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สารจากคณะกรรมการบรษิทั 

 

เรยีน ทา่นผูถ้อืหุน้ 

 ในปี  2559 บรษัิทและบรษัิทยอ่ยสามารถท าก าไรในรอบปี เทา่กับ 349.30 ลา้นบาท นับเป็นยอดสงูทีส่ดุ

ในรอบ 10 ปีทีผ่่านมา  ประกอบกับบรษัิทยังคงมปีรมิาณการขายเหล็กในเหล็กรูปพรรณสงูทีส่ดุในรอบ 10 ปีดว้ย

เชน่กัน สง่ผลใหเ้ห็นว่าจากการทีบ่รษัิทมนีโยบายทางการตลาดในการขยายสว่นแบ่งตลาดในเหล็กรูปพรรณนัน้

เป็นไปตามนโยบายที่ไดว้างไว ้อีกทั ้งบริษัทยังเขา้ร่วมลงทุนเพื่อผลิตเหล็กมว้นรีดรอ้นหนา้แคบ ที่นิคม

อตุสาหกรรมอมตะซติี ้(ระยอง) ท าใหท้างบรษัิทสามารถจัดการวตัถดุบิไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

แมใ้นปีทีผ่่านมามีหลายปัจจัยทีส่ง่ผลกระทบต่อการด าเนินกจิการของบรษัิท อาทเิชน่ปรมิาณการผลติ

สว่นเกนิในตลาดโลกทีส่ง่ผลใหร้าคาสนิคา้ในตลาดโลกมทีศิทางออ่นตวัลง และภาวะการชะลอตัวลงของเศรษฐกจิ

ไทย ก็ไดส้ง่ผลกระทบตอ่การบรโิภคเหล็กอยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ด ้

อย่างไรก็ตามในปี 2560 บรษัิทยังคงมุ่งมั่นด าเนินงานตามแผนนโยบายการตลาดทีไ่ดว้างไวแ้ละยังคง

พัฒนา ปรับปรุงประสทิธภิาพในกระบวนการผลติและกระบวนการท างานใหด้ยีิง่ขึน้ เพื่อสรา้งมูลค่าใหแ้ก่องคก์ร

อยา่งสงูสดุ  

ในโอกาสนี้ ผมในนามของคณะกรรมการ ขอขอบคุณท่านผูถ้ือหุน้ ลูกคา้ พันธมติรทางการคา้ สถาบัน

การเงนิทัง้ในประเทศ และต่างประเทศ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และทุกภาคส่วนทีเ่กีย่วขอ้งทีไ่ดใ้หก้าร

สนับสนุนการด าเนินงานของบริษัทฯดว้ยดเีสมอมา ขอขอบคุณผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษัทฯทุกท่านทีไ่ด ้

ร่วมมอืและร่วมใจปฏบิตัหินา้ทีด่ว้ยความรับผดิชอบในทกุดา้น เพือ่สรา้งมลูคา่สว่นเพิม่ใหก้ับผูถ้อืหุน้ ผูม้สีว่นไดส้ว่น

เสยี และสงัคมโดยรวม และขอใหท้กุทา่นเชือ่มั่นวา่ บรษัิทฯจะมุ่งมั่นด าเนนิธุรกจิใหบ้ังเกดิผลประโยชน์สงูสดุ และ

พัฒนาองคก์รใหม้คีวามเจรญิกา้วหนา้อยา่งยั่งยนื และบรรลเุป้าหมายขององคก์ร 

 

      

   ขอแสดงความนบัถอื 

   

 

 

   

        (นายชูศกัดิ ์  ยงวงศไ์พบูลย)์ 

    กรรมการผูจ้ดัการ 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

ในรอบปีบัญช ี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏบิัตงิานอย่างเป็นอสิระและครบถว้นตามที่ไดรั้บ

มอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิทโดยไดป้ระชมุร่วมกับผูบ้รหิารผูส้อบบัญชแีละผูต้รวจสอบภายใน เพือ่ร่วมเสนอ

ขอ้มลูหารอื และ แลกเปลีย่นขอ้คดิเห็นในวาระทีเ่กีย่วขอ้งโดยคณะกรรมการตรวจสอบมฝ่ีายตรวจสอบภายในเป็น

เครือ่งมอืในการปฏบิัตภิารกจิตามกฎบัตรทีก่ าหนดไวโ้ดยขึน้ตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบท าใหป้ฏบิัตหินา้ทีไ่ด ้

อยา่งเป็นอสิระโปร่งใสตามหลกัธรรมาภบิาล เพือ่รักษาผลประโยชน์ของบรษัิทไดอ้ย่างถูกตอ้งและไม่มขีอ้จ ากัดใน

การเขา้ถงึขอ้มลูโดยมกีารจัดประชมุร่วมกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝ่ีายจัดการร่วมดว้ยจ านวน 5 ครัง้ ซึง่สาระส าคัญใน

การปฏบิตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบสรุปไดด้งันี้ 

รายงานทางการเงนิ ไดส้อบทานงบการเงนิรายไตรมาสและงบการเงนิประจ าปี 2559 และหารอืร่วมกับ

ผูส้อบบัญชพีรอ้มทัง้พิจารณาขอ้เสนอแนะดา้นระบบควบคุมภายในซึง่เห็นว่ารายงานทางการเงนิของบริษัทได ้

จัดท าขึน้อยา่งถกูตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานบญัชทีีรั่บรองทั่วไปและมกีารเปิดเผยขอ้มลูอย่างเพยีงพอ 

รายการทีเ่กีย่วโยงกนั สอบทานและใหค้วามเห็นตอ่รายการทีเ่กีย่วโยงกันหรอืรายการทีม่คีวามขัดแยง้

ทางผลประโยชนเ์พือ่ใหแ้น่ใจวา่การตกลงเขา้ท ารายการมคีวามเป็นธรรมและเพือ่ประโยชน์สงูสดุตอ่บรษัิทและผูถ้อื

หุน้ซึง่บรษัิทไดถ้อืปฏบิัตติามนโยบายการก ากับดูแลกจิการทีด่โีดยถอืความโปร่งใสและการเปิดเผยขอ้มูลอย่าง

เพยีงพอ 

การก ากบัดูแลกจิการทีด่  ีไดต้ดิตามการสือ่สารเผยแพร่จรรยาบรรณของพนักงานบริษัทก าหนดให ้

พนักงาน บรษัิททีเ่กีย่วขอ้งรายงานชือ่ผูท้ีเ่กีย่วโยงกัน, รายงานการถือครองหุน้บริษัทประจ าทุกไตรมาสทีอ่าจ

กอ่ใหเ้กดิความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ หรือรายการทีเ่กีย่วโยงกันใหค้ณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกครัง้ เพื่อ

น าเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิทในปี 2559 ไมพ่บรายการทีก่อ่ใหเ้กดิความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ 

ผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบ น าเสนอรายงานผลการปฏบิัตงิานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบต่อคณะกรรมการบรษัิททราบทุกครัง้ทีม่ีการประชุมคณะกรรมการบรษัิทโดยไดเ้สนอความเห็นและให ้

ขอ้เสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของฝ่ายบริหารซึง่ฝ่ายบริหารไดด้าเนินการปรับปรุงแกไ้ขตาม

ขอ้เสนอแนะอย่างเหมาะสม รวมทัง้พจิารณาผลการประเมนิการปฏบิัตงิานของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 

2559 โดยไดรั้บการประเมนิจากคณะกรรมการบรษัิท และน าผลการปฏบิตังิานนัน้มาพจิารณาปรับปรุงการปฏบิตังิาน 

ผูส้อบบญัช ีประเมนิความเป็นอสิระของผูส้อบบัญชแีละใหค้วามเห็นตอ่คา่ตอบแทนของผูส้อบบัญชเีพือ่

น าเสนอต่อคณะกรรมการบรษัิท เพื่อขออนุมัตทิีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 ใหแ้ต่งตัง้ผูส้อบบัญชจีาก

บรษัิท บพีีอาร์ ออดทิ แอนด ์แอดไวเซอรี่ จ ากัด เป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิทส าหรับปี 2560 จากกจิกรรมต่างๆ

ดังกล่าวขา้งตน้ตลอดปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าคณะกรรมการตลอดจนผูบ้ริหารของบริษัทฯถือ

นโยบายการก ากบัดแูลกจิการทีด่เีป็นส าคญัและยดึมั่นในจรยิธรรมธรุกจิโดยมคีวามมุ่งมั่นในการปฏบิัตหินา้ทีเ่พือ่ให ้

บรรลุเป้าหมายของบริษัทอย่างมีคุณภาพเยี่ยงมืออาชพีรวมทัง้พัฒนาระบบบริหารความเสีย่งทีส่ าคัญใหเ้กดิ

ประสทิธผิลสูงสุดและส่งเสริมระบบควบคุมภายในทีม่ีประสทิธผิลและเหมาะสมเพียงพอ รวมทัง้การตรวจสอบ

ภายในมีความเป็นอสิระและมีกระบวนการตรวจสอบทีส่อดคลอ้งกับมาตรฐานสากลการปฏิบัตงิานวชิาชพีการ

ตรวจสอบภายในและมกีารพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏบิตังิานตรวจสอบภายในใหด้ขี ึน้อย่างตอ่เนือ่ง 

 

 

 

นายพบิูลศกัดิ ์ อรรถบวรพศิาล 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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ขอ้มูลส าคญัทางการเงนิ 

ขอ้มูล ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 

   งบการเงนิโดยรวม 

 

(ลา้นบาท) 

 รายการ 2557 2558 2559 

สนิทรัพยห์มนุเวยีน 2,477.80 1,524.12 2,333.07 

ทีด่นิอาคารและอปุกรณ์ 1,154.33 1,126.23 1,061.31 

สนิทรัพยร์วม 4,025.68 2,977.10 3,733.21 

รวมหนีส้นิหมนุเวยีน 2,272.81 1,440.55 1,838.56 

หนีส้นิรวม 2,281.97 1,449.92 1,855.94 

จ านวนหุน้สามัญ 480.10 480.10 480.10 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 1,743.71 1,527.17 1,877.26 

หนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 4,025.68 2,977.10 3,733.21 

รายได ้ 4,781.88 4,248.68 5,108.60 

ตน้ทนุขาย 4,650.23 4,174.72 4,477.36 

ก าไรขัน้ตน้ 131.65 73.96 631.24 

คา่ใชจ้่ายขาย 69.23 75.86 71.23 

คา่ใชจ้่ายบรหิาร 85.47 148.33 142.94 

รายไดอ้ืน่ 38.63 12.56 9.39 

ก าไรจากการด าเนนิงาน 21.92 (197.76) 426.46 

ดอกเบีย้จ่าย 39.84 38.05 25.47 

ภาษีจา่ย (0.58) 6.56 50.08 

ก าไรสทุธ ิ (17.34) (242.37) 349.30 
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ขอ้มูลท ัว่ไปของบรษิทั 

บรษิทั เอเซยี เมทลั จ ากดั (มหาชน) 

 

ชือ่ยอ่หลกัทรพัย ์ :  AMC 

เลขทะเบยีนบรษิทั :  0107547000176 

ประเภทธุรกจิ :  
ผลติและจ าหน่ายเหล็กโครงสรา้งรูปพรรณ เชน่ ทอ่เหล็กและ
โครงสรา้งรูปตัวซทีีใ่ชใ้นอตุสาหกรรมตา่งๆ 

  
ศนูยบ์รกิารเหล็ก 

ทนุจดทะเบยีน :  549.97 ลา้นบาท 

ทนุจดทะเบยีนช าระแลว้ :  480.10 ลา้นบาท 

ทีต่ ัง้ส านกังานใหญ ่ :  
55,55/1 หมูท่ี2่ ซอยวดัหนามแดง ถนนศรนีครนิทร ์ต าบลบางแกว้ 
อ าเภอบางพล ีจ าหวัดสมุทรปราการ 10540 

ทีต่ ัง้โรงงาน :  90/1 หมูท่ี1่0 ต าบลสระสีเ่หลีย่ม อ าเภอพนัสนคิม จังหวดัชลบรุ ี 

นกัลงทนุสมัพนัธ ์ :  โทรศพัท ์02 338 7200 

  

Email : ir@asiametal.co.th 

กรรมการอสิระทีท่ าหนา้ที่

ก ากบัดแูลผุถ้อืหุน้รายยอ่ย 

:  โทรสาร 02 338 4102 

 

Email : ia@asiametal.co.th 

เว็บไซต ์ :  www.asiametal.co.th  

บรษิทัยอ่ยของบรษิทั
ประกอบดว้ย 

:  1. บรษัิท เอส ท ีซ ีสตลี จ ากดั  

    (บรษัิทถอืหุน้ 99%) 

2. บรษัิท แกรนดเ์อเซยี สตลีโพรเซสซิง่ เซ็นเตอร ์จ ากดั  

    (บรษัิทถอืหุน้ 99%) 

3. บรษัิท สางสนิคา้ผา่นแดนเวยีงจันทน ์จ ากดั 

    (บรษัิทถอืหุน้ 40%) 

บุคคลอา้งองิ 

นายทะเบยีนหลกัทรพัย ์ :  บรษัิท ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

ผูส้อบบญัช ี :  บรษัิท บพีอีาร ์ออดทิ แอนด ์แอดไวเซอรี ่จ ากดั 

ทีป่รกึษากฏหมาย :  บรษัิท บ ีแอนด ์พ ีลอว ์จ ากดั 

 

 

http://www.asiametal.co.th/
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ภาพรวมการประกอบธุรกจิของกลุม่บรษิทั 

โครงสรา้งกลุม่บรษิทั เอเชยี เมทลั จ ากดั (มหาชน) ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรษิทั เอเซยี เมทลั จ ากดั (มหาชน) 

ประกอบธุรกจิเป็นศูนยบ์ริการเหล็กครบวงจร ไดแ้ก่ การจ าหน่ายเหล็กมว้น (Coil) ทัง้ชนิดรีดรอ้น (Hot-Rolled) 

และชนิดรีดเย็น (Cold-Rolled) เหล็กเคลือบสังกะส ี(GI) และเป็นผูแ้ปรรูปผลติภัณฑ์เหล็ก ไดแ้ก่ เหล็กแผ่น 

(Sheet) เหล็กมว้นสลติ (Slitting Coil) ท่อเหล็กทีม่ีเสน้ผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว (25 มิลลเิมตร) ถงึ 7 นิ้ว (175 

มลิลเิมตร) เหล็กโครงสรา้งรูปตัวซ ีรวมทัง้บรกิารจัดสง่สนิคา้ใหแ้กล่กูคา้ โดยมกี าลังผลติตดิตัง้ จ านวน 540,000 

ตันต่อปี ซึง่แบง่ก าลังผลติเป็น เหล็กแผ่น 44,000 ตันต่อปี เหล็กมว้นสลติ 244,000 ตันต่อปี ท่อเหล็ก 204,000 

ตนัตอ่ปี และเหล็กรูปตวัซ ี48,000 ตนัตอ่ปี 

บรษิทั เอส ท ีซ ีสตลี จ ากดั 

ประกอบธรุกจิผลติและจ าหน่ายทอ่เหล็กทัง้ชนดิกลมและชนดิเหลีย่มทีม่เีสน้ผา่ศนูยก์ลาง 0.5 นิว้ (12มลิลเิมตร) 

ถงึ 1 นิว้ (25 มลิลเิมตร) โดยมกี าลงัผลติตดิตัง้ทอ่เหล็กทกุชนดิรวม 6,490 ตนัตอ่ปี 

บรษิทั แกรนด ์เอเซยี สตลี โพรเซสซิง่ เซ็นเตอร ์จ ากดั 

เดมิชือ่ บรษัิท เอเซยีเมทลัแฟบบรเิคชัน่ จ ากัด( เปลีย่นวนัที ่25 สงิหาคม 2558 ) ประกอบธุรกจิเกีย่วกับ

ศนูยบ์รกิารเหล็ก (Coil Center) ตดัแผน่และสลทิงานตามขนาดทีล่กูคา้ก าหนด ) โดยมกี าลังผลติรวม 72,000 ตนั

ตอ่ปี 

บรษิทั สางสนิคา้ผ่านแดนเวยีงจนัทน ์จ ากดั 

ประกอบธรุกจิใหบ้รกิารคลงัสนิคา้ ยังไมเ่ปิดด าเนนิการ 

บรษิทั เอเซีย เมทลั จ ำกดั (มหำชน)  

ทนุจดทะเบยีน 549.97 ลา้นบาท    

เรยีกช าระแลว้ 480.10 ลา้นบาท 

 

บรษิทั แกรนด ์เอเชีย สตลี        

โพรเซสซิ่ง เซ็นเตอร ์จ ำกดั         

ทนุจดทะเบยีนเรยีกช าระแลว้  

10 ลา้นบาท (99.99%) 

 

บรษิทั สำงสนิคำ้ผ่ำนแดนเวยีง

จนัทร ์จ ำกดั          

ทนุจดทะเบยีนเรยีกช าระแลว้  

5 แสนดอลลา่รส์หรฐั (40.00%)  

 

บรษิทั เอส ท ีซี สตลี จ ำกดั         

ทนุจดทะเบยีนเรยีกช าระแลว้ 

20 ลา้นบาท (99.99%) 
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ประวตัคิวามเป็นมา 

วนัที ่9 มนีาคม 2536  :  จัดตัง้บรษัิทในนาม บรษัิท เอเซยี เมทลั จ ากดั 

  ทนุจดทะเบยีนและเรยีกช าระแลว้ จ านวน 30 ลา้นบาท  

    โดยกลุม่นายชศูกัดิ ์ยงวงศไ์พบลูย ์ 

  ประกอบกจิการลกัษณะซือ้มาขายไปเกีย่วกับเหล็ก 

วนัที ่9 มนีาคม  2547  เขา้เป็นบรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย ์ 

    ทนุจดทะเบยีน จ านวน 200.00 ลา้นบาท 

  ทนุจดทะเบยีนเรยีกช าระแลว้ จ านวน 200.00 ลา้นบาท 

  ประกอบธรุกจิ : 

 1.ศนูยบ์รกิารเหล็กครบวงจร ไดแ้ก ่การจ าหน่ายเหล็กมว้น (Coiled) ทัง้ชนดิรีด
รอ้น (Hot-Rolled) และชนดิรดีเย็น(Cold-Rolled) รวมทัง้รับตดัและจ าหน่ายเหล็ก

แผน่ (Sheet) และเหล็กมว้นสลติ (Slitting Coil) ตามขนาดทีล่กูคา้ก าหนด  

  2. ผูผ้ลติและจ าหน่ายเหล็กรูปพรรณ ไดแ้ก ่ทอ่เหล็ก และเหล็กโครงสรา้งรูปตัวซี

ทีใ่ชใ้นอตุสาหกรรมตา่ง ๆ  

ปี 2550  บรษัิทมทีุนจดทะเบยีน จ านวน 549.97  ลา้นบาท และทุนจดทะเบยีนเรียกช าระ

แลว้ จ านวน 479.94 ลา้นบาท 

ปี 2554 

 

 บรษัิทท าการขยายโรงงานไปยังจังหวัดชลบรุี   ซึง่เป็นจุดยุทธศาสตรท์างดา้น
การคมนาคมและการขนสง่ไปยังภาคตะวนัออก และ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ บน

เนือ้ที ่100   ไร่ 85 ตารางวา ดว้ยเงนิลงทนุกวา่ 83 ลา้นบาท 

วนัที ่31 ธันวาคม 2559  กลุ่มยงวงศไ์พบูลยยั์งคงเป็นผูบ้รหิารและเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ในสัดสว่นรอ้ยละ 
35.34 ของทนุช าระแลว้ และกลุม่คณุหญงิปัทมา ลสีวัสดิต์ระกลู ถอืหุน้ในสดัสว่น 

รอ้ยละ 14.37 ของทนุช าระ แลว้ รวมทัง้กลุม่สธุรีชยั ถอืหุน้ในสดัสว่น รอ้ยละ 
18.96 ของทนุช าระแลว้ตามล าดับ 

  (ปิดสมดุทะเบยีนลา่สดุวนัที ่16 มนีาคม 2559) 

 

 

การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ าคญัในปี 2559 

 บรษัิทเขา้ลงทุนในบรษัิทร่วมทุนบรษัิท ไพร์ม สตลี มลิล ์จ ากัด (เดมิชือ่ บรษัิท เต๋อหลง (ไทยแลนด)์ 

จ ากัด) ทนุจดทะเบยีน 1,000 ลา้นบาท ดว้ยสดัสว่นการลงทุน 20% คดิเป็นมูลคา่ 200 ลา้นบาท สง่ผล

ใหบ้รษัิทสามารถบรหิารจัดการวตัถดุบิไดม้ปีระสทิธภิาพเพิม่ขึน้  

 ลงทุนในเครือ่งจักรทีใ่ชใ้นการแปรรูปเหล็กรูปพรรณชนิดท่อ จ านวน 2 เครื่อง เพื่อรองรับหรือขยายกลุ่ม

ลกูคา้ Homemart และ อตุสาหกรรมตอ่เนือ่ง 

 พัฒนาระบบซอฟแวรท์างดา้นการผลติ  เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการท างานในการปฏบิตังิาน  
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ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

ลกัษณะผลติภณัฑแ์ละบรกิาร 

บรษัิทแบง่ลกัษณะผลติภัณฑแ์ละบรกิารของบรษัิทและบรษัิทยอ่ยออกเป็น 2 ประเภท ดงันี ้

1) การจดัหาผลติภณัฑเ์หล็ก 

บรษัิทใหบ้รกิารจัดหาผลติภัณฑเ์หล็กในลักษณะศูนยบ์รกิารเหล็ก ทัง้เหล็กแผ่นรีดรอ้นชนิดมว้น และ

เหล็กแผ่นรีดเย็นชนดิมว้น และ เหล็กเคลอืบสังกะส ี(GI) เป็นตน้  เพื่อจ าหน่ายใหแ้ก่ ผูค้า้สง่เหล็ก และลกูคา้ที่

เป็นโรงงานอุตสาหกรรมเหล็กต่างๆ ซึง่ลูกคา้จะน าไปใชใ้นการแปรรูปเป็นชิน้งานเหล็กต่าง ๆ ต่อไปรวมถงึการ

ใหบ้รกิารรับตดัเหล็กตามขนาดตา่ง ๆ ทีล่กูคา้ตอ้งการ 

2) การแปรรูปผลติภณัฑเ์หล็ก 

                2.1 เหล็กมว้นสลติ (Slitting Coil) 

บรษัิทใหบ้รกิารตัดเหล็กเป็นเหล็กมว้นสลติ ซึง่เป็นการน าเหล็กมว้น (Coil) มาตัดเป็นแถบเล็กตามความ

กวา้งที่ลูกคา้ก าหนดและมว้นกลับเพื่อจ าหน่ายโดยบริษัทมีเครื่องจักรส าหรับการตัดเหล็กเป็นเหล็กมว้นสลติ 

(Slitting Coil)  

2.2 การผลติเหล็กแผน่ (Cutting Sheet) 

บรษัิทใหบ้รกิารตัดเหล็กแผ่น ซึง่เป็นการน าเหล็กมว้น น ามาตัดเป็นเหล็กแผ่นตามความกวา้งและความ

ยาวทีล่กูคา้ก าหนด บรษัิทสามารถตัดเหล็กตามความกวา้งไดต้ัง้แต ่600 ถงึ 1,500 มลิลเิมตร และตามความยาว

ตัง้แต ่300 ถงึ 6,100 มลิลเิมตรโดยบรษัิทมเีครือ่งจักรส าหรับการตดัเหล็กแผน่ (Cutting Sheet) 

2.3 ผลติภณัฑท์อ่เหล็ก (Steel Pipe)  

บรษัิทและบรษัิทย่อยผลติและจ าหน่ายท่อเหล็กส าหรับใชใ้นอุตสาหกรรมต่างๆ ปัจจุบัน บรษัิทและ

บรษัิทยอ่ยมเีครือ่งจักรส าหรับการผลติทอ่เหล็กซึง่สามารถผลติทอ่เหล็กไดต้ัง้แตเ่สน้ผ่าศนูยก์ลาง 12  มลิลเิมตร

ถงึ 175 มลิลเิมตร โดยวธิกีารน าเหล็กแผน่รดีรอ้นชนดิมว้นทีต่ดัตามความกวา้งทีก่ าหนดมาท าการขึน้รูปและเชือ่ม

เหล็กแผน่ดว้ยคลืน่ความถีส่งูซึง่เป็นเครือ่งจักรทีท่นัสมัยและมปีระสทิธภิาพในการผลติ ท าใหท้อ่เหล็กของบรษัิท

มคีณุภาพและเป็นทีย่อมรับของลกูคา้  

บรษัิทและบรษัิทย่อยทีผ่ลติท่อเหล็ก ทีม่รีูปแบบทัง้ทรงกลม สีเ่หลีย่มจัตุรัส และสีเ่หลีย่มผนืผา้ ซึง่

บรษัิทสามารถผลติไดต้ามความกวา้งและความยาวทีล่กูคา้ก าหนด  

 

2.4 ผลติภณัฑเ์หล็กโครงสรา้งรูปตวัซ ี 

 

บรษัิทผลติและจ าหน่ายเหล็กโครงสรา้งรูปตัวซ ี โดยการน าเหล็กมว้นสลติ (Slitting Coil) ทีต่ัดตาม

ขนาดมาขึน้รูปในลักษณะรูปตัวซ ีซึง่จะน าไปใชใ้นอุตสาหกรรมก่อสรา้งเพื่อใชเ้ป็นโครงสรา้งหลังคา บริษัทมี

เครือ่งจักรส าหรับการผลติเหล็กโครงสรา้งรูปตัวซตีัง้แต่ขนาด 3 นิว้จนถงึขนาด 6 นิว้ โดยลกูคา้จะน าผลติภัณฑ์

เหล็กทีซ่ือ้จากบรษัิทเป็นวัตถุดบิในกระบวนการผลติในอุตสาหกรรมต่อเนื่องตา่ง ๆ ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมยานยนต ์

อตุสาหกรรมเครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอเิล็กโทรนกิส ์อตุสาหกรรมเฟอรน์เิจอรแ์ละอตุสาหกรรมอืน่ ๆ 
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ผลติภัณฑเ์หล็กของบรษัิทจะถกูน าไปใชเ้ป็นวตัถดุบิในการผลติของอตุสาหกรรมตอ่เนือ่งตา่ง ๆ เชน่ 

อุตสาหกรรมกอ่สรา้ง : ใช้เหล็กโครงสรา้งรูปตวัซีในการท าโครงหลงัคา และใช้ท่อเหล็ก

ส าหรบัเป็นเหล็กแปปูกระเบือ้งหลงัคา เป็นตน้ 

อุตสาหกรรมเฟอรน์เิจอร ์ : 

 

ใชท้อ่เหล็กเป็นโครงของเฟอรน์เิจอรช์นดิตา่ง ๆ เชน่ โต๊ะ เกา้อี ้ฉากกัน้และ

ใชเ้หล็กแผ่นเป็นสว่นประกอบในการท าตูช้นิดต่าง ๆ และชัน้วางของรวมถงึ

ท าตูน้ิรภัย ซึง่สามารถใชใ้นอาคารส านักงาน สถานการศกึษา และสถานที่

ตา่งๆ และเวทสี าเร็จรูป เป็นตน้ 

อุตสาหกรรมเครือ่งใชไ้ฟฟ้า : 

 

ใชเ้หล็กแผ่นเป็นสว่นประกอบในการผลติเครื่องใชไ้ฟฟ้าและอเิล็กโทรนิกส ์

เชน่  เครือ่งซกัผา้   เครือ่งปรับอากาศ   ตูเ้ย็น   เป็นตน้ 

อุตสาหกรรมยานยนต ์ : 

 

ใชท้อ่เหล็กและเหล็กแผ่นเป็นสว่นประกอบในการผลติยานยนต ์เชน่ ใชท้่อ

เหล็กเป็นโครงสรา้งตัวถังรถบัส และกระบะรถยนต ์และใชเ้หล็กแผ่นเป็นพื้น

กระบะ และตวัถังภายนอกของรถยนต ์เป็นตน้ 

อุตสาหกรรมอืน่ ๆ : ใชเ้หล็กแผน่รดีรอ้นเป็นชิน้สว่นในการท าถังบรรจแุกส๊ โครงสรา้งวศิวกรรมอืน่ 

และใชใ้นอตุสาหกรรมทกุประเภทตามทีล่กูคา้ตอ้งการ 

 

 

โครงสรา้งรายไดข้องบรษิทั 

โครงสรา้งรายไดข้องบรษัิท เอเซยี เมทลั จ ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย ดงันี้ 

มูลคา่การจ าหนา่ย 2557 2558 2559 

ลา้นบาท สดัสว่น ลา้นบาท สดัสว่น ลา้นบาท สดัสว่น 

 ศนูยบ์รกิารเหล็ก       

  1. บรกิารจัดหาผลติภัณฑเ์หล็ก 1,291.99 27.02 1,240.10 29.45 1709.00 33.45 

  2. บรกิารรับตัดเหล็ก 3.59 0.08 2.54 0.06 0.38 0.01 

  รวมรายไดศ้นูยบ์รกิารเหล็ก 1,295.58 27.10 1,242.64 29.25 1,709.38 33.46 

 การแปรรูปผลติภณัฑเ์หล็ก       

  1. เหล็กแผน่ 734.67 15.36 416.54 9.80 189.05 3.70 

  2. เหล็กมว้นสลติ 417.37 8.73 232.07 5.46 166.05 3.25 

  3. ทอ่เหล็ก 1,935.43 40.47 1,906.32 44.87 2,294.00 44.90 

  4. เหล็กโครงสรา้งรูปตวัซ ี 371.58 7.77 414.43 9.75 715.80 14.01 

  รวมรายไดก้ารแปรรูป 3,459.05 72.33 2,969.36 69.89 3,364.90 65.87 

 อืน่ ๆ* 27.25 0.57 36.68 0.86 34.31 0.67 

รวมมูลคา่การจ าหนา่ยท ัง้หมด 4,781.88 100.00 4,248.68 100.00 5,108.60 100.00 

หมายเหต ุ:  * รายไดอ้ืน่ ๆ ไดแ้ก ่การจ าหนา่ยเศษเหล็กทีเ่กดิจากกระบวนการผลติ 
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ผูถ้อืหุน้รายใหญข่องบรษิทั 

รายชือ่ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่ณ วนัปิดสมุดทะเบยีนครัง้ลา่สดุ วนัที ่16 มนีาคม 2559  (มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท) 

ล าดบัที ่ ชือ่ / สกุล จ านวนหุน้ % ของจ านวนหุน้

ท ัง้หมด 

1 

กลุม่นายชศูักดิ ์   ยงวงศไ์พบลูย ์   

นายชศูักดิ ์         ยงวงศไ์พบลูย ์ 76,700,000 15.98 

นางเพ็ญจันทร ์    ยงวงศไ์พบลูย ์ 40,000,000 8.33 

นางสาวพรีดา      ยงวงศไ์พบลูย ์ 31,142,500 6.49 

นางสาวชนัญญา  ยงวงศไ์พบลูย ์ 21,791,000 4.54 

รวมกลุม่นายชศูักดิ ์ ยงวงศไ์พบลูย ์ 169,633,500  35.34 

2 คณุหญงิปัทมา    ลสีวสัดิต์ระกลู 69,000,000 14.37 

3 

กลุม่นายวรีะชยั   สธุรีชยั   

นายวรีะชยั         สธุรีชยั 46,432,400 9.67 

นายวนิท ์          สธุรีชยั 39,900,000 8.31 

นายกรชิ            สธุรีชยั 4,690,000 0.98 

รวมกลุม่นายวรีะชยั    สธุรีชยั 91,022,400 18.96 

4 นายชนาธปิ        ไตรวฒุ ิ 20,000,000 4.17 

5 นางสาวอรวรรณ  พงศธ์ัญลักษณ์ 9,705,000 2.02 

6 นายกติตพิล       จงึวัฒนานนท ์ 7,110,400 1.48 

7 นายพชิติ           ฉัตรสกลุวงศ ์ 3,330,000 0.69 

8 นายเกษม          ศริรัิงสรรคก์ลุ 2,820,200 0.59 

9 บรษัิท ไทยเอ็นวดีอีาร ์จ ากดั 2,455,412 0.51 

10 นางสาวอรนชิ      พพิธิกลุ 2,434,900 0.51 

 รวม 308,511,812 64.27 
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นโยบายประวตักิารจา่ยเงนิปันผลในรอบ 3 ปีทีผ่า่นมา 

บรษัิทมนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ ในอัตราไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 ของก าไรสทุธหิลังหัก

ภาษี เวน้แต่ในกรณีที่บริษัทมีโครงการจะลงทุนในโครงการอื่นส าหรับบริษัทย่อยก็มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

เหมอืนกับบรษัิท กลา่วคอื จะจ่ายเงนิปันผลใหแ้กบ่รษัิทในอัตราไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 50 ของก าไรสทุธหิลังหักภาษี 

เวน้แตใ่นกรณีทีบ่รษัิทยอ่ยนัน้มโีครงการจะลงทนุในโครงการอืน่ 

ในปี 2559 บริษัทมีก าไรสุทธ ิ354.26 ลา้นบาท คณะกรรมการมีความเห็นเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้ือหุน้

อนุมัตกิารจา่ยเงนิปันผล ในอตัราหุน้ละ 0.20 บาท รวมเป็นเงนิ 96.02 ลา้นบาท เป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผล

ของบรษัิท โดยทัง้นี้เมือ่ไดรั้บการอนุมัตจิากทีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 แลว้ บรษัิทจะจ่ายเงนิปันผลใน

วนัที ่25 พฤษภาคม 2560 

ในปี 2558 เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 175.34 ลา้นบาท มาจากการด าเนินงานของกจิการ 

คณะกรรมการจงึมีความเห็นขออนุมัตจิากที่ประชุมผูถ้ือหุน้ ใหง้ดการจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน  

ปี 2558 

ในปี 2557 เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธ ิ8.31 ลา้นบาท เพราะมีกระแสเงินสดใชไ้ปจากการ

ด าเนนิงาน สทุธถิงึ 310.21 ลา้นบาท คณะกรรมการจงึมคีวามเห็นขออนุมัตจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ใหง้ดการจ่ายเงนิ

ปันผลส าหรับผลการด าเนนิงาน ปี 2557  

เป้าหมายในการด าเนนิธุรกจิของบรษิทั 

บริษัทก าหนดเป้าหมายทีจ่ะเป็นผูผ้ลติท่อเหล็ก เหล็กตัวซ ีทีม่ีคุณภาพ เนื่องจากบริษัทเล็งเห็นถึง

ความส าคัญของอตุสาหกรรมทอ่เหล็กซึง่มกีารเตบิโตในอัตราทีส่งูมากในปัจจุบันและอนาคต จากการเตบิโตของ

อตุสาหกรรมกอ่สรา้ง อตุสาหกรรมเฟอรน์เิจอร ์อตุสาหกรรมยานยนต ์และอตุสาหกรรมเครือ่งใชไ้ฟฟ้า 

 

นอกจากการเป็นผูผ้ลติทอ่เหล็ก เหล็กตัวซ ีทีม่คีุณภาพแลว้ บรษัิทยังมุ่งเนน้ทีจ่ะเป็นศูนยบ์รกิารเหล็ก

ครบวงจร กล่าวคอื การทีบ่ริษัทสามารถใหบ้รกิารผลติเหล็กรูปพรรณต่างๆ ไดต้ามขนาดทีลู่กคา้ก าหนด ไดแ้ก ่

เหล็กแผ่น เหล็กมว้น ท าใหล้กูคา้ไดรั้บความสะดวกในการซือ้สนิคา้จากการทีล่กูคา้สามารถก าหนดใหบ้รษัิทผลติ

สนิคา้ตามขนาดที่ตอ้งการใช ้โดยมีการปรับปรุงพัฒนามาตรฐานของบริษัทอยู่ตลอดเวลา ทัง้ในดา้นความรู ้

ความสามารถของบุคลากรและเครื่องจักรที่ใชใ้นการผลิต รวมถึง บริษัทยังมีนโยบายพัฒนาคุณภาพ ความ

น่าเชือ่ถอืในผลติภัณฑ ์การบรกิารของบรษัิท รวมทัง้ค านึงถงึสภาวะแวดลอ้มทัง้ภายในและภายนอกของบรษัิท 

โดยการน าระบบการบริหารงานคุณภาพในการผลติ ISO9001:2008 และ ISO/TS 16949 เขา้มาใชใ้นการ

บรหิารงาน ซึง่ปัจจบุนัทางบรษัิทอยูร่ะหวา่งด าเนนิการปรับมาตรฐานไปสู ่ISO9001:2015 และ IATF 16949:2016 

เพือ่ขยายกลุม่ลกูคา้ไปยังอุตสาหกรรมยานยนต ์และสรา้งความมั่นใจใหแ้กล่กูคา้วา่ สนิคา้ทีซ่ ือ้ไปจากบรษัิทเป็น

สนิคา้ทีไ่ดม้าตรฐานและบรษัิทมกีารพัฒนาคณุภาพและเพิม่ศักยภาพใหก้ับพนักงานของบรษัิทอย่างตอ่เนือ่ง 
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โครงสรา้งการจดัการ 

โครงสรา้งการจดัการ 

คณะกรรมการของบริษัทประกอบดว้ย คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ โดย

คณะกรรมการและผูบ้ริหารของบริษัทประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่ง

พระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชน จ ากัด พ.ศ. 2535 และไม่มีลักษณะตอ้งหา้มตามประกาศคณะกรรมการก ากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าดว้ยเรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ที่ออกใหม่ และ

ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัผูบ้รหิารของบรษัิททีอ่อกหลักทรัพย ์คณะกรรมการบรษัิทมรีายชือ่ดงัตอ่ไปนี ้

 

คณะกรรมการบรษิทั (Committee) 

รายชือ่คณะกรรมการบรษัิท ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 ประกอบดว้ย 

ชือ่-สกุล ต าแหนง่ 

1. นายวรีะชยั สธุรีชยั ประธานกรรมการ 

2. นายชศูักดิ ์ ยงวงศไ์พบลูย ์ กรรมการ 

3. นางสาวชนัญญา ยงวงศไ์พบลูย ์ กรรมการ 

4. นางเพ็ญจันทร ์ ยงวงศไ์พบลูย ์ กรรมการ 

5.  นายพบิลูศกัดิ ์ อรรถบวรพศิาล ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอสิระ 

6. นางไทศกิา ไพรสงบ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอสิระ 

7. เรอืตรหีญงิสรุ ี บรูณธนติ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอสิระ 

โดยม ีนางสาวศศธิร ลมิป์ปิยะชาต ิ เป็นเลขานุการบรษัิท  

กรรมการผูม้อี านาจลงนาม 

กรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพันบรษัิท  ประกอบดว้ย 

1.นายชศูักดิ ์  ยงวงศไ์พบลูย ์  

2.นางเพ็ญจันทร ์  ยงวงศไ์พบลูย ์

3.นางสาวชนัญญา         ยงวงศไ์พบลูย ์

กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมอืชือ่ร่วมกนัและประทบัตราส าคัญของบรษัิท 

 

ขอบเขต อ านาจหนา้ทีข่องคณะกรรมการบรษิทั 

คณะกรรมการบรษัิทมีหนา้ที ่และความรับผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้เกีย่วกับการด าเนินธุรกจิของบรษัิท การ

ก ากบัดแูลใหก้ารบรหิารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายทีก่ าหนดไว ้อันกอ่ใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุแกผู่ถ้อื

หุน้และผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุฝ่าย โดยใหอ้ยูใ่นกรอบของการมจีรยิธรรมทีด่ ี 
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คณะกรรมการบริษัทมีหนา้ที่ปฏิบัติ  และรับผิดชอบในการจัดการบริษัท ให ้เป็นไปตามกฎหมาย 

วัตถุประสงค ์และขอ้บังคับ ตลอดจนมตขิองทีป่ระชุมผูถ้ือหุน้ทีช่อบดว้ยกฎหมาย ดว้ยความซือ่สัตย์สุจริตและ

ระมัดระวัง  รักษาผลประโยชน์ของบรษัิท  เวน้แต่ในเรื่องทีต่อ้งไดรั้บอนุมัตจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ก่อนด าเนินการ 

เช่น เรื่องทีก่ฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดรั้บมตทิีป่ระชุมผูถ้ือหุน้  การท ารายการเกีย่วโยงกัน และการซือ้หรือขาย

สนิทรัพยท์ีส่ าคญัตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย หรอืตามทีห่น่วยงานราชการอืน่ๆ  ก าหนด เป็น

ตน้ ทัง้นี ้คณะกรรมการบรษัิทอาจมอบหมาย ใหก้รรมการคนหนึง่ หรอืบคุคลอืน่ไปปฏบิัตกิารอย่างหนึง่อย่างใดแทน

คณะกรรมการบรษัิทก็ได ้ พจิารณา และอนุมัตกิจิการอืน่ๆ ทีส่ าคัญ อันเกีย่วกับบรษัิทหรือทีเ่ห็นสมควรจะด าเนิน

กจิการนัน้ๆ เพือ่ใหเ้กดิประโยชนแ์กบ่รษัิท 

เวน้แตเ่รือ่งดังตอ่ไปนี้ จะกระท าไดต้อ่เมือ่ไดรั้บอนุมัตจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้กอ่น ทัง้นี้ก าหนดใหร้ายการ

ทีก่รรมการหรือบคุคลทีอ่าจมคีวามขัดแยง้ มสีว่นไดเ้สยี หรอือาจมคีวามขัดแยง้ทางผลประโยชน์อืน่ใดกับบรษัิท

หรอืบรษัิทยอ่ย ใหก้รรมการซึง่มสีว่นไดเ้สยีในเรือ่งนัน้ ไมม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรือ่งนัน้ 

 เรือ่งทีก่ฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดม้ตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 

 การท ารายการทีก่รรมการมสีว่นไดเ้สยีและอยู่ในขา่ยทีก่ฎหมาย หรือขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรัพย์

ระบใุหต้อ้งไดรั้บอนุมัตจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 

 นอกจากนัน้ในกรณีดังตอ่ไปนี้จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากทีป่ระชมุคณะกรรมการและทีป่ระชมุผูถ้อื

หุน้ดว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชมุและมสีทิธิ

ออกเสยีงลงคะแนน 

- การขายหรอืโอนกจิการของบรษัิททัง้หมดหรอืบางสว่นทีส่ าคัญ 

- การซือ้หรอืรับโอนกจิการของบรษัิทอืน่ หรอืบรษัิทเอกชนมาเป็นของบรษัิท 

- การท า แกไ้ข หรอืเลกิสญัญา เกีย่วกบัการใหเ้ชา่กจิการของบรษัิททัง้หมดหรอืบางสว่นทีส่ าคัญ การ

มอบหมายใหบ้คุคลอืน่เขา้จัดการธุรกจิของบรษัิทหรอืการรวมกจิการกับบคุคลอืน่โดยมวีัตถุประสงค์

จะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 

- การแกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธหิรอืขอ้บงัคับของบรษัิท 

- การเพิม่ทนุ การลดทนุ การออกหุน้กู ้การควบหรอืเลกิบรษัิท 

- เรือ่งอืน่ใดตามทีก่ฎหมายก าหนด 

โดยปัจจบุนัคณะกรรมการบรษัิทมขีอบเขต หนา้ที ่และความรับผดิชอบ สรุปไดด้งันี้ 

 จัดใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุสามัญประจ าปี ภายใน 4 เดอืนนับแตว่ันสิน้สดุรอบระยะเวลา

บญัชขีองบรษัิท 

 จัดใหม้กีารประชมุคณะกรรมการบรษัิทอยา่งนอ้ย 3 เดอืนตอ่ครัง้ 

 จัดใหม้กีารท างบดุลและงบก าไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิน้สุดรอบระยะเวลาบัญชขีองบรษัิท ซึง่

ผูส้อบบญัชตีรวจสอบแลว้ และน าเสนอตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาและอนุมัต ิ

 คณะกรรมการบรษัิทอาจมอบอ านาจใหก้รรมการคนหนึง่หรอืหลายคน หรอืบคุคลอืน่ใดปฏบิัตกิารอย่าง

หนึง่อยา่งใดแทนคณะกรรมการบรษัิทได ้โดยอยู่ภายใตก้ารควบคมุของคณะกรรมการบรษัิท หรอือาจ

มอบอ านาจเพือ่ใหบ้คุคลดงักลา่วมอี านาจตามทีค่ณะกรรมการบรษัิทเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่

คณะกรรมการบรษัิทเห็นสมควร ซึง่คณะกรรมการบรษัิทอาจยกเลกิเพกิถอนเปลีย่นแปลงหรือแกไ้ข

บคุคลทีไ่ดรั้บมอบอ านาจหรอือ านาจนัน้ๆ ไดเ้มือ่เห็นสมควรทัง้นี้ คณะกรรมการบรษัิทอาจมอบอ านาจ

ใหค้ณะกรรมการบรหิารมอี านาจหนา้ทีใ่นการปฏบิัตงิานต่างๆ  โดยมรีายละเอยีดการมอบอ านาจตาม

ขอบเขตอ านาจหนา้ทีข่องคณะกรรมการบรหิารซึง่การมอบอ านาจนัน้ตอ้งไม่มลีักษณะเป็นการมอบ
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อ านาจทีท่ าใหค้ณะกรรมการบรหิารสามารถพจิารณาและอนุมัตริายการทีต่นหรอืบคุคลทีอ่าจมสีว่นได ้

เสยีหรือมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์อืน่ใดที่ท ากับบริษัท หรือบริษัทย่อยยกเวน้เป็นการอนุมัติ

รายการทีเ่ป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑท์ีค่ณะกรรมการบรษัิทพจิารณาและอนุมัตไิวแ้ลว้ 

 ก าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบรษัิท ควบคมุก ากับดแูลการบรหิาร

และการจัดการของคณะกรรมการบริหารใหเ้ป็นไปตามนโยบายที่ไดรั้บมอบหมาย เวน้แต่ในเรื่อง

ดังต่อไปนี้  ทีค่ณะกรรมการบริษัทตอ้งไดรั้บมตอินุมัตจิากทีป่ระชุมผูถ้ือหุน้ก่อนการด าเนินการ อัน

ไดแ้ก ่เรือ่งทีก่ฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดรั้บมตอินุมัตจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้  

 พจิารณาโครงสรา้งการบรหิารงาน แตง่ตัง้คณะกรรมการบรหิารกรรมการผูอ้ านวยการและคณะกรรมการ

อืน่ตามความเหมาะสม 

 ตดิตามผลการด าเนนิงานใหเ้ป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอยา่งตอ่เนือ่ง 

 กรรมการจะตอ้งไม่ประกอบกจิการอันมีสภาพอย่างเดยีวกัน และเป็นการแข่งขันกับกจิการของบรษัิท 

หรือเขา้เป็นหุน้สว่นในหา้งหุน้ส่วนสามัญ หรือเป็นหุน้ส่วนไม่จ ากัดความรับผดิในหา้งหุน้ส่วนจ ากัด 

หรอืเป็นกรรมการของบรษัิทเอกชน หรอืบรษัิทอื่นทีป่ระกอบกจิการอันมสีภาพอย่างเดยีวกัน และเป็น

การแขง่ขันกับกจิการของบรษัิท ไม่วา่จะท าเพือ่ประโยชน์สว่นตนหรอืเพือ่ประโยชน์ผูอ้ ืน่ เวน้แตจ่ะได ้

แจง้ใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทราบกอ่นทีจ่ะมมีตแิตง่ตัง้ 

 กรรมการตอ้งแจง้ใหบ้รษัิท ทราบโดยไม่ชกัชา้ หากมสีว่นไดเ้สยีไม่วา่โดยตรงหรอืโดยออ้มในสญัญา

ทีบ่รษัิทท าขึน้ หรอืมกีารเปลีย่นแปลงจ านวนการถอืหุน้หรอืหุน้กูใ้นบรษัิท หรอืบรษัิทในเครอื 

 

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภบิาล ( Audit Committee ) 

รายชือ่คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 ประกอบดว้ย 

ชือ่-สกุล ต าแหนง่ 

1. นายพบิลูศกัดิ ์ อรรถบวรพศิาล ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอสิระ 

2. นางไทศกิา ไพรสงบ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอสิระ 

3. เรอืตรหีญงิสรุ ี บรูณธนติ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอสิระ 

อ านาจหนา้ทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขต  อ านาจ หนา้ที ่และความรับผิดชอบตามทีไ่ดรั้บมอบหมายจาก

คณะกรรมการบรษัิท รวมทัง้การรายงานตอ่คณะกรรมการบรษัิท  สรุปไดด้งันี้ 

1. สอบทานรายงานทางการเงนิอย่างถูกตอ้งและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผูส้อบ

บัญชีภายนอกและผูบ้ริหารที่รับผิดชอบจัดท ารายงานทางการเงินทัง้รายไตรมาสและประจ าปี 

คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะใหผู้ส้อบบัญชสีอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ ทีเ่ห็นว่า

จ าเป็นและเป็นเรือ่งส าคญัในระหวา่งการตรวจสอบบัญชขีองบรษัิทก็ได ้

2. สอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในทีม่คีวามเหมาะสมและมปีระสทิธผิล โดย

สอบทานร่วมกับผูส้อบบัญชภีายนอกและผูต้รวจสอบภายในตลอดจนพจิารณาถงึความเป็นอสิระของ

หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานการปฏบิัตงิานของบริษัทใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์

ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิหลักทรัพย ์
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4. พจิารณาคดัเลอืกและเสนอแตง่ตัง้ผูส้อบบัญชขีองบรษัิท รวมถงึพจิารณาเสนอคา่ตอบแทนของผูส้อบ

บัญชโีดยค านึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของ

ส านักงานตรวจสอบบัญชนัีน้ รวมถงึประสบการณ์ของบุคลากรทีไ่ดรั้บมอบหมายใหท้ าการตรวจสอบ

บัญชขีองบรษัิทรวมถงึพจิารณาความเป็นอสิระของผูส้อบบัญช ีและมกีารประชมุร่วมกับผูส้อบบัญชี

อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ โดยไมม่ฝ่ีายจัดการเขา้ร่วม 

5. พจิารณาการเปิดเผยขอ้มูลของบรษัิทในกรณีทีเ่กดิรายการเกีย่วโยงหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขัดแยง้

ทางผลประโยชนใ์หม้คีวามถกูตอ้งและครบถว้น 

6. ปฏบิัตกิารอืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการบรษัิทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบดว้ย เชน่ 

ทบทวนนโยบายการบรหิารทางการเงนิและการบรหิารความเสีย่ง ทบทวนการ ปฏบิัตติามจรรยาบรรณ

ทางธุรกิจของผูบ้ริหาร ทบทวนร่วมกับผูบ้ริหารของบริษัทในรายงานส าคัญ ๆ ที่ตอ้งเสนอต่อ

สาธารณชนตามทีก่ฎหมายก าหนด ไดแ้ก ่บทรายงานและการวเิคราะหข์องฝ่ายบรหิาร เป็นตน้ 

7. จัดท ารายงานกจิกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษัิท ซึง่

รายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวควรประกอบดว้ยขอ้มูล

ดงัตอ่ไปนี ้

- ความเห็นเกีย่วกับกระบวนการจัดท าและการเปิดเผยขอ้มูลในรายงานทางการเงนิของบริษัทถงึ

ความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชือ่ถอืได ้

- ความเห็นเกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายในของบรษัิท 

- เหตผุลทีเ่ชือ่วา่ผูส้อบบญัชขีองบรษัิทเหมาะสมทีจ่ะไดรั้บการแตง่ตัง้ตอ่ไปอกีวาระหนึง่ 

- ความเห็นเกีย่วกับการปฏบิัตติามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ขอ้ก าหนดของ

ตลาดหลกัทรัพย ์หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิของบรษัิท 

- ความเห็นหรอืขอ้สงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏบิตัหินา้ที ่

- รายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

- รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผูถ้ ือหุน้และผูล้งทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ที่และความ

รับผดิชอบทีไ่ดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท 

8. รายงานการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบใหค้ณะกรรมการบรษัิททราบเป็นประจ าอย่างนอ้ย

ไตรมาส ละ 1 ครัง้ 

9. ปฏิบัตกิารอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัท มอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบรษัิทไดม้กีารก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบของ

บรษัิท  ดงัตอ่ไปนี ้

 ประธานกรรมการตรวจสอบ   3    ปี 

 กรรมการตรวจสอบ   3    ปี 

ทัง้นี้ เมือ่ครบวาระการด ารงต าแหน่งแลว้ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบทีพ่น้จาก

ต าแหน่งตามวาระอาจไดรั้บการแตง่ตัง้ใหก้ลับเขา้ด ารงต าแหน่งไดอ้กี 
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คณะกรรมการบรหิาร (Executive Board of Director) 

รายชือ่คณะกรรมการบรหิาร ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 ประกอบดว้ย 

ชือ่-สกุล ต าแหนง่ 

1. นายชศูักดิ ์ ยงวงศไ์พบลูย ์ ประธานกรรมการบรหิาร 

2. นางเพ็ญจันทร ์ ยงวงศไ์พบลูย ์ กรรมการบรหิาร 

3.  นางสาวชนัญญา ยงวงศไ์พบลูย ์ กรรมการบรหิาร 

 

ขอบเขต อ านาจ หนา้ทีข่องคณะกรรมการบรหิาร 

คณะกรรมการบรหิารมขีอบเขต หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบการบรหิารงานในเรือ่งเกีย่วกับการด าเนนิงาน

ตามปกตธิุระและงานบรหิารของบรษัิท ก าหนดนโยบาย  แผนธุรกจิ งบประมาณ โครงสรา้งการบรหิารงาน และ

อ านาจการบรหิารตา่งๆ ของบรษัิท หลักเกณฑใ์นการด าเนนิธุรกจิใหส้อดคลอ้งกับสภาพเศรษฐกจิ เพือ่เสนอใหท้ี่

ประชมุคณะกรรมการบริษัทพจิารณาอนุมัตแิละ/หรือใหค้วามเห็นชอบ รวมถงึการตรวจสอบและตดิตามผลการ

ด าเนินงานของบริษัท ตามนโยบายที่ก าหนด โดยปัจจุบันคณะกรรมการบริหาร มีขอบเขต หนา้ที่ และความ

รับผดิชอบ สรุปไดด้งันี ้

1. ก าหนดนโยบาย กลยทุธ ์โครงสรา้งทางการเงนิ และอ านาจการบรหิารตา่งๆ เพือ่ใหส้อดคลอ้ง 

และสนับสนุนตอ่สภาวะเศรษฐกจิ 

2. พจิารณาใหค้วามเห็นตอ่แผนการด าเนนิธรุกจิและการจัดสรรงบประมาณประจ าปีตามทีก่รรมการ

ผูจ้ดัการเสนอมา เพือ่น าเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิท 

3. ก ากบัดแูลและตดิตามผลการด าเนนิงานของบรษัิทใหเ้ป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพและเหมาะสมกบั

ภาวะของธรุกจิเพือ่ประโยชนต์อ่การบรหิารกจิการและการด าเนนิธรุกจิของบรษัิทใหเ้ป็นไปตาม

วตัถปุระสงคแ์ละขอ้บงัคบัของบรษัิท 

4. ด าเนนิการอืน่ๆ ตามทีค่ณะกรรมการบรษัิทมอบหมาย 

5. มอี านาจในการพจิารณาตดัสนิใจด าเนนิการกบัธนาคารในธรุกจิปกตขิองบรษัิท เชน่ การกูย้มืเงนิ 

รวมถงึการใหห้ลกัประกนัตา่งๆ กบัธนาคาร เป็นตน้  

6.   มีอ านาจในการอนุมัตคิ่าใชจ้่ายเพื่อธุรกรรมตามปกตขิองบริษัท เช่น ค่าใชจ้่ายด าเนินงาน และ

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร โดยมวีงเงนิการอนุมัตริายการดังกลา่วตอ่ครัง้ไม่เกนิกวา่รายการละ 50 

ลา้นบาท หรอืตามวงเงนิทีค่ณะกรรมการก าหนด 

7. จัดสรรเงนิบ าเหน็จรางวัลซึง่ไดรั้บอนุมัตจิากคณะกรรมการบริษัทแลว้ แก่พนักงานหรือลูกจา้งของ

บรษัิท หรอืบคุคลใดๆ ทีก่ระท ากจิการใหบ้รษัิท 

 

ทัง้นีค้ณะกรรมการบรหิารอาจมอบอ านาจหนา้ทีใ่หพ้นักงานระดับบรหิารของบรษัิทมอี านาจกระท าการ

ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องตามทีค่ณะกรรมการบริหารเห็นสมควรได ้การมอบอ านาจดังกล่าวขา้งตน้ 

คณะกรรมการบรหิารจะตอ้งปฏบิตัติามขอ้ก าหนดและระเบยีบวาระตา่ง ๆ ทีไ่ดรั้บอนุมัตจิากคณะกรรมการบรษัิทใน

แตล่ะครัง้ และตอ้งไม่อนุมัตริายการใด ๆ ทีต่นเองหรอืบคุคลทีอ่าจมคีวามขัดแยง้ทางผลประโยชน์ มสีว่นไดเ้สยี 

หรืออาจมคีวามขัดแยง้ทางผลประโยชน์ในลักษณะอืน่ใดกับบรษัิทและบรษัิทย่อย และจะตอ้งน าเสนอรายการ

ดงักลา่วตอ่คณะกรรมการบรษัิทเพือ่ใหค้ณะกรรมการบรษัิทพจิารณา 
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นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทไดม้กีารก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการบรหิารของ

บรษัิท ดงัตอ่ไปนี ้

 ประธานกรรมการบรหิาร  3    ปี 

 กรรมการบรหิาร    3    ปี 

 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร  

รายชือ่คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 ประกอบดว้ย 

ชือ่-สกุล ต าแหนง่ 

1. นางเพ็ญจันทร ์ ยงวงศไ์พบลูย ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทนฯ 

2. นางไทศกิา ไพรสงบ กรรมการ 

3. นางสาวชนัญญา ยงวงศไ์พบลูย ์ กรรมการ 

 

ขอบเขต อ านาจ หนา้ทีข่องคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนฯ มขีอบเขต หนา้ทีส่รุปไดด้งันี้ 

1. ก าหนดนโยบาย และหลกัเกณฑ ์เพือ่เสนอคณะกรรมการบรษัิท ในเรือ่งดงันี้ 

- วธิกีารในการสรรหากรรมการ และกรรมการผูจ้ัดการ 

- วธิกีารจา่ยคา่ตอบแทนและผลประโยชนอ์ืน่ทีจ่่ายใหแ้กค่ณะกรรมการบรษัิทคณะกรรมการบรหิาร

คณะกรรมการชดุย่อย และกรรมการผูจ้ัดการ  

2. คดัเลอืกและเสนอชือ่บคุคลทีม่คีณุสมบัตเิหมาะสม เพือ่เสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิท พจิารณาดงันี้ 

- กรรมการ 

- กรรมการในคณะกรรมการชดุยอ่ยตา่งๆทีไ่ดรั้บมอบอ านาจ หนา้ที ่และความรับผดิชอบโดยตรงจาก

คณะกรรมการบรษัิทฯ 

-กรรมการผูจั้ดการและรองกรรมการผูจั้ดการ ส าหรับต าแหน่งรองกรรมการผูจั้ดการ มอบหมายให ้

กรรมการผูจ้ัดการพจิารณาเบือ้งตน้เพือ่เสนอคณะกรรมการสรรหา ใหค้วามเห็นชอบและเสนอ

คณะกรรมการบรษัิทพจิารณา 

3. ดแูลใหค้ณะกรรมการบรษัิท มขีนาดองคป์ระกอบทีเ่หมาะสมกบัองคก์ร รวมทัง้การปรับเปลีย่นให ้

สอดคลอ้งกับสภาพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

4. ดแูลใหก้รรมการและกรรมการผูจ้ัดการ ไดรั้บคา่ตอบแทนทีเ่หมาะสมกบัหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบที่

ไดรั้บหมอบหมาย 

5. ก าหนดแนวทาง น าเสนอ และใหค้วามเห็นชอบผลการประเมนิการปฏบิตังิานของกรรมการ

ผูอ้ านวยการเพือ่พจิารณาปรับคา่ตอบแทนและการจ่ายเงนิรางวลัจงูใจประจ าปี 

6. ตดิตามการท าแผนสบืทอดต าแหน่งงาน ของต าแหน่ง กรรมการผูจั้ดการและรองกรรมการผูจั้ดการ

เสนอคณะกรรมการบรษัิท พจิารณาอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 
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7. รายงานผลการปฏบิัตงิานตอ่คณะกรรมการบรษัิทอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

8. ด าเนนิการอืน่ๆตามทีค่ณะกรรมการบรษัิทมอบหมาย 

 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง  

รายชือ่คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 ประกอบดว้ยคณะกรรมการบรษัิทและผูบ้รหิาร

ดงันี ้

ชือ่-สกลุ ต าแหน่ง 

1. นายชศูักดิ ์ ยงวงศไ์พบลูย ์ ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

2. นางไทศกิา ไพรสงบ กรรมการ 

3. นางเพ็ญจันทร ์ ยงวงศไ์พบลูย ์ กรรมการ 

 

 

ขอบเขต อ านาจ หนา้ทีข่องคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง มขีอบเขต หนา้ทีส่รุปไดด้งันี้ 

1. ก ากบัดแูลใหห้น่วยงานตา่งๆก าหนดแผนและด าเนนิงานตามแผนการจัดการความเสีย่ง 

2. ใหค้ าปรกึษา และอนุมัตหิลกัการส าหรับการวางแผนบรหิารความเสีย่งขององคก์ร และวางมาตรการ

ในการควบคมุทีเ่หมาะสม 

3. รับผดิชอบในการประเมนิความเสีย่ง จัดท าและก ากบัดแูลการด าเนนิการตามแผนการจัดการความ

เสีย่งในระดบัองคก์ร 

4. เสนอเรือ่งแกค่ณะกรรมการบรหิาร และคณะกรรมการบรษัิท ใหม้กีารก าหนดทศิทาง วางกลยุทธ์

บรหิารความเสีย่ง ก าหนดกรอบความเสีย่งทีย่อมรับได ้เพือ่การพจิารณาทบทวน หรอื อนุมัต ิ

5. จัดใหม้ีการประชุมทบทวนผลการด าเนินงานการบริหารความเสีย่งพรอ้มทัง้รายงานผลแก่คณะ

กรรมการบรหิารหรอืคณะกรรมการบรษัิท 

 

ผูบ้รหิาร 

รายชือ่ผูบ้รหิารของบรษัิท ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 ประกอบดว้ย 

ชือ่-สกลุ ต าแหน่ง 

1. นายชศูักดิ ์ ยงวงศไ์พบลูย ์ กรรมการผูจ้ัดการ 

2. นางเพ็ญจันทร ์  ยงวงศไ์พบลูย ์ รองกรรมการผูจ้ัดการ 

3. นางสาวชนัญญา ยงวงศไ์พบลูย ์ กรรมการ 

4. นายชดิชนก โทม้ะวงศ ์ ผูช้ว่ยรองกรรมการผูจ้ัดการ/รักษาการผูจ้ัดการโรงงาน 

5. นางวนันาร ี ทพิยส์วุรรณ ผูอ้ านวยการฝ่ายบญัช-ีการเงนิ 
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ขอบเขต อ านาจหนา้ทีข่องกรรมการผูจ้ดัการ 

ขอบเขต หนา้ที่และความรับผิดชอบของกรรมการผูจ้ัดการในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการ

ด าเนนิงานตามปกตธิรุะและงานบรหิารของบรษัิท สรุปไดด้งันี ้

1. ใหม้อี านาจตัดสนิใจในเรื่องการด าเนินงานทีส่ าคัญของบรษัิท โดยก าหนดขอบเขต ประเภท หรือ

ขนาดของภารกจิ วัตถุประสงค ์แนวทางและนโยบายของบรษัิทภายในขอบอ านาจทีไ่ดรั้บมอบหมาย 

รวมถงึการก ากับดแูลการด าเนินงานโดยรวม ผลผลติ ความสมัพันธก์ับลกูคา้ และตอ้งรับผดิชอบต่อ

คณะกรรมการ 

2. พจิารณาเรื่องการจัดซือ้จัดจา้ง โดยการจัดซือ้วัตถุดบิในการผลติครัง้ละจ านวนไม่เกนิ 10,000 ตัน 

หากเกนิจากจ านวนทีส่ามารถอนุมัตใิหน้ าเสนอเพือ่ขออนุมัตติอ่ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรหิารต่อไป 

ตลอดจนเรื่องการลงทุนขยายงาน รวมถึงการซื้อขายสนิทรัพย์ถาวรของบริษัท เพื่อเสนอต่อ

คณะกรรมการบรษัิท 

3. มอี านาจกระท าการและแสดงตนเป็นตัวแทนของกจิการต่อบคุคลภายนอกในกจิการทีเ่กีย่วขอ้งและ

เป็นประโยชนต์อ่กจิการ 

4. พจิารณาเรื่องการระดมทุนของบรษัิทเพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบรหิารและคณะกรรมการบรษัิท

ตามล าดบั 

5. อนุมัตกิารแตง่ตัง้ทีป่รกึษาดา้นตา่ง ๆ ทีจ่ าเป็นตอ่การด าเนนิงานของกจิการ 

6. ด าเนนิกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารงานโดยทัว่ไปของกจิการ 

7. พจิารณาอนุมัตแิผนการปฏบิัตขิองแต่ละฝ่ายงานของบรษัิท และพจิารณาอนุมัตคิ าขอจากฝ่ายงาน

ตา่ง ๆ ของบรษัิททีเ่กนิอ านาจสัง่การของฝ่ายงานนัน้ 

ทัง้นี้ การมอบอ านาจดังกล่าวขา้งตน้ กรรมการผูจ้ัดการจะตอ้งปฏบิัตติามขอ้ก าหนดและระเบยีบวาระ

ตา่ง ๆ ทีไ่ดรั้บอนุมัตจิากคณะกรรมการบรษัิทในแต่ละครัง้ และตอ้งไม่อนุมัตริายการใด ๆ ทีต่นเองหรือบคุคลที่

อาจมคีวามขัดแยง้ทางผลประโยชน์ มสีว่นไดเ้สยี หรืออาจมคีวามขัดแยง้ทางผลประโยชน์ในลักษณะอืน่ใดกับ

บรษัิทและบริษัทย่อย และจะตอ้งเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อใหค้ณะกรรมการบรษัิท

พิจารณาการอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวมาขา้งตน้ กรรมการผูจ้ัดการไม่สามารถกระท าได ้เวน้แต่จะไดรั้บ

มอบหมายจากทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิทเป็นคราว ๆ ไป 
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คา่ตอบแทนกรรมการทีเ่ป็นตวัเงนิ ในปี 2559 

 ในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2559  เมือ่วนัที ่28 เมษายน 2559  ทีผ่่านมา ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้มมีติ

อนุมัตเิงนิคา่ตอบแทน ของคณะกรรมการบรษัิทในวงเงนิ   4,000,000.- บาท ซึง่เป็นอัตราเดยีวกนักับปี 2558 โดย

บรษัิทฯ ไดจ้่ายคา่ตอบแทนคณะกรรมการของบรษัิททีม่ใิชผู่บ้รหิาร 4 ทา่นคอื 

  

 คณะกรรมการของบรษัิทอกี 3 ทา่น (ในปี 2558 ) และ 3 ทา่น (ในปี 2559) ไมม่กีารจา่ยคา่ตอบแทน

ในฐานะกรรมการ เนือ่งจากกรรมการทัง้ 3 ทา่นเป็นผูบ้รหิาร ดังนัน้จงึไดรั้บคา่ตอบแทนในฐานะผูบ้รหิาร 

รายละเอยีดดงันี้ 

         หนว่ย : พนับาท 

รายละเอยีด                 ปี 2558 ปี 2559 

เงนิเดอืนและโบนสั เงนิเดอืนและโบนสั 

กรรมการบรษัิท – ทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 

(ปี 58= 3 คน  ปี 59 = 3 คน )  

5,653.50 7,594.50 

ผูบ้รหิาร (ปี 58= 3 คน  ปี 59 = 3  คน ) 2,954.50 3,933.25 

รวม 8,608.00 11,527.75 

 

คา่ตอบแทนอืน่ส าหรบักรรมการและผูบ้รหิาร 

 - ไมม่ ี- 

 

 ชือ่-นามสกลุ คา่เบีย้ประชุม(บาท) 2558 คา่เบีย้ประชุม(บาท) 2559 

1 นายวรีะชยั     สธุรีชยั 480,000 360,000 

2 เรอืตรหีญงิสรุ ี บรูณธนติ 180,000 180,000 

3 นางไทศกิา     ไพรสงบ 180,000 180,000 

4 นายพบิลูศกัดิ ์ อรรถบวรพศิาล 270,000 360,000 
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บุคลากร 

จ านวนพนักงานทัง้หมดของบรษัิท และบรษัิทย่อย ณ วนัที ่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2559 มจี านวน

ทัง้ส ิน้ 325 คน และ 329 คน (ไมร่วมผูบ้รหิาร) ประกอบดว้ยพนักงานตามสายงานดงันี้ 

ฝ่าย จ านวนพนกังานประจ า(คน) 2558 จ านวนพนกังานประจ า(คน) 2559 

1. ฝ่ายส านักงาน 123 77 

2. ฝ่ายโรงงาน 202 252 

 รวม 325 329 

ทัง้นีใ้นระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา บรษัิทไมม่ขีอ้พพิาทดา้นแรงงานใดๆ  

คา่ตอบแทนพนกังาน 

คา่ตอบแทนรวมของพนักงานทีไ่มใ่ชผู่บ้รหิารของบรษัิท และบรษัิทยอ่ย (รวมเขา้ออกระหวา่งปี) ในปี 

2558 และ 2559 เป็นจ านวน 95.39 ลา้นบาท และ 110.16 ลา้นบาทตามล าดบั โดยเป็นคา่ตอบแทนในรูป

เงนิเดอืน โบนัส คา่แรง คา่ลว่งเวลา คา่ครองชพี และเงนิสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชพี 

นโยบายการพฒันาบคุลากร  

 

บรษัิทมนีโยบายในการพัฒนาพนักงาน ดงันี้ 

 โครงการสนับสนุนเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพของการท างานของพนักงานของบริษัท : มกีารจัดอบรม

ภายใน และการสง่อบรมภายนอกอยา่งสม า่เสมอ เพือ่น ามาความรูแ้ละประสบการณ์น ามาปรับใชใ้นการ

ท างานในสว่นทีรั่บผดิชอบ 

 โครงการสอนงานใหก้ับพนักงานใหม่ : มรีะบบการถ่ายทอดงานแบบพีเ่ลีย้งใหก้ับพนักงานที่เพิง่เขา้

ท างานใหม่ โดยใหพ้นักงานรุ่นเกา่เป็นพีเ่ลีย้งสอนงานใหก้ับพนักงานรุ่นใหม่ในการเรยีนรูง้าน  ซึง่จะ

ท าใหพ้นักงานของบรษัิทสามารถปฏบิัตหินา้ทีข่องตนไดอ้ย่างเหมาะสมและมีประสทิธภิาพ อกีทัง้

สามารถพัฒนาองคก์รใหม้ศีกัยภาพในการแขง่ขนัทัง้ในระดบัประเทศและภมูภิาค   

 นโยบายในการใหผ้ลตอบแทนกับพนักงานในอัตราทีเ่หมาะสมเพือ่จูงใจและรักษาใหพ้นักงานท างาน

กบับรษัิทในระยะยาว  

 โครงการใหผ้ลตอบแทนแกพ่นักงานทีแ่นะน าเพือ่นพนักงานทีย่ังไม่เคยท างานกับบรษัิทมากอ่นเพื่อ

สรา้งแรงจงูใจในการแนะน าและชกัชวนเพือ่น ญาตพิีน่อ้งมาปฏบิตังิานใหบ้รษัิท 

 นโยบายทีเ่กีย่วขอ้งกับสวัสดกิารและสภาพแวดลอ้มในการท างานของพนักงานของบรษัิทตามความ

เหมาะสม 
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ปจัจยัความเสีย่ง 

1.  ความเสีย่งในการประกอบธุรกจิ 

 

 ความเสีย่งจากการผนัผวนทางดา้นปรมิาณ 

 

โดยภาพรวมของอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศในปีรอบปีทีผ่่านมาดขีึน้กว่าปีก่อน  ซึง่อุตสาหกรมเหล็กเป็น

อุตสาหกรรมหนึ่งทีป่รมิาณการใชเ้พิม่ขึน้ แต่ในธุรกจิอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศ รวมถงึอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

ยังคงเกีย่วเนื่องกับนโยบายของรัฐ และเอกชน ดังนัน้นโยบายภาครัฐ และเอกชน จงึเป็นตัวแปรอย่างหนึง่ทีอ่าจ

สง่ผลทางดา้นปรมิาณการใชเ้หล็กในประเทศ 

 

 ความเสีย่งจากการผนัผวนของราคาวตัถดุบิ 

 

บรษัิทและบรษัิทย่อยมรีายไดจ้ากการจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดรอ้นชนิดมว้น และเหล็กแปรรูปทีเ่ป็นผลติภัณฑ์

จากเหล็กแผ่นรีดรอ้นชนิดมว้น คดิเป็นรอ้ยละ2.68 วัตถุดบิ SLAB รอ้ยละ 31.70และเหล็กประเภทอืน่ รอ้ยละ 

65.62 ของรายไดร้วมของบรษัิทและบรษัิทย่อย ซึง่ผลติภัณฑเ์หล็กทีจ่ าหน่ายนัน้ในปี 2559 ทีผ่่านมา มูลคา่ของ

วัตถุเหล็ก คดิเป็นรอ้ยละ 35.15 ซึง่มีการเปลีย่นแปลงของราคาตามภาวะราคาตลาดโลก และปัจจัยอืน่ๆ ที่มี

ผลกระทบตอ่ราคา เชน่ อตัราแลกเปลีย่น อตัราภาษีน าเขา้ และอืน่ๆ รวมถงึปรมิาณการน าเขา้เหล็กจากประเทศจนี

จ านวนมากสง่ผลกระทบตอ่ราคาสนิคา้ภายในประเทศ  ท าใหต้น้ทนุของวัตถุดบิของบรษัิทและบรษัิทย่อยมคีวาม

ผันผวนตามภาวะของราคาเหล็กในประเทศและทัว่โลกตลอดเวลา ซึง่บรษัิทและบรษัิทย่อยอาจเกดิความเสีย่งหาก

ไมส่ามารถปรับราคาขายสนิคา้ตามตน้ทนุทีเ่ปลีย่นแปลงได ้

 

อย่างไรก็ตาม บรษัิทมกีารตดิตามความเคลือ่นไหวของราคาวัตถุดบิอย่างใกลช้ดิ เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการ

บรหิารจัดการสั่งซือ้วัตถุดบิใหส้อดคลอ้งกับปรมิาณความตอ้งการของสนิคา้จากลูกคา้ของบรษัิทและบรษัิทย่อย 

รวมถงึการก าหนดราคาขายสนิคา้ของบรษัิทและบรษัิทย่อยนัน้ จะพจิารณาตน้ทนุขายควบคูก่ับราคาตลาดและท า

การปรับราคาขายสนิคา้ตามราคาวัตถุดบิและจากการทีบ่รษัิทไดร้่วมลงทนุกับบรษัิทร่วมทนุ เพื่อท าการผลติเหล็ก

มว้นหนา้แคบ ท าใหบ้รษัิทสามารถบรหิารจัดการวตัถดุบิและสนิคา้ส าเร็จรูปไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ทัง้นี้ปรมิาณการ

น าเขา้เหล็กมว้นของบรษัิทลดลง เพื่อรองรับวัตถุดบิจากบริษัทร่วมลงทุน พรอ้มทัง้บรหิารความเสีย่งดา้นสนิคา้

คงเหลอืใหอ้ยู่ในปรมิาณทีเ่หมาะสม และผลัดดันสนิคา้ไปยังผูบ้รโิภคมากขึน้ เพือ่เป็นการระบายสนิคา้คงเหลอืให ้

เร็วทีส่ดุ  

 

2. ความเสีย่งดา้นการบรหิาร การจดัการ 

 ความเสีย่งจากการใหเ้ครดติลกูคา้ 

 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 บรษัิทมลีกูหนีค้งคา้ง 811.90 ลา้นบาท คดิเป็นอัตรารอ้ยละ 15.89 ของรายไดร้วม

ของบรษัิทและบรษัิทยอ่ยในปี 2559 มรีะยะเวลาในการเก็บหนี้เฉลีย่ที ่54 วัน ลกูหนี้ทีม่ยีอดคา้งช าระโดยยังไม่ถงึ

ก าหนดช าระเงนิ 345.56 ลา้นบาท คา้งช าระไมเ่กนิ 90 วนั จ านวน 335.01 ลา้นบาท รวมเป็น 680.57 ลา้นบาทคดิ

เป็นอตัรารอ้ยละ 13.32 ของยอดลกูหนีส้ทุธ ิ
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บรษัิทและบรษัิทย่อยอาจเกดิความเสีย่งจากการทีลู่กคา้ไม่สามารถช าระค่าสนิคา้ตามเงือ่นไขทีต่กลงไวไ้ด ้

หรอืช าระเงนิลา่ชา้กว่าระยะเวลาทีต่กลงไว ้ซึง่อาจท าใหบ้รษัิทฯ ประสบปัญหาสภาพคลอ่ง หรอืเกดิความสญูเสยี

ทางการเงนิ 

 

อยา่งไรก็ตามบรษัิทและบรษัิทยอ่ยมขีอ้ปฏบิตัใินการพจิารณาใหเ้ครดติแกล่กูคา้ กลา่วคอื พจิารณาจากประวัติ

ลูกคา้ การจ่ายช าระหนี้ และการจ ากัดวงเงนิการใหเ้ครดติ อกีทัง้บริษัทยังมีกลุ่มฐานลูกคา้ทีห่ลากหลายและมี

จ านวนมากราย โดยบรษัิทฯมไิดใ้หเ้ครดติและวงเงนิกับลกูคา้รายใด หรอืกลุม่ใดเป็นกรณีพเิศษทัง้สิน้ทัง้นี้เพือ่เป็น

การป้องกนัความเสีย่งใด ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้  

 

 ความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2559 บรษัิทและบรษัิทย่อยมหีนี้สนิระยะสัน้คา้งช าระทัง้ส ิน้ 1,838.56 ลา้นบาท และ

เป็นหนี้ทีเ่กดิจากการกูย้มืจากสถาบันการเงนิเป็นจ านวน 1207.85 ลา้นบาท ซึง่สว่นใหญ่เป็นสนิเชือ่เพือ่การคา้ใน

รูปแบบของ ทรัสตร์ซีที และ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ มอีตัราดอกเบีย้ตัง้แตร่อ้ยละ 1.02 ถงึรอ้ยละ 2.75ตอ่ปี และมกี าหนด

ช าระ ระหวา่ง 1-6 เดอืน เพือ่ใชเ้ป็นเงนิทนุหมนุเวยีนส าหรับการสัง่ซือ้สนิคา้จากโรงงานผูผ้ลติเหล็ก และหากอัตรา

ดอกเบีย้ในประเทศมปีรับเพิม่ขึน้ จะท าใหต้น้ทนุคา่ใชจ้า่ยดา้นดอกเบีย้ของบรษัิทสงูขึน้ อาจจะสง่ผลกระทบตอ่ผล

การด าเนนิงานของบรษัิทและบรษัิทย่อยได ้ 

ในปีทีผ่่านมา บรษัิทมตีน้ทุนทางการเงนิ(ดอกเบีย้)อยู่ที ่25.47 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 0.50 ของรายได ้

จากการขายและบรกิาร ซึง่มาจากดอกเบีย้สนิเชือ่เพื่อการคา้จากการน าเขา้วัตถุดบิ และจากสภาวะเศรษฐกจิทีม่ี

แนวโนม้ของภาวะเงินฝืด ผูบ้ริหารเชื่อว่าไม่มีผลกระทบต่ออัตราดอกเบี้ยและจะไม่เกดิผลกระทบอย่างเป็น

สาระส าคญั ตอ่ผลการด าเนนิงานและกระแสเงนิสดของกจิการ 

 ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น 

ในปี 2559 บรษัิทมมีูลคา่การสัง่ซือ้สนิคา้จากตา่งประเทศคดิมลูคา่ประมาณรอ้ยละ 39.34 ของมูลคา่ที่

สัง่ซือ้ทัง้หมด โดยเป็นการสัง่ซือ้ในเงนิสกลุดอลลารส์หรัฐและเงนิสกลุยโูร จงึท าใหบ้รษัิทมคีวามเสีย่งจากการผัน

ผวนของอัตราแลกเปลีย่น บรษัิทไดใ้ชต้ราสารอนุพันธเ์พือ่ลดความไมแ่น่นอนของกระแสเงนิสดในอนาคตทีเ่กดิ

จากการเปลีย่นแปลงของอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ โดยใชก้ลยทุธใ์นการป้องกันความเสีย่ง คอื การท า

สญัญาซือ้ขายอตัราแลกเปลีย่นไวล้ว่งหนา้ตามความเหมาะสม  ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 มสีญัญาคงคา้ง จ านวน 

0.7 ลา้นเหรยีญดอลลารส์หรัฐ และ 0.07 ลา้นเหรยีญยโูร และมหีนีส้นิทียั่งไม่ไดป้้องกนัความเสีย่ง จ านวน 3.8 

ลา้นเหรยีญดอลลารส์หรัฐ และ 0.2 ลา้นหรยีญยโูร โดยทางบรษัิทจะด าเนนิการป้องกนัความเสีย่งในชว่งเวลาที่

เหมาะสมโดยใหม้ผีลกระทบกับงบการเงนินอ้ยทีส่ดุ  

บรษัิทยังคงตอ้งสัง่ซือ้สนิคา้จากตา่งประเทศอย่างตอ่เนือ่ง ดงันัน้ บรษัิทจะยังคงรักษานโยบายลด

ผลกระทบจากความเสีย่งในอัตราแลกเปลีย่นจากการท าสญัญาซือ้ขายเงนิตราตา่งประเทศลว่งหนา้ตามความ

เหมาะสมตอ่ไป 
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ทรพัยส์นิทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจิ 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 บรษัิทมทีรัพยส์นิถาวรหลกัทีใ่ชใ้นการประกอบธรุกจิ ดงันี้   

         หน่วย : ลา้นบาท 

ประเภท/ลกัษณะทรพัยส์นิ ลกัษณะกรรมสทิธิ ์ มูลคา่ตาม

บญัช ี

ภาระผูกพนั 

1. ทีด่นิ    

-เนือ้ที ่16 ไร่ 3 งาน 5 ตารางวา 

ทีต่ัง้ : เลขที ่55, 55/1 หมู ่2 ซอยวดัหนาม 

แดง ถนนศรนีครนิทร ์ต าบลบางแกว้ อ าเภอ 

บางพล ีจังหวดัสมทุรปราการ 

บรษัิทเป็นเจา้ของ 

 

147.51 (1).จดจ านองวงเงนิ 400 

ลา้นบาท 

 

-เนือ้ที ่99 ไร่ 72 ตารางวา* 

ทีต่ัง้  เลขที ่90/1 หมูท่ี ่10 ต าบลสระสีเ่หลีย่ม  

อ าเภอพนัสนคิม จังหวดัชลบรุี 

บรษัิทเป็นเจา้ของ 

 

49.12 (2).จดจ านองวงเงนิ 600 

ลา้นบาท 

 

-เนือ้ที ่85 ไร่ 69 ตารางวา** 

ทีต่ัง้  เลขที ่90/1 หมูท่ี ่10 ต าบลสระสีเ่หลีย่ม  

อ าเภอพนัสนคิม จังหวดัชลบรุี 

บรษัิทเป็นเจา้ของ 

 

42.18 ไมม่ ี

 

-เนือ้ที ่17 ไร่ 34 ตารางวา 

ทีต่ัง้ เลขที ่90/1 หมูท่ี ่10 ต าบลสระสีเ่หลีย่ม  

อ าเภอพนัสนคิม จังหวดัชลบรุี 

บรษัิทเป็นเจา้ของ 

 

8.46 ไมม่ ี

 

-เนือ้ที ่3 ไร่ 82 ตารางวา 

ทีต่ัง้  : เลขที ่6/10 หมู ่1 ซอยวดัหนามแดง 

ถนนศรนีครนิทร ์ต าบลบางแกว้ อ าเภอบางพล ี

จังหวดัสมทุรปราการ  

เป็นของบรษัิท STC 

 

25.64 (3).จดจ านองวงเงนิ 250 

ลา้นบาท 

 

2. อาคารโรงงาน 3 แหง่    

1. อาคารโรงงานของบรษัิท 

ทีต่ัง้ : เลขที ่55, 55/1 หมู ่2 ซอยวดัหนาม 

แดง ถนนศรนีครนิทร ์ต าบลบางแกว้ อ าเภอ 

บางพล ีจังหวดัสมทุรปราการ 

บรษัิทเป็นเจา้ของ 

 

37.89 (1).จดจ านองวงเงนิ 400 

ลา้นบาท 

2. อาคารโรงงานชลบรุขีองบรษัิท* * 

ทีต่ัง้  เลขที ่90/1 หมูท่ี ่10 ต าบลสระสีเ่หลีย่ม 

อ าเภอพนัสนคิม จังหวดัชลบรุี 

บรษัิทเป็นเจา้ของ 

 

184.26 (2).จดจ านองวงเงนิ 600 

ลา้นบาท 
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หน่วย : ลา้นบาท 

ประเภท/ลกัษณะทรพัยส์นิ ลกัษณะกรรมสทิธิ ์ มูลคา่ตาม

บญัช ี

ภาระผูกพนั 

2. อาคารโรงงาน 3 แหง่    

3. อาคารโรงงานของบรษัิทย่อย  

ทีต่ัง้ : เลขที ่6/10 หมู ่1 ซอยวดัหนามแดง  

ถนนศรนีครนิทร ์ต าบลบางแกว้ อ าเภอบางพล ี

จังหวดัสมทุรปราการ 

เป็นของบรษัิท STC 

 

13.58 (3).จดจ านองวงเงนิ 250 

ลา้นบาท 

 

3.  เครือ่งจักร  บรษัิทเป็นเจา้ของ 360.41 ไมม่ภีาระผูกพัน 

4.  เครือ่งจักร เป็นของบรษัิท STC 0.78 ไมม่ภีาระผูกพัน 

5.  ยานพาหนะ บรษัิทเป็นเจา้ของ 10.98 ไมม่ภีาระผูกพัน 

6.  เครือ่งตกแตง่และเครือ่งใชส้ านักงาน บรษัิทเป็นเจา้ของ 7.06 ไมม่ภีาระผูกพัน 

7.  เครือ่งตกแตง่และเครือ่งใชส้ านักงาน เป็นของบรษัิท STC 0.02 ไมม่ภีาระผูกพัน 

8.  เครือ่งจักรระหวา่งตดิตัง้ บรษัิทเป็นเจา้ของ 145.26 ไมม่ภีาระผูกพัน 

9.  เครือ่งจักรระหวา่งตดิตัง้ เป็นของบรษัิท STC 0.00 ไมม่ภีาระผูกพัน 

รวม 1,033.15  

 

นโยบายการลงทุนและการบรหิารงานในบรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่ม 

นโยบายการลงทนุของบรษัิท คอื บรษัิทจะพจิารณาลงทนุในธุรกจิทีเ่กือ้หนุนและเอือ้ประโยชน์ตอ่การท า

ธุรกจิของบรษัิทหรือเป็นธุรกจิซึง่อยู่ในอุตสาหกรรมทีม่แีนวโนม้เจรญิเตบิโตและจะค านึงถงึอัตราผลตอบแทนที่

ไดรั้บจากการลงทนุเป็นส าคัญ และบรษัิทจะควบคมุดแูลโดยจะสง่กรรมการเขา้ไปเป็นตัวแทนตามสัดสว่นการถอื

หุน้ และหากเป็นบรษัิทร่วม บรษัิทจะสง่ตัวแทนจากบรษัิทเขา้ไปเป็นกรรมการในบรษัิทนัน้ ๆ ทัง้นี้จ านวนตัวแทน

จากบรษัิททีเ่ขา้ไปเป็นกรรมการจะขึน้อยูก่นัสดัสว่นการถอืหุน้ของบรษัิท  
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รายงานการปฏบิตัติามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี

คณะกรรมการบรษัิท เอเซยี เมทัล  จ ากัด (มหาชน) (“บรษัิท”) ตระหนักดวี่าการก ากับดูแลกจิการทีด่ ี

เป็นปัจจัยพืน้ฐานส าคญัในการยกระดบัมาตรฐานการด าเนนิงานของบรษัิทใหเ้กดิความโปร่งใส เพิม่ความน่าเชือ่ถอื

ใหแ้ก่ผูถ้ ือหุน้ ผูล้งทุน และผูเ้กีย่วขอ้งทุกราย ตลอดจนเป็นการเพิ่มขดีความสามารถในการแข่งขันของกจิการ 

ดังนัน้คณะกรรมการบรษัิทจงึไดจ้ัดใหม้นีโยบายเกีย่วกับการก ากับดแูลกจิการและจรยิธรรมธุรกจิของบรษัิททีเ่ป็น

ลายลกัษณ์อกัษร สอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่สี าหรับบรษัิท จดทะเบยีนของตลาดหลักทรัพยฯ์ และ

แนวคดิความรับผดิชอบตอ่สงัคมของธรุกจิเพือ่ใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษัิทไดย้ดึถอืปฏบิัตภิายใต ้

นโยบายการบรหิารองคก์รทีด่มีคีวามรับผดิชอบตอ่ผูเ้กีย่วขอ้งทางธุรกจิทัง้พนักงาน ลกูคา้และผูถ้อืหุน้ ตลอดจน

การเกือ้กลูสงัคมอยา่งจรงิจัง โดยมหีน่วยงานเลขานุการบรษัิทซึง่เป็นหน่วยงานก ากับการปฏบิัตงิานท าหนา้ทีด่แูล

ใหบ้รษัิท กรรมการ และผูบ้ริหารปฏบิัตใิหถู้กตอ้งตามกฎขอ้บังคับต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ  ก.ล.ต. พรบ.

