตามวตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบัของบริษทั 

4. ด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
5. มีอ านาจในการพิจารณาตดัสินใจด าเนินการกบัธนาคารในธุรกิจปกติของบริษทั เช่น การกูย้มื

เงิน รวมถึงการใหห้ลกัประกนัต่างๆ กบัธนาคาร เป็นตน้  
6.   มีอ านาจในการอนุมติัค่าใช้จ่ายเพื่อธุรกรรมตามปกติของบริษทั เช่น ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน และ

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร โดยมีวงเงินการอนุมติัรายการดงักล่าวต่อคร้ังไม่เกินกวา่รายการ
ละ 50 ลา้นบาท หรือตามวงเงินท่ีคณะกรรมการก าหนด 

7. จดัสรรเงินบ าเหน็จรางวลัซ่ึงไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัแลว้ แก่พนกังานหรือลูกจา้ง
ของบริษทั หรือบุคคลใดๆ ท่ีกระท ากิจการใหบ้ริษทั 
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ทั้งน้ีคณะกรรมการบริหารอาจมอบอ านาจหน้าท่ีให้พนกังานระดบับริหารของบริษทัมีอ านาจ

กระท าการในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือหลายเร่ืองตามท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควรได ้การมอบอ านาจ
ดงักล่าวขา้งตน้ คณะกรรมการบริหารจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดและระเบียบวาระต่าง ๆ ท่ีไดรั้บอนุมติั
จากคณะกรรมการบริษทัในแต่ละคร้ัง และตอ้งไม่อนุมติัรายการใด ๆ ท่ีตนเองหรือบุคคลท่ีอาจมีความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดกบับริษทั
และบริษทัย่อย และจะตอ้งน าเสนอรายการดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อให้คณะกรรมการบริษทั
พิจารณา 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัไดมี้การก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการบริหาร

ของบริษทั ดงัต่อไปน้ี 

 ประธานกรรมการบริหาร  3    ปี 
 กรรมการบริหาร    3    ปี 

 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  

รายช่ือคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558

ประกอบดว้ย 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 
1. นางเพญ็จนัทร์ ยงวงศไ์พบูลย ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ 
2. นางไทศิกา ไพรสงบ กรรมการ 
3. นางสาวชนญัญา ยงวงศไ์พบูลย ์ กรรมการ 

 

ขอบเขต อ านาจ หน้าทีข่องคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนฯ มีขอบเขต หนา้ท่ีสรุปไดด้งัน้ี 

1. ก าหนดนโยบาย และหลกัเกณฑ ์เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษทั ในเร่ืองดงัน้ี 
- วธีิการในการสรรหากรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ 

- วธีิการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนท่ีจ่ายใหแ้ก่คณะกรรมการบริษทัคณะ

กรรมการบริหารคณะกรรมการชุดยอ่ย และกรรมการผูจ้ดัการ  
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2. คดัเลือกและเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั พิจารณา
ดงัน้ี 
- กรรมการ 

- กรรมการในคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆท่ีไดรั้บมอบอ านาจ หนา้ท่ี และความรับผดิชอบ

โดยตรงจากคณะกรรมการบริษทัฯ 

-กรรมการผูจ้ดัการและรองกรรมการผูจ้ดัการ ส าหรับต าแหน่งรองกรรมการผูจ้ดัการ 

มอบหมายใหก้รรมการผูจ้ดัการพิจารณาเบ้ืองตน้เพื่อเสนอคณะกรรมการสรรหา ใหค้วาม

เห็นชอบและเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณา 

3. ดูแลใหค้ณะกรรมการบริษทั มีขนาดองคป์ระกอบท่ีเหมาะสมกบัองคก์ร รวมทั้งการ
ปรับเปล่ียนใหส้อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป 

4. ดูแลใหก้รรมการและกรรมการผูจ้ดัการ ไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัหนา้ท่ีและความ
รับผดิชอบท่ีไดรั้บหมอบหมาย 

5. ก าหนดแนวทาง น าเสนอ และใหค้วามเห็นชอบผลการประเมินการปฏิบติังานของกรรมการ
ผูอ้  านวยการเพื่อพิจารณาปรับค่าตอบแทนและการจ่ายเงินรางวลัจูงใจประจ าปี 

6. ติดตามการท าแผนสืบทอดต าแหน่งงาน ของต าแหน่ง กรรมการผูจ้ดัการและรองกรรมการ
ผูจ้ดัการเสนอคณะกรรมการบริษทั พิจารณาอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

7. รายงานผลการปฏิบติังานต่อคณะกรรมการบริษทัอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
8. ด าเนินการอ่ืนๆตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  

รายช่ือคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ประกอบดว้ยคณะกรรมการ

บริษทัและผูบ้ริหารดงัน้ี 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 
1. นายชูศกัด์ิ  ยงวงศไ์พบูลย ์ ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
2. นางไทศิกา ไพรสงบ กรรมการ 
3. นางเพญ็จนัทร์ ยงวงศไ์พบูลย ์ กรรมการ 
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ขอบเขต อ านาจ หน้าทีข่องคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีขอบเขต หนา้ท่ีสรุปไดด้งัน้ี 

1. ก ากบัดูแลใหห้น่วยงานต่างๆก าหนดแผนและด าเนินงานตามแผนการจดัการความเส่ียง 
2. ใหค้  าปรึกษา และอนุมติัหลกัการส าหรับการวางแผนบริหารความเส่ียงขององคก์ร และวาง

มาตรการในการควบคุมท่ีเหมาะสม 
3. รับผดิชอบในการประเมินความเส่ียง จดัท าและก ากบัดูแลการด าเนินการตามแผนการจดัการ

ความเส่ียงในระดบัองคก์ร 
4. เสนอเร่ืองแก่คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษทั ใหมี้การก าหนดทิศทาง วางกล

ยทุธ์บริหารความเส่ียง ก าหนดกรอบความเส่ียงท่ียอมรับได ้ เพื่อการพิจารณาทบทวน หรือ 
อนุมติั 

5. จดัใหมี้การประชุมทบทวนผลการด าเนินงานการบริหารความเส่ียงพร้อมทั้งรายงานผลแก่คณะ
กรรมการบริหารหรือคณะกรรมการบริษทั 

 

ผู้บริหาร 

รายช่ือผูบ้ริหารของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ประกอบดว้ย 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 
1. นายชูศกัด์ิ  ยงวงศไ์พบูลย ์ กรรมการผูจ้ดัการ 
2. นางเพญ็จนัทร์   ยงวงศไ์พบูลย ์ รองกรรมการผูจ้ดัการ 
3. นางสาวชนญัญา ยงวงศไ์พบูลย ์ กรรมการ 
4. นายชิดชนก โทม้ะวงศ ์ ผูช่้วยรองกรรมการผูจ้ดัการ/รักษาการ

ผูจ้ดัการโรงงาน 
5. นางวนันารี ทิพยสุ์วรรณ ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชี-การเงิน 

 

ขอบเขต อ านาจหน้าทีข่องกรรมการผู้จัดการ 

ขอบเขต หนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการผูจ้ดัการในการบริหารงานในเร่ืองเ ก่ียวกบัการ

ด าเนินงานตามปกติธุระและงานบริหารของบริษทั สรุปไดด้งัน้ี 

1. ให้มีอ านาจตดัสินใจในเร่ืองการด าเนินงานท่ีส าคญัของบริษทั โดยก าหนดขอบเขต ประเภท 
หรือขนาดของภารกิจ วตัถุประสงค ์แนวทางและนโยบายของบริษทัภายในขอบอ านาจท่ีไดรั้บ
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มอบหมาย รวมถึงการก ากบัดูแลการด าเนินงานโดยรวม ผลผลิต ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ และ
ตอ้งรับผดิชอบต่อคณะกรรมการ 

2. พิจารณาเร่ืองการจดัซ้ือจดัจา้ง โดยการจดัซ้ือวตัถุดิบในการผลิตคร้ังละจ านวนไม่เกิน 10,000 
ตนั หากเกินจากจ านวนท่ีสามารถอนุมติัให้น าเสนอเพื่อขออนุมติัต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารต่อไป ตลอดจนเร่ืองการลงทุนขยายงาน รวมถึงการซ้ือขายสินทรัพยถ์าวรของบริษทั 
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 

3. มีอ านาจกระท าการและแสดงตนเป็นตวัแทนของกิจการต่อบุคคลภายนอกในกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง
และเป็นประโยชน์ต่อกิจการ 

4. พิจารณาเร่ืองการระดมทุนของบริษทัเพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการ
บริษทัตามล าดบั 

5. อนุมติัการแต่งตั้งท่ีปรึกษาดา้นต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นต่อการด าเนินงานของกิจการ 
6. ด าเนินกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานโดยทัว่ไปของกิจการ 
7. พิจารณาอนุมติัแผนการปฏิบติัของแต่ละฝ่ายงานของบริษทั และพิจารณาอนุมติัค าขอจากฝ่าย

งานต่าง ๆ ของบริษทัท่ีเกินอ านาจสั่งการของฝ่ายงานนั้น 

ทั้งน้ี การมอบอ านาจดงักล่าวขา้งตน้ กรรมการผูจ้ดัการจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดและระเบียบ
วาระต่าง ๆ ท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัในแต่ละคร้ัง และตอ้งไม่อนุมติัรายการใด ๆ ท่ีตนเอง
หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใน
ลกัษณะอ่ืนใดกบับริษทัและบริษทัยอ่ย และจะตอ้งเปิดเผยรายการดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อให้
คณะกรรมการบริษทัพิจารณาการอ่ืนใดนอกเหนือจากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ กรรมการผูจ้ดัการไม่สามารถ
กระท าได ้เวน้แต่จะไดรั้บมอบหมายจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเป็นคราว ๆ ไป 
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ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงิน ในปี 2558 

 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2558 เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2558 ท่ีผา่นมา ท่ีประชุมผูถื้อหุน้

มีมติอนุมติัเงินค่าตอบแทน ของคณะกรรมการบริษทัในวงเงิน   4,000,000.- บาท ซ่ึงเป็นอตัราเดียวกนักบัปี 

2557 โดยบริษทัฯ ไดจ่้ายค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษทัท่ีมิใช่ผูบ้ริหาร 4 ท่านคือ 

หมายเหตุ : นายพิบูลศกัด์ิ อรรถบวรพิศาล เร่ิมเขา้รับต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบแทน พลต ารวจ

เอก จุมพล มัน่หมาย เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2558 และ นายชนาธิป  ไตรวุฒิ ไดล้าออกจากต าแหน่งกรรมการ 

เม่ือวนัท่ี 24 มิถุนายน 2558 

 คณะกรรมการของบริษทัอีก 3 ท่าน (ในปี 2557 ) และ 3 ท่าน (ในปี 2558) ไม่มีการจ่าย

ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ เน่ืองจากกรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นผูบ้ริหาร ดงันั้นจึงไดรั้บค่าตอบแทนใน

ฐานะผูบ้ริหาร รายละเอียดดงัน้ี 

         หน่วย : พนับาท 

รายละเอยีด                 ปี 2557 ปี 2558 

เงินเดือนและโบนัส เงินเดือนและโบนัส 

กรรมการบริษทั – ท่ีเป็นผูบ้ริหาร 
(ปี 57= 3 คน  ปี 58 = 3คน )  

6,741.25 5,653.50 

ผูบ้ริหาร (ปี 57= 1 คน  ปี 58 =3  คน ) 800 2,954.50 

รวม 7,541.25 8,608.00 

 ช่ือ-นามสกุล ค่าเบีย้ประชุม(บาท) 2557 ค่าเบีย้ประชุม(บาท) 2558 

1  พลต ารวจเอก จุมพล มัน่หมาย 480,000 60,000 
2 นายวรีะชยั     สุธีรชยั 480,000 480,000 
3 เรือตรีหญิงสุรี  บูรณธนิต 180,000 180,000 
4 นางไทศิกา     ไพรสงบ 180,000 180,000 
5 นายชนาธิป    ไตรวุฒิ 180,000 90,000 
6 นายพิบูลศกัด์ิ  อรรถบวรพิศาล - 270,000 
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ค่าตอบแทนอืน่ส าหรับกรรมการและผู้บริหาร 

 -  ไม่มี - 
 

บุคลากร 

จ านวนพนกังานทั้งหมดของบริษทั และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2558 มีจ  านวน

ทั้งส้ิน 325 คน และ 325 คน (ไม่รวมผูบ้ริหาร) ประกอบดว้ยพนกังานตามสายงานดงัน้ี 

ฝ่าย จ านวนพนักงานประจ า(คน) 2557 จ านวนพนักงานประจ า(คน) 2558 

1. ฝ่ายส านกังาน 103 123 
2. ฝ่ายโรงงาน 222 202 

 รวม 325 325 

ทั้งน้ีในระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมา บริษทัไม่มีขอ้พิพาทดา้นแรงงานใดๆ  

ค่าตอบแทนพนักงาน 

ค่าตอบแทนรวมของพนกังานท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหารของบริษทั และบริษทัยอ่ย (รวมเขา้ออกระหวา่ง
ปี) ในปี 2557 และ 2558 เป็นจ านวน 91.35 ลา้นบาท และ 95.39 ลา้นบาทตามล าดบั โดยเป็นค่าตอบแทน
ในรูปเงินเดือน โบนสั ค่าแรง ค่าล่วงเวลา ค่าครองชีพ และเงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

นโยบายการพฒันาบุคลากร  

บริษทัมีนโยบายในการพฒันาพนกังาน โดยมีการจดัอบรมภายใน และการส่งอบรมภายนอกอยา่ง
สม ่าเสมอ เพื่อเพิ่มศกัยภาพใหก้บัพนกังานของบริษทัใหมี้ความรู้ความสามารถเพิ่มข้ึนในทุกๆดา้น อีกทั้งยงั
มีระบบการถ่ายทอดงานแบบพี่เล้ียงใหก้บัพนกังานท่ีเพิ่งเขา้ท างานใหม่โดยให้พนกังานรุ่นเก่าเป็นพี่เล้ียงให้
พนกังานรุ่นใหม่ในการเรียนรู้งาน  ซ่ึงจะท าให้พนักงานของบริษทัสามารถปฏิบติัหน้าท่ีของตนไดอ้ย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งสามารถพฒันาองคก์รให้มีศกัยภาพในการแข่งขนัทั้งในระดบัประเทศ
และภูมิภาค  รวมทั้งมีนโยบายในการใหผ้ลตอบแทนกบัพนกังานในอตัราท่ีเหมาะสมเพื่อจูงใจและรักษาให้
พนกังานท างานกบับริษทัในระยะยาว รวมทั้งมีการจดัโครงการให้ผลตอบแทนแก่พนกังานท่ีแนะน าเพื่อน
พนกังานท่ียงัไม่เคยท างานกบับริษทัมาก่อนเพื่อสร้างแรงจูงใจในการแนะน าและชกัชวนเพื่อน ญาติพี่นอ้ง
มาปฏิบติังานใหบ้ริษทั 
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รายงานการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

คณะกรรมการบริษทั เอเซีย เมทลั  จ  ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ตระหนกัดีวา่การก ากบัดูแลกิจการ
ท่ีดีเป็นปัจจยัพื้นฐานส าคญัในการยกระดบัมาตรฐานการด าเนินงานของบริษทัให้เกิดความโปร่งใส เพิ่ม
ความน่าเช่ือถือให้แก่ผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน และผูเ้ก่ียวขอ้งทุกราย ตลอดจนเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขนัของกิจการ ดงันั้นคณะกรรมการบริษทัจึงได้จดัให้มีนโยบายเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการและ
จริยธรรมธุรกิจของบริษทัท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร สอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทั 
จดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และแนวคิดความรับผดิชอบต่อสังคมของธุรกิจเพื่อให้กรรมการ ผูบ้ริหาร 
และพนกังานของบริษทัไดย้ดึถือปฏิบติัภายใตน้โยบายการบริหารองคก์รท่ีดีมีความรับผิดชอบต่อผูเ้ก่ียวขอ้ง
ทางธุรกิจทั้งพนกังาน ลูกคา้และผูถื้อหุ้น ตลอดจนการเก้ือกูลสังคมอยา่งจริงจงั โดยมีหน่วยงานเลขานุการ
บริษทัซ่ึงเป็นหน่วยงานก ากับการปฏิบติังานท าหน้าท่ีดูแลให้บริษทั กรรมการ และผูบ้ริหารปฏิบติัให้
ถูกตอ้งตามกฎขอ้บงัคบัต่างๆ ของตลาดหลกัทรัพยฯ์  ก.ล.ต. พรบ.บริษทัมหาชน รวมทั้งกฎหมายอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง ซ่ึงในปัจจุบนับริษทัไดมี้การปฏิบติัตามหลกัการดงักล่าวดงัต่อไปน้ี 

 
หมวดที ่1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 
 
 1.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการ 

ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ไดก้ าหนดไวว้า่ ในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษทั ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
เลือกตั้งกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปน้ี  

(1) ผูถื้อหุน้คนหน่ีงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียงตามจ านวนหุน้ท่ีตนถือ 
(2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ ั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลาย

คนเป็นกรรมการได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
(3) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวน

กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบั
ถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ให้ผู ้
เป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 
นอกจากน้ีในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีท่ีผ่านมา บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นท่ีมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนสามารถเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
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1.2 สิทธิเกีย่วกบัการประชุมผู้ถือหุ้น  
 ก่อนวนัประชุม 
(1) บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นใชสิ้ทธิเสนอระเบียบวาระการประชุมและช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับ

การเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการบริษทัล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม 60 วนั โดยไดด้ าเนินการแจง้ถึง
หลกัเกณฑ์การเสนอดังกล่าวไวอ้ย่างละเอียดบนเว็บไซต์ของบริษทัท่ี www.asiametal.co.th 
และประกาศผ่านช่องทางการแจง้ข่าวของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยรวมทั้งได้จดัท า
แบบฟอร์มเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุมและช่ือ
บุคคลดงักล่าวอยา่งไรก็ตามในปี 2558 น้ี ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมและเสนอ
ช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการดงักล่าว 

(2) บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู ้ถือหุ้นท่ีก าหนดระเบียบวาระการประชุมและระบุ
ความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ พร้อมเอกสารประกอบวาระการประชุม ให้แก่ผูถื้อ
หุ้นล่วงหนา้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกวา่ 14 วนั ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้น  รวมทั้งน าเสนอขอ้มูล
ดงักล่าวทั้งหมดไวบ้นเวบ็ไซต์ของบริษทัในหัวขอ้ “ขอ้มูลส าหรับนกัลงทุน” เป็นระยะเวลา
ล่วงหนา้ 30 วนั ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้น ตามแนวทางของ AGM Checklists เพื่อเปิดโอกาสให้
ผูถื้อหุ้นมีเวลาศึกษาขอ้มูลประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนได้รับขอ้มูลดงักล่าวในรูปแบบ
เอกสาร  

(3) เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกในการประชุม ส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถมาเขา้ร่วมประชุม
ไดด้ว้ยตนเอง บริษทัไดแ้นบแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. และแบบ ค. ไปพร้อมกบัหนงัสือ
เชิญประชุม เพื่อให้ผูถื้อหุ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศสามารถมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นมาร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน หรือสามารถมอบอ านาจให้กรรมการอิสระท่ีบริษทั
แต่งตั้งใหเ้ป็นตวัแทนรับมอบฉนัทะ 

(4) นอกจากการส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผูถื้อหุ้นแล้ว เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการรับรู้
ข้อมูล บริษัทได้ด าเนินการลงโฆษณาบอกกล่าวเชิญประชุมผูถื้อหุ้นในหนังสือพิมพ์เป็น
ระยะเวลาติดต่อกัน 3 วนั และล่วงหน้า 3 วนั ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้น ตามข้อก าหนดของ
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 รวมทั้งเผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชุมไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัในหวัขอ้ “ขอ้มูลส าหรับนกัลงทุน” ดว้ย 

 
ในวนัประชุม 
(1) บริษทัได้อ านวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุ้นทั้งในเร่ืองของสถานท่ีจดัประชุมท่ีสะดวกต่อการ

เดินทาง  การเตรียมหนงัสือเชิญประชุมเผื่อส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีไม่ไดน้ าเอกสารมาดว้ย การจดัให้
มีจอรับภาพเพื่อรองรับการน าเสนอวาระต่างๆ เป็นรูปแบบของ PowerPoint ท าให้เกิดความ
สะดวกและความน่าสนใจในการพิจารณาแต่ละวาระและการจดัเตรียมไมโครโฟน เพื่อรองรับ
การเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิซกัถาม เสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ได้



รายงานประจ าปี 2558 36 

 

อย่างเหมาะสม  รวมทั้งการจดัโต๊ะรับลงทะเบียน (แบบ barcode)โดยมีเจา้หน้าท่ีปฏิบติังาน 
เพื่ออ านวยความสะดวกส าหรับการลงทะเบียนและการตรวจสอบเอกสาร 

(2) คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารได้ตระหนักถึง
ความส าคญัในการเขา้ร่วมประชุมและถือเป็นหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในเร่ืองดงักล่าว ท าให้
การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นในปีท่ีผ่านมานั้น มีคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริหาร และผูบ้ริหารท่ีมีอ านาจสูงสุดของฝ่ายการเงินและบญัชีเขา้ร่วมทั้งหมด
ยกเวน้ประธานกรรมการตรวจสอบท่ีติดภารกิจด่วน ไม่สามารถเดินทางมาร่วมประชุมได ้ 

(3) ก่อนเร่ิมการพิจารณาประเด็นต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม บริษทัไดก้ าหนดให้
เลขานุการบริษทัช้ีแจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนใน แต่ละวาระ รวมถึงการแจง้จ านวนผูถื้อ
หุน้ท่ีมาเขา้ร่วมประชุมและจ านวนหุน้ทั้งหมดท่ีมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(4) เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนัในการแสดงความคิดเห็น และซกัถามต่อคณะกรรมการ
บริษทั ในแต่ละวาระตามระเบียบวาระการประชุม 

 
ภายหลงัการประชุม 
(1) นอกจากการแจ้งมติท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจ าปีผ่านทางระบบข่าวสารของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้นั้น บริษทัยงัไดเ้ผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัเพื่อให้ผูถื้อ
หุน้สามารถตรวจสอบความถูกตอ้งของมติดงักล่าวได ้นอกจากน้ียงัเป็นช่องทางการรับรู้ขอ้มูล
ข่าวสารของผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถมาเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและนกัลงทุนอ่ืนๆ อีกดว้ย 

(2) บริษทัไดจ้ดัท ารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีและเผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั
ภายใน14 วนั นบัจากวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 

 
1.3 สิทธิในการได้รับเงินปันผล 

บริษทัมีการก าหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ของก าไรสุทธิภายหลงัการจดัสรรก าไรสุทธิดงักล่าวเป็นเงินทุนส ารองตามกฎหมาย ซ่ึงบริษทัจะตอ้งจดัสรร
ก าไรเป็นเงินทุนส ารองตามกฎหมายไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนท่ีช าระแลว้ ซ่ึงปัจจุบนับริษทั
ได้มีการกันเงินส ารองไวแ้ล้วจ านวน 55 ล้านบาท ครบจ านวนตามท่ีกฎหมายก าหนด และส าหรับผล
ประกอบการขาดทุน ปี 2558 คณะกรรมการบริษทัจึงมีมติขออนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีเพื่อ
งดจ่ายเงินปันผล)  

 
1.4 สิทธิในการรับข่าวสารข้อมูลของกจิการอย่างเพยีงพอ 

บริษทัได้ด าเนินการเผยแพร่ข่าวสารต่างๆ ท่ีส าคญั อาทิเช่น ผลการด าเนินงาน หรืองบการเงิน   
เป็นตน้ ผา่นทางระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย นอกจากน้ียงัไดเ้ผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซตข์อง
บริษทัในหัวขอ้ข่าวสารแจง้ตลาดหลกัทรัพยแ์ละบริษทัไดจ้ดัตั้งหน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์เพื่อท าหน้าท่ี
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ติดต่อส่ือสารกบันกัลงทุน นกัวิเคราะห์ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวขอ้ง โดยสามารถติดต่อ
ไดท่ี้หมายเลข  :  

 โทรศพัท ์ : 02383 4100 ต่อ 208,266 
 โทรสาร  : 02 383 4102 

 
หมวดที ่2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 
 

(1) การจดัท าหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี  2558 บริษทัไดด้ าเนินการปฏิบติัต่อผูถื้อ
หุน้ในประเทศและผูถื้อหุ้นต่างชาติอยา่งเท่าเทียมกนั โดยไดจ้ดัท าหนงัสือเชิญประชุมดงักล่าว
และเอกสารประกอบการพิจารณาวาระต่างๆ เป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

(2) บริษทัได้จดัท าหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และแบบ ค. เพื่อให้ผูถื้อหุ้นทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศท่ีไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมได้ สามารถมอบฉันทะให้แก่บุคคลอ่ืนหรือ
กรรมการอิสระท่ีบริษทัเสนอใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉนัทะมาเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
แทนตนไดแ้ละไดอ้ านวยความสะดวกโดยให้ผูถื้อหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนงัสือมอบฉนัทะ
ดงักล่าวไดจ้ากเวบ็ไซตข์องบริษทัล่วงหนา้ก่อนการประชุม 30 วนั 

(3) บริษทัจะไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่ไดแ้จง้ผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ 
(4) บริษทัก าหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหารตอ้งรายงานให้บริษทัทราบถึงการมีส่วนไดเ้สียของตน

หรือของบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็นส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการกิจการของ
บริษทัตามท่ีระบุไวใ้นมาตรา 89/14 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบั
ท่ี4) พ.ศ. 2551  และก าหนดให้มีการทบทวนการรายงานฯภายในเดือนกุมภาพนัธ์ ของทุกปี 
และ/หรือ ทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลงขอ้มูล โดยให้ส่งรายงานถึงฝ่ายเลขานุการบริษทั ภายใน 
7 วนัท าการ ทั้งน้ี ยงัไดข้ยายผลไปยงัพนกังานระดบัจดัการของบริษทัฯและบริษทัย่อย ตั้งแต่
ผูจ้ดัการแผนกข้ึนไป เพื่อให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษทั ท่ีอาจมีความ
ขดัแยง้ของผลประโยชน์และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยรวมได้ ทั้ งน้ี
กรรมการและผูบ้ริหารท่ีมีส่วนไดเ้สียกบัธุรกรรมท่ีท ากบับริษทั จะไม่มีส่วนร่วมในการตดัสิน
ในการท าธุรกรรมดงักล่าว 

(5) คณะกรรมการบริษทัไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการป้องกนัขอ้มูลภายในของบริษทัไปใช้
เพื่อประโยชน์ส่วนตนเป็นอยา่งยิ่ง จึงมีนโยบายให้มีการเก็บรักษาขอ้มูลซ่ึงยงัมิไดเ้ปิดเผยต่อ
ประชาชนไวเ้ป็นความลบั โดยก าหนดใหรั้บรู้เฉพาะผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งเท่านั้น 

 
ทั้งน้ี บริษทัไดแ้จง้ให้กรรมการและผูบ้ริหารทุกคนรับทราบถึงภาระหนา้ท่ีในการรายงานการถือ

