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สารจากคณะกรรมการบริษัท
เรี ยน

ท่านผู้ถือหุ้น

ในปี 2557 ผลการดาเนินงานของบริ ษัท เอเซียเมทัล จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อยมีรายได้ จากการขายและ
บริ การรวม 4,781.88 ล้ านบาท ลดลงจานวน 641 ล้ านบาท และมีผลขาดทุนสุทธิรวม 17 ล้ านบาท ลดลง 184 ล้ านบาท
เมื่อเทียบกับผลประกอบการในปี 2556 สืบเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจโลกของปี 2557 ที่มีการชะลอตัวลงทังโซนยุ
้
โรป
อเมริ กา เอเซียรวมถึงประเทศไทย ที่ได้ รับแรงกระทบจากการชะลอตัวดังกล่าว อุตสาหกรรมเหล็ก เป็ นอุตสาหกรรมหนึง่ ที่
ได้ รับผลกระทบจาการชะลอตัวดังกล่าวทังปั
้ จจัยภายนอกและภายใน อาทิ ภาวะเหล็กล้ นตลาดโลกแนวโน้ มเหล็กจากจีน
ไหลเข้ าไทยเป็ นจานวนมาก ราคาเหล็กภายในประเทศสูงกว่าต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม จากการที่บริ ษัทมีความมุง่ มัน่
ต้ องการเป็ นศูนย์บริ การเหล็กครบวงจร บริ ษัทจึงสัง่ นาเข้ าเหล็กเพื่อรองรับลูกค้ ากลุม่ ดังกล่าวแต่จากการที่ตลาดในประเทศ
มีการชะลอตัวทังภาครั
้
ฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะ ภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ ส่งผลให้ บริ ษัทคงเหลือสินค้ าคงค้ างใน
ปริ มาณสูงประกอบกับราคาสินค้ าในตลาดตา่ ลง ถึงอย่างไรก็ตามคณะผู้บริ หารยังมีความมุง่ มัน่ ที่จะบริ หารงานอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ สร้ างผลกาไร ผลยัง่ ยืนให้ แก่ตวั บริ ษัท
และในปี 2558 บริ ษัทยังคงมุง่ มัน่ ที่จะดาเนินธุรกิจตามที่ได้ ตงไว้
ั ้ ไม่วา่ จะเป็ นการพัฒนาบุคลากรและเครื่ องมือ
ต่างๆให้ มีประสิทธิภาพและดาเนินธุรกิจด้ วยการมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจไม่วา่ เป็ น คูค่ ้ า ลูกค้ า และ
สังคมรอบข้ างไม่วา่ จะเป็ นหน่วยงานราชการหรื อเอกชน เพื่อดารงไว้ ซงึ่ การดูแลกิจการที่ดีแม้ วา่ สถานการณ์ทางการเมือง
ในปั จจุบนั ยงคงมีความไม่แน่นอน แต่ทางบริษัทมัน่ ใจว่าด้ วยการยึดหลักในจริ ยธรรมและจรรยาบรรณที่บริ ษัทดาเนินธุรกิจ
อยูจ่ ะสามารถฝ่ าฟั นอุปสรรคต่างไปได้ ซึ่งจะเป็ นปี ที่ท้าทายฝ่ ายบริหารของบริ ษัทอีกปี หนึง่
ในนามของคณะกรรมการบริ ษัท ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้ า พันธมิตรทางการค้ า สถาบันการเงินทังใน
้
ประเทศ และต่างประเทศ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้ องที่ได้ ให้ การสนับสนุนการดาเนิน
กิจกรรมของบริ ษัทด้ วยดีเสมอมา ขอขอบคุณผู้บริ หาร และพนักงานทุกท่านที่ได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความรับผิดชอบ และด้ วย
ความร่วมมือร่วมใจที่จะพัฒนาศักยภาพขององค์กรในทุกด้ าน เพื่อสร้ างมูลค่าส่วนเพิม่ ให้ กบั ผู้ถือหุ้น ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
และสังคมโดยรวม และขอให้ ทกุ ท่านเชื่อมัน่ ว่า บริ ษัทจะมุง่ มัน่ ดาเนินธุรกิจให้ บงั เกิดผลประโยชน์สงู สุด และพัฒนาองค์กร
ให้ มีความเจริ ญก้ าวหน้ าอย่างมัน่ คงต่อเนื่องตลอดไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชูศกั ดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์)
กรรมการผู้จดั การ
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
ในรอบปี บญ
ั ชี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้ ปฏิบตั ิงานอย่างเป็ นอิสระและครบถ้ วนตามที่ได้ รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริ ษัทโดยได้ ประชุมร่วมกับผู้บริ หารผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในเพื่อร่วมเสนอข้ อมูลหารื อและ
แลกเปลีย่ นข้ อคิดเห็นในวาระทีเ่ กี่ยวข้ องโดยคณะกรรมการตรวจสอบมีฝ่ายตรวจสอบภายในเป็ นเครื่ องมือในการปฏิบตั ิ
ภารกิจตามกฎบัตรทีก่ าหนดไว้ โดยขึ ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบทาให้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ อย่างเป็ นอิสระโปร่งใสตามหลัก
ธรรมาภิบาลเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริ ษัทได้ อย่างถูกต้ องและไม่มีข้อจากัดในการเข้ าถึงข้ อมูลโดยมีการจัดประชุม
ร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้ วยจานวน 4 ครัง้ ซึง่ สาระสาคัญในการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
สรุปได้ ดงั นี ้
รายงานทางการเงินได้ สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาปี 2557 และหารือร่วมกับผู้สอบ
บัญชีพร้ อมทังพิ
้ จารณาข้ อเสนอแนะด้ านระบบควบคุมภายในซึง่ เห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษัทได้ จดั ทาขึ ้นอย่าง
ถูกต้ องเป็ นไปตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทัว่ ไปและมีการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเพียงพอ
รายการที่เกี่ยวโยงกันสอบทานและให้ ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่มคี วามขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์เพื่อให้ แน่ใจว่าการตกลงเข้ าทารายการมีความเป็ นธรรมและเพื่อประโยชน์สงู สุดต่อบริษัทซึง่ บริษัทได้ ถือ
ปฏิบตั ิตามนโยบายการกากับดูแลกิจการทีด่ ีโดยถือความโปร่งใสและการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเพียงพอ
การกากับดูแลกิจการที่ดีได้ ตดิ ตามการสือ่ สารเผยแพร่จรรยาบรรณของพนักงานบริ ษัทกาหนดให้ พนักงานบริษัท
ที่เกี่ยวข้ องรายงานชื่อผู้ทเี่ กี่ยวโยงกัน, รายงานการถือครองหุ้นบริ ษัทประจาทุกไตรมาสที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์หรื อรายการทีเ่ กี่ยวโยงกันให้ คณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกครัง้ เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทในปี
2556 ไม่พบรายการที่ก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบนาเสนอรายงานผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ต่อคณะกรรมการบริษัททราบทุกครัง้ ที่มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทโดยได้ เสนอความเห็นและให้ ข้อเสนอแนะที่เป็ น
ประโยชน์ตอ่ การบริ หารงานของฝ่ ายบริ หารซึง่ ฝ่ ายบริ หารได้ ดาเนินการปรับปรุงแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะอย่างเหมาะสม
รวมทังพิ
้ จารณาผลการประเมินการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2557 โดยได้ รับการประเมินจาก
คณะกรรมการบริ ษัทและนาผลการปฏิบตั ิงานนันมาพิ
้
จารณาปรับปรุงการปฏิบตั ิงาน
ผู้สอบบัญชีประเมินความเป็ นอิสระของผู้สอบบัญชีและให้ ความเห็นต่อค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเพื่อนาเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมตั ิที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558 ให้ แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจากบริ ษัท บีพีอาร์
ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี่ จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทสาหรับปี 2558 จากกิจกรรมต่างๆดังกล่าวข้ างต้ นตลอดปี
2557 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าคณะกรรมการตลอดจนผู้บริ หารของบริ ษัทฯถือนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดเี ป็ น
สาคัญและยึดมัน่ ในจริ ยธรรมธุรกิจโดยมีความมุง่ มัน่ ในการปฏิบตั ิหน้ าที่เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายของบริ ษัทอย่างมีคณ
ุ ภาพ
ร า ย ง า น ป ร ะ จา ปี 2 5 5 7
ร า ย ง า น ป ร ะ จา ปี 2 5 5 7

หน้ า 2

เยี่ยงมืออาชีพรวมทังพั
้ ฒนาระบบบริ หารความเสีย่ งที่สาคัญให้ เกิดประสิทธิผลสูงสุดและส่งเสริ มระบบควบคุมภายในที่มี
ประสิทธิผลและเหมาะสมเพียงพอรวมทังการตรวจสอบภายในมี
้
ความเป็ นอิสระและมีกระบวนการตรวจสอบที่สอดคล้ อง
กับมาตรฐานสากลการปฏิบตั ิงานวิชาชีพการตรวจสอบภายในและมีการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบตั ิงานตรวจสอบ
ภายในให้ ดีขึ ้นอย่างต่อเนื่อง

พลตารวจเอกจุมพล มัน่ หมาย
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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ผลการดาเนินโดยรวม
ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
งบการเงินโดยรวม

รายการ

2555
2,316.67
1,052.66
3,590.09
1,844.47
1,868.13
479.94
1,721.95
3,590.09
7,306.69
6,892.60
414.08
91.91
66.26
13.57
289.10
68.62
51.93
168.53

สินทรัพย์หมุนเวียน
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์รวม
รวมหนี ้สินหมุนเวียน
หนี ้สินรวม
จานวนหุ้นสามัญ
ส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
รายได้
ต้ นทุนขาย
กาไรขันต้
้ น
ค่าใช้ จา่ ยขาย
ค่าใช้ จา่ ยบริ หาร
รายได้ อื่น
กาไรจากการดาเนินงาน
ดอกเบี ้ยจ่าย
ภาษี จา่ ย
กาไรสุทธิ
ล้ านบาท

3,590.09

4,500

(ล้ านบาท)
2556
(จัดประเภทใหม่)
1,862.41
999.23
3,172.80
1,394.42
1,402.27
479.94
1,770.54
3,172.80
5,422.89
4,986.23
436.65
79.00
92.30
22.66
247.97
35.98
45.46
166.53
4,025.68

3,172.80

3,500

สินทรั พย์

2,500
1,500

ล้ านบาท

2557
2,477.80
1,154.33
4,025.68
2,272.81
2,281.97
480.10
1,743.71
4,025.68
4,781.88
4,650.23
131.65
69.23
85.47
38.63
21.92
39.84
(0.58)
(17.34)

2555

168.53

250
200
150
100
50
0
2555

2556

2557

166.53

2556

17.34

กำไรสุทธิ

2557

ล้ านบาท
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ข้ อมูลทั่วไปของบริษัท
บริ ษัท เอเซียเมทัล จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ก่อตังเมื
้ ่อวันที่ 9 มีนาคม 2536 ด้ วยทุนจดทะเบียนและเรี ยก
ชาระแล้ วเริ่ มแรก จานวน 30 ล้ านบาท โดยกลุ่มนายชูศกั ดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์ เพื่อประกอบธุรกิจเป็ นศูนย์บริ การเหล็กครบ
วงจร ได้ แก่ การจาหน่ายเหล็กม้ วน (Coiled) ทังชนิ
้ ดรี ดร้ อน (Hot-Rolled) และชนิดรี ดเย็น(Cold-Rolled) รวมทังรั
้ บตัด
และจาหน่ายเหล็กแผ่น (Sheet) และเหล็กม้ วนสลิต (Slitting Coil) ตามขนาดที่ลกู ค้ ากาหนดและเป็ นผู้ผลิตและจาหน่าย
เหล็กรู ปพรรณได้ แก่ ท่อเหล็ก และเหล็กโครงสร้ างรู ปตัวซีที่ใช้ ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียน 549.97 ล้ านบาท และเรี ยกชาระแล้ ว 480.10 ล้ านบาท และกลุม่ ยงวงศ์ไพบูลย์ยงั คงเป็ นผู้บริ หาร
และเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้ อยละ 24.90 ของทุนชาระแล้ ว และกลุม่ คุณหญิงปั ทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ถือหุ้นในสัดส่วน
ร้ อยละ14.37 ของทุนชาระแล้ ว รวมทังกลุ
้ ่มสุธีรชัย ถือหุ้นในสัดส่วน ร้ อยละ 19.13 ของทุนชาระแล้ วตามลาดับ (ปิ ดสมุด
ทะเบียนล่าสุดวันที่ 12 พ.ค.2557)
กลุม่ บริ ษัทประกอบด้ วยบริ ษัทย่อย 3 บริ ษัท คือ
1. บริ ษัท เอส ที ซี สตีล จากัด ถือหุ้นโดยบริ ษัทร้ อยละ 99.99 ซึง่ ดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่ายท่อเหล็กทังชนิ
้ ด
กลมและชนิดเหลีย่ ม ที่มีเส้ นผ่าศูนย์กลาง 0.5 นิ ้ว (12 มิลลิเมตร) ถึง 1 นิ ้ว (25 มิลลิเมตร) โดยมีกาลังการ
ผลิตท่อเหล็กทุกชนิดรวม 6,490 ตันต่อปี
2. บริ ษัท เอเซียเมทัลแฟบบริ เคชั่น จากัด ถือหุ้นโดยบริ ษัทร้ อยละ 55.00 ซึ่งดาเนินธุรกิจให้ บริ การออกแบบ
ผลิตโครงสร้ างเหล็ก และรับเหมาก่อสร้ างโรงงาน
3. บริ ษัท สางสินค้ าผ่านแดนเวี ยงจันทน์ จากัด ถือหุ้นโดยบริ ษัทร้ อยละ 40.00 ซึ่งดาเนินธุรกิจให้ บริ การ
คลังสินค้ า โดยบริ ษัทฯ ยังไม่เริ่ มดาเนินธุรกิจ
บริ ษัท เอเซียเมทัล จากัด (มหาชน) ได้ แบ่งผลิตภัณฑ์และบริ การออกตามลักษณะการประกอบธุรกิจเป็ น 2
ประเภท ดังนี ้
1. ศูนย์ บริการเหล็ก
บริ ษัทให้ บริ การจัดหาผลิตภัณฑ์เหล็กในลักษณะศูนย์บริ การเหล็ก ทังเหล็
้ กแผ่นรี ดร้ อนชนิดม้ วน และเหล็ก
แผ่นรี ดเย็นชนิดม้ วน จาหน่ายให้ แก่ ผู้ค้าส่งเหล็ก และลูกค้ าที่เป็ นโรงงานเหล็กต่าง ๆ ซึง่ ลูกค้ าจะนาไปใช้ ในการแปรรูปเป็ น
ชิ ้นงานเหล็กต่าง ๆ ต่อไปรวมถึงการให้ บริ การรับตัดเหล็กตามขนาดต่าง ๆ ที่ลกู ค้ าต้ องการ และเป็ นตัวแทนจาหน่ายเหล็ก
ชนิดต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้ องการที่จะใช้ ในงานอุตสาหกรรม โดยเน้ นการบริ การก่อน และหลังการขาย บริ ษัทมุง่ เน้ น
การสร้ างความพึงพอใจของลูกค้ าโดยคานึงถึงคุณภาพของสินค้ าเป็ นอันดับแรกซึง่ ในปี 2557 บริ ษัทมีรายได้ จากการจัดหา
ผลิตภัณฑ์เหล็ก คิดเป็ นร้ อยละ 27.09 ของรายได้ รวม
2. การแปรรูปผลิตภัณฑ์ เหล็ก
บริ ษัทให้ บริ การตัดเหล็กเป็ นเหล็กม้ วนสลิต เหล็กแผ่น และแปรรู ปเหล็กรู ปพรรณ ได้ แก่ ท่อเหล็ก และเหล็ก
โครงสร้ างรูปตัวซี ซึง่ ในปี 2557 บริ ษัทมีรายได้ จากการแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก คิดเป็ นร้ อยละ 72.91 ของรายได้ รวม
กลุ่มบริ ษัทมีกาลังการผลิตและจาหน่ายเหล็กทุกประเภทในปั จจุบนั รวม 610,272 ตันต่อปี โดยแบ่งออกเป็ น
กาลังการผลิตของบริ ษัท เท่ากับ 603,782 ตันต่อปี และของบริ ษัทย่อย 6,490 ตันต่อปี ซึ่งในส่วนของบริ ษัท แบ่งออกเป็ น
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กาลังการผลิตเหล็กม้ วนสลิต 34,000 ตันต่อปี กาลังการผลิตเหล็กแผ่น 280,000 ตันต่อปี กาลังการผลิตท่อเหล็ก 199,782
ตันต่อปี และกาลังการผลิตเหล็กโครงสร้ างรู ปตัวซี 90,000 ตันต่อปี โดยในปี 2557 บริ ษัทใช้ กาลังการผลิตรวมร้ อยละ
32.20 ของกาลังการผลิตรวม ส่วนกาลังการผลิ ตของบริ ษัทย่อย เป็ นกาลังการผลิตท่อเหล็กทังชนิ
้ ดกลมและชนิดเหลี่ยม
6,490 ตันต่อปี ซึง่ ในปี 2557 ใช้ กาลังการผลิตร้ อยละ 60.20 ของกาลังการผลิต
บริ ษัทจัดซื ้อเหล็กแผ่นรี ดร้ อนซึง่ เป็ นวัตถุดิบหลักในการผลิตจากผู้ผลิตเหล็กแผ่นรี ดร้ อนในประเทศ ได้ แก่บริ ษัท
ในกลุ่ม บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ,บริ ษัทในกลุ่ม บมจ.จี สตีล และ บมจ.จีเจสตีล โดยบริ ษัทจัดจาหน่ายสินค้ าให้ แก่
ลูกค้ าภายในประเทศทังหมด
้
ซึง่ ลูกค้ าของบริ ษัทสามารถแบ่งออกเป็ น 2 กลุม่ คือ กลุม่ ผู้ค้าส่งเหล็ก เป็ นกลุม่ ผู้ดาเนินธุรกิจ
ค้ าส่งเหล็กทังในเขตกรุ
้
งเทพและปริ มณฑล ซึ่งมูลค่าการจาหน่ายให้ แก่ลกู ค้ ากลุม่ นี ้คิดเป็ นร้ อยละ76 ของรายได้ รวมของ
บริ ษัทและกลุม่ ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมเฟอร์ นิเจอร์ อุตสาหกรรมเครื่ องใช้ ไฟฟ้า อุตสาหกรรม
ยานยนต์ เป็ นต้ นซึ่งมูลค่าการจาหน่ายให้ แก่ลกู ค้ ากลุม่ นี ้คิดเป็ นร้ อยละ 24 ของรายได้ รวมของบริ ษัทและบริ ษัทไม่มีการ
ขายสินค้ าให้ ลกู ค้ ารายใดรายหนึง่ เกินร้ อยละ 12 ของรายได้ รวมของบริ ษัท
บริ ษัทเน้ นความสาคัญของคุณภาพของสินค้ าและการบริ การ รวมทังการจั
้
ดส่งสินค้ าที่ตรงต่อเวลา โดยสินค้ า
เหล็กโครงสร้ างรูปตัวซี และท่อเหล็ก ของบริ ษัทได้ รับเครื่ องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรมจากกระทรวงอุตสาหกรรม พร้ อม
กันนี ้บริ ษัทใช้ ระบบการบริ หารงานคุณภาพในการผลิต ISO 9001 : 2008 มาใช้ ในการบริ หารงาน เพื่อเป็ นการยืนยันต่อ
ลูกค้ าถึงการให้ ความสาคัญในคุณภาพของสินค้ าและบริ การของบริ ษัททังในปี
้
2557 บริ ษัทได้ รับการรับรองระบบ ISO/TS
16949 เพื่อรองรับ การขยายฐานลูกค้ าในกลุ่มยานยนต์ นอกจากนีบ้ ริ ษัทยังได้ ดาเนินการก่อสร้ างอาคารสาหรับการ
ฝึ กอบรมพนักงานที่โรงงานแห่งที่ 2 (พนัสนิคม) เพื่อเป็ นการยกระดับมาตรฐานการผลิตและการบริ หารการจัดการของ
บริ ษัทในอนาคตอย่างยัง่ ยืน
ผลการดาเนินงานในปี ที่ผ่านมา บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีรายได้ จากการขายและการบริ การเท่ากับ 4,781.88
ล้ านบาท โดยมีผลขาดทุนสุทธิเท่ากับ 17.34 ล้ านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษัทมีสนิ ทรัพย์รวม เท่ากับ 4,025.68
ล้ านบาท หนี ้สินรวมเท่ากับ 2,281.97 ล้ านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 1,743.71 ล้ านบาท และบริ ษัทมีทุนจด
ทะเบียน 549.97 ล้ านบาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจานวน 549.97 ล้ านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท และมีทนุ จด
ทะเบียนที่เรี ยกชาระแล้ ว 480.10 ล้ านบาท

ร า ย ง า น ป ร ะ จา ปี 2 5 5 7
ร า ย ง า น ป ร ะ จา ปี 2 5 5 7

หน้ า 6

ปั จจัยความเสี่ยง
1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
 ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาวัตถุดิบ
ในปี 2557 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีรายได้ จากการจาหน่ายเหล็กแผ่นรี ดร้ อนชนิดม้ วน และเหล็กแปรรู ปที่เป็ น
ผลิตภัณฑ์จากเหล็กแผ่นรี ดร้ อนชนิดม้ วน คิดเป็ นร้ อยละ 98.93 ของรายได้ รวมของบริ ษัท และบริ ษัทย่อย ซึ่งผลิตภัณฑ์
เหล็กที่จาหน่ายนัน้ มูลค่าของวัตถุเหล็กคิดเป็ นร้ อยละ 91.16 ของต้ นทุนขาย ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงของราคาตามภาวะ
ราคาตลาดโลก ตามอุปสงค์และอุปทานของผู้ผลิต และผู้ใช้ เหล็กทัว่ โลก และปั จจัยอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อราคาเช่น อัตรา
แลกเปลีย่ น อัตราภาษี นาเข้ า ซึ่งรวมทังการก
้
าหนดค่าธรรมเนียมพิเศษ (Surcharge) เป็ นต้ น ทาให้ ต้นทุนของวัตถุดิบของ
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีความผันผวนตามภาวะของราคาเหล็กในประเทศและทัว่ โลกตลอดเวลา ซึ่งบริ ษัท และบริ ษัทย่อย
อาจเกิดความเสีย่ งหากไม่สามารถปรับราคาขายสินค้ าตามต้ นทุนที่เปลีย่ นแปลงได้
อย่างไรก็ตามบริ ษัทมีการติดตามความเคลื่อนไหวของราคาวัตถุดิบอย่างใกล้ ชิด เพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการ
บริ หารจัดการสัง่ ซื ้อวัตถุดิบให้ สอดคล้ องกับปริ มาณความต้ องการของสินค้ าจากลูกค้ าของบริ ษัทละบริ ษัทย่อยรวมถึงการ
กาหนดราคาขายสินค้ าของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยนัน้ จะพิจารณาต้ นทุนขายควบคูก่ บั ราคาตลาดในขณะนัน้ โดยหากราคา
วัตถุดิบมีแนวโน้ มปรับขึ ้น บริ ษัทจะเพิ่มปริ มาณการสัง่ ซื ้อวัตถุดิบ และจะใช้ นโยบายต้ นทุนบวกกาไร เนื่องจากบริ ษัทจะทา
การปรับราคาขายสินค้ าเป็ นระยะ ๆ ตามราคาวัตถุดิบที่มีการปรับราคา และหากราคาวัตถุดิบมีแนวโน้ มปรับลงก็จะ ลด
ปริ มาณการสัง่ ซื ้อวัตถุดิบ และจะเร่งการจาหน่ายวัตถุดิบและสินค้ าสาเร็ จรูปให้ เร็ วขึ ้น เพื่อเป็ นการระบายสินค้ าคงเหลือให้
เร็ วที่สุด ซึ่งจากการติดตามความเคลื่อนไหวของราคาวัตถุดิบและนโยบายการกาหนดราคาขายดัง กล่าว ทาให้ การ
เปลีย่ นแปลงด้ านราคาวัตถุดิบไม่สง่ ผลกระทบต่อการดาเนินงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยอย่างมีนยั สาคัญ
2. ความเสี่ยงด้ านการบริหาร การจัดการ
 ความเสี่ยงจากการให้ เครดิตลูกค้ า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษัทมีลกู หนี ้คงค้ าง 660.62 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราร้ อยละ13.67 ของรายได้ รวม
ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยในปี 2557 มีระยะเวลาในการเก็บหนี ้เฉลีย่ ที่ 45.81 วัน ลูกหนี ้ที่มียอดค้ างชาระโดยยังไม่ถงึ
กาหนดชาระจานวน 337.22 ล้ านบาท ค้ างชาระไม่เกิน 90 วันจานวน 115.90 ล้ านบาท รวมเป็ น 453.12 ล้ านบาทคิด
เป็ นอัตราร้ อยละ 68.59 ของยอดลูกหนี ้สุทธิ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยอาจเกิดความเสีย่ งจากการที่ลกู ค้ าไม่สามารถชาระค่า
สินค้ าตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้ ได้ หรื อชาระเงินล่าช้ ากว่าระยะเวลาทีต่ กลงไว้ ซึง่ อาจทาให้ บริ ษัทฯ ประสบปั ญหาสภาพคล่อง
หรื อเกิดความสูญเสียทางการเงิน
อย่างไรก็ตามบริษัทและบริ ษัทย่อยมีข้อปฏิบตั ิในการพิจารณาให้ เครดิตแก่ลกู ค้ า กล่าวคือ พิจารณาจากประวัติ
ลูกค้ า การจ่ายชาระหนี ้ และการจากัดวงเงินการให้ เครดิต อีกทังบริ
้ ษัทยังมีกลุม่ ฐานลูกค้ าที่หลากหลายและมีจานวนมาก
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ราย โดยบริ ษัทฯมิได้ ให้ เครดิตและวงเงินกับลูกค้ ารายใด หรื อกลุม่ ใดเป็ นกรณีพิเศษทังสิ
้ ้นทังนี
้ ้เพื่อเป็ นการป้องกันความ
เสีย่ งใด ๆ ที่อาจเกิดขึ ้น
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบีย้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีหนี ้สินระยะสันค้
้ างชาระทังสิ
้ ้น 2,272.81 ล้ านบาท และเป็ น
หนี ้ที่เกิดจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงินเป็ นจานวน 1,939.37 ล้ านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็ น สินเชื่อเพื่อการค้ าในรู ปแบบ
ของทรัสต์รีซีทและตัว๋ สัญญาใช้ เงิน มีอตั ราดอกเบี ้ยตังแต่
้ ร้อยละ1.09 ถึงร้ อยละ 3.80 ต่อปี และร้ อยละ 1.70 ถึงร้ อยละ
4.35 ต่อปี ตามลาดับ และมีกาหนดชาระ ระหว่าง 1-6 เดือน เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนสาหรับการสัง่ ซื ้อสินค้ าจากโรงงาน
ผู้ผลิตเหล็ก และหากอัตราดอกเบี ้ยในประเทศมีปรับเพิ่มขึ ้น จะทาให้ ต้นทุนค่าใช้ จ่ายด้ านดอกเบี ้ยของบริ ษัทสูงขึ ้น อาจจะ
ส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยได้
ในปี ที่ผ่านมา บริ ษัทมีต้นทุนทางการเงิน(ดอกเบี ้ย)อยู่ที่ 39.54 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 0.83 ของรายได้
จากการขายและบริ การซึง่ มาจากดอกเบี ้ย สินเชื่อเพื่อการค้ าจากการนาเข้ าวัตถุดิบที่มากขึ ้น และจากสภาวะเศรษฐกิจที่มี
แนวโน้ มของภาวะเงินฝื ดผู้บริ หารเชื่อว่าไม่มีผลกระทบต่ออัตราดอกเบี ้ยและจะไม่เกิดผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญ ต่อ
ผลการดาเนินงานและกระแสเงินสดของกิจการ
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ในปี 2557 บริ ษัทมีมลู ค่าการสัง่ ซื ้อสินค้ าจากต่างประเทศคิดมูลค่าประมาณร้ อยละ 46.94 ของมูลค่าที่สงั่ ซื ้อ
ทังหมด
้
โดยเป็ นการสัง่ ซื ้อในเงินสกุลดอลลาร์ สหรัฐที่มีแนวโน้ มจะแข็งค่าขึ ้นทุกวันและเงินสกุลยูโรมีความผันผวน
ค่อนข้ างมาก จึงทาให้ บริษัทมีความเสีย่ งจากการผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ น บริ ษัทได้ ใช้ ตราสารอนุพนั ธ์เพื่อลดความไม่
แน่นอนของกระแสเงินสดในอนาคตที่เกิดจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ โดยใช้ กลยุทธ์ใน
การป้องกันความเสีย่ งคือ การทาสัญญาซื ้อขายอัตราแลกเปลีย่ นไว้ ลว่ งหน้ าตามความเหมาะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557 มีสญ
ั ญาคงค้ าง จานวน 7.8 ล้ านเหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐ และ 23.1 ล้ านยูโรและมีหนี ้สินที่ยงั ไม่ได้ ปอ้ งกันความเสียง
จานวน 4.7 ล้ านเหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐและ 5.4 ล้ านยูโร โดยทางบริ ษัทจะดาเนินการป้องกันความเสีย่ งในช่วงเวลาที่
เหมาะสมโดยให้ มีผลกระทบกับงบการเงินน้ อยที่สดุ
บริ ษัทยังคงต้ องสัง่ ซื ้อสินค้ าจากต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ดังนัน้ บริ ษัทจะยังคงรักษานโยบายลดผลกระทบ
จากความเสีย่ งในอัตราแลกเปลีย่ นจากการทาสัญญาซื ้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ าตามความเหมาะสมต่อไป
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ประวัติความเป็ นมา
บริ ษัทเอเซียเมทัลจากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ก่อตังเมื
้ ่อวันที่ 9 มีนาคม 2536 ด้ วยทุนจดทะเบียนและเรี ยกชาระ
แล้ วเริ่ มแรกจานวน 30 ล้ านบาทโดยกลุม่ นายชูศกั ดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์ เพื่อประกอบธุรกิจเป็ นศูนย์บริการเหล็กครบวงจร ได้ แก่
การจาหน่าย เหล็กม้ วน (Coiled) ทังชนิ
้ ดรี ดร้ อน (Hot-Rolled) และชนิดรี ดเย็น (Cold-Rolled) รวมทังรั้ บตัดและจาหน่าย
เหล็กแผ่น (Sheet) และเหล็กม้ วนสลิต (Slitting Coil)ตามขนาดที่ลกู ค้ ากาหนด และเป็ นผู้ผลิตและจาหน่ายเหล็กรูปพรรณ
ได้ แก่ทอ่ เหล็กและเหล็กโครงสร้ างรูปตัวซีที่ใช้ ในอุตสาหกรรมต่างๆ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียน
549.97 ล้ านบาท และเรียกชาระแล้ ว 480.10 ล้ านบาท และกลุม่ ยงวงศ์ไพบูลย์และสุธีรชัย เป็ นผู้บริ หารและเป็ นผู้ถือหุ้น
ใหญ่ในสัดส่วนร้ อยละ 24.90 และร้ อยละ 19.13 ของทุนชาระแล้ วตามลาดับ (ปิ ดสมุดทะเบียนล่าสุดวันที่ 12 พ.ค.2557)
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญของบริษัท
ปี 2536 บริ ษัทประกอบกิจการศูนย์จาหน่ายเหล็กในลักษณะซื ้อมาและขายไป
ปี 2547 บริ ษัทได้ แปรสภาพเป็ นบริ ษัทมหาชนจากัด และเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 150 ล้ านบาทเป็ น 200 ล้ านบาทและ
เปลีย่ นแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (PAR) จากราคาหุ้นละ 100 บาทเป็ นราคาหุ้นละ 1 บาทโดยกาหนดให้ มีการเสนอ
ขายหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่แก่ประชาชนจานวน 50 ล้ านหุ้น
ปี 2548 บริ ษัทได้ เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 200 ล้ านบาท เป็ น 400 ล้ านบาท เพื่อเสนอขายแก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมในราคา 1
บาท เพื่อรองรับความเจริ ญเติบโตของบริ ษัท
ปี 2550 บริ ษัทได้ เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 400 ล้ านบาท เป็ น 550 ล้ านบาท เพื่อเสนอขายแก่ประชาชนทัว่ ไปและผู้ถือหุ้น
เดิม และเพื่อรองรับการแปลงสภาพของใบสาคัญแสดงสิทธิ
ปี 2551 บริ ษัทขยายกลุม่ ลูกค้ าและผลิตภัณฑ์เหล็กเพิ่มขึ ้น เช่น ในกลุม่ อุตสาหกรรมยานยนต์ และกลุม่ เครื่ องใช้ ไฟฟ้า
ปี 2553 บริ ษัทได้ ปรับปรุ งมาตรฐานการผลิตเพิ่มขึ ้น โดยเป็ นศูนย์บริ การเหล็กที่สามารถรองรับการผลิตเหล็กในกลุ่ม
อุตสาหกรรมยานยนต์ และกลุม่ อุตสาหกรรมเครื่ องใช้ ไฟฟ้า
บริ ษัทได้ รับรางวัล BEST VENDOR AWORD จากบริ ษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิค จากัด
ปี 2554 บริ ษัทได้ เปิ ดดาเนินการเป็ นศูนย์บริ การเหล็กที่สามารถรองรับการผลิตเหล็กในกลุม่ อุตสาหกรรมยานยนต์ และ
กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่ องใช้ ไฟฟ้า ณ โรงงานแห่งที่ 2 (พนัสนิคม) และสามารถเพิ่มกลุม่ ลูกค้ าในอุตสาหกรรม
ยานยนต์และเครื่ องใช้ ไฟฟ้าเพิ่มขึ ้น
ปี 2555 บริ ษัทได้ รับการรับรองระบบการบริ หารงานมาตรฐาน ISO/TS 16949 เพื่อรองรับกลุม่ ลูกค้ าอุตสาหกรรมยาน
ยนต์
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ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท
โครงสร้ างกลุม่ บริษัท เอเซียเมทัล จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
บริษัท เอเซียเมทัล จากัด (มหาชน)
ทุนจดทะเบียน549.97 ล้ านบาท เรียกชาระแล้ ว 480.10 ล้ านบาท
99.99%

55.00%

บริษัท เอส ที ซี สตีล จากัด
ทุนจดทะเบียนเรียกชาระแล้ ว 20 ล้ านบาท

บริษัท เอเชียเมทัลแฟบบริเคชั่น จากัด
ทุนจดทะเบียนเรียกชาระแล้ ว 10 ล้ านบาท

40.00%
บริษัท สางสินค้ าผ่ านแดนเวียงจันทน์ จากัด
ทุนจดทะเบียนเรียกชาระแล้ ว5 แสนดอลลาร์ สหรัฐฯ

บริษัท เอเซียเมทัล จากัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจเป็ นศูนย์บริ การเหล็กครบวงจร ได้ แก่ การจาหน่ายเหล็กม้ วน (Coil) ทังชนิ
้ ดรี ดร้ อน (Hot-Rolled)
และชนิดรี ดเย็น (Cold-Rolled) เหล็กเคลือบสังกะสี (GI) และเป็ นผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก ได้ แก่ เหล็กแผ่น (Sheet) เหล็ก
ม้ วนสลิต (Slitting Coil) ท่อเหล็กที่มีเส้ นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ ้ว (25 มิลลิเมตร) ถึง 7 นิ ้ว (175 มิลลิเมตร) เหล็กโครงสร้ างรูป
ตัวซี รวมทังบริ
้ การจัดส่งสินค้ าให้ แก่ลกู ค้ า โดยมีกาลังผลิตติดตัง้ จานวน 603,782 ตันต่อปี ซึง่ แบ่งกาลังผลิตเป็ น เหล็ก
แผ่น 280,000 ตันต่อปี เหล็กม้ วนสลิต 34,000 ตันต่อปี ท่อเหล็ก 199,782 ตันต่อปี และเหล็กรูปตัวซี 90,000 ตันต่อปี
บริษัท เอส ที ซี สตีล จากัด
ประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายท่อเหล็กทังชนิ
้ ดกลมและชนิดเหลีย่ มที่มีเส้ นผ่าศูนย์กลาง0.5นิ ้ว(12มิลลิเมตร)
ถึง 1 นิ ้ว (25 มิลลิเมตร) โดยมีกาลังผลิตติดตังท่
้ อเหล็กทุกชนิดรวม 6,490 ตันต่อปี
บริษัท เอเซียเมทัลแฟบบริเคชั่น จากัด
ประกอบธุรกิจให้ บริ การออกแบบผลิตโครงสร้ างเหล็ก และรับเหมาก่อสร้ าง โดยทีมงานบริษัท เอเซียเมทัล
แฟบบริ เคชัน่ จากัด สร้ างผลงานที่มีคณ
ุ ภาพได้ มาตรฐาน
บริษัท สางสินค้ าผ่ านแดนเวียงจันทน์ จากัด
ประกอบธุรกิจให้ บริ การคลังสินค้ า
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โครงสร้ างรายได้ ของบริษัท
โครงสร้ างรายได้ ของบริษัท เอเซียเมทัล จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ดังนี ้
มูลค่าการจาหน่าย
2555
2556
ล้ านบาท
สัดส่วน
ล้ านบาท
สัดส่วน
 ศูนย์บริ การเหล็ก
1. บริ การจัดหาผลิตภัณฑ์เหล็ก
3,238.88 44.33
1,613.33 29.75
2. บริ การรับตัดเหล็ก
0
0
0
0
รวมรายได้ ศนู ย์บริ การเหล็ก
3,238.88 44.33
1,613.33 29.75
 การแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก
1. เหล็กแผ่น
1,126.74 15.42
889.36 16.40
2. เหล็กม้ วนสลิต
408.46
5.59
368.52
6.80
3. ท่อเหล็ก
1,752.23 23.98
2,017.77 37.21
4. เหล็กโครงสร้ างรูปตัวซี
732.95 10.03
482.96
8.91
รวมรายได้ การแปรรูป
4,020.38 55.02
3,758.61 69.31
47.43
0.66
50.94
0.94
 อื่น ๆ*
รวมมูลค่าการจาหน่ายทังหมด
้
7,309.69 100.00
5,422.88 100.00
หมายเหตุ : * รายได้ อื่น ๆ ได้ แก่ การจาหน่ายเศษเหล็กทีเ่ กิดจากกระบวนการผลิต