บรษัิทมหาชน รวมทัง้กฎหมายอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่ในปัจจบุนับรษัิทไดม้กีารปฏบิัตติามหลกัการดงักลา่วดงัตอ่ไปนี ้

 

หมวดที ่1 สทิธขิองผูถ้อืหุน้ 

 

 1.1 การแตง่ต ัง้คณะกรรมการ 

ตามขอ้บงัคบัของบรษัิท ไดก้ าหนดไวว้า่ ในการแตง่ตัง้คณะกรรมการบรษัิท ใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้

กรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดงัตอ่ไปนี้  

(1) ผูถ้อืหุน้คนหนีง่มคีะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุน้ตอ่หนึง่เสยีงตามจ านวนหุน้ทีต่นถอื 

(2) ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสยีงทีม่อียู่ทัง้หมดตาม (1) เลอืกตัง้บคุคลคนเดยีวหรือหลายคน

เป็นกรรมการได ้แตจ่ะแบง่คะแนนเสยีงใหแ้กผู่ใ้ดมากนอ้ยเพยีงใดไม่ได ้

(3) บคุคลซึง่ไดรั้บคะแนนสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเทา่จ านวนกรรมการ

ทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีทีบ่คุคลซึง่ไดรั้บการเลอืกตัง้ในล าดับถัดลงมามคีะแนน

เสยีงเท่ากันเกนิจ านวนกรรมการทีจ่ะพงึม ีหรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อก

เสยีงชีข้าด 

นอกจากนี้ในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปีทีผ่่านมา บรษัิทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ทีม่สีทิธอิอก

เสยีงลงคะแนนสามารถเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

 

1.2 สทิธเิกีย่วกบัการประชุมผูถ้อืหุน้  

 กอ่นวนัประชุม 

(1) บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้ ือหุน้ใชส้ทิธิเสนอระเบียบวาระการประชุมและชือ่บุคคลเพื่อเขา้รับการ

เลอืกตัง้เป็นคณะกรรมการบรษัิทลว่งหนา้กอ่นวันประชมุ 60 วัน โดยไดด้ าเนนิการแจง้ถงึหลักเกณฑ์

การเสนอดังกลา่วไวอ้ย่างละเอยีดบนเว็บไซตข์องบรษัิทที ่www.asiametal.co.th และประกาศผ่าน

ชอ่งทางการแจง้ข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมทัง้ไดจั้ดท าแบบฟอร์มเพื่ออ านวย

ความสะดวกแกผู่ถ้อืหุน้ในการเสนอระเบยีบวาระการประชมุและชือ่บคุคลดังกลา่วอย่างไรก็ตามในปี 

2559 นี ้ไมม่ผีูถ้อืหุน้ทา่นใดเสนอวาระการประชมุและเสนอชือ่บคุคลเพือ่เขา้รับการพจิารณาเลอืกตัง้

เป็นกรรมการดงักลา่ว 

(2) บรษัิทไดจั้ดส่งหนังสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้ทีก่ าหนดระเบยีบวาระการประชุมและระบุความเห็นของ

คณะกรรมการในแต่ละวาระ พรอ้มเอกสารประกอบวาระการประชุม ใหแ้ก่ผูถ้ ือหุน้ล่วงหนา้เป็น
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ระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุมผูถ้ือหุน้  รวมทัง้น าเสนอขอ้มูลดังกล่าวทัง้หมดไวบ้น

เว็บไซตข์องบรษัิทในหัวขอ้ “ขอ้มูลส าหรับนักลงทนุ” เป็นระยะเวลาลว่งหนา้ 30 วัน กอ่นวันประชมุผู ้

ถือหุน้ ตามแนวทางของ AGM Checklists เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถ้ ือหุน้มีเวลาศกึษาขอ้มูล

ประกอบการประชมุลว่งหนา้กอ่นไดรั้บขอ้มลูดงักลา่วในรูปแบบเอกสาร  

(3) เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกในการประชมุ ส าหรับผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่สามารถมาเขา้ร่วมประชมุไดด้ว้ย

ตนเอง บริษัทไดแ้นบแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. ไปพรอ้มกับหนังสอืเชญิประชุม 

เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศสามารถมอบฉันทะใหผู้อ้ ืน่มาร่วมประชมุและออกเสยีง

ลงคะแนนแทน หรอืสามารถมอบอ านาจใหก้รรมการอสิระทีบ่รษัิทแตง่ตัง้ใหเ้ป็นตวัแทนรับมอบฉันทะ 

(4) นอกจากการส่งหนังสอืเชญิประชุมใหแ้ก่ผูถ้ ือหุน้แลว้ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการรับรูข้อ้มูล 

บรษัิทไดด้ าเนนิการลงโฆษณาบอกกลา่วเชญิประชมุผูถ้อืหุน้ในหนังสอืพมิพเ์ป็นระยะเวลาตดิตอ่กัน 

3 วัน และล่วงหนา้ 3 วัน ก่อนวันประชมุผูถ้อืหุน้ ตามขอ้ก าหนดของพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชน

จ ากัด พ.ศ. 2535 รวมทัง้เผยแพร่หนังสอืเชญิประชมุและเอกสารประกอบการประชมุไวบ้นเว็บไซต์

ของบรษัิทในหัวขอ้ “ขอ้มลูส าหรับนักลงทนุ” ดว้ย 

 

ในวนัประชุม 

(1) บริษัทไดอ้ านวยความสะดวกแก่ผูถ้อืหุน้ทัง้ในเรื่องของสถานทีจ่ัดประชุมทีส่ะดวกต่อการเดนิทาง  

การเตรยีมหนังสอืเชญิประชมุเผือ่ส าหรับผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่ไดน้ าเอกสารมาดว้ย การจัดใหม้จีอรับภาพเพือ่

รองรับการน าเสนอวาระตา่งๆ เป็นรูปแบบของ PowerPoint ท าใหเ้กดิความสะดวกและความน่าสนใจ

ในการพจิารณาแต่ละวาระและการจัดเตรียมไมโครโฟน เพื่อรองรับการเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้มสีทิธิ

ซักถาม เสนอแนะ หรือแสดงความคดิเห็นในประเด็นตา่งๆ ไดอ้ย่างเหมาะสม  รวมทัง้การจัดโต๊ะรับ

ลงทะเบียน (แบบ barcode) โดยมีเจา้หนา้ที่ปฏิบัติงาน เพื่ออ านวยความสะดวกส าหรับการ

ลงทะเบยีนและการตรวจสอบเอกสาร 

(2) คณะกรรมการบรษัิท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรหิารไดต้ระหนักถงึความส าคัญใน

การเขา้ร่วมประชมุและถอืเป็นหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบในเรือ่งดังกลา่ว ท าใหก้ารประชมุสามัญผูถ้อื

หุน้ในปีที่ผ่านมานั้น มีคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และ

ผูบ้รหิารทีม่อี านาจสงูสดุของฝ่ายการเงนิและบญัชเีขา้ร่วมทัง้หมดยกเวน้ประธานกรรมการตรวจสอบที่

ตดิภารกจิดว่น ไมส่ามารถเดนิทางมาร่วมประชมุได ้ 

(3) กอ่นเริม่การพจิารณาประเด็นตา่งๆ ตามทีร่ะบไุวใ้นหนังสอืเชญิประชมุ บรษัิทไดก้ าหนดใหเ้ลขานุการ

บรษัิทชีแ้จงถงึวธิกีารออกเสยีงลงคะแนนใน แต่ละวาระ รวมถงึการแจง้จ านวนผูถ้อืหุน้ทีม่าเขา้ร่วม

ประชมุและจ านวนหุน้ทัง้หมดทีม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

(4) เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้อยา่งเทา่เทยีมกนัในการแสดงความคดิเห็น และซกัถามตอ่คณะกรรมการบรษัิท 

ในแตล่ะวาระตามระเบยีบวาระการประชมุ 

 

ภายหลงัการประชุม 

(1) นอกจากการแจง้มตทิีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปีผ่านทางระบบข่าวสารของตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยแลว้นัน้ บรษัิทยังไดเ้ผยแพร่ไวบ้นเว็บไซตข์องบรษัิทเพื่อใหผู้ถ้อืหุน้สามารถตรวจสอบ

ความถูกตอ้งของมตดิังกล่าวได ้นอกจากนี้ยังเป็นชอ่งทางการรับรูข้อ้มูลข่าวสารของผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่

สามารถมาเขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเองและนักลงทนุอืน่ๆ อกีดว้ย 

(2) บรษัิทไดจ้ัดท ารายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปีและเผยแพร่ไวบ้นเว็บไซตข์องบรษัิทภายใน

14 วนั นับจากวนัประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 
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1.3 สทิธใินการไดร้บัเงนิปนัผล 

บรษัิทมกีารก าหนดนโยบายการจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนนิงานไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 50 ของก าไร

สทุธภิายหลงัการจัดสรรก าไรสทุธดิังกลา่วเป็นเงนิทนุส ารองตามกฎหมาย ซึง่บรษัิทจะตอ้งจัดสรรก าไรเป็นเงนิทนุ

ส ารองตามกฎหมายไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบยีนทีช่ าระแลว้ ซึง่ปัจจบุันบรษัิทไดม้กีารกันเงนิส ารองไว ้

แลว้จ านวน 55 ลา้นบาท ครบจ านวนตามที่กฎหมายก าหนด และส าหรับผลประกอบการขาดทุน ปี 2559 

คณะกรรมการบรษัิทจงึมมีตขิออนุมัตจิากทีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปีเพือ่งดจา่ยเงนิปันผล)  

 

1.4 สทิธใินการรบัขา่วสารขอ้มูลของกจิการอยา่งเพยีงพอ 

บรษัิทไดด้ าเนนิการเผยแพร่ขา่วสารตา่งๆ ทีส่ าคญั อาทเิชน่ ผลการด าเนนิงาน หรอืงบการเงนิ   เป็นตน้ 

ผ่านทางระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ยังไดเ้ผยแพร่ไวบ้นเว็บไซตข์องบริษัทใน

หัวขอ้ขา่วสารแจง้ตลาดหลกัทรัพยแ์ละบรษัิทไดจั้ดตัง้หน่วยงานนักลงทนุสมัพันธเ์พือ่ท าหนา้ทีต่ดิตอ่สือ่สารกับนัก

ลงทนุ นักวเิคราะห ์รวมถงึหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทีเ่กีย่วขอ้ง โดยสามารถตดิตอ่ไดท้ีห่มายเลข  :  

 โทรศพัท ์ : 02 383 4100 หรอื 02 338 7200 ตอ่ 208, 306 

 โทรสาร  : 02 383 4102 

 

หมวดที ่2 การปฏบิตัติอ่ผูถ้อืหุน้อยา่งเทา่เทยีมกนั 

 

(1) การจัดท าหนังสอืเชญิประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2559 บรษัิทไดด้ าเนนิการปฏบิัตติอ่ผูถ้อืหุน้ใน

ประเทศและผูถ้อืหุน้ตา่งชาตอิย่างเทา่เทยีมกัน โดยไดจั้ดท าหนังสอืเชญิประชมุดังกลา่วและเอกสาร

ประกอบการพจิารณาวาระตา่งๆ เป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

(2) บรษัิทไดจั้ดท าหนังสอืมอบฉันทะ แบบ ข. และแบบ ค. เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ

ทีไ่มส่ามารถมาเขา้ร่วมประชมุได ้สามารถมอบฉันทะใหแ้กบ่คุคลอืน่หรอืกรรมการอสิระทีบ่รษัิทเสนอ

ใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉันทะมาเขา้ร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนตนไดแ้ละไดอ้ านวยความสะดวก

โดยใหผู้ถ้อืหุน้สามารถดาวนโ์หลดหนังสอืมอบฉันทะดงักลา่วไดจ้ากเว็บไซตข์องบรษัิทลว่งหนา้กอ่น

การประชมุ 30 วนั 

(3) บรษัิทจะไมม่กีารเพิม่วาระการประชมุโดยไม่ไดแ้จง้ผูถ้อืหุน้ลว่งหนา้ 

(4) บรษัิทก าหนดใหก้รรมการและผูบ้รหิารตอ้งรายงานใหบ้รษัิททราบถงึการมสีว่นไดเ้สยีของตนหรอืของ

บคุคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง ซึง่เป็นสว่นไดเ้สยีทีเ่กีย่วขอ้งกับการบรหิารจัดการกจิการของบรษัิทตามที่

ระบไุวใ้นมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์(ฉบับที4่) พ.ศ. 2551  

และก าหนดใหม้กีารทบทวนการรายงานฯภายในเดอืนกมุภาพันธ ์ของทกุปี และ/หรอื ทกุครัง้ทีม่กีาร

เปลีย่นแปลงขอ้มลู โดยใหส้ง่รายงานถงึฝ่ายเลขานุการบรษัิท ภายใน 7 วันท าการ ทัง้นี้ ยังไดข้ยาย

ผลไปยังพนักงานระดับจัดการของบริษัทฯและบริษัทย่อย ตัง้แต่ผูจ้ัดการแผนกขึ้นไป เพื่อให ้

คณะกรรมการสามารถพจิารณาธรุกรรมของบรษัิท ทีอ่าจมคีวามขัดแยง้ของผลประโยชน์และสามารถ

ตัดสนิใจเพือ่ประโยชน์ของบรษัิทโดยรวมได ้ทัง้นี้กรรมการและผูบ้รหิารทีม่สีว่นไดเ้สยีกับธุรกรรมที่

ท ากบับรษัิท จะไมม่สีว่นร่วมในการตดัสนิในการท าธรุกรรมดงักลา่ว 

(5) คณะกรรมการบริษัทไดต้ระหนักถงึความส าคัญของการป้องกันขอ้มูลภายในของบรษัิทไปใชเ้พื่อ

ประโยชนส์ว่นตนเป็นอยา่งยิง่ จงึมนีโยบายใหม้กีารเก็บรักษาขอ้มูลซึง่ยังมไิดเ้ปิดเผยตอ่ประชาชนไว ้

เป็นความลบั โดยก าหนดใหรั้บรูเ้ฉพาะผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งเทา่นัน้ 
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ทัง้นี้ บริษัทไดแ้จง้ใหก้รรมการและผูบ้ริหารทุกคนรับทราบถงึภาระหนา้ทีใ่นการรายงานการถอืครอง

หลกัทรัพยใ์นบรษัิทของตน รวมถงึคูส่มรสและบตุรทีย่ังไม่บรรลนุติภิาวะ ตลอดจนรายงานการเปลีย่นแปลงการถอื

หลักทรัพย ์ต่อส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ์ ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่ง

พระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 แลว้ อกีทัง้ บรษัิทไดห้า้มมใิหก้รรมการและผูบ้รหิาร 

รวมถงึคู่สมรสและบุตรทียั่งไม่บรรลุนิตภิาวะของบุคคลดังกล่าว ท าการซือ้ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพยข์อง

บรษัิทโดยใชข้อ้มูลภายในซึง่ยังมไิดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชน  ส าหรับกรณีทีก่รรมการ ผูบ้รหิาร รวมถงึคูส่มรสและ

บตุรทียั่งไมบ่รรลนุติภิาวะท าการซือ้ ขาย โอนหรอืรับโอนหลักทรัพยข์องบรษัิททีไ่ม่เขา้ขา่ยกรณีขา้งตน้ใหร้ายงาน

ตอ่ส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยท์กุครัง้ทีท่ าการซือ้ ขาย โอน หรอืรับโอนหลักทรัพยด์ังกลา่วภายใน 3 

วนันับแตว่นัทีเ่กดิรายการขึน้ พรอ้มทัง้สง่ส าเนารายงานนี้ใหก้ับเลขานุการบรษัิทเพือ่เก็บเป็นหลักฐานทกุครัง้ ทัง้นี ้

หากกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษัิท น าขอ้มูลภายในของบรษัิทไม่วา่จะเป็นเรือ่งใดๆ  ไปใชเ้พือ่ประโยชน์

สว่นตนและการกระท าดังกลา่วกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายแก่บรษัิท บรษัิทจะพจิารณาด าเนนิการทางกฎหมายตามความ

เหมาะสมตอ่ไป 

 

หมวดที ่3 บทบาทของผูม้สีว่นไดเ้สยี 

 

บรษัิทไดต้ระหนักถงึสทิธแิละความส าคญัของผูม้สีว่นไดเ้สยีทัง้ในสว่นของ ลกูคา้, พนักงาน, คูค่า้, ผูถ้อื

หุน้หรอื     ผูล้งทนุ, เจา้หนี,้ คูแ่ขง่ และใหค้วามส าคญักบัความรับผดิชอบตอ่สิง่แวดลอ้มและสงัคม ชมุชนทีบ่รษัิท

ตัง้อยู่ รวมทัง้สังคม และภาครัฐ โดยบรษัิทฯไดเ้พิม่แนวปฏบิัตทิีด่ ีโดยการก าหนดนโยบายในเรือ่ง หา้มผูบ้รหิาร

และพนักงาน น าซอฟแวร์ทีผ่ดิกฎหมายมาใช ้และหา้มคัดลอกซอฟทแ์วร์ลขิสทิธิ ์การไม่เกีย่วขอ้งกับการละเมดิ

สทิธมินุษยชน การสง่เสรมิใหพ้นักงานมกีารใชท้รัพยากรอย่างมปีระสทิธภิาพและคุม้ค่า เอาใจใสแ่ละปฏบิัตงิาน

ดว้ยจติส านกึถงึความปลอดภัยและค านงึถงึสิง่แวดลอ้ม สง่เสรมิใหพ้นักงานและผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษัิทมสีว่นร่วม

ในการพัฒนาชมุชนและสงัคม อยา่งตอ่เนือ่ง โดยสามารถสรุปไดด้งัตอ่ไปนี ้

 

(1) ลกูคา้ ดว้ยแนวคดิการยดึถอืลกูคา้เป็นศนูยก์ลางทีบ่รษัิทพรอ้มใหบ้รกิารตอบสนองความตอ้งการ

อย่างครอบคลมุรอบดา้น  โดยการใหค้ าแนะน า แกปั้ญหา ชว่ยเหลอืในการจัดหาสนิคา้  สรา้งสรรค์

บรกิารรูปแบบใหม่ๆ คดิคน้ทางเลอืกทีห่ลากหลายแก่ลูกคา้  เพิม่คุณค่าใหก้ับผลติภัณฑเ์หล็ก  ซึง่

เป็นการเปลีย่นมมุมองใหมใ่นการท าธรุกจิเหล็ก ภายใตร้ะบบการบรหิารจัดการ ทีร่องรับความตอ้งการ

อยา่งครบครัน ทัง้การผลติ เทคโนโลยทีีท่นัสมัย การตรวจสอบคณุภาพผลติภัณฑ ์การจัดสง่ทีร่วดเร็ว

ตรงตอ่เวลาสอดคลอ้งกับแผนการผลติของลกูคา้เพือ่สรา้งความมั่นใจและความสะดวกสบายแกล่กูคา้ 

(2) พนักงาน   เนือ่งจากศกัยภาพของพนักงานเป็นหนึง่ในโครงสรา้งส าคัญสงูสดุทีท่ าใหท้กุความคดิ

และทกุจนิตนาการเป็นจรงิ ดงันัน้บรษัิทจงึมุง่มั่นในการพัฒนาคนของบรษัิทใหเ้ป็นมอือาชพี มคีา่นยิม

ทัง้วธิคีดิและวธิปีฏบิัตทิีมุ่่งมั่นสูค่วามส าเร็จ น่าเชือ่ถอื และเป็นทีไ่วว้างใจ พรอ้มตอบสนองทกุความ

ตอ้งการ ขณะเดยีวกนับรษัิทยังเนน้สรา้งพนักงานใหม้คีวามรู ้ประสบการณ์ มคีวามเชีย่วชาญพรอ้มให ้

ค าปรกึษา และเรยีนรูส้ ิง่ใหม่ๆ  ตลอดเวลา ดว้ยการจัดการอบรมและพัฒนาฝีมอือยา่งสม า่เสมอ 

(3) คู่คา้  บริษัทมีนโยบายที่จะสรา้งความสัมพันธ์อันดีต่อคู่คา้ รวมทัง้ปฏิบัตติ่อคู่คา้อย่างเป็นธรรม 

เป็นไปตามเงื่อนไขทางการคา้ และ/หรือขอ้ตกลงระหว่างกัน ทัง้นี้ก็เพื่อที่จะพัฒนาและรักษา

สมัพันธภาพใหย่ั้งยนืบนรากฐานแหง่ผลประโยชน์ซึง่กนัและกนั 

(4) ผูถ้อืหุน้ บรษัิทมุ่งมั่นทีจ่ะขยายการเตบิโตของธุรกจิอย่างต่อเนื่องและยั่งยนืจนสามารถกา้วขึน้เป็น

บรษัิทชัน้น าในอตุสาหกรรมเหล็ก ถงึแมใ้นปีทีผ่่านมาจะมปัีญหาทางเศรษฐกจิจากปัจจัยหลายอย่าง

ก็ตาม ทัง้นีก็้เพือ่สรา้งความมั่นใจและมูลคา่เพิม่ใหก้ับผูถ้อืหุน้ในระยะยาว รวมถงึการจัดใหม้ชีอ่งทาง



รายงานประจ าปี 2559 29 

 

ใหผู้ถ้อืหุน้/ ผูม้สีว่นไดเ้สยี ตดิตอ่/ รอ้งเรยีน ตอ่กรรมการอสิระ และยังไดก้ าหนดใหม้ชีอ่งทางการรับ

ขอ้รอ้งเรียนดา้นธรรมาภบิาลจากพนักงาน ผ่านเลขานุการบรษัิท โดยน าเสนอรายงานดา้นธรรมาภิ

บาลตอ่คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภบิาลเป็นรายไตรมาส 

(5)  เจา้หนี้  บรษัิทปฏบิัตติามเงือ่นไขของการกูย้มืเงนิตามขอ้ตกลง และใหข้อ้มูลทางการเงนิทีถู่กตอ้ง

รวมทัง้มกีารจา่ยช าระหนีต้รงตามเวลาทกุครัง้ 

(6) คูแ่ขง่  บรษัิทด าเนนิธรุกจิตามกรอบกตกิาการแขง่ขนัทีเ่ป็นธรรมและไม่ท าลายชือ่เสยีงหรอืกอ่ใหเ้กดิ

ความเสยีหายโดยไมช่อบตอ่คูแ่ขง่ 

(7)  ชมุชนและสงัคม คณะกรรมการบรษัิทไดใ้หค้วามส าคัญกับการพัฒนาและรับผดิชอบตอ่สงัคม ควบคู่

ไปกบัการด าเนนิธรุกจิ ดว้ยส านกึดวีา่ธรุกจิ จะด ารงอยู่ได ้ ตอ้งมพีืน้ฐานมาจากสงัคมและสิง่แวดลอ้ม

ทีเ่จรญิเตบิโตอยา่งมั่นคง จงึผลักดันใหเ้กดิกจิกรรมตา่งๆ เพือ่การพัฒนาและเป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้ม

ในดา้นการผลติ  สภาพแวดลอ้มในการท างาน สถานที่ท างานและชุมชนรอบขา้ง การดูแลความ

ปลอดภัย  การค านึงถึงสุขภาพกายและสุขภาพจิตของพนักงาน รวมทัง้การสรา้งกิจกร รมเพื่อ

รับผดิชอบตอ่สงัคม   

(8)   ภาครัฐ บรษัิทบรษัิทปฏบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบ และขอ้ก าหนดตา่งๆ ของภาครัฐ อย่างเคร่งครัด 

พรอ้มทัง้ใหค้วามร่วมมอืในดา้นการใหข้อ้มูลขา่วสารเกีย่วกับการด าเนนิธุรกจิของกจิการ และการร่วม

กจิกรรมตา่งๆ ตามทีห่น่วยงานของภาครัฐจัด 

 

หมวดที ่4 การเปิดเผยขอ้มลูและความโปรง่ใส 

 

(1) คณะกรรมการบรษัิทไดด้แูลใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูส าคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษัิท ทัง้ขอ้มูลทางการเงนิที่

ตรวจสอบแลว้จากผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตที่เป็นอสิระซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง

โดยทั่วไป และขอ้มูลทีไ่ม่ใชข่อ้มูลทางการเงนิ เชน่ ขอ้มูลค่าตอบแทนกรรมการ, จ านวนครัง้ของ

กรรมการทีเ่ขา้ร่วมประชมุ,ขอบเขตการด าเนนิงานของคณะกรรมการชดุต่างๆ, ขอ้มูลการท ารายการ

ระหว่างกัน  และนโยบายการก ากับดูแลกจิการของบรษัิท เป็นตน้   ตามขอ้ก าหนดของส านักงาน

คณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์และตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมถงึ

ขอ้มลูอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  อย่างถูกตอ้ง ครบถว้น ทันเวลา โปร่งใส เพือ่ใหนั้กลงทนุและผูม้สีว่นไดเ้สยี

ทกุฝ่ายของบรษัิท ไดรั้บสารสนเทศอย่างเทา่เทยีมกัน โดยผ่านระบบขา่วของตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย, แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี, รายงานประจ าปี และเว็บไซต์ของบริษัทที ่

www.asiametal.co.th รวมทัง้การแตง่ตัง้เลขานุการบรษัิทเพือ่เป็นผูด้ าเนนิการจัดท าและเก็บรักษา

ขอ้มลูดงักลา่ว และใหข้อ้มลูทีถ่กูตอ้งตอ่นักลงทนุ, ผูถ้อืหุน้, นักวเิคราะห ์และผูม้สีว่นไดเ้สยี 

 

(2) นโยบายค่าตอบแทนกรรมการไดก้ าหนดไวอ้ย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับ

เดยีวกับอุตสาหกรรมเดยีวกัน ซึง่ไดผ้่านการพจิารณาจากคณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทนและได ้

ขออนุมัตจิากทีป่ระชุมสามัญผูถ้ือหุน้แลว้ ทัง้นี้รายละเอยีดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารได ้

เปิดเผยไวใ้นหัวขอ้โครงสรา้งการจัดการ  
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หมวดที ่5 ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 

 

1. โครงสรา้งคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบรษิทั  ณ สิน้ปี 2559  มจี านวนทัง้หมด 7 ทา่น แบง่เป็นกรรมการอสิระและกรรมการ

ตรวจสอบจ านวน 3 ทา่น ซึง่เป็นไปตามขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยเป็นผูท้ี่

มคีวามรูค้วามสามารถ ประสบการณ์ และทักษะทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกจิของบรษัิท โดย

คณะกรรมการบริษัทไดรั้บความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถ้ือหุน้ใหด้ ารงต าแหน่งดังกล่าว  ส าหรับ

รายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้งและขอบเขต หนา้ที ่และความรับผดิชอบปรากฏอยู่ในหัวขอ้โครงสรา้งและการ

จัดการ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภบิาล   ประกอบดว้ยกรรมการอสิระ 3 ทา่น โดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระผูไ้ม่มีส่วนไดเ้สียและไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวขอ้งใดๆ กับบริษัท 

คณะกรรมการบรษัิท คณะกรรมการบรหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกับบคุคลดังทีไ่ดก้ลา่ว

มา โดยคณะกรรมการตรวจสอบทัง้ 3 ทา่น เป็นผูม้คีวามรูแ้ละประสบการณ์เพยีงพอทีจ่ะท าหนา้ทีใ่น

การสอบทานความน่าเชือ่ถือของงบการเงนิ ส าหรับรายรายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้งและขอบเขต หนา้ที ่

และความรับผดิชอบปรากฏอยูใ่นหัวขอ้โครงสรา้งการจัดการ 

 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน   ประกอบดว้ยประธานกรรมการและกรรมการอกี 2 

ทา่น รวมเป็น 3 ทา่น โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนทัง้ 3 ทา่น เป็นผูม้คีวามรูแ้ละ

ประสบการณ์เพยีงพอทีจ่ะท าหนา้ทีใ่นการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนฯ 

 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง   ประกอบดว้ยประธานกรรมการ และกรรมการอกี 2 ทา่น รวมเป็น 

3 ทา่น โดยคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งทัง้ 3 ทา่น เป็นผูม้คีวามรูแ้ละประสบการณ์เพยีงพอทีจ่ะท า

หนา้ทีใ่นการบรหิารความเสีย่งและป้องกนัความเสยีหายทีจ่ะเกดิขึน้ได ้

 

คณะกรรมการบรหิาร   ประกอบดว้ยประธานกรรมการ และกรรมการอกี 2 ทา่น รวมเป็น 3 ทา่น โดย

คณะกรรมการบรหิารของบรษัิททัง้ 3 ทา่น เป็นผูม้คีวามรูค้วามสามารถ และประสบการณ์เพยีงพอทีจ่ะ

ท าหนา้ทีใ่นการบรหิารบรษัิทใหม้คีวามมั่งคง กา้วหนา้ มศีักยภาพในการแขง่ขันกับบรษัิทอืน่ๆทีอ่ยู่ใน

อตุสาหกรรมเดยีวกนั 

 

2.  การก าหนดวาระกรรมการ 

 ตามขอ้บังคับของบรษัิท ขอ้ที ่13 ก าหนดใหใ้นการประชมุสามัญประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจาก

ต าแหน่งหนึ่งในสามและถา้จ านวนกรรมการทีจ่ะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามสว่นไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ีส่ดุ

กบัสว่นหนึง่ในสาม โดยใหก้รรมการคนทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานทีส่ดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่งและกรรมการทีจ่ะออก

ตามวาระนีอ้าจไดรั้บเลอืกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหมก็่ได ้

 

3.  คณุสมบตัขิองกรรมการอสิระ 

คุณสมบัตขิองกรรมการอสิระของบริษัท ไดก้ าหนดขึน้เท่ากับขอ้ก าหนดขัน้ต ่าของส านักงานคณะกรรมการ

ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย กลา่วคอื 
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1. ตอ้งถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 5 ของทุนช าระแลว้ของบรษัิท บรษัิทในเครือ บรษัิทร่วม หรอืบรษัิททีเ่กีย่วขอ้ง 

ทัง้นีใ้หนั้บรวมหุน้ทีถ่อืโดยผูท้ีเ่กีย่วขอ้งดว้ย 

2. เป็นกรรมการทีไ่มม่สีว่นร่วมในการบรหิารงานในบรษัิท บรษัิทในเครอื บรษัิทร่วม บรษัิททีเ่กีย่วขอ้ง หรอืผู ้

ถอืหุน้รายใหญข่องบรษัิท รวมทัง้ไมเ่ป็นลกูจา้ง พนักงาน หรอืทีป่รกึษาทีไ่ดรั้บเงนิเดอืนประจ าจากบรษัิท 

บรษัิทในเครอื บรษัิทร่วม บรษัิททีเ่กีย่วขอ้ง หรือผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษัิท เชน่กรรมการผูจั้ดการของ

บรษัิท ไม่สามารถเป็นกรรมการตรวจสอบไดเ้นื่องจากกรรมการผูจ้ัดการเป็นผูรั้บผดิชอบโดยตรงต่อการ

บรหิารเป็นตน้ 

3. เป็นกรรมการทีไ่ม่มีผลประโยชน์หรือสว่นไดเ้สยีไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม ทัง้ในดา้นการเงนิและการ

บริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบริษัทและรวมถึงไม่มี

ผลประโยชน์หรือส่วนไดเ้สียในลักษณะขา้งตน้มาก่อนในระยะเวลา 1 ปี ก่อนไดรั้บการแต่งตัง้เป็น

กรรมการตรวจสอบ เวน้แต่คณะกรรมการบรษัิทไดพ้จิารณาอย่างรอบคอบเห็นวา่ การเคยมผีลประโยชน์

หรอืสว่นไดเ้สยีนัน้จะไมม่ผีลกระทบตอ่การปฏบิตัหินา้ทีแ่ละการใหค้วามเห็นทีเ่ป็นอสิระ 

4. เป็นกรรมการทีไ่มใ่ชเ่ป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งหรอืญาตสินทิของผูบ้รหิารหรอืผูถ้อืหุน้รายใหญข่องบรษัิท 

5. เป็นกรรมการทีไ่ม่ไดรั้บการแตง่ตัง้ขึน้เป็นตัวแทนเพือ่รักษาผลประโยชน์ของกรรมการบรษัิทผูถ้อืหุน้ราย

ใหญห่รอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกับผูถ้อืหุน้รายใหญข่องบรษัิท 

6. สามารถปฏบิัตหินา้ที ่แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏบิัตงิานตามหนา้ที ่ทีไ่ดรั้บมอบหมายจาก

คณะกรรมการบรษัิท โดยไมอ่ยูภ่ายใตก้ารควบคมุของผูบ้รหิารหรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษัิท รวมทัง้ผูท้ี่

เกีย่วขอ้งหรอืญาตสินทิของบคุคลดงักลา่ว 

 

นอกจากนีก้รณีทีค่ณะกรรมการก ากบัตลาดทนุหรอืคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยไ์ด ้

มปีระกาศปรับปรุงหรอืผอ่นปรนหลกัเกณฑค์ณุสมบตักิรรมการอสิระก็ใหถ้อืปฏบิตัติามทีไ่ดป้ระกาศในภายหลงั

ตอ่ไป 

 

4. ภาวะผูน้ าและวสิยัทศัน ์

คณะกรรมการของบริษัทมีภาวะผูน้ า วสิัยทัศน์ และมีความเป็นอสิระในการตัดสนิใจ ก าหนดนโยบาย

วางเป้าหมาย พัฒนาแผนธรุกจิ และพจิารณางบประมาณ เพือ่ประโยชนส์งูสดุของผูถ้อืหุน้และการเตบิโตของบรษัิท

และมกีารทบทวนแผนเป็นประจ าทกุปีเพือ่ใหไ้ดต้ามเป้าหมายธรุกจิทีว่างไว ้ 

 

5. ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

เพื่อป้องกันความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ คณะกรรมการไดด้แูลอย่างรอบคอบเมือ่เกดิรายการทีอ่าจมี

ความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ รวมทัง้ก าหนดนโยบายและวธิีการดูแลไม่ใหผู้บ้ริหารและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งน าขอ้มูล

ภายในของบรษัิทไปใชเ้พือ่ประโยชนส์ว่นตนดงันี ้

 รายการทีอ่าจมคีวามขัดแยง้ทางผลประโยชน์ : คณะกรรมการไดท้ราบถงึรายการทีม่คีวามขัดแยง้ทาง

ผลประโยชน์ รายการทีเ่กีย่วโยงกัน และไดพ้ิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครัง้ รวมทัง้มกีาร

ปฏบิัตติามหลักเกณฑข์องตลาดหลักทรัพย ์โดยราคาและเงือ่นไขเสมอืนท ารายการกับบุคคลภายนอก 

(Arm’s Length Basis) และไดเ้ปิดเผยรายละเอยีด มูลคา่รายการ คูส่ญัญา เหตผุล/ความจ าเป็น ไวใ้น

รายงานประจ าปี และแบบ 56-1 ตอ่ไปในหัวขอ้รายการระหวา่งกนั  
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 การดแูลเรือ่งการใชข้อ้มูลภายใน :  

คณะกรรมการก าหนดใหผู้บ้รหิารรายงานการเปลีย่นแปลงการถอืหลักทรัพยต์่อส านักงานคณะกรรมการ

ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 หา้มไม่ใหผู้บ้รหิารหรอืหน่วยงานทีไ่ดรั้บทราบขอ้มูลภายในเปิดเผยขอ้มูลภายใน

แกบ่คุคลภายนอกหรอืบคุคลทีไ่ม่มหีนา้ทีเ่กีย่วขอ้ง  และไม่ซือ้ขายหลักทรัพยข์องบรษัิทในชว่ง 1 เดอืน 

กอ่นทีง่บการเงนิเผยแพร่ตอ่สาธารณชน 

 

6. จรยิธรรมธุรกจิ 

 

บรษัิทไดก้ าหนดขอ้พงึปฏบิัตเิกีย่วกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายบรหิาร และพนักงาน เพือ่ให ้

ผูเ้กีย่วขอ้งยดึถอืเป็นแนวทางในการปฏบิตัหินา้ทีต่ามภารกจิของบรษัิทดว้ยความซือ่สตัย ์สจุรติ และเทีย่งธรรม ทัง้

การปฏบิัตติอ่บรษัิท  ผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุม่ สาธารณชนและสงัคม ซึง่บทบาทและหนา้ทีด่ังกลา่วไดม้กีารก าหนด

ไวใ้นขอบเขต อ านาจ หนา้ทีข่องคณะกรรมการบรษัิท กรรมการผูจ้ัดการ รวมทัง้ขอ้บังคับในการท างานของบรษัิท

ซึง่ไดม้กีารก าหนดบทลงโทษทางวนัิยไวด้ว้ยและคณะกรรมการบรษัิทฯ ไดป้รับปรุงนโยบายการก ากับดแูลกจิการ

และจรยิธรรมธรุกจิฯ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัแนวปฏบิตัทิีด่ดีงันี้ 

 

6.1 ก าหนดนโยบายเกีย่วกบัจ านวนบรษัิททีก่รรมการแตล่ะคนจะไปด ารงต าแหน่งกรรมการได ้แตไ่ม่ได ้

ก าหนดจ านวนวาระการด ารงต าแหน่ง โดยกรรมการบรษัิทฯ ทัง้ 8 คน ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษัิทจดทะเบยีนไม่

เกนิ 5 บรษัิท เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการ 

 

6.2 ก าหนดใหก้รรมการผูจ้ัดการ สามารถไปด ารงต าแหน่งกรรมการทีบ่รษัิทอืน่ไดโ้ดยตอ้งรายงานให ้

คณะกรรมการบรษัิทฯ ทราบเป็นรายลักษณ์อักษร ภายใน 14 วันนับตัง้แตท่ราบวา่ตนเองจะไปด ารงต าแหน่ง หรอื

ตอ้งแจง้ใหค้ณะกรรมการทราบกอ่นการรับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการผูจ้ัดการ(ในกรณีทีรั่บต าแหน่งกรรมการผูจ้ัดการ

ใหม)่ 

 

6.3 คณะกรรมการฯ ใหค้วามส าคัญในการแจง้ขอ้รอ้งเรยีน และขอ้เสนอแนะ  โดยเปิดโอกาสให ้

พนักงานและผูส้ว่นไดเ้สยีมชีอ่งทางการรอ้งเรยีน  การแสดงความเห็น เพือ่น าไปสูก่ารปรับปรุงระบบบรหิารจัดการ    

ส าหรับ การแจง้เบาะแสการกระท าผดิกฎหมาย โดยสง่จดหมายรอ้งเรยีนผ่านเลขานุการบรษัิทฯ 

 

6.4 คณะกรรมการบรษัิทฯ ถอืวา่ คูม่อื “จรยิธรรมฯ” เป็นวนัิยอยา่งหนึง่ ซึง่กรรมการ ผูบ้รหิาร และ

พนักงานทกุคนตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครัด การฝ่าฝืนไม่ปฏบิตัติาม ถอืเป็นการท าผดิวนัิย ตามระเบยีบวา่ดว้ยการ

บรหิารงานบคุคล 

 

6.5 คณะกรรมการบรษัิทฯไดก้ าหนดนโยบายเกีย่วกับความขดัแยง้ของผลประโยชนไ์วใ้นคูม่อืจรยิธรรม

ฯ เพือ่ป้องกนัการใชโ้อกาสแสวงหาผลประโยชนส์ว่นตน ดงันี้  

- ตอ้งไมม่ปีระวัตกิารกระท าผดิกฎระเบยีบของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์/ ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

- ก าหนดใหป้ระธานกรรมการเป็นบคุคลคนละคนกับกรรมการผูจ้ัดการ โดยมบีทบาท อ านาจ และหนา้ทีท่ี่

แบง่แยกออกจากกนัอยา่งชดัเจน 
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- จัดใหม้กีารประชมุระหวา่งกรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร โดยไมม่ฝ่ีายจัดการ เพือ่ความอสิระในการแสดง

ความเห็นเพือ่พัฒนาการบรหิารจัดการของฝ่ายบรหิาร 

- คณะกรรมการบรษัิทฯจัดใหม้รีะบบการควบคมุภายในทีค่รอบคลมุทัง้ดา้นการเงนิ การปฏบิตังิาน การ

ด าเนนิการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย  ขอ้บงัคับ  และระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้จัดใหม้กีารบรหิารความเสีย่ง

ทีเ่หมาะสมเพยีงพอ ตลอดจนจัดใหม้กีลไกลการตรวจสอบและถว่งดลุทีม่ปีระสทิธภิาพเพยีงพอในการ

ปกป้องรักษาและดแูลทรัพยส์นิ มแีผนกตรวจสอบภายใน ซึง่เป็นหน่วยงานอสิระทีร่ายงานตรงตอ่

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภบิาล และจัดท ารายงานคณะกรรมการตรวจสอบฯไดอ้ยา่งมคีณุภาพ 

ประกอบดว้ยขอ้มลูส าคญัอยา่งครบถว้น และมกีารก าหนดนโยบายบรหิารความเสีย่ง ไวอ้ยา่งชดัเจน 

 

7. การถว่งดลุของกรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559  บรษัิทมคีณะกรรมการทัง้ส ิน้จ านวน 7  ทา่น รายละเอยีดเป็นดงันี้ 

 กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร  3 ทา่น 

 กรรมการ    1 ทา่น 

 กรรมการตรวจสอบ  3 ทา่น 

 

ดงันัน้ บรษัิทมกีรรมการทีเ่ป็นอสิระทัง้หมด 3 ทา่น คดิเป็นรอ้ยละ 42.86 ของกรรมการทัง้หมด อกีทัง้ยัง

จัดใหม้กีารประชมุร่วมกับของกรรมการทีม่ใิชเ้ป็นผูบ้รหิารและฝ่ายจัดการเพื่อใหม้อีสิระในการแสดงความคดิเห็น

ตา่งๆไดอ้ยา่งเต็มที ่ 

 

8. การรวมหรอืแยกต าแหนง่ 

ประธานกรรมการไม่เป็นบคุคลเดยีวกันกับกรรมการผูจ้ัดการ แตป่ระธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ัดการ

เป็นตัวแทนของกลุ่มผูถ้ ือหุน้รายใหญ่ซึง่ถือหุน้เป็นรอ้ยละ 19.13 และ รอ้ยละ 24.90 ตามล าดับ ของทุนจด

ทะเบยีนและช าระแลว้ อยา่งไรก็ตามโครงสรา้งคณะกรรมการของบรษัิทประกอบดว้ยกรรมการตรวจสอบ 3 ทา่น ซึง่

จะกอ่ใหเ้กดิการถว่งดลุและการสอบทานการบรหิารงาน 

 

9. คา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร 

บริษัทไดก้ าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไวอ้ย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยมอบหมายให ้

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนเป็นผูพ้จิารณา ซึง่คา่ตอบแทนดังกลา่วไดแ้สดงไวใ้นหัวขอ้โครงสรา้ง

การจัดการเรือ่งการคา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร 

 

10.  การประชุมคณะกรรมการ 

บรษัิทไดก้ าหนดใหม้กีารประชมุคณะกรรมการอย่างสม ่าเสมอ (อย่างนอ้ย 3 เดอืนตอ่ครัง้) และมกีาร

ประชุมพิเศษเพิ่มตามความจ าเป็น โดยมีการก าหนดวาระชัดเจน ล่วงหนา้ และมีวาระพิจารณาตดิตามผลการ

ด าเนนิงานเป็นประจ า โดยมกีารจัดสง่หนังสอืเชญิประชมุพรอ้มระเบยีบวาระการประชมุและเอกสารกอ่นการประชมุ

เป็นระยะเวลาลว่งหนา้ 7 วันกอ่นวันประชมุ เพือ่ใหค้ณะกรรมการไดม้เีวลาศกึษาขอ้มูลอย่างเพยีงพอกอ่นเขา้ร่วม

ประชมุ รวมทัง้ไดม้กีารจดบันทกึการประชมุเป็นลายลักษณ์อักษร จัดเก็บรายงานการประชมุทีผ่่านการรับรองจาก

คณะกรรมการบรษัิท พรอ้มใหค้ณะกรรมการบรษัิทและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งตรวจสอบได ้
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  โดยในปี 2559  ทีผ่า่นมา คณะกรรมการของบรษัิท มกีารประชมุ 5 ครัง้ ดงันี ้

 

ชือ่-สกุล จ านวนทีเ่ขา้รว่มประชุม 

1. นายวรีะชยั สธุรีชยั 4/5 

2. นายชศูักดิ ์ ยงวงศไ์พบลูย ์ 5/5 

3. นางสาวชนัญญา ยงวงศไ์พบลูย ์ 5/5 

4. นางเพ็ญจันทร ์ ยงวงศไ์พบลูย ์ 5/5 

5.  นายพบิลูศกัดิ ์ อรรถบวรพศิาล 5/5 

6. นางไทศกิา ไพรสงบ 5/5 

7. เรอืตรหีญงิสรุ ี บรูณธนติ 4/5 

 

11. คณะอนุกรรมการ 

ทีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ไดม้กีารแตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภบิาล เขา้ด ารงต าแหน่งเมือ่

วันที ่17 กุมภาพันธ ์2547 เพื่อช่วยในการก ากับดูแลกจิการของบรษัิท โดยอ านาจและหนา้ทีข่องคณะกรรมการ

ตรวจสอบเป็นไปตามรายละเอยีดในเรือ่งโครงสรา้งการจัดการ ทัง้นี้ปัจจุบันมกีารแตง่ตัง้คณะอนุกรรมการขึน้เพือ่ท า

หนา้ทีใ่นการกลั่นกรอง และตรวจสอบรวมทัง้บรหิารจัดการเรื่องตา่ง โดยคณะอนุกรรมการคณะตา่งๆมกีารประชมุ

ร่วมกนัอยา่งนอ้ย 3 เดอืนตอ่ครัง้เพือ่พจิารณาเรือ่งตา่งทีเ่กดิขึน้เพือ่ใหท้นักับการบรหิารงานของบรษัิท  

