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สารจากคณะกรรมการบริษัท
เรียน ท่ านผู้ถือหุ้น
ในปี 2558 ผลการดาเนินงานของบริ ษัท เอเซีย เมทัล จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อยมีรายได้ จากการขายและ
บริ การรวม 4,248.68 ล้ านบาท ลดลงจานวน 533.2 ล้ านบาท และมีผลขาดทุนสุทธิ รวม 242.37 ล้ านบาท ขาดทุน
เพิ่มขึ ้น จานวน 224.66 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับผลประกอบการในปี

2557 สืบเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจโลกของปี 2558

ที่มีการชะลอตัวลง ทังนี
้ ้ อุตสาหกรรมเหล็ก เป็ นอุตสาหกรรมหนึง่ ที่ได้ รับผลกระทบจาการชะลอตัว มาจากปั จจัยภายนอก
และปั จ จัย ภายใน อาทิ ภาวะเหล็ ก ล้ น ตลาดโลก เหล็ ก จากจี น ไหลเข้ า มาเป็ นจ านวนมาก จากปั จ จัย ราคาเหล็ ก
ภายในประเทศสูง กว่า อย่า งไรก็ ต าม การที่ ต ลาดในประเทศมี ก ารชะลอตัว ทัง้ ภาครั ฐ และภาคเอกชน โดยเฉพาะ
ภาคอุต สาหกรรมยานยนต์ ส่ง ผลให้ บ ริ ษั ท คงเหลื อ สิ น ค้ า คงค้ างในปริ ม าณสูง ประกอบกั บ ราคาสิ น ค้ า ในตลาด
ภายในประเทศลดต่าลง
ในปี 2557 ทางผู้บริ หารบริ ษัทได้ เล็งเห็นการขยายธุรกิจให้ เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยการเข้ าร่วมลงทุน เพื่อ
ตังโรงงานผลิ
้
ตเหล็กม้ วนรี ดร้ อนหน้ าแคบ ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิติ ้ (ระยอง) ซึง่ จะเดินเครื่ องและผลิตได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ (Mass

Production)

ภายในเดือน มีนาคม 2559 ทาให้ ทางบริ ษัทสามารถกาหนดการจัดการวัตถุดิบได้

อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าทังด้
้ านคุณภาพ, ปริ มาณ และการบริการ
และในปี

2559

บริ ษัทยังคงมุง่ มัน่ ที่จะดาเนินธุรกิจตามนโยบายอย่างมีธรรมาภิบาลที่ได้ ตงไว้
ั ้ ไม่วา่ จะเป็ นการ

พัฒนาบุคลากรและเครื่ องมือต่างๆให้ มีประสิทธิภาพ ปรับเปลีย่ นกลยุทธ์ให้ เหมาะสมกับสถานการณ์และมาตรการอื่นๆ
เพื่อบริ หารความเสีย่ งให้ อยูใ่ นระดับที่ควบคุมได้
ในโอกาสนี ้ ผมในนามของคณะกรรมการ ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้ า พันธมิตรทางการค้ า สถาบันการเงินทัง้
ในประเทศ และต่างประเทศ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้ องที่ได้ ให้ การสนับสนุนการดาเนิน งาน
ของบริ ษัทฯด้ วยดีเสมอมา ขอขอบคุณผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทฯทุกท่านที่ได้ ร่วมมือและร่วมใจปฏิบตั ิหน้ าทีด่ ้ วย
ความรับผิดชอบในทุกด้ าน เพื่อสร้ างมูลค่าส่วนเพิ่มให้ กบั ผู้ถือหุ้น ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย และสังคมโดยรวม และขอให้ ทกุ ท่าน
เชื่อมัน่ ว่า บริ ษัทฯจะมุง่ มัน่ ดาเนินธุรกิจให้ บงั เกิดผลประโยชน์สงู สุด และพัฒนาองค์กรให้ มคี วามเจริ ญก้ าวหน้ าอย่างยัง่ ยืน
และบรรลุเป้าหมายขององค์กร

ขอแสดงความนับถือ

(นายชู ศักดิ์ ยงวงศ์ ไพบูลย์ )
กรรมการผู้จัดการ
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
ในรอบปี บัญชี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิ บตั ิงานอย่างเป็ นอิสระและครบถ้วนตามที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั โดยได้ประชุ มร่ วมกับผูบ้ ริ หารผูส้ อบบัญชี และผูต้ รวจสอบภายใน
เพื่อร่ วมเสนอข้อมูลหารื อ และ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในวาระที่เกี่ยวข้องโดยคณะกรรมการตรวจสอบมีฝ่าย
ตรวจสอบภายในเป็ นเครื่ องมือในการปฏิ บตั ิภารกิ จตามกฎบัตรที่กาหนดไว้โดยขึ้นตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบทาให้ปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างเป็ นอิสระโปร่ งใสตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อรักษาผลประโยชน์ของ
บริ ษทั ได้อย่างถูกต้องและไม่มีขอ้ จากัดในการเข้าถึ งข้อมูลโดยมีการจัดประชุ มร่ วมกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มี
ฝ่ ายจัดการร่ วมด้วยจานวน 5 ครั้ง ซึ่งสาระสาคัญในการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบสรุ ปได้ดงั นี้
รายงานทางการเงิน ได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาปี 2558 และหารื อ
ร่ วมกับผูส้ อบบัญชี พร้ อมทั้งพิจารณาข้อเสนอแนะด้านระบบควบคุ มภายในซึ่ งเห็ นว่ารายงานทางการเงิ น
ของบริ ษทั ได้จดั ทาขึ้นอย่างถูกต้องเป็ นไปตามมาตรฐานบัญชี ที่รับรองทัว่ ไปและมีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่าง
เพียงพอ
รายการที่เกี่ยวโยงกัน สอบทานและให้ความเห็ นต่อรายการที่ เกี่ ยวโยงกันหรื อรายการที่ มีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้แน่ใจว่าการตกลงเข้าทารายการมีความเป็ นธรรมและเพื่อประโยชน์สูงสุ ดต่อ
บริ ษทั และผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งบริ ษทั ได้ถือปฏิบตั ิตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีโดยถือความโปร่ งใสและการ
เปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
การกากับดูแลกิจการที่ดี ได้ติดตามการสื่ อสารเผยแพร่ จรรยาบรรณของพนักงานบริ ษทั กาหนดให้
พนักงาน บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องรายงานชื่ อผูท้ ี่เกี่ ยวโยงกัน, รายงานการถือครองหุ ้นบริ ษทั ประจาทุกไตรมาสที่
อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรื อรายการที่เกี่ยวโยงกันให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบทุก
ครั้ง เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั ในปี 2558 ไม่พบรายการที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ผลการปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการตรวจสอบ น าเสนอรายงานผลการปฏิ บ ัติ ง านของ
คณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริ ษทั ทราบทุกครั้งที่มีการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั โดยได้
เสนอความเห็ นและให้ขอ้ เสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ต่อการบริ หารงานของฝ่ ายบริ หารซึ่ งฝ่ ายบริ หารได้ดา
เนิ นการปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะอย่างเหมาะสม รวมทั้งพิจารณาผลการประเมินการปฏิบตั ิงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2558 โดยได้รับการประเมินจากคณะกรรมการบริ ษทั และนาผลการ
ปฏิบตั ิงานนั้นมาพิจารณาปรับปรุ งการปฏิบตั ิงาน
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ผู้สอบบัญชี ประเมิ นความเป็ นอิสระของผูส้ อบบัญชี และให้ความเห็ นต่อค่าตอบแทนของผูส้ อบ
บัญชี เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อขออนุ มตั ิที่ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2559 ให้แต่งตั้ง
ผูส้ อบบัญชี จากบริ ษทั บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี่ จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั สาหรับปี 2559
จากกิ จกรรมต่างๆดังกล่ าวข้างต้นตลอดปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบเห็ นว่าคณะกรรมการตลอดจน
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯถือนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีเป็ นสาคัญและยึดมัน่ ในจริ ยธรรมธุ รกิจโดยมีความ
มุ่งมัน่ ในการปฏิบตั ิหน้าที่เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายของบริ ษทั อย่างมีคุณภาพเยี่ยงมืออาชี พรวมทั้งพัฒนาระบบ
บริ หารความเสี่ ยงที่ สาคัญให้เกิ ดประสิ ทธิ ผลสู งสุ ดและส่ งเสริ มระบบควบคุมภายในที่มีประสิ ทธิ ผลและ
เหมาะสมเพียงพอ รวมทั้งการตรวจสอบภายในมีความเป็ นอิสระและมีกระบวนการตรวจสอบที่สอดคล้อง
กับ มาตรฐานสากลการปฏิ บ ัติ ง านวิ ช าชี พ การตรวจสอบภายในและมี ก ารพัฒ นาปรั บ ปรุ ง ระบบการ
ปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายในให้ดีข้ ึนอย่างต่อเนื่อง

นายพิบูลศักดิ์ อรรถบวรพิศาล
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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ผลการดาเนินโดยรวม
ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

งบการเงินโดยรวม
2557

(ล้านบาท)
2558

1,862.41

2,477.80

1,524.12

4,500

999.23

1,154.33

1,083.91

3,500

สิ นทรัพย์รวม

3,172.80

4,025.68

2,977.10

รวมหนี้สินหมุนเวียน

1,394.42

2,272.81

1,440.55

หนี้สินรวม

1,402.27

2,281.97

1,449.92

จานวนหุน้ สามัญ

479.94

480.10

480.10

ส่วนของผูถ้ ือหุน้

1,770.54

1,743.71

1,527.17

หนี้สินและส่วนของผูถ้ ือหุน้

3,172.80

4,025.68

2,977.10

รายได้

5,422.89

4,781.88

4,248.68

3,500

ต้นทุนขาย

4,986.23

4,650.23

4,174.72

2,500

กาไรขั้นต้น

436.65

131.65

73.96

1,500

ค่าใช้จ่ายขาย

79.00

69.23

75.86

ค่าใช้จ่ายบริ หาร

92.30

85.47

148.33

รายได้อื่น

22.66

38.63

12.56

200

247.97

21.92

(197.76)

150

รายการ

2556
(จัดประเภทใหม่ )

สิ นทรัพย์หมุนเวียน
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์

กาไรจากการดาเนินงาน
ดอกเบี้ยจ่าย

35.98

39.84

38.05

ภาษีจ่าย

45.46

(0.58)

6.56

กาไรสุทธิ

166.53

(17.34)

(242.37)

2,500
1,500

2556

2557

2558

สินทรัพย์

4,500

2556

2557

2558

รำยได ้
250

100
50
0

2556

2557
กำไรสุทธิ

2558
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ข้ อมูลทั่วไปของบริษัท
บริ ษทั เอเซี ย เมทัล จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2536 ด้วยทุนจดทะเบียน
และเรี ยกชาระแล้วเริ่ มแรก จานวน 30 ล้านบาท โดยกลุ่มนายชูศกั ดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์ เพื่อประกอบธุ รกิจเป็ น
ศูนย์บริ การเหล็กครบวงจร ได้แก่ การจาหน่ายเหล็กม้วน (Coiled) ทั้งชนิ ดรี ดร้อน (Hot-Rolled) และชนิดรี ด
เย็น(Cold-Rolled) รวมทั้งรับตัดและจาหน่ ายเหล็กแผ่น (Sheet) และเหล็กม้วนสลิต (Slitting Coil) ตาม
ขนาดที่ลูกค้ากาหนดและเป็ นผูผ้ ลิตและจาหน่ายเหล็กรู ปพรรณได้แก่ ท่อเหล็ก และเหล็กโครงสร้างรู ปตัวซี
ที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั มีทุนจดทะเบียน 549.97 ล้านบาท และ
เรี ยกชาระแล้ว 480.10 ล้านบาท และกลุ่มยงวงศ์ไพบูลย์ยงั คงเป็ นผูบ้ ริ หารและเป็ นผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ในสัดส่ วน
ร้อยละ 35.22 ของทุนชาระแล้ว และกลุ่มคุณหญิงปั ทมา ลีสวัสดิ์ ตระกูล ถือหุ ้นในสัดส่ วน ร้ อยละ 14.37
ของทุนชาระแล้ว รวมทั้งกลุ่มสุ ธีรชัย ถือหุ ้นในสัดส่ วน ร้อยละ 18.96 ของทุนชาระแล้วตามลาดับ (ปิ ดสมุด
ทะเบียนล่าสุ ดวันที่ 10 เมษายน 2558)
กลุ่มบริษัทประกอบด้ วยบริษัทย่ อย 3 บริษัท คือ
1. บริษัท เอส ที ซี สตีล จากัด ถือหุน้ โดยบริ ษทั ร้อยละ 99.99 ซึ่ งดาเนินธุ รกิจผลิตและจาหน่ายท่อ
เหล็กทั้งชนิ ดกลมและชนิ ดเหลี่ ยม ที่ มีเส้ นผ่าศูนย์กลาง 0.5 นิ้ ว (12 มิล ลิ เมตร) ถึ ง1 นิ้ ว (25
มิลลิเมตร) โดยมีกาลังการผลิตท่อเหล็กทุกชนิดรวม 6,490 ตันต่อปี
2. บริษัท แกรนด์ เอเซีย สตีลโพรเซสซิ่ง เซ็นเตอร์ จากัด (เดิมชื่ อ บริ ษทั เอเซี ยเมทัลแฟบบริ เคชัน่
จากัด เปลี่ ย นเมื่ อ วันที่ 25 สิ ง หาคม 2558) ถื อหุ ้นโดยบริ ษ ทั ร้ อยละ 99.99 ซึ่ ง ดาเนิ นธุ รกิ จ
เกี่ ยวกับศูนย์บริ การเหล็ก (Coil Center)ตัดแผ่นและสลิทงานตามขนาดที่ลูกค้ากาหนดโดยมี
กาลังการผลิตต่อปี 105,000 ตัน
3. บริ ษัท สางสิ นค้ าผ่ านแดนเวียงจันทน์ จากัด ถื อหุ ้นโดยบริ ษทั ร้อยละ 40.00 ซึ่ งดาเนิ นธุ รกิ จ
ให้บริ การคลังสิ นค้า โดยบริ ษทั ฯ ยังไม่เริ่ มดาเนินธุ รกิจ
บริ ษทั เอเซี ย เมทัล จากัด (มหาชน) ได้แบ่งผลิ ตภัณฑ์และบริ การออกตามลักษณะการประกอบ
ธุ รกิจเป็ น 2ประเภท ดังนี้
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1. ศู นย์ บริการเหล็ก
บริ ษทั ให้บริ การจัดหาผลิตภัณฑ์เหล็กในลักษณะศูนย์บริ การเหล็ก ทั้งเหล็กแผ่นรี ดร้ อนชนิ ดม้วน
และเหล็กแผ่นรี ดเย็นชนิดม้วน จาหน่ายให้แก่ ผูค้ า้ ส่ งเหล็ก และลูกค้าที่เป็ นโรงงานเหล็กต่าง ๆ ซึ่ งลูกค้าจะ
นาไปใช้ในการแปรรู ปเป็ นชิ้ นงานเหล็กต่าง ๆ ต่อไป รวมถึ งการให้บริ การรับตัดเหล็ก และเป็ นตัวแทน
จาหน่ ายเหล็กชนิ ดต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการที่จะใช้ในงานอุตสาหกรรม โดยเน้นการบริ การก่อน
และหลังการขาย บริ ษทั มุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจของลูกค้าโดยคานึงถึงคุณภาพของสิ นค้าเป็ นอันดับ
แรก ซึ่งในปี 2558 บริ ษทั มีรายได้จากการจัดหาผลิตภัณฑ์เหล็ก คิดเป็ นร้อยละ 29.45 ของรายได้รวม

2. การแปรรู ปผลิตภัณฑ์ เหล็ก
บริ ษทั ให้บริ การตัดเหล็กเป็ นเหล็กม้วนสลิต เหล็กแผ่น และแปรรู ปเหล็กรู ปพรรณ ได้แก่ ท่อเหล็ก
และเหล็กโครงสร้ างรู ปตัวซี ซึ่ งในปี 2558 บริ ษทั มีรายได้จากการแปรรู ปผลิตภัณฑ์เหล็ก คิดเป็ นร้ อยละ
70.55 ของรายได้รวม
กลุ่มบริ ษทั มีกาลังการผลิตและจาหน่ายเหล็กทุกประเภทในปั จจุบนั รวม 500,000 ตันต่อปี โดยแบ่ง
ออกเป็ นกาลังการผลิ ตของบริ ษทั เท่ากับ 449,510 ตันต่อปี และของบริ ษทั ย่อย 6,490 ตันต่อปี ซึ่ งในส่ วน
ของบริ ษทั แบ่งออกเป็ น กาลังการผลิตเหล็กม้วนสลิต 240,000 ตันต่อปี กาลังการผลิตเหล็กแผ่น 44,000 ตัน
ต่อปี กาลังการผลิ ตท่อเหล็ก 168,000 ตันต่อปี และกาลังการผลิตเหล็กโครงสร้างรู ปตัวซี 48,000 ตันต่อปี
โดยในปี 2558 บริ ษทั ใช้กาลังการผลิตรวมร้อยละ 45.73 ของกาลังการผลิ ตรวม ส่ วนกาลังการผลิ ตของ
บริ ษทั ย่อย เป็ นกาลังการผลิตท่อเหล็กทั้งชนิ ดกลม และ ชนิดเหลี่ยม 6,490 ตันต่อปี ซึ่ งในปี 2558 ใช้กาลัง
การผลิตร้อยละ 35.44 ของกาลังการผลิต
บริ ษทั เน้นความสาคัญของคุณภาพของสิ นค้าและการบริ การ รวมทั้งการจัดส่ งสิ นค้าที่ตรงต่อเวลา
โดยสิ นค้าเหล็กโครงสร้ างรู ปตัวซี และท่อเหล็ก ของบริ ษทั ได้รับเครื่ องหมายมาตรฐานอุ ตสาหกรรมจาก
กระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมกันนี้บริ ษทั ใช้ระบบการบริ หารงานคุณภาพในการผลิต ISO 9001 : 2008 และ
ISO/TS 16949 มาใช้ในการบริ หารงาน เพื่อเป็ นการยืนยันต่อลูกค้าถึงการให้ความสาคัญในคุ ณภาพของ
สิ นค้าและบริ การของบริ ษทั และรองรับการขยายฐานลูกค้าในกลุ่มยานยนต์ นอกจากนี้ บริ ษทั มีแผนก่อสร้าง
อาคารสาหรับการฝึ กอบรมพนักงานที่โรงงานแห่ งที่ 2 (พนัสนิคม) เพื่อเป็ นการยกระดับมาตรฐานการผลิต
และการบริ หารการจัดการของบริ ษทั ในอนาคตอย่างยัง่ ยืน
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ผลการดาเนิ นงานในปี ที่ผ่านมา บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรายได้จากการขายและการบริ การเท่ากับ
4,248.68 ล้านบาท โดยมี ผลขาดทุ นสุ ทธิ เท่ากับ 242.37 ล้านบาท ณ วันที่ 31ธันวาคม 2558 บริ ษทั มี
สิ นทรัพย์รวม เท่ากับ 2,977.10 ล้านบาท หนี้สินรวมเท่ากับ 1,449.92 ล้านบาท และส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น เท่ากับ
1,527.17 ล้านบาท และบริ ษทั มีทุนจดทะเบียน 549.97 ล้านบาท แบ่งออกเป็ นหุ ้นสามัญจานวน 549.97 ล้าน
หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท และมีทุนจดทะเบียนที่เรี ยกชาระแล้ว 480.10 ล้านบาท

ปัจจัยความเสี่ ยง
1. ความเสี่ ยงในการประกอบธุรกิจ
 ความเสี่ ยงจากการผันผวนของราคาวัตถุดิบ
ในปี 2558 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรายได้จากการจาหน่ายเหล็กแผ่นรี ดร้อนชนิดม้วน และเหล็กแปรรู ปที่
เป็ นผลิ ตภัณฑ์จากเหล็กแผ่นรี ดร้อนชนิ ดม้วน คิดเป็ นร้อยละ 88.00 วัตถุดิบ SLAB ร้อยละ 8.41และเหล็ก
ประเภทอื่น ร้ อยละ3.59 ของรายได้รวมของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ซึ่ งผลิ ตภัณฑ์เหล็กที่จาหน่ ายนั้นในปี
2558 ที่ ผ่านมา มูลค่าของวัตถุ เหล็ก คิดเป็ นร้ อยละ 98.26 ซึ่ งมีการเปลี่ ยนแปลงของราคาตามภาวะราคา
ตลาดโลก และปั จจัยอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อราคา เช่น อัตราแลกเปลี่ยน อัตราภาษีนาเข้า และอื่นๆ รวมถึง
ปริ มาณการนาเข้าเหล็กจากประเทศจีนจานวนมากส่ งผลกระทบต่อราคาสิ นค้าภายในประเทศ ทาให้ตน้ ทุน
ของวัตถุ ดิบ ของบริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อยมี ค วามผันผวนตามภาวะของราคาเหล็ ก ในประเทศและทั่วโลก
ตลอดเวลา ซึ่ งบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยอาจเกิ ดความเสี่ ยงหากไม่สามารถปรั บราคาขายสิ นค้า ตามต้นทุนที่
เปลี่ยนแปลงได้
อย่างไรก็ตาม บริ ษทั มีการติดตามความเคลื่อนไหวของราคาวัตถุดิบอย่างใกล้ชิด เพื่อใช้เป็ นแนวทางใน
การบริ หารจัดการสั่งซื้ อวัตถุ ดิบให้สอดคล้องกับปริ มาณความต้องการของสิ นค้าจากลูกค้าของบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อย รวมถึงการกาหนดราคาขายสิ นค้าของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยนั้น จะพิจารณาต้นทุนขายควบคู่กบั
ราคาตลาดและทาการปรับราคาขายสิ นค้าตามราคาวัตถุดิบและจากการที่บริ ษทั ได้ร่วมลงทุนกับบริ ษทั ร่ วม
ทุน เพื่อทาการผลิตเหล็กม้วนหน้าแคบ ทาให้บริ ษทั สามารถบริ หารจัดการวัตถุดิบและสิ นค้าสาเร็ จรู ปได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ทั้งนี้ ปริ มาณการนาเข้าเหล็กม้วนของบริ ษทั ลดลง เพื่อรองรับวัตถุ ดิบจากบริ ษทั ร่ วม
ลงทุน พร้อมทั้งบริ หารความเสี่ ยงด้านสิ นค้าคงเหลื อให้อยู่ในปริ มาณที่เหมาะสม และผลัดดันสิ นค้าไปยัง
ผูบ้ ริ โภคมากขึ้น เพื่อเป็ นการระบายสิ นค้าคงเหลือให้เร็ วที่สุด
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2. ความเสี่ ยงด้ านการบริหาร การจัดการ
 ความเสี่ ยงจากการให้ เครดิตลูกค้ า
ณ วันที่ 31ธันวาคม 2558 บริ ษทั มีลูกหนี้ คงค้าง 698.84 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราร้อยละ 15.48 ของรายได้
รวมของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในปี 2558 มีระยะเวลาในการเก็บหนี้เฉลี่ยที่ 56.72 วัน ลูกหนี้ ที่มียอดค้างชาระ
โดยยังไม่ถึงกาหนดชาระเงิ น 201.59 ล้านบาท ค้างชาระไม่เกิ น 90วัน จานวน 388.95 ล้านบาท รวมเป็ น
590.54 ล้านบาทคิดเป็ นอัตราร้อยละ 89.50 ของยอดลูกหนี้สุทธิ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยอาจเกิดความเสี่ ยงจากการที่ลูกค้าไม่สามารถชาระค่าสิ นค้าตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้
ได้ หรื อชาระเงิ นล่ าช้ากว่าระยะเวลาที่ตกลงไว้ ซึ่ งอาจทาให้บริ ษทั ฯ ประสบปั ญหาสภาพคล่ อง หรื อเกิ ด
ความสู ญเสี ยทางการเงิน
อย่างไรก็ตามบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีขอ้ ปฏิบตั ิในการพิจารณาให้เครดิตแก่ลูกค้า กล่าวคือ พิจารณาจาก
ประวัติ ลู ก ค้า การจ่ า ยช าระหนี้ และการจ ากัด วงเงิ น การให้ เ ครดิ ต อี ก ทั้ง บริ ษ ัท ยัง มี ก ลุ่ ม ฐานลู ก ค้า ที่
หลากหลายและมีจานวนมากราย โดยบริ ษทั ฯมิได้ให้เครดิตและวงเงินกับลูกค้ารายใด หรื อกลุ่มใดเป็ นกรณี
พิเศษทั้งสิ้ นทั้งนี้เพื่อเป็ นการป้ องกันความเสี่ ยงใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น
 ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบีย้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีหนี้ สินระยะสั้นค้างชาระทั้งสิ้ น 1,440.55 ล้านบาท
และเป็ นหนี้ที่เกิดจากการกูย้ มื จากสถาบันการเงินเป็ นจานวน 1,157.56 ล้านบาท ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นสิ นเชื่ อเพื่อ
การค้าในรู ปแบบของ ทรัสต์รีซีท และ ตัว๋ สัญญาใช้เงิน มีอตั ราดอกเบี้ยตั้งแต่ร้อยละ 1.02 ถึงร้อยละ 3.14 ต่อ
ปี และร้อยละ 1.09 ถึงร้อยละ 3.80 ต่อปี ตามลาดับ และมีกาหนดชาระ ระหว่าง 1-6 เดือน เพื่อใช้เป็ นเงินทุน
หมุนเวียนสาหรับการสั่งซื้ อสิ นค้าจากโรงงานผูผ้ ลิตเหล็ก และหากอัตราดอกเบี้ยในประเทศมีปรับเพิ่มขึ้น
จะทาให้ตน้ ทุนค่าใช้จ่ายด้านดอกเบี้ยของบริ ษทั สู งขึ้น อาจจะส่ งผลกระทบต่อผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั
และบริ ษทั ย่อยได้
ในปี ที่ ผ่านมา บริ ษทั มี ตน้ ทุ นทางการเงิ น(ดอกเบี้ ย)อยู่ที่ 38.05 ล้านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 0.90 ของ
รายได้จากการขายและบริ การ ซึ่ งมาจากดอกเบี้ยสิ นเชื่ อเพื่อการค้าจากการนาเข้าวัตถุดิบที่มากขึ้น และจาก
สภาวะเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มของภาวะเงินฝื ด ผูบ้ ริ หารเชื่ อว่าไม่มีผลกระทบต่ออัตราดอกเบี้ยและจะไม่เกิด
ผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญ ต่อผลการดาเนินงานและกระแสเงินสดของกิจการ
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ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ในปี 2558 บริ ษทั มีมูลค่าการสัง่ ซื้ อสิ นค้าจากต่างประเทศคิดมูลค่าประมาณร้อยละ46.94 ของมูลค่าที่
สั่งซื้ อทั้งหมด โดยเป็ นการสั่งซื้ อในเงินสกุลดอลลาร์ สหรัฐที่มีแนวโน้มจะแข็งค่าขึ้นทุกวันและเงินสกุลยูโร
มีความผันผวนค่อนข้างมาก จึงทาให้บริ ษทั มีความเสี่ ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน บริ ษทั ได้ใช้
ตราสารอนุพนั ธ์เพื่อลดความไม่แน่นอนของกระแสเงินสดในอนาคตที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยใช้กลยุทธ์ในการป้ องกันความเสี่ ยง คือ การทาสัญญาซื้ อขายอัตรา
แลกเปลี่ยนไว้ล่วงหน้าตามความเหมาะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีสัญญาคงค้าง จานวน 4.9 ล้าน
เหรี ยญดอลลาร์สหรัฐ และ 4.1 ล้านยูโร และมีหนี้สินที่ยงั ไม่ได้ป้องกันความเสี่ ยง จานวน 0.6 ล้านเหรี ยญ
ดอลลาร์สหรัฐ และ 10 ล้านยูโร โดยทางบริ ษทั จะดาเนิ นการป้ องกันความเสี่ ยงในช่วงเวลาที่เหมาะสมโดย
ให้มีผลกระทบกับงบการเงินน้อยที่สุด
บริ ษทั ยังคงต้องสั่งซื้ อสิ นค้าจากต่างประเทศอย่างต่อเนื่ อง ดังนั้น บริ ษทั จะยังคงรักษานโยบายลด
ผลกระทบจากความเสี่ ยงในอัตราแลกเปลี่ยนจากการทาสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าตามความ
เหมาะสมต่อไป

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ประวัติความเป็ นมา
บริ ษทั เอเซี ย เมทัล จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2536 ด้วยทุนจดทะเบียน
และเรี ยกชาระแล้วเริ่ มแรก จานวน 30ล้านบาท โดยกลุ่มนายชูศกั ดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์ เพื่อประกอบธุ รกิจเป็ น
ศูนย์บริ การเหล็กครบวงจร ได้แก่ การจาหน่ าย เหล็กม้วน (Coiled) ทั้งชนิ ดรี ดร้อน (Hot-Rolled) และชนิ ด
รี ดเย็น (Cold-Rolled) รวมทั้งรับตัดและจาหน่ายเหล็กแผ่น (Sheet) และเหล็กม้วนสลิต (Slitting Coil) ตาม
ขนาดที่ลูกค้ากาหนด และเป็ นผูผ้ ลิตและจาหน่ายเหล็กรู ปพรรณ ได้แก่ ท่อเหล็กและเหล็กโครงสร้างรู ปตัวซี
ที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั มีทุนจดทะเบียน 549.97 ล้านบาท และเรี ยก
ชาระแล้ว 480.10ล้านบาท และกลุ่มยงวงศ์ไพบูลย์และสุ ธีรชัยเป็ นผูบ้ ริ หารและเป็ นผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ในสัดส่ วน
ร้อยละ 35.22 และร้อยละ 18.96 ของทุนชาระแล้วตามลาดับ (ปิ ดสมุดทะเบียนล่าสุ ดวันที่ 10 เมษายน.2558)
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การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญของบริษทั
ปี 2536

บริ ษทั ประกอบกิจการศูนย์จาหน่ายเหล็กในลักษณะซื้ อมาและขายไป

ปี 2547

บริ ษทั ได้แปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชนจากัด และเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 150 ล้านบาทเป็ น 200
ล้านบาทและเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (PAR) จากราคาหุน้ ละ 100 บาทเป็ นราคาหุน้ ละ 1 บาท
โดยกาหนดให้มีการเสนอขายหุ น้ เพิม่ ทุนที่ออกใหม่แก่ประชาชนจานวน 50 ล้านหุน้
บริ ษทั ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 200 ล้านบาท เป็ น 400 ล้านบาท เพื่อเสนอขายแก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิมใน
ราคา 1 บาท เพื่อรองรับความเจริ ญเติบโตของบริ ษทั

ปี 2548
ปี 2550
ปี 2551
ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555
ปี 2557
ปี 2558

ปี 2558

บริ ษทั ได้เพิ่มทุนจดทะเบี ยนจาก 400 ล้านบาท เป็ น 550 ล้านบาท เพื่อเสนอขายแก่ประชาชน
ทัว่ ไปและผูถ้ ือหุ น้ เดิม และเพื่อรองรับการแปลงสภาพของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
บริ ษทั ขยายกลุ่มลูกค้าและผลิตภัณฑ์เหล็กเพิ่มขึ้น เช่น ในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ และกลุ่ม
เครื่ องใช้ไฟฟ้ า
บริ ษทั ได้ปรับปรุ งมาตรฐานการผลิตเพิ่มขึ้น โดยเป็ นศูนย์บริ การเหล็กที่สามารถรองรับการผลิต
เหล็กในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ และกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่ องใช้ไฟฟ้ า
บริ ษทั ได้รับรางวัล BEST VENDOR AWORD จากบริ ษทั ไทยซัมซุ ง อิเลคโทรนิค จากัด
บริ ษัท ได้ เ ปิ ดด าเนิ น การเป็ นศู น ย์ บ ริ การเหล็ ก ที่ ส ามารถรองรั บ การผลิ ต เหล็ ก ในกลุ่ ม
อุตสาหกรรมยานยนต์ และกลุ่ มอุ ตสาหกรรมเครื่ องใช้ไฟฟ้ า ณ โรงงานแห่ งที่ 2 (พนัสนิ คม)
และสามารถเพิ่มกลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมยานยนต์และเครื่ องใช้ไฟฟ้ าเพิ่มขึ้น
บริ ษทั ได้รับการรับรองระบบการบริ หารงานมาตรฐาน ISO/TS 16949 เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้า
อุตสาหกรรมยานยนต์
บริ ษทั ฯ ลงทุนในบริ ษทั เต๋ อหลง (ไทยแลนด์) จากัด ทุนจดทะเบียน 1,000 ล้านบาท สัดส่ วนการ
ลงทุนของบริ ษทั ร้อยละ 15
บริ ษทั ฯ ซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั เต๋ อหลง (ไทยแลนด์) จากัด จานวน 50,000 หุน้ ๆ ละ 100 บาท
คิดเป็ นร้อยละ 5 ของทุนชาระแล้ว การซื้ อหุ น้ เพิ่มทาให้บริ ษทั มีสัดส่ วนการลงทุนในบริ ษทั
เต๋ อหลง (ไทยแลนด์) จากัด คิดเป็ นร้อยละ 20
บริ ษทั ได้ดาเนินการเพิ่มสัดส่ วนการถือหุ น้ ของบริ ษทั ย่อย คือ บริ ษทั แกรนด์ เอเซี ย สตีล โพรเซ
สซิ่ ง เซ็นเตอร์ จากัด (เดิมชื่ อ บริ ษทั เอเซี ย เมทัล แฟบริ เคชัน่ จากัด) จากเดิมสัดส่ วนหุ ้นเดิม
55.00% มาเป็ น 100%
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ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริ ษัท
โครงสร้ างกลุ่มบริษทั เอเชีย เมทัล จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

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

บริษทั เอส ที ซี สตีล จำกัด

บริษทั แกรนด์ เอเชีย สตีล

ทุนจดทะเบียนเรียกชาระแล้ว

โพรเซสซิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

20 ล้านบาท (99.99%)

ทุนจดทะเบียนเรียกชาระแล้ว 10
ล้านบาท (99.99%)

บริษทั สำงสินค้ำผ่ำนแดนเวียงจันทร์ จำกัด
ทุนจดทะเบียนเรียกชาระแล้ว
5 แสนดอลล่าร์สหรัฐ (40.00%)

หมายเหตุ: ชื่อบริ ษทั ย่อยเดิม คือ บริ ษทั เอเชียเมทัล แฟบบริ เคชัน่ จากัดเปลี่ยนเป็ น บริ ษทั แกรนด์ เอเซี ย
สตีล โพรเซสซิ่ ง เซ็นเตอร์ จากัด เมื่อวันที่ 25 สิ งหาคม 2558

บริ ษัท เอเซีย เมทัล จากัด (มหาชน)
ประกอบธุ รกิจเป็ นศูนย์บริ การเหล็กครบวงจร ได้แก่ การจาหน่ายเหล็กม้วน (Coil) ทั้งชนิ ดรี ดร้อน
(Hot-Rolled) และชนิ ดรี ดเย็น (Cold-Rolled) เหล็กเคลื อบสังกะสี (GI) และเป็ นผูแ้ ปรรู ปผลิ ตภัณฑ์เหล็ก
ได้แก่ เหล็กแผ่น (Sheet) เหล็กม้วนสลิต (Slitting Coil) ท่อเหล็กที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ ว (25 มิลลิเมตร)
ถึง 7 นิ้ ว (175 มิลลิ เมตร) เหล็กโครงสร้ างรู ปตัวซี รวมทั้งบริ การจัดส่ งสิ นค้าให้แก่ลูกค้า โดยมีกาลังผลิ ต
ติดตั้ง จานวน 500,000 ตันต่อปี ซึ่ งแบ่งกาลังผลิ ตเป็ น เหล็กแผ่น 44,000 ตันต่อปี เหล็กม้วนสลิ ต 244,000
ตันต่อปี ท่อเหล็ก 168,000 ตันต่อปี และเหล็กรู ปตัวซี 48,000 ตันต่อปี
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บริ ษัท เอส ที ซี สตีล จากัด
ประกอบธุ รกิจผลิตและจาหน่ายท่อเหล็กทั้งชนิดกลมและชนิดเหลี่ยมที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.5 นิ้ว
(12มิลลิเมตร) ถึง 1 นิ้ว (25 มิลลิเมตร) โดยมีกาลังผลิตติดตั้งท่อเหล็กทุกชนิดรวม 6,490 ตันต่อปี

บริ ษัท แกรนด์ เอเซี ย สตีล โพรเซสซิ่ง เซ็ นเตอร์ จากัด
เดิมชื่อ บริ ษทั เอเซี ยเมทัลแฟบบริ เคชัน่ จากัด( เปลี่ยนวันที่ 25 สิ งหาคม 2558 ) ประกอบธุ รกิจ
เกี่ยวกับศูนย์บริ การเหล็ก (Coil Center) ตัดแผ่นและสลิทงานตามขนาดที่ลูกค้ากาหนด ) โดยมีกาลังผลิต
ติดตั้งท่อเหล็กทุกชนิดรวม 105,000 ตันต่อปี

บริ ษัท สางสิ นค้ าผ่ านแดนเวียงจันทน์ จากัด
ประกอบธุ รกิจให้บริ การคลังสิ นค้า
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โครงสร้ างรายได้ ของบริ ษัท
โครงสร้างรายได้ของบริ ษทั เอเซี ย เมทัล จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย ดังนี้
มูลค่ าการจาหน่ าย