ครองหลักทรัพย์ในบริษทัของตน รวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการ
เปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพย ์ต่อส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยฯ์ ตามมาตรา 59 และบทลงโทษ
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ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 แลว้ อีกทั้ง บริษทัไดห้้ามมิ
ให้กรรมการและผูบ้ริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดงักล่าว ท าการซ้ือ ขาย 
โอน หรือรับโอนหลกัทรัพยข์องบริษทัโดยใชข้อ้มูลภายในซ่ึงยงัมิไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชน  ส าหรับกรณีท่ี
กรรมการ ผูบ้ริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะท าการซ้ือ ขาย โอนหรือรับโอนหลกัทรัพย์
ของบริษทัท่ีไม่เขา้ข่ายกรณีขา้งตน้ให้รายงานต่อส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยทุ์กคร้ังท่ีท าการซ้ือ 
ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพยด์งักล่าวภายใน 3 วนันบัแต่วนัท่ีเกิดรายการข้ึน พร้อมทั้งส่งส าเนารายงาน
น้ีให้กบัเลขานุการบริษทัเพื่อเก็บเป็นหลกัฐานทุกคร้ัง ทั้งน้ี หากกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั 
น าขอ้มูลภายในของบริษทัไม่วา่จะเป็นเร่ืองใดๆ  ไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตนและการกระท าดงักล่าวก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่บริษทั บริษทัจะพิจารณาด าเนินการทางกฎหมายตามความเหมาะสมต่อไป 
 
หมวดที ่3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
 

บริษทัไดต้ระหนกัถึงสิทธิและความส าคญัของผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้งในส่วนของ ลูกคา้, พนกังาน, คู่
คา้, ผูถื้อหุน้หรือ     ผูล้งทุน, เจา้หน้ี, คู่แข่ง และให้ความส าคญักบัความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้มและสังคม 
ชุมชนท่ีบริษทัตั้งอยู ่รวมทั้งสังคม และภาครัฐ โดยบริษทัฯไดเ้พิ่มแนวปฏิบติัท่ีดี โดยการก าหนดนโยบายใน
เร่ือง หา้มผูบ้ริหารและพนกังาน น าซอฟแวร์ท่ีผิดกฎหมายมาใช ้และห้ามคดัลอกซอฟทแ์วร์ลิขสิทธ์ิ การไม่
เก่ียวขอ้งกบัการละเมิดสิทธิมนุษยชน การส่งเสริมให้พนกังานมีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและ
คุม้ค่า เอาใจใส่และปฏิบติังานดว้ยจิตส านึกถึงความปลอดภยัและค านึงถึงส่ิงแวดลอ้ม ส่งเสริมให้พนกังาน
และผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนและสังคม อย่างต่อเน่ือง โดยสามารถสรุปได้
ดงัต่อไปน้ี 

 
(1) ลูกคา้ ด้วยแนวคิดการยึดถือลูกคา้เป็นศูนยก์ลางท่ีบริษทัพร้อมให้บริการตอบสนองความ

ตอ้งการอยา่งครอบคลุมรอบดา้น  โดยการใหค้  าแนะน า แกปั้ญหา ช่วยเหลือในการจดัหาสินคา้  
สร้างสรรค์บริการรูปแบบใหม่ๆ คิดค้นทางเลือกท่ีหลากหลายแก่ลูกค้า  เพิ่มคุณค่าให้กับ
ผลิตภณัฑ์เหล็ก  ซ่ึงเป็นการเปล่ียนมุมมองใหม่ในการท าธุรกิจเหล็ก ภายใตร้ะบบการบริหาร
จดัการ ท่ีรองรับความตอ้งการอยา่งครบครัน ทั้งการผลิต เทคโนโลยีท่ีทนัสมยั การตรวจสอบ
คุณภาพผลิตภณัฑ์ การจดัส่งท่ีรวดเร็วตรงต่อเวลาสอดคล้องกบัแผนการผลิตของลูกคา้เพื่อ
สร้างความมัน่ใจและความสะดวกสบายแก่ลูกคา้ 
 

(2) พนกังาน   เน่ืองจากศกัยภาพของพนกังานเป็นหน่ึงในโครงสร้างส าคญัสูงสุดท่ีท าให้ทุก
ความคิดและทุกจินตนาการเป็นจริง ดงันั้นบริษทัจึงมุ่งมัน่ในการพฒันาคนของบริษทัให้เป็น
มืออาชีพ มีค่านิยมทั้งวิธีคิดและวิธีปฏิบติัท่ีมุ่งมัน่สู่ความส าเร็จ น่าเช่ือถือ และเป็นท่ีไวว้างใจ 
พร้อมตอบสนองทุกความต้องการ ขณะเดียวกันบริษัทยงัเน้นสร้างพนักงานให้มีความรู้ 
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ประสบการณ์ มีความเช่ียวชาญพร้อมให้ค  าปรึกษา และเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ ตลอดเวลา ด้วยการ
จดัการอบรมและพฒันาฝีมืออยา่งสม ่าเสมอ 
 

(3) คู่คา้  บริษทัมีนโยบายท่ีจะสร้างความสัมพนัธ์อนัดีต่อคู่คา้ รวมทั้งปฏิบติัต่อคู่คา้อยา่งเป็นธรรม 
เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้ และ/หรือขอ้ตกลงระหว่างกนั ทั้งน้ีก็เพื่อท่ีจะพฒันาและรักษา
สัมพนัธภาพใหย้ ัง่ยนืบนรากฐานแห่งผลประโยชน์ซ่ึงกนัและกนั 
 

(4) ผูถื้อหุ้น บริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะขยายการเติบโตของธุรกิจอยา่งต่อเน่ืองและย ัง่ยืนจนสามารถกา้วข้ึน
เป็นบริษทัชั้นน าในอุตสาหกรรมเหล็ก ถึงแมใ้นปีท่ีผา่นมาจะมีปัญหาทางเศรษฐกิจจากปัจจยั
หลายอยา่งก็ตาม ทั้งน้ีก็เพื่อสร้างความมัน่ใจและมูลค่าเพิ่มให้กบัผูถื้อหุ้นในระยะยาว รวมถึง
การจดัให้มีช่องทางให้ผูถื้อหุ้น/ ผูมี้ส่วนไดเ้สีย ติดต่อ/ ร้องเรียน ต่อกรรมการอิสระ และยงัได้
ก าหนดให้มีช่องทางการรับขอ้ร้องเรียนดา้นธรรมาภิบาลจากพนกังาน ผ่านเลขานุการบริษทั 
โดยน าเสนอรายงานดา้นธรรมาภิบาลต่อคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลเป็นรายไตร
มาส 

 
(5)  เจา้หน้ี  บริษทัปฏิบติัตามเง่ือนไขของการกู้ยืมเงินตามขอ้ตกลง และให้ขอ้มูลทางการเงินท่ี

ถูกตอ้งรวมทั้งมีการจ่ายช าระหน้ีตรงตามเวลาทุกคร้ัง 
 
(6) คู่แข่ง  บริษทัด าเนินธุรกิจตามกรอบกติกาการแข่งขนัท่ีเป็นธรรมและไม่ท าลายช่ือเสียงหรือ

ก่อใหเ้กิดความเสียหายโดยไม่ชอบต่อคู่แข่ง 
 
(7)  ชุมชนและสังคม คณะกรรมการบริษทัได้ให้ความส าคญักบัการพฒันาและรับผิดชอบต่อ

สังคม ควบคู่ไปกบัการด าเนินธุรกิจ ดว้ยส านึกดีว่าธุรกิจ จะด ารงอยู่ได ้ ตอ้งมีพื้นฐานมาจาก
สังคมและส่ิงแวดลอ้มท่ีเจริญเติบโตอยา่งมัน่คง จึงผลกัดนัให้เกิดกิจกรรมต่างๆ เพื่อการพฒันา
และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มในดา้นการผลิต  สภาพแวดลอ้มในการท างาน สถานท่ีท างานและ
ชุมชนรอบขา้ง การดูแลความปลอดภยั  การค านึงถึงสุขภาพกายและสุขภาพจิตของพนกังาน 
รวมทั้งการสร้างกิจกรรมเพื่อรับผดิชอบต่อสังคม  

  
(8)   ภาครัฐ บริษทับริษทัปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบ และขอ้ก าหนดต่างๆ ของภาครัฐ อย่าง

เคร่งครัด พร้อมทั้งให้ความร่วมมือในดา้นการให้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจของ
กิจการ และการร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามท่ีหน่วยงานของภาครัฐจดั 
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หมวดที ่4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
 
(1) คณะกรรมการบริษทัได้ดูแลให้มีการเปิดเผยขอ้มูลส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั ทั้งขอ้มูลทาง

การเงินท่ีตรวจสอบแล้วจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีเป็นอิสระซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานการ
บญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป และขอ้มูลท่ีไม่ใช่ขอ้มูลทางการเงิน เช่น ขอ้มูลค่าตอบแทนกรรมการ, 
จ  านวนคร้ังของกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม,ขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการชุดต่างๆ, 
ขอ้มูลการท ารายการระหวา่งกนั  และนโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษทั เป็นตน้   ตาม
ข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  อย่างถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา 
โปร่งใส เพื่อใหน้กัลงทุนและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายของบริษทั ไดรั้บสารสนเทศอยา่งเท่าเทียม
กนั โดยผา่นระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี
, รายงานประจ าปี และเวบ็ไซตข์องบริษทัท่ี www.asiametal.co.th รวมทั้งการแต่งตั้งเลขานุการ
บริษทัเพื่อเป็นผูด้  าเนินการจดัท าและเก็บรักษาขอ้มูลดงักล่าว และให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งต่อนัก
ลงทุน, ผูถื้อหุน้, นกัวเิคราะห์ และผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

 
(2) นโยบายค่าตอบแทนกรรมการได้ก าหนดไวอ้ย่างชดัเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ใน

ระดับเดียวกับอุตสาหกรรมเดียวกัน ซ่ึงได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการก าหนด
ค่าตอบแทนและได้ขออนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นแล้ว ทั้งน้ีรายละเอียดค่าตอบแทน
กรรมการและผูบ้ริหารไดเ้ปิดเผยไวใ้นหวัขอ้โครงสร้างการจดัการ  

 
หมวดที ่5 ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
 

1. โครงสร้างคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัท  ณ ส้ินปี 2558 มีจ  านวนทั้งหมด 7 ท่าน แบ่งเป็นกรรมอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบจ านวน 3 ท่าน ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดย
เป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถ, ประสบการณ์และทกัษะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของ
บริษทั โดยคณะกรรมการบริษทัได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นให้ด ารงต าแหน่ง
ดงักล่าว  ส าหรับรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งและขอบเขต หนา้ท่ี และความรับผิดชอบปรากฏอยูใ่น
หวัขอ้โครงสร้างและการจดัการ 

 
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล    ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดย
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระผูไ้ม่มีส่วนไดเ้สียและไม่มีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้ง
ใดๆ กบับริษทั, คณะกรรมการบริษทั, คณะกรรมการบริหาร, ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
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กับบุคคลดัง ท่ีได้กล่าวมา โดยคณะกรรมการตรวจสอบทั้ ง  3 ท่าน เป็นผู ้มีความรู้และ
ประสบการณ์เพียงพอท่ีจะท าหน้าท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน ส าหรับราย
รายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งและขอบเขต หน้าท่ี และความรับผิดชอบปรากฏอยูใ่นหัวขอ้โครงสร้าง
การจดัการ 

 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน   ประกอบดว้ยประธานกรรมการและกรรมการ
อีก 2 ท่าน รวมเป็น 3 ท่าน โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนทั้ง 3 ท่าน เป็นผูมี้
ความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะท าหนา้ท่ีในการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนฯ 

 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง   ประกอบดว้ยประธานกรรมการ และกรรมการอีก 2 ท่าน รวม
เป็น 3 ท่าน โดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียงทั้ง 3 ท่าน เป็นผูมี้ความรู้และประสบการณ์เพียง
พอท่ีจะท าหนา้ท่ีในการบริหารความเส่ียงและป้องกนัความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนได ้

 
คณะกรรมการบริหาร   ประกอบด้วยประธานกรรมการ และกรรมการอีก 2 ท่าน รวมเป็น 3 
ท่าน โดยคณะกรรมการบริหารของบริษัททั้ ง 3 ท่าน เป็นผู ้มีความรู้ความสามารถ และ
ประสบการณ์เพียงพอท่ีจะท าหนา้ท่ีในการบริหารบริษทัให้มีความมัง่คง กา้วหนา้ มีศกัยภาพใน
การแข่งขนักบับริษทัอ่ืนๆท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกนั 

 
2.  การก าหนดวาระกรรมการ 
ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ท่ี 13 ก าหนดให้ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการ

ออกจากต าแหน่งหน่ึงในสามและถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดย
จ านวนใกล้ท่ีสุดกับส่วนหน่ึงในสาม โดยให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจาก
ต าแหน่งและกรรมการท่ีจะออกตามวาระน้ีอาจไดรั้บเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได ้

 
3.  คุณสมบัติของกรรมการอสิระ 

คุณสมบติัของกรรมการอิสระของบริษทั ไดก้ าหนดข้ึนเท่ากบัขอ้ก าหนดขั้นต ่าของส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กล่าวคือ 

 
1. ตอ้งถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 5 ของทุนช าระแลว้ของบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือ

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีใหน้บัรวมหุน้ท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย 
 
2. เป็นกรรมการท่ีไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม บริษทั

ท่ีเก่ียวขอ้ง หรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั รวมทั้งไม่เป็นลูกจา้ง พนกังาน หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือน
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ประจ าจากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทท่ีเก่ียวข้อง หรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เช่น
กรรมการผูจ้ดัการของบริษัท ไม่สามารถเป็นกรรมการตรวจสอบได้เน่ืองจากกรรมการผูจ้ ัดการเป็น
ผูรั้บผดิชอบโดยตรงต่อการบริหารเป็นตน้ 

 
3. เป็นกรรมการท่ีไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนไดเ้สียไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งในดา้น

การเงินและการบริหารงานของบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัและ
รวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนไดเ้สียในลกัษณะขา้งตน้มาก่อนในระยะเวลา 1 ปี ก่อนไดรั้บการแต่งตั้ง
เป็นกรรมการตรวจสอบ เว ้นแต่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบเห็นว่า การเคยมี
ผลประโยชน์หรือส่วนไดเ้สียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการปฎิบติัหนา้ท่ีและการใหค้วามเห็นท่ีเป็นอิสระ 

 
4. เป็นกรรมการท่ีไม่ใช่เป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งหรือญาติสนิทของผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่

ของบริษทั 
 
5. เป็นกรรมการท่ีไม่ไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเป็นตวัแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ

บริษทัผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 
 
6. สามารถปฎิบติัหน้าท่ี แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฎิบติังานตามหน้าท่ี ท่ีไดรั้บ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั โดยไม่อยู่ภายใตก้ารควบคุมของผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของ
บริษทั รวมทั้งผูท่ี้เก่ียวขอ้งหรือญาติสนิทของบุคคลดงักล่าว 

นอกจากน้ีกรณีท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนหรือคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยไ์ดมี้ประกาศปรับปรุงหรือผอ่นปรนหลกัเกณฑคุ์ณสมบติักรรมการอิสระก็ใหถื้อปฏิบติัตามท่ีได้
ประกาศในภายหลงัต่อไป 

 
4. ภาวะผู้น าและวสัิยทัศน์ 
คณะกรรมการของบริษทัมีภาวะผูน้ า วิสัยทศัน์ และมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจ ก าหนด

นโยบายวางเป้าหมาย พฒันาแผนธุรกิจ และพิจารณางบประมาณ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุ้นและการ
เติบโตของบริษทัและมีการทบทวนแผนเป็นประจ าทุกปีเพื่อใหไ้ดต้ามเป้าหมายธุรกิจท่ีวางไว ้ 
 

5. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
เพื่อป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ คณะกรรมการไดดู้แลอย่างรอบคอบเม่ือเกิดรายการท่ี

อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รวมทั้งก าหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผูบ้ริหารและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
น าขอ้มูลภายในของบริษทัไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตนดงัน้ี 
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 รายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ : คณะกรรมการไดท้ราบถึงรายการท่ีมีความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์ รายการท่ีเก่ียวโยงกัน และได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกคร้ัง 
รวมทั้งมีการปฏิบติัตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพย ์โดยราคาและเง่ือนไขเสมือนท ารายการกบั
บุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis) และไดเ้ปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล/
ความจ าเป็น ไวใ้นรายงานประจ าปี และแบบ 56-1 ต่อไปในหวัขอ้รายการระหวา่งกนั  

 การดูแลเร่ืองการใชข้อ้มูลภายใน :  
คณะกรรมการก าหนดให้ผู ้บริหารรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ห้ามไม่ให้ผูบ้ริหารหรือหน่วยงานท่ีได้รับทราบขอ้มูลภายใน
เปิดเผยขอ้มูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลท่ีไม่มีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้ง  และไม่ซ้ือขายหลกัทรัพย์
ของบริษทัในช่วง 1 เดือน ก่อนท่ีงบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
 

6.จริยธรรมธุรกจิ 
 

บริษทัไดก้ าหนดขอ้พึงปฏิบติัเก่ียวกบัจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนกังาน 
เพื่อใหผู้เ้ก่ียวขอ้งยดึถือเป็นแนวทางในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามภารกิจของบริษทัดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต และ
เท่ียงธรรม ทั้งการปฏิบติัต่อบริษทั  ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม สาธารณชนและสังคม ซ่ึงบทบาทและหน้าท่ี
ดงักล่าวไดมี้การก าหนดไวใ้นขอบเขต อ านาจ หน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทั กรรมการผูจ้ดัการ รวมทั้ง
ขอ้บงัคบัในการท างานของบริษทัซ่ึงไดมี้การก าหนดบทลงโทษทางวินยัไวด้ว้ยและคณะกรรมการบริษทัฯ 
ไดป้รับปรุงนโยบายการก ากบัดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจฯ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแนวปฏิบติัท่ีดีดงัน้ี 

 
6.1 ก าหนดนโยบายเก่ียวกบัจ านวนบริษทัท่ีกรรมการแต่ละคนจะไปด ารงต าแหน่งกรรมการได ้

แต่ไม่ไดก้  าหนดจ านวนวาระการด ารงต าแหน่ง โดยกรรมการบริษทัฯ ทั้ง 8 คน ด ารงต าแหน่งกรรมการ
บริษทัจดทะเบียนไม่เกิน 5 บริษทั เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการ 

 
6.2 ก าหนดให้กรรมการผูจ้ดัการ สามารถไปด ารงต าแหน่งกรรมการท่ีบริษทัอ่ืนได้โดยต้อง

รายงานให้คณะกรรมการบริษทัฯ ทราบเป็นรายลกัษณ์อกัษร ภายใน 14 วนันบัตั้งแต่ทราบว่าตนเองจะไป
ด ารงต าแหน่ง หรือตอ้งแจง้ให้คณะกรรมการทราบก่อนการรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผูจ้ดัการ(ในกรณีท่ี
รับต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหม่) 

 
6.3 คณะกรรมการฯ ใหค้วามส าคญัในการแจง้ขอ้ร้องเรียน และขอ้เสนอแนะ  โดยเปิดโอกาสให้

พนกังานและผูส่้วนไดเ้สียมีช่องทางการร้องเรียน  การแสดงความเห็น เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงระบบ
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บริหารจดัการ    ส าหรับ การแจง้เบาะแสการกระท าผิดกฎหมาย โดยส่งจดหมายร้องเรียนผา่นเลขานุการ
บริษทัฯ 

 
6.4 คณะกรรมการบริษทัฯ ถือวา่ คู่มือ “จริยธรรมฯ” เป็นวนิยัอยา่งหน่ึง ซ่ึงกรรมการ ผูบ้ริหาร 

และพนกังานทุกคนตอ้งปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด การฝ่าฝืนไม่ปฏิบติัตาม ถือเป็นการท าผดิวนิยั ตาม
ระเบียบวา่ดว้ยการบริหารงานบุคคล 

 
6.5 คณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายเก่ียวกบัความขดัแยง้ของผลประโยชน์ไวใ้นคู่มือ

จริยธรรมฯ เพื่อป้องกนัการใชโ้อกาสแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน ดงัน้ี  
- ตอ้งไม่มีประวติัการกระท าผิดกฎระเบียบของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย/์ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
- ก าหนดใหป้ระธานกรรมการเป็นบุคคลคนละคนกบักรรมการผูจ้ดัการ โดยมีบทบาท 

อ านาจ และหนา้ท่ีท่ีแบ่งแยกออกจากกนัอยา่งชดัเจน 
- จดัให้มีการประชุมระหว่างกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร โดยไม่มีฝ่ายจดัการ เพื่อความ

อิสระในการแสดงความเห็นเพื่อพฒันาการบริหารจดัการของฝ่ายบริหาร 
- คณะกรรมการบริษทัฯจดัให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีครอบคลุมทั้งดา้นการเงิน การ

ปฏิบติังาน การด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  และระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 
รวมทั้งจดัให้มีการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมเพียงพอ ตลอดจนจดัให้มีกลไกลการ
ตรวจสอบและถ่วงดุลท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องรักษาและดูแลทรัพยสิ์น 
มีแผนกตรวจสอบภายใน ซ่ึงเป็นหน่วยงานอิสระท่ีรายงานตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบและธรรมาภิบาล และจดัท ารายงานคณะกรรมการตรวจสอบฯได้อย่างมี
คุณภาพ ประกอบด้วยข้อมูลส าคญัอย่างครบถ้วน และมีการก าหนดนโยบายบริหาร
ความเส่ียง ไวอ้ยา่งชดัเจน 

 
7. การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัมีคณะกรรมการทั้งส้ินจ านวน 7  ท่าน รายละเอียดเป็นดงัน้ี 

 
 กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร  3 ท่าน 
 กรรมการ    1 ท่าน 
 กรรมการตรวจสอบ   3 ท่าน 
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ดงันั้น บริษทัมีกรรมการท่ีเป็นอิสระทั้งหมด 3 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 42.86 ของกรรมการทั้งหมด 
อีกทั้งยงัจดัให้มีการประชุมร่วมกบัของกรรมการท่ีมิใช้เป็นผูบ้ริหารและฝ่ายจดัการเพื่อให้มีอิสระในการ
แสดงความคิดเห็นต่างๆไดอ้ยา่งเตม็ท่ี  

 

8. การรวมหรือแยกต าแหน่ง 
ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกนักบักรรมการผูจ้ดัการ แต่ประธานกรรมการ และกรรมการ

ผูจ้ดัการเป็นตวัแทนของกลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ซ่ึงถือหุน้เป็นร้อยละ 19.13 และ ร้อยละ 24.90 ตามล าดบั ของ
ทุนจดทะเบียนและช าระแล้ว อย่างไรก็ตามโครงสร้างคณะกรรมการของบริษทัประกอบด้วยกรรมการ
ตรวจสอบ 3 ท่าน ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน 

 

9. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
บริษทัไดก้ าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไวอ้ย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยมอบหมายให้

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผูพ้ิจารณา ซ่ึงค่าตอบแทนดงักล่าวไดแ้สดงไวใ้นหวัขอ้
โครงสร้างการจดัการเร่ืองการค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 
 

10.  การประชุมคณะกรรมการ 
บริษทัไดก้ าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการอยา่งสม ่าเสมอ (อยา่งนอ้ย 3 เดือนต่อคร้ัง) และมี

การประชุมพิเศษเพิ่มตามความจ าเป็น โดยมีการก าหนดวาระชดัเจน ล่วงหนา้ และมีวาระพิจารณาติดตามผล
การด าเนินงานเป็นประจ า โดยมีการจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสาร
ก่อนการประชุมเป็นระยะเวลาล่วงหน้า 7 วนัก่อนวนัประชุม เพื่อให้คณะกรรมการไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูล
อยา่งเพียงพอก่อนเขา้ร่วมประชุม รวมทั้งไดมี้การจดบนัทึกการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษร จดัเก็บรายงาน
การประชุมท่ีผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษทั พร้อมให้คณะกรรมการบริษทัและผูท่ี้เก่ียวข้อง
ตรวจสอบได ้ 
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โดยในปี 2558 ท่ีผา่นมา คณะกรรมการของบริษทั มีการประชุม 13 คร้ัง ดงัน้ี 
 

ช่ือ-สกุล จ านวนทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1. นายวรีะชยั สุธีรชยั 12/13 

2. นายชูศกัด์ิ ยงวงศไ์พบูลย ์ 13/13 

3. นางสาวชนญัญา ยงวงศไ์พบูลย ์ 9/13 

4. นางเพญ็จนัทร์ ยงวงศไ์พบูลย ์ 13/13 

5.  นายพิบูลศกัด์ิ อรรถบวรพิศาล 9/13 

6. นางไทศิกา ไพรสงบ 3/13 

7. เรือตรีหญิงสุรี บูรณธนิต 13/13 

8 พลต ารวจเอกจุมพล   มัน่หมาย 3/13 

9. นายธนกร ฤทธิบนัลือ 2/13 

10. นายชนาธิป ไตรวุฒิ 6/13 

หมายเหต:ุ วนัท่ี 24 มิถุนายน 2558 คุณชนาธิป  ไตรวฒิุ ไดล้าออกจากต าแหน่งกรรมการ  
วนัท่ี 23 เมษายน 2558 นายพิบูลศกัด์ิ อรรถบวรพิศาล เร่ิมเขา้รับต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ
แทน พลต ารวจเอก จุมพล มัน่หมาย  
วนัท่ี 23 เมษายน 2558 คุณชนญัญา ยงวงศไ์พบูลย ์เขา้รับต าแหน่งกรรมการต่อจากคุณธนกร  
ฤทธิบนัลือ ซ่ึงลาออกจากต าแหน่งกรรมการ ก่อนครบวาระท่ีจะส้ินสุดในรอบปี 2559  

 
11. คณะอนุกรรมการ 
ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล เข้าด ารง

ต าแหน่งเม่ือวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2547 เพื่อช่วยในการก ากบัดูแลกิจการของบริษทั โดยอ านาจและหนา้ท่ีของ
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามรายละเอียดในเร่ืองโครงสร้างการจดัการ ทั้งน้ีปัจจุบนัมีการแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการข้ึนเพื่อท าหน้าท่ีในการกลัน่กรอง และตรวจสอบรวมทั้งบริหารจดัการเร่ืองต่าง โดย
คณะอนุกรรมการคณะต่างๆมีการประชุมร่วมกนัอย่างนอ้ย 3 เดือนต่อคร้ังเพื่อพิจารณาเร่ืองต่างท่ีเกิดข้ึน
เพื่อใหท้นักบัการบริหารงานของบริษทั  
 

12. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 
บริษทัให้ความส าคญัต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดบับริหาร และระดบัปฏิบติังานเพื่อให้มี

ประสิทธิภาพ จึงไดก้ าหนดภาระหนา้ท่ี อ านาจการด าเนินการของผูป้ฏิบติังาน ผูบ้ริหาร ไวเ้ป็นลายลกัษณ์
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อกัษรอย่างชดัเจน มีการควบคุมดูแลการใชท้รัพยสิ์นของบริษทัให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหนา้ท่ี
ของผูป้ฏิบติังาน ผูติ้ดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกนั เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหวา่ง
กนัอยา่งเหมาะสมและมีการควบคุมภายในท่ีเก่ียวกบัระบบการเงิน โดยบริษทัไดจ้ดัให้มีระบบรายงานทาง
การเงินเสนอผูบ้ริหารตามสายงานท่ีรับผิดชอบ รวมถึงบริษทัจดัตั้งหน่วยตรวจสอบภายในเพื่อให้มัน่ใจว่า
การปฏิบติังานหลกัและกิจกรรมทางการเงินท่ีส าคญัของบริษทัไดด้ าเนินการตามแนวทางท่ีก าหนดและมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั (Compliance 
Control) และเพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถท าหนา้ท่ีตรวจสอบและถ่วงดุล
ได้อย่างเต็มท่ี คณะกรรมการจึงก าหนดให้หน่วยตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ และไดรั้บการประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบดว้ย และเพื่อให้การ
ตรวจสอบระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระมาก 

 

 13. รายงานของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินของบริษทัและงบการเงินรวมของบริษทัและ