 

12. ระบบการควบคมุและการตรวจสอบภายใน 

บริษัทใหค้วามส าคัญต่อระบบควบคุมภายในทั ้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานเพื่อใหม้ี

ประสทิธภิาพ จงึไดก้ าหนดภาระหนา้ที ่อ านาจการด าเนินการของผูป้ฏบิัตงิาน ผูบ้รหิาร ไวเ้ป็นลายลักษณ์อักษร

อย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใชท้รัพย์สนิของบริษัทใหเ้กิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหนา้ที่ของ

ผูป้ฏบิัตงิาน ผูต้ดิตามควบคุมและประเมนิผลออกจากกัน เพื่อใหเ้กดิการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่าง

เหมาะสมและมีการควบคุมภายในทีเ่กีย่วกับระบบการเงนิ โดยบริษัทไดจ้ัดใหม้ีระบบรายงานทางการเงนิเสนอ

ผูบ้รหิารตามสายงานทีรั่บผดิชอบ รวมถงึบรษัิทจัดตัง้หน่วยตรวจสอบภายในเพือ่ใหม้ั่นใจวา่การปฏบิัตงิานหลักและ

กจิกรรมทางการเงนิทีส่ าคัญของบรษัิทไดด้ าเนนิการตามแนวทางทีก่ าหนดและมปีระสทิธภิาพ รวมถงึตรวจสอบ

การปฏบิัตติามกฎหมายและขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้งกับบริษัท (Compliance Control) และเพื่อใหห้น่วยงาน

ตรวจสอบภายในมคีวามเป็นอสิระ สามารถท าหนา้ทีต่รวจสอบและถว่งดลุไดอ้ยา่งเต็มที ่คณะกรรมการจงึก าหนดให ้

หน่วยตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ และไดรั้บการประเมนิผลงาน

จากคณะกรรมการตรวจสอบดว้ย และเพื่อใหก้ารตรวจสอบระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายในมคีวามเป็น

อสิระมาก 

 

 13. รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบรษัิทเป็นผูรั้บผดิชอบตอ่งบการเงนิของบรษัิทและงบการเงนิรวมของบรษัิทและบรษัิท

ยอ่ย (ถา้ม)ี และสารสนเทศทางการเงนิทีป่รากฏในรายงานประจ าปี ทัง้นี้งบการเงนิดังกลา่วจัดท าขึน้ตามมาตรฐาน
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การบญัชทีีรั่บรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลอืกใชน้โยบายบัญชทีีเ่หมาะสมและถอืปฏบิัตอิย่างสม ่าเสมอ และใช ้

ดลุยพนิจิอย่างระมัดระวังและประมาณการทีด่ทีีส่ดุในการจัดท า รวมทัง้มกีารเปิดเผยขอ้มูลส าคัญอย่างเพยีงพอใน

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 

คณะกรรมการไดจั้ดใหม้กีารด ารงรักษาไวซ้ึง่ระบบควบคมุภายในทีม่ปีระสทิธผิล เพือ่ใหม้ั่นใจไดอ้ย่างมี

เหตุผลว่าการบันทกึขอ้มูลทางบัญชมีีความถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอทีจ่ะด ารงรักษาไวซ้ึง่ทรัพย์สนิ และ

เพือ่ใหท้ราบจดุออ่นเพือ่ป้องกนัไมใ่หเ้กดิการทจุรติหรอืการด าเนนิการทีผ่ดิปกตอิย่างมสีาระส าคัญ 

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล  ซึ่งประกอบดว้ยกรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหารเป็นผูดู้แล

รับผดิชอบเกีย่วกบัคณุภาพของรายงานทางการเงนิและระบบควบคมุภายในและมกีารประชมุร่วมกับผูส้อบบัญชขีอง

บรษัิท โดยไม่มฝ่ีายบรหิารของบรษัิทเขา้ร่วมประชมุ เพื่อประเมนิความเสีย่ง ความเพียงพอของขอ้มูลและระบบ

ควบคมุภายใน 

ดังนัน้ คณะกรรมการจงึมคีวามเห็นวา่ระบบควบคมุภายในของบรษัิทโดยรวมอยู่ในระดับทีน่่าพอใจและ

สามารถสรา้งความเชือ่มั่นอยา่งมเีหตผุลตอ่ความเชือ่ถอืไดข้องงบการเงนิของบรษัิท 

 

14. ความสมัพนัธก์บัผูล้งทุน 

คณะกรรมการบรษัิทตระหนักดวีา่ขอ้มลูของบรษัิททัง้ทีเ่กีย่วกบัการเงนิและทีไ่ม่ใชก่ารเงนิ ลว้นมผีลตอ่กระบวนการ

ตดัสนิใจของผูล้งทนุและผูท้ีม่สีว่นไดส้ว่นเสยีของบรษัิท จงึไดก้ าชบัใหฝ่้ายบรหิารด าเนนิการในเรือ่งทีเ่กีย่วกับการ

เปิดเผยขอ้มูลทีค่รบถว้น ตรงต่อความเป็นจรงิ เชือ่ถอืได ้สม ่าเสมอ และทันเวลา ซึง่ฝ่ายบรหิารของบรษัิทไดใ้ห ้

ความส าคัญและจะยดึถอืปฏบิัตไิปโดยตลอด ในสว่นของงานดา้นผูล้งทนุสมัพันธนั์น้ ปัจจุบันบรษัิทมหีน่วยงานที่

ดแูลรับผดิชอบคอืหน่วยงานเลขานุการบรษัิท ร่วมกับ อ านวยการฝ่ายบัญชแีละการเงนิ ท าหนา้ทีต่ดิตอ่สือ่สารกับผู ้

ลงทนุสถาบนั ผูถ้อืหุน้ รวมทัง้นักวเิคราะหแ์ละภาครัฐทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่จะไดส้ง่ขอ้มูลไดท้นัตามเวลา 
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กจิกรรมขององคก์รเพือ่ความรบัผดิชอบตอ่สงัคม 

Corporate Social Responsibility 

 

บริษัทฯ ไดใ้หค้วามส าคัญกับองคก์ร และการมีสว่นร่วมต่อสังคม ในรูปแบบต่างๆ อาทเิชน่ การมอบ

ทนุการศกึษาใหก้ับบตุรพนักงานเป็นประจ าทกุปี การมอบทนุการศกึษาใหก้ับสถานศกึษา ระดับประถม และระดับ

มัธยมในเขตชมุชน  อกีทัง้ร่วมกบัหน่วยงานรัฐในการสง่เสรมิใหพ้นักงานร่วมกันบรจิาคสิง่ของและอืน่ๆใหก้ับบคุคล

ทีด่อ้ยโอกาสซึง่เป็นการเสริมสรา้งกจิกรรมร่วมกันระหว่างอุตสาหกรรมกับชุมชน ใหอ้ยู่ร่วมกันอย่างอบอุ่นและ

สรา้งสรรค ์

ในดา้นความรับผดิชอบต่อสังคม บรษัิทไดเ้ล็งเห็นถงึความส าคัญกับผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีเ่กีย่วขอ้งกับ

บรษัิททัง้หมด ทัง้ภายในองคก์ร ไดแ้ก ่ผูบ้รหิาร พนักงาน จนไปถงึภายนอกองคก์ร ไดแ้ก ่ลูกคา้ ผูถ้อืหุน้ รวมถงึ

สงัคมรอบขา้งทัง้ในดา้นสงัคมและสิง่แวดลอ้ม โดยบรษัิทไดม้เีป้าหมายทีจ่ะสรา้งสรรคส์ ิง่ดีๆ กับสงัคมใหม้ากยิง่ขึน้

อย่างต่อเนื่องและรอบดา้น  ทัง้นี้เพื่อเป็นการสรา้งจิตส านักที่ดีใหก้ับพนักงานและฝังแนวทางดังกล่าวนี้ให ้

กลายเป็นสว่นหนึง่ขององคก์รใหเ้กดิเป็นการพัฒนาจนน าไปสูค่วามย่ังยนืตอ่ไป  

( รายงานการพัฒนาเพือ่ความยั่งยนื ประจ าปี 2559 ที ่www.asiametal.co.th) 

 

โครงการเพือ่สงัคม/ชุมชน 

บริษัทไดร้่วมมือกับโรงเรียนในแหล่งชุมชน จัดมอบทุนการศกึษาใหก้ับนักเรียนในชุมชนทีศ่กึษาใน

โรงเรียนในระดับประถม และโรงเรียนระดับมัธยม ดว้ยตระหนักดวี่าเยาวชนคอืทรัพยากรทีส่ าคัญของประเทศใน

อนาคต จงึควรสง่เสรมิใหเ้กดิการเรยีนรูแ้ละการพัฒนาทักษะในดา้นตา่งๆ โดยในปี 2559  มกีจิกรรมดงันี ้

 ร่วมสนับสนุนของรางวัลในกจิกรรมวนัเด็กและมอบทนุการศกึษา ณ โรงเรยีนวดัหนามแดง (เขยีวอทุศิ)  

 เขา้ร่วมกจิกรรม CSR ของสายงานพาณชิย ์UOB น าสง่ของและอปุโภคบรโิภค ณ มูลนธิสินัตสิขุ ชมุชน

เคหะฉลองกรุง  

 

โครงการเพือ่พนกังาน 

 

บรษัิทใหค้วามส าคัญตอ่สขุภาพของพนักงานเป็นอย่างยิง่  เพราะพนักงานทกุคนเป็นผูท้ีม่คีวามส าคัญ

ในการขับเคลือ่นธุรกจิใหเ้ตบิโตอย่างยั่งยนืและมคีณุภาพ บรษัิทจงึจัดใหม้กีารตรวจสขุภาพประจ าปี และมกีารให ้

ค าแนะน าในการดแูลสขุภาพโดยแพทยแ์ละพยาบาล 

 

 บรษัิทไดจ้ัดใหพ้นักงานไดร้่วมกจิกรรมในการเขา้รับการอบรมเรือ่งอคัคภีัย และภัยอืน่ๆโดยมกีารซอ้ม

การดับเพลงิการอพยพหนีเ้พลงิประจ าปี ทกุๆ ปี ซึง่ในปี 2559 ไดม้กีารจัดทัง้ส านักงานใหญแ่ละส านักงานสาขาที่

พนัสนคิม เพือ่ใหพ้นักงานมคีวามรูค้วามเขา้ใจในเรือ่งชวีอนามัย ซึง่ท าใหพ้นักงานทีไ่ดเ้ขา้รับการอบรมสามารถ

น าไปใชใ้นชวีติประจ าวนัไดไ้ม่วา่จะในสถานทีท่ างาน บา้น และตามชมุชนุทีอ่าศยัอยู่ 

 กจิกรรม Outing  วนัที ่ 3-4 กนัยายน 59 ณ Fountain Tree Resort จ.นครราชสมีา เพือ่สรา้งความ

สามัคคใีนหมูค่ณะ  

 กจิกรรมการอบรมโลกสวยดว้ยมอืเรา เพือ่สอดแทรกหลกัธรรมะ, การใชช้วีติร่วมกบัผูอ้ ืน่ และ ประโยชน์ที่

ไดรั้บจากธรรมชาต ิ
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สรุปรายการระหวา่งกนัของบรษัิท บรษัิทย่อย และบรษัิททีเ่กีย่วขอ้งหรอืกับบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชนท์ีเ่กดิขึน้ในปี 2559 

รายการ ลกัษณะความสมัพนัธ ์ ลกัษณะรายการ 
มูลคา่รายการ

(ลา้นบาท) 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

บรษิทั เอส ท ี ซ ี

สตลี จ ากดั 

บรษัิทย่อย 

บรษัิท เอเซยี เมทลั จ ากดั 

(มหาชน) ถอืหุน้ 99.99% 

บรษัิทใหเ้ชา่อาคารส านักงานกับ 

บรษัิท เอส ท ีซ ีสตลี จ ากดั 

0.12 - เป็นการใหเ้ชา่อาคารส านักงาน กบับรษัิท เอส ท ีซ ีสตลี 

จ ากัด และราคาทีต่กลงร่วมกนัตามสญัญาใหเ้ชา่ 

ประกอบธรุกจิผลติ

และรับจา้งเหล็กแปร

รูป 

ซึง่มยีอดคงคา้ง ณ สิน้ปี เทา่กับ 

ดอกเบีย้คา้งรับ ณ สิน้ปี เทา่กับ 

-0- 

24 

บรษัิทวา่จา้งผลติสนิคา้หล็กจาก

บรษัิท เอส ท ีซ ีสตลี จ ากดั  

9.19 -  เป็นการวา่จา้งผลติสนิคา้เหล็กจาก บรษัิท เอส ท ีซ ีสตลี 

จ ากัด เป็นการซือ้ในราคาตลาดและเป็นราคาเทยีบเคยีงไดก้ับ

การขายใหบ้คุคลภายนอกซึง่เป็นการคา้ปกต ิ

ซึง่มยีอดคงคา้ง ณ สิน้ปี เทา่กับ 0.76 

 

 

- คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภบิาล ไดพ้จิารณาการท า

รายการดังกลา่วขา้งตน้แลว้เห็นวา่การท ารายการ เป็นการท า

รายการทีส่มเหตสุมผลเพือ่เกดิประโยชน์สงูสดุแกบ่รษัิท ราคา

ทีบ่รษัิทซือ้-ขายสนิคา้ เป็นราคาเทยีบเคยีงไดก้ับทีซ่ือ้-ขาย

สนิคา้กบับคุคลภายนอก 

 

 

สรุปรายการระหว่างกันของบริษัท ส าหรับปี 2559 

กัน 



รายงานประจ าปี 2559 38 

 

 

รายการ ลกัษณะความสมัพนัธ ์ ลกัษณะรายการ 
มูลคา่รายการ

(ลา้นบาท) 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

บรษิทั แกรนด ์

เอเซยี สตลี  

โพรเซสซิง่ เซ็น

เตอร ์จ ากดั 

บรษัิทย่อย  

บรษัิท เอเซยี เมทลั จ ากดั 

(มหาชน) ถอืหุน้ 99.99% 

บรษัิทจ าหน่ายสนิคา้เหล็กและให ้

เชา่อาคารและเครือ่งจักร บรษัิท 

แกรนด ์เอเซยี สตลี  

โพรเซสซิง่ เซ็นเตอร ์จ ากดั 

83.62 - เป็นการขายสนิคา้เหล็กและใหบ้รกิารรับจา้งตดั สลติ รายได ้

อืน่ๆ ซึง่เป็นการคา้ปกต ิโดยราคาทีบ่รษัิทขายสนิคา้เหล็กและ

ใหบ้รกิารรับจา้งตดั สลติ กับบรษัิท แกรนด ์เอเซยี สตลี  

โพรเซสซิง่ เซ็นเตอร ์จ ากดั เป็นการขายในราคาตลาดและเป็น

ราคาเทยีบเคยีงไดก้บัการขายใหบ้คุคลภายนอก และราคาทีต่ก

ลงร่วมกนัตามสญัญาใหเ้ชา่ 
ประกอบธรุกจิผลติ

และจ าหน่ายเหล็ก

แปรรูป 

ซึง่มยีอดคงคา้ง ณ สิน้ปี เทา่กับ 

 

67.56 

 

บรษัิทซือ้สนิคา้เหล็กจาก บรษัิท 

แกรนด ์เอเซยี สตลี โพรเซสซิง่ 

เซ็นเตอร ์จ ากดั 

1.57 -  เป็นการซือ้สนิคา้เหล็กแผน่ขนาดทีม่คีวามหนาเพือ่รวบรวม

ใหก้บัลกูคา้  โดยราคาทีบ่รษัิทซือ้สนิคา้เหล็ก กับบรษัิท แก

รนด ์เอเซยี สตลี โพรเซสซิง่ เซ็นเตอร ์จ ากดั เป็นการซือ้ใน

ราคาตลาดและเป็นราคาเทยีบเคยีงไดก้ับการขายให ้

บคุคลภายนอกซึง่เป็นการคา้ปกต ิ

ซึง่มยีอดคงคา้ง ณ สิน้ปี เทา่กับ 4.26 

 

- คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภบิาล ไดพ้จิารณาการท า

รายการดังกลา่วขา้งตน้แลว้เห็นวา่การท ารายการ เป็นการท า

รายการทีส่มเหตสุมผลเพือ่เกดิประโยชน์สงูสดุแกบ่รษัิท ราคา

ทีบ่รษัิทซือ้-ขายสนิคา้ เป็นราคาเทยีบเคยีงไดก้ับทีซ่ือ้-ขาย

สนิคา้กบับคุคลภายนอก 
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รายการ ลกัษณะความสมัพนัธ ์ ลกัษณะรายการ 
มูลคา่รายการ

(ลา้นบาท) 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

บรษิทั ทวโีชค 

พาณชิ จ ากดั 

นายพรเทพ โยธนิอปุไมย  

นางแสงจันทร ์ล ีและนางวัชร ี

โยธนิอปุไมย ทัง้สามคนเป็น

กรรมการผูม้อี านาจลงนามและผู ้

ถอืหุน้ของบรษัิท ทวโีชค พาณชิ 

จ ากัด เป็นพีน่อ้งและมารดาของ

นางเพ็ญจันทร ์ยงวงศไ์พบลูย ์

ซึง่เป็นกรรมการและเป็นผูถ้อืหุน้

ใหญข่องบรษัิท 

บรษัิทจ าหน่ายสนิคา้เหล็กให ้

บรษัิท ทวโีชค พาณชิ จ ากดั 

20.53 - เป็นการขายสนิคา้เหล็กและใหบ้รกิารรับจา้งตดั สลติ ซึง่เป็น

การคา้ปกต ิโดยราคาทีบ่รษัิทขายสนิคา้เหล็กและใหบ้รกิารรับจา้ง

ตดั สลติ กบับรษัิท ทวโีชค พาณชิ จ ากดั เป็นการขายในราคา

ตลาดและเป็นราคาเทยีบเคยีงไดก้ับการขายใหบ้คุคลภายนอก 
ประกอบธรุกจิ คา้

ปลกีเหล็กแผน่รดีรอ้น 

ซึง่มยีอดคงคา้ง ณ สิน้ปี เทา่กับ 0.05 

บรษัิทซือ้สนิคา้เหล็กจากบรษัิท 

ทวโีชค พาณชิ จ ากดั  

3.08 -  เป็นการซือ้สนิคา้เหล็กแผน่ขนาดทีม่คีวามหนาเพือ่รวบรวมใหก้บั

ลกูคา้ โดยราคาทีบ่รษัิทซือ้สนิคา้เหล็ก กบับรษัิท ทวโีชค พาณชิ 

จ ากัด เป็นการซือ้ในราคาตลาดและเป็นราคาเทยีบเคยีงไดก้ับการ

ขายใหบ้คุคลภายนอกซึง่เป็นการคา้ปกต ิ

ซึง่มยีอดคงคา้ง ณ สิน้ปี เทา่กับ -0- 

 

 

- คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภบิาล ไดพ้จิารณาการท า

รายการดังกลา่วขา้งตน้แลว้เห็นวา่การท ารายการ เป็นการท า

รายการทีส่มเหตสุมผลเพือ่เกดิประโยชน์สงูสดุแกบ่รษัิท ราคาที่

บรษัิทซือ้-ขายสนิคา้ เป็นราคาเทยีบเคยีงไดก้บัทีซ่ ือ้-ขายสนิคา้กับ

บคุคลภายนอก 
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รายการ ลกัษณะความสมัพนัธ ์ ลกัษณะรายการ 
มูลคา่รายการ

(ลา้นบาท) 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

บรษิทั เพิม่ชยั 

พาณชิ จ ากดั 

คณุวรีะชยั สธุรีชยัเป็นผูถ้อืหุน้

ของบรษัิท เพิม่ชยัพาณิช จ ากัด 

เป็นนา้ขายของเป็นนา้นายชศูกัดิ ์

ยงวงศไ์พบลูย ์ซึง่เป็นกรรมการ

และเป็นผูถ้อืหุน้ใหญข่องบรษัิท 

บรษัิทจ าหน่ายสนิคา้เหล็กให ้

บรษัิท เพิม่ชยัพาณชิ จ ากัด 

-0- - ลกัษณะธรุกรรมเป็นการขายสนิคา้เหล็กและใหบ้รกิารรับจา้งตดั 

สลติ ซึง่เป็นการคา้ปกต ิโดยราคาทีบ่รษัิทขายสนิคา้เหล็กและ

ใหบ้รกิารรับจา้งตดั สลติ กับบรษัิท เพิม่ชยัพาณิช จ ากดัเป็นการขาย

ในราคาตลาดและเป็นราคาเทยีบเคยีงไดก้ับการขายให ้

บคุคลภายนอก 

ประกอบธรุกจิ คา้

เหล็กแผน่ชัน้สอง 

ซึง่มยีอดคงคา้ง ณ สิน้ปี เทา่กับ -0- - เนือ่งจากไมม่ธีรุกรรมดงักลา่วในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบ

และธรรมาภบิาล จงึไมม่คีวามเห็น 

บรษิทั เพิม่สนิ สตลี

เวคิส ์จ ากดั 

(มหาชน) 

กลุม่พีน่อ้งตระกลูยงวงศไ์พบลูย์

เป็นผูถ้อืหุน้ใหญข่องบรษัิท เพิม่

สนิ สตลีเวคิส ์จ ากัด (มหาชน) 

ซึง่เป็นกรรมการและเป็นผูถ้อืหุน้

ใหญข่องบรษัิท 

บรษัิทจ าหน่ายสนิคา้เหล็กจาก

บรษัิท เพิม่สนิ สตลีเวคิส ์จ ากัด 

(มหาชน) 

บรษัิทซือ้สนิคา้เหล็กจากบรษัิท 

เพิม่สนิ สตลีเวคิส ์จ ากดั (มหาชน) 

4.96 

 

91 

- เป็นการขายสนิคา้เหล็ก ซึง่เป็นการคา้ปกต ิโดยราคาทีบ่รษัิทขาย

สนิคา้เหล็ก กับ บรษัิท เพิม่สนิ สตลีเวคิส ์จ ากดั (มหาชน) เป็นการ

ขายในราคาตลาดและเป็นราคาเทยีบเคยีงไดก้ับการขายให ้

บคุคลภายนอก 

- เป็นการซือ้เหล็กแผน่รดีเย็น ซึง่เป็นการคา้ปกต ิโดยราคาทีบ่รษัิท

ซือ้เหล็กแผน่รดีเย็น กบับรษัิท เพิม่สนิ สตลีเวคส ์จ ากดั (มหาชน) 

เป็นการซือ้ในราคาตลาดและเป็นราคาเทยีบเคยีงไดก้ับการซือ้จาก

บคุคลภายนอก 

ประกอบธรุกจิ คา้

เหล็กรดีเย็น และ

ศนูยบ์รกิารเหล็กรดี

เย็น 

ซึง่มยีอดคงคา้ง ณ สิน้ปี เทา่กับ 2.80 - คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภบิาล ไดพ้จิารณาการท ารายการ

ดงักลา่วขา้งตน้แลว้เห็นวา่การท ารายการนี ้เป็นการท ารายการที่

สมเหตสุมผลเพือ่เกดิประโยชน์สงูสดุแกบ่รษัิท ราคาทีบ่รษัิทซือ้-ขาย

สนิคา้ เป็นราคาเทยีบเคยีงไดก้ับทีซ่ือ้-ขายสนิคา้กับบคุคลภายนอก 
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รายการ ลกัษณะความสมัพนัธ ์ ลกัษณะรายการ 
มูลคา่รายการ

(ลา้นบาท) 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

บรษิทั จเีจ สตลี 

จ ากดั (มหาชน)  

คณุหญงิปัทมา ลสีวสัดิต์ระกลู 

เป็นกรรมการ และผูถ้อืหุน้ของ

บรษัิท     จเีจ สตลี จ ากัด ผูถ้อื

หุน้ใหญข่องบรษัิท  

บรษัิทซือ้เหล็กแผน่รดีรอ้นชนดิ

มว้นจากบรษัิท จเีจ สตลี จ ากัด 

(มหาชน)  

51.39 

 

- เป็นการซือ้เหล็กแผน่รดีรอ้นชนดิมว้น ซึง่เป็นการคา้ปกต ิโดย

ราคาทีบ่รษัิทซือ้เหล็กแผน่รดีรอ้นชนดิมว้น กับบรษัิท จเีจ สตลี 

จ ากัด (มหาชน) เป็นการซือ้ในราคาตลาดและเป็นราคา

เทยีบเคยีงไดก้บัการซือ้จากบคุคลภายนอก 

ประกอบธรุกจิ ผลติ

และจ าหน่ายเหล็ก

แผน่รดีรอ้นชนดิมว้น 

มยีอดคงคา้ง ณ สิน้ปี เทา่กบั -0- 

 

-  คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาการท ารายการดังกลา่ว

ขา้งตน้แลว้เห็นวา่การท ารายการนี ้เป็นการท ารายการที่

สมเหตสุมผลเพือ่เกดิประโยชน์สงูสดุแกบ่รษัิท ราคาทีบ่รษัิท

ซือ้เหล็กแผน่รดีรอ้นชนดิมว้นดังกลา่ว เป็นราคาเทยีบเคยีงได ้

กบัทีซ่ ือ้กับบคุคลภายนอก 

บรษิทั จ ีสตลี จ ากดั 

(มหาชน)  

คณุหญงิปัทมา ลสีวสัดิต์ระกลู 

เป็นกรรมการ และผูถ้อืหุน้ของ

บรษัิท     จ ีสตลี จ ากัด ผูถ้อืหุน้

ใหญข่องบรษัิท  

บรษัิทซือ้เหล็กแผน่รดีรอ้นชนดิ

มว้นจากบรษัิท  จ ีสตลี จ ากดั 

(มหาชน)  

21.94 

 

- เป็นการซือ้เหล็กแผน่รดีรอ้นชนดิมว้น ซึง่เป็นการคา้ปกต ิโดย

ราคาทีบ่รษัิทซือ้เหล็กแผน่รดีรอ้นชนดิมว้น กับบรษัิท จสีตลี 

จ ากัด (มหาชน) เป็นการซือ้ในราคาตลาดและเป็นราคา

เทยีบเคยีงไดก้บัการซือ้จากบคุคลภายนอก 

ประกอบธรุกจิ ผลติ

และจ าหน่ายเหล็ก

แผน่รดีรอ้นชนดิมว้น 

มยีอดคงคา้ง ณ สิน้ปี เทา่กบั -0- -  คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาการท ารายการดงักลา่ว

ขา้งตน้แลว้เห็นวา่การท ารายการนี ้เป็นการท ารายการทีเ่ป็น

การคา้ปกต ิราคาทีบ่รษัิทซือ้เหล็กแผน่รดีรอ้นชนดิมว้นดงักลา่ว 

เป็นราคาเทยีบเคยีงไดก้บัทีซ่ ือ้กบับคุคลากรภายนอก 
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รายการ ลกัษณะความสมัพนัธ ์ ลกัษณะรายการ 
มูลคา่รายการ

(ลา้นบาท) 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

บรษิทั เตอ๋หลง 

(ไทยแลนด)์ จ ากดั 

คณุวนิท ์สธุรีชยั เป็นกรรมการผูม้ี

อ านาจลงนามและผูถ้อืหุน้ของ

บรษัิท    เตอ๋หลง (ไทยแลนด)์ 

จ ากัด เป็นพีน่อ้งของนายชศูักดิ ์ 

ยงวงศไ์พบลูย ์ซึง่เป็นกรรมการ

และเป็นผูถ้อืหุน้ใหญข่องบรษัิท 

บรษัิทจ าหน่ายสนิคา้เหล็กให ้

บรษัิท เตอ๋หลง (ไทยแลนด)์ 

จ ากัด 

1,518.99 - เป็นการขายสนิคา้ Slab และใหบ้รกิารรับจา้งผลติเหล็กมว้น 

ซึง่เป็นการคา้ปกต ิโดยราคาทีบ่รษัิทขายสนิคา้เหล็กและ

ใหบ้รกิารรับจา้งผลติเหล็ก กับบรษัิท เตอ๋หลง (ไทยแลนด)์ 

จ ากัด เป็นการขายในราคาตลาดและเป็นราคาเทยีบเคยีงไดก้ับ

การขายใหบ้คุคลภายนอก 
ประกอบธรุกจิ ผลติ

และจ าหน่ายเหล็ก

มว้นรดีรอ้นหนา้แคบ 

ซึง่มยีอดคงคา้ง ณ สิน้ปี เทา่กับ 282.38 

  เงนิทดรองจ่ายคา่สนิคา้ 177.23 

  บรษัิทซือ้เหล็กแผน่รดีรอ้นชนดิ

มว้นจากบรษัิท เตอ๋หลง (ไทย

แลนด)์ จ ากัด 

1,911.35 -  คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาการท ารายการดงักลา่ว

ขา้งตน้แลว้เห็นวา่การท ารายการนี ้เป็นการท ารายการทีเ่ป็น

การคา้ปกต ิราคาทีบ่รษัิทซือ้เหล็กแผน่รดีรอ้นชนดิมว้นดงักลา่ว 

เป็นราคาเทยีบเคยีงไดก้บัทีซ่ ือ้กบับคุคลากรภายนอก 
  ซึง่มยีอดคงคา้ง ณ สิน้ปี เทา่กับ 80.77 
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รายการ ลกัษณะความสมัพนัธ ์ ลกัษณะรายการ 
มูลคา่รายการ

(ลา้นบาท) 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

บรษิทั วนิ วนิ โฮ

ลดิง้ จ ากดั  

คณุวนิท ์สธุรีชยั เป็นกรรมการผู ้

มอี านาจลงนามและผูถ้อืหุน้ของ 

บรษัิท วนิ วนิ โฮลดิง้ จ ากดั 

เป็นพีน่อ้งของนายชศูกัดิ ์ ยง

วงศไ์พบลูย ์ซึง่เป็นกรรมการ

และเป็นผูถ้อืหุน้ใหญข่องบรษัิท 

บรษัิทย่อยจ าหน่ายสนิคา้เหล็กให ้

บรษัิท วนิ วนิ โฮลดิง้ จ ากดั 

 

ซึง่มยีอดคงคา้ง ณ สิน้ปี เทา่กับ 

 

บรษัิทย่อยซือ้เหล็กจากบรษัิท วนิ 

วนิ โฮลดิง้ จ ากดั 

18.85 

 

 

            8.76 

 

145.22 

- เป็นการขายสนิคา้ ซึง่เป็นการคา้ปกต ิโดยราคาทีบ่รษัิทย่อย

ขายสนิคา้เหล็ก กับบรษัิท วนิ วนิ โฮลดิง้ จ ากดั เป็นการขาย

ในราคาตลาดและเป็นราคาเทยีบเคยีงไดก้ับการขายให ้

บคุคลภายนอก 

 

 

- เป็นการซือ้เหล็กแผน่รดีรอ้นชนดิมว้น ซึง่เป็นการคา้ปกต ิ

โดยราคาทีบ่รษัิทย่อยซือ้เหล็ก กบั บรษัิท วนิ วนิ โฮลดิง้ 

จ ากัด เป็นการซือ้ในราคาตลาดและเป็นราคาเทยีบเคยีงไดก้ับ

การซือ้จากบคุคลภายนอก 

ประกอบธรุกจิ น าเขา้

และจ าหน่ายเหล็ก 

ซึง่มยีอดคงคา้ง ณ สิน้ปี เทา่กับ 100.35 

 

-  คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาการท ารายการดงักลา่ว

ขา้งตน้แลว้เห็นวา่การท ารายการนี ้เป็นการท ารายการที่

สมเหตสุมผลเพือ่เกดิประโยชน์สงูสดุแกบ่รษัิท ราคาทีบ่รษัิท

ซือ้เหล็ก เป็นราคาเทยีบเคยีงไดก้บัทีซ่ ือ้กบับคุคลภายนอก 
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รายการ ลกัษณะความสมัพนัธ ์ ลกัษณะรายการ 

มูลคา่

รายการ(ลา้น

บาท) 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

บรษิทั พรซีชิ ัน่ เพอร์

เฟ็คท ์ไพพ ์จ ากดั 

คณุวนิท ์สธุรีชยั เป็นกรรมการ

ผูม้อี านาจลงนามและผูถ้อืหุน้

ของ บรษัิท พรซีชิัน่ เพอร์

เฟ็คท ์ไพพ ์จ ากดั เป็นพีน่อ้ง

ของนายชศูกัดิ ์ ยงวงศไ์พบลูย ์

ซึง่เป็นกรรมการและเป็นผูถ้อื

หุน้ใหญข่องบรษัิท 

บรษัิทย่อยจ าหน่ายสนิคา้เหล็กให ้

บรษัิท พรซีชิัน่ เพอรเ์ฟ็คท ์ไพพ ์

จ ากัด 

บรษัิทย่อยซือ้ทอ่เหล็กจากบรษัิท  

พรซีชิัน่ เพอรเ์ฟ็คท ์ไพพ ์จ ากัด 

            6.22 

 

 

27.70 

 

- เป็นการขายสนิคา้ ซึง่เป็นการคา้ปกต ิโดยราคาทีบ่รษัิทย่อย

ขายสนิคา้เหล็ก กับบรษัิท พรซีชิัน่ เพอรเ์ฟ็คท ์ไพพ ์จ ากดั 

เป็นการขายในราคาตลาดและเป็นราคาเทยีบเคยีงไดก้ับการ

ขายใหบ้คุคลภายนอก 

- เป็นการซือ้ทอ่เหล็กซึง่เป็นการคา้ปกต ิโดยราคาทีบ่รษัิทยอ่ย

ซือ้ทอ่เหล็ก กับ บรษัิท พรซีชิัน่ เพอรเ์ฟ็คท ์ไพพ ์จ ากดั เป็น

การซือ้ในราคาตลาดและเป็นราคาเทยีบเคยีงไดก้บัการซือ้จาก

บคุคลภายนอก 

ประกอบธรุกจิ ผลติทอ่

เหล็ก 

มยีอดคงคา้ง ณ สิน้ปี เทา่กบั 18.64 -  คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาการท ารายการดงักล่าว

ขา้งตน้แลว้เห็นวา่การท ารายการนี ้เป็นการท ารายการทีเ่ป็น

การคา้ปกต ิราคาทีบ่รษัิทซือ้ทอ่เหล็กชนดิมว้นดงักลา่ว เป็น

ราคาเทยีบเคยีงไดก้บัทีซ่ ือ้กับบคุคลากรภายนอก 
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รายการ ลกัษณะความสมัพนัธ ์ ลกัษณะรายการ 

มูลคา่

รายการ(ลา้น

บาท) 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

บรษิทั พเีอส สตลี 

โปรเซสซิง่ เซ็นเตอร ์

จ ากดั 

คณุวนิท ์สธุรีชยั เป็นกรรมการ

ผูม้อี านาจลงนามและผูถ้อืหุน้

ของ บรษัิท พเีอส สตลี 

โปรเซสซิง่ เซ็นเตอร ์จ ากดั 

เป็นพีน่อ้งของนายชศูกัดิ ์ ยง

วงศไ์พบลูย ์ซึง่เป็นกรรมการ

และเป็นผูถ้อืหุน้ใหญข่อง

บรษัิท 

บรษัิทย่อยจ าหน่ายสนิคา้เหล็กให ้

บรษัิท พเีอส สตลี โปรเซสซิง่ 

เซ็นเตอร ์จ ากดั 

-0- - เป็นการขายสนิคา้ โดยราคาทีบ่รษัิทยอ่ยขายสนิคา้ กับ 

บรษัิท พเีอส สตลี โปรเซสซิง่ เซ็นเตอร ์จ ากดั เป็นการขายใน

ราคาตลาดและเป็นราคาเทยีบเคยีงไดก้ับการขายให ้

บคุคลภายนอก 

 

- เป็นการซือ้เหล็กแผน่รดีเย็น ซึง่เป็นการคา้ปกตโิดยราคาที่

บรษัิทย่อยซือ้เหล็กแผน่รดีเย็น กบั บรษัิท พเีอส สตลี โปรเซส

ซิง่ เซ็นเตอร ์จ ากดั เป็นการซือ้ในราคาตลาดและเป็นราคา

เทยีบเคยีงไดก้บัการซือ้จากบคุคลภายนอก 

 

-  คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาการท ารายการดงักลา่ว

ขา้งตน้แลว้เห็นวา่การท ารายการนี ้เป็นการท ารายการทีเ่ป็น

การคา้ปกต ิราคาทีบ่รษัิทซือ้เหล็กแผน่รดีเย็นดงักลา่ว เป็น

ราคาเทยีบเคยีงไดก้บัทีซ่ ือ้กับบคุคลากรภายนอก 

 

ประกอบธรุกจิ ผลติและ

จ าหน่ายเหล็กแผน่รดี

เย็น 

 

บรษัิทย่อยซือ้เหล็กแผน่รดีเย็น

จากบรษัิท พเีอส สตลี โปรเซสซิง่ 

เซ็นเตอร ์จ ากดั 

 

37.61 

  ซึง่มยีอดคงคา้ง ณ สิน้ปี เทา่กับ 30.56 
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นโยบายหรอืแนวโนม้การท ารายการระหวา่งกนั 

ในอนาคตหากบริษัทมีความจ าเป็นตอ้งท ารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง้ทาง

ผลประโยชนก์บับรษัิท บรษัิทมนีโยบายทีจ่ะก าหนดเงือ่นไขตา่งๆ ใหเ้ป็นไปตามลักษณะการด าเนนิการคา้ปกตแิละ

เป็นราคาตลาดซึง่สามารถเปรียบเทยีบไดก้ับราคาทีเ่กดิขึน้กับบุคคลภายนอก ทัง้นี้บรษัิทจะไดใ้หค้ณะกรรมการ

ตรวจสอบหรอืผูส้อบบัญชขีองบรษัิทหรอืผูเ้ชีย่วชาญอสิระ พจิารณาตรวจสอบและใหค้วามเห็นถงึความเหมาะสม

ของราคาและความสมเหตสุมผลของการท ารายการดว้ย 

รายการระหวา่งกันทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคตนัน้ กรรมการจะตอ้งปฏบิัตติามระเบยีบต่างๆ ทีไ่ดก้ าหนดขึน้

และกรรมการจะตอ้งไม่อนุมัตริายการใดๆ ทีต่นหรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขัดแยง้ทางผลประโยชน์ ในลักษณะอืน่ใด

กับบริษัท และจะตอ้งเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึง่

บรษัิทจะตอ้งปฏบิัตใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์และขอ้บังคับ ประกาศ ค าสั่ง 

หรอืขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมตลอดถงึการปฏบิัตติามขอ้ก าหนดเกีย่วกับการเปิดเผย

ขอ้มลูการท ารายการเกีย่วโยงกนั และการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรัพยส์นิของบรษัิทหรอืบรษัิทย่อย 
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รายละเอยีดกรรมการและผูบ้รหิาร 

 

1. ชือ่ : นายวรีะชยั สธุรีชยั 

 อาย ุ : 66 ปี 

 ต าแหนง่ : ประธานบรษัิทและประธานกรรมการ 

 วฒุกิารศกึษา : ปรญิญาโท สาขาวชิารัฐศาสตร ์มหาวทิยาลัยรามค าแหง 

MINI MBA มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

ปรญิญาตร ีRCA INSTITUTE OF TECHNOLOGY NEWYORK U.S.A. 

 ผา่นการอบรม : หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่15/2004  

เมือ่วนัที ่18 พฤษภาคม 2547 จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

 สดัสว่นการถอืหุน้ใน

บรษิทั (%) 

: 9.67% 

 ความสมัพนัธท์าง

ครอบครวัระหวา่งผูบ้รหิาร 

: นา้ชายของนายชศูักดิ ์ยงวงศไ์พบลูย ์

 ประวตักิารท างาน   

 2552 – ปัจจบุนั              : ประธานบรษัิทและประธานกรรมการ บรษัิท เอเซยี เมทลั จ ากดั (มหาชน) 

 2531 - ปัจจบุนั : กรรมการผูจ้ัดการ บรษัิท คอสโม แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั 

 2537 – ปัจจบุนั : กรรมการผูจ้ัดการ บรษัิท คอสโม พร็อพเพอรต์ี ้แมเนจเมน้ท ์จ ากัด 

 2519 – ปัจจบุนั : กรรมการผูจั้ดการ บรษัิท สนิธรีชยั จ ากดั 

 

 

 

2. ชือ่ : นายชศูักดิ ์ ยงวงศไ์พบลูย ์

 อาย ุ : 54 ปี 

 ต าแหนง่ : กรรมการผูจ้ัดการและกรรมการผูม้อี านาจลงนาม 

 วฒุกิารศกึษา : ปรญิญาตร ีอัสสมัชญับรหิารธรุกจิ 

 ผา่นการอบรม : หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่15/2004  

เมือ่วนัที ่18 พฤษภาคม 2547 

หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นที ่46/2004  

เมือ่วนัที ่25 สงิหาคม 2547 จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

 สดัสว่นการถอืหุน้ใน

บรษิทั (%) 

: 15.98% 

 ความสมัพนัธท์าง

ครอบครวัระหวา่งผูบ้รหิาร 

: สามขีองนางเพ็ญจันทร ์

 ประวตักิารท างาน   

 2536 – ปัจจบุนั : กรรมการผูจั้ดการ บรษัิท เอเซยี เมทลั จ ากัด (มหาชน) 

 2546 - ปัจจบุนั : กรรมการ  บรษัิท เอส ท ีซ ีสตลี จ ากดั 

 2558 – ปัจจบุนั : กรรมการ  บรษัิท เตอ๋หลง (ไทยแลนด)์ จ ากดั 

 2558 – ปัจจบุนั : กรรมการ บรษัิท แกรนด ์เอเชยี สตลี โพรเซสซิง่ เซ็นเตอร ์จ ากดั 
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3. ชือ่ : นางเพ็ญจันทร ์ ยงวงศไ์พบลูย ์

 อาย ุ : 52 ปี 

 ต าแหนง่ : รองกรรมการผูจ้ัดการและกรรมการผูม้อี านาจลงนาม 

 วฒุกิารศกึษา : ประกาศณียบตัรวชิาชพีชัน้สงู อสัสมัชญัคอมเมอรส์ 

 ผา่นการอบรม : หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่15/2004  

เมือ่วนัที ่18 พฤษภาคม 2547 

หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นที ่49/2004  

เมือ่วนัที ่7 ตลุาคม 2547 จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

 สดัสว่นการถอืหุน้ใน

บรษิทั (%) 

: 8.33% 

 ความสมัพนัธท์าง

ครอบครวัระหวา่งผูบ้รหิาร 

: ภรรยาของนายชศูกัดิ ์

 ประวตักิารท างาน   

 2536 – ปัจจบุนั : รองกรรมการผูจั้ดการ บรษัิท เอเซยี เมทัล จ ากดั (มหาชน) 

 2546 - ปัจจบุนั : กรรมการ  บรษัิท เอส ท ีซ ีสตลี จ ากดั 

 

 

 

 

4. ชือ่ : นางสาวชนัญญา ยงวงศไ์พบลูย ์

 อาย ุ : 24 ปี 

 ต าแหนง่ : กรรมการ 

 วฒุกิารศกึษา : ปรญิญาตร ีสาขาคณะพณชิยศ์าสตร ์และบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

 ผา่นการอบรม : หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่123/2016  

เมือ่วนัที ่25 มกราคม 2559 จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

 สดัสว่นการถอืหุน้ใน

บรษิทั (%) 

: 4.54% 

 ความสมัพนัธท์าง

ครอบครวัระหวา่งผูบ้รหิาร 

: ลกูสาวของคณุชศูักดิ ์และ คณุเพ็ญจันทร ์

 ประวตักิารท างาน   

 2558 – ปัจจบุนั : ฝ่ายบญัชแีละการเงนิ บรษัิท เอเซยี เมทัล จ ากดั (มหาชน) 

 2558 – ปัจจบุนั : กรรมการ บรษัิท แกรนด ์เอเชยี สตลี โพรเซสซิง่ เซ็นเตอร ์จ ากดั 
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5. ชือ่ : นางวนันาร ี ทพิยส์วุรรณ 

 อาย ุ : 40 ปี 

 ต าแหนง่ : ผูอ้ านวยการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ 

 วฒุกิารศกึษา : ปรญิญาโท สาขาการบญัช ีมหาวทิยาลัยบรูพา 

 ผา่นการอบรม : ไมม่ ี

 สดัสว่นการถอืหุน้ใน

บรษิทั (%) 

: ไมม่ ี

 ความสมัพนัธท์าง

ครอบครวัระหวา่งผูบ้รหิาร 

: ไมเ่กีย่วขอ้ง 

 ประวตักิารท างาน   

 2558 – ปัจจบุนั : ผูอ้ านวยการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ บรษัิท เอเชยี เมทลั จ ากดั (มหาชน) 

 2555 – 2558 : เลขาองคก์ร บรษัิท เอเชยี เมทลั จ ากัด (มหาชน)   

 2545 – ปัจจบุนั : ผูจั้ดการฝ่ายการเงนิและบัญช ีบรษัิท AC Congress Co., Ltd. 