2556
ล้านบาท

2557
สั ดส่ วน

ล้านบาท

2558
สั ดส่ วน

ล้านบาท

สั ดส่ วน

 ศูนย์ บริการเหล็ก
1. บริ การจัดหาผลิตภัณฑ์เหล็ก

1,613.33

29.75

1,291.99

27.02

1,256.18

29.45

0

0

3.59

0.08

2.54

0.06

1,613.33

29.75

1,295.58

27.10

1,258.72

29.51

1. เหล็กแผ่น

889.36

16.40

734.67

15.36

416.54

9.77

2. เหล็กม้วนสลิต

368.52

6.80

417.37

8.73

232.07

5.44

2,017.77

37.21

1,935.43

40.47

1,906.32

44.70

482.96

8.91

371.58

7.77

414.43

9.72

3,758.61

69.31

3,459.05

72.33

2,969.36

69.63

50.94

0.94

27.25

0.57

36.68

0.86

5,422.88

100.00

4,781.88

100.00

4,264.76

100.00

2. บริ การรับตัดเหล็ก
รวมรายได้ศูนย์บริ การเหล็ก
 การแปรรู ปผลิตภัณฑ์ เหล็ก

3. ท่อเหล็ก
4. เหล็กโครงสร้างรู ปตัวซี
รวมรายได้การแปรรู ป
 อืน่ ๆ*
รวมมูลค่ าการจาหน่ ายทั้งหมด

หมายเหตุ : * รายได้ อนื่ ๆ ได้ แก่ การจาหน่ ายเศษเหล็กทีเ่ กิดจากกระบวนการผลิต
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เป้ าหมายในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท
บริ ษทั กาหนดเป้ าหมายที่จะเป็ นผูผ้ ลิตท่อเหล็กที่มีคุณภาพ เนื่ องจากบริ ษทั เล็งเห็นถึงความสาคัญ
ของอุ ตสาหกรรมท่ อเหล็ กซึ่ ง มี การเติ บโตในอัตราที่ สู ง มากในปั จจุ บ นั และอนาคต จากการเติ บโตของ
อุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมเฟอร์ นิเจอร์ อุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมเครื่ องใช้ไฟฟ้ า
นอกจากการเป็ นผูผ้ ลิ ตท่อเหล็กที่มีคุณภาพแล้ว บริ ษทั ยังมุ่งเน้นที่จะเป็ นศูนย์บริ การเหล็กครบ
วงจร กล่าวคือ การที่บริ ษทั สามารถให้บริ การผลิ ตเหล็กรู ปพรรณต่างๆ ได้ตามขนาดที่ลูกค้ากาหนด ได้แก่
เหล็กแผ่น เหล็กม้วน ทาให้ลูกค้าได้รับความสะดวกในการซื้ อสิ นค้าจากการที่ ลูกค้าสามารถกาหนดให้
บริ ษทั ผลิตสิ นค้าตามขนาดที่ตอ้ งการใช้ โดยมีการปรับปรุ งพัฒนามาตรฐานของบริ ษทั อยูต่ ลอดเวลา ทั้งใน
ด้านความรู้ความสามารถของบุคลากรและเครื่ องจักรที่ใช้ในการผลิ ต รวมถึ ง บริ ษทั ยังมีนโยบายพัฒนา
คุณภาพ ความน่าเชื่ อถือในผลิตภัณฑ์ การบริ การของบริ ษทั รวมทั้งคานึ งถึงสภาวะแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกของบริ ษทั โดยการนาระบบการบริ หารงานคุ ณภาพในการผลิต ISO9001:2008 เข้ามาใช้ในการ
บริ หารงาน ซึ่ งปั จจุบนั มีการปรับมาตรฐานไปสู่ ISO/TS 16949 เพื่อขยายกลุ่มลูกค้าไปยังอุตสาหกรรมยาน
ยนต์ และสร้างความมัน่ ใจให้แก่ลูกค้าว่า สิ นค้าที่ซ้ื อไปจากบริ ษทั เป็ นสิ นค้าที่ได้มาตรฐานและบริ ษทั มีการ
พัฒนาคุณภาพและเพิ่มศักยภาพให้กบั พนักงานของบริ ษทั อย่างต่อเนื่อง
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การประกอบธุรกิจแต่ ละสายผลิตภัณฑ์
ลักษณะผลิตภัณฑ์ และบริการ
บริ ษทั แบ่งลักษณะผลิตภัณฑ์และบริ การของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยออกเป็ น 2 ประเภท ดังนี้
1) การจัดหาผลิตภัณฑ์ เหล็ก
บริ ษทั ให้บริ การจัดหาผลิตภัณฑ์เหล็กในลักษณะศูนย์บริ การเหล็ก ทั้งเหล็กแผ่นรี ดร้อนชนิ ดม้วน
และเหล็กแผ่นรี ดเย็นชนิดม้วน และ เหล็กเคลือบสังกะสี (GI) เป็ นต้น เพื่อจาหน่ายให้แก่ ผูค้ า้ ส่ งเหล็ก และ
ลู กค้าที่ เป็ นโรงงานอุ ตสาหกรรมเหล็กต่า งๆ ซึ่ ง ลู กค้าจะนาไปใช้ในการแปรรู ปเป็ นชิ้ นงานเหล็ก ต่าง ๆ
ต่อไปรวมถึงการให้บริ การรับตัดเหล็กตามขนาดต่าง ๆ ที่ลูกค้าต้องการ
2) การแปรรู ปผลิตภัณฑ์ เหล็ก
2.1

เหล็กม้ วนสลิต (Slitting Coil)

บริ ษทั ให้บริ การตัดเหล็กเป็ นเหล็กม้วนสลิต ซึ่งเป็ นการนาเหล็กม้วน (Coil) มาตัดเป็ นแถบเล็กตาม
ความกว้างที่ ลูกค้ากาหนดและม้วนกลับเพื่อจาหน่ ายโดยบริ ษทั มี เครื่ องจักรสาหรับการตัดเหล็กเป็ นเหล็ก
ม้วนสลิต (Slitting Coil) โดยบริ ษทั มีกาลังการผลิ ตติดตั้งเท่ากับ 240,000 ตันต่อปี โดยแบ่งเป็ นการผลิตเพื่อ
เป็ นวัตถุ ดิบสาหรับรองรับ การผลิตเป็ นท่อเหล็กและผลิตภัณฑ์โครงสร้างรู ปตัวซี จานวน 216,000 ตันต่อปี
และการผลิตเพื่อขายจานวน 24,000 ตันต่อปี ซึ่ งในปี 2558 บริ ษทั ใช้กาลังการผลิตเท่ากับร้อยละ 51.05 ของ
กาลังการผลิตติดตั้ง
2.2 การผลิตเหล็กแผ่ น (Cutting Sheet)
บริ ษทั ให้บริ การตัดเหล็กแผ่น ซึ่ งเป็ นการนาเหล็กม้วน นามาตัดเป็ นเหล็กแผ่นตามความกว้างและ
ความยาวที่ลูกค้ากาหนด บริ ษทั สามารถตัดเหล็กตามความกว้างได้ต้ งั แต่ 600 ถึง 1,500 มิลลิเมตร และตาม
ความยาวตั้งแต่ 300 ถึง 6,100 มิลลิเมตรโดยบริ ษทั มีเครื่ องจักรสาหรับการตัดเหล็กแผ่น (Cutting Sheet) ซึ่ ง
บริ ษทั มีกาลังการผลิ ตติดตั้งเท่ากับ 44,000 ตันต่อปี ซึ่ งในปี 2558 บริ ษทั ใช้กาลังการผลิ ตเท่ากับร้ อยละ
44.75 ของกาลังการผลิตติดตั้ง
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2.3 ผลิตภัณฑ์ ท่อเหล็ก (Steel Pipe)
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยผลิตและจาหน่ายท่อเหล็กสาหรับใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ปั จจุบนั บริ ษทั
และบริ ษทั ย่อยมีเครื่ องจักรสาหรับการผลิตท่อเหล็กซึ่ งสามารถผลิ ตท่อเหล็กได้ต้ งั แต่เส้นผ่าศูนย์กลาง 12
มิลลิเมตรถึง 175 มิลลิเมตร โดยวิธีการนาเหล็กแผ่นรี ดร้อนชนิ ดม้วนที่ตดั ตามความกว้างที่กาหนดมาทา
การขึ้นรู ปและเชื่ อมเหล็กแผ่นด้วยคลื่ นความถี่ สูงซึ่ งเป็ นเครื่ องจักรที่ทนั สมัยและมีประสิ ทธิ ภาพในการ
ผลิ ต ทาให้ท่อเหล็ก ของบริ ษ ทั มี คุณภาพและเป็ นที่ ยอมรั บของลู ก ค้า โดยบริ ษทั มี ก าลังการผลิ ตติ ดตั้ง
เท่ากับ 168,000 ตันต่อปี ซึ่ งในปี 2558 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยใช้กาลังการผลิ ตเท่ากับร้อยละ 54.13 ของ
กาลังการผลิ ตติดตั้ง ท่อเหล็กของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยที่ผลิ ตมีรูปแบบทั้งทรงกลม สี่ เหลี่ ยมจัตุรัส และ
สี่ เหลี่ยมผืนผ้า ซึ่ งบริ ษทั สามารถผลิตได้ตามความกว้างและความยาวที่ลูกค้ากาหนด
2.4 ผลิตภัณฑ์ เหล็กโครงสร้ างรู ปตัวซี
บริ ษทั ผลิ ตและจาหน่ายเหล็กโครงสร้างรู ปตัวซี โดยการนาเหล็กม้วนสลิต (Slitting Coil) ที่ตดั
ตามขนาดมาขึ้นรู ปในลักษณะรู ปตัวซี ซึ่ งจะนาไปใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้างเพื่อใช้เป็ นโครงสร้างหลังคา
บริ ษทั มีเครื่ องจักรสาหรับการผลิ ตเหล็กโครงสร้างรู ปตัวซี ต้ งั แต่ขนาด 3 นิ้วจนถึ งขนาด 6 นิ้ว โดยมีกาลัง
การผลิตติดตั้ง เท่ากับ 48,000 ตันต่อปี ซึ่ งในปี 2558 บริ ษทั ใช้กาลังการผลิตเท่ากับร้อยละ 43.88 ของกาลัง
การผลิตติดตั้ง
โดยลูกค้าจะนาผลิ ตภัณฑ์เหล็กที่ซ้ื อจากบริ ษทั เป็ นวัตถุ ดิบในกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม
ต่อเนื่ องต่าง ๆ ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเครื่ องใช้ไฟฟ้ าและอิเล็กโทรนิ กส์ อุตสาหกรรม
เฟอร์นิเจอร์และอุตสาหกรรมอื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์เหล็กของบริ ษทั จะถูกนาไปใช้เป็ นวัตถุดิบในการผลิตของอุตสาหกรรมต่อเนื่ องต่าง ๆ
เช่น
อุตสาหกรรมก่ อสร้ าง

:

ใช้ เหล็กโครงสร้ างรู ปตัวซี ในการทาโครงหลังคา และใช้ ท่อเหล็กสาหรั บ
เป็ นเหล็กแปปูกระเบือ้ งหลังคา เป็ นต้ น

อุตสาหกรรมเฟอร์ นิเจอร์ :

ใช้ท่อเหล็กเป็ นโครงของเฟอร์ นิเจอร์ ชนิ ดต่าง ๆ เช่ น โต๊ะ เก้าอี้ ฉากกั้น
และใช้เหล็กแผ่นเป็ นส่ วนประกอบในการทาตูช้ นิ ดต่าง ๆ และชั้นวางของ
รวมถึงทาตูน้ ิรภัย ซึ่ งสามารถใช้ในอาคารสานักงาน สถานการศึกษา และ
สถานที่ต่างๆ และเวทีสาเร็ จรู ป เป็ นต้น
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อุตสาหกรรมเครื่องใช้ ไฟฟ้า ใช้เหล็
: กแผ่นเป็ นส่ วนประกอบในการผลิ ตเครื่ องใช้ไฟฟ้ าและอิ เล็กโทร
นิกส์ เช่น เครื่ องซักผ้า เครื่ องปรับอากาศ ตูเ้ ย็น เป็ นต้น
:

อุตสาหกรรมยานยนต์

ใช้ท่อเหล็กและเหล็กแผ่นเป็ นส่ วนประกอบในการผลิ ตยานยนต์ เช่ น ใช้
ท่อเหล็กเป็ นโครงสร้างตัวถังรถบัส และกระบะรถยนต์ และใช้เหล็กแผ่น
เป็ นพื้นกระบะ และตัวถังภายนอกของรถยนต์ เป็ นต้น

อุตสาหกรรมอืน่ ๆ

:

ใช้ เ หล็ ก แผ่ น รี ดร้ อ นเป็ นชิ้ น ส่ ว นในการท าถัง บรรจุ แ ก๊ ส โครงสร้ า ง
วิศวกรรมอื่น และใช้ในอุตสาหกรรมทุกประเภทตามที่ลูกค้าต้องการ
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ทรั พย์ สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
ทรัพย์ สินถาวรหลักทีใ่ ช้ ในการประกอบธุรกิจ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั มีทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุ รกิจ ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน
1. ทีด่ ิน
-เนื้อที่ 16 ไร่ 3 งาน 5 ตารางวา
ทีต่ งั้ : เลขที่ 55, 55/1 หมู่ 2 ซอยวัดหนามแดง
ถนนศรีนครินทร์ ตาบลบางแก้ว อาเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ

ลักษณะกรรมสิ ทธิ์ มูลค่ าตามบัญชี

ภาระผูกพัน

บริษทั เป็ นเจ้าของ

147.14

(1).จดจานองวงเงิน 400
ล้านบาท

-เนื้อที่ 100 ไร่ 85 ตารางวา*
ทีต่ งั้ เลขที่ 90/1 หมูท่ ่ี 10 ตาบลสระสีเ่ หลีย่ ม
อาเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

บริษทั เป็ นเจ้าของ

84.38

(2).จดจานองวงเงิน 600
ล้านบาท

-เนื้อที่ 80 ไร่ 28 ตารางวา**
ทีต่ งั้ เลขที่ 90/1 หมูท่ ่ี 10 ตาบลสระสีเ่ หลีย่ ม
อาเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
-เนื้อที่ 17 ไร่ 34 ตารางวา
ทีต่ งั้ เลขที่ 90/1 หมูท่ ่ี 10 ตาบลสระสีเ่ หลีย่ ม
อาเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

บริษทั เป็ นเจ้าของ

4.01

ไม่มี

บริษทั เป็ นเจ้าของ

11.73

ไม่มี

-เนื้อที่ 3 ไร่ 82 ตารางวา
ทีต่ งั้ : เลขที่ 6/10 หมู่ 1 ซอยวัดหนามแดง
ถนนศรีนครินทร์ ตาบลบางแก้ว อาเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ
2. อาคารโรงงาน 3 แห่ ง
-อาคารโรงงานของบริษทั
ทีต่ งั้ : เลขที่ 55, 55/1 หมู่ 2 ซอยวัดหนามแดง
ถนนศรีนครินทร์ ตาบลบางแก้ว อาเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ

เป็ นของบริษทั STC

25.64

(3).จดจานองวงเงิน 250
ล้านบาท

บริษทั เป็ นเจ้าของ

83.46

(1).จดจานองวงเงิน 400
ล้านบาท
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หน่วย : ล้านบาท
ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน
-อาคารโรงงานชลบุรขี องบริษทั * *
ทีต่ งั้ เลขที่ 90/1 หมูท่ ่ี 10 ตาบลสระสีเ่ หลีย่ ม
อาเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
-อาคารโรงงานของบริษทั ย่อย
ทีต่ งั้ : เลขที่ 6/10 หมู่ 1 ซอยวัดหนามแดง
ถนนศรีนครินทร์ ตาบลบางแก้ว อาเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ
3. เครื่องจักร
4. เครื่องจักร
5. ยานพาหนะ
6. เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สานักงาน
7. เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สานักงาน
8. เครื่องจักรระหว่างติดตัง้
9. เครื่องจักรระหว่างติดตัง้

รวม

ลักษณะกรรมสิ ทธิ์
บริษทั เป็ นเจ้าของ

มูลค่ าตามบัญชี
ภาระผูกพัน
184.98
(2).จดจานองวงเงิน 600
ล้านบาท

เป็ นของบริษทั STC

17.69

บริษทั เป็ นเจ้าของ
เป็ นของบริษทั STC
บริษทั เป็ นเจ้าของ
บริษทั เป็ นเจ้าของ
เป็ นของบริษทั STC
บริษทั เป็ นเจ้าของ
เป็ นของบริษทั STC

404.51
0.12
10.47
7.84
0.03
153.03
0.00

(3).จดจานองวงเงิน 250
ล้านบาท

ไม่มภี าระผูกพัน
ไม่มภี าระผูกพัน
ไม่มภี าระผูกพัน
ไม่มภี าระผูกพัน
ไม่มภี าระผูกพัน
ไม่มภี าระผูกพัน
ไม่มภี าระผูกพัน

1,135.01

นโยบายการลงทุนและการบริหารงานในบริ ษัทย่ อยและบริ ษัทร่ วม
นโยบายการลงทุนของบริ ษทั คือ บริ ษทั จะพิจารณาลงทุนในธุ รกิจที่เกื้อหนุ นและเอื้อประโยชน์ต่อ
การทาธุ รกิ จของบริ ษทั หรื อเป็ นธุ รกิจซึ่ งอยู่ในอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเจริ ญเติบโตและจะคานึงถึงอัตรา
ผลตอบแทนที่ ไ ด้รับ จากการลงทุ นเป็ นสาคัญ และบริ ษ ทั จะควบคุ ม ดู แลโดยจะส่ ง กรรมการเข้า ไปเป็ น
ตัวแทนตามสัดส่ วนการถือหุ ้น และหากเป็ นบริ ษทั ร่ วม บริ ษทั จะส่ งตัวแทนจากบริ ษทั เข้าไปเป็ นกรรมการ
ในบริ ษทั นั้น ๆ ทั้งนี้ จานวนตัวแทนจากบริ ษทั ที่เข้าไปเป็ นกรรมการจะขึ้ นอยู่กนั สัดส่ วนการถื อหุ ้นของ
บริ ษทั
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ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริ ษัท
รายชื่อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนครั้งล่าสุ ด วันที่ 10 เมษายน 2558 (มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท)

ลาดับที่
1

2
3

4
5
6
7
8
9
10

ชื่อ / สกุล
กลุม่ นายชูศกั ดิ์
ยงวงศ์ไพบูลย์
นายชูศกั ดิ์
ยงวงศ์ไพบูลย์
นางเพ็ญจันทร์
ยงวงศ์ไพบูลย์
นางสาวพีรดา
ยงวงศ์ไพบูลย์
นางสาวชนัญญา ยงวงศ์ไพบูลย์
รวมกลุ่มนำยชูศกั ดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์
คุณหญิงปัทมา
ลีสวัสดิ์ตระกูล
กลุม่ นายวีระชัย สุธรี ชัย
นายวีระชัย
สุธรี ชัย
นายวินท์
สุธรี ชัย
นายกริช
สุธรี ชัย
รวมกลุ่มนำยวีระชัย สุธีรชัย
นายชนาธิป
ไตรวุฒิ
นางสาวอรวรรณ พงศ์ธญั ลักษณ์
นายกิตติพล จึงวัฒนานนท์
นายสมศักดิ์
ลี้จงเพิม่ พูน
นายพิชติ
ฉัตรสกุลวงศ์
นางสาวบุญญอร พิพธิ กุล
บริษทั ไทยเอ็นวีดอี าร์ จากัด

รวม

จานวนหุ้น

% ของจานวนหุ้น
ทั้งหมด

76,700,000
40,000,000
30,842,500
21,541,000
169,083,500
69,000,000

15.98
8.33
6.42
4.49
35.22
14.37

46,432,400
39,900,000
4,690,000
91,022,400
20,000,000
9,705,000
7,219,000
3,535,000
3,330,000
2,434,900
2,400,512

9.67
8.31
0.98
18.96
4.17
2.02
1.50
0.74
0.69
0.51
0.50

377,730,312

78.68
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นโยบายประวัติการจ่ ายเงินปันผลในรอบ 3 ปี ที่ผ่านมา
บริ ษทั มีนโยบายการจ่ายเงิ นปั นผลให้แก่ผถู ้ ื อหุ ้น ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ของกาไรสุ ทธิ
หลังหักภาษี เว้นแต่ในกรณี ที่บริ ษทั มีโครงการจะลงทุนในโครงการอื่นสาหรับบริ ษทั ย่อยก็มีนโยบายจ่ายเงิน
ปั นผลเหมือนกับบริ ษทั กล่าวคือ จะจ่ายเงินปั นผลให้แก่บริ ษทั ในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุ ทธิ
หลังหักภาษี เว้นแต่ในกรณี ที่บริ ษทั ย่อยนั้นมีโครงการจะลงทุนในโครงการอื่น
ในปี 2556 บริ ษทั มีกาไรสุ ทธิ 166.53 ล้านบาท คณะกรรมการมีความเห็นเสนอให้ที่ประชุ มผูถ้ ือ
หุ น้ อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล ในอัตราหุ น้ ละ 0.18 บาท รวมเป็ นเงิน 86.41 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 51.89 ของ
กาไรสุ ทธิ เป็ นไปตามนโยบายการจ่ายปั นผลของบริ ษทั โดยทั้งนี้ เมื่อได้รับการอนุ มตั ิจากที่ประชุ มสามัญผู ้
ถือหุน้ ประจาปี 2557 แล้ว บริ ษทั จะจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 21พฤษภาคม 2557
ในปี 2557 เนื่องจากบริ ษทั มีผลขาดทุนสุ ทธิ 8.31 ล้านบาท เพราะมีกระแสเงินสดใช้ไปจากการ
ดาเนินงาน สุ ทธิ ถึง 310.21 ล้านบาท คณะกรรมการจึงมีความเห็นขออนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น ให้งดการ
จ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงาน ปี 2557
ในปี 2558 เนื่ องจากบริ ษทั มีผลขาดทุนสุ ทธิ 175.34 ล้านบาท มาจากการดาเนิ นงานของกิ จการ
คณะกรรมการจึ ง มี ค วามเห็ น ขออนุ ม ัติ จ ากที่ ป ระชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้ น ให้ ง ดการจ่ า ยเงิ น ปั น ผลส าหรั บ ผลการ
ดาเนินงาน ปี 2558
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โครงสร้ างการจัดการ
โครงสร้ างการจัดการ
คณะกรรมการของบริ ษทั ประกอบด้วย คณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการตรวจสอบ โดย
คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ประกอบด้วยผูท้ รงคุ ณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่ ง
พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน จากัด พ.ศ. 2535 และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยเรื่ อง การขออนุญาตและการอนุ ญาตให้เสนอขายหุ ้นที่ออกใหม่ และ
ข้อกาหนดเกี่ยวกับผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ คณะกรรมการบริ ษทั มีรายชื่อดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริ ษัท (Committee)
รายชื่อคณะกรรมการบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วย
ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ ง

1. นายวีระชัย

สุ ธีรชัย

ประธานกรรมการ

2. นายชูศกั ดิ์

ยงวงศ์ไพบูลย์

กรรมการ

3. นางสาวชนัญญา

ยงวงศ์ไพบูลย์

กรรมการ

4. นางเพ็ญจันทร์

ยงวงศ์ไพบูลย์

กรรมการ

5. นายพิบูลศักดิ์

อรรถบวรพิศาล

ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

6. นางไทศิกา

ไพรสงบ

กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

7.

บูรณธนิต

กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

เรื อตรี หญิงสุ รี

โดยมี นางสาวศศิธร ลิมป์ ปิ ยะชาติ เป็ นเลขานุการบริ ษทั แทน นางวันนารี ทิพย์สุวรรณ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั ประกอบด้วย
1.นายชูศกั ดิ์
ยงวงศ์ไพบูลย์
2.นางเพ็ญจันทร์
ยงวงศ์ไพบูลย์
3.นางสาวชนัญญา ยงวงศ์ไพบูลย์
กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่ วมกันและประทับตราสาคัญของบริ ษทั
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ขอบเขต อานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษทั มีหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุ ้นเกี่ยวกับการดาเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั
การกากับดูแลให้การบริ หารจัดการเป็ นไปตามเป้ าหมายและนโยบายที่กาหนดไว้ อันก่อให้เกิ ดประโยชน์
สู งสุ ดแก่ผถู ้ ือหุ น้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย โดยให้อยูใ่ นกรอบของการมีจริ ยธรรมที่ดี
คณะกรรมการบริ ษทั มีหน้าที่ปฏิบตั ิ และรับผิดชอบในการจัดการบริ ษทั ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ และข้อบังคับ ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต
และระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริ ษทั เว้นแต่ในเรื่ องที่ตอ้ งได้รับอนุ มตั ิจากที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นก่อน
ดาเนิ นการ เช่ น เรื่ องที่กฎหมายกาหนดให้ตอ้ งได้รับมติที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น การทารายการเกี่ ยวโยงกัน และ
การซื้ อหรื อขายสิ นทรัพย์ที่สาคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย หรื อตามที่หน่ วยงาน
ราชการอื่นๆ กาหนด เป็ นต้น ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั อาจมอบหมาย ให้กรรมการคนหนึ่ ง หรื อบุคคลอื่น
ไปปฏิบตั ิการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริ ษทั ก็ได้ พิจารณา และอนุ มตั ิกิจการอื่นๆ ที่สาคัญ อัน
เกี่ยวกับบริ ษทั หรื อที่เห็นสมควรจะดาเนินกิจการนั้นๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่บริ ษทั
เว้นแต่เรื่ องดังต่อไปนี้ จะกระทาได้ต่อเมื่อได้รับอนุ มตั ิจากที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นก่อน ทั้งนี้ กาหนดให้
รายการที่กรรมการหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสี ย หรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่น
ใดกับบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย ให้กรรมการซึ่ งมีส่วนได้เสี ยในเรื่ องนั้น ไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ อง
นั้น
 เรื่ องที่กฎหมายกาหนดให้ตอ้ งได้มติที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้
 การท ารายการที่ ก รรมการมี ส่ วนได้เสี ย และอยู่ใ นข่ า ยที่ ก ฎหมาย หรื อข้อก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์ระบุให้ตอ้ งได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
 นอกจากนั้นในกรณี ดงั ต่อไปนี้ จะต้องได้รับความเห็ นชอบจากที่ประชุ มคณะกรรมการและที่
ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ื อหุ ้นที่เข้า
ประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
- การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่ วนที่สาคัญ
- การซื้ อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั อื่น หรื อบริ ษทั เอกชนมาเป็ นของบริ ษทั
- การท า แก้ไ ข หรื อเลิ กสั ญญา เกี่ ย วกับการให้เช่ า กิ จการของบริ ษ ทั ทั้ง หมดหรื อบางส่ วนที่
สาคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุ รกิจของบริ ษทั หรื อการรวมกิจการกับบุคคลอื่น
โดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
- การแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิหรื อข้อบังคับของบริ ษทั
- การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ น้ กู้ การควบหรื อเลิกบริ ษทั
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- เรื่ องอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนด
โดยปั จจุบนั คณะกรรมการบริ ษทั มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ สรุ ปได้ดงั นี้
 จัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิ้ นสุ ดรอบ
ระยะเวลาบัญชีของบริ ษทั
 จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั อย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
 จัดให้มีการทางบดุลและงบกาไรขาดทุนของบริ ษทั ณ วันสิ้ นสุ ดรอบระยะเวลาบัญชี ของบริ ษทั
ซึ่ งผูส้ อบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิ
 คณะกรรมการบริ ษ ัท อาจมอบอ านาจให้ก รรมการคนหนึ่ ง หรื อ หลายคน หรื อบุ ค คลอื่ น ใด
ปฏิ บ ัติ ก ารอย่า งหนึ่ ง อย่า งใดแทนคณะกรรมการบริ ษ ัท ได้ โดยอยู่ภ ายใต้ก ารควบคุ ม ของ
คณะกรรมการบริ ษทั หรื ออาจมอบอานาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอานาจตามที่ คณะกรรมการ
บริ ษทั เห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริ ษทั เห็ นสมควร ซึ่ งคณะกรรมการ
บริ ษทั อาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรื อแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอานาจหรื ออานาจนั้นๆ ได้
เมื่ อเห็ นสมควรทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษ ทั อาจมอบอานาจให้คณะกรรมการบริ หารมี อานาจ
หน้าที่ในการปฏิ บตั ิงานต่างๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอานาจตามขอบเขตอานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการบริ ห ารซึ่ งการมอบอ านาจนั้น ต้อ งไม่ มี ล ัก ษณะเป็ นการมอบอ านาจที่ ท าให้
คณะกรรมการบริ หารสามารถพิจารณาและอนุ มตั ิ รายการที่ ตนหรื อบุ คคลที่อาจมี ส่วนได้เสี ย
หรื อมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดที่ทากับบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยยกเว้นเป็ นการอนุ มตั ิ
รายการที่เป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาและอนุมตั ิไว้แล้ว
 กาหนดเป้ าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริ ษทั ควบคุมกากับดูแลการ
บริ หารและการจัดการของคณะกรรมการบริ หารให้เป็ นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้น
แต่ในเรื่ องดังต่อไปนี้ ที่คณะกรรมการบริ ษทั ต้องได้รับมติอนุ มตั ิจากที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นก่อนการ
ดาเนินการ อันได้แก่ เรื่ องที่กฎหมายกาหนดให้ตอ้ งได้รับมติอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้
 พิจารณาโครงสร้ างการบริ หารงาน แต่งตั้งคณะกรรมการบริ หารกรรมการผูอ้ านวยการและ
คณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม
 ติดตามผลการดาเนินงานให้เป็ นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
 กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิ จการของ
บริ ษทั หรื อเข้าเป็ นหุ ้นส่ วนในห้างหุ ้นส่ วนสามัญ หรื อเป็ นหุ ้นส่ วนไม่จากัดความรับผิดในห้าง
หุ ้นส่ วนจากัด หรื อเป็ นกรรมการของบริ ษทั เอกชน หรื อบริ ษทั อื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพ
อย่างเดี ยวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิ จการของบริ ษทั ไม่ว่าจะทาเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรื อ
เพื่อประโยชน์ผอู ้ ื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
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 กรรมการต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบโดยไม่ชกั ช้า หากมีส่วนได้เสี ยไม่วา่ โดยตรงหรื อโดยอ้อมใน
สัญญาที่บริ ษทั ทาขึ้น หรื อมีการเปลี่ยนแปลงจานวนการถือหุ น้ หรื อหุ น้ กูใ้ นบริ ษทั หรื อบริ ษทั ใน
เครื อ

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ( Audit Committee )
รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วย
ชื่อ-สกุล
1. นายพิบูลศักดิ์
อรรถบวรพิศาล
2. นางไทศิกา
ไพรสงบ
3. เรื อตรี หญิงสุ รี
บูรณธนิต

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

อานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขต อานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริ ษทั รวมทั้งการรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั สรุ ปได้ดงั นี้
1. สอบทานรายงานทางการเงิ นอย่างถู กต้องและเปิ ดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับ
ผูส้ อบบัญชี ภายนอกและผูบ้ ริ หารที่รับผิดชอบจัด ทารายงานทางการเงิ นทั้งรายไตรมาสและ
ประจาปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผสู้ อบบัญชีสอบทานหรื อตรวจสอบรายการ
ใด ๆ ที่เห็นว่าจาเป็ นและเป็ นเรื่ องสาคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริ ษทั ก็ได้
2. สอบทานระบบการควบคุ ม ภายในและการตรวจสอบภายในที่ มี ค วามเหมาะสมและมี
ประสิ ทธิผล โดยสอบทานร่ วมกับผูส้ อบบัญชีภายนอกและผูต้ รวจสอบภายในตลอดจนพิจารณา
ถึงความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3. สอบทานการปฏิ บ ัติ ง านของบริ ษ ัท ให้ เ ป็ นไปตามกฎหมายว่ า ด้ว ยหลัก ทรั พ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจหลักทรัพย์
4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของ
ผูส้ อบบัญชีโดยคานึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริ มาณงานตรวจสอบ
ของสานักงานตรวจสอบบัญชีน้ นั รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทาการ
ตรวจสอบบัญชี ของบริ ษทั รวมถึ งพิจารณาความเป็ นอิสระของผูส้ อบบัญชี และมีการประชุ ม
ร่ วมกับผูส้ อบบัญชีอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วม
5. พิจารณาการเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั ในกรณี ที่เกิ ดรายการเกี่ ยวโยงหรื อรายการที่ อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
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6. ปฏิ บตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ
ด้วย เช่น ทบทวนนโยบายการบริ หารทางการเงินและการบริ หารความเสี่ ยง ทบทวนการ ปฏิบตั ิ
ตามจรรยาบรรณทางธุ รกิจของผูบ้ ริ หาร ทบทวนร่ วมกับผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ในรายงานสาคัญ ๆ
ที่ตอ้ งเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกาหนด ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ าย
บริ หาร เป็ นต้น
7. จัดทารายงานกิ จกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของ
บริ ษ ัท ซึ่ งรายงานดัง กล่ า วลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายการดัง กล่ า วควร
ประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
- ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทาและการเปิ ดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริ ษทั
ถึงความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้
- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั
- เหตุผลที่เชื่อว่าผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั เหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจของบริ ษทั
- ความเห็นหรื อข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตั ิหน้าที่
- รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผูถ้ ือหุ ้นและผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความ
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
8. รายงานการดาเนิ นงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริ ษทั ทราบเป็ นประจา
อย่างน้อยไตรมาส ละ 1 ครั้ง
9. ปฏิ บ ัติ ก ารอื่ น ใดตามที่ ค ณะกรรมการของบริ ษัท มอบ หมายด้ ว ยความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษ ัท ได้มี ก ารก าหนดวาระการด ารงต าแหน่ ง ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริ ษทั ดังต่อไปนี้
 ประธานกรรมการตรวจสอบ
3 ปี
 กรรมการตรวจสอบ
3 ปี
ทั้งนี้ เมื่อครบวาระการดารงตาแหน่งแล้ว ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบที่
พ้นจากตาแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดารงตาแหน่งได้อีก
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คณะกรรมการบริหาร (Executive Board of Director)
รายชื่อคณะกรรมการบริ หาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วย
ชื่อ-สกุล
1. นายชูศกั ดิ์
2. นางเพ็ญจันทร์
3. นางสาวชนัญญา

ยงวงศ์ไพบูลย์
ยงวงศ์ไพบูลย์
ยงวงศ์ไพบูลย์

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร

ขอบเขต อานาจ หน้ าทีข่ องคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ หารมีขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบการบริ หารงานในเรื่ องเกี่ ยวกับการ
ดาเนินงานตามปกติธุระและงานบริ หารของบริ ษทั กาหนดนโยบาย แผนธุ รกิจ งบประมาณ โครงสร้างการ
บริ หารงาน และอานาจการบริ หารต่างๆ ของบริ ษทั หลักเกณฑ์ในการดาเนิ นธุ รกิจให้สอดคล้องกับสภาพ
เศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอนุ มตั ิและ/หรื อให้ความเห็นชอบ รวมถึงการ
ตรวจสอบและติดตามผลการดาเนินงานของบริ ษทั ตามนโยบายที่กาหนด โดยปั จจุบนั คณะกรรมการบริ หาร
มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ สรุ ปได้ดงั นี้
1. กาหนดนโยบาย กลยุทธ์ โครงสร้างทางการเงิน และอานาจการบริ หารต่างๆ เพื่อให้สอดคล้อง
และสนับสนุนต่อสภาวะเศรษฐกิจ
2. พิจารณาให้ความเห็นต่อแผนการดาเนิ นธุ รกิจและการจัดสรรงบประมาณประจาปี ตามที่
กรรมการผูจ้ ดั การเสนอมา เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั
3. กากับดูแลและติดตามผลการดาเนินงานของบริ ษทั ให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเหมาะสม
กับภาวะของธุ รกิจเพื่อประโยชน์ต่อการบริ หารกิจการและการดาเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ให้เป็ นไป
ตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริ ษทั
4. ดาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
5. มีอานาจในการพิจารณาตัดสิ นใจดาเนินการกับธนาคารในธุ รกิจปกติของบริ ษทั เช่น การกูย้ มื
เงิน รวมถึงการให้หลักประกันต่างๆ กับธนาคาร เป็ นต้น
6. มีอานาจในการอนุ มตั ิค่าใช้จ่ายเพื่อธุ รกรรมตามปกติของบริ ษทั เช่น ค่าใช้จ่ายดาเนิ นงาน และ
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร โดยมีวงเงินการอนุมตั ิรายการดังกล่าวต่อครั้งไม่เกินกว่ารายการ
ละ 50 ล้านบาท หรื อตามวงเงินที่คณะกรรมการกาหนด
7. จัดสรรเงินบาเหน็จรางวัลซึ่ งได้รับอนุ มตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั แล้ว แก่พนักงานหรื อลูกจ้าง
ของบริ ษทั หรื อบุคคลใดๆ ที่กระทากิจการให้บริ ษทั
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ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ หารอาจมอบอานาจหน้าที่ให้พนักงานระดับบริ หารของบริ ษทั มีอานาจ
กระทาการในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งหรื อหลายเรื่ องตามที่คณะกรรมการบริ หารเห็นสมควรได้ การมอบอานาจ
ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริ หารจะต้องปฏิบตั ิตามข้อกาหนดและระเบียบวาระต่าง ๆ ที่ได้รับอนุ มตั ิ
จากคณะกรรมการบริ ษทั ในแต่ละครั้ ง และต้องไม่อนุ มตั ิ รายการใด ๆ ที่ ตนเองหรื อบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสี ย หรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริ ษทั
และบริ ษทั ย่อย และจะต้องนาเสนอรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อให้คณะกรรมการบริ ษทั
พิจารณา
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีการกาหนดวาระการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการบริ หาร
ของบริ ษทั ดังต่อไปนี้
 ประธานกรรมการบริ หาร
 กรรมการบริ หาร

3 ปี
3 ปี

คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หาร
รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ประกอบด้วย
ชื่อ-สกุล
1. นางเพ็ญจันทร์
ยงวงศ์ไพบูลย์
2. นางไทศิกา
ไพรสงบ
3. นางสาวชนัญญา ยงวงศ์ไพบูลย์

ตาแหน่ ง
ประธานคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ
กรรมการ
กรรมการ

ขอบเขต อานาจ หน้ าทีข่ องคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนฯ มีขอบเขต หน้าที่สรุ ปได้ดงั นี้
1. กาหนดนโยบาย และหลักเกณฑ์ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริ ษทั ในเรื่ องดังนี้
- วิธีการในการสรรหากรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การ
- วิธีการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริ ษทั คณะ
กรรมการบริ หารคณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผูจ้ ดั การ
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2. คัดเลือกและเสนอชื่ อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณา
ดังนี้
- กรรมการ
- กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆที่ได้รับมอบอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ
โดยตรงจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
-กรรมการผูจ้ ดั การและรองกรรมการผูจ้ ดั การ สาหรับตาแหน่งรองกรรมการผูจ้ ดั การ
มอบหมายให้กรรมการผูจ้ ดั การพิจารณาเบื้องต้นเพื่อเสนอคณะกรรมการสรรหา ให้ความ
เห็นชอบและเสนอคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณา
3. ดูแลให้คณะกรรมการบริ ษทั มีขนาดองค์ประกอบที่เหมาะสมกับองค์กร รวมทั้งการ
ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
4. ดูแลให้กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความ
รับผิดชอบที่ได้รับหมอบหมาย
5. กาหนดแนวทาง นาเสนอ และให้ความเห็นชอบผลการประเมินการปฏิบตั ิงานของกรรมการ
ผูอ้ านวยการเพื่อพิจารณาปรับค่าตอบแทนและการจ่ายเงินรางวัลจูงใจประจาปี
6. ติดตามการทาแผนสื บทอดตาแหน่งงาน ของตาแหน่ง กรรมการผูจ้ ดั การและรองกรรมการ
ผูจ้ ดั การเสนอคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
7. รายงานผลการปฏิบตั ิงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
8. ดาเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย

คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
รายชื่อคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วยคณะกรรมการ
บริ ษทั และผูบ้ ริ หารดังนี้
ชื่อ-สกุล
1. นายชูศกั ดิ์
2. นางไทศิกา
3. นางเพ็ญจันทร์

ยงวงศ์ไพบูลย์
ไพรสงบ
ยงวงศ์ไพบูลย์

ตาแหน่ง
ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการ
กรรมการ
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ขอบเขต อานาจ หน้ าทีข่ องคณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง มีขอบเขต หน้าที่สรุ ปได้ดงั นี้
1. กากับดูแลให้หน่วยงานต่างๆกาหนดแผนและดาเนิ นงานตามแผนการจัดการความเสี่ ยง
2. ให้คาปรึ กษา และอนุมตั ิหลักการสาหรับการวางแผนบริ หารความเสี่ ยงขององค์กร และวาง
มาตรการในการควบคุมที่เหมาะสม
3. รับผิดชอบในการประเมินความเสี่ ยง จัดทาและกากับดูแลการดาเนิ นการตามแผนการจัดการ
ความเสี่ ยงในระดับองค์กร
4. เสนอเรื่ องแก่คณะกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการบริ ษทั ให้มีการกาหนดทิศทาง วางกล
ยุทธ์บริ หารความเสี่ ยง กาหนดกรอบความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ เพื่อการพิจารณาทบทวน หรื อ
อนุมตั ิ
5. จัดให้มีการประชุมทบทวนผลการดาเนินงานการบริ หารความเสี่ ยงพร้อมทั้งรายงานผลแก่คณะ
กรรมการบริ หารหรื อคณะกรรมการบริ ษทั

ผู้บริ หาร
รายชื่อผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วย
ชื่อ-สกุล
1.
2.
3.
4.