2557
ล้ านบาท
สัดส่วน
1,291.99
3.59
1,295.58

27.02
0.08
27.10

734.67
417.37
1,935.43
371.58
3,459.05
27.25
4,781.88

15.36
8.73
40.47
7.77
72.33
0.57
100.00

เป้ าหมายในการดาเนินธุรกิจของบริษัท
บริ ษั ท ก าหนดเป้า หมายที่ จะเป็ น ผู้ผลิตท่อ เหล็ก ที่ มี คุณ ภาพ เนื่ อ งจากบริ ษั ท เล็ง เห็ น ถึ ง ความสาคัญ ของ
อุตสาหกรรมท่อเหล็กซึ่งมีการเติบโตในอัตราที่สงู มากในปั จจุบนั และอนาคต จากการเติบโตของอุตสาหกรรมก่อสร้ าง
อุตสาหกรรมเฟอร์ นิเจอร์ อุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมเครื่ องใช้ ไฟฟ้า
นอกจากการเป็ นผู้ผลิตท่อเหล็กที่มีคณ
ุ ภาพแล้ ว บริ ษัทยังมุ่งเน้ นที่จะเป็ นศูนย์บริ การเหล็กครบวงจร กล่าวคือ
การที่บริ ษัทสามารถให้ บริ การผลิตเหล็กรู ปพรรณต่างๆ ได้ ตามขนาดที่ลกู ค้ ากาหนด ได้ แก่ เหล็กแผ่น เหล็กม้ วน ทาให้
ลูกค้ าได้ รับความสะดวกในการซื ้อสินค้ าจากการที่ลกู ค้ าสามารถกาหนดให้ บริ ษัทผลิตสินค้ าตามขนาดที่ต้องการใช้ โดยมี
การปรับปรุงพัฒนามาตรฐานของบริ ษัทอยูต่ ลอดเวลา ทังในด้
้ านความรู้ ความสามารถของบุคลากรและเครื่ องจักรที่ใช้ ใน
การผลิต
รวมถึงบริ ษัทยังมีนโยบายพัฒนาคุณภาพ ความน่าเชื่อถือในผลิตภัณฑ์ การบริ การของบริษัท รวมทังค
้ านึงถึง
สภาวะแวดล้ อมทังภายในและภายนอกของบริ
้
ษัท โดยการนาระบบการบริ หารงานคุณภาพในการผลิต ISO9001:2008
เข้ ามาใช้ ในการบริ หารงาน ซึง่ ปัจจุบนั มีการปรับมาตรฐานไปสู่ ISO/TS 16949เพื่อขยายกลุม่ ลูกค้ าไปยังอุตสาหกรรมยาน
ยนต์ และสร้ างความมัน่ ใจให้ แก่ลกู ค้ าว่า สินค้ าที่ซื ้อไปจากบริ ษัทเป็ นสินค้ าที่ได้ มาตรฐานและบริษัทมีการพัฒนาคุณภาพ
และเพิ่มศักยภาพให้ กบั พนักงานของบริ ษัทอย่างต่อเนื่อง
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การประกอบธุรกิจแต่ ละสายผลิตภัณฑ์
ลักษณะผลิตภัณฑ์ และบริการ
บริ ษัทแบ่งลักษณะผลิตภัณฑ์และบริ การของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยออกเป็ น 2 ประเภท ดังนี ้
1) การจัดหาผลิตภัณฑ์ เหล็ก
บริ ษัทให้ บริ การจัดหาผลิตภัณฑ์เหล็กในลักษณะศูนย์บริ การเหล็ก ทังเหล็
้ กแผ่นรี ดร้ อนชนิดม้ วนและเหล็กแผ่น
รี ด เย็ น ชนิ ด ม้ ว นและ เหล็ ก เคลื อ บสัง กะสี (GI)เป็ น ต้ น เพื่ อ จ าหน่ า ยให้ แ ก่ ผู้ค้ า ส่ง เหล็ ก และลูก ค้ า ที่ เ ป็ น โรงงาน
อุตสาหกรรมเหล็กต่างๆ ซึ่งลูกค้ าจะนาไปใช้ ในการแปรรู ปเป็ นชิ ้นงานเหล็กต่าง ๆ ต่อไปรวมถึงการให้ บริ การรับตัดเหล็ก
ตามขนาดต่าง ๆ ที่ลกู ค้ าต้ องการ
2) การแปรรูปผลิตภัณฑ์ เหล็ก
2.1 เหล็กม้ วนสลิต (Slitting Coil)
บริ ษัทให้ บริ การตัดเหล็กเป็ นเหล็กม้ วนสลิต ซึง่ เป็ นการนาเหล็กม้ วน (Coil) มาตัดเป็ นแถบเล็กตามความกว้ างที่
ลูกค้ ากาหนดและม้ วนกลับเพื่อจาหน่ายโดยบริ ษัทมีเครื่ องจักรสาหรับการตัดเหล็กเป็ นเหล็กม้ วนสลิต (Slitting Coil) โดย
บริ ษัทมีกาลังการผลิตติดตังเท่
้ ากับ 241,000 ตันต่อปี โดยแบ่งเป็ นการผลิตเพื่อเป็ นวัตถุดิบสาหรับรองรับ การผลิตเป็ นท่อ
เหล็กและผลิตภัณฑ์โครงสร้ างรูปตัวซี จานวน 207,000 ตันต่อปี และการผลิตเพื่อขายจานวน 34,000 ตันต่อปี ซงึ่ ในปี 2557
บริ ษัทใช้ กาลังการผลิตเท่ากับร้ อยละ 53.14 ของกาลังการผลิตติดตัง้
2.2 การผลิตเหล็กแผ่ น (Cutting Sheet)
บริ ษัทให้ บริ การตัดเหล็กแผ่น ซึ่งเป็ นการนาเหล็กม้ วน นามาตัดเป็ นเหล็กแผ่นตามความกว้ างและความยาวที่
ลูกค้ ากาหนด บริ ษัทสามารถตัดเหล็กตามความกว้ างได้ ตงแต่
ั ้ 600 ถึง 1,500 มิลลิเมตร และตามความยาวตังแต่
้ 300 ถึง
6,100 มิลลิเมตรโดยบริ ษัทมีเครื่ องจักรสาหรับการตัดเหล็กแผ่น (Cutting Sheet) ซึ่งบริ ษัทมีกาลังการผลิตติดตังเท่
้ ากับ
280,000 ตันต่อปี ซงึ่ ในปี 2557บริ ษัทใช้ กาลังการผลิตเท่ากับร้ อยละ 13.27 ของกาลังการผลิตติดตัง้
2.3 ผลิตภัณฑ์ ท่อเหล็ก (Steel Pipe)
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยผลิตและจาหน่ายท่อเหล็กสาหรับใช้ ในอุตสาหกรรมต่างๆ ปั จจุบนั บริ ษัทและบริ ษัทย่อย
มีเครื่ องจักรสาหรับการผลิตท่อเหล็กซึ่งสามารถผลิตท่อเหล็กได้ ตงแต่
ั ้ เส้ นผ่าศูนย์กลาง 12 มิลลิเมตรถึง 175มิลลิเมตร
โดยวิธีการนาเหล็กแผ่นรี ดร้ อนชนิดม้ วนที่ตดั ตามความกว้ างที่กาหนดมาทาการขึน้ รู ปและเชื่อมเหล็กแผ่นด้ วยคลื่น
ความถี่สงู ซึง่ เป็ นเครื่ องจักรที่ทนั สมัยและมีประสิทธิภาพในการผลิต ทาให้ ทอ่ เหล็กของบริ ษัทมีคณ
ุ ภาพและเป็ นที่ยอมรับ
ของลูกค้ า โดยบริ ษัทมีกาลังการผลิตติดตัง้ เท่ากับ 206,272ตันต่อปี ซึง่ ในปี 2557 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยใช้ กาลังการผลิต
เท่ากับร้ อยละ 41.68 ของกาลังการผลิตติดตัง้ ท่อเหล็กของบริ ษัท และบริ ษัทย่อยที่ผลิตมีรูปแบบทังทรงกลม
้
สี่เหลี่ยม
จัตรุ ัส และสีเ่ หลีย่ มผืนผ้ า ซึง่ บริ ษัทสามารถผลิตได้ ตามความกว้ างและความยาวที่ลกู ค้ ากาหนด
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2.4ผลิตภัณฑ์ เหล็กโครงสร้ างรูปตัวซี
บริ ษัทผลิตและจาหน่ายเหล็กโครงสร้ างรูปตัวซี โดยการนาเหล็กม้ วนสลิต (Slitting Coil) ที่ตดั ตามขนาดมาขึ ้น
รูปในลักษณะรูปตัวซี ซึง่ จะนาไปใช้ ในอุตสาหกรรมก่อสร้ างเพื่อใช้ เป็ นโครงสร้ างหลังคา บริ ษัทมีเครื่ องจักรสาหรับการผลิต
เหล็กโครงสร้ างรูปตัวซีตงแต่
ั ้ ขนาด 3 นิ ้วจนถึงขนาด 6 นิ ้ว โดยมีกาลังการผลิตติดตัง้ เท่ากับ 90,000 ตันต่อปี ซึง่ ในปี 2557
บริ ษัทใช้ กาลังการผลิตเท่ากับร้ อยละ 15.30 ของกาลังการผลิตติดตัง้
โดยลูกค้ าจะนาผลิตภัณฑ์เหล็กที่ซื ้อจากบริ ษัทเป็ นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่าง ๆ
ได้ แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเครื่ องใช้ ไฟฟ้าและอิเล็กโทรนิกส์ อุตสาหกรรมเฟอร์ นิเจอร์ และอุตสาหกรรมอื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์เหล็กของบริ ษัทจะถูกนาไปใช้ เป็ นวัตถุดิบในการผลิตของอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่าง ๆ เช่น
อุตสาหกรรมก่อสร้ าง

: ใช้ เหล็กโครงสร้ างรู ปตัวซีในการทาโครงหลังคา และใช้ ท่อเหล็กสาหรับเป็ นเหล็กแปปู
กระเบื ้องหลังคา เป็ นต้ น
อุตสาหกรรมเฟอร์ นเิ จอร์
: ใช้ ทอ่ เหล็กเป็ นโครงของเฟอร์ นิเจอร์ ชนิดต่าง ๆ เช่น โต๊ ะ เก้ าอี ้ ฉากกันและใช้
้
เหล็กแผ่น
เป็ นส่วนประกอบในการทาตู้ชนิดต่าง ๆ และชันวางของรวมถึ
้
งทาตู้นิรภัย ซึ่งสามารถ
ใช้ ในอาคารสานักงาน สถานการศึกษา และสถานที่ตา่ งๆ และเวทีสาเร็ จรูป เป็ นต้ น
อุตสาหกรรมเครื่ องใช้ ไฟฟ้า : ใช้ เหล็กแผ่นเป็ นส่วนประกอบในการผลิตเครื่ องใช้ ไฟฟ้าและอิเล็กโทรนิกส์ เช่น เครื่ อง
ซักผ้ า เครื่ องปรับอากาศ ตู้เย็น เป็ นต้ น
อุตสาหกรรมยานยนต์
: ใช้ ท่อเหล็กและเหล็กแผ่นเป็ นส่วนประกอบในการผลิตยานยนต์ เช่น ใช้ ท่อเหล็กเป็ น
โครงสร้ างตัวถังรถบัส และกระบะรถยนต์ และใช้ เหล็กแผ่นเป็ นพื ้นกระบะ และตัวถัง
ภายนอกของรถยนต์ เป็ นต้ น
อุตสาหกรรมอื่น ๆ :
ใช้ เหล็กแผ่นรี ดร้ อนเป็ นชิ ้นส่วนในการทาถังบรรจุแก๊ ส โครงสร้ างวิศวกรรมอื่น และใช้
ในอุตสาหกรรมทุกประเภทตามที่ลกู ค้ าต้ องการ
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ทรั พย์ สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
ทรัพย์สนิ ถาวรหลักทีใ่ ช้ ในการประกอบธุรกิจ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษัทมีทรัพย์สนิ ถาวรหลักที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ ดังนี ้
หน่วย : ล้ านบาท
ประเภท/ลักษณะทรัพย์สนิ
ลักษณะกรรมสิทธิ์ มูลค่าตามบัญชี
1. ที่ดิน
บริ ษัทเป็ นเจ้ าของ
147.14
-เนื ้อที่ 16 ไร่ 3 งาน 5 ตารางวา
ที่ตงั ้ : เลขที่ 55, 55/1 หมู่ 2 ซอยวัดหนามแดง ถนนศรี นคริ นทร์
ตาบลบางแก้ ว อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
84.38
บริ ษัทเป็ นเจ้ าของ
-เนื ้อที่ 100 ไร่ 85 ตารางวา*
ที่ตงั ้ เลขที่ 90/1 หมูท่ ี่ 10 ตาบลสระสีเ่ หลีย่ ม อาเภอพนัสนิคม
จังหวัดชลบุรี
4.01
บริ ษัทเป็ นเจ้ าของ
-เนื ้อที่ 80 ไร่ 28 ตารางวา**
ที่ตงั ้ เลขที่ 90/1 หมูท่ ี่ 10 ตาบลสระสีเ่ หลีย่ ม อาเภอพนัสนิคม
จังหวัดชลบุรี
11.73
บริ ษัทเป็ นเจ้ าของ
-เนื ้อที่ 17 ไร่ 34 ตารางวา
ที่ตงั ้ เลขที่ 90/1 หมูท่ ี่ 10 ตาบลสระสีเ่ หลีย่ ม อาเภอพนัสนิคม
จังหวัดชลบุรี
25.64
เป็ นของบริ ษัท STC
-เนื ้อที่ 3 ไร่ 82 ตารางวา
ที่ตงั ้ : เลขที่ 6/10 หมู่ 1 ซอยวัดหนามแดง ถนนศรี นคริ นทร์
ตาบลบางแก้ ว อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
2. อาคารโรงงาน 3 แห่ง
บริ ษัทเป็ นเจ้ าของ
74.45
-อาคารโรงงานของบริษัท
ที่ตงั ้ : เลขที่ 55, 55/1 หมู่ 2 ซอยวัดหนามแดง ถนนศรี นคริ นทร์
ตาบลบางแก้ ว อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
199.61
บริ ษัทเป็ นเจ้ าของ
-อาคารโรงงานชลบุรีของบริษัท* *
ที่ตงั ้ เลขที่ 90/1 หมูท่ ี่ 10 ตาบลสระสีเ่ หลีย่ ม อาเภอพนัสนิคม
จังหวัดชลบุรี
เป็ นของบริ ษัท STC 17.09
-อาคารโรงงานของบริษัทย่อย
ที่ตงั ้ : เลขที่ 6/10 หมู่ 1 ซอยวัดหนามแดง ถนนศรี นคริ นทร์
ตาบลบางแก้ ว อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

ภาระผูกพัน
(1).จดจานองวงเงิน
400 ล้ านบาท
(2).จดจานองวงเงิน
600 ล้ านบาท
ไม่มี

ไม่มี

(3).จดจานองวงเงิน
250 ล้ านบาท

(1).จดจานองวงเงิน
400 ล้ านบาท
(2).จดจานองวงเงิน
600 ล้ านบาท
(3).จดจานองวงเงิน
250 ล้ านบาท

ร า ย ง า น ป ร ะ จา ปี 2 5 5 7
ร า ย ง า น ป ร ะ จา ปี 2 5 5 7

หน้ า 14

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สนิ
3. เครื่ องจักรและอุปกรณ์
4. เครื่ องจักร
5. เครื่ องจักร
6. ยานพาหนะ
7. เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้ สานักงาน
8. เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้ สานักงาน
9. เครื่ องจักรระหว่างติดตัง้
10. เครื่ องจักรระหว่างติดตัง้
รวม

ลักษณะกรรมสิทธิ์ มูลค่าตามบัญชี
ภาระผูกพัน
บริ ษัทเป็ นเจ้ าของ
46.72
(4).จดจานองวงเงิน
362.71
บริ ษัทเป็ นเจ้ าของ
320 ล้ านบาท
0.37
เป็ นของบริ ษัท STC
ไม่มีภาระผูกพัน
10.63
บริ ษัทเป็ นเจ้ าของ
ไม่มีภาระผูกพัน
8.20
บริ ษัทเป็ นเจ้ าของ
ไม่มีภาระผูกพัน
2.59
เป็ นของบริ ษัท STC
ไม่มีภาระผูกพัน
156.28
บริ ษัทเป็ นเจ้ าของ
ไม่มีภาระผูกพัน
2.77
เป็ นของบริ ษัท STC
ไม่มีภาระผูกพัน
1,154.33

นโยบายการลงทุนและการบริหารงานในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
นโยบายการลงทุนของบริ ษัท คือ บริ ษัทจะพิจารณาลงทุนในธุรกิจที่เกื ้อหนุนและเอื ้อประโยชน์ต่อการทาธุรกิจ
ของบริ ษัทหรื อเป็ นธุรกิจซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้ มเจริ ญเติบโตและจะคานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่ได้ รับจากการ
ลงทุนเป็ นสาคัญ และบริ ษัทจะควบคุมดูแลโดยจะส่งกรรมการเข้ าไปเป็ นตัวแทนตามสัดส่วนการถือหุ้น และหากเป็ นบริ ษัท
ร่วม บริ ษัทจะส่งตัวแทนจากบริ ษัทเข้ าไปเป็ นกรรมการในบริ ษัทนัน้ ๆ ทังนี
้ ้จานวนตัวแทนจากบริ ษัทที่เข้ าไปเป็ นกรรมการ
จะขึ ้นอยูก่ นั สัดส่วนการถือหุ้นของบริ ษัท
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ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัท
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนครัง้ ล่าสุด วันที่ 12 พฤษภาคม 2557(มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท)
ลาดับที่
ชื่อ / สกุล
จานวนหุ้น
% ของจานวนหุ้นทังหมด
้
1
กลุม่ นายชูศกั ดิ์
ยงวงศ์ไพบูลย์
นายชูศกั ดิ์
ยงวงศ์ไพบูลย์
76,700,000
15.98
นางเพ็ญจันทร์
ยงวงศ์ไพบูลย์
40,000,000
8.33
นางสาวพีรดา
ยงวงศ์ไพบูลย์
30,842,500
6.42
นางสาวชนัญญา ยงวงศ์ไพบูลย์
20,500,000
4.27
รวมกลุม่ นายชูศกั ดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์
168,042,500
35
2
คุณหญิงปั ทมา
ลีสวัสดิ์ตระกูล
69,000,000
14.37
3
กลุม่ นายวีระชัย
สุธีรชัย
นายวีระชัย
สุธีรชัย
46,432,400
9.67
นายวินท์
สุธีรชัย
39,900,000
8.31
นายกริ ช
สุธีรชัย
5,500,000
1.15
รวมกลุม่ นายวีระชัย สุธีรชัย
91,832,400
19.13
4
นายชนาธิป
ไตรวุฒิ
20,000,000
4.17
5
นางสาวอรวรรณ
พงศ์ธญ
ั ลักษณ์
9,705,000
2.02
6
นายกิตติพล
จึงวัฒนานนท์
5,164,100
1.08
7
นายสุมนตรี
ธารานิติกลุ
4,050,500
0.84
8
นายสมศักดิ์
ลี ้จงเพิ่มพูน
3,535,000
0.74
9
นายพิชิต
ฉัตรสกุลวงศ์
3,330,000
0.69
10
นายนาชัย
ลอยฤทธิวฒ
ุ ิไกร
2,982,500
0.62
11
นางสาวบุญญอร
พิพิธกุล
2,434,900
0.51
12
บริ ษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด
2,434,512
0.51
รวม
382,511,412
79.68
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นโยบายประวัติการจ่ ายเงินปั นผลในรอบ 3 ปี ที่ผ่านมา
บริ ษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษี เว้ น
แต่ในกรณีที่บริษัทมีโครงการจะลงทุนในโครงการอื่นสาหรับบริ ษัทย่อยก็มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลเหมือนกับบริ ษัท กล่าวคือ
จะจ่ายเงินปั นผลให้ แก่บริ ษัทในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษี เว้ นแต่ในกรณีที่บริ ษัทย่อยนันมี
้
โครงการจะลงทุนในโครงการอื่น
ในปี 2555 บริ ษัทมีกาไรสุทธิ 163.91 ล้ านบาท คณะกรรมการมีความเห็นเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิการ
จ่ายปั นผล ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท รวมเป็ นเงิน 86.38 ล้ านบาทคิดเป็ นร้ อยละ 52.69 ของกาไรสุทธิ เป็ นไปตามนโยบาย
การจ่ายปั นผลของบริ ษัท โดยทังนี
้ ้เมื่อได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2556 แล้ ว บริ ษัทจะจ่ายปั นผล
ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2556
ในปี 2556 บริ ษัทมีกาไรสุทธิ 166.53 ล้ านบาท คณะกรรมการมีความเห็นเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิการ
จ่ายเงินปั นผล ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท รวมเป็ นเงิน 86.41 ล้ านบาทคิดเป็ นร้ อยละ 51.89 ของกาไรสุทธิ เป็ นไปตาม
นโยบายการจ่ายปั นผลของบริ ษัท โดยทังนี
้ ้เมื่อได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2557 แล้ ว บริ ษัทจะ
จ่ายเงินปั นผลในวันที่ 21พฤษภาคม 2557
ในปี 2557 เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 8.31 ล้ านบาท เพราะมีกระแสเงินสดใช้ ไปจากการดาเนินงาน
สุทธิถึง 310.21 ล้ านบาท คณะกรรมการจึงมีความเห็นขออนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ งดการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผล
การดาเนินงาน ปี 2557
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โครงสร้ างการจัดการ
โครงสร้ างการจัดการ
คณะกรรมการของบริ ษัทประกอบด้ วย คณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการและผู้บริ หาร
ของบริ ษัทประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน จากัด พ.ศ.
2535 และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้ วยเรื่ อง การขอ
อนุญ าตและการอนุญ าตให้ เ สนอขายหุ้น ที่ อ อกใหม่ และข้ อ ก าหนดเกี่ ย วกับ ผู้บ ริ ห ารของบริ ษั ท ที่ อ อกหลัก ทรั พ ย์
คณะกรรมการบริ ษัทมีรายชื่อดังต่อไปนี ้
คณะกรรมการบริษัท (Committee)
รายชื่อคณะกรรมการบริ ษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้ วย
ชื่อ-สกุล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายวีระชัย
นายชูศกั ดิ์
นายธนกร
นางเพ็ญจันทร์
นายชนาธิป
พลตารวจเอกจุมพล
นางไทศิกา
เรื อตรี หญิงสุรี

ตาแหน่ง
สุธีรชัย
ยงวงศ์ไพบูลย์
ฤทธิบนั ลือ
ยงวงศ์ไพบูลย์
ไตรวุฒิ
มัน่ หมาย
ไพรสงบ
บูรณธนิต

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

โดยมีนางวันนารี ทิพย์สวุ รรณ เป็ นเลขานุการบริ ษัท
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริ ษัท ประกอบด้ วย
1.นายชูศกั ดิ์
ยงวงศ์ไพบูลย์
2.นางเพ็ญจันทร์
ยงวงศ์ไพบูลย์
3.นายธนกร
ฤทธิบนั ลือ
กรรมการสองในสามคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสาคัญของบริ ษัท
ขอบเขต อานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทมีหน้ าที่ และความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท การกากับ
ดูแลให้ การบริ หารจัดการเป็ นไปตามเป้าหมายและนโยบายที่กาหนดไว้ อันก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ผ้ ถู ือหุ้นและผู้มีสว่ น
ได้ เสียทุกฝ่ าย โดยให้ อยูใ่ นกรอบของการมีจริ ยธรรมที่ดี
คณะกรรมการบริ ษัทมีหน้ าที่ปฏิบตั ิ และรับผิดชอบในการจัดการบริ ษัท ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
และข้ อบังคับ ตลอดจนมติ ของที่ป ระชุมผู้ถือหุ้นที่ ชอบด้ ว ยกฎหมาย ด้ ว ยความซื่อสัตย์ สุจริ ตและระมัดระวัง รั กษา
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ผลประโยชน์ ของบริ ษัท เว้ นแต่ในเรื่ องที่ต้ องได้ รั บอนุมัติจ ากที่ป ระชุมผู้ถือ หุ้น ก่อ นดาเนิ นการ เช่น เรื่ องที่ก ฎหมาย
กาหนดให้ ต้องได้ รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทารายการเกี่ยวโยงกัน และการซื ้อหรื อขายสินทรัพย์ที่สาคัญตามกฎเกณฑ์
ของตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย หรื อตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆ กาหนด เป็ นต้ น ทัง้ นี ้ คณะกรรมการบริ ษัทอาจ
มอบหมาย ให้ กรรมการคนหนึง่ หรื อบุคคลอื่นไปปฏิบตั ิการอย่างหนึง่ อย่างใดแทนคณะกรรมการบริ ษัทก็ได้ พิจารณา และ
อนุมตั ิกิจการอื่นๆ ที่สาคัญ อันเกี่ยวกับบริ ษัทหรื อที่เห็นสมควรจะดาเนินกิจการนันๆ
้ เพื่อให้ เกิดประโยชน์แก่บริ ษัท
เว้ นแต่เรื่ องดังต่อไปนี ้ จะกระทาได้ ต่อเมื่อได้ รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทัง้ นีก้ าหนดให้ รายการที่
กรรมการหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง มีสว่ นได้ เสีย หรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริ ษัทหรื อบริ ษัท
ย่อย ให้ กรรมการซึง่ มีสว่ นได้ เสียในเรื่ องนัน้ ไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้
 เรื่ องที่กฎหมายกาหนดให้ ต้องได้ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 การทารายการที่กรรมการมีสว่ นได้ เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย หรื อข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้
ต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 นอกจากนันในกรณี
้
ดงั ต่อไปนี ้จะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าประชุมและมีสิทธิ ออกเสียง
ลงคะแนน
- การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญ
- การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทอื่น หรื อบริ ษัทเอกชนมาเป็ นของบริ ษัท
- การทา แก้ ไข หรื อ เลิก สัญ ญา เกี่ ย วกับการให้ เช่ ากิ จ การของบริ ษัททัง้ หมดหรื อบางส่วนที่สาคัญ การ
มอบหมายให้ บคุ คลอื่นเข้ าจัดการธุรกิจของบริ ษัทหรื อการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่ง
กาไรขาดทุนกัน
- การแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิหรื อข้ อบังคับของบริ ษัท
- การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรื อเลิกบริ ษัท
- เรื่ องอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนด
โดยปั จจุบนั คณะกรรมการบริ ษัทมีขอบเขต หน้ าที่ และความรับผิดชอบ สรุปได้ ดงั นี ้
 จัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิ ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี
ของบริ ษัท
 จัดให้ มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทอย่างน้ อย 3 เดือนต่อครัง้
 จัดให้ มีการทางบดุลและงบกาไรขาดทุนของบริ ษัท ณ วันสิ ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริ ษัท ซึ่งผู้ส อบบัญชี
ตรวจสอบแล้ ว และนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมตั ิ
 คณะกรรมการบริ ษัทอาจมอบอานาจให้ กรรมการคนหนึง่ หรื อหลายคน หรื อบุคคลอื่นใดปฏิบตั ิการอย่างหนึ่ง
อย่างใดแทนคณะกรรมการบริ ษัทได้ โดยอยูภ่ ายใต้ การควบคุมของคณะกรรมการบริ ษัท หรื ออาจมอบอานาจ
เพื่อให้ บคุ คลดังกล่าวมีอานาจตามที่คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
บริ ษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริ ษัทอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรื อแก้ ไขบุคคลที่ได้ รับมอบ
อานาจหรื ออานาจนันๆ
้ ได้ เมื่อเห็นสมควรทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ ษัทอาจมอบอานาจให้ คณะกรรมการบริ หาร
มีอานาจหน้ าที่ในการปฏิบตั ิงานต่างๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอานาจตามขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะ
กรรมการบริ หารซึ่งการมอบอานาจนันต้
้ องไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบอานาจที่ทาให้ คณะกรรมการบริ หาร
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สามารถพิจารณาและอนุมตั ิรายการที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมีสว่ นได้ เสียหรื อมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อื่น
ใดที่ ท ากับ บริ ษั ท หรื อ บริ ษั ท ย่อ ยยกเว้ น เป็ น การอนุมัติ ร ายการที่ เ ป็ น ไปตามนโยบายและหลัก เกณฑ์ ที่
คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาและอนุมตั ิไว้ แล้ ว
กาหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริ ษัท ควบคุมกากับดูแลการบริ หารและ
การจัดการของคณะกรรมการบริ หารให้ เป็ นไปตามนโยบายที่ได้ รับมอบหมาย เว้ นแต่ในเรื่ องดังต่อไปนี ้ ที่
คณะกรรมการบริ ษัทต้ องได้ รับมติอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดาเนินการ อันได้ แก่ เรื่ องที่กฎหมาย
กาหนดให้ ต้องได้ รับมติอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาโครงสร้ างการบริ หารงาน แต่งตังคณะกรรมการบริ
้
หารกรรมการผู้อานวยการและคณะกรรมการอื่น
ตามความเหมาะสม
ติดตามผลการดาเนินงานให้ เป็ นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
กรรมการจะต้ องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัท หรื อเข้ า
เป็ นหุ้นส่วนในห้ างหุ้นส่วนสามัญ หรื อเป็ นหุ้นส่วนไม่จากัดความรับผิดในห้ างหุ้นส่วนจากัด หรื อเป็ นกรรมการ
ของบริ ษัทเอกชน หรื อบริ ษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของ
บริ ษัท ไม่ว่าจะทาเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรื อเพื่อประโยชน์ผ้ อู ื่น เว้ นแต่จะได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ
ก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้
กรรมการต้ องแจ้ งให้ บริ ษัท ทราบโดยไม่ชกั ช้ า หากมีสว่ นได้ เสียไม่ว่าโดยตรงหรื อโดยอ้ อมในสัญญาที่บริ ษัท
ทาขึ ้น หรื อมีการเปลีย่ นแปลงจานวนการถือหุ้นหรื อหุ้นกู้ในบริ ษัท หรื อบริ ษัทในเครื อ
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ( Audit Committee )
รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้ วย
ชื่อ-สกุล
1. พลตารวจเอกจุมพล
มัน่ หมาย
2. นางไทศิกา
ไพรสงบ
3. เรื อตรี หญิงสุรี
บูรณธนิต

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

อานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมี ข อบเขต อ านาจ หน้ าที่ และความรั บ ผิ ด ชอบตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษัท รวมทังการรายงานต่
้
อคณะกรรมการบริ ษัท สรุปได้ ดงั นี ้
1. สอบทานรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและเปิ ดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชี
ภายนอกและผู้บริ หารที่รับผิดชอบจัดทารายงานทางการเงินทังรายไตรมาสและประจ
้
าปี คณะกรรมการ
ตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ ผ้ สู อบบัญชีสอบทานหรื อตรวจสอบรายการใด ๆ ที่เห็นว่าจาเป็ นและเป็ นเรื่ อง
สาคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริ ษัทก็ได้
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2. สอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบ
ทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายในตลอดจนพิจารณาถึงความเป็ นอิสระของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน
3. สอบทานการปฏิบตั ิงานของบริ ษัทให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจหลักทรัพย์
4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีของบริ ษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
โดยคานึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริ มาณงานตรวจสอบของสานักงานตรวจสอบ
บัญชีนนั ้ รวมถึง ประสบการณ์ ของบุคลากรที่ได้ รับมอบหมายให้ ทาการตรวจสอบบัญชี ของบริ ษัทรวมถึง
พิจารณาความเป็ นอิสระของผู้สอบบัญชี และมีการประชุมร่ วมกับผู้สอบบัญชีอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ โดยไม่มี
ฝ่ ายจัดการเข้ าร่วม
5. พิจารณาการเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ให้ มีความถูกต้ องและครบถ้ วน
6. ปฏิ บัติ การอื่ นใดตามที่ คณะกรรมการบริ ษั ทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็น ชอบด้ วย เช่ น
ทบทวนนโยบายการบริ หารทางการเงินและการบริ หารความเสี่ยง ทบทวนการ ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจของผู้บริ หาร ทบทวนร่ วมกับผู้บริ หารของบริ ษัทในรายงานสาคัญ ๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่
กฎหมายกาหนด ได้ แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ ายบริ หาร เป็ นต้ น
7. จัดทารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจาปี ของบริ ษัท ซึ่งรายงาน
ดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวควรประกอบด้ วยข้ อมูลดังต่อไปนี ้
- ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทาและการเปิ ดเผยข้ อมูลในรายงานทางการเงินของบริ ษัทถึงความ
ถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นที่เชื่อถือได้
- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริ ษัท
- เหตุผลที่เชื่อว่าผู้สอบบัญชีของบริ ษัทเหมาะสมที่จะได้ รับการแต่งตังต่
้ อไปอีกวาระหนึง่
- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
- ความเห็นหรื อข้ อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ รับจากการปฏิบตั ิหน้ าที่
- รายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
- รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ ขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบที่
ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
8. รายงานการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้ คณะกรรมการบริ ษัททราบเป็ นประจาอย่างน้ อยไตร
มาส ละ 1 ครัง้
9. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริ ษัท มอบหมายด้ วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ มีการกาหนดวาระการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัท
ดังต่อไปนี ้
 ประธานกรรมการตรวจสอบ 3 ปี
 กรรมการตรวจสอบ
3 ปี
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ทัง้ นี ้ เมื่ อครบวาระการด ารงตาแหน่งแล้ ว ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบที่พ้น จาก
ตาแหน่งตามวาระอาจได้ รับการแต่งตังให้
้ กลับเข้ าดารงตาแหน่งได้ อีก
คณะกรรมการบริหาร (Executive Board of Director)
รายชื่อคณะกรรมการบริ หารณวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้ วย
ชื่อ-สกุล
1.
2.
3.

นายชูศกั ดิ์
นางเพ็ญจันทร์
นายธนกร

ยงวงศ์ไพบูลย์
ยงวงศ์ไพบูลย์
ฤทธิบนั ลือ

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร

ขอบเขต อานาจ หน้ าที่ของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ หารมีขอบเขต หน้ าที่และความรั บผิดชอบการบริ หารงานในเรื่ องเกี่ ยวกับการดาเนินงาน
ตามปกติธุระและงานบริ หารของบริ ษัท กาหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้ างการบริ หารงาน และอานาจการ
บริ ห ารต่ า งๆ ของบริ ษั ท หลัก เกณฑ์ ใ นการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ให้ สอดคล้ อ งกั บ สภาพเศรษฐกิ จ เพื่ อ เสนอให้ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมตั ิและ/หรื อให้ ความเห็นชอบ รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดาเนินงานของ
บริ ษัท ตามนโยบายที่กาหนด โดยปั จจุบนั คณะกรรมการบริ หาร มีขอบเขต หน้ าที่ และความรับผิดชอบ สรุปได้ ดงั นี ้
1. กาหนดนโยบาย กลยุทธ์ โครงสร้ างทางการเงิน และอานาจการบริ หารต่างๆ เพื่อให้ สอดคล้ องและสนับสนุน
ต่อสภาวะเศรษฐกิจ
2. พิจารณาให้ ความเห็นต่อแผนการดาเนินธุรกิจและการจัดสรรงบประมาณประจาปี ตามที่กรรมการผู้จดั การ
เสนอมา เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท
3. กากับดูแลและติดตามผลการดาเนินงานของบริ ษัทให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับภาวะของ
ธุรกิจเพื่อประโยชน์ตอ่ การบริ หารกิจการและการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์และ
ข้ อบังคับของบริ ษัท
4. ดาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย
5. มีอานาจในการพิจารณาตัดสินใจดาเนินการกับธนาคารในธุรกิจปกติของบริษัท เช่น การกู้ยมื เงิน รวมถึงการ
ให้ หลักประกันต่างๆ กับธนาคาร เป็ นต้ น
6. มีอานาจในการอนุมตั ิคา่ ใช้ จ่ายเพื่อธุรกรรมตามปกติของบริ ษัท เช่น ค่าใช้ จ่ายดาเนินงาน และค่าใช้ จ่ายใน
การขายและบริ หาร โดยมีวงเงินการอนุมตั ิรายการดังกล่าวต่อครัง้ ไม่เกินกว่ารายการละ 50 ล้ านบาท หรื อ
ตามวงเงินที่คณะกรรมการกาหนด
7. จัดสรรเงินบาเหน็จรางวัลซึง่ ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทแล้ ว แก่พนักงานหรื อลูกจ้ างของบริ ษัท หรื อ
บุคคลใดๆ ที่กระทากิจการให้ บริ ษัท
ทังนี
้ ้คณะกรรมการบริ หารอาจมอบอานาจหน้ าที่ให้ พนักงานระดับบริ หารของบริ ษัทมีอานาจกระทาการใน
เรื่ องใดเรื่ องหนึง่ หรื อหลายเรื่ องตามที่คณะกรรมการบริ หารเห็นสมควรได้ การมอบอานาจดังกล่าวข้ างต้ น คณะกรรมการ
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บริ หารจะต้ องปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดและระเบียบวาระต่าง ๆ ที่ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทในแต่ละครัง้ และต้ อง
ไม่อนุมตั ิรายการใด ๆ ที่ตนเองหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ มีสว่ นได้ เสีย หรื ออาจมีความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ ในลักษณะอื่นใดกับบริ ษัทและบริ ษัทย่อย และจะต้ องนาเสนอรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริ ษัท
เพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณา
นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ มีการกาหนดวาระการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการบริ หารของบริ ษัท
ดังต่อไปนี ้
 ประธานกรรมการบริ หาร
3 ปี
 กรรมการบริ หาร
3 ปี
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หารณวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ประกอบด้ วย
ชื่อ-สกุล
1.
2.
3.