บริษทัยอ่ย (ถา้มี) และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี ทั้งน้ีงบการเงินดงักล่าวจดัท าข้ึน
ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบติั
อยา่งสม ่าเสมอ และใชดุ้ลยพินิจอยา่งระมดัระวงัและประมาณการท่ีดีท่ีสุดในการจดัท า รวมทั้งมีการเปิดเผย
ขอ้มูลส าคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

คณะกรรมการไดจ้ดัใหมี้การด ารงรักษาไวซ่ึ้งระบบควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผล เพื่อใหม้ัน่ใจได้
อย่างมีเหตุผลว่าการบนัทึกข้อมูลทางบญัชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอท่ีจะด ารงรักษาไวซ่ึ้ง
ทรัพยสิ์น และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกนัไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการด าเนินการท่ีผิดปกติอย่างมี
สาระส าคญั 

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล  ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารเป็นผูดู้แล
รับผดิชอบเก่ียวกบัคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายในและมีการประชุมร่วมกบัผูส้อบ
บญัชีของบริษทั โดยไม่มีฝ่ายบริหารของบริษทัเขา้ร่วมประชุม เพื่อประเมินความเส่ียง ความเพียงพอของ
ขอ้มูลและระบบควบคุมภายใน 

ดงันั้น คณะกรรมการจึงมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษทัโดยรวมอยู่ในระดบัท่ีน่า
พอใจและสามารถสร้างความเช่ือมัน่อยา่งมีเหตุผลต่อความเช่ือถือไดข้องงบการเงินของบริษทั 

 

14. ความสัมพนัธ์กบัผู้ลงทุน 
คณะกรรมการบริษทัตระหนักดีว่าขอ้มูลของบริษทัทั้งท่ีเก่ียวกบัการเงินและท่ีไม่ใช่การเงิน ล้วนมีผลต่อ

กระบวนการตดัสินใจของผูล้งทุนและผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียของบริษทั จึงไดก้ าชบัให้ฝ่ายบริหารด าเนินการ

ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลท่ีครบถว้น ตรงต่อความเป็นจริง เช่ือถือได ้สม ่าเสมอ และทนัเวลา ซ่ึง
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ฝ่ายบริหารของบริษทัได้ให้ความส าคญัและจะยึดถือปฏิบติัไปโดยตลอด ในส่วนของงานด้านผูล้งทุน

สัมพนัธ์นั้น ปัจจุบนับริษทัมีหน่วยงานท่ีดูแลรับผิดชอบคือหน่วยงานเลขานุการบริษทั ร่วมกบั อ านวยการ

ฝ่ายบญัชีและการเงิน ท าหนา้ท่ีติดต่อส่ือสารกบัผูล้งทุนสถาบนั ผูถื้อหุ้น รวมทั้งนกัวิเคราะห์และภาครัฐท่ี

เก่ียวขอ้งเพื่อจะไดส่้งขอ้มูลไดท้นัตามเวลา 



รายงานประจ าปี 2558 49 

 

กิจกรรมขององค์กรเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม  

Corporate Social Responsibility 
 

บริษัทฯ ได้ให้ความส าคญักบัองค์กร และการมีส่วนร่วมต่อสงัคม ในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น การ
มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรพนักงานเป็นประจ าทุกปี การมอบทุนการศึกษาให้กับสถานศึกษา 
ระดบัประถม และระดบัมธัยมในเขตชุมชน  อีกทัง้ร่วมกบัหน่วยงานรัฐในการส่งเสริมให้พนกังานร่วมกัน
บริจาคสิ่งของและอ่ืนๆให้กบับคุคลท่ีด้อยโอกาสซึ่งเป็นการเสริมสร้างกิจกรรมร่วมกนัระหว่างอตุสาหกรรม
กบัชมุชน ให้อยูร่่วมกนัอยา่งอบอุน่และสร้างสรรค์ 

 
โครงการเพื่อสังคม/ชุมชน 
บริษัทได้ร่วมมือกบัโรงเรียนในแหล่งชมุชน จดัมอบทนุการศึกษาให้กบันกัเรียนในชมุชนท่ีศกึษา

ในโรงเรียนในระดบัประถม และโรงเรียนระดบัมธัยม ด้วยตระหนกัดีว่าเยาวชนคือทรัพยากรท่ีส าคญัของ
ประเทศในอนาคต จึงควรส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และการพฒันาทกัษะในด้านตา่งๆ โดยในปี 2558  มี
กิจกรรมดงันี ้
 

- ร่วมสนบัสนนุของรางวลัมลูคา่และมอบทนุการศกึษาในกิจกรรมวนัเดก็ โรงเรียนวดัหนาม

แดง (เขียวอทุิศ) โดยให้เดก็ได้มีโอกาสแสดงออกในการเข้าร่วมกิจกรรมท่ีสนกุสนานพร้อม

สอดแทรกสาระความรู้ไปพร้อมกนั  

- บริจาคเงินสบทบทนุกิจการกองทนุสวสัดกิารชมุชนุ ต าบลสระส่ีเหล่ียม เพ่ือชว่ยเหลือด้าน

การจดัสวสัดกิารเป็นจ านวนเงิน 50,000 บาท 

- “โครงการปันน า้ใจให้น้อง”ทางทีมผู้ บริหารและพนักงาน
ร่วมกนับริจาคสิ่งของ/เคร่ืองใช้ ท่ีไม่ใช้แล้ว เช่นเสือ้ผ้า ของ
เลน่เดก็ หนงัสือ เคร่ืองอปุโภค/บริโภค รวมถึงบริจาคเงินสบ
ทบทนุการศกึษาส าหรับเดก็ก าพร้าบ้านนกขมิน้  
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โครงการเพื่อพนักงาน 
 
บริษัทให้ความส าคัญต่อสุขภาพของพนักงานเป็นอย่างยิ่ง  เพราะพนักงานทุกคนเป็นผู้ ท่ีมี

ความส าคญัในการขบัเคล่ือนธุรกิจให้เติบโตอย่างยัง่ยืนและมีคณุภาพ บริษัทจึงจดัให้มีการตรวจสุขภาพ
ประจ าปี และมีการให้ค าแนะน าในการดแูลสขุภาพโดยแพทย์และพยาบาล 

 
 บริษัทได้จดัให้พนกังานได้ร่วมกิจกรรมในการเข้ารับการอบรมเร่ืองอคัคีภยั และภยัอ่ืนๆโดยมี

การซ้อมการดบัเพลิงการอพยพหนีเ้พลิงประจ าปี ทกุๆ ปี ซึง่ในปี 2558 ได้มีการจดัทัง้ส านกังานใหญ่และ
ส านกังานสาขาท่ีพนสันิคม เพ่ือให้พนกังานมีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองชีวอนามยัซึง่ท าให้พนกังานท่ีได้เข้า
รับการอบรมสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัได้ไมว่่าจะใน
สถานท่ีท างาน บ้าน และตามชมุชนุท่ีอาศยัอยู่ 
 
กิจกรรม ป่ันจักรยาน 
บริษัทมีความมุง่มัน่ในเร่ืองสขุภาพของพนกังานท่ีดีขึน้  โดยมี

กิจกรรมป่ันจกัรยาน  ซึง่สอดคล้องกบันโยบายของรัฐบาล ปี 

2558  

กิจกรรม 5 ส. 

บริษัทเล็งเห็นความส าคญั  สถานท่ีท างานสะอาด เพิ่มประสิทธิภาพใน

การท างานให้ดีขึน้   

 

โครงการเพื่อสิ่งแวดล้อม 

คณะกรรมการ บริษัท เอเซยี เมทลั จ ากดั (มหาชน) ตระหนกัถงึความส าคญัในการมี

สว่นร่วมพฒันาสงัคม ชมุชน และสิง่แวดล้อม ควบคูก่นัไป โดยเฉพาะเร่ืองการฟืน้ฟู

ทรัพยากรด้านป่าไม้และระบบนิเวศน์ ดงันัน้ปี 2558 ทางบริษัทจึงมีนโยบายเก่ียวกบั 

การทอ่งเที่ยวเชิงอนรัุกษ์ปลกูป่าชายเลน ที่ต าบลคลองโคลน จงัหวดัสมทุรสาคร 

เพื่อให้พนกังานได้ท ากิจกรรมร่วมกนัอีกทัง้ยงัเป็นการอนรัุกษ์ธรรมชาติสิง่แวดล้อมให้

คงอยูอ่ยา่งยัง่ยืนตอ่ไป 
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สรุปรายการระหวา่งกนัของบริษทั บริษทัยอ่ย และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งหรือกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนในปี 2558 

รายการ ลักษณะความสัมพนัธ์ ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ

(ล้านบาท) 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ทวีโชค 

พาณิช จ ากดั 

นายพรเทพ โยธินอปุไมย นาง

แสงจนัทร์ ล ีและนางวชัรี โยธิน

อปุไมย ทัง้สามคนเป็น

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามและ

ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ทวีโชค 

พาณิช จ ากดั เป็นพ่ีน้องและ

มารดาของนางเพ็ญจนัทร์ ยง

วงศ์ไพบลูย์ ซึง่เป็นกรรมการ

และเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท 

บริษัทจ าหนา่ยสนิค้าเหลก็ให้

บริษัท ทวีโชค พาณิช จ ากดั 

3.50 - เป็นการขายสนิค้าเหลก็และให้บริการรับจ้างตดั สลติ ซึง่เป็นการค้าปกติ 

โดยราคาที่บริษัทขายสนิค้าเหลก็และให้บริการรับจ้างตดั สลติ กบับริษัท 

ทวีโชค พาณิช จ ากดั เป็นการขายในราคาตลาดและเป็นราคาเทียบเคียงได้

กบัการขายให้บคุคลภายนอก 
ประกอบธุรกิจ ค้าปลกี

เหลก็แผน่รีดร้อน 

ซึง่มยีอดคงค้าง ณ สิน้ปี เทา่กบั 0.08 

บริษัทซือ้สนิค้าเหลก็จากบริษัท 

ทวีโชค พาณิช จ ากดั และรายได้

อื่นๆ 

7.20 -  เป็นการซือ้สนิค้าเหลก็แผน่ขนาดที่มคีวามหนาเพื่อรวบรวมให้กบัลกูค้า 

โดยราคาที่บริษัทซือ้สนิค้าเหลก็ กบับริษัท ทวีโชค พาณิช จ ากดั เป็นการ

ซือ้ในราคาตลาดและเป็นราคาเทยีบเคียงได้กบัการขายให้บคุคลภายนอก

ซึง่เป็นการค้าปกติ 

ซึง่มยีอดคงค้าง ณ สิน้ปี เทา่กบั 1.10 

 

 

- คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ได้พิจารณาการท ารายการ

ดงักลา่วข้างต้นแล้วเห็นวา่การท ารายการ เป็นการท ารายการท่ี

สมเหตสุมผลเพื่อเกิดประโยชน์สงูสดุแก่บริษัท ราคาที่บริษัทซือ้-ขายสนิค้า 

เป็นราคาเทียบเคียงได้กบัท่ีซือ้-ขายสนิค้ากบับคุคลภายนอก 

สรุปรายการระหว่างกันของบริษัท ส าหรับปี 2558 

กัน 
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รายการ ลักษณะความสัมพนัธ์ ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ

(ล้านบาท) 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท เพิ่มชัย พาณิช 

จ ากัด 

คณุวีระชยั สธีุรชยัเป็นผู้ ถือ

หุ้นของบริษัท เพิ่มชยัพาณิช 

จ ากดั เป็นน้าขายของเป็นน้า

นายชศูกัดิ์ ยงวงศ์ไพบลูย์ ซึง่

เป็นกรรมการและเป็นผู้ ถือหุ้น

ใหญ่ของบริษัท 

บริษัทจ าหนา่ยสนิค้า

เหลก็ให้บริษัท เพิ่มชยั

พาณิช จ ากดั 

-0- - ลกัษณะธุรกรรมเป็นการขายสนิค้าเหลก็และให้บริการรับจ้างตดั สลติ ซึง่เป็น

การค้าปกติ โดยราคาที่บริษัทขายสนิค้าเหลก็และให้บริการรับจ้างตดั สลติ กบั

บริษัท เพิ่มชยัพาณิช จ ากดัเป็นการขายในราคาตลาดและเป็นราคาเทียบเคียงได้

กบัการขายให้บคุคลภายนอก 

ประกอบธุรกิจ ค้าเหลก็

แผน่ชัน้สอง 

ซึง่มยีอดคงค้าง ณ สิน้ปี 

เทา่กบั 

-0- - เนื่องจากไมม่ีธุรกรรมดงักลา่วในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิ

บาล จึงไมม่คีวามเห็น 

บริษัท เพิ่มสนิ สตีล

เวิคส์ จ ากัด (มหาชน) 
กลุม่พี่น้องตระกลูยงวงศ์

ไพบลูย์เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของ

บริษัท เพิ่มสนิ สตีลเวิคส์ 

จ ากดั (มหาชน) ซึง่เป็น

กรรมการและเป็นผู้ ถือหุ้น

ใหญ่ของบริษัท 

บริษัทซือ้สนิค้าเหลก็จาก

บริษัท เพิ่มสนิ สตีลเวิคส์ 

จ ากดั (มหาชน) 

76.68 - เป็นการซือ้เหลก็แผน่รีดเย็น ซึง่เป็นการค้าปกติ โดยราคาที่บริษัทซือ้เหลก็แผน่รีด

เย็น กบับริษัท เพิม่สนิ สตีลเวคส ์จ ากดั (มหาชน) เป็นการซือ้ในราคาตลาดและเป็น

ราคาเทียบเคียงได้กบัการซือ้จากบคุคลภายนอก 

ประกอบธุรกิจ ค้าเหลก็

รีดเย็น และศนูย์บริการ

เหลก็รีดเย็น 

ซึง่มยีอดคงค้าง ณ สิน้ปี 

เทา่กบั 

2.83 - คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ได้พิจารณาการท ารายการดงักลา่ว

ข้างต้นแล้วเห็นวา่การท ารายการนี ้เป็นการท ารายการท่ีสมเหตสุมผลเพื่อเกิด

ประโยชน์สงูสดุแก่บริษัท ราคาทีบ่ริษัทซือ้-ขายสนิค้า เป็นราคาเทยีบเคียงได้กบัท่ี

ซือ้-ขายสนิค้ากบับคุคลภายนอก 
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รายการ ลักษณะความสัมพนัธ์ ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ

(ล้านบาท) 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท จีเจ สตีล จ ากดั 

(มหาชน)  

คณุชนาธิป ไตรวฒุิ เป็น

กรรมการของบริษัท จีเจ สตีล 

จ ากดั (มหาชน) และ

กรรมการของบริษัท 

บริษัทซือ้เหลก็แผน่รีด

ร้อนชนิดม้วนจากบริษัท 

จีเจ สตีล จ ากดั (มหาชน)  

192.26 

 

- เป็นการซือ้เหลก็แผน่รีดร้อนชนดิม้วน ซึง่เป็นการค้าปกติ โดยราคาที่บริษัทซือ้

เหลก็แผน่รีดร้อนชนิดม้วน กบับริษัท จีเจ สตีล จ ากดั (มหาชน) เป็นการซือ้ในราคา

ตลาดและเป็นราคาเทียบเคียงได้กบัการซือ้จากบคุคลภายนอก 

ประกอบธุรกิจ ผลติและ

จ าหนา่ยเหลก็แผน่รีด

ร้อนชนิดม้วน 

มียอดคงค้าง ณ สิน้ปี 

เทา่กบั 
-0- 

 

-  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการท ารายการดงักลา่วข้างต้นแล้วเห็นวา่

การท ารายการนี ้เป็นการท ารายการท่ีสมเหตสุมผลเพื่อเกิดประโยชน์สงูสดุแก่

บริษัท ราคาที่บริษัทซือ้เหลก็แผน่รีดร้อนชนิดม้วนดงักลา่ว เป็นราคาเทยีบเคยีงได้

กบัท่ีซือ้กบับคุคลภายนอก 

บริษัท จี สตลี จ ากดั 

(มหาชน)  
คณุหญิงปัทมา ลสีวสัดิ์

ตระกลู เป็นกรรมการ และผู้

ถือหุ้นของบริษัท     จี สตีล 

จ ากดั ผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท  

บริษัทซือ้เหลก็แผน่รีด

ร้อนชนิดม้วนจากบริษัท  

จี สตีล จ ากดั (มหาชน)  

450.25 

 

- เป็นการซือ้เหลก็แผน่รีดร้อนชนดิม้วน ซึง่เป็นการค้าปกติ โดยราคาที่บริษัทซือ้

เหลก็แผน่รีดร้อนชนิดม้วน กบับริษัท จีสตีล จ ากดั (มหาชน) เป็นการซือ้ในราคา

ตลาดและเป็นราคาเทียบเคียงได้กบัการซือ้จากบคุคลภายนอก 

ประกอบธุรกิจ ผลติและ

จ าหนา่ยเหลก็แผน่รีด

ร้อนชนิดม้วน 

มียอดคงค้าง ณ สิน้ปี 

เทา่กบั 

-0- -  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการท ารายการดงักลา่วข้างต้นแล้วเห็นวา่

การท ารายการนี ้เป็นการท ารายการท่ีเป็นการค้าปกติ ราคาที่บริษัทซือ้เหลก็แผน่รีด

ร้อนชนิดม้วนดงักลา่ว เป็นราคาเทียบเคียงได้กบัท่ีซือ้กบับคุคลากรภายนอก 
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รายการ ลักษณะความสัมพนัธ์ ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ

(ล้านบาท) 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท เต๋อหลง (ไทย

แลนด์) จ ากดั 

คณุวินท์ สธีุรชยั เป็น

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม

และผู้ ถือหุ้นของบริษัท เตอ๋ห

ลง (ไทยแลนด์) จ ากดั เป็นพ่ี

น้องของนายชศูกัดิ์  ยงวงศ์

ไพบลูย์ ซึง่เป็นกรรมการและ

เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท 

บริษัทจ าหนา่ยสนิค้า

เหลก็ให้บริษัท เตอ๋หลง 

(ไทยแลนด์) จ ากดั 

358.55 - เป็นการขายสนิค้า Slab และให้บริการรับจ้างผลติเหลก็ม้วน ซึง่เป็นการค้าปกติ 

โดยราคาที่บริษัทขายสนิค้าเหลก็และให้บริการรับจ้างผลติเหลก็ กบับริษัท เตอ๋หลง 

(ไทยแลนด์) จ ากดั เป็นการขายในราคาตลาดและเป็นราคาเทยีบเคียงได้กบัการ

ขายให้บคุคลภายนอก 
ประกอบธุรกิจ ผลติและ

จ าหนา่ยเหลก็ม้วนรีด

ร้อนหน้าแคบ 

ซึง่มยีอดคงค้าง ณ สิน้ปี 

เทา่กบั 

253.41 

  เงินทดรองจา่ยคา่สนิค้า 230.09 

  บริษัทซือ้เหลก็แผน่รีด

ร้อนชนิดม้วนจากบริษัท 

เตอ๋หลง (ไทยแลนด์) 

จ ากดั 

311.58 -  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการท ารายการดงักลา่วข้างต้นแล้วเห็นวา่

การท ารายการนี ้เป็นการท ารายการท่ีเป็นการค้าปกติ ราคาที่บริษัทซือ้เหลก็แผน่รีด

ร้อนชนิดม้วนดงักลา่ว เป็นราคาเทียบเคียงได้กบัท่ีซือ้กบับคุคลากรภายนอก 

  ซึง่มยีอดคงค้าง ณ สิน้ปี 

เทา่กบั 

182.62 
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นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนั 

ในอนาคตหากบริษัทมีความจ าเป็นต้องท ารายการระหว่างกนักบับคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์
กบับริษัท บริษัทมีนโยบายที่จะก าหนดเง่ือนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลกัษณะการด าเนินการค้าปกติและเป็นราคาตลาดซึ่ง
สามารถเปรียบเทียบได้กบัราคาที่เกิดขึน้กบับคุคลภายนอก ทัง้นีบ้ริษัทจะได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบญัชี
ของบริษัทหรือผู้ เช่ียวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตสุมผล
ของการท ารายการด้วย 

รายการระหว่างกนัที่อาจเกิดขึน้ในอนาคตนัน้ กรรมการจะต้องปฏิบตัิตามระเบียบต่างๆ ที่ได้ก าหนดขึน้และ

กรรมการจะต้องไม่อนมุตัิรายการใดๆ ที่ตนหรือบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ในลกัษณะอื่นใดกบับริษัท 

และจะต้องเปิดเผยรายการดงักลา่วต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่งบริษัทจะต้องปฏิบตัิ

ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรือข้อก าหนดของตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบตัิตามข้อก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูการท ารายการเก่ียวโยงกนั 

และการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 
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รายละเอียดกรรมการและผู้บริหาร 

ชื่อ-นามสกุล 

ต าแหน่ง 

อาย ุ

(ปี) 
คุณวุฒกิารศึกษา 

สัดส่วนการถอื

หุ้นในบริษัท 

(%) 

ความสัมพนัธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

ประวัติการท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและสถานที่ 

1. นายวีระชยั สธีุรชยั 

ประธานบริษัทและ 

ประธานกรรมการ 

65 ปริญญาโท สาขาวชิารัฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

MINI MBA มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ปริญญาตรี  

RCA INSTITUTE OF TECHNOLOGY  

NEWYORK U.S.A. 

ผา่นการอบรม Director Accreditation 

Program (DAP) รุ่นท่ี 15/2004 เมื่อวนัท่ี 

18 พฤษภาคม 2547 จากสมาคมสง่เสริม

สถาบนักรรมการบริษัทไทย 

9.67 น้าชายของ 

นายชศูกัดิ์ ยงวงศ์

ไพบลูย์ 

2552 – ปัจจบุนั              

 

2531 - ปัจจบุนั 

                    

2537 – ปัจจบุนั 

                    

2519 - ปัจจบุนั 

ประธานบริษัทและประธานกรรมการ 

บริษัท เอเซยี เมทลั จ ากดั (มหาชน) 

กรรมการผู้จดัการ บริษัท คอสโม แลนด์ แอนด์ 

เฮ้าส์ จ ากดั 

กรรมการผู้จดัการ บริษัท คอสโม พร็อพเพอร์ตี ้

แมเนจเม้นท์ จ ากดั 

กรรมการผู้จดัการ  บริษัท สนิธีรชยั จ ากดั 
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ชื่อ-นามสกุล 

ต าแหน่ง 

อาย ุ

(ปี) 
คุณวุฒกิารศึกษา 

สัดส่วนการถอื

หุ้นในบริษัท 

(%) 

ความสัมพนัธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

ประวัติการท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและสถานที่ 

 

2. นายชศูกัดิ์  ยงวงศ์ไพบลูย์ 

กรรมการผู้จดัการและ 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

53 ปริญญาตรี 

อสัสมัชญับริหารธุรกิจ 

ผา่นการอบรม Director Accreditation 

Program (DAP) รุ่นท่ี 15/2004 เมื่อวนัท่ี 

18 พฤษภาคม 2547 และการอบรม 

Director Certification Program (DCP) 

รุ่นท่ี 46/2004 เมื่อวนัท่ี 25 สงิหาคม 2547 

จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ

บริษัทไทย 

15.98 สามีของ 

นางเพ็ญจนัทร์ 

2536 – ปัจจบุนั 

 

2546 - ปัจจบุนั 

2558 – ปัจจบุนั 

2558 – ปัจจบุนั 

กรรมการผู้จดัการ 

บริษัท เอเซยี เมทลั จ ากดั (มหาชน) 

กรรมการ  บริษัท เอส ที ซี สตีล จ ากดั 

กรรมการ  บริษัท เตอ๋หลง (ไทยแลนด์) จ ากดั 

กรรมการ บริษัท แกรนด์ เอเชีย สตีล โพรเซสซิ่ง 

เซ็นเตอร์ จ ากดั 

 

3. นางเพ็ญจนัทร์  ยงวงศ์ไพบลูย์ 

รองกรรมการผู้จดัการและ

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

51 ประกาศณียบตัร วิชาชีพชัน้สงู 

อสัสมัชญัคอมเมอร์ส 

ผา่นการอบรม Director Accreditation 

8.33 ภรรยาของ 

นายชศูกัดิ ์

2536 – ปัจจบุนั 

 

รองกรรมการผู้จดัการ 

บริษัท เอเซยี เมทลั จ ากดั (มหาชน) 
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ชื่อ-นามสกุล 

ต าแหน่ง 

อาย ุ

(ปี) 
คุณวุฒกิารศึกษา 

สัดส่วนการถอื

หุ้นในบริษัท 

(%) 

ความสัมพนัธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

ประวัติการท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและสถานที่ 

Program (DAP) รุ่นท่ี 15/2004 เมื่อวนัท่ี 

18 พฤษภาคม 2547 และการอบรม 

Director Certification Program (DCP) 

รุ่นท่ี 49/2004 เมื่อวนัท่ี 7 ตลุาคม 2547 

จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ

บริษัทไทย 

2546 - ปัจจบุนั 

 

กรรมการ  บริษัท เอส ที ซี สตีล จ ากดั 

4. 

 

 

นางสาวชนญัญา ยงวงศ์

ไพบลูย์ 

กรรมการ 

 

23 ปริญญาตรี สาขาคณะพณิชย์ศาสตร์ และ

บญัชี 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ผา่นการอบรม Director Accreditation 

Program (DAP) รุ่นท่ี 123/2016 เมื่อวนัท่ี 

25 มกราคม 2559 จากสมาคมสง่เสริม

สถาบนักรรมการบริษัทไทย(IOD) 

4.49 ลกูสาว ของ    

คณุชศูกัดิ์ และ 

คณุเพ็ญจนัทร์ 

2558 – ปัจจบุนั 

 

2558 – ปัจจบุนั 

 

 

ฝ่ายบญัชีและการเงิน 

บริษัท เอเซยี เมทลั จ ากดั (มหาชน) 

กรรมการ บริษัท แกรนด์ เอเชีย สตีล โพรเซสซิ่ง 

เซ็นเตอร์ จ ากดั 
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ชื่อ-นามสกุล 

ต าแหน่ง 

อาย ุ

(ปี) 
คุณวุฒกิารศึกษา 

สัดส่วนการถอื

หุ้นในบริษัท 

(%) 

ความสัมพนัธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

ประวัติการท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและสถานที่ 

5. 