นายชูศกั ดิ์
นางเพ็ญจันทร์
นางสาวชนัญญา
นายชิดชนก

ยงวงศ์ไพบูลย์
ยงวงศ์ไพบูลย์
ยงวงศ์ไพบูลย์
โท้มะวงศ์

5.

นางวันนารี

ทิพย์สุวรรณ

ตาแหน่ง
กรรมการผูจ้ ดั การ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการ
ผูช้ ่วยรองกรรมการผูจ้ ดั การ/รักษาการ
ผูจ้ ดั การโรงงาน
ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชี -การเงิน

ขอบเขต อานาจหน้ าทีข่ องกรรมการผู้จัดการ
ขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผูจ้ ดั การในการบริ หารงานในเรื่ องเกี่ยวกับการ
ดาเนินงานตามปกติธุระและงานบริ หารของบริ ษทั สรุ ปได้ดงั นี้
1. ให้มีอานาจตัดสิ นใจในเรื่ องการดาเนิ นงานที่ สาคัญของบริ ษทั โดยกาหนดขอบเขต ประเภท
หรื อขนาดของภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทางและนโยบายของบริ ษทั ภายในขอบอานาจที่ได้รับ
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มอบหมาย รวมถึงการกากับดูแลการดาเนิ นงานโดยรวม ผลผลิต ความสัมพันธ์กบั ลูกค้า และ
ต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ
พิจารณาเรื่ องการจัดซื้ อจัดจ้าง โดยการจัดซื้ อวัตถุ ดิบในการผลิ ตครั้งละจานวนไม่เกิน 10,000
ตัน หากเกิ นจากจานวนที่สามารถอนุ มตั ิให้นาเสนอเพื่อขออนุ มตั ิต่อที่ประชุ มคณะกรรมการ
บริ หารต่อไป ตลอดจนเรื่ องการลงทุนขยายงาน รวมถึ งการซื้ อขายสิ นทรัพย์ถาวรของบริ ษทั
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั
มีอานาจกระทาการและแสดงตนเป็ นตัวแทนของกิจการต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้อง
และเป็ นประโยชน์ต่อกิจการ
พิจารณาเรื่ องการระดมทุนของบริ ษทั เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ หารและคณะกรรมการ
บริ ษทั ตามลาดับ
อนุมตั ิการแต่งตั้งที่ปรึ กษาด้านต่าง ๆ ที่จาเป็ นต่อการดาเนินงานของกิจการ
ดาเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารงานโดยทัว่ ไปของกิจการ
พิจารณาอนุ มตั ิแผนการปฏิ บตั ิของแต่ละฝ่ ายงานของบริ ษทั และพิจารณาอนุ มตั ิคาขอจากฝ่ าย
งานต่าง ๆ ของบริ ษทั ที่เกินอานาจสั่งการของฝ่ ายงานนั้น

ทั้งนี้ การมอบอานาจดังกล่าวข้างต้น กรรมการผูจ้ ดั การจะต้องปฏิบตั ิตามข้อกาหนดและระเบียบ
วาระต่าง ๆ ที่ได้รับอนุ มตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั ในแต่ละครั้ง และต้องไม่อนุ มตั ิรายการใด ๆ ที่ตนเอง
หรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสี ย หรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใน
ลักษณะอื่นใดกับบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย และจะต้องเปิ ดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อให้
คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาการอื่นใดนอกเหนื อจากที่ กล่ าวมาข้างต้น กรรมการผูจ้ ดั การไม่สามารถ
กระทาได้ เว้นแต่จะได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นคราว ๆ ไป
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ค่ าตอบแทนกรรมการที่เป็ นตัวเงิน ในปี 2558
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2558 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 ที่ผา่ นมา ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้
มีมติอนุมตั ิเงินค่าตอบแทน ของคณะกรรมการบริ ษทั ในวงเงิน 4,000,000.- บาท ซึ่ งเป็ นอัตราเดียวกันกับปี
2557 โดยบริ ษทั ฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริ ษทั ที่มิใช่ผบู ้ ริ หาร 4 ท่านคือ
ชื่อ-นามสกุล

ค่ าเบีย้ ประชุ ม(บาท) 2557

ค่ าเบีย้ ประชุ ม(บาท) 2558

1 พลตารวจเอก จุมพล มัน่ หมาย
480,000
60,000
2 นายวีระชัย สุ ธีรชัย
480,000
480,000
3 เรื อตรี หญิงสุ รี บูรณธนิต
180,000
180,000
4 นางไทศิกา ไพรสงบ
180,000
180,000
5 นายชนาธิป ไตรวุฒิ
180,000
90,000
6 นายพิบูลศักดิ์ อรรถบวรพิศาล
270,000
หมายเหตุ : นายพิบูลศักดิ์ อรรถบวรพิศาล เริ่ มเข้ารับตาแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบแทน พลตารวจ
เอก จุมพล มัน่ หมาย เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 และ นายชนาธิ ป ไตรวุฒิ ได้ลาออกจากตาแหน่งกรรมการ
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558
คณะกรรมการของบริ ษทั อีก 3 ท่าน (ในปี 2557 ) และ 3 ท่าน (ในปี 2558) ไม่มีการจ่าย
ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ เนื่ องจากกรรมการทั้ง 3 ท่านเป็ นผูบ้ ริ หาร ดังนั้นจึงได้รับค่าตอบแทนใน
ฐานะผูบ้ ริ หาร รายละเอียดดังนี้
หน่ วย : พันบาท
รายละเอียด
กรรมการบริ ษทั – ที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
(ปี 57= 3 คน ปี 58 = 3คน )
ผูบ้ ริ หาร (ปี 57= 1 คน ปี 58 =3 คน )
รวม

ปี 2557
เงินเดือนและโบนัส
6,741.25

ปี 2558
เงินเดือนและโบนัส
5,653.50

800

2,954.50

7,541.25

8,608.00
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ค่ าตอบแทนอืน่ สาหรับกรรมการและผู้บริ หาร
-

ไม่ มี -

บุคลากร
จานวนพนักงานทั้งหมดของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2558 มีจานวน
ทั้งสิ้ น 325 คน และ 325 คน (ไม่รวมผูบ้ ริ หาร) ประกอบด้วยพนักงานตามสายงานดังนี้
ฝ่ าย
1. ฝ่ ายสานักงาน
2. ฝ่ ายโรงงาน
รวม

จานวนพนักงานประจา(คน) 2557
103
222
325

จานวนพนักงานประจา(คน) 2558
123
202
325

ทั้งนี้ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผา่ นมา บริ ษทั ไม่มีขอ้ พิพาทด้านแรงงานใดๆ

ค่ าตอบแทนพนักงาน
ค่าตอบแทนรวมของพนักงานที่ไม่ใช่ผบู ้ ริ หารของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย (รวมเข้าออกระหว่าง
ปี ) ในปี 2557 และ 2558 เป็ นจานวน 91.35 ล้านบาท และ 95.39 ล้านบาทตามลาดับ โดยเป็ นค่าตอบแทน
ในรู ปเงินเดือน โบนัส ค่าแรง ค่าล่วงเวลา ค่าครองชีพ และเงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ

นโยบายการพัฒนาบุคลากร
บริ ษทั มีนโยบายในการพัฒนาพนักงาน โดยมีการจัดอบรมภายใน และการส่ งอบรมภายนอกอย่าง
สม่าเสมอ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กบั พนักงานของบริ ษทั ให้มีความรู ้ความสามารถเพิ่มขึ้นในทุกๆด้าน อีกทั้งยัง
มีระบบการถ่ายทอดงานแบบพี่เลี้ยงให้กบั พนักงานที่เพิ่งเข้าทางานใหม่โดยให้พนักงานรุ่ นเก่าเป็ นพี่เลี้ยงให้
พนักงานรุ่ นใหม่ในการเรี ยนรู ้ งาน ซึ่ งจะทาให้พนักงานของบริ ษทั สามารถปฏิ บตั ิหน้าที่ของตนได้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพ อีกทั้งสามารถพัฒนาองค์กรให้มีศกั ยภาพในการแข่งขันทั้งในระดับประเทศ
และภูมิภาค รวมทั้งมีนโยบายในการให้ผลตอบแทนกับพนักงานในอัตราที่เหมาะสมเพื่อจูงใจและรักษาให้
พนักงานทางานกับบริ ษทั ในระยะยาว รวมทั้งมีการจัดโครงการให้ผลตอบแทนแก่พนักงานที่แนะนาเพื่อน
พนักงานที่ยงั ไม่เคยทางานกับบริ ษทั มาก่อนเพื่อสร้างแรงจูงใจในการแนะนาและชักชวนเพื่อน ญาติพี่นอ้ ง
มาปฏิบตั ิงานให้บริ ษทั
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รายงานการปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริ ษทั เอเซี ย เมทัล จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ตระหนักดีวา่ การกากับดูแลกิจการ
ที่ดีเป็ นปั จจัยพื้นฐานสาคัญในการยกระดับมาตรฐานการดาเนิ นงานของบริ ษทั ให้เกิ ดความโปร่ งใส เพิ่ม
ความน่ าเชื่ อถื อให้แก่ผถู ้ ือหุ ้น ผูล้ งทุน และผูเ้ กี่ยวข้องทุกราย ตลอดจนเป็ นการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่ง ขันของกิ จการ ดัง นั้นคณะกรรมการบริ ษ ทั จึ งได้จดั ให้มีนโยบายเกี่ ยวกับ การก ากับ ดู แลกิ จการและ
จริ ยธรรมธุ รกิจของบริ ษทั ที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร สอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริ ษทั
จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ฯ และแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิจเพื่อให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร
และพนักงานของบริ ษทั ได้ยดึ ถือปฏิบตั ิภายใต้นโยบายการบริ หารองค์กรที่ดีมีความรับผิดชอบต่อผูเ้ กี่ยวข้อง
ทางธุ รกิจทั้งพนักงาน ลูกค้าและผูถ้ ื อหุ ้น ตลอดจนการเกื้อกูลสังคมอย่างจริ งจัง โดยมีหน่ วยงานเลขานุ การ
บริ ษ ทั ซึ่ ง เป็ นหน่ วยงานก ากับการปฏิ บ ตั ิ ง านท าหน้าที่ ดูแลให้บ ริ ษทั กรรมการ และผูบ้ ริ หารปฏิ บตั ิ ใ ห้
ถูกต้องตามกฎข้อบังคับต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก.ล.ต. พรบ.บริ ษทั มหาชน รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง ซึ่ งในปั จจุบนั บริ ษทั ได้มีการปฏิบตั ิตามหลักการดังกล่าวดังต่อไปนี้
หมวดที่ 1 สิ ทธิของผู้ถือหุ้น
1.1 การแต่ งตั้งคณะกรรมการ
ตามข้อบังคับของบริ ษทั ได้กาหนดไว้วา่ ในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริ ษทั ให้ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น
เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ผูถ้ ือหุ น้ คนหนี่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่งหุ น้ ต่อหนึ่งเสี ยงตามจานวนหุ น้ ที่ตนถือ
(2) ผูถ้ ือหุ น้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยูท่ ้ งั หมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรื อหลาย
คนเป็ นกรรมการได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึ่ งได้รับคะแนนสู งสุ ดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับการเลื อกตั้งเป็ นกรรมการเท่าจานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลื อกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับการเลือกตั้งในลาดับ
ถัดลงมามีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมี หรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู ้
เป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด
นอกจากนี้ ในการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี ที่ผ่านมา บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ื อหุ ้นที่มี
สิ ทธิออกเสี ยงลงคะแนนสามารถเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
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1.2 สิ ทธิเกีย่ วกับการประชุ มผู้ถือหุ้น
ก่ อนวันประชุ ม
(1) บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ ้นใช้สิทธิ เสนอระเบียบวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับ
การเลือกตั้งเป็ นคณะกรรมการบริ ษทั ล่วงหน้าก่อนวันประชุ ม 60 วัน โดยได้ดาเนินการแจ้งถึ ง
หลัก เกณฑ์การเสนอดังกล่ า วไว้อย่า งละเอี ย ดบนเว็บ ไซต์ข องบริ ษทั ที่ www.asiametal.co.th
และประกาศผ่านช่ องทางการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทยรวมทั้งได้จดั ทา
แบบฟอร์ มเพื่ออานวยความสะดวกแก่ผูถ้ ื อหุ ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุ มและชื่ อ
บุคคลดังกล่าวอย่างไรก็ตามในปี 2558 นี้ ไม่มีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดเสนอวาระการประชุ มและเสนอ
ชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการดังกล่าว
(2) บริ ษ ัท ได้จ ัด ส่ ง หนัง สื อ เชิ ญ ประชุ ม ผู ้ถื อ หุ ้ น ที่ ก าหนดระเบี ย บวาระการประชุ ม และระบุ
ความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ พร้อมเอกสารประกอบวาระการประชุ ม ให้แก่ผถู ้ ือ
หุ ้นล่วงหน้าเป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น รวมทั้งนาเสนอข้อมูล
ดังกล่าวทั้งหมดไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ในหัวข้อ “ข้อมูลสาหรับนักลงทุน” เป็ นระยะเวลา
ล่วงหน้า 30 วัน ก่อนวันประชุ มผูถ้ ือหุ ้น ตามแนวทางของ AGM Checklists เพื่อเปิ ดโอกาสให้
ผูถ้ ื อหุ ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุ มล่วงหน้าก่อนได้รับข้อมูลดังกล่าวในรู ปแบบ
เอกสาร
(3) เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกในการประชุ ม สาหรับผูถ้ ือหุ ้นที่ไม่สามารถมาเข้าร่ วมประชุ ม
ได้ดว้ ยตนเอง บริ ษทั ได้แนบแบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. ไปพร้อมกับหนังสื อ
เชิ ญประชุ ม เพื่อให้ผถู ้ ื อหุ ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศสามารถมอบฉันทะให้ผอู ้ ื่นมาร่ วม
ประชุ ม และออกเสี ย งลงคะแนนแทน หรื อสามารถมอบอานาจให้กรรมการอิส ระที่ บริ ษ ทั
แต่งตั้งให้เป็ นตัวแทนรับมอบฉันทะ
(4) นอกจากการส่ งหนังสื อเชิ ญประชุ มให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้นแล้ว เพื่อเป็ นการเพิ่มช่ องทางในการรั บ รู ้
ข้อ มู ล บริ ษ ัท ได้ดาเนิ นการลงโฆษณาบอกกล่ า วเชิ ญประชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้น ในหนัง สื อ พิ ม พ์เ ป็ น
ระยะเวลาติ ดต่ อกัน 3 วัน และล่ วงหน้า 3 วัน ก่ อนวันประชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้น ตามข้อก าหนดของ
พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 รวมทั้งเผยแพร่ หนังสื อเชิ ญประชุ มและเอกสาร
ประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ในหัวข้อ “ข้อมูลสาหรับนักลงทุน” ด้วย
ในวันประชุ ม
(1) บริ ษ ทั ได้อานวยความสะดวกแก่ ผูถ้ ื อหุ ้นทั้งในเรื่ องของสถานที่ จดั ประชุ มที่ สะดวกต่ อการ
เดินทาง การเตรี ยมหนังสื อเชิ ญประชุ มเผื่อสาหรับผูถ้ ือหุ ้นที่ไม่ได้นาเอกสารมาด้วย การจัดให้
มีจอรับภาพเพื่อรองรับการนาเสนอวาระต่างๆ เป็ นรู ปแบบของ PowerPoint ทาให้เกิ ดความ
สะดวกและความน่าสนใจในการพิจารณาแต่ละวาระและการจัดเตรี ยมไมโครโฟน เพื่อรองรับ
การเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ มีสิทธิ ซกั ถาม เสนอแนะ หรื อแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ได้
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อย่างเหมาะสม รวมทั้งการจัดโต๊ะรั บลงทะเบี ยน (แบบ barcode)โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิ บตั ิงาน
เพื่ออานวยความสะดวกสาหรับการลงทะเบียนและการตรวจสอบเอกสาร
(2) คณะกรรมการบริ ษ ทั คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ หารได้ตระหนัก ถึ ง
ความสาคัญในการเข้าร่ วมประชุมและถือเป็ นหน้าที่และความรับผิดชอบในเรื่ องดังกล่าว ทาให้
การประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นในปี ที่ผ่านมานั้น มีคณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ หาร และผูบ้ ริ หารที่มีอานาจสู งสุ ดของฝ่ ายการเงินและบัญชี เข้าร่ วมทั้งหมด
ยกเว้นประธานกรรมการตรวจสอบที่ติดภารกิจด่วน ไม่สามารถเดินทางมาร่ วมประชุมได้
(3) ก่อนเริ่ มการพิจารณาประเด็นต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสื อเชิ ญประชุ ม บริ ษทั ได้กาหนดให้
เลขานุการบริ ษทั ชี้แจงถึงวิธีการออกเสี ยงลงคะแนนใน แต่ละวาระ รวมถึงการแจ้งจานวนผูถ้ ือ
หุ น้ ที่มาเข้าร่ วมประชุมและจานวนหุ น้ ทั้งหมดที่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
(4) เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ อย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น และซักถามต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั ในแต่ละวาระตามระเบียบวาระการประชุม
ภายหลังการประชุ ม
(1) นอกจากการแจ้ง มติ ที่ ป ระชุ ม สามัญ ผู ้ถื อ หุ ้ น ประจ าปี ผ่ า นทางระบบข่ า วสารของตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยแล้วนั้น บริ ษทั ยังได้เผยแพร่ ไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั เพื่อให้ผถู้ ือ
หุ น้ สามารถตรวจสอบความถูกต้องของมติดงั กล่าวได้ นอกจากนี้ ยงั เป็ นช่องทางการรับรู ้ขอ้ มูล
ข่าวสารของผูถ้ ือหุ น้ ที่ไม่สามารถมาเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองและนักลงทุนอื่นๆ อีกด้วย
(2) บริ ษทั ได้จดั ทารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี และเผยแพร่ ไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั
ภายใน14 วัน นับจากวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี
1.3 สิ ทธิในการได้ รับเงินปันผล
บริ ษทั มี การกาหนดนโยบายการจ่ายเงิ นปั นผลสาหรั บผลการดาเนิ นงานไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50
ของกาไรสุ ทธิ ภายหลังการจัดสรรกาไรสุ ทธิ ดงั กล่าวเป็ นเงินทุนสารองตามกฎหมาย ซึ่ งบริ ษทั จะต้องจัดสรร
กาไรเป็ นเงินทุนสารองตามกฎหมายไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้ว ซึ่ งปั จจุบนั บริ ษทั
ได้มีก ารกันเงิ นสารองไว้แล้วจานวน 55 ล้า นบาท ครบจานวนตามที่ กฎหมายกาหนด และสาหรั บผล
ประกอบการขาดทุน ปี 2558 คณะกรรมการบริ ษทั จึงมีมติขออนุ มตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี เพื่อ
งดจ่ายเงินปั นผล)
1.4 สิ ทธิในการรับข่ าวสารข้ อมูลของกิจการอย่ างเพียงพอ
บริ ษทั ได้ดาเนิ นการเผยแพร่ ข่าวสารต่างๆ ที่สาคัญ อาทิ เช่ น ผลการดาเนิ นงาน หรื องบการเงิ น
เป็ นต้น ผ่านทางระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ยงั ได้เผยแพร่ ไว้บนเว็บไซต์ของ
บริ ษทั ในหัวข้อข่าวสารแจ้งตลาดหลักทรัพย์และบริ ษทั ได้จดั ตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อทาหน้าที่
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ติดต่อสื่ อสารกับนักลงทุน นักวิเคราะห์ รวมถึงหน่ วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ ยวข้อง โดยสามารถติดต่อ
ได้ที่หมายเลข :
โทรศัพท์ :
02383 4100 ต่อ 208,266
โทรสาร :
02 383 4102
หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
(1) การจัดทาหนังสื อเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2558 บริ ษทั ได้ดาเนิ นการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือ
หุ น้ ในประเทศและผูถ้ ือหุ ้นต่างชาติอย่างเท่าเทียมกัน โดยได้จดั ทาหนังสื อเชิ ญประชุ มดังกล่าว
และเอกสารประกอบการพิจารณาวาระต่างๆ เป็ นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
(2) บริ ษ ทั ได้จดั ท าหนังสื อมอบฉันทะ แบบ ข. และแบบ ค. เพื่อให้ผูถ้ ื อหุ ้นทั้งในประเทศและ
ต่ า งประเทศที่ ไ ม่ ส ามารถมาเข้า ร่ ว มประชุ ม ได้ สามารถมอบฉั น ทะให้ แ ก่ บุ ค คลอื่ น หรื อ
กรรมการอิสระที่บริ ษทั เสนอให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะมาเข้าร่ วมประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน
แทนตนได้และได้อานวยความสะดวกโดยให้ผถู้ ือหุ ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสื อมอบฉันทะ
ดังกล่าวได้จากเว็บไซต์ของบริ ษทั ล่วงหน้าก่อนการประชุม 30 วัน
(3) บริ ษทั จะไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่ได้แจ้งผูถ้ ือหุ น้ ล่วงหน้า
(4) บริ ษทั กาหนดให้กรรมการและผูบ้ ริ หารต้องรายงานให้บริ ษทั ทราบถึงการมีส่วนได้เสี ยของตน
หรื อของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่ งเป็ นส่ วนได้เสี ยที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารจัดการกิจการของ
บริ ษทั ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับ
ที่4) พ.ศ. 2551 และกาหนดให้มีการทบทวนการรายงานฯภายในเดื อนกุมภาพันธ์ ของทุกปี
และ/หรื อ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยให้ส่งรายงานถึงฝ่ ายเลขานุ การบริ ษทั ภายใน
7 วันทาการ ทั้งนี้ ยังได้ขยายผลไปยังพนักงานระดับจัดการของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย ตั้งแต่
ผูจ้ ดั การแผนกขึ้นไป เพื่อให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุ รกรรมของบริ ษทั ที่อาจมีความ
ขัดแย้ง ของผลประโยชน์ แ ละสามารถตัดสิ น ใจเพื่ อประโยชน์ ข องบริ ษ ัท โดยรวมได้ ทั้ง นี้
กรรมการและผูบ้ ริ หารที่มีส่วนได้เสี ยกับธุ รกรรมที่ทากับบริ ษทั จะไม่มีส่วนร่ วมในการตัดสิ น
ในการทาธุ รกรรมดังกล่าว
(5) คณะกรรมการบริ ษทั ได้ตระหนักถึ งความสาคัญของการป้ องกันข้อมูลภายในของบริ ษทั ไปใช้
เพื่อประโยชน์ส่วนตนเป็ นอย่างยิ่ง จึงมีนโยบายให้มีการเก็บรักษาข้อมูลซึ่ งยังมิได้เปิ ดเผยต่อ
ประชาชนไว้เป็ นความลับ โดยกาหนดให้รับรู ้เฉพาะผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องเท่านั้น
ทั้งนี้ บริ ษทั ได้แจ้งให้กรรมการและผูบ้ ริ หารทุกคนรับทราบถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือ
ครองหลักทรั พย์ใ นบริ ษทั ของตน รวมถึ งคู่ ส มรสและบุ ตรที่ ย งั ไม่ บ รรลุ นิติภาวะ ตลอดจนรายงานการ
เปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ต่อสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามมาตรา 59 และบทลงโทษ
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ตามมาตรา 275 แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แล้ว อีกทั้ง บริ ษทั ได้ห้ามมิ
ให้กรรมการและผูบ้ ริ หาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุ นิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ทาการซื้ อ ขาย
โอน หรื อรับโอนหลักทรัพย์ของบริ ษทั โดยใช้ขอ้ มูลภายในซึ่ งยังมิได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชน สาหรับกรณี ที่
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะทาการซื้ อ ขาย โอนหรื อรับโอนหลักทรัพย์
ของบริ ษทั ที่ไม่เข้าข่ายกรณี ขา้ งต้นให้รายงานต่อสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ทุกครั้งที่ทาการซื้ อ
ขาย โอน หรื อรับโอนหลักทรัพย์ดงั กล่าวภายใน 3 วันนับแต่วนั ที่เกิดรายการขึ้น พร้อมทั้งส่ งสาเนารายงาน
นี้ ให้กบั เลขานุ การบริ ษทั เพื่อเก็บเป็ นหลักฐานทุกครั้ง ทั้งนี้ หากกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั
นาข้อมูลภายในของบริ ษทั ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องใดๆ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนและการกระทาดังกล่าวก่อให้เกิด
ความเสี ยหายแก่บริ ษทั บริ ษทั จะพิจารณาดาเนินการทางกฎหมายตามความเหมาะสมต่อไป
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสี ย
บริ ษทั ได้ตระหนักถึงสิ ทธิ และความสาคัญของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทั้งในส่ วนของ ลูกค้า, พนักงาน, คู่
ค้า, ผูถ้ ือหุน้ หรื อ ผูล้ งทุน, เจ้าหนี้, คู่แข่ง และให้ความสาคัญกับความรับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อมและสังคม
ชุมชนที่บริ ษทั ตั้งอยู่ รวมทั้งสังคม และภาครัฐ โดยบริ ษทั ฯได้เพิ่มแนวปฏิบตั ิที่ดี โดยการกาหนดนโยบายใน
เรื่ อง ห้ามผูบ้ ริ หารและพนักงาน นาซอฟแวร์ ที่ผิดกฎหมายมาใช้ และห้ามคัดลอกซอฟท์แวร์ ลิขสิ ทธิ์ การไม่
เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิ ทธิ มนุ ษยชน การส่ งเสริ มให้พนักงานมีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและ
คุม้ ค่า เอาใจใส่ และปฏิบตั ิงานด้วยจิตสานึ กถึงความปลอดภัยและคานึ งถึงสิ่ งแวดล้อม ส่ งเสริ มให้พนักงาน
และผูม้ ีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั มีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุ มชนและสังคม อย่างต่อเนื่ อง โดยสามารถสรุ ปได้
ดังต่อไปนี้
(1) ลูกค้า ด้วยแนวคิดการยึดถื อลูกค้าเป็ นศูนย์กลางที่บริ ษ ทั พร้ อมให้บริ การตอบสนองความ
ต้องการอย่างครอบคลุมรอบด้าน โดยการให้คาแนะนา แก้ปัญหา ช่วยเหลือในการจัดหาสิ นค้า
สร้ า งสรรค์บ ริ ก ารรู ป แบบใหม่ ๆ คิ ดค้น ทางเลื อกที่ หลากหลายแก่ ลู ก ค้า เพิ่ ม คุ ณค่ า ให้ก ับ
ผลิ ตภัณฑ์เหล็ก ซึ่ งเป็ นการเปลี่ยนมุมมองใหม่ในการทาธุ รกิจเหล็ก ภายใต้ระบบการบริ หาร
จัดการ ที่รองรับความต้องการอย่างครบครัน ทั้งการผลิต เทคโนโลยีที่ทนั สมัย การตรวจสอบ
คุ ณภาพผลิ ตภัณฑ์ การจัดส่ งที่ รวดเร็ วตรงต่อเวลาสอดคล้องกับแผนการผลิ ตของลู กค้าเพื่อ
สร้างความมัน่ ใจและความสะดวกสบายแก่ลูกค้า
(2) พนักงาน เนื่ องจากศักยภาพของพนักงานเป็ นหนึ่ งในโครงสร้ างสาคัญสู งสุ ดที่ทาให้ทุก
ความคิดและทุกจินตนาการเป็ นจริ ง ดังนั้นบริ ษทั จึงมุ่งมัน่ ในการพัฒนาคนของบริ ษทั ให้เป็ น
มืออาชี พ มีค่านิ ยมทั้งวิธีคิดและวิธีปฏิ บตั ิที่มุ่งมัน่ สู่ ความสาเร็ จ น่ าเชื่ อถื อ และเป็ นที่ไว้วางใจ
พร้ อ มตอบสนองทุ ก ความต้อ งการ ขณะเดี ย วกัน บริ ษ ัท ยัง เน้น สร้ า งพนัก งานให้ มี ค วามรู ้
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ประสบการณ์ มี ความเชี่ ยวชาญพร้ อมให้คาปรึ กษา และเรี ยนรู ้ สิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา ด้วยการ
จัดการอบรมและพัฒนาฝี มืออย่างสม่าเสมอ
(3) คู่คา้ บริ ษทั มีนโยบายที่จะสร้างความสัมพันธ์อนั ดีต่อคู่คา้ รวมทั้งปฏิบตั ิต่อคู่คา้ อย่างเป็ นธรรม
เป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้า และ/หรื อข้อตกลงระหว่างกัน ทั้งนี้ ก็เพื่อที่จะพัฒนาและรักษา
สัมพันธภาพให้ยงั่ ยืนบนรากฐานแห่งผลประโยชน์ซ่ ึ งกันและกัน
(4) ผูถ้ ือหุ ้น บริ ษทั มุ่งมัน่ ที่จะขยายการเติบโตของธุ รกิจอย่างต่อเนื่ องและยัง่ ยืนจนสามารถก้าวขึ้น
เป็ นบริ ษทั ชั้นนาในอุตสาหกรรมเหล็ก ถึ งแม้ในปี ที่ผา่ นมาจะมีปัญหาทางเศรษฐกิ จจากปั จจัย
หลายอย่างก็ตาม ทั้งนี้ ก็เพื่อสร้ างความมัน่ ใจและมูลค่าเพิ่มให้กบั ผูถ้ ื อหุ ้นในระยะยาว รวมถึ ง
การจัดให้มีช่องทางให้ผูถ้ ือหุ ้น/ ผูม้ ีส่วนได้เสี ย ติดต่อ/ ร้องเรี ยน ต่อกรรมการอิสระ และยังได้
กาหนดให้มีช่องทางการรับข้อร้ องเรี ยนด้านธรรมาภิบาลจากพนักงาน ผ่านเลขานุ การบริ ษทั
โดยนาเสนอรายงานด้านธรรมาภิบาลต่อคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลเป็ นรายไตร
มาส
(5) เจ้าหนี้ บริ ษทั ปฏิ บตั ิ ตามเงื่ อนไขของการกูย้ ืมเงิ นตามข้อตกลง และให้ขอ้ มูลทางการเงิ นที่
ถูกต้องรวมทั้งมีการจ่ายชาระหนี้ตรงตามเวลาทุกครั้ง
(6) คู่แข่ง บริ ษทั ดาเนิ นธุ รกิ จตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ เป็ นธรรมและไม่ทาลายชื่ อเสี ยงหรื อ
ก่อให้เกิดความเสี ยหายโดยไม่ชอบต่อคู่แข่ง
(7) ชุมชนและสังคม คณะกรรมการบริ ษทั ได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาและรั บผิดชอบต่อ
สังคม ควบคู่ไปกับการดาเนิ นธุ รกิ จ ด้วยสานึ กดีว่าธุ รกิ จ จะดารงอยู่ได้ ต้องมีพ้ืนฐานมาจาก
สังคมและสิ่ งแวดล้อมที่เจริ ญเติบโตอย่างมัน่ คง จึงผลักดันให้เกิดกิจกรรมต่างๆ เพื่อการพัฒนา
และเป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมในด้านการผลิต สภาพแวดล้อมในการทางาน สถานที่ทางานและ
ชุมชนรอบข้าง การดูแลความปลอดภัย การคานึ งถึงสุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิตของพนักงาน
รวมทั้งการสร้างกิจกรรมเพื่อรับผิดชอบต่อสังคม
(8) ภาครัฐ บริ ษทั บริ ษทั ปฏิ บตั ิตามกฎหมาย กฎระเบี ยบ และข้อกาหนดต่างๆ ของภาครัฐ อย่าง
เคร่ งครัด พร้ อมทั้งให้ความร่ วมมือในด้านการให้ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ ยวกับการดาเนิ นธุ รกิ จของ
กิจการ และการร่ วมกิจกรรมต่างๆ ตามที่หน่วยงานของภาครัฐจัด
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หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
(1) คณะกรรมการบริ ษทั ได้ดูแลให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญที่ เกี่ ยวข้องกับบริ ษทั ทั้งข้อมูลทาง
การเงิ นที่ตรวจสอบแล้วจากผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตที่เป็ นอิสระซึ่ งเป็ นไปตามมาตรฐานการ
บัญชีที่รับรองโดยทัว่ ไป และข้อมูลที่ไม่ใช่ขอ้ มูลทางการเงิน เช่น ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ,
จานวนครั้งของกรรมการที่เข้าร่ วมประชุ ม,ขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการชุ ดต่างๆ,
ข้อมูลการทารายการระหว่างกัน และนโยบายการกากับดูแลกิจการของบริ ษทั เป็ นต้น ตาม
ข้อก าหนดของส านัก งานคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรั พ ย์และตลาดหลัก ทรั พ ย์ และตลาด
หลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย รวมถึ งข้อมูลอื่ นๆ ที่เกี่ ยวข้อง อย่างถู กต้อง ครบถ้วน ทันเวลา
โปร่ งใส เพื่อให้นกั ลงทุนและผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ายของบริ ษทั ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียม
กัน โดยผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี
, รายงานประจาปี และเว็บไซต์ของบริ ษทั ที่ www.asiametal.co.th รวมทั้งการแต่งตั้งเลขานุ การ
บริ ษทั เพื่อเป็ นผูด้ าเนิ นการจัดทาและเก็บรั กษาข้อมูลดังกล่ าว และให้ขอ้ มูลที่ ถูกต้องต่อนัก
ลงทุน, ผูถ้ ือหุน้ , นักวิเคราะห์ และผูม้ ีส่วนได้เสี ย
(2) นโยบายค่าตอบแทนกรรมการได้กาหนดไว้อย่างชัดเจนและโปร่ งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ใน
ระดับ เดี ย วกับ อุ ต สาหกรรมเดี ย วกัน ซึ่ งได้ผ่ า นการพิ จ ารณาจากคณะกรรมการก าหนด
ค่าตอบแทนและได้ขออนุ มตั ิ จากที่ ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นแล้ว ทั้งนี้ รายละเอี ยดค่าตอบแทน
กรรมการและผูบ้ ริ หารได้เปิ ดเผยไว้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1. โครงสร้ างคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท ณ สิ้ นปี 2558 มีจานวนทั้งหมด 7 ท่าน แบ่งเป็ นกรรมอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบจานวน 3 ท่าน ซึ่ งเป็ นไปตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย โดย
เป็ นผูท้ ี่มีความรู้ความสามารถ, ประสบการณ์และทักษะที่เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนิ นธุ รกิจของ
บริ ษทั โดยคณะกรรมการบริ ษ ทั ได้รับความเห็ นชอบจากที่ ป ระชุ มผูถ้ ื อหุ ้นให้ดารงตาแหน่ ง
ดังกล่าว สาหรับรายละเอียดที่เกี่ ยวข้องและขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบปรากฏอยูใ่ น
หัวข้อโครงสร้างและการจัดการ
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิ บ าล ประกอบด้ว ยกรรมการอิ ส ระ 3 ท่ า น โดย
คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นกรรมการอิสระผูไ้ ม่มีส่วนได้เสี ยและไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง
ใดๆ กับบริ ษทั , คณะกรรมการบริ ษทั , คณะกรรมการบริ หาร, ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
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กับ บุ ค คลดัง ที่ ไ ด้ ก ล่ า วมา โดยคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่ า น เป็ นผู ้มี ค วามรู ้ แ ละ
ประสบการณ์ เพียงพอที่จะทาหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่ อถือของงบการเงิน สาหรับราย
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องและขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบปรากฏอยูใ่ นหัวข้อโครงสร้ าง
การจัดการ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการ
อีก 2 ท่าน รวมเป็ น 3 ท่าน โดยคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนทั้ง 3 ท่าน เป็ นผูม้ ี
ความรู ้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทาหน้าที่ในการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนฯ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง ประกอบด้วยประธานกรรมการ และกรรมการอีก 2 ท่าน รวม
เป็ น 3 ท่าน โดยคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงทั้ง 3 ท่าน เป็ นผูม้ ีความรู ้และประสบการณ์เพียง
พอที่จะทาหน้าที่ในการบริ หารความเสี่ ยงและป้ องกันความเสี ยหายที่จะเกิดขึ้นได้
คณะกรรมการบริ หาร ประกอบด้วยประธานกรรมการ และกรรมการอีก 2 ท่าน รวมเป็ น 3
ท่ า น โดยคณะกรรมการบริ ห ารของบริ ษ ัท ทั้ง 3 ท่ า น เป็ นผู ้มี ค วามรู ้ ค วามสามารถ และ
ประสบการณ์เพียงพอที่จะทาหน้าที่ในการบริ หารบริ ษทั ให้มีความมัง่ คง ก้าวหน้า มีศกั ยภาพใน
การแข่งขันกับบริ ษทั อื่นๆที่อยูใ่ นอุตสาหกรรมเดียวกัน
2. การกาหนดวาระกรรมการ
ตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อที่ 13 กาหนดให้ในการประชุ มสามัญประจาปี ทุ กครั้ง ให้กรรมการ
ออกจากตาแหน่งหนึ่งในสามและถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย
จานวนใกล้ที่สุ ดกับ ส่ วนหนึ่ ง ในสาม โดยให้ก รรมการคนที่ อยู่ใ นตาแหน่ ง นานที่ สุ ดนั้นเป็ นผูอ้ อกจาก
ตาแหน่งและกรรมการที่จะออกตามวาระนี้อาจได้รับเลือกเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่ก็ได้
3. คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริ ษทั ได้กาหนดขึ้นเท่ากับข้อกาหนดขั้นต่าของสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวคือ
1. ต้องถื อหุ ้นไม่เกิ นร้ อยละ 5 ของทุนชาระแล้วของบริ ษทั บริ ษทั ในเครื อ บริ ษทั ร่ วม หรื อ
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นบั รวมหุ น้ ที่ถือโดยผูท้ ี่เกี่ยวข้องด้วย
2. เป็ นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงานในบริ ษทั บริ ษทั ในเครื อ บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั
ที่เกี่ยวข้อง หรื อผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ของบริ ษทั รวมทั้งไม่เป็ นลูกจ้าง พนักงาน หรื อที่ปรึ กษาที่ได้รับเงิ นเดือน
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ประจ าจากบริ ษ ัท บริ ษ ัท ในเครื อ บริ ษ ัท ร่ ว ม บริ ษ ัท ที่ เกี่ ย วข้อ ง หรื อ ผูถ้ ื อหุ ้ น รายใหญ่ ข องบริ ษ ัท เช่ น
กรรมการผูจ้ ดั การของบริ ษ ัท ไม่ ส ามารถเป็ นกรรมการตรวจสอบได้เ นื่ อ งจากกรรมการผูจ้ ัด การเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบโดยตรงต่อการบริ หารเป็ นต้น
3. เป็ นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรื อส่ วนได้เสี ยไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อม ทั้งในด้าน
การเงิ นและการบริ หารงานของบริ ษทั บริ ษ ทั ในเครื อ บริ ษทั ร่ วม หรื อผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ ข องบริ ษ ทั และ
รวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรื อส่ วนได้เสี ยในลักษณะข้างต้นมาก่อนในระยะเวลา 1 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
เป็ นกรรมการตรวจสอบ เว้น แต่ ค ณะกรรมการบริ ษัท ได้ พิ จ ารณาอย่ า งรอบคอบเห็ น ว่ า การเคยมี
ผลประโยชน์หรื อส่ วนได้เสี ยนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการปฎิบตั ิหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็ นอิสระ
4. เป็ นกรรมการที่ไม่ใช่ เป็ นผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องหรื อญาติ สนิ ทของผูบ้ ริ หารหรื อผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่
ของบริ ษทั
5. เป็ นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็ นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ
บริ ษทั ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่หรื อผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ของบริ ษทั
6. สามารถปฎิบตั ิหน้าที่ แสดงความเห็นหรื อรายงานผลการปฎิบตั ิงานตามหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุ มของผูบ้ ริ หารหรื อผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ของ
บริ ษทั รวมทั้งผูท้ ี่เกี่ยวข้องหรื อญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
นอกจากนี้กรณี ที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนหรื อคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ได้มีประกาศปรับปรุ งหรื อผ่อนปรนหลักเกณฑ์คุณสมบัติกรรมการอิสระก็ให้ถือปฏิบตั ิตามที่ได้
ประกาศในภายหลังต่อไป
4. ภาวะผู้นาและวิสัยทัศน์
คณะกรรมการของบริ ษ ทั มี ภาวะผูน้ า วิสั ยทัศน์ และมี ความเป็ นอิ สระในการตัดสิ นใจ ก าหนด
นโยบายวางเป้ าหมาย พัฒนาแผนธุ รกิจ และพิจารณางบประมาณ เพื่อประโยชน์สูงสุ ดของผูถ้ ือหุ ้นและการ
เติบโตของบริ ษทั และมีการทบทวนแผนเป็ นประจาทุกปี เพื่อให้ได้ตามเป้ าหมายธุ รกิจที่วางไว้
5. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เพื่อป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการได้ดูแลอย่างรอบคอบเมื่อเกิ ดรายการที่
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งกาหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผบู ้ ริ หารและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
นาข้อมูลภายในของบริ ษทั ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนดังนี้
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 รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : คณะกรรมการได้ทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ รายการที่ เกี่ ย วโยงกัน และได้พิ จารณาความเหมาะสมอย่า งรอบคอบทุ กครั้ ง
รวมทั้งมีการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนทารายการกับ
บุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis) และได้เปิ ดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล/
ความจาเป็ น ไว้ในรายงานประจาปี และแบบ 56-1 ต่อไปในหัวข้อรายการระหว่างกัน
 การดูแลเรื่ องการใช้ขอ้ มูลภายใน :
คณะกรรมการก าหนดให้ ผู ้บ ริ ห ารรายงานการเปลี่ ย นแปลงการถื อ หลัก ทรั พ ย์ต่ อ ส านัก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ห้ามไม่ให้ผูบ้ ริ หารหรื อหน่ วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายใน
เปิ ดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรื อบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และไม่ซ้ื อขายหลักทรัพย์
ของบริ ษทั ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ ต่อสาธารณชน
6.จริยธรรมธุรกิจ
บริ ษทั ได้กาหนดข้อพึงปฏิบตั ิเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ ายบริ หาร และพนักงาน
เพื่อให้ผเู ้ กี่ยวข้องยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามภารกิจของบริ ษทั ด้วยความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต และ
เที่ ยงธรรม ทั้งการปฏิ บตั ิ ต่อบริ ษทั ผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ ม สาธารณชนและสังคม ซึ่ งบทบาทและหน้าที่
ดังกล่าวได้มีการกาหนดไว้ในขอบเขต อานาจ หน้าที่ของคณะกรรมการบริ ษทั กรรมการผูจ้ ดั การ รวมทั้ง
ข้อบังคับในการทางานของบริ ษทั ซึ่ งได้มีการกาหนดบทลงโทษทางวินยั ไว้ดว้ ยและคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
ได้ปรับปรุ งนโยบายการกากับดูแลกิจการและจริ ยธรรมธุ รกิจฯ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบตั ิที่ดีดงั นี้
6.1 กาหนดนโยบายเกี่ยวกับจานวนบริ ษทั ที่กรรมการแต่ละคนจะไปดารงตาแหน่ งกรรมการได้
แต่ไม่ได้กาหนดจานวนวาระการดารงตาแหน่ ง โดยกรรมการบริ ษทั ฯ ทั้ง 8 คน ดารงตาแหน่ งกรรมการ
บริ ษทั จดทะเบียนไม่เกิน 5 บริ ษทั เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการ
6.2 กาหนดให้ก รรมการผูจ้ ดั การ สามารถไปดารงตาแหน่ ง กรรมการที่ บ ริ ษ ทั อื่ นได้โดยต้อง
รายงานให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ทราบเป็ นรายลักษณ์อกั ษร ภายใน 14 วันนับตั้งแต่ทราบว่าตนเองจะไป
ดารงตาแหน่ง หรื อต้องแจ้งให้คณะกรรมการทราบก่อนการรับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการผูจ้ ดั การ(ในกรณี ที่
รับตาแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การใหม่)
6.3 คณะกรรมการฯ ให้ความสาคัญในการแจ้งข้อร้องเรี ยน และข้อเสนอแนะ โดยเปิ ดโอกาสให้
พนักงานและผูส้ ่ วนได้เสี ยมีช่องทางการร้องเรี ยน
การแสดงความเห็น เพื่อนาไปสู่ การปรับปรุ งระบบ
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สาหรับ การแจ้งเบาะแสการกระทาผิดกฎหมาย โดยส่ งจดหมายร้องเรี ยนผ่านเลขานุการ

