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สารจากคณะกรรมการบริษัท
เรี ยน

ท่านผู้ถือหุ้น

ในปี 2556 ผลการดําเนินงานของบริ ษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) มีรายได้ รวม 5,422.89 ล้ านบาท ลดลงร้ อย
ละ 25.78 หรื อจํานวน 188.80 ล้ านบาท และมีกําไรสุทธิรวม 166.53 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 1.19 หรื อ 2.0 ล้ านบาท เมื่อ
เทียบกับผลประกอบการในปี 2555 ทังนี
้ ้จะเห็นได้ วา่ แม้ บริษัทมียอดรายได้ รวมลดลง แต่อตั รากําไรสุทธิของบริษัทเพิ่ม
ขี ้นจาก 2.23 ในปี 2555 เป็ น 3.03 ในปี 2556 สืบเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจของปี 2556 ค่อนข้ างทรงตัว และบริษัทมีการ
ขยายฐานลูกค้ าไปในทุกกลุม่ อุตสาหกรรม แม้ ปริมาณการจําหน่ายของบริษัทลดลง แต่ยงั คงรักษาอัตรากําไรได้ ดีและมี
แนวโน้ มเพิ่มขึ ้น อีกทังนโยบายของบริ
้
ษัท เรื่ องการพัฒนาบุคลากรและปรับปรุงประสิทธิภาพของสายการผลิตส่งผลให้
สามารถลดต้ นทุนและจัดการการบริหารงานได้ ดีขึ ้น
ั ้ ไม่วา่ จะเป็ นการพัฒนาบุคลากรและเครื่ องมือ
และในปี 2557 บริษัทยังคงมุง่ มัน่ ที่จะดําเนินธุรกิจตามที่ได้ ตงไว้
ต่างๆให้ มีประสิทธิภาพและดําเนินธุรกิจด้ วยการมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจไม่วา่ เป็ น คู่ค้า ลูกค้ า และ
สังคมรอบข้ างไม่วา่ จะเป็ นหน่วยงานราชการหรื อเอกชน เพื่อดํารงไว้ ซงึ่ การดูแลกิจการที่ดีแม้ วา่ สถานการณ์ทางการเมือง
ในปั จจุบนั ยงคงมีความไม่แน่นอน แต่ทางบริษัทมัน่ ใจว่าด้ วยการยึดหลักในจริยธรรมและจรรยาบรรณที่บริษัทดําเนินธุรกิจ
อยูจ่ ะสามารถฝ่ าฟั นอุปสรรคต่างไปได้ ซงึ่ จะเป็ นปี ที่ท้าทายฝ่ ายบริ หารของบริษัทอีกปี หนึง่
ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้ า พันธมิตรทางการค้ า สถาบันการเงินทังใน
้
ประเทศ และต่างประเทศ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้ องที่ได้ ให้ การสนับสนุนการดําเนิน
กิจกรรมของบริษัทด้ วยดีเสมอมา ขอขอบคุณผู้บริหาร และพนักงานทุกท่านที่ได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความรับผิดชอบ และด้ วย
ความร่วมมือร่วมใจที่จะพัฒนาศักยภาพขององค์กรในทุกด้ าน เพื่อสร้ างมูลค่าส่วนเพิ่มให้ กบั ผู้ถือหุ้น ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
และสังคมโดยรวม และขอให้ ทกุ ท่านเชื่อมัน่ ว่า บริษัทจะมุง่ มัน่ ดําเนินธุรกิจให้ บงั เกิดผลประโยชน์สงู สุด และพัฒนาองค์กร
ให้ มีความเจริญก้ าวหน้ าอย่างมัน่ คงต่อเนื่องตลอดไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวีระชัย สุธีรชัย)
ประธานกรรมการ
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
ในรอบปี บัญชี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้ ปฏิบตั ิงานอย่างเป็ นอิสระ และครบถ้ วนตามที่ได้ รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริ ษัท โดยได้ ประชุมร่วมกับผู้บริ หาร ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อร่วมเสนอข้ อมูล หารื อ
และแลกเปลี่ยนข้ อคิดเห็น ในวาระที่เกี่ยวข้ อง โดยคณะกรรมการตรวจสอบ มีฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็ นเครื่ องมือในการ
ปฏิบตั ิภารกิจตามกฎบัตรที่กําหนดไว้ โดยขึ ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทําให้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ อย่างเป็ นอิสระ โปร่งใส
ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทได้ อย่างถูกต้ องและไม่มีข้อจํากัดในการเข้ าถึงข้ อมูล โดยมีการจัด
ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้ วย จํานวน 4 ครัง้ ซึง่ สาระสําคัญในการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ สรุปได้ ดงั นี ้
รายงานทางการเงิน ได้ สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจําปี 2556 และหารื อร่วมกับผู้สอบ
บัญชี พร้ อมทังพิ
้ จารณาข้ อเสนอแนะด้ านระบบควบคุมภายใน ซึง่ เห็นว่ารายงานทางการเงินของบริ ษัทได้ จดั ทําขึ ้นอย่าง
ถูกต้ องเป็ นไปตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทัว่ ไป และมีการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเพียงพอ
รายการที่เกี่ยวโยงกัน
สอบทานและให้ ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่มีความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ เพื่อให้ แน่ใจว่าการตกลงเข้ าทํารายการมีความเป็ นธรรม และเพื่อประโยชน์สงู สุดต่อบริษัท ซึง่ บริษัทได้ ถือ
ปฏิบตั ิตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยถือความโปร่งใสและการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเพียงพอ
การกากับดูแลกิจการที่ดี ได้ ติดตามการสื่อสารเผยแพร่จรรยาบรรณของพนักงานบริษัท กาหนดให้ พนักงาน
บริษัทที่เกี่ยวข้ อง รายงานชื่อผู้ที่เกี่ยวโยงกัน, รายงานการถือครองหุ้นบริษัทประจําทุกไตรมาส ที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์หรื อรายการที่เกี่ยวโยงกันให้ คณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกครัง้ เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท
ในปี 2556 ไม่พบรายการที่ก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ผลการปฏิบัตงิ านของคณะกรรมการตรวจสอบ
นําเสนอรายงานผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ต่อคณะกรรมการบริษัททราบทุกครัง้ ที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยได้ เสนอความเห็น และให้
ข้ อเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การบริ หารงานของฝ่ ายบริ หาร ซึง่ ฝ่ ายบริหารได้ ดาเนินการปรับปรุงแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะ
อย่างเหมาะสม รวมทังพิ
้ จารณาผลการประเมินการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2556 โดยได้ รับการ
ประเมินจากคณะกรรมการบริษัท และนาผลการปฏิบตั ิงานนันมาพิ
้
จารณาปรับปรุงการปฏิบตั ิงาน
ผู้สอบบัญชี ประเมินความเป็ นอิสระของผู้สอบบัญชี และให้ ความเห็นต่อค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี เพื่อ
้ ้ สอบบัญชีจาก บริ ษัท บีพี
นําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมตั ิที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2557 ให้ แต่งตังผู
อาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี่ จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทสาหรับปี 2557 จากกิจกรรมต่าง ๆ ดังกล่าวข้ างต้ นตลอด
ปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นว่า คณะกรรมการตลอดจนผู้บริหารของบริษัทฯ ถือนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
เป็ นสาคัญ และยึดมัน่ ในจริยธรรมธุรกิจ โดยมีความมุง่ มัน่ ในการปฏิบตั ิหน้ าที่เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายของบริษัทอย่างมี
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คุณภาพเยี่ยงมืออาชีพ รวมทังพั
้ ฒนาระบบบริ หารความเสี่ยงที่สาคัญ ให้ เกิดประสิทธิผลสูงสุด และส่งเสริ มระบบควบคุม
ภายในที่มีประสิทธิผลและเหมาะสม เพียงพอ รวมทังการตรวจสอบภายในมี
้
ความเป็ นอิสระ และมีกระบวนการตรวจสอบที่
สอดคล้ องกับ มาตรฐานสากลการปฏิบตั ิงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน และมีการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบตั ิงาน
ตรวจสอบภายใน ให้ ดีขึ ้นอย่างต่อเนื่อง

พลตํารวจเอกจุมพล มัน่ หมาย
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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ผลการดําเนินโดยรวม
ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
งบการเงินโดยรวม
2554
2,899.32
1,034.87
4,168.87
2,540.43
2,577.06

2555
2,316.67
1,052.66
3,590.09
1,844.47
1,868.13

(ล้ านบาท)
2556
1,862.41
999.23
3,186.34
1,394.42
1,415.80

จํานวนหุ้นสามัญ
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

479.94
1,591.06
4,168.87

479.94
1,721.95
3,590.09

479.94
1,770.54
3,186.34

รายได้
ต้ นทุนขาย
กําไรขัน้ ต้ น
ค่ าใช้ จ่ายขาย
ค่ าใช้ จ่ายบริหาร
รายได้ อ่ นื
กําไรจากการดําเนินงาน
ดอกเบีย้ จ่ าย
ภาษีจ่าย
กําไรสุทธิ

6.571.50
6,136.77
434.73
82.68
52.57
11.55
230.10
65.91
34.26
110.33

7.306.69
6,892.60
414.08
91.91
66.26
13.57
289.10
68.62
51.93
168.53

5.422.89
4,986.23
436.65
79.00
82.34
22.66
247.98
35.98
45.64
166.53

รายการ
สินทรัพย์ หมุนเวียน
ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ รวม
รวมหนีส้ นิ หมุนเวียน
หนีส้ ินรวม

ล้ านบาท
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000

7,306.69

6,571.50

5,422.89
รายได ้

2554

ล้ านบาท
4,500

4,168.87

2555

2556

3,590.09

รายได้

3,186.34

3,500

ิ ทรัพย์
สน

2,500
1,500

2554

2555

2556

ล้ านบาท
250
200
150
100
50
0

110.33

168.53

166.53
กําไรสุทธ ิ

2554

2555
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บริ ษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน)

ข้ อมูลทั่วไปของบริษัท
บริ ษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ก่อตังเมื
้ ่อวันที่ 9 มีนาคม 2536 ด้ วยทุนจดทะเบียนและเรี ยก
ชําระแล้ วเริ่ มแรก จํานวน 30 ล้ านบาท โดยกลุ่มนายชูศกั ดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์ เพื่อประกอบธุรกิจเป็ นศูนย์บริ การเหล็กครบ
วงจร ได้ แก่ การจําหน่ายเหล็กม้ วน (Coiled) ทังชนิ
้ ดรี ดร้ อน (Hot-Rolled) และชนิดรี ดเย็น (Cold-Rolled) รวมทังรั้ บตัด
และจําหน่ายเหล็กแผ่น (Sheet) และเหล็กม้ วนสลิต (Slitting Coil) ตามขนาดที่ลกู ค้ ากําหนด และเป็ นผู้ผลิตและจําหน่าย
เหล็กรู ปพรรณ ได้ แก่ ท่อเหล็ก และเหล็กโครงสร้ างรู ปตัวซี ที่ใช้ ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียน 549.97 ล้ านบาท และเรี ยกชําระแล้ ว 479.93 ล้ านบาท และกลุ่มยงวงศ์ไพบูลย์ยงั คงเป็ นผู้บริ หาร
และเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้ อยละ 35.11 ของทุนชําระแล้ ว และกลุ่มคุณหญิงปั ทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ถือหุ้นในสัดส่วน
ร้ อยละ14.38 ของทุนชําระแล้ ว รวมทังกลุ
้ ม่ สุธีรชัย ถือหุ้นในสัดส่วน ร้ อยละ 21.24 ของทุนชําระแล้ ว
กลุม่ บริษัทประกอบด้ วยบริษัทย่อย 3 บริษัท คือ
1. บริษัท เอส ที ซี สตีล จํากัด ถือหุ้นโดยบริ ษัทร้ อยละ 99.99 ซึง่ ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายท่อเหล็กทังชนิ
้ ด
กลมและชนิดเหลี่ยม ที่มีเส้ นผ่าศูนย์กลาง 0.5 นิ ้ว (12 มิลลิเมตร) ถึง 1 นิ ้ว (25 มิลลิเมตร) โดยมีกําลังการ
ผลิตท่อเหล็กทุกชนิดรวม 6,000 ตันต่อปี
2. บริ ษัท เอเซียเมทัล แฟบบริ เคชัน่ จํากัด ถือหุ้นโดยบริ ษัทร้ อยละ 55.00 ซึ่งดําเนินธุรกิจให้ บริ การออกแบบ
ผลิตโครงสร้ างเหล็ก และรับเหมาก่อสร้ างโรงงาน
3. บริ ษัท สางสินค้ าผ่านแดนเวียงจันทน์ จํากัด ถือหุ้นโดยบริ ษัทร้ อยละ 40.00 ซึ่งดําเนินธุรกิจให้ บริ การ
คลังสินค้ า โดยบริษัทฯ ยังคงอยูใ่ นระหว่างการดําเนินการก่อสร้ าง ยังไม่เริ่มดําเนินธุรกิจ
บริ ษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) ได้ แบ่งผลิตภัณฑ์และบริ การออกตามลักษณะการประกอบธุรกิจเป็ น 2
ประเภท ดังนี ้
1. ศูนย์บริการเหล็ก
้ กแผ่นรี ดร้ อนชนิดม้ วน และเหล็ก
บริ ษัทให้ บริ การจัดหาผลิตภัณฑ์เหล็กในลักษณะศูนย์บริ การเหล็ก ทังเหล็
แผ่นรี ดเย็นชนิดม้ วน จําหน่ายให้ แก่ ผู้ค้าส่งเหล็ก และลูกค้ าที่เป็ นโรงงานเหล็กต่าง ๆ ซึง่ ลูกค้ าจะนําไปใช้ ในการแปรรูปเป็ น
ชิ ้นงานเหล็กต่าง ๆ ต่อไป รวมถึงการให้ บริ การรับตัดเหล็กตามขนาดต่าง ๆ ที่ลกู ค้ าต้ องการ และเป็ นตัวแทนจําหน่ายเหล็ก
ชนิดต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้ องการที่จะใช้ ในงานอุตสาหกรรม โดยเน้ นการบริการก่อน และหลังการขาย บริ ษัทมุ่งเน้ น
การสร้ างความพึงพอใจของลูกค้ าโดยคํานึงถึงคุณภาพของสินค้ าเป็ นอันดับแรก ซึง่ ในปี 2556 บริ ษัทมีรายได้ จากการจัดหา
ผลิตภัณฑ์เหล็ก คิดเป็ นร้ อยละ 29.75 ของรายได้ รวม
2. การแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก
บริ ษัทให้ บริ การตัดเหล็กเป็ นเหล็กม้ วนสลิต เหล็กแผ่น และแปรรู ปเหล็กรู ปพรรณ ได้ แก่ ท่อเหล็ก และเหล็ก
โครงสร้ างรูปตัวซี ซึง่ ในปี 2556 บริษัทมีรายได้ จากการแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก คิดเป็ นร้ อยละ 69.31 ของรายได้ รวม
กลุ่มบริ ษัทมีกําลังการผลิตและจําหน่ายเหล็กทุกประเภทในปั จจุบนั รวม 521,000 ตันต่อปี โดยแบ่งออกเป็ น
กําลังการผลิตของบริ ษัท เท่ากับ 515,000 ตันต่อปี และของบริ ษัทย่อย 6,000 ตันต่อปี ซึง่ ในส่วนของบริ ษัท แบ่งออกเป็ น
กําลังการผลิตเหล็กม้ วนสลิต 34,000 ตันต่อปี กําลังการผลิตเหล็กแผ่น 280,000 ตันต่อปี กําลังการผลิตท่อเหล็ก 111,000
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ตันต่อปี และกําลังการผลิตเหล็กโครงสร้ างรู ปตัวซี 90,000 ตันต่อปี โดยในปี 2556 บริ ษัทใช้ กําลังการผลิตรวมร้ อยละ
23.44 ของกําลังการผลิตรวม ส่วนกําลังการผลิตของบริ ษัทย่อย เป็ นกําลังการผลิตท่อเหล็กทังชนิ
้ ดกลมและชนิดเหลี่ยม
6,000 ตันต่อปี ซึง่ ในปี 2556 ใช้ กําลังการผลิตร้ อยละ 71.73 ของกําลังการผลิต
บริ ษัทจัดซื ้อเหล็กแผ่นรี ดร้ อนซึง่ เป็ นวัตถุดิบหลักในการผลิตจากผู้ผลิตเหล็กแผ่นรี ดร้ อนในประเทศ ได้ แก่ บริ ษัท
ในกลุ่ม บมจ.สหวิริยาสตีล อินดัสตรี ,บริ ษัทในกลุ่ม บมจ.จี สตีล และบมจ.จีเจสตีล โดยบริ ษัทจัดจําหน่ายสินค้ าให้ แก่
ลูกค้ าภายในประเทศทังหมด
้
ซึง่ ลูกค้ าของบริษัทสามารถแบ่งออกเป็ น 2 กลุม่ คือ กลุม่ ผู้ค้าส่งเหล็ก เป็ นกลุม่ ผู้ดําเนินธุรกิจ
ค้ าส่งเหล็กทังในเขตกรุ
้
งเทพและปริ มณฑล ซึง่ มูลค่าการจําหน่ายให้ แก่ลกู ค้ ากลุ่มนี ้คิดเป็ นร้ อยละ 40 ของรายได้ รวมของ
บริ ษั ท และกลุ่มผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่า งๆ เช่น อุตสาหกรรมเฟอร์ นิ เ จอร์ อุตสาหกรรมเครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า
อุตสาหกรรมยานยนต์ เป็ นต้ น ซึง่ มูลค่าการจําหน่ายให้ แก่ลกู ค้ ากลุ่มนี ้คิดเป็ นร้ อยละ 60 ของรายได้ รวมของบริ ษัท และ
บริษัทไม่มีการขายสินค้ าให้ ลกู ค้ ารายใดรายหนึง่ เกินร้ อยละ 13 ของรายได้ รวมของบริษัท
้
ดส่งสินค้ าที่ตรงต่อเวลา โดยสินค้ า
บริ ษัทเน้ นความสําคัญของคุณภาพของสินค้ าและการบริ การ รวมทังการจั
เหล็กโครงสร้ างรูปตัวซี และท่อเหล็ก ของบริ ษัทได้ รับเครื่ องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรมจากกระทรวงอุตสาหกรรม พร้ อม
กันนี ้บริ ษัทใช้ ระบบการบริ หารงานคุณภาพในการผลิต ISO 9001 : 2008 มาใช้ ในการบริ หารงาน เพื่อเป็ นการยืนยันต่อ
้
2556 บริ ษัทได้ รับการรับรองระบบ TS
ลูกค้ าถึงการให้ ความสําคัญในคุณภาพของสินค้ าและบริ การของบริ ษัททังในปี
16949 เพื่อรองรับการขยายฐานลูกค้ าในกลุ่มยานยนต์ นอกจากนีบ้ ริ ษัทยังได้ ดําเนินการก่อสร้ างอาคารสําหรับการ
ฝึ กอบรมพนักงานที่โรงงานแห่งที่ 2 (พนัสนิคม) เพื่อเป็ นการยกระดับมาตรฐานการผลิตและการบริ หารการจัดการของ
บริษัทในอนาคตอย่างยัง่ ยืน
ผลการดําเนินงานในปี ที่ผ่านมา บริ ษัทมีรายได้ จากการขายและการบริ การเท่ากับ 5,422.99 ล้ านบาท โดยมี
กําไรสุทธิเท่ากับ 166.53 ล้ านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษัทมีสินทรัพย์รวม เท่ากับ 3,186.34 ล้ านบาท หนี ้สิน
รวมเท่ากับ 1,415.80 ล้ านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 1,770.54 ล้ านบาท และบริ ษัทมีทนุ จดทะเบียน 549.97 ล้ าน
บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจํานวน 549.97 ล้ านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท และมีทนุ จดทะเบียนที่เรี ยกชําระแล้ ว
479.93 ล้ านบาท
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ปั จจัยความเสี่ยง
1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
 ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาวัตถุดบิ
ในปี 2556 บริ ษัทมีรายได้ จากการจําหน่ายเหล็กแผ่นรี ดร้ อนชนิดม้ วน และเหล็กแปรรู ปที่เป็ นผลิตภัณฑ์จากเหล็กแผ่น
รี ดร้ อนชนิดม้ วน คิดเป็ นร้ อยละ 71.77 ของรายได้ รวมของบริ ษัท ซึง่ ผลิตภัณฑ์เหล็กที่จําหน่ายนัน้ มูลค่าของวัตถุเหล็กคิดเป็ นร้ อยละ
95 ของต้ นทุนขาย ซึง่ มีการเปลี่ยนแปลงของราคาตามภาวะราคาตลาดโลก ตามอุปสงค์และอุปทานของผู้ผลิต และผู้ใช้ เหล็กทัว่ โลก
และปั จจัยอื่ นๆ ที่มีผลกระทบต่อราคา เช่น อัตราแลกเปลี่ยน อัตราภาษี นําเข้ า ซึ่งรวมทัง้ การกํ าหนดค่าธรรมเนี ยมพิเศษ
(Surcharge) เป็ นต้ น ทําให้ ต้นทุนของวัตถุดิบของบริ ษัทมีความผันผวนตามภาวะของราคาเหล็กในประเทศและทัว่ โลกตลอดเวลา
ซึง่ บริ ษัทอาจเกิดความเสี่ยงหากบริ ษัทไม่สามารถปรับราคาขายสินค้ าตามต้ นทุนที่เปลี่ยนแปลงได้
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทมีการติดตามความเคลื่อนไหวของราคาวัตถุดิบอย่างใกล้ ชิด เพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการบริ หาร
จัดการสัง่ ซื ้อวัตถุดิบให้ สอดคล้ องกับปริ มาณความต้ องการของสินค้ าจากลูกค้ าของบริ ษัท รวมถึงการกําหนดราคาขายสินค้ าของ
บริ ษัทนัน้ บริ ษัทจะพิจารณาต้ นทุนขายควบคู่กับราคาตลาดในขณะนัน้ โดยหากราคาวัตถุดิบมีแนวโน้ มปรั บขึน้ บริ ษัทจะเพิ่ม
ปริ มาณการสัง่ ซื ้อวัตถุดิบ และบริ ษัทจะใช้ นโยบายต้ นทุนบวกกําไร คือ การนําต้ นทุนวัตถุดิบ รวมค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นรวมกับ
กําไร มากําหนดราคาขาย ทําให้ บริ ษัทสามารถรักษาส่วนต่างของกําไรได้ เนื่องจากบริ ษัทจะทําการปรับราคาขายสินค้ าเป็ นระยะ ๆ
ตามราคาวัตถุดิบที่มีการปรั บราคา และหากราคาวัตถุดิบมีแนวโน้ มปรั บลง บริ ษัทลดปริ มาณการสั่งซือ้ วัตถุดิบ และจะเร่ งการ
จําหน่ายวัตถุดิบและสินค้ าสําเร็ จรูปให้ เร็ วขึ ้น เพื่อเป็ นการระบายสินค้ าคงเหลือให้ เร็ วที่สดุ ซึ่งจากการติดตามความเคลื่อนไหวของ
ราคาวัตถุดิบและนโยบายการกําหนดราคาขายดังกล่าว ทําให้ การเปลี่ยนแปลงด้ านราคาวัตถุดิบไม่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงาน
ของบริ ษัทอย่างมีนยั สําคัญ

2. ความเสี่ยงด้ านการบริหาร การจัดการ
 ความเสี่ยงจากการให้ เครดิตลูกค้ า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษัทมีลกู หนี ้คงค้ าง 539.36 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราร้ อยละ 9.94 ของรายได้ รวมของบริ ษัท
ในปี 2556 มีระยะเวลาในการเก็บหนี ้เฉลี่ยที่ 46.73 วัน ลูกหนี ้ที่มยี อดค้ างชําระโดยยังไม่ถึงกําหนดชําระจํานวน 378.79 ล้ านบาท
ค้ างชําระไม่เกิน 90 วันจํานวน 129.68 ล้ านบาท รวมเป็ น 508.47 ล้ านบาทคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 94.41 ของยอดลูกหนี ้สุทธิ บริ ษัท
อาจเกิดความเสี่ยงจากการที่ลกู ค้ าไม่สามารถชําระค่าสินค้ าตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้ ได้ หรื อชําระเงินล่าช้ ากว่าระยะเวลาทีต่ กลงไว้ ซึง่
อาจทําให้ บริ ษัทฯ ประสบปั ญหาสภาพคล่อง หรื อเกิดความสูญเสียทางการเงิน
อย่างไรก็ตามบริ ษัทฯ มีข้อปฏิบตั ิในการพิจารณาให้ เครดิตแก่ลกู ค้ า กล่าวคือ พิจารณาจากประวัติลกู ค้ า การจ่ายชําระ
หนี ้ และการจํากัดวงเงินการให้ เครดิต อีกทังบริ
้ ษัทยังมีกลุม่ ฐานลูกค้ าที่หลากหลายและมีจํานวนมากราย โดยบริ ษัทฯ มิได้ ให้ เครดิต
และวงเงินกับลูกค้ ารายใด หรื อกลุม่ ใดเป็ นกรณีพิเศษทังสิ
้ ้น ทังนี
้ ้เพื่อเป็ นการป้องกันความเสี่ยงใด ๆ ที่ อาจเกิดขึ ้น นอกจากนี ้ยังตัง้
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บัญชีสํารองเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญไว้ สาํ หรับลูกหนี ้ที่ค้างชําระนานและในปี ที่ผ่านมา บริ ษัทไม่มีการการตังค่
้ าเผื่อหนี ้สูญเพิ่มเองจากไม่
มีลกู หนี ้รายได้ ค้างชําระเป็ นระยะเวลานานๆเพิ่มเติม แต่มีการรับชําระจากลูกหนี ้ที่ค้างชําระเป็ นเวลานานกลับมาได้ จํานวน 10.22
ล้ านบาท