นางเพ็ญจันทร์
นางไทศิกา
นายธนกร

ยงวงศ์ไพบูลย์
ไพรสงบ
ฤทธิบนั ลือ

ตาแหน่ง
ประธานคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ
กรรมการ
กรรมการ

ขอบเขต อานาจ หน้ าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนฯ มีขอบเขต หน้ าทีส่ รุปได้ ดงั นี ้
1. กาหนดนโยบาย และหลักเกณฑ์ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท ในเรื่ องดังนี ้
- วิธีการในการสรรหากรรมการ และกรรมการผู้จดั การ
- วิธีการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่จ่ายให้ แก่คณะกรรมการบริ ษัทคณะกรรมการบริ หาร
คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จดั การ
2. คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท พิจารณาดังนี ้
- กรรมการ
- กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆที่ได้ รับมอบอานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบโดยตรงจาก
คณะกรรมการบริ ษัทฯ
-กรรมการผู้จดั การและรองกรรมการผู้จดั การ สาหรับตาแหน่งรองกรรมการผู้จดั การ มอบหมายให้ กรรมการ
ผู้จดั การพิจารณาเบื ้องต้ นเพื่อเสนอคณะกรรมการสรรหา ให้ ความเห็นชอบและเสนอคณะกรรมการบริ ษัท
พิจารณา
3. ดูแลให้ คณะกรรมการบริ ษัท มีขนาดองค์ประกอบที่เหมาะสมกับองค์กร รวมทังการปรั
้
บเปลีย่ นให้ สอดคล้ อง
กับสภาพแวดล้ อมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
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4. ดูแลให้ กรรมการและกรรมการผู้จดั การ ได้ รับค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสมกับหน้ าที่และความรับผิดชอบที่ได้ รับ
หมอบหมาย
5. กาหนดแนวทาง นาเสนอ และให้ ความเห็นชอบผลการประเมินการปฏิบตั ิงานของกรรมการผู้อานวยการเพื่อ
พิจารณาปรับค่าตอบแทนและการจ่ายเงินรางวัลจูงใจประจาปี
6. ติดตามการทาแผนสืบทอดตาแหน่งงาน ของตาแหน่ง กรรมการผู้จดั การและรองกรรมการผู้จดั การเสนอ
คณะกรรมการบริ ษัท พิจารณาอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
7. รายงานผลการปฏิบตั ิงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
8. ดาเนินการอื่นๆตามทีค่ ณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
รายชื่อคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ งณวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้ วยคณะกรรมการบริษัทและ
ผู้บริ หารดังนี ้
ชื่อ-สกุล
1.
2.
3.

นายชูศกั ดิ์
นางไทศิกา
นายชนาธิป

ยงวงศ์ไพบูลย์
ไพรสงบ
ไตรวุฒิ

ตาแหน่ง
ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
กรรมการ
กรรมการ

ขอบเขต อานาจ หน้ าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง มีขอบเขต หน้ าที่สรุปได้ ดงั นี ้
1. กากับดูแลให้ หน่วยงานต่างๆกาหนดแผนและดาเนินงานตามแผนการจัดการความเสีย่ ง
2. ให้ คาปรึกษา และอนุมตั ิหลักการสาหรับการวางแผนบริ หารความเสีย่ งขององค์กร และวางมาตรการในการ
ควบคุมที่เหมาะสม
3. รับผิดชอบในการประเมินความเสีย่ ง จัดทาและกากับดูแลการดาเนินการตามแผนการจัดการความเสีย่ งใน
ระดับองค์กร
4. เสนอเรื่ องแก่คณะกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการบริ ษัท ให้ มีการกาหนดทิศทาง วางกลยุทธ์บริ หาร
ความเสีย่ ง กาหนดกรอบความเสีย่ งที่ยอมรับได้ เพื่อการพิจารณาทบทวน หรื อ อนุมตั ิ
5. จั ด ให้ มี ก ารประชุ ม ทบทวนผลการด าเนิ น งานการบริ ห ารความเสี่ ย งพร้ อมทัง้ รายงานผลแ ก่ ค ณะ
กรรมการบริ หารหรื อคณะกรรมการบริ ษัท
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ผู้บริหาร
รายชื่อผู้บริ หารของบริ ษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557ประกอบด้ วย
1.
2.
3.

นายชูศกั ดิ์
นางเพ็ญจันทร์
นายธนกร

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง
ยงวงศ์ไพบูลย์
ยงวงศ์ไพบูลย์
ฤทธิบนั ลือ

กรรมการผู้จดั การ
รองกรรมการผู้จดั การ
ผู้อานวยการ ฝ่ ายบัญชีและการเงิน

ขอบเขต อานาจหน้ าที่ของกรรมการผู้จัดการ
ขอบเขต หน้ าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการในการบริ หารงานในเรื่ องเกี่ยวกับการดาเนินงาน
ตามปกติธุระและงานบริ หารของบริ ษัท สรุปได้ ดงั นี ้
1. ให้ มีอานาจตัดสินใจในเรื่ องการดาเนินงานที่สาคัญของบริ ษัท โดยกาหนดขอบเขต ประเภท หรื อขนาดของ
ภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทางและนโยบายของบริ ษัทภายในขอบอานาจที่ได้ รับมอบหมาย รวมถึงการกากับ
ดูแลการดาเนินงานโดยรวม ผลผลิต ความสัมพันธ์กบั ลูกค้ า และต้ องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ
2. พิจารณาเรื่ องการจัดซื ้อจัดจ้ าง โดยการจัดซื ้อวัตถุดิบในการผลิตครัง้ ละจานวนไม่เกิน 10,000 ตัน หากเกิน
จากจานวนที่สามารถอนุมตั ิให้ นาเสนอเพื่อขออนุมตั ิต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ หารต่อไป ตลอดจนเรื่ อง
การลงทุนขยายงาน รวมถึงการซื ้อขายสินทรัพย์ถาวรของบริ ษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท
3. มีอานาจกระทาการและแสดงตนเป็ นตัวแทนของกิจการต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้ องและเป็ น
ประโยชน์ตอ่ กิจการ
4. พิจ ารณาเรื่ องการระดมทุน ของบริ ษั ทเพื่ อ น าเสนอต่อ คณะกรรมการบริ ห ารและคณะกรรมการบริ ษั ท
ตามลาดับ
5. อนุมตั ิการแต่งตังที
้ ่ปรึกษาด้ านต่าง ๆ ที่จาเป็ นต่อการดาเนินงานของกิจการ
6. ดาเนินกิจการที่เกี่ยวข้ องกับการบริ หารงานโดยทัว่ ไปของกิจการ
7. พิจารณาอนุมตั ิแผนการปฏิบตั ิของแต่ละฝ่ ายงานของบริ ษัท และพิจารณาอนุมตั ิคาขอจากฝ่ ายงานต่าง ๆ
ของบริ ษัทที่เกินอานาจสัง่ การของฝ่ ายงานนัน้
ทังนี
้ ้ การมอบอานาจดังกล่าวข้ างต้ น กรรมการผู้จดั การจะต้ องปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดและระเบียบวาระต่าง ๆ
ที่ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทในแต่ละครัง้ และต้ องไม่อนุมตั ิรายการใด ๆ ที่ตนเองหรื อบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ มีสว่ นได้ เสีย หรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
และจะต้ องเปิ ดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาการอื่นใดนอกเหนือจาก
ที่กล่าวมาข้ างต้ น กรรมการผู้จดั การไม่สามารถกระทาได้ เว้ นแต่จะได้ รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
เป็ นคราว ๆ ไป
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ค่ าตอบแทนกรรมการที่เป็ นตัวเงิน ในปี 2557
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2557 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 ที่ผา่ นมา ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิ
เงินค่าตอบแทน ของคณะกรรมการบริ ษัทในวงเงิน 4,000,000.- บาท ซึง่ เป็ นอัตราเดียวกันกับปี 2556โดยบริ ษัทฯ ได้ จา่ ย
ค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริ ษัทที่มิใช่ผ้ บู ริ หาร 5 ท่านคือ
ชื่อ-นามสกุล
1. พลตารวจเอก จุมพล มัน่ หมาย
2.นายวีระชัย สุธีรชัย
3. เรื อตรี หญิงสุรี บูรณธนิต
4. นางไทศิกา ไพรสงบ
5. นายชนาธิป ไตรวุฒิ

ค่าเบี ้ยประชุม(บาท) 2556
480,000
480,000
180,000
180,000
180,000

ค่าเบี ้ยประชุม(บาท) 2557
480,000
480,000
180,000
180,000
180,000

คณะกรรมการของบริษัทอีก 4 ท่าน(ในปี 2556 ) และ 3 ท่าน (ในปี 2557) ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนในฐานะ
กรรมการ เนื่องจากกรรมการทัง้ 4 ท่านเป็ นผู้บริ หาร ดังนันจึ
้ งได้ รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริ หาร รายละเอียดดังนี ้
หน่วย : พันบาท
ปี 2556
ปี 2557
รายละเอียด
เงินเดือนและโบนัส
เงินเดือนและโบนัส
กรรมการบริษัท – ที่เป็ นผู้บริ หาร
7,310.00
6,741.25
(ปี 56= 4 คน ปี 57 = 3 คน )
ผู้บริ หาร (ปี 56= 2 คน ปี 57 = 1 คน )
2,648.25
800
รวม
9,958.25
7,541.25
ค่ าตอบแทนอื่นสาหรับกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี –
บุคลากร
จานวนพนักงานทังหมดของบริ
้
ษัท และบริ ษัทย่อยณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556และ 2557 มีจานวนทังสิ
้ ้น 485คน
และ 325 คน (ไม่รวมผู้บริ หาร) ประกอบด้ วยพนักงานตามสายงานดังนี ้
ฝ่ าย
จานวนพนักงานประจา(คน)2556 จานวนพนักงานประจา(คน)2557
1. ฝ่ ายสานักงาน
139
103
2. ฝ่ ายโรงงาน
346
222
รวม
485
325
ทังนี
้ ้ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผา่ นมา บริ ษัทไม่มีข้อพิพาทด้ านแรงงานใดๆ
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ค่ าตอบแทนพนักงาน
ค่าตอบแทนรวมของพนักงานที่ไม่ใช่ผ้ บู ริ หารของบริ ษัท และบริ ษัทย่อย (รวมเข้ าออกระหว่างปี ) ในปี 2556
และ 2557 เป็ นจานวน 94.57 ล้ านบาท และ 91.35 ล้ านบาทตามลาดับ โดยเป็ นค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน โบนัส
ค่าแรง ค่าล่วงเวลา ค่าครองชีพ และเงินสมทบกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
นโยบายการพัฒนาบุคลากร
บริ ษัทมีนโยบายในการพัฒนาพนักงาน โดยมีการจัดอบรมภายใน และการส่งอบรมภายนอกอย่างสม่าเสมอ
เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ กบั พนักงานของบริ ษัทให้ มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ ้นในทุกๆด้ าน อีกทังยั
้ งมีระบบการถ่ายทอดงาน
แบบพี่เลี ้ยงให้ กบั พนักงานที่เพิ่งเข้ าทางานใหม่โดยให้ พนักงานรุ่นเก่าเป็ นพี่เลี ้ยงให้ พนักงานรุ่นใหม่ในการเรี ยนรู้งาน ซึง่ จะ
ทาให้ พนักงานของบริ ษัทสามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ของตนได้ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อีกทังสามารถพั
้
ฒนาองค์กรให้
มีศกั ยภาพในการแข่งขันทังในระดั
้
บประเทศและภูมิภาค รวมทังมี
้ นโยบายในการให้ ผลตอบแทนกับพนักงานในอัตราที่
เหมาะสมเพื่อจูงใจและรักษาให้ พนักงานทางานกับบริ ษัทในระยะยาว รวมทังมี
้ การจัดโครงการให้ ผลตอบแทนแก่พนักงาน
ที่แนะนาเพื่อนพนักงานที่ยงั ไม่เคยทางานกับบริ ษัทมาก่อนเพื่อสร้ างแรงจูงใจในการแนะนาและชักชวนเพื่อน ญาติพี่น้อง
มาปฏิบตั ิงานให้ บริ ษัท
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รายงานการปฎิบัตติ ามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริ ษัท เอเซียเมทัล จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ตระหนักดีว่าการกากับดูแลกิ จการที่ดีเป็ น
ปั จจัยพื ้นฐานสาคัญในการยกระดับมาตรฐานการดาเนินงานของบริ ษัทให้ เกิดความโปร่งใส เพิ่มความน่าเชื่อถือให้ แก่ผ้ ถู ือ
หุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้ องทุกราย ตลอดจนเป็ นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการ ดังนันคณะกรรมการ
้
บริ ษัทจึงได้ จดั ให้ มีนโยบายเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการและจริ ยธรรมธุรกิจของบริ ษัทที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร สอดคล้ อง
กับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริ ษัท จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ฯ และแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมของ
ธุรกิ จเพื่อให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทได้ ยึดถื อปฏิบัติภายใต้ นโยบายการบริ หารองค์ กรที่ดีมีความ
รับผิดชอบต่อผู้เกี่ยวข้ องทางธุรกิจทังพนั
้ กงาน ลูกค้ าและผู้ถือหุ้น ตลอดจนการเกื ้อกูลสังคมอย่างจริ งจัง โดยมีหน่วยงาน
เลขานุการบริ ษัทซึง่ เป็ นหน่วยงานกากับการปฏิบตั ิงานทาหน้ าที่ดแู ลให้ บริ ษัท กรรมการ และผู้บริ หารปฏิบตั ิให้ ถกู ต้ องตาม
กฎข้ อบังคับต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก.ล.ต. พรบ.บริ ษัทมหาชน รวมทังกฎหมายอื
้
่นๆ ที่เกี่ ยวข้ อง ซึ่งในปั จจุบนั บริ ษัท
ได้ มีการปฏิบตั ิตามหลักการดังกล่าวดังต่อไปนี ้
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถอื หุ้น
1.1 การแต่ งตัง้ คณะกรรมการ
ตามข้ อบังคับของบริ ษั ท ได้ กาหนดไว้ ว่า ในการแต่งตัง้ คณะกรรมการบริ ษัท ให้ ที่ป ระชุม ผู้ถือ หุ้นเลือกตัง้
กรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนี่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุ้นต่อหนึง่ เสียงตามจานวนหุ้นที่ตนถือ
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้ องใช้ คะแนนเสียงที่มีอยู่ทงหมดตาม
ั้
(1) เลือกตัง้ บุคคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ น
กรรมการได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึง่ ได้ รับคะแนนสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะ
พึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึง่ ได้ รับการเลือกตังในล
้ าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน
เกินจานวนกรรมการที่จะพึงมี หรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ให้ ผ้ เู ป็ นประธานเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด
นอกจากนี ้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ที่ผ่านมา บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียง
ลงคะแนนสามารถเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
1.2 สิทธิเกี่ยวกับการประชุมผู้ถอื หุ้น
ก่ อนวันประชุม
(1) บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นใช้ สทิ ธิเสนอระเบียบวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการเลือกตังเป็
้ น
คณะกรรมการบริ ษัทล่วงหน้ าก่อนวันประชุม 60 วัน โดยได้ ดาเนินการแจ้ งถึงหลักเกณฑ์การเสนอดังกล่าวไว้
อย่างละเอียดบนเว็บไซต์ ของบริ ษัทที่ www.asiametal.co.th และประกาศผ่านช่องทางการแจ้ งข่าวของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมทังได้
้ จดั ทาแบบฟอร์ มเพื่ออานวยความสะดวกแก่ผ้ ถู ือหุ้นในการเสนอ
ระเบียบวาระการประชุมและชื่อบุคคลดังกล่าวอย่างไรก็ตามในปี 2557 นี ้ ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดเสนอวาระการ
ประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการดังกล่าว
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(2) บริ ษั ท ได้ จัด ส่ง หนัง สื อ เชิ ญ ประชุม ผู้ถื อ หุ้น ที่ ก าหนดระเบี ย บวาระการประชุ ม และระบุค วามเห็ น ของ
คณะกรรมการในแต่ละวาระ พร้ อมเอกสารประกอบวาระการประชุม ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นล่วงหน้ าเป็ นระยะเวลาไม่
น้ อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น รวมทังน
้ าเสนอข้ อมูลดังกล่าวทังหมดไว้
้
บนเว็บไซต์ของบริ ษัทใน
หัวข้ อ “ข้ อมูลสาหรั บนักลงทุน ” เป็ นระยะเวลาล่วงหน้ า 30 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ตามแนวทางของ
AGM Checklists เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีเวลาศึกษาข้ อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้ าก่อนได้ รับ
ข้ อมูลดังกล่าวในรูปแบบเอกสาร
(3) เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกในการประชุม สาหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาเข้ าร่ วมประชุมได้ ด้วยตนเอง
บริ ษัทได้ แนบแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. ไปพร้ อมกับหนังสือเชิ ญประชุม เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นทัง้
ในประเทศและต่างประเทศสามารถมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นมาร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน หรื อ
สามารถมอบอานาจให้ กรรมการอิสระที่บริ ษัทแต่งตังให้
้ เป็ นตัวแทนรับมอบฉันทะ
(4) นอกจากการส่งหนังสือเชิญประชุมให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นแล้ ว เพื่อเป็ นการเพิ่มช่องทางในการรับรู้ ข้อมูล บริ ษัทได้
ดาเนินการลงโฆษณาบอกกล่าวเชิ ญประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์เป็ นระยะเวลาติดต่อกัน 3 วัน และ
ล่วงหน้ า 3 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้ อกาหนดของพระราชบัญญัติ บริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535
รวมทังเผยแพร่
้
หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้ บนเว็บไซต์ของบริ ษัทในหัวข้ อ “ข้ อมูล
สาหรับนักลงทุน” ด้ วย
ในวันประชุม
(1) บริ ษัทได้ อานวยความสะดวกแก่ผ้ ถู ื อหุ้นทัง้ ในเรื่ องของสถานที่จัดประชุมที่สะดวกต่อการเดินทาง การ
เตรี ยมหนังสือเชิญประชุมเผื่อสาหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ นาเอกสารมาด้ วย การจัดให้ มีจอรับภาพเพื่อรองรับการ
นาเสนอวาระต่างๆ เป็ นรูปแบบของ PowerPoint ทาให้ เกิดความสะดวกและความน่าสนใจในการพิจารณา
แต่ละวาระและการจัดเตรี ยมไมโครโฟน เพื่อรองรับการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีสิทธิซกั ถาม เสนอแนะ หรื อ
แสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ได้ อย่างเหมาะสม รวมทังการจั
้
ดโต๊ ะรับลงทะเบียน โดยมีเจ้ าหน้ าที่
ปฏิบตั ิงาน เพื่ออานวยความสะดวกสาหรับการลงทะเบียนและการตรวจสอบเอกสาร
(2) คณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ หารได้ ตระหนักถึงความสาคัญในการ
เข้ าร่วมประชุมและถือเป็ นหน้ าที่และความรับผิดชอบในเรื่ องดังกล่าว ทาให้ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี ที่
ผ่านมานัน้ มีคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ หาร และผู้บริ หารที่มีอานาจ
สูงสุดของฝ่ ายการเงินและบัญชี เข้ าร่ วมทัง้ หมดยกเว้ นประธานกรรมการตรวจสอบที่ติดภารกิ จด่วน ไม่
สามารถเดินทางมาร่วมประชุมได้
(3) ก่อนเริ่ มการพิจารณาประเด็นต่างๆ ตามที่ระบุไว้ ในหนังสือเชิญประชุม บริ ษัทได้ กาหนดให้ เลขานุการบริ ษัท
ชี ้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนใน แต่ละวาระ รวมถึงการแจ้ งจานวนผู้ถือหุ้นที่มาเข้ าร่ วมประชุมและ
จานวนหุ้นทังหมดที
้
่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(4) เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น และซักถามต่อคณะกรรมการบริ ษัท ในแต่
ละวาระตามระเบียบวาระการประชุม
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ภายหลังการประชุม
(1) นอกจากการแจ้ งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ผา่ นทางระบบข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยแล้ วนัน้ บริ ษัทยังได้ เผยแพร่ไว้ บนเว็บไซต์ของบริ ษัทเพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถตรวจสอบความถูกต้ องของ
มติดงั กล่าวได้ นอกจากนี ้ยังเป็ นช่องทางการรับรู้ ข้อมูลข่าวสารของผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาเข้ าร่ วมประชุม
ด้ วยตนเองและนักลงทุนอื่นๆ อีกด้ วย
(2) บริ ษัทได้ จดั ทารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี และเผยแพร่ไว้ บนเว็บไซต์ของบริ ษัทภายใน14 วัน
นับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
1.3 สิทธิในการได้ รับเงินปั นผล
บริ ษัทมีการกาหนดนโยบายการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ของกาไรสุทธิ
ภายหลังการจัดสรรกาไรสุทธิดงั กล่าวเป็ นเงินทุนสารองตามกฎหมาย ซึ่งบริ ษัทจะต้ องจัดสรรกาไรเป็ นเงินทุนสารองตาม
กฎหมายไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้ ว ซึง่ ปั จจุบนั บริ ษัท
ได้ มี การกัน เงิ น สารองไว้ แล้ ว จานวน 55 ล้ า นบาท ครบจ านวนตามที่ก ฎหมายก าหนด และสาหรั บ ผล
ประกอบการขาดทุน ปี 2557 คณะกรรมการบริ ษัทจึงมีมติขออนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี เพื่องดจ่ายเงินปั น
ผล
1.4 สิทธิในการรับข่ าวสารข้ อมูลของกิจการอย่ างเพียงพอ
บริ ษัทได้ ดาเนินการเผยแพร่ ข่าวสารต่างๆ ที่สาคัญ อาทิเช่น ผลการดาเนินงาน หรื องบการเงิน เป็ นต้ น ผ่าน
ทางระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี ้ยังได้ เผยแพร่ ไว้ บนเว็บไซต์ของบริ ษัทในหัวข้ อข่าวสารแจ้ ง
ตลาดหลักทรัพย์และบริ ษัทได้ จดั ตังหน่
้ วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อทาหน้ าที่ติดต่อสือ่ สารกับนักลงทุน นักวิเคราะห์ รวมถึง
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้ อง โดยสามารถติดต่อได้ ที่หมายเลข :
โทรศัพท์
:
02383 4100 ต่อ 223
โทรสาร
:
02 383 4102
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หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถอื หุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
(1) การจัดทาหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2557 บริ ษัทได้ ดาเนินการปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นในประเทศ
และผู้ถือหุ้นต่างชาติอย่างเท่าเทียมกัน โดยได้ จดั ทาหนังสือเชิญประชุมดังกล่าวและเอกสารประกอบการ
พิจารณาวาระต่างๆ เป็ นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
(2) บริ ษัทได้ จดั ทาหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และแบบ ค. เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นทังในประเทศและต่
้
างประเทศที่ไม่
สามารถมาเข้ าร่วมประชุมได้ สามารถมอบฉันทะให้ แก่บคุ คลอื่นหรื อกรรมการอิสระที่บริ ษัทเสนอให้ เป็ นผู้รับ
มอบฉันทะมาเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ และได้ อานวยความสะดวกโดยให้ ผ้ ถู ือหุ้น
สามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวได้ จากเว็บไซต์ของบริ ษัทล่วงหน้ าก่อนการประชุม 30 วัน
(3) บริ ษัทจะไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่ได้ แจ้ งผู้ถือหุ้นล่วงหน้ า
(4) บริ ษัทกาหนดให้ กรรมการและผู้บริ หารต้ องรายงานให้ บริ ษัททราบถึงการมีสว่ นได้ เสียของตนหรื อของบุคคล
ที่มีความเกี่ ยวข้ อง ซึ่งเป็ นส่วนได้ เสียที่เกี่ ยวข้ องกับการบริ หารจัดการกิ จการของบริ ษัทตามที่ระบุไว้ ใน
มาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และกาหนดให้ มี
การทบทวนการรายงานฯภายในเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี และ/หรื อ ทุกครัง้ ที่มีการเปลี่ยนแปลงข้ อมูล โดย
ให้ สง่ รายงานถึงฝ่ ายเลขานุการบริ ษัท ภายใน 7 วันทาการ ทังนี
้ ้ ยังได้ ขยายผลไปยังพนักงานระดับจัดการ
ของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย ตังแต่
้ ผ้ จู ดั การแผนกขึ ้นไป เพื่อให้ คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมของ
บริ ษัท ที่อาจมีความขัดแย้ งของผลประโยชน์และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริ ษัทโดยรวมได้ ทังนี
้ ้
กรรมการและผู้บริ ห ารที่มี ส่วนได้ เสียกับ ธุรกรรมที่ ทากับ บริ ษั ท จะไม่มี ส่วนร่ วมในการตัดสินในการท า
ธุรกรรมดังกล่าว
(5) คณะกรรมการบริ ษัทได้ ตระหนักถึงความสาคัญของการป้องกันข้ อมูลภายในของบริ ษัทไปใช้ เพื่อประโยชน์
ส่วนตนเป็ นอย่างยิ่ง จึงมีนโยบายให้ มีการเก็บรักษาข้ อมูลซึ่งยังมิได้ เปิ ดเผยต่อประชาชนไว้ เป็ นความลับ
โดยกาหนดให้ รับรู้เฉพาะผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องเท่านัน้
ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ แจ้ งให้ กรรมการและผู้บริ หารทุกคนรับทราบถึงภาระหน้ าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์
ในบริ ษัทของตน รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ต่อ
สานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แล้ ว อีกทัง้ บริ ษัทได้ ห้ามมิให้ กรรมการและผู้บริ หาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุ
นิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ทาการซื ้อ ขาย โอน หรื อรับโอนหลักทรัพย์ของบริ ษัทโดยใช้ ข้อมูลภายในซึ่งยังมิได้ เปิ ดเผยต่อ
สาธารณชน สาหรับกรณีที่กรรมการ ผู้บริ หาร รวมถึงคูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะทาการซื ้อ ขาย โอนหรื อรับโอน
หลักทรัพย์ของบริ ษัทที่ไม่เข้ าข่ายกรณีข้างต้ นให้ รายงานต่อสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ทกุ ครัง้ ที่ทาการซื ้อ ขาย
โอน หรื อรับโอนหลักทรัพย์ดงั กล่าวภายใน 3 วันนับแต่วนั ที่เกิดรายการขึ ้น พร้ อมทังส่
้ งสาเนารายงานนี ้ให้ กบั เลขานุการ
บริ ษัทเพื่อเก็บเป็ นหลักฐานทุกครัง้ ทังนี
้ ้ หากกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัท นาข้ อมูลภายในของบริ ษัทไม่ว่าจะ
เป็ นเรื่ องใดๆ ไปใช้ เพื่ อประโยชน์ ส่วนตนและการกระท าดังกล่าวก่อให้ เกิ ดความเสียหายแก่ บริ ษั ท บริ ษั ทจะพิจารณา
ดาเนินการทางกฎหมายตามความเหมาะสมต่อไป
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย
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บริ ษัทได้ ตระหนักถึงสิทธิและความสาคัญของผู้มีสว่ นได้ เสียทังในส่
้ วนของ ลูกค้ า, พนักงาน, คู่ค้า, ผู้ถือหุ้นหรื อ
ผู้ลงทุน, เจ้ าหนี ้, คูแ่ ข่ง และให้ ความสาคัญกับความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้ อมและสังคม ชุมชนที่บริ ษัทตังอยู
้ ่ รวมทังสั
้ งคม
และภาครัฐ โดยบริ ษัทฯได้ เพิ่มแนวปฏิบตั ิที่ดี โดยการกาหนดนโยบายในเรื่ อง ห้ ามผู้บริ หารและพนักงาน นาซอฟแวร์ ที่ผิด
กฎหมายมาใช้ และห้ ามคัดลอกซอฟท์แวร์ ลิขสิทธิ์ การไม่เกี่ยวข้ องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน การส่งเสริ มให้ พนักงานมี
การใช้ ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิ ภาพและคุ้มค่า เอาใจใส่และปฏิบตั ิงานด้ วยจิ ตสานึกถึงความปลอดภัยและคานึงถึง
สิง่ แวดล้ อม ส่งเสริ มให้ พนักงานและผู้มีสว่ นได้ เสียของบริ ษัทมีสว่ นร่ วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม อย่างต่อเนื่ อง โดย
สามารถสรุปได้ ดงั ต่อไปนี ้
(1) ลูกค้ า ด้ วยแนวคิดการยึดถือลูกค้ าเป็ นศูนย์กลางที่บริ ษัทพร้ อมให้ บริ การตอบสนองความต้ องการอย่าง
ครอบคลุมรอบด้ าน โดยการให้ คาแนะนา แก้ ปัญหา ช่วยเหลือในการจัดหาสินค้ า สร้ างสรรค์บริ การรูปแบบ
ใหม่ๆ คิดค้ นทางเลือกที่หลากหลายแก่ลกู ค้ า เพิ่มคุณค่าให้ กบั ผลิตภัณฑ์เหล็ก ซึ่งเป็ นการเปลี่ยนมุมมอง
ใหม่ในการทาธุรกิจเหล็ก ภายใต้ ระบบการบริ หารจัดการ ที่รองรับความต้ องการอย่างครบครัน ทังการผลิ
้
ต
เทคโนโลยีที่ทนั สมัย การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ การจัดส่งที่รวดเร็ วตรงต่อเวลาสอดคล้ องกับแผนการ
ผลิตของลูกค้ าเพื่อสร้ างความมัน่ ใจและความสะดวกสบายแก่ลกู ค้ า
(2) พนักงาน เนื่องจากศักยภาพของพนักงานเป็ นหนึ่งในโครงสร้ างสาคัญสูงสุดที่ทาให้ ทุกความคิดและทุก
จินตนาการเป็ นจริ ง ดังนันบริ
้ ษัทจึงมุง่ มัน่ ในการพัฒนาคนของบริ ษัทให้ เป็ นมืออาชีพ มีคา่ นิยมทังวิ
้ ธีคิดและ
วิ ธี ป ฏิ บัติ ที่ มุ่ ง มั่น สู่ค วามส าเร็ จ น่ า เชื่ อ ถื อ และเป็ นที่ ไ ว้ วางใจ พร้ อมตอบสนองทุ ก ความต้ องการ
ขณะเดียวกันบริ ษัทยังเน้ นสร้ างพนักงานให้ มีความรู้ ประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญพร้ อมให้ คาปรึ กษา
และเรี ยนรู้สงิ่ ใหม่ๆ ตลอดเวลา ด้ วยการจัดการอบรมและพัฒนาฝี มืออย่างสม่าเสมอ
(3) คูค่ ้ า บริ ษัทมีนโยบายที่จะสร้ างความสัมพันธ์อนั ดีตอ่ คูค่ ้ า รวมทังปฏิ
้ บตั ิต่อคู่ค้าอย่างเป็ นธรรม เป็ นไปตาม
เงื่อนไขทางการค้ า และ/หรื อข้ อตกลงระหว่างกัน ทังนี
้ ้ก็เพื่อที่จะพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพให้ ยงั่ ยืนบน
รากฐานแห่งผลประโยชน์ซงึ่ กันและกัน
(4) ผู้ถือหุ้น บริ ษัทมุง่ มัน่ ที่จะขยายการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืนจนสามารถก้ าวขึ ้นเป็ นบริ ษัทชัน้
นาในอุตสาหกรรมเหล็ก ถึงแม้ ในปี ที่ผา่ นมาจะมีปัญหาทางเศรษฐกิจจากปั จจัยหลายอย่างก็ตาม ทังนี
้ ้ก็เพื่อ
สร้ างความมัน่ ใจและมูลค่าเพิ่มให้ กบั ผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมถึงการจัดให้ มีช่องทางให้ ผู้ถือหุ้น/ ผู้มีสว่ นได้
เสีย ติดต่อ/ ร้ องเรี ยน ต่อกรรมการอิสระ และยังได้ กาหนดให้ มีช่องทางการรับข้ อร้ องเรี ยนด้ านธรรมาภิบาล
จากพนักงาน ผ่านเลขานุการบริ ษัท โดยนาเสนอรายงานด้ านธรรมาภิบาลต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ
ธรรมาภิบาลเป็ นรายไตรมาส
(5) เจ้ าหนี ้ บริ ษัทปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของการกู้ยืมเงินตามข้ อตกลง และให้ ข้อมูลทางการเงินที่ถกู ต้ องรวมทังมี
้
การจ่ายชาระหนี ้ตรงตามเวลาทุกครัง้
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(6) คูแ่ ข่ง บริ ษัทดาเนินธุรกิจตามกรอบกติกาการแข่งขันที่เป็ นธรรมและไม่ทาลายชื่อเสียงหรื อก่อให้ เกิดความ
เสียหายโดยไม่ชอบต่อคูแ่ ข่ง
(7) ชุมชนและสังคม คณะกรรมการบริ ษัทได้ ให้ ความสาคัญกับการพัฒนาและรับผิดชอบต่อสังคม ควบคู่ไปกับ
การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ด้ ว ยสานึ ก ดี ว่ า ธุ ร กิ จ จะด ารงอยู่ไ ด้ ต้ อ งมี พื น้ ฐานมาจากสัง คมและสิ่ ง แวดล้ อ มที่
เจริ ญเติบโตอย่างมัน่ คง จึงผลักดันให้ เกิดกิจกรรมต่างๆ เพื่อการพัฒนาและเป็ นมิต รต่อสิ่งแวดล้ อมในด้ าน
การผลิต สภาพแวดล้ อมในการทางาน สถานที่ทางานและชุมชนรอบข้ าง การดูแลความปลอดภัย การ
คานึงถึงสุขภาพกายและสุขภาพจิตของพนักงาน รวมทังการสร้
้
างกิจกรรมเพื่อรับผิดชอบต่อสังคม
(8) ภาครัฐ บริ ษัทบริ ษัทปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้ อกาหนดต่า งๆ ของภาครั ฐ อย่างเคร่ งครั ด
พร้ อมทัง้ ให้ ความร่ วมมือในด้ านการให้ ข้อมูลข่าวสารเกี่ ยวกับการดาเนินธุรกิ จของกิ จการ และการร่ วม
กิจกรรมต่างๆ ตามที่หน่วยงานของภาครัฐจัด
หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
(1) คณะกรรมการบริ ษัท ได้ ดูแลให้ มี การเปิ ดเผยข้ อมูลสาคัญที่ เกี่ ย วข้ อ งกับบริ ษัท ทัง้ ข้ อมูลทางการเงิ น ที่
ตรวจสอบแล้ วจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็ นอิสระซึ่งเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทัว่ ไป
และข้ อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน เช่น ข้ อมูลค่าตอบแทนกรรมการ, จานวนครัง้ ของกรรมการที่เข้ าร่ วม
ประชุม,ขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการชุดต่างๆ, ข้ อมูลการทารายการระหว่างกัน และนโยบาย
การกากับดูแลกิจการของบริ ษัท เป็ นต้ น ตามข้ อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลัก ทรั พ ย์ และตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ง ประเทศไทย รวมถึ ง ข้ อ มูลอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง อย่า งถูก ต้ อ ง
ครบถ้ วน ทันเวลา โปร่ งใส เพื่อให้ นกั ลงทุนและผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ ายของบริ ษัท ได้ รับสารสนเทศอย่างเท่า
เทียมกัน โดยผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย, แบบแสดงรายการข้ อ มูลประจาปี ,
รายงานประจาปี และเว็บไซต์ของบริ ษัทที่ www.asiametal.co.th รวมทังการแต่
้
งตังเลขานุ
้
การบริ ษัทเพื่อ
เป็ นผู้ ด าเนิ น การจัด ท าและเก็ บ รั ก ษาข้ อมู ล ดัง กล่า ว และให้ ข้ อมู ล ที่ ถู ก ต้ องต่ อ นัก ลงทุน , ผู้ถื อ หุ้ น,
นักวิเคราะห์ และผู้มีสว่ นได้ เสีย
(2) นโยบายค่าตอบแทนกรรมการได้ กาหนดไว้ อย่างชัดเจนและโปร่ งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับ
อุตสาหกรรมเดียวกัน ซึง่ ได้ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและได้ ขออนุมตั ิจากที่
ประชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น แล้ ว ทัง้ นี ร้ ายละเอี ย ดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บ ริ ห ารได้ เปิ ด เผยไว้ ใ นหัว ข้ อ
โครงสร้ างการจัดการ
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1. โครงสร้ างคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัท ณ สิ ้นปี 2557 มีจานวนทังหมด
้
8 ท่าน แบ่งเป็ นกรรมอิสระและกรรมการตรวจสอบ
จ านวน 3 ท่ า น ซึ่ ง เป็ น ไปตามข้ อ ก าหนดของตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย โดยเป็ น ผู้ที่ มี ค วามรู้
ความสามารถ, ประสบการณ์ และทักษะที่เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท โดยคณะกรรมการ
บริ ษัทได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ ดารงตาแหน่งดังกล่าว สาหรับรายละเอียดที่เกี่ยวข้ องและ
ขอบเขต หน้ าที่ และความรับผิดชอบปรากฏอยูใ่ นหัวข้ อโครงสร้ างและการจัดการ
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ประกอบด้ วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็ นกรรมการอิสระผู้ไม่มีสว่ นได้ เสียและไม่มีความสัมพันธ์ เกี่ยวข้ องใดๆ กับบริ ษัท, คณะกรรมการ
บริ ษัท, คณะกรรมการบริ หาร, ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังที่ได้ กล่าวมา โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบทัง้ 3 ท่าน เป็ นผู้มีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอที่จะทาหน้ าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือ
ของงบการเงิน สาหรับรายรายละเอียดที่เกี่ยวข้ องและขอบเขต หน้ าที่ และความรับผิดชอบปรากฏอยู่ใน
หัวข้ อโครงสร้ างการจัดการ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน ประกอบด้ วยประธานกรรมการและกรรมการอีก 2 ท่าน
รวมเป็ น 3 ท่าน โดยคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนทัง้ 3 ท่าน เป็ นผู้มีความรู้และประสบการณ์
เพียงพอที่จะทาหน้ าที่ในการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนฯ
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง ประกอบด้ วยประธานกรรมการ และกรรมการอีก 3 ท่าน รวมเป็ น 4
ท่าน โดยคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงทัง้ 4 ท่าน เป็ นผู้มีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอที่จะทาหน้ าที่
ในการบริ หารความเสีย่ งและป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ ้นได้
คณะกรรมการบริ หาร ประกอบด้ วยประธานกรรมการ และกรรมการอีก 2 ท่าน รวมเป็ น 3 ท่าน โดย
คณะกรรมการบริ หารของบริ ษัททัง้ 3 ท่าน เป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เพียงพอที่จะทา
หน้ า ที่ ใ นการบริ ห ารบริ ษั ท ให้ มี ค วามมั่ง คง ก้ าวหน้ า มี ศัก ยภาพในการแข่ ง ขัน กับ บริ ษั ท อื่ น ๆที่ อ ยู่ใ น
อุตสาหกรรมเดียวกัน
2. การกาหนดวาระกรรมการ
ตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อที่ 13 กาหนดให้ ในการประชุมสามัญประจาปี ทกุ ครัง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่ง
หนึง่ ในสามและถ้ าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วนหนึง่ ในสาม
โดยให้ กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สดุ นัน้ เป็ นผู้ออกจากตาแหน่งและกรรมการที่จะออกตามวาระนี ้อาจได้ รับเลือก
เข้ ามาดารงตาแหน่งใหม่ก็ได้
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3. คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
คุ ณ สมบั ติ ข องกรรมการอิ ส ระของบริ ษั ท ได้ ก าหนดขึ น้ เท่ า กั บ ข้ อก าหนดขั น้ ต่ า ของส านั ก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวคือ
1. ต้ องถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 5 ของทุนชาระแล้ วของบริ ษัท บริ ษัทในเครื อ บริ ษัทร่ วม หรื อบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง
ทังนี
้ ้ให้ นบั รวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้ องด้ วย
2. เป็ นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงานในบริ ษัท บริ ษัทในเครื อ บริ ษัทร่ วม บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง
หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท รวมทังไม่
้ เป็ นลูกจ้ าง พนักงาน หรื อที่ปรึ กษาที่ได้ รับเงินเดือนประจาจากบริ ษัท บริ ษัทใน
เครื อ บริ ษัทร่ วม บริ ษัทที่เกี่ ยวข้ อง หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริ ษัท เช่นกรรมการผู้จัดการของบริ ษัท ไม่สามารถเป็ น
กรรมการตรวจสอบได้ เนื่องจากกรรมการผู้จดั การเป็ นผู้รับผิดชอบโดยตรงต่อการบริ หารเป็ นต้ น
3. เป็ นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรื อส่วนได้ เสียไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้ อม ทังในด้
้ านการเงินและการ
บริ หารงานของบริ ษัท บริ ษัทในเครื อ บริ ษัทร่วม หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทและรวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรื อส่วนได้ เสีย
ในลักษณะข้ างต้ นมาก่อนในระยะเวลา 1 ปี ก่อนได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการตรวจสอบ เว้ นแต่คณะกรรมการบริ ษัทได้
พิจารณาอย่างรอบคอบเห็นว่า การเคยมีผลประโยชน์หรื อส่วนได้ เสียนันจะไม่
้
มีผลกระทบต่อการปฎิบตั ิหน้ าที่และการให้
ความเห็นที่เป็ นอิสระ
4. เป็ นกรรมการที่ไม่ใช่เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องหรื อญาติสนิทของผู้บริ หารหรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท
5. เป็ นกรรมการที่ไม่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเป็ นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ ของกรรมการบริ ษัทผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่หรื อผู้ถือหุ้นซึง่ เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท
6. สามารถปฎิบตั ิหน้ าที่ แสดงความเห็นหรื อรายงานผลการปฎิบตั ิงานตามหน้ าที่ ที่ได้ รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษัท โดยไม่อยู่ภายใต้ การควบคุมของผู้บริ หารหรื อผู้ถื อหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท รวมทังผู
้ ้ ที่เกี่ยวข้ องหรื อ
ญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
นอกจากนี ้กรณีที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนหรื อคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ มี
ประกาศปรับปรุงหรื อผ่อนปรนหลักเกณฑ์คณ
ุ สมบัติกรรมการอิสระก็ให้ ถือปฏิบตั ิตามที่ได้ ประกาศในภายหลังต่อไป
4. ภาวะผู้นาและวิสัยทัศน์
คณะกรรมการของบริ ษั ท มี ภาวะผู้น า วิ สัย ทัศ น์ และมี ค วามเป็ น อิ สระในการตัด สิ น ใจ ก าหนดนโยบาย
วางเป้าหมาย พัฒนาแผนธุรกิจ และพิจารณางบประมาณ เพื่อประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหุ้นและการเติบโตของบริ ษัท และมี
การทบทวนแผนเป็ นประจาทุกปี เพื่อให้ ได้ ตามเป้าหมายธุรกิจที่วางไว้
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5. ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
เพื่อป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการได้ ดแู ลอย่างรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ รวมทังก
้ าหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ ผ้ บู ริ หารและผู้ที่เกี่ยวข้ องนาข้ อมูลภายในของบริ ษัท
ไปใช้ เพื่อประโยชน์สว่ นตนดังนี ้
 รายการที่อ าจมี ความขัดแย้ ง ทางผลประโยชน์ : คณะกรรมการได้ ท ราบถึง รายการที่ มีค วามขัด แย้ งทาง
ผลประโยชน์ รายการที่เกี่ยวโยงกัน และได้ พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครัง้ รวมทังมี
้ การปฏิบั ติ
ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนทารายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length
Basis) และได้ เปิ ดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คูส่ ญ
ั ญา เหตุผล/ความจาเป็ น ไว้ ในรายงานประจาปี และแบบ
56-1 ต่อไปในหัวข้ อรายการระหว่างกัน
 การดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายใน :
คณะกรรมการกาหนดให้ ผ้ บู ริ หารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ห้ ามไม่ให้ ผ้ บู ริ หารหรื อหน่วยงานที่ได้ รั บทราบข้ อมูลภายในเปิ ดเผยข้ อมูลภายในแก่บคุ คลภายนอกหรื อบุคคลที่
ไม่มีหน้ าที่เกี่ยวข้ อง และไม่ซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ตอ่ สาธารณชน
6.จริยธรรมธุรกิจ
บริ ษั ท ได้ ก าหนดข้ อพึง ปฏิบัติ เ กี่ ย วกับ จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ ายบริ ห าร และพนักงาน เพื่ อ ให้
ผู้เกี่ยวข้ องยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามภารกิจของบริ ษัทด้ วยความซื่อสัตย์ สุจริ ต และเที่ยงธรรม ทังการ
้
ปฏิบตั ิตอ่ บริ ษัท ผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ สาธารณชนและสังคม ซึง่ บทบาทและหน้ าที่ดงั กล่าวได้ มีการกาหนดไว้ ในขอบเขต
อานาจ หน้ าที่ของคณะกรรมการบริ ษัท กรรมการผู้จัดการ รวมทังข้
้ อบังคับในการทางานของบริ ษัทซึ่งได้ มีการกาหนด
บทลงโทษทางวินยั ไว้ ด้วยและคณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ ปรับปรุงนโยบายการกากับดูแลกิจการและจริ ยธรรมธุรกิจฯ เพื่อให้
สอดคล้ องกับแนวปฏิบตั ิที่ดีดงั นี ้
6.1 กาหนดนโยบายเกี่ ยวกับจานวนบริ ษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปดารงตาแหน่งกรรมการได้ แต่ไม่ได้
กาหนดจานวนวาระการดารงตาแหน่ง โดยกรรมการบริ ษัทฯ ทัง้ 8 คน ดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5
บริ ษัท เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการ
6.2 ก าหนดให้ ก รรมการผู้จัด การ สามารถไปด ารงต าแหน่ง กรรมการที่ บ ริ ษั ท อื่ น ได้ โดยต้ อ งรายงานให้
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ทราบเป็ นรายลักษณ์อกั ษร ภายใน 14 วันนับตัง่ แต่ทราบว่าตนเองจะไปดารงตาแหน่ง หรื อต้ องแจ้ ง
ให้ คณะกรรมการทราบก่อนการรับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการผู้จดั การ(ในกรณีที่รับตาแหน่งกรรมการผู้จดั การใหม่)
6.3 คณะกรรมการฯ ให้ ความสาคัญในการแจ้ งข้ อร้ องเรี ยน และข้ อเสนอแนะ โดยเปิ ดโอกาสให้ พนักงานและ
ผู้สว่ นได้ เสียมีช่องทางการร้ องเรียน การแสดงความเห็น เพื่อนาไปสูก่ ารปรับปรุงระบบบริ หารจัดการ สาหรับ การแจ้ ง
เบาะแสการกระทาผิดกฎหมาย โดยส่งจดหมายร้ องเรี ยนผ่านเลขานุการบริษัทฯ
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6.4 คณะกรรมการบริ ษัทฯ ถือว่า คูม่ ือ “จริ ยธรรมฯ” เป็ นวินยั อย่างหนึง่ ซึง่ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน
ทุกคนต้ องปฏิบตั ติ ามอย่างเคร่งครัด การฝ่ าฝื นไม่ปฏิบตั ิตาม ถือเป็ นการทาผิดวินยั ตามระเบียบว่าด้ วยการบริ หารงาน
บุคคล
6.5 คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ กาหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้ งของผลประโยชน์ไว้ ในคูม่ ือจริ ยธรรมฯ เพื่อ
ป้องกันการใช้ โอกาสแสวงหาผลประโยชน์สว่ นตน ดังนี ้
- ต้ องไม่มีประวัติการกระทาผิดกฎระเบียบของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์/ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- กาหนดให้ ประธานกรรมการเป็ นบุคคลคนละคนกับกรรมการผู้จดั การ โดยมีบทบาท อานาจ และ
หน้ าที่ที่แบ่งแยกออกจากกันอย่างชัดเจน
- จัดให้ มีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร โดยไม่มีฝ่ายจัดการ เพื่อความอิสระในการ
แสดงความเห็นเพื่อพัฒนาการบริ หารจัดการของฝ่ ายบริ หาร
- คณะกรรมการบริ ษัทฯจัดให้ มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทังด้
้ านการเงิน การปฏิบตั ิงาน
การดาเนินการให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ข้ อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้ อง รวมทังจั
้ ดให้ มีการบริ หาร
ความเสีย่ งที่เหมาะสมเพียงพอ ตลอดจนจัดให้ มีกลไกลการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิ ภาพ
เพียงพอในการปกป้องรักษาและดูแลทรัพย์สิน มีแผนกตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็ นหน่วยงานอิสระที่
รายงานตรงต่ อ คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิ บ าล และจัด ท ารายงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบฯได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพ ประกอบด้ วยข้ อมูลสาคัญอย่างครบถ้ วน และมีการกาหนดนโยบาย
บริ หารความเสีย่ ง ไว้ อย่างชัดเจน
7. การถ่ วงดุลของกรรมการที่ไม่ เป็ นผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษัทมีคณะกรรมการทังสิ
้ ้นจานวน 8 ท่าน รายละเอียดเป็ นดังนี ้
 กรรมการทีเ่ ป็ นผู้บริ หาร
 กรรมการ
 กรรมการตรวจสอบ