6.4 คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ถือว่า คู่มือ “จริ ยธรรมฯ” เป็ นวินยั อย่างหนึ่ง ซึ่งกรรมการ ผูบ้ ริ หาร
และพนักงานทุกคนต้องปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด การฝ่ าฝื นไม่ปฏิบตั ิตาม ถือเป็ นการทาผิดวินยั ตาม
ระเบียบว่าด้วยการบริ หารงานบุคคล
6.5 คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้กาหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ไว้ในคู่มือ
จริ ยธรรมฯ เพื่อป้ องกันการใช้โอกาสแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน ดังนี้
- ต้องไม่มีประวัติการกระทาผิดกฎระเบียบของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์/ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- กาหนดให้ประธานกรรมการเป็ นบุคคลคนละคนกับกรรมการผูจ้ ดั การ โดยมีบทบาท
อานาจ และหน้าที่ที่แบ่งแยกออกจากกันอย่างชัดเจน
- จัดให้มีการประชุ มระหว่างกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร โดยไม่มีฝ่ายจัดการ เพื่อความ
อิสระในการแสดงความเห็นเพื่อพัฒนาการบริ หารจัดการของฝ่ ายบริ หาร
- คณะกรรมการบริ ษทั ฯจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การ
ปฏิบตั ิงาน การดาเนิ นการให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ ยวข้อง
รวมทั้งจัดให้มีการบริ หารความเสี่ ยงที่เหมาะสมเพียงพอ ตลอดจนจัดให้มีกลไกลการ
ตรวจสอบและถ่วงดุ ลที่มีประสิ ทธิ ภาพเพียงพอในการปกป้ องรักษาและดูแลทรัพย์สิน
มี แ ผนกตรวจสอบภายใน ซึ่ งเป็ นหน่ ว ยงานอิ ส ระที่ ร ายงานตรงต่ อ คณะกรรมการ
ตรวจสอบและธรรมาภิ บาล และจัดท ารายงานคณะกรรมการตรวจสอบฯได้อย่า งมี
คุ ณภาพ ประกอบด้วยข้อมูลสาคัญอย่า งครบถ้วน และมี การกาหนดนโยบายบริ หาร
ความเสี่ ยง ไว้อย่างชัดเจน
7. การถ่ วงดุลของกรรมการที่ไม่ เป็ นผู้บริ หาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั มีคณะกรรมการทั้งสิ้ นจานวน 7 ท่าน รายละเอียดเป็ นดังนี้
 กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
 กรรมการ
 กรรมการตรวจสอบ

3
1
3

ท่าน
ท่าน
ท่าน
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ดังนั้น บริ ษทั มีกรรมการที่เป็ นอิสระทั้งหมด 3 ท่าน คิดเป็ นร้ อยละ 42.86 ของกรรมการทั้งหมด
อีกทั้งยังจัดให้มีการประชุ มร่ วมกับของกรรมการที่มิใช้เป็ นผูบ้ ริ หารและฝ่ ายจัดการเพื่อให้มีอิสระในการ
แสดงความคิดเห็นต่างๆได้อย่างเต็มที่
8. การรวมหรือแยกตาแหน่ ง
ประธานกรรมการไม่เป็ นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผูจ้ ดั การ แต่ประธานกรรมการ และกรรมการ
ผูจ้ ดั การเป็ นตัวแทนของกลุ่มผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ซ่ ึ งถือหุ น้ เป็ นร้อยละ 19.13 และ ร้อยละ 24.90 ตามลาดับ ของ
ทุ นจดทะเบี ยนและชาระแล้ว อย่างไรก็ตามโครงสร้ างคณะกรรมการของบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการ
ตรวจสอบ 3 ท่าน ซึ่ งจะก่อให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริ หารงาน
9. ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
บริ ษทั ได้กาหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่ งใส โดยมอบหมายให้
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเป็ นผูพ้ ิจารณา ซึ่ งค่าตอบแทนดังกล่าวได้แสดงไว้ในหัวข้อ
โครงสร้างการจัดการเรื่ องการค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
10. การประชุ มคณะกรรมการ
บริ ษทั ได้กาหนดให้มีการประชุ มคณะกรรมการอย่างสม่าเสมอ (อย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง) และมี
การประชุมพิเศษเพิ่มตามความจาเป็ น โดยมีการกาหนดวาระชัดเจน ล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผล
การดาเนิ นงานเป็ นประจา โดยมีการจัด ส่ งหนังสื อเชิญประชุ มพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสาร
ก่อนการประชุ มเป็ นระยะเวลาล่วงหน้า 7 วันก่อนวันประชุ ม เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูล
อย่างเพียงพอก่อนเข้าร่ วมประชุ ม รวมทั้งได้มีการจดบันทึกการประชุ มเป็ นลายลักษณ์อกั ษร จัดเก็บรายงาน
การประชุ ม ที่ ผ่า นการรั บ รองจากคณะกรรมการบริ ษ ทั พร้ อมให้ค ณะกรรมการบริ ษ ทั และผูท้ ี่ เกี่ ย วข้อง
ตรวจสอบได้

รายงานประจาปี 2558

46

โดยในปี 2558 ที่ผา่ นมา คณะกรรมการของบริ ษทั มีการประชุม 13 ครั้ง ดังนี้
ชื่อ-สกุล

จานวนทีเ่ ข้ าร่ วมประชุ ม

1. นายวีระชัย

สุ ธีรชัย

12/13

2. นายชูศกั ดิ์

ยงวงศ์ไพบูลย์

13/13

3. นางสาวชนัญญา

ยงวงศ์ไพบูลย์

9/13

4. นางเพ็ญจันทร์

ยงวงศ์ไพบูลย์

13/13

5. นายพิบูลศักดิ์

อรรถบวรพิศาล

9/13

6. นางไทศิกา

ไพรสงบ

3/13

7. เรื อตรี หญิงสุ รี

บูรณธนิต

13/13

8

มัน่ หมาย

3/13

9. นายธนกร

ฤทธิบนั ลือ

2/13

10. นายชนาธิป

ไตรวุฒิ

6/13

พลตารวจเอกจุมพล

หมายเหตุ: วันที่ 24 มิถุนายน 2558 คุณชนาธิป ไตรวุฒิ ได้ลาออกจากตาแหน่งกรรมการ
วันที่ 23 เมษายน 2558 นายพิบูลศักดิ์ อรรถบวรพิศาล เริ่ มเข้ารับตาแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ
แทน พลตารวจเอก จุมพล มัน่ หมาย
วันที่ 23 เมษายน 2558 คุณชนัญญา ยงวงศ์ไพบูลย์ เข้ารับตาแหน่งกรรมการต่อจากคุณธนกร
ฤทธิบนั ลือ ซึ่งลาออกจากตาแหน่งกรรมการ ก่อนครบวาระที่จะสิ้นสุดในรอบปี 2559

11. คณะอนุกรรมการ
ที่ ป ระชุ ม สามัญ ผูถ้ ื อหุ ้น ได้มี ก ารแต่ ง ตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิ บ าล เข้า ด ารง
ตาแหน่งเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2547 เพื่อช่วยในการกากับดูแลกิจการของบริ ษทั โดยอานาจและหน้าที่ของ
คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นไปตามรายละเอียดในเรื่ องโครงสร้ างการจัดการ ทั้งนี้ ปัจจุ บนั มี การแต่งตั้ง
คณะอนุ กรรมการขึ้ นเพื่อทาหน้า ที่ ใ นการกลัน่ กรอง และตรวจสอบรวมทั้งบริ หารจัดการเรื่ องต่า ง โดย
คณะอนุ กรรมการคณะต่างๆมีการประชุ มร่ วมกันอย่างน้อย 3 เดื อนต่อครั้งเพื่อพิจารณาเรื่ องต่างที่เกิ ดขึ้น
เพื่อให้ทนั กับการบริ หารงานของบริ ษทั
12. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
บริ ษทั ให้ความสาคัญต่อระบบควบคุ มภายในทั้งในระดับบริ หาร และระดับปฏิ บตั ิงานเพื่อให้มี
ประสิ ทธิ ภาพ จึงได้กาหนดภาระหน้าที่ อานาจการดาเนิ นการของผูป้ ฏิบตั ิงาน ผูบ้ ริ หาร ไว้เป็ นลายลักษณ์
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อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริ ษทั ให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่
ของผูป้ ฏิบตั ิงาน ผูต้ ิดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่าง
กันอย่างเหมาะสมและมีการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริ ษทั ได้จดั ให้มีระบบรายงานทาง
การเงินเสนอผูบ้ ริ หารตามสายงานที่รับผิดชอบ รวมถึ งบริ ษทั จัดตั้งหน่วยตรวจสอบภายในเพื่อให้มนั่ ใจว่า
การปฏิ บตั ิงานหลักและกิ จกรรมทางการเงิ นที่สาคัญของบริ ษทั ได้ดาเนิ นการตามแนวทางที่กาหนดและมี
ประสิ ทธิ ภาพ รวมถึ งตรวจสอบการปฏิ บตั ิตามกฎหมายและข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั (Compliance
Control) และเพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็ นอิสระ สามารถทาหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุ ล
ได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการจึ งก าหนดให้หน่ วยตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบด้วย และเพื่อให้การ
ตรวจสอบระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายในมีความเป็ นอิสระมาก
13. รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูร้ ับผิดชอบต่องบการเงินของบริ ษทั และงบการเงินรวมของบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อย (ถ้ามี) และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจาปี ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวจัดทาขึ้น
ตามมาตรฐานการบัญชี ที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย โดยเลื อกใช้นโยบายบัญชี ที่เหมาะสมและถื อปฏิบตั ิ
อย่างสม่าเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทา รวมทั้งมีการเปิ ดเผย
ข้อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการได้จดั ให้มีการดารงรักษาไว้ซ่ ึ งระบบควบคุมภายในที่มีประสิ ทธิ ผล เพื่อให้มนั่ ใจได้
อย่า งมี เหตุ ผ ลว่าการบันทึ ก ข้อมู ล ทางบัญชี มีค วามถู กต้อง ครบถ้วน และเพี ยงพอที่ จะดารงรั กษาไว้ซ่ ึ ง
ทรั พ ย์สิ น และเพื่อให้ทราบจุ ดอ่ อนเพื่อป้ องกันไม่ ให้เกิ ดการทุ จริ ตหรื อการดาเนิ นการที่ ผิดปกติ อย่างมี
สาระสาคัญ
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ซึ่ งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารเป็ นผูด้ ูแล
รับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายในและมีการประชุ มร่ วมกับผูส้ อบ
บัญชี ของบริ ษทั โดยไม่มีฝ่ายบริ หารของบริ ษทั เข้าร่ วมประชุ ม เพื่อประเมินความเสี่ ยง ความเพียงพอของ
ข้อมูลและระบบควบคุมภายใน
ดังนั้น คณะกรรมการจึ งมีความเห็ นว่าระบบควบคุ มภายในของบริ ษทั โดยรวมอยู่ในระดับที่น่า
พอใจและสามารถสร้างความเชื่อมัน่ อย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริ ษทั
14. ความสั มพันธ์ กบั ผู้ลงทุน
คณะกรรมการบริ ษทั ตระหนักดี ว่าข้อมูลของบริ ษทั ทั้งที่เกี่ ยวกับการเงิ นและที่ไม่ใช่ การเงิ น ล้วนมี ผลต่อ
กระบวนการตัดสิ นใจของผูล้ งทุนและผูท้ ี่มีส่วนได้ส่วนเสี ยของบริ ษทั จึงได้กาชับให้ฝ่ายบริ หารดาเนิ นการ
ในเรื่ องที่เกี่ ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ตรงต่อความเป็ นจริ ง เชื่ อถื อได้ สม่ าเสมอ และทันเวลา ซึ่ ง
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ฝ่ ายบริ หารของบริ ษ ทั ได้ให้ค วามสาคัญและจะยึดถื อปฏิ บตั ิ ไ ปโดยตลอด ในส่ วนของงานด้านผูล้ งทุ น
สัมพันธ์น้ นั ปั จจุบนั บริ ษทั มีหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบคือหน่วยงานเลขานุ การบริ ษทั ร่ วมกับ อานวยการ
ฝ่ ายบัญชี และการเงิน ทาหน้าที่ติดต่อสื่ อสารกับผูล้ งทุนสถาบัน ผูถ้ ื อหุ ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาครัฐที่
เกี่ยวข้องเพื่อจะได้ส่งข้อมูลได้ทนั ตามเวลา
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กิจกรรมขององค์ กรเพื่อความรับผิดชอบต่ อสั งคม
Corporate Social Responsibility
บริ ษัทฯ ได้ ให้ ความสาคัญกับองค์กร และการมีส่วนร่ วมต่อสังคม ในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น การ
มอบทุ น การศึ ก ษาให้ กั บ บุ ต รพนัก งานเป็ นประจ าทุ ก ปี การมอบทุ น การศึ ก ษาให้ กั บ สถานศึ ก ษา
ระดับประถม และระดับมัธยมในเขตชุมชน อีกทังร่
้ วมกับหน่วยงานรัฐในการส่งเสริ มให้ พนักงานร่ วมกัน
บริจาคสิ่งของและอื่นๆให้ กบั บุคคลที่ด้อยโอกาสซึ่งเป็ นการเสริ มสร้ างกิจกรรมร่วมกันระหว่างอุตสาหกรรม
กับชุมชน ให้ อยูร่ ่วมกันอย่างอบอุน่ และสร้ างสรรค์
โครงการเพื่อสังคม/ชุมชน
บริ ษัทได้ ร่วมมือกับโรงเรี ยนในแหล่งชุมชน จัดมอบทุนการศึกษาให้ กบั นักเรี ยนในชุมชนที่ศกึ ษา
ในโรงเรี ยนในระดับประถม และโรงเรี ยนระดับมัธยม ด้ วยตระหนักดีว่าเยาวชนคือทรัพยากรที่สาคัญของ
ประเทศในอนาคต จึงควรส่งเสริ มให้ เกิดการเรี ยนรู้และการพัฒนาทักษะในด้ านต่างๆ โดยในปี 2558 มี
กิจกรรมดังนี ้
- ร่วมสนับสนุนของรางวัลมูลค่าและมอบทุนการศึกษาในกิจกรรมวันเด็ก โรงเรี ยนวัดหนาม
แดง (เขียวอุทิศ) โดยให้ เด็กได้ มีโอกาสแสดงออกในการเข้ าร่วมกิจกรรมที่สนุกสนานพร้ อม
สอดแทรกสาระความรู้ไปพร้ อมกัน
- บริจาคเงินสบทบทุนกิจการกองทุนสวัสดิการชุมชุน ตาบลสระสี่เหลี่ยม เพื่อช่วยเหลือด้ าน
การจัดสวัสดิการเป็ นจานวนเงิน 50,000 บาท
- “โครงการปั นนา้ ใจให้ น้อง”ทางที มผู้บริ หารและพนักงาน
ร่วมกันบริ จาคสิ่งของ/เครื่ องใช้ ที่ไม่ใช้ แล้ ว เช่นเสื อ้ ผ้ า ของ
เล่นเด็ก หนังสือ เครื่ องอุปโภค/บริโภค รวมถึงบริ จาคเงินสบ
ทบทุนการศึกษาสาหรับเด็กกาพร้ าบ้ านนกขมิ ้น
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โครงการเพื่อพนักงาน
บริ ษัท ให้ ความส าคัญ ต่อ สุขภาพของพนัก งานเป็ นอย่างยิ่ง เพราะพนักงานทุก คนเป็ นผู้ที่ มี
ความสาคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้ เติบโตอย่างยัง่ ยืนและมีคณ
ุ ภาพ บริ ษัทจึงจัดให้ มีการตรวจสุขภาพ
ประจาปี และมีการให้ คาแนะนาในการดูแลสุขภาพโดยแพทย์และพยาบาล
บริษัทได้ จดั ให้ พนักงานได้ ร่วมกิจกรรมในการเข้ ารับการอบรมเรื่ องอัคคีภยั
และภัยอื่นๆโดยมี
การซ้ อมการดับเพลิงการอพยพหนี ้เพลิงประจาปี ทุกๆ ปี ซึง่ ในปี 2558 ได้ มีการจัดทังส
้ านักงานใหญ่และ
สานักงานสาขาที่พนัสนิคม เพื่อให้ พนักงานมีความรู้ความเข้ าใจในเรื่ องชีวอนามัยซึง่ ทาให้ พนักงานที่ได้ เข้ า
รับการอบรมสามารถนาไปใช้ ในชีวิตประจาวันได้ ไม่ว่าจะใน
สถานที่ทางาน บ้ าน และตามชุมชุนที่อาศัยอยู่
กิจกรรม ปั่ นจักรยาน
บริษัทมีความมุง่ มัน่ ในเรื่ องสุขภาพของพนักงานที่ดีขึ ้น โดยมี
กิจกรรมปั่ นจักรยาน ซึง่ สอดคล้ องกับนโยบายของรัฐบาล ปี
2558
กิจกรรม 5 ส.
บริษัทเล็งเห็นความสาคัญ สถานที่ทางานสะอาด เพิ่มประสิทธิภาพใน
การทางานให้ ดีขึ ้น

โครงการเพื่อสิ่งแวดล้ อม
คณะกรรมการ บริ ษัท เอเซีย เมทัล จากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสาคัญในการมี
ส่วนร่วมพัฒนาสังคม ชุมชน และสิง่ แวดล้ อม ควบคูก่ นั ไป โดยเฉพาะเรื่ องการฟื น้ ฟู
ทรัพยากรด้ านป่ าไม้ และระบบนิเวศน์ ดังนันปี
้ 2558 ทางบริ ษัทจึงมีนโยบายเกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ปลูกป่ าชายเลน

ที่ตาบลคลองโคลน

จังหวัดสมุทรสาคร

เพื่อให้ พนักงานได้ ทากิจกรรมร่วมกันอีกทังยั
้ งเป็ นการอนุรักษ์ ธรรมชาติสงิ่ แวดล้ อมให้
คงอยูอ่ ย่างยัง่ ยืนต่อไป

รายงานประจาปี 2558

สรุ ปรายการระหว่ างกันของบริษัท สาหรั บปี 2558
สรุ ปรายการระหว่างกันของบริ ษทั บริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องหรื อกับบุคคลทีกั่อนาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2558
รายการ
บริษัท ทวีโชค
พาณิช จากัด
ประกอบธุรกิจ ค้ าปลีก
เหล็กแผ่นรี ดร้ อน

ลักษณะความสัมพันธ์
นายพรเทพ โยธินอุปไมย นาง

ลักษณะรายการ
บริ ษัทจาหน่ายสินค้ าเหล็กให้

มูลค่ ารายการ
(ล้ านบาท)

3.50 - เป็ นการขายสินค้ าเหล็กและให้ บริ การรับจ้ างตัด สลิต ซึง่ เป็ นการค้ าปกติ

แสงจันทร์ ลี และนางวัชรี โยธิน บริ ษัท ทวีโชค พาณิช จากัด
อุปไมย ทังสามคนเป็
้
น
กรรมการผู้มีอานาจลงนามและ
ผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ทวีโชค
พาณิช จากัด เป็ นพี่น้องและ
มารดาของนางเพ็ญจันทร์ ยง
วงศ์ไพบูลย์ ซึง่ เป็ นกรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

โดยราคาที่บริ ษัทขายสินค้ าเหล็กและให้ บริ การรับจ้ างตัด สลิต กับบริ ษัท
ทวีโชค พาณิช จากัด เป็ นการขายในราคาตลาดและเป็ นราคาเทียบเคียงได้

ซึง่ มียอดคงค้ าง ณ สิ ้นปี เท่ากับ

0.08

บริ ษัทซื ้อสินค้ าเหล็กจากบริษัท

7.20 - เป็ นการซื ้อสินค้ าเหล็กแผ่นขนาดที่มคี วามหนาเพื่อรวบรวมให้ กบั ลูกค้ า

ทวีโชค พาณิช จากัด และรายได้

โดยราคาที่บริ ษัทซื ้อสินค้ าเหล็ก กับบริ ษัท ทวีโชค พาณิช จากัด เป็ นการ

อื่นๆ

ซื ้อในราคาตลาดและเป็ นราคาเทียบเคียงได้ กบั การขายให้ บคุ คลภายนอก

กับการขายให้ บคุ คลภายนอก

ซึง่ เป็ นการค้ าปกติ

และเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริ ษัท
ซึง่ มียอดคงค้ าง ณ สิ ้นปี เท่ากับ

1.10 - คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ได้ พิจารณาการทารายการ
ดังกล่าวข้ างต้ นแล้ วเห็นว่าการทารายการ เป็ นการทารายการที่
สมเหตุสมผลเพื่อเกิดประโยชน์สงู สุดแก่บริ ษัท ราคาที่บริษัทซื ้อ-ขายสินค้ า
เป็ นราคาเทียบเคียงได้ กบั ทีซ่ ื ้อ-ขายสินค้ ากับบุคคลภายนอก
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รายการ
บริษัท เพิ่มชัย พาณิช
จากัด

แผ่นชันสอง
้
บริษัท เพิ่มสิน สตีล
เวิคส์ จากัด (มหาชน)

ประกอบธุรกิจ ค้ าเหล็ก
รี ดเย็น และศูนย์บริการ
เหล็กรี ดเย็น

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ลักษณะรายการ

คุณวีระชัย สุธีรชัยเป็ นผู้ถือ

บริ ษัทจาหน่ายสินค้ า

-0- - ลักษณะธุรกรรมเป็ นการขายสินค้ าเหล็กและให้ บริ การรับจ้ างตัด สลิต ซึง่ เป็ น

หุ้นของบริ ษัท เพิ่มชัยพาณิช

เหล็กให้ บริ ษัท เพิ่มชัย

การค้ าปกติ โดยราคาที่บริ ษัทขายสินค้ าเหล็กและให้ บริ การรับจ้ างตัด สลิต กับ

จากัด เป็ นน้ าขายของเป็ นน้ า พาณิช จากัด
นายชูศกั ดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์ ซึง่
ประกอบธุรกิจ ค้ าเหล็ก

มูลค่ ารายการ
(ล้ านบาท)

ลักษณะความสัมพันธ์

เป็ นกรรมการและเป็ นผู้ถือหุ้น
ใหญ่ของบริษัท

ซึง่ มียอดคงค้ าง ณ สิ ้นปี
เท่ากับ

บริ ษัท เพิ่มชัยพาณิช จากัดเป็ นการขายในราคาตลาดและเป็ นราคาเทียบเคียงได้
กับการขายให้ บคุ คลภายนอก
-0- - เนื่องจากไม่มีธุรกรรมดังกล่าวในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิ
บาล จึงไม่มคี วามเห็น

กลุม่ พี่น้องตระกูลยงวงศ์

บริ ษัทซื ้อสินค้ าเหล็กจาก

ไพบูลย์เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ

บริ ษัท เพิ่มสิน สตีลเวิคส์

เย็น กับบริ ษัท เพิม่ สิน สตีลเวคส์ จากัด (มหาชน) เป็ นการซื ้อในราคาตลาดและเป็ น

บริ ษัท เพิ่มสิน สตีลเวิคส์

จากัด (มหาชน)

ราคาเทียบเคียงได้ กบั การซื ้อจากบุคคลภายนอก

จากัด (มหาชน) ซึง่ เป็ น
กรรมการและเป็ นผู้ถือหุ้น
ใหญ่ของบริษัท

ซึง่ มียอดคงค้ าง ณ สิ ้นปี
เท่ากับ

76.68 - เป็ นการซื ้อเหล็กแผ่นรี ดเย็น ซึง่ เป็ นการค้ าปกติ โดยราคาที่บริ ษัทซื ้อเหล็กแผ่นรี ด

2.83 - คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ได้ พิจารณาการทารายการดังกล่าว
ข้ างต้ นแล้ วเห็นว่าการทารายการนี ้ เป็ นการทารายการที่สมเหตุสมผลเพื่อเกิด
ประโยชน์สงู สุดแก่บริษัท ราคาทีบ่ ริ ษัทซื ้อ-ขายสินค้ า เป็ นราคาเทียบเคียงได้ กบั ที่
ซื ้อ-ขายสินค้ ากับบุคคลภายนอก
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รายการ

ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

บริษัท จีเจ สตีล จากัด คุณชนาธิป ไตรวุฒิ เป็ น
บริ ษัทซื ้อเหล็กแผ่นรี ด
(มหาชน)
กรรมการของบริ ษัท จีเจ สตีล ร้ อนชนิดม้ วนจากบริ ษัท
จากัด (มหาชน) และ
ประกอบธุรกิจ ผลิตและ

กรรมการของบริ ษัท

จาหน่ายเหล็กแผ่นรี ด

จีเจ สตีล จากัด (มหาชน)
มียอดคงค้ าง ณ สิ ้นปี
เท่ากับ

มูลค่ ารายการ
(ล้ านบาท)

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

192.26 - เป็ นการซื ้อเหล็กแผ่นรีดร้ อนชนิดม้ วน ซึง่ เป็ นการค้ าปกติ โดยราคาที่บริษัทซื ้อ
เหล็กแผ่นรี ดร้ อนชนิดม้ วน กับบริษัท จีเจ สตีล จากัด (มหาชน) เป็ นการซื ้อในราคา
ตลาดและเป็ นราคาเทียบเคียงได้ กบั การซื ้อจากบุคคลภายนอก