 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบีย้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษัทมีหนี ้สินระยะสันค้
้ างชําระทังสิ
้ ้น 1,394.42 ล้ านบาท และเป็ นหนี ้ที่เกิดจากการกู้ยืม
จากสถาบันการเงินเป็ นจํานวน 1,234.29 ล้ านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นเงินกู้ระยะสันในรู
้ ปแบบของตัว๋ สัญญาใช้ เงิน มีอตั ราดอกเบี ้ย
ตังแต่
้ ร้อยละ 1.70 ถึงร้ อยละ 4.35 ต่อปี และมีกําหนดชําระ ระหว่าง 1-6 เดือน เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนสําหรับการสัง่ ซื ้อสินค้ า
จากโรงงานผู้ผลิตเหล็ก และหากอัตราดอกเบี ้ยในประเทศมีปรับเพิ่มขึน้ จะทําให้ ต้นทุนค่าใช้ จ่ายด้ านดอกเบี ้ยของบริ ษัทสูงขึน้
อาจจะส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของบริ ษัทได้
ในปี ที่ผ่านมา บริ ษัทมีต้นทุนทางการเงิน(ดอกเบี ้ย)อยู่ที่ 35.98 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 0.66 ของรายได้ จากการขาย
และบริ การ มีอตั ราส่วนความสามารถในการชําระดอกเบี ้ย 6.89 ซึง่ เป็ นอัตราที่เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อนเนื่องจากมีการบริ หารจัดการใน
เรื่ องของสินค้ าคงคลังและสัดส่วนการขายรวมทังจั
้ ดการเรื่ องภาระหนี ้สินได้ ดีขึ ้น โดยกลุ่มบริ ษัทเชื่อว่าหากเกิดความผันผวนของ
อัตราดอกเบี ้ยในตลาดในอนาคตจะไม่สง่ ผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญ ต่อผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของกิจการ
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
้
ในปี 2556 บริ ษัทมีมลู ค่าการสัง่ ซื ้อสินค้ าจากต่างประเทศคิดมูลค่าประมาณร้ อยละ 76.19 ของมูลค่าที่สงั่ ซื ้อทังหมด
โดยเป็ นการสัง่ ซื ้อในเงินสกุลดอลลาร์ สหรัฐ จึงทําให้ บริ ษัทมีความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ทีผ่ ่านมาบริ ษัทได้ ใช้
ตราสารอนุพนั ธ์เพื่อลดความไม่แน่นอนของกระแสเงินสดในอนาคตที่เกิดจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ โดยใช้ กลยุทธ์ในการป้องกันความเสี่ยงคือ การทําสัญญาซื ้อขายอัตราแลกเปลีย่ นไว้ ลว่ งหน้ าตามความเหมาะสม ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีสญ
ั ญาคงค้ าง จํานวน 8.06 ล้ านเหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐ และมีหนี ้สินที่ยงั ไม่ได้ ป้องกันความเสียงจํานวน
9.68 ล้ านเหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐโดยทางบริ ษัทจะดําเนินการป้องกันความเสี่ยงในช่วงเวลาที่เหมาะสมโดยให้ มีผลกระทบกับงบ
การเงินน้ อยที่สดุ
ในอนาคต บริ ษัทคาดว่าจะยังคงต้ องสัง่ ซื ้อสินค้ าจากต่างประเทศต่อไป ดังนัน้ บริ ษัทจะยังคงรักษานโยบายลด
ผลกระทบจากความเสี่ยงในอัตราแลกเปลีย่ น
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ประวัตคิ วามเป็ นมา
บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ก่อตังเมื
้ ่อวันที่ 9 มีนาคม 2536 ด้ วยทุนจดทะเบียนและเรี ยก
ชําระแล้ วเริ่มแรก จํานวน 30 ล้ านบาท โดยมีวตั ถุประสงค์การจัดตังเพื
้ ่อประกอบธุรกิจเป็ นศูนย์บริ การเหล็ก คือ การนํา
เหล็กม้ วนขนาดใหญ่มาตัดเป็ นแผ่นหรื อม้ วนตามขนาดที่ลกู ค้ าต้ องการ
รวมทังผลิ
้ ตและจําหน่ายเหล็กรูปพรรณที่ใช้ ใน
อุตสาหกรรมต่างๆ ได้ แก่ ท่อเหล็ก และเหล็กรูปตัวซี
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญของบริ ษัท
ปี 2536 บริษัทประกอบกิจการศูนย์จําหน่ายเหล็กในลักษณะซื ้อมาและขายไป
ปี 2547 บริ ษัทได้ แปรสภาพเป็ นบริ ษัทมหาชนจํากัด และเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 150 ล้ านบาทเป็ น 200 ล้ านบาท และ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (PAR) จากราคาหุ้นละ 100 บาท เป็ นราคาหุ้นละ 1 บาท โดยกําหนดให้ มีการเสนอ
ขายหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่แก่ประชาชน จํานวน 50 ล้ านหุ้น
ปี 2548 บริ ษัทได้ เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 200 ล้ านบาท เป็ น 400 ล้ านบาท เพื่อเสนอขายแก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมในราคา 1
บาท เพื่อรองรับความเจริญเติบโตของบริษัท
ปี 2550 บริ ษัทได้ เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 400 ล้ านบาท เป็ น 550 ล้ านบาท เพื่อเสนอขายแก่ประชาชนทัว่ ไปและผู้ถือหุ้น
เดิม และเพื่อรองรับการแปลงสภาพของใบสําคัญแสดงสิทธิ
ปี 2551 บริษัทขยายกลุม่ ลูกค้ าและผลิตภัณฑ์เหล็กเพิ่มขึ ้น เช่น ในกลุม่ อุตสาหกรรมยานยนต์ และกลุม่ เครื่ องใช้ ไฟฟ้า
ปี 2553 บริ ษัทได้ ปรับปรุ งมาตรฐานการผลิตเพิ่มขึน้ โดยเป็ นศูนย์บริ การเหล็กที่สามารถรองรับการผลิตเหล็กในกลุ่ม
อุตสาหกรรมยานยนต์ และกลุม่ อุตสาหกรรมเครื่ องใช้ ไฟฟ้า
บริษัทได้ รับรางวัล BEST VENDOR AWORD จากบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิค จํากัด
ปี 2554 บริ ษัทได้ เปิ ดดําเนินการเป็ นศูนย์บริ การเหล็กที่สามารถรองรับการผลิตเหล็กในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ และกลุ่ม
อุตสาหกรรมเครื่ องใช้ ไฟฟ้า ณ โรงงานแห่งที่ 2 (พนัสนิคม) และสามารถเพิ่มกลุ่มลูกค้ าในอุตสาหกรรมยานยนต์และ
เครื่ องใช้ ไฟฟ้าเพิ่มขึ ้น
ปี 2555 บริ ษัทได้ รับการรับรองระบบการบริ หารงานมาตรฐาน TS 16949 เพื่อรองรับกลุม่ ลูกค้ าอุตสาหกรรมยานยนต์

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท
โครงสร้ างกลุม่ บริ ษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน)
ทุนจดทะเบียน 549.97 ล้ านบาท เรี ยกชําระแล้ ว 479.93 ล้ านบาท
99.99%

55.00%

40.00%

บริษัท เอเชียเมทัล แฟบบริเคชั่น จํากัด
บริษัท สางสินค้ าผ่ านแดนเวียงจันทน์ จํากัด
บริษัท เอส ที ซี สตีล จํากัด
ทุนจดทะเบียนเรี ยกชําระแล้ ว 20 ล้ านบาท ทุนจดทะเบียนเรี ยกชําระแล้ ว 10 ล้ านบาท ทุนจดทะเบียนเรี ยกชําระแล้ ว 5 แสนดอลลาร์ สหรัฐฯ
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บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจเป็ นศูนย์บริ การเหล็กครบวงจร ได้ แก่ การจําหน่ายเหล็กม้ วน (Coil) ทังชนิ
้ ดรี ดร้ อน (Hot-Rolled)
และชนิดรี ดเย็น (Cold-Rolled) เหล็กเคลือบสังกะสี (GI) เหล็กเคลือบอลูซิงค์(GL) เหล็กเคลือบสี และเป็ นผู้แปรรูป
ผลิตภัณฑ์เหล็ก ได้ แก่ เหล็กแผ่น (Sheet) เหล็กม้ วนสลิต (Slitting Coil) ท่อเหล็กที่มีเส้ นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ ้ว (25 มิลลิเมตร)
ถึง 4 นิ ้ว (100 มิลลิเมตร) เหล็กโครงสร้ างรูปตัวซี รวมทังบริ
้ การจัดส่งสินค้ าให้ แก่ลกู ค้ า โดยมีกําลังผลิตติดตัง้ จํานวน
521,000 ตันต่อปี ซึง่ แบ่งกําลังผลิตเป็ น เหล็กแผ่น 280,000 ตันต่อปี เหล็กม้ วนสลิต 34,000 ตันต่อปี ท่อเหล็ก 111,000
ตันต่อปี และเหล็กรูปตัวซี 90,000 ตันต่อปี
บริษัท เอส ที ซี สตีล จํากัด
ประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายท่อเหล็กทังชนิ
้ ดกลมและชนิดเหลี่ยม ที่มีเส้ นผ่าศูนย์กลาง 0.5 นิ ้ว (12
มิลลิเมตร) ถึง 1 นิ ้ว (25 มิลลิเมตร) โดยมีกําลังผลิตติดตังท่
้ อเหล็กทุกชนิดรวม 6,000 ตันต่อปี
บริษัท เอเซียเมทัล แฟบบริเคชั่น จํากัด
ประกอบธุรกิจให้ บริการออกแบบผลิตโครงสร้ างเหล็ก และรับเหมาก่อสร้ าง โดยทีมงานบริษัท เอเซียเมทัล
แฟบบริเคชัน่ จํากัด สร้ างผลงานที่มีคณ
ุ ภาพได้ มาตรฐาน
บริษัท สางสินค้ าผ่ านแดนเวียงจันทน์ จํากัด
ประกอบธุรกิจให้ บริการคลังสินค้ า
โครงสร้ างรายได้ ของบริษัท
โครงสร้ างรายได้ ของบริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย ดังนี ้
มูลค่าการจําหน่าย

2554
ล้ านบาท
สัดส่วน

 ศูนย์บริ การเหล็ก
1. บริ การจัดหาผลิตภัณฑ์เหล็ก
2. บริ การรับตัดเหล็ก
รวมรายได้ ศนู ย์บริ การเหล็ก
 การแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก
1. เหล็กแผ่น
2. เหล็กม้ วนสลิต
3. ท่อเหล็ก
4. เหล็กโครงสร้ างรูปตัวซี
รวมรายได้ การแปรรูป
 อื่น ๆ*
รวมมูลค่าการจําหน่ายทั ้งหมด

หมายเหตุ :

2555
ล้ านบาท
สัดส่วน

2556
ล้ านบาท
สัดส่วน

2,977.50
0
2,977.50

45.31
0
45.31

3,238.88
0
3,238.88

44.33
0
44.33

1,613.44
0
1,613.44

29.75
0
29.75

1,070.76
432.12
1,362.22
686.67
3,551.77
42.23
6,571.50

16.29
6.58
20.73
10.45
54.05
0.64
100.00

1,126.74
408.46
1,752.23
732.95
4,020.38
47.43
7,309.69

15.42
5.59
23.98
10.03
55.02
0.66
100.00

889.36
368.52
2,017.77
482.96
3,758.61
50.94
5,422.99

16.40
6.80
37.21
8.91
69.31
0.94
100.00

* รายได้ อื่น ๆ ได้ แก่ การจําหน่ายเศษเหล็กที่เกิดจากกระบวนการผลิต
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เป้าหมายในการดําเนินธุรกิจของบริษัท
บริ ษั ท กํ า หนดเป้ าหมายที่ จ ะเป็ นผู้ผ ลิ ต ท่ อ เหล็ก ที่ มี คุณ ภาพ เนื่ อ งจากบริ ษั ท เล็ง เห็น ถึ ง ความสํ า คัญ ของ
อุตสาหกรรมท่อเหล็กซึ่งมีการเติบโตในอัตราที่สูงมากในปั จจุบันและอนาคต จากการเติบโตของอุตสาหกรรมก่อสร้ าง
อุตสาหกรรมเฟอร์ นิเจอร์ อุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมเครื่ องใช้ ไฟฟ้า
นอกจากการเป็ นผู้ผลิตท่อเหล็กที่มีคณ
ุ ภาพแล้ ว บริ ษัทยังมุ่งเน้ นที่จะเป็ นศูนย์บริ การเหล็กครบวงจร กล่าวคือ
การที่บริ ษัทสามารถให้ บริ การผลิตเหล็กรู ปพรรณต่างๆ ได้ ตามขนาดที่ลกู ค้ ากําหนด ได้ แก่ เหล็กแผ่น เหล็กม้ วน ทําให้
ลูกค้ าได้ รับความสะดวกในการซื ้อสินค้ าจากการที่ลกู ค้ าสามารถกําหนดให้ บริ ษัทผลิตสินค้ าตามขนาดที่ต้องการใช้ โดยมี
การปรับปรุงพัฒนามาตรฐานของบริ ษัทอยู่ตลอดเวลา ทังในด้
้ านความรู้ ความสามารถของบุคลากรและเครื่ องจักรที่ใช้ ใน
การผลิต
รวมถึงบริษัทยังมีนโยบายพัฒนาคุณภาพ ความน่าเชื่อถือในผลิตภัณฑ์ การบริการของบริษัท รวมทังคํ
้ านึงถึง
สภาวะแวดล้ อมทังภายในและภายนอกของบริ
้
ษัท โดยการนําระบบการบริหารงานคุณภาพในการผลิต ISO 9001:2000
เข้ ามาใช้ ในการบริหารงาน ซึง่ ปั จจุบนั มีการปรับมาตรฐานไปสู่ TS 16949 เพื่อขยายกลุม่ ลูกค้ าไปยังอุตสาหกรรมยานยนต์
และสร้ างความมัน่ ใจให้ แก่ลกู ค้ าว่า สินค้ าที่ซื ้อไปจากบริษัทเป็ นสินค้ าที่ได้ มาตรฐานและบริษัทมีการพัฒนาคุณภาพและ
เพิ่มศักยภาพให้ กบั พนักงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง
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การประกอบธุรกิจแต่ ละสายผลิตภัณฑ์
ลักษณะผลิตภัณฑ์ และบริการ
บริษัทแบ่งลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทและบริษัทย่อยออกเป็ น 2 ประเภท ดังนี ้
1) การจัดหาผลิตภัณฑ์ เหล็ก
บริ ษัทให้ บริ การจัดหาผลิตภัณฑ์เหล็กในลักษณะศูนย์บริ การเหล็ก ทังเหล็
้ กแผ่นรี ดร้ อนชนิดม้ วนและเหล็กแผ่น
รี ดเย็นชนิดม้ วน เหล็กเคลือบสังกะสี เหล็กเคลือบสี ทังในประเทศและต่
้
างประเทศ เพื่อจําหน่ายให้ แก่ ผู้ค้าส่งเหล็ก และ
ลูกค้ าที่เป็ นโรงงานอุตสาหกรรมเหล็กต่างๆ ซึ่งลูกค้ าจะนําไปใช้ ในการแปรรู ปเป็ นชิ ้นงานเหล็กต่าง ๆ ต่อไป รวมถึงการ
ให้ บริการรับตัดเหล็กตามขนาดต่าง ๆ ที่ลกู ค้ าต้ องการ
ส่วนการซื ้อสินค้ าจากต่างประเทศในปี 2556 มีการนําเข้ าสินค้ าจากประเทศเกาหลี จีน และเวียดนามซึง่ เป็ น
ผลิตภัณฑ์เหล็กรี ดร้ อน เหล็กรี ดเย็น เหล็กเคลือบ และเหล็กเคลือบสีเพื่อจําหน่ายให้ กบั กลุม่ ลูกค้ าในอุตสาหกรรม
้
ษัท
เครื่ องใช้ ไฟฟ้า,อุตสาหกรรมก่อสร้ าง และอุตสาหกรรมยานยนต์ประมาณร้ อยละ 76.19 ของยอดการซื ้อทังหมดของบริ
2) การแปรรู ปผลิตภัณฑ์ เหล็ก
2.1

เหล็กม้ วนสลิต (Slitting Coil)

บริ ษัทให้ บริ การตัดเหล็กเป็ นเหล็กม้ วนสลิต ซึ่งเป็ นการนําเหล็กม้ วน (Coil) มาตัดเป็ นแถบเล็กตามความกว้ างที่ลกู ค้ า
กําหนดและม้ วนกลับเพื่อจําหน่าย โดยบริ ษัทมีเครื่ องจักรสําหรับการตัดเหล็กเป็ นเหล็กม้ วนสลิต (Slitting Coil) โดยบริ ษัทมีกําลังการ
ผลิตติดตังเท่
้ ากับ 241,000 ตันต่อปี โดยแบ่งเป็ นการผลิตเพื่อเป็ นวัตถุดิบสําหรับรองรับ การผลิตเป็ นท่อเหล็กและผลิตภัณฑ์โครงสร้ าง
รูปตัวซี จํานวน 207,000 ตันต่อปี และการผลิตเพื่อขายจํานวน 34,000 ตันต่อปี ซึง่ ในปี 2556 บริ ษัทใช้ กําลังการผลิตเท่ากับร้ อยละ
49.67 ของกําลังการผลิตติดตัง้

2.2 การผลิตเหล็กแผ่น (Cutting Sheet)
บริ ษัทให้ บริ การตัดเหล็กแผ่น ซึ่งเป็ นการนําเหล็กม้ วน นํามาตัดเป็ นเหล็กแผ่นตามความกว้ างและความยาวที่ลกู ค้ า
กํ าหนด บริ ษัทสามารถตัดเหล็กตามความกว้ างได้ ตัง้ แต่ 600 ถึง 1,500 มิลลิเมตร และตามความยาวตัง้ แต่ 300 ถึง 6,100
้ ากับ 280,000 ตันต่อปี
มิลลิเมตร โดยบริ ษัทมีเครื่ องจักรสําหรับการตัดเหล็กแผ่น (Cutting Sheet) ซึง่ บริ ษัทมีกําลังการผลิตติดตังเท่
ซึง่ ในปี 2556 บริ ษัทใช้ กําลังการผลิตเท่ากับร้ อยละ 12.85 ของกําลังการผลิตติดตัง้ เนื่องจากในปี 2556 มีการเพิ่มกําลังการผลิต
เพื่อรองรับความเติบโตในอนาคต และเริ่ มดําเนินการในช่วงปลายปี ทําให้ ยงั ใช้ กําลังการผลิตได้ ไม่เต็มที่

2.3 ผลิตภัณฑ์ท่อเหล็ก (Steel Pipe)
บริ ษัทผลิตและจําหน่ายท่อเหล็กสําหรับใช้ ในอุตสาหกรรมต่างๆ ปั จจุบนั บริ ษัทมีเครื่ องจักรสําหรับการผลิตท่อเหล็ก
ซึง่ สามารถผลิตท่อเหล็กได้ ตงแต่
ั ้ เส้ นผ่าศูนย์กลาง 12 มิลลิเมตรถึง 100 มิลลิเมตร โดยวิธีการนําเหล็กแผ่นรี ดร้ อนชนิดม้ วนที่ตดั
ตามความกว้ างที่กําหนดมาทําการขึ ้นรู ปและเชื่อมเหล็กแผ่นด้ วยคลื่นความถี่สงู ซึ่งเป็ นเครื่ องจักรที่ทนั สมัยและมีประสิทธิภาพใน
การผลิต ทําให้ ทอ่ เหล็กของบริ ษัทมีคณ
ุ ภาพและเป็ นที่ยอมรับของลูกค้ า โดยบริ ษัทมีกําลังการผลิตติดตัง้ เท่ากับ 117,000 ตันต่อปี
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ซึง่ ในปี 2556 บริ ษัทใช้ กําลังการผลิตเท่ากับร้ อยละ 71.73 ของกําลังการผลิตติดตัง้ ท่อเหล็กของบริ ษัทที่ผลิตมีรูปแบบทังทรงกลม
้
สี่เหลี่ยมจัตรุ ัส และสี่เหลี่ยมผืนผ้ า ซึง่ บริ ษัทสามารถผลิตได้ ตามความกว้ างและความยาวที่ลกู ค้ ากําหนด

2.4 ผลิตภัณฑ์เหล็กโครงสร้ างรูปตัวซี
บริ ษัทผลิตและจําหน่ายเหล็กโครงสร้ างรูปตัวซี โดยการนําเหล็กม้ วนสลิต (Slitting Coil) ที่ตดั ตามขนาดมาขึ ้นรูปใน
ลักษณะรูปตัวซี ซึง่ จะนําไปใช้ ในอุตสาหกรรมก่อสร้ างเพือ่ ใช้ เป็ นโครงสร้ างหลังคา บริ ษัทฯมีเครื่ องจักรสําหรับการผลิตเหล็ก
โครงสร้ างรูปตัวซีตงแต่
ั ้ ขนาด 3 นิ ้วจนถึงขนาด 6 นิ ้ว โดยมีกําลังการผลิตติดตัง้ เท่ากับ 90,000 ตันต่อปี ซึง่ ในปี 2556 บริษัทใช้ กําลัง
การผลิตเท่ากับร้ อยละ 23.44 ของกําลังการผลิตติดตัง้

ในปี 2555 บริ ษัทจัดจําหน่ายสินค้ าให้ แก่ลกู ค้ าภายในประเทศ ร้ อยละ 99.24 ของรายได้ จากการจําหน่ายและ
บริ การ และจําหน่ายสินค้ าให้ แก่ลกู ค้ าในต่างประเทศ ซึง่ เป็ นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ร้ อยละ0.76 ของรายได้
จากการจําหน่ายและบริการ
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ทรัพย์ สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
ทรั พย์ สนิ ถาวรหลักที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีทรัพย์สนิ ถาวรหลักที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ ดังนี ้
ประเภท/ลักษณะทรัพย์สนิ
1. ที่ดิน
-เนื ้อที่ 16 ไร่ 3 งาน 5 ตารางวา
ที่ตงั ้ : เลขที่ 55, 55/1 หมู่ 2 ซอยวัดหนามแดง ถนนศรี
นคริ นทร์ ตําบลบางแก้ ว อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
-เนื ้อที่ 100 ไร่ 85 ตารางวา*
ที่ตงั ้ เลขที่ 90/1 หมู่ที่ 10 ตําบลสระสี่เหลี่ยม อําเภอพนัส
นิคม จังหวัดชลบุรี
-เนื ้อที่ 80 ไร่ 28 ตารางวา**
ที่ตงั ้ เลขที่ 90/1 หมู่ที่ 10 ตําบลสระสี่เหลี่ยม อําเภอพนัส
นิคม จังหวัดชลบุรี
-เนื ้อที่ 17 ไร่ 34 ตารางวา
ที่ตงั ้ เลขที่ 90/1 หมู่ที่ 10 ตําบลสระสี่เหลี่ยม อําเภอพนัส
นิคม จังหวัดชลบุรี
-เนื ้อที่ 3 ไร่ 82 ตารางวา
ที่ตงั ้ : เลขที่ 6/10 หมู่ 1 ซอยวัดหนามแดง ถนนศรี นคริ นทร์
ตําบลบางแก้ ว อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
2. อาคารโรงงาน 3 แห่ง
-อาคารโรงงานของบริ ษัท
ที่ตงั ้ : เลขที่ 55, 55/1 หมู่ 2 ซอยวัดหนามแดง ถนนศรี
นคริ นทร์ ตําบลบางแก้ ว อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
-อาคารโรงงานชลบุรีของบริ ษัท* *
ที่ตงั ้ เลขที่ 90/1 หมู่ที่ 10 ตําบลสระสี่เหลี่ยม อําเภอพนัส
นิคม จังหวัดชลบุรี
-อาคารโรงงานของบริ ษัทย่อย
ที่ตงั ้ : เลขที่ 6/10 หมู่ 1 ซอยวัดหนามแดง ถนนศรี นคริ นทร์
ตําบลบางแก้ ว อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
3. เครื่ องจักรและอุปกรณ์
4. เครื่ องจักร
5. เครื่ องจักร
6. ยานพาหนะ
7. เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้ สํานักงาน
8. เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้ สํานักงาน
รวม

หน่วย : ล้ านบาท
ภาระผูกพัน

ลักษณะกรรมสิทธิ์

มูลค่าตามบัญชี

บริ ษัทเป็ นเจ้ าของ

112.71

(1).จดจํานองวงเงิน 400 ล้ านบาท

บริ ษัทเป็ นเจ้ าของ

44.44

(2).จดจํานองวงเงิน 600 ล้ านบาท

บริ ษัทเป็ นเจ้ าของ

2.11

ไม่มี

บริ ษัทเป็ นเจ้ าของ

6.18

ไม่มี

เป็ นของบริ ษัท STC

21.38

(3).จดจํานองวงเงิน 250 ล้ านบาท

บริ ษัทเป็ นเจ้ าของ

89.10

(1).จดจํานองวงเงิน 400 ล้ านบาท

บริ ษัทเป็ นเจ้ าของ

206.86

(2).จดจํานองวงเงิน 600 ล้ านบาท

เป็ นของบริ ษัท STC

18.84

(3).จดจํานองวงเงิน 250 ล้ านบาท

บริ ษัทเป็ นเจ้ าของ
บริ ษัทเป็ นเจ้ าของ
เป็ นของบริ ษัท STC
บริ ษัทเป็ นเจ้ าของ
บริ ษัทเป็ นเจ้ าของ
เป็ นของบริ ษัท STC

78.95
303.93
1.73
8.64
5.04
2.86
902.74

(4).จดจํานองวงเงิน 320 ล้ านบาท
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
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นโยบายการลงทุนและการบริ หารงานในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
นโยบายการลงทุนของบริ ษัท คือ บริ ษัทจะพิจารณาลงทุนในธุรกิจที่เกื ้อหนุนและเอื ้อประโยชน์ต่อการทําธุรกิจ
ของบริ ษัทหรื อเป็ นธุรกิจซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้ มเจริ ญเติบโตและจะคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่ได้ รับจากการ
ลงทุนเป็ นสําคัญ และบริษัทจะควบคุมดูแลโดยจะส่งกรรมการเข้ าไปเป็ นตัวแทนตามสัดส่วนการถือหุ้น และหากเป็ นบริ ษัท
ร่วม บริ ษัทจะไม่เข้ าไปควบคุมดูแลมากนักเพียง แต่จะส่งตัวแทนจากบริ ษัทเข้ าไปเป็ นกรรมการในบริ ษัทนัน้ ๆ ทังนี
้ ้จํานวน
ตัวแทนจากบริษัทที่เข้ าไปเป็ นกรรมการจะขึ ้นอยูก่ นั สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท
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ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัท
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนครัง้ ล่าสุด วันที่ 25 มีนาคม 2556 (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท)
ลําดับที่
1