 

 

 

6. ชือ่ : นายพบิลูศกัดิ ์อรรถบวรพศิาล 

 อาย ุ : 65 ปี 

 ต าแหนง่ : ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 วฒุกิารศกึษา : ปรญิญาโท สาขาพาณชิยศาสตรม์หาบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

ปรญิญาตร ีสาขาวศิวกรรมสาสตรบ์ณัฑติ สาขาไฟฟ้า 
มหาวทิยาลัยจฬุาลงกรณ์ 

 ผา่นการอบรม : Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่123/2016 เมือ่วนัที ่25 
มกราคม 2559 จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

 สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั 
(%) 

: ไมม่ ี

 ความสมัพนัธท์าง

ครอบครวัระหวา่งผูบ้รหิาร 

: ไมเ่กีย่วขอ้ง 

 ประวตักิารท างาน   

 2558 – ปัจจบุนั : ประธานกรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ   บรษัิท เอเซยี เมทลั จ ากัด 
(มหาชน) 

 2540-2556 : ผูช้ว่ยผูจั้ดการทั่วไป บมจ.ไทยไวรโ์พรดกัส ์
 2528-2540 : ผูจั้ดการโรงงาน บมจ.ไทยไวรโ์พรดกัส ์

 2521-2528 : หัวหนา้แผนกซอ่มไฟฟ้า บรษัิท เหล็กสยาม จ ากดั 

 2520-2521 : วศิวกรการไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย 
 2518-2520 : วศิวกรองคก์ารโทรศพัทแ์หง่ประเทศไทย 
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7. ชือ่ : เรอืตรหีญงิสรุ ี บรูณธนติ 
 อาย ุ : 82 ปี 

 ต าแหนง่ : กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

 วฒุกิารศกึษา : ปรญิญาโท รัฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
ปรญิญาตร ีรัฐศาสตร ์(การทตูและการตา่งประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 ผา่นการอบรม : Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่19/2004 เมือ่วนัที ่21 
มถินุายน 2547 จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย(IOD) 

หลกัสตูรประกาศนียบตัรสถาบันกรรมการบรษัิทไทยรุ่นที ่17 (ACP) 

หลกัสตูรประกาศนียบตัร Audit Committee Program, IOD Class 18/2007 
 สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั 

(%) 

: ไมม่ ี

 ความสมัพนัธท์าง

ครอบครวัระหวา่งผูบ้รหิาร 

: ไมเ่กีย่วขอ้ง 

 ประวตักิารท างาน   

 2547 – ปัจจบุนั  กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ บรษัิท เอเซยี เมทัล จ ากดั (มหาชน)

  
 ปัจจุบนั  กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ  บรษัิท ไอท ีซติี ้จ ากัด (มหาชน) 

กรรมการผูท้รงคณุวฒุขิองสภาลกูเสอืไทย 
กรรมการสภามหาวทิยาลยักรุงเทพ 

ทีป่รกึษาสมาคมสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนแหง่ประเทศไทย 

ผูป้ระนีประนอมศาลประจ าศาลจังหวดัธัญบรุ ี
กรรมการสมาคมตดิตามการพัฒนาสตรใีนประเทศไทย 

ทีป่รกึษาคณะอนุกรรมาธกิารกจิการลกูเสอื คณะกรรมาธกิารการศกึษา วฒุสิภา 
ประธานกรรมการ นติบิคุคลหมูบ่า้นจัดสรรวรบลูย ์

ทีป่รกึษาสมาคมศษิยเ์กา่โรงเรยีนพระหฤทยัคอนแวนต ์

 

8. ชือ่ : นางไทศกิา ไพรสงบ 

 อาย ุ : 66 ปี 
 ต าแหนง่ : กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

 วฒุกิารศกึษา : ปรญิญาโท รัฐประศาสนศาสตร ์มหาวทิยาลยัอสีเทอรน์ เอเชยี 
 ผา่นการอบรม : Director Accreditation Program (DAP)  รุ่นที ่15/2004 เมือ่วนัที ่18 

พฤษภาคม 2547  

Audit Committee Program(ACP) รุ่นที ่7/2005 จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนั
กรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

 สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั 
(%) 

: ไมม่ ี

 ความสมัพนัธท์าง

ครอบครวัระหวา่งผูบ้รหิาร 

: ไมเ่กีย่วขอ้ง 

 ประวตักิารท างาน   

 2547 – ปัจจบุนั  กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ  บรษัิท เอเซยี เมทัล จ ากัด (มหาชน) 
 2546 - ปัจจบุนั  กรรมการ  บรษัิท เอส ท ีซ ีสตลี จ ากดั 

 2542 – ปัจจบุนั  กรรมการบรษัิท บญุศริ ิเรยีลเอสเตส จ ากดั 
 2547 -2552  ผูจ้ัดการอาวโุสฝ่ายธรุกจิขนาดยอ่ม 8 ธนาคารนครหลวงไทยจ ากัด (มหาชน) 

 2545 -2546  ผูจ้ัดการฝ่ายพัฒนา สช.   ธนาคารนครหลวงไทย จ ากดั (มหาชน) 

 2543 - 2544  ผูจ้ัดการฝ่ายธรุกจิ 4   ธนาคารนครหลวงไทย จ ากดั (มหาชน) 
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9. ชือ่ : นางสาวศศธิร  ลมิป์ปิยะชาต ิ
 อาย ุ : 39 ปี 

 ต าแหนง่ : เลขานุการบรษัิท 

 วฒุกิารศกึษา : ปรญิญาตร ีบรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลยั อสัสมัชญั 
ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลยั อสัสมัชญั 

 ผา่นการอบรม : N/A 
 สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั 

(%) 

: ไมม่ ี

 ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหวา่งผูบ้รหิาร 

: ไมเ่กีย่วขอ้ง 

 ประวตักิารท างาน   
 2558 – ปัจจบุนั  เลขานุการบรษัิท   บรษัิท เอเซยี เมทลั จ ากดั (มหาชน) 

 2555 – ปัจจบุนั  ผูช้ว่ยตวัแทนฝ่ายบรหิารขององคก์ร บรษัิท เอเซยี เมทลั จ ากดั (มหาชน) 
 2546 – 2559   หัวหนา้การตลาด   บรษัิท เอเซยี เมทลั จ ากดั (มหาชน) 
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รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผูบ้รหิารและผูม้อี านาจควบคุมในบรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม หรอื

บรษิทัทีเ่ก ีย่วขอ้งของบรษิทั 

ชือ่-นามสกลุ บรษิทั 

เอเชยี 

เมทลั 

จ ากดั 

(มหาชน) 

บรษิทั เอส 

ท ีซ ีสตลี 

จ ากดั 

บรษิทั แกรนด์

เอเซยี สตลี โพร

เซสซิง่ เซ็น

เตอร ์ จ ากดั 

บรษิทั สาง

สนิคา้ผา่น

แดน

เวยีงจนัทน ์

จ ากดั 

บรษิทั เตอ๋ห

ลง (ไทย

แลนด)์ 

จ ากดั 

 

นายวรีะชยั  สธุรีชยั 1,5 - - - 5 

นายชศูักดิ ์ ยงวงศไ์พบลูย ์ 3, 5, 6 5 5,6 5,6 5 

นางเพ็ญจันทร ์ ยงวงศไ์พบลูย ์ 5,6 5 - - - 

นางสาวชนัญญา ยงวงศไ์พบลูย ์ 5 - 5 - - 

นางสาวธารด ี เพยีรสมัฤทธิ ์ - 5 - - - 

นายพบิลูศกัดิ ์ อรรถบวรพศิาล 2, 4 - - - - 

นางไทศกิา ไพรสงบ 4, 5 5 - - - 

เรอืตรหีญงิสรุ ี บรูณะธนติ 4, 5 - - - - 

นายชดิชนก โทม้ะวงศ ์ - 5 - - - 

นายพูวง กอระสกั - - - 5,6 - 

นายสวุทิย ์ รัตนจนิดา - - - 5,6 - 

นายวนิท ์  สธุรีชยั - - 5 - 5,6 

นายสมศกัดิ ์ วงศศ์ริทิรัพย ์ - - 5 - - 

นางสาวศศธิร ลมิป์ปิยะชาต ิ 7 - - - - 

หมายเหตุ:  1 = ประธานกรรมการ   2 = ประธานกรรมการตรวจสอบ 3 = กรรมการผูจ้ัดการ  

4 = กรรมการตรวจสอบ 5 = กรรมการ   6 = ผูบ้รหิาร 7= เลขานุการบรษัิท 
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รายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตอ่รายงานทางการเงนิ 

 

คณะกรรมการบรษัิทเป็นผูรั้บผดิชอบต่องบการเงนิของบรษัิท เอเซยี เมทัล จ ากัด (มหาชน) รวมถงึ

ขอ้มูลสารสนเทศทางการเงนิทีป่รากฏในรายงานประจ าปีงบการเงนิดังกล่าวจัดท าขึน้ตามมาตรฐานการบัญชทีี่

รับรองทัว่ไปโดยเลอืกใชน้โยบายบัญชทีีเ่หมาะสมและถอืปฏบิัตอิย่างสม ่าเสมอและใชด้ลุยพนิจิอย่างระมัดระวังใน

การจัดท ารวมทัง้ใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูทีส่ าคญัอย่างเพยีงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิเพือ่ใหเ้ป็นประโยชน์

ตอ้ผูถ้อืหุน้และนักลงทนุอย่างโปร่งใส 

 

คณะกรรมการบริษัทไดจั้ดใหม้ีระบบบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมี

ประสทิธภิาพเพือ่ใหไ้ดค้วามมั่นใจอยา่งมเีหตผุลวา่ขอ้มลูของบรษัิทมคีวามถกูตอ้งครบถว้นเพยีงพอทีจ่ะด ารงรักษา

ไวซ้ึง่ทรัพยส์นิตลอดจนเพือ่ไมใ่หเ้กดิการทจุรติหรอืการด าเนนิงานทีผ่ดิปกตอิยา่งมสีาระส าคญั 

 

คณะกรรมการบริษัทไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อท าหนา้ทีส่อบทานนโยบายการบัญชแีละ

ความถกูตอ้งของรายงานทางการเงนิสอบทานระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในตลอดจนระบบการ

บรหิารความเสีย่งโดยเรือ่งนีป้รากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึง่แสดงไวใ้นรายงานประจ าปีแลว้ 

 

งบการเงนิของบริษัทไดรั้บการตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตของบริษัท บพีีอาร์ ออดทิ แอนด ์

แอดไวเซอรี่ จ ากัด ในการตรวจสอบนัน้ทางคณะกรรมการบรษัิทไดใ้หค้วามร่วมมอืและสนับสนุนขอ้มูลเอกสาร

ตา่งๆเพือ่ใหผู้ส้อบบญัชสีามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นไดอ้ย่างอสิระและเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี

ทัว่ไปโดยความเห็นของผูส้อบบญัชไีดป้รากฏในรายงานของผูส้อบบัญชซีึง่แสดงไวใ้นรายงานประจ าปีแลว้ 

 

คณะกรรมการมคีวามเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบรษัิทโดยรวมอยู่ในระดับทีน่่าพอใจและสามารถ

สรา้งความเชือ่มั่นอย่างมเีหตุผลไดว้่างบการเงนิของบรษัิท เอเซยี เมทัล จ ากัด (มหาชน) ส าหรับปีสิน้สดุ 31 

ธันวาคม 2559 มคีวามน่าเชือ่ถอืโดยปฏบิตัถิกูตอ้งตามกฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

 

    

         (นายวรีะชยั  สธุรีชยั)       (นายชูศกัดิ ์ ยงวงศไ์พบูลย)์ 

                      ประธานกรรมการ                         กรรมการผูจ้ดัการ 
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รายงานของผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 

เสนอ     ผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการบรษิทั เอเซยี เมทลั จ ากดั (มหาชน)  
  

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงนิรวมของบรษัิท  เอเซยี เมทัล จ ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย (“กลุม่บรษัิท”) ซึง่

ประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงนิรวม ณ วันที ่31 ธันวาคม 2559 งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการ
เปลีย่นแปลงสว่นของผูถ้อืหุน้รวม และงบกระแสเงนิสดรวม ส าหรับปีสิน้สดุวันเดยีวกัน และหมายเหตปุระกอบงบ

การเงนิรวม รวมถงึหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชทีีส่ าคัญ และไดต้รวจสอบงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษัิท 
เอเซยี เมทัล จ ากัด (มหาชน) ซึง่ประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงนิ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2559 งบก าไรขาดทนุ

เบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของผูถ้อืหุน้ และงบกระแสเงนิสดส าหรับปีสิน้สดุวันเดยีวกัน และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงนิ รวมถงึหมายเหตสุรุปนโยบายการบญัชทีีส่ าคัญ  

 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงนิขา้งตน้นี้แสดงฐานะการเงนิรวมของบรษัิท  เอเซยี เมทัล จ ากัด (มหาชน) และบรษัิท

ย่อย  ณ วันที ่     31 ธันวาคม 2559 ผลการด าเนนิงานรวมและกระแสเงนิสดรวม ส าหรับปีสิน้สดุวันเดยีวกัน และ
แสดงฐานะการเงนิของบรษัิท เอเซยี เมทัล จ ากัด (มหาชน) ณ วันที ่31 ธันวาคม 2559 ผลการด าเนนิงานและกระแส

เงนิสด ส าหรับปีสิน้สดุวันเดยีวกนั โดยถกูตอ้งตามทีค่วรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

 

เกณฑใ์นการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิัตงิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญช ีความรับผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นสว่นของ
ความรับผดิชอบของผูส้อบบัญชตี่อการตรวจสอบงบการเงนิในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มคีวามเป็นอสิระจาก

กลุ่มบริษัทตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบัญชทีี่ก าหนดโดยสภาวชิาชพีบัญชใีนพระบรม

ราชูปถัมภ์ ในส่วนที่เกี่ยวขอ้งกับการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบัติตามความรับผิดชอบดา้น
จรรยาบรรณอืน่ๆ ซึง่เป็นไปตามขอ้ก าหนดเหลา่นี้ ขา้พเจา้เชือ่วา่หลักฐานการสอบบัญชทีีข่า้พเจา้ไดรั้บเพียงพอ

และเหมาะสมเพือ่ใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

 
เร ือ่งส าคญัในการตรวจสอบ 

 
เรือ่งส าคัญในการตรวจสอบ คอื เรือ่งตา่งๆ ทีม่นัียส าคัญทีส่ดุตามดลุยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีของขา้พเจา้ใน

การตรวจสอบงบการเงนิส าหรับงวดปัจจุบัน ขา้พเจา้ไดน้ าเรื่องเหล่านี้มาพจิารณาในบรบิทของการตรวจสอบงบ

การเงนิโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทัง้นี ้ขา้พเจา้ไมไ่ดแ้สดงความเห็นแยกตา่งหากส าหรับเรือ่ง
เหลา่นี ้

 

การรับรูร้ายไดจ้ากการขายสนิคา้ 

 

ตามทีก่ล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมขอ้ 4 นโยบายการบัญชสี าหรับการรับรูร้ายไดจ้ากการขายสนิคา้ 
เนื่องจากกลุ่มบรษัิทมจี านวนรายการขายสนิคา้เป็นจ านวนมาก ดังนัน้ขา้พเจา้จงึพิจารณาเป็นเรื่องส าคัญในการ

ตรวจสอบในเรือ่งมลูคา่และเวลาและความถูกตอ้งของการรับรูร้ายไดจ้ากการขายสนิคา้วา่เป็นไปตามนโยบายบัญชี

และตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
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การตรวจสอบของขา้พเจา้ไดร้วมถงึ 

 การประเมนินโยบายการบัญชขีองกลุ่มบรษัิท เกีย่วกับการรับรูร้ายไดจ้ากการขายสนิคา้ การประเมนิความมี

ประสทิธิภาพของการควบคุมทั่วไปของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวม และการประเมินความมี
ประสทิธภิาพของระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบรษัิททีเ่กีย่วกับวงจรรายไดจ้ากการขายสนิคา้ และ

เวลาทีเ่หมาะสมของการบนัทกึรายไดจ้ากการขายสนิคา้ 

  สุม่ตรวจสอบเอกสารประกอบรายการรายไดจ้ากการขายสนิคา้ทีเ่กดิขึน้ในระหวา่งปี  

 ตรวจตดัยอดรายไดจ้ากการขายสนิคา้ชว่งใกลส้ ิน้ปีและหลงัสิน้ปี 

 สอบทานความเหมาะสมของใบลดหนี้ทีก่ลุม่บรษัิทออกภายหลงัวนัสิน้ปี  

 วเิคราะหเ์ปรียบเทยีบรายไดจ้ากการขายสนิคา้แบบแยกย่อย เพื่อตรวจสอบความผดิปกตทิีอ่าจเกดิขึน้จาก                   

รายการขาย และตรวจสอบรายการบันทกึบัญชทีีเ่กีย่วขอ้งกับบัญชรีายไดจ้ากการขายสนิคา้ทีบ่ันทกึผ่าน
สมดุรายวนัทัว่ไป 

 

มลูคา่สทุธทิีจ่ะไดรั้บของสนิคา้คงเหลอื 

 

ดังทีอ่ธบิายไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงนิขอ้ 10 และนโยบายการบัญชทีีส่ าคัญ  ณ วันที ่31 ธันวาคม 2559               
กลุม่บรษัิท มสีนิคา้คงเหลอืจ านวน 1,073 ลา้นบาท สนิคา้คงเหลอืแสดงมูลคา่ดว้ยราคาทนุหรอืมูลคา่สทุธทิีจ่ะ

ไดรั้บแลว้แตร่าคาใดจะต า่กวา่  

 

ในการพจิารณาประมาณการมูลค่าสนิคา้คงเหลอืทีล่ดลง ผูบ้รหิารใชดุ้ลยพนิิจประมาณมูลค่าสทุธทิีจ่ะไดรั้บจาก
ราคาปกตทิีค่าดวา่จะขายไดข้องธุรกจิหักดว้ยค่าใชจ้่ายทีจ่ าเป็นเพื่อใหส้นิคา้นัน้พรอ้มขายรวมถงึคา่ใชจ้่ายในการ

ขาย เชน่ คา่ขนสง่     ค่าการตลาด เป็นตน้ โดยอา้งองิจากราคาขายของสนิคา้คงเหลอืและประเมนิความถูกตอ้ง
ของคา่เผือ่การลดลงของมลูคา่สทุธทิีจ่ะไดรั้บเป็นรายไตรมาส 

  

การตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถงึ 

 สอบผูบ้รหิารเพือ่ท าความเขา้ใจเกีย่วกบัการประมาณการมลูคา่สทุธทิีจ่ะไดรั้บของสนิคา้คงเหลอื และทดสอบ

ระบบการควบคมุภายในของระบบการจัดซือ้  

 เขา้ร่วมสงัเกตการณ์การตรวจนับสนิคา้คงเหลอืสิน้ปี 

 สุม่ทดสอบการบันทกึบัญชสีนิคา้คงเหลอื เพื่อใหม้ั่นใจว่าตน้ทุนสนิคา้บันทกึในบัญชถีูกตอ้ง และมกีารปัน

สว่นคา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัสนิคา้ดงักลา่วถกูตอ้ง 
 วเิคราะหป์รมิาณและการเคลือ่นไหวของสนิคา้คงเหลอื เพือ่ระบสุนิคา้ทีม่กีารหมุนเวยีนต า่ หรอืสนิคา้ทีม่อีายุ

นาน 

  สอบถามผูบ้ริหารเพื่อท าความเขา้ใจถงึความเหมาะสมของราคาขายต่อหน่วย รวมถึงการทดสอบความ

เหมาะสมของราคาขายตอ่หน่วย จากใบแจง้หนีเ้ทยีบกบัราคาตลาด ณ สิน้ปี 
 เปรยีบเทยีบตน้ทนุสนิคา้กบัมลูคา่สทุธทิีจ่ะไดรั้บของสนิคา้คงเหลอื ค านวณจากราคาขายสนิคา้ภายหลังสิน้ปี

หักดว้ยคา่ใชจ้า่ยทีจ่ าเป็นเพือ่ใหส้นิคา้นัน้ขายได ้ 

 พจิารณาความเพยีงพอของการแสดงรายการและเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกับสนิคา้คงเหลอืในหมายเหตปุระกอบ

งบการเงนิ 
 

ขอ้มูลอืน่ 

 

ผูบ้รหิารเป็นผูรั้บผดิชอบตอ่ขอ้มลูอืน่ ขอ้มลูอืน่ประกอบดว้ย ขอ้มลูซึง่รวมอยู่ในรายงานประจ าปีของกลุม่บรษัิท(แต่

ไม่รวมถงึงบการเงนิและรายงานของผูส้อบบัญชทีีแ่สดงอยู่ในรายงานนัน้) ซึง่คาดวา่จะถูกจัดเตรยีมใหก้ับขา้พเจา้
ภายหลงัวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชนีี ้

ความเห็นของขา้พเจา้ตอ่งบการเงนิไม่ครอบคลมุถงึขอ้มูลอืน่และขา้พเจา้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลักษณะการใหค้วาม

เชือ่มั่นในรูปแบบใดๆ ตอ่ขอ้มลูอืน่นัน้ 
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ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ทีเ่กีย่วเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงนิ คอื การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอืน่นัน้มี

ความขดัแยง้ทีม่สีาระส าคญักบังบการเงนิหรอืกับความรูท้ีไ่ดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรอืปรากฏวา่ขอ้มูล
อืน่มกีารแสดงขอ้มลูทีข่ดัตอ่ขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม ่

 

เมือ่ขา้พเจา้ไดอ้า่นรายงานประจ าปีของกลุ่มบรษัิทตามทีก่ล่าวขา้งตน้แลว้ และหากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามกีารแสดง

ขอ้มลูทีข่ดัตอ่ขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้จะสือ่สารเรือ่งดงักลา่วกบัผูม้หีนา้ทีใ่นการก ากับดแูลเพือ่ใหผู้ม้ ี
หนา้ทีใ่นการก ากบัดแูลด าเนนิการแกไ้ขขอ้มลูทีแ่สดงขดัตอ่ขอ้เท็จจรงิ 

 

ความรบัผดิชอบของผูบ้รหิารและผูม้หีนา้ทีใ่นการก ากบัดแูลตอ่งบการเงนิ 

  

ผูบ้ริหารมีหนา้ทีรั่บผดิชอบในการจัดท าและน าเสนองบการเงนิเหล่านี้โดยถูกตอ้งตามทีค่วรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิ และรับผดิชอบเกีย่วกบัการควบคมุภายในทีผู่บ้รหิารพจิารณาวา่จ าเป็นเพือ่ใหส้ามารถจัดท างบ

การเงนิทีป่ราศจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัตอ่ขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระส าคญัไมว่า่จะเกดิจากการทจุรติหรอืขอ้ผดิพลาด 

  

ในการจัดท างบการเงนิ  ผูบ้รหิารรับผดิชอบในการประเมนิความสามารถของกลุ่มบรษัิทในการด าเนินงานต่อเนื่อง 
เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการด าเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์การบัญชสี าหรับการ

ด าเนินงานต่อเนื่องเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตัง้ใจที่จะเลกิบริษัทหรือหยุดด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงาน

ตอ่เนือ่งตอ่ไปได ้ 

 

ผูม้หีนา้ทีใ่นการก ากบัดแูลมหีนา้ทีใ่นการสอดสอ่งดแูลกระบวนการในการจัดท ารายงานทางการเงนิของกลุม่บรษัิท 

 

ความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชตีอ่การตรวจสอบงบการเงนิ 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มวีัตถุประสงคเ์พือ่ใหไ้ดค้วามเชือ่มั่นอย่างสมเหตสุมผลวา่งบการเงนิโดยรวมปราศจาก

การแสดงขอ้มลูทีข่ดัตอ่ขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม่ ไม่วา่จะเกดิจากการทจุรติหรอืขอ้ผดิพลาด และเสนอ
รายงานของผูส้อบบัญชซีึง่รวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเชือ่มั่นอย่างสมเหตุสมผลคอืความเชือ่มั่นใน

ระดบัสงูแตไ่มไ่ดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชจีะสามารถตรวจพบขอ้มูล

ทีข่ัดต่อขอ้เท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญที่มีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลที่ขัดต่อขอ้เท็จจริงอาจเกดิจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลาดและถอืวา่มสีาระส าคัญเมือ่คาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตสุมผลวา่รายการทีข่ัดตอ่ขอ้เท็จจรงิแตล่ะรายการ

หรอืทกุรายการรวมกนัจะมผีลตอ่การตดัสนิใจทางเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิจากการใชง้บการเงนิเหลา่นี ้

 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบัญช ีขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพนิิจและการสงัเกตและสงสยัเยีย่งผู ้
ประกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ 

 

 ระบแุละประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอ้มูลทีข่ัดตอ่ขอ้เท็จจรงิอันเป็นสาระส าคัญในงบการเงนิไม่วา่จะ

เกดิจากการทจุรติหรอืขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏบิัตงิานตามวธิกีารตรวจสอบเพือ่ตอบสนองต่อความ

เสีย่งเหลา่นัน้ และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่พยีงพอและเหมาะสมเพือ่เป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็น
ของขา้พเจา้ ความเสีย่งทีไ่มพ่บขอ้มลูทีข่ัดตอ่ขอ้เท็จจรงิอันเป็นสาระส าคัญซึง่เป็นผลมาจากการทจุรติจะ

สงูกวา่ความเสีย่งทีเ่กดิจากขอ้ผดิพลาด เนื่องจากการทุจรติอาจเกีย่วกับการสมรูร้่วมคดิ การปลอมแปลง
เอกสารหลักฐาน การตัง้ใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลที่ไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการ

แทรกแซงการควบคมุภายใน 
 ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในที่เกีย่วขอ้งกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธิกีารตรวจสอบที่

เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใชเ่พือ่วัตถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมปีระสทิธผิลของการ

ควบคมุภายในของบรษัิท  



รายงานประจ าปี 2559 57 

 

 
 

 ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบัญชทีีผู่บ้รหิารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง

บญัชแีละการเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จัดท าขึน้โดยผูบ้รหิาร  

 สรุปเกีย่วกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชสี าหรับการด าเนนิงานตอ่เนื่องของผูบ้รหิารและจาก

หลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ทีอ่าจเป็นเหตุใหเ้กดิขอ้สงสยัอย่างมนัียส าคัญต่อความสามารถของบรษัิทในการด าเนินงาน

ตอ่เนื่องหรอืไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระส าคัญ ขา้พเจา้ตอ้งกลา่วไวใ้นรายงาน
ของผูส้อบบัญชขีองขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยที่เกี่ยวขอ้งในงบการเงิน หรือถา้การเปิดเผยดังกล่าวไม่

เพยีงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปลีย่นแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึน้อยู่กับหลักฐานการสอบบัญชทีี่
ไดรั้บจนถึงวันทีใ่นรายงานของผูส้อบบัญชขีองขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ใน

อนาคตอาจเหตใุหบ้รษัิทตอ้งหยดุการด าเนนิงานตอ่เนือ่ง  

 ประเมนิการน าเสนอ โครงสรา้งและเนื้อหาของงบการเงนิโดยรวม รวมถงึการเปิดเผยว่างบการเงนิแสดง

รายการและเหตกุารณ์ในรูปแบบทีท่ าใหม้กีารน าเสนอขอ้มูลโดยถกูตอ้งตามทีค่วร 
 

 ไดรั้บหลักฐานการสอบบัญชทีีเ่หมาะสมอย่างเพียงพอเกีย่วกับขอ้มูลทางการเงนิของกจิการภายในกลุ่ม

บริษัทหรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้
รับผดิชอบตอ่การก าหนดแนวทาง การควบคมุดแูล และการปฏบิัตงิานตรวจสอบกลุม่บรษัิท ขา้พเจา้เป็น

ผูรั้บผดิชอบแตเ่พยีงผูเ้ดยีวตอ่ความเห็นของขา้พเจา้ 

 

ขา้พเจา้ไดส้ือ่สารกับผูม้หีนา้ทีใ่นการก ากับดแูลเกีย่วกับขอบเขตและชว่งเวลาของการตรวจสอบตามทีไ่ดว้างแผน

ไว ้ประเด็นทีม่ีนัยส าคัญทีพ่บจากการตรวจสอบ รวมถงึขอ้บกพร่องทีม่ีนัยส าคัญในระบบการควบคุมภายในซึง่

ขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

 
ขา้พเจา้ไดใ้หค้ ารับรองแกผู่ม้หีนา้ทีใ่นการก ากับดแูลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏบิัตติามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณทีเ่กีย่วขอ้งกับ

ความเป็นอสิระและไดส้ือ่สารกับผูม้ีหนา้ทีใ่นการก ากับดูแลเกีย่วกับความสัมพันธ์ทัง้หมด ตลอดจนเรื่องอืน่ซึง่
ขา้พเจา้เชือ่ว่ามีเหตุผลทีบุ่คคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอสิระของขา้พเจา้และมาตรการที่

ขา้พเจา้ใชเ้พือ่ป้องกนัไมใ่หข้า้พเจา้ขาดความเป็นอสิระ 

 

จากเรือ่งทีส่ ือ่สารกับผูม้หีนา้ทีใ่นการก ากับดแูล ขา้พเจา้ไดพ้จิารณาเรือ่งตา่งๆ ทีม่นัียส าคัญทีส่ดุในการตรวจสอบ
งบการเงนิในงวดปัจจุบันและก าหนดเป็นเรือ่งส าคัญในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธบิายเรือ่งเหลา่นี้ในรายงานของ

ผูส้อบบญัชเีวน้แตก่ฎหมายหรอืขอ้บังคับไม่ใหเ้ปิดเผยตอ่สาธารณะเกีย่วกับเรือ่งดังกลา่ว หรอืในสถานการณ์ทีย่าก
ทีจ่ะเกดิขึน้ ขา้พเจา้พจิารณาว่าไม่ควรสือ่สารเรื่องดังกล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระดังกลา่วสามารถ

คาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ามผีลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อสว่นไดเ้สยีสาธารณะจากการ

สือ่สารดงักลา่ว 

 

 

 

(นายบญุเลศิ แกว้พันธุพ์ฤกษ์) 

ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาต 

เลขทะเบยีน 4165  

 

บรษัิท บพีอีาร ์ออดทิ แอนด ์แอดไวเซอรี ่จ ากดั 

กรุงเทพมหานคร 
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บริษัท เอเซีย เมทลั จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที! 31 ธันวาคม 2559

31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558 1 มกราคม 2558 31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558
หมายเหตุ "จดัประเภทใหม่"

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 24,358,719             33,187,670             120,881,793    12,939,617 18,411,116             

เงินลงทุนชั,วคราว 7 254,042,425           140,029                  137,903           254,042,425 140,029                  

ลกูหนี.การคา้และลกูหนี. อื,น - กิจการที,เกี,ยวขอ้งกนั 5 , 8 291,193,939           256,281,907           440,261           349,993,590 341,116,443           

ลกูหนี.การคา้และลกูหนี. อื,น - กิจการอื,น 8 434,811,968           403,560,411           660,183,041    307,161,469 351,204,438           

ลกูหนี.ตามสัญญาซื.อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 9 505,182                  1,037,519               - 505,182 1,037,519               

เงินใหกู้ย้มืระยะสั.นและดอกเบี.ยคา้งรับแก่บุคคลและกิจการที,เกี,ยวขอ้งกนั 5 2,394,119               1,857,931               1,907,962        26,394,119 25,857,931             

สินคา้คงเหลือ 10 1,072,985,080        470,871,948           1,476,130,726 942,333,285 434,970,475           

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้ - กิจการที,เกี,ยวขอ้งกนั 5, 11 177,235,641           230,093,458           1,359,497        177,235,641 230,093,458           

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้ - กิจการอื,น 75,231,607             126,767,451           216,361,053    75,231,607 126,767,451           

สินทรัพยห์มุนเวียนอื,น 310,703                  319,868                  392,793           277,174 282,151                  

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,333,069,383        1,524,118,192        2,477,795,029 2,146,114,109     1,529,881,011        

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บาท

งบการเงินรวม
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รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,333,069,383        1,524,118,192        2,477,795,029 2,146,114,109     1,529,881,011        

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากสถาบนัการเงินที,มีภาระคํ.าประกนั 12 153,962,513 152,000,815 149,291,956    153,057,513        151,036,265           

เงินลงทุนเผื,อขาย 13 14,447,280             9,348,240               29,744,400      14,447,280          9,348,240               

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 14 123,538,920           133,150,389           143,239,200    200,000,000        200,000,000           

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 15 - - - 29,961,613          24,634,410             

อสังหาริมทรัพยเ์พื,อการลงทุน 16 - - - 39,806,261          42,328,048             

ที,ดิน อาคารและอุปกรณ์ 17 1,061,308,061        1,126,234,053        1,154,330,997 977,725,234        1,038,303,670        

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12,018,404             11,492,136             11,550,887      11,997,946          11,292,296             

เงินมดัจาํค่าเครื,องจกัร 5,556,515               5,556,515               21,198,088      5,556,515            5,556,515               

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 25 24,515,042             9,882,718               31,639,031      24,515,042          9,882,718               

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื,น 4,790,795               5,314,192               6,888,242        4,113,736            4,823,249               

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,400,137,530        1,452,979,058        1,547,882,801 1,461,181,140     1,497,205,411        

รวมสินทรัพย์ 3,733,206,913        2,977,097,250        4,025,677,830 3,607,295,249     3,027,086,422        



บริษทั เอเซีย เมทัล จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ 
ณ วนัที! 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558 1 มกราคม 2558 31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558

หนี)สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี)สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั#นจากสถาบนัการเงิน 18 1,207,830,056     1,157,558,648        1,939,378,171    1,207,830,056     1,157,558,648        

เจา้หนี#การคา้และเจา้หนี# อื,น - กิจการที,เกี,ยวขอ้งกนั 5, 19 233,134,918        193,183,167           654,308              85,798,316          192,973,317           

เจา้หนี#การคา้และเจา้หนี# อื,น - กิจการอื,น 19 367,281,566        83,454,750             317,563,578       322,480,473        76,099,056             

เงินกูย้มืระยะสั#นจากกรรมการ 5 500,000               5,000,000               - - -

เจา้หนี#ตามสญัญาซื#อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - - 4,437,889           - -

หนี# สินตามสญัญาเช่าทางการเงินส่วนที,ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ,งปี 20 1,324,483            1,351,088               1,476,664           1,324,483            1,351,088               

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 28,490,844          - 9,300,274           28,490,844          -

รวมหนี)สินหมุนเวียน 1,838,561,867     1,440,547,653        2,272,810,884    1,645,924,172     1,427,982,109        

หนี)สินไม่หมุนเวียน

หนี# สินตามสญัญาเช่าทางการเงิน

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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หนี# สินตามสญัญาเช่าทางการเงิน

- สุทธิจากส่วนที,ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ,งปี 20 2,068,115            977,975                  1,250,894           2,068,115            977,975                  

หนี# สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 25 3,517,747            3,517,747               3,517,747           - -

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 21 11,796,923          4,881,203               4,392,774           10,339,386          3,681,046               

รวมหนี)สินไม่หมุนเวียน 17,382,785          9,376,925               9,161,415           12,407,501          4,659,021               

รวมหนี)สิน 1,855,944,652     1,449,924,578        2,281,972,299    1,658,331,673     1,432,641,130        

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ - หุน้สามญั มูลค่าหุน้ละ 1 บาท

ทุนจดทะเบียน 

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

ทุนที,ออกและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

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

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

กาํไรสะสม

- จดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย 22 55,000,000          55,000,000             55,000,000         55,000,000          55,000,000             

- ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 905,278,398        559,268,041           801,049,872       992,425,832        641,986,780           

องคป์ระกอบอื,นของส่วนของผูถื้อหุน้ 139,142,462        135,063,230           107,868,350       123,696,343        119,617,111           

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ 1,877,262,261     1,527,172,672        1,741,759,623    1,948,963,576     1,594,445,292        

ส่วนของส่วนไดเ้สียที,ไม่มีอาํนาจควบคุม - - 1,945,908.00      - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,877,262,261     1,527,172,672        1,743,705,531    1,948,963,576     1,594,445,292        

รวมหนี)สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,733,206,913     2,977,097,250        4,025,677,830    3,607,295,249     3,027,086,422        



บริษทั เอเซีย เมทัล จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สําหรับปีสิ#นสุดวนัที% 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

รายได้ 5, 27

รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 5,108,597,680       4,248,675,592       4,802,071,833       4,264,758,928       

กาํไรจากอตัราแลกเปลี&ยนเงินตราต่างประเทศ 8,009,703              - 8,009,703              -

รายไดอื้&น 9,386,558              12,556,857            16,635,056            14,192,620            

รวมรายได้ 5,125,993,941       4,261,232,449       4,826,716,592       4,278,951,548       

ค่าใช้จ่าย 5, 24

ตน้ทุนขายและตน้ทุนการให้บริการ 4,477,356,840       4,174,719,984       4,209,311,507       4,195,566,689       

ค่าใชจ่้ายในการขาย 71,232,485            75,861,851            59,959,127            73,633,363            

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 125,183,263          55,264,726            114,740,983          48,716,432            

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าในเงินลงทุนเผื&อขาย 13 - 54,389,760            - 54,389,760            

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี&ยนเงินตราต่างประเทศ - 27,580,016            - 27,580,016            

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 17,755,738            11,091,104            12,907,557            9,789,437              

ตน้ทุนทางการเงิน 25,475,474            38,048,762            25,459,690            38,048,762            

รวมค่าใช้จ่าย 4,717,003,800       4,436,956,203       4,422,378,864       4,447,724,459       

กําไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและภาษีเงินได้ 408,990,141          (175,723,754)         404,337,728          (168,772,911)         

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 14 (9,611,469)             (60,088,811)           - -
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ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 14 (9,611,469)             (60,088,811)           - -

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 399,378,672          (235,812,565)         404,337,728          (168,772,911)         

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 25 (50,081,455)           (6,562,356)             (50,081,455)           (6,562,356)             

กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี 349,297,217          (242,374,921)         354,256,273          (175,335,267)         

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื%น - สุทธิจากภาษี

รายการที%อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

กาํไร (ขาดทุน) จากการเปลี&ยนแปลงมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื&อขาย 5,099,040              (20,396,160)           5,099,040              (20,396,160)           

ภาษีเงินไดข้องกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื&นสาํหรับรายการที&อาจถูกจดัประเภทใหม่ 25 (1,019,808)             4,079,232              (1,019,808)             4,079,232              

ปรับปรุงขาดทุนจากการเปลี&ยนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื&อขาย

เป็นขาดทุนจากการดอ้ยค่า - 54,389,760            - 54,389,760            

ภาษีเงินไดข้องรายการปรับปรุงขาดทุนจากการเปลี&ยนแปลงในมูลค่ายติุธรรม

ของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื&อขายเป็นขาดทุนจากการดอ้ยค่า 25 - (10,877,952)           - (10,877,952)           

รวมรายการที%อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 4,079,232              27,194,880            4,079,232              27,194,880            

รายการที%จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 21 (4,241,166)             - (4,771,527)             -

ภาษีเงินไดข้องกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื&นสาํหรับรายการที&จะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ 25 954,306                 - 954,306                 -

รวมรายการที%จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง (3,286,860)             - (3,817,221)             -

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื&นสาํหรับปี 792,372                 27,194,880            262,011                 27,194,880            

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 350,089,589          (215,180,041)         354,518,284          (148,140,387)         

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) สําหรับปี

- ส่วนที&เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ 349,297,217          (241,781,831)         354,256,273          (175,335,267)         

- ส่วนที&เป็นของส่วนไดเ้สียที&ไม่มีอาํนาจควบคุม - (593,090)                - -

349,297,217          (242,374,921)         354,256,273          (175,335,267)         

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

- ส่วนที&เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ 350,089,589          (214,586,951)         354,518,284          (148,140,387)         - ส่วนที&เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ 350,089,589          (214,586,951)         354,518,284          (148,140,387)         

- ส่วนที&เป็นของส่วนไดเ้สียที&ไม่มีอาํนาจควบคุม - (593,090)                - -

350,089,589          (215,180,041)         354,518,284          (148,140,387)         

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นสาํหรับปีส่วนที&เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ 26 0.73                       (0.50)                      0.74                       (0.37)                      



บริษทั เอเซีย เมทัล จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น

สําหรับปีสิ(นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2559

ส่วนเกินทุน การปรับมูลค่า รวม
ทุนที�ออก ส่วนเกินทุน จากการรวมธุรกิจ ยตุิธรรมของ องคป์ระกอบ รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สียที�

และชาํระเตม็ ส่วนเกินมูลค่า จดัสรรเพื�อสาํรอง จากการตีราคา ภายใตก้ารควบคุม เงินลงทุนใน อื�นของส่วน ผูถ้ือหุน้ ไม่มีอาํนาจ  รวม
มูลค่าแลว้ หุน้สามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ที�ดิน เดียวกนั หลกัทรัพยเ์ผื�อขาย ของผูถ้ือหุน้ บริษทัใหญ่ ควบคุม ส่วนของผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 1 มกราคม 2558 480,096,277     297,745,124     55,000,000       801,049,872     123,024,258     12,038,972       (27,194,880)        107,868,350     1,741,759,623  1,945,908         1,743,705,531  

กาํไรสะสม

บาท
งบการเงินรวม

ส่วนของผูถ้ือหุน้บริษทัใหญ่
องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถ้ือหุน้
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ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 1 มกราคม 2558 480,096,277     297,745,124     55,000,000       801,049,872     123,024,258     12,038,972       (27,194,880)        107,868,350     1,741,759,623  1,945,908         1,743,705,531  

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

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

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น - - - - - - 27,194,880         27,194,880       27,194,880       - 27,194,880       

การเปลี�ยนแปลงส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจในการควบคุม

จากการซื?อเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพิ�ม - - - - - - - - - (1,352,818)        (1,352,818)        

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี - - - (241,781,831)    - - 27,194,880         27,194,880       (214,586,951)    (1,945,908)        (216,532,859)    

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2558 480,096,277     297,745,124     55,000,000       559,268,041     123,024,258     12,038,972       - 135,063,230     1,527,172,672  - 1,527,172,672  

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

กาํไรสาํหรับปี - - - 349,297,217     - - - - 349,297,217     - 349,297,217     

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น - - - (3,286,860)        - - 4,079,232           4,079,232         792,372            - 792,372            

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี - - - 346,010,357     - - 4,079,232           4,079,232         350,089,589     - 350,089,589     

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 480,096,277     297,745,124     55,000,000       905,278,398     123,024,258     12,038,972       4,079,232           139,142,462     1,877,262,261  - 1,877,262,261  



บริษทั เอเซีย เมทัล จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปีสิ(นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2559

ทุนที�ออก การปรับมูลค่ายตุิธรรม

และชาํระเตม็ ส่วนเกินมูลค่า จดัสรรเพื�อสาํรอง ส่วนเกินทุน ของเงินลงทุนใน รวมองคป์ระกอบอื�น รวม

มูลค่าแลว้ หุน้สามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร จากการตีราคาที�ดิน หลกัทรัพยเ์ผื�อขาย ของส่วนของผูถ้ือหุน้ ส่วนของผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 1 มกราคม 2558 480,096,277           297,745,124           55,000,000             817,322,047           119,617,111             (27,194,880)              92,422,231               1,742,585,679           

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

กาํไรสะสม

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถ้ือหุน้
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กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

ขาดทุนสาํหรับปี - - - (175,335,267)         - - - (175,335,267)             

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น - - - - - 27,194,880               27,194,880               27,194,880                

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี - - - (175,335,267)         - 27,194,880               27,194,880               (148,140,387)             

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

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

กาํไรสาํหรับปี - - - 354,256,273           - - - 354,256,273              

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น - - - (3,817,221)             - 4,079,232                 4,079,232                 262,011                      

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี - - - 350,439,052           - 4,079,232                 4,079,232                 354,518,284              

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 480,096,277           297,745,124           55,000,000             992,425,832           119,617,111             4,079,232                 123,696,343             1,948,963,576           



บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด
สําหรับปีสิ�นสุดวันที" 31 ธันวาคม 2559

2559 2558 2559 2558

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 399,378,672                  (235,812,565)            404,337,728             (168,772,911)            

รายการปรับปรุง

ค่าเสื%อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 94,943,207                    80,603,391               92,445,836               78,258,975               

กาํไรที%ยงัไม่เกิดขึ0นจากการเปลี%ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนชั%วคราว (2,396)                            (2,126)                       (2,396)                       (2,126)                       

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชั%วคราว (355,067)                        - (355,067)                   -

หนี0สงสยัจะสูญ 66,720,861                    907,755                    66,720,861               907,755                    

ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ (กลบัรายการ) 2,366,683                      (44,604,587)              4,881,456                 (45,977,724)              

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

ขาดทุนจากการตดับญัชีลูกหนี0ค่าหุน้ - 1,000,000                 - -

ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่ายและตดัจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร (45,561)                          113,776                    (45,561)                     (632,254)                   
ขาดทุน (กาํไร) ที%ยงัไม่เกิดขึ0นจากอตัราแลกเปลี%ยนเงินตราต่างประเทศ 1,150,145                      (2,247,513)                1,150,145                 (2,247,513)                
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ขาดทุน (กาํไร) ที%ยงัไม่เกิดขึ0นจากอตัราแลกเปลี%ยนเงินตราต่างประเทศ 1,150,145                      (2,247,513)                1,150,145                 (2,247,513)                

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 9,611,469                      60,088,811               - -

ขาดทุนจาการดอ้ยค่าในเงินลงทุนเผื%อขาย - 54,389,760               - 54,389,760               

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 2,517,158                      394,794                    1,742,329                 266,794                    

ดอกเบี�ยรับ (1,885,132)                     (3,268,376)                (1,827,849)                (3,215,818)                