-0- - คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาการทารายการดังกล่าวข้ างต้ นแล้ วเห็นว่า
การทารายการนี ้ เป็ นการทารายการที่สมเหตุสมผลเพื่อเกิดประโยชน์สงู สุดแก่
บริ ษัท ราคาที่บริษัทซื ้อเหล็กแผ่นรี ดร้ อนชนิดม้ วนดังกล่าว เป็ นราคาเทียบเคียงได้

ร้ อนชนิดม้ วน

กับที่ซื ้อกับบุคคลภายนอก
บริษัท จี สตีล จากัด
(มหาชน)

ประกอบธุรกิจ ผลิตและ
จาหน่ายเหล็กแผ่นรี ด
ร้ อนชนิดม้ วน

คุณหญิงปั ทมา ลีสวัสดิ์

บริ ษัทซื ้อเหล็กแผ่นรี ด

ตระกูล เป็ นกรรมการ และผู้

ร้ อนชนิดม้ วนจากบริ ษัท

เหล็กแผ่นรี ดร้ อนชนิดม้ วน กับบริษัท จีสตีล จากัด (มหาชน) เป็ นการซื ้อในราคา

ถือหุ้นของบริ ษัท จี สตีล

จี สตีล จากัด (มหาชน)

ตลาดและเป็ นราคาเทียบเคียงได้ กบั การซื ้อจากบุคคลภายนอก

จากัด ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริ ษัท

มียอดคงค้ าง ณ สิ ้นปี
เท่ากับ

450.25 - เป็ นการซื ้อเหล็กแผ่นรี ดร้ อนชนิดม้ วน ซึง่ เป็ นการค้ าปกติ โดยราคาที่บริ ษัทซื ้อ

-0- - คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาการทารายการดังกล่าวข้ างต้ นแล้ วเห็นว่า
การทารายการนี ้ เป็ นการทารายการที่เป็ นการค้ าปกติ ราคาที่บริษัทซื ้อเหล็กแผ่นรี ด
ร้ อนชนิดม้ วนดังกล่าว เป็ นราคาเทียบเคียงได้ กบั ทีซ่ ื ้อกับบุคคลากรภายนอก
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รายการ
บริษัท เต๋ อหลง (ไทย
แลนด์ ) จากัด

ประกอบธุรกิจ ผลิตและ
จาหน่ายเหล็กม้ วนรี ด
ร้ อนหน้ าแคบ

ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการ
(ล้ านบาท)

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คุณวินท์ สุธีรชัย เป็ น

บริ ษัทจาหน่ายสินค้ า

กรรมการผู้มีอานาจลงนาม

เหล็กให้ บริ ษัท เต๋อหลง

โดยราคาที่บริ ษัทขายสินค้ าเหล็กและให้ บริ การรับจ้ างผลิตเหล็ก กับบริ ษัท เต๋อหลง

และผู้ถือหุ้นของบริ ษัท เต๋อห

(ไทยแลนด์) จากัด

(ไทยแลนด์) จากัด เป็ นการขายในราคาตลาดและเป็ นราคาเทียบเคียงได้ กบั การ

ลง (ไทยแลนด์) จากัด เป็ นพี่
น้ องของนายชูศกั ดิ์ ยงวงศ์

ซึง่ มียอดคงค้ าง ณ สิ ้นปี

ไพบูลย์ ซึง่ เป็ นกรรมการและ

358.55 - เป็ นการขายสินค้ า Slab และให้ บริ การรับจ้ างผลิตเหล็กม้ วน ซึง่ เป็ นการค้ าปกติ

253.41

ขายให้ บคุ คลภายนอก

เท่ากับ

เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริ ษัท
เงินทดรองจ่ายค่าสินค้ า

230.09

บริ ษัทซื ้อเหล็กแผ่นรี ด

311.58 - คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาการทารายการดังกล่าวข้ างต้ นแล้ วเห็นว่า

ร้ อนชนิดม้ วนจากบริ ษัท

การทารายการนี ้ เป็ นการทารายการที่เป็ นการค้ าปกติ ราคาที่บริษัทซื ้อเหล็กแผ่นรี ด

เต๋อหลง (ไทยแลนด์)

ร้ อนชนิดม้ วนดังกล่าว เป็ นราคาเทียบเคียงได้ กบั ทีซ่ ื ้อกับบุคคลากรภายนอก

จากัด
ซึง่ มียอดคงค้ าง ณ สิ ้นปี
เท่ากับ

182.62
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นโยบายหรือแนวโน้ มการทารายการระหว่ างกัน
ในอนาคตหากบริ ษัทมีความจาเป็ นต้ องทารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
กับบริ ษัท บริ ษัทมีนโยบายที่จะกาหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้ เป็ นไปตามลักษณะการดาเนินการค้ าปกติและเป็ นราคาตลาดซึ่ง
สามารถเปรี ยบเทียบได้ กบั ราคาที่เกิดขึ ้นกับบุคคลภายนอก ทังนี
้ ้บริ ษัทจะได้ ให้ คณะกรรมการตรวจสอบหรื อผู้สอบบัญชี
ของบริ ษัทหรื อผู้เชี่ยวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบและให้ ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผล
ของการทารายการด้ วย
รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคตนัน้ กรรมการจะต้ องปฏิบตั ิตามระเบียบต่างๆ ที่ได้ กาหนดขึ ้นและ
กรรมการจะต้ องไม่อนุมตั ิรายการใดๆ ที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ในลักษณะอื่นใดกับบริ ษัท
และจะต้ องเปิ ดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณา ซึ่งบริ ษัทจะต้ องปฏิบตั ิ
ให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้ อบังคับ ประกาศ คาสัง่ หรื อข้ อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลการทารายการเกี่ยวโยงกัน
และการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ ของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
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รายละเอียดกรรมการและผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล

อายุ

ตาแหน่ ง

(ปี )

1. นายวีระชัย สุธีรชัย

65

คุณวุฒกิ ารศึกษา
ปริ ญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์

ประธานบริ ษัทและ

มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ประธานกรรมการ

MINI MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สัดส่ วนการถือ ความสัมพันธ์
หุ้นในบริษัท ทางครอบครัว
(%)
ระหว่ างผู้บริหาร
9.67

น้ าชายของ

ประวัติการทางาน
ช่ วงเวลา
2552 – ปั จจุบนั

นายชูศกั ดิ์ ยงวงศ์
ไพบูลย์

NEWYORK U.S.A.
ผ่านการอบรม Director Accreditation
Program (DAP) รุ่นที่ 15/2004 เมื่อวันที่
18 พฤษภาคม 2547 จากสมาคมส่งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษัทไทย

ประธานบริ ษัทและประธานกรรมการ
บริ ษัท เอเซีย เมทัล จากัด (มหาชน)

2531 - ปั จจุบนั

กรรมการผู้จดั การ บริ ษัท คอสโม แลนด์ แอนด์
เฮ้ าส์ จากัด

ปริ ญญาตรี
RCA INSTITUTE OF TECHNOLOGY

ตาแหน่ งและสถานที่

2537 – ปั จจุบนั

กรรมการผู้จดั การ บริ ษัท คอสโม พร็ อพเพอร์ ตี ้
แมเนจเม้ นท์ จากัด

2519 - ปั จจุบนั

กรรมการผู้จดั การ บริ ษัท สินธีรชัย จากัด

รายงานประจาปี 2558
ชื่อ-นามสกุล

อายุ

ตาแหน่ ง

(ปี )

2. นายชูศกั ดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์
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คุณวุฒกิ ารศึกษา

ปริ ญญาตรี

กรรมการผู้จดั การและ

อัสสัมชัญบริ หารธุรกิจ

กรรมการผู้มีอานาจลงนาม

ผ่านการอบรม Director Accreditation

สัดส่ วนการถือ ความสัมพันธ์
หุ้นในบริษัท ทางครอบครัว
(%)
ระหว่ างผู้บริหาร

15.98

สามีของ

ประวัติการทางาน
ช่ วงเวลา

2536 – ปั จจุบนั

นางเพ็ญจันทร์

Program (DAP) รุ่นที่ 15/2004 เมื่อวันที่
18 พฤษภาคม 2547 และการอบรม
Director Certification Program (DCP)

ตาแหน่ งและสถานที่

กรรมการผู้จดั การ
บริ ษัท เอเซีย เมทัล จากัด (มหาชน)

2546 - ปั จจุบนั

กรรมการ บริ ษัท เอส ที ซี สตีล จากัด

2558 – ปั จจุบนั

กรรมการ บริ ษัท เต๋อหลง (ไทยแลนด์) จากัด

2558 – ปั จจุบนั

กรรมการ บริ ษัท แกรนด์ เอเชีย สตีล โพรเซสซิ่ง
เซ็นเตอร์ จากัด

รุ่นที่ 46/2004 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2547
จากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษัทไทย
3. นางเพ็ญจันทร์ ยงวงศ์ไพบูลย์
รองกรรมการผู้จดั การและ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม

51

ประกาศณียบัตร วิชาชีพชันสู
้ ง
อัสสัมชัญคอมเมอร์ ส
ผ่านการอบรม Director Accreditation

8.33

ภรรยาของ
นายชูศกั ดิ์

57

2536 – ปั จจุบนั

รองกรรมการผู้จดั การ
บริ ษัท เอเซีย เมทัล จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2558
ชื่อ-นามสกุล

อายุ

ตาแหน่ ง

(ปี )

คุณวุฒกิ ารศึกษา

สัดส่ วนการถือ ความสัมพันธ์
หุ้นในบริษัท ทางครอบครัว
(%)
ระหว่ างผู้บริหาร

Program (DAP) รุ่นที่ 15/2004 เมื่อวันที่

58

ประวัติการทางาน
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ งและสถานที่

2546 - ปั จจุบนั

กรรมการ บริ ษัท เอส ที ซี สตีล จากัด

2558 – ปั จจุบนั

ฝ่ ายบัญชีและการเงิน

18 พฤษภาคม 2547 และการอบรม
Director Certification Program (DCP)
รุ่นที่ 49/2004 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2547
จากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษัทไทย
4. นางสาวชนัญญา ยงวงศ์
ไพบูลย์
กรรมการ

23

ปริ ญญาตรี สาขาคณะพณิชย์ศาสตร์ และ
บัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผ่านการอบรม Director Accreditation
Program (DAP) รุ่นที่ 123/2016 เมื่อวันที่
25 มกราคม 2559 จากสมาคมส่งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษัทไทย(IOD)

4.49

ลูกสาว ของ
คุณชูศกั ดิ์ และ

บริ ษัท เอเซีย เมทัล จากัด (มหาชน)

คุณเพ็ญจันทร์
2558 – ปั จจุบนั

กรรมการ บริ ษัท แกรนด์ เอเชีย สตีล โพรเซสซิ่ง
เซ็นเตอร์ จากัด

รายงานประจาปี 2558
ชื่อ-นามสกุล

อายุ

ตาแหน่ ง

(ปี )

5. นายพิบลู ศักดิ์ อรรถบวรพิศาล

63

ประธานกรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒกิ ารศึกษา
ปริ ญญาโท สาขาพาณิชยศาสตร์

สัดส่ วนการถือ ความสัมพันธ์
หุ้นในบริษัท ทางครอบครัว
(%)
ระหว่ างผู้บริหาร
ไม่มี

ไม่เกี่ยวข้ อง

ผ่านการอบรม Director Accreditation
Program (DAP) รุ่นที่ 123/2016 เมื่อวันที่
25 มกราคม 2559 จากสมาคมส่งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษัทไทย(IOD)

ตรวจสอบ

ช่ วงเวลา
2558 – ปั จจุบนั

81

ปริ ญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ต่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผ่านการอบรม Director Accreditation

ประธานกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ไม่มี

ไม่เกี่ยวข้ อง

2540-2556

ผู้ช่วยผู้จดั การทัว่ ไป บมจ.ไทยไวร์ โพรดักส์

2528-2540

ผู้จดั การโรงงาน บมจ.ไทยไวร์ โพรดักส์

2521-2528

หัวหน้ าแผนกซ่อมไฟฟ้ า บริ ษัท เหล็กสยาม จากัด

2520-2521

วิศวกรการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย

2518-2520

วิศวกรองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย

2547 – ปั จจุบนั

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

รามคาแหง
ปริ ญญาตรี รัฐศาสตร์ (การทูตและการ

ตาแหน่ งและสถานที่

บริ ษัท เอเซีย เมทัล จากัด (มหาชน)

สาขาไฟฟ้ า มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์

กรรมการอิสระและกรรมการ

ประวัติการทางาน

มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริ ญญาตรี สาขาวิศวกรรมสาสตร์ บณ
ั ฑิต

6. เรื อตรี หญิงสุรี บูรณธนิต

59

บริ ษัท เอเซีย เมทัล จากัด (มหาชน)
ปั จจุบนั

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริ ษัท ไอที ซิตี ้ จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2558
ชื่อ-นามสกุล

อายุ

ตาแหน่ ง

(ปี )

คุณวุฒกิ ารศึกษา
Program (DAP) รุ่นที่ 19/2004 เมื่อวันที่
21 มิถนุ ายน 2547 จากสมาคมส่งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษัทไทย(IOD)
หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการ
บริ ษัทไทยรุ่นที่ 17 (ACP)
หลักสูตรประกาศนียบัตร Audit

สัดส่ วนการถือ ความสัมพันธ์
หุ้นในบริษัท ทางครอบครัว
(%)
ระหว่ างผู้บริหาร
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ประวัติการทางาน
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ งและสถานที่
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาลูกเสือไทย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ที่ปรึกษาสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย
ผู้ประนีประนอมศาลประจาศาลจังหวัดธัญบุรี

Committee Program, IOD Class

กรรมการสมาคมติดตามการพัฒนาสตรี ในประเทศ

18/2007

ไทย
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการกิจการลูกเสือ
คณะกรรมาธิการ การศึกษา วุฒสิ ภา
ประธานกรรมการ นิติบคุ คลหมูบ่ ้ านจัดสรรวรบูลย์
ที่ปรึกษา สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนพระหฤทัย
คอนแวนต์

รายงานประจาปี 2558
ชื่อ-นามสกุล

อายุ

ตาแหน่ ง

(ปี )

7. นางไทศิกา ไพรสงบ
กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ

63

คุณวุฒกิ ารศึกษา
ปริ ญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์

สัดส่ วนการถือ ความสัมพันธ์
หุ้นในบริษัท ทางครอบครัว
(%)
ระหว่ างผู้บริหาร
ไม่มี

ไม่เกี่ยวข้ อง

ประวัติการทางาน
ช่ วงเวลา
2547 – ปั จจุบนั

มหาวิทยาลัยอีสเทอร์ น เอเชีย
2546 - ปั จจุบนั

Program (DAP) รุ่นที่ 15/2004 เมื่อวันที่

2542 – ปั จจุบนั

Committee Program(ACP)

2547 -2552

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการ บริ ษัท เอส ที ซี สตีล จากัด
กรรมการบริษัท บุญศิริ เรี ยลเอสเตส จากัด
ผู้จดั การอาวุโสฝ่ ายธุรกิจขนาดย่อม 8
ธนาคารนครหลวงไทยจากัด (มหาชน)

รุ่นที่ 7/2005 จากสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตาแหน่ งและสถานที่

บริ ษัท เอเซีย เมทัล จากัด (มหาชน)

ผ่านการอบรม Director Accreditation
18 พฤษภาคม 2547 และการอบรม Audit

61

2545 -2546

ผู้จดั การฝ่ ายพัฒนา สช. ธนาคารนครหลวงไทย
จากัด (มหาชน)

2543 - 2544

ผู้จดั การฝ่ ายธุรกิจ 4 ธนาคารนครหลวงไทย
จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2558
ชื่อ-นามสกุล

อายุ

ตาแหน่ ง

(ปี )

8 นางสาวศศิธร ลิมป์ปิ ยะชาติ

38

คุณวุฒกิ ารศึกษา
ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัย

สัดส่ วนการถือ ความสัมพันธ์
หุ้นในบริษัท ทางครอบครัว
(%)
ระหว่ างผู้บริหาร

ประวัติการทางาน
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ งและสถานที่

2558 – ปั จจุบนั

เลขานุการบริ ษัท บริ ษัท เอเซีย เมทัล จากัด
(มหาชน)

2555 – ปั จจุบนั

ผู้ช่วยตัวแทนฝ่ ายบริ หารขององค์กร

อัสสัมชัญ
ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัย

62

บริ ษัท เอเซีย เมทัล จากัด (มหาชน)

อัสสัมชัญ
2546 – ปั จจุบนั

หัวหน้ าการตลาด บริ ษัท เอเซีย เมทัล จากัด
(มหาชน)

รายงานประจาปี 2558

63

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริ หารและผู้มีอานาจควบคุมในบริ ษัทย่ อย บริ ษัทร่ วม หรื อบริ ษัทที่
เกี่ยวข้ องของบริ ษัท
ชื่อ-นามสกุล

-

-

บริษัท สาง
สิ นค้ าผ่าน
แดน
เวียงจันทน์
จากัด
-

3, 5, 6

5

5,6

5,6

ยงวงศ์ไพบูลย์

5,6

5

-

-

นางสาวชนัญญา ยงวงศ์ไพบูลย์

5

-

5

-

-

5

-

-

นายวีระชัย

สุ ธีรชัย

นายชูศกั ดิ์

ยงวงศ์ไพบูลย์

นางเพ็ญจันทร์

บริษัท
เอเชีย
เมทัล
จากัด
(มหาชน)
1,5

บริษัท เอส บริษัท แกรนด์
ที ซี สตีล เอเซีย สตีล โพร
จากัด
เซสซิ่ง เซ็นเตอร์
จากัด

นางสาวธารดี

เพียรสัมฤทธิ์

นายพิบูลศักดิ์

อรรถบวรพิศาล

2, 4

-

-

-

นางไทศิกา

ไพรสงบ

4, 5

5

-

-

เรื อตรี หญิงสุ รี

บูรณะธนิต

4, 5

-

-

-

นายชิดชนก

โท้มะวงศ์

-

5

-

-

นายพูวง

กอระสัก

-

-

-

5,6

นายสุ วทิ ย์

รัตนจินดา

-

-

-

5,6

นายวินท์

สุ ธีรชัย

-

-

5

-

นายสมศักดิ์

วงศ์ศิริทรัพย์

-

-

5

-

นางสาวศศิธร ลิมป์ ปิ ยะชาติ
7
หมายเหตุ: 1 = ประธานกรรมการ 2 = ประธานกรรมการตรวจสอบ 3 = กรรมการผูจ้ ดั การ
4 = กรรมการตรวจสอบ 5 = กรรมการ 6 = ผูบ้ ริ หาร

7= เลขานุการบริ ษทั

บริษัท เต๋ อห
ลง (ไทย
แลนด์ )
จากัด

รายงานประจาปี 2558

64

รายงานความรั บผิดชอบของคณะกรรมการต่ อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริ ษัท เอเชีย เมทัล จากัด (มหาชน) รวมถึงข้ อมูล
สารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจาปี งบการเงินดังกล่าวจัดทาขึ ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปโดย
เลือกใช้ นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอและใช้ ดลุ ยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทารวมทังให้
้ มี
การเปิ ดเผยข้ อมูลที่สาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้ เป็ นประโยชน์ต้อผู้ถือหุ้นและนักลงทุน
อย่างโปร่งใส
คณะกรรมการบริ ษัทได้ จดั ให้ มีระบบบริ หารความเสีย่ งและระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้ ได้ ความมัน่ ใจอย่างมีเหตุผลว่าข้ อมูลของบริ ษัทมีความถูกต้ องครบถ้ วนเพียงพอที่จะดารงรักษาไว้ ซึ่งทรัพ ย์สิน
ตลอดจนเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริ ตหรื อการดาเนินงานที่ผิดปกติอย่างมีสาระสาคัญ
คณะกรรมการบริ ษัทได้ แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบเพื
้
่อทาหน้ าที่สอบทานนโยบายการบัญชีและความ
ถูกต้ องของรายงานทางการเงินสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในตลอดจนระบบการบริ หาร
ความเสีย่ งโดยเรื่ องนี ้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ แสดงไว้ ในรายงานประจาปี แล้ ว
งบการเงินของบริ ษัทได้ รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริ ษัทบีพีอาร์ ออดิทแอนด์ แอดไวเซอรี่
จากัด ในการตรวจสอบนันทางคณะกรรมการบริ
้
ษัทได้ ให้ ความร่วมมือและสนับสนุนข้ อมูลเอกสารต่างๆเพื่อให้ ผ้ สู อบบัญชี
สามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ อย่างอิสระและเป็ นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีทวั่ ไปโดยความเห็นของผู้สอบ
บัญชีได้ ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีซงึ่ แสดงไว้ ในรายงานประจาปี แล้ ว
คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริ ษัทโดยรวมอยู่ในระดับ ที่น่าพอใจและสามารถสร้ าง
ความเชื่อมัน่ อย่างมีเหตุผลได้ วา่ งบการเงินของบริ ษัท เอเชีย เมทัล จากัด (มหาชน) สาหรับปี สิ ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 มี
ความน่าเชื่อถือโดยปฏิบติถกู ต้ องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง

(นายวีระชัย สุธีรชัย)
ประธานกรรมการ

(นายชูศักดิ์ ยงวงศ์ ไพบูลย์ )
กรรมการผู้จัดการ
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รายงานของผู้สอบบัญชี รับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัท เอเซียเมทัล จากัด (มหาชน)
ข้ าพเจ้ าได้ ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริ ษัท เอเซีย เมทัล จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย ซึ่งประกอบด้ วยงบแสดง
ฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของผู้ถือ
หุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม สาหรับปี สิ ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญและหมาย
เหตุอื่นๆ และได้ ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษัท เอเซีย เมทัล จากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้ วยงบแสดง
ฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
และงบกระแสเงินสดสาหรับปี สิ ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สาคัญและหมายเหตุเรื่ องอื่น ๆ

ความรั บผิดชอบของผู้บริ หารต่ องบการเงิน
ผู้บริ หารเป็ นผู้รับผิดชอบในการจัดทาและการนาเสนองบการเงินเหล่านี ้โดยถูกต้ องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผ้ บู ริ หารพิจารณาว่าจาเป็ นเพื่ อให้ สามารถจัดทางบการเงินที่
ปราศจากการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้ อผิดพลาด

ความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้ าพเจ้ า ข้ าพเจ้ าได้
ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกาหนดให้ ข้าพเจ้ าปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดด้ านจรรยาบรรณ รวมถึง
วางแผนและปฏิบตั ิงานตรวจสอบเพื่อให้ ได้ ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อ
ข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้ วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ ได้ มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจานวนเงินและการเปิ ดเผย
ข้ อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ ขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจาก
การแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญของงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้ อผิดพลาด ในการ
ประเมินความเสีย่ งดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้ องกับการจัดทาและการนาเสนองบการเงิน
โดยถูกต้ องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ใน
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การแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสม
ของนโยบายการบัญชีที่ผ้ บู ริ หารใช้ และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จดั ทาขึ ้นโดยผู้บริ หาร รวมทังการ
้
ประเมินการนาเสนองบการเงินโดยรวม

ข้ าพเจ้ าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชี ที่ข้าพเจ้ าได้ รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้ เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ข้ าพเจ้ า

ความเห็น
ข้ าพเจ้ าเห็นว่า งบการเงินข้ างต้ นนี ้แสดงฐานะการเงินรวมของบริ ษัท เอเซีย เมทัล จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผลการดาเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวม สาหรับปี สิ ้นสุดวันเดียวกัน และแสดงฐานะ
การเงินของบริ ษัท เอเซีย เมทัล จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผลการดาเนินงานและกระแสเงินสด สาหรับปี
สิ ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้ องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

(นายบุญเลิศ แก้วพันธุ์พฤกษ์)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 4165
บริ ษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี่ จากัด
กรุงเทพมหานคร
26 กุมภาพันธ์ 2559

บริษทั เอเซีย เมทัล จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558

2558
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บาท
หมายเหตุ

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557

สินทรั พย์
สินทรั พย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการอื่น
ลูกหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สิ นค้าคงเหลือ
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นค้า - กิจการอื่น
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรั พย์ หมุนเวียน
สินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้าประกัน
เงินลงทุนเผื่อขาย
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
อสังหาริ มทรัพย์เพือ่ การลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินมัดจาค่าเครื่ องจักร
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรั พย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

11
12
13
14
15
16

25

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

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

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

112,294,636
137,903
450,436
659,768,659
25,907,962
1,471,700,631
1,359,497
216,361,053
346,559
2,488,327,336

152,000,815
9,348,240
133,150,389
42,328,048
1,083,906,005
11,492,136
5,556,515
9,882,718
5,314,192
1,452,979,058

149,291,956
29,744,400
143,239,200
1,154,330,997
11,550,887
21,198,088
31,639,031
6,888,242
1,547,882,801

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

148,345,215
29,744,400
150,000,000
22,000,000
1,106,408,920
11,550,887
21,198,088
31,639,031
6,640,641
1,527,527,182

2,977,097,250

4,025,677,830

3,027,086,422

4,015,854,518

3

บริษทั เอเซีย เมทัล จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558

2558
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บาท
หมายเหตุ

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557

หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการอื่น
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกรรมการ
เจ้าหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
- สุ ทธิ จากส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน

17
5, 18
18
5
8
19

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

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

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

1,939,378,171
1,141,528
312,962,802
4,437,889
1,476,664
9,300,274
2,268,697,328

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

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

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

1,250,894
3,320,617
4,571,511

1,449,924,578

2,281,972,299

1,432,641,130

2,273,268,839

549,973,800

549,973,800

549,973,800

549,973,800

21
21

480,096,277
297,745,124

480,096,277
297,745,124

480,096,277
297,745,124

480,096,277
297,745,124

22

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

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

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

55,000,000
817,322,047
92,422,231
1,742,585,679

19
25
20

รวมหนีส้ ิ น
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุน้ - หุน้ สามัญ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ทุนจดทะเบียน
- 549,973,800 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ทุนที่ออกและชาระเต็มมูลค่าแล้ว
- 480,096,277 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กาไรสะสม
- จัดสรรเป็ นสารองตามกฎหมาย
- ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

-

1,945,908

-

-

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

1,527,172,672

1,743,705,531

1,594,445,292

1,742,585,679

รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

2,977,097,250

4,025,677,830

3,027,086,422

4,015,854,518

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

4

บริษทั เอเซี ย เมทัล จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2558

2558
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บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
รำยได้
รายได้จากการขายและการให้บริ การ
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
รายได้อื่น
รวมรำยได้

5, 24

ค่ำใช้ จ่ำย
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ขาดทุนจากการด้อยค่าในเงินลงทุนเผือ่ ขาย
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่ำใช้ จ่ำย

5, 24

12

ขำดทุนก่อนส่ วนแบ่ งขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริษัทร่ วมและภำษีเงินได้
ส่ วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

13

ขำดทุนก่อนภำษีเงินได้
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้

25

ขำดทุนสำหรับปี
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ - สุ ทธิจำกภำษี
รำยกำรทีอ่ ำจถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ในกำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง
กาไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
ภาษีเงินได้ของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่
ปรับปรุ งขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
เป็ นขาดทุนจากการด้อยค่า
ภาษีเงินได้ของรายการปรับปรุ งขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
ของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขายเป็ นขาดทุนจากการด้อยค่า
รวมรำยกำรทีอ่ ำจถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ในกำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง
รำยกำรทีจ่ ะไม่ ถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ในกำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง
ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
กาไรจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ภาษีเงินได้ของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่
รวมรำยกำรทีจ่ ะไม่ ถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ในกำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี

25

25

20
25

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
กำรแบ่ งปันกำไร (ขำดทุน) สำหรับปี
- ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ใหญ่
- ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
กำรแบ่ งปันกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
- ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ใหญ่
- ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
ขาดทุนต่อหุ้นสาหรับปี ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ใหญ่
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

26

2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

2557

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

4,781,881,936
13,096,572
38,625,624
4,833,604,132

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

4,781,881,937
13,096,572
38,679,664
4,833,658,173

4,174,719,984
75,861,851
55,264,726
54,389,760
27,580,016
11,091,104
38,048,762
4,436,956,203

4,650,226,920
69,228,356
76,629,123
8,840,894
39,837,654
4,844,762,947

4,195,566,689
73,633,363
48,716,432
54,389,760
27,580,016
9,789,437
38,048,762
4,447,724,459

4,649,961,650
69,228,356
74,714,118
8,840,894
39,805,599
4,842,550,617

(175,723,754)

(11,158,815)

(168,772,911)

(8,892,444)

(60,088,811)

(6,760,800)

(235,812,565)

(17,919,615)

(168,772,911)

(8,892,444)

(6,562,356)

580,191

(6,562,356)

580,191

(242,374,921)

(17,339,424)

(175,335,267)

(8,312,253)

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

8,498,400
(1,699,680)

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

8,498,400
(1,699,680)

-

-

54,389,760

-

54,389,760

-

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

6,798,720

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

6,798,720

27,194,880

86,087,264
963,534
(17,410,160)
69,640,638
76,439,358

27,194,880

81,828,330
963,534
(16,558,373)
66,233,491
73,032,211

(215,180,041)

59,099,934

(148,140,387)

64,719,958

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

(17,535,110)
195,686
(17,339,424)

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

(8,312,253)
(8,312,253)

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

58,904,248
195,686
59,099,934

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

64,719,958
64,719,958

(0.50)

(0.04)

(0.37)

(0.02)
5

บริษทั เอเซีย เมทัล จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงกำรเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้ น
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2558

2558

หมายเหตุ

ทุนที่ออก
และชาระเต็ม
มูลค่าแล้ว

บาท
งบการเงินรวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้
ส่ วนเกินทุน
การปรับมูลค่า
กาไรสะสม
ส่ วนเกินทุน จากการรวมธุรกิจ ยุติธรรมของ
ส่ วนเกินมูลค่า จัดสรรเพือ่ สารอง
จากการตีราคา ภายใต้การควบคุม เงินลงทุนใน
หุน้ สามัญ
ตามกฎหมาย ยังไม่ได้จดั สรร
ที่ดิน
เดียวกัน
หลักทรัพย์เผื่อขาย

1,768,788,703

รวมรำยกำรกับผู้ถอื หุ้นทีบ่ ันทึกโดยตรงเข้ ำส่ วนของผู้ถอื หุ้น

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

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
รวมกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557

480,096,277

297,745,124

55,000,000

(17,535,110)
770,827
(16,764,283)
801,049,872

68,869,811
68,869,811
123,024,258

12,038,972

6,798,720
6,798,720
(27,194,880)

75,668,531
75,668,531
107,868,350

(17,535,110)
76,439,358
58,904,248
1,741,759,623

195,686
195,686
1,945,908

(17,339,424)
76,439,358
59,099,934
1,743,705,531

27,194,880

27,194,880

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

(593,090)
-

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

27,194,880
-

27,194,880
135,063,230

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

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

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

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
ขาดทุนสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
การเปลี่ยนแปลงส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจในการควบคุม
จากการซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยเพิม่
รวมกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

480,096,277

297,745,124

55,000,000

(86,410,364)
-

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

-

123,024,258

-

12,038,972

(33,993,600)

32,199,819

318,024

-

12,038,972

-

-

(86,410,364)
477,036

1,750,222

รวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้

159,012

22
21

54,154,447

ส่ วนได้เสี ยที่
ไม่มีอานาจ
ควบคุม

297,427,100

รำยกำรกับผู้ถอื หุ้นทีบ่ ันทึกโดยตรงเข้ ำส่ วนของผู้ถอื หุ้น
เงินปั นผลจ่าย
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้อหุน้ สามัญ

904,224,519

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั ใหญ่

479,937,265

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2557

55,000,000

รวม
องค์ประกอบ
อื่นของส่ วน
ของผูถ้ ือหุน้

70

-

1,770,538,925
(86,410,364)
477,036

6

บริษทั เอเซีย เมทัล จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2558

2558

71

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

479,937,265

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2557
รำยกำรกับผู้ถอื หุ้นที่บนั ทึกโดยตรงเข้ ำส่ วนของผู้ถอื หุ้น
เงินปันผลจ่าย
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้ อหุ ้นสามัญ
รวมรำยกำรกับผู้ถอื หุ้นที่บนั ทึกโดยตรงเข้ ำส่ วนของผู้ถอื หุ้น
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
ขาดทุนสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
รวมกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
ขาดทุนสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
รวมกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

ทุนที่ออก
และชาระเต็ม
มูลค่าแล้ว

22
21

-

กาไรสะสม
ส่วนเกินมูลค่า
หุ ้นสามัญ
297,427,100
-

จัดสรรเพื่อสารอง
ตามกฎหมาย
55,000,000
-

ยังไม่ได้จดั สรร

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุ้น
การปรับมูลค่ายุติธรรม
ส่วนเกินทุน
ของเงินลงทุนใน
รวมองค์ประกอบอื่น
จากการตีราคาที่ดิน
หลักทรัพย์เผือ่ ขาย ของส่วนของผูถ้ ือหุ้น

911,273,837

54,154,447

(86,410,364)
-

-

(33,993,600)
-

20,160,847
-

รวม
ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
1,763,799,049
(86,410,364)
477,036

159,012

318,024

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

480,096,277

297,745,124

55,000,000

(8,312,253)
770,827
(7,541,426)
817,322,047

65,462,664
65,462,664
119,617,111

6,798,720
6,798,720
(27,194,880)

72,261,384
72,261,384
92,422,231

(8,312,253)
73,032,211
64,719,958
1,742,585,679

480,096,277

297,745,124

55,000,000

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

119,617,111

27,194,880
27,194,880
-

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

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

7

บริษทั เอเซีย เมทัล จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2558

2558

72

บาท
งบการเงินรวม
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
รำยกำรปรับปรุง
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนชัว่ คราว
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ขาดทุนจากการด้อยค่าสิ นทรัพย์ถาวร
ขาดทุนจากด้อยค่าสิ นทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดาเนินงาน
ขาดทุนจากการตัดบัญชีเงินทดรองจ่ายค่าสิ นค้า
ขาดทุนจากการตัดบัญชีลูกหนี้ค่าหุน้
ขาดทุน (กาไร) จากการจาหน่ายและตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์ถาวร
กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ขาดทุนจาการด้อยค่าในเงินลงทุนเผื่อขาย
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ดอกเบี้ยรับ
ต้นทุนทางการเงิน
กำไร (ขำดทุน) จำกกิจกรรมดำเนินงำนก่อนกำรเปลีย่ นแปลงในสิ นทรัพย์และ
หนีส้ ิ นดำเนินงำน
สิ นทรัพย์ดำเนินงำนลดลง (เพิม่ ขึน้ )
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการอื่น
ลูกหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
สิ นค้าคงเหลือ
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นค้า
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนีส้ ิ นดำเนินงำนเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการอื่น
เจ้าหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
เงินสดรับ (จ่ ำย) จำกกำรดำเนินงำน
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้ มำ (ใช้ ไป) จำกกิจกรรมดำเนินงำน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2558

2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

(235,812,565)

(17,919,615)

(168,772,911)

(8,892,444)

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

103,789,220
(3,186)
6,542,798
102,072,845
286,715
545,512
3,200,000
(818,849)
(12,526,483)
6,760,800
477,395
(3,458,803)
39,837,654

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

100,411,479
(3,186)
8,342,798
101,629,916
86,323
3,200,000
(818,620)
(12,526,483)
477,395
(3,458,803)
39,805,599

(49,028,621)

228,786,003

(47,616,803)

228,253,974

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

(162,662)
(126,251,572)
8,744,986
(476,445,514)
(59,760,736)
1,396,229
1,562,480

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

(162,662)
(128,440,029)
8,744,986
(476,445,514)
(59,760,736)
1,442,461
1,517,300

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

(5,458,994)
168,709,602
4,889,680
(253,990,498)
(42,241,351)
(13,180,347)
(309,412,196)

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

2,312,960
162,828,480
4,889,680
(254,819,100)
(42,209,296)
(13,180,347)
(310,208,743)

8

บริษทั เอเซีย เมทัล จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2558

2558
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บาท
งบการเงินรวม
2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

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

(61,934,631)
(1,177,180)
(150,000,000)
(19,992,449)
(16,254,011)
(1,344,032)
1,568,053
2,102,609
(247,031,641)

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

(61,914,002)
(1,177,180)
(150,000,000)
(19,992,449)
(16,254,011)
(1,344,032)
1,565,421
4,102,609
(245,013,644)

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกรรมการเพิ่มขึ้น
จ่ายชาระหนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าทางการเงิน
เงินสดรับจากการใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญ
เงินปันผลจ่าย
เงินสดสุ ทธิได้ มำ (ใช้ ไป) จำกกิจกรรมจัดหำเงิน

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

716,018,812
(4,408,211)
477,036
(86,410,364)
625,677,273

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

716,018,812
(4,408,211)
477,036
(86,410,364)
625,677,273

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด ณ วันสิ้นปี

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

69,233,436
51,648,357
120,881,793

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

70,454,886
41,839,750
112,294,636

2558
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้าประกันเพิ่มขึ้น
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินมัดจาค่าเครื่ องจักรเพิ่มขึ้น
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดรับจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์ถาวร
รับดอกเบี้ย
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปจำกกิจกรรมลงทุน

-

-

-

-

ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิม่ เติม
รำยกำรทีม่ ิใช่ เงินสด
บริ ษทั ซื้อสิ นทรัพย์ถาวรภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

1,753,000

5,505,000

1,753,000

5,505,000

9
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บริษทั เอเซีย เมทัล จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2558
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้โดยกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559
1.