2
3

4
5
6
8
8
9
10
11

ชื่อ / สกุล
กลุม่ นายชูศกั ดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์
นายชูศกั ดิ์
ยงวงศ์ไพบูลย์
นางเพ็ญจันทร์
ยงวงศ์ไพบูลย์
นายพรเทพ
โยธินอุปไมย
นางสาวพีรดา
ยงวงศ์ไพบูลย์
รวมกลุม่ นายชูศกั ดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์
คุณหญิงปั ทมา
ลีสวัสดิ์ตระกูล
กลุม่ นายวีระชัย สุธีรชัย
นายวีระชัย
สุธีรชัย
นายวินท์
สุธีรชัย
นายกริ ช
สุธีรชัย
รวมกลุม่ นายวีระชัย สุธีรชัย
นายชนาธิป
ไตรวุฒิ
นางสาวอรวรรณ
พงศ์ธญ
ั ลักษณ์
นายพิชิต
ฉัตรสกุลวงศ์
นายสมศักดิ์
ลี ้จงเพิ่มพูน
บริ ษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด
นางวรพร
ธีรชัยศุภกิจ
นายเลิศศักดิ์
พรนพรัตน์
นายนําชัย
ลอยฤทธิวฒ
ุ ิไกร
รวม

จํานวนหุ้น

% ของจํานวนหุ้นทังหมด
้

76,700,000
40,000,000
20,976,900
30,842,500
168,519,400
69,000,000

15.98
8.33
4.37
6.43
35.11
14.38

46,432,400
40,000,000
15,484,800
101,917,200
20,000,000
9,705,000
5,839,000
4,725,000
3,621,412
3,142,900
3,000,000
2,982,500
392,452,412

9.67
8.33
3.23
21.24
4.17
2.02
1.22
0.98
0.75
0.65
0.63
0.62
81.77

นโยบายประวัตกิ ารจ่ ายเงินปั นผลในรอบ 3 ปี ที่ผ่านมา
บริ ษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี เว้ น
แต่ในกรณีที่บริ ษัทมีโครงการจะลงทุนในโครงการอื่น สําหรับบริ ษัทย่อยก็มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลเหมือนกับบริ ษัท
กล่าวคือ จะจ่ายเงินปั นผลให้ แก่บริษัทในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี เว้ นแต่ในกรณีที่บริษัทย่อย
นันมี
้ โครงการจะลงทุนในโครงการอื่น
ในปี 2554 บริ ษัทมีกําไรสุทธิ 111.19 ล้ านบาท บริษัทได้ จ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานปี 2554 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนหุ้นของบริ ษัท ณ วันที่ 30 เมษายน 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท รวมเป็ นเงิน 38.39 ล้ านบาทคิดเป็ น
ร้ อยละ 34.80 ของกําไรสุทธิ ไม่เป็ นไปตามนโยบาย เนื่องจากการขยายงานโรงงานแห่งที่สองยังไม่แล้ วเสร็จ โดย บริ ษัทจ่ายปั นผล
ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2555
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ในปี 2555 บริ ษัทมีกําไรสุทธิ 163.91 ล้ านบาท คณะกรรมการมีความเห็นเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิการจ่ายปั น
ผล ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท รวมเป็ นเงิน 86.38 ล้ านบาทคิดเป็ นร้ อยละ 52.69 ของกําไรสุทธิ เป็ นไปตามนโยบายการจ่ายปั นผล
ของบริ ษัท โดยทังนี
้ ้เมื่อได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556 แล้ ว บริ ษัทจะจ่ายปั นผลในวันที่ 17 พฤษภาคม
2556
ในปี 2556 บริ ษัทมีกําไรสุทธิ 166.53 ล้ านบาท คณะกรรมการมีความเห็นเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิการจ่ายปั น
ผล ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท รวมเป็ นเงิน 86.41 ล้ านบาทคิดเป็ นร้ อยละ 51.89 ของกําไรสุทธิ เป็ นไปตามนโยบายการจ่ายปั นผล
ของบริ ษัท โดยทังนี
้ ้เมื่อได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 แล้ ว บริ ษัทจะจ่ายปั นผลในวันที่ 21 พฤษภาคม
2557
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โครงสร้ างการจัดการ
โครงสร้ างการจัดการ
คณะกรรมการของบริ ษัทประกอบด้ วย คณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการ
และผู้บริ หารของบริ ษัทประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคณ
ุ สมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน
จํากัด พ.ศ. 2535 และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้ วยเรื่ อง
การขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และข้ อกําหนดเกี่ยวกับผู้บริ หารของบริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์
คณะกรรมการบริ ษัทมีรายชื่อดังต่อไปนี ้
คณะกรรมการบริษัท (Committee)
รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้ วย
ชื่อ-สกุล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายวีระชัย
นายชูศกั ดิ์
นายธนกร
นางเพ็ญจันทร์
นายชนาธิป
พลตํารวจเอกจุมพล
นางไทศิกา
เรื อตรี หญิงสุรี

ตําแหน่ง
สุธีรชัย
ยงวงศ์ไพบูลย์
ฤทธิบนั ลือ
ยงวงศ์ไพบูลย์
ไตรวุฒิ
มัน่ หมาย
ไพรสงบ
บูรณธนิต

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

โดยมีนางวันนารี ทิพย์สวุ รรณ เป็ นเลขานุการบริ ษัท

กรรมการผู้มีอาํ นาจลงนาม
กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท ประกอบด้ วย
1.นายชูศกั ดิ์
ยงวงศ์ไพบูลย์
2.นางสาวเพ็ญจันทร์
โยธินอุปไมย
ฤทธิบนั ลือ
3.นายธนกร
กรรมการสองในสามคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท
ขอบเขต อํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทมีหน้ าที่ และความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท การกํากับ
ดูแลให้ การบริหารจัดการเป็ นไปตามเป้าหมายและนโยบายที่กําหนดไว้ อันก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ผ้ ถู ือหุ้นและผู้มีสว่ น
ได้ เสียทุกฝ่ าย โดยให้ อยูใ่ นกรอบของการมีจริ ยธรรมที่ดี
คณะกรรมการบริ ษัทมีหน้ าที่ปฏิบตั ิ และรับผิดชอบในการจัดการบริ ษัท ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
และข้ อ บัง คับ ตลอดจนมติข องที่ ป ระชุมผู้ถือ หุ้น ที่ ช อบด้ ว ยกฎหมาย ด้ ว ยความซื่ อ สัตย์ สุจริ ตและระมัดระวัง รั กษา
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ผลประโยชน์ ข องบริ ษั ท เว้ น แต่ใ นเรื่ อ งที่ ต้ อ งได้ รับ อนุมัติ จ ากที่ ประชุมผู้ถือ หุ้น ก่อ นดํ า เนิ น การ เช่น เรื่ อ งที่ กฎหมาย
กําหนดให้ ต้องได้ รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทํารายการเกี่ยวโยงกัน และการซื ้อหรื อขายสินทรัพย์ที่สําคัญตามกฎเกณฑ์
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆ กํ าหนด เป็ นต้ น ทัง้ นี ้ คณะกรรมการบริ ษัทอาจ
มอบหมาย ให้ กรรมการคนหนึง่ หรื อบุคคลอื่นไปปฏิบตั ิการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริ ษัทก็ได้ พิจารณา และ
้ เพื่อให้ เกิดประโยชน์แก่บริษัท
อนุมตั ิกิจการอื่นๆ ที่สําคัญ อันเกี่ยวกับบริษัทหรื อที่เห็นสมควรจะดําเนินกิจการนันๆ
เว้ นแต่เรื่ องดัง ต่อไปนี ้ จะกระทํ าได้ ต่อ เมื่ อได้ รับอนุมัติจากที่ป ระชุมผู้ถือหุ้นก่อ น ทัง้ นี ก้ ํ าหนดให้ รายการที่
กรรมการหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง มีส่วนได้ เสีย หรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริ ษัทหรื อบริ ษัท
ย่อย ให้ กรรมการซึง่ มีสว่ นได้ เสียในเรื่ องนัน้ ไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้
 เรื่ องที่กฎหมายกําหนดให้ ต้องได้ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 การทํารายการที่กรรมการมีส่วนได้ เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย หรื อข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้
ต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 นอกจากนันในกรณี
้
ดงั ต่อไปนี ้จะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าประชุมและมีสิทธิ ออกเสียง
ลงคะแนน
- การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สําคัญ
- การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรื อบริษัทเอกชนมาเป็ นของบริษัท
- การทํ า แก้ ไ ข หรื อ เลิกสัญ ญา เกี่ ย วกับ การให้ เช่ า กิ จ การของบริ ษั ท ทัง้ หมดหรื อ บางส่ว นที่ สํา คัญ การ
มอบหมายให้ บคุ คลอื่นเข้ าจัดการธุรกิจของบริษัทหรื อการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่ง
กําไรขาดทุนกัน
- การแก้ ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรื อข้ อบังคับของบริษัท
- การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรื อเลิกบริษัท
- เรื่ องอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนด
โดยปั จจุบนั คณะกรรมการบริษัทมีขอบเขต หน้ าที่ และความรับผิดชอบ สรุปได้ ดงั นี ้
 จัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิ ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี
ของบริษัท
 จัดให้ มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้ อย 3 เดือนต่อครัง้
 จัดให้ มีการทํางบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริ ษัท ณ วันสิ ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริ ษัท ซึง่ ผู้สอบบัญชี
ตรวจสอบแล้ ว และนําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมตั ิ
 คณะกรรมการบริ ษัทอาจมอบอํานาจให้ กรรมการคนหนึ่งหรื อหลายคน หรื อบุคคลอื่นใดปฏิบตั ิการอย่างหนึ่ง
อย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัทได้ โดยอยูภ่ ายใต้ การควบคุมของคณะกรรมการบริ ษัท หรื ออาจมอบอํานาจ
เพื่อให้ บคุ คลดังกล่าวมีอํานาจตามที่คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
บริ ษั ทเห็นสมควร ซึ่ง คณะกรรมการบริ ษัทอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรื อแก้ ไขบุคคลที่ไ ด้ รับ มอบ
้ ได้ เมื่อเห็นสมควร ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ ษัทอาจมอบอํานาจให้ คณะกรรมการบริ หาร
อํานาจหรื ออํานาจนันๆ
มีอํานาจหน้ าที่ในการปฏิบตั ิงานต่างๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอํานาจตามขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของคณะ
กรรมการบริ หาร ซึ่งการมอบอํานาจนันต้
้ องไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบอํานาจที่ทําให้ คณะกรรมการบริ หาร
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สามารถพิจารณาและอนุมตั ิรายการที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมีสว่ นได้ เสียหรื อมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อื่น
ใดที่ทํากับบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย ยกเว้ นเป็ นการอนุมัติรายการที่เป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมตั ิไว้ แล้ ว
กําหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริ ษัท ควบคุมกํากับดูแลการบริ หารและ
การจัดการของคณะกรรมการบริ หาร ให้ เป็ นไปตามนโยบายที่ได้ รับมอบหมาย เว้ นแต่ในเรื่ องดังต่อไปนี ้ ที่
คณะกรรมการบริ ษัทต้ องได้ รับมติอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดําเนินการ อันได้ แก่ เรื่ องที่กฎหมาย
กําหนดให้ ต้องได้ รับมติอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาโครงสร้ างการบริ หารงาน แต่งตังคณะกรรมการบริ
้
หาร กรรมการผู้อํานวยการ และคณะกรรมการอื่น
ตามความเหมาะสม
ติดตามผลการดําเนินงานให้ เป็ นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
กรรมการจะต้ องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัท หรื อเข้ า
เป็ นหุ้นส่วนในห้ างหุ้นส่วนสามัญ หรื อเป็ นหุ้นส่วนไม่จํากัดความรับผิดในห้ างหุ้นส่วนจํากัด หรื อเป็ นกรรมการ
ของบริ ษัทเอกชน หรื อบริ ษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของ
บริ ษัท ไม่ว่าจะทําเพื่อประโยชน์ ส่วนตนหรื อเพื่อประโยชน์ผ้ ูอื่น เว้ นแต่จะได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ
ก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้
กรรมการต้ องแจ้ งให้ บริ ษัท ทราบโดยไม่ชกั ช้ า หากมีส่วนได้ เสียไม่ว่าโดยตรงหรื อโดยอ้ อมในสัญญาที่บริ ษัท
ทําขึ ้น หรื อมีการเปลี่ยนแปลงจํานวนการถือหุ้นหรื อหุ้นกู้ในบริษัท หรื อบริษัทในเครื อ
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ( Audit Committee )
รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้ วย
ชื่อ-สกุล
1. พลตํารวจเอกจุมพล
มัน่ หมาย
2. นางไทศิกา
ไพรสงบ
3. เรื อตรี หญิงสุรี
บูรณธนิต

ตําแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

อํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมี ข อบเขต อํ า นาจ หน้ าที่ และความรั บ ผิ ด ชอบตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษัท รวมทังการรายงานต่
้
อคณะกรรมการบริษัท สรุปได้ ดงั นี ้
1. สอบทานรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและเปิ ดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชี
ภายนอกและผู้บริ หารที่รับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงินทัง้ รายไตรมาสและประจํ าปี คณะกรรมการ
ตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ ผ้ สู อบบัญชีสอบทานหรื อตรวจสอบรายการใด ๆ ที่เห็นว่าจําเป็ นและเป็ นเรื่ อง
สําคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริ ษัทก็ได้
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2. สอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบ
ทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน ตลอดจนพิจารณาถึงความเป็ นอิสระของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน
3. สอบทานการปฏิบตั ิงานของบริ ษัทให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจหลักทรัพย์
4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีของบริ ษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
โดยคํานึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริ มาณงานตรวจสอบของสํานักงานตรวจสอบ
บัญชี นัน้ รวมถึงประสบการณ์ ของบุคลากรที่ได้ รับมอบหมายให้ ทําการตรวจสอบบัญชีของบริ ษัทรวมถึง
พิจารณาความเป็ นอิสระของผู้สอบบัญชี และมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ โดยไม่มี
ฝ่ ายจัดการเข้ าร่วม
5. พิจารณาการเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัทในกรณี ที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ให้ มีความถูกต้ องและครบถ้ วน
6. ปฏิ บัติ การอื่ น ใดตามที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท มอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็น ชอบด้ ว ย เช่ น
ทบทวนนโยบายการบริ หารทางการเงินและการบริ หารความเสี่ยง ทบทวนการ ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจของผู้บริ หาร ทบทวนร่ วมกับผู้บริ หารของบริ ษัทในรายงานสําคัญ ๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่
กฎหมายกําหนด ได้ แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ ายบริหาร เป็ นต้ น
7. จัดทํารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจําปี ของบริ ษัท ซึ่งรายงาน
ดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวควรประกอบด้ วยข้ อมูลดังต่อไปนี ้
- ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทําและการเปิ ดเผยข้ อมูลในรายงานทางการเงินของบริ ษัทถึงความ
ถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นที่เชื่อถือได้
- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
- เหตุผลที่เชื่อว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทเหมาะสมที่จะได้ รับการแต่งตังต่
้ อไปอีกวาระหนึง่
- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัท
- ความเห็นหรื อข้ อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ รับจากการปฏิบตั ิหน้ าที่
- รายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
- รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ ขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบที่
ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
8. รายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้ คณะกรรมการบริ ษัททราบเป็ นประจําอย่างน้ อยไตร
มาส ละ 1 ครัง้
9. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัท มอบหมายด้ วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ มีการกําหนดวาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัท
ดังต่อไปนี ้
 ประธานกรรมการตรวจสอบ 3 ปี
 กรรมการตรวจสอบ
3 ปี
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ทัง้ นี ้ เมื่ อ ครบวาระการดํ า รงตํ า แหน่ง แล้ ว ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบที่ พ้ น จาก
ตําแหน่งตามวาระอาจได้ รับการแต่งตังให้
้ กลับเข้ าดํารงตําแหน่งได้ อีก
คณะกรรมการบริหาร (Executive Board of Director)
รายชื่อคณะกรรมการบริ หาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้ วย
ชื่อ-สกุล
1.
2.
3.

นายชูศกั ดิ์
นางเพ็ญจันทร์
นายธนกร

ยงวงศ์ไพบูลย์
ยงวงศ์ไพบูลย์
ฤทธิบนั ลือ

ตําแหน่ง
ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริ หาร

ขอบเขต อํานาจ หน้ าที่ของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ หารมีขอบเขต หน้ าที่และความรั บผิดชอบการบริ หารงานในเรื่ องเกี่ยวกับการดําเนินงาน
ตามปกติธุระและงานบริหารของบริ ษัท กําหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้ างการบริ หารงาน และอํานาจการ
บริ ห ารต่ า งๆ ของบริ ษั ท หลัก เกณฑ์ ใ นการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ สภาพเศรษฐกิ จ เพื่ อ เสนอให้ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมตั ิและ/หรื อให้ ความเห็นชอบ รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานของ
บริ ษัท ตามนโยบายที่กําหนด โดยปั จจุบนั คณะกรรมการบริหาร มีขอบเขต หน้ าที่ และความรับผิดชอบ สรุปได้ ดงั นี ้
1. กําหนดนโยบาย กลยุทธ์ โครงสร้ างทางการเงิน และอํานาจการบริหารต่างๆ เพื่อให้ สอดคล้ องและสนับสนุน
ต่อสภาวะเศรษฐกิจ
2. พิจารณาให้ ความเห็นต่อแผนการดําเนินธุรกิจและการจัดสรรงบประมาณประจําปี ตามที่กรรมการผู้จดั การ
เสนอมา เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
3. กํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับภาวะของ
ธุรกิจเพื่อประโยชน์ตอ่ การบริหารกิจการและการดําเนินธุรกิจของบริษัทให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์และ
ข้ อบังคับของบริษัท
4. ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
5. มีอํานาจในการพิจารณาตัดสินใจดําเนินการกับธนาคารในธุรกิจปกติของบริษัท เช่น การกู้ยืมเงิน รวมถึงการ
ให้ หลักประกันต่างๆ กับธนาคาร เป็ นต้ น
6. มีอํานาจในการอนุมตั ิค่าใช้ จ่ายเพื่อธุรกรรมตามปกติของบริ ษัท เช่น ค่าใช้ จ่ายดําเนินงาน และค่าใช้ จ่ายใน
การขายและบริ หาร โดยมีวงเงินการอนุมตั ิรายการดังกล่าวต่อครัง้ ไม่เกินกว่ารายการละ 50 ล้ านบาท หรื อ
ตามวงเงินที่คณะกรรมการกําหนด
7. จัดสรรเงินบําเหน็จรางวัลซึง่ ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทแล้ ว แก่พนักงานหรื อลูกจ้ างของบริ ษัท หรื อ
บุคคลใดๆ ที่กระทํากิจการให้ บริ ษัท
ทังนี
้ ค้ ณะกรรมการบริ หารอาจมอบอํานาจหน้ าที่ให้ พนักงานระดับบริ หารของบริ ษัทมีอํานาจกระทําการใน
เรื่ องใดเรื่ องหนึง่ หรื อหลายเรื่ องตามที่คณะกรรมการบริ หารเห็นสมควรได้ การมอบอํานาจดังกล่าวข้ างต้ น คณะกรรมการ
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บริหารจะต้ องปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดและระเบียบวาระต่าง ๆ ที่ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทในแต่ละครัง้ และต้ อง
ไม่อนุมตั ิรายการใด ๆ ที่ตนเองหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ มีสว่ นได้ เสีย หรื ออาจมีความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ ในลักษณะอื่นใดกับบริ ษัทและบริ ษัทย่อย และจะต้ องนําเสนอรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริ ษัท
เพื่อให้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ มีการกําหนดวาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการบริ หารของบริ ษัท
ดังต่อไปนี ้
 ประธานกรรมการบริหาร
3 ปี
 กรรมการบริ หาร
3 ปี
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ประกอบด้ วย
ชื่อ-สกุล
1.
2.
3.

นางเพ็ญจันทร์
นางไทศิกา

ยงวงศ์ไพบูลย์
ไพรสงบ

นายธนกร

ฤทธิบนั ลือ

ตําแหน่ง
ประธานคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ
กรรมการ
กรรมการ

ขอบเขต อํานาจ หน้ าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนฯ มีขอบเขต หน้ าที่สรุปได้ ดงั นี ้
1. กําหนดนโยบาย และหลักเกณฑ์ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท ในเรื่ องดังนี ้
- วิธีการในการสรรหากรรมการ และกรรมการผู้จดั การ
- วิธีการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่จ่ายให้ แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และ
กรรมการผู้จดั การ
2. คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาดังนี ้
- กรรมการ
- กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆที่ได้ รับมอบอํานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบโดยตรงจาก
คณะกรรมการบริ ษัทฯ
-กรรมการผู้จดั การและรองกรรมการผู้จดั การ สําหรับตําแหน่งรองกรรมการผู้จดั การ มอบหมายให้ กรรมการ
ผู้จดั การพิจารณาเบื ้องต้ นเพื่อเสนอคณะกรรมการสรรหา ให้ ความเห็นชอบและเสนอคณะกรรมการบริ ษัท
พิจารณา
3. ดูแลให้ คณะกรรมการบริ ษัท มีขนาดองค์ประกอบที่เหมาะสมกับองค์กร รวมทังการปรั
้
บเปลี่ยนให้ สอดคล้ อง
กับสภาพแวดล้ อมที่เปลี่ยนแปลงไป
4. ดูแลให้ กรรมการและกรรมการผู้จดั การ ได้ รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้ าที่และความรับผิดชอบที่ได้ รับ
หมอบหมาย
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5. กําหนดแนวทาง นําเสนอ และให้ ความเห็นชอบผลการประเมินการปฏิบตั ิงานของกรรมการผู้อํานวยการเพื่อ
พิจารณาปรับค่าตอบแทนและการจ่ายเงินรางวัลจูงใจประจําปี
6. ติดตามการทําแผนสืบทอดตําแหน่งงาน ของตําแหน่ง กรรมการผู้อํานวยการและรองกรรมการผู้อํานวยการ
เสนอคณะกรรมการบริ ษัท พิจารณาอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
7. รายงานผลการปฏิบตั ิงานต่อคณะกรรมการบริ ษัทอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
8. ดําเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้ วยคณะกรรมการบริ ษัทและ
ผู้บริ หารดังนี ้
ชื่อ-สกุล
1.
2.
3.
4.

นายชูศกั ดิ์
นางไทศิกา
นายชนาธิป
นายชิดชนก

ยงวงศ์ไพบูลย์
ไพรสงบ
ไตรวุฒิ
โท้ มะวงศ์

ตําแหน่ง
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ขอบเขต อํานาจ หน้ าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง มีขอบเขต หน้ าที่สรุปได้ ดงั นี ้
1. กํากับดูแลให้ หน่วยงานต่างๆกําหนดแผนและดําเนินงานตามแผนการจัดการความเสี่ยง
2. ให้ คําปรึกษา และอนุมตั ิหลักการสําหรับการวางแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กร และวางมาตรการในการ
ควบคุมที่เหมาะสม
3. รับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยง จัดทําและกํากับดูแลการดําเนินการตามแผนการจัดการความเสี่ยงใน
ระดับองค์กร
4. เสนอเรื่ องแก่คณะกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการบริษัท ให้ มีการกําหนดทิศทาง วางกลยุทธ์บริหาร
ความเสี่ยง กําหนดกรอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อการพิจารณาทบทวน หรื อ อนุมตั ิ
้
คณะกรรมการ
5. จัดให้ มีการประชุมทบทวนผลการดําเนินงานการบริ หารความเสี่ยง พร้ อมทังรายงานผลแก่
บริหารหรื อคณะกรรมการบริษัท
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ผู้บริหาร
รายชื่อผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้ วย
1.
2.
3.
4.