ตน้ทุนทางการเงิน 25,475,474                    38,048,762               25,459,690               38,048,762               

กาํไร (ขาดทุน) จากกจิกรรมดาํเนินงานก่อนการเปลี"ยนแปลงในสินทรัพย์และ

หนี�สินดาํเนินงาน 599,875,513                  (49,028,621)              594,507,172             (47,616,803)              

สินทรัพย์ดาํเนินงานลดลง (เพิ"มขึ�น)

ลูกหนี0การคา้และลูกหนี0 อื%น - กิจการที%เกี%ยวขอ้งกนั (34,912,031)                   (255,841,646)            (7,704,350)                (340,666,007)            

ลูกหนี0การคา้และลูกหนี0 อื%น - กิจการอื%น (98,330,739)                   255,616,388             (23,036,213)              307,557,978             

ลูกหนี0ตามสญัญาซื0อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 1,102,469                      2,638,627                 1,102,469                 2,638,627                 

สินคา้คงเหลือ (604,479,815)                 1,049,863,366          (512,244,267)            1,082,707,881          

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้ 104,393,660                  (140,499,856)            104,393,660             (140,499,856)            

สินทรัพยห์มุนเวียนอื%น 9,165                             72,924                      4,977                        64,409                      

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื%น 523,397                         1,574,050                 709,513                    1,817,392                 

หนี�สินดาํเนินงานเพิ"มขึ�น (ลดลง)

เจา้หนี0การคา้และเจา้หนี0 อื%น - กิจการที%เกี%ยวขอ้งกนั 39,951,751                    192,528,860             246,308,333             191,831,789             

เจา้หนี0การคา้และเจา้หนี0 อื%น - กิจการอื%น 283,753,732                  (233,198,652)            (107,175,000)            (236,235,162)            

เจา้หนี0ตามสญัญาซื0อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - (4,437,889)                - (4,437,889)                

เงนิสดรับจากการดาํเนินงาน 291,887,102                  819,287,551             296,866,294             817,162,359             

จ่ายดอกเบี0ย (25,087,028)                   (38,452,843)              (25,084,156)              (38,452,843)              

จ่ายภาษีเงินได้ (36,288,437)                   (905,037)                   (36,288,437)              (905,037)                   

เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 230,511,637                  779,929,671             235,493,701             777,804,479             



บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
สําหรับปีสิ�นสุดวันที" 31 ธันวาคม 2559

2559 2558 2559 2558

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินฝากสถาบนัการเงินที%มีภาระคํ0าประกนัเพิ%มขึ0น (1,961,697)                     (2,708,859)                (2,021,246)                (2,691,051)                

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั0นแก่บุคคลและกิจการที%เกี%ยวขอ้งกนัลดลง (เพิ%มขึ0น) (536,188)                        50,031                      (536,188)                   50,031                      

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชั%วคราว 935,855,066                  - 935,855,066             -

เงินสดจ่ายซื0อเงินลงทุนชั%วคราว (1,189,400,000)              - (1,189,400,000)         -

เงินสดจ่ายซื0อเงินลงทุนในบริษทัร่วม - (50,000,000)              - (50,000,000)              

เงินมดัจาํค่าเครื%องจกัรเพิ%มขึ0น - (1,011,156)                - (1,011,156)                

เงินสดจ่ายเพื%อซื0อที%ดิน อาคารและอุปกรณ์ (26,083,215)                   (36,008,343)              (25,590,995)              (34,501,183)              

เงินสดจ่ายเพื%อซื0อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (985,285)                        (213,384)                   (985,285)                   -

เงินสดจ่ายเพื%อซื0อเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยจากส่วนไดเ้สียที%ไม่มีอาํนาจควบคุม - (2,634,410)                (6,500,000)                (2,634,410)                

เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 170,578                         2,065,983                 170,578                    1,315,984                 

รับดอกเบี0ย 2,243,454                      3,366,863                 2,186,171                 3,314,305                 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท

64

รับดอกเบี0ย 2,243,454                      3,366,863                 2,186,171                 3,314,305                 

เงนิสดสุทธิใช้ไปจากกจิกรรมลงทุน    (280,697,287)                 (87,093,275)              (286,821,899)            (86,157,480)              

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั0นจากสถาบนัการเงินเพิ%มขึ0น (ลดลง) 48,539,829                    (783,241,842)            48,539,829               (783,241,842)            

เงินกูย้ืมระยะสั0นจากกรรมการเพิ%มขึ0น (ลดลง) (4,500,000)                     5,000,000                 - -

จ่ายชาํระหนี0 สินตามสญัญาเช่าทางการเงิน (2,683,130)                     (2,288,677)                (2,683,130)                (2,288,677)                

เงนิสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกจิกรรมจัดหาเงนิ 41,356,699                    (780,530,519)            45,856,699               (785,530,519)            

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิ (8,828,951)                     (87,694,123)              (5,471,499)                (93,883,520)              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 33,187,670                    120,881,793             18,411,116               112,294,636             
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัสิ�นปี 24,358,719                    33,187,670               12,939,617               18,411,116               

-                                 -                            -                            -                            

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิ"มเตมิ 

รายการที"มใิช่เงนิสด

    ซื0อสินทรัพยถ์าวรตามสญัญาเช่าการเงิน 3,600,000                      1,753,000                 3,600,000                 1,753,000                 
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บริษทั เอเซีย เมทัล จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีสิ!นสุดวันที# 31 ธันวาคม 2559 
 

 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�  
 

งบการเงินนี�ไดรั้บอนุมติัใหโ้ดยกรรมการบริษทัเมื�อวนัที� 27 กมุภาพนัธ์ 2560 
 

1. ข้อมูลทั#วไป 
 

บริษทั เอเซีย เมทลั จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) ไดจ้ดทะเบียนเขา้เป็นบริษทัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในปี 2547 บริษทัมี 
ที�อยูต่ามที�ไดจ้ดทะเบียนไว ้เลขที� 55, 55/1 หมู่ 2 ซอยวดัหนามแดง ถนนศรีนครินทร์ ตาํบลบางแกว้ อาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ 
10540 ประเทศไทย และมีโรงงานสาขา ตั�งอยูเ่ลขที� 90/1 หมู่ที� 10 ถนน 331 ตาํบลสระสี�เหลี�ยม อาํเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี 20140
ประเทศไทย 
 

บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัในธุรกิจผลิต และจาํหน่ายผลิตภณัฑเ์หล็กแปรรูป และมีบริษทัยอ่ย 2 แห่ง ดาํเนินธุรกิจผลิตและรับจา้งผลิต
เหลก็แปรรูป 1 แห่ง และอีก 1 แห่ง ดาํเนินธุรกิจผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑเ์หลก็แปรรูป 
 

บริษทัและบริษทัยอ่ยทั�งหมดดาํเนินงานในประเทศไทย 
 

2. เกณฑ์การจดัทาํงบการเงนิ 
 

2.1 งบการเงินนําเสนอเพื�อวตัถุประสงค์ของการรายงานเพื�อใช้ในประเทศ และจัดทําเป็นภาษาไทย งบการเงินฉบับ
ภาษาองักฤษไดจ้ดัทาํขึ�นเพื�อความสะดวกของผูอ่้านงบการเงินที�ไม่คุน้เคยกบัภาษาไทย  
 

งบการเงินนี� จดัทาํขึ�นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีที�ประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ 
(“สภาวชิาชีพบญัชี”) กฎระเบียบ และประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์�เกี�ยวขอ้ง   
 

งบการเงินนี� จัดทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท ขอ้มูลทางการเงินทั� งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
เพื�อให้แสดงเป็นหลกัพนับาท เวน้แต่ที�ระบุไวเ้ป็นอย่างอื�น 
 

งบการเงินนี�ไดจ้ดัทาํขึ�นโดยถือหลกัเกณฑก์ารบนัทึกตามราคาทุนเดิม เวน้แต่ที�ไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอื�นในนโยบายการบญัชี 
 

2.2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินรวม 
 

ก) งบการเงินรวมนี� ได้จัดทาํขึ�นโดยรวมงบการเงินของบริษทั เอเซีย เมทัล จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย ณ วนัที� 31 
ธนัวาคม 2559 และ 2558 ดงันี�  
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บริษทั เอเซีย เมทัล จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

สําหรับปีสิ!นสุดวันที# 31 ธันวาคม 2559 
 

 

    พนับาท  สัดส่วนการถือหุน้ทางตรงและ 

    ทุนชาํระแลว้  ทางออ้มของบริษทั (ร้อยละ) 
ชื�อบริษทั  ลกัษณะธุรกิจ  2559  2558  2559  2558 

           

บริษทั เอส ที ซี สตีล จาํกดั  ผลิตและรับจา้งผลิตเหลก็แปรรูป  20,000  20,000  100.00  100.00 
บริษทั แกรนด ์เอเซีย สตีล  
โพรเซสซิ�ง เซ็นเตอร์ จาํกดั * 

 ผลิตและจาํหน่ายเหลก็แปรรูป  10,000  10,000  100.00  100.00 

* บริษทัยอ่ยดงักล่าวเริ�มดาํเนินธุรกิจใหม่ในไตรมาส 3 ปี 2558 (เดิมชื�อบริษทั เอเซียเมทลัแฟบบริเคชั�น จาํกดั 
 
 

ในการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยคือ บริษทั แกรนด ์เอเซีย สตีล โพรเซสซิ�ง เซ็นเตอร์ จาํกดั ครั� งที� 1/2559 และ ครั� งที� 
2/2559 เมื�อวนัที� 7 มีนาคม 2559 และวนัที� 31 มีนาคม 2559 ตามลาํดบั ที�ประชุมมีมติอนุมติัให้บริษทัลดทุนจดทะเบียน โดยการ
ลดมูลค่าหุน้โดยมูลค่าหุน้ที�ตราไวเ้ดิมหุน้ละ 100 บาท จาํนวน 200,000 หุน้ ลดลงมูลค่าหุน้ละ 65 บาท เป็นจาํนวน 13.0 ลา้นบาท 
คงเหลือมูลค่าหุน้ละ 35 บาท เป็นจาํนวนเงินรวม 7.0 ลา้นบาท โดยมีการเรียกชาํระร้อยละ 50 เป็นจาํนวนเงิน 3.5 ลา้นบาท การลด
ทุนดงักล่าวเพื�อลดขาดทุนสะสมของบริษทั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 ทั�งจาํนวนรวม 5.3 ลา้นบาท และคืนทุนให้ผูถื้อหุ้นจาํนวน 
1.2 ลา้นบาท โดยบริษทัยอ่ยดงักล่าวจดทะเบียนลดทุนกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เมื�อวนัที� 16 สิงหาคม 2559 
 

ในการประชุมวสิามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัยอ่ย คือ บริษทั แกรนด์ เอเซีย สตีล โพรเซสซิ�ง เซ็นเตอร์ จาํกดั ครั� งที� 3/2559 เมื�อวนัที� 
10 กนัยายน 2559 ที�ประชุมมีมติอนุมติัใหบ้ริษทัเพิ�มทุนจดทะเบียน โดยดาํเนินการดงันี�  

1. ดาํเนินการแกไ้ขทุนจดทะเบียนของบริษทัเป็นจาํนวน 70,000 หุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท ซึ� งจากเดิมบริษทัมีมติ
ใหล้ดทุนดงักล่าวขา้งตน้ 

2. มีมติใหเ้พิ�มทุนจดทะเบียนของบริษทัอีก 13.0 ลา้นบาท โดยการออกหุน้ใหม่เป็นหุน้สามญัจาํนวน 130,000 หุ้น มูลค่าที�
ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท เรียกชาํระร้อยละ 50 เป็นจาํนวนเงิน 6.5 ลา้นบาท โดยบริษทัยอ่ยดงักล่าวจดทะเบียนเพิ�มทุนกบั
กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เมื�อวนัที� 24 พฤศจิกายน 2559 ดงันั�น ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัยอ่ย
ดงักล่าวมีทุนจดทะเบียน 20.0 ลา้นบาท เรียกชาํระแลว้จาํนวน 10.0 ลา้นบาท 

 

ข) บริษัทจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที� เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียใน
ผลตอบแทนของกิจการที�เขา้ไปลงทุน และสามารถใชอ้าํนาจในการสั�งการกิจกรรมที�ส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อ
จาํนวนเงินผลตอบแทนนั�นได ้

 

ค) บริษทันาํงบการเงินของบริษทัยอ่ยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตั�งแต่วนัที�บริษทัมีอาํนาจในการควบคุมบริษทัยอ่ย
จนถึงวนัที�บริษทัสิ�นสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั�น 

 

ง) งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัทาํขึ�นโดยใชน้โยบายการบญัชีที�สาํคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทั 
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บริษทั เอเซีย เมทัล จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

สําหรับปีสิ!นสุดวันที# 31 ธันวาคม 2559 
 

 

จ) ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัและบริษทัยอ่ย รายการคา้ระหว่างกนัที�มีสาระสําคญัของบริษทัและบริษทัยอ่ย ราคาตามบญัชี
ของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินของบริษทักบัส่วนของ ผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้ 

 

ฉ) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมคือ จาํนวนกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยส่วนที�ไม่ได ้
เป็นของบริษทั ซึ�งแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะ
การเงินรวม 

 

2.3 บริษทัจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมตามวธีิราคาทุน 
 
 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�เริ�มมีผลบงัคบัในปีบญัชีปัจจุบนัและที�จะมีผลบงัคบัในอนาคตมีรายละเอียดดงันี�  
 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�เริ�มมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั 
 

ในระหวา่งปี บริษทัและบริษทัยอ่ยไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2558) และฉบบัใหม่รวมถึงแนว
ปฏิบติัทางบญัชี ที�ออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซึ� งมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2559 มา
ถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ�นเพื�อให้มีเนื�อหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท ์การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชี
กบัผูใ้ชม้าตรฐาน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติันี� ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงิน
ของบริษทัและบริษทัยอ่ย  
 

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�จะมีผลบงัคบัในอนาคต 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกและปรับปรุงใหม่ไดมี้การประกาศแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้ซึ� งบริษทัไม่ไดน้าํมาใชใ้น
การจดัทาํงบการเงินนี�  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกและปรับปรุงใหม่นี�  อาจเกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินงานของบริษทัและ
บริษทัยอ่ย และถือปฏิบติักบังบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2560 บริษทัและบริษทัยอ่ย
ไม่มีแผนที�จะนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินนี�มาใชก่้อนวนัถือปฏิบติั 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เรื#อง 

ปีที#มผีล

บังคบัใช้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 1 (ปรับปรุง 2559)  การนาํเสนองบการเงิน 2560 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 2 (ปรับปรุง 2559) สินคา้คงเหลือ 2560 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 7 (ปรับปรุง 2559) งบกระแสเงินสด 2560 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 8 (ปรับปรุง 2559) นโยบายการบญัชี การเปลี�ยนแปลงประมาณการทางบญัชี

และขอ้ผิดพลาด 
2560 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 10 (ปรับปรุง 2559) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 2560 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 11 (ปรับปรุง 2559) สญัญาก่อสร้าง 2560 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 12 (ปรับปรุง 2559) ภาษีเงินได ้ 2560 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 16 (ปรับปรุง 2559) ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 2560 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 17 (ปรับปรุง 2559) สญัญาเช่า 2560 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 18 (ปรับปรุง 2559) รายได ้ 2560 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 19 (ปรับปรุง 2559)  ผลประโยชนข์องพนกังาน 2560 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 20 (ปรับปรุง 2559) การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและ 

การเปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
2560 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 21 (ปรับปรุง 2559) ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงของอตัราแลกเปลี�ยน
เงินตราต่างประเทศ 

2560 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 23 (ปรับปรุง 2559) ตน้ทุนการกูย้มื 2560 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 24 (ปรับปรุง 2559) การเปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 2560 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 26 (ปรับปรุง 2559) การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเ์มื�อออก

จากงาน 
2560 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 27 (ปรับปรุง 2559) งบการเงินเฉพาะกิจการ 2560 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 28 (ปรับปรุง 2559) เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 2560 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 29 (ปรับปรุง 2559) การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที�เงินเฟ้อรุนแรง 2560 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 33 (ปรับปรุง 2559) กาํไรต่อหุน้ 2560 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 34 (ปรับปรุง 2559)  การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 2560 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 36 (ปรับปรุง 2559) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 2560 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 37 (ปรับปรุง 2559) ประมาณการหนี� สิน หนี� สินที�อาจเกิดขึ�น และสินทรัพยที์�

อาจเกิดขึ�น 
2560 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 38 (ปรับปรุง 2559)  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 2560 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 40 (ปรับปรุง 2559) อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 2560 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 41 (ปรับปรุง 2559) เกษตรกรรม 2560 
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ปีที#มผีล

บังคบัใช้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 104 (ปรับปรุง 2559)  การบญัชีสาํหรับการปรับโครงสร้างหนี� ที�มีปัญหา 2560 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 105 (ปรับปรุง 2559)  การบญัชีสาํหรับเงินลงทุนในตราสารหนี�และตราสารทุน 2560 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 107 (ปรับปรุง 2559)  การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูล  

สาํหรับเครื�องมือทางการเงิน 
2560 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 2 (ปรับปรุง 2559) การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 2560 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 3 (ปรับปรุง 2559) การรวมธุรกิจ 2560 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 4 (ปรับปรุง 2559) สญัญาประกนัภยั 2560 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 5 (ปรับปรุง 2559)  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนที�ถือไวเ้พื�อขาย 

และการดาํเนินงานที�ยกเลิก 
2560 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 6 (ปรับปรุง 2559) การสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 2560 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 8 (ปรับปรุง 2559)  ส่วนงานดาํเนินงาน 2560 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 10 (ปรับปรุง 2559)  งบการเงินรวม 2560 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 11 (ปรับปรุง 2559) การร่วมการงาน 2560 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 12 (ปรับปรุง 2559) การเปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอื�น 2560 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 13 (ปรับปรุง 2559) การวดัมูลค่ายติุธรรม 2560 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 10 (ปรับปรุง  2559) ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีที�ไม่มีความเกี�ยวขอ้งอยา่ง

เฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดาํเนินงาน 
2560 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 15 (ปรับปรุง  2559) สญัญาเช่าดาํเนินงาน-สิ�งจูงใจที�ใหแ้ก่ผูเ้ช่า 2560 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 25 (ปรับปรุง  2559) ภาษีเงินได-้การเปลี�ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ

หรือของผูถื้อหุน้ 
2560 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 27 (ปรับปรุง  2559) การประเมินเนื�อหาสญัญาเช่าที�ทาํขึ�นตามรูปแบบกฎหมาย 2560 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 29 (ปรับปรุง  2559) การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 2560 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 31 (ปรับปรุง  2559) รายได-้รายการแลกเปลี�ยนเกี�ยวกบับริการโฆษณา 2560 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 32 (ปรับปรุง  2559) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทุนเวบ็ไซต ์ 2560 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 1 
(ปรับปรุง 2559) 

การเปลี�ยนแปลงในหนี� สินที�เกิดขึ�นจากการรื�อถอน  
การบูรณะ และหนี� สินที�มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

2560 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 4 
(ปรับปรุง 2559) 

การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 2560 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 5 
(ปรับปรุง 2559) 

สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนรื�อถอน การบูรณะ  
และการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 

2560 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 7 การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 29 2560 
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ปีที#มผีล

บังคบัใช้ 
(ปรับปรุง 2559) (ปรับปรุง 2559) เรื�อง การรายงานทางการเงินในสภาพ

เศรษฐกิจที�เงินเฟ้อรุนแรง 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 10 
(ปรับปรุง 2559) 

การรายงานทางการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 2560 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 12 
(ปรับปรุง 2559) 

ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 2560 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 13 
(ปรับปรุง 2559) 

โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 2560 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 14 
(ปรับปรุง 2559) 

ขอ้จาํกดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์ ขอ้กาํหนด
เงินทุนขั�นตํ�าและปฏิสมัพนัธ์ของรายการเหล่านี�   
สาํหรับมาตรฐานการบญัชี   ฉบบัที� 19 (ปรับปรุง 2559) 
เรื�อง ผลประโยชน์ของพนักงาน 

2560 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 15 
(ปรับปรุง 2559) 

 

สญัญาสาํหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์ 2560 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 17 
(ปรับปรุง 2559) 

การจ่ายสินทรัพยที์�ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 2560 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 18 
(ปรับปรุง 2559) 

 

การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 2560 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 20 
(ปรับปรุง 2559) 

ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตสาํหรับเหมืองผิวดิน 2560 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 21 
(ปรับปรุง 2559) 

เงินที�นาํส่งรัฐ 2560 

ประกาศสภาวชิาชีพบญัชี ฉบบัที� 5/2559 แนวปฏิบติัทางการบญัชีสาํหรับการตดัรายการสินทรัพย์
ทางการเงินและหนี� สินทางการเงิน 

2560 

 

บริษทัและบริษทัยอ่ยไดป้ระเมินเบื�องตน้ถึงผลกระทบที�อาจเกิดขึ�นต่องบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ยจากการถือปฏิบติั
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออก และปรับปรุงใหม่ดงักล่าว ซึ�งคาดวา่ไม่มีผลกระทบที�มีสาระสาํคญัต่องบการเงินในงวด
ที�ถือปฏิบติั 
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4. นโยบายการบัญชีที#สําคญั 
 

เกณฑ์ในการจดัทาํงบการเงินรวม  
 

งบการเงินรวมประกอบดว้ย งบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย  
 

การรวมธุรกิจ  
 

บริษทับนัทึกบญัชีสาํหรับการรวมธุรกิจตามวธีิซื�อ ยกเวน้ในกรณีที�เป็นการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 
 

การควบคุม หมายถึง อาํนาจในการกาํหนดนโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานของกิจการเพื�อใหไ้ดม้าซึ� งประโยชน์จากกิจกรรม
ของกิจการนั�น ในการพิจารณาอาํนาจในการควบคุม กิจการตอ้งนาํสิทธิในการออกเสียงที�เป็นไปไดแ้ละสามารถใชสิ้ทธิไดม้ารวม
ในการพิจารณา วนัที�ซื�อกิจการคือวนัที�มีการโอนอาํนาจในการควบคุมนั�นไปยงัผูซื้�อ การกาํหนดวนัที�ซื�อกิจการและการโอนอาํนาจ
ควบคุมจากฝ่ายหนึ�งไปอีกฝ่ายหนึ�งตอ้งใชดุ้ลยพินิจเขา้มาเกี�ยวขอ้ง 
 

บริษทับนัทึกบญัชีการรวมธุรกิจโดยใชว้ิธีการซื�อ สิ�งตอบแทนที�โอนให้สาํหรับการซื�อบริษทัย่อยตอ้งวดัดว้ยมูลค่ายติุธรรมของ
สินทรัพยที์�ผูซื้�อโอนให้และหนี� สินที�ก่อขึ�นและส่วนไดเ้สียในส่วนของผูถื้อหุ้นที�ออกโดยกลุ่มบริษทั รวมถึงมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย ์หรือหนี� สินที�คาดวา่จะตอ้งจ่ายชาํระ ตน้ทุนที�เกี�ยวขอ้งกบัการซื�อจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเมื�อเกิดขึ�น และวดัมูลค่าเริ�มแรก
ของสินทรัพยแ์ละหนี� สินที�ไดม้าที�ระบุไดแ้ละหนี� สินที�อาจจะเกิดขึ�นในการรวมธุรกิจดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัที�ซื�อ ในการรวม
ธุรกิจแต่ละครั� งบริษทัวดัมูลค่าของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซื�อดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิที�
ระบุไดข้องผูถู้กซื�อตามสดัส่วนของหุน้ที�ถือ  
 
 
 

ในกรณีที�มูลค่าสิ�งตอบแทนที�โอนให ้และมูลค่าส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซื�อ และมูลค่ายติุธรรม ณ วนัซื�อธุรกิจของ
ส่วนไดเ้สียในส่วนของผูถื้อหุ้นของผูถู้กซื�อที�ผูซื้�อถืออยูก่่อนการรวมธุรกิจมากกวา่มูลค่าสุทธิ ณ วนัที�ซื�อของสินทรัพยที์�ไดม้าที�
ระบุไดแ้ละหนี� สินที�รับมา บริษทัจะรับรู้เป็นค่าความนิยม หากมูลค่าสิ�งตอบแทนที�โอนให้ และมูลค่าส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจ
ควบคุมในผูถู้กซื�อ และมูลค่ายุติธรรม ณ วนัซื�อธุรกิจของส่วนไดเ้สียในส่วนของผูถื้อหุ้นของผูถู้กซื�อที�ผูซื้�อถืออยู่ก่อนการรวม
ธุรกิจนอ้ยกวา่มูลค่าราคายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยเนื�องจากมีการต่อรองราคาซื�อ บริษทัจะรับรู้ส่วนต่างโดยตรง
ไปยงักาํไรหรือขาดทุน 

 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

บริษทัยอ่ยเป็นกิจการที�อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั การควบคุมเกิดขึ�นเมื�อกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทน
ผนัแปรจากการเกี�ยวขอ้งกบักิจการนั�นและมีความสามารถในการใชอ้าํนาจเหนือกิจการนั�นทาํให้เกิดผลกระทบต่อจาํนวนเงิน
ผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั งบการเงินของบริษทัย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม นับแต่วนัที�มีการควบคุมจนถึงวนัที�การ
ควบคุมสิ�นสุดลง  
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ผลขาดทุนในบริษทัยอ่ยจะถูกปันส่วนไปยงัส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมแมว้า่การปันส่วนดงักล่าวจะทาํให้ส่วนไดเ้สียที�ไม่มี
อาํนาจควบคุมมียอดคงเหลือติดลบก็ตาม 
 

การสูญเสียอาํนาจควบคุม  
 

เมื�อมีการสูญเสียอาํนาจควบคุม บริษทัตดัรายการสินทรัพยแ์ละหนี� สินในบริษทัย่อย ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมและ
ส่วนประกอบอื�นในส่วนของผูถื้อหุ้นที�เกี�ยวขอ้งกบับริษทัยอ่ยนั�น กาํไรหรือขาดทุนที�เกิดขึ�นจากการสูญเสียอาํนาจควบคุมใน
บริษทัยอ่ยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน ส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยเดิม หากยงัคงเหลืออยูใ่หว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัที�สูญเสีย
อาํนาจควบคุม และจดัประเภทเงินลงทุนเป็นเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สียหรือเป็นเงินลงทุนเผื�อขาย ขึ�นอยูก่บัระดบัของอิทธิพลที�
คงเหลืออยู ่ 
 

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
 

บริษทัร่วมเป็นกิจการที�บริษทัมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญัโดยมีอาํนาจเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเกี�ยวกบันโยบายทาง
การเงินและการดาํเนินงานแต่ไม่ถึงระดบัที�จะควบคุมนโยบายดงักล่าว 
 

เงินตราต่างประเทศ  
 

รายการบญัชีที�เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัที�เกิดรายการ 
 

สินทรัพยแ์ละหนี� สินที�เป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที�ในงบแสดงฐานะการเงิน แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัรา
แลกเปลี�ยน ณ วนันั�น  กาํไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าจะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
 

สินทรัพยแ์ละหนี� สินที�ไม่เป็นตวัเงินซึ�งเกิดจากรายการบญัชีที�เป็นเงินตราต่างประเทศและบนัทึกตามเกณฑร์าคาทุนเดิม แปลงค่า
เป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัที�เกิดรายการ  
 
 

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ไดแ้ก่ เงินสดในมือ เงินสดระหวา่งทาง เช็คระหวา่งทาง และเงินฝากธนาคารทุกประเภท และ
เงินฝากประจาํและเงินลงทุนชั�วคราวที�มีวนัครบกาํหนดไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัที�ไดม้า ยกเวน้เงินฝากธนาคารที�ติดภาระคํ� า
ประกนั 
 

ลูกหนี!การค้าและลูกหนี!อื&น 
 

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�นแสดงในราคาตามใบแจง้หนี�หกัค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ บริษทัและบริษทัยอ่ยตั�งค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ
จากลูกหนี� ที�คาดวา่จะเรียกเก็บเงินไม่ได ้โดยพิจารณาและวเิคราะห์สถานะของลูกหนี�แต่ละรายประกอบ ลูกหนี� จะถูกตดัจาํหน่าย
บญัชีเมื�อทราบวา่เป็นหนี� สูญ 
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สินค้าคงเหลอื 
 

สินคา้คงเหลือแสดงดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ�ากวา่ ราคาทุนของสินคา้คาํนวณโดยวิธีถวัเฉลี�ยถ่วง
นํ� าหนัก ราคาทุนประกอบด้วยตน้ทุนในการซื�อสินคา้และค่าใช้จ่ายทางตรงที�เกี�ยวขอ้งกบัการซื�อสินคา้ เช่น ค่าอากรขาเขา้  
ค่าขนส่ง หักดว้ยส่วนลดและเงินที�ไดรั้บคืนจากการซื�อ ราคาทุนของสินคา้สาํเร็จรูปและงานระหวา่งทาํประกอบดว้ยค่าวตัถุดิบ 
ค่าแรงทางตรง ค่าใชจ่้ายอื�นทางตรงและค่าใชจ่้ายในการผลิตซึ�งปันส่วนตามเกณฑก์ารดาํเนินงานตามปกติ 
 

มูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บเป็นการประมาณราคาที�จะขายไดจ้ากการดาํเนินธุรกิจปกติหกัดว้ยประมาณการตน้ทุนที�จะผลิตให้เสร็จและ
ตน้ทุนที�จาํเป็นตอ้งจ่ายไปเพื�อใหข้ายสินคา้นั�นได ้
 

เงินลงทุน 
 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการ บนัทึกบญัชีโดยใชว้ธีิราคาทุนหกัดว้ยค่าเผื�อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 
 

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมแสดงในงบการเงินรวมโดยใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย และแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใชว้ิธีราคาทุนหัก
ค่าเผื�อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 
 

เงินลงทุนในตราสารหนี.และตราสารทุนอื�น 
 

ตราสารหนี�และตราสารทุนซึ�งเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดซึ�งถือไวเ้พื�อคา้จดัประเภทเป็นสินทรัพยห์มุนเวียนและ
แสดงในมูลค่ายติุธรรม  กาํไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลกัทรัพยไ์ดบ้นัทึกในกาํไรหรือขาดทุน 
 

ตราสารหนี� ซึ�งบริษทัและบริษทัยอ่ย ตั�งใจและสามารถถือจนครบกาํหนด จดัประเภทเป็นเงินลงทุนที�ถือจนครบกาํหนดและแสดง
ในราคาทุนตดัจาํหน่ายหักดว้ยค่าเผื�อการดอ้ยค่า ผลต่างระหว่างราคาทุนที�ซื�อมากบัมูลค่าไถ่ถอนของตราสารหนี� จะถูกตดัจ่าย
โดยวิธีอตัราดอกเบี� ยที�แทจ้ริงตลอดอายุของตราสารหนี� ที�เหลือ 
ตราสารหนี� และตราสารทุนซึ� งเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด นอกเหนือจากที�ถือไวเ้พื�อคา้หรือตั�งใจถือไวจ้นครบ
กาํหนดจดัประเภทเป็นเงินลงทุนเผื�อขาย  ภายหลงัการรับรู้มูลค่าในครั� งแรก เงินลงทุนเผื�อขายแสดงในมูลค่ายติุธรรม และการ
เปลี�ยนแปลงที�ไม่ใช่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกโดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้น  ส่วนผลขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้ในกาํไร
หรือขาดทุน  เมื�อมีการจาํหน่ายเงินลงทุนจะรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนที�เคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้นโดยตรงเขา้ในกาํไรหรือ
ขาดทุน  ในกรณีที�เป็นเงินลงทุนประเภทที�มีดอกเบี�ยจะบนัทึกดอกเบี�ยในกาํไรหรือขาดทุนโดยวธีิอตัราดอกเบี�ยที�แทจ้ริง 
 

เงินลงทุนในตราสารทุนซึ�งไม่ใช่หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดแสดงในราคาทุนหักดว้ยค่าเผื�อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 
 

มูลค่ายุติธรรมของเครื�องมือทางการเงินสาํหรับหลกัทรัพยเ์พื�อคา้และหลกัทรัพยเ์ผื�อขายจะใชร้าคาเสนอซื�อ ณ วนัที�รายงาน 
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การจาํหน่ายเงินลงทุน 
 

เมื�อมีการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหวา่งจาํนวนเงินสุทธิที�ไดรั้บและมูลค่าตามบญัชี รวมถึงผลกาํไรหรือขาดทุนจากการตีราคา
หลกัทรัพยที์�เกี�ยวขอ้งที�เคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้จะถูกบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน 
 

ในกรณีที�บริษทัและบริษทัยอ่ย จาํหน่ายเงินลงทุนที�ถืออยูเ่พียงบางส่วน การคาํนวณตน้ทุนสาํหรับเงินลงทุนที�จาํหน่ายไปและเงิน
ลงทุนที�ยงัถืออยูใ่ชว้ธีิถวัเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนกั 

 

อสังหาริมทรัพย์เพื&อการลงทุน 
 

บริษทับันทึกมูลค่าเริ�มแรกของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนในราคาทุนซึ� งรวมตน้ทุนการทาํรายการ หลงัจากนั�น บริษทัจะ
บนัทึกอสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนดว้ยราคาทุนหกัค่าเสื�อมราคาสะสมและค่าเผื�อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 
 

ค่าเสื�อมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนคาํนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารให้ประโยชน์โดยประมาณ 20 ปี 
ค่าเสื�อมราคาของอสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 
 

ไม่มีการคิดค่าเสื�อมราคาสาํหรับที�ดินในส่วนอสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 
 

บริษทัรับรู้ผลต่างระหวา่งจาํนวนเงินที�ไดรั้บสุทธิจากการจาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยใ์นส่วนของกาํไรหรือขาดทุนใน
งวดที�ตดัรายการอสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนออกจากบญัชี 
 

ที&ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 
 

ที�ดิน แสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมที�ขึ�นอยู่กบัราคาประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ โดยจะมีการประเมินทุกห้าปี สําหรับอาคาร 
เครื�องจกัรและอุปกรณ์ รับรู้เมื�อเริ�มแรกตามราคาทุนหกัดว้ยค่าเสื�อมราคาสะสมและค่าเผื�อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 
 

การเพิ�มขึ�นของราคาตามบญัชีที�เป็นผลมาจากการตีราคาใหม่ของที�ดินจะแสดงเป็นส่วนเกินทุนจากการตีราคาที�ดินแสดงอยูใ่นส่วน
ของผูถื้อหุน้ การลดลงในมูลค่าของที�ดินที�เคยมีการตีราคาเพิ�มจะนาํไปหกั ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที�ดินไดไ้ม่เกินจาํนวนซึ�งเคย
ตีราคาเพิ�มของที�ดินชนิดเดียวกนั สาํหรับส่วนที�เกินกวา่นั�นจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายทนัทีในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
 

ในกรณีที�ราคาตามบญัชีสูงกวา่มูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืนซึ�งคาํนวณจากมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดที�คาดวา่จะเกิดในอนาคต
จากการใชสิ้นทรัพยอ์ยา่งต่อเนื�อง หรือจาํนวนที�จะไดรั้บจากการจาํหน่ายสินทรัพยห์ักดว้ยตน้ทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยน์ั�น
แลว้แต่จาํนวนใดจะสูงกวา่ ราคาตามบญัชีจะถูกปรับลดใหเ้ท่ากบัมูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืน 

ค่าเสื�อมราคาคาํนวณโดยวิธีเส้นตรง เพื�อลดราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ต่ละชนิด ตามอายกุารให้ประโยชน์โดยประมาณของ
สินทรัพยด์งัต่อไปนี�  

 

อาคารและส่วนปรับปรุงสิ�งปลูกสร้าง 20  ปี 
เครื�องจกัรและอุปกรณ์โรงงาน 5, 10  ปี 
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ยานพาหนะ 5  ปี 
เครื�องตกแต่ง และเครื�องใชส้าํนกังาน 5  ปี 
 

ไม่มีการคิดค่าเสื�อมราคาสาํหรับที�ดินและงานระหวา่งก่อสร้าง 
 

กาํไรขาดทุนจากการขายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์กาํหนดขึ�นจากราคาตามบัญชี และได้รวมอยู่ในการคาํนวณกาํไรจากการ
ดาํเนินงาน  
 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
 

ยอดสินทรัพยค์งเหลือตามบัญชีของบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัที�ในงบแสดงฐานะการเงินว่า มีขอ้บ่งชี� เรื� องการดอ้ยค่า
หรือไม่ ในกรณีที�มีขอ้บ่งชี�จะทาํการประมาณมูลค่าสินทรัพยที์�คาดวา่จะไดรั้บคืน 
 

การรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเมื�อมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์หรือมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยที์�ก่อให้เกิดเงินสดสูงกวา่
มูลค่าที�จะไดรั้บคืนขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
 

การคาํนวณมลูค่าที�คาดว่าจะได้รับคืน 
 

มูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยอื์�น หมายถึงราคาขายสุทธิของสินทรัพย ์หรือมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยแ์ลว้แต่มูลค่าใด
จะสูงกว่าในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพยจ์ะประมาณจากกระแสเงินสดที�จะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่า
ปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนคาํนึงภาษีเงินไดเ้พื�อใหส้ะทอ้นมูลค่าที�อาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซึ�งแปรไปตามเวลาและความ
เสี�ยงที�มีต่อสินทรัพย ์สําหรับสินทรัพยที์�ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอื์�นให้พิจารณามูลค่าที�คาดว่าจะ
ไดรั้บคืนใหส้อดคลอ้งกบัหน่วยสินทรัพยที์�ก่อใหเ้กิดเงินสดที�สินทรัพยน์ั�นมีความเกี�ยวขอ้งดว้ย 
 

การกลบัรายการดอ้ยค่า 
 

บริษทัจะกลบัรายการบญัชีขาดทุนจากการดอ้ยค่าเพียงเพื�อใหมู้ลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกวา่มูลค่าตามบญัชีภายหลงัหกัค่า
เสื�อมราคาหรือค่าตดัจาํหน่าย เสมือนหนึ�งไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 
 

เจ้าหนี!การค้าและเจ้าหนี!อื&น 
 

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�นแสดงในราคาทุน 
ผลประโยชน์ของพนักงาน 
 

ผลประโยชน์ระยะสั.นของพนักงาน 
 

บริษทัรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคมเป็นค่าใชจ่้ายเมื�อเกิดรายการ 
 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน 
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โครงการสมทบเงิน 
 

บริษทัและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั�งกองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ ซึ�งประกอบดว้ยเงินที�พนกังานจ่ายสะสมและเงินที�บริษทัจ่ายสมทบให้
เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสํารองเลี� ยงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทั เงินที�บริษทัจ่ายสมทบกองทุนสํารอง 
เลี�ยงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีที�เกิดรายการ 
 

โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 
 

บริษทัมีภาระสําหรับเงินชดเชยที�ตอ้งจ่ายให้แก่พนกังานเมื�อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน และตามโครงการผลตอบแทน
พนกังานอื�นๆ ซึ�งบริษทัถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสาํหรับพนกังาน  
 

บริษทัคาํนวณหนี� สินโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานโดยใชว้ธีิคิดลดแต่ละหน่วยที�ประมาณการไว ้(Projected Unit Credit 
Method) โดยผูเ้ชี�ยวชาญอิสระไดท้าํการประเมินหนี� สินดงักล่าวอยา่งสมํ�าเสมอ วธีิคิดลดแต่ละหน่วยที�ประมาณการไวพิ้จารณาวา่
การบริการในแต่ละงวดก่อให้เกิดสิทธิในการไดรั้บผลประโยชน์เพิ�มขึ�น และวดัมูลค่าแต่ละหน่วยแยกจากกนัเพื�อรวมเป็นภาระ
ผูกพนังวดสุดทา้ย ตน้ทุนบริการในอดีตรับรู้ตามวิธีเส้นตรงตลอดช่วงอายุงานเฉลี�ยจนกวา่ผลประโยชน์ที�ปรับเปลี�ยนนั�นจะตก
เป็นสิทธิขาดของพนกังาน กิจการตอ้งรับรู้กาํไรขาดทุนจากการลดขนาดโครงการลงและการชาํระผลประโยชน์ของโครงการเมื�อ
มีการลดขนาดโครงการลงและการชาํระผลประโยชน์เกิดขึ�น  
 

ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial gains and losses) สาํหรับโครงการผลประโยชน์
หลงัออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื�นของพนักงานที�เกิดจากการปรับปรุงและเปลี�ยนแปลงขอ้สมมุติฐานรับรู้เป็น
รายการในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นในรอบระยะเวลาบญัชีที�เกิดขึ�น หนี� สินโครงการผลประโยชน์พนักงานวดัค่าโดย วิธีคิด
ส่วนลดมูลค่าปัจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตโดยใช้อตัราส่วนลดซึ� งใกล้เคียงกับอตัราผลตอบแทนของ
พนัธบตัรรัฐบาล 
 

ประมาณการหนี!สิน 
 

ประมาณการหนี� สินจะรับรู้ก็ต่อเมื�อ บริษทัมีภาระผูกพนัในปัจจุบันตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที�จัดทาํไว ้อันเป็นผลสืบ
เนื�องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซึ� งการชาํระภาระผูกพนันั�นมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่จะส่งผลให้บริษทัตอ้งสูญเสียทรัพยากร
ออกไป และสามารถประมาณการจาํนวนที�ตอ้งจ่ายได้อย่างน่าเชื�อถือ ประมาณการหนี� สินจะไม่รับรู้สําหรับขาดทุนจากการ
ดาํเนินงานในอนาคต 
 
 
 

ในกรณีที�มีภาระผูกพนัที�คลา้ยคลึงกนัหลายรายการ กิจการกาํหนดความน่าจะเป็นที�กิจการจะสูญเสียทรัพยากรเพื�อจ่ายชาํระภาระ
ผูกพนัเหล่านั�น โดยพิจารณาจากความน่าจะเป็นโดยรวมของภาระผูกพนัทั�งประเภท แมว้า่ความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ที�กิจการจะ
สูญเสียทรัพยากรเพื�อชาํระภาระผกูพนับางรายการที�จดัอยูใ่นประเภทเดียวกนัจะมีระดบัตํ�า 
 

กิจการจะวดัมูลค่าของจาํนวนประมาณการหนี� สิน โดยใชมู้ลค่าปัจจุบนัของรายจ่ายที�คาดวา่จะตอ้งนาํมาจ่ายชาํระภาระผูกพนั โดย
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ใชอ้ตัราก่อนภาษีซึ�งสะทอ้นถึงการประเมินสถานการณ์ตลาดในปัจจุบนัของมูลค่าของเงินตามเวลาและความเสี�ยงเฉพาะของหนี� สิน
ที�กาํลงัพิจารณาอยู ่การเพิ�มขึ�นของประมาณการหนี� สินเนื�องจากมูลค่าของเงินตามเวลาจะรับรู้เป็นดอกเบี�ยจ่าย 
 

สัญญาเช่าระยะยาว  
 

กรณีที�บริษัทและบริษัทย่อยเป็นผู้ เช่า 
 

สญัญาเช่าอาคาร และอุปกรณ์ที�ความเสี�ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่า
การเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนตามมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยที์�เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวน
เงินที�ตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าแลว้แต่มูลค่าใดจะตํ�ากวา่ โดยจาํนวนเงินที�ตอ้งจ่ายจะปันส่วนระหวา่งหนี� สินและค่าใชจ่้ายทางการเงิน
เพื�อใหไ้ดอ้ตัราดอกเบี�ยคงที�ต่อหนี� สินคงคา้งอยู ่ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าหักค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหนี� สินระยะยาว 
ส่วนดอกเบี�ยจ่ายจะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตลอดอายขุองสญัญาเช่า สินทรัพยที์�เกิดจากสญัญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื�อม
ราคาตลอดอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยน์ั�น 
 

สัญญาเช่าสินทรัพยโ์ดยที�ความเสี�ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ตกอยู่กับผูใ้ห้เช่าจะจัดเป็นสัญญาเช่า
ดาํเนินงาน เงินทั�งหมดที�ตอ้งจ่ายภายใตส้ญัญาเช่าดาํเนินงานจะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยใชว้ธีิเสน้ตรงตลอดอายขุอง
สญัญาเช่านั�น  
 

ค่าใชจ่้ายที�เกิดขึ�นจากการยกเลิกสัญญาเช่าดาํเนินงานก่อนหมดอายกุารเช่า เช่น เบี� ยปรับที�ตอ้งจ่ายให้แก่ผูใ้ห้เช่า จะบนัทึกเป็น
ค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลาบญัชีที�การยกเลิกนั�นเกิดขึ�น 
 

กรณีที�บริษัทและบริษัทย่อยเป็นผู้ให้เช่า 
 

สินทรัพยที์�ให้เช่าภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานแสดงรวมอยูใ่นที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ในงบแสดงฐานะทางการเงิน และตดัค่า
เสื�อมราคาตลอดอายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพยเ์ช่นเดียวกบัสินทรัพยถ์าวรที�มีลกัษณะเหมือนกนั รายไดค้่าเช่ารับรู้โดยวิธี
เสน้ตรงตามระยะเวลาการใหเ้ช่า 
 