ข้ อมูลทัว่ ไป

บริ ษทั เอเซี ย เมทัล จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ได้จดทะเบี ยนเข้าเป็ นบริ ษทั ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยในปี 2547 บริ ษทั มี
ที่อยูต่ ามที่ได้จดทะเบียนไว้ เลขที่ 55, 55/1 หมู่ 2 ซอยวัดหนามแดง ถนนศรี นคริ นทร์ ตาบลบางแก้ว อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
10540 ประเทศไทย และมีโรงงานสาขา ตั้งอยูเ่ ลขที่ 90/1 หมู่ที่ 10 ถนน 331 ตาบลสระสี่ เหลี่ยม อาเภอพนัสนิ คม จังหวัดชลบุรี 20140
ประเทศไทย
บริ ษทั ดาเนิ นธุ รกิจหลักในธุ รกิจผลิต และจาหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กแปรรู ป และมีบริ ษทั ย่อย 2 แห่ ง ดาเนิ นธุรกิจผลิตและรับจ้างผลิต
เหล็กแปรรู ป 1 แห่ง และอีก 1 แห่ง ดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กแปรรู ป
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยทั้งหมดดาเนินงานในประเทศไทย
2.

เกณฑ์ กำรจัดทำงบกำรเงิน

2.1 งบการเงิ น น าเสนอเพื่ อ วัต ถุ ป ระสงค์ข องการรายงานเพื่ อ ใช้ใ นประเทศ และจัด ท าเป็ นภาษาไทย งบการเงิ น ฉบั บ
ภาษาอังกฤษได้จดั ทาขึ้นเพื่อความสะดวกของผูอ้ ่านงบการเงินที่ไม่คุน้ เคยกับภาษาไทย
งบการเงิ นนี้ จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี ฯ
(“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบ และประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
งบการเงิ นนี้ จัดทาและแสดงหน่ วยเงิ นตราเป็ นเงิ นบาท ข้อมูลทางการเงิ นทั้งหมดมี การปั ดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงิ น
เพื่อให้แสดงเป็ นหลัก พันบาท เว้น แต่ที่ระบุ ไว้เป็ นอย่างอื่ น
งบการเงินนี้ได้จดั ทาขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม เว้นแต่ที่ได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
2.2

เกณฑ์การจัดทางบการเงินรวม

ก) งบการเงินรวมนี้ได้จดั ทาขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริ ษทั เอเซีย เมทัล จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558 และ 2557 ดังนี้

ชื่อบริ ษทั
บริ ษทั เอส ที ซี สตีล จากัด
บริ ษทั แกรนด์ เอเซีย สตีล
โพรเซสซิ่ง เซ็นเตอร์ จากัด *

ลักษณะธุรกิจ
ผลิตและรับจ้างผลิตเหล็กแปรรู ป
ผลิตและจาหน่ายเหล็กแปรรู ป

พันบาท
ทุนชาระแล้ว
2558
2557
20,000
10,000

20,000
20,000

* บริ ษทั ย่อยดังกล่าวเริ่ มดาเนินธุรกิจใหม่ในไตรมาส 3 ปี 2558 (เดิมชื่อบริ ษทั เอเซียเมทัลแฟบบริ เคชัน่ จากัด)

สัดส่ วนการถือหุน้ ทางตรงและ
ทางอ้อมของบริ ษทั (ร้อยละ)
2558
2557
100.00
100.00

100.00
55.00
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บริษทั เอเซีย เมทัล จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2558
ในเดือนตุลาคม 2558 บริ ษทั ซื้ อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย คือ บริ ษทั แกรนด์ เอเซี ย สตีล โพรเซสซิ่ ง เซ็นเตอร์ จากัด จากผูถ้ ือหุ ้น
เดิมสัดส่ วนร้อยละ 45 ตามมูลค่าตามบัญชีสุทธิ จานวนเงิน 2.6 ล้านบาท ทาให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั มีเงินลงทุนใน
บริ ษทั ย่อยดังกล่าวในสัดส่วนร้อยละ 100
ในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั แกรนด์ เอเซี ย สตีล โพรเซสซิ่ ง เซ็นเตอร์ จากัด ครั้งที่ 1/2558 และ ครั้งที่ 2/2558 เมื่อ
วันที่ 2 สิ งหาคม 2558 และวันที่ 22 สิ งหาคม 2558 ตามลาดับ ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิให้ลดทุนจดทะเบียน โดยลดหุ ้นสามัญจานวน
ทั้งสิ้น 200,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 100 บาทเป็ นจานวนเงินรวม 20 ล้านบาท โดยมีการเรี ยกชาระร้อยละ 50 เป็ นจานวนเงิน
10 ล้านบาท การลดทุนดังกล่าวเพื่อลดขาดทุนสะสมของบริ ษทั ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 โดยบริ ษทั ย่อยดังกล่าวจดทะเบียนลด
ทุนกับกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2558
ข) บริ ษทั นางบการเงินของบริ ษทั ย่อยมารวมในการจัดทางบการเงินรวมตั้งแต่วนั ที่บริ ษทั มีอานาจในการควบคุมบริ ษทั ย่อย
จนถึงวันที่บริ ษทั สิ้นสุดการควบคุมบริ ษทั ย่อยนั้น
ค) งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้จดั ทาขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สาคัญเช่นเดียวกันกับของบริ ษทั
ง) ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสาคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว
จ) ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม คือ จานวนกาไรหรื อขาดทุน และสิ นทรัพย์สุทธิ ของบริ ษทั ย่อยส่ วนที่ไม่ได้
เป็ นของบริ ษทั ซึ่งแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในส่วนของกาไรหรื อขาดทุนรวม และส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นในงบแสดงฐานะ
การเงินรวม
2.3 บริ ษทั จัดทางบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตามวิธีราคาทุน
3.

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่ มมีผลบังคับในปี บัญชีปัจจุบนั และที่จะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียดดังนี้
ก.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่ มมีผลบังคับใช้ในปี ปั จจุบนั

บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2557) และฉบับใหม่ที่ออกโดยสภาวิชาชีพ
บัญชี ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 มาถือปฏิ บตั ิ มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ นดังกล่าวได้รับการปรั บปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเที ยมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นระหว่าง
ประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งถ้อยคาและคาศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิ บตั ิทางการบัญชี กบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน
อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามที่กล่าวข้างต้นบางฉบับมีการเปลี่ยนแปลงหลักการสาคัญ ซึ่ งประกอบด้วย
มาตรฐานดังต่อไปนี้
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บริษทั เอเซีย เมทัล จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2558
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2557)

ผลประโยชน์ของพนักงาน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 10
ฉบับที่ 11
ฉบับที่ 12
ฉบับที่ 13

งบการเงินรวม
การร่ วมการงาน
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสี ยในกิจการอื่น
การวัดมูลค่ายุติธรรม

มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินของบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อย
ข.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับในอนาคต

ในระหว่างปี ปั จจุบัน สภาวิชาชี พบัญชี ได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับปรั บปรุ ง (ปรั บปรุ ง 2558) และ
ฉบับใหม่ รวมถึงแนวปฏิบตั ิทางบัญชี จานวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อ
หลังวันที่ 1 มกราคม ในปี ดังต่อไปนี้
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2558)

เรื่อง

ปี ทีม่ ผี ลบังคับใช้

การนาเสนองบการเงิน
สิ นค้าคงเหลือ
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการ
ทางบัญชีและข้อผิดพลาด
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
สัญญาก่อสร้าง
ภาษีเงินได้
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์ของพนักงาน
การบัญชีสาหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและ
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ
ต้นทุนการกูย้ มื

2559
2559
2559
2559
2559
2559
2559
2559
2559
2559
2559
2559
2559
2559
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บริษทั เอเซีย เมทัล จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2558
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2
(ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3
(ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4
(ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5
(ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6
(ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8
(ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10
(ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11
(ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12

เรื่อง

ปี ทีม่ ผี ลบังคับใช้

การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการที่
เกี่ยวข้องกัน
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อ
ออกจากงาน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ
ที่เงินเฟ้ อรุ นแรง
กาไรต่อหุน้
งบการเงินระหว่างกาล
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และ
สิ นทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เกษตรกรรม
การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์

2559

การรวมธุรกิจ

2559

สัญญาประกันภัย

2559

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพือ่ ขายและการ
ดาเนินงานที่ยกเลิก
การสารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่

2559

ส่วนงานดาเนินงาน

2559

งบการเงินรวม

2559

การร่ วมการงาน

2559

การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสี ยในกิจการอื่น

2559

2559
2559
2559
2559
2559
2559
2559
2559
2559
2559
2559
2559

2559
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บริษทั เอเซีย เมทัล จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2558
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
(ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่อง

ปี ทีม่ ผี ลบังคับใช้

การวัดมูลค่ายุติธรรม

2559

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณี ที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง
อย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดาเนินงาน
สัญญาเช่าดาเนินงาน-สิ่ งจูงใจที่ให้แก่ผเู ้ ช่า

2559

ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษี
ของกิจการหรื อของผูถ้ ือหุน้
การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทาขึ้นตามรู ปแบบ
กฎหมาย
การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ

2559

รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ การโฆษณา

2559

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน-ต้นทุนเว็บไซต์

2559

การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้ อถอน
การบูรณะ และหนี้สินที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่า
หรื อไม่
สิ ทธิในส่วนได้เสี ยจากกองทุนรื้ อถอน การบูรณะ
และการปรับปรุ งสภาพแวดล้อม
การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง การรายงานทาง
การเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้ อรุ นแรง
งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า

2559

ข้อตกลงสัมปทานบริ การ

2559

โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า

2559

ข้อจากัดสิ นทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์

2559

2559

2559
2559

2559
2559
2559

2559
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บริษทั เอเซีย เมทัล จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2558
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 14 (ปรับปรุ ง 2558)

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 21

เรื่อง

ปี ทีม่ ผี ลบังคับใช้

ข้อกาหนดเงินทุนขั้นต่าและปฏิสมั พันธ์ของรายการ
เหล่านี้ สาหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19
(ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
สัญญาสาหรับการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์

2559

การจ่ายสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ

2559

การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า

2559

ต้นทุนการเปิ ดหน้าดินในช่วงการผลิตสาหรับ
เหมืองผิวดิน
เงินที่นาส่งรัฐ

2559
2559

บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ประเมินในเบื้ องต้นถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่องบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ จากการถือ
ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่เหล่านี้ ซึ่ งคาดว่าไม่มีผลกระทบที่มีสาระสาคัญต่องบการเงิน
ในงวดที่ถือปฏิบตั ิ
4.

นโยบำยกำรบัญชีทสี่ ำคัญ

เกณฑ์ ในการจัดทางบการเงินรวม
งบการเงินรวมประกอบด้วย งบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
การรวมธุรกิจ
บริ ษทั บันทึกบัญชีสาหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซ้ือ ยกเว้นในกรณี ที่เป็ นการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
การควบคุม หมายถึง อานาจในการกาหนดนโยบายทางการเงินและการดาเนินงานของกิจการเพื่อให้ได้มาซึ่ งประโยชน์จากกิจกรรม
ของกิจการนั้น ในการพิจารณาอานาจในการควบคุม กิจการต้องนาสิ ทธิ ในการออกเสี ยงที่เป็ นไปได้และสามารถใช้สิทธิ ได้มารวม
ในการพิจารณา วันที่ซ้ือกิจการคือวันที่มีการโอนอานาจในการควบคุมนั้นไปยังผูซ้ ้ือ การกาหนดวันที่ซ้ื อกิจการและการโอนอานาจ
ควบคุมจากฝ่ ายหนึ่งไปอีกฝ่ ายหนึ่งต้องใช้ดุลยพินิจเข้ามาเกี่ยวข้อง
บริ ษทั บันทึ กบัญชีการรวมธุ รกิ จโดยใช้วิธีการซื้ อ สิ่ งตอบแทนที่ โอนให้สาหรับการซื้ อบริ ษทั ย่อยต้องวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมของ
สิ นทรัพย์ที่ผูซ้ ้ื อโอนให้และหนี้ สินที่ ก่อขึ้นและส่ วนได้เสี ยในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นที่ ออกโดยกลุ่มบริ ษทั รวมถึงมูลค่ายุติธรรมของ
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สิ นทรัพย์ หรื อหนี้ สินที่ คาดว่าจะต้องจ่ายชาระ ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้ อจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิ ดขึ้น และวัดมูลค่าเริ่ มแรก
ของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ ได้มาที่ ระบุได้และหนี้ สินที่ อาจจะเกิดขึ้นในการรวมธุ รกิ จด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ ซ้ื อ ในการรวม
ธุรกิ จแต่ละครั้งบริ ษทั วัดมูลค่าของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมในผูถ้ ูกซื้ อด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อมูลค่าของสิ นทรัพย์สุทธิ ที่
ระบุได้ของผูถ้ ูกซื้อตามสัดส่วนของหุน้ ที่ถือ
ในกรณี ที่มูลค่าสิ่ งตอบแทนที่โอนให้ และมูลค่าส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมในผูถ้ ูกซื้อ และมูลค่ายุติธรรม ณ วันซื้อธุรกิจของ
ส่วนได้เสี ยในส่วนของผูถ้ ือหุ ้นของผูถ้ ูกซื้ อที่ผซู ้ ้ื อถืออยูก่ ่อนการรวมธุรกิจมากกว่ามูลค่าสุ ทธิ ณ วันที่ซ้ื อของสิ นทรัพย์ที่ได้มาที่
ระบุได้และหนี้ สินที่ รับมา บริ ษทั จะรับรู ้เป็ นค่าความนิ ยม หากมูลค่าสิ่ งตอบแทนที่ โอนให้ และมูลค่าส่ วนได้เสี ยที่ ไม่มีอานาจ
ควบคุมในผูถ้ ูกซื้ อ และมูลค่ายุติธรรม ณ วันซื้ อธุรกิ จของส่ วนได้เสี ยในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นของผูถ้ ูกซื้ อที่ผูซ้ ้ื อถืออยู่ก่อนการรวม
ธุรกิจน้อยกว่ามูลค่าราคายุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิของบริ ษทั ย่อยเนื่ องจากมีการต่อรองราคาซื้ อ บริ ษทั จะรับรู ้ส่วนต่างโดยตรง
ไปยังกาไรหรื อขาดทุน
เงินลงทุนในบริ ษัทย่ อย
บริ ษทั ย่อยเป็ นกิจการที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมของกลุ่มบริ ษทั การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มบริ ษทั เปิ ดรับหรื อมีสิทธิ ในผลตอบแทน
ผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับกิ จการนั้นและมีความสามารถในการใช้อานาจเหนื อกิ จการนั้นทาให้เกิดผลกระทบต่อจานวนเงิ น
ผลตอบแทนของกลุ่มบริ ษทั งบการเงิ นของบริ ษทั ย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงิ นรวม นับแต่วนั ที่ มีการควบคุ มจนถึ งวันที่ การ
ควบคุมสิ้นสุดลง
ผลขาดทุนในบริ ษทั ย่อยจะถูกปั นส่วนไปยังส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมแม้วา่ การปั นส่ วนดังกล่าวจะทาให้ส่วนได้เสี ยที่ไม่มี
อานาจควบคุมมียอดคงเหลือติดลบก็ตาม
การสูญเสี ยอานาจควบคุม
เมื่ อมีการสู ญเสี ยอานาจควบคุม บริ ษทั ตัดรายการสิ นทรัพย์และหนี้ สินในบริ ษทั ย่อย ส่ วนได้เสี ยที่ ไม่มีอานาจควบคุมและ
ส่ วนประกอบอื่นในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นที่ เกี่ ยวข้องกับบริ ษทั ย่อยนั้น กาไรหรื อขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการสู ญเสี ยอานาจควบคุมใน
บริ ษทั ย่อยรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน ส่วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อยเดิม หากยังคงเหลืออยูใ่ ห้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่สูญเสี ย
อานาจควบคุม และจัดประเภทเงินลงทุนเป็ นเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยหรื อเป็ นเงินลงทุนเผื่อขาย ขึ้นอยูก่ บั ระดับของอิทธิ พลที่
คงเหลืออยู่
เงิ นลงทุนในบริ ษัทร่ วม
บริ ษทั ร่ วมเป็ นกิจการที่บริ ษทั มีอิทธิ พลอย่างมีนยั สาคัญโดยมีอานาจเข้าไปมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจเกี่ยวกับนโยบายทาง
การเงินและการดาเนิ นงานแต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมนโยบายดังกล่าว
เงินตราต่ างประเทศ
รายการบัญชีที่เป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
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สิ นทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นตัวเงินและเป็ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั รา
แลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กาไรหรื อขาดทุนจากการแปลงค่าจะบันทึกในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สิ นทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็ นตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เป็ นเงินตราต่างประเทศและบันทึกตามเกณฑ์ราคาทุนเดิม แปลงค่า
เป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ได้แก่ เงินสดในมือ เงินสดระหว่างทาง เช็คระหว่างทาง และเงินฝากธนาคารทุกประเภท และ
เงินฝากประจาและเงินลงทุนชัว่ คราวที่ มีวนั ครบกาหนดไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มา ยกเว้นเงิ นฝากธนาคารที่ติดภาระค้ า
ประกัน
ลูกหนี้การค้ าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หกั ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ
จากลูกหนี้ที่คาดว่าจะเรี ยกเก็บเงินไม่ได้ โดยพิจารณาและวิเคราะห์สถานะของลูกหนี้แต่ละรายประกอบ ลูกหนี้ จะถูกตัดจาหน่าย
บัญชีเมื่อทราบว่าเป็ นหนี้สูญ
สินค้ าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรื อมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ากว่า ราคาทุนของสิ นค้าคานวณโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วง
น้ าหนัก ราคาทุ นประกอบด้วยต้นทุ นในการซื้ อสิ นค้าและค่าใช้จ่ายทางตรงที่ เกี่ ยวข้องกับการซื้ อสิ นค้า เช่ น ค่าอากรขาเข้า
ค่าขนส่ ง หักด้วยส่ วนลดและเงิ นที่ได้รับคืนจากการซื้ อ ราคาทุนของสิ นค้าสาเร็ จรู ปและงานระหว่างทาประกอบด้วยค่าวัตถุดิบ
ค่าแรงทางตรง ค่าใช้จ่ายอื่นทางตรงและค่าใช้จ่ายในการผลิตซึ่งปั นส่วนตามเกณฑ์การดาเนินงานตามปกติ
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็ นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดาเนินธุรกิจปกติหกั ด้วยประมาณการต้นทุนที่จะผลิตให้เสร็ จและ
ต้นทุนที่จาเป็ นต้องจ่ายไปเพื่อให้ขายสิ นค้านั้นได้
เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริ ษัทย่ อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการ บันทึกบัญชีโดยใช้วธิ ีราคาทุนหักด้วยค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
เงิ นลงทุนในบริ ษัทร่ วม
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมแสดงในงบการเงินรวมโดยใช้วิธีส่วนได้เสี ย และแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใช้วิธีราคาทุนหัก
ค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
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เงินลงทุนในตราสารหนีแ้ ละตราสารทุนอื่น
ตราสารหนี้และตราสารทุนซึ่ งเป็ นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดซึ่ งถือไว้เพื่อค้าจัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์หมุนเวียนและ
แสดงในมูลค่ายุติธรรม กาไรหรื อขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพย์ได้บนั ทึกในกาไรหรื อขาดทุน
ตราสารหนี้ซ่ ึงบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ตั้งใจและสามารถถือจนครบกาหนด จัดประเภทเป็ นเงินลงทุนที่ถือจนครบกาหนดและแสดง
ในราคาทุนตัดจาหน่ ายหักด้วยค่าเผื่อการด้อยค่า ผลต่างระหว่างราคาทุนที่ ซ้ื อมากับมูลค่าไถ่ถอนของตราสารหนี้จะถูกตัดจ่าย
โดยวิธีอตั ราดอกเบี้ ยที่ แท้จริ งตลอดอายุของตราสารหนี้ ที่เหลือ
ตราสารหนี้ และตราสารทุนซึ่ งเป็ นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด นอกเหนื อจากที่ถือไว้เพื่อค้าหรื อตั้งใจถือไว้จนครบ
กาหนดจัดประเภทเป็ นเงินลงทุนเผื่อขาย ภายหลังการรับรู ้มูลค่าในครั้งแรก เงิ นลงทุนเผื่อขายแสดงในมูลค่ายุติธรรม และการ
เปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่ผลขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกโดยตรงในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น ส่ วนผลขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู ้ในกาไร
หรื อขาดทุน เมื่อมีการจาหน่ายเงินลงทุนจะรับรู ้ผลกาไรหรื อขาดทุนที่เคยบันทึกในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นโดยตรงเข้าในกาไรหรื อ
ขาดทุน ในกรณี ที่เป็ นเงินลงทุนประเภทที่มีดอกเบี้ยจะบันทึกดอกเบี้ยในกาไรหรื อขาดทุนโดยวิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่ งไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดแสดงในราคาทุนหักด้วยค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
มูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิ นสาหรับหลักทรัพย์เพื่อค้าและหลักทรัพย์เผื่อขายจะใช้ราคาเสนอซื้ อ ณ วันที่รายงาน
การจาหน่ ายเงินลงทุน
เมื่อมีการจาหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจานวนเงินสุทธิที่ได้รับและมูลค่าตามบัญชี รวมถึงผลกาไรหรื อขาดทุนจากการตีราคา
หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องที่เคยบันทึกในส่วนของผูถ้ ือหุน้ จะถูกบันทึกในกาไรหรื อขาดทุน
ในกรณี ที่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย จาหน่ายเงินลงทุนที่ถืออยูเ่ พียงบางส่วน การคานวณต้นทุนสาหรับเงินลงทุนที่จาหน่ายไปและเงิน
ลงทุนที่ยงั ถืออยูใ่ ช้วธิ ีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
อสังหาริมทรัพย์ เพือ่ การลงทุน
บริ ษทั บันทึ กมูลค่าเริ่ มแรกของอสังหาริ มทรั พย์เพื่อการลงทุนในราคาทุนซึ่ งรวมต้นทุนการทารายการ หลังจากนั้น บริ ษทั จะ
บันทึกอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
ค่าเสื่ อมราคาของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนคานวณจากราคาทุนโดยวิธีเ ส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 20 ปี
ค่าเสื่ อมราคาของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนจะถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรื อขาดทุน
ไม่มีการคิดค่าเสื่ อมราคาสาหรับที่ดินในส่วนอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
บริ ษทั รับรู ้ผลต่างระหว่างจานวนเงินที่ได้รับสุทธิจากการจาหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ในส่วนของกาไรหรื อขาดทุนใน
งวดที่ตดั รายการอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี
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ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
ที่ดิน แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมที่ ข้ ึนอยู่กบั ราคาประเมินโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระ โดยจะมีการประเมินทุก ห้าปี สาหรับอาคาร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์ รับรู ้เมื่อเริ่ มแรกตามราคาทุนหักด้วยค่าเสื่ อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
การเพิม่ ขึ้นของราคาตามบัญชีที่เป็ นผลมาจากการตีราคาใหม่ของที่ดินจะแสดงเป็ นส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินแสดงอยูใ่ นส่ วน
ของผูถ้ ือหุน้ การลดลงในมูลค่าของที่ดินที่เคยมีการตีราคาเพิ่มจะนาไปหัก ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินได้ไม่เกินจานวนซึ่ งเคย
ตีราคาเพิ่มของที่ดินชนิดเดียวกัน สาหรับส่วนที่เกินกว่านั้นจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายทันทีในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
ในกรณี ที่ราคาตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนซึ่งคานวณจากมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะเกิดในอนาคต
จากการใช้สินทรัพย์อย่างต่อเนื่ อง หรื อจานวนที่จะได้รับจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์หักด้วยต้นทุนจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์น้ นั
แล้วแต่จานวนใดจะสูงกว่า ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
ค่าเสื่ อมราคาคานวณโดยวิธีเส้นตรง เพื่อลดราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์แต่ละชนิ ด ตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของ
สิ นทรัพย์ดงั ต่อไปนี้ ยกเว้นที่ดินซึ่งมีอายุการให้ประโยชน์ไม่จากัด
อาคารและส่วนปรับปรุ งสิ่ งปลูกสร้าง
เครื่ องจักรและอุปกรณ์โรงงาน
ยานพาหนะ
เครื่ องตกแต่ง และเครื่ องใช้สานักงาน

20
5, 10
5
5

ปี
ปี
ปี
ปี

กาไรขาดทุ นจากการขายที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์กาหนดขึ้ นจากราคาตามบัญชี และได้รวมอยู่ในการคานวณกาไรจากการ
ดาเนินงาน
การด้ อยค่ าของสินทรัพย์
ยอดสิ นทรั พย์คงเหลื อตามบัญชี ของบริ ษทั ได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่ ในงบแสดงฐานะการเงิ นว่า มี ขอ้ บ่ งชี้ เรื่ องการด้อยค่า
หรื อไม่ ในกรณี ที่มีขอ้ บ่งชี้จะทาการประมาณมูลค่าสิ นทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน
การรับรู ้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ หรื อมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดสู งกว่า
มูลค่าที่จะได้รับคืนขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
การคานวณมูลค่ าที่ คาดว่ าจะได้ รับคืน
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์อื่น หมายถึงราคาขายสุทธิของสิ นทรัพย์ หรื อมูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์แล้วแต่มูลค่าใด
จะสู งกว่าในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์จะประมาณจากกระแสเงิ นสดที่ จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็ นมูลค่า
ปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดก่อนคานึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปั จจุบนั ซึ่งแปรไปตามเวลาและความ
เสี่ ยงที่ มีต่อสิ นทรัพย์ สาหรับสิ นทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิ ดกระแสเงิ นสดรับโดยอิสระจากสิ นทรัพย์อื่นให้พิจารณามูลค่าที่ คาดว่าจะ
ได้รับคืนให้สอดคล้องกับหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์น้ นั มีความเกี่ยวข้องด้วย
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การกลับรายการด้อยค่า
บริ ษทั จะกลับรายการบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าเพียงเพื่อให้มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่า
เสื่ อมราคาหรื อค่าตัดจาหน่าย เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน
เจ้ าหนี้การค้ าและเจ้ าหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงในราคาทุน

ผลประโยชน์ ของพนักงาน
ผลประโยชน์ ระยะสั้นของพนักงาน
บริ ษทั รับรู ้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
บริ ษทั และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริ ษทั จ่ายสมทบให้
เป็ นรายเดื อน สิ นทรัพย์ของกองทุนสารองเลี้ยงชี พได้แยกออกจากสิ นทรัพย์ของบริ ษทั เงิ นที่ บริ ษทั จ่ายสมทบกองทุนสารอง
เลี้ยงชีพบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในปี ที่เกิดรายการ
โครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงาน
บริ ษทั มีภาระสาหรับเงินชดเชยที่ ตอ้ งจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน และตามโครงการผลตอบแทน
พนักงานอื่นๆ ซึ่งบริ ษทั ถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสาหรับพนักงาน
บริ ษทั คานวณหนี้สินโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานโดยใช้วธิ ีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit
Method) โดยผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระได้ทาการประเมินหนี้สินดังกล่าวอย่างสม่าเสมอ วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้พิจารณาว่า
การบริ การในแต่ละงวดก่อให้เกิดสิ ทธิ ในการได้รับผลประโยชน์เพิ่มขึ้น และวัดมูลค่าแต่ละหน่วยแยกจากกันเพื่อรวมเป็ นภาระ
ผูกพันงวดสุ ดท้าย ต้นทุนบริ การในอดี ตรับรู ้ตามวิธีเส้นตรงตลอดช่วงอายุงานเฉลี่ยจนกว่าผลประโยชน์ที่ปรับเปลี่ยนนั้นจะตก
เป็ นสิ ทธิขาดของพนักงาน กิจการต้องรับรู ้กาไรขาดทุนจากการลดขนาดโครงการลงและการชาระผลประโยชน์ของโครงการเมื่อ
มีการลดขนาดโครงการลงและการชาระผลประโยชน์เกิดขึ้น
ผลกาไรหรื อขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย (Actuarial gains and losses) สาหรับโครงการผลประโยชน์
หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่ นของพนักงานที่ เกิ ดจากการปรับปรุ งและเปลี่ ยนแปลงข้อสมมุติฐานรับรู ้เป็ น
รายการในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่ นในรอบระยะเวลาบัญชี ที่เกิ ดขึ้น หนี้ สินโครงการผลประโยชน์ พนักงานวัดค่าโดย วิธีคิด
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ส่ วนลดมูลค่าปั จ จุ บันของประมาณการกระแสเงิ นสดในอนาคตโดยใช้อตั ราส่ วนลดซึ่ งใกล้เคี ยงกับอัตราผลตอบแทนของ
พันธบัตรรัฐบาล
ประมาณการหนี้สิน
ประมาณการหนี้ สิ นจะรั บรู ้ ก็ต่อเมื่ อ บริ ษทั มี ภาระผูกพันในปั จจุ บันตามกฎหมายหรื อตามข้อตกลงที่ จัดทาไว้ อันเป็ นผลสื บ
เนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซึ่ งการชาระภาระผูกพันนั้นมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ จะส่ งผลให้บริ ษทั ต้องสู ญเสี ยทรัพยากร
ออกไป และสามารถประมาณการจานวนที่ ตอ้ งจ่ ายได้อย่างน่ าเชื่ อถื อ ประมาณการหนี้ สิ นจะไม่รั บรู ้ ส าหรั บขาดทุ นจากการ
ดาเนินงานในอนาคต
ในกรณี ที่มีภาระผูกพันที่คล้ายคลึงกันหลายรายการ กิจการกาหนดความน่าจะเป็ นที่กิจการจะสู ญเสี ยทรัพยากรเพื่อจ่ายชาระภาระ
ผูกพันเหล่านั้น โดยพิจารณาจากความน่าจะเป็ นโดยรวมของภาระผูกพันทั้งประเภท แม้วา่ ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะ
สูญเสี ยทรัพยากรเพื่อชาระภาระผูกพันบางรายการที่จดั อยูใ่ นประเภทเดียวกันจะมีระดับต่า
กิจการจะวัดมูลค่าของจานวนประมาณการหนี้ สิน โดยใช้มูลค่าปั จจุบนั ของรายจ่ายที่คาดว่าจะต้องนามาจ่ายชาระภาระผูกพัน โดย
ใช้อตั ราก่อนภาษีซ่ ึงสะท้อนถึงการประเมินสถานการณ์ตลาดในปั จจุบนั ของมูลค่าของเงินตามเวลาและความเสี่ ยงเฉพาะของหนี้ สิน
ที่กาลังพิจารณาอยู่ การเพิ่มขึ้นของประมาณการหนี้สินเนื่องจากมูลค่าของเงินตามเวลาจะรับรู ้เป็ นดอกเบี้ยจ่าย
สัญญาเช่ าระยะยาว
กรณี ที่บริ ษัทและบริ ษัทย่ อยเป็ นผู้เช่ า
สัญญาเช่าอาคาร และอุปกรณ์ที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่าถือเป็ นสัญญาเช่า
การเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนตามมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่เช่าหรื อมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ ของจานวน
เงินที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ากว่า โดยจานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายจะปั นส่วนระหว่างหนี้สินและค่าใช้จ่ายทางการเงิน
เพื่อให้ได้อตั ราดอกเบี้ยคงที่ต่อหนี้สินคงค้างอยู่ ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็ นหนี้ สินระยะยาว
ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จตลอดอายุของสัญญาเช่า สิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่ อม
ราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์น้ นั
สัญญาเช่ าสิ นทรั พย์โดยที่ ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ตกอยู่กับผูใ้ ห้เ ช่ าจะจัดเป็ นสัญญาเช่ า
ดาเนินงาน เงินทั้งหมดที่ตอ้ งจ่ายภายใต้สญ
ั ญาเช่าดาเนินงานจะบันทึกในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จโดยใช้วธิ ีเส้นตรงตลอดอายุของ
สัญญาเช่านั้น
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเช่าดาเนิ นงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เบี้ยปรับที่ตอ้ งจ่ายให้แก่ผูใ้ ห้เช่า จะบันทึกเป็ น
ค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกนั้นเกิดขึ้น
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กรณี ที่บริ ษัทและบริ ษัทย่ อยเป็ นผู้ให้ เช่ า
สิ นทรัพย์ที่ให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าดาเนิ นงานแสดงรวมอยูใ่ นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ในงบแสดงฐานะทางการเงิน และตัดค่า
เสื่ อมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์เช่นเดี ยวกับสิ นทรัพย์ถาวรที่มีลกั ษณะเหมือนกัน รายได้ค่าเช่ารับรู ้โดยวิธี
เส้นตรงตามระยะเวลาการให้เช่า
สัญญาเช่าสิ นทรัพย์โดยที่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้มีการโอนความเสี่ ยงและผลประโยชน์ของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ไปให้กบั
ผูเ้ ช่าจะจัดเป็ นสัญญาเช่าการเงิ น และสิ นทรัพย์ที่ถือไว้ภายใต้สัญญาเช่าการเงิ นจะบันทึ กในงบแสดงฐานะการเงิ นเป็ นลูกหนี้
ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
รายได้จากการขายที่ บนั ทึก ณ วันเริ่ มต้นของสัญญาเช่าการเงินของผูใ้ ห้เช่าใช้ราคายุติธรรมของทรัพย์สินหรื อราคาที่ต่ากว่าของ
มูลค่าปั จจุบนั ของผลรวมของจานวนขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าแก่ผใู ้ ห้เช่าซึ่ งการคานวณมูลค่าปั จจุบนั นี้ ใช้อตั ราดอกเบี้ยทาง
การค้าที่เหมาะสม ต้นทุนขายของสัญญาเช่าการเงิน บันทึกเป็ นต้นทุน ณ วันที่เริ่ มสัญญาเช่า โดยใช้ราคาทุนของสิ นทรัพย์ที่ให้เช่า
หรื อใช้ราคาตามบัญชี ถ้าราคาตามบัญชีต่างจากราคาทุนผลต่างระหว่างรายได้จากการขายและต้นทุนขาย บันทึกเป็ นกาไรจากการ
ขายซึ่งจะรับรู ้ตามนโยบายการบัญชีที่กลุ่มบริ ษทั ใช้รับรู ้การขายตามปกติ
การวัดมูลค่ ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่ คาดว่าจะได้รับจากจากการขายสิ นทรัพย์หรื อเป็ นราคาที่ จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้ สินให้ผูอ้ ื่นโดย
รายการดังกล่าวเป็ นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ ้ื อและผูข้ าย (ผูร้ ่ วมในตลาด) ณ วันที่วดั มูลค่า บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
ใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่
เกี่ ยวข้องกาหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มีตลาดที่ มีสภาพคล่องสาหรับสิ นทรั พย์หรื อหนี้ สินที่ มี
ลักษณะเดียวกันหรื อไม่สามารถหาราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะประมาณมูลค่ายุติธรรม
โดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์
หรื อหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
ลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วดั มูลค่าและเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินในงบการเงินออกเป็ นสามระดับตาม
ประเภทของข้อมูลที่นามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1

ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซื้อขายของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

ระดับ 2

ใช้ขอ้ มูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สิน ไม่วา่ จะเป็ นข้อมูลทางตรงหรื อทางอ้อม

ระดับ 3

ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะประเมินความจาเป็ นในการโอนรายการระหว่างลาดับชั้นของมูลค่า
ยุติธรรมสาหรับสิ นทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจา
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การใช้ ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีทสี่ าคัญ
ในการจัดทางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่ องที่มี
ความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ ส่งผลกระทบต่อจานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่
แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากจานวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการ
ที่สาคัญมีดงั นี้
ค่ าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญของลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่น
ในการประมาณค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญของลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการผล
ขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้ แต่ละราย โดยคานึ งถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่
เป็ นอยูใ่ นขณะนั้น เป็ นต้น
อาคารและอุปกรณ์ และค่ าเสื่ อมราคา
ในการคานวณค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องทาการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อ
เลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่ หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหาก
คาดว่ามูลค่าที่ คาดว่าจะได้รับคืนต่ ากว่ามูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์น้ นั ในการนี้ ฝ่ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่ เกี่ ยวข้องกับ
การคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
สิ นทรั พย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่
ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ วา่ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะมีกาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผล
แตกต่างชัว่ คราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ ฝ่ายบริ หารจาเป็ นต้องประมาณการว่าบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยควรรับรู ้จานวนสิ นทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็ นจานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจานวนกาไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
การรั บรู้ และการตัดรายการสิ นทรั พย์ และหนีส้ ิ น
ในการพิจารณาการรับรู ้หรื อการตัดรายการสิ นทรัพย์และหนี้ สิน ฝ่ ายบริ หารต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่าบริ ษทั ได้โอนหรื อรับ
โอนความเสี่ ยงและผลประโยชน์ในสิ นทรัพย์และหนี้ สินดังกล่าวแล้วหรื อไม่ โดยใช้ดุลยพินิจบนพื้นฐานของข้อมูลที่ ดีที่สุดที่รับรู ้ได้
ในสภาวะปั จจุบนั
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สัญญาเช่ า
ในการพิ จารณาประเภทของสั ญญาเช่ าว่าเป็ นสั ญญาเช่ าด าเนิ นงานหรื อสั ญญาเช่ าทางการเงิ น ฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุ ลยพิ นิ จใน
การประเมินเงื่ อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้โอนหรื อรับโอนความเสี่ ยงและผลประโยชน์
ในสิ นทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรื อไม่
ผลประโยชน์ พนักงาน
หนี้ สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ซึ่ งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ใน
การประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงิ นเดือนในอนาคต อัตราการเปลี่ยนแปลงในจานวนพนักงาน อัตราการลาออกและ
อัตราการมรณะ เป็ นต้น
รายได้
รายได้ที่รับรู ้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรื อภาษีขายอื่นๆ และแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า
การขายสิ นค้ า
รายได้จากการขายสิ นค้าจะรับรู ้ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเมื่อได้โอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนที่เป็ นสาระสาคัญของความเป็ น
เจ้าของสิ นค้าที่มีนยั สาคัญไปให้กบั ผูซ้ ้ื อแล้ว และจะไม่รับรู ้รายได้ถา้ ฝ่ ายบริ หารยังมีการควบคุมหรื อบริ หารสิ นค้าที่ขายไปแล้ว
นั้นหรื อมีความไม่แน่นอนที่มีนยั สาคัญในการได้รับประโยชน์จากรายการบัญชีน้ นั หรื อไม่อาจวัดมูลค่าของจานวนรายได้และ
ต้นทุนที่เกิดขึ้นได้อย่างน่าเชื่อถือ หรื อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่จะต้องรับคืนสิ นค้า
การให้ บริ การ
รายได้จากการให้บริ การรับรู ้เมื่อมีการให้บริ การ
ดอกเบีย้ รั บ
ดอกเบี้ยรับบันทึกในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จตามเกณฑ์คงค้าง
รายได้ อื่น
รายได้อื่นจะรับรู ้ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จตามเกณฑ์คงค้าง
เงินปั นผลรั บ
เงินปั นผลรับถือเป็ นรายได้เมื่อบริ ษทั มีสิทธิในการรับเงินปั นผล
ค่ าใช้ จ่าย
สัญญาเช่ าดาเนินงาน
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รายจ่ายภายใต้สญ
ั ญาเช่าดาเนินงานบันทึกในกาไรหรื อขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่าประโยชน์ที่ได้รับตามสัญญาเช่าจะ
รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนเป็ นส่วนหนึ่งของค่าเช่าทั้งสิ้นตามสัญญา
ต้ นทุนทางการเงิน
ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายในทานองเดียวกันบันทึกในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จในงวดที่ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ้น ยกเว้นในกรณี ที่มี
การบันทึ กเป็ นต้นทุนส่ วนหนึ่ งของสิ นทรัพย์ อันเป็ นผลมาจากการใช้เวลายาวนานในการจัดหาก่อสร้าง หรื อการผลิตสิ นทรัพย์
ดังกล่าวก่ อนที่ จะนามาใช้เองหรื อเพื่อขาย ดอกเบี้ ยซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของค่างวดตามสัญญาเช่ าการเงิ นบันทึ กในงบกาไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็ จ โดยใช้วธิ ีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนั ตามจานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้แก่หน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคานวณจากกาไร
ทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์และหนี้ สิน ณ
วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อตั ราภาษีที่มีผลบังคับใช้อยู่ หรื อ ที่คาดได้
ค่อนข้างแน่วา่ จะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน และคาดว่าอัตราภาษีดงั กล่าวจะนาไปใช้เมื่อสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้
รอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์ หรื อหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีได้มีการจ่ายชาระ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยรับรู ้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวที่ตอ้ งเสี ยภาษีทุกรายการ แต่รับรู ้สินทรัพย์ภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชีสาหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ในจานวนเท่าที่มีความเป็ นไป
ได้ค่อนข้างแน่ ที่กลุ่มบริ ษทั จะมีกาไรทางภาษี ในอนาคตเพียงพอที่ จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ ใช้หักภาษี และผล
ขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้น้ นั
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้ นรอบระยะเวลารายงานและจะทาการ
ปรับลดมูลค่าตามบัญชีดงั กล่าว หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ บริ ษทั จะไม่มีกาไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาสิ นทรัพย์ภาษีเงิน
ได้รอการตัดบัญชีท้ งั หมดหรื อบางส่วนมาใช้ประโยชน์
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะบันทึ กหนี้ สินภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี โดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นหากภาษี ที่เกิ ดขึ้ นเกี่ ยวข้องกับ
รายการที่ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่วนของผูถ้ ือหุน้
สิ นทรั พย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี และหนี้ สินภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี จะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมื่อกลุ่มบริ ษทั มี สิทธิ ตาม
กฎหมายที่จะนาสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั มาหักกลบกับหนี้ สินภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และทั้งสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้
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รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้ที่ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกัน
โดยการเรี ยกเก็บเป็ นหน่วยภาษีเดียวกัน หรื อหน่วยภาษีต่างกันซึ่ งตั้งใจจะจ่ายหนี้ สินและสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั ด้วย
ยอดสุทธิ
กาไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้น
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ คานวณโดยการหารกาไร (ขาดทุน) สาหรับปี ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่ดว้ ยจานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ย
ถ่วงน้ าหนักที่ออกอยูใ่ นระหว่างปี
5.