นายชูศกั ดิ์
นางเพ็ญจันทร์
นายธนกร
นายชิดชนก

ชื่อ-สกุล

ตําแหน่ง
ยงวงศ์ไพบูลย์
ยงวงศ์ไพบูลย์
ฤทธิบนั ลือ
โท้ มะวงศ์

กรรมการผู้จดั การ
รองกรรมการผู้จดั การ
ผู้อํานวยการ ฝ่ ายบัญชีและการเงิน
ผู้อํานวยการ ฝ่ ายการตลาด

ขอบเขต อํานาจหน้ าที่ของกรรมการผู้จัดการ
ขอบเขต หน้ าที่ และความรับผิดชอบของ กรรมการผู้จดั การ ในการบริ หารงานในเรื่ องเกี่ยวกับการดําเนินงาน
ตามปกติธุระและงานบริหารของบริ ษัท สรุปได้ ดงั นี ้
1. ให้ มีอํานาจตัดสินใจในเรื่ องการดําเนินงานที่สําคัญของบริ ษัท โดยกําหนดขอบเขต ประเภท หรื อขนาดของ
ภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทางและนโยบายของบริ ษัทภายในขอบอํานาจที่ได้ รับมอบหมาย รวมถึงการกํากับ
ดูแลการดําเนินงานโดยรวม ผลผลิต ความสัมพันธ์กบั ลูกค้ า และต้ องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ
2. พิจารณาเรื่ องการจัดซื ้อจัดจ้ าง โดยการจัดซื ้อวัตถุดิบในการผลิตครัง้ ละจํานวนไม่เกิน 10,000 ตัน หากเกิน
จากจํานวนที่สามารถอนุมตั ิให้ นําเสนอเพื่อขออนุมตั ิต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ หารต่อไป ตลอดจนเรื่ อง
การลงทุนขยายงาน รวมถึงการซื ้อขายสินทรัพย์ถาวรของบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
3. มีอํานาจกระทําการและแสดงตนเป็ นตัวแทนของกิจการต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้ องและเป็ น
ประโยชน์ตอ่ กิจการ
4. พิจารณาเรื่ องการระดมทุนของบริษัทเพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
5. อนุมตั ิการแต่งตังที
้ ่ปรึกษาด้ านต่าง ๆ ที่จําเป็ นต่อการดําเนินงานของกิจการ
6. ดําเนินกิจการที่เกี่ยวข้ องกับการบริหารงานโดยทัว่ ไปของกิจการ
7. พิจารณาอนุมตั ิแผนการปฏิบตั ิของแต่ละฝ่ ายงานของบริ ษัท และพิจารณาอนุมตั ิคําขอจากฝ่ ายงานต่าง ๆ
ของบริษัทที่เกินอํานาจสัง่ การของฝ่ ายงานนัน้
ทังนี
้ ้ การมอบอํานาจดังกล่าวข้ างต้ น กรรมการผู้จดั การจะต้ องปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดและระเบียบวาระต่าง ๆ
ที่ได้ รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริ ษัทในแต่ละครัง้ และต้ องไม่อนุมัติรายการใด ๆ ที่ตนเองหรื อบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ มีสว่ นได้ เสีย หรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
และจะต้ องเปิ ดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณา
การอื่นใด
นอกเหนื อ จากที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น กรรมการผู้จัด การไม่ส ามารถกระทํ า ได้ เว้ น แต่จ ะได้ รั บ มอบหมายจากที่ ป ระชุม
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นคราว ๆ ไป
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ค่ าตอบแทนกรรมการที่เป็ นตัวเงิน ในปี 2556
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 ที่ผา่ นมา ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิ
เงินค่าตอบแทน ของคณะกรรมการบริษัทในวงเงิน 4,000,000.- บาท ซึง่ เป็ นอัตราเดียวกันกับปี 2554 โดยบริ ษัทฯ ได้
จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทที่มิใช่ผ้ บู ริหาร 5 ท่านคือ
ชื่อ-นามสกุล
1. พลตํารวจเอก จุมพล มัน่ หมาย
2.นายวีระชัย สุธีรชัย
3. เรือตรี หญิงสุรี บูรณธนิต
4. นางไทศิกา ไพรสงบ
5. นายชนาธิป ไตรวุฒิ

ค่าเบี ้ยประชุม (บาท) 2555
440,000
440,000
160,000
160,000
104,000

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

คณะกรรมการของบริ ษัทอีก 4 ท่าน(ในปี 2555 ) และ 3 ท่าน (ในปี 2556) ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ
เนื่องจากกรรมการทัง้ 4 ท่านเป็ นผู้บริ หาร ดังนันจึ
้ งได้ รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริ หาร รายละเอียดดังนี ้
หน่วย : พันบาท
ปี 2555
ปี 2556
รายละเอียด
เงินเดือนและโบนัส
เงินเดือนและโบนัส
กรรมการบริ ษัท – ที่เป็ นผู้บริ หาร (ปี 55=
9,863.00
7,310.00
4 คน ปี 56 = 3 คน )
ผู้บริ หาร (ปี 55= 2 คน ปี 56 = 1 คน )
3,687.14
2,648.25
รวม
13,550.14
9,958.25


ค่ าตอบแทนอื่นสําหรั บกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี –
บุคลากร
จํานวนพนักงานทังหมดของบริ
้
ษัท และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2556 มีจํานวนทังสิ
้ ้น 477
คน และ 485 คน (ไม่รวมผู้บริ หาร) ประกอบด้ วยพนักงานตามสายงานดังนี ้
ฝ่ าย
จํานวนพนักงานประจํา(คน)2555 จํานวนพนักงานประจํา(คน)2556
137
139
1. ฝ่ ายสํานักงาน
340
346
2. ฝ่ ายโรงงาน
477
485
รวม
ทังนี
้ ้ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผา่ นมา บริษัทไม่มีข้อพิพาทด้ านแรงงานใดๆ
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ค่ าตอบแทนพนักงาน
ค่าตอบแทนรวมของพนักงานที่ไม่ใช่ผ้ บู ริ หารของบริษัท และบริ ษัทย่อย (รวมเข้ าออกระหว่างปี ) ในปี 2555 และ 2556
เป็ นจํานวน 100.52 ล้ านบาท และ 93.5 ล้ านบาทตามลําดับ โดยเป็ นค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน โบนัส ค่าแรง ค่าล่วงเวลา ค่า
ครองชีพ และเงินสมทบกองทุนสํารองเลี ้ยงชีพ
นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริ ษัทมีนโยบายในการพัฒนาพนักงาน โดยมีการจัดอบรมภายใน และการส่งอบรมภายนอกอย่างสมํ่าเสมอ
เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ กบั พนักงานของบริ ษัทให้ มีความรู้ ความสามารถเพิ่มขึ ้นในทุกๆด้ าน อีกทังยั
้ งมีระบบการถ่ายทอดงาน
แบบพี่เลี ้ยงให้ กบั พนักงานที่เพิ่งเข้ าทํางานใหม่โดยให้ พนักงานรุ่นเก่าเป็ นพี่เลี ้ยงให้ พนักงานรุ่นใหม่ในการเรี ยนรู้ งาน ซึง่ จะ
ทําให้ พนักงานของบริษัทสามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ของตนได้ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อีกทังสามารถพั
้
ฒนาองค์กรให้
มีศกั ยภาพในการแข่งขันทังในระดั
้
บประเทศและภูมิภาค รวมทังมี
้ นโยบายในการให้ ผลตอบแทนกับพนักงานในอัตราที่
้ การจัดโครงการให้ ผลตอบแทนแก่พนักงาน
เหมาะสมเพื่อจูงใจและรักษาให้ พนักงานทํางานกับบริ ษัทในระยะยาว รวมทังมี
ที่แนะนําเพื่อนพนักงานที่ยงั ไม่เคยทํางานกับบริ ษัทมาก่อนเพื่อสร้ างแรงจูงใจในการแนะนําและชักชวนเพื่อน ญาติพี่น้อง
มาปฏิบตั ิงานให้ บริ ษัท
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รายงานการปฎิบตั ติ ามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริ ษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ตระหนักดีว่าการกํากับดูแลกิจการที่ดีเป็ นปั จจัยพื ้นฐาน
สําคัญในการยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานของบริ ษัทให้ เกิ ดความโปร่ งใส เพิ่มความน่าเชื่อถือให้ แก่ผ้ ูถือหุ้น ผู้ลงทุน และ
ผู้เกี่ยวข้ องทุกราย ตลอดจนเป็ นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการ ดังนันคณะกรรมการบริ
้
ษัทจึงได้ จดั ให้ มีนโยบาย
เกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการและจริ ยธรรมธุรกิจของบริ ษัทที่เป็ นลายลักษณ์ อักษร สอดคล้ องกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
สําหรับบริ ษัท จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ ฯ และแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจเพื่อให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และ
พนักงานของบริ ษัทได้ ยดึ ถือปฏิบตั ิภายใต้ นโยบายการบริ หารองค์กรที่ดีมีความรับผิดชอบต่อผู้เกี่ยวข้ องทางธุรกิจทังพนั
้ กงาน ลูกค้ า
และผู้ถือหุ้น ตลอดจนการเกื ้อกูลสังคมอย่างจริ งจัง โดยมีหน่วยงานเลขานุการบริ ษัทซึง่ เป็ นหน่วยงานกํากับการปฏิบตั ิงานทําหน้ าที่
ดูแลให้ บริ ษัท กรรมการ และผู้บริ หารปฏิบตั ิให้ ถูกต้ องตามกฎข้ อบังคับต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก.ล.ต. พรบ.บริ ษัทมหาชน
รวมทังกฎหมายอื
้
่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ ในปั จจุบนั บริ ษัทได้ มีการปฏิบตั ิตามหลักการดังกล่าวดังต่อไปนี ้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
1.1 การแต่ งตัง้ คณะกรรมการ
ตามข้ อ บัง คับ ของบริ ษั ท ได้ กํา หนดไว้ ว่า ในการแต่ง ตัง้ คณะกรรมการบริ ษั ท ให้ ที่ ป ระชุมผู้ถือ หุ้น เลือ กตัง้
กรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนี่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุ้นต่อหนึง่ เสียงตามจํานวนหุ้นที่ตนถือ
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้ องใช้ คะแนนเสียงที่มีอยู่ทงั ้ หมดตาม (1) เลือกตัง้ บุคคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ น
กรรมการได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึ่งได้ รับคะแนนสูงสุดตามลําดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที่จะ
พึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึง่ ได้ รับการเลือกตังในลํ
้ าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน
้
ง้ นัน้ ให้ ผ้ เู ป็ นประธานเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด
เกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมี หรื อจะพึงเลือกตังในครั
นอกจากนี ้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ที่ผ่านมา บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียง
ลงคะแนนสามารถเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
1.2 สิทธิเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
ก่ อนวันประชุม
(1) บริษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นใช้ สิทธิเสนอระเบียบวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการเลือกตังเป็
้ น
คณะกรรมการบริ ษัทล่วงหน้ าก่อนวันประชุม 60 วัน โดยได้ ดําเนินการแจ้ งถึงหลักเกณฑ์การเสนอดังกล่าวไว้
อย่างละเอียดบนเว็บไซต์ ของบริ ษัทที่ www.asiametal.co.th และประกาศผ่านช่องทางการแจ้ งข่าวของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทังได้
้ จดั ทําแบบฟอร์ มเพื่ออํานวยความสะดวกแก่ผ้ ถู ือหุ้นในการเสนอ
ระเบียบวาระการประชุมและชื่อบุคคลดังกล่าว อย่างไรก็ตามในปี 2556 นี ้ ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดเสนอวาระ
การประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการดังกล่าว
(2) บริ ษั ท ได้ จัด ส่ ง หนัง สื อ เชิ ญ ประชุม ผู้ถื อ หุ้น ที่ กํ า หนดระเบี ย บวาระการประชุม และระบุค วามเห็ น ของ
คณะกรรมการในแต่ละวาระ พร้ อมเอกสารประกอบวาระการประชุม ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นล่วงหน้ าเป็ นระยะเวลาไม่
้ าเสนอข้ อมูลดังกล่าวทังหมดไว้
้
บนเว็บไซต์ของบริ ษัทใน
น้ อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น รวมทังนํ
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หัวข้ อ “ข้ อมูลสําหรั บนักลงทุน” เป็ นระยะเวลาล่วงหน้ า 30 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ตามแนวทางของ
AGM Checklists เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีเวลาศึกษาข้ อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้ าก่อนได้ รับ
ข้ อมูลดังกล่าวในรูปแบบเอกสาร
(3) เพื่อเป็ นการอํานวยความสะดวกในการประชุม สําหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาเข้ าร่ วมประชุมได้ ด้วยตนเอง
บริ ษัทได้ แนบแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. ไปพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นทัง้
ในประเทศและต่างประเทศสามารถมอบฉันทะให้ ผ้ ูอื่นมาร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน หรื อ
สามารถมอบอํานาจให้ กรรมการอิสระที่บริษัทแต่งตังให้
้ เป็ นตัวแทนรับมอบฉันทะ
(4) นอกจากการส่งหนังสือเชิญประชุมให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นแล้ ว เพื่อเป็ นการเพิ่มช่องทางในการรับรู้ ข้อมูล บริ ษัทได้
ดํ าเนิ นการลงโฆษณาบอกกล่าวเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์ เป็ นระยะเวลาติดต่อกัน 3 วัน และ
ล่วงหน้ า 3 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้ อกําหนดของพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
รวมทังเผยแพร่
้
หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้ บนเว็บไซต์ของบริ ษัทในหัวข้ อ “ข้ อมูล
สําหรับนักลงทุน” ด้ วย
ในวันประชุม
(1) บริ ษัทได้ อํานวยความสะดวกแก่ผ้ ูถือหุ้นทัง้ ในเรื่ องของสถานที่จัดประชุมที่ สะดวกต่อการเดินทาง การ
เตรี ยมหนังสือเชิญประชุมเผื่อสําหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ นําเอกสารมาด้ วย การจัดให้ มีจอรับภาพเพื่อรองรับการ
นําเสนอวาระต่างๆ เป็ นรู ปแบบของ PowerPoint ทําให้ เกิดความสะดวกและความน่าสนใจในการพิจารณา
แต่ละวาระ และการจัดเตรี ยมไมโครโฟน เพื่อรองรับการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีสิทธิซกั ถาม เสนอแนะ หรื อ
แสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ได้ อย่างเหมาะสม รวมทังการจั
้
ดโต๊ ะรับลงทะเบียน โดยมีเจ้ าหน้ าที่
ปฏิบตั ิงาน เพื่ออํานวยความสะดวกสําหรับการลงทะเบียนและการตรวจสอบเอกสาร
(2) คณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ หารได้ ตระหนักถึงความสําคัญในการ
เข้ าร่วมประชุมและถือเป็ นหน้ าที่และความรับผิดชอบในเรื่ องดังกล่าว ทําให้ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี ที่
ผ่านมานัน้ มีคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ หาร และผู้บริ หารที่มีอํานาจ
สูงสุดของฝ่ ายการเงินและบัญชี เข้ าร่ วมทัง้ หมดยกเว้ นประธานกรรมการตรวจสอบที่ติดภารกิจด่วน ไม่
สามารถเดินทางมาร่วมประชุมได้
(3) ก่อนเริ่ มการพิจารณาประเด็นต่างๆ ตามที่ระบุไว้ ในหนังสือเชิญประชุม บริ ษัทได้ กําหนดให้ เลขานุการบริ ษัท
ชี ้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนใน แต่ละวาระ รวมถึงการแจ้ งจํานวนผู้ถือหุ้นที่มาเข้ าร่ วมประชุมและ
จํานวนหุ้นทังหมดที
้
่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(4) เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น และซักถามต่อคณะกรรมการบริ ษัท ในแต่
ละวาระตามระเบียบวาระการประชุม
ภายหลังการประชุม
(1) นอกจากการแจ้ งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ผ่านทางระบบข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยแล้ วนัน้ บริ ษัทยังได้ เผยแพร่ ไว้ บนเว็บไซต์ของบริ ษัทเพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถตรวจสอบความถูกต้ องของ
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มติดงั กล่าวได้ นอกจากนี ้ยังเป็ นช่องทางการรับรู้ ข้อมูลข่าวสารของผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาเข้ าร่ วมประชุม
ด้ วยตนเองและนักลงทุนอื่นๆ อีกด้ วย
(2) บริ ษัทได้ จดั ทํารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี และเผยแพร่ ไว้ บนเว็บไซต์ของบริ ษัทภายใน14 วัน
นับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
1.3 สิทธิในการได้ รับเงินปั นผล
บริ ษัทมีการกําหนดนโยบายการจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ของกําไรสุทธิ
ภายหลังการจัดสรรกําไรสุทธิดงั กล่าวเป็ นเงินทุนสํารองตามกฎหมาย ซึ่งบริ ษัทจะต้ องจัดสรรกําไรเป็ นเงินทุนสํารองตาม
กฎหมายไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแล้ ว ซึ่งปั จจุบนั บริ ษัท(รวมการจัดสรรกําไรสุทธิ ของปี 2556)
ได้ มีการกันเงินสํารองไว้ แล้ วจํานวน 55 ล้ านบาท ครบจํานวนตามที่กฎหมายกําหนด และสําหรับการ
จ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นซึ่งมีรายชื่อปรากฏในวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นที่กําหนดโดยมติของ
คณะกรรมการบริ ษัทและผ่านการอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี นันๆแล้
้ วเท่านัน้
นอกจากนี ้ ในกรณีที่บริ ษัทได้ รับแจ้ งจากบริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เรื่ องเช็คเงินปั นผล
ตีคืน บริษัทจะดําเนินการจัดทําหนังสือแจ้ งต่อผู้ถือหุ้นที่ยงั ไม่ได้ รับเช็คดังกล่าว เพื่อเป็ นการติดตามและช่วยรักษาสิทธิของ
ผู้ถือหุ้นท่านนันๆที
้ ่ผา่ นมายังไม่มีกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นไม่ได้ รับเงินปั นผล
1.4 สิทธิในการรั บข่ าวสารข้ อมูลของกิจการอย่ างเพียงพอ
บริ ษัทได้ ดําเนินการเผยแพร่ ข่าวสารต่างๆ ที่สําคัญ อาทิเช่น ผลการดําเนินงาน หรื องบการเงิน เป็ นต้ น ผ่าน
ทางระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี ้ยังได้ เผยแพร่ ไว้ บนเว็บไซต์ของบริ ษัทในหัวข้ อข่าวสารแจ้ ง
ตลาดหลักทรัพย์ และบริ ษัทได้ จดั ตังหน่
้ วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อทําหน้ าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุน นักวิเคราะห์
รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้ อง โดยสามารถติดต่อได้ ที่หมายเลข :
โทรศัพท์
:
02 383 4100 ต่อ 223
โทรสาร
:
02 383 4102
หมวดที่ 2 การปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
(1) การจัดทําหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556 บริ ษัทได้ ดําเนินการปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นในประเทศ
และผู้ถือหุ้นต่างชาติอย่างเท่าเทียมกัน โดยได้ จัดทําหนังสือเชิญประชุมดังกล่าวและเอกสารประกอบการ
พิจารณาวาระต่างๆ เป็ นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
้
างประเทศที่ไม่
(2) บริ ษัทได้ จัดทําหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และแบบ ค. เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นทังในประเทศและต่
สามารถมาเข้ าร่วมประชุมได้ สามารถมอบฉันทะให้ แก่บคุ คลอื่นหรื อกรรมการอิสระที่บริ ษัทเสนอให้ เป็ นผู้รับ
มอบฉันทะมาเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ และได้ อํานวยความสะดวกโดยให้ ผ้ ถู ือหุ้น
สามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวได้ จากเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้ าก่อนการประชุม 30 วัน
(3) บริ ษัทจะไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่ได้ แจ้ งผู้ถือหุ้นล่วงหน้ า
(4) บริ ษัทกําหนดให้ กรรมการและผู้บริ หารต้ องรายงานให้ บริ ษัททราบถึงการมีสว่ นได้ เสียของตนหรื อของบุคคล
ที่มีความเกี่ ยวข้ อ ง ซึ่งเป็ นส่วนได้ เสียที่เกี่ ยวข้ องกับการบริ หารจัดการกิจการของบริ ษัทตามที่ระบุไว้ ใ น
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มาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่4) พ.ศ. 2551 และกําหนดให้ มี
การทบทวนการรายงานฯภายในเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี และ/หรื อ ทุกครัง้ ที่มีการเปลี่ยนแปลงข้ อมูล โดย
้ ้ ยังได้ ขยายผลไปยังพนักงานระดับจัดการ
ให้ ส่งรายงานถึงฝ่ ายเลขานุการบริ ษัท ภายใน 7 วันทําการ ทังนี
ของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย ตังแต่
้ ผ้ จู ดั การแผนกขึ ้นไป เพื่อให้ คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมของ
บริ ษัท ที่อาจมีความขัดแย้ งของผลประโยชน์และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริ ษัทโดยรวมได้ ทังนี
้ ้
กรรมการและผู้บ ริ หารที่ มีส่ว นได้ เสียกับ ธุรกรรมที่ ทํา กับ บริ ษั ท จะไม่มีส่ว นร่ วมในการตัดสิน ในการทํ า
ธุรกรรมดังกล่าว
(5) คณะกรรมการบริ ษัทได้ ตระหนักถึงความสําคัญของการป้องกันข้ อมูลภายในของบริ ษัทไปใช้ เพื่อประโยชน์
ส่วนตนเป็ นอย่างยิ่ง จึงมีนโยบายให้ มีการเก็บรักษาข้ อมูลซึ่งยังมิได้ เปิ ดเผยต่อประชาชนไว้ เป็ นความลับ
โดยกําหนดให้ รับรู้เฉพาะผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องเท่านัน้
ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ แจ้ งให้ กรรมการและผู้บริ หารทุกคนรับทราบถึงภาระหน้ าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์
ในบริ ษัทของตน รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ต่อ
สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แล้ ว อีกทัง้ บริ ษัทได้ ห้ามมิให้ กรรมการและผู้บริ หาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุ
นิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ทําการซื ้อ ขาย โอน หรื อรับโอนหลักทรัพย์ของบริ ษัทโดยใช้ ข้อมูลภายในซึง่ ยังมิได้ เปิ ดเผยต่อ
สาธารณชน สําหรับกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงคูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะทําการซื ้อ ขาย โอน หรื อรับโอน
หลักทรัพย์ของบริ ษัทที่ไม่เข้ าข่ายกรณีข้างต้ นให้ รายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ทกุ ครัง้ ที่ทําการซื ้อ ขาย
้ งสําเนารายงานนี ้ให้ กบั เลขานุการ
โอน หรื อรับโอนหลักทรัพย์ดงั กล่าวภายใน 3 วันนับแต่วนั ที่เกิดรายการขึ ้น พร้ อมทังส่
บริ ษัทเพื่อเก็บเป็ นหลักฐานทุกครัง้ ทังนี
้ ้ หากกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัท นําข้ อมูลภายในของบริ ษัทไม่ว่าจะ
เป็ นเรื่ องใดๆ ไปใช้ เพื่ อประโยชน์ ส่วนตนและการกระทํ าดังกล่าวก่อให้ เกิ ดความเสี ยหายแก่บริ ษั ท บริ ษั ทจะพิ จารณา
ดําเนินการทางกฎหมายตามความเหมาะสมต่อไป
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย
บริษัทได้ ตระหนักถึงสิทธิและความสําคัญของผู้มีสว่ นได้ เสียทังในส่
้ วนของ ลูกค้ า, พนักงาน, คู่ค้า, ผู้ถือหุ้นหรื อ
ผู้ลงทุน, เจ้ าหนี ้, คู่แข่ง และให้ ความสําคัญกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้ อมและสังคม ชุมชนที่บริ ษัทตังอยู
้ ่ รวมทังสั
้ งคม
และภาครัฐ โดยบริ ษัทฯได้ เพิ่มแนวปฏิบตั ิที่ดี โดยการกําหนดนโยบายในเรื่ อง ห้ ามผู้บริ หารและพนักงาน นําซอฟแวร์ ที่ผิด
กฎหมายมาใช้ และห้ ามคัดลอกซอฟท์แวร์ ลิขสิทธิ์ การไม่เกี่ยวข้ องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน การส่งเสริ มให้ พนักงานมี
การใช้ ทรั พยากรอย่างมีประสิทธิ ภาพและคุ้มค่า เอาใจใส่และปฏิบัติงานด้ วยจิตสํานึกถึงความปลอดภัยและคํานึงถึง
สิ่งแวดล้ อม ส่งเสริ มให้ พนักงานและผู้มีส่วนได้ เสียของบริ ษัทมีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม อย่างต่อเนื่อง โดย
สามารถสรุปได้ ดงั ต่อไปนี ้
(1) ลูกค้ า ด้ วยแนวคิดการยึดถือลูกค้ าเป็ นศูนย์กลางที่บริ ษัทพร้ อมให้ บริ การตอบสนองความต้ องการอย่าง
ครอบคลุมรอบด้ าน โดยการให้ คําแนะนํา แก้ ปัญหา ช่วยเหลือในการจัดหาสินค้ า สร้ างสรรค์บริ การรูปแบบ
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ใหม่ๆ คิดค้ นทางเลือกที่หลากหลายแก่ลกู ค้ า เพิ่มคุณค่าให้ กบั ผลิตภัณฑ์เหล็ก ซึ่งเป็ นการเปลี่ยนมุมมอง
ใหม่ในการทําธุรกิจเหล็ก ภายใต้ ระบบการบริ หารจัดการ ที่รองรับความต้ องการอย่างครบครัน ทังการผลิ
้
ต
เทคโนโลยีที่ทนั สมัย การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ การจัดส่งที่รวดเร็วตรงต่อเวลาสอดคล้ องกับแผนการ
ผลิตของลูกค้ าเพื่อสร้ างความมัน่ ใจและความสะดวกสบายแก่ลกู ค้ า
(2) พนักงาน เนื่องจากศักยภาพของพนักงานเป็ นหนึ่งในโครงสร้ างสําคัญสูงสุดที่ทําให้ ทุกความคิดและทุก
จินตนาการเป็ นจริ ง ดังนันบริ
้ ษัทจึงมุ่งมัน่ ในการพัฒนาคนของบริ ษัทให้ เป็ นมืออาชีพ มีค่านิยมทังวิ
้ ธีคิดและ
วิ ธี ป ฏิ บัติ ที่ มุ่ง มั่ น สู่ ค วามสํ า เร็ จ น่ า เชื่ อ ถื อ และเป็ นที่ ไ ว้ วางใจ พร้ อมตอบสนองทุ ก ความต้ องการ
ขณะเดียวกันบริ ษัทยังเน้ นสร้ างพนักงานให้ มีความรู้ ประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญพร้ อมให้ คําปรึ กษา
และเรี ยนรู้สงิ่ ใหม่ๆ ตลอดเวลา ด้ วยการจัดการอบรมและพัฒนาฝี มืออย่างสมํ่าเสมอ
้ บตั ิต่อคู่ค้าอย่างเป็ นธรรม เป็ นไปตาม
(3) คู่ค้า บริ ษัทมีนโยบายที่จะสร้ างความสัมพันธ์อนั ดีต่อคู่ค้า รวมทังปฏิ
เงื่อนไขทางการค้ า และ/หรื อข้ อตกลงระหว่างกัน ทังนี
้ ้ก็เพื่อที่จะพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพให้ ยงั่ ยืนบน
รากฐานแห่งผลประโยชน์ซงึ่ กันและกัน
(4) ผู้ถือหุ้น บริ ษัทมุ่งมัน่ ที่จะขยายการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืนจนสามารถก้ าวขึ ้นเป็ นบริ ษัทชัน้
นําในอุตสาหกรรมเหล็ก ถึงแม้ ในปี ที่ผา่ นมาจะมีปัญหาทางเศรษฐกิจจากปั จจัยหลายอย่างก็ตาม ทังนี
้ ้ก็เพื่อ
สร้ างความมัน่ ใจและมูลค่าเพิ่มให้ กบั ผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมถึงการจัดให้ มีช่องทางให้ ผ้ ถู ือหุ้น/ ผู้มีส่วนได้
เสีย ติดต่อ/ ร้ องเรี ยน ต่อกรรมการอิสระ และยังได้ กําหนดให้ มีช่องทางการรับข้ อร้ องเรี ยนด้ านธรรมาภิบาล
จากพนักงาน ผ่านเลขานุการบริ ษัท โดยนําเสนอรายงานด้ านธรรมาภิบาลต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ
ธรรมาภิบาลเป็ นรายไตรมาส
้
(5) เจ้ าหนี ้ บริ ษัทปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของการกู้ยืมเงินตามข้ อตกลง และให้ ข้อมูลทางการเงินที่ถกู ต้ องรวมทังมี
การจ่ายชําระหนี ้ตรงตามเวลาทุกครัง้
(6) คู่แข่ง บริ ษัทดําเนินธุรกิจตามกรอบกติกาการแข่งขันที่เป็ นธรรมและไม่ทําลายชื่อเสียงหรื อก่อให้ เกิดความ
เสียหายโดยไม่ชอบต่อคูแ่ ข่ง
(7) ชุมชนและสังคม คณะกรรมการบริษัทได้ ให้ ความสําคัญกับการพัฒนาและรับผิดชอบต่อสังคม ควบคู่ไปกับ
การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ด้ ว ยสํ า นึ ก ดี ว่ า ธุ ร กิ จ จะดํ า รงอยู่ไ ด้ ต้ อ งมี พื น้ ฐานมาจากสัง คมและสิ่ ง แวดล้ อ มที่
เจริ ญเติบโตอย่างมัน่ คง จึงผลักดันให้ เกิดกิจกรรมต่างๆ เพื่อการพัฒนาและเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อมในด้ าน
การผลิต สภาพแวดล้ อมในการทํางาน สถานที่ทํางานและชุมชนรอบข้ าง การดูแลความปลอดภัย การ
คํานึงถึงสุขภาพกายและสุขภาพจิตของพนักงาน รวมทังการสร้
้
างกิจกรรมเพื่อรับผิดชอบต่อสังคม
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(8) ภาครัฐ บริ ษัทบริ ษัทปฏิ บัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้ อกํ าหนดต่างๆ ของภาครั ฐ อย่างเคร่ งครั ด
พร้ อมทัง้ ให้ ความร่ วมมือในด้ านการให้ ข้อมูลข่าวสารเกี่ ยวกับการดําเนินธุรกิจของกิจการ และการร่ วม
กิจกรรมต่างๆ ตามที่หน่วยงานของภาครัฐจัด
หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
(1) คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ ดูแ ลให้ มีก ารเปิ ดเผยข้ อ มูลสํา คัญ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ บริ ษั ท ทัง้ ข้ อ มูล ทางการเงิ น ที่
ตรวจสอบแล้ วจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็ นอิสระซึ่งเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทัว่ ไป
และข้ อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน เช่น ข้ อมูลค่าตอบแทนกรรมการ, จํานวนครัง้ ของกรรมการที่เข้ าร่ วม
ประชุม,ขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการชุดต่างๆ, ข้ อมูลการทํารายการระหว่างกัน และนโยบาย
การกํากับดูแลกิจการของบริ ษัท เป็ นต้ น ตามข้ อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลัก ทรั พ ย์ และตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย รวมถึง ข้ อ มูล อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง อย่า งถูก ต้ อ ง
ครบถ้ วน ทันเวลา โปร่ งใส เพื่อให้ นกั ลงทุนและผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ ายของบริ ษัท ได้ รับสารสนเทศอย่างเท่า
เที ยมกัน โดยผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรั พ ย์ แ ห่งประเทศไทย, แบบแสดงรายการข้ อ มูลประจํ า ปี ,
้
งตังเลขานุ
้
การบริ ษัทเพื่อ
รายงานประจําปี และเว็บไซต์ของบริ ษัทที่ www.asiametal.co.th รวมทังการแต่
เป็ นผู้ ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า และเก็ บ รั ก ษาข้ อมูล ดัง กล่ า ว และให้ ข้ อมูล ที่ ถูก ต้ อ งต่ อ นั ก ลงทุ น , ผู้ ถื อ หุ้น ,
นักวิเคราะห์ และผู้มีสว่ นได้ เสีย
(2) นโยบายค่าตอบแทนกรรมการได้ กําหนดไว้ อย่างชัดเจนและโปร่ งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับ
อุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งได้ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและได้ ขออนุมตั ิจากที่
ประชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น แล้ ว ทัง้ นี ร้ ายละเอี ย ดค่า ตอบแทนกรรมการและผู้บ ริ ห ารได้ เ ปิ ดเผยไว้ ใ นหัว ข้ อ
โครงสร้ างการจัดการ
หมวดที่ 5 ความรั บผิดชอบของคณะกรรมการ
1. โครงสร้ างคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัท ณ สิ ้นปี 2556 มีจํานวนทังหมด
้
8 ท่าน แบ่งเป็ นกรรมอิสระและกรรมการตรวจสอบ
จํ า นวน 3 ท่ า น ซึ่ ง เป็ นไปตามข้ อ กํ า หนดของตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย โดยเป็ นผู้ ที่ มี ค วามรู้
ความสามารถ, ประสบการณ์ และทักษะที่เป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท โดยคณะกรรมการ
บริษัทได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ ดํารงตําแหน่งดังกล่าว สําหรับรายละเอียดที่เกี่ยวข้ องและ
ขอบเขต หน้ าที่ และความรับผิดชอบปรากฏอยูใ่ นหัวข้ อโครงสร้ างและการจัดการ
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ประกอบด้ วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
เป็ นกรรมการอิสระผู้ไม่มีส่วนได้ เสียและไม่มีความสัมพันธ์ เกี่ ยวข้ องใดๆ กับบริ ษัท, คณะกรรมการบริ ษัท,
คณะกรรมการบริ ห าร, ผู้ถือ หุ้นรายใหญ่ และผู้ที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ บุคคลดัง ที่ ไ ด้ กล่า วมา โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบทัง้ 3 ท่าน เป็ นผู้มีความรู้ และประสบการณ์ เพียงพอที่จะทําหน้ าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือ
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ของงบการเงิน สําหรับรายรายละเอียดที่เกี่ยวข้ องและขอบเขต หน้ าที่ และความรับผิดชอบปรากฏอยู่ใน
หัวข้ อโครงสร้ างการจัดการ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ประกอบด้ วยประธานกรรมการและกรรมการอีก 2 ท่าน รวม
เป็ น 3 ท่าน โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนทัง้ 3 ท่าน เป็ นผู้มีความรู้ และประสบการณ์
เพียงพอที่จะทําหน้ าที่ในการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนฯ
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง ประกอบด้ วยประธานกรรมการ และกรรมการอีก 3 ท่าน รวมเป็ น 4 ท่าน
โดยคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงทัง้ 4 ท่าน เป็ นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทําหน้ าที่ในการ
บริ หารความเสี่ยงและป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ ้นได้
คณะกรรมการบริ ห าร ประกอบด้ ว ยประธานกรรมการ และกรรมการอี ก 2 ท่า น รวมเป็ น 3 ท่า น โดย
คณะกรรมการบริ หารของบริ ษัททัง้ 3 ท่าน เป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ เพียงพอที่จะทํา
หน้ าที่ ใ นการบริ ห ารบริ ษั ท ให้ มี ค วามมั่ง คง ก้ า วหน้ า มี ศัก ยภาพในการแข่ ง ขัน กับ บริ ษั ท อื่ น ๆที่ อ ยู่ใ น
อุตสาหกรรมเดียวกัน
2. การกําหนดวาระกรรมการ
ตามข้ อบังคับของบริษัท ข้ อที่ 13 กําหนดให้ ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการออกจากตําแหน่ง
หนึ่งในสาม และถ้ าจํานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วนหนึ่งใน
สาม โดยให้ กรรมการคนที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สดุ นันเป็
้ นผู้ออกจากตําแหน่งและกรรมการที่จะออกตามวาระนี ้อาจได้ รับ
เลือกเข้ ามาดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได้
3. คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระ
คุ ณ สมบั ติ ข องกรรมการอิ ส ระของบริ ษั ท ได้ กํ า หนดขึ น้ เท่ า กั บ ข้ อกํ า หนดขั น้ ตํ่ า ของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวคือ
1. ต้ องถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 5 ของทุนชําระแล้ วของบริ ษัท บริ ษัทในเครื อ บริ ษัทร่วม หรื อบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง
ทังนี
้ ้ให้ นบั รวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้ องด้ วย
2. เป็ นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงานในบริ ษัท บริ ษัทในเครื อ บริ ษัทร่ วม บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง
หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท รวมทังไม่
้ เป็ นลูกจ้ าง พนักงาน หรื อที่ปรึ กษาที่ได้ รับเงินเดือนประจําจากบริ ษัท บริ ษัทใน
เครื อ บริ ษั ทร่ ว ม บริ ษัทที่ เกี่ ยวข้ อง หรื อ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริ ษัท เช่นกรรมการผู้จัดการของบริ ษัท ไม่สามารถเป็ น
กรรมการตรวจสอบได้ เนื่องจากกรรมการผู้จดั การเป็ นผู้รับผิดชอบโดยตรงต่อการบริหารเป็ นต้ น
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3. เป็ นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรื อส่วนได้ เสียไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้ อม ทังในด้
้ านการเงินและการ
บริ หารงานของบริ ษัท บริ ษัทในเครื อ บริ ษัทร่ วม หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท และรวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรื อส่วนได้
้ นกรรมการตรวจสอบ เว้ นแต่คณะกรรมการบริ ษัท
เสียในลักษณะข้ างต้ นมาก่อนในระยะเวลา 1 ปี ก่อนได้ รับการแต่งตังเป็
ได้ พิจารณาอย่างรอบคอบเห็นว่า การเคยมีผลประโยชน์หรื อส่วนได้ เสียนันจะไม่
้
มีผลกระทบต่อการปฎิบตั ิหน้ าที่และการให้
ความเห็นที่เป็ นอิสระ
4. เป็ นกรรมการที่ไม่ใช่เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องหรื อญาติสนิทของผู้บริหารหรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
5. เป็ นกรรมการที่ไม่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเป็ นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริ ษัทผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึง่ เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6. สามารถปฎิบตั ิหน้ าที่ แสดงความเห็นหรื อรายงานผลการปฎิบตั ิงานตามหน้ าที่ ที่ได้ รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษัท โดยไม่อยู่ภายใต้ การควบคุมของผู้บริ หารหรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท รวมทังผู
้ ้ ที่เกี่ยวข้ องหรื อ
ญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
นอกจากนี ้ กรณีที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนหรื อคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ มี
ประกาศปรับปรุงหรื อผ่อนปรน หลักเกณฑ์คณ
ุ สมบัติกรรมการอิสระ ก็ให้ ถือปฏิบตั ิตามที่ได้ ประกาศในภายหลังต่อไป
4. ภาวะผู้นําและวิสัยทัศน์
คณะกรรมการของบริ ษั ท มี ภ าวะผู้นํ า วิ สัย ทัศ น์ และมี ค วามเป็ นอิ ส ระในการตัด สิ น ใจ กํ า หนดนโยบาย
วางเป้าหมาย พัฒนาแผนธุรกิจ และพิจารณางบประมาณ เพื่อประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหุ้นและการเติบโตของบริ ษัท และมี
การทบทวนแผนเป็ นประจําทุกปี เพื่อให้ ได้ ตามเป้าหมายธุรกิจที่วางไว้
5. ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
เพื่อป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการได้ ดแู ลอย่างรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ รวมทังกํ
้ าหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ ผ้ บู ริ หารและผู้ที่เกี่ยวข้ องนําข้ อมูลภายในของบริ ษัท
ไปใช้ เพื่อประโยชน์สว่ นตนดังนี ้
 รายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ : คณะกรรมการได้ ทราบถึงรายการที่ มีความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ รายการที่เกี่ยวโยงกัน และได้ พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครัง้ รวมทังมี
้ การปฏิบตั ิ
ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนทํารายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length
ั ญา เหตุผล/ความจําเป็ น ไว้ ในรายงานประจําปี และแบบ
Basis) และได้ เปิ ดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สญ
56-1 ต่อไปในหัวข้ อรายการระหว่างกัน
 การดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายใน :
คณะกรรมการกําหนดให้ ผ้ บู ริ หารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ห้ ามไม่ให้ ผ้ บู ริ หารหรื อหน่วยงานที่ได้ รับทราบข้ อมูลภายในเปิ ดเผยข้ อมูลภายในแก่บคุ คลภายนอกหรื อบุคคลที่
ไม่มีหน้ าที่เกี่ยวข้ อง และไม่ซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ตอ่ สาธารณชน
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6.จริยธรรมธุรกิจ
บริ ษั ท ได้ กํ า หนดข้ อ พึง ปฏิ บัติ เ กี่ ย วกับ จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ ายบริ ห าร และพนัก งาน เพื่ อ ให้
้
ผู้เกี่ยวข้ องยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามภารกิจของบริ ษัทด้ วยความซื่อสัตย์ สุจริ ต และเที่ยงธรรม ทังการ
ปฏิบตั ิตอ่ บริ ษัท ผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ สาธารณชนและสังคม ซึง่ บทบาทและหน้ าที่ดงั กล่าวได้ มีการกําหนดไว้ ในขอบเขต
อํานาจ หน้ าที่ของคณะกรรมการบริ ษัท กรรมการผู้จัดการ รวมทังข้
้ อบังคับในการทํางานของบริ ษัท ซึ่งได้ มีการกําหนด
บทลงโทษทางวินยั ไว้ ด้วยและคณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ ปรับปรุงนโยบายการกํากับดูแลกิจการและจริ ยธรรมธุรกิจฯ เพื่อให้
สอดคล้ องกับแนวปฏิบตั ิที่ดี ดังนี ้
6.1 กํ าหนดนโยบายเกี่ ยวกับ จํ านวนบริ ษั ทที่กรรมการแต่ละคนจะไปดํ ารงตํ าแหน่ งกรรมการได้ แต่ไม่ไ ด้
กําหนด จํานวนวาระการดํารงตําแหน่ง โดยกรรมการบริ ษัทฯ ทัง้ 8 คน ดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5
บริษัท เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการ
6.2 กํ า หนดให้ ก รรมการผู้จัด การ สามารถไปดํ า รงตํ า แหน่ ง กรรมการที่ บ ริ ษั ท อื่ น ได้ โ ดยต้ อ งรายงานให้
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ทราบเป็ นรายลักษณ์อกั ษร ภายใน 14 วันนับตัง่ แต่ทราบว่าตนเองจะไปดํารงตําแหน่ง หรื อต้ องแจ้ ง
ให้ คณะกรรมการทราบก่อนการรับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการผู้จดั การ(ในกรณีที่รับตําแหน่งกรรมการผู้จดั การใหม่)
6.3 คณะกรรมการฯ ให้ ความสําคัญในการแจ้ งข้ อร้ องเรี ยน และข้ อเสนอแนะ โดยเปิ ดโอกาสให้ พนักงานและ
ผู้สว่ นได้ เสียมีช่องทางการร้ องเรี ยน การแสดงความเห็น เพื่อนําไปสูก่ ารปรับปรุงระบบบริหารจัดการ สําหรับ การแจ้ ง
เบาะแสการกระทําผิดกฎหมาย โดยส่งจดหมายร้ องเรี ยนผ่านเลขานุการบริษัทฯ
6.4 คณะกรรมการบริษัทฯ ถือว่า คู่มือ “จริยธรรมฯ” เป็ นวินยั อย่างหนึง่ ซึง่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ทุกคนต้ องปฏิบตั ิตามอย่างเคร่งครัด การฝ่ าฝื นไม่ปฏิบตั ิตาม ถือเป็ นการทําผิดวินยั ตามระเบียบว่าด้ วยการบริหารงาน
บุคคล
6.5 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ กําหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้ งของผลประโยชน์ไว้ ในคูม่ ือจริยธรรมฯ เพื่อ
ป้องกันการใช้ โอกาสแสวงหาผลประโยชน์สว่ นตน ดังนี ้
- ต้ องไม่มีประวัติการกระทําผิดกฎระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์/ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- กําหนดให้ ประธานกรรมการเป็ นบุคคลคนละคนกับกรรมการผู้จดั การ โดยมีบทบาท อํานาจ และ
หน้ าที่ที่แบ่งแยกออกจากกันอย่างชัดเจน
- จัดให้ มีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร โดยไม่มีฝ่ายจัดการ เพื่อความอิสระในการ
แสดงความเห็นเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการของฝ่ ายบริหาร
- คณะกรรมการบริ ษัทฯจัดให้ มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทังด้
้ านการเงิน การปฏิบตั ิงาน
การดําเนินการให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ข้ อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้ อง รวมทังจั
้ ดให้ มีการบริ หาร
ความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอ ตลอดจนจัดให้ มีกลไกลการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพ
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เพียงพอในการปกป้องรักษาและดูแลทรัพย์สิน มีแผนกตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็ นหน่วยงานอิสระที่
รายงานตรงต่ อ คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิ บ าล และจัด ทํ า รายงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบฯได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพ ประกอบด้ วยข้ อมูลสําคัญอย่างครบถ้ วน และมีการกําหนดนโยบาย
บริหารความเสี่ยง ไว้ อย่างชัดเจน
7. การถ่ วงดุลของกรรมการที่ไม่ เป็ นผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีคณะกรรมการทังสิ
้ ้นจํานวน 8 ท่าน รายละเอียดเป็ นดังนี ้
 กรรมการที่เป็ นผู้บริหาร
 กรรมการ
 กรรมการตรวจสอบ