สญัญาเช่าสินทรัพยโ์ดยที�บริษทัและบริษทัยอ่ยไดมี้การโอนความเสี�ยงและผลประโยชน์ของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไปให้กบั
ผูเ้ช่าจะจดัเป็นสัญญาเช่าการเงิน และสินทรัพยที์�ถือไวภ้ายใตส้ัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกในงบแสดงฐานะการเงินเป็นลูกหนี�
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน  
 
 

รายไดจ้ากการขายที�บนัทึก ณ วนัเริ�มตน้ของสัญญาเช่าการเงินของผูใ้ห้เช่าใชร้าคายติุธรรมของทรัพยสิ์นหรือราคาที�ต ํ�ากวา่ของ
มูลค่าปัจจุบนัของผลรวมของจาํนวนขั�นตํ�าที�ตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าแก่ผูใ้ห้เช่าซึ� งการคาํนวณมูลค่าปัจจุบนันี� ใชอ้ตัราดอกเบี�ยทาง
การคา้ที�เหมาะสม ตน้ทุนขายของสญัญาเช่าการเงิน บนัทึกเป็นตน้ทุน ณ วนัที�เริ�มสญัญาเช่า โดยใชร้าคาทุนของสินทรัพยที์�ให้เช่า
หรือใชร้าคาตามบญัชี ถา้ราคาตามบญัชีต่างจากราคาทุนผลต่างระหวา่งรายไดจ้ากการขายและตน้ทุนขาย บนัทึกเป็นกาํไรจากการ
ขายซึ�งจะรับรู้ตามนโยบายการบญัชีที�กลุ่มบริษทัใชรั้บรู้การขายตามปกติ 
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การวดัมูลค่ายตุิธรรม 
 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที�คาดว่าจะได้รับจากจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาที�จะตอ้งจ่ายเพื�อโอนหนี� สินให้ผูอื้�นโดย
รายการดงักล่าวเป็นรายการที�เกิดขึ�นในสภาพปกติระหวา่งผูซื้�อและผูข้าย (ผูร่้วมในตลาด) ณ วนัที�วดัมูลค่า บริษทัและบริษทัยอ่ยใช้
ราคาเสนอซื�อขายในตลาดที�มีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหนี� สินซึ� งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�
เกี�ยวขอ้งกาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีที�ไม่มีตลาดที�มีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือหนี� สินที�มี
ลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื�อขายในตลาดที�มีสภาพคล่องได ้บริษทัและบริษทัยอ่ยจะประมาณมูลค่ายุติธรรม
โดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าที�เหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลที�สามารถสังเกตไดที้�เกี�ยวขอ้งกบัสินทรัพย์
หรือหนี� สินที�จะวดัมูลค่ายติุธรรมนั�นใหม้ากที�สุด  
 

ลาํดบัชั�นของมูลค่ายติุธรรมที�ใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหนี� สินในงบการเงินออกเป็นสามระดบัตาม
ประเภทของขอ้มูลที�นาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงันี�  
 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซื�อขายของสินทรัพยห์รือหนี� สินอยา่งเดียวกนัในตลาดที�มีสภาพคล่อง 
 ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอื�นที�สามารถสงัเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหนี� สิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม 
 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลที�ไม่สามารถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มูลเกี�ยวกบักระแสเงินในอนาคตที�กิจการประมาณขึ�น  

 

ทุกวนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน บริษทัและบริษทัย่อยจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั�นของมูลค่า
ยติุธรรมสาํหรับสินทรัพยแ์ละหนี� สินที�ถืออยู ่ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงานที�มีการวดัมูลค่ายติุธรรมแบบเกิดขึ�นประจาํ 
 

การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีที&สําคญั 
 

ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการในเรื�องที�มี
ความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวนี� ส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินที�แสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลที�
แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที�เกิดขึ�นจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนที�ประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการ
ที�สาํคญัมีดงันี�  
 

ค่าเผื�อหนี.สงสัยจะสูญของลกูหนี.การค้าและลกูหนี.อื�น 
 

ในการประมาณค่าเผื�อหนี� สงสัยจะสูญของลูกหนี� การคา้และลูกหนี� อื�น ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจและการประมาณการผล
ขาดทุนที�คาดวา่จะเกิดขึ�นจากลูกหนี�แต่ละราย โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายขุองหนี�คงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจที�
เป็นอยูใ่นขณะนั�น เป็นตน้ 
 

อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื�อมราคา 
 

ในการคาํนวณค่าเสื�อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายกุารให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื�อ
เลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายกุารใหป้ระโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่ หากมีการเปลี�ยนแปลงเกิดขึ�น 
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นอกจากนี�  ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของอาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหาก 
คาดว่ามูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืนตํ�ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพยน์ั�น ในการนี� ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจที�เกี�ยวขอ้งกับ 
การคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซึ�งเกี�ยวเนื�องกบัสินทรัพยน์ั�น 
 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
 

บริษทัและบริษทัย่อยจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชั�วคราวที�ใชห้ักภาษีและขาดทุนทางภาษีที�
ไม่ไดใ้ชเ้มื�อมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่บริษทัและบริษทัยอ่ยจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที�จะใชป้ระโยชน์จากผล
แตกต่างชั�วคราวและขาดทุนนั�น ในการนี� ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการวา่บริษทัและบริษทัย่อยควรรับรู้จาํนวนสินทรัพย์
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจาํนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจาํนวนกาํไรทางภาษีที�คาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 
 

การรับรู้และการตัดรายการสินทรัพย์และหนี.สิน 
 

ในการพิจารณาการรับรู้หรือการตดัรายการสินทรัพยแ์ละหนี� สิน ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการพิจารณาว่าบริษทัไดโ้อนหรือรับ 
โอนความเสี�ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพยแ์ละหนี� สินดงักล่าวแลว้หรือไม่ โดยใชดุ้ลยพินิจบนพื�นฐานของขอ้มูลที�ดีที�สุดที�รับรู้ได ้
ในสภาวะปัจจุบนั 
 

สัญญาเช่า  
 

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดําเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจใน 
การประเมินเงื�อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื�อพิจารณาวา่บริษทัและบริษทัย่อยไดโ้อนหรือรับโอนความเสี�ยงและผลประโยชน์ 
ในสินทรัพยที์�เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 
 

ผลประโยชน์พนักงาน 
 

หนี� สินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน ประมาณขึ�นตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซึ� งตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆ ใน 
การประมาณการนั�น เช่น อตัราคิดลด อตัราการขึ�นเงินเดือนในอนาคต อตัราการเปลี�ยนแปลงในจาํนวนพนักงาน อตัราการลาออกและ
อตัราการมรณะ เป็นตน้ 
 

รายได้ 
 

รายไดที้�รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�มหรือภาษีขายอื�นๆ และแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ 
 
 

การขายสินค้า 
 

รายไดจ้ากการขายสินคา้จะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื�อไดโ้อนความเสี�ยงและผลตอบแทนที�เป็นสาระสาํคญัของความเป็น
เจา้ของสินคา้ที�มีนยัสาํคญัไปให้กบัผูซื้�อแลว้ และจะไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ที�ขายไปแลว้
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นั�นหรือมีความไม่แน่นอนที�มีนยัสําคญัในการไดรั้บประโยชน์จากรายการบญัชีนั�น หรือไม่อาจวดัมูลค่าของจาํนวนรายไดแ้ละ
ตน้ทุนที�เกิดขึ�นไดอ้ยา่งน่าเชื�อถือ หรือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนที�จะตอ้งรับคืนสินคา้ 
 

การให้บริการ 
 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับรู้เมื�อมีการใหบ้ริการ 
 

ดอกเบี.ยรับ 
 

ดอกเบี�ยรับบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามเกณฑค์งคา้ง 
 

รายได้อื�น 
 

รายไดอื้�นจะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามเกณฑค์งคา้ง 
 

เงินปันผลรับ 
 

เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้มื�อบริษทัมีสิทธิในการรับเงินปันผล 
 

ค่าใช้จ่าย 
 

สัญญาเช่าดาํเนินงาน 
 

รายจ่ายภายใตส้ญัญาเช่าดาํเนินงานบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนโดยวธีิเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่าประโยชน์ที�ไดรั้บตามสัญญาเช่าจะ
รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเป็นส่วนหนึ�งของค่าเช่าทั�งสิ�นตามสญัญา 
 

ต้นทุนทางการเงิน 
 

ดอกเบี�ยจ่ายและค่าใชจ่้ายในทาํนองเดียวกนับนัทึกในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในงวดที�ค่าใชจ่้ายดงักล่าวเกิดขึ�น ยกเวน้ในกรณีที�มี
การบนัทึกเป็นตน้ทุนส่วนหนึ� งของสินทรัพย ์อนัเป็นผลมาจากการใชเ้วลายาวนานในการจดัหาก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์
ดงักล่าวก่อนที�จะนาํมาใช้เองหรือเพื�อขาย ดอกเบี� ยซึ� งเป็นส่วนหนึ� งของค่างวดตามสัญญาเช่าการเงินบันทึกในงบกาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ โดยใชว้ธีิอตัราดอกเบี�ยที�แทจ้ริง 
 

ภาษเีงินได้ 
 

ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 
 

บริษทัและบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนที�คาดวา่จะจ่ายให้แก่หน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ โดยคาํนวณจากกาํไร
ทางภาษีตามหลกัเกณฑที์�กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 
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ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี 
 

บริษทัและบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชั�วคราวระหวา่งราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหนี� สิน ณ 
วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหนี� สินที�เกี�ยวขอ้งนั�น โดยใชอ้ตัราภาษีที�มีผลบงัคบัใชอ้ยู ่หรือ ที�คาดได้
ค่อนขา้งแน่วา่จะมีผลบงัคบัใชภ้ายในสิ�นรอบระยะเวลาที�รายงาน และคาดวา่อตัราภาษีดงักล่าวจะนาํไปใชเ้มื�อสินทรัพยภ์าษีเงินได้
รอตดับญัชีที�เกี�ยวขอ้งไดรั้บประโยชน์ หรือหนี� สินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีไดมี้การจ่ายชาํระ 
 

บริษทัและบริษทัยอ่ยรับรู้หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชั�วคราวที�ตอ้งเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษี
เงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชั�วคราวที�ใชห้กัภาษี รวมทั�งผลขาดทุนทางภาษีที�ยงัไม่ไดใ้ชใ้นจาํนวนเท่าที�มีความเป็นไป
ไดค้่อนขา้งแน่ที�กลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที�จะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชั�วคราวที�ใชห้ักภาษีและผล
ขาดทุนทางภาษีที�ยงัไม่ไดใ้ชน้ั�น 
 

บริษทัและบริษทัยอ่ยจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกสิ�นรอบระยะเวลารายงานและจะทาํการ
ปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่บริษทัจะไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงิน
ไดร้อการตดับญัชีทั�งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 
 

บริษทัและบริษทัย่อยจะบันทึกหนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีที�เกิดขึ�นเกี�ยวขอ้งกับ
รายการที�ไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  
 

สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับัญชีและหนี� สินภาษีเงินได้รอการตดับัญชี จะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมื�อกลุ่มบริษทัมีสิทธิตาม
กฎหมายที�จะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหักกลบกบัหนี� สินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั และทั�งสินทรัพยภ์าษีเงินได้
รอการตดับญัชีและหนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเกี�ยวขอ้งกบัภาษีเงินไดที้�ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนั 
โดยการเรียกเก็บเป็นหน่วยภาษีเดียวกนั หรือหน่วยภาษีต่างกนัซึ� งตั�งใจจะจ่ายหนี� สินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ย
ยอดสุทธิ  
 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 
 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้คาํนวณโดยการหารกาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปีส่วนที�เป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี�ย
ถ่วงนํ� าหนกัที�ออกอยูใ่นระหวา่งปี  
 

5. รายการบัญชีกบับุคคลหรือกจิการที#เกี#ยวข้องกนั 
 

สินทรัพย ์หนี� สิน รายได ้ตน้ทุน และค่าใชจ่้าย ส่วนหนึ�งของบริษทัเกิดจากรายการบญัชีกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั บุคคล
หรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั หมายถึง บุคคลหรือกิจการที�อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของบริษทั หรือสามารถควบคุมบริษทัทั�งทางตรงและ
ทางออ้ม หรือมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัในการตดัสินใจดา้นการเงินหรือการดาํเนินงานของบริษทั  
 

ลกัษณะของความสมัพนัธ์กบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัเป็นดงันี�  
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ชื�อบริษทั  ประเภทธุรกิจ  ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
บริษทั เอส ที ซี สตีล จาํกดั  ผลิตและรับจา้งผลิตเหลก็แปรรูป  บริษทัยอ่ย 

บริษทั แกรนด ์เอเซีย สตีล โพรเซสซิ�ง 
เซ็นเตอร์ จาํกดั  

ผลิตและจาํหน่ายเหลก็แปรรูป 
 

บริษทัยอ่ย 

บริษทั สางสินคา้ผา่นแดนเวยีงจนัทน ์จาํกดั 
 
ใหบ้ริการระบบคลงัสินคา้ปลอดภาษทีี�ด่านชายแดนสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว  

บริษทัร่วม 

บริษทั เต๋อหลง (ไทยแลนด)์ จาํกดั 
 
ผลิตและจาํหน่ายเหลก็ และเหลก็กั�นกลา้ขั�นมูลฐาน 
รวมทั�งเหลก็แผน่รีดร้อน และเหลก็โครงสร้างรูปพรรณ  

บริษทัร่วม 

บริษทั ทวโีชค พาณิช จาํกดั 
 
นาํเขา้ ส่งออก เหลก็เส้น เหลก็แผน่ เหลก็มว้น 
เหลก็รูปพรรณ และเหลก็ทุกชนิด  

ถือหุน้โดยญาติสนิทของกรรมการ 

บริษทั จี สตีล จาํกดั (มหาชน)  ผลิตและจาํหน่ายเหลก็แผน่รีดร้อนชนิดมว้น  ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
บริษทั เพิ�มสิน สตีลเวคิส์ จาํกดั (มหาชน) 

 

แปรรูปและจาํหน่าย เหลก็รีดร้อนและรีดเยน็ เหลก็กลา้ 
แรงดึงสูงชุบสังกะสี เหลก็เคลือบเคมีดว้ยไฟฟ้า เหลก็โคร่งคร่าว 
เพดานและผนงั แผน่หลงัคา และผนงัเหลก็เคลือบสี  

ถือหุน้โดยญาติสนิทของกรรมการ 

บริษทั พเีอส สตีล โปรเซสซิ�ง เซ็นเตอร์ จาํกดั  จาํหน่ายเหลก็แผน่รีดเยน็  ถือหุน้โดยญาติสนิทของกรรมการ 
บริษทั เพิ�มชยั พาณิชย ์จาํกดั  จาํหน่ายเหลก็  ถือหุน้โดยญาติสนิทของกรรมการ 
บริษทั สตีลเซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั  ผลิตและจาํหน่ายเหลก็แผน่ชั�นสอง  และเหลก็แผน่วลิาส  ถือหุน้โดยญาติสนิทของกรรมการ 
บริษทั จี เจ สตีล จาํกดั (มหาชน)  ผลิตและจาํหน่ายเหลก็แผน่รีดร้อนชนิดมว้น  กรรมการร่วมกนั 
บริษทั วนิ วนิ โฮลดิ�ง จาํกดั  นาํเขา้และจาํหน่ายเหลก็  ถือหุน้โดยญาติสนิทของกรรมการ 
บริษทั พรีซิชั�น เพอร์เฟ็คท์ ไพพ ์จาํกดั  ผลิตท่อเหลก็  กรรมการร่วมกนักบับริษทัยอ่ยของ

บริษทั 
บุคคลที�เกี�ยวขอ้งอื�น  -  พนกังานบริษทั 
 

นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับแต่ละรายการอธิบายไดด้งัต่อไปนี�  
 

รายการ นโยบายการคิดราคา 

รายไดจ้ากการขาย ราคาทุนบวกส่วนเพิ�มและราคาใกลเ้คียงกบัราคาที�คิดแก่บคุคลภายนอก 

รายไดอื้�น ราคาที�ตกลงร่วมกนัตามสัญญา 

ซื�อสินคา้ วตัถุดิบ และบริการ ราคาทุน ราคาทุนบวกส่วนเพิ�มและราคาใกลเ้คียงกบัราคาที�ซื�อจากบคุคลภายนอก 

ซื�อสินทรัพยถ์าวร ราคาใกลเ้คียงกบัราคาที�ซื�อจากบคุคลภายนอก 
 
 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายที�มีสาระสาํคญัที�เกิดขึ�นระหวา่งบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2559  
และ 2558 มีดงันี�  
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  พนับาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2559  2558  2559  2558 

รายได้จากการขาย         
บริษทั แกรนด ์เอเซีย สตีล โพรเซสซิ�ง  
เซ็นเตอร์ จาํกดั 

 
- 

 

-  74,551 
 

79,408 
บริษทั เต๋อหลง (ไทยแลนด)์ จาํกดั  1,518,990  358,547  1,518,990  358,547 
บริษทั ทวโีชค พาณิช จาํกดั  20,088  3,503  20,088  3,503 
บริษทั เพิ�มสิน สตีลเวคิส์ จาํกดั (มหาชน)  4,955  -  4,955  - 
บริษทั วนิ วนิ โฮลดิ�ง จาํกดั  18,852  -  -  - 
บริษทั พรีซิชั�น เพอร์เฟ็คท ์ไพพ ์จาํกดั  6,223  -  -  - 
รวม  1,569,108  362,050  1,618,584  441,458 

รายได้อื#น         
บริษทั เอส ที ซี สตีล จาํกดั  -  -  120  120 
บริษทั แกรนด ์เอเซีย สตีล โพรเซสซิ�ง  
เซ็นเตอร์ จาํกดั 

 
-  -  9,064 

 
2,214 

บริษทั ทวโีชค พาณิช จาํกดั  440  1,102  440  1,102 
รวม  440  1,102  9,624  3,436 

ซื!อสินค้า วตัถุดบิ และบริการ         
บริษทั เอส ที ซี สตีล จาํกดั  -  -  9,191  7,490 
บริษทั แกรนด ์เอเซีย สตีล โพรเซสซิ�ง  
เซ็นเตอร์ จาํกดั 

 
-  -  1,572  1,873 

บริษทั เต๋อหลง (ไทยแลนด)์ จาํกดั  1,911,351  311,584  1,911,351  311,584 
บริษทั ทวโีชค พาณิช จาํกดั  3,080  7,200  3,080  7,200 
บริษทั จี สตีล จาํกดั (มหาชน)  21,935  450,250  21,935  450,250 
บริษทั จี เจ สตีล จาํกดั (มหาชน)  51,393  -  51,393  - 
บริษทั เพิ�มสิน สตีลเวคิส์ จาํกดั (มหาชน)  91,002  76,680  55,055  76,680 
บริษทั วนิ วนิ โฮลดิ�ง จาํกดั  145,220  -  -  - 
บริษทั พรีซิชั�น เพอร์เฟ็คท ์ไพพ ์จาํกดั  27,704  -  -  - 
บริษทั พีเอส สตีล โปรเซสซิ�ง เซ็นเตอร์ จาํกดั  37,617  -  -  - 
รวม  2,289,302  845,714  2,053,577  855,077 

         
   



รายงานประจําปี 2559 84 

บริษทั เอเซีย เมทัล จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

สําหรับปีสิ!นสุดวันที# 31 ธันวาคม 2559 
 

 

พนับาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2559  2558  2559  2558 

ซื!อสินทรัพย์ถาวร         
บริษทั แกรนด ์เอเซีย สตีล โพรเซสซิ�ง  
เซ็นเตอร์ จาํกดั 

 
-  -  - 

 
750 

 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารที�สาํคญั สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีดงันี�  
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559  2558  2559  2558 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที#สําคญั        
ผลประโยชน์ระยะสั�น 17,022  11,050  12,608  9,748 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 734  41  300  41 
รวม 17,756  11,091  12,908  9,789 
 

ยอดคงเหลือที�มีสาระสาํคญักบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีดงันี�  
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559  2558  2559  2558 

ลูกหนี!การค้าและลูกหนี!อื#น        
ลูกหนี!การค้า        
บริษทั ทวโีชค พาณิช จาํกดั 47  79  47  79 
บริษทั เต๋อหลง (ไทยแลนด)์ จาํกดั 282,386  253,413  282,386  253,413 
บริษทั แกรนด ์เอเซีย สตีล โพรเซสซิ�ง  
เซ็นเตอร์ จาํกดั - 

 
- 

 
66,388 

 
85,614 

บริษทั วนิ วนิ โฮลดิ�ง จาํกดั 8,761  2,790  -  - 
ลูกหนี!อื#น        
บริษทั เอส ที ซี สตีล จาํกดั -  -  -  10 
บริษทั แกรนด ์เอเซีย สตีล โพรเซสซิ�ง  
เซ็นเตอร์ จาํกดั - 

 
- 

 
1,173 

 
2,000 

รวม 291,194  256,282  349,994  341,116 
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บริษทั เอเซีย เมทัล จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

สําหรับปีสิ!นสุดวันที# 31 ธันวาคม 2559 
 

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559  2558  2559  2558 

 

 

เงนิให้กู้ยมืระยะสั!นและดอกเบี!ยค้างรับ 

       

เงนิให้กู้ยมืระยะสั!น        
บุคคลที�เกี�ยวขอ้งอื�น (ไม่คิดดอกเบี�ย) 2,394  1,858  2,394  1,858 
ดอกเบี!ยค้างรับ        
บริษทั เอส ที ซี สตีล จาํกดั            
(ดอกเบี�ยร้อยละ 4.92 ต่อปี) -  -  24,000  24,000 
รวม 2,394  1,858  26,394  25,858 

        

เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า        
บริษทั เต๋อหลง (ไทยแลนด)์ จาํกดั 177,236  230,093  177,236  230,093 

 

เจ้าหนี!การค้าและเจ้าหนี!อื#น 

       

เจ้าหนี!การค้า        
คุณเพญ็จนัทร์ ยงวงศไ์พบูลย ์ -  10  -  10 
บริษทั เพิ�มสิน สตีลเวคิส์ จาํกดั (มหาชน) 2,804  6,640  -  2,827 
บริษทั เอส ที ซี สตีล จาํกดั -  -  -  765 
บริษทั แกรนด ์เอเซีย สตีล โพรเซสซิ�ง  
เซ็นเตอร์ จาํกดั - 

 
- 

 
4,256 

 
2,806 

บริษทั เต๋อหลง (ไทยแลนด)์ จาํกดั 80,778  182,616  80,778  182,616 
บริษทั วนิ วนิ โฮลดิ�ง จาํกดั 100,348  -  -  - 
บริษทั พรีซิชั�น เพอร์เฟ็คท ์ไพพ ์จาํกดั 18,638  -  -  - 
บริษทั พีเอส สตีล โปรเซสซิ�ง เซ็นเตอร์ จาํกดั 30,567  -  -  - 
เจ้าหนี!อื#น        
คุณเพญ็จนัทร์ ยงวงศไ์พบูลย ์ -  473  -  473 
คุณชูศกัดิj  ยงวงศไ์พบูลย ์ -  2,634  -  2,634 
บริษทั เอส ที ซี สตีล จาํกดั -  -  764  842 
บริษทั วนิ วนิ โฮลดิ�ง จาํกดั -  810  -  - 
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บริษทั เอเซีย เมทัล จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

สําหรับปีสิ!นสุดวันที# 31 ธันวาคม 2559 
 

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559  2558  2559  2558 

รวม 233,135  193,183  85,798  192,973 

เงนิกู้ยมืระยะสั!น        
กรรมการ (ไม่คิดดอกเบี�ย) 500  5,000  -  - 
 
 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั�นและดอกเบี�ยคา้งรับแก่บุคคลและกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั มีรายการเคลื�อนไหวที�เป็นสาระสาํคญัในระหวา่งปี ดงันี�  
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม 
 2558  เพิ�มขึ�น  ลดลง  2559 

เงนิให้กู้ยมืระยะสั!น        
บุคคลที�เกี�ยวขอ้งอื�น 1,858  1,622  (1,086)  2,394 

 

 

 พนับาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558  เพิ�มขึ�น  ลดลง  2559 

เงนิให้กู้ยมืระยะสั!น        
บุคคลที�เกี�ยวขอ้งอื�น 1,858  1,622  (1,086)  2,394 

ดอกเบี!ยค้างรับ        
บริษทั เอส ที ซี สตีล จาํกดั                   24,000  -  -  24,000 

รวม 25,858  1,622  (1,086)  26,394 
 

 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม 
 2557  เพิ�มขึ�น  ลดลง  2558 

เงนิให้กู้ยมืระยะสั!น        
บุคคลที�เกี�ยวขอ้งอื�น 1,908  1,274  (1,324)  1,858 
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บริษทั เอเซีย เมทัล จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

สําหรับปีสิ!นสุดวันที# 31 ธันวาคม 2559 
 

 

 

 พนับาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557  เพิ�มขึ�น  ลดลง  2558 

เงนิให้กู้ยมืระยะสั!น        
บุคคลที�เกี�ยวขอ้งอื�น 1,908  1,274  (1,324)  1,858 

ดอกเบี!ยค้างรับ        
บริษทั เอส ที ซี สตีล จาํกดั                   24,000  -  -  24,000 

รวม 25,908  1,274  (1,324)  25,858 
 
 
 

เงินกูย้มืระยะสั�นจากกรรมการ มีรายการเคลื�อนไหวที�เป็นสาระสาํคญัในระหวา่งปี ดงันี�  
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม 
 2558  เพิ�มขึ�น  ลดลง  2559 

เงนิกู้ยมืระยะสั!น        
กรรมการ 5,000  300  (4,800)  500 

 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม 
 2557  เพิ�มขึ�น  ลดลง  2558 

เงนิกู้ยมืระยะสั!น        
กรรมการ -  5,000  -  5,000 

 

6. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559  2558  2559  2558 

เงินสด 166  156  122  122 

เงินฝากสถาบนัการเงิน 24,193  33,032  12,818  18,289 

รวม 24,359  33,188  12,940  18,411 
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บริษทั เอเซีย เมทัล จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

สําหรับปีสิ!นสุดวันที# 31 ธันวาคม 2559 
 

 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีเงินฝากออมทรัพย ์ซึ� งมีอตัราดอกเบี�ยระหวา่งร้อยละ 0.1 ถึง 0.375 
ต่อปี และร้อยละ 0.25 ถึง 0.375 ต่อปี ตามลาํดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการ: ร้อยละ 0.1 ถึง 0.375 ต่อปี และร้อยละ 0.25 ถึง 0.375 
ต่อปี ตามลาํดบั)   
 

7. เงนิลงทุนชั#วคราว 
 พนับาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559  2558 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื�อคา้ 254,042  140 
 
 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื�อคา้ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีรายละเอียดดงันี�  
 พนับาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559  2558 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื�อคา้ ประกอบดว้ย    
หน่วยลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี�     
ณ วนัตน้ปี 140  138 
การซื�อเพิ�มขึ�น 1,189,400  - 
การจาํหน่ายออกไป (935,855)  - 
บวก กาํไรที�ยงัไม่เกิดขึ�นจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่ายติุธรรม 2  2 
        กาํไรจากการขายเงินลงทุนชั�วคราว 355  - 
ณ วนัสิ�นปี 254,042  140 
 

มลูค่าตามบัญชีและมลูค่ายติุธรรม 
 

มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื�อคา้รวมทั�งมูลค่าตามบญัชีถูกแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 
2559 และ 2558 มีดงันี�  
 พนับาท 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559  2558 

 มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม  มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื�อคา้        
      หน่วยลงทุนตราสารหนี�  254,042  254,042  140  140 
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บริษทั เอเซีย เมทัล จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

สําหรับปีสิ!นสุดวันที# 31 ธันวาคม 2559 
 

 

การวดัมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื�อคา้ถูกจดัลาํดบัชั�น การวดัมูลค่ายติุธรรมอยูใ่นระดบัที� 1 ซึ�งเป็นราคาเสนอซื�อ
ขายในตลาดที�มีสภาพคล่องและบริษทัสามารถเขา้ถึงตลาดนั�น ณ วนัที�วดัมูลค่า 
 

8. ลูกหนี!การค้าและลูกหนี!อื#น 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559  2558  2559  2558 

ลูกหนี!การค้าและลูกหนี!อื#น-กจิการที#เกี#ยวข้องกนั        
ลูกหนี�การคา้ 291,194  256,282  348,821  339,106 
ลูกหนี� อื�น -  -  1,173  2,010 
รวม 291,194 256,282 349,994 341,116 

ลูกหนี!การค้าและลูกหนี!อื#น - กจิการอื#น        
ลูกหนี�การคา้   478,677  395,749  368,057  349,862 
เช็ครับลงวนัที�ล่วงหนา้ 42,028  40,096  31,802  35,649 
รวม 520,705  435,845  399,859  385,511 
หกั ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ (111,303)  (44,582)  (110,547)  (43,826) 
สุทธิ 409,402  391,263  289,312  341,685 
ลูกหนี� อื�น        
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 4,235  3,044  4,169  2,855 
เงินทดรองจ่าย 8,584  5,462  8,431  5,406 
อื�นๆ 12,591  3,791  5,249  1,258 
รวม 25,410  12,297  17,849  9,519 
รวม  434,812  403,560  307,161  351,204 
 

ยอดคงเหลือลูกหนี�การคา้ - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 แยกตามอายหุนี� ที�คา้งชาํระไดด้งันี�  
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559  2558  2559  2558 

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 63,667  1,959  100,511  85,039 
เกินกาํหนดชาํระ        

ไม่เกิน 3 เดือน 221,873  254,323  227,789  254,067 
เกินกวา่ 3 - 6 เดือน 5,654  -  20,521  - 
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บริษทั เอเซีย เมทัล จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

สําหรับปีสิ!นสุดวันที# 31 ธันวาคม 2559 
 

 

เกินกวา่ 6 - 12 เดือน -  -  -  - 
เกินกวา่ 12 เดือน ขึ�นไป -  -  -  - 

รวม 291,194  256,282  348,821  339,106 

ยอดคงเหลือลูกหนี�การคา้ - กิจการอื�น ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 แยกตามอายหุนี� ที�คา้งชาํระไดด้งันี�  
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559  2558  2559  2558 

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 281,891  216,105  197,486  181,641 
เกินกาํหนดชาํระ        

ไม่เกิน 3 เดือน 113,142  96,507  78,114  81,394 
เกินกวา่ 3 - 6 เดือน 12,096  67,371  11,714  67,371 
เกินกวา่ 6 - 12 เดือน 2,757  23,733  2,757  23,733 
เกินกวา่ 12 เดือน ขึ�นไป 110,819  32,129  109,788  31,372 

รวม 520,705  435,845  399,859  385,511 
หกั ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ (111,303)  (44,582)  (110,547)  (43,826) 
สุทธิ 409,402  391,263  289,312  341,685 
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559  2558  2559  2558 
หนี�สงสยัจะสูญ สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 66,721  908  66,721  908 
 

9. ลูกหนี! (เจ้าหนี!) ธนาคารตามสัญญาซื!อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า  
 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 บริษทัมีการทาํสัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื�อป้องกนัความเสี�ยงที�เกิดจากอตัราแลกเปลี�ยน
เงินตราต่างประเทศสําหรับหนี� สินที�เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐและสกุลเงินยูโร โดยมียอดเงินต่างประเทศที�ทาํสัญญาจาํนวน 0.7  
ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ และ 0.07 ล้านเหรียญยูโร (วนัที�  31 ธันวาคม 2558 จํานวน 4.9 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ และ 4.1  
ลา้นเหรียญยโูร) รายละเอียดของยอดคงเหลือของรายการดงักล่าวมีดงันี�  
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 พนับาท 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559  2558 
ลูกหนี�ธนาคารตามสญัญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 28,225  340,157 
เจา้หนี�ธนาคารตามสญัญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (27,720)  (339,119) 
สุทธิ 505  1,038 
 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559  บริษทัมีหนี� สินทางการเงินที�เป็นเงินตราต่างประเทศส่วนที�ยงัไม่ไดป้้องกนัความเสี�ยงจาํนวน 3.8  
ลา้นเหรียญดอลลาร์สหรัฐและ 0.2 ลา้นเหรียญยูโร (วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 จาํนวน 0.6 ลา้นเหรียญดอลลาร์สหรัฐและ 1.0  
ลา้นเหรียญยโูร) 
 

10. สินค้าคงเหลอื 
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559  2558  2559  2558 
สินคา้สาํเร็จรูป 466,707  342,975  451,327  334,563 
งานระหวา่งทาํ 825  1,890  825  1,890 
วตัถุดิบ 449,043  203,093  333,912  173,252 
วสัดุสิ�นเปลือง 3,095  2,977  2,946  2,804 
สินคา้ระหวา่งทาง 236,357  613  236,357  613 
รวม 1,156,027  551,548  1,025,367  513,122 
หกั ค่าเผื�อการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ (83,042)  (80,676)  (83,034)  (78,152) 
สุทธิ 1,072,985  470,872  942,333  434,970 
 

ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือที�บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายและไดร้วมในบญัชีตน้ทุนขาย     
สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม        
- ตน้ทุนขาย 4,474,991  4,219,324  4,204,430  4,241,545 
- ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ 
(กลบัรายการ) 2,366 

 
(44,604) 

 
4,882 

 
(45,978) 

รวม 4,477,357  4,174,720  4,209,312  4,195,567 
 

รายการเปลี�ยนแปลงของบญัชีค่าเผื�อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2559  และ 2558  สรุปไดด้งันี�
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 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559  2558  2559  2558 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม  80,676  125,280  78,152  124,130 
บวก ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ 
(กลบัรายการ) 2,366 

 
(44,604) 

 
4,882 

 
(45,978) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 83,042  80,676  83,034  78,152 
 
 

11. เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า 
 

ในปี 2555 บริษทัมีเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้ใหแ้ก่บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนัซึ�งเป็นผูผ้ลิตและจาํหน่ายเหลก็แผน่รีดร้อนชนิดมว้น 2 ราย 
จาํนวนเงินรวม 104.7 ลา้นบาท บริษทัผูผ้ลิตดงักล่าวไม่ไดจ้ดัส่งสินคา้ใหแ้ก่บริษทัตามที�ตกลงกนั ดงันั�น บริษทัจึงไดห้ยดุการทาํ
ธุรกรรมการค้าระหว่างกันชั�วคราว และขอให้บริษทัผูผ้ลิตดังกล่าวจ่ายชําระคืนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินคา้ อย่างไรก็ตาม
บริษทัผูผ้ลิตดงักล่าวไม่สามารถจ่ายชาํระหนี� ให้แก่บริษทัได ้ต่อมาบริษทัผูผ้ลิตดงักล่าวไดมี้หนังสือสัญญาประนีประนอมกบั
บริษทั โดยบริษทัผูผ้ลิตดงักล่าวจะจ่ายชาํระหนี�ทั�งหมดโดยการออกหุน้สามญัเพิ�มทุนของบริษทัผูผ้ลิตดงักล่าว ซึ�งเป็นหลกัทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํนวน 212,460,000 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.50 บาท และมีราคาปิดใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ณ วนัโอนหุ้นในราคาหุ้นละ 0.30 บาท คิดเป็นมูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยที์�ไดรั้บโอนเพื�อ
ชาํระหนี� เป็นมูลค่า 63.7 ลา้นบาท บริษทัมีผลขาดทุนจากการรับชาํระหนี�จาํนวนทั�งสิ�น 41 ลา้นบาท ซึ�งบริษทัไดรั้บรู้เป็นหนี�สงสยั
จะสูญในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในปี 2555 จาํนวน 9 ลา้นบาท ในไตรมาสหนึ�งปี 2556  จาํนวน 30.4 ลา้นบาทและในไตรมาส
สองปี 2556 จาํนวน 1.6 ลา้นบาท สาํหรับเงินลงทุนในหุน้สามญัที�ไดรั้บ บริษทัแสดงเป็นเงินลงทุนเผื�อขายตามหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอ้ 13 
 

การทาํสัญญาประนีประนอมหนี� ที�ทาํกบับริษทัดังกล่าว ซึ� งเป็นรายการที�เกี�ยวโยงกัน ที�ประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั เมื�อวนัที� 
29 เมษายน 2557 ไดมี้มติอนุมติัการใหส้ตัยาบนัเกี�ยวกบัรายการเกี�ยวโยงดงักล่าวแลว้  
 

12. เงนิฝากสถาบันการเงนิที#มภีาระคํ!าประกนั 
 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีเงินฝากประจาํกบัสถาบนัการเงินในประเทศหลายแห่งจาํนวนเงิน 154.0 
ลา้นบาท และ 152.0  ลา้นบาท ตามลาํดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการ : จาํนวน 153.0 ลา้นบาท และ 151.0 ลา้นบาท ตามลาํดบั) เงิน
ฝากประจาํดงักล่าวไดน้าํไปเป็นหลกัทรัพยเ์พื�อคํ�าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน (หมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 18) และคํ�าประกนัการจ่ายชาํระค่าใชไ้ฟฟ้าของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
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13. เงนิลงทุนเผื#อขาย 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559  2558 
 ราคาทุน  มูลค่ายติุธรรม  ราคาทุน  มูลค่ายติุธรรม 

เงนิลงทุนเผื#อขาย        
เงินลงทุนในตราสารทุนซึ�งเป็นหลกัทรัพย ์ 9,348  14,447  63,738  9,348 
ในความตอ้งการของตลาด        
ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้ในงบกาํไรขาดทุน        
เบ็ดเสร็จ -  -  (54,390)  - 
กาํไรที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริงรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้ 5,099  -  -  - 
สุทธิ 14,447  14,447  9,348  9,348 
 

มลูค่ายติุธรรม 
 

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน รวมทั�งมูลค่าตามบญัชีถูกแสดงในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 
2559 และ 2558 มีดงันี� 
 

 พนับาท 
 2559  2558 

 มูลค่า  มูลค่ายติุธรรม  มูลค่า  มูลค่ายติุธรรม 

 ตามบญัชี  ระดบั 1  ตามบญัชี  ระดบั 1 

เงนิลงทุนเผื#อขาย        
ตราสารทุนที�เป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด 14,447  14,447  9,348  9,348 

 

ตารางขา้งตน้วิเคราะห์การวดัมูลค่ายุติธรรมที�เกิดขึ�นประจาํสําหรับสินทรัพยท์างการเงิน การวดัมูลค่ายุติธรรมเหล่านี� ถูกจัด
ประเภทอยูใ่นระดบัที�ต่างกนัของลาํดบัชั�นมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลที�ใชใ้นการประเมินมูลค่า นิยามของระดบัต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบั
เงินลงทุนของบริษทั มีดงันี�  

 

ระดบั 1 : เป็นราคาเสนอซื�อขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดที�มีสภาพคล่อง (ตลาดหลกัทรัพย)์ สาํหรับสินทรัพยห์รือหนี� สิน
อยา่งเดียวกนั และบริษทัสามารถเขา้ถึงตลาดนั�น ณ วนัที�วดัมูลค่า 



รายงานประจําปี 2559 94 

บริษทั เอเซีย เมทัล จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

สําหรับปีสิ!นสุดวันที# 31 ธันวาคม 2559 
 

 
 

14. เงนิลงทุนในบริษัทร่วม 
 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีรายละเอียดดงันี�  
 

    พนับาท 

        งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม 

  

จดัตั�งขึ�น 

สัดส่วนการถือหุน้ทั�ง
ทางตรงและทางออ้ม
ของบริษทั (ร้อยละ) 

มูลค่าตามบญัชีตามวิธี
ส่วนไดเ้สีย ราคาทุน 

ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)
จากเงินลงทุนในบริษทั

ร่วมในปี 

ชื�อบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ในประเทศ 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

บริษทั เต๋อหลง (ไทยแลนด)์จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายเหลก็และเหลก็กั�นกลา้ขั�นมูลฐาน 
รวมทั�งเหลก็แผน่รีดร้อน และเหลก็โครงสร้าง
รูปพรรณ ไทย 20.00 20.00 123,539 133,150 200,000 200,000 (9,611) (60,089) 

บริษทั สางสินคา้ผา่นแดนเวียงจนัทน์ 
จาํกดั * 

ธุรกิจใหบ้ริการระบบคลงัสินคา้ปลอดภาษีที�ด่าน
ชายแดนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ลาว 40.00 40.00 287 287 6,686 6,686 - - 

รวม     123,826 133,437 206,686 206,686 (9,611) (60,089) 

หกั ค่าเผื�อการดอ้ยค่าเงินลงทุน     (287) (287) (6,686) (6,686) - - 

สุทธิ     123,539 133,150 200,000 200,000 (9,611) (60,089) 
 

* ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 บริษทั สางสินคา้ผา่นแดนเวียงจนัทน์ จาํกดั ซึ� งเป็นบริษทัจดทะเบียนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ยงัไม่มีการเริ�มดาํเนินธุรกิจ บริษทัจึงพิจารณาค่าเผื�อการ
ดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัดงักล่าวจาํนวน  6.7  ลา้นบาท และ 6.7 ลา้นบาท ตามลาํดบั และบริษทัไดใ้หท้นายความดาํเนินการทวงถามเงินลงทุนดงักล่าวแลว้ 
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ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการของบริษทั เมื�อวนัที� 5 มิถุนายน 2558 มีมติอนุมติัให้ซื�อหุ้นสามญัของบริษทั เต๋อหลง   
(ไทยแลนด)์ จาํกดั จาํนวน 500,000 หุน้ หุน้ละ 100 บาท จากบริษทั เพิ�มสิน สตีลเวิคส์ จาํกดั (มหาชน) คิดเป็นร้อยละ 5 ของทุน
ชาํระแลว้ ซึ�งบริษทัไดจ่้ายชาํระเงินซื�อหุน้ดงักล่าวเป็นจาํนวนเงินทั�งสิ�น 50 ลา้นบาท ดงันั�น ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 
บริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัดงักล่าวจาํนวน 200 ลา้นบาท และมีสดัส่วนการลงทุนของบริษทัในบริษทัดงักล่าวเป็นร้อยละ 20 
 

บริษทัจัดประเภทเงินลงทุนในบริษทั เต๋อหลง (ไทยแลนด์) จาํกัด เป็นบริษทัร่วม เนื�องจากบริษทัส่งตวัแทนเขา้ร่วมอยู่ใน
คณะกรรมการของบริษทั เต๋อหลง (ไทยแลนด์) จาํกดั ท่านหนึ�ง และตวัแทนของบริษทัมีสิทธิเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ
เกี�ยวกบันโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานตามสญัญาร่วมลงทุน 
 

รายการเคลื�อนไหวเงินลงทุนในบริษทัร่วมสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีดงันี�  
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559  2558  2559  2558 
ณ วนัที� 1 มกราคม 133,150  143,239  200,000  150,000 

ลงทุนเพิ�ม -  50,000  -  50,000 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน - วธีิส่วนไดเ้สีย (9,611)  (60,089)  -  - 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 123,539  133,150  200,000  200,000 
 

รายการกระทบยอดขอ้มูลทางการเงินขา้งตน้กบัมูลค่าตามบญัชีที�บนัทึกบญัชีโดยวธีิส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวม มีดงันี�  
 

 พนับาท 
 2559  2558 
สินทรัพยสุ์ทธิ 640,977 677,014 
ส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทั 20%  20% 
ส่วนแบ่งในสินทรัพยสุ์ทธิของกลุ่มบริษทั 128,195 135,403 
รายการปรับปรุงเพื�อการบนัทึกบญัชีตามวธีิส่วนไดเ้สีย  
(กาํไร) ขาดทุนระหวา่งกนัในสินคา้คงเหลือ (4,656) (2,253) 
ราคาตามบญัชีตามวธีิส่วนไดเ้สีย 123,539 133,150 
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บริษทั เอเซีย เมทัล จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

สําหรับปีสิ!นสุดวันที# 31 ธันวาคม 2559 
 

 
 

ขอ้มูลทางการเงินของบริษทัร่วม  
 

ขอ้มูลทางการเงินตามที�แสดงอยูใ่นงบการเงินของบริษทัร่วมสรุปไดด้งันี�  
 

     (หน่วย: ลา้นบาท) 

บริษทั 

ทุนเรียกชาํระ 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

สินทรัพยร์วม 

ณ วนัที�  

31 ธนัวาคม 

หนี� สินรวม 

ณ วนัที�  

31 ธนัวาคม 

รายไดร้วมสาํหรับ 

ปีสิ�นสุดวนัที� 

31 ธนัวาคม 

กาํไร (ขาดทุน) 

สาํหรับปี 

สิ�นสุดวนัที� 

31 ธนัวาคม 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

บริษทั เต๋อหลง (ไทยแลนด)์ 
จาํกดั      “ตรวจสอบแลว้” 

 

1,000 

 

1,000 

 

2,962 

 

2,540 

 

2,321 

 

1,863 

 

3,972 

 

398 

 

(36) 

 

(277) 

 

15. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย  
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สัดส่วนการถือหุน้ทั�งทางตรง พนับาท 

 และทางออ้มของบริษทั(ร้อยละ) ทุนชาํระแลว้ วธีิราคาทุน 

ชื�อบริษทั 2559 2558  2559  2558 2559 2558 

บริษทั เอส ที ซี สตีล จาํกดั 100.00 100.00 20,000 20,000 20,000 20,000 

บริษทั แกรนด ์เอเซีย สตีล โพรเซสซิ�ง เซ็นเตอร์ จาํกดั 
จาํกดั 

100.00 100.00 10,000 10,000 18,962 13,634 

รวม     38,962 33,634 

หกั ค่าเผื�อการดอ้ยค่าเงินลงทุน     (9,000) (9,000) 