3
2
3

ท่าน
ท่าน
ท่าน

ดังนัน้ บริ ษัทมีกรรมการที่เป็ นอิสระทังหมด
้
3 ท่าน คิดเป็ นร้ อยละ 37.50 ของกรรมการทังหมด
้
อีกทังยั
้ งจัดให้ มี
การประชุมร่ วมกับของกรรมการที่มิใช้ เป็ นผู้บริ หารและฝ่ ายจัดการเพื่อให้ มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นต่างๆได้ อย่าง
เต็มที่
8. การรวมหรือแยกตาแหน่ ง
ประธานกรรมการไม่เป็ นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จดั การ แต่ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จดั การเป็ น
ตัวแทนของกลุม่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซึ่งถือหุ้นเป็ นร้ อยละ 19.13 และ ร้ อยละ 24.90 ตามลาดับ ของทุนจดทะเบียนและชาระ
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แล้ ว อย่างไรก็ตามโครงสร้ างคณะกรรมการของบริ ษัทประกอบด้ วยกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ซึ่งจะก่อให้ เกิดการถ่วงดุล
และการสอบทานการบริ หารงาน
9. ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
บริ ษัทได้ กาหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้ อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยมอบหมายให้ คณะกรรมการสรร
หาและกาหนดค่าตอบแทนเป็ นผู้พิจารณา ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวได้ แสดงไว้ ในหัวข้ อโครงสร้ างการจัดการเรื่ องการ
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หาร
10. การประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัทได้ กาหนดให้ มีการประชุมคณะกรรมการอย่างสม่าเสมอ (อย่างน้ อย 3 เดือนต่อครัง้ ) และมีการประชุม
พิเศษเพิ่มตามความจาเป็ น โดยมีการกาหนดวาระชัดเจน ล่วงหน้ า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดาเนินงานเป็ น
ประจา โดยมีการจัด ส่งหนังสือเชิ ญประชุมพร้ อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมเป็ นระยะเวลา
ล่วงหน้ า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ คณะกรรมการได้ มีเวลาศึกษาข้ อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้ าร่วมประชุม รวมทังได้
้ มีการ
จดบันทึกการประชุมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริ ษัท พร้ อมให้
คณะกรรมการบริ ษัทและผู้ที่เกี่ยวข้ องตรวจสอบได้
โดยในปี 2557 ที่ผา่ นมา คณะกรรมการของบริ ษัท มีการประชุม 7 ครัง้ ดังนี ้
ชื่อ-สกุล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายวีระชัย
นายชูศกั ดิ์
นายธนกร
นางเพ็ญจันทร์
พลตารวจเอกจุมพล
นางไทศิกา
เรื อตรี หญิงสุรี
นายชนาธิป

สุธีรชัย*
ยงวงศ์ไพบูลย์
ฤทธิบนั ลือ
ยงวงศ์ไพบูลย์
มัน่ หมาย
ไพรสงบ
บูรณธนิต
ไตรวุฒิ

จานวนทีเ่ ข้ าร่วมประชุม
7/7
7/7
7/7
7/7
7/7
7/7
7/7
7/7

11. คณะอนุกรรมการ
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ มีการแต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิ
้
บาล เข้ าดารงตาแหน่งเมื่อวันที่ 17
กุมภาพันธ์ 2547 เพื่อช่วยในการกากับดูแลกิจการของบริ ษัท โดยอานาจและหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นไป
ตามรายละเอียดในเรื่ องโครงสร้ างการจัดการ ทังนี
้ ้ปั จจุบนั มีการแต่งตังคณะอนุ
้
กรรมการขึ ้นเพื่อทาหน้ าที่ในการกลัน่ กรอง
และตรวจสอบรวมทังบริ
้ หารจัดการเรื่ องต่าง โดยคณะอนุกรรมการคณะต่างๆมีการประชุมร่ วมกันอย่างน้ อย 3 เดือนต่อ
ครัง้ เพื่อพิจารณาเรื่ องต่างที่เกิดขึ ้นเพื่อให้ ทนั กับการบริ หารงานของบริ ษัท
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12. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
บริ ษัทให้ ความสาคัญต่อระบบควบคุมภายในทังในระดั
้
บบริ หาร และระดับปฏิบตั ิงานเพื่อให้ มีประสิทธิภาพ จึง
ได้ ก าหนดภาระหน้ า ที่ อานาจการด าเนิน การของผู้ปฏิ บัติ งาน ผู้บริ หาร ไว้ เ ป็ น ลายลักษณ์ อัก ษรอย่างชัดเจน มี การ
ควบคุมดูแลการใช้ ทรัพย์สินของบริ ษัทให้ เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้ าที่ของผู้ปฏิบตั ิงาน ผู้ติดตามควบคุมและ
ประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้ เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสมและมีการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับ
ระบบการเงิน โดยบริ ษัทได้ จดั ให้ มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริ หารตามสายงานที่รับผิดชอบ รวมถึงบริ ษัทจัดตัง้
หน่วยตรวจสอบภายในเพื่อให้ มนั่ ใจว่าการปฏิบตั ิงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที่สาคัญของบริ ษัทได้ ดาเนินการตาม
แนวทางที่ กาหนดและมีประสิท ธิ ภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้ อกาหนดที่เกี่ ยวข้ องกับบริ ษั ท
(Compliance Control) และเพื่อให้ หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็ นอิสระ สามารถทาหน้ าที่ตรวจสอบและถ่วงดุล
ได้ อย่างเต็มที่ คณะกรรมการจึงกาหนดให้ หน่วยตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และได้ รับการประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบด้ วย และเพื่อให้ การตรวจสอบระบบการควบคุมและ
การตรวจสอบภายในมีความเป็ นอิสระมาก
13. รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริ ษัทและงบการเงินรวมของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย (ถ้ า
มี) และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจาปี ทังนี
้ ้งบการเงินดังกล่าวจัดทาขึ ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่
รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้ นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอ และใช้ ดุลยพินิจอย่าง
ระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สดุ ในการจัดทา รวมทังมี
้ การเปิ ดเผยข้ อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน
คณะกรรมการได้ จดั ให้ มีการดารงรักษาไว้ ซงึ่ ระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้ มนั่ ใจได้ อย่างมีเหตุผล
ว่าการบันทึกข้ อมูลทางบัญชีมีความถูกต้ อง ครบถ้ วน และเพียงพอที่จะดารงรักษาไว้ ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ ทราบจุดอ่อน
เพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดการทุจริ ตหรื อการดาเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสาคัญ
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด้ วยกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หารเป็ นผู้ดูแลรับผิดชอบ
เกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายในและมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริ ษัท โดยไม่มี
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษัทเข้ าร่วมประชุม เพื่อประเมินความเสีย่ ง ความเพียงพอของข้ อมูลและระบบควบคุมภายใน
ดังนัน้ คณะกรรมการจึ งมีความเห็ นว่าระบบควบคุมภายในของบริ ษัท โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและ
สามารถสร้ างความเชื่อมัน่ อย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ ของงบการเงินของบริ ษัท
14. ความสัมพันธ์ กับผู้ลงทุน
คณะกรรมการบริ ษั ทตระหนัก ดีว่า ข้ อ มูลของบริ ษั ททัง้ ที่ เกี่ ย วกับ การเงิ น และที่ ไม่ใ ช่ การเงิ น ล้ ว นมีผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้ที่มีสว่ นได้ สว่ นเสียของบริ ษัท จึงได้ กาชับให้ ฝ่ายบริ หารดาเนินการในเรื่ องที่เกี่ยวกับ
การเปิ ด เผยข้ อมูลที่ ครบถ้ วน ตรงต่อความเป็ นจริ ง เชื่ อถื อได้ สม่าเสมอ และทันเวลา ซึ่งฝ่ ายบริ หารของบริ ษัทได้ ใ ห้
ความสาคัญและจะยึดถือปฏิบตั ิไปโดยตลอด ในส่วนของงานด้ านผู้ลงทุนสัมพันธ์ นนั ้ ปั จจุบนั บริ ษัทมีหน่วยงานที่ดูแล
รับผิดชอบคือหน่วยงานเลขานุการบริ ษัท ร่ วมกับ อานวยการฝ่ ายบัญชี แ ละการเงิน ทาหน้ าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน
สถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทังนั
้ กวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้ องเพื่อจะได้ สง่ ข้ อมูลได้ ทนั ตามเวลา
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กิจกรรมขององค์ กรเพื่อความรั บผิดชอบต่ อสังคม
Corparate Social Responsibility
บริ ษั ท ฯ ได้ ใ ห้ ค วามส าคัญ กับ องค์ ก ร และการมี ส่ว นร่ ว มต่ อ สัง คม ในรู ป แบบต่ า งๆ อาทิ เ ช่ น การมอบ
ทุนการศึกษาให้ กบั บุตรพนักงานเป็ นประจาทุกปี การมอบทุนการศึกษาให้ กบั สถานศึกษา ระดับประถม และระดับมัธยม
ในเขตชุมชน อีกทังร่้ วมกับหน่วยงานรัฐในการส่งเสริ มให้ พนักงานร่วมกันบริ จาคสิ่งของและอื่นๆให้ กบั บุคลลที่ด้อยโอกาส
ซึง่ เป็ นการเสริ มสร้ างกิจกรรมร่วมกันระหว่างอุตสาหกรรมกับชุมชน ให้ อยูร่ ่วมกันอย่างอบอุน่ และสร้ างสรรค์
โครงการเพื่อชุมชน
บริ ษัทได้ ร่วมมือกับโรงเรี ยนในแหล่งชุมชน จัดมอบทุนการศึกษาให้ กบั นักเรี ยนในชุมชนที่ศึกษาในโรงเรี ยนใน
ระดับประถม และโรงเรี ยนระดับมัธยม ด้ วยตระหนักดีว่าเยาวชนคือทรัพยากรที่สาคัญของประเทศในอนาคต จึงควร
ส่งเสริ มให้ เกิดการเรี ยนรู้และการพัฒนาทักษะในด้ านต่างๆ โดยในปี 2557 มีกิจกรรมดังนี ้
มอบทุนการศึกษา โรงเรี ยนระดับประถมศึกษา คือโรงเรี ยนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) จานวน 20 ทุนๆ 1,000 บาท
ค่าสนับสนุนของรางวัลงานวันเด็ก โรงเรี ยนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)
มูลค่า 5,000 บาท
บริ จาคเพื่อสมทบกิจการกองทุนสวัสดิการชุมชน ตาบลสระสีเ่ หลีย่ ม
มูลค่า 50,000 บาท
ค่าบริ จาคข้ าวสาร 150 กระสอบ – มูลนิธิไตรคุณธรรม มูลค่า 75,000 บาท
โครงการเพื่อพนักงาน
บริ ษัทให้ ความสาคัญต่อสุขภาพของพนักงานเป็ นอย่างยิ่ง เพราะพนักงานทุกคนเป็ นผู้ที่มีความสาคัญในการ
ขับเคลื่อนธุรกิจให้ เติบโตอย่างยัง่ ยืนและมีคณ
ุ ภาพ บริ ษัทจึงจัดให้ มีการตรวจสุขภาพประจาปี และมีการให้ คาแนะนาใน
การดูแลสุขภาพโดยแพทย์และพยาบาล
บริ ษัทได้ จดั ให้ พนักงานได้ ร่วมกิจกรรมในการเข้ ารับการอบรมเรื่ องอัคคีภยั
และภัยอื่นๆโดยมีการซ่อมการ
ดับเพลิงการอพยพหนี ้เพลิงประจาปี ทุกๆ ปี ซึง่ ในปี 2557 ได้ มีการจัดทังส
้ านักงานใหญ่และสานักงานสาขาที่พนัสนิคม
เพื่อให้ พนักงานมีความรู้ความเข้ าใจในเรื่ องชีวอนามัยซึง่ ทาให้ พนักงานที่ได้ เข้ ารับการอบรมสามารถนาไปใช้ ใน
ชีวิตประจาวันได้ ไม่วา่ จะในสถานที่ทางาน บ้ าน และตามชุมชุนทีอ่ าศัยอยู่
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สรุ ปรายการระหว่ างกันของบริษัท สาหรั บปี 2557
กัน

สรุปรายการระหว่างกันของบริษัท บริ ษัทย่อย และบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องหรื อกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ ้นในปี 2557
มูลค่า
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ลักษณะ
ลักษณะ รายการ
รายการ
ความสัมพันธ์ รายการ (ล้ าน
บาท)
บริ ษัท ทวี นายพรเทพ บริ ษัท
1.50 - เป็ นการขายสินค้ าเหล็กและให้ บริ การรับจ้ างตัด สลิต ซึ่งเป็ นการค้ าปกติ โดยราคาที่บริ ษัทขายสินค้ าเหล็กและให้ บริ การรับจ้ างตัด
โชค พาณิช โยธินอุปไมย จาหน่าย
สลิต กับบริ ษัท ทวีโชค พาณิช จากัด เป็ นการขายในราคาตลาดและเป็ นราคาเทียบเคียงได้ กบั การขายให้ บคุ คลภายนอก
0.44
จากัด
นางแสง
สินค้ า
- เป็ นการซื ้อสินค้ าเหล็กแผ่นขนาดที่มีความหนาเพื่อรวบรวมให้ กับลูกค้ า โดยราคาที่บริ ษัทซื ้อสินค้ าเหล็ก กับบริ ษัท ทวีโชค พาณิช
ประกอบ จันทร์ ลี และ เหล็กให้
จากัด เป็ นการซื ้อในราคาตลาดและเป็ นราคาเทียบเคียงได้ กบั การขายให้ บคุ คลภายนอกซึง่ เป็ นการค้ าปกติ
ธุรกิจ ค้ า นางวัชรี
บริ ษัท
5.10 - คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ได้ พิจารณาการทารายการดังกล่าวข้ างต้ นแล้ วเห็นว่าการทารายการ เป็ นการทารายการที่
ปลีกเหล็ก โยธินอุปไมย ทวีโชค
-0- สมเหตุสมผลเพื่อเกิดประโยชน์สงู สุดแก่บริ ษัท ราคาที่บริ ษัทซื ้อ-ขายสินค้ า เป็ นราคาเทียบเคียงได้ กบั ที่ซื ้อ-ขายสินค้ ากับบุคคลภายนอก
แผ่นรี ดร้ อน ทังสามคน
้
พาณิช
เป็ นกรรมการ จากัด
ผู้มีอานาจลง ซึง่ มียอด
นามและผู้ถือ คงค้ าง
หุ้นของบริ ษัท ณ สิ ้นปี
ทวีโชค
เท่ากับ
พาณิช จากัด
เป็ นพี่น้อง
และมารดา บริ ษัทซื ้อ
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รายการ

ลักษณะ
ความสัมพันธ์
ของนางเพ็ญ
จันทร์ ยงวงศ์
ไพบูลย์ ซึง่
เป็ นกรรมการ
และเป็ นผู้ถือ
หุ้นใหญ่ของ
บริ ษัท

บริ ษัท เพิ่ม
ชัย พาณิช
จากัด
ประกอบ
ธุรกิจ ค้ า
เหล็กแผ่น
ชันสอง
้

คุณวีระชัย สุ
ธีรชัยเป็ นผู้
ถือหุ้นของ
บริ ษัท เพิ่ม
ชัยพาณิช
จากัด เป็ นน้ า
ขายของเป็ น
น้ านายชูศกั ดิ์
ยงวงศ์

มูลค่า
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ลักษณะ รายการ
รายการ (ล้ าน
บาท)
สินค้ า
เหล็ก
จาก
บริ ษัท
ทวีโชค
พาณิช
จากัด ซึง่
มียอดคง
ณ สิ ้นปี
เท่ากับ
บริ ษัท
-0- - ลักษณะธุรกรรมเป็ นการขายสินค้ าเหล็กและให้ บริ การรับจ้ างตัด สลิต ซึ่งเป็ นการค้ าปกติ โดยราคาที่บริ ษัทขายสินค้ าเหล็กและ
จาหน่าย
ให้ บริ การรั บ จ้ า งตัด สลิต กับ บริ ษัท เพิ่ มชัยพาณิ ช จ ากัด เป็ นการขายในราคาตลาดและเป็ นราคาเที ยบเคี ย งได้ กับการขายให้
-0- บุคคลภายนอก
สินค้ า
เหล็กให้
- เนื่องจากไม่มีธุรกรรมดังกล่าวในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล จึงไม่มีความเห็น
บริ ษัท
เพิ่มชัย
พาณิช
จากัด
ซึง่ มียอด
ร า ย ง า น ป ร ะ จา ปี 2 5 5 7
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มูลค่า
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ลักษณะ
ลักษณะ รายการ
รายการ
ความสัมพันธ์ รายการ (ล้ าน
บาท)
ไพบูลย์ ซึง่
คงค้ าง
เป็ นกรรมการ ณ สิ ้นปี
และเป็ นผู้ถือ เท่ากับ
หุ้นใหญ่ของ
บริ ษัท
บริ ษัท เพิ่ม กลุม่ พี่น้อง
บริ ษัทซื ้อ 17.09 - เป็ นการซื ้อเหล็กแผ่นรี ดเย็น ซึง่ เป็ นการค้ าปกติ โดยราคาที่บริ ษัทซื ้อเหล็ก แผ่นรี ดเย็น กับบริ ษัท เพิ่มสิน สตีลเวคส์ จากัด (มหาชน) เป็ น
สิน สตีล
ตระกูลยงวงศ์ สินค้ า
การซื ้อในราคาตลาดและเป็ นราคาเทียบเคียงได้ กบั การซื ้อจากบุคคลภายนอก
-0- - คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ได้ พิจารณาการทารายการดังกล่าวข้ างต้ นแล้ วเห็นว่าการทารายการนี ้ เป็ นการทารายการที่
เวิคส์
ไพบูลย์เป็ นผู้ เหล็ก
จากัด
ถือหุ้นใหญ่ จาก
สมเหตุสมผลเพื่อเกิดประโยชน์สงู สุดแก่บริ ษัท ราคาที่บริ ษัทซื ้อ-ขายสินค้ า เป็ นราคาเทียบเคียงได้ กบั ที่ซื ้อ-ขายสินค้ ากับบุคคลภายนอก
(มหาชน) ของบริ ษัท
บริ ษัท
ประกอบ เพิ่มสิน สตีล เพิ่มสิน
ธุรกิจ ค้ า เวิคส์ จากัด สตีล
เหล็กรี ด
(มหาชน) ซึง่ เวิคส์
เย็น และ เป็ นกรรมการ จากัด
ศูนย์บริ การ และเป็ นผู้ถือ (มหาชน)
เหล็กรี ด
หุ้นใหญ่ของ ซึง่ มียอด
เย็น
บริ ษัท
คงค้ าง
ณ สิ ้นปี
เท่ากับ
ร า ย ง า น ป ร ะ จา ปี 2 5 5 7
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มูลค่า
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ลักษณะ
ลักษณะ รายการ
รายการ
ความสัมพันธ์ รายการ (ล้ าน
บาท)
บริ ษัท จีเจ คุณชนาธิป บริ ษัทซื ้อ 192.26 - เป็ นการซื ้อเหล็กแผ่นรี ดร้ อนชนิดม้ วน ซึ่งเป็ นการค้ าปกติ โดยราคาที่บริ ษัทซื ้อเหล็กแผ่นรี ดร้ อนชนิดม้ วน กับบริ ษัท จีเจ สตีล จากัด
สตีล จากัด ไตรวุฒิ เป็ น เหล็ก
(มหาชน) เป็ นการซื ้อในราคาตลาดและเป็ นราคาเทียบเคียงได้ กบั การซื ้อจากบุคคลภายนอก
-0- - คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาการทารายการดังกล่าวข้ างต้ นแล้ วเห็นว่าการทารายการนี ้ เป็ นการทารายการที่สมเหตุสมผลเพื่อ
(มหาชน) กรรมการของ แผ่นรี ด
ประกอบ บริ ษัท จีเจ
ร้ อนชนิด
เกิดประโยชน์สงู สุดแก่บริ ษัท ราคาที่บริ ษัทซื ้อเหล็กแผ่นรี ดร้ อนชนิดม้ วนดังกล่าว เป็ นราคาเทียบเคียงได้ กบั ที่ซื ้อกับบุคคลภายนอก
ธุรกิจ ผลิต สตีล จากัด ม้ วนจาก
และ
(มหาชน)
บริ ษัท
จาหน่าย
และกรรมการ จีเจ สตีล
เหล็กแผ่น ของบริ ษัท
จากัด
รี ดร้ อน
(มหาชน)
ชนิดม้ วน
มียอดคง
ค้ าง ณ
สิ ้นปี
เท่ากับ
บริ ษัท จี
สตีล จากัด
(มหาชน)
ประกอบ
ธุรกิจ ผลิต

คุณหญิง
ปั ทมา ลี
สวัสดิ์ตระกูล
เป็ นกรรมการ
และผู้ถือหุ้น

บริ ษัทซื ้อ
1.98 - เป็ นการซือ้ เหล็กแผ่นรี ดร้ อนชนิดม้ วน ซึ่งเป็ นการค้ าปกติ โดยราคาที่บริ ษัทซื ้อเหล็กแผ่ นรี ดร้ อนชนิดม้ วน กับบริ ษัท จี สตีล จากัด
เหล็ก
(มหาชน) เป็ นการซื ้อในราคาตลาดและเป็ นราคาเทียบเคียงได้ กบั การซื ้อจากบุคคลภายนอก
แผ่นรี ด
- คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาการทารายการดังกล่าวข้ างต้ นแล้ วเห็นว่าการทารายการนี ้ เป็ นการทารายการที่เป็ นการค้ าปกติ
ร้ อนชนิด 770.25 ราคาที่บริ ษัทซื ้อเหล็กแผ่นรี ดร้ อนชนิดม้ วนดังกล่าว เป็ นราคาเทียบเคียงได้ กบั ที่ซื ้อกับบุคคลภายนอก
ม้ วนจาก
ร า ย ง า น ป ร ะ จา ปี 2 5 5 7
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รายการ
และ
จาหน่าย
เหล็กแผ่น
รี ดร้ อน
ชนิดม้ วน

มูลค่า
ลักษณะ
ลักษณะ รายการ
ความสัมพันธ์ รายการ (ล้ าน
บาท)
ของบริ ษัท
บริ ษัท
-0จี สตีล จากัด จี สตีล
ผู้ถือหุ้นใหญ่ จากัด
ของบริ ษัท
(มหาชน)
บริ ษัทซื ้อ
เหล็ก
แผ่นรี ด
ร้ อนมี
ยอดคง
ค้ าง ณ
สิ ้นปี
เท่ากับ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ร า ย ง า น ป ร ะ จา ปี 2 5 5 7
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นโยบายหรือแนวโน้ มการทารายการระหว่ างกัน
ในอนาคตหากบริ ษัทมีความจาเป็ นต้ องทารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริ ษัท บริ ษัทมีนโยบายที่จะกาหนดเ งื่อนไขต่างๆ ให้ เป็ นไปตาม
ลักษณะการดาเนินการค้ าปกติและเป็ นราคาตลาดซึง่ สามารถเปรี ยบเทียบได้ กบั ราคาที่เกิดขึ ้นกับบุคคลภายนอก ทังนี
้ ้บริ ษัทจะได้ ให้ คณะกรรมการตรวจสอบหรื อผู้สอบบัญชีของบริ ษัทหรื อ
ผู้เชี่ยวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบและให้ ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทารายการด้ วย
รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคตนัน้ กรรมการจะต้ องปฏิบตั ิตามระเบียบต่างๆ ที่ได้ กาหนดขึ ้นและกรรมการจะต้ องไม่อนุมตั ิรายการ ใดๆ ที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ในลักษณะอื่นใดกับบริ ษัท และจะต้ องเปิ ดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณา ซึ่งบริ ษัทจะต้ องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตาม
กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้ อบังคับ ประกาศ คาสัง่ หรื อข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการป ฏิบตั ิตามข้ อกาหนดเกี่ยวกับการ
เปิ ดเผยข้ อมูลการทารายการเกี่ยวโยงกัน และการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ ของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย

ร า ย ง า น ป ร ะ จา ปี 2 5 5 7
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รายละเอียดของกรรมการและผู้บริหาร
กัน
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ง
1.

2.

นายวีระชัย สุธีรชัย
ประธานบริ ษัทและ
ประธานกรรมการ

นายชูศกั ดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์

อายุ
(ปี )
64

52

คุณวุฒกิ ารศึกษา
ปริ ญญาโทสาขาวิชารัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
MINI MBA
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริ ญญาตรี
RCA INSTITUTE OF TECHNOLOGY
NEWYORK U.S.A.
ผ่านการอบรม Director Accreditation
Program (DAP) รุ่นที่ 15/2004 เมื่อวันที่ 18
พฤษภาคม 2547จากสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

ปริ ญญาตรี

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริ ษัท
(%)
9.67%

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริ หาร
น้ าชาย
นายชูศกั ดิ์ ยง
วงศ์ไพบูลย์

ประวัติการทางาน
ช่วงเวลา
2552 – ปั จจุบนั
2531 – ปั จจุบนั
2537 – ปั จจุบนั
2519 – ปั จจุบนั

ตาแหน่งและสถานที่
ประธานบริ ษัทและประธานกรรมการ
บริ ษัท เอเซียเมทัล จากัด (มหาชน)
กรรมการผู้จดั การ
บริ ษัท คอสโม แลนด์ แอนด์เฮ้ าส์ จากัด
กรรมการผู้จดั การ
บริ ษัท คอสโมพร็ อพเพอร์ ตี ้แมเนจเม้ นท์
จากัด
กรรมการผู้จดั การ
บริ ษัท สินธีรชัย จากัด

15.98%
ร า ย ง า น ป ร ะ จา ปี 2 5 5 7

สามีของ

2536 – ปั จจุบนั

กรรมการผู้จดั การ
หน้ า 47

ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ง

อายุ
(ปี )

กรรมการผู้จดั การและ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม

3.

4.