3
2
3

ท่าน
ท่าน
ท่าน

้
3 ท่าน คิดเป็ นร้ อยละ 37.50 ของกรรมการทังหมด
้
อีกทังยั
้ งจัดให้ มี
ดังนัน้ บริษัทมีกรรมการที่เป็ นอิสระทังหมด
การประชุมร่ วมกับของกรรมการที่มิใช้ เป็ นผู้บริ หารและฝ่ ายจัดการเพื่อให้ มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นต่างๆได้ อย่าง
เต็มที่
8. การรวมหรื อแยกตําแหน่ ง
ประธานกรรมการไม่เป็ นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จดั การ แต่ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จดั การเป็ น
ตัวแทนของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซึ่งถือหุ้นเป็ นร้ อยละ 21.24 และ ร้ อยละ 35.11 ตามลําดับ ของทุนจดทะเบียนและชําระ
แล้ ว อย่างไรก็ตามโครงสร้ างคณะกรรมการของบริ ษัทประกอบด้ วยกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ซึ่งจะก่อให้ เกิดการถ่วงดุล
และการสอบทานการบริหารงาน
9. ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
บริ ษัทได้ กําหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้ อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยมอบหมายให้ คณะกรรมการสรร
หาและกํ าหนดค่าตอบแทนเป็ นผู้พิจารณา ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวได้ แสดงไว้ ในหัวข้ อโครงสร้ างการจัดการเรื่ องการ
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

10. การประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัทได้ กําหนดให้ มีการประชุมคณะกรรมการอย่างสมํ่าเสมอ (อย่างน้ อย 3 เดือนต่อครัง้ ) และมีการประชุม
พิเศษเพิ่มตามความจําเป็ น โดยมีการกําหนดวาระชัดเจน ล่วงหน้ า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดําเนินงานเป็ น
ประจํ า โดยมีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้ อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมเป็ นระยะเวลา
้ มีการ
ล่วงหน้ า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ คณะกรรมการได้ มีเวลาศึกษาข้ อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้ าร่วมประชุม รวมทังได้
จดบันทึกการประชุมเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริ ษัท พร้ อมให้
คณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้ องตรวจสอบได้
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โดยในปี 2556 ที่ผา่ นมา คณะกรรมการของบริ ษัท มีการประชุม 7 ครัง้ ดังนี ้
ชื่อ-สกุล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายวีระชัย
นายชูศกั ดิ์
นายธนกร
นางสาวเพ็ญจันทร์
พลตํารวจเอกจุมพล
นางไทศิกา
เรื อตรี หญิงสุรี
นายชนาธิป

สุธีรชัย*
ยงวงศ์ไพบูลย์
ฤทธิบนั ลือ
โยธินอุปไมย
มัน่ หมาย
ไพรสงบ
บูรณธนิต
ไตรวุฒิ

จํานวนที่เข้ าร่วมประชุม
7/7
7/7
7/7
7/7
7/7
7/7
7/7
7/7

11. คณะอนุกรรมการ
ที่ป ระชุม สามัญ ผู้ถื อหุ้น ได้ มี ก ารแต่ง ตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิ บ าล เข้ า ดํา รงตํา แหน่ง เมื่ อวัน ที่ 17
กุมภาพันธ์ 2547 เพื่อช่วยในการกํ ากับดูแลกิ จการของบริ ษัท โดยอํ านาจและหน้ าที่ ของคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นไปตาม
้
กรรมการขึน้ เพื่อทําหน้ าที่ในการกลั่นกรอง และ
รายละเอียดใน เรื่ องโครงสร้ างการจัดการ ทัง้ นีป้ ั จจุบนั มีการแต่งตังคณะอนุ
ตรวจสอบรวมทังบริ
้ หารจัดการเรื่ องต่าง โดยคณะอนุกรรมการคณะต่างๆมีการประชุมร่วมกันอย่างน้ อย 3 เดือนต่อครัง้ เพื่อพิจารณา
เรื่ องต่างที่เกิดขึ ้นเพื่อให้ ทนั กับการบริ หารงานของบริ ษัท

12. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
บริษัทให้ ความสําคัญต่อระบบควบคุมภายในทังในระดั
้
บบริ หาร และระดับปฏิบตั ิงานเพื่อให้ มีประสิทธิภาพ จึง
ได้ กํา หนดภาระหน้ า ที่ อํ า นาจการดํ า เนิ น การของผู้ป ฏิ บัติ ง าน ผู้บ ริ ห าร ไว้ เป็ นลายลักษณ์ อัก ษรอย่า งชัด เจน มี การ
ควบคุมดูแลการใช้ ทรัพย์สินของบริ ษัทให้ เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้ าที่ของผู้ปฏิบตั ิงาน ผู้ติดตามควบคุมและ
ประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้ เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม และมีการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับ
ระบบการเงิน โดยบริ ษัทได้ จดั ให้ มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริ หารตามสายงานที่รับผิดชอบ รวมถึงบริ ษัทจัดตัง้
หน่วยตรวจสอบภายในเพื่อให้ มนั่ ใจว่าการปฏิบตั ิงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที่สําคัญของบริ ษัทได้ ดําเนินการตาม
แนวทางที่กําหนดและมี ประสิท ธิ ภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิ บัติตามกฎหมายและข้ อ กํ าหนดที่เกี่ ยวข้ องกับบริ ษั ท
(Compliance Control) และเพื่อให้ หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็ นอิสระ สามารถทําหน้ าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้
อย่า งเต็มที่ คณะกรรมการจึ ง กํ า หนดให้ ห น่ว ยตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และได้ รับการประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบด้ วย และเพื่อให้ การตรวจสอบระบบการควบคุมและ
การตรวจสอบภายในมีความเป็ นอิสระมาก
13. รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริ ษัทและงบการเงินรวมของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย (ถ้ า
มี) และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจําปี ทังนี
้ ้งบการเงินดังกล่าวจัดทําขึ ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่
รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้ นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบตั ิอย่างสมํ่าเสมอ และใช้ ดุลยพินิจอย่าง
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ระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สดุ ในการจัดทํา รวมทังมี
้ การเปิ ดเผยข้ อมูลสําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน
คณะกรรมการได้ จดั ให้ มีการดํารงรักษาไว้ ซงึ่ ระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้ มนั่ ใจได้ อย่างมีเหตุผล
ว่าการบันทึกข้ อมูลทางบัญชีมีความถูกต้ อง ครบถ้ วน และเพียงพอที่จะดํารงรักษาไว้ ซงึ่ ทรัพย์สิน และเพื่อให้ ทราบจุดอ่อน
เพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดการทุจริตหรื อการดําเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสําคัญ
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด้ วยกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หารเป็ นผู้ดูแลรับผิดชอบ
เกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายในและมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริ ษัท โดยไม่มี
ฝ่ ายบริหารของบริษัทเข้ าร่วมประชุม เพื่อประเมินความเสี่ยง ความเพียงพอของข้ อมูล และระบบควบคุมภายใน
ดัง นัน้ คณะกรรมการจึง มี ความเห็น ว่าระบบควบคุมภายในของบริ ษั ทโดยรวมอยู่ในระดับ ที่ น่าพอใจและ
สามารถสร้ างความเชื่อมัน่ อย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ ของงบการเงินของบริษัท
14. ความสัมพันธ์ กับผู้ลงทุน
คณะกรรมการบริ ษั ท ตระหนัก ดี ว่ า ข้ อ มูล ของบริ ษั ท ทัง้ ที่ เ กี่ ยวกับ การเงิ น และที่ ไ ม่ใ ช่ ก ารเงิ น ล้ ว นมี ผ ลต่อ
กระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้ที่มีสว่ นได้ สว่ นเสียของบริ ษัท จึงได้ กําชับให้ ฝ่ายบริ หารดําเนินการในเรื่ องที่เกี่ยวกับ
การเปิ ดเผยข้ อมูลที่ ครบถ้ ว น ตรงต่อความเป็ นจริ ง เชื่ อ ถื อได้ สมํ่าเสมอ และทันเวลา ซึ่ง ฝ่ ายบริ ห ารของบริ ษั ท ได้ ใ ห้
ความสําคัญและจะยึดถือปฏิบตั ิไปโดยตลอด ในส่วนของงานด้ านผู้ลงทุนสัมพันธ์ นนั ้ ปั จจุบันบริ ษัทมีหน่วยงานที่ดูแล
รั บผิดชอบคือหน่วยงานเลขานุการบริ ษัท ร่ วมกับ อํานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน ทํ าหน้ าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน
้ กวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้ องเพื่อจะได้ สง่ ข้ อมูลได้ ทนั ตามเวลา
สถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทังนั
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กิจกรรมขององค์ กรเพื่อความรั บผิดชอบต่ อสังคม
Corparate Social Responsibility
บริ ษั ท ฯ ได้ ใ ห้ ค วามสํ า คัญ กับ องค์ ก ร และการมี ส่ ว นร่ ว มต่ อ สัง คม ในรู ป แบบต่ า งๆ อาทิ เ ช่ น การมอบ
ทุนการศึกษาให้ กบั บุตรพนักงานเป็ นประจําทุกปี การมอบทุนการศึกษาให้ กบั สถานศึกษา ระดับประถม และระดับมัธยม
ในเขตชุมชน อีกทังร่้ วมกับหน่วยงานรัฐในการส่งเสริ มให้ พนักงานร่วมกันบริ จาคสิ่งของและอื่นๆให้ กบั บุคลลที่ด้อยโอกาส
ซึง่ เป็ นการเสริมสร้ างกิจกรรมร่วมกันระหว่างอุตสาหกรรมกับชุมชน ให้ อยูร่ ่วมกันอย่างอบอุน่ และสร้ างสรรค์
โครงการเพื่อชุมชน
บริ ษัทได้ ร่วมมือกับโรงเรี ยนในแหล่งชุมชน จัดมอบทุนการศึกษาให้ กบั นักเรี ยนในชุมชนที่ศึกษาในโรงเรี ยนใน
ระดับประถม และโรงเรี ยนระดับมัธยม ด้ วยตระหนักดีว่าเยาวชนคือทรั พยากรที่สําคัญของประเทศในอนาคต จึงควร
ส่งเสริมให้ เกิดการเรี ยนรู้และการพัฒนาทักษะในด้ านต่างๆ โดยในปี 2556 มีกิจกรรมดังนี ้
มอบทุนการศึกษาให้ กบั นักเรี ยน โรงเรี ยนระดับมัธยม คือโรงเรี ยนบางแก้ วประชาสรรค์ จํานวน 25 ทุนๆ 2,000 บาท
มอบทุนการศึกษา โรงเรี ยนระดับประถมศึกษา คือโรงเรี ยนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) จํานวน 50 ทุนๆ 1,000 บาท
โครงการเพื่อพนักงาน
บริ ษัทให้ ความสําคัญต่อสุขภาพของพนักงานเป็ นอย่างยิ่ง เพราะพนักงานทุกคนเป็ นผู้ที่มีความสําคัญในการ
ขับเคลื่อนธุรกิจให้ เติบโตอย่างยัง่ ยืนและมีคณ
ุ ภาพ บริ ษัทจึงจัดให้ มีการตรวจสุขภาพประจําปี และมีการให้ คําแนะนําใน
การดูแลสุขภาพโดยแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลเปาโลเมโมเรี ยล
บริ ษัทได้ จดั กิจกรรม มอบทุนการศึกษาให้ กบั บุตรของพนักงานที่มีผลการเรี ยนดี เป็ นประจําทุกปี ซึง่ ในปี 2556 นี ้ มีการ
มอบทุนให้ บตุ รพนักงานเป็ นจํานวน 50 ทุนๆละ 2,000 บาท เพื่อเป็ นการสร้ างขวัญและกําลังใจให้ กบั พนักงานและครอบครัวอีกทัง้
เป็ นการส่งเสริ มให้ บุตรหลานของพนักงานเกิ ดความรั กในองค์ กร ที่ผ้ ูปกครองได้ มาปฏิบัติงานและให้ เกิ ดความอบอุ่นระหว่าง
ครอบครัวพนักงาน อีกทังมี
้ การทําบุญปี ใหม่ และจัดเลี ้ยงให้ พนักงานในวันขึ ้นปี ใหม่ที่บริ ษัท ทังสํ
้ านักใหญ่และสํานักงานสาขาที่
พนัสนิคม เพื่อเป็ นการตอบแทนพนักงานที่ช่วยกันทํางานมาตลอดปี

บริ ษัทได้ จดั ให้ พนักงานได้ ร่วมกิจกรรมในการเข้ ารับการอบรมเรื่องอัคคีภยั และภัยอื่นๆโดยมีการซ่อมการดับเพลิง
การอพยพหนี ้เพลิงประจําปี ทุกๆ ปี ซึง่ ในปี 2556 ได้ มีการจัดทังสํ
้ านักงานใหญ่และสํานักงานสาขาทีพ่ นัสนิคม เพื่อให้ พนักงานมี
ความรู้ความเข้ าใจในเรื่ องชีวอนามัยซึง่ ทําให้ พนักงานที่ได้ เข้ ารับการอบรมสามารถนําไปใช้ ในชีวิตประจําวันได้ ไม่วา่ จะในสถานที่
ทํางาน บ้ าน และตามชุมชุนที่อาศัยอยู่
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สรุ ปรายการระหว่ างกันของบริษัท สําหรั บปี 2556
สรุปรายการระหว่างกันของบริ ษัท บริ ษัทย่อย และบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องหรื อกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ ้นในปี 2556

รายการ

ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

บริษัท ทวีโชค พาณิช
จํากัด
ประกอบธุรกิจ ค้ า
ปลีกเหล็กแผ่นรี ด
ร้ อน

นายพรเทพ โยธินอุปไมย นาง
แสงจันทร์ ลี และนางวัชรี โยธิน
อุปไมย ทังสามคนเป็
้
นกรรมการ
ผู้มีอํานาจลงนามและผู้ถือหุ้น
ของบริษัท ทวีโชค พาณิช จํากัด
เป็ นพี่น้องและมารดาของนาง
เพ็ญจันทร์ ยงวงศ์ไพบูลย์ ซึง่ เป็ น
กรรมการและเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่
ของบริษัท

บริษัทจําหน่ายสินค้ าเหล็กให้ บริษัท ทวี
โชค พาณิช จํากัด
ซึง่ มียอดคงค้ าง ณ สิ ้นปี เท่ากับ

บริ ษัทซื ้อสินค้ าเหล็กจากบริษัท ทวีโชค
พาณิช จํากัด ซึง่ มียอดคง ณ สิ ้นปี
เท่ากับ

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ปี 2 5 5 6

มูลค่ารายการ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
(ล้ านบาท)
92.19 - เนื่องจากเป็ นการขายสินค้ าเหล็กและให้ บริ การรับจ้ างตัด สลิต ซึ่ง
เป็ นการค้ าปกติ โดยราคาที่บริ ษัทขายสินค้ าเหล็กและให้ บริ การ
0.28 รับจ้ างตัด สลิต กับบริ ษัท ทวีโชค พาณิ ช จํากัด เป็ นการขายใน
ร า ค า ต ล า ด แ ล ะ เ ป็ น ร า ค า เ ที ย บ เ คี ย ง ไ ด้ กั บ ก า ร ข า ย ใ ห้
บุคคลภายนอก
1.10
0.22 - เนื่ อ งจากเป็ นการซื อ้ สิ น ค้ า เหล็ ก แผ่ น ขนาดที่ มี ค วามหนาเพื่ อ
รวบรวมให้ กบั ลูกค้ า โดยราคาที่บริ ษัทซื ้อสินค้ าเหล็ก กับบริ ษัท ทวี
โชค พาณิ ช จํ า กั ด เป็ นการซื อ้ ในราคาตลาดและเป็ นราคา
เทียบเคียงได้ กบั การขายให้ บคุ คลภายนอก ซึง่ เป็ นการค้ าปกติ
- ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ได้ พิจารณาการทํา
รายการดัง กล่า วข้ า งต้ น แล้ ว เห็ น ว่ า การทํ า รายการนี ้ เป็ นการทํ า
รายการที่ ส มเหตุส มผลเพื่ อ เกิ ด ประโยชน์ สูง สุด แก่ บ ริ ษั ท ราคาที่
บริ ษัทซือ้ -ขายสินค้ า เป็ นราคาเทียบเคียงได้ กับที่ซือ้ -ขายสินค้ ากับ
บุคคลภายนอก

หน้ า 41

บริ ษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน)

รายการ
บริษัท เพิ่มชัย พาณิช
จํากัด
ประกอบธุรกิจ ค้ า
เหล็กแผ่นชันสอง
้

บริษัท เพิ่มสิน สตีล
เวิคส์ จํากัด
(มหาชน)
ประกอบธุรกิจ ค้ า
เหล็กรี ดเย็น และ
ศูนย์บริการเหล็กรี ด
เย็น

ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

บริษัทจําหน่ายสินค้ าเหล็กให้ บริษัท
คุณวีระชัย สุธีรชัยเป็ นผู้ถือหุ้น
ของบริษัท เพิ่มชัยพาณิช จํากัด เพิ่มชัยพาณิช จํากัด
เป็ นน้ าขายของเป็ นน้ านายชูศกั ดิ์ ซึง่ มียอดคงค้ าง ณ สิ ้นปี เท่ากับ
ยงวงศ์ไพบูลย์ ซึง่ เป็ นกรรมการ
และเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท

กลุม่ พี่น้องตระกูลยงวงศ์ไพบูลย์
เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท เพิ่ม
สิน สตีลเวิคส์ จํากัด (มหาชน)
ซึง่ เป็ นกรรมการและเป็ นผู้ถือหุ้น
ใหญ่ของบริษัท

บริษัทซื ้อสินค้ าเหล็กจากบริษัท เพิ่มสิน
สตีลเวิคส์ จํากัด (มหาชน)
ซึง่ มียอดคงค้ าง ณ สิ ้นปี เท่ากับ

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ปี 2 5 5 6

มูลค่ารายการ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
(ล้ านบาท)
0.16 - เนื่องจากเป็ นการขายสินค้ าเหล็กและให้ บริ การรับจ้ างตัด สลิต ซึ่ง
เป็ นการค้ าปกติ โดยราคาที่บริ ษัทขายสินค้ าเหล็กและให้ บริ การ
0 รับจ้ างตัด สลิต กับบริ ษัท เพิ่มชัยพาณิช จํากัด เป็ นการขายใน
ร า ค า ต ล า ด แ ล ะ เ ป็ น ร า ค า เ ที ย บ เ คี ย ง ไ ด้ กั บ ก า ร ข า ย ใ ห้
บุคคลภายนอก
- ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ได้ พิจารณาการทํา
รายการดัง กล่า วข้ า งต้ น แล้ ว เห็ น ว่ า การทํ า รายการนี ้ เป็ นการทํ า
รายการที่ ส มเหตุส มผลเพื่ อ เกิ ด ประโยชน์ สูง สุด แก่ บ ริ ษั ท ราคาที่
บริ ษัทซือ้ -ขายสินค้ า เป็ นราคาเทียบเคียงได้ กับที่ซือ้ -ขายสินค้ ากับ
บุคคลภายนอก
45.41 - เนื่องจากเป็ นการซื ้อเหล็กแผ่นรี ดเย็น ซึง่ เป็ นการค้ าปกติ โดยราคา
ที่บริ ษัทซื อ้ เหล็กแผ่นรี ดเย็น กับบริ ษัท เพิ่มสิน สตีลเวคส์ จํ ากัด
5.89 (มหาชน) เป็ นการซื ้อในราคาตลาดและเป็ นราคาเทียบเคียงได้ กบั
การซื ้อจากบุคคลภายนอก
- ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ได้ พิจารณาการทํา
รายการดัง กล่า วข้ า งต้ น แล้ ว เห็ น ว่ า การทํ า รายการนี ้ เป็ นการทํ า
รายการที่ ส มเหตุส มผลเพื่ อ เกิ ด ประโยชน์ สูง สุด แก่ บ ริ ษั ท ราคาที่
บริ ษัทซือ้ -ขายสินค้ า เป็ นราคาเทียบเคียงได้ กับที่ซือ้ -ขายสินค้ ากับ
บุคคลภายนอก

หน้ า 42

บริ ษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน)

รายการ

ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

บริษัท จีเจ สตีล
จํากัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจ ผลิต
และจําหน่ายเหล็ก
แผ่นรี ดร้ อนชนิดม้ วน

คุณชนาธิป ไตรวุฒิ เป็ น
กรรมการของบริ ษัท จีเจสตีล
จํากัด(มหาชน) และกรรมการ
ของบริษัท

บริษัทซื ้อเหล็กแผ่นรี ดร้ อนชนิดม้ วนจาก
บริษัท
จีเจ สตีล จํากัด (มหาชน)
มียอดภาษี มลู ค่าเพิ่มคงค้ าง ณ สิ ้นปี
เท่ากับ

บริษัท จี สตีล จํากัด
(มหาชน)
ประกอบธุรกิจ ผลิต
และจําหน่ายเหล็ก
แผ่นรี ดร้ อนชนิดม้ วน

คุณหญิงปั ทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล
เป็ นกรรมการ และผู้ถือหุ้นของ
บริ ษัท จี สตีล จํากัด ผู้ถือหุ้น
ใหญ่ของบริษัท

บริษัทกลับรายการเงินมัดจําซื ้อเหล็ก
แผ่นรี ดร้ อนชนิดม้ วนจากบริษัท
จี
สตีล จํากัด (มหาชน)
ซึง่ มียอดภาษี มลู ค่าเพิ่มคงค้ าง ณ สิ ้นปี
เท่ากับ
บริษัทซื ้อหุ้นสามัญของบริษัท จี สตีล
จํากัด (มหาชน)
ซึง่ มีมลู ค่าหุ้นคงค้ าง ณ สิ ้นปี

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ปี 2 5 5 6

มูลค่ารายการ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
(ล้ านบาท)
64.95 - เนื่องจากเป็ นการซื ้อเหล็กแผ่นรี ดร้ อนชนิดม้ วน ซึ่งเป็ นการค้ าปกติ
โดยราคาที่บริ ษัทซื ้อเหล็กแผ่นรี ดร้ อนชนิดม้ วน กับบริ ษัท จีเจ สตีล
-0- จํากัด (มหาชน) เป็ นการซื ้อในราคาตลาดและเป็ นราคาเทียบเคียง
ได้ กบั การซื ้อจากบุคคลภายนอก
- ซึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาการทํารายการดัง กล่า ว
ข้ างต้ นแล้ วเห็ น ว่ า การทํ า รายการนี ้ เป็ นการทํ า รายการที่
สมเหตุสมผลเพื่อเกิดประโยชน์ สูงสุดแก่บริ ษัท ราคาที่บริ ษัทซื อ้
เหล็กแผ่นรี ดร้ อนชนิดม้ วนดังกล่าว เป็ นราคาเทียบเคียงได้ กบั ที่ซื ้อ
กับบุคคลภายนอก
1.31 - เป็ นรายการที่เกิดจากการกลับรายการของภาระหนี ้เดิม และซื ้อหุ้น
จากการแปลงหนี เ้ งิ น จ่ า ยค่ า สิ น ค้ า ล่ว งหน้ า ของบริ ษั ท จี สตี ล
จํากัด (มหาชน) และบริ ษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน) เป็ นหุ้น
63.74 สามัญของ บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน)
- ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ได้ พิจารณาการทํา
21.25 รายการดัง กล่า วข้ า งต้ น แล้ ว เห็ น ว่ า การทํ า รายการนี ้ เป็ นการทํ า
รายการที่ ส มเหตุส มผลเพื่ อ เกิ ด ประโยชน์ สูง สุด แก่ บ ริ ษั ท ราคาที่
บริ ษัทซือ้ -ขายสินค้ า เป็ นราคาเทียบเคียงได้ กับที่ซือ้ -ขายสินค้ ากับ
บุคคลภายนอก

หน้ า 43

บริ ษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน)

นโยบายหรื อแนวโน้ มการทํารายการระหว่ างกัน
ในอนาคตหากบริ ษัทมีความจําเป็ นต้ องทํารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริ ษัท บริ ษัทมีนโยบายที่จะกําหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้ เป็ นไปตามลักษณะการ
ดําเนินการค้ าปกติและเป็ นราคาตลาดซึง่ สามารถเปรี ยบเทียบได้ กบั ราคาที่เกิดขึ ้นกับบุคคลภายนอก ทังนี
้ ้บริ ษัทจะได้ ให้ คณะกรรมการตรวจสอบหรื อผู้สอบบัญชีของบริ ษัทหรื อผู้เชี่ยวชาญอิสระ พิจารณา
ตรวจสอบและให้ ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทํารายการด้ วย
รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคตนัน้ กรรมการจะต้ องปฏิบตั ิตามระเบียบต่างๆ ที่ได้ กําหนดขึ ้นและกรรมการจะต้ องไม่อนุมตั ิรายการใดๆ ที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ ในลักษณะอื่นใดกับบริ ษัท และจะต้ องเปิ ดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณา ซึง่ บริ ษัทจะต้ องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และข้ อบังคับ ประกาศ คําสัง่ หรื อข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลการทํารายการเกี่ยวโยงกัน และ
การได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สินของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ปี 2 5 5 6

หน้ า 44

บริ ษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน)

รายละเอียดของกรรมการและผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล
ตําแหน่ ง
1.

2.

3.

นายวีระชัย สุธีรชัย
ประธานบริ ษัทและ
ประธานกรรมการ

อายุ
(ปี )
63

นายชูศกั ดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์
กรรมการผู้จดั การและ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

51

นางเพ็ญจันทร์ ยงวงศ์ไพบูลย์
รองกรรมการผู้จดั การและกรรมการผู้
มีอํานาจลงนาม

49

คุณวุฒกิ ารศึกษา
ปริ ญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
MINI MBA
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริ ญญาตรี
RCA INSTITUTE OF TECHNOLOGY
NEWYORK U.S.A.
ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่
15/2004 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2547 จากสมาคมส่งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
ปริ ญญาตรี
อัสสัมชัญบริ หารธุรกิจ
ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่
15/2004 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2547 และการอบรม
Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 46/2004 เมื่อ
วันที่ 25 สิงหาคม 2547 จากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษัทไทย
ประกาศณียบัตร วิชาชีพชันสู
้ ง
อัสสัมชัญคอมเมอร์ ส
ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่
15/2004 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2547 และการอบรม
Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 49/2004 เมื่อ
วันที่ 7 ตุลาคม 2547 จากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษัทไทย

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ปี 2 5 5 6

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%)
9.67%

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
ผู้บริหาร
น้ าชาย
นายชูศกั ดิ์ ยงวงศ์
ไพบูลย์

ประวัตกิ ารทํางาน
ช่ วงเวลา
2552 – ปั จจุบนั
2531 – ปั จจุบนั
2537 – ปั จจุบนั
2519 – ปั จจุบนั

15.98%

สามีของ
นางสาวเพ็ญจันทร์

2536 – ปั จจุบนั
2546 – ปั จจุบนั

8.33%

ภรรยาของ
นายชูศกั ดิ์

2536 – ปั จจุบนั
2546 – ปั จจุบนั

ตําแหน่ งและสถานที่
ประธานบริ ษัทและประธานกรรมการ
บริ ษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน)
กรรมการผู้จดั การ
บริ ษัท คอสโม แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จํากัด
กรรมการผู้จดั การ
บริ ษัท คอสโม พร็ อพเพอร์ ตี ้ แมเนจเม้ นท์ จํากัด
กรรมการผู้จดั การ
บริ ษัท สินธีรชัย จํากัด

กรรมการผู้จดั การ
บริ ษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน)
กรรมการ
บริ ษัท เอส ที ซี สตีล จํากัด

รองกรรมการผู้จดั การ
บริ ษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน)
กรรมการ
บริ ษัท เอส ที ซี สตีล จํากัด
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บริ ษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหน่ ง
4.

นายธนกร ฤทธิบนั ลือ
กรรมการและผู้อํานวยการ ฝ่ าย
บัญชีและการเงิน

อายุ
(ปี )
46

คุณวุฒกิ ารศึกษา
ปริ ญญาตรี สาขาบริ หารธุรกิจ การบัญชี
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%)
-

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
ผู้บริหาร
-

พลตํารวจเอกจุมพล มัน่ หมาย
ประธานกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ

63

รัฐประศาสนศาสตร์ มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริ หารศาสตร์

เรื อตรี หญิงสุรี บูรณธนิต
กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ

79

ปริ ญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ปริ ญญาตรี รัฐศาสตร์ (การทูตและการต่างประเทศ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่
19/2004 เมื่อวันที่ 21 มิถนุ ายน 2547 จากสมาคมส่งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษัทไทย

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ปี 2 5 5 6

2548 – ปั จจุบนั

2539 – 2545

-

-

2547 - ปั จจุบนั
2551-2553
2549 - 2551
2546 - 2549

ผ่านการอบรม DAP รุ่น 64/2007 ACP รุ่น 19//2007 และ
UFS รุ่น 10/2007
6.

ช่ วงเวลา

2546 – ปั จจุบนั
2545 – 2548

ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่
15/2004 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2547 จากสมาคมส่งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษัทไทย

5.

ประวัตกิ ารทํางาน

-

-

2547 – ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั

ตําแหน่ งและสถานที่
ผู้อํานวยการ ฝ่ ายบัญชีและการเงิน
บริ ษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน)
กรรมการ บริ ษัท เอส ที ซี สตีล จํากัด
ผู้จดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน
บริ ษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน)
ผู้จดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน
บริ ษัท สินธีรชัย จํากัด
ดําเนินธุรกิจ ค้ าเหล็กแผ่นชันสอง
้
เหล็กวิลาส
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริ ษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน)
รองผู้บญ
ั ชาการตํารวจแห่งชาติ
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายข้ าราชการประจํา
ผู้อํานวยการสํานักข่าวกรองแห่งชาติ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริ ษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริ ษัท ไอที ซิตี ้ จํากัด (มหาชน)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาลูกเสือแห่งชาติ
กรรมการบริ หารคณะกิจการลูกเสือชาวบ้ าน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพ
กรรมการสมาคมติดตามการพัฒนาสตรี ในประเทศไทย
ผู้ประนีประนอมประจําศาลจังหวัดธัญบุรี
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บริ ษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหน่ ง
7.

นางไทศิกา ไพรสงบ
กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ

อายุ
(ปี )
62

คุณวุฒกิ ารศึกษา
ปริ ญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยอีสเทอร์ น เอเชีย

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%)
-

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
ผู้บริหาร
-

ประวัตกิ ารทํางาน
ช่ วงเวลา
2547 – ปั จจุบนั
2546 - ปั จจุบนั
2542 – ปั จจุบนั
2547 -2552

ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่
15/2004 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2547 และการอบรม Audit
Committee Program(ACP)
รุ่นที่ 7/2005 จากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย

2545 -2546
2543 - 2544

8.

นายชนาธิป ไตรวุฒิ
กรรมการ

49

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

4.17%

-

2549 – ปั จจุบนั
2551 – ปั จจุบนั

2547 – ปั จจุบนั
2547 – 2549
2544 – ปั จจุบนั
2542 – ปั จจุบนั

2534 – ปั จจุบนั

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ปี 2 5 5 6

ตําแหน่ งและสถานที่
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริ ษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน)
กรรมการ บริ ษัท เอส ที ซี สตีล จํากัด
กรรมการบริ ษัท บุญศิริ เรี ยลเอสเตส จํากัด
ผู้จดั การอาวุโสฝ่ ายธุรกิจขนาดย่อม 8
ธนาคารนครหลวงไทยจํากัด (มหาชน)
ผู้จดั การฝ่ ายพัฒนา สช.
ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)
ผู้จดั การฝ่ ายธุรกิจ 4
ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)
กรรมการ บริ ษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน)
กรรมการ บริ ษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาขน)
ดําเนินธุรกิจ ผลิตและจําหน่ายเหล็กแผ่นรี ดร้ อน
กรรมการ บริ ษัท เฟลิกซ์ ริ เวอร์ แคว รี สอร์ ท
(กาญจนบุรี) จํากัด ดําเนินธุรกิจโรงแรม ที่พกั
ผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานกลาง
กรรมการผู้จดั การ
บริ ษัท เอส เอส พี เพลส จํากัด ดําเนินธุรกิจ ให้ เช่า
พื ้นที่อาคารสําหรับใช้ เป็ นสํานักงาน
กรรมการผู้จดั การ
บริ ษัท เกรทอีสเทิร์น อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด
ดําเนินธุรกิจ ซื ้อมา-ขายไปเหล็กม้ วน
กรรมการผู้จดั การ
บริ ษัท อินเทลลิเจนท์ ซิสเท็ม เน็ทเวอร์ ค จํากัด
ดําเนินธุรกิจ ซื ้อขายและวางระบบคอมพิวเตอร์
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บริ ษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน)

9.

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหน่ ง

อายุ
(ปี )

นายชิดชนก โท้ มะวงศ์
ผู้อํานวยการฝ่ ายการตลาด

48

คุณวุฒกิ ารศึกษา
ปริ ญญาตรี สาขาบริ หารธุรกิจการเงินการธนาคาร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%)
-

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
ผู้บริหาร
-

ประวัตกิ ารทํางาน
ช่ วงเวลา
2549 – ปั จจุบนั
2546 – ปั จจุบนั
2548 – 2549
2546 – 2548
2537– 2543

10.