สุทธิ     29,962 24,634 
 

16. อสังหาริมทรัพย์เพื#อการลงทุน 
 

 พนับาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559  2558 
ราคาทุน 50,436  50,436 
หกั ค่าเสื�อมราคาสะสม (10,630)  (8,108) 
สุทธิ 39,806  42,328 
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บริษทั เอเซีย เมทัล จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

สําหรับปีสิ!นสุดวันที# 31 ธันวาคม 2559 
 

 
 

การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของอสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนสาํหรับปี 2559 และ 2558 ดงันี�  
 

 พนับาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559  2558 
มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 42,328  - 
ซื�อสินทรัพย ์ -  - 
รับโอนจากที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ - ราคาตามบญัชี        -  42,963 
ค่าเสื�อมราคา (2,522)  (635) 
มูลค่าตามบญัชีสิ�นปี 39,806  42,328 

มูลค่ายติุธรรม * 55,669  55,669 
 

* มูลค่ายติุธรรมประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระตามรายงานลงวนัที� 27 มกราคม 2559 การวดัมูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อ
การลงทุนถูกจดัลาํดบัชั�น การวดัมูลค่ายุติธรรมในระดบัที� 2 ซึ� งเป็นการใชข้อ้มูลอื�นที�สามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหนี� สิน  
ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม 
 

อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนดงักล่าวไดถู้กจดจาํนองไวเ้ป็นหลกัทรัพยค์ ํ�าประกนัวงเงินกูย้ืมระยะสั�นและระยะยาวจากสถาบนั
การเงิน  
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บริษทั เอเซีย เมทัล จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

สําหรับปีสิ!นสุดวันที# 31 ธันวาคม 2559 
 

 

17. ที#ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 
   พนับาท 

 งบการเงินรวม 

 ราคาประเมิน ราคาทุน  
 

ที�ดิน 
อาคารและส่วน 

ปรับปรุงสิ�งปลูกสร้าง 
เครื�องจกัรและ
อุปกรณ์โรงงาน ยานพาหนะ 

เครื�องตกแต่งและ
เครื�องใชส้าํนกังาน 

งานระหวา่ง
ก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน        
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2558 272,910 478,985 750,741 32,347 41,989 159,058 1,736,030 
รายการจดัประเภทรายการ - 50,436 - - - - 50,436 
ซื�อสินทรัพย ์ - 178 15,434 3,752 3,840 14,557 37,761 
โอนเขา้ (โอนออก) - (50,436) 44,001 - 930 (28,279) (33,784) 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์ - - (589) (1,141) (1,176) (2,042) (4,948) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 272,910 479,163 809,587 34,958 45,583 143,294 1,785,495 
ซื�อสินทรัพย ์ - 35 4,035 3,600 1,340 20,673 29,683 
โอนเขา้ (โอนออก) - - 17,970 - 184 (17,970) 184 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์ - - (89) (60) (1,637) - (1,786) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 272,910 479,198 831,503 38,498 45,470 145,997 1,813,576 
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บริษทั เอเซีย เมทัล จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

สําหรับปีสิ!นสุดวันที# 31 ธันวาคม 2559 
 

 

 งบการเงินรวม 

 ราคาประเมิน 

 ที�ดิน ราคาทุน  
ค่าเสื�อมราคาสะสม 

 
อาคารและส่วน 

ปรับปรุงสิ�งปลูกสร้าง 
เครื�องจกัรและ
อุปกรณ์โรงงาน ยานพาหนะ 

เครื�องตกแต่งและ
เครื�องใชส้าํนกังาน 

งานระหวา่ง
ก่อสร้าง รวม 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2558 -       
รายการจดัประเภทรายการ - 187,836 340,392 21,721 31,205 - 581,154 
ค่าเสื�อมราคาสําหรับปี - 8,108 - - - - 8,108 
โอนเขา้ (โอนออก) - 7,586 65,193 3,911 3,041 - 79,731 
จาํหน่ายสินทรัพย ์ - (7,473) - - - - (7,473) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 - - (590) (1,141) (528) - (2,259) 

ค่าเสื�อมราคาสําหรับปี - 196,057 404,995 24,491 33,718 - 659,261 
โอนเขา้ (โอนออก) - 22,898 65,793 3,077 2,890 - 94,658 

จาํหน่ายสินทรัพย ์ - - - - 11 - 11 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 - - (89) (53) (1,520) - (1,662) 

ค่าเผื�อการดอ้ยค่า  218,955 470,699 27,515 35,099 - 752,268 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2558 -       
ค่าเผื�อการดอ้ยค่าสาํหรับปี - - 545 - - - 545 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 - - (545) - - - (545) 

ค่าเผื�อการดอ้ยค่าสาํหรับปี - - - - - - - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 - - - - - - - 

  - - - - - - 

  พนับาท       
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บริษทั เอเซีย เมทัล จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

สําหรับปีสิ!นสุดวันที# 31 ธันวาคม 2559 
 

 

 งบการเงินรวม 

 ราคาประเมิน 

 ที�ดิน ราคาทุน  

มูลค่าสุทธิตามบญัชี  
อาคารและส่วน 

ปรับปรุงสิ�งปลูกสร้าง 
เครื�องจกัรและ
อุปกรณ์โรงงาน ยานพาหนะ 

เครื�องตกแต่งและ
เครื�องใชส้าํนกังาน 

งานระหวา่ง
ก่อสร้าง รวม 

31 ธนัวาคม 2558 272,910       

31 ธนัวาคม 2559 272,910 283,106 404,592 10,467 11,865 143,294 1,126,234 

ค่าเสื�อมราคาซึ� งรวมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม สาํหรับปี
สิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม  260,243 360,804 10,983 10,371 145,997 1,061,308 

2558      

2559     79,731 

       94,658 

   พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ราคาประเมิน ราคาทุน  
 

ที�ดิน 
อาคารและส่วน 

ปรับปรุงสิ�งปลูกสร้าง 
เครื�องจกัรและ
อุปกรณ์โรงงาน ยานพาหนะ 

เครื�องตกแต่งและ
เครื�องใชส้าํนกังาน 

งานระหวา่ง
ก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน        
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2558 247,270 441,920 730,034 31,683  36,709 156,282 1,643,898 
ซื�อสินทรัพย ์ - - 15,319 3,752 2,626 14,557 36,254 
โอนเขา้ (โอนออก) - (50,436) 44,001 - 930 (28,278) (33,783) 

จาํหน่ายสินทรัพย ์ - - - (1,141) (1,002) - (2,143) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 247,270 391,484 789,354 34,294 39,263 142,561 1,644,226 
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บริษทั เอเซีย เมทัล จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

สําหรับปีสิ!นสุดวันที# 31 ธันวาคม 2559 
 

 

ซื�อสินทรัพย ์ - - 3,772 3,600 1,146 20,673 29,191 
โอนเขา้ (โอนออก) - - 17,970 - - (17,970) - 

จาํหน่ายสินทรัพย ์ - - (89) (60) (1,637) - (1,786) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 247,270 391,484 811,007 37,834 38,772 145,264 1,671,631 

 
ค่าเสื�อมราคาสะสม        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2558 - 167,862 320,066 21,057 28,504 - 537,489 

ค่าเสื�อมราคาสําหรับปี - 5,819 64,942 3,911 2,729 - 77,401 

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

จาํหน่ายสินทรัพย ์ - - - (1,141) (354) - (1,495) 

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

ค่าเสื�อมราคาสําหรับปี - 18,553 65,675 3,077 2,340 - 89,645 

โอนเขา้ (โอนออก) - - - - - - - 

จาํหน่ายสินทรัพย ์ - - (89) (53) (1,519) - (1,661) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 - 184,761 450,594 26,851 31,700 - 693,906 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี        

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

31 ธนัวาคม 2559 247,270 206,723 360,413 10,983 7,072 145,264 977,725 

ค่าเสื�อมราคาซึ� งรวมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม     

2558       77,401 

2559       89,645 
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บริษทั เอเซีย เมทัล จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

สําหรับปีสิ!นสุดวันที# 31 ธันวาคม 2559 
 

 
 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 และ 2558  ที�ดิน สิ�งปลูกสร้าง เครื� องจักร และเครื�องจกัรระหว่างติดตั�งของบริษทัและบริษทัย่อย 
จาํนวน 458 ลา้นบาท และมูลค่า 437.1 ลา้นบาท ตามลาํดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จาํนวน 379 ลา้นบาท และ 396.1 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั) ไดถู้กจดจาํนองไวเ้ป็นหลกัทรัพยค์ ํ�าประกนัวงเงินกูร้ะยะสั�นและระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  
 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 บริษทัมีสินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาเช่าซื�อที�บริษทัเป็นผูเ้ช่าไดร้วมแสดงอยูใ่นรายการขา้งตน้ คือ 
ยานพาหนะ มูลค่าสุทธิตามบญัชีจาํนวน 6.8 ลา้นบาท และ 13.2 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีส่วนหนึ�งของอาคาร อุปกรณ์สาํนกังาน เครื�องตกแต่งและยานพาหนะ 
ซึ� งคิดค่าเสื�อมราคาเต็มมูลค่า และแต่ยงัคงใชง้านอยู ่ซึ� งมีราคาทุนประมาณ 276.1 ลา้นบาท และ 251.7 ลา้นบาท ตามลาํดบั (งบ
การเงินเฉพาะกิจการ: จาํนวน 253.6 ลา้นบาท และ 229.7 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 
 

ที�ดินของบริษทัและบริษทัยอ่ยไดมี้การประเมินใหม่ เมื�อวนัที� 22 ธนัวาคม 2557 โดยผูป้ระเมินราคาอิสระ การประเมินราคาไดท้าํ
ตามเกณฑ ์ราคาตลาดตามสภาพการใชง้านที�เป็นอยู ่(Market Approach) ราคาตามบญัชีของที�ดินไดป้รับให้เป็นไปตามราคาที�
ประเมินใหม่ และส่วนเกินทุนที�เกิดขึ�น (สุทธิจากภาษีเงินไดร้อการตดับัญชี) จาํนวน 123 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ
จาํนวน 119.7 ลา้นบาท) ไดบ้นัทึกเป็นส่วนเกินทุนจากการตีราคาที�ดินซึ�งแสดงไวใ้นส่วนของผูถื้อหุน้ 
 

18. เงนิเบิกเกนิบัญชีและเงนิกู้ยมืระยะสั!นจากสถาบันการเงนิ 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559  2558 
    

ตัoวสญัญาใชเ้งิน 583,000  460,000 
เจา้หนี�ทรัสตรี์ซีท 624,830  697,559 
สุทธิ 1,207,830  1,157,559 

 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษทัมีวงเงินสินเชื�อระยะสั�นเพื�อการคา้จากสถาบนัการเงินตามสัญญาเงินกูย้ืมในวงเงิน
สูงสุดรวม 4,300 ลา้นบาท และ 4,400 ลา้นบาท ตามลาํดับ วงเงินสินเชื�อเพื�อการคา้ดังกล่าวประกอบดว้ย เงินเบิกเกินบัญชี  
เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีท ตัoวสัญญาใชเ้งิน การขายลดตัoวเงิน แพคกิ�งเครดิต และหนังสือคํ� าประกนัธนาคารโดยวงเงิน
สินเชื�อดงักล่าวมีอตัราดอกเบี�ย MOR ต่อปี สาํหรับเงินเบิกเกินบญัชี และวงเงินสินเชื�ออื�นมีอตัราดอกเบี�ยตั�งแต่ร้อยละ 1.02 ต่อปี 
ถึงร้อยละ 2.75 ต่อปี และร้อยละ 1.02 ต่อปี ถึงร้อยละ 3.14 ต่อปี ตามลาํดบั และมีกาํหนดชาํระระหวา่ง 1 ถึง 6 เดือน 
 

วงเงินสินเชื�อระยะสั�นจากสถาบนัการเงินดงักล่าว คํ�าประกนัโดยการจดจาํนอง ที�ดิน สิ�งปลูกสร้างบนที�ดิน เครื�องจกัร เครื�องจกัร
ระหว่างติดตั�ง และเงินฝากประจาํของทั� งบริษทัและบริษทัย่อยแห่งหนึ� งเป็นหลกัทรัพยค์ ํ� าประกัน (หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ขอ้ 12 16 และ 17) 
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19. เจ้าหนี!การค้าและเจ้าหนี!อื#น 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559  2558  2559  2558 
เจ้าหนี!การค้าและเจ้าหนี!อื#น - กจิการที#เกี#ยวข้องกนั        
เจา้หนี�การคา้ 232,371  189,266  85,034  189,024 
เจา้หนี� อื�น 764  3,917  764  3,949 
รวม 233,135  193,183  85,798  192,973 
        

เจ้าหนี!การค้าและเจ้าหนี!อื#น - กจิการอื#น        
เจา้หนี�การคา้   318,105  34,890  276,348  33,647 
เจา้หนี� อื�น 49,177  48,565  46,132  42,452 
รวม 367,282  83,455  322,480  76,099 

 

20. หนี!สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงนิ 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559  2558 
หนี� สินภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงิน 3,812  2,434 
หกั ดอกเบี�ยจ่ายรอตดับญัชี (420)  (105) 
สุทธิ 3,392  2,329 
หกั ส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี (1,324)  (1,351) 
สุทธิ 2,068  978 

 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 บริษทัมีหนี� สินภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงิน โดยมีรายละเอียดของจาํนวนเงินที�ตอ้งจ่ายชาํระดงันี�
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 พนับาท 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559  2558 
 ผลรวมของ

จาํนวนเงินขั�น
ตํ�าที�ตอ้งจ่าย  

ดอกเบี�ยจ่าย
รอตดับญัชี  

มูลค่าปัจจุบนั
ของจาํนวนเงิน
ขั�นตํ�าที�ตอ้งจ่าย  

ผลรวมของ
จาํนวนเงินขั�น
ตํ�าที�ตอ้งจ่าย  

ดอกเบี�ยจ่าย
รอตดับญัชี  

มูลค่าปัจจุบนั
ของจาํนวนเงิน
ขั�นตํ�าที�ตอ้งจ่าย 

ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 1,525  201  1,324  1,428  77  1,351 
ถึงกาํหนดชาํระเกินหนึ�งปี 
แต่ไม่เกินหา้ปี 2,287  219  2,068 

 
1,006  28  978 

รวม 3,812  420  3,392  2,434  105  2,329 
 

21. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 
 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีดงัต่อไปนี�  
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559  2558  2559  2558 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน        
     เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 11,797  4,881  10,339  3,681 
 

การเปลี�ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์สาํหรับปี สิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 
ดงันี�  
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559  2558  2559  2558 
ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัที� 1 มกราคม 4,881  4,393  3,681  3,321 
ผลประโยชนจ่์ายโดยโครงการ -  -  -  - 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและดอกเบี�ย 2,675  488  1,887  360 
กาํไรจากการประมาณตามหลกัการคณิตศาสตร์        
ประกนัภยัที�รับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 4,241  -  4,771  - 
ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 11,797  4,881  10,339  3,681 
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ค่าใชจ่้ายที�รับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีดงัต่อไปนี�  
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559  2558  2559  2558 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 2,517  395  1,742  267 
ดอกเบี�ยจากภาระผกูพนั 158  93  145  93 
รวม 2,675  488  1,887  360 
 
 
 

ค่าใชจ่้ายที�รับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จขา้งตน้ สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 แสดงรวมในรายการ
ดงัต่อไปนี�  
 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559  2558  2559  2558 
ตน้ทุนขายและบริการ 748  155  551  155 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 374  52  336  52 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 661  146  555  18 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 734  42  300  42 
รวม 2,517  395  1,742  267 

 

ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัที�รายงาน  ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 
มีดงัต่อไปนี�  
 

 งบการเงินรวม 
 2559  2558 

อตัราคิดลด  ร้อยละ 1.71, 1.72 และ 1.82 ต่อปีสาํหรับพนกังานรายเดือนและ  ร้อยละ 3.04, 4.52 ต่อปีสาํหรับพนกังานรายเดือน และ 

 พนกังานรายวนั  ร้อยละ 4.52  ต่อปีสาํหรับพนกังานรายวนั 
อตัราการเพิ�มขึ�นของ
เงินเดือน 

ร้อยละ 5.00, 5.04 ต่อปีสาํหรับพนกังานรายเดือน และ  ร้อยละ 5.00, 5.04 ต่อปีสาํหรับพนกังานรายเดือน และ 

 ร้อยละ 3.45 ต่อปีสาํหรับพนกังานรายวนั  ร้อยละ 3.45 ต่อปีสาํหรับพนกังานรายวนั 
อตัราการหมุนเวียน
พนกังาน 

ตามอายพุนกังานตั�งแต่ร้อยละ 0 ถึง 50 สาํหรับพนกังานรายเดือน  ตามอายพุนกังานตั�งแต่ร้อยละ 0 ถึง 50 สาํหรับพนกังานรายเดือน 

 ตามอายพุนกังานตั�งแต่ร้อยละ 0 ถึง 62 สาํหรับพนกังานรายวนั  ตามอายพุนกังานตั�งแต่ร้อยละ 0 ถึง 62 สาํหรับพนกังานรายวนั 

อตัราการมรณะ อตัราตามตารางมรณะไทยปี 2551 แยกเกณฑเ์พศชายและหญิง  อตัราตามตารางมรณะไทยปี 2551 แยกเกณฑเ์พศชายและหญิง 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559  2558 

อตัราคิดลด  ร้อยละ 1.71 ต่อปีสาํหรับพนกังานรายเดือนและ  ร้อยละ 4.52 ต่อปีสาํหรับพนกังานรายเดือน และ 

 พนกังานรายวนั  ร้อยละ 4.52  ต่อปีสาํหรับพนกังานรายวนั 
อตัราการเพิ�มขึ�นของ
เงินเดือน 

ร้อยละ 5.04 ต่อปีสาํหรับพนกังานรายเดือน และ  ร้อยละ 5.04 ต่อปีสาํหรับพนกังานรายเดือน และ 

 ร้อยละ 3.45 ต่อปีสาํหรับพนกังานรายวนั  ร้อยละ 3.45 ต่อปีสาํหรับพนกังานรายวนั 
อตัราการหมุนเวียน
พนกังาน 

ตามอายพุนกังานตั�งแต่ร้อยละ 0 ถึง 50 สาํหรับพนกังานรายเดือน  ตามอายพุนกังานตั�งแต่ร้อยละ 0 ถึง 50 สาํหรับพนกังานรายเดือน 

 ตามอายพุนกังานตั�งแต่ร้อยละ 0 ถึง 62 สาํหรับพนกังานรายวนั  ตามอายพุนกังานตั�งแต่ร้อยละ 0 ถึง 62 สาํหรับพนกังานรายวนั 

อตัราการมรณะ อตัราตามตารางมรณะไทยปี 2551 แยกเกณฑเ์พศชายและหญิง  อตัราตามตารางมรณะไทยปี 2551 แยกเกณฑเ์พศชายและหญิง 
 
 
 

การวเิคราะห์ความอ่อนไหว 
   

การเปลี�ยนแปลงในแต่ละขอ้สมมติฐานที�เกี�ยวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัที�อาจเป็นไปไดอ้ย่าง
สมเหตุสมผล ณ วนัที�รายงาน โดยถือว่าขอ้สมมติฐานอื�นๆ คงที� จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพนัผลประโยชน์ที�กาํหนดไวเ้ป็น
จาํนวนเงินดงัต่อไปนี�  

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

ภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์  

 ณ วนัที# 31 ธันวาคม 2559 

 
เพิ�มขึ�น 

  
ลดลง 

  
เพิ�มขึ�น 

  
ลดลง 

อตัราคิดลด  (เปลี�ยนแปลงร้อยละ 1) (427)  475  (345)  378 
การเพิ�มขึ�นของเงินเดือน (เปลี�ยนแปลงร้อยละ 1) 453  (416)  352  (328) 
อตัราการหมุนเวยีนของพนกังาน (เปลี�ยนแปลงร้อยละ 1) (473)  229  (384)  161 

 

แมว้า่การวเิคราะห์นี�ไม่ไดค้าํนึงการกระจายตวัแบบเตม็รูปแบบของกระแสเงินสดที�คาดหวงัภายใตโ้ครงการดงักล่าว แต่ไดแ้สดง
ประมาณการความอ่อนไหวของขอ้สมมติฐานต่างๆ 
 

22. สํารองตามกฎหมาย 
 

ตามบทบัญญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้งจดัสรรทุนสํารอง (“สํารองตาม
กฎหมาย”) อยา่งนอ้ยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลงัจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่สาํรองดงักล่าวมีจาํนวนไม่
นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสาํรองนี�จะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
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23. กองทุนสํารองเลี!ยงชีพ 
 

บริษทัและบริษทัย่อยไดจ้ดัตั�งเงินกองทุนสาํรองเลี� ยงชีพพนักงานตามความในพระราชบญัญตัิกองทุนสาํรองเลี� ยงชีพ พ.ศ. 
2530 ตามระเบียบกองทุน บริษทัและพนกังานตอ้งจ่ายเงินสมทบและเงินสะสมเขา้กองทุนนี� เป็นร้อยละ 2 ของเงินเดือนพนกังาน
ดว้ยจาํนวนที�เท่ากนั บริษทัและบริษทัยอ่ยไดแ้ต่งตั�งผูจ้ดัการกองทุน เพื�อบริหารกองทุนให้เป็นไปตามขอ้กาํหนดของกฎกระทรวง
ฉบบัที� 2 (พ.ศ. 2532) ออกตามความในพระราชบญัญติักองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ พ.ศ. 2530 
  

เงินสมทบเขา้กองทุนสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีดงันี�  
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559  2558  2559  2558 

เงินสมทบกองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ 479  308  358  297 

 
24. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
 

ค่าใชจ่้ายที�สาํคญัสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ซึ�งจาํแนกตามลกัษณะไดด้งันี�   
 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2559  2558  2559  2558 
การเปลี�ยนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและงานระหวา่งทาํ (122,667)  250,937  (115,699)  257,046 
ซื�อสินคา้สาํเร็จรูป 1,390,379  438,449  1,484,756  529,433 
วตัถุดิบใชไ้ป 2,951,778  3,338,877  2,611,918  3,274,068 
ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 94,943 80,603 92,446 78,259 
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ (กลบัรายการ) 2,367  (44,605)  4,881  (45,978) 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ -  27,580  -  27,580 
ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัพนกังาน 110,165  95,390  93,215  89,483 
ค่าขนส่งและจดัจาํหน่าย 52,942  60,004  45,767  58,570 
ค่าสาธาณูปโภค 39,108  34,395  31,430  29,342 
หนี�สงสยัจะสูญ - ลูกหนี�การคา้ 66,721  908  66,721  908 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 17,756  11,091  12,908  9,789 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าในเงินลงทุนเผื�อขาย -  54,390  -  54,390 
ขาดทุนจากการตดับญัชีเงินทดรองจ่ายค่าสินคา้ -  1,359  -  1,359 
ค่านายหนา้ ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย 3,833  4,493  2,768  4,472 
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ตน้ทุนจา้งผลิตภายนอก 4,424  3,636  4,141  3,594 
ตน้ทุนทางการเงิน 25,475  38,049  25,460  38,049 
ค่าใชจ่้ายอื�น ๆ 79,780  41,400  61,667  37,360 
รวม 4,717,004  4,436,956  4,422,379  4,447,724 
 

25. ภาษีเงนิได้ 
 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีดงันี�   
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559  2558  2559  2558 
ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน :        
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนั (64,779)  -  (64,779)  - 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:        
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที�เกี�ยวขอ้งกบั        
ผลแตกต่างชั�วคราวที�รับรู้เมื�อเริ�มแรกและที�กลบัรายการ         14,698  (6,562)          14,698  (6,562) 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินไดที้�แสดงอยูใ่น 
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (50,081)  (6,562)  (50,081)  (6,562) 
 

การกระทบยอดระหวา่งอตัราภาษีที�แทจ้ริงสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 สามารถแสดงไดด้งันี�  
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม 
 2559  2558 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
 

จาํนวนเงิน 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
 

จาํนวนเงิน 
กาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนภาษีเงินได ้       399,379    (235,813) 

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20         (79,876)  20  47,163 
ใชป้ระโยชน์จากขาดทุนสะสม   32,629    - 
ผลกระทบทางภาษีของรายไดที้�ไดรั้บการยกเวน้และ        
ค่าใชจ่้ายที�ไม่สามารถนาํหกัในการคาํนวณกาํไรทางภาษี          (17,532)    (47,163) 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที�เกิดจาก 
ผลแตกต่างชั�วคราวที�รับรู้และกลบัรายการ 

   
       14,698 

   
(6,562) 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้ 13         (50,081)  3  (6,562) 
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 พนับาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559  2558 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
 

จาํนวนเงิน 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
 

จาํนวนเงิน 
กาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนภาษีเงินได ้          404,338    (168,773) 

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20  (80,868)  20  33,755 
ใชป้ระโยชน์จากขาดทุนสะสม   31,193    - 
ผลกระทบทางภาษีของรายไดที้�ไดรั้บการยกเวน้และ        
ค่าใชจ่้ายที�ไม่สามารถนาํหกัในการคาํนวณกาํไรทางภาษี   (15,104)    (33,755) 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที�เกิดจาก 
ผลแตกต่างชั�วคราวที�รับรู้และกลบัรายการ 

   
14,698 

   
(6,562) 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้ 12  (50,081)  4  (6,562) 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหักหลบได ้เมื�อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายที�จะ
นาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหนี� สินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดนี้�ประเมินโดยหน่วยงาน
จดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนั 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559  2558  2559  2558 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี        
ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ - ลูกหนี�การคา้ 22,109  8,765  22,109  8,765 
ค่าเผื�อการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ 16,607  15,631  16,607  15,631 
การปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย 9,858  10,878  9,858  10,878 
ค่าเผื�อการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 3,137  3,137  3,137  3,137 
ค่าเผื�อการดอ้ยค่าของสินทรัพยที์�ไม่ไดใ้ชด้าํเนินงาน 640  640  640  640 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 2,068  736  2,068  736 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที�ดิน (29,904)  (29,904)  (29,904)  (29,904) 
รวม 24,515  9,883  24,515  9,883 

หนี� สินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี        
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที�ดิน (3,518)  (3,518)  -  - 
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จาํนวนเงินภาษีเงินไดที้�เกี�ยวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2559 
และ 2558 สรุปไดด้งันี�   
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559  2558  2559  2558 

ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชีที#เกี#ยวข้องกบั        
กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
สาํหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน 954 

 
- 

 
954 

 
- 

กาํไร (ขาดทุน) การปรับมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนใน
หลกัทรัพยเ์ผื�อขาย (1,020) 

 
4,079 

 
(1,020) 

 
4,079 

ปรับปรุงขาดทุนจากการเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของ
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื�อขายเป็นขาดทุนจากการดอ้ยค่า -  (10,878)  -  (10,878) 
รวม (66)  (6,799)  (66)  (6,799) 
 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีผลขาดทุนทางภาษีที�ยงัไม่ไดใ้ช ้จาํนวน 14.4 ลา้นบาท และ 19.7   
ลา้นบาท ตามลาํดบั ที�บริษทัยอ่ยไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี เนื�องจากบริษทัยอ่ยพิจารณาแลว้เห็นวา่บริษทั
อาจไม่มีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที�จะนาํขาดทุนทางภาษีมาใชป้ระโยชน์ได ้
 

26. กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 
 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 คาํนวณจากกาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปีที�เป็นส่วนของผูถื้อ
หุน้ของบริษทัใหญ่และจาํนวนหุน้สามญัที�ออกจาํหน่ายแลว้ระหวา่งปีโดยแสดงการคาํนวณดงันี�  
 

 พนับาท/พนัหุน้ 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559  2558  2559  2558 
กาํไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที�เป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่  349,297  (241,782)  354,256  (175,335) 
       

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนกั  480,096  480,096  480,096  480,096 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ (บาทต่อหุน้)  0.73  (0.50)  0.74  (0.37) 
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27. ส่วนงานดาํเนินงาน 
 

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานที�นาํเสนอนี�สอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัที�ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานไดรั้บ
และสอบทานอยา่งสมํ�าเสมอเพื�อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของ
ส่วนงาน 
 

ส่วนงานที#รายงาน 
 

บริษทัและบริษทัยอ่ยดาํเนินธุรกิจภายใตส่้วนงานดาํเนินงานจาํนวน 1 ส่วนงาน คือ การผลิตและจาํหน่ายเหล็กแปรรูป และ
บริการตดัและแปลงสภาพ จึงไม่ไดมี้การเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานดาํเนินงานในงบการเงินนี�  
 

ข้อมูลเกี#ยวกบัภูมศิาสตร์ 
 

บริษทัและบริษทัยอ่ยดาํเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียวคือในประเทศไทย จึงไม่ไดมี้การเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนก
ตามส่วนงานทางภูมิศาสตร์ในงบการเงินนี�  
 

ลูกค้ารายใหญ่ 
 

สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จาํนวน 1 ราย จากส่วนงานธุรกิจการผลิต
และจาํหน่ายเหล็กแปรรูปและบริการตดัและแปลงสภาพเหล็กเป็นจาํนวนเงิน 1,519 ลา้นบาท (2558: บริษทัและบริษทัยอ่ยไม่มี
ลูกคา้รายใหญ่จากยอดรายไดร้วมของบริษทัและบริษทัย่อยจากส่วนงานธุรกิจการผลิตและจาํหน่ายเหล็กแปรรูป และบริการตดั
และแปลงสภาพเหลก็) 
 

28. เครื#องมอืทางการเงนิ 
 

ก) นโยบายการบริหารความเสี�ยงทางการเงิน 
 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีความเสี�ยงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบี�ย ความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนและความเสี�ยงดา้นการให้
สินเชื�อ บริษทัและบริษทัย่อยจะพิจารณาเลือกใช้เครื�องมือและอนุพนัธ์ทางการเงินเพื�อบริหารความเสี�ยงดังกล่าวตามความ
เหมาะสม 
 

บริษทัและบริษทัยอ่ยไม่มีนโยบายประกอบธุรกรรมตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินเพื�อการเก็งกาํไรหรือเพื�อการคา้ 
 

ข) ความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี�ย 
 

ความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี� ยเกิดจากการเปลี�ยนแปลงของอตัราดอกเบี�ยในตลาดอนัจะมีผลต่อดอกเบี�ยสุทธิ บริษทับริหารความ
เสี�ยงดา้นอตัราดอกเบี�ยอนัเกี�ยวเนื�องกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน เงินกูย้ืมระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน และหนี� สินภายใตส้ัญญาเช่า
การเงิน โดยการกูย้มืมีทั�งอตัราดอกเบี�ยคงที�และอตัราดอกเบี�ยลอยตวัตามความเหมาะสมของตลาด 
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บริษทั เอเซีย เมทัล จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

สําหรับปีสิ!นสุดวันที# 31 ธันวาคม 2559 
 

 
 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 สินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงินที�สาํคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบี�ย และสาํหรับ
สินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงินที�มีอตัราดอกเบี�ยคงที�สามารถแยกตามวนัที�ครบกาํหนดหรือวนัที�มีการกาํหนดอตัราดอกเบี�ยใหม่ 
(หากวนัที�มีการกาํหนดอตัราดอกเบี�ยใหม่ถึงก่อน) ไดด้งันี�  
 
 

 ลา้นบาท  
 งบการเงินรวม  

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559  

  
อตัราดอกเบี�ย 

 
อตัราดอกเบี�ยปรับขึ�นลงตามราคาตลาด 

 
ไม่มีอตัรา 

 อตัราดอกเบี�ยที�
แทจ้ริง 

 คงที� ภายใน 1 ปี ภายใน 2-5ปี ดอกเบี�ย รวม (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  - 19.5 - 4.9 24.4 0.1 – 0.375 
เงินลงทุนชั�วคราว - - - 254.0 254.0 - 
ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น        
- กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั - - - 291.2 291.2 - 
- กิจการอื�น - - - 434.8 434.8 - 
เงินฝากสถาบนัการเงิน 
ที�มีภาระคํ�าประกนั 

 
154.0 

 
- 

 
- 

 
- 

 
154.0 0.65 – 1.375 

หนี!สินทางการเงนิ       
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั�น
จากสถาบนัการเงิน - 1,207.8 - - 1,207.8 1.02 – 2.75 
เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น        
- กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั - - - 233.1 233.1 - 
- กิจการอื�น - - - 367.3 367.3 - 
หนี� สินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน - 1.3 2.1 - 3.4 1.18 – 6.95 

 

 ลา้นบาท  
 งบการเงินรวม  

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558  

  
อตัราดอกเบี�ย 

 
อตัราดอกเบี�ยปรับขึ�นลงตามราคาตลาด 

 
ไม่มีอตัรา 

 อตัราดอกเบี�ยที�
แทจ้ริง 

 คงที� ภายใน 1 ปี ภายใน 2-5ปี ดอกเบี�ย รวม (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  - 25.2 - 8.0 33.2 0.25 - 0.375 
เงินลงทุนชั�วคราว - - - 0.1 0.1 - 
ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น        
- กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั - - - 256.3 256.3 - 
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บริษทั เอเซีย เมทัล จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

สําหรับปีสิ!นสุดวันที# 31 ธันวาคม 2559 
 

 
 

 ลา้นบาท  
 งบการเงินรวม  

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558  

  
อตัราดอกเบี�ย 

 
อตัราดอกเบี�ยปรับขึ�นลงตามราคาตลาด 

 
ไม่มีอตัรา 

 อตัราดอกเบี�ยที�
แทจ้ริง 

 คงที� ภายใน 1 ปี ภายใน 2-5ปี ดอกเบี�ย รวม (ร้อยละต่อปี) 

- กิจการอื�น - - - 403.6 403.6 - 
เงินฝากสถาบนัการเงิน 
ที�มีภาระคํ�าประกนั 

 
152.0 

 
- 

 
- 

 
- 

 
152.0 1.00 - 1.55 

หนี!สินทางการเงนิ       
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั�น
จากสถาบนัการเงิน - 1,157.6 - - 1,157.6 1.05 - 3.14 
เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น        
- กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั - - - 193.2 193.2 - 
- กิจการอื�น - - - 83.4 83.4 - 
หนี� สินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน - 1.3 1.0 - 2.3 1.39 - 3.69 

 

 ลา้นบาท  
 งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559  

  
อตัราดอกเบี�ย 

 
อตัราดอกเบี�ยปรับขึ�นลงตามราคาตลาด 

 
ไม่มีอตัรา 

 อตัราดอกเบี�ยที�
แทจ้ริง 

 คงที� ภายใน 1 ปี ภายใน 2-5ปี ดอกเบี�ย รวม (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  - 8.3 - 4.6 12.9 0.1 - 0.375 
เงินลงทุนชั�วคราว - - - 254.0 254.0 - 
ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น        
- กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั - - - 350.0 350.0 - 
- กิจการอื�น - - - 307.2 307.2 - 
เงินฝากสถาบนัการเงิน 
ที�มีภาระคํ�าประกนั 

 
153.1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
153.1 0.65 – 1.375 

หนี!สินทางการเงนิ       
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั�น
จากสถาบนัการเงิน - 1,207.8 - - 1,207.8 1.02 – 2.75 
เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น        
- กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั - - - 85.8 85.8 - 
- กิจการอื�น - - - 322.5 322.5 - 
หนี� สินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน - 1.3 2.1 - 3.4 1.18 – 6.95 
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บริษทั เอเซีย เมทัล จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

สําหรับปีสิ!นสุดวันที# 31 ธันวาคม 2559 
 

 
 

 

 ลา้นบาท  
 งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558  

  
อตัราดอกเบี�ย 

 
อตัราดอกเบี�ยปรับขึ�นลงตามราคาตลาด 

 
ไม่มีอตัรา 

 อตัราดอกเบี�ยที�
แทจ้ริง 

 คงที� ภายใน 1 ปี ภายใน 2-5ปี ดอกเบี�ย รวม (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  - 10.4 - 8.0 18.4 0.25 - 0.375 
เงินลงทุนชั�วคราว - - - 0.1 0.1 - 
ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น        
- กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั - - - 341.1 341.1 - 
- กิจการอื�น - - - 351.2 351.2 - 
เงินฝากสถาบนัการเงิน 
ที�มีภาระคํ�าประกนั 

 
151.0 

 
- 

 
- 

 
- 

 
151.0 1.00 - 1.55 

หนี!สินทางการเงนิ       
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั�น
จากสถาบนัการเงิน - 1,157.6 - - 1,157.6 1.05 - 3.14 
เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น        
- กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั - - - 193.0 193.0 - 
- กิจการอื�น - - - 76.1 76.1 - 
หนี� สินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน - 1.3 1.0 - 2.3 1.39 - 3.69 

 

ค) ความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน  
 

บริษทัและบริษทัย่อยมีความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนเนื�องจากยอดซื�อบางส่วนเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ การซื�อและการ
นาํเขา้วตัถุดิบและสินคา้บางส่วนจะตอ้งจ่ายชาํระเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐและยโูร สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัมี
ยอดซื�อที�เป็นสกลุเงินตราต่างประเทศมีมูลค่าคิดเป็นเงินบาท 1,621 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2558 : 1,649 ลา้นบาท) บริษทัพิจารณา
ป้องกนัความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนโดยการซื�อสญัญาอตัราแลกเปลี�ยนล่วงหนา้ตามความเหมาะสม 
 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัมีหนี� สินที�เป็นเงินตราต่างประเทศจาํนวน 0.7 ลา้นเหรียญดอลลาร์สหรัฐและ 0.07 ลา้นเหรียญยโูร ซึ� ง
ไดท้าํสญัญาป้องกนัความเสี�ยงไวแ้ลว้ (31 ธนัวาคม 2558 : 4.9 ลา้นเหรียญดอลลาร์สหรัฐ และ 4.1 ลา้นเหรียญยโูร) (หมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอ้ 9) 

 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 บริษทัมีหนี� สินทางการเงินที�เป็นเงินตราต่างประเทศที�ไม่ไดท้าํการป้องกนัความเสี�ยงจาํนวน 3.8  
ลา้นเหรียญดอลลาร์สหรัฐและ 0.2 ลา้นเหรียญยโูร (31 ธนัวาคม 2558 จาํนวน 0.6 ลา้นเหรียญดอลลาร์สหรัฐและ 1.0 ลา้นเหรียญ 
ยโูร) 
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บริษทั เอเซีย เมทัล จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

สําหรับปีสิ!นสุดวันที# 31 ธันวาคม 2559 
 

 
 

ง) ความเสี�ยงดา้นการใหสิ้นเชื�อ 
 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีความเสี�ยงดา้นการใหสิ้นเชื�อที�เกี�ยวเนื�องกบัลูกคา้ อยา่งไรก็ตามเนื�องจาก บริษทัและบริษทัยอ่ยมีฐานของ
ลูกคา้ที�หลากหลายและมีจาํนวนมากราย ดงันั�นบริษทัและบริษทัยอ่ยจึงไม่คาดวา่จะไดรั้บความเสียหายอยา่งเป็นสาระสาํคญัจาก
การเก็บหนี�จากลูกหนี� เหล่านั�น บริษทัและบริษทัยอ่ยไดป้ระมาณค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ โดยอาศยัการประเมินผลของฝ่ายบริหาร
เกี�ยวกบัความสามารถในการจ่ายชาํระหนี�ของลูกหนี� ที�คงคา้งอยู ่ณ วนัสิ�นปี 
 

จ) มูลค่ายติุธรรม 
 

ราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงิน อนัไดแ้ก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี� การคา้และลูกหนี� อื�น 
เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น เงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้มืมีมูลค่าใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรม 
 

29. การบริหารจดัการทุน 
 

วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนที�สาํคญัของบริษทัและบริษทัยอ่ย คือ การจดัให้มีซึ� งโครงสร้างทางการเงินที�เหมาะสมและ
การดาํรงไวซึ้�งความสามารถในการดาํเนินธุรกิจอยา่งต่อเนื�อง 
 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีอตัราส่วนหนี� สินต่อทุนเท่ากบั 0.99:1 และ 0.95:1 ตามลาํดบั และบริษทั
มีอตัราส่วนหนี� สินต่อทุนเท่ากบั 0.85:1 และ 0.90:1 ตามลาํดบั 
 

30. ภาระผูกพนัและหนี!สินที#อาจเกดิขึ!น 
 

ก) ภาระผกูพนัตามรายจ่ายฝ่ายทุน 
 

- ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัมีภาระผูกพนัในการซื�อเครื�องจกัรและสัญญาก่อสร้างจาํนวน 0.5 ลา้นเหรียญดอลลาร์สหรัฐและ 
0.08 ลา้นบาท (วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 มีภาระผกูพนัในการซื�อเครื�องจกัรจาํนวน 0.5 ลา้นเหรียญดอลลาร์สหรัฐ) 
 

- ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีภาระผูกพนัเพื�อจ่ายพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์จาํนวน 0.1 ลา้นบาทและ 0.04 
ลา้นเหรียญดอลลาร์สหรัฐ (วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 จาํนวน 0.6 ลา้นบาท) 

 

ข) สญัญาเช่าและสญัญาบริการ 
 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษทัย่อยมีสัญญาเช่าและบริการอาคารสํานักงาน โดยมีภาระผูกพนัตามสัญญาที�จะตอ้งจ่าย 
ในอนาคต ดงันี�  
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บริษทั เอเซีย เมทัล จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

สําหรับปีสิ!นสุดวันที# 31 ธันวาคม 2559 
 

 
 

 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 

 2559  2558 
ไม่เกิน 1 ปี  1.2  1.2 
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 0.8  2.0 
รวม 2.0  3.2 

 

ค) ภาระผกูพนัตามเลตเตอร์ออฟเครดิต 
 

บริษทัมีภาระผูกพนัจากการเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต เพื�อสั�งซื�อสินคา้ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 จาํนวน 2.8 ลา้นเหรียญ
ดอลลาร์สหรัฐ และ 6.7 ลา้นเหรียญยโูร (วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 จาํนวน 5.5 ลา้นเหรียญดอลลาร์สหรัฐ และ 5.1 ลา้น
เหรียญยโูร) 

 

ง) หนงัสือคํ�าประกนัที�ออกโดยธนาคาร 
 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 และวนัที� 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีหนี� สินที�อาจเกิดขึ�นจากหนงัสือคํ�าประกนัที�ออก
โดยธนาคาร เพื�อคํ� าประกันการจ่ายชาํระค่าใช้ไฟฟ้า และระบบสาธารณูปโภคเป็นจาํนวน 7.8 ล้านบาท และ 7.8 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั (งบเฉพาะกิจการ : จาํนวน 6.9 ลา้นบาท และ 6.9 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 
 

31. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลาที#รายงาน 
 

1) การเขา้ลงทุนเพิ�มในบริษทัร่วม 
  

ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั� งที� 1/2560 เมื�อวนัที� 25 มกราคม 2560 มีมติอนุมติัให้บริษทัเขา้ลงทุนเพิ�มในบริษทั เต๋อหลง 
(ไทยแลนด)์ จาํกดั ซึ�งเป็นบริษทัร่วมที�บริษทัถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 20 โดยบริษทัจะเขา้ซื�อหุน้สามญัในบริษทั เต๋อหลง (ไทย
แลนด์) จาํกดั จากเต๋อหลง สตีล สิงคโปร์ โพรเจกต ์ไพรเวท ลิมิเต็ด จาํนวน 1 ลา้นหุ้น ในราคาหุ้นละ 70 บาท รวม 70 ลา้นบาท 
คิดเป็นสดัส่วนการถือหุน้เพิ�มขึ�นร้อยละ 10 ซึ�งเมื�อรวมกบัสัดส่วนที�ถือหุ้นอยูเ่ดิม รวมเป็นร้อยละ 30  โดยจ่ายชาํระงวดแรก ใน
วนัที� 26 มกราคม 2560 เป็นจาํนวนเงิน 14 ลา้นบาท และอีกจาํนวน 56 ลา้นบาท จ่ายชาํระในวนัที� 31 มกราคม 2560 

 

2) การเสนอจ่ายเงินปันผลของบริษทั 
 

ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัครั� งที� 2/2560  เมื�อวนัที� 27 กุมภาพนัธ์ 2560 คณะกรรมการมีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลในอตัรา
หุ้นละ 0.20 บาท เป็นจาํนวนเงินทั�งสิ�น 96 ลา้นบาท ทั�งนี� การเสนอจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากที�ประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั 

 



รายงานประจําปี 2559 117 

บริษทั เอเซีย เมทัล จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 

สําหรับปีสิ!นสุดวันที# 31 ธันวาคม 2559 
 

 
 

32. การจดัประเภทบญัชีใหม่ 
 

            รายการในงบการเงินของปี 2558 บางรายการไดจ้ดัประเภทใหม่ใหส้อดคลอ้งกบัรายการในงบการเงินของปี 2559 ดงันี�  
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม 
 ตามที�  จดัประเภท  ตามที� 
 รายงานเดิม  ใหม่  รายงานใหม่ 

งบแสดงฐานะการเงิน      

อสงัหาริมทรัพยเ์พิ�อการลงทุน 42,328  (42,328)  - 

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,083,906  42,328  1,126,234 