นางเพ็ญจันทร์ ยงวงศ์ไพบูลย์ 50
รองกรรมการผู้จดั การและ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม

นายธนกร ฤทธิบนั ลือ
กรรมการและผู้อานวยการ

47

คุณวุฒกิ ารศึกษา

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริ ษัท
(%)

อัสสัมชัญบริ หารธุรกิจ
ผ่านการอบรม Director Accreditation
Program (DAP) รุ่นที่ 15/2004 เมื่อวันที่ 18
พฤษภาคม 2547 และการอบรม Director
Certification Program (DCP) รุ่นที่ 46/2004
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2547จากสมาคมส่งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
ประกาศณียบัตร วิชาชีพชันสู
้ ง
อัสสัมชัญคอมเมอร์ ส
ผ่านการอบรม Director Accreditation
Program (DAP) รุ่นที่ 15/2004 เมื่อวันที่ 18
พฤษภาคม 2547 และการอบรม Director
Certification Program (DCP) รุ่นที่ 49/2004
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2547 จากสมาคมส่งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษัทไทย

ปริ ญญาตรี สาขาบริ หารธุรกิจ การบัญชี
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ร า ย ง า น ป ร ะ จา ปี 2 5 5 7

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริ หาร
นางสาวเพ็ญ
จันทร์

ประวัติการทางาน
ช่วงเวลา

ตาแหน่งและสถานที่
บริ ษัท เอเซียเมทัล จากัด (มหาชน)

2546 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บริ ษัท เอส ที ซี สตีล จากัด

8.33%

ภรรยาของ
นายชูศกั ดิ์

2536 – ปั จจุบนั

รองกรรมการผู้จดั การ
บริ ษัท เอเซียเมทัล จากัด (มหาชน)

2546 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บริ ษัท เอส ที ซี สตีล จากัด

-

-

2548 – มี.ค.2558

ผู้อานวยการ ฝ่ ายบัญชีและการเงิน
บริ ษัท เอเซียเมทัล จากัด (มหาชน)
หน้ า 48

ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒกิ ารศึกษา

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริ ษัท
(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริ หาร

ฝ่ ายบัญชีและการเงิน

พลตารวจเอกจุมพล มัน่
หมายประธานกรรมการ
ตรวจสอบและกรรมการอิสระ

64

รัฐประศาสนศาสตร์ มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริ หารศาสตร์

ช่วงเวลา
2546 – มี.ค.2558
2545 – 2548

ผ่านการอบรม Director Accreditation
Program (DAP) รุ่นที่ 15/2004 เมื่อวันที่ 18
พฤษภาคม 2547จากสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

5.

ประวัติการทางาน

2539 – 2545

-

-

2547 – มี.ค2558
2551-2553
2549 – 2551

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

2546 - 2549

6.

เรื อตรี หญิงสุรี บูรณธนิต
กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ

80

ปริ ญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ปริ ญญาตรี รัฐศาสตร์ (การทูตและการ
ต่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร า ย ง า น ป ร ะ จา ปี 2 5 5 7

-

-

2547 – ปั จจุบนั
ปั จจุบนั

ตาแหน่งและสถานที่
กรรมการ บริ ษัท เอส ที ซี สตีล จากัด
ผู้จดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน
บริ ษัท เอเซียเมทัล จากัด (มหาชน)
ผู้จดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน
บริ ษัท สินธีรชัย จากัด
ดาเนินธุรกิจ ค้ าเหล็กแผ่นชันสอง
้
เหล็ก
วิลาส
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริ ษัท เอเซียเมทัล จากัด (มหาชน)
รองผู้บญ
ั ชาการตารวจแห่งชาติ
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายข้ าราชการ
ประจา
ผู้อานวยการสานักข่าวกรองแห่งชาติ

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริ ษัท เอเซียเมทัล จากัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
หน้ า 49

ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒกิ ารศึกษา

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริ ษัท
(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริ หาร

นางไทศิกาไพรสงบ
กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ

63

ปริ ญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยอีสเทอร์ น เอเชีย
ผ่านการอบรม Director Accreditation
Program (DAP) รุ่นที่ 15/2004 เมื่อวันที่ 18
พฤษภาคม 2547 และการอบรม Audit
Committee Program(ACP)
รุ่นที่ 7/2005 จากสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

ร า ย ง า น ป ร ะ จา ปี 2 5 5 7

ช่วงเวลา

ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั

ผ่านการอบรม Director Accreditation
Program (DAP) รุ่นที่ 19/2004 เมื่อวันที่ 21
มิถนุ ายน 2547จากสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

7.

ประวัติการทางาน

-

-

2547 – ปั จจุบนั
2546 - ปั จจุบนั
2542 – ปั จจุบนั
2547 -2552
2545 -2546
2543 - 2544

ตาแหน่งและสถานที่
บริ ษัท ไอที ซิตี ้ จากัด (มหาชน)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาลูกเสือ
แห่งชาติ
กรรมการบริ หารคณะกิจการลูกเสือ
ชาวบ้ าน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพ
กรรมการสมาคมติดตามการพัฒนาสตรี ใน
ประเทศไทย
ผู้ประนีประนอมประจาศาลจังหวัดธัญบุรี
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริ ษัท เอเซียเมทัล จากัด (มหาชน)
กรรมการ บริ ษัท เอส ที ซี สตีล จากัด
กรรมการบริษัท บุญศิริเรี ยลเอสเตส
จากัด
ผู้จดั การอาวุโสฝ่ ายธุรกิจขนาดย่อม 8
ธนาคารนครหลวงไทยจากัด (มหาชน)
ผู้จดั การฝ่ ายพัฒนา สช.
ธนาคารนครหลวงไทย จากัด (มหาชน)
ผู้จดั การฝ่ ายธุรกิจ 4
หน้ า 50

ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ง

8.

นายชนาธิป ไตรวุฒิ
กรรมการ

อายุ
(ปี )

50

คุณวุฒกิ ารศึกษา

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริ ษัท
(%)

ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผ่านการอบรม Director Accreditation
Program (DAP) รุ่นที่ 64/2007 เมื่อวันที่ 20
กรกฏาคม 2550 จากสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

4.17%

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริ หาร
-

ประวัติการทางาน
ช่วงเวลา

2549 – ปั จจุบนั
2551– ปั จจุบนั

2547 – ปั จจุบนั
2547–2549
2544– ปั จจุบนั

2542– ปั จจุบนั
2534– ปั จจุบนั

ร า ย ง า น ป ร ะ จา ปี 2 5 5 7

ตาแหน่งและสถานที่
ธนาคารนครหลวงไทย จากัด (มหาชน)
กรรมการ บริ ษัท เอเซียเมทัล จากัด
(มหาชน)
กรรมการ
บริ ษัท จี เจ สตีล จากัด (มหาขน)
ดาเนินธุรกิจ ผลิตและจาหน่ายเหล็กแผ่น
รี ดร้ อน
กรรมการ บริ ษัท เฟลิกซ์ ริ เวอร์ แคว รี
สอร์ ท (กาญจนบุรี) จากัด ดาเนินธุรกิจ
โรงแรม ที่พกั
ผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานกลาง
กรรมการผู้จดั การ
บริ ษัท เอสเอส พี เพลส จากัด ดาเนิน
ธุรกิจ ให้ เช่าพื ้นที่อาคารสาหรับใช้ เป็ น
สานักงาน
กรรมการผู้จดั การ
บริ ษัท เกรทอีสเทิร์น อินเตอร์ เนชัน่ แนล
จากัด
ดาเนินธุรกิจ ซื ้อมา-ขายไปเหล็กม้ วน
กรรมการผู้จดั การ
บริ ษัท อินเทลลิเจนท์ซิสเท็ม เน็ทเวอร์ ค
จากัด
ดาเนินธุรกิจ ซื ้อขายและวางระบบ
คอมพิวเตอร์
หน้ า 51

ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ง

9.

นางวันนารี ทิพย์สวุ รรณ

อายุ
(ปี )

38

คุณวุฒกิ ารศึกษา

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริ ษัท
(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริ หาร

-

-

ปริ ญญาโท สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยบูรพา

ประวัติการทางาน
ช่วงเวลา

2555-ปั จจุบนั
2550-2551

ตาแหน่งและสถานที่

เลขานุการบริ ษัท
บริ ษัทเอเชีย เมทัล จากัด (มหาชน)
ผู้จดั การฝ่ ายบัญชีการเงิน
บริ ษัท เอเซีคองเกรท จากัด

ทังนี
้ ้ บริ ษัทขอรับรองว่า กรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทมีคณ
ุ สมบัติเป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ร า ย ง า น ป ร ะ จา ปี 2 5 5 7

หน้ า 52

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริ หารและผู้มีอานาจควบคุมในบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม หรื อบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องของบริ ษัท
ชื่อ-นามสกุล

นายวีระชัย
สุธีรชัย
นายชูศกั ดิ์
ยงวงศ์ไพบูลย์
นายธนกร
ฤทธิบนั ลือ
นางสาวเพ็ญจันทร์
โยธินอุปไมย
นางสาวธารดี
เพียรสัมฤทธิ์
พลตารวจเอกจุมพล
มัน่ หมาย
นางไทศิกา
ไพรสงบ
เรื อตรี หญิงสุรี
บูรณะธนิต
นายชนาธิป
ไตรวุฒิ
นายพูวง
กอระสัก
นายสุวิทย์
รัตนจินดา
นางวันนารี
ทิพย์สวุ รรณ
หมายเหตุ : 1 = ประธานกรรมการ
3 = กรรมการผู้จดั การ
5 = กรรมการ
7= เลขานุการบริ ษัท

บริ ษัท

บริ ษัท เอส ที ซี บริ ษัท เอเชีย เมทัล บริ ษัท สางสินค้ า
สตีล จากัด แฟบบริ เคชัน่ จากัด
ผ่านแดน
เวียงจันทน์ จากัด
1,5
5
3, 5, 6
5
5,6
5,6
5, 6
5
5, 6
5
5,6
5
2, 5
4, 5
5
4, 5
5
5,6
5,6
7
2 = ประธานกรรมการตรวจสอบ
4 = กรรมการตรวจสอบ
6 = ผู้บริ หาร

ร า ย ง า น ป ร ะ จา ปี 2 5 5 7

หน้ า 53

รายงานความรั บผิดชอบของคณะกรรมการต่ อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทเอเซียเมทัลจากัด (มหาชน) รวมถึงข้ อมูลสารสนเทศทาง
การเงินที่ปรากฏในรายงานประจาปี งบการเงินดังกล่าวจัดทาขึ ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปโดยเลือกใช้ น โยบายบัญชีที่
เหมาะสมและถือปฏิบตั ิอย่างสมา่ เสมอและใช้ ดลุ ยพินจิ อย่างระมัดระวังในการจัดทารวมทังให้
้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลที่สาคัญอย่าง
เพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้ เป็ นประโยชน์ต้อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนอย่างโปร่งใส
คณะกรรมการบริ ษัทได้ จดั ให้ มีระบบบริ หารความเสีย่ งและระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพื่อให้
ได้ ความมัน่ ใจอย่างมีเหตุผลว่าข้ อมูลของบริ ษัทมีความถูกต้ องครบถ้ วนเพียงพอที่จะดารงรักษาไว้ ซงึ่ ทรัพย์สนิ ตลอดจนเพื่อไม่ให้
เกิดการทุจริ ตหรื อการดาเนินงานที่ผิดปกติอย่างมีสาระสาคัญ
คณะกรรมการบริ ษัทได้ แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบเพื
้
่อทาหน้ าที่สอบทานนโยบายการบัญชีและความถูกต้ องของ
รายงานทางการเงินสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในตลอดจนระบบการบริ หารความเสีย่ งโดยเรื่ องนี ้
ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ แสดงไว้ ในรายงานประจาปี แล้ ว
งบการเงินของบริ ษัทได้ รับการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตของบริ ษัทบีพีอาร์ ออดิทแอนด์ แอดไวเซอรี่ จากัด
ในการตรวจสอบนันทางคณะกรรมการบริ
้
ษัทได้ ให้ ความร่วมมือและสนับสนุนข้ อมูลเอกสารต่างๆเพื่อให้ ผ้ สู อบบัญชีสามารถ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ อย่างอิสระและเป็ นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีทวั่ ไปโดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ ปรากฏ
ในรายงานของผู้สอบบัญชีซงึ่ แสดงไว้ ในรายงานประจาปี แล้ ว
คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยูใ่ นระดับที่นา่ พอใจและสามารถสร้ างความ
เชื่อมัน่ อย่างมีเหตุผลได้ วา่ งบการเงินของบริ ษัทเอเซียเมทัลจากัด(มหาชน) สาหรับปี สิ ้นสุด 31 ธันวาคม 2556 มีความน่าเชื่อถือ
โดยปฏิบติถกู ต้ องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง

(นายวีระชัย สุธีรชัย)
ประธานกรรมการ

(นายชูศกั ดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์)
กรรมการผู้จดั การ

ร า ย ง า น ป ร ะ จา ปี 2 5 5 7

หน้ า 54

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถอื หุ้นและคณะกรรมการบริ ษัท เอเซียเมทัล จากัด (มหาชน)



ข้ าพเจ้ าได้ ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริ ษัท เอเซียเมทัล จากัด (มหาชน)และบริ ษัทย่อย ซึง่ ประกอบด้ วยงบแสดงฐานะการเงิน
รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแส
เงินสดรวม สาหรับปี สิ ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญและหมายเหตุอื่นๆ และได้ ตรวจสอบงบ
การเงินเฉพาะกิจการของบริ ษัท เอเซียเมทัล จากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้ วยงบแสดงฐานะการเงินณวันที่ 31 ธันวาคม 2557
และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงิ นสดสาหรับปี สิ ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึง
หมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สาคัญและหมายเหตุเรื่ องอื่นๆ
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่ องบการเงิน
ผู้บริ หารเป็ นผู้รับผิดชอบในการจัดทาและการนาเสนองบการเงินเหล่านี ้โดยถูกต้ องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผ้ บู ริ หารพิจารณาว่าจาเป็ นเพื่อให้ สามารถจัดทางบการเงินที่ปราศจากการ
แสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้ อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้ าพเจ้ าข้ าพเจ้ าได้ ปฏิบตั ิงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีซงึ่ กาหนดให้ ข้าพเจ้ าปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดด้ านจรรยาบรรณรวมถึงวางแผนและปฏิบตั ิงาน
ตรวจสอบเพื่อให้ ได้ ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ
หรื อไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้ วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ ได้ มาซึง่ หลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจานวนเงินและการเปิ ดเผยข้ อมูลในงบ
การเงินวิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ ขึ ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของผู้สอบบัญชีซงึ่ รวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อ
ข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญของงบการเงินไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้ อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าวผู้สอบ
บัญชี พิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ ยวข้ องกับการจัดทาและการนาเสนองบการเงิ นโดยถูกต้ องตามที่ควรของกิจการ เพื่อ
ออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุ ประสงค์ ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิ ผลของการ
ควบคุม ภายในของกิ จ การการตรวจสอบรวมถึ งการประเมิน ความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี ที่ ผ้ ูบ ริ หารใช้ และความ
สมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จดั ทาขึ ้นโดยผู้บริ หารรวมทังการประเมิ
้
นการนาเสนองบการเงินโดยรวม
ข้ าพเจ้ าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้ าได้ รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้ เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้ าพเจ้ า
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ความเห็น
ข้ าพเจ้ าเห็นว่างบการเงินข้ างต้ นนี ้แสดงฐานะการเงินรวมของบริ ษัท เอเซียเมทัล จากัด (มหาชน)และบริ ษัทย่อย ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2557 ผลการดาเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวม สาหรับปี สิ ้นสุดวันเดียวกัน และแสดงฐานะการเงินของบริ ษัท เอเซีย
เมทัล จากัด (มหาชน)ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ผลการดาเนินงานและกระแสเงินสด สาหรับปี สิ ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้ องตามที่ควร
ในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

(นายบุญเลิศ แก้ วพันธุ์พฤกษ์ )
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 4165
บริษัท บีพอี าร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี่ จากัด
กรุ งเทพมหานคร
28 กุมภาพันธ์ 2557
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บริษัท เอเซียเมทัล จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

บาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 2557

31 ธันวาคม 2556
"จัดประเภทใหม่"

1 มกราคม 2556
"จัดประเภทใหม่"

31 ธันวาคม 2557

31 ธันวาคม 2556
"จัดประเภทใหม่"

1 มกราคม 2556
"จัดประเภทใหม่"

120,881,793

51,648,357

46,711,647

112,294,636

41,839,750

39,844,391

137,903

134,717

131,343

137,903

134,717

131,343

440,261

277,600

15,783,243

450,436

287,774

14,297,611

660,183,041

539,361,886

851,724,629

659,768,659

538,559,043

847,785,765
-

หมายเหตุ
สิ นทรั พ ย์
สิ นทรั พ ย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

6

เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น - กิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน

5,7

ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น - กิจการอื่น

7

ลูกหนี้ ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

8

-

เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับแก่บคุ คลและ
กิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน

5

1,907,962

730,782

สินค้าคงเหลือ

9

1,476,130,726

1,101,758,057

5, 10

217,720,550
392,793
2,477,795,029

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรั พ ย์ หมุนเวียน

8,744,986

-

-

8,744,986

25,907,962

26,730,782

1,139,359,185

1,471,700,631

1,096,885,033

1,134,090,488

157,959,813

257,855,678

217,720,550

157,959,813

257,855,678

1,789,021

346,559

1,789,021

1,862,405,219

4,271,088
2,316,672,275

2,488,327,336

1,872,930,919

4,225,955
2,329,578,110

148,345,215

86,431,212

75,792,786

29,744,400

21,246,000

-

835,462

31,346,879

สิ นทรั พ ย์ ไม่หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินทีม่ ีภาระค้ าประกัน

11

149,291,956

87,357,325

76,697,786

เงินลงทุนเผือ่ ขาย

12

29,744,400

21,246,000

-

เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

13

143,239,200

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

14

ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์

15

1,154,330,997

286,715
999,231,449

150,000,000

86,323

22,000,000

22,000,000

1,052,668,056
-

1,106,408,920

951,642,650

286,715
-

86,323
22,000,000
1,001,588,918
-

สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน

11,550,887

เงินมัดจาค่าเครื่ องจักร

21,198,088

163,505,892

100,269,844

21,198,088

163,505,892

100,269,844

1,800,000

5,000,000

5,000,000

1,800,000

5,000,000

5,000,000

31,639,031

27,121,077

15,508,206

31,639,031

27,121,077

15,508,206

5,088,242

6,650,724

4,840,641

6,357,941

รวมสิ นทรั พ ย์ ไม่หมุนเวียน

1,547,882,801

1,310,399,182

7,418,403
1,257,849,010

1,527,527,182

1,283,391,095

6,002,736
1,226,248,813

รวมสิ นทรั พ ย์

4,025,677,830

3,172,804,401

3,574,521,285

4,015,854,518

3,156,322,014

3,555,826,923

สินทรัพย์ทไี่ ม่ได้ใช้ดาเนิ นงาน
สินทรัพย์ภาษีเ งินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

24

-
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บริษัท เอเซียเมทัล จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
บาท
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2557

31 ธันวาคม 2556
"จัดประเภทใหม่"

1,939,378,171

1,234,293,070

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
1 มกราคม 2556
"จัดประเภทใหม่"

31 ธันวาคม 2557

31 ธันวาคม 2556
"จัดประเภทใหม่"

1,939,378,171

1,234,293,070

1 มกราคม 2556
"จัดประเภทใหม่"

หนี้สิ นและส่ วนของผู้ถื อ หุ้ น
หนี้สิ นหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบัน
การเงิน

16

เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น - กิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน

5, 17

1,428,123,285

1,428,123,285

654,308

6,113,301

285,621

1,141,528

6,993,257

1,287,127

เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น - กิจการอื่น

17

317,563,578

152,717,537

345,403,049

312,962,802

145,833,187

338,671,075

เจ้าหนี้ ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
หนี้ สินตามสัญญาเช่าทางการเงินส่วนทีถ่ งึ กาหนด
ชาระภายในหนึ่ งปี
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินส่วนทีถ่ งึ
กาหนดชาระในหนึ่ งปี
เงินรับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง

8

4,437,889

-

17,831,440

4,437,889

-

18

1,476,664

1,015,810

1,476,664

1,015,810

-

-

-

-

-

-

-

-

ภาษีเ งินได้คา้ งจ่าย
รวมหนี้สิ นหมุนเวียน

1,436,994
12,500,000

9,300,274

284,805

7,663,978
31,228,466

2,272,810,884

1,394,424,523

1,844,472,833

17,831,440
1,436,994
12,500,000

9,300,274

284,805

31,228,466

2,268,697,328

1,388,420,129

1,831,078,387

หนี้สิ นไม่หมุนเวียน
หนี้ สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
- สุทธิจากส่วนทีถ่ งึ กาหนดชาระภายในหนึ่ งปี

18

1,250,894

439,681

738,398

หนี้ สินภาษีเ งินได้รอการตัดบัญชี

24

3,517,747

2,665,960

3,065,854

-

-

-

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

19

4,392,774

4,735,312

3,663,155

7,840,953

4,287,691
8,091,943

3,320,617

9,161,415

4,571,511

4,102,836

3,256,428
3,994,826

2,281,972,299

1,402,265,476

1,852,564,776

2,273,268,839

1,392,522,965

1,835,073,213

549,973,800

549,973,800

549,973,800

549,973,800

549,973,800

549,973,800

20

480,096,277

479,937,265

479,937,265

480,096,277

479,937,265

479,937,265

20

297,745,124

297,427,100

297,427,100

297,745,124

297,427,100

297,427,100

21

55,000,000

55,000,000

52,100,000

55,000,000

55,000,000

52,100,000

- ยังไม่ได้จดั สรร

801,049,872

817,322,047

911,273,837

839,165,690

107,868,350

904,224,519
32,199,819

828,459,635

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ อื หุ ้น

92,422,231

20,160,847

1,741,759,623

1,768,788,703

63,762,733
1,721,686,733

1,742,585,679

1,763,799,049

52,123,655
1,720,753,710

1,945,908

1,750,222

269,776

รวมส่ วนของผู้ถื อ หุ้ น

1,743,705,531

1,770,538,925

1,721,956,509

1,742,585,679

1,763,799,049

1,720,753,710

รวมหนี้สิ นและส่ วนของผู้ถื อ หุ้ น

4,025,677,830

3,172,804,401

3,574,521,285

4,015,854,518

3,156,322,014

3,555,826,923

รวมหนี้สิ นไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิ น

1,250,894

439,681

738,398

ส่ วนของผู้ถื อ หุ้ น
ทุนเรื อนหุ ้น - หุ ้นสามัญ มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท
ทุนจดทะเบียน
- 549,973,800 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท
ทุนทีอ่ อกและชาระเต็มมูลค่าแล้ว
- 480,096,277 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท ในปี 2557 และ
479,937,265 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท ในปี 2556
ส่วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญ
กาไรสะสม
- จัดสรรเป็ นสารองตามกฎหมาย

ส่วนของผูถ้ อื หุ ้นของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนของส่วนได้เ สียทีไ่ ม่มีอานาจควบคุม
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บริษัท เอเซียเมทัล จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556

2557

2556

5, 23

รายได้
รายได้จากการขายและการให้บริ การ

4,781,881,936

กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

13,096,572

รายได้อื่น

5,422,887,737
-

4,781,881,937
13,096,572

5,422,999,306
-

38,625,624

22,662,599

38,679,664

12,341,923

4,833,604,132

5,445,550,336

4,833,658,173

5,435,341,229

4,650,226,920

4,986,235,442

4,649,961,650

4,985,379,748

ค่าใช้จ่ายในการขาย

69,228,356

79,003,350

69,228,356

79,003,350

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

76,629,123

82,291,287

74,714,118

78,099,044

รวมรายได้
5, 23

ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริ การ

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

-

40,028,790

-

40,028,790

ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร

8,840,894

10,010,483

8,840,894

10,010,483

ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่ าใช้ จ่าย
กาไร (ขาดทุ น) ก่อ นส่ วนแบ่งขาดทุ นจากเงินลงทุ นในบริ ษทั ร่ วมและภาษีเงินได้
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

13

กาไร (ขาดทุ น) ก่อ นภาษีเงินได้
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเ งินได้

39,837,654

35,983,476

39,805,599

35,959,489

4,844,762,947

5,233,552,828

4,842,550,617

5,228,480,904

(11,158,815)

211,997,508

(8,892,444)

206,860,325

(6,760,800)

-

-

(17,919,615)

211,997,508

(8,892,444)

206,860,325

580,191

(45,464,370)

580,191

(45,464,370)

(17,339,424)

166,533,138

(8,312,253)

161,395,955

24

กาไร (ขาดทุ น) สาหรั บปี

-

กาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่ น - สุ ทธิจากภาษี
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทีด่ นิ

86,087,264

กาไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่ายุตธิ รรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เ ผือ่ ขาย
กาไรจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย

(8,498,400)
19

963,534

-

81,828,330

(42,492,000)

(8,498,400)

-

963,534

(42,492,000)
-

ผลกระทบจากการลดอัตราภาษีตอ่ งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
- ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทีด่ นิ
- ส่วนเกินทุนการรวมธุรกิจทีอ่ ยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน
ภาษีเ งินได้เ กี่ยวกับองค์ประกอบของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

24

-

2,030,792

-

2,030,792

-

399,894

-

-

(15,710,479)

8,498,400

(14,858,693)

8,498,400

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี

62,841,919

(31,562,914)

59,434,771

(31,962,808)

กาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จรวมสาหรั บปี

45,502,495

134,970,224

51,122,518

129,433,147

- ส่วนทีเ่ ป็ นของผูถ้ อื หุ ้นของบริ ษทั ใหญ่

(17,535,110)

165,052,692

(8,312,253)

161,395,955

- ส่วนทีเ่ ป็ นของส่วนได้เ สียทีไ่ ม่มีอานาจควบคุม

195,686
(17,339,424)

1,480,446
166,533,138

(8,312,253)

161,395,955

- ส่วนทีเ่ ป็ นของผูถ้ อื หุ ้นของบริ ษทั ใหญ่

45,306,809

133,489,778

51,122,518

129,433,147

- ส่วนทีเ่ ป็ นของส่วนได้เ สียทีไ่ ม่มีอานาจควบคุม

195,686
45,502,495

1,480,446
134,970,224

51,122,518

129,433,147

(0.0365)

0.3439

(0.0173)

0.3363

การแบ่งปันกาไร (ขาดทุ น) สาหรั บปี

การแบ่งปันกาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จรวมสาหรั บปี

กาไร (ขาดทุ น) ต่ อ หุ้ นขั้นพื้ นฐาน
กาไร (ขาดทุน) ส่วนทีเ่ ป็ นของผูถ้ อื หุ ้นของบริ ษทั ใหญ่

25

ร า ย ง า น ป ร ะ จา ปี 2 5 5 7

หน้ า 59

บริษัท เอเซีย เมทัล จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่ วนของผู้ถื อหุ้น
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
บาท
งบการเงินรวม
ส่วนของผูถ้ อื หุ ้นบริ ษทั ใหญ่
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ อื หุ ้น

หมายเหตุ

ทุนทีอ่ อก
และชาระเต็ม
มูลค่าแล้ว
479,937,265

ยอดคงเหลื อ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556

กาไรสะสม
ส่วนเกินมูลค่า
หุ ้นสามัญ
297,427,100

จัดสรรเพื่อสารอง
ตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
52,100,000

828,459,635

ส่วนเกินทุน
จากการตีราคา
ทีด่ น
ิ
52,123,655

ส่วนเกินทุน
การปรับมูลค่า
จากการรวมธุรกิจ
ยุตธิ รรมของ
ภายใต้การควบคุม เงินลงทุนใน
เดีย วกัน
หลักทรัพย์เ ผือ่ ขาย
11,639,078

-

รวม
องค์ประกอบ
อื่นของส่วน
ของผูถ้ อื หุ ้น
63,762,733

รวมส่วนของ
ผูถ้ อื หุ ้น
บริ ษทั ใหญ่
1,721,686,733

ส่วนได้เ สีย ที่
ไม่มีอานาจ
ควบคุม
269,776

รวม
ส่วนของผูถ้ อื หุ ้น
1,721,956,509

รายการกับผู้ถื อหุ้ นที่ บนั ทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถื อหุ้ น
จัดสรรเป็ นสารองตามกฏหมาย
เงินปันผลจ่าย

21

-

-

-

-

479,937,265

รวมรายการกับผู้ถื อหุ้ นที่ บนั ทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถื อหุ้ น

297,427,100

2,900,000
55,000,000

(2,900,000)

-

-

-

-

(86,387,808)

-

-

-

-

739,171,827

52,123,655

11,639,078

-

63,762,733

(86,387,808)

-

(86,387,808)

1,635,298,925

269,776

1,635,568,701

165,052,692

1,480,446

166,533,138

กาไร (ขาดทุ น) เบ็ดเสร็ จรวมสาหรั บปี
กาไรสาหรับปี

-

-

-

กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

-

-

-

รวมกาไร (ขาดทุ น) เบ็ดเสร็ จสาหรั บปี

-

-

-

165,052,692
-

-

-

-

-

2,030,792

399,894

(33,993,600)

(31,562,914)

(31,562,914)

165,052,692

2,030,792

399,894

(33,993,600)

(31,562,914)

133,489,778

1,480,446

-

134,970,224

(31,562,914)

ยอดคงเหลื อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

479,937,265

297,427,100

55,000,000

904,224,519

54,154,447

12,038,972

(33,993,600)

32,199,819

1,768,788,703

1,750,222

1,770,538,925

ยอดคงเหลื อ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557

479,937,265

297,427,100

55,000,000

904,224,519

54,154,447

12,038,972

(33,993,600)

32,199,819

1,768,788,703

1,750,222

1,770,538,925

รายการกับผู้ถื อหุ้ นที่ บนั ทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถื อหุ้ น
เงินปันผลจ่าย

21

-

-

-

ใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซื้อหุ ้นสามัญ

20

159,012

318,024

-

480,096,277

297,745,124

รวมรายการกับผู้ถื อหุ้ นที่ บนั ทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถื อหุ้ น

55,000,000

(86,410,364)
817,814,155

-

-

-

-

(86,410,364)

-

(86,410,364)

-

-

-

-

477,036

-

477,036

54,154,447

12,038,972

(33,993,600)

32,199,819

1,682,855,375

1,750,222

1,684,605,597

(17,535,110)

195,686

(17,339,424)

76,439,358

-

76,439,358

กาไร (ขาดทุ น) เบ็ดเสร็ จรวมสาหรั บปี
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

-

-

-

(17,535,110)

กาไรเบ็ดเสร็จอื่น

-

-

-

770,827

รวมกาไร (ขาดทุ น) เบ็ดเสร็ จสาหรั บปี
ยอดคงเหลื อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

480,096,277

297,745,124

ร า ย ง า น ป ร ะ จา ปี 2 5 5 7

55,000,000

68,869,811

(16,764,283)

68,869,811

801,049,872

123,024,258

-

-

-

6,798,720

12,038,972

หน้ า 60

75,668,531

6,798,720

75,668,531

58,904,248

195,686

59,099,934

(27,194,880)

107,868,350

1,741,759,623

1,945,908

1,743,705,531

บริษัท เอเซีย เมทัล จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่ วนของผู้ถื อหุ้น
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ อื หุ ้น
ทุนทีอ่ อก
หมายเหตุ

ส่วนเกินมูลค่า

จัดสรรเพื่อสารอง

มูลค่าแล้ว

หุ ้นสามัญ

ตามกฎหมาย

479,937,265

ยอดคงเหลื อ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556

กาไรสะสม

และชาระเต็ม

297,427,100

52,100,000

การปรับมูลค่ายุตธิ รรม

ยังไม่ได้จดั สรร

ส่วนเกินทุน

ของเงินลงทุนใน

รวมองค์ประกอบอื่น

รวม

จากการตีราคาทีด่ น
ิ

หลักทรัพย์เ ผือ่ ขาย

ของส่วนของผูถ้ อื หุ ้น

ส่วนของผูถ้ อื หุ ้น

839,165,690

52,123,655

-

52,123,655

1,720,753,710

รายการกับผู้ถื อหุ้ นที่ บนั ทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถื อหุ้ น
จัดสรรเป็ นสารองตามกฏหมาย
เงินปันผลจ่าย

21

-

-

2,900,000

(2,900,000)

-

-

-

-

-

-

-

(86,387,808)

-

-

-

(86,387,808)

55,000,000

749,877,882

52,123,655

-

52,123,655

161,395,955

-

-

-

479,937,265

รวมรายการกับผู้ถื อหุ้ นที่ บนั ทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถื อหุ้ น

297,427,100

1,634,365,902

กาไร (ขาดทุ น) เบ็ดเสร็ จรวมสาหรั บปี
กาไรสาหรับปี

-

-

-

กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

-

-

-

2,030,792

(33,993,600)

(31,962,808)

(31,962,808)

รวมกาไร (ขาดทุ น) เบ็ดเสร็ จสาหรั บปี

-

-

-

161,395,955

2,030,792

(33,993,600)

(31,962,808)

129,433,147

-

161,395,955

ยอดคงเหลื อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

479,937,265

297,427,100

55,000,000

911,273,837

54,154,447

(33,993,600)

20,160,847

1,763,799,049

ยอดคงเหลื อ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557

479,937,265

297,427,100

55,000,000

911,273,837

54,154,447

(33,993,600)

20,160,847

1,763,799,049

-

(86,410,364)

-

-

-

(86,410,364)

-

-

-

477,036

54,154,447

(33,993,600)

20,160,847

-

-

รายการกับผู้ถื อหุ้ นที่ บนั ทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถื อหุ้ น
เงินปันผลจ่าย

21

ใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซื้อหุ ้นสามัญ

20

รวมรายการกับผู้ถื อหุ้ นที่ บนั ทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถื อหุ้ น

-

159,012

318,024

480,096,277

297,745,124

55,000,000

824,863,473

1,677,865,721

กาไร (ขาดทุ น) เบ็ดเสร็ จรวมสาหรั บปี
ขาดทุนสาหรับปี

-

-

-

(8,312,253)

-

(8,312,253)

กาไรเบ็ดเสร็จอื่น

-

-

-

770,827

65,462,664

6,798,720

72,261,384

73,032,211

รวมกาไร (ขาดทุ น) เบ็ดเสร็ จสาหรั บปี

-

-

-

(7,541,426)

65,462,664

6,798,720

72,261,384

64,719,958

817,322,047

119,617,111

(27,194,880)

92,422,231

1,742,585,679

ยอดคงเหลื อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

480,096,277

ร า ย ง า น ป ร ะ จา ปี 2 5 5 7

297,745,124

55,000,000

หน้ า 61

บริษัท เอเซีย เมทัล จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
บาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

2557

2556

(17,919,615)

211,997,508

(8,892,444)

206,860,325

103,789,220

99,968,087

100,411,479

96,477,748

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเ งินได้
รายการปรั บปรุ ง
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
กาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุนชัว่ คราว

(3,186)

หนี้ สูญและหนี้ สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)

6,542,798

หนี้ สงสัยจะสูญ - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

-

ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ - เงินทดรองจ่ายค่าสินค้า

-

ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ

-

(3,186)

(10,215,890)

-

8,342,798

(8,212,324)

1,160,208

-

-

31,995,159

-

31,995,159

102,072,845

395,673

101,629,916

-

86,323

-

ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ร่วม

286,715

-

ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร

545,512

-

-

-

3,200,000

-

3,200,000

-

ขาดทุนจากด้อยค่าสินทรัพย์ทไี่ ม่ได้ใช้ในการดาเนิ นงาน
(กาไร) ขาดทุนจากการจาหน่ายและตัดจาหน่ายสินทรัพย์ถาวร
(กาไร) ขาดทุนทีย่ งั ไม่เ กิดขึ้ นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่วม

(818,849)
(12,526,483)
6,760,800

2,046,730
25,358,582
-

(818,620)
(12,526,483)
-

2,046,730
25,358,582
-

477,395

447,621

477,395

406,727

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ดอกเบี้ยรับ

(3,458,803)

-

(3,458,803)

-

ต้นทุนทางการเงิน

39,837,654

33,323,650

39,805,599

33,323,650

228,786,003

396,477,328

228,253,974

388,256,597

(162,662)

15,505,643

(162,662)

14,009,837

(126,251,572)

322,578,633

(128,440,029)

317,439,046

8,744,986

(26,576,426)

8,744,986

(26,576,426)

(476,445,514)

37,205,455

(476,445,514)

37,205,455

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า

(59,760,736)

4,162,707

(59,760,736)

4,162,707

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

1,396,229

2,482,067

1,442,461

2,436,934

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

1,562,480

474,972

1,517,300

474,974

กาไรจากกิจกรรมดาเนินงานก่อ นการเปลี่ ยนแปลงในสิ นทรั พ ย์และ
หนี้สิ นดาเนินงาน
สิ นทรั พ ย์ดาเนินงานลดลง (เพิ่มขึน้ )
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น - กิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น - กิจการอื่น
ลูกหนี้ ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
สินค้าคงเหลือ

หนี้สิ นดาเนินงานเพิ่มขึน้ (ลดลง)
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น - กิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น - กิจการอื่น

(5,458,994)

5,827,680

2,312,960

5,706,130

168,709,602

(188,649,609)

162,828,480

(188,801,985)

เงินรับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง

-

(7,663,978)

-

-

เจ้าหนี้ ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

4,889,680

-

4,889,680

-

(253,990,498)

561,824,472

(254,819,100)

554,313,269

จ่ายดอกเบี้ย

(42,241,351)

(33,323,650)

(42,209,296)

(33,323,650)

จ่ายภาษีเ งินได้

(13,180,347)

(78,359,212)

(13,180,347)

(78,321,890)

(309,412,196)

450,141,610

(310,208,743)

442,667,729

เงินสดรั บ (จ่าย) จากการดาเนินงาน

เงินสดสุ ทธิได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมดาเนินงาน
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บริษัท เอเซีย เมทัล จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
บาท
งบการเงินรวม
2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชัว่ คราวเพิ่มขึ้ น
เงินฝากสถาบันการเงินทีม่ ีภาระค้าประกันเพิ่มขึ้ น
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่บคุ คลและกิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้ น) ลดลง
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ร่วม

-

(3,374)

-

(3,374)

(61,934,631)

(10,659,539)

(61,914,002)

(10,638,426)

(1,177,180)

104,680

(1,177,180)

4,616,097

(150,000,000)

-

(150,000,000)

-

เงินมัดจาค่าเครื่ องจักรเพิ่มขึ้ น

(19,992,449)

(63,236,048)

(19,992,449)

(63,236,048)

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์

(16,254,011)

(55,740,332)

(16,254,011)

(55,740,332)

เงินสดจ่ายหนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน

(4,408,211)

-

(4,408,211)

-

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน

(1,344,032)

-

(1,344,032)

-

เงินสดรับจากการจาหน่ายสินทรัพย์ถาวร
รับดอกเบี้ย

1,568,053

1,149,368

1,565,421

1,149,368

2,102,609

-

4,102,609

-

เงินสดสุ ทธิใช้ ไปจากกิจกรรมลงทุน

(251,439,852)

(128,385,245)

(249,421,855)

(123,852,715)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้ น (ลดลง)

716,018,812

(217,931,847)

716,018,812

(217,931,847)

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

-

เงินสดรับจากการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญ

(12,500,000)
477,036

-

-

(12,500,000)
477,036

-

เงินปันผลจ่าย

(86,410,364)

(86,387,808)

(86,410,364)

(86,387,808)

เงินสดสุ ทธิได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน

630,085,484

(316,819,655)

630,085,484

(316,819,655)

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิ่มขึน้ สุ ทธิ

69,233,436

4,936,710

70,454,886

1,995,359

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสิ้ นปี

51,648,357
120,881,793

46,711,647
51,648,357

41,839,750
112,294,636

39,844,391
41,839,750

-

-

-

-

ข้ อ มูล กระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิ่มเติม
รายการที่มใิ ช่ เงินสด
บริ ษทั ซื้อสินทรัพย์ถาวรภายใต้สญั ญาเช่าการเงิน
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5,505,000

-

5,505,000

-
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี ้
งบการเงินนี ้ได้ รับอนุมตั ิให้ โดยกรรมการบริ ษัทเมื่อวันที่2 มีนาคม 2558
1.