 

นายพิบลูศกัดิ์ อรรถบวรพิศาล 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

63 ปริญญาโท  สาขาพาณิชยศาสตร์

มหาบณัฑิต  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมสาสตร์บณัฑิต 

สาขาไฟฟ้า มหาวิทยาลยัจฬุาลงกรณ์ 

ผา่นการอบรม Director Accreditation 

Program (DAP) รุ่นท่ี 123/2016 เมื่อวนัท่ี 

25 มกราคม 2559 จากสมาคมสง่เสริม

สถาบนักรรมการบริษัทไทย(IOD) 

ไมม่ี ไมเ่ก่ียวข้อง 2558 – ปัจจบุนั 

                   

2540-2556 

2528-2540 

2521-2528 

2520-2521 

2518-2520 

ประธานกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ   

บริษัท เอเซยี เมทลั จ ากดั (มหาชน) 

ผู้ช่วยผู้จดัการทัว่ไป บมจ.ไทยไวร์โพรดกัส์ 

ผู้จดัการโรงงาน บมจ.ไทยไวร์โพรดกัส์ 

หวัหน้าแผนกซอ่มไฟฟ้า บริษัท เหลก็สยาม จ ากดั 

วิศวกรการไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย 

วิศวกรองค์การโทรศพัท์แหง่ประเทศไทย 

6. เรือตรีหญิงสรีุ  บรูณธนิต 

กรรมการอิสระและกรรมการ

ตรวจสอบ 

81 ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยั

รามค าแหง 

ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (การทตูและการ

ตา่งประเทศ) จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ผา่นการอบรม Director Accreditation 

ไมม่ี ไมเ่ก่ียวข้อง 2547 – ปัจจบุนั 

 

ปัจจบุนั 

 

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท เอเซยี เมทลั จ ากดั (มหาชน)  

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ไอที ซิตี ้จ ากดั (มหาชน) 
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ชื่อ-นามสกุล 

ต าแหน่ง 

อาย ุ

(ปี) 
คุณวุฒกิารศึกษา 

สัดส่วนการถอื

หุ้นในบริษัท 

(%) 

ความสัมพนัธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

ประวัติการท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและสถานที่ 

Program (DAP) รุ่นท่ี 19/2004 เมื่อวนัท่ี 

21 มิถนุายน 2547 จากสมาคมสง่เสริม

สถาบนักรรมการบริษัทไทย(IOD) 

หลกัสตูรประกาศนียบตัรสถาบนักรรมการ

บริษัทไทยรุ่นท่ี 17 (ACP) 

หลกัสตูรประกาศนียบตัร Audit 

Committee Program, IOD Class 

18/2007 

 

 

 

 

กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิของสภาลกูเสอืไทย 

กรรมการสภามหาวิทยาลยักรุงเทพ 

ที่ปรึกษาสมาคมสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนแหง่

ประเทศไทย 

ผู้ประนีประนอมศาลประจ าศาลจงัหวดัธญับรีุ 

กรรมการสมาคมติดตามการพฒันาสตรีในประเทศ

ไทย 

ที่ปรึกษาคณะอนกุรรมาธิการกิจการลกูเสอื 

คณะกรรมาธิการ การศกึษา วฒุสิภา 

ประธานกรรมการ นิติบคุคลหมูบ้่านจดัสรรวรบลูย์ 

ที่ปรึกษา สมาคมศิษย์เกา่โรงเรียนพระหฤทยั

คอนแวนต์ 
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ชื่อ-นามสกุล 

ต าแหน่ง 

อาย ุ

(ปี) 
คุณวุฒกิารศึกษา 

สัดส่วนการถอื

หุ้นในบริษัท 

(%) 

ความสัมพนัธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

ประวัติการท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและสถานที่ 

7. นางไทศิกา ไพรสงบ 

กรรมการอิสระและกรรมการ

ตรวจสอบ 

63 ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัอีสเทอร์น เอเชีย 

ผา่นการอบรม Director Accreditation 

Program (DAP)  รุ่นท่ี 15/2004 เมื่อวนัท่ี 

18 พฤษภาคม 2547 และการอบรม Audit 

Committee Program(ACP) 

รุ่นท่ี 7/2005 จากสมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 

ไมม่ี ไมเ่ก่ียวข้อง 2547 – ปัจจบุนั 

 

2546 - ปัจจบุนั

2542 – ปัจจบุนั 

2547 -2552 

 

2545 -2546 

                     

2543 - 2544 

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท เอเซยี เมทลั จ ากดั (มหาชน) 

กรรมการ  บริษัท เอส ที ซี สตีล จ ากดั 

กรรมการบริษัท บญุศิริ เรียลเอสเตส จ ากดั 

ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายธุรกิจขนาดยอ่ม 8  

ธนาคารนครหลวงไทยจ ากดั (มหาชน) 

ผู้จดัการฝ่ายพฒันา สช.   ธนาคารนครหลวงไทย 

จ ากดั (มหาชน) 

ผู้จดัการฝ่ายธุรกิจ 4   ธนาคารนครหลวงไทย 

จ ากดั (มหาชน) 
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ชื่อ-นามสกุล 

ต าแหน่ง 

อาย ุ

(ปี) 
คุณวุฒกิารศึกษา 

สัดส่วนการถอื

หุ้นในบริษัท 

(%) 

ความสัมพนัธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

ประวัติการท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและสถานที่ 

8 นางสาวศศธิร  ลมิป์ปิยะชาติ 38 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยั 

อสัสมัชญั 

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยั 

อสัสมัชญั 

  2558 – ปัจจบุนั 

                     
2555 – ปัจจบุนั 

 

2546 – ปัจจบุนั   

เลขานกุารบริษัท   บริษัท เอเซีย เมทลั จ ากดั 
(มหาชน) 

ผู้ช่วยตวัแทนฝ่ายบริหารขององค์กร 

บริษัท เอเซยี เมทลั จ ากดั (มหาชน) 

หวัหน้าการตลาด   บริษัท เอเซยี เมทลั จ ากดั 
(มหาชน) 
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่

เกี่ยวข้องของบริษัท 
ช่ือ-นามสกุล บริษัท 

เอเชีย 
เมทลั 
จ ากดั 

(มหาชน) 

บริษัท เอส 
ท ีซี สตีล 
จ ากดั 

บริษัท แกรนด์
เอเซีย สตีล โพร
เซสซ่ิง เซ็นเตอร์  

จ ากดั 

บริษัท สาง
สินค้าผ่าน
แดน

เวยีงจันทน์ 
จ ากดั 

บริษัท เต๋อห
ลง (ไทย
แลนด์) 
จ ากดั 

 

นายวรีะชยั  สุธีรชยั 1,5 - - -  

นายชูศกัด์ิ ยงวงศไ์พบูลย ์ 3, 5, 6 5 5,6 5,6  

นางเพญ็จนัทร์ ยงวงศไ์พบูลย ์ 5,6 5 - -  

นางสาวชนญัญา ยงวงศไ์พบูลย ์ 5 - 5 -  

นางสาวธารดี  เพียรสัมฤทธ์ิ - 5 - -  

นายพิบูลศกัด์ิ อรรถบวรพิศาล 2, 4 - - -  

นางไทศิกา ไพรสงบ 4, 5 5 - -  

เรือตรีหญิงสุรี บูรณะธนิต 4, 5 - - -  

นายชิดชนก โทม้ะวงศ ์ - 5 - -  

นายพวูง กอระสัก - - - 5,6  

นายสุวทิย ์ รัตนจินดา - - - 5,6  

นายวนิท ์  สุธีรชยั - - 5 -  

นายสมศกัด์ิ วงศศิ์ริทรัพย ์ - - 5 -  

นางสาวศศิธร ลิมป์ปิยะชาติ 7 - - -  

หมายเหตุ:  1 = ประธานกรรมการ   2 = ประธานกรรมการตรวจสอบ 3 = กรรมการผูจ้ดัการ  

4 = กรรมการตรวจสอบ 5 = กรรมการ   6 = ผูบ้ริหาร 7= เลขานุการบริษทั 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 

 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท เอเชีย เมทลั จ ากัด  (มหาชน) รวมถึงข้อมูล
สารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจ าปีงบการเงินดงักลา่วจดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีที่รับรองทัว่ไปโดย
เลอืกใช้นโยบายบญัชีที่เหมาะสมและถือปฏิบตัิอย่างสม ่าเสมอและใช้ดลุยพินิจอย่างระมดัระวงัในการจดัท ารวมทัง้ให้มี
การเปิดเผยข้อมูลที่ส าคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเ งินเพื่อให้เป็นประโยชน์ต้อผู้ ถือหุ้นและนกัลงทุน
อยา่งโปร่งใส 
 

คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีระบบบริหารความเสีย่งและระบบควบคมุภายในท่ีเหมาะสมและมปีระสทิธิภาพ
เพื่อให้ได้ความมัน่ใจอย่างมีเหตุผลว่าข้อมูลของบริษัทมีความถูกต้องครบถ้วนเพียงพอที่จะด ารงรักษาไว้ซึ่งทรัพ ย์สิน
ตลอดจนเพื่อไมใ่ห้เกิดการทจุริตหรือการด าเนินงานท่ีผิดปกติอยา่งมีสาระส าคญั 
 

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อท าหน้าที่สอบทานนโยบายการบญัชีและความ
ถกูต้องของรายงานทางการเงินสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในตลอดจนระบบการบริหาร
ความเสีย่งโดยเร่ืองนีป้รากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึง่แสดงไว้ในรายงานประจ าปีแล้ว 
 

งบการเงินของบริษัทได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของบริษัทบีพีอาร์ออดิทแอนด์ แอดไวเซอร่ี 
จ ากดั ในการตรวจสอบนัน้ทางคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความร่วมมือและสนบัสนนุข้อมลูเอกสารตา่งๆเพื่อให้ผู้สอบบญัชี
สามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้อยา่งอิสระและเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบญัชีทัว่ไปโดยความเห็นของผู้สอบ
บญัชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบญัชีซึง่แสดงไว้ในรายงานประจ าปีแล้ว 
 

คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบควบคมุภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดบัที่น่าพอใจและสามารถสร้าง
ความเช่ือมัน่อยา่งมีเหตผุลได้วา่งบการเงินของบริษัท เอเชีย เมทลั จ ากดั (มหาชน) ส าหรับปีสิน้สดุ 31 ธันวาคม 2558 มี
ความนา่เช่ือถือโดยปฏิบติถกูต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 
 

    
         (นายวีระชัย  สุธีรชัย)       (นายชูศักดิ์  ยงวงศ์ไพบูลย์) 

                      ประธานกรรมการ                         กรรมการผู้จัดการ 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัท เอเซียเมทัล จ ากดั (มหาชน) 

 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท  เอเซีย เมทลั จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วยงบแสดง

ฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของผู้ ถือ

หุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม ส าหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตสุรุปนโยบายการบญัชีที่ส าคญัและหมาย

เหตุอื่นๆ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เอเซีย เมทลั จ ากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดง

ฐานะการเงิน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 และงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้น 

และงบกระแสเงินสดส าหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตสุรุปนโยบายการบญัชีที่ส าคญัและหมายเหตเุร่ืองอื่น ๆ 

 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 

 

ผู้บริหารเป็นผู้ รับผิดชอบในการจดัท าและการน าเสนองบการเงินเหลา่นีโ้ดยถกูต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคมุภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถจดัท างบการเงินที่
ปราศจากการแสดงข้อมลูที่ขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัไมว่า่จะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด 

 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 

 

ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า  ข้าพเจ้าได้
ปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซึ่งก าหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบตัิตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึง
วางแผนและปฏิบตัิงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตสุมผลวา่งบการเงินปราศจากการแสดงข้อมลูที่ขดัต่อ
ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ 

 

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลกัฐานการสอบบญัชีเก่ียวกับจ านวนเงินและการเปิดเผย
ข้อมลูในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของผู้สอบบญัชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจาก
การแสดงข้อมลูที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัของงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด ในการ
ประเมินความเสีย่งดงักลา่ว ผู้สอบบญัชีพิจารณาการควบคมุภายในที่เก่ียวข้องกบัการจดัท าและการน าเสนองบการเงิน
โดยถกูต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถปุระสงค์ใน
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การแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคมุภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสม
ของนโยบายการบญัชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชีที่จดัท าขึน้โดยผู้บริหาร รวมทัง้การ
ประเมินการน าเสนองบการเงินโดยรวม 

 

ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ข้าพเจ้า 

ความเหน็ 

ข้าพเจ้าเห็นวา่ งบการเงินข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงินรวมของบริษัท  เอเซีย เมทลั จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  ณ 

วนัท่ี      31 ธนัวาคม 2558 ผลการด าเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวม ส าหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนั และแสดงฐานะ

การเงินของบริษัท เอเซีย เมทลั จ ากดั (มหาชน) ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด ส าหรับปี
สิน้สดุวนัเดียวกนั โดยถกูต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

 

(นายบุญเลิศ แกว้พนัธ์ุพฤกษ)์ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน 4165 

 
บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร่ี จ ากดั 

กรุงเทพมหานคร 

26 กมุภาพนัธ์ 2559 

 

 

 



บริษทั เอเซีย เมทลั จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2558

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 33,187,670             120,881,793           18,411,116 112,294,636           

เงินลงทุนชัว่คราว 140,029                  137,903                  140,029 137,903                  

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 , 7 256,281,907           440,261                  341,116,443 450,436                  

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน 7 403,560,411           660,183,041           351,204,438 659,768,659           

ลูกหน้ีตามสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 8 1,037,519               - 1,037,519 -

เงินให้กูย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรับแก่บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 1,857,931               1,907,962               25,857,931 25,907,962             

สินคา้คงเหลือ 9 470,871,948           1,476,130,726        434,970,475 1,471,700,631        

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5, 10 230,093,458           1,359,497               230,093,458 1,359,497               

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้ - กิจการอ่ืน 10 126,767,451           216,361,053           126,767,451 216,361,053           

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 319,868                  392,793                  282,151 346,559                  

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,524,118,192        2,477,795,029        1,529,881,011        2,488,327,336        

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระค ้าประกนั 11 152,000,815 149,291,956 151,036,265           148,345,215           

เงินลงทุนเผ่ือขาย 12 9,348,240               29,744,400             9,348,240               29,744,400             

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 13 133,150,389           143,239,200           200,000,000           150,000,000           

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 14 - - 24,634,410             22,000,000             

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 15 42,328,048             - 42,328,048             -

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 16 1,083,906,005        1,154,330,997        1,038,303,670        1,106,408,920        

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 11,492,136             11,550,887             11,292,296             11,550,887             

เงินมดัจ าค่าเคร่ืองจกัร 5,556,515               21,198,088             5,556,515               21,198,088             

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 25 9,882,718               31,639,031             9,882,718               31,639,031             

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 5,314,192               6,888,242               4,823,249               6,640,641               

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,452,979,058        1,547,882,801        1,497,205,411        1,527,527,182        

รวมสินทรัพย์ 2,977,097,250        4,025,677,830        3,027,086,422        4,015,854,518        

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
บาท
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 3



บริษทั เอเซีย เมทลั จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2558

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 17 1,157,558,648        1,939,378,171        1,157,558,648        1,939,378,171        

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5, 18 193,183,167           654,308                  192,973,317           1,141,528               

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน 18 83,454,750             317,563,578           76,099,056             312,962,802           

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกรรมการ 5 5,000,000               - - -

เจา้หน้ีตามสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 8 - 4,437,889               - 4,437,889               

หน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงินส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 19 1,351,088               1,476,664               1,351,088               1,476,664               

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย - 9,300,274               - 9,300,274               

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 1,440,547,653        2,272,810,884        1,427,982,109        2,268,697,328        

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

หน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน

- สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 19 977,975                  1,250,894               977,975                  1,250,894               

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 25 3,517,747               3,517,747               - -

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 20 4,881,203               4,392,774               3,681,046               3,320,617               

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 9,376,925               9,161,415               4,659,021               4,571,511               

รวมหนีสิ้น 1,449,924,578        2,281,972,299        1,432,641,130        2,273,268,839        

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ - หุน้สามญั มูลค่าหุน้ละ 1 บาท

ทุนจดทะเบียน 

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

ทุนท่ีออกและช าระเตม็มูลค่าแลว้

- 480,096,277 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 21 480,096,277           480,096,277           480,096,277           480,096,277           

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 21 297,745,124           297,745,124           297,745,124           297,745,124           

ก าไรสะสม

- จดัสรรเป็นส ารองตามกฎหมาย 22 55,000,000             55,000,000             55,000,000             55,000,000             

- ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 559,268,041           801,049,872           641,986,780           817,322,047           

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 135,063,230           107,868,350           119,617,111           92,422,231             

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ 1,527,172,672        1,741,759,623        1,594,445,292        1,742,585,679        

ส่วนของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม - 1,945,908               - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,527,172,672        1,743,705,531        1,594,445,292        1,742,585,679        

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,977,097,250        4,025,677,830        3,027,086,422        4,015,854,518        

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
บาท
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บริษทั เอเซีย เมทลั จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2558

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

รำยได้ 5, 24

รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 4,248,675,592       4,781,881,936       4,264,758,928       4,781,881,937       

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ - 13,096,572            - 13,096,572            

รายไดอ่ื้น 12,556,857            38,625,624            14,192,620            38,679,664            

รวมรำยได้ 4,261,232,449       4,833,604,132       4,278,951,548       4,833,658,173       

ค่ำใช้จ่ำย 5, 24

ตน้ทุนขายและตน้ทุนการให้บริการ 4,174,719,984       4,650,226,920       4,195,566,689       4,649,961,650       

คา่ใชจ่้ายในการขาย 75,861,851            69,228,356            73,633,363            69,228,356            

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 55,264,726            76,629,123            48,716,432            74,714,118            

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ในเงินลงทุนเผ่ือขาย 12 54,389,760            - 54,389,760            -

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 27,580,016            - 27,580,016            -

คา่ตอบแทนผูบ้ริหาร 11,091,104            8,840,894              9,789,437              8,840,894              

ตน้ทุนทางการเงิน 38,048,762            39,837,654            38,048,762            39,805,599            

รวมค่ำใช้จ่ำย 4,436,956,203       4,844,762,947       4,447,724,459       4,842,550,617       

ขำดทุนก่อนส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วมและภำษีเงินได้ (175,723,754)         (11,158,815)           (168,772,911)         (8,892,444)             

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 13 (60,088,811)           (6,760,800)             - -

ขำดทุนก่อนภำษีเงินได้ (235,812,565)         (17,919,615)           (168,772,911)         (8,892,444)             

รายได ้(คา่ใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 25 (6,562,356)             580,191                 (6,562,356)             580,191                 

ขำดทุนส ำหรับปี (242,374,921)         (17,339,424)           (175,335,267)         (8,312,253)             

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ - สุทธิจำกภำษี

รำยกำรทีอ่ำจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั

ก าไร (ขาดทุน) จากการเปล่ียนแปลงมูลคา่ยติุธรรมของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย (20,396,160)           8,498,400              (20,396,160)           8,498,400              

ภาษีเงินไดข้องก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับรายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่ 25 4,079,232              (1,699,680)             4,079,232              (1,699,680)             

ปรับปรุงขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในมูลคา่ยติุธรรมของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย

เป็นขาดทุนจากการดอ้ยคา่ 54,389,760            - 54,389,760            -

ภาษีเงินไดข้องรายการปรับปรุงขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในมูลคา่ยติุธรรม

ของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขายเป็นขาดทุนจากการดอ้ยคา่ 25 (10,877,952)           - (10,877,952)           -

รวมรำยกำรทีอ่ำจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั 27,194,880            6,798,720              27,194,880            6,798,720              

รำยกำรทีจ่ะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน - 86,087,264            - 81,828,330            

ก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 20 - 963,534                 - 963,534                 

ภาษีเงินไดข้องก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ 25 - (17,410,160)           - (16,558,373)           

รวมรำยกำรทีจ่ะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั - 69,640,638            - 66,233,491            

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี 27,194,880            76,439,358            27,194,880            73,032,211            

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี (215,180,041)         59,099,934            (148,140,387)         64,719,958            

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปี

- ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ (241,781,831)         (17,535,110)           (175,335,267)         (8,312,253)             

- ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (593,090)                195,686                 - -
(242,374,921)         (17,339,424)           (175,335,267)         (8,312,253)             

กำรแบ่งปันก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี

- ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ (214,586,951)         58,904,248            (148,140,387)         64,719,958            

- ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (593,090)                195,686                 - -
(215,180,041)         59,099,934            (148,140,387)         64,719,958            

ขาดทุนต่อหุ้นส าหรับปีส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ 26 (0.50)                     (0.04)                     (0.37)                     (0.02)                     

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เอเซีย เมทลั จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2558

ส่วนเกินทุน การปรับมลูคา่ รวม
ทุนท่ีออก ส่วนเกินทุน จากการรวมธุรกิจ ยติุธรรมของ องคป์ระกอบ รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สียท่ี

และช าระเตม็ ส่วนเกินมลูคา่ จดัสรรเพ่ือส ารอง จากการตีราคา ภายใตก้ารควบคุม เงินลงทุนใน อ่ืนของส่วน ผูถื้อหุน้ ไมมี่อ านาจ  รวม
หมายเหตุ มลูคา่แลว้ หุน้สามญั ตามกฎหมาย ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร ท่ีดิน เดียวกนั หลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย ของผูถื้อหุน้ บริษทัใหญ่ ควบคุม ส่วนของผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกรำคม 2557 479,937,265      297,427,100      55,000,000        904,224,519      54,154,447        12,038,972        (33,993,600)        32,199,819        1,768,788,703   1,750,222          1,770,538,925   

รำยกำรกบัผู้ถอืหุ้นทีบั่นทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถอืหุ้น

เงินปันผลจ่าย 22 - - - (86,410,364)      - - - - (86,410,364)      - (86,410,364)      

ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั 21 159,012             318,024             - - - - - - 477,036             - 477,036             

รวมรำยกำรกบัผู้ถอืหุ้นทีบั่นทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถอืหุ้น 480,096,277      297,745,124      55,000,000        817,814,155      54,154,447        12,038,972        (33,993,600)        32,199,819        1,682,855,375   1,750,222          1,684,605,597   

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี - - - (17,535,110)      - - - - (17,535,110)      195,686             (17,339,424)      

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน - - - 770,827             68,869,811        - 6,798,720           75,668,531        76,439,358        - 76,439,358        

รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี - - - (16,764,283)      68,869,811        - 6,798,720           75,668,531        58,904,248        195,686             59,099,934        

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2557 480,096,277      297,745,124      55,000,000        801,049,872      123,024,258      12,038,972        (27,194,880)        107,868,350      1,741,759,623   1,945,908          1,743,705,531   

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี

ขาดทุนส าหรับปี - - - (241,781,831)    - - - - (241,781,831)    (593,090)           (242,374,921)    

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน - - - - - - 27,194,880         27,194,880        27,194,880        - 27,194,880        

การเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจในการควบคุม

จากการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพ่ิม - - - - - - - - - (1,352,818)        (1,352,818)        

รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี - - - (241,781,831)    - - 27,194,880         27,194,880        (214,586,951)    (1,945,908)        (216,532,859)    
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2558 480,096,277      297,745,124      55,000,000        559,268,041      123,024,258      12,038,972        - 135,063,230      1,527,172,672   - 1,527,172,672   

ก าไรสะสม

บาท
งบการเงินรวม

ส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้
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บริษทั เอเซีย เมทลั จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2558

ทนุท่ีออก การปรับมลูคา่ยติุธรรม

และช าระเตม็ ส่วนเกินมลูคา่ จดัสรรเพ่ือส ารอง ส่วนเกินทนุ ของเงินลงทนุใน รวมองคป์ระกอบอ่ืน รวม

หมายเหตุ มลูคา่แลว้ หุ้นสามญั ตามกฎหมาย ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร จากการตีราคาท่ีดิน หลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย ของส่วนของผูถื้อหุ้น ส่วนของผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2557 479,937,265          297,427,100          55,000,000            911,273,837          54,154,447               (33,993,600)             20,160,847               1,763,799,049           

รำยกำรกบัผู้ถอืหุ้นที่บันทกึโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถอืหุ้น

เงินปันผลจ่าย 22 - - - (86,410,364)           - - - (86,410,364)               

ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั 21 159,012                 318,024                 - - - - - 477,036                     

รวมรำยกำรกบัผู้ถอืหุ้นที่บันทกึโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถอืหุ้น 480,096,277          297,745,124          55,000,000            824,863,473          54,154,447               (33,993,600)             20,160,847               1,677,865,721           

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี

ขาดทนุส าหรับปี - - - (8,312,253)             - - - (8,312,253)                 

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน - - - 770,827                 65,462,664               6,798,720                 72,261,384               73,032,211                

รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี - - - (7,541,426)             65,462,664               6,798,720                 72,261,384               64,719,958                

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2557 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           

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี

ขาดทนุส าหรับปี - - - (175,335,267)         - - - (175,335,267)             

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน - - - -                        - 27,194,880               27,194,880               27,194,880                

รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี - - - (175,335,267)         - 27,194,880               27,194,880               (148,140,387)             

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2558 480,096,277          297,745,124          55,000,000            641,986,780          119,617,111             - 119,617,111             1,594,445,292           

ก าไรสะสม
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เอเซีย เมทลั จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2558

2558 2557 2558 2557

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ (235,812,565)                (17,919,615)              (168,772,911)            (8,892,444)                

รำยกำรปรับปรุง

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 80,603,391                    103,789,220             78,258,975               100,411,479             

ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนชัว่คราว (2,126)                           (3,186)                       (2,126)                       (3,186)                       

หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 907,755                         6,542,798                 907,755                    8,342,798                 

ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ (กลบัรายการ) (44,604,587)                  102,072,845             (45,977,724)              101,629,916             

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วม - 286,715                    - 86,323                      

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพยถ์าวร - 545,512                    - -

ขาดทุนจากดอ้ยค่าสินทรัพยท่ี์ไม่ไดใ้ชใ้นการด าเนินงาน - 3,200,000                 - 3,200,000                 

ขาดทุนจากการตดับญัชีเงินทดรองจ่ายค่าสินคา้ 1,359,497                      - 1,359,497                 -

ขาดทุนจากการตดับญัชีลูกหน้ีค่าหุน้ 1,000,000                      - - -

ขาดทุน (ก าไร) จากการจ าหน่ายและตดัจ าหน่ายสินทรัพยถ์าวร 113,776                         (818,849)                   (632,254)                   (818,620)                   
ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (2,247,513)                    (12,526,483)              (2,247,513)                (12,526,483)              

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 60,088,811                    6,760,800                 - -

ขาดทุนจาการดอ้ยค่าในเงินลงทุนเผ่ือขาย 54,389,760                    - 54,389,760               -

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 394,794                         477,395                    266,794                    477,395                    

ดอกเบ้ียรับ (3,268,376)                    (3,458,803)                (3,215,818)                (3,458,803)                

ตน้ทุนทางการเงิน 38,048,762                    39,837,654               38,048,762               39,805,599               

ก ำไร (ขำดทุน) จำกกจิกรรมด ำเนินงำนก่อนกำรเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์และ

หนีสิ้นด ำเนินงำน (49,028,621)                  228,786,003             (47,616,803)              228,253,974             

สินทรัพย์ด ำเนินงำนลดลง (เพิม่ขึน้)

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (255,841,646)                (162,662)                   (340,666,007)            (162,662)                   

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน 255,616,388                  (126,251,572)            307,557,978             (128,440,029)            

ลูกหน้ีตามสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 2,638,627                      8,744,986                 2,638,627                 8,744,986                 

สินคา้คงเหลือ 1,049,863,366               (476,445,514)            1,082,707,881          (476,445,514)            

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้ (140,499,856)                (59,760,736)              (140,499,856)            (59,760,736)              

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 72,924                           1,396,229                 64,409                      1,442,461                 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 1,574,050                      1,562,480                 1,817,392                 1,517,300                 

หนีสิ้นด ำเนินงำนเพิม่ขึน้ (ลดลง)

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 192,528,860                  (5,458,994)                191,831,789             2,312,960                 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน (233,198,652)                168,709,602             (236,235,162)            162,828,480             

เจา้หน้ีตามสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (4,437,889)                    4,889,680                 (4,437,889)                4,889,680                 

เงนิสดรับ (จ่ำย) จำกกำรด ำเนินงำน 819,287,551                  (253,990,498)            817,162,359             (254,819,100)            

จ่ายดอกเบ้ีย (38,452,843)                  (42,241,351)              (38,452,843)              (42,209,296)              

จ่ายภาษีเงินได้ (905,037)                       (13,180,347)              (905,037)                   (13,180,347)              

เงนิสดสุทธิได้มำ (ใช้ไป) จำกกจิกรรมด ำเนินงำน 779,929,671                  (309,412,196)            777,804,479             (310,208,743)            

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เอเซีย เมทลั จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2558

2558 2557 2558 2557

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมลงทุน

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระค ้าประกนัเพ่ิมข้ึน (2,708,859)                    (61,934,631)              (2,691,051)                (61,914,002)              

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง (เพ่ิมข้ึน) 50,031                           (1,177,180)                50,031                      (1,177,180)                

เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษทัร่วม (50,000,000)                  (150,000,000)            (50,000,000)              (150,000,000)            

เงินมดัจ าค่าเคร่ืองจกัรเพ่ิมข้ึน (1,011,156)                    (19,992,449)              (1,011,156)                (19,992,449)              

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (36,008,343)                  (16,254,011)              (34,501,183)              (16,254,011)              

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (213,384)                       (1,344,032)                - (1,344,032)                

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (2,634,410)                    - (2,634,410)                -

เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพยถ์าวร 2,065,983                      1,568,053                 1,315,984                 1,565,421                 

รับดอกเบ้ีย 3,366,863                      2,102,609                 3,314,305                 4,102,609                 

เงนิสดสุทธิใช้ไปจำกกจิกรรมลงทุน    (87,093,275)                  (247,031,641)            (86,157,480)              (245,013,644)            

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมจัดหำเงนิ

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (783,241,842)                716,018,812             (783,241,842)            716,018,812             

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกรรมการเพ่ิมข้ึน 5,000,000                      - - -

จ่ายช าระหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงิน (2,288,677)                    (4,408,211)                (2,288,677)                (4,408,211)                

เงินสดรับจากการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั - 477,036                    - 477,036                    

เงินปันผลจ่าย - (86,410,364)              - (86,410,364)              

เงนิสดสุทธิได้มำ (ใช้ไป) จำกกจิกรรมจัดหำเงนิ (780,530,519)                625,677,273             (785,530,519)            625,677,273             

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (87,694,123)                  69,233,436               (93,883,520)              70,454,886               

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 120,881,793                  51,648,357               112,294,636             41,839,750               
เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด ณ วนัส้ินปี 33,187,670                    120,881,793             18,411,116               112,294,636             

-                                -                            -                            -                            

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม 

รำยกำรทีม่ิใช่เงนิสด

    บริษทัซ้ือสินทรัพยถ์าวรภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 1,753,000                      5,505,000                 1,753,000                 5,505,000                 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท
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รายงานประจ าปี 2558 74 

บริษทั เอเซีย เมทัล จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหโ้ดยกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2559 
 

1. ข้อมูลทัว่ไป 
 

บริษทั เอเซีย เมทลั จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ไดจ้ดทะเบียนเขา้เป็นบริษทัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในปี 2547 บริษทัมี 
ท่ีอยูต่ามท่ีไดจ้ดทะเบียนไว ้เลขท่ี 55, 55/1 หมู่ 2 ซอยวดัหนามแดง ถนนศรีนครินทร์ ต าบลบางแกว้ อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ 
10540 ประเทศไทย และมีโรงงานสาขา ตั้งอยูเ่ลขท่ี 90/1 หมู่ท่ี 10 ถนน 331 ต าบลสระส่ีเหล่ียม อ าเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี 20140
ประเทศไทย 
 

บริษทัด าเนินธุรกิจหลกัในธุรกิจผลิต และจ าหน่ายผลิตภณัฑเ์หล็กแปรรูป และมีบริษทัยอ่ย 2 แห่ง ด าเนินธุรกิจผลิตและรับจา้งผลิต
เหลก็แปรรูป 1 แห่ง และอีก 1 แห่ง ด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑเ์หลก็แปรรูป 
 

บริษทัและบริษทัยอ่ยทั้งหมดด าเนินงานในประเทศไทย 
 

2. เกณฑ์กำรจดัท ำงบกำรเงนิ 
 

2.1 งบการเงินน าเสนอเพื่อวตัถุประสงค์ของการรายงานเพื่อใช้ในประเทศ และจัดท าเป็นภาษาไทย งบการเงินฉบั บ
ภาษาองักฤษไดจ้ดัท าข้ึนเพ่ือความสะดวกของผูอ่้านงบการเงินท่ีไม่คุน้เคยกบัภาษาไทย  
 

งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ 
(“สภาวชิาชีพบญัชี”) กฎระเบียบ และประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง   
 

งบการเงินน้ีจัดท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท ขอ้มูลทางการเงินทั้ งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
เพื่อให้แสดงเป็นหลกัพนับาท เวน้แต่ท่ีระบุไวเ้ป็นอย่างอ่ืน 
 

งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยถือหลกัเกณฑก์ารบนัทึกตามราคาทุนเดิม เวน้แต่ท่ีไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 
 

2.2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงินรวม 
 

ก) งบการเงินรวมน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั เอเซีย เมทลั จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2558 และ 2557 ดงัน้ี 
 

    พนับาท  สัดส่วนการถือหุน้ทางตรงและ 
    ทุนช าระแลว้  ทางออ้มของบริษทั (ร้อยละ) 

ช่ือบริษทั  ลกัษณะธุรกิจ  2558  2557  2558  2557 
           

บริษทั เอส ที ซี สตีล จ ากดั  ผลิตและรับจา้งผลิตเหลก็แปรรูป  20,000  20,000  100.00  100.00 
บริษทั แกรนด ์เอเซีย สตีล  
โพรเซสซ่ิง เซ็นเตอร์ จ  ากดั * 

 ผลิตและจ าหน่ายเหลก็แปรรูป  10,000  20,000  100.00  55.00 

 

* บริษทัยอ่ยดงักล่าวเร่ิมด าเนินธุรกิจใหม่ในไตรมาส 3 ปี 2558 (เดิมช่ือบริษทั เอเซียเมทลัแฟบบริเคชัน่ จ  ากดั)
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บริษทั เอเซีย เมทัล จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 
 

ในเดือนตุลาคม 2558 บริษทัซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย คือ บริษทั แกรนด์ เอเซีย สตีล โพรเซสซ่ิง เซ็นเตอร์ จ ากดั จากผูถื้อหุ้น
เดิมสัดส่วนร้อยละ 45 ตามมูลค่าตามบญัชีสุทธิจ านวนเงิน 2.6 ลา้นบาท ท าให้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัมีเงินลงทุนใน
บริษทัยอ่ยดงักล่าวในสดัส่วนร้อยละ 100  
 

ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั แกรนด์ เอเซีย สตีล โพรเซสซ่ิง เซ็นเตอร์ จ ากดั คร้ังท่ี 1/2558 และ คร้ังท่ี 2/2558 เม่ือ
วนัท่ี 2 สิงหาคม 2558 และวนัท่ี 22 สิงหาคม 2558 ตามล าดบั ท่ีประชุมมีมติอนุมติัให้ลดทุนจดทะเบียน โดยลดหุ้นสามญัจ านวน
ทั้งส้ิน 200,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาทเป็นจ านวนเงินรวม 20 ลา้นบาท โดยมีการเรียกช าระร้อยละ 50 เป็นจ านวนเงิน 
10 ลา้นบาท การลดทุนดงักล่าวเพ่ือลดขาดทุนสะสมของบริษทั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 โดยบริษทัยอ่ยดงักล่าวจดทะเบียนลด
ทุนกบักรมทะเบียนการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 8 ตุลาคม 2558  
 

ข) บริษทัน างบการเงินของบริษทัย่อยมารวมในการจดัท างบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัมีอ านาจในการควบคุมบริษทัยอ่ย
จนถึงวนัท่ีบริษทัส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 

 

ค) งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีท่ีส าคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทั 
 

ง) ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัและบริษทัยอ่ย รายการคา้ระหวา่งกนัท่ีมีสาระส าคญัไดถู้กตดัออกจากงบการเงินรวมน้ีแลว้ 
 

จ) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม คือ จ านวนก าไรหรือขาดทุน และสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัย่อยส่วนท่ีไม่ได้
เป็นของบริษทั ซ่ึงแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของก าไรหรือขาดทุนรวม และส่วนของผูถื้อหุ้นในงบแสดงฐานะ
การเงินรวม 

 

2.3 บริษทัจดัท างบการเงินเฉพาะกิจการเพ่ือประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามวธีิราคาทุน 
 

3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่ 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัในปีบญัชีปัจจุบนัและท่ีจะมีผลบงัคบัในอนาคตมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั 
 

บริษทัและบริษทัยอ่ยไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2557) และฉบบัใหม่ท่ีออกโดยสภาวิชาชีพ
บญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2558 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยค าและค าศพัท์ การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 
อยา่งไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามท่ีกล่าวขา้งตน้บางฉบบัมีการเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั ซ่ึงประกอบดว้ย
มาตรฐานดงัต่อไปน้ี 
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บริษทั เอเซีย เมทัล จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 
 

 
 

มาตรฐานการบญัชี  
ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2557) ผลประโยชนข์องพนกังาน 

  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบบัท่ี 10 งบการเงินรวม 
ฉบบัท่ี 11 การร่วมการงาน 
ฉบบัท่ี 12 การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 
ฉบบัท่ี 13 การวดัมูลค่ายติุธรรม 

 

มาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินขา้งตน้ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัและ
บริษทัยอ่ย 
 

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบงัคบัในอนาคต 
 

ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีไดป้ระกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2558) และ 
ฉบบัใหม่  รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชี จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 มกราคม ในปีดงัต่อไปน้ี   
 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ เร่ือง ปีทีม่ผีลบังคบัใช้ 
   

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) การน าเสนองบการเงิน 2559 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) สินคา้คงเหลือ 2559 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2558) งบกระแสเงินสด 2559 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการ 

ทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด 
2559 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 2559 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2558) สญัญาก่อสร้าง 2559 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได ้ 2559 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2558) ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 2559 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) สญัญาเช่า 2559 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2558) รายได ้ 2559 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2558)  ผลประโยชนข์องพนกังาน 2559 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2558) การบญัชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและ 

การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
2559 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2558) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศ 

2559 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2558) ตน้ทุนการกูย้มื 2559 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ เร่ือง ปีทีม่ผีลบังคบัใช้ 
   

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2558) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 

2559 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2558) การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเ์ม่ือ
ออกจากงาน 

2559 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินเฉพาะกิจการ 2559 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2558) เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 2559 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ 

ท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
2559 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2558) ก าไรต่อหุน้ 2559 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินระหวา่งกาล 2559 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2558) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 2559 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2558) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และ

สินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 
2559 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2558)  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 2559 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2558) อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 2559 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 41  เกษตรกรรม 2559 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 2 
(ปรับปรุง 2558)  

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 2559 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 
(ปรับปรุง 2558) 

การรวมธุรกิจ 2559 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4 
(ปรับปรุง 2558)  

สญัญาประกนัภยั 2559 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5 
(ปรับปรุง 2558) 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พ่ือขายและการ
ด าเนินงานท่ียกเลิก 

2559 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 6 
(ปรับปรุง 2558) 

การส ารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 2559 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8 
(ปรับปรุง 2558)   

ส่วนงานด าเนินงาน 2559 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10 
(ปรับปรุง 2558)  

งบการเงินรวม 2559 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 11 
(ปรับปรุง 2558)  

การร่วมการงาน 2559 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12 การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 2559 
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บริษทั เอเซีย เมทัล จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 
 

 
 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ เร่ือง ปีทีม่ผีลบังคบัใช้ 
   

(ปรับปรุง 2558)  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2558)  

การวดัมูลค่ายติุธรรม 2559 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10         
   (ปรับปรุง 2558) 

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้ง
อยา่งเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมด าเนินงาน 

2559 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2558) 

สญัญาเช่าด าเนินงาน-ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 2559 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 25 
(ปรับปรุง 2558) 

ภาษีเงินได-้การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษี 
ของกิจการหรือของผูถื้อหุน้ 

2559 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 
(ปรับปรุง 2558) 

การประเมินเน้ือหาสญัญาเช่าท่ีท าข้ึนตามรูปแบบ
กฎหมาย 

2559 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29 
(ปรับปรุง 2558) 

การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 2559 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 
(ปรับปรุง 2558) 

รายได-้รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 2559 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32 
(ปรับปรุง 2558) 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทุนเวบ็ไซต ์ 2559 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) 

การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน 
การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

2559 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2558) 

การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่า
หรือไม่ 

2559 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2558) 

สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนร้ือถอน การบูรณะ 
และการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 

2559 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2558) 

การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การรายงานทาง
การเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 

2559 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) 

งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 2559 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) 

ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 2559 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2558) 

โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 2559 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ขอ้จ ากดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์ 2559 
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บริษทั เอเซีย เมทัล จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 
 

 
 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ เร่ือง ปีทีม่ผีลบังคบัใช้ 
   

ฉบบัท่ี 14 (ปรับปรุง 2558) ขอ้ก าหนดเงินทุนขั้นต ่าและปฏิสมัพนัธ์ของรายการ
เหล่าน้ี ส าหรับมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 
(ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2558) 

สญัญาส าหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์ 2559 

   
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) 

การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 2559 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2558) 

การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 2559 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2558) 

ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตส าหรับ 
เหมืองผิวดิน 

2559 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 21 

เงินท่ีน าส่งรัฐ 2559 

 

บริษทัและบริษทัยอ่ยไดป้ระเมินในเบ้ืองตน้ถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ จากการถือ
ปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่เหล่าน้ี  ซ่ึงคาดวา่ไม่มีผลกระทบท่ีมีสาระส าคญัต่องบการเงิน
ในงวดท่ีถือปฏิบติั   

 

4. นโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคญั 
 

เกณฑ์ในการจดัท างบการเงินรวม  
 

งบการเงินรวมประกอบดว้ย งบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย  
 

การรวมธุรกิจ  
 

บริษทับนัทึกบญัชีส าหรับการรวมธุรกิจตามวธีิซ้ือ ยกเวน้ในกรณีท่ีเป็นการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 
 

การควบคุม หมายถึง อ านาจในการก าหนดนโยบายทางการเงินและการด าเนินงานของกิจการเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงประโยชน์จากกิจกรรม
ของกิจการนั้น ในการพิจารณาอ านาจในการควบคุม กิจการตอ้งน าสิทธิในการออกเสียงท่ีเป็นไปไดแ้ละสามารถใชสิ้ทธิไดม้ารวม
ในการพิจารณา วนัท่ีซ้ือกิจการคือวนัท่ีมีการโอนอ านาจในการควบคุมนั้นไปยงัผูซ้ื้อ การก าหนดวนัท่ีซ้ือกิจการและการโอนอ านาจ
ควบคุมจากฝ่ายหน่ึงไปอีกฝ่ายหน่ึงตอ้งใชดุ้ลยพินิจเขา้มาเก่ียวขอ้ง 
 

บริษทับนัทึกบญัชีการรวมธุรกิจโดยใชว้ิธีการซ้ือ ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ส าหรับการซ้ือบริษทัย่อยตอ้งวดัดว้ยมูลค่ายติุธรรมของ
สินทรัพยท่ี์ผูซ้ื้อโอนให้และหน้ีสินท่ีก่อข้ึนและส่วนไดเ้สียในส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีออกโดยกลุ่มบริษทั รวมถึงมูลค่ายุติธรรมของ
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บริษทั เอเซีย เมทัล จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 
 

 
 

สินทรัพย ์หรือหน้ีสินท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายช าระ ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน และวดัมูลค่าเร่ิมแรก
ของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไดม้าท่ีระบุไดแ้ละหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการรวมธุรกิจดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ ในการรวม
ธุรกิจแต่ละคร้ังบริษทัวดัมูลค่าของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิท่ี
ระบุไดข้องผูถู้กซ้ือตามสดัส่วนของหุน้ท่ีถือ  
 
 
 

ในกรณีท่ีมูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีโอนให ้และมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ และมูลค่ายติุธรรม ณ วนัซ้ือธุรกิจของ
ส่วนไดเ้สียในส่วนของผูถื้อหุ้นของผูถู้กซ้ือท่ีผูซ้ื้อถืออยูก่่อนการรวมธุรกิจมากกวา่มูลค่าสุทธิ ณ วนัท่ีซ้ือของสินทรัพยท่ี์ไดม้าท่ี
ระบุไดแ้ละหน้ีสินท่ีรับมา บริษทัจะรับรู้เป็นค่าความนิยม หากมูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ และมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจ
ควบคุมในผูถู้กซ้ือ และมูลค่ายุติธรรม ณ วนัซ้ือธุรกิจของส่วนไดเ้สียในส่วนของผูถื้อหุ้นของผูถู้กซ้ือท่ีผูซ้ื้อถืออยู่ก่อนการรวม
ธุรกิจนอ้ยกวา่มูลค่าราคายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยเน่ืองจากมีการต่อรองราคาซ้ือ บริษทัจะรับรู้ส่วนต่างโดยตรง
ไปยงัก าไรหรือขาดทุน 

 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

บริษทัยอ่ยเป็นกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทน
ผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นและมีความสามารถในการใชอ้ านาจเหนือกิจการนั้นท าให้เกิดผลกระทบต่อจ านวนเงิน
ผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั งบการเงินของบริษทัย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม นับแต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการ
ควบคุมส้ินสุดลง  
 

ผลขาดทุนในบริษทัยอ่ยจะถูกปันส่วนไปยงัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมแมว้า่การปันส่วนดงักล่าวจะท าให้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อ านาจควบคุมมียอดคงเหลือติดลบก็ตาม 
 

การสูญเสียอ านาจควบคุม  
 

เม่ือมีการสูญเสียอ านาจควบคุม บริษทัตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในบริษทัย่อย ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมและ
ส่วนประกอบอ่ืนในส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัยอ่ยนั้น ก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการสูญเสียอ านาจควบคุมใน
บริษทัยอ่ยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยเดิม หากยงัคงเหลืออยูใ่หว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีสูญเสีย
อ านาจควบคุม และจดัประเภทเงินลงทุนเป็นเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สียหรือเป็นเงินลงทุนเผื่อขาย ข้ึนอยูก่บัระดบัของอิทธิพลท่ี
คงเหลืออยู ่ 
 

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
 

บริษทัร่วมเป็นกิจการท่ีบริษทัมีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญัโดยมีอ านาจเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบันโยบายทาง
การเงินและการด าเนินงานแต่ไม่ถึงระดบัท่ีจะควบคุมนโยบายดงักล่าว 
 

เงินตราต่างประเทศ  
 

รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
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สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัรา
แลกเปล่ียน ณ วนันั้น  ก าไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าจะบนัทึกในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศและบนัทึกตามเกณฑร์าคาทุนเดิม แปลงค่า
เป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ  
 
 

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ไดแ้ก่ เงินสดในมือ เงินสดระหวา่งทาง เช็คระหวา่งทาง และเงินฝากธนาคารทุกประเภท และ
เงินฝากประจ าและเงินลงทุนชัว่คราวท่ีมีวนัครบก าหนดไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้า ยกเวน้เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้ า
ประกนั 
 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 
 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหกัค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ บริษทัและบริษทัยอ่ยตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ
จากลูกหน้ีท่ีคาดวา่จะเรียกเก็บเงินไม่ได ้โดยพิจารณาและวเิคราะห์สถานะของลูกหน้ีแต่ละรายประกอบ ลูกหน้ีจะถูกตดัจ าหน่าย
บญัชีเม่ือทราบวา่เป็นหน้ีสูญ 
 

สินค้าคงเหลอื 
 

สินคา้คงเหลือแสดงดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ ราคาทุนของสินคา้ค านวณโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วง
น ้ าหนัก ราคาทุนประกอบด้วยตน้ทุนในการซ้ือสินคา้และค่าใช้จ่ายทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือสินคา้ เช่น ค่าอากรขาเขา้  
ค่าขนส่ง หักดว้ยส่วนลดและเงินท่ีไดรั้บคืนจากการซ้ือ ราคาทุนของสินคา้ส าเร็จรูปและงานระหวา่งท าประกอบดว้ยค่าวตัถุดิบ 
ค่าแรงทางตรง ค่าใชจ่้ายอ่ืนทางตรงและค่าใชจ่้ายในการผลิตซ่ึงปันส่วนตามเกณฑก์ารด าเนินงานตามปกติ 
 

มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายไดจ้ากการด าเนินธุรกิจปกติหกัดว้ยประมาณการตน้ทุนท่ีจะผลิตให้เสร็จและ
ตน้ทุนท่ีจ าเป็นตอ้งจ่ายไปเพ่ือใหข้ายสินคา้นั้นได ้

 

เงินลงทุน 
 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการ บนัทึกบญัชีโดยใชว้ธีิราคาทุนหกัดว้ยค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 
 

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมแสดงในงบการเงินรวมโดยใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย และแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใชว้ิธีราคาทุนหัก
ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 
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เงินลงทุนในตราสารหนีแ้ละตราสารทุนอ่ืน 
 

ตราสารหน้ีและตราสารทุนซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดซ่ึงถือไวเ้พ่ือคา้จดัประเภทเป็นสินทรัพยห์มุนเวียนและ
แสดงในมูลค่ายติุธรรม  ก าไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลกัทรัพยไ์ดบ้นัทึกในก าไรหรือขาดทุน 
 

ตราสารหน้ีซ่ึงบริษทัและบริษทัยอ่ย ตั้งใจและสามารถถือจนครบก าหนด จดัประเภทเป็นเงินลงทุนท่ีถือจนครบก าหนดและแสดง
ในราคาทุนตดัจ าหน่ายหักดว้ยค่าเผื่อการดอ้ยค่า ผลต่างระหว่างราคาทุนท่ีซ้ือมากบัมูลค่าไถ่ถอนของตราสารหน้ีจะถูกตดัจ่าย
โดยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงตลอดอายุของตราสารหน้ีท่ีเหลือ 
 

ตราสารหน้ีและตราสารทุนซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด นอกเหนือจากท่ีถือไวเ้พ่ือคา้หรือตั้งใจถือไวจ้นครบ
ก าหนดจดัประเภทเป็นเงินลงทุนเผื่อขาย  ภายหลงัการรับรู้มูลค่าในคร้ังแรก เงินลงทุนเผื่อขายแสดงในมูลค่ายติุธรรม และการ
เปล่ียนแปลงท่ีไม่ใช่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกโดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้น  ส่วนผลขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้ในก าไร
หรือขาดทุน  เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุนจะรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนท่ีเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้นโดยตรงเขา้ในก าไรหรือ
ขาดทุน  ในกรณีท่ีเป็นเงินลงทุนประเภทท่ีมีดอกเบ้ียจะบนัทึกดอกเบ้ียในก าไรหรือขาดทุนโดยวธีิอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 

เงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงไม่ใช่หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดแสดงในราคาทุนหักดว้ยค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 
 

มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินส าหรับหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้และหลกัทรัพยเ์ผื่อขายจะใชร้าคาเสนอซ้ือ ณ วนัท่ีรายงาน 
 

การจ าหน่ายเงินลงทุน 
 

เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหวา่งจ านวนเงินสุทธิท่ีไดรั้บและมูลค่าตามบญัชี รวมถึงผลก าไรหรือขาดทุนจากการตีราคา
หลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งท่ีเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้จะถูกบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน 
 

ในกรณีท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ย จ าหน่ายเงินลงทุนท่ีถืออยูเ่พียงบางส่วน การค านวณตน้ทุนส าหรับเงินลงทุนท่ีจ าหน่ายไปและเงิน
ลงทุนท่ียงัถืออยูใ่ชว้ธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั 

 

อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 
 

บริษทับันทึกมูลค่าเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนในราคาทุนซ่ึงรวมตน้ทุนการท ารายการ หลงัจากนั้น บริษทัจะ
บนัทึกอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 
 

ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนค านวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารให้ประโยชน์โดยประมาณ 20 ปี 
ค่าเส่ือมราคาของอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 
 

ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินในส่วนอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 
 

บริษทัรับรู้ผลต่างระหวา่งจ านวนเงินท่ีไดรั้บสุทธิจากการจ าหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยใ์นส่วนของก าไรหรือขาดทุนใน
งวดท่ีตดัรายการอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนออกจากบญัชี 
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ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 
 

ท่ีดิน แสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมท่ีข้ึนอยู่กบัราคาประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ โดยจะมีการประเมินทุกห้าปี ส าหรับอาคาร 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ รับรู้เม่ือเร่ิมแรกตามราคาทุนหกัดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 
 

การเพ่ิมข้ึนของราคาตามบญัชีท่ีเป็นผลมาจากการตีราคาใหม่ของท่ีดินจะแสดงเป็นส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดินแสดงอยูใ่นส่วน
ของผูถื้อหุน้ การลดลงในมูลค่าของท่ีดินท่ีเคยมีการตีราคาเพ่ิมจะน าไปหกั ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดินไดไ้ม่เกินจ านวนซ่ึงเคย
ตีราคาเพ่ิมของท่ีดินชนิดเดียวกนั ส าหรับส่วนท่ีเกินกวา่นั้นจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายทนัทีในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
 

ในกรณีท่ีราคาตามบญัชีสูงกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนซ่ึงค านวณจากมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคต
จากการใชสิ้นทรัพยอ์ยา่งต่อเน่ือง หรือจ านวนท่ีจะไดรั้บจากการจ าหน่ายสินทรัพยห์ักดว้ยตน้ทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพยน์ั้น
แลว้แต่จ านวนใดจะสูงกวา่ ราคาตามบญัชีจะถูกปรับลดใหเ้ท่ากบัมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 
 

ค่าเส่ือมราคาค านวณโดยวิธีเส้นตรง เพื่อลดราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ต่ละชนิด ตามอายกุารให้ประโยชน์โดยประมาณของ
สินทรัพยด์งัต่อไปน้ี ยกเวน้ท่ีดินซ่ึงมีอายกุารใหป้ระโยชน์ไม่จ ากดั 

 

อาคารและส่วนปรับปรุงส่ิงปลูกสร้าง 20  ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงาน 5, 10  ปี 
ยานพาหนะ 5  ปี 
เคร่ืองตกแต่ง และเคร่ืองใชส้ านกังาน 5  ปี 

 

ก าไรขาดทุนจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ก าหนดข้ึนจากราคาตามบัญชี และได้รวมอยู่ในการค านวณก าไรจากการ
ด าเนินงาน  
 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
 

ยอดสินทรัพยค์งเหลือตามบัญชีของบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินว่า มีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่า
หรือไม่ ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะท าการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดวา่จะไดรั้บคืน 

 

การรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์หรือมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดสูงกวา่
มูลค่าท่ีจะไดรั้บคืนขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
 

การค านวณมลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 
 

มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยอ่ื์น หมายถึงราคาขายสุทธิของสินทรัพย ์หรือมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยแ์ลว้แต่มูลค่าใด
จะสูงกว่าในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพยจ์ะประมาณจากกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่า
ปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนค านึงภาษีเงินไดเ้พ่ือใหส้ะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตามเวลาและความ
เส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์ส าหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์นให้พิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บคืนใหส้อดคลอ้งกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นมีความเก่ียวขอ้งดว้ย 
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การกลบัรายการดอ้ยค่า 
 

บริษทัจะกลบัรายการบญัชีขาดทุนจากการดอ้ยค่าเพียงเพ่ือใหมู้ลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกวา่มูลค่าตามบญัชีภายหลงัหกัค่า
เส่ือมราคาหรือค่าตดัจ าหน่าย เสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 
 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 
 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนแสดงในราคาทุน 
 
 
 

ผลประโยชน์ของพนักงาน 
 

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
 

บริษทัรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคมเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 
 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน 
 

โครงการสมทบเงิน 
 

บริษทัและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสมและเงินท่ีบริษทัจ่ายสมทบให้
เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ารองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทั เงินท่ีบริษทัจ่ายสมทบกองทุนส ารอง 
เล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 
 
 

โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 
 

บริษทัมีภาระส าหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน และตามโครงการผลตอบแทน
พนกังานอ่ืนๆ ซ่ึงบริษทัถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานส าหรับพนกังาน  
 