นางวันนารี ทิพย์สวุ รรณ

37

ปริ ญญาโท สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยบูรพา

-

-

2555-ปั จจุบนั
2550-2551

ตําแหน่ งและสถานที่
ผู้อํานวยการ ฝ่ ายการตลาด
บริ ษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน)
กรรมการ บริ ษัท เอส ที ซี สตีล จํากัด
ผู้อํานวยการ ฝ่ ายการผลิต
บริ ษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน)
ผู้จดั การ ฝ่ ายการผลิต
บริ ษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน)
ผู้จดั การโครงการหมู่บ้านรุ่ งเรื องธานี
บริ ษัท รุ่ งเรื องธานี จํากัด
ดําเนินธุรกิจ ค้ าอสังหาริ มทรัพย์
เลขานุการบริ ษัท
บริ ษัทเอเชีย เมทัล จํากัด (มหาชน)
ผู้จดั การฝ่ ายบัญชีการเงิน
บริ ษัท เอเซีคองเกรท จํากัด

ทังนี
้ ้ บริ ษัทขอรับรองว่า กรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทมีคณ
ุ สมบัติเป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ปี 2 5 5 6
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บริ ษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มอี าํ นาจควบคุมในบริษัทย่ อย บริษัทร่ วม หรื อบริษัทที่เกี่ยวข้ องของบริษัท

ชื่อ-นามสกุล

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

บริษัท

บริษัท เอส ที ซี บริษัท เอเชีย เมทัล บริษัท สางสินค้ า
สตีล จํากัด
แฟบบริเคชัน่ จํากัด
ผ่านแดน
เวียงจันทน์ จํากัด
1,5
5
3, 5, 6
5
5,6
5,6
5, 6
5
5, 6
5
5,6
5
2, 5
4, 5
5
4, 5
5
6
5
5,6
5,6
7
2 = ประธานกรรมการตรวจสอบ
4 = กรรมการตรวจสอบ
6 = ผู้บริหาร

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ปี 2 5 5 6
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บริ ษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน)

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่ อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทเป็ นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) รวมถึงข้ อมูลสารสนเทศ
ทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจําปี งบการเงินดังกล่าวจัดทําขึ ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป โดยเลือกใช้ นโยบาย
้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลที่
บัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบตั ิอย่างสมํ่าเสมอ และใช้ ดลุ ยพินิจอย่างระมัดระวัง ในการจัดทํา รวมทังให้
สําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้ เป็ นประโยชน์ ต้ อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนอย่างโปร่งใส
คณะกรรมการบริ ษัทได้ จดั ให้ มีระบบบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้
ได้ ความมัน่ ใจอย่างมีเหตุผลว่าข้ อมูลของบริษัทมีความถูกต้ องครบถ้ วนเพียงพอที่จะดํารงรักษาไว้ ซงึ่ ทรัพย์สนิ ตลอดจนเพื่อไม่ให้
เกิดการทุจริตหรื อการดําเนินงานที่ผิดปกติอย่างมีสาระสําคัญ
้
่อทําหน้ าที่สอบทานนโยบายการบัญชีและความถูกต้ องของ
คณะกรรมการบริ ษัทได้ แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบเพื
รายงานทางการเงิน สอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ตลอดจนระบบการบริหารความเสี่ยง โดยเรื่ องนี ้
ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ แสดงไว้ ในรายงานประจําปี แล้ ว
งบการเงินของบริษัทได้ รับการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี่ จํากัด
ในการตรวจสอบนันทางคณะกรรมการบริ
้
ษัทได้ ให้ ความร่วมมือและสนับสนุนข้ อมูลเอกสารต่างๆ เพื่อให้ ผ้ สู อบบัญชี สามารถ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ อย่างอิสระและเป็ นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีทวั่ ไป โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ ปรากฏ
ในรายงานของผู้สอบบัญชีซงึ่ แสดงไว้ ในรายงานประจําปี แล้ ว
คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริ ษัทโดยรวมอยูใ่ นระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้ างความ
เชื่อมัน่ อย่างมีเหตุผลได้ วา่ งบการเงินของบริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด(มหาชน) สําหรับปี สิ ้นสุด 31 ธันวาคม 2556 มีความน่าเชื่อถือ
โดยปฏิบติถกู ต้ องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง

(นายวีระชัย สุธีรชัย)
ประธานกรรมการ

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ปี 2 5 5 6

(นายชูศกั ดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์)
กรรมการผู้จดั การ

หน้ า 50

บริ ษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน)

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน)
ข้ าพเจ้ าได้ ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย ซึง่ ประกอบด้ วยงบแสดงฐานะการเงิน
งบกระแส
รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และ
เงินสดรวม สําหรับปี สิ ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สําคัญและหมายเหตุอื่นๆ และได้ ตรวจสอบงบ
การเงินเฉพาะกิจการของบริ ษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) ซึง่ ประกอบด้ วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสําหรับปี สิ ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึง
หมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญและหมายเหตุเรื่ องอื่น ๆ
ความรับผิ ดชอบของผูบ้ ริ หารต่องบการเงิ น
ผู้บริ หารเป็ นผู้รับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหล่านี โ้ ดยถูกต้ องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผ้ บู ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ นเพื่อให้ สามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจากการ
แสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรื อข้ อผิดพลาด
ความรับผิ ดชอบของผูส้ อบบัญชี
ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้ าพเจ้ า ข้ าพเจ้ าได้ ปฏิบตั ิงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกําหนดให้ ข้าพเจ้ าปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดด้ านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและ
ปฏิบตั ิงานตรวจสอบเพื่อให้ ได้ ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ น
สาระสําคัญหรื อไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้ วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ ได้ มาซึง่ หลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจํานวนเงินและการเปิ ดเผยข้ อมูลในงบ
การเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ ขึ ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึง่ รวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อ
ข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญของงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้ อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบ
บัญชี พิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ ยวข้ องกับการจัดทําและการนํ าเสนองบการเงินโดยถูกต้ องตามที่ควรของกิ จการ เพื่อ
ออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผ้ ูบริ หารใช้ และความ
สมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จดั ทําขึ ้นโดยผู้บริหาร รวมทังการประเมิ
้
นการนําเสนอ
งบการเงินโดยรวม
ข้ าพเจ้ าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้ าได้ รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้ เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้ าพเจ้ า
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ความเห็น
ข้ าพเจ้ าเห็นว่า งบการเงินข้ างต้ นนี ้แสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2556 ผลการดําเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวม สําหรับปี สิ ้นสุดวันเดียวกัน และแสดงฐานะการเงินของบริ ษัท เอเซีย
เมทัล จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด สําหรับปี สิ ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้ อง
ตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่ น้น
ข้ าพเจ้ าขอให้ สงั เกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 9 ในระหว่างปี 2556 บริ ษัทมีการทําสัญญาประนีประนอมหนี ้กับบริ ษัทที่
เกี่ยวข้ องกันสําหรับหนี ้มูลค่าทังสิ
้ ้น 104.73 ล้ านบาท โดยบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกันจะจ่ายชําระหนี ้ทังหมดให้
้
แก่บริ ษัท โดยการออกหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทดังกล่าว ซึ่งเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จํานวน 212,460,000 หุ้น ใน
ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.50 บาท และมีราคาปิ ดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันโอนหุ้นในราคาหุ้นละ 0.30 บาท คิดเป็ นมูลค่า
้ ้น 41.00
ยุติธรรมของหลักทรัพย์ที่ได้ รับโอนเพื่อชําระหนี ้เป็ นมูลค่า 63.73 ล้ านบาท บริ ษัทมีผลขาดทุนจากการรับชําระหนี ้จํานวนทังสิ
ล้ านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 การทําสัญญาประนีประนอมหนี ้ที่ทํากับบริ ษัทดังกล่าว ซึ่งเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันและมี
้ ้ ข้ าพเจ้ ามิได้
มูลค่าเป็ นสาระสําคัญ ยังอยูร่ ะหว่างการดําเนินการเพื่อขอสัตยาบันรับรองรายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ทังนี
แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีนี ้แต่อย่างใด
ข้ าพเจ้ าขอให้ สงั เกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 4 เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี เนื่องจากการนํามาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 12 เรื่ องภาษี เงินได้ ที่มีผลบังคับใช้ มาถือปฏิบตั ิ ทังนี
้ ้ ข้ าพเจ้ ามิได้ แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีนี ้แต่อย่างใด
เรื ่องอืน่
งบการเงินรวมของบริ ษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริ ษัท เอเซีย เมทัล
จํากัด (มหาชน) สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 (ก่อนปรับปรุง) ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น ซึง่ แสดงความเห็นอย่างไม่มี
เงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556

(นายบุญเลิศ แก้ วพันธุ์พฤกษ์ )
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 4165
บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี่ จํากัด
กรุงเทพมหานคร
28 กุมภาพันธ์ 2557
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บริ ษทั เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่ อ ย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
บาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555 31 ธันวาคม 2556
หมายเหตุ

"ปรั บปรุ งใหม่"

"ปรั บปรุ งใหม่"

31 ธันวาคม 2555

1 มกราคม 2555

"ปรั บปรุ งใหม่"

"ปรั บปรุ งใหม่"

สิ นทรัพ ย์
สิ นทรัพ ย์ หมุนเวีย น
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

51,648,357

46,711,647

108,249,217

41,839,750

39,844,391

105,584,210

134,717

131,343

144,694

134,717

131,343

144,694

277,600

15,783,243

1,640,220

287,774

14,297,611

154,590

6

539,361,886

851,724,629

1,080,114,000

538,559,043

847,785,765

1,078,283,515

5

730,782

835,462

849,320

26,730,782

31,346,879

31,360,737

สินค้าคงเหลือ

8

1,101,758,057

1,139,359,185

1,449,165,116

1,096,885,033

1,134,090,488

1,443,896,419

ลูกหนี้ตามสัญญา
ซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า

14
5, 9

8,744,986
157,959,813

257,855,678

17,162,219
233,301,672

8,744,986
157,959,813

257,855,678

17,162,219
233,301,672

1,789,021

4,271,088

8,694,379

1,789,021

4,225,955

8,660,016

1,862,405,219

2,316,672,275

2,899,320,837

1,872,930,919

2,329,578,110

2,918,548,072

เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
กิจการที่เกีย่ วข้องกัน
บริ ษัทอื่น

5,7

เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรั บ
แก่บุคคลและกิจการที่เกีย่ วข้องกัน

สินทรั พย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพ ย์ หมุนเวีย น
สิ นทรัพ ย์ ไม่หมุนเวีย น
เงินฝากประจําที่ติดภาระคา้ ํ ประกัน

10

87,357,325

76,697,786

118,306,017

86,431,212

75,792,786

116,833,582

สินทรั พย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

3 , 20

40,659,689

31,077,610

25,973,138

40,659,689

31,077,610

25,973,138

เงินลงทุนในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วม
เงินลงทุนในหลักทรั พย์เผื่อขาย

11
12

286,715
21,246,000

286,715
-

286,715
-

22,086,323
21,246,000

22,086,323
-

22,086,323
-

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

999,231,449

1,052,668,056

1,034,875,404

951,642,650

1,001,588,918

979,162,655

163,505,892

100,269,844

77,728,723

163,505,892

100,269,844

77,728,723

6,650,724

7,418,403

7,386,439

6,357,941

6,002,736

5,923,712

รวมสิ นทรัพ ย์ ไม่หมุนเวีย น

1,323,937,794

1,273,418,414

1,269,556,436

1,296,929,707

1,241,818,217

1,232,708,133

รวมสิ นทรัพ ย์

3,186,343,013

3,590,090,689

4,168,877,273

3,169,860,626

3,571,396,327

4,151,256,205

สินทรั พย์ที่ไม่ได้ใช้ดาํ เนินงาน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินมัดจําค่าเครื่ องจักร
สินทรั พย์ไม่หมุนเวียนอื่น

13
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บริ ษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน)

บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
บาท
31 ธันวาคม 2556

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2555
"ปรับปรุ งใหม่"

1 มกราคม 2555
"ปรับปรุ งใหม่"

31 ธันวาคม 2556

15

1,234,293,070

1,428,123,285

2,378,959,526

1,234,293,070

1,428,123,285

2,378,959,526

5 , 16
16

6,113,301
152,717,537

285,621
345,403,049

338,099
119,476,537

6,993,257
145,833,187

1,287,127
338,671,075

661,430
116,289,915

หมายเหตุ
หนี้สินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและ
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั อื่น
เจ้าหนี้ตามสัญญา
ซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
ส่ วนของหนี้สินที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อ
เงินรับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อ
รวมหนี้สินไม่ หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

14
17
19
5

17
3 , 20
18
19

-

17,831,440

-

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555
"ปรับปรุ งใหม่"
"ปรับปรุ งใหม่"

17,831,440

-

1,015,810
-

12,500,000
1,436,994
7,663,978

25,000,000
1,382,593
7,663,978

1,015,810
-

12,500,000
1,436,994
-

25,000,000
1,382,593
-

284,805
1,394,424,523

31,228,466
1,844,472,833

7,605,992
2,540,426,725

284,805
1,388,420,129

31,228,466
1,831,078,387

7,605,992
2,529,899,456

16,204,572
4,735,312
439,681
21,379,565
1,415,804,088

18,635,258
4,287,691
738,398
23,661,347
1,868,134,180

12,500,000
18,635,258
3,862,789
1,639,798
36,637,845
2,577,064,570

13,538,612
3,663,155
439,681
17,641,448
1,406,061,577

15,569,404
3,256,428
738,398
19,564,230
1,850,642,617

12,500,000
15,569,404
2,849,701
1,639,798
32,558,903
2,562,458,359
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บริ ษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน)

บริ ษทั เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่ อ ย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ )
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
บาท
31 ธันวาคม 2556

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2555
"ปรั บปรุ งใหม่"

1 มกราคม 2555
"ปรั บปรุ งใหม่"

549,973,800

549,973,800

549,973,800

549,973,800

549,973,800

549,973,800

479,937,265

479,937,265

479,937,265

479,937,265

479,937,265

479,937,265

297,427,100

297,427,100

297,427,100

297,427,100

297,427,100

297,427,100

55,000,000

52,100,000

43,830,000

55,000,000

52,100,000

43,830,000

904,224,519

828,459,635

706,101,610

911,273,837

839,165,690

715,479,826

32,199,819

63,762,733

63,762,733

20,160,847

52,123,655

52,123,655

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทใหญ่

1,768,788,703

1,721,686,733

1,591,058,708

1,763,799,049

1,720,753,710

1,588,797,846

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

1,750,222

269,776

753,995

รวมส่ วนของผู้ ถื อหุ้น

1,770,538,925

1,721,956,509

1,591,812,703

1,763,799,049

1,720,753,710

1,588,797,846

รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ ถื อหุ้น

3,186,343,013

3,590,090,689

4,168,877,273

3,169,860,626

3,571,396,327

4,151,256,205

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555
"ปรั บปรุ งใหม่"
"ปรั บปรุ งใหม่"

ส่ วนของผู้ ถื อหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น - หุ้นสามัญ มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 549,973,800 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ทุนที่ออกและชาํ ระเต็มมูลค่าแล้ว
479,937,265 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
กาํ ไรสะสม
จัดสรรเป็ นสํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

22 , 23
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บริ ษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่ อ ย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สํา หรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
บาท
งบการเงินรวม
2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555

2555

หมายเหตุ

"ปรับปรุงใหม่"

"ปรับปรุงใหม่"

รายได้
รายได้จากการขายและการให้บริการ
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
รายได้อื่น
รวมรายได้

5,422,887,737

7,306,693,013

5,422,999,306

7,305,926,114

22,662,599

33,168,350
13,575,508

12,341,923

33,168,350
13,428,894

5,445,550,336

7,353,436,871

5,435,341,229

7,352,523,358

4,986,235,442

6,892,606,535

4,985,379,748

6,888,758,520

436,652,295

414,086,478

437,619,558

417,167,594

79,003,350
82,343,520
40,028,790
9,958,250
35,983,476
5,233,552,828

91,909,188
66,265,481
13,550,140
68,628,827
7,132,960,171

79,003,350
78,151,277
40,028,790
9,958,250
35,959,489
5,228,480,904

91,909,188
67,413,606
13,550,140
68,603,146
7,130,234,600

211,997,508
(45,464,370)

220,476,700
(51,938,353)

206,860,325

222,288,758

(45,464,370)

(51,938,353)

166,533,138

168,538,347

161,395,955

170,350,405

ค่ าใช้ จ่ าย
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ
ค่าใช้จ่ ายในการขาย
ค่าใช้จ่ ายในการบริหาร
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ค่าตอบแทนผู ้บริหาร
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่ าใช้ จ่ าย
กําไรก่อ นภาษีเงินได้
20

ค่าใช้จ่ ายภาษีเ งินได้
กําไรสํา หรั บปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น - สุ ทธิจากภาษี
การปรับมูลค่ายุตธิ รรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เ ผือ่ ขาย
ผลกระทบจากการลดอัตราภาษีตอ่ งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทีด่ ิน
ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจทีอ่ ยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสํา หรั บปี

(33,993,600)

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน) สําหรั บปี
ส่วนทีเ่ ป็ นของผู ้ถือหุ ้นของบริษทั ใหญ่
ส่วนทีเ่ ป็ นของส่วนได้เ สียทีไ่ ม่มีอาํ นาจควบคุม
การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวม
ส่วนทีเ่ ป็ นของผู ้ถือหุ ้นของบริษทั ใหญ่
ส่วนทีเ่ ป็ นของส่วนได้เ สียทีไ่ ม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไรต่ อ หุ้นขั้นพื้นฐาน
ส่วนทีเ่ ป็ นของผู ้ถือหุ ้นของบริษทั ใหญ่ (บาท)

24

กําไรต่ อ หุ้นปรั บลด
ส่วนทีเ่ ป็ นของผู ้ถือหุ ้นของบริษทั ใหญ่ (บาท)

24

-

(33,993,600)

-

2,030,792
399,894
(31,562,914)
134,970,224

168,538,347

2,030,792
(31,962,808)
129,433,147

170,350,405

165,052,692
1,480,446
166,533,138

169,022,566
(484,219)
168,538,347

161,395,955
161,395,955

170,350,405
170,350,405

133,489,778
1,480,446
134,970,224

169,022,566
(484,219)
168,538,347

129,433,147
129,433,147

170,350,405
170,350,405

0.3439

0.3522

0.3363

0.3549

0.3439

0.3522

0.3363

0.3549
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บริ ษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่ อ ย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถื อ หุ้น
สํา หรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
บาท
งบการเงินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริ ษัทใหญ่
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
ก ําไรสะสม

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 ตามที่รายงานไว้
ผลกระทบจากการใช้นโยบายการบัญชีใหม่

479,937,265
3

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 หลังปรั บปรุ ง
จัดสรรเพื่อสํารองตามกฏหมาย
เงินปั นผลจ่าย

ทุนที่ออกและ
ช ําระแล้ว

-

ส่วนเกินมูลค่า
หุ้นสามัญ
297,427,100
-

479,937,265

297,427,100

ส่วนเกินทุน
จากการตี
ราคาที่ดิน

ส่วนเกินทุนจาก
การรวมธุรกิจ
ภายใต้การควบคุม
เดียวกัน

680,128,472

67,693,059

14,704,932

-

82,397,991

1,583,720,828

25,973,138

(15,569,404)

(3,065,854)

-

(18,635,258)

7,337,880

43,830,000

706,101,610

52,123,655

11,639,078

-

63,762,733

1,591,058,708

8,270,000

(8,270,000)

จัดสรรเพื่อ
สํารองตาม
กฎหมาย
43,830,000
-

ยังไม่ได้จัดสรร

การปรั บมูลค่า
ยุติธรรมของเงิน
ลงทุนใน
หลักทรั พย์เผื่อขาย

รวม
องค์ประกอบ
อื่นของส่วน
ของผู้ถือหุ้น

รวมส่วนของผู้ถือ ส่วนได้เสียที่ไม่
หุ้นบริ ษัทใหญ่ มีอาํ นาจควบคุม
753,995
753,995

รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้น
1,584,474,823
7,337,880
1,591,812,703

22 , 23

-

23

-

-

-

(38,394,541)

-

-

-

-

(38,394,541)

-

-

-

169,022,566

-

-

-

-

169,022,566

(484,219)

168,538,347

ก ําไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสําหรั บปี (ปรั บปรุ งใหม่)

-

-

-

-

-

-

-

(38,394,541)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

479,937,265

297,427,100

52,100,000

828,459,635

52,123,655

11,639,078

-

63,762,733

1,721,686,733

269,776

1,721,956,509

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 ตามที่รายงานไว้

479,937,265

297,427,100

52,100,000

797,382,025

67,693,059

14,704,932

-

82,397,991

1,709,244,381

269,776

1,709,514,157

31,077,610

(15,569,404)

(3,065,854)

-

(18,635,258)

12,442,352

52,100,000

828,459,635

52,123,655

11,639,078

-

63,762,733

1,721,686,733

2,900,000

(2,900,000)

-

-

-

-

-

-

-

-

ผลกระทบจากการใช้นโยบายการบัญชีใหม่

3

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 หลังปรั บปรุ ง
จัดสรรเพื่อสํารองตามกฏหมาย
เงินปั นผลจ่าย
ก ําไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสําหรั บปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

-

-

479,937,265

297,427,100

-

269,776

12,442,352
1,721,956,509

22 , 23

-

-

23

-

-

-

(86,387,808)

-

-

-

165,052,692

2,030,792

399,894

(33,993,600)

(31,562,914)

133,489,778

1,480,446

134,970,224

904,224,519

54,154,447

12,038,972

(33,993,600)

32,199,819

1,768,788,703

1,750,222

1,770,538,925

479,937,265

297,427,100

55,000,000

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ปี 2 5 5 6

(86,387,808)

-

(86,387,808)
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บริษทั เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่ วนของผู้ถ ือหุ้น
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรสะสม

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 ตามทีร่ ายงานไว้
ผลกระทบจากการใช้นโยบายการบัญชีใหม่
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 หลังปรับปรุง
จัดสรรเพื่อสํารองตามกฏหมาย
เงินปันผลจ่ าย
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี (ปรับปรุงใหม่)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 ตามทีร่ ายงานไว้
ผลกระทบจากการใช้นโยบายการบัญชีใหม่
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 หลังปรับปรุง
จัดสรรเพื่อสํารองตามกฏหมาย
เงินปันผลจ่ าย
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

3
22 , 23

23

3
22 , 23

23

ทุนทีอ่ อกและ
ชําระแล้ว

ส่วนเกินมูลค่า
หุ ้นสามัญ

จัดสรรเป็ นสํารอง
ตามกฎหมาย

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู ้ถือหุ ้น

ยังไม่ได้จัดสรร

ส่วนเกินทุนจาก
การตีราคาทีด่ ิน

479,937,265
479,937,265
479,937,265

297,427,100
297,427,100
297,427,100

43,830,000
43,830,000
8,270,000
52,100,000

689,506,688
25,973,138
715,479,826
(8,270,000)
(38,394,541)
170,350,405
839,165,690

67,693,059
(15,569,404)
52,123,655
52,123,655

479,937,265
479,937,265
479,937,265

297,427,100
297,427,100
297,427,100

52,100,000
52,100,000
2,900,000
55,000,000

808,088,080
31,077,610
839,165,690
(2,900,000)
(86,387,808)
161,395,955
911,273,837

67,693,059
(15,569,404)
52,123,655
2,030,792
54,154,447

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ปี 2 5 5 6

การปรับมูลค่ายุตธิ รรม
ของเงินลงทุนใน
หลักทรัพย์เ ผือ่ ขาย
(33,993,600)
(33,993,600)

องค์ประกอบอื่น
ของส่วนของผู ้
ถือหุ ้น

รวม

67,693,059
(15,569,404)
52,123,655
52,123,655

1,578,394,112
10,403,734
1,588,797,846
(38,394,541)
170,350,405
1,720,753,710

67,693,059
(15,569,404)
52,123,655
(31,962,808)
20,160,847

1,705,245,504
15,508,206
1,720,753,710
(86,387,808)
129,433,147
1,763,799,049
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บริ ษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่ อ ย
งบกระแสเงินสด
สํา หรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
บาท
งบการเงินรวม
2556
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษีเ งินได้
รายการปรับปรุง
ค่าเสื่อมราคา
กําไรจากการจําหน่ ายเงินลงทุนชัว่ คราว
หนี้ สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ การค้า (กลับรายการ)
หนี้ สงสัยจะสูญ - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
ขาดทุนจากการรับชําระหนี้ - เงินจ่ ายล่วงหน้าค่าสินค้า
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
หนี้ สงสัยจะสูญ - เงินทดรองจ่ ายค่าสินค้า
ขาดทุน(กําไร) จากการจําหน่ ายอุปกรณ์
ขาดทุน(กําไร) ทีย่ งั ไม่เ กิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ผลประโยชน์ พนักงาน
ดอกเบี้ยจ่ าย
กําไรจากกิจกรรมดําเนิ นงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพย์และหนี้ สินดําเนิ นงาน
สินทรัพย์ดําเนิ นงานลดลง (เพิ่มขึ้น)
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น - กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน

2555
"จัดประเภทใหม่"

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
"จัดประเภทใหม่"

211,997,508

220,476,700

206,860,325

222,288,758

99,968,087
(10,215,890)
1,160,208
31,995,159
395,673
2,046,730
25,358,582
447,621
33,323,650

79,554,132
(983,554)
(5,967,207)
12,500,000
9,000,000
(2,663)
(945,934)
424,902
67,593,779

96,477,748
(8,212,324)
31,995,159
2,046,730
25,358,582
406,727
33,323,650

76,052,799
(983,554)
286,631
12,500,000
9,000,000
(2,663)
(945,934)
406,727
67,593,779

396,477,328

381,650,155

388,256,597

386,196,543

15,505,643

(14,135,455)

14,009,837

(14,135,455)

ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น - บริษทั อื่น

322,578,633

241,969,840

317,439,046

238,880,112

สินค้าคงเหลือ

37,205,455

297,305,931

37,205,455

297,305,931

ลูกหนี้ /เจ้าหนี้ ตามสัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

(26,576,426)

34,993,659

(26,576,426)

34,993,659

เงินจ่ ายล่วงหน้าค่าสินค้า

4,162,707

(33,554,006)

4,162,707

(33,554,006)

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

2,482,067

(3,197,540)

2,436,934

(4,242,495)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้ สินดําเนิ นงานเพิม่ ขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น - กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น - บริษทั อื่น
เงินรับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
เงินสดรับจากการดําเนิ นงาน
จ่ ายดอกเบี้ย
จ่ ายภาษีเ งินได้

474,972

(31,964)

474,974

(79,024)

5,827,680
(188,649,609)
(7,663,978)
561,824,472
(33,323,650)
(78,359,212)