รำยกำรบัญชีกบั บุคคลหรือกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน

สิ นทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ต้นทุน และค่าใช้จ่าย ส่วนหนึ่งของบริ ษทั เกิดจากรายการบัญชีกบั บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน บุคคล
หรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมของบริ ษทั หรื อสามารถควบคุมบริ ษทั ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม หรื อมีอิทธิพลอย่างเป็ นสาระสาคัญในการตัดสิ นใจด้านการเงินหรื อการดาเนินงานของบริ ษทั

ลักษณะของความสัมพันธ์กบั บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็ นดังนี้
ชื่อบริ ษทั

ประเภทธุรกิจ
ผลิตและรับจ้างผลิตเหล็กแปรรู ป
ผลิตและจาหน่ายเหล็กแปรรู ป

บริ ษทั เอส ที ซี สตีล จากัด
บริ ษทั แกรนด์ เอเซีย สตีล โพรเซสซิ่ง
เซ็นเตอร์ จากัด
บริ ษทั สางสิ นค้าผ่านแดนเวียงจันทน์ จากัด ให้บริ การระบบคลังสิ นค้าปลอดภาษีที่ด่านชายแดนสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว
ผลิตและจาหน่ายเหล็ก และเหล็กกั้นกล้าขั้นมูลฐาน
บริ ษทั เต๋ อหลง (ไทยแลนด์) จากัด

ลักษณะความสัมพันธ์
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ร่ วม

รวมทั้งเหล็กแผ่นรี ดร้อน และเหล็กโครงสร้างรู ปพรรณ
บริ ษทั ทวีโชค พาณิ ช จากัด
บริ ษทั จี สตีล จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เพิม่ สิ น สตีลเวิคส์ จากัด (มหาชน)

บริ ษทั เพิม่ สหายสตีล จากัด
บริ ษทั เพิม่ ชัย พาณิ ชย์ จากัด
บริ ษทั สตีลเซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั จี เจ สตีล จากัด (มหาชน)
บริ ษทั วิน วิน โฮลดิง้ จากัด
บุคคลที่เกี่ยวข้องอื่น

นาเข้า ส่ งออก เหล็กเส้น เหล็กแผ่น เหล็กม้วน
เหล็กรู ปพรรณ และเหล็กทุกชนิด
ผลิตและจาหน่ายเหล็กแผ่นรี ดร้อนชนิดม้วน
แปรรู ปและจาหน่าย เหล็กรี ดร้อนและรี ดเย็น เหล็กกล้า
แรงดึงสูงชุบสังกะสี เหล็กเคลือบเคมีดว้ ยไฟฟ้ า เหล็กโคร่ งคร่ าว
เพดานและผนัง แผ่นหลังคา และผนังเหล็กเคลือบสี
จาหน่ายเหล็กแผ่นรี ดเย็น
จาหน่ายเหล็ก
ผลิตและจาหน่ายเหล็กแผ่นชั้นสอง และเหล็กแผ่นวิลาส
ผลิตและจาหน่ายเหล็กแผ่นรี ดร้อนชนิดม้วน
นาเข้าและจาหน่ายเหล็ก
-

ถือหุน้ โดยญาติสนิทของกรรมการ
ผูถ้ ือหุน้ ร่ วมกัน
ถือหุน้ โดยญาติสนิทของกรรมการ

ถือหุน้ โดยญาติสนิทของกรรมการ
ถือหุน้ โดยญาติสนิทของกรรมการ
ถือหุน้ โดยญาติสนิทของกรรมการ
กรรมการร่ วมกัน
ถือหุน้ โดยญาติสนิทของกรรมการ
พนักงานบริ ษทั
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นโยบายการกาหนดราคาสาหรับแต่ละรายการอธิบายได้ดงั ต่อไปนี้
รายการ
รายได้จากการขายและการให้บริ การ
ดอกเบี้ยรับ

นโยบายการคิดราคา
ราคาใกล้เคียงกับราคาที่คิดแก่บุคคลภายนอก
อัตราใกล้เคียงกับต้นทุนการกูย้ มื เฉลี่ยของบริ ษทั
ไม่มีการคิดดอกเบี้ยสาหรับเงินให้กยู้ มื แก่พนักงานบริ ษทั
ราคาที่ตกลงร่ วมกันตามสัญญา
ราคาทุนและราคาใกล้เคียงกับราคาที่ซ้ือจากบุคคลภายนอก
ราคาใกล้เคียงกับราคาที่ซ้ือจากบุคคลภายนอก

รายได้อื่น
ซื้อสิ นค้า วัตถุดิบ และบริ การ
ซื้อสิ นทรัพย์ถาวร

รายได้และค่าใช้จ่ายที่มีสาระสาคัญที่เกิดขึ้นระหว่างบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
และ 2557 มีดงั นี้
พันบาท
งบการเงินรวม
2558
รำยได้ จำกกำรขำยและกำรให้ บริกำร
บริ ษทั แกรนด์ เอเซีย สตีล โพรเซสซิ่ง
เซ็นเตอร์ จากัด
บริ ษทั เต๋ อหลง (ไทยแลนด์) จากัด
บริ ษทั ทวีโชค พาณิ ช จากัด
รวม
ดอกเบีย้ รับและรำยได้ อนื่
บริ ษทั เอส ที ซี สตีล จากัด
บริ ษทั แกรนด์ เอเซีย สตีล โพรเซสซิ่ง
เซ็นเตอร์ จากัด
บริ ษทั ทวีโชค พาณิ ช จากัด
รวม
ซื้อสินค้ ำ วัตถุดบิ และบริกำร
บริ ษทั เอส ที ซี สตีล จากัด
บริ ษทั แกรนด์ เอเซีย สตีล โพรเซสซิ่ง
เซ็นเตอร์ จากัด
บริ ษทั เต๋ อหลง (ไทยแลนด์) จากัด
บริ ษทั ทวีโชค พาณิ ช จากัด
บริ ษทั จี สตีล จากัด (มหาชน)

2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

358,547
3,503
362,050

-

-

-

120

-

-

2,214
1,102
3,436

1,497
1,497

1,910
1,910

1,102
1,102

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

-

-

7,490

311,584
7,200
450,250

-

1,873
311,584
7,200
450,250

5,071
770,254

1,497
1,497
120
1,910
2,030
7,110
5,071
770,254
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พันบาท
งบการเงินรวม
บริ ษทั จี เจ สตีล จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เพิ่มสิ น สตีลเวิคส์ จากัด (มหาชน)
รวม
ซื้อสินทรัพย์ถำวร
บริ ษทั แกรนด์ เอเซีย สตีล โพรเซสซิ่ง
เซ็นเตอร์ จากัด

2558
76,680
845,714

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
192,258
76,680
17,085
991,778
855,077

2557
192,258
17,085
984,668

-

-

750

-

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารที่สาคัญ สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดงั นี้
พันบาท
งบการเงินรวม
2558
ค่ ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรทีส่ ำคัญ
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

2557

11,050
41
11,091

8,801
40
8,841

9,748
41
9,789

8,801
40
8,841

ยอดคงเหลือที่มีสาระสาคัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดงั นี้
พันบาท
งบการเงินรวม
2558
ลูกหนีก้ ำรค้ ำและลูกหนีอ้ นื่
ลูกหนีก้ ำรค้ ำ
บริ ษทั ทวีโชค พาณิ ช จากัด
บริ ษทั เต๋ อหลง (ไทยแลนด์) จากัด
บริ ษทั แกรนด์ เอเซีย สตีล โพรเซสซิ่ง เซ็นเตอร์
จากัด
บริ ษทั วิน วิน โฮลดิ้ง จากัด
ลูกหนีอ้ นื่
บริ ษทั เอส ที ซี สตีล จากัด

79
253,413
2,790
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

2557

440
-

79
253,413
85,614
10

440
10
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บริษทั เอเซีย เมทัล จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2558
พันบาท
งบการเงินรวม
2558
บริ ษทั แกรนด์ เอเซีย สตีล โพรเซสซิ่ง เซ็นเตอร์
จากัด
รวม
เงินให้ ก้ ยู มื ระยะสั้นและดอกเบีย้ ค้ ำงรับ
เงินให้ ก้ ยู มื ระยะสั้น
บุคคลที่เกี่ยวข้องอื่น (ไม่คิดดอกเบี้ย)
ดอกเบีย้ ค้ ำงรับ
บริ ษทั เอส ที ซี สตีล จากัด
(ดอกเบี้ยร้อยละ 4.92 ต่อปี )
รวม

เงินจ่ ำยล่ วงหน้ ำค่ ำสินค้ ำ
บริ ษทั เต๋ อหลง (ไทยแลนด์) จากัด
บริ ษทั จี สตีล จากัด (มหาชน)
รวม
เจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำและเจ้ ำหนีอ้ นื่
เจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำ
คุณเพ็ญจันทร์ ยงวงศ์ไพบูลย์
บริ ษทั เพิ่มสิ น สตีลเวิคส์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอส ที ซี สตีล จากัด
บริ ษทั แกรนด์ เอเซีย สตีล โพรเซสซิ่ง เซ็นเตอร์
จากัด
บริ ษทั เต๋ อหลง (ไทยแลนด์) จากัด
เจ้ ำหนีอ้ นื่
คุณเพ็ญจันทร์ ยงวงศ์ไพบูลย์
คุณชูศกั ดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์
บริ ษทั เอส ที ซี สตีล จากัด
บริ ษทั ทวีโชค พาณิ ช จากัด
บริ ษทั วิน วิน โฮลดิ้ง จากัด
รวม

256,282

2557
-

1,858

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

440

2,000
341,116

1,908

1,858

1,908

24,000

24,000

1,908

25,858

25,908

1,360
1,360

230,094
230,094

1,858

230,094
230,094

10
6,640

-

450

1,360
1,360

-

-

10
2,827
765

-

182,616

-

2,806
182,616

-

473
2,634

-

473
2,634
842

-

-

810
193,183

651

-

3

654

192,973

651

487
3
1,141
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บริษทั เอเซีย เมทัล จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2558
พันบาท
งบการเงินรวม
2558
เงินกู้ยมื ระยะสั้น
กรรมการ (ไม่คิดดอกเบี้ย)

2557

5,000

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
-

-

เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีรายการเคลื่อนไหวที่เป็ นสาระสาคัญในระหว่างปี ดังนี้
พันบาท
งบการเงินรวม
เพิ่มขึ้น
ลดลง

2557
เงินให้ ก้ ยู มื ระยะสั้น
บุคคลที่เกี่ยวข้องอื่น

1,908

731

2557
เงินให้ ก้ ยู มื ระยะสั้น
บุคคลที่เกี่ยวข้องอื่น
ดอกเบีย้ ค้ ำงรับ
บริ ษทั เอส ที ซี สตีล จากัด
รวม

(1,324)

พันบาท
งบการเงินรวม
เพิ่มขึ้น
ลดลง

2556
เงินให้ ก้ ยู มื ระยะสั้น
บุคคลที่เกี่ยวข้องอื่น

1,274

2558

1,932

24,000
25,908

2557
(755)

พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น
ลดลง

1,908

1,274
-

1,908

2558

(1,324)

1,858

(1,324)

24,000
25,858

1,274

1,858
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บริษทั เอเซีย เมทัล จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2558
พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิม่ ขึ้น
ลดลง

2556
เงินให้ ก้ ยู มื ระยะสั้น
บุคคลที่เกี่ยวข้องอื่น
ดอกเบีย้ ค้ ำงรับ
บริ ษทั เอส ที ซี สตีล จากัด
รวม

731
26,000
26,731

2557

1,932

(755)

1,908

1,932

(2,000)
(2,755)

24,000
25,908

-

เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกรรมการ มีรายการเคลื่อนไหวที่เป็ นสาระสาคัญในระหว่างปี ดังนี้
พันบาท
งบการเงินรวม
เพิ่มขึ้น
ลดลง

2557
เงินกู้ยมื ระยะสั้น
กรรมการ

6.

-

5,000

-

2558
5,000

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด
พันบาท
งบการเงินรวม
2558

เงินสด
เงินฝากสถาบันการเงิน
รวม

156
33,032
33,188

2557
125
120,757
120,882

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
122
122
18,289
112,173
18,411
112,295
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บริษทั เอเซีย เมทัล จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2558
7.

ลูกหนีก้ ำรค้ ำและลูกหนีอ้ นื่
พันบาท
งบการเงินรวม
2558

ลูกหนีก้ ำรค้ ำและลูกหนีอ้ นื่ - กิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น
รวม
ลูกหนีก้ ำรค้ ำและลูกหนีอ้ นื่ - กิจกำรอืน่
ลูกหนี้การค้า
เช็ครับลงวันที่ล่วงหน้า
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ
ลูกหนี้อื่น
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
เงินทดรองจ่าย
อื่นๆ
รวม
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

2557

256,282
256,282

440
440

339,106
2,010
341,116

440
10
450

-

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

545,903
168,003
713,906
(86,027)
627,879

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

544,820
167,953
712,773
(84,894)
627,879

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

4,984
6,576
20,744
32,304
660,183

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

4,913
6,377
20,600
31,890
659,769

ยอดคงเหลือลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 แยกตามอายุหนี้ที่คา้ งชาระได้ดงั นี้
พันบาท
งบการเงินรวม
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระ
ไม่เกิน 3 เดือน
เกินกว่า 3 - 6 เดือน
เกินกว่า 6 - 12 เดือน
เกินกว่า 12 เดือน ขึ้นไป
รวม

2558
1,959
254,323
256,282

2557
227
213
440

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
85,039
227
254,067
339,106

213
440
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บริษทั เอเซีย เมทัล จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2558
ยอดคงเหลือลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 แยกตามอายุหนี้ที่คา้ งชาระได้ดงั นี้
พันบาท
งบการเงินรวม
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระ
ไม่เกิน 3 เดือน
เกินกว่า 3 - 6 เดือน
เกินกว่า 6 - 12 เดือน
เกินกว่า 12 เดือน ขึ้นไป
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ

2558
216,105

2557
371,369

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

238,536
10,441
14,943
78,617
713,906
(86,027)
627,879

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
181,641
371,369
81,394
67,371
23,733
31,372
385,511
(43,826)
341,685

238,536
10,441
14,943
77,484
712,773
(84,894)
627,879

พันบาท
งบการเงินรวม
2558
หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

8.

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

2557
908

6,543

908

8,343

ลูกหนี้ (เจ้ ำหนี)้ ธนำคำรตำมสัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ ำงประเทศล่ วงหน้ ำ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั มีการทาสัญญาซื้ อขายเงิ นตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้ องกันความเสี่ ยงที่ เกิ ดจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศสาหรับหนี้ สินที่เป็ นสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐและสกุลเงินยูโร โดยมียอดเงินต่างประเทศที่ทาสัญญาจานวน 4.9 ล้าน
เหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐ และ 4.1 ล้านเหรี ยญยูโร และวันที่ 31 ธันวาคม 2557 จานวน 8.0 ล้านเหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐ และ 7.4 ล้านเหรี ยญ
ยูโร รายละเอียดของยอดคงเหลือของรายการดังกล่าวมีดงั นี้

ลูกหนี้ธนาคารตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
เจ้าหนี้ธนาคารตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
สุทธิ

พันบาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
340,157
561,184
(339,119)
(565,622)
1,038
(4,438)
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บริษทั เอเซีย เมทัล จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2558
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั มีหนี้ สินทางการเงิ นที่เป็ นเงินตราต่างประเทศส่ วนที่ ยงั ไม่ได้ป้องกันความเสี่ ยงจานวน 0.6
ล้านเหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐและ 1.0 ล้านเหรี ยญยูโร (วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จานวน 4.7 ล้านเหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐ และ 5.4
ล้านเหรี ยญยูโร)
9.

สินค้ ำคงเหลือ
พันบาท
งบการเงินรวม

สิ นค้าสาเร็ จรู ป
งานระหว่างทา
วัตถุดิบ
วัสดุสิ้นเปลือง
สิ นค้าระหว่างทาง
รวม
หัก ค่าเผื่อการลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
สุทธิ

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

2557
590,858
4,944
751,055
1,773
252,781
1,601,411
(125,280)
1,476,131

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
334,563
588,556
1,890
4,944
173,252
747,950
2,804
1,600
613
252,781
513,122
1,595,831
(78,152)
(124,130)
434,970
1,471,701

ต้นทุนของสิ นค้าคงเหลือที่บนั ทึกเป็ นค่าใช้จ่ายและได้รวมในบัญชีตน้ ทุนขาย
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
- ต้นทุนขาย
4,219,324
4,548,154
4,241,545
4,548,332
- ขาดทุนจาการลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
(กลับรายการ)
(44,604)
102,073
(45,978)
101,630
รวม
4,174,720
4,650,227
4,195,567
4,649,962
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สรุ ปได้ดงั นี้
พันบาท
งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
บวก ขาดทุนจากการลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
(กลับรายการ)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2558
125,280

2557
23,207

(44,604)
80,676

102,073
125,280

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
124,130
22,500
(45,978)
78,152

101,630
124,130
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บริษทั เอเซีย เมทัล จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2558
10.

เงินจ่ ำยล่ วงหน้ ำค่ ำสินค้ ำ

ตามงบการเงิ นรวม และงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริ ษทั มี เงิ นจ่ ายล่วงหน้าค่าสิ นค้าให้แก่บริ ษทั ที่
เกี่ยวข้องกันซึ่ งเป็ นผูผ้ ลิตและจาหน่ายเหล็กแผ่นรี ดร้อนชนิ ดม้วน 2 ราย จานวนเงินรวม 104.7 ล้านบาท บริ ษทั ผูผ้ ลิตดังกล่าว
ไม่ได้จัดส่ งสิ นค้าให้แก่บริ ษทั ตามที่ ตกลงกัน ดังนั้น บริ ษทั จึ งได้หยุดการทาธุ รกรรมการค้าระหว่างกันชั่วคราว และขอให้
บริ ษทั ผูผ้ ลิตดังกล่าวจ่ายชาระคืนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นค้า อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ผูผ้ ลิตดังกล่าวไม่สามารถจ่ายชาระหนี้ให้แก่บริ ษทั
ได้ ต่อมาบริ ษทั ผูผ้ ลิตดังกล่าวได้มีหนังสื อสัญญาประนี ประนอมกับบริ ษทั โดยบริ ษทั ผูผ้ ลิตดังกล่าวจะจ่ายชาระหนี้ ท้ งั หมดโดย
การออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ผูผ้ ลิตดังกล่าว ซึ่ งเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย จานวน
212,460,000 หุ ้น ในราคาเสนอขายหุ ้นละ 0.50 บาท และมีราคาปิ ดในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ณ วันโอนหุ ้นในราคา
หุน้ ละ 0.30 บาท คิดเป็ นมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ที่ได้รับโอนเพื่อชาระหนี้ เป็ นมูลค่า 63.7 ล้านบาท บริ ษทั มีผลขาดทุนจาก
การรับชาระหนี้จานวนทั้งสิ้น 41 ล้านบาท ซึ่ งบริ ษทั ได้รับรู ้เป็ นหนี้ สงสัยจะสู ญในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จในปี 2555 จานวน 9
ล้านบาท ในไตรมาสหนึ่ งปี 2556 จานวน 30.4 ล้านบาทและในไตรมาสสองปี 2556 จานวน 1.6 ล้านบาท สาหรับเงินลงทุนใน
หุน้ สามัญที่ได้รับ บริ ษทั แสดงเป็ นเงินลงทุนเผื่อขายตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12
การทาสัญญาประนี ประนอมหนี้ ที่ทากับบริ ษทั ดังกล่าว ซึ่ งเป็ นรายการที่ เกี่ ยวโยงกัน ที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั เมื่อวันที่
29 เมษายน 2557 ได้มีมติอนุมตั ิการให้สตั ยาบันเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงดังกล่าวแล้ว
11.

เงินฝำกสถำบันกำรเงินทีม่ ภี ำระคำ้ ประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีเงินฝากประจากับสถาบันการเงิ นในประเทศหลายแห่ งจานวนเงิ น 152.0
ล้านบาท และ 149.3 ล้านบาท ตามลาดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ : จานวน 151.0 ล้านบาท และ 148.3 ล้านบาท ตามลาดับ) เงิน
ฝากประจาดังกล่าวได้นาไปเป็ นหลักทรัพย์เพื่อค้ าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (หมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 16) และค้ าประกันการจ่ายชาระค่าใช้ไฟฟ้ าของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
12.

เงินลงทุนเผือ่ ขำย
พันบาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
ราคาทุน
มูลค่ายุติธรรม
ราคาทุน
มูลค่ายุติธรรม

เงินลงทุนเผือ่ ขำย
เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งเป็ นหลักทรัพย์
ในความต้องการของตลาด
ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู ้ในงบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จ
ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งรับรู ้ในส่วนของผูถ้ ือหุน้
สุทธิ

63,738

(54,390)
9,348

9,348

63,738

9,348

(33,994)
29,744

-

29,744

29,744
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บริษทั เอเซีย เมทัล จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2558
มูลค่ ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงิ น รวมทั้งมูลค่าตามบัญชี ถูกแสดงในงบแสดงฐานะการเงิ นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558 มีดงั นี้
พันบาท
มูลค่า
ตามบัญชี
เงินลงทุนเผือ่ ขำย
ตราสารทุนที่เป็ นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด

9,348

มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 1
9,348

ตารางข้างต้นวิเคราะห์ การวัดมูลค่ายุติธรรมที่ เกิ ดขึ้ นประจาสาหรั บสิ นทรัพย์ทางการเงิ น การวัดมูลค่ายุติธรรมเหล่านี้ ถูกจัด
ประเภทอยูใ่ นระดับที่ต่างกันของลาดับชั้นมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่า นิยามของระดับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
เงินลงทุนของบริ ษทั มีดงั นี้
ระดับ 1 : เป็ นราคาเสนอซื้ อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดที่มีสภาพคล่อง (ตลาดหลักทรัพย์) สาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สิน
อย่างเดียวกัน และบริ ษทั สามารถเข้าถึงตลาดนั้น ณ วันที่วดั มูลค่า
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บริษทั เอเซีย เมทัล จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2558
13.

เงินลงทุนในบริษัทร่ วม

เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม

ชื่อบริ ษทั
บริ ษทั เต๋ อหลง (ไทยแลนด์)จากัด

ลักษณะธุรกิจ
ผลิตและจาหน่ายเหล็กและเหล็กกั้นกล้าขั้นมูลฐาน
รวมทั้งเหล็กแผ่นรี ดร้อน และเหล็กโครงสร้าง
รู ปพรรณ
บริ ษทั สางสิ นค้าผ่านแดนเวียงจันทน์ ธุรกิจให้บริ การระบบคลังสิ นค้าปลอดภาษีที่ด่าน
ชายแดนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
จากัด *
รวม
หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่าเงินลงทุน
สุ ทธิ

สัดส่ วนการถือหุน้ ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม มูลค่าตามบัญชีตามวิธี
ส่ วนได้เสี ย
จัดตั้งขึ้น ของบริ ษทั (ร้อยละ)
ในประเทศ 2558
2557
2558
2557

ไทย

20.00

15.00

133,150

143,239

ลาว

40.00

40.00

287
287
133,437 143,526
(287)
(287)
133,150 143,239

พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ราคาทุน
2558
2557

200,000

งบการเงินรวม
ส่ วนแบ่งขาดทุนจาก
เงินลงทุนในบริ ษทั
ร่ วมในระหว่างปี
2558
2557

150,000

60,089

6,761

6,686
6,686
206,686 156,686
(6,686) (6,686)
200,000 150,000

60,089
60,089

6,761
6,761

* ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริ ษทั สางสิ นค้าผ่านแดนเวียงจันทน์ จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ยังไม่มีการเริ่ มดาเนินธุรกิจ บริ ษทั จึงพิจารณาค่าเผื่อการ
ด้อยค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ดังกล่าวจานวน 6.7 ล้านบาท และ 6.7 ล้านบาท ตามลาดับ และในปี 2557 บริ ษทั ได้ให้ทนายความดาเนินการทวงถามเงินลงทุนดังกล่าวแล้ว
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บริษทั เอเซีย เมทัล จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2558
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ ประชุมคณะกรรมการบริ หาร มีมติอนุ มตั ิให้บริ ษทั ซื้ อเงิ นลงทุนในบริ ษทั เต๋ อหลง (ไทยแลนด์)
จากัด ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 700 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 1 ปี 2557 บริ ษทั ดังกล่าวได้เรี ยกชาระค่าหุ ้นแล้ว ร้อยละ 50 คิดเป็ นจานวน
เงิน 350 ล้านบาท สัดส่วนการลงทุนของบริ ษทั ร้อยละ 15 ของทุนจดทะเบียน ดังนั้นบริ ษทั จึงจ่ายซื้ อเงินลงทุนในบริ ษทั ดังกล่าว
แล้ว เป็ นเงิ นจานวน 52.5 ล้านบาท และในไตรมาสที่ 2 ปี 2557 บริ ษทั ดังกล่าวได้เรี ยกชาระค่าหุ ้นส่ วนที่ เหลืออีกร้อยละ 50
คิดเป็ นจานวนเงิ น 350 ล้านบาท สัดส่ วนการลงทุนของบริ ษทั ร้อยละ 15 ของทุนจดทะเบี ยน ซึ่ งบริ ษทั ได้จ่ายชาระค่าหุ ้นแล้ว
เป็ นเงินจานวน 52.5 ล้านบาท
ตามรายงานการประชุมผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ร่ วม เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 700 ล้านบาท เป็ น
1,000 ล้านบาท บริ ษทั ร่ วมได้จดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์เรี ยบร้อยแล้วในเดือนสิ งหาคม 2557
ซึ่ งบริ ษทั ได้ซ้ื อเงินลงทุนตามสัดส่ วนเดิม และบริ ษทั ได้จ่ายชาระค่าหุ ้นดังกล่าวในสัดส่ วนของบริ ษทั ร้อยละ 15 เป็ นจานวน 45
ล้านบาท ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั มีเงินลงทุนในบริ ษทั ดังกล่าวจานวน 150 ล้านบาท
ตามรายงานการประชุ มคณะกรรมการของบริ ษทั เมื่อวันที่ 5 มิ ถุนายน 2558 มีมติอนุ มตั ิให้ซ้ื อหุ ้นสามัญของบริ ษทั เต๋ อหลง
(ไทยแลนด์) จากัด จานวน 500,000 หุน้ หุน้ ละ 100 บาท จากบริ ษทั เพิ่มสิ น สตีลเวิคส์ จากัด (มหาชน) คิดเป็ นร้อยละ 5 ของทุน
ชาระแล้ว ซึ่ งบริ ษทั ได้จ่ายชาระเงินซื้ อหุ ้นดังกล่าวเป็ นจานวนเงินทั้งสิ้ น 50 ล้านบาท ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั มี
เงินลงทุนในบริ ษทั ดังกล่าวจานวน 200 ล้านบาท และมีสดั ส่วนการลงทุนของบริ ษทั ในบริ ษทั ดังกล่าวเป็ นร้อยละ 20
บริ ษทั จัดประเภทเงิ นลงทุ นในบริ ษทั เต๋ อ หลง (ไทยแลนด์) จากัด เป็ นบริ ษทั ร่ วม เนื่ องจากบริ ษทั ส่ งตัวแทนเข้าร่ วมอยู่ใ น
คณะกรรมการของบริ ษทั เต๋ อหลง (ไทยแลนด์) จากัด ท่านหนึ่ ง และตัวแทนของบริ ษทั มีสิทธิ เข้าไปมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ
เกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดาเนินงานตามสัญญาร่ วมลงทุน
รายการเคลื่อนไหวเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดงั นี้
พันบาท
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 1 มกราคม
ลงทุนเพิ่ม
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน - วิธีส่วนได้เสี ย
ค่าเผื่อด้อยค่าเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2558
143,239
50,000
(60,089)
133,150

2557
282
150,000
(6,761)
(287)
143,239

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
150,000
50,000
150,000
200,000
150,000
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บริษทั เอเซีย เมทัล จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2558

14.

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สัดส่ วนการถือหุน้ ทั้งทางตรง
และทางอ้อมของบริ ษทั (ร้อยละ)

พันบาท
ทุนชาระแล้ว

วิธีราคาทุน

ชื่อบริ ษทั

2558

2557

2558

2557

2558

บริ ษทั เอส ที ซี สตีล จากัด
บริ ษทั แกรนด์ เอเซีย สตีล โพรเซสซิ่ง เซ็นเตอร์ จากัด
จรวม
ากัด

100.00

100.00

20,000

20,000

20,000

20,000

100.00

55.00

10,000

20,000

13,634

11,000

33,634

31,000

หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่าเงินลงทุน

(9,000)

(9,000)

สุ ทธิ

24,634

22,000

ในเดือนตุลาคม 2558 บริ ษทั ซื้ อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย คือ บริ ษทั แกรนด์ เอเซี ย สตีล โพรเซสซิ่ ง เซ็นเตอร์ จากัด จากผูถ้ ือหุ ้น
เดิมสัดส่ วนร้อยละ 45 ตามมูลค่าตามบัญชี สุทธิ จานวนเงิ น 2.6 ล้านบาท ทาให้ ณ สิ้ นปี 2558 บริ ษทั มีเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ดังกล่าวในสัดส่วนร้อยละ 100
ในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั แกรนด์ เอเซี ย สตีล โพรเซสซิ่ ง เซ็นเตอร์ จากัด ครั้งที่ 1/2558 และ ครั้งที่ 2/2558 เมื่อ
วันที่ 2 สิ งหาคม 2558 และวันที่ 22 สิ งหาคม 2558 ตามลาดับ ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิให้ลดทุนจดทะเบียน โดยลดหุ ้นสามัญจานวน
ทั้งสิ้น 200,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 100 บาทเป็ นจานวนเงินรวม 20 ล้านบาท โดยมีการเรี ยกชาระร้อยละ 50 เป็ นจานวนเงิน
10 ล้านบาท การลดทุนดังกล่าวเพื่อลดขาดทุนสะสมของบริ ษทั ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 โดยบริ ษทั ย่อยดังกล่าวจดทะเบียนลด
ทุนกับกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2558
15.

อสังหำริมทรัพย์ เพือ่ กำรลงทุน

ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
สุทธิ

พันบาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
50,436
(8,108)
42,328
-

2557
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บริษทั เอเซีย เมทัล จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2558

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนสาหรับปี 2558 และ 2557 ดังนี้

มูลค่าตามบัญชีตน้ ปี
ซื้อสิ นทรัพย์
รับโอนจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - ราคาตามบัญชี
ค่าเสื่ อมราคา
มูลค่าตามบัญชีสิ้นปี
มูลค่ายุติธรรม *

พันบาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
42,963
(635)
42,328
55,669

* มูลค่ายุติธรรมประเมินโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระในปี 2558 ตามรายงานลงวันที่ 27 มกราคม 2559 สาหรับอาคารโกดังให้เช่าใช้
การประเมินราคาตามวิธีคิดต้นทุน (Cost Approach)
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนดังกล่าวได้ถูกจดจานองไว้เป็ นหลักทรัพย์ค้ าประกันวงเงินกูย้ มื ระยะสั้นและระยะยาวจากสถาบัน
การเงิน
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บริษทั เอเซีย เมทัล จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2558
16.