ข้ อมูลทั่วไป

บริ ษัท เอเซียเมทัล จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ได้ จดทะเบียนเข้ าเป็ นบริ ษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2547 บริ ษัทมี
ที่อยู่ตามที่ได้ จดทะเบียนไว้ เลขที่ 55, 55/1 หมู่ 2 ซอยวัดหนามแดง ถนนศรี นคริ นทร์ ตาบลบางแก้ ว อาเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ10540 ประเทศไทย และมีโรงงานสาขา ตังอยู
้ ่เลขที่ 90/1 หมู่ที่ 10 ถนน 331 ตาบลสระสี่เหลี่ยม อาเภอพนัสนิคม
จังหวัดชลบุรี 20140ประเทศไทย
บริ ษัทดาเนินธุรกิจหลักในธุรกิจผลิต และจาหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กแปรรูป และมีบริ ษัทย่อย 2แห่ง ดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่ายเหล็ก
แปรรูปและธุรกิจรับเหมาก่อสร้ างโรงงาน
บริษัทและบริษัทย่ อยทัง้ หมดดาเนินงานในประเทศไทย
2.

เกณฑ์ การจัดทางบการเงิน

2.1 งบการเงิ น นาเสนอเพื่ อ วัต ถุประสงค์ ของการรายงานเพื่ อ ใช้ ใ นประเทศ และจัดท าเป็ น ภาษาไทย งบการเงิ นฉบับ
ภาษาอังกฤษได้ จดั ทาขึ ้นเพื่อความสะดวกของผู้อา่ นงบการเงินที่ไม่ค้ นุ เคยกับภาษาไทย
งบการเงินนี ้จัดทาขึ ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีที่ประกาศใช้ โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ
(“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบ และประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้ อง
งบการเงินนี ้จัดทาและแสดงหน่วยเงินตราเป็ นเงินบาท
ข้ อมูลทางการเงินทังหมดมี
้
การปั ดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
เพื่อให้ แสดงเป็ นหลักพันบาท เว้ นแต่ที่ระบุไว้ เป็ นอย่างอื่น
งบการเงินนี ้ได้ จดั ทาขึ ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม เว้ นแต่ที่ได้ เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
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2.2

เกณฑ์ การจัดทางบการเงินรวม

ก) งบการเงิ นรวมนีไ้ ด้ จัดทาขึน้ โดยรวมงบการเงิ นของบริ ษัท เอเซียเมทัล จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อ ย ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2557 และ 2556 ดังนี ้

ชื่อบริ ษัท

ลักษณะธุรกิจ

บริ ษัทเอส ที ซี สตีล จากัด
บริ ษัท เอเซียเมทัลแฟบบริ เคชัน่ จากัด

ผลิตและจาหน่ายเหล็กแปร
รูป
รับเหมาก่อสร้ างโรงงาน

พันบาท
ทุนชาระแล้ ว
2557
2556

สัดส่วนการถือหุ้นทางตรงและ
ทางอ้ อมของบริ ษัท (ร้ อยละ)
2557
2556

20,000

20,000

100.00

100.00

20,000

20,000

55.00

55.00

ข) บริ ษัทนางบการเงินของบริ ษัทย่อยมารวมในการจัดทางบการเงินรวมตังแต่
้ วนั ที่บริ ษัทมีอานาจในการควบคุมบริ ษัทย่อย
จนถึงวันที่บริ ษัทสิ ้นสุดการควบคุมบริ ษัทย่อยนัน้
ค) งบการเงินของบริ ษัทย่อยได้ จดั ทาขึ ้นโดยใช้ นโยบายการบัญชีที่สาคัญเช่นเดียวกันกับของบริ ษัท
ง) ยอดคงค้ างระหว่างบริ ษัทและบริ ษัทย่อย รายการค้ าระหว่างกันที่มีสาระสาคัญได้ ถกู ตัดออกจากงบการเงินรวมนี ้แล้ ว
จ) ส่วนของผู้มีสว่ นได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม คือ จานวนกาไรหรื อขาดทุน และสินทรัพย์สทุ ธิของบริ ษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้ เป็ น
ของบริ ษัท ซึ่งแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในส่วนของกาไรหรื อขาดทุนรวม และส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะ
การเงินรวม
2.3 บริ ษัทจัดทางบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ตอ่ สาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริ ษัทย่อยตามวิธีราคาทุน
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3.

การประกาศใช้ มาตรฐานการบัญชีใหม่

สภาวิชาชีพบัญชีได้ ออกมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและแนวปฏิบตั ิ
ทางบัญชี ซึง่ มีผลบังคับใช้ ดงั ต่อไปนี ้
ก) มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานทีม่ ีผลบังคับใช้ แล้ ว
วันที่มีผลบังคับใช้

มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555)
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 15
ฉบับที่ 27

การนาเสนองบการเงิน
งบกระแสเงินสด
ภาษี เงินได้
สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตรา
ต่างประเทศ
การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการทีเ่ กี่ยวข้ องกัน
เงินลงทุนในบริ ษัทร่วม
ส่วนได้ เสียในการร่วมค้ า
งบการเงินระหว่างกาล
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน

1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557

การจ่ายโดยใช้ ห้ นุ เป็ นเกณฑ์
การรวมธุรกิจ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ ือไว้ เพื่อขายและการดาเนินงานที่ยกเลิก

1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557

ส่วนงานดาเนินงาน

1 มกราคม 2557

สิง่ จูงใจสัญญาเช่าดาเนินงาน
การประเมินเนื ้อหาของรายการที่เกี่ยวกับรูปแบบของกฎหมาย
ตามสัญญาเช่า
ฉบับที่ 29
การเปิ ดเผยข้ อมูลของข้ อตกลงสัมปทานบริ การ
ฉบับที่ 32
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน - ต้ นทุนเว็บไซต์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1
การเปลีย่ นแปลงในหนี ้สินที่เกิดขึ ้นจากการรื อ้ ถอน การบูรณะ
และหนี ้สินที่มีลกั ษณะคล้ ายคลึงกัน
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1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557

1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
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ฉบับที่ 4
ฉบับที่ 5
ฉบับที่ 7
ฉบับที่ 10
ฉบับที่ 12
ฉบับที่ 13
ฉบับที่ 17
ฉบับที่ 18

การประเมินว่าข้ อตกลงประกอบด้ วยสัญญาเช่าหรื อไม่
สิทธิในส่วนได้ เสียจากกองทุนการรื อ้ ถอน การบูรณะ และการ
ปรับปรุงสภาพแวดล้ อม
การปรับปรุงย้ อนหลังภายใต้ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29
เรื่ อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีเงินเฟ้อรุนแรง
งบการเงินระหว่างกาลและการด้ อยค่า
ข้ อตกลงสัมปทานบริ การ
โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกู ค้ า
การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้ เจ้ าของ
การโอนสินทรัพย์จากลูกค้ า

วันที่มีผลบังคับใช้
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557

มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุ งและการตีความที่เกี่ยวข้ องดังกล่าวข้ างต้ น ไม่สง่ ผล
กระทบอย่างมีสาระสาคัญต่องบการเงินของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
ข) มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานที่ประกาศแล้ วแต่ยงั ไม่มีผ ลบังคับใช้

มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557)
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557)
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2557)
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557)
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557)
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2557)
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557)
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2557)
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557)
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557)
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2557)
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2557)
ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2557)
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2557)
ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2557)
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557)
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557)

วันที่มีผลบังคับใช้
การนาเสนองบการเงิน
สินค้ าคงเหลือ
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชีและ
ข้ อผิดพลาด
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
สัญญาก่อสร้ าง
ภาษี เงินได้
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สัญญาเช่า

1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558

รายได้
ผลประโยชน์พนักงาน
การบัญ ชี ส าหรั บ เงิ น อุด หนุน จากรั ฐ บาลและการเปิ ด เผยข้ อ มูล
เกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงของอัต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น ตรา
ต่างประเทศ
ต้ นทุนการกู้ยืม
การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการทีเ่ กี่ยวข้ องกัน
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริ ษัทร่วมและการร่วมค้ า

1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558

ร า ย ง า น ป ร ะ จา ปี 2 5 5 7

1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558

1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
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ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557) การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจทีเ่ งินเฟ้อรุนแรง
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2557) กาไรต่อหุ้น
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2557) งบการเงินระหว่างกาล
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2557) การด้ อยค่าของสินทรัพย์
ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2557) ประมาณการหนี ้สิน หนี ้สินที่อาจเกิดขึ ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ ้น
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2557) อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557)
การจ่ายโดยใช้ ห้ นุ เป็ นเกณฑ์
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2557)
การรวมธุรกิจ
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2557)
สัญญาประกันภัย
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2557)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ ือไว้ เพื่อขายและการดาเนินงานที่ยกเลิก
ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2557)
การสารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557)
ส่วนงานดาเนินงาน
ฉบับที่ 10
งบการเงินรวม
ฉบับที่ 11
การร่วมการงาน
ฉบับที่ 12
การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับส่วนได้ เสียในกิจการอื่น
ฉบับที่ 13
การวัดมูลค่ายุติธรรม
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557) ความช่ ว ยเหลื อ จากรั ฐ บาล-กรณี ที่ ไ ม่ มี ค วามเกี่ ย วข้ องอย่ า ง
เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดาเนินงาน
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2557) สัญญาเช่าดาเนินงาน-สิง่ จูงใจให้ แก่ผ้ เู ช่า
ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2557) ภาษี เงินได้ – การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษี ของกิจการหรื อ
ของผู้ถือหุ้น
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557) การประเมินเนื ้อหาสัญญาเช่าทีท่ าขึ ้นตามรูปแบบกฎหมาย
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557) การเปิ ดเผยข้ อมูลของข้ อตกลงสัมปทานบริ การ
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2557) รายได้ -รายการแลกเปลีย่ นเกี่ยวกับบริ การโฆษณา
ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน-ต้ นทุนเว็บไซต์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
การเปลี่ยนแปลงในหนี ้สินที่เกิดขึ ้นจากการรื อ้ ถอน การบูรณะ และ
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557)
หนี ้สินที่มีลกั ษณะคล้ ายคลึงกัน
การประเมินว่าข้ อตกลงประกอบด้ วยสัญญาเช่าหรื อไม่
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2557)
สิทธิในส่วนได้ เสียจากกองทุนรื อ้ ถอน การบูรณะ และการปรับปรุ ง
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2557)
สภาพแวดล้ อม
การปรับปรุงย้ อนหลังภายใต้ มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 เรื่ อง การ
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2557)
รายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557) งบการเงินระหว่างกาลและการด้ อยค่า
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557) ข้ อตกลงสัมปทานบริ การ
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2557) โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกู ค้ า
ร า ย ง า น ป ร ะ จา ปี 2 5 5 7

วันที่มีผลบังคับใช้
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2559
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558

1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
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ข้ อจากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ข้อกาหนดเงินทุนขันต
้ ่า
และปฏิสมั พันธ์ของรายการเหล่านี ้ สาหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับ
ที่ 19 เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
สัญญาการก่อสร้ างอสังหาริ มทรัพย์
การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้ เจ้ าของ
การโอนสินทรัพย์จากลูกค้ า
ต้ นทุนการเปิ ดหน้ าดินในช่วงการผลิตสาหรับเหมืองแบบเปิ ด

ฉบับที่ 14

ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2557)
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557)
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557)
ฉบับที่ 20

วันที่มีผลบังคับใช้
1 มกราคม 2558

1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558
1 มกราคม 2558

บริ ษัทและบริ ษัทย่อยได้ ประเมินในเบื ้องต้ นถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้นต่องบการเงินของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยจากการถือปฏิบตั ิ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่เหล่านี ้ ซึ่งคาดว่าไม่มีผลกระทบที่มีสาระสาคัญต่องบการเงินใน
งวดที่ถือปฏิบตั ิ
4.

นโยบายการบัญชีท่ สี าคัญ

เกณฑ์ในการจัดทางบการเงินรวม
งบการเงินรวมประกอบด้ วย งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่ อย
การรวมธุรกิจ
บริ ษัทบันทึกบัญชีสาหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซื ้อ ยกเว้ นในกรณีที่เป็ นการรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกัน
การควบคุม หมายถึงอานาจในการกาหนดนโยบายทางการเงิ นและการดาเนินงานของกิ จการเพื่อให้ ได้ มาซึ่งประโยชน์ จาก
กิจกรรมของกิจการนัน้ ในการพิจารณาอานาจในการควบคุม กิจการต้ องนาสิทธิในการออกเสียงที่เป็ นไปได้ และสามารถใช้ สิทธิ
ได้ มารวมในการพิจารณา วันที่ซื ้อกิจการคือวันที่มีการโอนอานาจในการควบคุมนันไปยั
้ งผู้ซื ้อการกาหนดวันที่ซื ้อกิจการและการ
โอนอานาจควบคุมจากฝ่ ายหนึง่ ไปอีกฝ่ ายหนึง่ ต้ องใช้ ดลุ ยพินิจเข้ ามาเกี่ยวข้ อง
บริ ษัทบันทึกบัญชีการรวมธุรกิจโดยใช้ วิธีการซื ้อ สิ่งตอบแทนที่โอนให้ สาหรับการซื ้อบริ ษัทย่อยต้ องวัดด้ วยมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรั พย์ ที่ผ้ ูซือ้ โอนให้ และหนีส้ ินที่ก่อขึน้ และส่วนได้ เสียในส่วนของผู้ถือหุ้นที่ออกโดยกลุ่มบริ ษัท รวมถึงมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์ หรื อหนี ้สินที่คาดว่าจะต้ องจ่ายชาระ ต้ นทุนที่เกี่ยวข้ องกับการซื ้อจะรับรู้ เป็ นค่าใช้ จ่ายเมื่อเกิดขึ ้น และวัดมูลค่าเริ่ มแรก
ของสินทรัพย์และหนี ้สินที่ได้ มาที่ระบุได้ และหนี ้สินที่อาจจะเกิดขึ ้นในการรวมธุรกิจด้ วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื ้อ ในการรวมธุรกิจ
แต่ละครัง้ บริ ษัทวัดมูลค่าของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมในผู้ถกู ซื ้อด้ วยมูลค่ายุติธรรมหรื อมูลค่าของสินทรัพย์สทุ ธิที่ระบุได้
ของผู้ถกู ซื ้อตามสัดส่วนของหุ้นที่ถือ
ในกรณีที่มลู ค่าสิง่ ตอบแทนที่โอนให้ และมูลค่าส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมในผู้ถกู ซื ้อ และมูลค่ายุติธรรม ณ วันซื ้อธุรกิจของ
ส่วนได้ เสียในส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ถูกซื ้อที่ผ้ ซู ื ้อถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจมากกว่ามูลค่าสุทธิ ณ วันที่ซื ้อของสิ นทรัพย์ที่ได้ มาที่
ร า ย ง า น ป ร ะ จา ปี 2 5 5 7
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ระบุได้ และหนี ้สินที่รับมา บริ ษัทจะรับรู้ เป็ นค่าความนิยม หากมูลค่าสิ่งตอบแทนที่โอนให้ และมูลค่าส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจ
ควบคุมในผู้ถกู ซื ้อ และมูลค่ายุติธรรม ณ วันซื ้อธุรกิจของส่วนได้ เสียในส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ถูกซื ้อที่ผ้ ซู ื ้อถืออยู่ก่อน การรวม
ธุรกิจน้ อยกว่ามูลค่าราคายุติธรรมของสินทรัพย์สทุ ธิของบริ ษัทย่อยเนื่องจากมีการต่อรองราคาซื ้อ บริ ษัทจะรับรู้ สว่ นต่างโดยตรง
ไปยังกาไรหรื อขาดทุน
เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
บริ ษัทย่อยเป็ นกิจการที่อยูภ่ ายใต้ การควบคุมของบริ ษัท การควบคุมเกิดขึ ้นเมื่อบริ ษัทมีอานาจควบคุมทังทางตรงหรื
้
อทางอ้ อม
ในการกาหนดนโยบายทางการเงิ นและการดาเนินงานของกิจการนัน้ เพื่อได้ มาซึ่งประโยชน์จากกิ จกรรมของบริ ษัทย่อย งบ
การเงินของบริ ษัทย่อยได้ รวมอยูใ่ นงบการเงินรวมนับแต่วนั ที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ ้นสุดลงหากบริ ษัทย่อยแห่งใดใช้
นโยบายการบัญชีที่แตกต่างจากนโยบายที่ใช้ ในการจัดทางบการเงินรวมสาหรับรายการที่เหมือนกันและเหตุการณ์ ในสถานการณ์ ที่
คล้ ายคลึงกันงบการเงินของบริ ษัทย่อยนันจะมี
้ การปรับปรุ งให้ เป็ นไปตามนโยบายการบัญชีเดียวกันกับของบริ ษัทใหญ่เพื่อการจัดทา
งบการเงินรวม
ผลขาดทุนในบริ ษัทย่อยจะถูกปั นส่วนไปยังส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมแม้ ว่าการปั นส่วนดังกล่าวจะทาให้ สว่ นได้ เสียที่ไม่มี
อานาจควบคุมมียอดคงเหลือติดลบก็ตาม
การสูญเสียอานาจควบคุม
เมื่อมีการสูญเสียอานาจควบคุมบริ ษัทตัดรายการสินทรั พย์ แ ละหนีส้ ินในบริ ษัทย่อย ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมและ
ส่วนประกอบอื่นในส่วนของผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทย่อยนัน้ กาไรหรื อขาดทุนที่เกิดขึ ้นจากการสูญเสียอานาจควบคุมใน
บริ ษัทย่อยรับรู้ ในกาไรหรื อขาดทุน ส่วนได้ เสียในบริ ษัทย่อยเดิม หากยังคงเหลืออยู่ให้ วดั มูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่
สูญเสียอานาจควบคุม และจัดประเภทเงินลงทุนเป็ นเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้ เสียหรื อเป็ นเงินลงทุนเผื่อขาย ขึ ้นอยู่กบั ระดับของ
อิทธิพลที่คงเหลืออยู่
เงินลงทุนในบริษัทร่ วม
บริ ษัทร่ วมเป็ นกิจการที่บริ ษัทมีอิทธิพลอย่างมีนยั สาคัญโดยมีอานาจเข้ าไปมีสว่ นร่ วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทาง
การเงินและการดาเนินงานแต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมนโยบายดังกล่าว

ร า ย ง า น ป ร ะ จา ปี 2 5 5 7

หน้ า 70

เงินตราต่ างประเทศ
รายการบัญชีที่เป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้ อตั ราแลกเปลีย่ น ณ วันที่เกิดรายการ
สินทรัพย์และหนี ้สินที่เป็ นตัวเงินและเป็ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้ อตั รา
แลกเปลีย่ น ณ วันนัน้ กาไรหรื อขาดทุนจากการแปลงค่าจะบันทึกในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สินทรัพย์และหนี ้สินที่ไม่เป็ นตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เป็ นเงินตราต่างประเทศและบันทึกตามเกณฑ์ราคาทุนเดิม แปลง
ค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้ อตั ราแลกเปลีย่ น ณ วันที่เกิดรายการ
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ได้ แก่ เงินสดในมือ เงินสดระหว่างทาง เช็คระหว่างทาง และเงินฝากธนาคารทุกประเภท และ
เงินฝากประจาและเงินลงทุนชัว่ คราวที่มีวนั ครบกาหนดไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้ มา ยกเว้ นเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค ้า
ประกัน
ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ่ นื
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่นแสดงในราคาตามใบแจ้ งหนี ้หักค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยตังค่
้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะ
สูญจากลูกหนี ้ที่คาดว่าจะเรี ยกเก็บเงินไม่ได้ โดยพิจารณาและวิเคราะห์สถานะของลูกหนี ้แต่ละรายประกอบ ลูกหนี ้จะถูกตัด
จาหน่ายบัญชีเมื่อทราบว่าเป็ นหนี ้สูญ
สินค้ าคงเหลือ
สินค้ าคงเหลือแสดงด้ วยราคาทุนหรื อมูลค่าสุทธิที่จะได้ รับแล้ วแต่ราคาใดจะต่ากว่า ราคาทุนของสินค้ าคานวณโดยวิธีถวั เฉลี่ย
ถ่วงน ้าหนัก ราคาทุนประกอบด้ วยต้ นทุนในการซื ้อสินค้ าและค่าใช้ จ่ายทางตรงที่เกี่ยวข้ องกับการซื ้อสินค้ า เช่น ค่าอากรขาเข้ า
ค่าขนส่ง หักด้ วยส่วนลดและเงินที่ได้ รับคืนจากการซื ้อ ราคาทุนของสินค้ าสาเร็ จรู ปและงานระหว่างทาประกอบด้ วยค่าวัตถุดิบ
ค่าแรงทางตรง ค่าใช้ จ่ายอื่นทางตรงและค่าโสหุ้ยในการผลิตซึง่ ปั นส่วนตามเกณฑ์การดาเนินงานตามปกติ
มูลค่าสุทธิ ที่จะได้ รับเป็ นการประมาณราคาที่จะขายได้ จากการดาเนินธุรกิจปกติ หกั ด้ วยประมาณการต้ นทุนที่จะผลิตให้ เสร็ จ
และต้ นทุนที่จาเป็ นต้ องจ่ายไปเพื่อให้ ขายสินค้ านันได้
้
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เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
เงินลงทุนในบริ ษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการ บันทึกบัญชีโดยใช้ วิธีราคาทุนหักด้ วยค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้ อยค่า (ถ้ ามี)
เงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม
เงินลงทุนในบริ ษัทร่วมแสดงในงบการเงินรวมโดยใช้ วิธีสว่ นได้ เสีย และแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใช้ วิธีราคาทุนหักค่า
เผื่อผลขาดทุนจากการด้ อยค่า (ถ้ ามี)
เงินลงทุนในตราสารหนี ้และตราสารทุนอื่น
ตราสารหนี ้และตราสารทุนซึ่งเป็ นหลักทรัพย์ในความต้ องการของตลาดซึ่งถือไว้ เพื่อค้ าจัดประเภทเป็ นสินทรัพย์หมุนเวียนและ
แสดงในมูลค่ายุติธรรม กาไรหรื อขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพย์ได้ บนั ทึกในกาไรหรื อขาดทุน
ตราสารหนี ้ซึง่ บริ ษัทและบริ ษัทย่อย ตังใจและสามารถถื
้
อจนครบกาหนด จัดประเภทเป็ นเงินลงทุนที่ถือจนครบกาหนดและแสดง
ในราคาทุนตัดจาหน่ายหักด้ วยค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้ อยค่า ผลต่างระหว่างราคาทุนที่ซื ้อมากับมูลค่าไถ่ถอนของตรา
สารหนี ้จะถูกตัดจ่ายโดยวิธีอตั ราดอกเบี ้ยที่แท้ จริ งตลอดอายุของตราสารหนี ้ที่เหลือ
ตราสารหนี ้และตราสารทุนซึ่งเป็ นหลักทรัพย์ในความต้ องการของตลาด นอกเหนือจากที่ถือไว้ เพื่อค้ าหรื อตังใจถื
้ อไว้ จนครบ
กาหนดจัดประเภทเป็ นเงินลงทุนเผื่อขาย ภายหลังการรับรู้ มลู ค่าในครัง้ แรก เงินลงทุนเผื่อขายแสดงในมูลค่ายุติธรรม และการ
เปลีย่ นแปลงที่ไม่ใช่ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าบันทึกโดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนผลขาดทุนจากการด้ อยค่ารับรู้ ในกาไรหรื อ
ขาดทุน เมื่อมีการจาหน่ายเงินลงทุนจะรับรู้ ผลกาไรหรื อขาดทุนที่เคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นโดยตรงเข้ าในกาไรหรื อขาดทุน
ในกรณีที่เป็ นเงินลงทุนประเภทที่มีดอกเบี ้ยจะบันทึกดอกเบี ้ยในกาไรหรื อขาดทุนโดยวิธีอตั ราดอกเบี ้ยที่แท้ จริ ง
เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้ องการของตลาดแสดงในราคาทุนหักด้ วยค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้ อย
ค่า (ถ้ ามี)
มูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินสาหรับหลักทรัพย์เพื่อค้ าและหลักทรัพย์เผื่อขายจะใช้ ราคาเสนอซื ้อ ณ วันที่รายงาน
การจาหน่ ายเงินลงทุน
เมื่อมีการจาหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจานวนเงินสุทธิที่ได้ รับและมูลค่าตามบัญชี รวมถึงผลกาไรหรื อขาดทุนจากการตี
ราคาหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้ องที่เคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นจะถูกบันทึกในกาไรหรื อขาดทุน
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ในกรณีที่บริ ษัทและบริ ษัทย่อย จาหน่ายเงินลงทุนที่ถืออยู่เพียงบางส่วน การคานวณต้ นทุนสาหรับเงินลงทุนที่จาหน่ายไปและ
เงินลงทุนที่ยงั ถืออยูใ่ ช้ วิธีถวั เฉลีย่ ถ่วงน ้าหนัก
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดิน แสดงด้ วยมูลค่ายุติธรรมที่ขึ ้นอยู่กบั ราคาประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ โดยจะมีการประเมินทุกห้ าปี สาหรับอาคาร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์ รับรู้เมื่อเริ่ มแรกตามราคาทุนหักด้ วยค่าเสือ่ มราคาสะสมและขาดทุนจากการด้ อยค่า (ถ้ ามี)
การเพิ่มขึ ้นของราคาตามบัญชีที่เป็ นผลมาจากการตีราคาใหม่ของที่ดินจะแสดงเป็ นส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินแสดงอยู่ใน
ส่วนของผู้ถือหุ้น การลดลงในมูลค่าของที่ดินที่เคยมีการตีราคาเพิ่มจะนาไปหัก ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินได้ ไม่เกินจานวน
ซึง่ เคยตีราคาเพิ่มของที่ดินชนิดเดียวกัน สาหรับส่วนที่เกินกว่านันจะรั
้ บรู้เป็ นค่าใช้ จ่ายทันทีในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
ในกรณีที่ราคาตามบัญชีสงู กว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนซึ่งคานวณจากมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะเกิดใน
อนาคตจากการใช้ สินทรั พย์อย่างต่อเนื่อง หรื อจานวนที่จะได้ รับจากการจาหน่ายสินทรั พย์หักด้ วยต้ นทุนจากการจาหน่าย
สินทรัพย์นนแล้
ั ้ วแต่จานวนใดจะสูงกว่า ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดให้ เท่ากับมูลค่าที่ คาดว่าจะได้ รับคืน
ค่าเสือ่ มราคาคานวณโดยวิธีเส้ นตรง เพื่อลดราคาตามบัญชีของสินทรัพย์แต่ละชนิด ตามอายุการให้ ประโยชน์โดยประมาณของ
สินทรัพย์ดงั ต่อไปนี ้ ยกเว้ นที่ดินซึง่ มีอายุการให้ ประโยชน์ไม่จากัด
อาคารและส่วนปรับปรุงสิง่ ปลูกสร้ าง
เครื่ องจักรและอุปกรณ์โรงงาน
ยานพาหนะ
เครื่ องตกแต่ง และเครื่ องใช้ สานักงาน

20
5, 10
5
5

ปี
ปี
ปี
ปี

กาไรขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์กาหนดขึ ้นจากราคาตามบัญชี และได้ รวมอยู่ในการคานวณกาไรจากการ
ดาเนินงาน
การด้ อยค่ าของสินทรัพย์
ยอดสินทรั พย์คงเหลือตามบัญชีของบริ ษัทได้ รับการทบทวน ณ ทุกวันที่ในงบแสดงฐานะการเงินว่า มีข้อบ่งชีเ้ รื่ องการด้ อยค่า
หรื อไม่ ในกรณีที่มีข้อบ่งชี ้จะทาการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้ รับคืน
การรับรู้ขาดทุนจากการด้ อยค่าเมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ หรื อมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้ เกิดเงินสดสูงกว่า
มูลค่าที่จะได้ รับคืนขาดทุนจากการด้ อยค่าบันทึกในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
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การคานวณมูลค่ าที่คาดว่ าจะได้ รับคืน
มูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนของสินทรัพย์อื่น หมายถึงราคาขายสุทธิของสินทรัพย์ หรื อมูลค่าจากการใช้ ของสินทรัพย์แล้ วแต่มลู ค่า
ใดจะสูงกว่าในการประเมินมูลค่าจากการใช้ ของสินทรัพย์จะประมาณจากกระแสเงินสดที่จะได้ รับในอนาคตจะคิดลดเป็ นมูลค่า
ปั จจุบนั โดยใช้ อตั ราคิดลดก่อนคานึงภาษี เงินได้ เพื่อให้ สะท้ อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ ในตลาดปั จจุบนั ซึ่งแปรไปตามเวลาและ
ความเสีย่ งที่มีตอ่ สินทรัพย์ สาหรับสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้ เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพย์อื่นให้ พิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะ
ได้ รับคืนให้ สอดคล้ องกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้ เกิดเงินสดที่สนิ ทรัพย์นนมี
ั ้ ความเกี่ยวข้ องด้ วย
การกลับรายการด้ อยค่ า
บริ ษัทจะกลับรายการบัญชีขาดทุนจากการด้ อยค่าเพียงเพื่อให้ มลู ค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลัง
หักค่าเสือ่ มราคาหรื อค่าตัดจาหน่าย เสมือนหนึง่ ไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้ อยค่ามาก่อน
สัญญาเช่ า - กรณีท่ บี ริษัทเป็ นผู้เช่ า
สัญญาเพื่อเช่าสินทรัพย์ซงึ่ ผู้ให้ เช่าเป็ นผู้รับความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้ าของเป็ นส่วนใหญ่ สัญญาเช่านันถื
้ อเป็ น
สัญญาเช่าดาเนินงาน เงินที่ต้องจ่ายภายใต้ สญ
ั ญาเช่าดังกล่าว (สุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจที่ได้ รับจากผู้ให้ เช่า) จะบันทึกในกาไร
หรื อขาดทุนโดยใช้ วิธีเส้ นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านัน้
สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ซงึ่ ผู้เช่าเป็ นผู้รับความเสีย่ งและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้ าของเกือบทังหมดถื
้
อเป็ นสัญญา
เช่าการเงิน ซึง่ จะบันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนด้ วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่า หรื อมูลค่าปั จจุบนั สุทธิ ของจานวนเงินที่ต้องจ่าย
ตามสัญญาเช่า แล้ วแต่มลู ค่าใดจะต่ากว่า
จานวนเงินที่ต้องจ่ายดังกล่าวจะปั นส่วนระหว่างหนี ้สินและค่าใช้ จ่ายทางการเงินเพื่อให้ ได้ อตั ราดอกเบี ้ยคงที่ต่อหนี ้สินคงค้ างอยู่
โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้ จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็ นหนี ้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี ้ย
จ่ายจะบันทึกในกาไรหรื อขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่าเพื่อทาให้ อตั ราดอกเบี ้ยแต่ละงวดเป็ นอัตราคงที่สาหรับยอดคงเหลือ
ของหนี ้สินทรัพย์ที่เหลืออยู่ สินทรัพย์ที่ได้ มาตามสัญญาเช่าการเงิ นจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้ งานของสินทรัพย์ที่เช่า
หรื ออายุของสัญญาเช่า แล้ วแต่ระยะเวลาใดจะน้ อยกว่า
เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ่ ืน
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่นแสดงในราคาทุน
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ผลประโยชน์ ของพนักงาน
ผลประโยชน์ ระยะสัน้ ของพนักงาน
บริ ษัทรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้ าง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและเงินสมทบกองทุนสารองเลี ้ยงชีพเป็ นค่าใช้ จ่ายเมื่อเกิดรายการ
บริ ษัทและพนักงานได้ ร่วมกันจัดตังกองทุ
้
นสารองเลี ้ยงชีพขึ ้นภายใต้ การอนุมตั ิจากกระทรวงการคลังตามพระราชบัญญัติกองทุน
สารองเลี ้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึง่ ประกอบด้ วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมในอัตราร้ อยละ 2 ของเงินเดือนพนักงานและเงินที่บริ ษัทจ่าย
สมทบให้ ในอัตราร้ อยละ 2 ของเงินเดือนพนักงาน เงินจ่ายสมทบกองทุนฯ บันทึกเป็ นค่าใช้ จ่ายในปี ที่เกิดรายการ
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงาน
บริ ษัทมีภาระสาหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้ แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริ ษัทถือว่าเงินชดเชยดังกล่าว
เป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสาหรับพนักงาน
บริ ษั ทค านวณหนี ส้ ิ น โครงการผลประโยชน์ หลั ง ออกจากงานโดยใช้ วิ ธี คิ ด ลดแต่ ล ะหน่ ว ยที่ ป ระมาณการไว้
(ProjectedUnitCreditMethod) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ ทาการประเมินหนี ้สินดังกล่าวอย่างสม่าเสมอ วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่
ประมาณการไว้ พิจารณาว่าการบริ การในแต่ละงวดก่อให้ เกิดสิทธิในการได้ รับผลประโยชน์เพิ่มขึ ้น และวัดมูลค่าแต่ละหน่วยแยก
จากกันเพื่อรวมเป็ นภาระผูกพันงวดสุดท้ าย ต้ นทุนบริ การในอดีตรับรู้ตามวิธีเส้ นตรงตลอดช่วงอายุงานเฉลี่ยจนกว่าผลประโยชน์ที่
ปรั บเปลี่ย นนัน้ จะตกเป็ น สิทธิ ขาดของพนักงาน กิ จการต้ องรั บรู้ ก าไรขาดทุนจากการลดขนาดโครงการลง และการช าระ
ผลประโยชน์ของโครงการเมื่อมีการลดขนาดโครงการลงและการชาระผลประโยชน์เกิดขึ ้น
ผลกาไรหรื อขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย (Actuarialgainsandlosses) สาหรับโครงการผลประโยชน์
หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทนั ทีในส่วนของงบกาไรหรื อขาดทุนเบ็ดเสร็ จ หนี ้สินโครงการผลประโยชน์พนักงานวัดค่าโดย
วิธีคิดส่วนลดมูลค่าปั จจุบนั ของประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตโดยใช้ อตั ราส่วนลดซึ่งใกล้ เคียงกับอัตราผลตอบแทนของ
พันธบัตรรัฐบาล

ประมาณการหนีส้ ิน
ประมาณการหนีส้ ินจะรั บรู้ ก็ ต่อเมื่อ บริ ษัทมีภาระผูกพันในปั จจุบันตามกฎหมายหรื อตามข้ อตกลงที่จัดทาไว้ อันเป็ นผลสืบ
เนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซึง่ การชาระภาระผูกพันนันมี
้ ความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ว่าจะส่งผลให้ บริ ษัทต้ องสูญเสียทรัพยากร
ออกไป และสามารถประมาณการจานวนที่ต้องจ่ายได้ อย่างน่าเชื่ อถื อ ประมาณการหนีส้ ินจะไม่รับรู้ สาหรั บขาดทุนจากการ
ดาเนินงานในอนาคต