บริษทัค านวณหน้ีสินโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานโดยใชว้ธีิคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit 
Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระไดท้ าการประเมินหน้ีสินดงักล่าวอยา่งสม ่าเสมอ วธีิคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไวพิ้จารณาวา่
การบริการในแต่ละงวดก่อให้เกิดสิทธิในการไดรั้บผลประโยชน์เพ่ิมข้ึน และวดัมูลค่าแต่ละหน่วยแยกจากกนัเพ่ือรวมเป็นภาระ
ผูกพนังวดสุดทา้ย ตน้ทุนบริการในอดีตรับรู้ตามวิธีเส้นตรงตลอดช่วงอายุงานเฉล่ียจนกวา่ผลประโยชน์ท่ีปรับเปล่ียนนั้นจะตก
เป็นสิทธิขาดของพนกังาน กิจการตอ้งรับรู้ก าไรขาดทุนจากการลดขนาดโครงการลงและการช าระผลประโยชน์ของโครงการเม่ือ
มีการลดขนาดโครงการลงและการช าระผลประโยชน์เกิดข้ึน  
 

ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial gains and losses) ส าหรับโครงการผลประโยชน์
หลงัออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงานท่ีเกิดจากการปรับปรุงและเปล่ียนแปลงขอ้สมมุติฐานรับรู้เป็น
รายการในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเกิดข้ึน หน้ีสินโครงการผลประโยชน์พนักงานวดัค่าโดย วิธีคิด
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ส่วนลดมูลค่าปัจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตโดยใช้อตัราส่วนลดซ่ึงใกล้เคียงกับอตัราผลตอบแทนของ
พนัธบตัรรัฐบาล 
 

ประมาณการหนี้สิน 
 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือ บริษทัมีภาระผูกพนัในปัจจุบันตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงท่ีจัดท าไว ้อันเป็นผลสืบ
เน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซ่ึงการช าระภาระผูกพนันั้นมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่จะส่งผลให้บริษทัตอ้งสูญเสียทรัพยากร
ออกไป และสามารถประมาณการจ านวนท่ีตอ้งจ่ายได้อย่างน่าเช่ือถือ ประมาณการหน้ีสินจะไม่รับรู้ส าหรับขาดทุนจากการ
ด าเนินงานในอนาคต 
 
 
 

ในกรณีท่ีมีภาระผูกพนัท่ีคลา้ยคลึงกนัหลายรายการ กิจการก าหนดความน่าจะเป็นท่ีกิจการจะสูญเสียทรัพยากรเพ่ือจ่ายช าระภาระ
ผูกพนัเหล่านั้น โดยพิจารณาจากความน่าจะเป็นโดยรวมของภาระผูกพนัทั้งประเภท แมว้า่ความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกิจการจะ
สูญเสียทรัพยากรเพ่ือช าระภาระผกูพนับางรายการท่ีจดัอยูใ่นประเภทเดียวกนัจะมีระดบัต ่า 
 

กิจการจะวดัมูลค่าของจ านวนประมาณการหน้ีสิน โดยใชมู้ลค่าปัจจุบนัของรายจ่ายท่ีคาดวา่จะตอ้งน ามาจ่ายช าระภาระผูกพนั โดย
ใชอ้ตัราก่อนภาษีซ่ึงสะทอ้นถึงการประเมินสถานการณ์ตลาดในปัจจุบนัของมูลค่าของเงินตามเวลาและความเส่ียงเฉพาะของหน้ีสิน
ท่ีก าลงัพิจารณาอยู ่การเพ่ิมข้ึนของประมาณการหน้ีสินเน่ืองจากมูลค่าของเงินตามเวลาจะรับรู้เป็นดอกเบ้ียจ่าย 
 

สัญญาเช่าระยะยาว  
 

กรณีท่ีบริษัทและบริษัทย่อยเป็นผู้ เช่า 
 

สญัญาเช่าอาคาร และอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่า
การเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนตามมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจ านวน
เงินท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าแลว้แต่มูลค่าใดจะต ่ากวา่ โดยจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายจะปันส่วนระหวา่งหน้ีสินและค่าใชจ่้ายทางการเงิน
เพ่ือใหไ้ดอ้ตัราดอกเบ้ียคงท่ีต่อหน้ีสินคงคา้งอยู ่ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าหักค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว 
ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตลอดอายขุองสญัญาเช่า สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือม
ราคาตลอดอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยน์ั้น 
 

สัญญาเช่าสินทรัพยโ์ดยท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ตกอยู่กับผูใ้ห้เช่าจะจัดเป็นสัญญาเช่า
ด าเนินงาน เงินทั้งหมดท่ีตอ้งจ่ายภายใตส้ญัญาเช่าด าเนินงานจะบนัทึกในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยใชว้ธีิเสน้ตรงตลอดอายขุอง
สญัญาเช่านั้น  
 

ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากการยกเลิกสัญญาเช่าด าเนินงานก่อนหมดอายกุารเช่า เช่น เบ้ียปรับท่ีตอ้งจ่ายให้แก่ผูใ้ห้เช่า จะบนัทึกเป็น
ค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีการยกเลิกนั้นเกิดข้ึน 
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กรณีท่ีบริษัทและบริษัทย่อยเป็นผู้ให้เช่า 
 

สินทรัพยท่ี์ให้เช่าภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานแสดงรวมอยูใ่นท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ในงบแสดงฐานะทางการเงิน และตดัค่า
เส่ือมราคาตลอดอายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพยเ์ช่นเดียวกบัสินทรัพยถ์าวรท่ีมีลกัษณะเหมือนกนั รายไดค้่าเช่ารับรู้โดยวิธี
เสน้ตรงตามระยะเวลาการใหเ้ช่า 
 

สญัญาเช่าสินทรัพยโ์ดยท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยไดมี้การโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไปให้กบั
ผูเ้ช่าจะจดัเป็นสัญญาเช่าการเงิน และสินทรัพยท่ี์ถือไวภ้ายใตส้ัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกในงบแสดงฐานะการเงินเป็นลูกหน้ี
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน  
 

รายไดจ้ากการขายท่ีบนัทึก ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญาเช่าการเงินของผูใ้ห้เช่าใชร้าคายติุธรรมของทรัพยสิ์นหรือราคาท่ีต ่ากวา่ของ
มูลค่าปัจจุบนัของผลรวมของจ านวนขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าแก่ผูใ้ห้เช่าซ่ึงการค านวณมูลค่าปัจจุบนัน้ีใชอ้ตัราดอกเบ้ียทาง
การคา้ท่ีเหมาะสม ตน้ทุนขายของสญัญาเช่าการเงิน บนัทึกเป็นตน้ทุน ณ วนัท่ีเร่ิมสญัญาเช่า โดยใชร้าคาทุนของสินทรัพยท่ี์ให้เช่า
หรือใชร้าคาตามบญัชี ถา้ราคาตามบญัชีต่างจากราคาทุนผลต่างระหวา่งรายไดจ้ากการขายและตน้ทุนขาย บนัทึกเป็นก าไรจากการ
ขายซ่ึงจะรับรู้ตามนโยบายการบญัชีท่ีกลุ่มบริษทัใชรั้บรู้การขายตามปกติ 
 

การวดัมูลค่ายตุิธรรม 
 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะได้รับจากจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพ่ือโอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดย
รายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหวา่งผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมในตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า บริษทัฯและบริษทัยอ่ย
ใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี
เก่ียวขอ้งก าหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมี
ลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประมาณมูลค่ายติุธรรม
โดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพย์
หรือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด  
 

ล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงินออกเป็นสามระดบัตาม
ประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 
 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

 ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสงัเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน  
 

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัและบริษทัย่อยจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่า
ยติุธรรมส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดัมูลค่ายติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจ า 
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การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีส่ าคญั 
 

ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการในเร่ืองท่ีมี
ความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ีส่งผลกระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ี
แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการ
ท่ีส าคญัมีดงัน้ี 
 

ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 
 

ในการประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจและการประมาณการผล
ขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยค านึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายขุองหน้ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ี
เป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 
 
 
 

อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 
 

ในการค านวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งท าการประมาณอายกุารให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือ
เลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายกุารใหป้ระโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่ หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 
 

นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของอาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหาก 
คาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนต ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกับ 
การคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 
 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
 

บริษทัและบริษทัย่อยจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษีและขาดทุนทางภาษีท่ี
ไม่ไดใ้ชเ้ม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่บริษทัและบริษทัยอ่ยจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผล
แตกต่างชัว่คราวและขาดทุนนั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งประมาณการวา่บริษทัและบริษทัย่อยควรรับรู้จ านวนสินทรัพย์
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจ านวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจ านวนก าไรทางภาษีท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 
 

การรับรู้และการตัดรายการสินทรัพย์และหนีสิ้น 
 

ในการพิจารณาการรับรู้หรือการตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการพิจารณาว่าบริษทัไดโ้อนหรือรับ 
โอนความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่าวแลว้หรือไม่ โดยใชดุ้ลยพินิจบนพ้ืนฐานของขอ้มูลท่ีดีท่ีสุดท่ีรับรู้ได ้
ในสภาวะปัจจุบนั 
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สัญญาเช่า  
 

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจใน 
การประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพ่ือพิจารณาวา่บริษทัและบริษทัย่อยไดโ้อนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ 
ในสินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 
 

ผลประโยชน์พนักงาน 
 

หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน ประมาณข้ึนตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆ ใน 
การประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนักงาน อตัราการลาออกและ
อตัราการมรณะ เป็นตน้ 
 

รายได้ 
 

รายไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมหรือภาษีขายอ่ืนๆ และแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ 
 

 
การขายสินค้า 
 

รายไดจ้ากการขายสินคา้จะรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเม่ือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็นสาระส าคญัของความเป็น
เจา้ของสินคา้ท่ีมีนยัส าคญัไปให้กบัผูซ้ื้อแลว้ และจะไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ท่ีขายไปแลว้
นั้นหรือมีความไม่แน่นอนท่ีมีนยัส าคญัในการไดรั้บประโยชน์จากรายการบญัชีนั้น หรือไม่อาจวดัมูลค่าของจ านวนรายไดแ้ละ
ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ หรือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนท่ีจะตอ้งรับคืนสินคา้ 
 

การให้บริการ 
 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับรู้เม่ือมีการใหบ้ริการ 
 

ดอกเบีย้รับ 
 

ดอกเบ้ียรับบนัทึกในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามเกณฑค์งคา้ง 
 

รายได้อ่ืน 
 

รายไดอ่ื้นจะรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามเกณฑค์งคา้ง 
 

เงินปันผลรับ 
 

เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือบริษทัมีสิทธิในการรับเงินปันผล 
 

ค่าใช้จ่าย 
 

สัญญาเช่าด าเนินงาน 
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รายจ่ายภายใตส้ญัญาเช่าด าเนินงานบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนโดยวธีิเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่าประโยชน์ท่ีไดรั้บตามสัญญาเช่าจะ
รับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเป็นส่วนหน่ึงของค่าเช่าทั้งส้ินตามสญัญา 
 

ต้นทุนทางการเงิน 
 

ดอกเบ้ียจ่ายและค่าใชจ่้ายในท านองเดียวกนับนัทึกในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในงวดท่ีค่าใชจ่้ายดงักล่าวเกิดข้ึน ยกเวน้ในกรณีท่ีมี
การบนัทึกเป็นตน้ทุนส่วนหน่ึงของสินทรัพย ์อนัเป็นผลมาจากการใชเ้วลายาวนานในการจดัหาก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์
ดงักล่าวก่อนท่ีจะน ามาใช้เองหรือเพ่ือขาย ดอกเบ้ียซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของค่างวดตามสัญญาเช่าการเงินบันทึกในงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ โดยใชว้ธีิอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 

ภาษเีงินได้ 
 

ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 
 

บริษทัและบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจ านวนท่ีคาดวา่จะจ่ายให้แก่หน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ โดยค านวณจากก าไร
ทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 
ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี 
 

บริษทัและบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหวา่งราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ 
วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู ่หรือ ท่ีคาดได้
ค่อนขา้งแน่วา่จะมีผลบงัคบัใชภ้ายในส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน และคาดวา่อตัราภาษีดงักล่าวจะน าไปใชเ้ม่ือสินทรัพยภ์าษีเงินได้
รอตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บประโยชน์ หรือหน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีไดมี้การจ่ายช าระ 
 

บริษทัและบริษทัยอ่ยรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษี
เงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจ านวนเท่าท่ีมีความเป็นไป
ไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใชห้ักภาษีและผล
ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 
 

บริษทัและบริษทัยอ่ยจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลารายงานและจะท าการ
ปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่บริษทัจะไม่มีก าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพยภ์าษีเงิน
ไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 
 

บริษทัและบริษทัย่อยจะบันทึกหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกับ
รายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  
 

สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับัญชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับัญชี จะแสดงหักกลบกันก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิตาม
กฎหมายท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหักกลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั และทั้งสินทรัพยภ์าษีเงินได้
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รอการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเก่ียวขอ้งกบัภาษีเงินไดท่ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนั 
โดยการเรียกเก็บเป็นหน่วยภาษีเดียวกนั หรือหน่วยภาษีต่างกนัซ่ึงตั้งใจจะจ่ายหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ย
ยอดสุทธิ  
 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 
 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ค านวณโดยการหารก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปีส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ดว้ยจ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ีย
ถ่วงน ้ าหนกัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี  
 

5. รำยกำรบัญชีกบับุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 
 

สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้ตน้ทุน และค่าใชจ่้าย ส่วนหน่ึงของบริษทัเกิดจากรายการบญัชีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั บุคคล
หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของบริษทั หรือสามารถควบคุมบริษทัทั้งทางตรงและ
ทางออ้ม หรือมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญัในการตดัสินใจดา้นการเงินหรือการด าเนินงานของบริษทั  
 
 
ลกัษณะของความสมัพนัธ์กบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นดงัน้ี 
 

ช่ือบริษทั  ประเภทธุรกิจ  ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั เอส ที ซี สตีล จ ากดั  ผลิตและรับจา้งผลิตเหลก็แปรรูป  บริษทัยอ่ย 

บริษทั แกรนด ์เอเซีย สตีล โพรเซสซ่ิง 
เซ็นเตอร์ จ ากดั  

ผลิตและจ าหน่ายเหลก็แปรรูป 
 

บริษทัยอ่ย 

บริษทั สางสินคา้ผา่นแดนเวยีงจนัทน ์จ ากดั 
 
ใหบ้ริการระบบคลงัสินคา้ปลอดภาษท่ีีด่านชายแดนสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว  

บริษทัร่วม 

บริษทั เต๋อหลง (ไทยแลนด)์ จ ากดั 

 

ผลิตและจ าหน่ายเหลก็ และเหลก็กั้นกลา้ขั้นมูลฐาน 

รวมทั้งเหลก็แผน่รีดร้อน และเหลก็โครงสร้างรูปพรรณ  

บริษทัร่วม 

บริษทั ทวโีชค พาณิช จ ากดั 
 
น าเขา้ ส่งออก เหลก็เส้น เหลก็แผน่ เหลก็มว้น 
เหลก็รูปพรรณ และเหลก็ทุกชนิด  

ถือหุน้โดยญาติสนิทของกรรมการ 

บริษทั จี สตีล จ ากดั (มหาชน)  ผลิตและจ าหน่ายเหลก็แผน่รีดร้อนชนิดมว้น  ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
บริษทั เพิม่สิน สตีลเวคิส์ จ ากดั (มหาชน) 

 

แปรรูปและจ าหน่าย เหลก็รีดร้อนและรีดเยน็ เหลก็กลา้ 
แรงดึงสูงชุบสังกะสี เหลก็เคลือบเคมีดว้ยไฟฟ้า เหลก็โคร่งคร่าว 
เพดานและผนงั แผน่หลงัคา และผนงัเหลก็เคลือบสี  

ถือหุน้โดยญาติสนิทของกรรมการ 

บริษทั เพิม่สหายสตีล จ ากดั  จ าหน่ายเหลก็แผน่รีดเยน็  ถือหุน้โดยญาติสนิทของกรรมการ 
บริษทั เพิม่ชยั พาณิชย ์จ ากดั  จ าหน่ายเหลก็  ถือหุน้โดยญาติสนิทของกรรมการ 
บริษทั สตีลเซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั  ผลิตและจ าหน่ายเหลก็แผน่ชั้นสอง  และเหลก็แผน่วลิาส  ถือหุน้โดยญาติสนิทของกรรมการ 
บริษทั จี เจ สตีล จ ากดั (มหาชน)  ผลิตและจ าหน่ายเหลก็แผน่รีดร้อนชนิดมว้น  กรรมการร่วมกนั 
บริษทั วนิ วนิ โฮลดิง้ จ ากดั  น าเขา้และจ าหน่ายเหลก็  ถือหุน้โดยญาติสนิทของกรรมการ 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งอื่น  -  พนกังานบริษทั 
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บริษทั เอเซีย เมทัล จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 
 

 
 

นโยบายการก าหนดราคาส าหรับแต่ละรายการอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
 

รายการ  นโยบายการคิดราคา 
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ  ราคาใกลเ้คียงกบัราคาท่ีคิดแก่บุคคลภายนอก 
ดอกเบ้ียรับ 

 
อตัราใกลเ้คียงกบัตน้ทุนการกูย้มืเฉล่ียของบริษทั  
ไม่มีการคิดดอกเบ้ียส าหรับเงินใหกู้ย้มืแก่พนกังานบริษทั 

รายไดอ่ื้น  ราคาท่ีตกลงร่วมกนัตามสญัญา 
ซ้ือสินคา้ วตัถุดิบ และบริการ  ราคาทุนและราคาใกลเ้คียงกบัราคาท่ีซ้ือจากบุคคลภายนอก 
ซ้ือสินทรัพยถ์าวร  ราคาใกลเ้คียงกบัราคาท่ีซ้ือจากบุคคลภายนอก 
 
 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีมีสาระส าคญัท่ีเกิดข้ึนระหวา่งบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  
และ 2557 มีดงัน้ี 
 

  พนับาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2558  2557  2558  2557 

รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร         
บริษทั แกรนด ์ เอเซีย สตีล โพรเซสซ่ิง 
เซ็นเตอร์ จ ากดั 

 
- 

 

-  79,408 
 

- 
บริษทั เต๋อหลง (ไทยแลนด)์ จ ากดั  358,547  -  358,547  - 
บริษทั ทวโีชค พาณิช จ ากดั  3,503  1,497  3,503  1,497 
รวม  362,050  1,497  441,458  1,497 
ดอกเบีย้รับและรำยได้อืน่         
บริษทั เอส ที ซี สตีล จ ากดั  -  -  120  120 
บริษทั แกรนด ์ เอเซีย สตีล โพรเซสซ่ิง 
เซ็นเตอร์ จ ากดั 

 
-  -  2,214 

 
- 

บริษทั ทวโีชค พาณิช จ ากดั  1,102  1,910  1,102  1,910 
รวม  1,102  1,910  3,436  2,030 
ซื้อสินค้ำ วตัถุดบิ และบริกำร         
บริษทั เอส ที ซี สตีล จ ากดั  -  -  7,490  7,110 
บริษทั แกรนด ์ เอเซีย สตีล โพรเซสซ่ิง 
เซ็นเตอร์ จ ากดั 

 
-  -  1,873  - 

บริษทั เต๋อหลง (ไทยแลนด)์ จ ากดั  311,584  -  311,584  - 
บริษทั ทวโีชค พาณิช จ ากดั  7,200  5,071  7,200  5,071 
บริษทั จี สตีล จ ากดั (มหาชน)  450,250  770,254  450,250  770,254 
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บริษทั เอเซีย เมทัล จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 
 

 
 

  พนับาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2558  2557  2558  2557 

บริษทั จี เจ สตีล จ ากดั (มหาชน)  -  192,258  -  192,258 
บริษทั เพ่ิมสิน สตีลเวคิส์ จ ากดั (มหาชน)  76,680  17,085  76,680  17,085 
รวม  845,714  984,668  855,077  991,778 
ซ้ือสินทรัพย์ถำวร         
บริษทั แกรนด ์ เอเซีย สตีล โพรเซสซ่ิง 
เซ็นเตอร์ จ ากดั 

 
-  -  750 

 
- 

 
 
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารท่ีส าคญั ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มีดงัน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558  2557  2558  2557 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรทีส่ ำคญั        

ผลประโยชน์ระยะสั้น 11,050  8,801  9,748  8,801 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 41  40  41  40 

รวม 11,091  8,841  9,789  8,841 
 

ยอดคงเหลือท่ีมีสาระส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มีดงัน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558  2557  2558  2557 
ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ้ืน่        
ลูกหนีก้ำรค้ำ        
บริษทั ทวโีชค พาณิช จ ากดั 79  440  79  440 
บริษทั เต๋อหลง (ไทยแลนด)์ จ ากดั 253,413  -  253,413  - 
บริษทั แกรนด ์เอเซีย สตีล โพรเซสซ่ิง เซ็นเตอร์ 
จ ากดั - 

 

- 

 

85,614 

 

- 
บริษทั วนิ วนิ โฮลด้ิง จ ากดั 2,790  -  -  - 
ลูกหนีอ้ืน่        
บริษทั เอส ที ซี สตีล จ ากดั -  -  10  10 
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บริษทั เอเซีย เมทัล จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 
 

 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558  2557  2558  2557 
บริษทั แกรนด ์เอเซีย สตีล โพรเซสซ่ิง เซ็นเตอร์ 
จ ากดั - 

 

- 

 

2,000 

 

- 
รวม 256,282  440  341,116  450 

เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันและดอกเบีย้ค้ำงรับ        
เงนิให้กู้ยมืระยะส้ัน        
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน (ไม่คิดดอกเบ้ีย) 1,858  1,908  1,858  1,908 
ดอกเบีย้ค้ำงรับ        
บริษทั เอส ที ซี สตีล จ ากดั            
(ดอกเบ้ียร้อยละ 4.92 ต่อปี) -  -  24,000  24,000 
รวม 1,858  1,908  25,858  25,908 
        
        
เงนิจ่ำยล่วงหน้ำค่ำสินค้ำ        
บริษทั เต๋อหลง (ไทยแลนด)์ จ ากดั 230,094  -  230,094  - 
บริษทั จี สตีล จ ากดั (มหาชน) -  1,360  -  1,360 
รวม 230,094  1,360  230,094  1,360 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ืน่        
เจ้ำหนีก้ำรค้ำ        
คุณเพญ็จนัทร์ ยงวงศไ์พบูลย ์ 10  651  10  651 
บริษทั เพ่ิมสิน สตีลเวคิส์ จ ากดั (มหาชน) 6,640  -  2,827  - 
บริษทั เอส ที ซี สตีล จ ากดั -  -  765  - 
บริษทั แกรนด ์เอเซีย สตีล โพรเซสซ่ิง เซ็นเตอร์ 
จ ากดั - 

 

- 

 

2,806 

 

- 
บริษทั เต๋อหลง (ไทยแลนด)์ จ ากดั 182,616  -  182,616  - 
เจ้ำหนีอ้ืน่        
คุณเพญ็จนัทร์ ยงวงศไ์พบูลย ์ 473  -  473  - 
คุณชูศกัด์ิ ยงวงศไ์พบูลย ์ 2,634  -  2,634  - 
บริษทั เอส ที ซี สตีล จ ากดั -  -  842  487 
บริษทั ทวโีชค พาณิช จ ากดั -  3  -  3 
บริษทั วนิ วนิ โฮลด้ิง จ ากดั 810  -  -  - 
รวม 193,183  654  192,973  1,141 
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บริษทั เอเซีย เมทัล จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 
 

 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558  2557  2558  2557 

เงนิกู้ยมืระยะส้ัน        
กรรมการ (ไม่คิดดอกเบ้ีย) 5,000  -  -  - 

 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรับแก่บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีรายการเคล่ือนไหวท่ีเป็นสาระส าคญัในระหวา่งปี ดงัน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม 
 2557  เพ่ิมข้ึน  ลดลง  2558 

เงนิให้กู้ยมืระยะส้ัน        

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน 1,908  1,274  (1,324)  1,858 
   
 
 
 

 

 พนับาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557  เพ่ิมข้ึน  ลดลง  2558 

เงนิให้กู้ยมืระยะส้ัน        

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน 1,908  1,274  (1,324)  1,858 
ดอกเบีย้ค้ำงรับ        

บริษทั เอส ที ซี สตีล จ ากดั                   24,000  -  -  24,000 
รวม 25,908  1,274  (1,324)  25,858 

 

 

  

 พนับาท 
 งบการเงินรวม 
 2556  เพ่ิมข้ึน  ลดลง  2557 

เงนิให้กู้ยมืระยะส้ัน        

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน 731  1,932  (755)  1,908 
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บริษทั เอเซีย เมทัล จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 
 

 
 

 พนับาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556  เพ่ิมข้ึน  ลดลง  2557 

เงนิให้กู้ยมืระยะส้ัน        

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน 731  1,932  (755)  1,908 
ดอกเบีย้ค้ำงรับ        

บริษทั เอส ที ซี สตีล จ ากดั                   26,000  -  (2,000)  24,000 
รวม 26,731  1,932  (2,755)  25,908 

 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกรรมการ มีรายการเคล่ือนไหวท่ีเป็นสาระส าคญัในระหวา่งปี ดงัน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม 
 2557  เพ่ิมข้ึน  ลดลง  2558 

เงนิกู้ยมืระยะส้ัน        

กรรมการ -  5,000  -  5,000 
 
 
 

6. เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558  2557  2558  2557 
เงินสด 156  125  122  122 
เงินฝากสถาบนัการเงิน 33,032  120,757  18,289  112,173 
รวม 33,188  120,882  18,411  112,295 
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7. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ้ืน่ 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558  2557  2558  2557 
ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ้ืน่ - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั        
ลูกหน้ีการคา้ 256,282  440  339,106  440 
ลูกหน้ีอ่ืน -  -  2,010  10 
รวม 256,282  440  341,116  450 

ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ้ืน่ - กจิกำรอืน่        
ลูกหน้ีการคา้   395,749  545,903  349,862  544,820 
เช็ครับลงวนัท่ีล่วงหนา้ 40,096  168,003  35,649  167,953 
รวม 435,845  713,906  385,511  712,773 
หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (44,582)  (86,027)  (43,826)  (84,894) 
สุทธิ 391,263  627,879  341,685  627,879 
ลูกหน้ีอ่ืน        
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 3,044  4,984  2,855  4,913 
เงินทดรองจ่าย 5,462  6,576  5,406  6,377 
อ่ืนๆ 3,791  20,744  1,258  20,600 
รวม 12,297  32,304  9,519  31,890 
รวม  403,560  660,183  351,204  659,769 
 
 

ยอดคงเหลือลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระไดด้งัน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558  2557  2558  2557 
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 1,959  227  85,039  227 
เกินก าหนดช าระ        

ไม่เกิน 3 เดือน 254,323  213  254,067  213 
เกินกวา่ 3 - 6 เดือน -  -  -  - 
เกินกวา่ 6 - 12 เดือน -  -  -  - 
เกินกวา่ 12 เดือน ข้ึนไป -  -  -  - 

รวม 256,282  440  339,106  440 
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ยอดคงเหลือลูกหน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระไดด้งัน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558  2557  2558  2557 
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 216,105  371,369  181,641  371,369 
เกินก าหนดช าระ        

ไม่เกิน 3 เดือน 96,507  238,536  81,394  238,536 
เกินกวา่ 3 - 6 เดือน 67,371  10,441  67,371  10,441 
เกินกวา่ 6 - 12 เดือน 23,733  14,943  23,733  14,943 
เกินกวา่ 12 เดือน ข้ึนไป 32,129  78,617  31,372  77,484 

รวม 435,845  713,906  385,511  712,773 
หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (44,582)  (86,027)  (43,826)  (84,894) 
สุทธิ 391,263  627,879  341,685  627,879 
 

  พนับาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2558  2557  2558  2557 
หน้ีสงสยัจะสูญ (กลบัรายการ)         
     ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  908  6,543  908  8,343 
 
 
 
 

8. ลูกหนี ้(เจ้ำหนี)้ ธนำคำรตำมสัญญำซ้ือขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ  
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษทัมีการท าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพ่ือป้องกนัความเส่ียงท่ีเกิดจากอตัราแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศส าหรับหน้ีสินท่ีเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐและสกุลเงินยโูร โดยมียอดเงินต่างประเทศท่ีท าสัญญาจ านวน 4.9 ลา้น
เหรียญดอลลาร์สหรัฐ และ 4.1 ลา้นเหรียญยูโร และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 จ านวน 8.0 ลา้นเหรียญดอลลาร์สหรัฐ และ 7.4 ลา้นเหรียญ 
ยโูร รายละเอียดของยอดคงเหลือของรายการดงักล่าวมีดงัน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558  2557 
ลูกหน้ีธนาคารตามสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 340,157  561,184 
เจา้หน้ีธนาคารตามสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (339,119)  (565,622) 
สุทธิ 1,038  (4,438) 
 



รายงานประจ าปี 2558 98 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558  บริษทัมีหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศส่วนท่ียงัไม่ไดป้้องกนัความเส่ียงจ านวน 0.6  
ลา้นเหรียญดอลลาร์สหรัฐและ 1.0 ลา้นเหรียญยูโร (วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 จ านวน 4.7 ลา้นเหรียญดอลลาร์สหรัฐและ 5.4  
ลา้นเหรียญยโูร) 
 

9. สินค้ำคงเหลอื 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558  2557  2558  2557 
สินคา้ส าเร็จรูป 342,975  590,858  334,563  588,556 
งานระหวา่งท า 1,890  4,944  1,890  4,944 
วตัถุดิบ 203,093  751,055  173,252  747,950 
วสัดุส้ินเปลือง 2,977  1,773  2,804  1,600 
สินคา้ระหวา่งทาง 613  252,781  613  252,781 
รวม 551,548  1,601,411  513,122  1,595,831 
หกั ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ (80,676)  (125,280)  (78,152)  (124,130) 
สุทธิ 470,872  1,476,131  434,970  1,471,701 
 

ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือท่ีบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายและไดร้วมในบญัชีตน้ทุนขาย     
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม        
- ตน้ทุนขาย 4,219,324  4,548,154  4,241,545  4,548,332 
- ขาดทุนจาการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ 
(กลบัรายการ) (44,604) 

 
102,073 

 
(45,978) 

 
101,630 

รวม 4,174,720  4,650,227  4,195,567  4,649,962 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  และ 2557  สรุปไดด้งัน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558  2557  2558  2557 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม  125,280  23,207  124,130  22,500 
บวก ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ 
(กลบัรายการ) (44,604) 

 
102,073 

 
(45,978) 

 
101,630 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 80,676  125,280  78,152  124,130 
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10. เงนิจ่ำยล่วงหน้ำค่ำสินค้ำ 
 

ตามงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษทัมีเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินคา้ให้แก่บริษทัท่ี
เก่ียวขอ้งกนัซ่ึงเป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดมว้น 2 ราย จ านวนเงินรวม 104.7 ลา้นบาท บริษทัผูผ้ลิตดงักล่าว
ไม่ได้จัดส่งสินคา้ให้แก่บริษทัตามท่ีตกลงกัน ดังนั้น บริษทัจึงได้หยุดการท าธุรกรรมการคา้ระหว่างกันชั่วคราว และขอให้
บริษทัผูผ้ลิตดงักล่าวจ่ายช าระคืนเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้ อยา่งไรก็ตาม บริษทัผูผ้ลิตดงักล่าวไม่สามารถจ่ายช าระหน้ีใหแ้ก่บริษทั
ได ้ต่อมาบริษทัผูผ้ลิตดงักล่าวไดมี้หนงัสือสัญญาประนีประนอมกบับริษทั โดยบริษทัผูผ้ลิตดงักล่าวจะจ่ายช าระหน้ีทั้งหมดโดย
การออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัผูผ้ลิตดังกล่าว ซ่ึงเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ านวน 
212,460,000 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.50 บาท และมีราคาปิดในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ณ วนัโอนหุ้นในราคา 
หุน้ละ 0.30 บาท คิดเป็นมูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บโอนเพ่ือช าระหน้ีเป็นมูลค่า 63.7 ลา้นบาท บริษทัมีผลขาดทุนจาก
การรับช าระหน้ีจ านวนทั้งส้ิน 41 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัไดรั้บรู้เป็นหน้ีสงสัยจะสูญในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในปี 2555 จ านวน 9 
ลา้นบาท ในไตรมาสหน่ึงปี 2556  จ านวน 30.4 ลา้นบาทและในไตรมาสสองปี 2556 จ านวน 1.6 ลา้นบาท ส าหรับเงินลงทุนใน
หุน้สามญัท่ีไดรั้บ บริษทัแสดงเป็นเงินลงทุนเผื่อขายตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 12 
 

การท าสัญญาประนีประนอมหน้ีท่ีท ากบับริษทัดังกล่าว ซ่ึงเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกัน ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั เม่ือวนัท่ี 
29 เมษายน 2557 ไดมี้มติอนุมติัการใหส้ตัยาบนัเก่ียวกบัรายการเก่ียวโยงดงักล่าวแลว้  
 

11. เงนิฝำกสถำบันกำรเงนิทีม่ภีำระค ำ้ประกนั 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีเงินฝากประจ ากบัสถาบนัการเงินในประเทศหลายแห่งจ านวนเงิน 152.0 
ลา้นบาท และ 149.3 ลา้นบาท ตามล าดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการ : จ านวน 151.0 ลา้นบาท และ 148.3 ลา้นบาท ตามล าดบั) เงิน
ฝากประจ าดงักล่าวไดน้ าไปเป็นหลกัทรัพยเ์พ่ือค ้าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (หมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 16) และค ้าประกนัการจ่ายช าระค่าใชไ้ฟฟ้าของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
 

12. เงนิลงทุนเผือ่ขำย 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558  2557 
 ราคาทุน  มูลค่ายติุธรรม  ราคาทุน  มูลค่ายติุธรรม 
เงนิลงทุนเผือ่ขำย        
เงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงเป็นหลกัทรัพย ์ 63,738  9,348  63,738  29,744 
ในความตอ้งการของตลาด        
ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้ในงบก าไรขาดทุน        
เบ็ดเสร็จ (54,390)  -  -  - 
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้ -  -  (33,994)  - 
สุทธิ 9,348  9,348  29,744  29,744 
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มลูค่ายติุธรรม 
 

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน รวมทั้งมูลค่าตามบญัชีถูกแสดงในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2558 มีดงัน้ี 
 

 พนับาท 
 มูลค่า  มูลค่ายติุธรรม 
 ตามบญัชี  ระดบั 1 
เงนิลงทุนเผือ่ขำย    
ตราสารทุนท่ีเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด 9,348  9,348 

 
ตารางขา้งตน้วิเคราะห์การวดัมูลค่ายุติธรรมท่ีเกิดข้ึนประจ าส าหรับสินทรัพยท์างการเงิน การวดัมูลค่ายุติธรรมเหล่าน้ีถูกจัด
ประเภทอยูใ่นระดบัท่ีต่างกนัของล าดบัชั้นมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า นิยามของระดบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
เงินลงทุนของบริษทั มีดงัน้ี 

 

ระดบั 1 : เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง (ตลาดหลกัทรัพย)์ ส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสิน
อยา่งเดียวกนั และบริษทัสามารถเขา้ถึงตลาดนั้น ณ วนัท่ีวดัมูลค่า 
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13. เงนิลงทุนในบริษัทร่วม 
 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

    พนับาท 

        งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม 

  

จดัตั้งข้ึน 

สัดส่วนการถือหุน้ทั้ง
ทางตรงและทางออ้ม
ของบริษทั (ร้อยละ) 

มูลค่าตามบญัชีตามวิธี
ส่วนไดเ้สีย ราคาทุน 

ส่วนแบ่งขาดทุนจาก
เงินลงทนุในบริษทั
ร่วมในระหวา่งปี 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ในประเทศ 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 

บริษทั เต๋อหลง (ไทยแลนด)์จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายเหลก็และเหลก็กั้นกลา้ขั้นมูลฐาน 
รวมทั้งเหลก็แผน่รีดร้อน และเหลก็โครงสร้าง
รูปพรรณ ไทย 20.00 15.00 133,150 143,239 200,000 150,000 60,089 6,761 

บริษทั สางสินคา้ผา่นแดนเวียงจนัทน์ 
จ  ากดั * 

ธุรกิจใหบ้ริการระบบคลงัสินคา้ปลอดภาษีท่ีด่าน
ชายแดนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ลาว 40.00 40.00 287 287 6,686 6,686 - - 

รวม     133,437 143,526 206,686 156,686 60,089 6,761 

หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่าเงินลงทุน     (287) (287) (6,686) (6,686) - - 

สุทธิ     133,150 143,239 200,000 150,000 60,089 6,761 
 

* ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 บริษทั สางสินคา้ผา่นแดนเวียงจนัทน์ จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ยงัไม่มีการเร่ิมด าเนินธุรกิจ บริษทัจึงพิจารณาค่าเผื่อการ
ดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัดงักล่าวจ านวน  6.7  ลา้นบาท และ 6.7 ลา้นบาท ตามล าดบั และในปี 2557 บริษทัไดใ้หท้นายความด าเนินการทวงถามเงินลงทุนดงักล่าวแลว้ 
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บริษทั เอเซีย เมทัล จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 
 
 
 

เม่ือวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2557 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร มีมติอนุมติัให้บริษทัซ้ือเงินลงทุนในบริษทั เต๋อหลง (ไทยแลนด์) 
จ ากดั ซ่ึงมีทุนจดทะเบียน 700 ลา้นบาท ในไตรมาสท่ี 1 ปี 2557 บริษทัดงักล่าวไดเ้รียกช าระค่าหุ้นแลว้ ร้อยละ 50 คิดเป็นจ านวน
เงิน 350 ลา้นบาท สดัส่วนการลงทุนของบริษทัร้อยละ 15 ของทุนจดทะเบียน ดงันั้นบริษทัจึงจ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษทัดงักล่าว
แลว้ เป็นเงินจ านวน 52.5 ลา้นบาท  และในไตรมาสท่ี 2 ปี 2557 บริษทัดงักล่าวได้เรียกช าระค่าหุ้นส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 50 
คิดเป็นจ านวนเงิน 350 ลา้นบาท สัดส่วนการลงทุนของบริษทัร้อยละ 15 ของทุนจดทะเบียน ซ่ึงบริษทัไดจ่้ายช าระค่าหุ้นแลว้  
เป็นเงินจ านวน 52.5 ลา้นบาท  
 

ตามรายงานการประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัร่วม เม่ือวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2557 มีมติให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 700 ลา้นบาท เป็น 
1,000 ลา้นบาท บริษทัร่วมไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยเ์รียบร้อยแลว้ในเดือนสิงหาคม 2557 
ซ่ึงบริษทัไดซ้ื้อเงินลงทุนตามสัดส่วนเดิม และบริษทัไดจ่้ายช าระค่าหุ้นดงักล่าวในสัดส่วนของบริษทัร้อยละ 15 เป็นจ านวน 45 
ลา้นบาท ดงันั้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัดงักล่าวจ านวน 150 ลา้นบาท 
 

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการของบริษทั เม่ือวนัท่ี 5 มิถุนายน 2558 มีมติอนุมติัให้ซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั เต๋อหลง   
(ไทยแลนด)์ จ ากดั จ านวน 500,000 หุน้ หุน้ละ 100 บาท จากบริษทั เพ่ิมสิน สตีลเวิคส์ จ ากดั (มหาชน) คิดเป็นร้อยละ 5 ของทุน
ช าระแลว้ ซ่ึงบริษทัไดจ่้ายช าระเงินซ้ือหุ้นดงักล่าวเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 50 ลา้นบาท ดงันั้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัมี
เงินลงทุนในบริษทัดงักล่าวจ านวน 200 ลา้นบาท และมีสดัส่วนการลงทุนของบริษทัในบริษทัดงักล่าวเป็นร้อยละ 20 
 

บริษทัจัดประเภทเงินลงทุนในบริษทั เต๋อหลง (ไทยแลนด์) จ ากัด เป็นบริษทัร่วม เน่ืองจากบริษทัส่งตวัแทนเขา้ร่วมอยู่ใน
คณะกรรมการของบริษทั เต๋อหลง (ไทยแลนด์) จ ากดั ท่านหน่ึง และตวัแทนของบริษทัมีสิทธิเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ
เก่ียวกบันโยบายทางการเงินและการด าเนินงานตามสญัญาร่วมลงทุน 
 

รายการเคล่ือนไหวเงินลงทุนในบริษทัร่วมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มีดงัน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558  2557  2558  2557 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 143,239  282  150,000  - 
ลงทุนเพ่ิม 50,000  150,000  50,000  150,000 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน - วธีิส่วนไดเ้สีย (60,089)  (6,761)  -  - 
ค่าเผื่อดอ้ยค่าเงินลงทุน -  (287)  -  - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 133,150  143,239  200,000  150,000 
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14. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย  
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สัดส่วนการถือหุน้ทั้งทางตรง พนับาท 

 และทางออ้มของบริษทั(ร้อยละ) ทุนช าระแลว้ วธีิราคาทุน 

ช่ือบริษทั 2558 2557   2558  2557 2558 2557 

บริษทั เอส ที ซี สตีล จ ากดั 100.00 100.00 20,000 20,000 20,000 20,000 

บริษทั แกรนด ์เอเซีย สตีล โพรเซสซ่ิง เซ็นเตอร์ จ  ากดั 
จ  ากดั 

100.00 55.00 10,000 20,000 13,634 11,000 

รวม     33,634 31,000 

หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่าเงินลงทุน     (9,000) (9,000) 

สุทธิ     24,634 22,000 
 

ในเดือนตุลาคม 2558 บริษทัซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย คือ บริษทั แกรนด์ เอเซีย สตีล โพรเซสซ่ิง เซ็นเตอร์ จ ากดั จากผูถื้อหุ้น
เดิมสัดส่วนร้อยละ 45 ตามมูลค่าตามบญัชีสุทธิจ านวนเงิน 2.6 ลา้นบาท ท าให้ ณ ส้ินปี 2558 บริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย
ดงักล่าวในสดัส่วนร้อยละ 100  
 

ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั แกรนด์ เอเซีย สตีล โพรเซสซ่ิง เซ็นเตอร์ จ ากดั คร้ังท่ี 1/2558 และ คร้ังท่ี 2/2558 เม่ือ
วนัท่ี 2 สิงหาคม 2558 และวนัท่ี 22 สิงหาคม 2558 ตามล าดบั ท่ีประชุมมีมติอนุมติัให้ลดทุนจดทะเบียน โดยลดหุ้นสามญัจ านวน
ทั้งส้ิน 200,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาทเป็นจ านวนเงินรวม 20 ลา้นบาท โดยมีการเรียกช าระร้อยละ 50 เป็นจ านวนเงิน 
10 ลา้นบาท การลดทุนดงักล่าวเพ่ือลดขาดทุนสะสมของบริษทั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 โดยบริษทัยอ่ยดงักล่าวจดทะเบียนลด
ทุนกบักรมทะเบียนการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 8 ตุลาคม 2558  
 

15. อสังหำริมทรัพย์เพือ่กำรลงทุน 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558  2557 
ราคาทุน 50,436  - 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม (8,108)  - 
สุทธิ 42,328  - 
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การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนส าหรับปี 2558 และ 2557 ดงัน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558  2557 
มูลค่าตามบญัชีตน้ปี -  - 
ซ้ือสินทรัพย ์ -  - 
รับโอนจากท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ - ราคาตามบญัชี        42,963  - 
ค่าเส่ือมราคา (635)  - 
มูลค่าตามบญัชีส้ินปี 42,328  - 

มูลค่ายติุธรรม * 55,669   
 

* มูลค่ายติุธรรมประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระในปี 2558 ตามรายงานลงวนัท่ี 27 มกราคม 2559 ส าหรับอาคารโกดงัใหเ้ช่าใช้
การประเมินราคาตามวธีิคิดตน้ทุน (Cost Approach) 
 

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนดงักล่าวไดถู้กจดจ านองไวเ้ป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัวงเงินกูย้มืระยะสั้นและระยะยาวจากสถาบนั
การเงิน 
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16. ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ 
   พนับาท 

 งบการเงินรวม 

 ราคาประเมิน ราคาทุน  
 

ท่ีดิน 
อาคารและส่วน 

ปรับปรุงส่ิงปลูกสร้าง 
เคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์โรงงาน ยานพาหนะ 

เคร่ืองตกแต่งและ
เคร่ืองใชส้ านกังาน 

งานระหวา่ง
ก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน        
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 186,823 478,726 647,973 29,986 41,192 96,419 1,481,119 
ซ้ือสินทรัพย ์ - 259 5,498 7,030 1,358 7,614 21,759 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาใหม่ 86,087 - - - - - 86,087 
โอนเขา้(โอนออก) - - 97,270 - (557) 55,209 151,922 

จ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายสินทรัพย ์ - - - (4,669) (4) (184) (4,857) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 272,910 478,985 750,741 32,347 41,989 159,058 1,736,030 
ซ้ือสินทรัพย ์ - 178 15,434 3,752 3,840 14,557 37,761 
โอนเขา้(โอนออก) - (50,436) 44,001 - 930 (28,279) (33,784) 

จ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายสินทรัพย ์ - - (589) (1,141) (1,176) (2,042) (4,948) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 272,910 428,727 809,587 34,958 45,583 143,294 1,735,059 
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   พนับาท 

 งบการเงินรวม 

 ราคาประเมิน ราคาทุน  
 

ท่ีดิน 
อาคารและส่วน 

ปรับปรุงส่ิงปลูกสร้าง 
เคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์โรงงาน ยานพาหนะ 

เคร่ืองตกแต่งและ
เคร่ืองใชส้ านกังาน 

งานระหวา่ง
ก่อสร้าง รวม 

ค่าเส่ือมราคาสะสม        
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 - 157,049 275,002 21,340 28,497 - 481,888 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 30,787 65,390 4,487 2,946 - 103,610 
โอนเขา้ (โอนออก) - - - - (237) - (237) 

จ าหน่ายสินทรัพย ์ - - - (4,106) (1) - (4,107) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 - 187,836 340,392 21,721 31,205 - 581,154 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 7,586 65,193 3,911 3,041 - 79,731 

โอนเขา้ (โอนออก) - (7,473) - - - - (7,473) 

จ าหน่ายสินทรัพย ์ - - (590) (1,141) (528) - (2,259) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 - 187,949 404,995 24,491 33,718 - 651,153 

ค่าเผื่อการดอ้ยค่า        
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 - - - - - - - 

ค่าเผื่อการดอ้ยค่าส าหรับปี - - 545 - - - 545 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 - - 545 - - - 545 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าส าหรับปี - - (545) - - - (545) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 - - - - - - - 
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บริษทั เอเซีย เมทัล จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 
 

 
 

  พนับาท 

 งบการเงินรวม 

 ราคาประเมิน ราคาทุน  

 ท่ีดิน 
อาคารและส่วน 

ปรับปรุงส่ิงปลูกสร้าง 
เคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์โรงงาน ยานพาหนะ 

เคร่ืองตกแต่งและ
เคร่ืองใชส้ านกังาน 

งานระหวา่ง
ก่อสร้าง รวม 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี        

31 ธนัวาคม 2557 272,910 291,149 409,804 10,626 10,784 159,058 1,154,331 

31 ธนัวาคม 2558 272,910 240,778 404,592 10,467 11,865 143,294 1,083,906 

ค่าเส่ือมราคาซ่ึงรวมอยูใ่นงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม      

2557     103,610 

2558       79,731 
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บริษทั เอเซีย เมทัล จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 
 

 
 

   พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ราคาประเมิน ราคาทุน  
 

ท่ีดิน 
อาคารและส่วน 

ปรับปรุงส่ิงปลูกสร้าง 
เคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์โรงงาน ยานพาหนะ 

เคร่ืองตกแต่งและ
เคร่ืองใชส้ านกังาน 

งานระหวา่ง
ก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน        
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 165,442 441,661 627,267 29,322 35,907 93,643 1,393,242 
ซ้ือสินทรัพย ์ - 259 5,497 7,030 1,359 7,614 21,759 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาใหม่ 81,828 - - - - - 81,828 
โอนเขา้ (โอนออก) - - 97,270 - (557) 55,209 151,922 

จ าหน่ายสินทรัพย ์ - - -     (4,669) - (184) (4,853) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 247,270 441,920 730,034 31,683  36,709 156,282 1,643,898 
ซ้ือสินทรัพย ์ - - 15,319 3,752 2,626 14,557 36,254 
โอนเขา้ (โอนออก) - (50,436) 44,001 - 930 (28,278) (33,783) 

จ าหน่ายสินทรัพย ์ - - - (1,141) (1,002) - (2,143) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 247,270 391,484 789,354 34,294 39,263 142,561 1,644,226 
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บริษทั เอเซีย เมทัล จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 
 

 
 

   พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ราคาประเมิน ราคาทุน  
 

ท่ีดิน 
อาคารและส่วน 

ปรับปรุงส่ิงปลูกสร้าง 
เคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์โรงงาน ยานพาหนะ 

เคร่ืองตกแต่งและ
เคร่ืองใชส้ านกังาน 

งานระหวา่ง
ก่อสร้าง รวม 

ค่าเส่ือมราคาสะสม        

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 - 138,828 256,030 20,676 26,065 - 441,599 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 29,034 64,036 4,487 2,675 - 100,232 

โอนเขา้ (โอนออก) - - - - (236) - (236) 

จ าหน่ายสินทรัพย ์ - - - (4,106) - - (4,106) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 - 167,862 320,066 21,057 28,504 - 537,489 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 5,819 64,942 3,911 2,729 - 77,401 

โอนเขา้ (โอนออก) - (7,473) - - - - (7,473) 

จ าหน่ายสินทรัพย ์ - - - (1,141) (354) - (1,495) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 - 166,208 385,008 23,827 30,879 - 605,922 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี        

31 ธนัวาคม 2557 247,270 274,058 409,968 10,626 8,205 156,282 1,106,409 

31 ธนัวาคม 2558 247,270 225,276 404,346 10,467 8,384 142,561 1,038,304 

ค่าเส่ือมราคาซ่ึงรวมอยูใ่นงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม     

2557       100,232 

2558       77,401 
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บริษทั เอเซีย เมทัล จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 
 

 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557  ท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้าง เคร่ืองจักร และเคร่ืองจกัรระหว่างติดตั้งของบริษทัและบริษทัย่อย 
จ านวน 437.1 ลา้นบาท และมูลค่า 583.8 ลา้นบาท ตามล าดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จ านวน 396.1 ลา้นบาท และ 540.7 ลา้น
บาท ตามล าดบั) ไดถู้กจดจ านองไวเ้ป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัวงเงินกูร้ะยะสั้นและระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 บริษทัมีสินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาเช่าซ้ือท่ีบริษทัเป็นผูเ้ช่าไดร้วมแสดงอยูใ่นรายการขา้งตน้ คือ 
ยานพาหนะ มูลค่าสุทธิตามบญัชีจ านวน 13.2 ลา้นบาท และ 6.5 ลา้นบาท ตามล าดบั 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีส่วนหน่ึงของอาคาร อุปกรณ์ส านกังาน เคร่ืองตกแต่งและยานพาหนะ 
ซ่ึงคิดค่าเส่ือมราคาเต็มมูลค่า และแต่ยงัคงใชง้านอยู ่ซ่ึงมีราคาทุนประมาณ 251.7 ลา้นบาท และ 150.4 ลา้นบาท ตามล าดบั (งบ
การเงินเฉพาะกิจการ: จ านวน 229.7 ลา้นบาท และ 140.6 ลา้นบาท ตามล าดบั) 
 

ท่ีดินของบริษทัและบริษทัยอ่ยไดมี้การประเมินใหม่ เม่ือวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2557 โดยผูป้ระเมินราคาอิสระ การประเมินราคาไดท้ า
ตามเกณฑ ์ราคาตลาดตามสภาพการใชง้านท่ีเป็นอยู ่(Market Approach) ราคาตามบญัชีของท่ีดินไดป้รับให้เป็นไปตามราคาท่ี
ประเมินใหม่ และส่วนเกินทุนท่ีเกิดข้ึน (สุทธิจากภาษีเงินไดร้อการตดับัญชี) จ านวน 123 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ
จ านวน 119.7 ลา้นบาท) ไดบ้นัทึกเป็นส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดินซ่ึงแสดงไวใ้นส่วนของผูถื้อหุน้ 
 

17. เงนิเบิกเกนิบัญชีและเงนิกู้ยมืระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงนิ 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558  2557 
    
ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 460,000  250,000 
เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีท 697,559  1,689,378 
สุทธิ 1,157,559  1,939,378 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษทัมีวงเงินสินเช่ือระยะสั้นเพ่ือการคา้จากสถาบนัการเงินตามสัญญาเงินกูย้ืมในวงเงิน
สูงสุดรวม 4,400 ลา้นบาท และ 4,720 ลา้นบาท ตามล าดับ วงเงินสินเช่ือเพื่อการคา้ดังกล่าวประกอบดว้ย เงินเบิกเกินบัญชี  
เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีท ตัว๋สัญญาใชเ้งิน การขายลดตัว๋เงิน แพคก้ิงเครดิต และหนังสือค ้ าประกนัธนาคารโดยวงเงิน
สินเช่ือดงักล่าวมีอตัราดอกเบ้ีย MOR ต่อปี ส าหรับเงินเบิกเกินบญัชี และวงเงินสินเช่ืออ่ืนมีอตัราดอกเบ้ียตั้งแต่ร้อยละ 1.02 ต่อปีถึง
ร้อยละ 3.14 ต่อปี และร้อยละ 1.09 ต่อปี ถึงร้อยละ 3.80 ต่อปี ตามล าดบั และมีก าหนดช าระระหวา่ง 1 ถึง 6 เดือน 
 

วงเงินสินเช่ือระยะสั้นจากสถาบนัการเงินดงักล่าว ค ้าประกนัโดยการจดจ านอง ท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดิน เคร่ืองจกัร เคร่ืองจกัร
ระหว่างติดตั้ง และเงินฝากประจ าของทั้ งบริษทัและบริษทัย่อยแห่งหน่ึงเป็นหลกัทรัพยค์  ้ าประกัน (หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ขอ้ 11 15 และ 16) 
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บริษทั เอเซีย เมทัล จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 
 

 
 

18. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ืน่ 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558  2557  2558  2557 
เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ืน่ - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั        
เจา้หน้ีการคา้ 189,266  651  189,024  651 
เจา้หน้ีอ่ืน 3,917  3  3,949  490 
รวม 193,183  654  192,973  1,141 
        

เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ืน่ - กจิกำรอืน่        
เจา้หน้ีการคา้   34,890  267,963  33,647  267,358 
เจา้หน้ีอ่ืน 48,565  49,601  42,452  45,605 
รวม 83,455  317,564  76,099  312,963 

 

19. หนีสิ้นภำยใต้สัญญำเช่ำทำงกำรเงนิ 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558  2557 
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงิน 2,434  2,880 
หกั ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (105)  (152) 
สุทธิ 2,329  2,728 
หกั ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (1,351)  (1,477) 
สุทธิ 978  1,251 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 บริษทัมีหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงิน โดยมีรายละเอียดของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายช าระดงัน้ี 
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บริษทั เอเซีย เมทัล จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 
 

 
 

 