ทีด่ นิ อำคำรและอุปกรณ์
พันบาท
งบการเงินรวม
ราคาทุน

ราคาประเมิน
อาคารและส่ วน
ปรับปรุ งสิ่ งปลูกสร้าง

ที่ดิน
ราคาทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
ซื้ อสิ นทรัพย์
ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาใหม่
โอนเข้า(โอนออก)
จาหน่าย/ตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ซื้ อสิ นทรัพย์
โอนเข้า(โอนออก)
จาหน่าย/ตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

186,823

478,726
259

86,087
-

-

272,910
-

ยานพาหนะ

647,973
5,498
97,270

478,985
178
(50,436)
428,727

750,741
15,434
44,001
(589)
809,587

เครื่ องตกแต่งและ
เครื่ องใช้สานักงาน

29,986
7,030
-

-

272,910

เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์โรงงาน

41,192
1,358
-

(4,669)
32,347
3,752
(1,141)
34,958

งานระหว่าง
ก่อสร้าง
96,419
7,614
-

(557)
(4)
41,989
3,840
930
(1,176)
45,583

55,209
(184)
159,058
14,557
(28,279)
(2,042)
143,294

รวม
1,481,119
21,759
86,087
151,922
(4,857)
1,736,030
37,761
(33,784)
(4,948)
1,735,059
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บริษทั เอเซีย เมทัล จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2558
พันบาท
งบการเงินรวม
ราคาทุน

ราคาประเมิน
ที่ดิน
ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
โอนเข้า (โอนออก)
จาหน่ายสิ นทรัพย์
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
โอนเข้า (โอนออก)
จาหน่ายสิ นทรัพย์
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ค่าเผื่อการด้อยค่า
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
ค่าเผื่อการด้อยค่าสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ค่าเผื่อการด้อยค่าสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

-

อาคารและส่ วน
ปรับปรุ งสิ่ งปลูกสร้าง

เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์โรงงาน

157,049
30,787
-

275,002
65,390
-

187,836
7,586
(7,473)

21,340
4,487

-

(4,106)
21,721
3,911
-

(590)
404,995

187,949
-

545
545
(545)
-

28,497
2,946
(237)
(1)
31,205
3,041

340,392
65,193

-

-

ยานพาหนะ

เครื่ องตกแต่งและ
เครื่ องใช้สานักงาน

(1,141)
24,491

-

(528)
33,718
-

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

-

481,888
103,610
(237)
(4,107)
581,154
79,731
(7,473)
(2,259)
651,153
545
545
(545)
-

รายงานประจาปี 2558

107

บริษทั เอเซีย เมทัล จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2558
พันบาท
งบการเงินรวม
ราคาทุน

ราคาประเมิน
อาคารและส่ วน
ปรับปรุ งสิ่ งปลูกสร้าง

ที่ดิน

เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์โรงงาน

ยานพาหนะ

เครื่ องตกแต่งและ
เครื่ องใช้สานักงาน

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี
272,910

291,149

409,804

10,626

10,784

159,058

1,154,331

272,910
31 ธันวาคม 2558
ค่าเสื่ อมราคาซึ่ งรวมอยูใ่ นงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

240,778

404,592

10,467

11,865

143,294

1,083,906

31 ธันวาคม 2557

2557

103,610

2558

79,731

รายงานประจาปี 2558

108

บริษทั เอเซีย เมทัล จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2558
พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน

ราคาประเมิน
อาคารและส่ วน
ปรับปรุ งสิ่ งปลูกสร้าง

ที่ดิน
ราคาทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
ซื้ อสิ นทรัพย์
ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาใหม่
โอนเข้า (โอนออก)
จาหน่ายสิ นทรัพย์
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ซื้ อสิ นทรัพย์
โอนเข้า (โอนออก)
จาหน่ายสิ นทรัพย์
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

165,442

441,661
259

81,828
-

-

247,270
-

เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์โรงงาน
627,267
5,497
97,270

29,322
7,030
-

441,920

730,034
15,319
44,001

(50,436)
247,270

ยานพาหนะ

391,484

789,354

เครื่ องตกแต่งและ
เครื่ องใช้สานักงาน

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

35,907
1,359
-

93,643
7,614
-

(557)
(4,669)
31,683
3,752

(1,141)
34,294

55,209
(184)
156,282
14,557
(28,278)

36,709
2,626
930
(1,002)
39,263

142,561

รวม
1,393,242
21,759
81,828
151,922
(4,853)
1,643,898
36,254
(33,783)
(2,143)
1,644,226
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บริษทั เอเซีย เมทัล จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2558
พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน

ราคาประเมิน
อาคารและส่ วน
ปรับปรุ งสิ่ งปลูกสร้าง

ที่ดิน

เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์โรงงาน

ยานพาหนะ

เครื่ องตกแต่งและ
เครื่ องใช้สานักงาน

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557

-

138,828

256,030

20,676

26,065

ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี

-

29,034

64,036

4,487

โอนเข้า (โอนออก)

-

-

(236)

-

(236)
(4,106)

จาหน่ายสิ นทรัพย์

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

-

167,862

320,066

21,057

28,504

ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี

-

5,819

64,942

3,911

2,729

โอนเข้า (โอนออก)

(7,473)

จาหน่ายสิ นทรัพย์

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

-

-

-

441,599

2,675

-

(4,106)

-

-

-

100,232

-

-

-

537,489

-

77,401

(1,141)

(354)

-

(7,473)
(1,495)

-

605,922

166,208

385,008

23,827

30,879

มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี
31 ธันวาคม 2557

247,270

274,058

409,968

10,626

8,205

156,282

1,106,409

31 ธันวาคม 2558

247,270

225,276

404,346

10,467

8,384

142,561

1,038,304

ค่าเสื่ อมราคาซึ่ งรวมอยูใ่ นงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2557

100,232

2558

77,401
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บริษทั เอเซีย เมทัล จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2558
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ที่ ดิน สิ่ งปลูกสร้าง เครื่ องจักร และเครื่ องจักรระหว่างติ ดตั้งของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
จานวน 437.1 ล้านบาท และมูลค่า 583.8 ล้านบาท ตามลาดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จานวน 396.1 ล้านบาท และ 540.7 ล้าน
บาท ตามลาดับ) ได้ถูกจดจานองไว้เป็ นหลักทรัพย์ค้ าประกันวงเงินกูร้ ะยะสั้นและระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริ ษทั มีสินทรัพย์ภายใต้สญ
ั ญาเช่าซื้อที่บริ ษทั เป็ นผูเ้ ช่าได้รวมแสดงอยูใ่ นรายการข้างต้น คือ
ยานพาหนะ มูลค่าสุทธิตามบัญชีจานวน 13.2 ล้านบาท และ 6.5 ล้านบาท ตามลาดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีส่วนหนึ่งของอาคาร อุปกรณ์สานักงาน เครื่ องตกแต่งและยานพาหนะ
ซึ่ งคิดค่าเสื่ อมราคาเต็มมูลค่า และแต่ยงั คงใช้งานอยู่ ซึ่ งมีราคาทุนประมาณ 251.7 ล้านบาท และ 150.4 ล้านบาท ตามลาดับ (งบ
การเงินเฉพาะกิจการ: จานวน 229.7 ล้านบาท และ 140.6 ล้านบาท ตามลาดับ)
ที่ดินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้มีการประเมินใหม่ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 โดยผูป้ ระเมินราคาอิสระ การประเมินราคาได้ทา
ตามเกณฑ์ ราคาตลาดตามสภาพการใช้งานที่เป็ นอยู่ (Market Approach) ราคาตามบัญชี ของที่ดินได้ปรับให้เป็ นไปตามราคาที่
ประเมินใหม่ และส่ วนเกิ นทุนที่ เกิ ดขึ้น (สุ ทธิ จากภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี ) จานวน 123 ล้านบาท (งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
จานวน 119.7 ล้านบาท) ได้บนั ทึกเป็ นส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินซึ่งแสดงไว้ในส่วนของผูถ้ ือหุน้
17.

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมื ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
พันบาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

ตัว๋ สัญญาใช้เงิน
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
สุทธิ

460,000
697,559
1,157,559

250,000
1,689,378
1,939,378

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริ ษทั มีวงเงินสิ นเชื่ อระยะสั้นเพื่อการค้าจากสถาบันการเงินตามสัญญาเงินกูย้ ืมในวงเงิ น
สู งสุ ด รวม 4,400 ล้านบาท และ 4,720 ล้านบาท ตามลาดับ วงเงิ นสิ นเชื่ อเพื่อการค้า ดังกล่าวประกอบด้วย เงิ นเบิ กเกิ นบัญชี
เลตเตอร์ ออฟเครดิ ต ทรัสต์รีซีท ตัว๋ สัญญาใช้เงิ น การขายลดตัว๋ เงิ น แพคกิ้งเครดิ ต และหนังสื อค้ าประกันธนาคารโดยวงเงิ น
สิ นเชื่อดังกล่าวมีอตั ราดอกเบี้ย MOR ต่อปี สาหรับเงินเบิกเกินบัญชี และวงเงินสิ นเชื่ออื่นมีอตั ราดอกเบี้ยตั้งแต่ร้อยละ 1.02 ต่อปี ถึง
ร้อยละ 3.14 ต่อปี และร้อยละ 1.09 ต่อปี ถึงร้อยละ 3.80 ต่อปี ตามลาดับ และมีกาหนดชาระระหว่าง 1 ถึง 6 เดือน
วงเงินสิ นเชื่อระยะสั้นจากสถาบันการเงินดังกล่าว ค้ าประกันโดยการจดจานอง ที่ดิน สิ่ งปลูกสร้างบนที่ดิน เครื่ องจักร เครื่ องจักร
ระหว่างติ ดตั้ง และเงิ นฝากประจาของทั้งบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งเป็ นหลักทรั พย์ค้ าประกัน (หมายเหตุประกอบงบการเงิ น
ข้อ 11 15 และ 16)
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บริษทั เอเซีย เมทัล จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2558
18.

เจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำและเจ้ ำหนีอ้ นื่
พันบาท
งบการเงินรวม
2558

เจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำและเจ้ ำหนีอ้ นื่ - กิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
รวม
เจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำและเจ้ ำหนีอ้ นื่ - กิจกำรอืน่
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
รวม
19.

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

2557

189,266
3,917
193,183

651
3
654

189,024
3,949
192,973

651
490
1,141

34,890
48,565
83,455

267,963
49,601
317,564

33,647
42,452
76,099

267,358
45,605
312,963

หนีส้ ินภำยใต้ สัญญำเช่ ำทำงกำรเงิน

หนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าทางการเงิน
หัก ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชี
สุทธิ
หัก ส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
สุทธิ

พันบาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
2,434
2,880
(105)
(152)
2,329
2,728
(1,351)
(1,477)
978
1,251

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริ ษทั มีหนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าทางการเงิน โดยมีรายละเอียดของจานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายชาระดังนี้
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บริษทั เอเซีย เมทัล จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2558
พันบาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
ผลรวมของ
จานวนเงินขั้น
ต่าที่ตอ้ งจ่าย
ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
1,428
ถึงกาหนดชาระเกินหนึ่งปี
แต่ไม่เกินห้าปี
1,006
รวม
2,434
20.

2557

ดอกเบี้ยจ่าย
รอตัดบัญชี
77

มูลค่าปั จจุบนั
ของจานวนเงิน
ขั้นต่าที่ตอ้ งจ่าย
1,351

ผลรวมของ
จานวนเงินขั้น
ต่าที่ตอ้ งจ่าย
1,590

ดอกเบี้ยจ่าย
รอตัดบัญชี
113

มูลค่าปั จจุบนั
ของจานวนเงิน
ขั้นต่าที่ตอ้ งจ่าย
1,477

28
105

978
2,329

1,290
2,880

39
152

1,251
2,728

ภำระผูกพันผลประโยชน์ พนักงำน

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดงั ต่อไปนี้
พันบาท
งบการเงินรวม
2558
2557
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน

4,881

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

4,393

3,681

3,321

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์สาหรับ ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557
ดังนี้
พันบาท

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 1 มกราคม
ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั และดอกเบี้ย
กาไรจากการประมาณตามหลักการคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยที่รับรู ้ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม
2558
2557
4,393
4,735
488
621
4,881

(963)
4,393

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
3,321
3,663
360
621
3,681

(963)
3,321
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บริษทั เอเซีย เมทัล จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2558
ค่าใช้จ่ายที่รับรู ้ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดงั ต่อไปนี้
พันบาท

ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน
รวม

งบการเงินรวม
2558
2557
395
477
93
144
488
621

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
267
477
93
144
360
621

1ม
ค่าใช้จ่ายที่รับรู ้ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จข้างต้น สาหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 แสดงรวมในรายการ
ดังต่อไปนี้
พันบาท

ต้นทุนขายและบริ การ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่1มาตอบแทนผูบ้ ริ หาร
รวม

งบการเงินรวม
2558
2557
155
281
52
113
146
44
42
39
395
477

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
155
281
52
113
18
44
42
39
267
477

ข้อสมมติ หลักในการประมาณการตามหลักการคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ณ วันที่ รายงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557
มีดงั ต่อไปนี้
งบการเงินรวม
2558
ร้อยละ 3.04, 4.52 ต่อปี สาหรับพนักงานรายเดือน และ

2557
ร้อยละ 4.52 ต่อปี สาหรับพนักงานรายเดือน และ

ร้อยละ 4.52 ต่อปี สาหรับพนักงานรายวัน

ร้อยละ 4.52 ต่อปี สาหรับพนักงานรายวัน

ร้อยละ 5.00, 5.04 ต่อปี สาหรับพนักงานรายเดือน และ

ร้อยละ 5.04 ต่อปี สาหรับพนักงานรายเดือน และ

ร้อยละ 3.45 ต่อปี สาหรับพนักงานรายวัน

ร้อยละ 3.45 ต่อปี สาหรับพนักงานรายวัน

อัตราการหมุนเวียนพนักงาน ตามอายุพนักงานตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึง 50 สาหรับพนักงานรายเดือน

ตามอายุพนักงานตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึง 50 สาหรับพนักงานรายเดือน

ตามอายุพนักงานตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึง 62 สาหรับพนักงานรายวัน

ตามอายุพนักงานตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึง 62 สาหรับพนักงานรายวัน

อัตราตามตารางมรณะไทยปี 2551 แยกเกณฑ์เพศชายและหญิง

อัตราตามตารางมรณะไทยปี 2551 แยกเกณฑ์เพศชายและหญิง

อัตราคิดลด
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน

อัตราการมรณะ
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บริษทั เอเซีย เมทัล จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2558
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
ร้อยละ 4.52 ต่อปี สาหรับพนักงานรายเดือน และ

2557
ร้อยละ 4.52 ต่อปี สาหรับพนักงานรายเดือน และ

ร้อยละ 4.52 ต่อปี สาหรับพนักงานรายวัน

ร้อยละ 4.52 ต่อปี สาหรับพนักงานรายวัน

ร้อยละ 5.04 ต่อปี สาหรับพนักงานรายเดือน และ

ร้อยละ 5.04 ต่อปี สาหรับพนักงานรายเดือน และ

ร้อยละ 3.45 ต่อปี สาหรับพนักงานรายวัน

ร้อยละ 3.45 ต่อปี สาหรับพนักงานรายวัน

อัตราการหมุนเวียนพนักงาน ตามอายุพนักงานตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึง 50 สาหรับพนักงานรายเดือน

ตามอายุพนักงานตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึง 50 สาหรับพนักงานรายเดือน

ตามอายุพนักงานตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึง 62 สาหรับพนักงานรายวัน

ตามอายุพนักงานตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึง 62 สาหรับพนักงานรายวัน

อัตราตามตารางมรณะไทยปี 2551 แยกเกณฑ์เพศชายและหญิง

อัตราตามตารางมรณะไทยปี 2551 แยกเกณฑ์เพศชายและหญิง

อัตราคิดลด
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน

อัตราการมรณะ

21.

ทุนเรือนหุ้น

ใบสาคัญแสดงสิ ทธิซ้ือหุน้ สามัญ
ตามรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2549 และวันที่ 24 พฤศจิกายน 2549 ผูถ้ ือหุ ้นได้มีมติอนุมตั ิให้
บริ ษทั จัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญ (“AMC-W1”) ดังนี้
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญของบริ ษทั ที่จดั สรรให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั (“AMC-W1”)
ประเภทของใบสาคัญแสดงสิทธิ
: ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญ ครั้งที่ 1 ที่จดั สรรให้แก่ผถู ้ ือ
หุน้ สามัญเดิมของบริ ษทั (“ใบสาคัญแสดงสิ ทธิครั้งที่ 1” หรื อ “AMC-W1”)
จานวนใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่ออกและเสนอขาย : 50,000,000 หน่วย
อายุของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
: 7 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ออกและเสนอขาย และครั้งสุดท้ายวันที่ 2 มีนาคม 2552
โดยกาหนดระยะเวลาการใช้สิทธิได้ทุกวันทาการสุดท้ายของเดือนมีนาคม
และเดือนกันยายน
วันที่ออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
: วันที่ 28 กันยายน 2550
อัตราการใช้สิทธิ
: ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุน้ สามัญใหม่
ราคาการใช้สิทธิ
: ราคาการใช้สิทธิของใบสาคัญแสดงสิ ทธิจะเท่ากับ 3.00 บาทต่อหุน้
(มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท)
ในระหว่างปี 2557 ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ได้ขอใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ จานวน 159,012
หน่วย ซื้ อหุ ้นสามัญจานวน 159,012 หุ ้น ในราคาหุ ้นละ 3 บาทรวมเป็ นเงิน 477,036 บาท ทาให้ทุนชาระแล้วของบริ ษทั เพิ่มจาก
จานวน 479,937,265 บาท เป็ นจานวน 480,096,277 บาท และส่ วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญของบริ ษทั เพิ่มจากจานวน 297,427,100
บาท เป็ นจานวน 297,745,124 บาท ซึ่ งบริ ษทั ได้จดทะเบี ยนเปลี่ ยนแปลงทุ นชาระแล้วต่อกรมพัฒนาธุ รกิ จการค้า กระทรวง
พาณิ ชย์ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2557
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บริษทั เอเซีย เมทัล จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2558
ณ วันที่ 7 มีนาคม 2557 และวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ใบสาคัญแสดงสิ ทธิจะซื้อหุน้ สามัญได้มีการใช้สิทธิท้ งั สิ้น 10,177,306 หน่วย
และจานวน 10,018,294 หน่วย ตามลาดับ
การออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิของบริ ษทั มีรายละเอียดดังนี้
ประเภทของ
ใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ

วันที่ออกและ
เสนอขาย
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ

AMC-W1

28 กันยายน 2550

22.

อัตราการใช้สิทธิ
ราคาใช้สิทธิ ใบสาคัญแสดง
(บาทต่อหุน้ ) สิ ทธิต่อหุน้ สามัญ
3.00

1:1

จานวนหุน้ ที่
ถูกใช้สิทธิ
(หุน้ )

จานวนหุน้
คงเหลือเพื่อรองรับ
การใช้สิทธิ (หุน้ )

วันสุดท้าย
ในการใช้สิทธิ

10,177,306

39,822,694

7 มีนาคม 2557

กำรจัดสรรสำรองตำมกฎหมำยและเงินปันผลจ่ ำย

ตามบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริ ษทั จะต้องจัดสรรทุ นสารอง (“สารองตาม
กฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิ ประจาปี หลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสารองดังกล่าวมีจานวนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสารองนี้จะนาไปจ่ายเป็ นเงินปั นผลไม่ได้
ตามมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 ได้มีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2555 ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นของบริ ษทั โดย
กาหนดจ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ จานวน 479.9 ล้านหุน้ ในอัตราหุน้ ละ 0.18 บาท เป็ นจานวนรวมทั้งสิ้ น 86.4 ล้านบาท บริ ษทั ได้จ่ายเงิน
ปั นผลดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 นอกจากนี้ที่ประชุมได้มีมติอนุมตั ิจดั สรรสารองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกาไร
สุทธิประจาปี 2555 จานวน 8.3 ล้านบาท
เมื่ อวันที่ 29 เมษายน 2557 ที่ ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ได้มีมติ อนุ มตั ิให้จ่ายเงิ นปั นผลสาหรั บผลการดาเนิ นงานสาหรั บปี 2556
ในอัตราหุ ้นละ 0.18 บาท จานวน 480,096,277 หุ ้น คิดเป็ นจานวนเงิน 86.4 ล้านบาท และจัดสรรกาไรเป็ นสารองตามกฎหมาย
จานวนเงิน 2.9 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 สารองตามกฎหมายมีจานวน 55 ล้านบาท
23.

กองทุนสำรองเลีย้ งชีพ

บริ ษทั ได้จดั ตั้งเงิ นกองทุนสารองเลี้ยงชี พพนักงานตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสารองเลี้ยงชี พ พ.ศ. 2530 ตามระเบียบ
กองทุน บริ ษทั และพนักงานต้องจ่ายเงิ นสมทบและเงิ นสะสมเข้ากองทุนนี้ เป็ นร้อยละ 2 ของเงิ นเดื อนพนักงานด้วยจานวนที่
เท่ากัน บริ ษทั ได้แต่งตั้งผูจ้ ดั การกองทุน เพื่อบริ หารกองทุนให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2532) ออก
ตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
บริ ษทั จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดงั นี้
พันบาท

เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ

งบการเงินรวม
2558
2557
308
362

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
297
354
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บริษทั เอเซีย เมทัล จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2558

24.

ค่ ำใช้ จ่ำยตำมลักษณะ

ค่าใช้จ่ายที่สาคัญสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2552 ซึ่งจาแนกตามลักษณะได้ดงั นี้
พันบาท

การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้าสาเร็ จรู ปและงานระหว่างทา
ซื้อสิ นค้าสาเร็ จรู ป
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าขนส่งและจัดจาหน่าย
ค่าสาธาณูปโภค
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้า
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ขาดทุนจากการด้อยค่าในเงินลงทุนเผื่อขาย
ขาดทุนจากการตัดบัญชีเงินทดรองจ่ายค่าสิ นค้า
ค่านายหน้า ค่าโฆษณาและส่งเสริ มการขาย
ต้นทุนจ้างผลิตภายนอก
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
รวม

งบการเงินรวม
2558
2557
250,937
(13,570)
438,449
118,460
3,338,877
4,255,538
80,603
103,789
(44,604)
102,073
27,580
95,390
91,345
60,004
52,326
34,395
29,028
908
6,543
11,091
8,841
54,390
1,359
4,493
5,480
3,635
4,540
38,049
39,838
41,400
40,532
4,436,956
4,844,763

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
257,046
(13,570)
529,433
125,570
3,274,068
4,255,538
78,259
100,411
(45,978)
101,630
27,580
89,483
89,258
58,570
52,326
29,342
25,714
908
8,343
9,789
8,841
54,390
1,359
4,472
5,480
3,594
4,540
38,049
39,806
37,360
38,664
4,447,724
4,842,551
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สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2558

25.

ภำษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดงั นี้
พันบาท
งบการเงินรวม
2558
2557
ภำษีเงินได้ ปัจจุบัน :
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของปี ปั จจุบนั
ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี:
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ
ผลแตกต่างชัว่ คราวที่รับรู ้เมื่อเริ่ มแรกและที่กลับรายการ
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ น
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

-

(22,196)

-

(22,196)

(6,562)

22,776

(6,562)

22,776

(6,562)

580

(6,562)

580

การกระทบยอดระหว่างอัตราภาษีที่แท้จริ งสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สามารถแสดงได้ดงั นี้
พันบาท
งบการเงินรวม
2558
อัตราภาษี
(ร้อยละ)
ขาดทุนทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้
จานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
ผลกระทบทางภาษีของรายได้ที่ได้รับการยกเว้นและ
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถนาหักในการคานวณกาไรทางภาษี
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดจาก
ผลแตกต่างชัว่ คราวที่รับรู ้และกลับรายการ
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้

20

3

2557
จานวนเงิน
(235,813)
47,163

อัตราภาษี
(ร้อยละ)
20

จานวนเงิน
(17,920)
3,584

(47,163)

(25,780)

(6,562)
(6,562)

22,776
580

3
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บริษทั เอเซีย เมทัล จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2558
พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
อัตราภาษี
(ร้อยละ)
ขาดทุนทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้
จานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
ผลกระทบทางภาษีของรายได้ที่ได้รับการยกเว้นและ
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถนาหักในการคานวณกาไรทางภาษี
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดจาก
ผลแตกต่างชัว่ คราวที่รับรู ้และกลับรายการ
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้

20

4

2557
จานวนเงิน
(168,773)
33,755

อัตราภาษี
(ร้อยละ)
20

จานวนเงิน
(8,892)
1,778

(33,755)

(23,974)

(6,562)
(6,562)

22,776
580

7

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักหลบได้ เมื่อกิจการมีสิทธิ ตามกฎหมายที่จะ
นาสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั มาหักกลบกับหนี้ สินภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้น้ ี ประเมินโดยหน่วยงาน
จัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกัน
ส่ วนประกอบของสิ นทรั พย์ (หนี้ สิน) ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วยรายการ
ดังต่อไปนี้
พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
2558
2557
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้า
8,765
16,979
8,765
16,979
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
15,631
24,826
15,631
24,826
การปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
10,878
15,297
10,878
15,297
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
3,137
3,137
3,137
3,137
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดาเนินงาน
640
640
640
640
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
736
664
736
664
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
(29,904)
(29,904)
(29,904)
(29,904)
รวม
9,883
31,639
9,883
31,639
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
(3,518)
(3,518)
-
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บริษทั เอเซีย เมทัล จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
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สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2558
จานวนเงินภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
และ 2557 สรุ ปได้ดงั นี้
พันบาท
งบการเงินรวม
2558
2557
ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชีทเี่ กีย่ วข้ องกับ
กาไรจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
สาหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
กาไร (ขาดทุน) การปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนใน
หลักทรัพย์เผื่อขาย
ปรับปรุ งขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายเป็ นขาดทุนจากการด้อยค่า
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
รวม

-

(193)
4,079

(10,878)
(6,799)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

-

(193)

(1,700)

4,079

(1,700)

(17,217)
(19,110)

(10,878)
(6,799)

(16,365)
(18,258)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั มีผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ จานวน 156.0 ล้านบาท (2557 : ไม่มี) ที่บริ ษทั ไม่ได้บนั ทึก
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เนื่ องจากบริ ษทั พิจารณาแล้วเห็ นว่าบริ ษทั อาจไม่มีกาไรทางาษีในอนาคตเพียงพอที่ จะนา
ขาดทุนทางภาษีมาใช้ประโยชน์ได้
ผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้จะสิ้นสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ภายในปี 2563
26.

ขำดทุนต่ อหุ้น

ขาดทุนต่อหุ ้นสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 คานวณจากขาดทุนสาหรับปี ที่เป็ นส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั
ใหญ่และจานวนหุน้ สามัญที่ออกจาหน่ายแล้วระหว่างปี โดยแสดงการคานวณดังนี้
พันบาท/พันหุน้
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
2558
2557
ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่
(241,782)
(17,535)
(175,335)
(8,312)
จานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
ขาดทุนต่อหุน้ (บาทต่อหุน้ )

480,096
(0.50)

480,070
(0.04)

480,096
(0.37)

480,070
(0.02)
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บริษทั เอเซีย เมทัล จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2558
27.

ส่ วนงำนดำเนินงำน

ข้อมูลส่วนงานดาเนินงานที่นาเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษทั ที่ผมู ้ ีอานาจตัดสิ นใจสูงสุดด้านการดาเนิ นงานได้รับ
และสอบทานอย่างสม่ าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั ส่ วนงานและประเมินผลการดาเนิ นงานของ
ส่วนงาน
ส่ วนงำนทีร่ ำยงำน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยดาเนิ นธุรกิจภายใต้ส่วนงานดาเนิ นงานจานวน 1 ส่ วนงาน คือ การผลิตและจาหน่ายเหล็กแปรรู ป และ
บริ การตัดและแปลงสภาพ จึงไม่ได้มีการเสนอข้อมูลทางการเงินจาแนกตามส่วนงานดาเนินงานในงบการเงินนี้
ข้ อมูลเกีย่ วกับภูมศิ ำสตร์
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยดาเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียวคือในประเทศไทย จึงไม่ได้มีการเสนอข้อมูลทางการเงินจาแนก
ตามส่วนงานทางภูมิศาสตร์ในงบการเงินนี้
ลูกค้ ำรำยใหญ่
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยไม่มีลูกค้ารายใหญ่จากยอดรายได้รวมของบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อย
28.

ลำดับชั้นของมูลค่ ำยุตธิ รรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั มีสินทรัพย์ที่เปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ล้านบาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ระดับ 1
สิ นทรัพย์ที่เปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรม
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

29.

เครื่องมือทำงกำรเงิน

ก)

นโยบายการบริ หารความเสี่ ยงทางการเงิน

-

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

-

55.70

55.70

บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและความเสี่ ยงด้านการให้
สิ นเชื่ อ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะพิจารณาเลื อกใช้เครื่ องมื อและอนุ พนั ธ์ทางการเงิ นเพื่อบริ หารความเสี่ ยงดังกล่าวตามความ
เหมาะสม
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยไม่มีนโยบายประกอบธุรกรรมตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงินเพื่อการเก็งกาไรหรื อเพื่อการค้า
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บริษทั เอเซีย เมทัล จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2558
ข)

ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ ยเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาดอันจะมีผลต่อดอกเบี้ยสุ ทธิ บริ ษทั บริ หารความ
เสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ยอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน และหนี้ สินภายใต้สัญญาเช่า
การเงิน โดยการกูย้ มื มีท้ งั อัตราดอกเบี้ยคงที่และอัตราดอกเบี้ยลอยตัวตามความเหมาะสมของตลาด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สาคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสาหรับ
สิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอตั ราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกาหนดหรื อวันที่มีการกาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่
(หากวันที่มีการกาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดงั นี้
ล้านบาท
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
อัตราดอกเบี้ย
คงที่
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ าประกัน
รวม
หนีส้ ินทำงกำรเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน
หนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
รวม

-

อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามราคาตลาด
ภายใน 1 ปี
ภายใน 2-5ปี
25.2

152.0
152.0

25.2

-

1,157.6
2.3
1,159.9

-

-

-

ไม่มีอตั รา
ดอกเบี้ย
8.0
0.1
8.1

-

รวม

อัตราดอกเบี้ยที่
แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

33.2
0.1
152.0
185.3

0.25 - 0.375
1.00 - 1.55

1,157.6
2.3
1,159.9

1.05 - 3.14
1.39 - 3.69

ล้านบาท
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
อัตราดอกเบี้ย
คงที่
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ าประกัน
รวม

-

อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามราคาตลาด
ภายใน 1 ปี
ภายใน 2-5ปี
99.6

149.3
149.3

99.6

-

ไม่มีอตั รา
ดอกเบี้ย
21.2
0.1
21.3

รวม
120.8
0.1
149.3
270.2

อัตราดอกเบี้ยที่
แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )
0.25 - 0.375
1.5 - 2.0
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บริษทั เอเซีย เมทัล จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2558
ล้านบาท
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
อัตราดอกเบี้ย
คงที่

หนีส้ ินทำงกำรเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน
หนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
รวม

อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามราคาตลาด
ภายใน 1 ปี
ภายใน 2-5ปี

-

1,939.4
1.5
1,940.9

1.3
1.3

ไม่มีอตั รา
ดอกเบี้ย

-

รวม

1,939.4
1.1
2.8
1,942.2

อัตราดอกเบี้ยที่
แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

1.1 - 3.8
1.39 - 4.84

ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
อัตราดอกเบี้ย
คงที่
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ าประกัน
รวม
หนีส้ ินทำงกำรเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน
หนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
รวม

-

10.4
151.0
151.0

-

อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามราคาตลาด
ภายใน 1 ปี
ภายใน 2-5ปี

10.4

-

1,157.6
2.3
1,159.9

-

-

ไม่มีอตั รา
ดอกเบี้ย
8.0
0.1
8.1

-

รวม

อัตราดอกเบี้ยที่
แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

18.4
0.1
151.0
169.5

0.25 - 0.375
1.00 - 1.55

1,157.6
2.3
1,159.9

1.05 - 3.14
1.39 - 3.69
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บริษทั เอเซีย เมทัล จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2558
ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
อัตราดอกเบี้ย
คงที่
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ าประกัน
รวม
หนีส้ ินทำงกำรเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน
หนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
รวม

ค)

-

91.0
148.3
148.3

-

อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามราคาตลาด
ภายใน 1 ปี
ภายใน 2-5ปี

91.0

1,939.4
1.5
1,940.9

-

ไม่มีอตั รา
ดอกเบี้ย
21.2
0.1
21.3

1.3
1.3

-

รวม

อัตราดอกเบี้ยที่
แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

112.2
0.1
148.3
260.6

0.25 - 0.375
1.5 - 2.0

1,939.4
1.2
2.8
1,942.2

1.1 - 3.8
1.39 - 4.84

ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเนื่ องจากยอดซื้ อบางส่ วนเป็ นสกุลเงิ นตราต่างประเทศ การซื้ อและการ
นาเข้าวัตถุดิบและสิ นค้าบางส่วนจะต้องจ่ายชาระเป็ นเงินดอลลาร์สหรัฐและยูโร สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั มี
ยอดซื้อที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศมีมูลค่าคิดเป็ นเงินบาท 1,649 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2557 : 2,087 ล้านบาท) บริ ษทั พิจารณา
ป้ องกันความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยการซื้อสัญญาอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าตามความเหมาะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั มีหนี้ สินที่ เป็ นเงินตราต่างประเทศจานวน 4.9 ล้านดอลลาร์ สหรัฐและ 4.1 ล้านยูโร ซึ่ งได้ทาสัญญา
ป้ องกันความเสี่ ยงไว้แล้ว (31 ธันวาคม 2557 : 8.0 ล้านเหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐ และ 7.4 ล้านเหรี ยญยูโร) (หมายเหตุประกอบงบการเงิ น
ข้อ 8)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั มีหนี้ สินทางการเงิ นที่ เป็ นเงิ นตราต่างประเทศที่ ไม่ได้ทาการป้ องกันความเสี่ ยงจานวน 0.6
ล้านเหรี ยญดอลลาร์สหรัฐและ 1.0 ล้านเหรี ยญยูโร (31 ธันวาคม 2557 จานวน 4.7 ล้านเหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐและ 5.4 ล้านเหรี ยญ
ยูโร)
ง)

ความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อ

บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกค้า อย่างไรก็ตามเนื่ องจาก บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีฐานของ
ลูกค้าที่หลากหลายและมีจานวนมากราย ดังนั้นบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสี ยหายอย่างเป็ นสาระสาคัญจาก
การเก็บหนี้จากลูกหนี้เหล่านั้น บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ประมาณค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ โดยอาศัยการประเมินผลของฝ่ ายบริ หาร
เกี่ยวกับความสามารถในการจ่ายชาระหนี้ของลูกหนี้ที่คงค้างอยู่ ณ วันสิ้นปี
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บริษทั เอเซีย เมทัล จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2558
จ)

มูลค่ายุติธรรม

ราคาตามบัญชี ของสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงิ น อันได้แก่ เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เงินให้กยู้ มื และเงินกูย้ มื มีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม
30.

กำรบริหำรจัดกำรทุน

วัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการทุนที่สาคัญของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย คือ การจัดให้มีซ่ ึ งโครงสร้างทางการเงินที่ เหมาะสมและ
การดารงไว้ซ่ ึงความสามารถในการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีอตั ราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.95 และ 1.31:1 ตามลาดับ และบริ ษทั มี
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.90 และ 1.30:1 ตามลาดับ
31.

ภำระผูกพันและหนีส้ ินทีอ่ ำจเกิดขึน้

ก)

ภาระผูกพันตามรายจ่ายฝ่ ายทุน

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั มีภาระผูกพันในการซื้ อเครื่ องจักรจานวน 0.5 ล้านเหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐ และวันที่ 31 ธันวาคม
2557 มีภาระผูกพันในการซื้อเครื่ องจักรและสัญญาก่อสร้างจานวน 4.6 ล้านบาทและจานวน 0.5 ล้านเหรี ยญดอลลาร์สหรัฐ

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริ ษทั มีภาระผูกพันเพื่อจ่ายพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์จานวน 0.6 ล้านบาท

ข)

สัญญาเช่าและสัญญาบริ การ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริ ษทั ย่อยมีสัญญาเช่าและบริ การอาคารสานักงาน โดยมีภาระผูกพันตามสัญญาที่ จะต้องจ่าย
ในอนาคต ดังนี้

ไม่เกิน 1 ปี
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
รวม
ค)

ล้านบาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
1.2
2.4
2.0
1.6
3.2
4.0

ภาระผูกพันจากการลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั มีภาระผูกพันเกี่ยวกับการชาระเงินลงทุนใน บริ ษทั แกรนด์ เอเซี ย สตีล โพรเซสซิ่ ง เซ็นเตอร์
จากัด ส่วนที่ยงั ไม่เรี ยกชาระอีกร้อยละ 50 คิดเป็ นเงิน 10 ล้านบาท

รายงานประจาปี 2558

125

บริษทั เอเซีย เมทัล จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2558
ง)

ภาระผูกพันตามเลตเตอร์ออฟเครดิต
บริ ษทั มีภาระผูกพันจากการเปิ ดเลตเตอร์ ออฟเครดิต เพื่อสั่งซื้ อสิ นค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จานวน 5.5 ล้านเหรี ยญ
ดอลลาร์สหรัฐ และ 5.1 ล้านเหรี ยญยูโร และวันที่ 31 ธันวาคม 2557 จานวน 7.8 ล้านเหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐ และ 23.1 ล้าน
เหรี ยญยูโร

จ)

หนังสื อค้ าประกันที่ออกโดยธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีหนี้ สินที่อาจเกิดขึ้นจากหนังสื อค้ าประกันที่ออก
โดยธนาคาร เพื่ อค้ าประกันการจ่ ายชาระค่าใช้ไฟฟ้ า และระบบสาธารณู ปโภคเป็ นจานวน 7.8 ล้านบาท และ 7.8 ล้านบาท
ตามลาดับ (งบเฉพาะกิจการ : จานวน 6.9 ล้านบาท และ 6.9 ล้านบาท ตามลาดับ)