ร า ย ง า น ป ร ะ จา ปี 2 5 5 7

หน้ า 75

ในกรณีที่มีภาระผูกพันที่คล้ ายคลึงกันหลายรายการ กิจการกาหนดความน่าจะเป็ นที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรเพื่อจ่ายชาระ
ภาระผูกพันเหล่านัน้ โดยพิจารณาจากความน่าจะเป็ นโดยรวมของภาระผูกพันทังประเภท
้
แม้ ว่าความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ที่
กิจการจะสูญเสียทรัพยากรเพื่อชาระภาระผูกพันบางรายการที่จดั อยูใ่ นประเภทเดียวกันจะมีระดับต่า
กิจการจะวัดมูลค่าของจานวนประมาณการหนี ้สิน โดยใช้ มลู ค่าปั จจุบนั ของรายจ่ายที่คาดว่าจะต้ องนามาจ่ายชาระภาระผูกพัน
โดยใช้ อตั ราก่อนภาษี ซงึ่ สะท้ อนถึงการประเมินสถานการณ์ตลาดในปั จจุบนั ของมูลค่าของเงินตามเวลาและความเสี่ยงเฉพาะของ
หนี ้สินที่กาลังพิจารณาอยู่ การเพิ่มขึ ้นของประมาณการหนี ้สินเนื่องจากมูลค่าของเงินตามเวลาจะรับรู้เป็ นดอกเบี ้ยจ่าย
รายได้
รายได้ ที่รับรู้ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม และแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้ า
การขายสินค้ าและการให้ บริการ
รายได้ จากการขายสินค้ าจะรับรู้ ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเมื่อได้ โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็ นสาระสาคัญของความ
เป็ นเจ้ าของสินค้ าที่มีนยั สาคัญไปให้ กบั ผู้ซื ้อแล้ ว และจะไม่รับรู้ รายได้ ถ้าฝ่ ายบริ หารยังมีการควบคุมหรื อบริ หารสินค้ าที่ขายไป
แล้ วนันหรื
้ อมีความไม่แน่นอนที่มีนยั สาคัญในการได้ รับประโยชน์จากรายการบัญชีนนั ้ หรื อไม่อาจวัดมูลค่ าของจานวนรายได้
และต้ นทุนที่เกิดขึ ้นได้ อย่างน่าเชื่อถือ หรื อมีความเป็ นไปได้ คอ่ นข้ างแน่นอนที่จะต้ องรับคืนสินค้ า
รายได้ จากการบริการรับรู้เมื่อมีการให้ บริการ
ดอกเบีย้ รับ
ดอกเบี ้ยรับถือเป็ นรายได้ ตามเกณฑ์คงค้ าง
เงินปั นผลรับ
เงินปั นผลรับถือเป็ นรายได้ เมื่อบริ ษัทมีสทิ ธิในการรับเงินปั นผล
ค่ าใช้ จ่าย
สัญญาเช่าดาเนินงาน
รายจ่ายภายใต้ สญ
ั ญาเช่าดาเนินงานบันทึกในกาไรหรื อขาดทุนโดยวิธีเส้ นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่าประโยชน์ที่ได้ รับตามสัญญาเช่า
จะรับรู้ในกาไรหรื อขาดทุนเป็ นส่วนหนึง่ ของค่าเช่าทัง้ สิ ้นตามสัญญา
ต้ นทุนทางการเงิน
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ดอกเบี ้ยจ่ายและค่าใช้ จ่ายในทานองเดียวกันบันทึกในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จในงวดที่ค่าใช้ จ่ายดังกล่าวเกิดขึ ้น ยกเว้ นในกรณีที่
มีการบันทึกเป็ นต้ นทุนส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ อันเป็ นผลมาจากการใช้ เวลายาวนานในการจัดหาก่อสร้ าง หรื อการผลิตสินทรัพย์
ดังกล่าวก่อนที่จะนามาใช้ เองหรื อเพื่อขาย ดอกเบี ้ยซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของค่างวดตามสัญญาเช่าการเงินบันทึกในงบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จ โดยใช้ วิธีอตั ราดอกเบี ้ยที่แท้ จริ ง
ภาษีเงินได้
ภาษี เงินได้ ประกอบด้ วยภาษีเงินได้ ปัจจุบนั และภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยบันทึกภาษี เงินได้ ปัจจุบนั ตามจานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้ แก่หน่วยงานจัดเก็บภาษี ของรัฐ โดยคานวณจาก
กาไรทางภาษี ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมายภาษี อากร
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยบันทึกภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี ้สิน ณ
วันสิ ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษี ของสินทรัพย์และหนี ้สินที่เกี่ยวข้ องนัน้ โดยใช้ อตั ราภาษี ที่มีผลบังคับใช้ อยู่ หรื อ ที่ คาดได้
ค่อนข้ างแน่วา่ จะมีผลบังคับใช้ ภายในสิ ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน และคาดว่าอัตราภาษี ดงั กล่าวจะนาไปใช้ เมื่อสินทรัพย์ภาษี เงิน
ได้ รอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้ องได้ รับประโยชน์ หรื อหนี ้สินภาษี เงินได้ รอตัดบัญชีได้ มีการจ่ายชาระ
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยรับรู้หนี ้สินภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวที่ต้องเสียภาษี ทกุ รายการ แต่รับรู้ สินทรัพย์ภาษี
เงินได้ รอการตัดบัญชีสาหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้ หกั ภาษี รวมทังผลขาดทุ
้
นทางภาษี ที่ยงั ไม่ได้ ใช้ ในจานวนเท่าที่มีความเป็ นไป
ได้ ค่อนข้ างแน่ที่กลุ่มบริ ษัทจะมีกาไรทางภาษี ในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้ หกั ภาษี และผล
ขาดทุนทางภาษี ที่ยงั ไม่ได้ ใช้ นนั ้
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีทกุ สิ ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทา
การปรับลดมูลค่าตามบัญชีดงั กล่าว หากมีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ว่าบริ ษัทจะไม่มีกาไรทางภาษี เพียงพอต่อการนาสินทรัพย์
ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีทงหมดหรื
ั้
อบางส่วนมาใช้ ประโยชน์
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยจะบันทึกหนี ้สินภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษี ที่เกิ ดขึ ้นเกี่ ยวข้ องกับ
รายการที่ได้ บนั ทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น
สินทรั พย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี และหนีส้ ินภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี จะแสดงหักกลบกันก็ ต่อเมื่อกลุ่มบริ ษัทมีสิทธิ ตาม
กฎหมายที่จะนาสินทรัพย์ภาษี เงินได้ ของงวดปั จจุบนั มาหักกลบกับหนี ้สินภาษี เงินได้ ของงวดปั จจุบนั และทังสิ
้ นทรัพย์ภาษี เงินได้
รอการตัดบัญชีและหนี ้สินภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีเกี่ยวข้ องกับภาษี เงินได้ ที่ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษี หน่วยงานเดียวกัน
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โดยการเรี ยกเก็บเป็ นหน่วยภาษี เดียวกัน หรื อหน่วยภาษี ตา่ งกันซึง่ ตังใจจะจ่
้
ายหนี ้สินและสินทรัพย์ภาษี เงินได้ ของงวดปั จจุบนั ด้ วย
ยอดสุทธิ
กาไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้น
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นคานวณโดยการหารกาไร (ขาดทุน) สาหรับปี สว่ นที่เป็ นของผู้ถือหุ้นบริ ษัทใหญ่ด้วยจานวนหุ้นสามัญถัวเฉลีย่
ถ่วงน ้าหนักที่ออกอยูใ่ นระหว่างปี
การใช้ ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีท่ สี าคัญ
ในการจัดทางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้ องใช้ ดลุ ยพินิจและการประมาณการในเรื่ องที่
มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ ดลุ ยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี ้ส่งผลกระทบต่อจานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อ
ข้ อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากจานวนที่ประมาณการไว้ การใช้ ดลุ ยพินิจและ
การประมาณการที่สาคัญมีดงั นี ้
สัญญาเช่า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงานหรื อสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารได้ ใช้ ดลุ ยพินิจในการ
ประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่ อพิจารณาว่าบริ ษัทได้ โอนหรื อรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่
เช่าดังกล่าวแล้ วหรื อไม่
ค่ าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญของลูกหนี ้
ในการประมาณค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญของลูกหนี ้ ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้ องใช้ ดลุ ยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะ
เกิดขึ ้นจากลูกหนี ้แต่ละราย โดยคานึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี ้ที่คงค้ างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็ นอยู่ใน
ขณะนัน้ เป็ นต้ น
ค่ าเผื่อการด้ อยค่ าของเงินลงทุน
บริ ษัทจะตังค่
้ าเผื่อการด้ อยค่าของเงินลงทุนเมื่อมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวได้ ลดลงอย่างมีสาระสาคัญและเป็ นระยะ
เวลานานหรื อเมื่อมีข้อบ่งชี ้ของการด้ อยค่า การที่จะสรุปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ ลดลงอย่างมีสาระสาคัญหรื อเป็ นระยะเวลานาน
หรื อไม่นนจ
ั ้ าเป็ นต้ องใช้ ดลุ ยพินิจของฝ่ ายบริ หาร
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มูลค่ ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
ในการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของเครื่ องมือทางการเงินที่ไม่มีการซื ้อขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ ในตลาดซื ้อขายคล่อง
ฝ่ ายบริ หารต้ องใช้ ดลุ ยพินิจในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินดังกล่าว โดยใช้ เทคนิคและแบบจาลองการ
ประเมินมูลค่า ซึ่งตัวแปรที่ใช้ ในแบบจาลองได้ มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลาด โดยคานึงถึงสภาพคล่อง ข้ อมูล
ความสัมพันธ์ และการเปลีย่ นแปลงของมูลค่าของเครื่ องมือทางการเงินในระยะยาว
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่ าเสื่อมราคา
ในการคานวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้ องทาการประมาณอายุการให้ ประโยชน์และมูลค่า
คงเหลือเมื่อเลิกใช้ งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้ องทบทวนอายุการให้ ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือหากมีการเปลี่ยนแปลง
เกิดขึ ้น
นอกจากนี ้ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้ องสอบทานการด้ อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการ
ด้ อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนต่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นนั ้ ในการนี ้ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้ องใช้ ดลุ ยพินจิ
ที่เกี่ยวข้ องกับการคาดการณ์รายได้ และค่าใช้ จ่ายในอนาคตซึง่ เกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นนั ้
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
หนี ้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึ ้นตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย ซึ่งต้ องอาศัยข้ อ
สมมติ ฐ านต่า ง ๆในการประมาณการนัน้ เช่ น อัต ราคิ ด ลด อัต ราการขึน้ เงิ น เดื อ นในอนาคต อั ต รามรณะ และอัต ราการ
เปลีย่ นแปลงในจานวนพนักงาน เป็ นต้ น
5.

รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน

สินทรัพย์ หนีส้ ิน รายได้ ต้ นทุน และค่าใช้ จ่าย ส่วนหนึ่งของบริ ษัทเกิดจากรายการบัญชีกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน หมายถึ ง บุคคลหรื อกิจการที่อยู่ภายใต้ การควบคุมของบริ ษัท หรื อสามารถควบคุมบริ ษัททัง้
ทางตรงและทางอ้ อม หรื อมีอิทธิพลอย่างเป็ นสาระสาคัญในการตัดสินใจด้ านการเงินหรื อการดาเนินงานของบริ ษัท
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ลักษณะของความสัมพันธ์ กับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกันเป็ นดังนี ้
ชื่อบริ ษัท
บริ ษัท เอส ที ซี สตีล จากัด
บริ ษัท เอเซียเมทัลแฟบบริ เคชัน่
จากัด
บริ ษัท สางสินค้ าผ่านแดน
เวียงจันทน์ จากัด
บริ ษัท เต๋อหลง (ไทยแลนด์) จากัด

ประเภทธุรกิจ
ผลิตและรับจ้ างผลิตเหล็กท่อและเหล็กตัวซี
ให้ บริ การประกอบติดตังโครงสร้
้
างเหล็กและ
ก่อสร้ างโรงงาน
ให้ บริ การระบบคลังสินค้ าปลอดภาษี ที่ดา่ นชายแดน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ผลิตและจาหน่ายเหล็ก และเหล็กกันกล้
้ าขันมู
้ ลฐาน

ลักษณะความสัมพันธ์
บริ ษัทย่อย
บริ ษัทย่อย
บริ ษัทร่วม
บริ ษัทร่วม

รวมทังเหล็
้ กแผ่นรี ดร้ อน และเหล็กโครงสร้ างรูปพรรณ
บริ ษัท ทวีโชค พาณิช จากัด

นาเข้ า ส่งออก เหล็กเส้ น เหล็กแผ่น เหล็กม้ วน เหล็ก
รูปพรรณ และเหล็กทุกชนิด
บริ ษัท จี สตีล จากัด (มหาชน)
ผลิตและจาหน่ายเหล็กแผ่นรี ดร้ อนชนิดม้ วน
บริ ษัท เพิ่มสิน สตีลเวิคส์ จากัด
แปรรูปและจาหน่าย เหล็กรี ดร้ อนและรี ดเย็น เหล็กกล้ า
(มหาชน)
แรงดึงสูงชุบสังกะสี เหล็กเคลือบเคมีด้วยไฟฟ้า เหล็กโคร่ง
คร่าว เพดานและผนัง แผ่นหลังคา และผนังเหล็กเคลือบสี
บริ ษัท เพิ่มสหายสตีล จากัด
จาหน่ายเหล็กแผ่นรี ดเย็น
บริ ษัท เพิ่มชัย พาณิชย์ จากัด
จาหน่ายเหล็ก
บริ ษัท สตีลเซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) ผลิตและจาหน่ายเหล็กแผ่นชันสอง
้
และเหล็กแผ่นวิลาส
จากัด
บริ ษัท จี เจ สตีล จากัด (มหาชน) ผลิตและจาหน่ายเหล็กแผ่นรี ดร้ อนชนิดม้ วน
บุคคลที่เกี่ยวข้ องอื่น
-
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ถือหุ้นโดยญาติสนิทของกรรมการ
ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
ถือหุ้นโดยญาติสนิทของกรรมการ
ถือหุ้นโดยญาติสนิทของกรรมการ
ถือหุ้นโดยญาติสนิทของกรรมการ
ถือหุ้นโดยญาติสนิทของกรรมการ
กรรมการร่วมกัน
พนักงานบริษัท
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นโยบายการกาหนดราคาสาหรับแต่ ละรายการอธิบายได้ ดังต่ อไปนี ้
รายการ
รายได้ จากการขายและการให้ บริการ
ดอกเบี ้ยรับ

นโยบายการคิดราคา
ราคาใกล้ เคียงกับราคาที่คดิ แก่บคุ คลภายนอก
อัตราใกล้ เคียงกับต้ นทุนการกู้ยืมเฉลีย่ ของบริ ษัท
ไม่มีการคิดดอกเบี ้ยสาหรับเงินให้ ก้ ยู ืมแก่พนักงานบริ ษัท
ราคาทีต่ กลงร่วมกันตามสัญญา
ราคาทุนและราคาใกล้ เคียงกับราคาที่ซื ้อจากบุคคลภายนอก

รายได้ อื่น
ซื ้อสินค้ า วัตถุดิบ และบริ การ

รายได้ และค่าใช้ จ่ายที่มีสาระสาคัญที่เกิดขึ ้นระหว่างบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
และ 2556 มีดงั นี ้
พันบาท
งบการเงินรวม
2557
รายได้ จากการขายและการให้ บริการ
บริ ษัท ทวีโชค พาณิช จากัด
บริ ษัท เพิ่มชัย พาณิชย์ จากัด
รวม
ดอกเบี ้ยรับและรายได้ อื่น
บริ ษัท เอส ที ซี สตีล จากัด
บริ ษัท ทวีโชค พาณิช จากัด
บริ ษัท เพิ่มชัย พาณิชย์ จากัด
รวม
ซื ้อสินค้ า วัตถุดิบ และบริ การ
บริ ษัท เอส ที ซี สตีล จากัด
บริ ษัท จี สตีล จากัด (มหาชน)
บริ ษัท จี เจ สตีล จากัด (มหาชน)
บริ ษัท เพิ่มสิน สตีลเวิคส์ จากัด (มหาชน)
บริ ษัท ทวีโชค พาณิช จากัด
รวม

1,497
1,497
-

2556
92,193
166
92,359

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
1,497
1,497

1,910
1,910

1,891
257
2,148

770,254
192,258
17,085
5,071
984,668

64,945
45,407
1,103
111,455

-

ร า ย ง า น ป ร ะ จา ปี 2 5 5 7

120
1,910
2,030
7,110
770,254
192,258
17,085
5,071
991,778

92,193
166
92,359
90
1,891
257
2,238
6,128
64,945
45,407
1,103
117,583
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หารที่สาคัญ สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดงั นี ้
พันบาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หารที่สาคัญ
ผลประโยชน์ระยะสัน้
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

8,801
40
8,841

9,958
52
10,010

ยอดคงเหลือที่มีสาระสาคัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดงั นี ้
พันบาท
งบการเงินรวม
2557
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น
ลูกหนี ้การค้ า
บริ ษัท ทวีโชค พาณิช จากัด
ลูกหนี ้อื่น
บริ ษัท เอส ที ซี สตีล จากัด
รวม
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันและดอกเบี
้
้ยค้ างรับ
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสัน้
บุคคลที่เกี่ยวข้ องอื่น(ไม่มีการคิดดอกเบี ้ย)
ดอกเบี ้ยค้ างรับ
บริ ษัท เอส ที ซี สตีล จากัด
(ดอกเบี ้ยร้ อยละ 4.92 ต่อปี )
รวม
เงินจ่ายล่วงหน้ าค่าสินค้ า
บริ ษัท จี สตีล จากัด (มหาชน)
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น
เจ้ าหนี ้การค้ า
กรรมการ
บริ ษัท เพิ่มสิน สตีลเวิคส์ จากัด (มหาชน)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

2556

278

440

278

440

278

10
450

10
288

1,908

731

1,908

731

1,908

731

24,000
25,908

26,000
26,731

1,978

1,308

1,978

1,308

440
-

-

-

-

651
-
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-

651
5,892

-
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พันบาท
งบการเงินรวม
2557
บริ ษัท ทวีโชค พาณิช จากัด
บริ ษัท เอส ที ซี สตีล จากัด
เจ้ าหนี ้อื่น
บริ ษัท เอส ที ซี สตีล จากัด
บริ ษัท ทวีโชค พาณิช จากัด
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

2556
221

-

-

3
654

6,113

221
193

487
3
1,141

687
6,993

เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันและดอกเบี
้
้ยค้ างรับแก่บคุ คลและกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน มีรายการเคลื่อนไหวที่เป็ นสาระสาคัญในระหว่างปี ดังนี ้
พันบาท
งบการเงินรวม
เพิ่มขึ ้น
ลดลง

2556
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสัน้
บุคคลที่เกี่ยวข้ องอื่น

731

835

287

731
26,000
26,731
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1,908

2556

(391)

พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ ้น
ลดลง

2556
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสัน้
บุคคลที่เกี่ยวข้ องอื่น
ดอกเบี ้ยค้ างรับ
บริ ษัท เอส ที ซี สตีล จากัด
รวม

(755)

พันบาท
งบการเงินรวม
เพิ่มขึ ้น
ลดลง

2555
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสัน้
บุคคลที่เกี่ยวข้ องอื่น

1,932

2557

731

2557

1,932

(755)

1,908

1,932

(2,000)
(2,755)

24,000
25,908

-
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พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ ้น
ลดลง

2555
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสัน้
บุคคลที่เกี่ยวข้ องอื่น
ดอกเบี ้ยค้ างรับ
บริ ษัท เอส ที ซี สตีล จากัด
รวม
6.

835
30,512
31,347

2556

287

(391)

731

287

(4,512)
(4,903)

26,000
26,731

-

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
พันบาท
งบการเงินรวม
2557

เงินสด
เงินฝากธนาคาร
รวม

125
120,757
120,882
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
123
51,525
51,648

2557
122
112,173
112,295

2556
122
41,718
41,840
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7.

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ่ นื
พันบาท
งบการเงินรวม
2557

ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ลูกหนี ้การค้ า
ลูกหนี ้อื่น
รวม
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น - กิจการอื่น
ลูกหนี ้การค้ า
เช็ครับลงวันที่ลว่ งหน้ า
รวม
หักค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
สุทธิ
ลูกหนี ้อื่น
ค่าใช้ จ่ายจ่ายล่วงหน้ า
เงินทดรองจ่าย
อื่นๆ
รวม
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

2556
440
440

278

440
10
450

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

492,956
111,225
604,181
(79,484)
524,697

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

491,873
109,375
601,248
(76,551)
524,697

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

2,243
12,337
85
14,665
539,362

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

1,805
12,057
13,862
538,559

-

278
-
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278
10
288
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ยอดคงเหลือลูกหนี ้การค้ า - กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 แยกตามอายุหนี ้ที่ค้างชาระได้ ดงั นี ้
พันบาท
งบการเงินรวม
2557
ยังไม่ถงึ กาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระ
ไม่เกิน 3 เดือน
เกินกว่า 3 - 6 เดือน
เกินกว่า 6 - 12 เดือน
เกินกว่า 12 เดือน ขึ ้นไป
รวม

2556
227
213

-

278
-

440

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
278
227
213
-

278

-

440

278

ยอดคงเหลือลูกหนี ้การค้ า - กิจการอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 แยกตามอายุหนี ้ที่ค้างชาระได้ ดงั นี ้
พันบาท
งบการเงินรวม
ยังไม่ถงึ กาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระ
ไม่เกิน 3 เดือน
เกินกว่า 3 - 6 เดือน
เกินกว่า 6 - 12 เดือน
เกินกว่า 12 เดือน ขึ ้นไป
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
สุทธิ

2557
371,369

2556
378,792

238,536
10,441
14,943
78,567
713,856
(85,977)
627,879

129,684
1,707
4,683
89,315
604,181
(79,484)
524,697

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
371,369
378,792
238,536
10,441
14,943
77,484
712,773
(84,894)
627,879

129,684
1,707
4,683
86,382
601,248
(76,551)
524,697

พันบาท
งบการเงินรวม
2557
หนี ้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

6,543
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2556
(10,216)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
8,343

(8,213)
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8.

ลูกหนี ้ (เจ้ าหนี)้ ธนาคารตามสัญญาซือ้ ขายเงินตราต่ างประเทศล่ วงหน้ า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษั ทมี การท าสัญญาซื อ้ ขายเงิ นตราต่างประเทศล่วงหน้ าเพื่ อป้องกันความเสี่ยงที่ เกิ ดจากอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสาหรับหนีส้ ินที่เป็ นสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐและสกุลเงิ นยูโร โดยมียอดเงินต่างประเทศที่ทาสัญญา
จานวน 8.0 ล้ านเหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐ และ 7.4 ล้ านเหรี ยญยูโร และวันที่ 31 ธันวาคม 2556จานวน 8.1 ล้ านเหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐ
รายละเอียดของยอดคงเหลือของรายการดังกล่าวมีดงั นี ้
พันบาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
ลูกหนี ้ธนาคารตามสัญญาซื ้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ า

561,184

265,857

เจ้ าหนี ้ธนาคารตามสัญญาซื ้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ า

(565,622)

(257,112)

(4,438)

8,745

สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษัทมีหนี ้สินทางการเงินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศส่วนที่ยงั ไม่ได้ ป้องกันความเสี่ยงจานวน 4.7
ล้ านเหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐและ 5.4 ล้ านเหรี ยญยูโร (วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จานวน 9.7 ล้ านเหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐ)
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9.

สินค้ าคงเหลือ
พันบาท
งบการเงินรวม

สินค้ าสาเร็ จรูป
งานระหว่างทา
วัตถุดิบ
วัสดุสิ ้นเปลือง
สินค้ าระหว่างทาง
รวม
หัก ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้ าคงเหลือ
สุทธิ

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

2556
578,161
4,072
540,960
1,773
1,124,966
(23,208)
1,101,758

ต้ นทุนของสินค้ าคงเหลือที่บนั ทึกเป็ นค่าใช้ จ่ายและได้ รวมในบัญชีต้นทุนขาย
สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
- ต้ นทุนขาย
4,548,155
4,985,839
- ขาดทุนจาการลดมูลค่าสินค้ าคงเหลือ
102,072
396
รวม
4,650,227
4,986,235

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
588,556
575,858
4,944
4,072
747,950
537,855
1,600
1,600
252,781
1,595,831
1,119,385
(124,130)
(22,500)
1,471,701
1,096,885

4,548,332
101,630
4,649,962

4,985,380
4,985,380

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีคา่ เผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้ าคงเหลือ สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 สรุปได้
ดังนี ้
พันบาท
งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
บวก ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้ าคงเหลือ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2557
23,208
102,072
125,280
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2556
22,812
396
23,208

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
22,500
22,500
101,630
22,500
124,130
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10.

เงินจ่ ายล่ วงหน้ าค่ าสินค้ า
พันบาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

เงินจ่ายล่วงหน้ าค่าสินค้ า
- กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
- กิจการอื่น
สุทธิ

1,359

1,308

216,361

156,652

217,720

157,960

ตามงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริ ษัทมีเงินจ่ายล่วงหน้ าค่าสินค้ าให้ แก่บริ ษัทที่
เกี่ยวข้ องกันซึ่งเป็ นผู้ผลิตและจาหน่ายเหล็กแผ่นรี ดร้ อนชนิดม้ วน 2 ราย จานวนเงินรวม 104.7 ล้ านบาทบริ ษัทผู้ผลิตดังกล่าว
ไม่ได้ จัดส่งสินค้ าให้ แก่บริ ษัท ตามที่ตกลงกัน ดัง นัน้ บริ ษั ทจึงได้ หยุดการทาธุรกรรมการค้ าระหว่างกันชั่วคราว และขอให้
บริ ษัทผู้ผลิตดังกล่าวจ่ายชาระคืนเงินจ่ายล่วงหน้ าค่าสินค้ าอย่างไรก็ตาม บริ ษัทผู้ผลิตดังกล่าวไม่สามารถจ่ายชาระหนี ้ให้ แก่
บริ ษัทได้ ต่อมาบริ ษัทผู้ผลิตดังกล่าวได้ มีหนังสือสัญญาประนีประนอมกับบริ ษัท โดยบริ ษัทผู้ผลิตดังกล่าวจะจ่ายชาระหนี ้
ทังหมดโดยการออกหุ
้
้ นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทผู้ผลิตดังกล่าว ซึ่งเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย จานวน 212,460,000 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.50 บาท และมีราคาปิ ดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันโอน
หุ้นในราคาหุ้นละ 0.30 บาทคิดเป็ นมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ที่ได้ รับโอนเพื่อชาระหนี ้เป็ นมูลค่า 63.7 ล้ านบาท บริ ษัทมีผล
ขาดทุนจากการรับชาระหนี ้จานวนทังสิ
้ ้น 41 ล้ านบาท ซึง่ บริ ษัทได้ รับรู้เป็ นหนี ้สงสัยจะสูญในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จในปี 2555
จานวน 9 ล้ านบาท ในไตรมาสหนึ่งปี 2556 จานวน 30.4 ล้ านบาทและในไตรมาสสองปี 2556 จานวน 1.6 ล้ านบาท สาหรับ
เงินลงทุนในหุ้นสามัญที่ได้ รับ บริ ษัทแสดงเป็ นเงินลงทุนเผื่อขาย (หมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 12)
การทาสัญญาประนีประนอมหนี ท้ ี่ทากับบริ ษัทดังกล่าว ซึ่งเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกัน ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัท เมื่อวันที่
29 เมษายน 2557 ได้ มีมติอนุมตั ิการให้ สตั ยาบันเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงดังกล่าวแล้ ว
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11.

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระคา้ ประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีเงินฝากประจากับสถาบันการเงินในประเทศหลายแห่งจานวนเงิน
149.3ล้ านบาท และ 87.4 ล้ านบาทตามลาดับ (งบการเงิ นเฉพาะกิจการ: จานวน 148.3ล้ านบาท และ 86.4 ล้ านบาท
ตามลาดับ) เงินฝากประจาดังกล่าวได้ นาไปเป็ นหลักทรัพย์เพื่อค ้าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี และเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
น
การเงิน (หมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 16) และค ้าประกันการจ่ายชาระค่าใช้ ไฟฟ้าของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
12.

เงินลงทุนเผื่อขาย
พันบาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
ราคาทุน
มูลค่ายุติธรรม
ราคาทุน
มูลค่ายุติธรรม

เงินลงทุนเผื่อขาย
หลักทรัพย์จดทะเบียน
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่า
สุทธิ

63,738
(33,994)
29,744

ร า ย ง า น ป ร ะ จา ปี 2 5 5 7

29,744
29,744

63,738
(42,492)
21,246

21,246
21,246
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13.

เงินลงทุนในบริษัทร่ วม

เงินลงทุนในบริ ษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีรายละเอียดดังนี ้

ชื่อบริ ษัท
บริ ษัท เต๋อหลง (ไทย
แลนด์)จากัด

ลักษณะธุรกิจ
ผลิตและจาหน่ายเหล็ก
และ
เหล็กกันกล้
้ าขันมู
้ ลฐาน
รวมทังเหล็
้ กแผ่นรี ดร้ อน
และเหล็กโครงสร้ าง
รูปพรรณ
บริ ษัท สางสินค้ าผ่าน ธุรกิจให้ บริ การระบบ
แดนเวียงจันทน์ จากัด* คลังสินค้ า
ปลอดภาษี ที่ดา่ นชายแดน
สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
รวม

สัดส่วนการถือ
หุ้นทังทางตรง
้
และทางอ้ อม
จัดตัง้
ของบริ ษัท (ร้ อย
ขึ ้น
ละ)
ใน
ประเทศ 2557 2556

ไทย

ลาว

หัก ค่าเผื่อการด้ อยค่า
เงินลงทุน

15.00

-

พันบาท
งบการเงินเฉพาะ
งบการเงินรวม
กิจการ
มูลค่าตามบัญชี
ตามวิธีสว่ นได้ เสีย
ราคาทุน
2557
2556
2557 2556

143,23
9

-

40.00 40.00
287
143,52
6
(287)
143,23
9

สุทธิ

-

150,00
0

287

6,686
156,68
287
6
-

6,686
6,686

(6,686) (6,600)

150,00
287
0

86

* ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริ ษัท สางสินค้ าผ่านแดนเวียงจันทน์ จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ยังไม่มีการเริ่ มดาเนินธุรกิจ บริ ษัทจึงพิจารณาค่าเผื่อการด้ อยค่าเงินลงทุนในบริ ษัทดังกล่าวจานวน 6.7
ล้ านบาท และ 6.6 ล้ านบาท ตามลาดับและใน ปี 2557 บริ ษัทได้ ให้ ทนายความดาเนินการทวงถามเงินลงทุนดังกล่าว
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ส่ วนแบ่ งขาดทุนและเงินปั นผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่ วม
ในระหว่างปี บริ ษัทรับรู้สว่ นแบ่งขาดทุนจากการลงทุนในบริ ษัทร่วม และเงินปั นผลรับในงบการเงินรวม ดังนี ้
พันบาท
งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ส่วนแบ่งขาดทุนจาก
เงินลงทุนในบริ ษัทร่วม
เงินปั นผลรับ
ชื่อบริ ษัท
ในระหว่างปี
บริ ษัท เต๋อหลง (ไทยแลนด์) จากัด

-

6,761

ข้ อมูลทางการเงินของบริษัทร่ วม
ข้ อมูลทางการเงินตามที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินของบริษัทร่วม โดยสรุปมีดงั นี ้
พันบาท

ชื่อบริ ษัท
บริ ษัท เต๋อหลง (ไทยแลนด์) จากัด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ทุนเรี ยกชาระ
สินทรัพย์รวม
หนี ้สินรวม
1,000,000
1,043,320
133,392

สาหรับปี
สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
รายได้ รวม
ขาดทุนสุทธิ
4,168

45,072

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ หาร มีมติอนุมตั ิให้ บริ ษัทซื ้อเงินลงทุนในบริ ษัท เต๋อหลง (ไทยแลนด์)
จากัด ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 700 ล้ านบาท ในไตรมาสที่ 1 ปี 2557 บริ ษัทดังกล่าวได้ เรี ยกชาระค่าหุ้นแล้ ว ร้ อยละ 50 คิดเป็ น
จานวนเงิน 350 ล้ านบาท สัดส่วนการลงทุนของบริ ษัทร้ อยละ 15 ของทุนจดทะเบียน ดังนันบริ
้ ษัทจึงจ่ายซื ้อเงินลงทุนในบริ ษัท
ดังกล่าวแล้ ว เป็ นเงินจานวน 52.5 ล้ านบาท และในไตรมาสที่ 2 ปี 2557 บริ ษัทดังกล่าวได้ เรี ยกชาระค่าหุ้นส่วนที่เหลืออีกร้ อยละ
50 คิดเป็ นจานวนเงิน 350 ล้ านบาท สัดส่วนการลงทุนของบริ ษัทร้ อยละ 15 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งบริ ษัทได้ จ่ายชาระค่าหุ้นแล้ ว
เป็ นเงินจานวน 52.5 ล้ านบาท
ตามรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทร่วม เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 มีมติให้ เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 700 ล้ านบาท เป็ น
1,000 ล้ านบาท บริ ษัทร่ วมได้ จดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์เรี ยบร้ อยแล้ วในเดือนสิงหาคม
2557 ซึง่ บริ ษัทได้ ซื ้อเงินลงทุนตามสัดส่วนเดิม และบริ ษัทได้ จ่ายชาระค่าหุ้นดังกล่าวในสัดส่วนของบริ ษัทร้ อยละ 15 เป็ นจานวน
45 ล้ านบาทดังนัน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษัทมีเงินลงทุนในบริ ษัทดังกล่าวจานวน 150 ล้ านบาท
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บริ ษัทจัดประเภทเงิ นลงทุนในบริ ษัท เต๋อ หลง (ไทยแลนด์ ) จากัด เป็ นบริ ษัทร่ วม เนื่องจากบริ ษัทส่งตัวแทนเข้ าร่ วมอยู่ใ น
คณะกรรมการของบริ ษัท เต๋อหลง (ไทยแลนด์) จากัด ท่านหนึ่ง และตัวแทนของบริ ษัทมีสิ ทธิ เข้ าไปมีสว่ นร่ วมในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดาเนินงานตามสัญญาร่วมลงทุน

14.

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ชื่อบริ ษัท
บริ ษัทเอส ที ซี สตีล จากัด
บริ ษัท เอเซียเมทัลแฟบบริ เคชัน่ *
จรวม
ากัด

สัดส่วนการถือหุ้นทังทางตรง
้
และทางอ้ อมของบริ ษัท(ร้ อยละ)
2557
2556
100.00
100.00
55.00
55.00

หัก ค่าเผื่อการด้ อยค่าเงินลงทุน
สุทธิ

พันบาท
ทุนชาระแล้ ว
2557
2556
20,000
20,000
20,000
20,000

วิธีราคาทุน
2557
2556
20,000
20,000
11,000
11,000
31,000
(9,000)
22,000

31,000
(9,000)
22,000

* ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริ ษัท เอเซียเมทัลแฟบบริ เคชัน่ จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อย ประสบผลขาดทุนจากการ
ดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง และมีผลขาดทุนสะสม บริ ษัทจึงพิจารณาค่าเผื่อการด้ อยค่าเงินลงทุนในบริ ษัทดังกล่าวบางส่วนจานวน
9 ล้ านบาท
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15. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
พันบาท
งบการเงินรวม
ราคาทุน

ราคาประเมิน
ที่ดิน
ราคาทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
ซื ้อสินทรัพย์
โอนเข้ า (โอนออก)
จาหน่าย/ตัดจาหน่ายสินทรัพย์
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ซื ้อสินทรัพย์
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาใหม่
โอนเข้ า(โอนออก)
จาหน่าย/ตัดจาหน่ายสินทรัพย์
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

อาคารและส่วน
เครื่ องจักรและ
ปรับปรุงสิง่ ปลูกสร้ าง อุปกรณ์โรงงาน

186,823
-

478,663
63
-

186,823

478,726
259

86,087
272,910
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478,985

639,344
8,630
647,973
5,498
97,270
750,741

ยานพาหนะ

เครื่ องตกแต่ง และ
เครื่ องใช้ สานักงาน

30,178
3,668
(3,860)
29,986
7,030
-

37,914
3,278
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62,666
24,268
9,821
(336)
96,419
7,614

41,192
1,358
-

(4,669)
32,347

งานระหว่าง
ก่อสร้ าง

(557)
(4)
41,989

55,209
(184)
159,058

รวม
1,435,588
39,907
9,821
(4,196)
1,481,119
21,759
86,087
151,922
(4,857)
1,736,030

พันบาท
งบการเงินรวม
ราคาทุน

ราคาประเมิน
ที่ดนิ
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
ค่าเสื่อมราคาสาหรับปี
จาหน่ายสินทรัพย์
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ค่าเสื่อมราคาสาหรับปี
โอนเข้ า (โอนออก)
จาหน่ายสินทรัพย์
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ค่าเผื่อการด้ อยค่า
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ค่าเผื่อการด้ อยค่าสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2556

อาคารและส่วน
ปรับปรุ งสิ่งปลูกสร้ าง

-

เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์โรงงาน

126,319
30,730
-

212,518
62,484

-

275,002
65,390
-

187,836
186,823

272,910
31 ธันวาคม 2557
ค่าเสื่อมราคาซึง่ รวมอยู่ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

18,438
3,902
(1,000)
21,340
4,487

157,049
30,787

-

ยานพาหนะ

เครื่ องตกแต่ง และ
เครื่ องใช้ สานักงาน
25,645
2,852
28,497
2,946
(237)
(1)
31,205

(4,106)
340,392

545
545

21,721
-

-

งานระหว่าง
ก่อสร้ าง

รวม

-

382,920
99,968
(1,000)
481,888
103,610
(237)
(4,107)
581,154

-

545
545

321,677

372,971

8,646

12,695

96,419

999,231

291,149

409,804

10,626

10,784

159,058

1,154,331

2556

99,968

2557

103,610
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พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาประเมิน
ที่ดิน

ราคาทุน
อาคารและส่วน
ปรับปรุงสิง่ ปลูกสร้ าง

เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์โรงงาน

441,598
63

618,638
8,629
-

ยานพาหนะ

เครื่ องตกแต่ง และ
เครื่ องใช้ สานักงาน

งานระหว่าง
ก่อสร้ าง

รวม

ราคาทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
ซื ้อสินทรัพย์
โอนเข้ า (โอนออก)
จาหน่าย/ตัดจาหน่ายสินทรัพย์
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ซื ้อสินทรัพย์
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาใหม่
โอนเข้ า (โอนออก)
จาหน่ายสินทรัพย์
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

165,442
-

441,661
259

165,442
81,828
247,270
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29,514
3,668
(3,860)

59,890
24,268
9,821
(336)

1,347,711
39,906
9,821
(4,196)

55,209

1,393,242
21,759
81,828
151,922

(184)

(4,853)

156,282

1,643,898

-

627,267

29,322

35,907

93,643

5,497

7,030

1,359

7,614

-

-

-

-

(4,669)

730,034

31,683

97,270
441,920

32,629
3,278

-

-

(557)
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36,709

ราคาประเมิน
ที่ดิน
ค่าเสือ่ มราคาสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
ค่าเสือ่ มราคาสาหรับปี
จาหน่ายสินทรัพย์
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ค่าเสือ่ มราคาสาหรับปี
รับโอน (โอนออก)
จาหน่ายสินทรัพย์
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2556

อาคารและส่วน
ปรับปรุงสิง่ ปลูกสร้ าง

-

109,852
28,976

195,000
61,030
-

17,774
3,902
(1,000)
20,676
4,487

167,862

256,030
64,036
320,066

302,833

371,237

8,646

274,058

409,968

10,626

-

-

138,828
29,034
-

165,442

247,270
31 ธันวาคม 2557
ค่าเสือ่ มราคาซึง่ รวมอยูใ่ นงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน
เครื่ องจักรและ
เครื่ องตกแต่ง และ
อุปกรณ์โรงงาน
ยานพาหนะ เครื่ องใช้ สานักงาน

(4,106)
21,057

รวม

23,496
2,569

-

346,122
96,477
(1,000)

26,065
2,675
(236)

-

28,504

-

441,599
100,232
(236)
(4,106)
537,489

9,842

93,643

951,643

8,205

156,282

1,106,409

-

-

งานระหว่าง
ก่อสร้ าง

-

2556

96,477

2557

100,232
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ที่ดิน สิ่งปลูกสร้ าง เครื่ องจักร และเครื่ องจักรระหว่างติดตังของบริ
้
ษัทและบริ ษัทย่อย
จานวน 583.8 ล้ านบาท และมูลค่า 535.2 ล้ านบาท ตามลาดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จานวน 540.7 ล้ านบาท และ 493.3
ล้ านบาท ตามลาดับ) ได้ ถกู จดจานองไว้ เป็ นหลักทรัพย์ค ้าประกันวงเงินกู้ระยะสันและระยะยาวจากสถาบั
้
นการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริ ษัทมีสนิ ทรัพย์ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าซื ้อที่บริ ษัทเป็ นผู้เช่าได้ รวมแสดงอยู่ในรายการข้ างต้ น
คือ ยานพาหนะ มูลค่าสุทธิตามบัญชีจานวน6.5ล้ านบาท และ 3.9 ล้ านบาท ตามลาดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีสว่ นหนึง่ ของอุปกรณ์สานักงาน เครื่ องตกแต่งและยานพาหนะ ซึ่ง
คิดค่าเสือ่ มราคาเต็มมูลค่า และแต่ยงั คงใช้ งานอยู่ ซึง่ มีราคาทุนประมาณ 150.4 ล้ านบาท และ 100.1 ล้ านบาทตามลาดับ (งบ
การเงินเฉพาะกิจการ: จานวน 140.6 ล้ านบาท และ 91.1 ล้ านบาท ตามลาดับ)
ที่ดินของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยได้ มีการประเมินใหม่ เมื่อวันที่22 ธันวาคม 2557 โดยผู้ประเมินราคาอิสระ การประเมินราคาได้ ทา
ตามเกณฑ์ ราคาตลาดตามสภาพการใช้ งานที่เป็ นอยู่ (Market Approach) ราคาตามบัญชีของที่ดนิ ได้ ปรับให้ เป็ นไปตามราคาที่
ประเมินใหม่ และส่วนเกินทุนที่เกิดขึ ้น (สุทธิ จากภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี) จานวน 123 ล้ านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ
จานวน119.7ล้ านบาท) ได้ บนั ทึกเป็ นส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินซึง่ แสดงไว้ ในส่ว นของผู้ถือหุ้น
16.