 พนับาท 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558  2557 
 ผลรวมของ

จ านวนเงินขั้น
ต ่าท่ีตอ้งจ่าย  

ดอกเบ้ียจ่าย
รอตดับญัชี  

มูลค่าปัจจุบนั
ของจ านวนเงิน
ขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย  

ผลรวมของ
จ านวนเงินขั้น
ต ่าท่ีตอ้งจ่าย  

ดอกเบ้ียจ่าย
รอตดับญัชี  

มูลค่าปัจจุบนั
ของจ านวนเงิน
ขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย 

ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 1,428  77  1,351  1,590  113  1,477 
ถึงก าหนดช าระเกินหน่ึงปี 
แต่ไม่เกินหา้ปี 1,006  28  978 

 
1,290  39  1,251 

รวม 2,434  105  2,329  2,880  152  2,728 
 

20. ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน 
 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มีดงัต่อไปน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558  2557  2558  2557 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน        
     เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 4,881  4,393  3,681  3,321 
 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 
ดงัน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558  2557  2558  2557 
ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 4,393  4,735  3,321  3,663 
ผลประโยชนจ่์ายโดยโครงการ -  -  -  - 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและดอกเบ้ีย 488  621  360  621 
ก าไรจากการประมาณตามหลกัการคณิตศาสตร์        
ประกนัภยัท่ีรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ -  (963)  -  (963) 
ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 4,881  4,393  3,681  3,321 
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บริษทั เอเซีย เมทัล จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 
 

 
 

ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มีดงัต่อไปน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558  2557  2558  2557 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 395  477  267  477 
ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั 93  144  93  144 
รวม 

1ม 

488  621  360  621 
 

ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จขา้งตน้ ส าหรับงวดปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 แสดงรวมในรายการ
ดงัต่อไปน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558  2557  2558  2557 
ตน้ทุนขายและบริการ 155  281  155  281 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 52  113  52  113 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 

1ม 

146  44  18  44 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 42  39  42  39 
รวม 395  477  267  477 
 

ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ีรายงาน  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 
มีดงัต่อไปน้ี 
 

 งบการเงินรวม 

 2558  2557 

อตัราคิดลด  ร้อยละ 3.04, 4.52 ต่อปีส าหรับพนกังานรายเดือน และ  ร้อยละ 4.52 ต่อปีส าหรับพนกังานรายเดือน และ 

 ร้อยละ 4.52  ต่อปีส าหรับพนกังานรายวนั  ร้อยละ 4.52  ต่อปีส าหรับพนกังานรายวนั 

อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน ร้อยละ 5.00, 5.04 ต่อปีส าหรับพนกังานรายเดือน และ  ร้อยละ 5.04 ต่อปีส าหรับพนกังานรายเดือน และ 

 ร้อยละ 3.45 ต่อปีส าหรับพนกังานรายวนั  ร้อยละ 3.45 ต่อปีส าหรับพนกังานรายวนั 

อตัราการหมุนเวียนพนกังาน ตามอายพุนกังานตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึง 50 ส าหรับพนกังานรายเดือน  ตามอายพุนกังานตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึง 50 ส าหรับพนกังานรายเดือน 

 ตามอายพุนกังานตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึง 62 ส าหรับพนกังานรายวนั  ตามอายพุนกังานตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึง 62 ส าหรับพนกังานรายวนั 

อตัราการมรณะ อตัราตามตารางมรณะไทยปี 2551 แยกเกณฑเ์พศชายและหญิง  อตัราตามตารางมรณะไทยปี 2551 แยกเกณฑเ์พศชายและหญิง 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558  2557 

อตัราคิดลด  ร้อยละ 4.52 ต่อปีส าหรับพนกังานรายเดือน และ  ร้อยละ 4.52 ต่อปีส าหรับพนกังานรายเดือน และ 

 ร้อยละ 4.52  ต่อปีส าหรับพนกังานรายวนั  ร้อยละ 4.52  ต่อปีส าหรับพนกังานรายวนั 

อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน ร้อยละ 5.04 ต่อปีส าหรับพนกังานรายเดือน และ  ร้อยละ 5.04 ต่อปีส าหรับพนกังานรายเดือน และ 

 ร้อยละ 3.45 ต่อปีส าหรับพนกังานรายวนั  ร้อยละ 3.45 ต่อปีส าหรับพนกังานรายวนั 

อตัราการหมุนเวียนพนกังาน ตามอายพุนกังานตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึง 50 ส าหรับพนกังานรายเดือน  ตามอายพุนกังานตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึง 50 ส าหรับพนกังานรายเดือน 

 ตามอายพุนกังานตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึง 62 ส าหรับพนกังานรายวนั  ตามอายพุนกังานตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึง 62 ส าหรับพนกังานรายวนั 

อตัราการมรณะ อตัราตามตารางมรณะไทยปี 2551 แยกเกณฑเ์พศชายและหญิง  อตัราตามตารางมรณะไทยปี 2551 แยกเกณฑเ์พศชายและหญิง 
 
 
 
 

21. ทุนเรือนหุ้น 
 

ใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั 
 

ตามรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น เม่ือวนัท่ี 21 กรกฎาคม 2549 และวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2549 ผูถื้อหุ้นไดมี้มติอนุมติัให้
บริษทัจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั (“AMC-W1”) ดงัน้ี 
 

ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัท่ีจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทั (“AMC-W1”) 
ประเภทของใบส าคญัแสดงสิทธิ : ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั คร้ังท่ี 1 ท่ีจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อ 

หุน้สามญัเดิมของบริษทั (“ใบส าคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 1” หรือ “AMC-W1”) 
จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกและเสนอขาย : 50,000,000 หน่วย 
อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ : 7 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีออกและเสนอขาย และคร้ังสุดทา้ยวนัท่ี 2 มีนาคม 2552 

โดยก าหนดระยะเวลาการใชสิ้ทธิไดทุ้กวนัท าการสุดทา้ยของเดือนมีนาคม 
และเดือนกนัยายน 

วนัท่ีออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ : วนัท่ี 28 กนัยายน 2550 
อตัราการใชสิ้ทธิ : ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุน้สามญัใหม่ 
ราคาการใชสิ้ทธิ : ราคาการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิจะเท่ากบั 3.00 บาทต่อหุน้  

(มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท) 
 

ในระหวา่งปี 2557 ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัไดข้อใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ จ านวน 159,012 
หน่วย ซ้ือหุ้นสามญัจ านวน 159,012 หุ้น ในราคาหุ้นละ 3 บาทรวมเป็นเงิน 477,036 บาท ท าให้ทุนช าระแลว้ของบริษทัเพ่ิมจาก
จ านวน 479,937,265 บาท เป็นจ านวน 480,096,277 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญัของบริษทัเพ่ิมจากจ านวน 297,427,100 
บาท เป็นจ านวน 297,745,124 บาท ซ่ึงบริษทัได้จดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระแลว้ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวง
พาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2557 
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ณ วนัท่ี 7 มีนาคม 2557 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ใบส าคญัแสดงสิทธิจะซ้ือหุน้สามญัไดมี้การใชสิ้ทธิทั้งส้ิน 10,177,306 หน่วย 
และจ านวน 10,018,294 หน่วย ตามล าดบั 
 

การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิของบริษทั มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

ประเภทของ 
ใบส าคญั 
แสดงสิทธิ 

 วนัท่ีออกและ 
เสนอขาย 

ใบส าคญัแสดงสิทธิ 

 
ราคาใชสิ้ทธิ  
(บาทต่อหุน้) 

 อตัราการใชสิ้ทธิ 
ใบส าคญัแสดง
สิทธิต่อหุน้สามญั 

 จ านวนหุน้ท่ี
ถูกใชสิ้ทธิ 

 (หุน้) 

 จ านวนหุน้ 
คงเหลือเพื่อรองรับ 
การใชสิ้ทธิ (หุน้) 

  
วนัสุดทา้ย 

ในการใชสิ้ทธิ 

AMC-W1  28 กนัยายน 2550  3.00  1 : 1  10,177,306  39,822,694  7 มีนาคม 2557 
 
 
 

22. กำรจดัสรรส ำรองตำมกฎหมำยและเงนิปันผลจ่ำย 
 

ตามบทบัญญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้งจดัสรรทุนส ารอง (“ส ารองตาม
กฎหมาย”) อยา่งนอ้ยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหลงัจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ส ารองดงักล่าวมีจ านวนไม่
นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินส ารองน้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 

ตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2556 ไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2555 ให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทั โดย
ก าหนดจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้จ านวน 479.9 ลา้นหุน้ ในอตัราหุน้ละ 0.18 บาท เป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน 86.4 ลา้นบาท บริษทัไดจ่้ายเงิน
ปันผลดงักล่าวแลว้ เม่ือวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2556 นอกจากน้ีท่ีประชุมไดมี้มติอนุมติัจดัสรรส ารองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของก าไร
สุทธิประจ าปี 2555 จ านวน 8.3 ลา้นบาท 
 

เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2557 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ได้มีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานส าหรับปี 2556  
ในอตัราหุ้นละ 0.18 บาท จ านวน 480,096,277 หุ้น คิดเป็นจ านวนเงิน 86.4 ลา้นบาท และจดัสรรก าไรเป็นส ารองตามกฎหมาย
จ านวนเงิน 2.9 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ส ารองตามกฎหมายมีจ านวน 55 ลา้นบาท 
 

23. กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 
 

บริษทัไดจ้ดัตั้งเงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพพนักงานตามความในพระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ตามระเบียบ
กองทุน บริษทัและพนักงานตอ้งจ่ายเงินสมทบและเงินสะสมเขา้กองทุนน้ีเป็นร้อยละ 2 ของเงินเดือนพนักงานดว้ยจ านวนท่ี
เท่ากนั บริษทัไดแ้ต่งตั้งผูจ้ดัการกองทุน เพ่ือบริหารกองทุนให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎกระทรวงฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2532) ออก
ตามความในพระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 
  

บริษทัจ่ายเงินสมทบเขา้กองทุนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มีดงัน้ี 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558  2557  2558  2557 

เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 308  362  297  354 
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24. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 
 

ค่าใชจ่้ายท่ีส าคญัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2552 ซ่ึงจ าแนกตามลกัษณะไดด้งัน้ี  
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558  2557  2558  2557 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูปและงานระหวา่งท า 250,937  (13,570)  257,046  (13,570) 
ซ้ือสินคา้ส าเร็จรูป 438,449  118,460  529,433  125,570 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 3,338,877  4,255,538  3,274,068  4,255,538 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 80,603  103,789  78,259  100,411 
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ (กลบัรายการ) (44,604)  102,073  (45,978)  101,630 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 27,580  -  27,580  - 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 95,390  91,345  89,483  89,258 
ค่าขนส่งและจดัจ าหน่าย 60,004  52,326  58,570  52,326 
ค่าสาธาณูปโภค 34,395  29,028  29,342  25,714 
หน้ีสงสยัจะสูญ - ลูกหน้ีการคา้ 908  6,543  908  8,343 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 11,091  8,841  9,789  8,841 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าในเงินลงทุนเผื่อขาย 54,390  -  54,390  - 
ขาดทุนจากการตดับญัชีเงินทดรองจ่ายค่าสินคา้ 1,359  -  1,359  - 
ค่านายหนา้ ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย 4,493  5,480  4,472  5,480 
ตน้ทุนจา้งผลิตภายนอก 3,635  4,540  3,594  4,540 
ตน้ทุนทางการเงิน 38,049  39,838  38,049  39,806 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ 41,400  40,532  37,360  38,664 
รวม 4,436,956  4,844,763  4,447,724  4,842,551 
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25. ภำษีเงนิได้ 
 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มีดงัน้ี  
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558  2557  2558  2557 
ภำษีเงนิได้ปัจจุบัน :        
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนั -  (22,196)  -  (22,196) 
ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี:        
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั        
ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรกและท่ีกลบัรายการ (6,562)  22,776  (6,562)  22,776 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่น 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (6,562)  580  (6,562)  580 
 

การกระทบยอดระหวา่งอตัราภาษีท่ีแทจ้ริงส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 สามารถแสดงไดด้งัน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม 
 2558  2557 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
 

จ านวนเงิน 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
 

จ านวนเงิน 
ขาดทุนทางบญัชีก่อนภาษีเงินได ้   (235,813)    (17,920) 

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20  47,163  20  3,584 
ผลกระทบทางภาษีของรายไดท่ี้ไดรั้บการยกเวน้และ        
ค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถน าหกัในการค านวณก าไรทางภาษี   (47,163)    (25,780) 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจาก 
ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีรับรู้และกลบัรายการ 

  
(6,562) 

    
22,776 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้ 3  (6,562)  3  580 
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บริษทั เอเซีย เมทัล จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 
 

 
 

 พนับาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558  2557 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
 

จ านวนเงิน 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
 

จ านวนเงิน 
ขาดทุนทางบญัชีก่อนภาษีเงินได ้   (168,773)    (8,892) 

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20  33,755  20  1,778 
ผลกระทบทางภาษีของรายไดท่ี้ไดรั้บการยกเวน้และ        
ค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถน าหกัในการค านวณก าไรทางภาษี   (33,755)    (23,974) 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจาก 
ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีรับรู้และกลบัรายการ 

  
(6,562) 

    
22,776 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้ 4  (6,562)  7  580 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหักหลบได ้เม่ือกิจการมีสิทธิตามกฎหมายท่ีจะ
น าสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงาน
จดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนั 
 

ส่วนประกอบของสินทรัพย ์(หน้ีสิน) ภาษีเงินไดร้อการตดับัญชี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วยรายการ
ดงัต่อไปน้ี 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558  2557  2558  2557 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี        
ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ - ลูกหน้ีการคา้ 8,765  16,979  8,765  16,979 
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ 15,631  24,826  15,631  24,826 
การปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 10,878  15,297  10,878  15,297 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 3,137  3,137  3,137  3,137 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ไดใ้ชด้ าเนินงาน 640  640  640  640 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 736  664  736  664 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน (29,904)  (29,904)  (29,904)  (29,904) 
รวม 9,883  31,639  9,883  31,639 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี        
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน (3,518)  (3,518)  -  - 
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บริษทั เอเซีย เมทัล จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 
 

 
 

จ านวนเงินภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
และ 2557 สรุปไดด้งัน้ี  
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558  2557  2558  2557 
ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชีทีเ่กีย่วข้องกบั        
ก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
ส าหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน - 

  
(193) 

 
- 

  
(193) 

ก าไร (ขาดทุน) การปรับมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนใน
หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 4,079 

  
(1,700) 

 
4,079 

  
(1,700) 

ปรับปรุงขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของ
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายเป็นขาดทุนจากการดอ้ยค่า (10,878)    (10,878)   
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน -  (17,217)  -  (16,365) 
รวม (6,799)  (19,110)  (6,799)  (18,258) 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัมีผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้จ านวน 156.0 ลา้นบาท (2557 : ไม่มี) ท่ีบริษทัไม่ไดบ้นัทึก
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี เน่ืองจากบริษทัพิจารณาแลว้เห็นว่าบริษทัอาจไม่มีก าไรทางาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะน า
ขาดทุนทางภาษีมาใชป้ระโยชน์ได ้
 

ผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชจ้ะส้ินสุดระยะเวลาการใหป้ระโยชน์ภายในปี 2563 
 

26. ขำดทุนต่อหุ้น 
 

ขาดทุนต่อหุ้นส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ค  านวณจากขาดทุนส าหรับปีท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทั
ใหญ่และจ านวนหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหวา่งปีโดยแสดงการค านวณดงัน้ี 
 พนับาท/พนัหุน้ 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558  2557  2558  2557 
ขาดทุนสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่  (241,782)  (17,535)  (175,335)  (8,312) 
       

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั  480,096  480,070  480,096  480,070 

ขาดทุนต่อหุน้ (บาทต่อหุน้)  (0.50)  (0.04)  (0.37)  (0.02) 
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บริษทั เอเซีย เมทัล จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 
 

 
 

 

27. ส่วนงำนด ำเนินงำน 
 

ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานไดรั้บ
และสอบทานอยา่งสม ่าเสมอเพ่ือใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของ
ส่วนงาน 
ส่วนงำนทีร่ำยงำน 
 

บริษทัและบริษทัยอ่ยด าเนินธุรกิจภายใตส่้วนงานด าเนินงานจ านวน 1 ส่วนงาน คือ การผลิตและจ าหน่ายเหล็กแปรรูป และ
บริการตดัและแปลงสภาพ จึงไม่ไดมี้การเสนอขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานด าเนินงานในงบการเงินน้ี 
 

ข้อมูลเกีย่วกบัภูมศิำสตร์ 
 

บริษทัและบริษทัยอ่ยด าเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียวคือในประเทศไทย จึงไม่ไดมี้การเสนอขอ้มูลทางการเงินจ าแนก
ตามส่วนงานทางภูมิศาสตร์ในงบการเงินน้ี 
 

ลูกค้ำรำยใหญ่ 
 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษทัและบริษทัยอ่ยไม่มีลูกคา้รายใหญ่จากยอดรายไดร้วมของบริษทัและ
บริษทัยอ่ย 
 

28. ล ำดบัช้ันของมูลค่ำยุตธิรรม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัมีสินทรัพยท่ี์เปิดเผยมูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 ลา้นบาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพยท่ี์เปิดเผยมูลค่ายติุธรรม  
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - -   55.70 55.70 

 

29. เคร่ืองมอืทำงกำรเงนิ 
 

ก) นโยบายการบริหารความเส่ียงทางการเงิน 
 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ีย ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนและความเส่ียงดา้นการให้
สินเช่ือ บริษทัและบริษทัย่อยจะพิจารณาเลือกใช้เคร่ืองมือและอนุพนัธ์ทางการเงินเพ่ือบริหารความเส่ียงดังกล่าวตามความ
เหมาะสม 
 

บริษทัและบริษทัยอ่ยไม่มีนโยบายประกอบธุรกรรมตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินเพ่ือการเก็งก าไรหรือเพ่ือการคา้ 
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บริษทั เอเซีย เมทัล จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 
 

 
 

ข) ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 
 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียในตลาดอนัจะมีผลต่อดอกเบ้ียสุทธิ บริษทับริหารความ
เส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน และหน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่า
การเงิน โดยการกูย้มืมีทั้งอตัราดอกเบ้ียคงท่ีและอตัราดอกเบ้ียลอยตวัตามความเหมาะสมของตลาด 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีส าคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย และส าหรับ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ีครบก าหนดหรือวนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ 
(หากวนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 
 

 ลา้นบาท  
 งบการเงินรวม  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  

  
อตัราดอกเบ้ีย 

 
อตัราดอกเบ้ียปรับข้ึนลงตามราคาตลาด 

 
ไม่มีอตัรา 

 อตัราดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริง 

 คงท่ี ภายใน 1 ปี ภายใน 2-5ปี ดอกเบ้ีย รวม (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  - 25.2 - 8.0 33.2 0.25 - 0.375 
เงินลงทุนชัว่คราว - - - 0.1 0.1 - 

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนั 152.0 - - - 152.0 1.00 - 1.55 

รวม 152.0 25.2 - 8.1 185.3  

หนีสิ้นทำงกำรเงนิ       
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น
จากสถาบนัการเงิน - 1,157.6 - - 1,157.6 1.05 - 3.14 

หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน - 2.3 - - 2.3 1.39 - 3.69 

รวม - 1,159.9 - - 1,159.9  
 

 ลา้นบาท  
 งบการเงินรวม  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  

  
อตัราดอกเบ้ีย 

 
อตัราดอกเบ้ียปรับข้ึนลงตามราคาตลาด 

 
ไม่มีอตัรา 

 อตัราดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริง 

 คงท่ี ภายใน 1 ปี ภายใน 2-5ปี ดอกเบ้ีย รวม (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  - 99.6 - 21.2 120.8 0.25 - 0.375 
เงินลงทุนชัว่คราว - - - 0.1 0.1 - 

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนั 149.3 - - - 149.3 1.5 - 2.0 

รวม 149.3 99.6 - 21.3 270.2  
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บริษทั เอเซีย เมทัล จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 
 

 
 

 ลา้นบาท  
 งบการเงินรวม  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  

  
อตัราดอกเบ้ีย 

 
อตัราดอกเบ้ียปรับข้ึนลงตามราคาตลาด 

 
ไม่มีอตัรา 

 อตัราดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริง 

 คงท่ี ภายใน 1 ปี ภายใน 2-5ปี ดอกเบ้ีย รวม (ร้อยละต่อปี) 

 
 

      

หนีสิ้นทำงกำรเงนิ       
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น
จากสถาบนัการเงิน 

 
- 

 
1,939.4 

 
- 

 
- 

 
1,939.4 

 
1.1 1.1 - 3.8 

หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน - 1.5 1.3 - 2.8 1.39 - 4.84 
รวม - 1,940.9 1.3 - 1,942.2  

 
 

 ลา้นบาท  
 งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  

  
อตัราดอกเบ้ีย 

 
อตัราดอกเบ้ียปรับข้ึนลงตามราคาตลาด 

 
ไม่มีอตัรา 

 อตัราดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริง 

 คงท่ี ภายใน 1 ปี ภายใน 2-5ปี ดอกเบ้ีย รวม (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  - 10.4 - 8.0 18.4 0.25 - 0.375 
เงินลงทุนชัว่คราว - - - 0.1 0.1 - 

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนั 151.0 - - - 151.0 1.00 - 1.55 

รวม 151.0 10.4 - 8.1 169.5  

หนีสิ้นทำงกำรเงนิ       
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น
จากสถาบนัการเงิน - 1,157.6 - - 1,157.6 1.05 - 3.14 

หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน - 2.3 - - 2.3 1.39 - 3.69 

รวม - 1,159.9 - - 1,159.9  
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 ลา้นบาท  
 งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  

  
อตัราดอกเบ้ีย 

 
อตัราดอกเบ้ียปรับข้ึนลงตามราคาตลาด 

 
ไม่มีอตัรา 

 อตัราดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริง 

 คงท่ี ภายใน 1 ปี ภายใน 2-5ปี ดอกเบ้ีย รวม (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  - 91.0 - 21.2 112.2 0.25 - 0.375 
เงินลงทุนชัว่คราว - - - 0.1 0.1 - 

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนั 148.3 - - - 148.3 1.5 - 2.0 

รวม 148.3 91.0 - 21.3 260.6  

หนีสิ้นทำงกำรเงนิ       
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น
จากสถาบนัการเงิน 

 
- 

 
1,939.4 

 
- 

 
- 

 
1,939.4 

 
1.2 1.1 - 3.8 

หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน - 1.5 1.3 - 2.8 1.39 - 4.84 
รวม - 1,940.9 1.3 - 1,942.2  

 

ค) ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน  
 

บริษทัและบริษทัย่อยมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเน่ืองจากยอดซ้ือบางส่วนเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ การซ้ือและการ
น าเขา้วตัถุดิบและสินคา้บางส่วนจะตอ้งจ่ายช าระเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐและยโูร ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัมี
ยอดซ้ือท่ีเป็นสกลุเงินตราต่างประเทศมีมูลค่าคิดเป็นเงินบาท 1,649 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2557 : 2,087 ลา้นบาท) บริษทัพิจารณา
ป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนโดยการซ้ือสญัญาอตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้ตามความเหมาะสม 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัมีหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศจ านวน 4.9 ลา้นดอลลาร์สหรัฐและ 4.1 ลา้นยโูร ซ่ึงไดท้ าสัญญา
ป้องกนัความเส่ียงไวแ้ลว้ (31 ธนัวาคม 2557 : 8.0 ลา้นเหรียญดอลลาร์สหรัฐ และ 7.4 ลา้นเหรียญยโูร) (หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ขอ้ 8) 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษทัมีหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีไม่ไดท้ าการป้องกนัความเส่ียงจ านวน 0.6  
ลา้นเหรียญดอลลาร์สหรัฐและ 1.0 ลา้นเหรียญยโูร (31 ธนัวาคม 2557 จ านวน 4.7 ลา้นเหรียญดอลลาร์สหรัฐและ 5.4 ลา้นเหรียญ 
ยโูร) 
 

ง) ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ 
 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกคา้ อยา่งไรก็ตามเน่ืองจาก บริษทัและบริษทัยอ่ยมีฐานของ
ลูกคา้ท่ีหลากหลายและมีจ านวนมากราย ดงันั้นบริษทัและบริษทัยอ่ยจึงไม่คาดวา่จะไดรั้บความเสียหายอยา่งเป็นสาระส าคญัจาก
การเก็บหน้ีจากลูกหน้ีเหล่านั้น บริษทัและบริษทัยอ่ยไดป้ระมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ โดยอาศยัการประเมินผลของฝ่ายบริหาร
เก่ียวกบัความสามารถในการจ่ายช าระหน้ีของลูกหน้ีท่ีคงคา้งอยู ่ณ วนัส้ินปี 
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จ) มูลค่ายติุธรรม 
 

ราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน อนัไดแ้ก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน เงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้มืมีมูลค่าใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรม 
 
 

30. กำรบริหำรจดักำรทุน 
 

วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีส าคญัของบริษทัและบริษทัยอ่ย คือ การจดัให้มีซ่ึงโครงสร้างทางการเงินท่ีเหมาะสมและ
การด ารงไวซ่ึ้งความสามารถในการด าเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.95 และ 1.31:1 ตามล าดบั และบริษทัมี
อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.90 และ 1.30:1 ตามล าดบั 
 

31. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ 
 

ก) ภาระผกูพนัตามรายจ่ายฝ่ายทุน 
 

- ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัมีภาระผกูพนัในการซ้ือเคร่ืองจกัรจ านวน 0.5 ลา้นเหรียญดอลลาร์สหรัฐ และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2557 มีภาระผกูพนัในการซ้ือเคร่ืองจกัรและสญัญาก่อสร้างจ านวน 4.6 ลา้นบาทและจ านวน 0.5 ลา้นเหรียญดอลลาร์สหรัฐ 

 

- ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 บริษทัมีภาระผูกพนัเพ่ือจ่ายพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์จ านวน 0.6 ลา้นบาท 
 
 

 
 

ข) สญัญาเช่าและสญัญาบริการ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษทัย่อยมีสัญญาเช่าและบริการอาคารส านักงาน โดยมีภาระผูกพนัตามสัญญาท่ีจะตอ้งจ่าย 
ในอนาคต ดงัน้ี 
 

 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558  2557 
ไม่เกิน 1 ปี  1.2  2.4 
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 2.0  1.6 
รวม 3.2  4.0 

 

ค) ภาระผกูพนัจากการลงทุน 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัการช าระเงินลงทุนใน บริษทั แกรนด์ เอเซีย สตีล โพรเซสซ่ิง เซ็นเตอร์ 
จ ากดั ส่วนท่ียงัไม่เรียกช าระอีกร้อยละ 50 คิดเป็นเงิน 10 ลา้นบาท 
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ง) ภาระผกูพนัตามเลตเตอร์ออฟเครดิต 
 

บริษทัมีภาระผูกพนัจากการเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต เพ่ือสั่งซ้ือสินคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 จ านวน 5.5 ลา้นเหรียญ
ดอลลาร์สหรัฐ และ 5.1 ลา้นเหรียญยโูร และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 จ านวน 7.8 ลา้นเหรียญดอลลาร์สหรัฐ และ 23.1 ลา้น
เหรียญยโูร 

 
 

จ) หนงัสือค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคาร 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากหนงัสือค ้าประกนัท่ีออก
โดยธนาคาร เพ่ือค ้ าประกันการจ่ายช าระค่าใช้ไฟฟ้า และระบบสาธารณูปโภคเป็นจ านวน 7.8 ล้านบาท และ 7.8 ลา้นบาท 
ตามล าดบั (งบเฉพาะกิจการ : จ านวน 6.9 ลา้นบาท และ 6.9 ลา้นบาท ตามล าดบั) 
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