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
พันบาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน
สุทธิ

1,939,378
1,939,378

8
1,234,285
1,234,293

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริ ษัทมีวงเงินสินเชื่อระยะสันเพื
้ ่อการค้ าจากสถาบันการเงินตามสัญญาเงินกู้ยืมในวงเงิน
สูงสุดรวม 4,720 ล้ านบาท และ 4,320 ล้ านบาท ตามลาดับ วงเงินสินเชื่อเพื่อการค้ าดังกล่าวประกอบด้ วย เงินเบิกเกินบัญชี
เลตเตอร์ ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีท ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน การขายลดตัว๋ เงิน แพคกิง้ เครดิต และหนังสือค ้าประกันธนาคารโดยวงเงิน
สินเชื่อดังกล่าวมีอตั ราดอกเบี ้ย MOR ต่อปี สาหรับเงินเบิกเกินบัญชี และวงเงินสินเชื่ออื่นมีอตั ราดอกเบี ้ยตังแต่
้ ร้อยละ 1.09 ต่อปี
ถึงร้ อยละ 3.80 ต่อปี และร้ อยละ 1.70 ต่อปี ถึงร้ อยละ 4.35 ต่อปี ตามลาดับ และมีกาหนดชาระระหว่าง 1 ถึง 6 เดือน
วงเงินสินเชื่อระยะสันจากสถาบั
้
นการเงินดังกล่าว ค ้าประกันโดยการจดจานอง ที่ดิน สิง่ ปลูกสร้ างบนที่ดิน เครื่ องจักร เครื่ องจักร
ระหว่างติดตัง้ และเงิ นฝากประจาของทัง้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยแห่งหนึ่ งเป็ นหลักทรั พย์คา้ ประกัน (หมายเหตุประกอบงบการเงิ น
ข้ อ15)
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17.

เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ่ ืน
พันบาท
งบการเงินรวม
2557

เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
เจ้ าหนี ้การค้ า
เจ้ าหนี ้อื่น
รวม
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น - กิจการอื่น
เจ้ าหนี ้การค้ า
เจ้ าหนี ้อื่น
รวม
18.

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

2556
651
3
654

267,963
49,601
317,564

6,113
6,113

651
490
1,141

6,306
687
6,993

80,497
72,221
152,718

267,358
45,605
312,963

79,900
65,933
145,833

-

หนีส้ ินภายใต้ สัญญาเช่ าทางการเงิน

หนี ้สินภายใต้ สญ
ั ญาเช่าทางการเงิน
หัก ดอกเบี ้ยจ่ายรอตัดบัญชี
สุทธิ
หัก ส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึง่ ปี
สุทธิ
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พันบาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
2,880
1,576
(152)
(120)
2,728
1,456
(1,477)
(1,016)
1,251
440
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริ ษัทมีหนี ้สินภายใต้ สญ
ั ญาเช่าทางการเงิน โดยมีรายละเอียดของจานวนเงินที่ต้องจ่ายชาระ
ดังนี ้
พันบาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
มูลค่าปั จจุบนั
ผลรวมของ
มูลค่าปั จจุบนั
ผลรวมของ
ของจานวนเงิน
จานวนเงินขัน้ ดอกเบี ้ยจ่าย ของจานวนเงิน จานวนเงินขัน้ ดอกเบี ้ยจ่าย ขันต
้ ่าที่ต้อง
ต่าที่ต้องจ่าย รอตัดบัญชี ขันต
้ ่าที่ต้องจ่าย ต่าที่ต้องจ่าย รอตัดบัญชี
จ่าย
ถึงกาหนดชาระภายในหนึง่ ปี
1,590
113
1,477
1,103
87
1,016
ถึงกาหนดชาระเกินหนึง่ ปี
แต่ไม่เกินห้ าปี
1,290
39
1,251
473
33
440
รวม
2,880
152
2,728
1,576
120
1,456
19.

ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดงั ต่อไปนี ้
พันบาท
งบการเงินรวม
2557
2556
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน
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4,393

4,735

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
3,321

3,663
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การเปลีย่ นแปลงในมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์สาหรับ ปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556
ดังนี ้
พันบาท

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 1 มกราคม
ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ
ต้ นทุนบริ การปั จจุบนั และดอกเบี ้ย
กาไรจากการประมาณตามหลักการคณิตศาสตร์
ประกันภัยที่รับรู้ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม
2557
2556
4,735
4,288
621
447
(963)
4,393

4,735

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
3,663
3,256
621
407
(963)
3,321

3,663

ค่าใช้ จ่ายที่รับรู้ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดงั ต่อไปนี ้
พันบาท
งบการเงินรวม
2557
2556
477
360
144
87
621
447

ต้ นทุนบริ การปั จจุบนั
ดอกเบี ้ยจากภาระผูกพัน
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
477
330
144
77
621
407

1ม
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ค่าใช้ จ่ายที่รับรู้ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จข้ างต้ น สาหรับงวดปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 แสดงรวมในรายการ
ดังต่อไปนี ้
พันบาท
งบการเงินรวม
2557
2556
281
101
113
74
44
133
39
52
477
360

ต้ นทุนขายและบริ การ
ค่าใช้ จา่ ยในการขาย
ค่าใช้ จา่ ยในการบริ หาร
ค่1มาตอบแทนผู้บริ หาร
ทังหมด
้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
281
71
113
74
44
133
39
52
477
330

ข้ อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ ประกันภัย ณ วันที่รายงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556มี
ดังต่อไปนี ้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตราคิดลด
อัตราการเพิ่มขึ ้นของ
เงินเดือน
อัตราการหมุนเวียน
พนักงาน
อัตราการมรณะ
20.

2557
ร้ อยละ 4.52ต่อปี สาหรับพนักงานรายเดือน และ
ร้ อยละ 4.52 ต่อปี สาหรับพนักงานรายวัน
ร้ อยละ 5.04ต่อปี สาหรับพนักงานรายเดือน และ
ร้ อยละ 3.45ต่อปี สาหรับพนักงานรายวัน
ตามอายุพนักงานตังแต่
้ ร้อยละ 0 ถึง50สาหรับ
ตามอายุพนักงานตังแต่
้ ร้อยละ
ถึง62สาหรัอบน
พนัก0งานรายเดื
อัตราตามตารางมรณะไทยปี 2551แยกเกณฑ์
เพศน
พนักงานรายวั
ชายและหญิง

2556
ร้ อยละ 4.17 ต่อปี สาหรับพนักงานรายเดือน และ
ร้ อยละ 4.20 ต่อปี สาหรับพนักงานรายวัน
ร้ อยละ 4.39 ต่อปี สาหรับพนักงานรายเดือน และ
ร้ อยละ 3.43 ต่อปี สาหรับพนักงานรายวัน
ตามอายุพนักงานตังแต่
้ ร้อยละ 0 ถึง50สาหรับ
ตามอายุพนักงานตังแต่
้ ร้อยละพนั0 กถึงานรายเดื
ง 78 สาหรัอบน
อัตราตามตารางมรณะไทยปี 2540พนั
แยกเกณฑ์
เพศน
กงานรายวั
ชายและหญิง

ทุนเรือนหุ้น

ใบสาคัญแสดงสิทธิซื ้อหุ้นสามัญ
ตามรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2549 และวันที่ 24 พฤศจิกายน 2549 ผู้ถือหุ้นได้ มีมติอนุมตั ิให้
บริ ษัทจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ (“AMC-W1”) ดังนี ้
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ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัททีจ่ ดั สรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัท (“AMC-W1”)
ประเภทของใบสาคัญแสดงสิทธิ
: ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ ครัง้ ที่ 1 ที่จดั สรรให้ แก่ผ้ ถู ือ
หุ้นสามัญเดิมของบริษัท(“ใบสาคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1” หรื อ “AMC-W1”)
จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย : 50,000,000 หน่วย
อายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ
: 7 ปี นับตังแต่
้ วนั ที่ออกและเสนอขาย และครัง้ สุดท้ ายวันที่ 7 มีนาคม 2557
โดยกาหนดระยะเวลาการใช้ สทิ ธิได้ ทกุ วันทาการสุดท้ ายของเดือนมีนาคม
และเดือนกันยายน
วันที่ออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ
: วันที่ 28กันยายน 2550
อัตราการใช้ สทิ ธิ
: ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่
ราคาการใช้ สทิ ธิ
: ราคาการใช้ สทิ ธิของใบสาคัญแสดงสิทธิจะเท่ากับ 3.00บาทต่อหุ้น
(มูลค่าทีต่ ราไว้ ห้ นุ ละ 1.00บาท)
ในระหว่างปี 2557 ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทได้ ขอใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ จานวน 159,012
หน่วย ซื ้อหุ้นสามัญจานวน 159,012 หุ้น ในราคาหุ้นละ 3 บาทรวมเป็ นเงิน 477,036 บาท ทาให้ ทนุ ชาระแล้ วของบริ ษัทเพิ่มจาก
จ านวน 479,937,265 บาท เป็ นจ านวน 480,096,277 บาทและส่ ว นเกิ น มู ล ค่ า หุ้ นสามั ญ ของบริ ษั ท เพิ่ ม จากจ านวน
297,427,100 บาท เป็ นจานวน 297,745,124 บาท ซึง่ บริ ษัทได้ จดทะเบียนเปลีย่ นแปลงทุนชาระแล้ วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า
กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2557
ณ วันที่ 7 มีนาคม 2557 และวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ใบสาคัญแสดงสิทธิจะซื ้อหุ้นสามัญได้ มีการใช้ สิทธิ ทงสิ
ั ้ ้น 10,177,306
หน่วย และจานวน 10,018,294หน่วย ตามลาดับ
การออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิของบริษัท มีรายละเอียดดังนี ้
ประเภทของ
ใบสาคัญ
แสดงสิทธิ

วันที่ออกและ
เสนอขาย
ใบสาคัญแสดงสิทธิ

AMC-W1

28 กันยายน 2550

21.

อัตราการใช้ สทิ ธิ
ราคาใช้ สทิ ธิ ใบสาคัญแสดง
(บาทต่อหุ้น) สิทธิตอ่ หุ้นสามัญ
3.00

1:1

จานวนหุ้นที่
ถูกใช้ สทิ ธิ
(หุ้น)

จานวนหุ้น
คงเหลือเพื่อรองรับ
การใช้ สทิ ธิ (หุ้น)

10,177,306

39,822,694

วันสุดท้ าย
ในการใช้ สทิ ธิ
7 มีนาคม 2557

การจัดสรรสารองตามกฎหมายและเงินปั นผลจ่ าย

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริ ษัทจะต้ องจัดสรรทุนสารอง (“สารองตาม
กฎหมาย”) อย่างน้ อยร้ อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าสารองดังกล่าวมีจานวนไม่
น้ อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสารองนี ้จะนาไปจ่ายเป็ นเงินปั นผลไม่ได้
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ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 ได้ มีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2555 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัท
โดยกาหนดจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นจานวน 479.9 ล้ านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท เป็ นจานวนรวมทังสิ
้ ้น 86.4 ล้ านบาท บริ ษัทได้
จ่ายเงินปั นผลดังกล่าวแล้ ว เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 นอกจากนี ้ที่ประชุมได้ มีมติอนุมตั ิจดั สรรสารองตามกฎหมายร้ อยละ
5 ของกาไรสุทธิประจาปี 2555 จานวน 8.3 ล้ านบาท
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้ มีมติอนุมตั ิให้ จ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานสาหรับปี 2556
ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท จานวน 480,096,277 หุ้น คิดเป็ นจานวนเงิน 86.4 ล้ านบาทและจัดสรรกาไรเป็ นสารองตามกฎหมาย
จานวนเงิน 2.9ล้ านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 สารองตามกฎหมายมีจานวน 55 ล้ านบาท
22.

กองทุนสารองเลีย้ งชีพ

บริ ษัท ได้ จ ัดตั ้งเงิน กองทุนสารองเลี ้ยงชีพ พนัก งานตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ตาม
ระเบียบกองทุน บริ ษัทและพนักงานต้ องจ่ายเงินสมทบและเงินสะสมเข้ ากองทุนนี ้เป็ นร้ อยละ 2 ของเงินเดือนพนักงานด้ ว ย
จานวนที่เท่ากัน บริ ษัทได้ แต่งตังผู
้ ้ จัดการกองทุน เพื่อบริ หารกองทุนให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดของกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ.
2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ พ.ศ. 2530
บริ ษัทจ่ายเงินสมทบเข้ ากองทุนสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดงั นี ้
พันบาท

เงินสมทบกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
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งบการเงินรวม
2557
2556
362
496

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
354
485
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23.

ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ

ค่าใช้ จา่ ยที่สาคัญสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ซึง่ จาแนกตามลักษณะได้ ดงั นี ้
พันบาท
งบการเงินรวม
2557
2556
การเปลีย่ นแปลงในสินค้ าสาเร็จรูปและงานระหว่างทา
(13,570)
(4,201)
ซื ้อสินค้ าสาเร็ จรูป
118,460
123,431
วัตถุดิบและวัสดุสิ ้นเปลืองใช้ ไป
4,255,538
4,679,616
ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่าย
103,789
99,968
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้ าคงเหลือ
102,073
396
ค่าใช้ จา่ ยเกี่ยวกับพนักงาน
91,345
94,571
ค่าขนส่งและจัดจาหน่าย
52,326
61,560
ค่าสาธาณูปโภค
30,074
29,028
หนี ้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี ้การค้ า (กลับรายการ)
6,543
(10,216)
ค่าตอบแทนผู้บริ หาร
8,841
10,010
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
40,029
ขาดทุนจากการปรับโครงสร้ างหนี ้ – เงินทดรองจ่ายค่าสินค้ า
31,995
ค่านายหน้ าขายค่าโฆษณาและส่งเสริ มการขาย
4,545
5,480
ต้ นทุนจ้ างผลิตภายนอก
4,540
3,715
ต้ นทุนทางการเงิน
39,838
35,983
ค่าใช้ จา่ ยอื่น ๆ
40,532
32,077
รวม
4,844,763
5,233,553
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
(13,570)
(4,201)
125,570
129,559
4,255,538
4,679,616
100,411
96,478
101,630
89,258
92,647
52,326
61,560
26,970
25,714
8,343
(8,213)
8,841
10,010
40,029
31,995
5,480
4,545
4,540
3,715
35,959
39,806
27,812
38,664
4,842,551
5,228,481
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24.

ภาษีเงินได้

ค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดงั นี ้
พันบาท
งบการเงินรวม
2557
2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

ภาษี เงินได้ ปัจจุบนั :
ค่าใช้ จา่ ยภาษี เงินได้ ของปี ปัจจุบนั
(22,196)
(46,547)
(22,196)
ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี:
รายได้ ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้ องกับ
ผลแตกต่างชัว่ คราวที่รับรู้เมื่อเริ่ มแรกและที่กลับรายการ
22,776
5,137
22,776
ค่าใช้ จา่ ยภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีที่เกิดจากการ
ลดอัตราภาษี เงินได้
(4,054)
รายได้ (ค่าใช้ จา่ ย) ภาษีเงินได้ ที่แสดงอยูใ่ นงบกาไรขาดทุน
580
(45,464)
580
เบ็ดเสร็ จ
การกระทบยอดระหว่างอัตราภาษี ที่แท้ จริ งสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 สามารถแสดงได้ ดงั นี ้

(46,547)

5,137
(4,054)
(45,464)

พันบาท
งบการเงินรวม
2557
อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
กาไร (ขาดทุน) ทางภาษี ก่อนภาษี เงินได้
กาไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษี เงินได้ คณ
ู อัตราภาษี
ผลกระทบทางภาษี ของรายได้ ที่ได้ รับการยกเว้ นและ
ค่าใช้ จ่ายที่ไม่สามารถนาหักในการคานวณกาไรทางภาษี
ค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีที่เกิดจากการลดอัตรา
ภาษี
และผลแตกต่างชัว่ คราวที่รับรู้และกลับรายการ
รายได้ (ค่าใช้ จ่าย) ภาษี เงินได้
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20

3

2556
จานวนเงิน
(17,920)
3,584

อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
20

จานวนเงิน
211,998
(42,400)

(25,780)

(4,147)

22,776
580

1,083
(45,464)

21
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พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
กาไร (ขาดทุน) ทางภาษี ก่อนภาษี เงินได้
กาไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษี เงินได้ คณ
ู อัตราภาษี
ผลกระทบทางภาษี ของรายได้ ที่ได้ รับการยกเว้ นและ
ค่าใช้ จ่ายที่ไม่สามารถนาหักในการคานวณกาไรทางภาษี
ค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีที่เกิดจากการลดอัตรา
ภาษี
และผลแตกต่างชัว่ คราวที่รับรู้และกลับรายการ
รายได้ (ค่าใช้ จ่าย) ภาษี เงินได้

20

7

2556
จานวนเงิน
(8,892)
1,778

อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
20

จานวนเงิน
206,860
(41,372)

(23,974)

(5,175)

22,776
580

1,083
(45,464)

22

สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีและหนี ้สินภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีสามารถหักหลบได้ เมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่จะ
นาสินทรัพย์ภาษี เงินได้ ของงวดปั จจุบนั มาหักกลบกับหนี ้สินภาษี เงินได้ ของงวดปั จจุบนั และภาษี เงินได้ นี ้ประเมินโดยหน่วยงาน
จัดเก็บภาษี หน่วยงานเดียวกัน
สินทรัพย์(หนี ้สิน)ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดงั นี ้
พันบาท
สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี
หนี ้สินภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี
สุทธิ
รวม

งบการเงินรวม
2557
2556
31,639
27,121
(3,518)
(2,666)
28,121
24,455
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
31,639
31,639

27,121
27,121
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ส่วนประกอบของสินทรัพย์ (หนี ้สิน) ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ประกอบด้ วยรายการ
ดังต่อไปนี ้
พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
2557
2556
สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี ้การค้ า
16,979
15,310
16,979
15,310
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้ าคงเหลือ
24,826
4,500
24,826
4,500
การปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
15,297
16,997
15,297
16,997
ค่าเผื่อการด้ อยค่าเงินลงทุนในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วม
3,137
3,120
3,137
3,120
ค่าเผื่อการด้ อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ได้ ใช้ ดาเนินงาน
640
640
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
664
733
664
733
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
(29,904)
(13,539)
(29,904)
(13,539)
รวม
31,639
27,121
31,639
27,121
หนี ้สินภาษี เงินได้ รอตัดบัญชี
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
(3,518)
(2,666)
สุทธิ
28,121
24,455
31,639
27,121
จานวนเงินภาษี เงินได้ ที่เกี่ยวข้ องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
และ 2556 สรุปได้ ดงั นี ้
พันบาท
งบการเงินรวม
2557
2556
ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้ องกับ
ก าไรจากการประมาณการตามหลั ก คณิ ต ศาสตร์
ประกันภัยสาหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
กาไรการปรั บมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์
เผื่อขาย
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

(193)

-

(193)

-

1,700
(17,217)
(15,710)

-

1,700
(16,366)
(14,859)

-
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25.

กาไรต่ อหุ้น

กาไรต่ อหุ้นขัน้ พืน้ ฐาน
กาไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐานสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 คานวณจากกาไรสาหรับปี ที่เป็ นส่วนของผู้ถือหุ้นของ
บริ ษัทใหญ่และจานวนหุ้นสามัญที่ออกจาหน่ายแล้ วระหว่างปี โดยแสดงการคานวณดังนี ้
พันบาท/พันหุ้น
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
2557
2556
กาไรสุทธิที่เป็ นของผู้ถือหุ้นสามัญ
165,053
(17,535)
(8,312)
161,396
จานวนหุ้นสามัญถัวเฉลีย่ ถ่วงน ้าหนัก
กาไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐาน (บาทต่อหุ้น)
26.

480,070
(0.0365)

479,937
0.3439

480,070
(0.0173)

479,937
0.3363

ส่ วนงานดาเนินงาน

ข้ อมูลส่วนงานดาเนินงานที่นาเสนอนี ้สอดคล้ องกับรายงานภายในของบริ ษัทที่ผ้ มู ีอานาจตัดสินใจสูงสุดด้ านการดาเนินงานได้ รับ
และสอบทานอย่างสม่าเสมอเพื่อใช้ ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้ กบั ส่วนงานและประเมินผลการดาเนินงานของ
ส่วนงาน
ส่ วนงานที่รายงาน
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยดาเนินธุรกิจภายใต้ สว่ นงานดาเนินงานจานวน 2 ส่วนงาน ดังนี ้
1. การผลิตและจาหน่ายเหล็ก แปรรู ป และบริ ก ารตัด และแปลงสภาพเหล็ก (บริ ษัท เอเซีย เมทัล จ า กัด (มหาชน) และ
บริ ษัท เอส ที ซี สตีล จากัด)
2. การบริ การประกอบติดตังโครงสร้
้
างเหล็ก และก่อสร้ างโรงงาน (บริ ษัท เอเซียเมทัลแฟบบริ เคชัน่ จากัด)
อย่างไรก็ตาม บริ ษัท เอเชีย เมทัลแฟบบริ เคชัน่ จากัด ได้ หยุดดาเนินธุรกิจและได้ ยกเลิกส่วนงานบริ การประกอบติดตังโครงสร้
้
าง
เหล็กและก่อสร้ างโรงงานแล้ วตังแต่
้ ปี 2554 จึงไม่ได้ มีการเสนอข้ อมูลทางการเงินจาแนกตามส่วนงานดาเนินงานในงบการเงินนี ้
ข้ อมูลเกี่ยวกับภูมิศาสตร์
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยดาเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์ เดียวคือในประเทศไทย จึงไม่ได้ มีการเสนอข้ อมูลทางการเงินจาแนก
ตามส่วนงานทางภูมิศาสตร์ ในงบการเงินนี ้
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ลูกค้ ารายใหญ่
สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ไม่มีลกู ค้ ารายใหญ่จากยอดรายได้ รวมของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย (2556 : รายได้ จาก
ลูกค้ ารายใหญ่ 1 ราย จากส่วนงานธุรกิจการผลิตและจาหน่ายเหล็กแปรรูป และบริ การตัดและแปลงสภาพเหล็ก จานวนเงิน 601.9
ล้ านบาท จากยอดรายได้ รวมของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย)
27. เครื่องมือทางการเงิน
ก) นโยบายการบริ หารความเสีย่ งทางการเงิน
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีความเสีย่ งจากความผันผวนของอัตราดอกเบี ้ย ความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลี่ยนและความเสี่ยงด้ านการ
ให้ สนิ เชื่อ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยจะพิจารณาเลือกใช้ เครื่ องมือและอนุพนั ธ์ ทางการเงินเพื่อบริ หารความเสี่ยงดังกล่าวตามความ
เหมาะสม
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยไม่มีนโยบายประกอบธุรกรรมตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงินเพื่อการเก็งกาไรหรื อเพื่อการค้ า
ข) ความเสีย่ งจากอัตราดอกเบี ้ย
ความเสีย่ งจากอัตราดอกเบี ้ยเกิดจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราดอกเบี ้ยในตลาดอันจะมีผลต่อดอกเบี ้ยสุทธิ บริ ษัทบริ หารความ
เสีย่ งด้ านอัตราดอกเบี ้ยอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน และหนี ้สินภายใต้ สญ
ั ญา
เช่าการเงิน โดยการกู้ยืมมีทงอั
ั ้ ตราดอกเบี ้ยคงที่และอัตราดอกเบี ้ยลอยตัวตามความเหมาะสมของตลาด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 สินทรัพย์และหนี ้สินทางการเงินที่สาคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี ้ย และ
สาหรับสินทรัพย์และหนี ้สินทางการเงินที่มีอตั ราดอกเบี ้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกาหนดหรื อวันที่มีการกาหนดอัตรา
ดอกเบี ้ยใหม่ (หากวันที่มีการกาหนดอัตราดอกเบี ้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ ดงั นี ้
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ล้ านบาท
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
อัตรา
ดอกเบี ้ย
คงที่
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน
สด
เงินลงทุนชัว่ คราว
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค ้า
ประกัน
รวม
หนี ้สินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมื
ระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน
หนี ้สินภายใต้ สญ
ั ญาเช่าการเงิน
รวม

อัตราดอกเบี ้ยปรับขึ ้นลงตามราคา
ตลาด
ภายใน 1 ปี
ภายใน 2-5ปี

-

ไม่มีอตั รา
ดอกเบี ้ย

-

-

0.1

-

(ร้ อยละต่อปี )
0.25-0.375

120.8
0.1

-

149.3

รวม

21.2

99.6
149.3

อัตราดอกเบี ้ย
ที่แท้ จริ ง

1.5-2.0

149.3
99.6

-

1,939.4
1.5
1,940.9

-
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1.3
1.3

-

270.2

1,939.4
2.8
1,942.2

1.1-3.8
1.39-4.84
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ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
อัตรา
ดอกเบี ้ย
คงที่
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน
สด
เงินลงทุนชัว่ คราว
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค ้า
ประกัน
รวม
หนี ้สินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมื
ระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน
หนี ้สินภายใต้ สญ
ั ญาเช่าการเงิน
รวม

อัตราดอกเบี ้ยปรับขึ ้นลงตามราคา
ตลาด
ภายใน 1 ปี
ภายใน 2-5ปี

-

ไม่มีอตั รา
ดอกเบี ้ย

-

-

0.1

-

(ร้ อยละต่อปี )
0.25-0.375

112.2
0.1

-

149.3

รวม

21.2

91.0
149.3

อัตราดอกเบี ้ย
ที่แท้ จริ ง

1.5-2.0

149.3
91.0

-

1,939.4
1.5
1,940.9

-
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1.3
1.3

-

261.6

1,939.4
2.8
1,942.2

1.1-3.8
1.39-4.84
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ล้ านบาท
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
อัตรา
ดอกเบี ้ย
คงที่
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค ้า
ประกัน
รวม
หนี ้สินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมื ระยะ
สันจากสถาบั
้
นการเงิน
หนี ้สินภายใต้ สญ
ั ญาเช่าการเงิน
รวม

-

อัตราดอกเบี ้ยปรับขึ ้นลงตามราคา
ตลาด
ภายใน 1 ปี
ภายใน 2-5ปี
41.4
-

87.5

-

ไม่มีอตั รา
ดอกเบี ้ย
10.2
0.1

-

51.6
0.1

(ร้ อยละต่อปี )
0.125-0.50
1.5-2.0

87.6

41.5

-

1,210.4
1.0
1,211.4

-
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รวม

-

0.1
87.5

อัตราดอกเบี ้ย
ที่แท้ จริ ง

10.3

0.4
0.4

-

139.3

1,210.4
1.4
1,211.8

1.10-3.45
3.20-4.84
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ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
อัตรา
ดอกเบี ้ย
คงที่
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค ้าประกัน
รวม
หนี ้สินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมื ระยะ
สันจากสถาบั
้
นการเงิน
หนี ้สินภายใต้ สญ
ั ญาเช่าการเงิน
รวม

-

31.6
87.5
87.5

-

อัตราดอกเบี ้ยปรับขึ ้นลงตามราคา
ตลาด
ภายใน 1 ปี
ภายใน 2-5ปี

0.1
31.7

1,210.4
1.0
1,211.4

-

ไม่มีอตั รา
ดอกเบี ้ย
10.2
0.1
10.3

0.4
0.4

อัตราดอกเบี ้ย
ที่แท้ จริ ง

-

รวม

(ร้ อยละต่อปี )

41.8
0.1
87.6
129.5

0.125-0.50
1.5-2.0

1,210.4
1.4
1,211.8

1.10-3.45
3.20-4.84

ค) ความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากยอดซื ้อบางส่วนเป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ การซื ้อและการ
นาเข้ าวัตถุดิบและสินค้ าบางส่วนจะต้ องจ่ายชาระเป็ นเงินดอลลาร์ สหรัฐและยูโร สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557บริ ษัทมี
ยอดซื ้อที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศมีมลู ค่าคิดเป็ นเงินบาทประมาณ 2,087ล้ านบาท บริ ษัทพิจารณาป้องกันความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลีย่ นโดยการซื ้อสัญญาอัตราแลกเปลีย่ นล่วงหน้ าตามความเหมาะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษัทมีหนี ้สินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศจานวน8 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐและ 7.4 ล้ านยูโร ซึ่งได้ ทาสัญญา
ป้องกันความเสีย่ งไว้ แล้ ว (31 ธันวาคม 2556: 8.1 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ) (หมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 8)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษัทมีหนี ้สินทางการเงินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศที่ไม่ได้ ทาการป้องกันความเสีย่ งจานวน 4.7 ล้ าน
ดอลลาร์ สหรัฐและ 5.4 ล้ านยูโร (31 ธันวาคม 2556: 9.7 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ)
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ง) ความเสีย่ งด้ านการให้ สนิ เชื่อ
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีความเสี่ยงด้ านการให้ สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกค้ า อย่างไรก็ตามเนื่องจาก บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีฐาน
ของลูกค้ า ที่ หลากหลายและมี จ านวนมากราย ดัง นัน้ บริ ษัท และบริ ษั ทย่อ ยจึ งไม่ค าดว่า จะได้ รับ ความเสีย หายอย่า งเป็ น
สาระสาคัญ จากการเก็ บ หนี จ้ ากลูก หนี เ้ หล่า นัน้ บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่อ ยได้ ป ระมาณค่า เผื่ อ หนี ส้ งสัย จะสูญ โดยอาศัย การ
ประเมินผลของฝ่ ายบริ หารเกี่ยวกับความสามารถในการจ่ายชาระหนี ้ของลูกหนี ้ที่คงค้ างอยู่ ณ วันสิ ้นปี
จ) มูลค่ายุติธรรม
ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี ้สินทางการเงิน อันได้ แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น เงินให้ ก้ ยู ืมและเงินกู้ยืมมีมลู ค่าใกล้ เคียงกับมูลค่ายุติธรรม
28.

การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการทุนที่สาคัญของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย คือ การจัดให้ มีซงึ่ โครงสร้ างทางการเงินที่เหมาะสมและ
การดารงไว้ ซงึ่ ความสามารถในการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีอตั ราส่วนหนี ้สินต่อทุนเท่ากับ 1.31:1 และ 0.79:1 ตามลาดับ และ
บริ ษัทมีอตั ราส่วนหนี ้สินต่อทุนเท่ากับ 1.30:1และ 0.79:1 ตามลาดับ
29.

ภาระผูกพันและหนีส้ ินที่อาจเกิดขึน้

ก) ภาระผูกพันตามรายจ่ายฝ่ ายทุน
-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษัทมีภาระผูกพันในการซือ้ เครื่ องจักรและสัญญาก่อสร้ างจานวน 4.6 ล้ านบาท และ 0.5 ล้ าน
เหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐ และวันที่ 31 ธันวาคม 2556 จานวน 4.9 ล้ านบาท และ 0.6 ล้ านเหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐ

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ2556 บริ ษัทมีภาระผูกพันเพื่อจ่ายพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จานวน 0.4 ล้ านบาท
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ค) สัญญาเช่าและสัญญาบริ การ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริ ษัทมีสญ
ั ญาเช่าอาคารสานักงาน โดยมีภาระผูกพันตามสัญญาที่จะต้ องจ่ายใน
อนาคต ดังนี ้
ล้ านบาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
2.4
2.4
1.6
3.9
4.0
6.3

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

ภาระผูกพันจากการลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริ ษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับการชาระเงินลงทุนในบริ ษัท เอเซียเมทัลแฟบบริ เคชั่น
จากัด ส่วนที่ยงั ไม่เรี ยกชาระอีกร้ อยละ 50คิดเป็ นเงิน 11ล้ านบาท

จ)

ภาระผูกพันตามเลตเตอร์ ออฟเครดิต
บริ ษัทมีภาระผูกพันจากการเปิ ดเลตเตอร์ ออฟเครดิต เพื่อสัง่ ซื ้อสินค้ า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จานวน 7.8 ล้ านเหรี ยญ
ดอลลาร์ สหรัฐ และ 23.1 ล้ านเหรี ยญยูโร และวันที่ 31 ธันวาคม 2556 จานวน 7.8 ล้ านเหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐ

ฉ) หนังสือค ้าประกันที่ออกโดยธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และวันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีหนี ้สินที่อาจเกิดขึ ้นจากหนังสือค ้าประกันที่ออก
โดยธนาคาร เพื่อคา้ ประกันการจ่ายชาระค่าใช้ ไฟฟ้า และระบบสาธารณูปโภคเป็ นจานวน 7.8 ล้ านบาท และ 7.9 ล้ านบาท
ตามลาดับ (งบเฉพาะกิจการ: จานวน 6.9 ล้ านบาท และ 7 ล้ านบาท ตามลาดับ)
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30.

การจัดประเภทรายการใหม่

รายการบัญชีบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556และวันที่ 1 มกราคม 2556ได้ ถกู จัดประเภทบัญชีใหม่
เพื่อให้ สอดคล้ องกับการแสดงรายการในงบการเงินสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยมีการจัดประเภทบัญชีใหม่ดงั ต่อไปนี ้
พันบาท
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2556
ก่อนจัด
จัดประเภท
หลังจัด
ประเภทใหม่
ใหม่
ประเภทใหม่
งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี
หนี ้สินภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี

40,660
(16,205)

(13,539)
13,539

27,121
(2,666)

1 มกราคม 2556
ก่อนจัด
จัดประเภท
หลังจัด
ประเภทใหม่
ใหม่
ประเภทใหม่
31,078
(18,636)

(15,570)
15,570

15,508
(3,066)

พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2556
ก่อนจัด
จัดประเภท
หลังจัด
ประเภทใหม่
ใหม่
ประเภทใหม่
งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี
หนี ้สินภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี

40,660
(13,539)

(13,539)
13,539
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27,121
-

1 มกราคม 2556
ก่อนจัด
จัดประเภท
หลังจัด
ประเภทใหม่
ใหม่
ประเภทใหม่
31,078
(15,570)

(15,570)
15,570

15,508
-

หน้ า 117

ร า ย ง า น ป ร ะ จา ปี 2 5 5 7

หน้ า 118