184,900
248,734,615
1,153,920,135
(67,593,779)
(62,209,314)

5,706,130
(188,801,985)
554,313,269
(33,323,650)
(78,321,890)

644,832
216,618,539
1,122,628,636
(67,593,779)
(33,420,351)

เงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงาน

450,141,610

1,024,117,042

442,667,729

1,021,614,506

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ปี 2 5 5 6
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บริ ษทั เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่ อ ย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สํา หรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
บาท
งบการเงินรวม
2556

2555
"จัดประเภทใหม่"

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
"จัดประเภทใหม่"

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชัว่ คราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
เงินฝากประจําทีต่ ดิ ภาระคํ้าประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
เงินให้กยู ้ ืมระยะสัน้ แก่บคุ คลทีเ่ กีย่ วข้องกันลดลง

(3,374)
(10,659,539)
104,680

996,905
41,608,231
13,858

(3,374)
(10,638,426)
4,616,097

996,905
41,040,796
13,858

เงินมัดจําค่าเครื่องจักรเพิ่มขึ้น
เงินสดจ่ ายเพื่อซือ้ ทีด่ ินอาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจําหน่ ายสินทรัพย์
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปจากกิจกรรมลงทุน

(63,236,048)
(55,740,332)
1,149,368
(128,385,245)

(43,120,525)
(71,573,745)
58,000
(72,017,276)

(63,236,048)
(55,740,332)
1,149,368
(123,852,715)

(43,120,525)
(72,706,023)
58,000
(73,716,989)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
เงินสดจ่ ายคืนเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินปันผลจ่ าย
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน

(217,931,847)
(12,500,000)
(86,387,808)
(316,819,655)

(950,242,795)
(25,000,000)
(38,394,541)
(1,013,637,336)

(217,931,847)
(12,500,000)
(86,387,808)
(316,819,655)

(950,242,795)
(25,000,000)
(38,394,541)
(1,013,637,336)

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุ ทธิ

4,936,710

(61,537,570)

1,995,359

(65,739,819)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี

46,711,647
51,648,357

108,249,217
46,711,647

39,844,391
41,839,750

105,584,210
39,844,391

-

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ปี 2 5 5 6

-

-

-
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี ้
งบการเงินนี ้ได้ รับอนุมตั ิให้ ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557
1. ข้ อมูลทั่วไป
บริ ษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) ได้ จดทะเบียนเข้ าเป็ นบริ ษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2547 บริ ษัทมีที่อยู่ตามที่ได้
จดทะเบียนไว้ ที่ เลขที่ 55, 55/1 หมู่ 2 ซอยวัดหนามแดง ถนนศรี นคริ นทร์ ตําบลบางแก้ ว อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ประเทศ
ไทย และมีโรงงานสาขา ตังอยู
้ ่เลขที่ 90/1 หมู่ที่ 10 ถนน 331 ตําบลสระสี่เหลี่ยม อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย กลุ่ม
บริษัทดําเนินธุรกิจหลักในธุรกิจผลิตและจําหน่าย ผลิตภัณฑ์เหล็กแปรรูป
“บริ ษัท” หมายถึง บริ ษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) “กลุ่มบริ ษัท” หมายถึง บริ ษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) และบริ ษัท
ย่อย คือบริษัท เอส ที ซี สตีล จํากัด และบริษัท เอเซีย เมทัลแฟบบริเคชัน่ จํากัด
2. เกณฑ์ การจัดทํางบการเงิน
งบการเงิ น นี น้ ํ า เสนอเพื่ อ วัต ถุป ระสงค์ ข องการรายงานเพื่ อ ใช้ ใ นประเทศไทย และจัด ทํ า เป็ นภาษาไทย งบการเงิ น ฉบับ
ภาษาอังกฤษได้ จดั ทําขึ ้นเพื่อความสะดวกของผู้อา่ นงบการเงินที่ไม่ค้ นุ เคยกับภาษาไทย
งบการเงินนี ้จัดทําขึ ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีที่ประกาศใช้ โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ
(“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบ และประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้ อง
งบการเงินนี ้จัดทําและแสดงหน่วยเงินตราเป็ นเงินบาท ข้ อมูลทางการเงินทั ้งหมดมีการปั ดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
เพื่อให้ แสดงเป็ นหลักพันบาท เว้ นแต่ที่ระบุไว้ เป็ นอย่างอื่น
งบการเงินนี ้ได้ จดั ทําขึ ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม เว้ นแต่ที่ได้ เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
ในการจัดทํางบการเงินให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริ หารต้ องใช้ การประมาณและข้ อสมมติฐานหลาย
ประการ ซึง่ มีผลกระทบต่อการกําหนดนโยบายและการรายงานจํานวนเงินที่เกี่ยวกับ สินทรัพย์ หนี ้สิน รายได้ และค่าใช้ จ่าย การ
ประมาณและข้ อสมมติฐานมาจากประสบการณ์ ในอดีต และปั จจัยต่างๆที่ผ้ บู ริ หารมีความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลภายใต้
สภาวการณ์แวดล้ อมนัน้ ดังนันผลที
้
่เกิดขึ ้นจริ งจากการตังข้
้ อสมมติฐานต่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี ้สินอาจแตกต่าง
ไปจากที่ประมาณไว้
ประมาณการและข้ อสมมติฐานที่ใช้ ในการจัดทํางบการเงินจะได้ รับการทบทวนอย่างสมํ่าเสมอ การปรับประมาณการทางบัญชี
จะบันทึกในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกล่าวได้ รับการทบทวน หากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวดนันๆ
้ และจะบันทึก
ในงวดที่ปรับหรื องวดในอนาคต หากการปรับประมาณการกระทบทังงวดปั
้
จจุบนั และอนาคต
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2. เกณฑ์ การจัดทํางบการเงิน (ต่ อ)
งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ได้ รวมบัญชีของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยที่บริ ษัทมีอํานาจควบคุมหรื อถือหุ้น
ทังทางตรงและทางอ้
้
อมในบริษัทย่อย ดังต่อไปนี ้

ชื่อบริ ษัท
บริ ษัท เอส ที ซี สตีล จํากัด
บริ ษัท เอเซีย เมทัลแฟบบริ เคชัน่ จํากัด

ลักษณะธุรกิจ
ผลิตและจําหน่ายเหล็กแปรรูป
รับเหมาก่อสร้ างโรงงาน

พันบาท
ทุนชําระแล้ ว
2556
2555
20,000
20,000

20,000
20,000

สัดส่วนการถือหุ้น(ร้ อยละ)
2556
2555
100
55

100
55

รายการบัญชีระหว่างบริ ษัทกับบริษัทย่อยที่มีนยั สําคัญได้ ถกู ตัดรายการในการทํางบการเงินรวมแล้ ว
3.

การประกาศใช้ มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการบัญชี

สภาวิชาชีพบัญชีได้ ออกมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและแนวปฏิบตั ิ
ทางบัญชี ซึง่ มีผลบังคับใช้ ดงั ต่อไปนี ้
ก) มีผลบังคับใช้ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้ นในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2556
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 12
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552)

ภาษี เงินได้
การบัญ ชี สํ า หรั บ เงิ น อุด หนุน จากรั ฐ บาล และการเปิ ดเผยข้ อ มูล เกี่ ย วกับ ความ
ช่วยเหลือจากรัฐบาล
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 8
ส่วนงานดําเนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 10
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้ องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรม
ดําเนินงาน
ฉบับที่ 21
ภาษี เงินได้ -การได้ รับประโยชน์จากสินทรัพย์ที่ไม่ได้ คิดค่าเสื่อมราคาที่ตีราคาใหม่
ฉบับที่ 25
ภาษี เงินได้ -การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษี ของกิจการหรื อของผู้ถือหุ้น
แนวปฏิบตั ิทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนและการรับโอนสินทรัพย์ทางการเงิน
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3. การประกาศใช้ มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการบัญชี (ต่ อ)
กลุม่ บริ ษัทได้ เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่สําคัญ เนื่องจาก กลุม่ บริษัทนํามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่ องภาษี เงินได้ มา
ถือปฏิบตั ิ ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดงั กล่าวมีผลกระทบต่องบการเงิน แสดงเป็ นรายการแยกต่างหากใน
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
จํานวนเงินของรายการปรับปรุงที่มีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ มีดงั นี ้

2556
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ ้น
หนี ้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ ้น
กําไรสะสมที่ยงั ไม่ได้ จดั สรรเพิ่มขึ ้น
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินลดลง
ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกันลดลง

พันบาท
งบการเงินรวม
2555

40,660
16,205
40,660
(13,539)
(2,666)

2554

31,078
18,635
31,078
(15,569)
(3,066)

25,973
18,635
25,973
(15,569)
(3,066)

พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555

2556
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ ้น
หนี ้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ ้น
กําไรสะสมที่ยงั ไม่ได้ จดั สรรเพิ่มขึ ้น
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินลดลง

40,660
13,539
40,660
(13,539)

2554

31,078
15,569
31,078
(15,569)

25,973
15,569
25,973
(15,569)

พันบาท
งบการเงินรวม
2555
2556
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
กําไรหรื อขาดทุน : ภาษีเงินได้ ลดลง
กําไรต่อหุ้นเพิ่มขึ ้น (บาท)

(1,083)
0.002
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
(1,083)
0.002

(5,104)
0.011
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3. การประกาศใช้ มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการบัญชี (ต่ อ)
ข) มาตรฐานการบัญชีใหม่ที่ยงั ไม่มีผลบังคับใช้
ในระหว่างปี ปั จจุบนั สภาวิชาชีพบัญชีได้ ออกและปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และกําหนดให้ ถือปฏิบตั ิกบั งบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลัง
วันที่ 1 มกราคม ในปี ดังต่อไปนี ้
วันที่มีผลบังคับใช้
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555)
การนําเสนองบการเงิน
1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555)
ภาษี เงินได้
1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555)
สัญญาเช่า
1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555)
รายได้
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555)
การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555)
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555)
ส่วนได้ เสียในการร่วมค้ า
1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555)
งบการเงินระหว่างกาล
1 มกราคม 2557
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555)
การจ่ายโดยใช้ ห้ นุ เป็ นเกณฑ์
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555)
การรวมธุรกิจ
1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 4
สัญญาประกันภัย
1 มกราคม 2559
ฉบับที่ 5
สินทรั พย์ ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้ เพื่อขายและการดําเนินงานที่
1 มกราคม 2557
ยกเลิก
1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555)
ส่วนงานดําเนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 15
สัญญาเช่าดําเนินงาน - สิง่ จูงใจที่ให้ แก่ผ้ เู ช่า
1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 27
การประเมินเนื ้อหาสัญญาเช่าที่ทําขึ ้นตามรูปแบบกฎหมาย
1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 29
การเปิ ดเผยข้ อมูลของข้ อตกลงสัมปทานบริการ
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 32
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน - ต้ นทุนเว็บไซต์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1
การเปลี่ยนแปลงในหนี ้สินที่เกิดขึ ้นจากการรื อ้ ถอน การบูรณะ
1 มกราคม 2557
และหนี ้สินที่มีลกั ษณะคล้ ายคลึงกัน
ฉบับที่ 4
การประเมินว่าข้ อตกลงประกอบด้ วยสัญญาเช่าหรื อไม่
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 5
สิทธิในส่วนได้ เสียจากกองทุนการรื อ้ ถอน การบูรณะและการ
ปรับปรุงสภาพแวดล้ อม
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3. การประกาศใช้ มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการบัญชี (ต่ อ)
ข) มาตรฐานการบัญชีใหม่ที่ยงั ไม่มีผลบังคับใช้ (ต่อ)
ฉบับที่ 7
ฉบับที่ 10
ฉบับที่ 12
ฉบับที่ 13
ฉบับที่ 17
ฉบับที่ 18

การปรับปรุ งย้ อนหลังภายใต้ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 เรื่ อง
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง
งบการเงินระหว่างกาลและการด้ อยค่า
ข้ อตกลงสัมปทานบริการ
โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกู ค้ า
การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้ เจ้ าของ
การโอนสินทรัพย์จากลูกค้ า

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

ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษัท ได้ ประเมินแล้ วเห็นว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและการ
ตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินข้ างต้ นจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินเมื่อนํามาถือปฏิบตั ิ
4. สรุ ปนโยบายการบัญชีท่ สี าํ คัญ
นโยบายการบัญชีที่ใช้ ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีดงั ต่อไปนี ้
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสันที
้ ่มีสภาพคล่องสูง ซึง่ ถึงกําหนด
จ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้ มาและไม่มีข้อจํากัดในการเบิกใช้
เงินลงทุนชั่วคราว
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บริษัทถือเป็ นหลักทรัพย์เพื่อค้ า แสดงตามมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ ้นปี รายการกําไรและ
รายการขาดทุนทังที
้ ่เกิดขึ ้นจริ งและยังไม่เกิดขึน้ จริ งที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพื่อค้ าแสดงไว้ ใน
กําไรหรื อขาดทุน
ลูกหนี้การค้ าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี ก้ ารค้ าและลูกหนี อ้ ื่นแสดงในราคาตามใบแจ้ งหนี ห้ กั ค่าเผื่อหนี ส้ งสัยจะสูญ กลุ่มบริ ษัทตังค่
้ าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญจาก
ลูกหนี ้ที่คาดว่าจะเรี ยกเก็บเงินไม่ได้ โดยพิจารณาและวิเคราะห์สถานะของลูกหนี ้แต่ละรายประกอบ ลูกหนี ้จะถูกตัดจําหน่าย
บัญชีเมื่อทราบว่าเป็ นหนี ้สูญ
กลุ่มบริ ษัทประมาณค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ โดยอาศัยการประเมินผลของฝ่ ายบริ หารเกี่ยวกับความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ ้นจาก
ยอดลูกหนี ้ที่คงค้ างอยู่ ณ วันสิ ้นปี การประเมินผลดังกล่าวได้ คํานึงถึงประสบการณ์ การชําระเงินในอดีต และปั จจัยอย่างอื่นซึ่ง
รวมทัง้ การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบและปริ มาณของลูกหนี ้ ความสัมพันธ์ ของยอดค่าเผื่อหนี ส้ งสัยจะสูญต่อยอดลูกหนี ้
ตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกิจภายในประเทศ
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4. สรุ ปนโยบายการบัญชีท่ สี าํ คัญ (ต่ อ)
สินค้ าคงเหลือ
สินค้ าคงเหลือแสดงด้ วยราคาทุนหรื อมูลค่าสุทธิที่จะได้ รับแล้ วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า ราคาทุนของสินค้ าคํานวณโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วง
นํ ้าหนัก ต้ นทุนในการซื ้อประกอบด้ วยราคาซื ้อ และค่าใช้ จ่ายทางตรงที่เกี่ยวข้ องกับการซื ้อสินค้ านัน้ เช่น ค่าภาษี อากร ค่าขนส่งหัก
ด้ วยส่วนลดและเงินที่ได้ รับคืนจากการซื อ้ สินค้ า ต้ นทุนของสินค้ าสําเร็ จรู ปและงานระหว่างทํา ประกอบด้ วย ค่าวัตถุดิบ ค่าแรง
ทางตรง ค่าใช้ จ่ายอื่นทางตรง และค่าใช้ จ่ายในการผลิตซึง่ ปั นส่วนตามเกณฑ์การดําเนินงานตามปกติ มูลค่าที่จะได้ รับประมาณจาก
ราคาที่คาดว่าจะขายได้ ตามปกติของธุรกิจหักด้ วยค่าใช้ จ่ายที่จําเป็ นเพื่อให้ สนิ ค้ านันสํ
้ าเร็จรูปและค่าใช้ จ่ายในการขาย
เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
บริ ษัทย่อยหมายถึงบริษัทที่บริ ษัทใหญ่ในกลุม่ บริษัทมีสทิ ธิออกเสียงทังทางตรงและทางอ้
้
อมมากกว่ากึ่งหนึ่งของสิทธิในการออก
เสียงทังหมด
้
หรื อมีอํานาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการดําเนินงานของบริ ษัทย่อย บริ ษัทย่อยดังกล่าวได้ ถกู นํามารวม
ในการจัดทํางบการเงินโดยเริ่ มตังแต่
้ วนั ที่บริ ษัทใหญ่มีอํานาจควบคุม จนถึงวันที่บริ ษัทย่อยดังกล่าวได้ ขายออกไปรายการและ
ยอดคงเหลือระหว่างกลุ่มบริ ษัท ตลอดจนกําไรขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึน้ ได้ ตัดออกจากงบการเงินรวมนีแ้ ล้ ว นโยบายการบัญชี
สําหรับบริ ษัทย่อยจะเปลี่ยนแปลงเพื่อใช้ นโยบายการบัญชีเดียวกับกลุ่มบริ ษัทในการจัดทํางบการเงินรวม ข้ อมูลเกี่ยวกับส่วน
ของผู้ถือหุ้นส่วนน้ อยได้ แสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
เงินลงทุนในบริษัทย่อยแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงด้ วยวิธีราคาทุนสุทธิจากการด้ อยค่า (ถ้ ามี)
เงินลงทุนในบริษัทร่ วม
เงินลงทุนในบริษัทร่วมแสดงในงบการเงินรวมโดยใช้ วิธีสว่ นได้ เสียและแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อ
การด้ อยค่า (ถ้ ามี) เงินลงทุนในบริ ษัทร่วมดังกล่าวเป็ นการลงทุนในกิจการที่กลุม่ บริ ษัทถือหุ้นระหว่างร้ อยละ 20 ถึงร้ อยละ 50 ของ
้
จการที่กลุม่ บริ ษัทมีอิทธิพลอย่างเป็ นสาระสําคัญแต่ไม่ถึงกับควบคุมกําไรขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นได้
สิทธิในการออกเสียงทังหมดและกิ
ตัดออกจากงบการเงินนี ้แล้ วเว้ นแต่มีหลักฐานว่าสินทรัพย์ที่โอนระหว่างกันเกิดการด้ อยค่าเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมรวมถึงค่าความนิยม
ที่เกิดจากการลงทุนเมื่อได้ มาวิธีส่วนได้ เสียจะไม่นํามาใช้ เมื่อมูลค่าเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมเป็ นศูนย์เว้ นแต่ผ้ ลู งทุนมีภาระผูกพันหรื อ
ต้ องจ่ายเงินเพื่อชําระภาระผูกพันของบริษัทร่วมซึง่ บริษัทได้ คํ ้าประกันหรื อให้ การยินยอมไว้
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4. สรุ ปนโยบายการบัญชีท่ สี าํ คัญ (ต่ อ)
ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
ที่ดิน แสดงด้ วยมูลค่ายุติธรรมที่ขึ ้นอยู่กับราคาประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ โดยจะมีการประเมินทุกห้ าปี สําหรับอาคาร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์ รับรู้เมื่อเริ่มแรกตามราคาทุนหักด้ วยค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้ อยค่า (ถ้ ามี)
การเพิ่มขึ ้นของราคาตามบัญชีที่เป็ นผลมาจากการตีราคาใหม่ของที่ดินจะแสดงเป็ นส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินแสดงอยู่ใน
ส่วนของผู้ถือหุ้น การลดลงในมูลค่าของที่ดินที่เคยมีการตีราคาเพิ่มจะนําไปหัก ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินได้ ไม่เกินจํานวน
้ บรู้เป็ นค่าใช้ จ่ายทันทีในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ซึง่ เคยตีราคาเพิ่มของที่ดินชนิดเดียวกัน สําหรับส่วนที่เกินกว่านันจะรั
ในกรณี ที่ราคาตามบัญชีสงู กว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนซึ่งคํานวณจากมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะเกิดใน
อนาคตจากการใช้ สินทรั พย์ อย่างต่อเนื่อง หรื อจํานวนที่จะได้ รับจากการจํ าหน่ายสินทรัพย์ หักด้ วยต้ นทุนจากการจําหน่าย
ั ้ วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดให้ เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืน
สินทรัพย์นนแล้
ค่าเสื่อมราคาคํานวณโดยวิธีเส้ นตรง เพื่อลดราคาตามบัญชีของสินทรัพย์แต่ละชนิด ตามอายุการให้ ประโยชน์โดยประมาณของ
สินทรัพย์ดงั ต่อไปนี ้ ยกเว้ นที่ดินซึง่ มีอายุการให้ ประโยชน์ไม่จํากัด
อาคารและส่วนปรับปรุงสิง่ ปลูกสร้ าง
เครื่ องจักรและอุปกรณ์โรงงาน
ยานพาหนะ
เครื่ องตกแต่ง และเครื่ องใช้ สํานักงาน

20
5, 10
5
5

ปี
ปี
ปี
ปี

กําไรขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ กําหนดขึ ้นจากราคาตามบัญชี และได้ รวมอยู่ในการคํานวณกําไรจากการ
ดําเนินงาน
การด้ อยค่ าของสินทรั พย์
สินทรัพย์ที่มีการตัดจําหน่ายจะมีการทบทวนการด้ อยค่า เมื่อมีเหตุการณ์หรื อสถานการณ์บ่งชี ้ว่าราคาตามบัญชีอาจสูงกว่ามูล
ค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืน รายการขาดทุนจากการด้ อยค่าจะรับรู้เมื่อราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สงู กว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืน
ซึง่ หมายถึงจํานวนที่สงู กว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักต้ นทุนในการขายเทียบกับมูลค่าจากการใช้ สินทรัพย์ สินทรัพย์จะถูกจัดเป็ น
กลุม่ ที่เล็กที่สดุ ที่สามารถแยกออกมาได้ เพื่อวัตถุประสงค์ของการประเมินการด้ อยค่า สินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินซึง่ รับรู้
รายการขาดทุนจากการด้ อยค่าไปแล้ ว จะถูกประเมินความเป็ นไปได้ ที่จะกลับรายการขาดทุนจากการด้ อยค่า ณ วันสิน้ รอบ
ระยะเวลารายงาน
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4. สรุ ปนโยบายการบัญชีท่ สี าํ คัญ (ต่ อ)
ผลประโยชน์ พนักงาน
กลุม่ บริ ษัทจัดให้ มีกองทุนสํารองเลี ้ยงชีพซึง่ เป็ นแผนการจ่ายสมทบตามที่กําหนดไว้ สินทรัพย์ของกองทุนสํารองเลี ้ยงชีพได้ แยก
ออกไปจากสินทรัพย์ของกลุ่มบริ ษัทและมีการบริ หารโดยผู้จดั การกองทุนภายนอกกองทุนสํารองเลี ้ยงชีพได้ รับเงินสะสมเข้ า
กองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากบริ ษัท เงินจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลี ้ยงชีพบันทึกเป็ นค่าใช้ จ่ายในงบกํ าไรขาดทุน
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนัน้
กลุม่ บริ ษัทจัดให้ มีผลประโยชน์พนักงานหลังการเลิกจ้ างเพื่อจ่ายให้ แก่พนักงานเป็ นไปตามกฎหมายแรงงานไทย มูลค่าปั จจุบนั
ของหนี ส้ ิน ผลประโยชน์ พ นัก งานได้ ถูก รั บ รู้ รายการในงบแสดงฐานะการเงิ น โดยการประมาณการตามหลัก คณิ ต ศาสตร์
ประกันภัยโดยใช้ วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) ภายใต้ สมมติฐานเกี่ยวกับเหตุการณ์
ในอนาคตที่บริ ษัทกําหนดขึน้ อย่างเหมาะสม สมมติฐานที่ใช้ ในการประเมินค่าใช้ จ่ายผลประโยชน์ พนักงานสุทธิ ประจําปี ได้
รวมถึงอัตราส่วนลด อัตราการเพิ่มขึ ้นของเงินเดือนพนักงาน และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน การเปลี่ยนแปลงใน
อัตราเหล่านี ้มีผลต่อประมาณการค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับผลประโยชน์พนักงานสุทธิในทุกปี กลุ่มบริ ษัทได้ มีการทบทวนอัตรา
ส่วนลดที่เหมาะสมซึง่ สะท้ อนถึงอัตราดอกเบี ้ยที่ควรนํามาใช้ ในการคํานวณมูลค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสดจ่ายในอนาคตที่
คาดว่าจะต้ องจ่ายให้ กับพนักงาน ในการประเมินอัตราส่วนลดที่เหมาะสม กลุ่มบริ ษัทจะพิจารณาจากอัตราดอกเบี ย้ ของ
พันธบัตรรัฐบาล ซึง่ จ่ายในสกุลเงินที่ได้ รับประโยชน์
สมมุติฐานทางสถิติที่สําคัญที่ใช้ ในการคํานวณสรุปได้ ดงั นี ้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2556

2555

อัตราคิดลด

ร้ อยละ 4.17 ต่อปี สําหรับพนักงานรายเดือน และ
ร้ อยละ 4.20 ต่อปี สําหรับพนักงานรายวัน

ร้ อยละ 4.17 ต่อปี สําหรับพนักงานรายเดือน และ
ร้ อยละ 4.20 ต่อปี สําหรับพนักงานรายวัน

อัตราการขึ ้นเงินเดือนในอนาคต

ร้ อยละ 4.39 ต่อปี สําหรับพนักงานรายเดือน และ
ร้ อยละ 3.43 ต่อปี สําหรับพนักงานรายวัน

ร้ อยละ 4.39 ต่อปี สําหรับพนักงานรายเดือน และ
ร้ อยละ 3.43 ต่อปี สําหรับพนักงานรายวัน

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวน
พนักงาน

ผันแปรตามอายุพนักงานตังแต่
้ ร้อยละ 0-50

ผันแปรตามอายุพนักงานตังแต่
้ ร้อยละ 0-50

อัตราการตาย

อัตราตามตารางมรณะไทยปี 2540 แยกเกณฑ์
ตามเพศชายและหญิง

อัตราตามตารางมรณะไทยปี 2540 แยกเกณฑ์
ตามเพศชายและหญิง
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4. สรุ ปนโยบายการบัญชีท่ สี าํ คัญ (ต่ อ)
การบัญชีสาํ หรั บสัญญาเช่ าระยะยาว
สัญญาเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้ าของส่วนใหญ่ได้ โอนไปให้ กบั ผู้เช่าถือเป็ น
สัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนตามมูลค่าปั จจุบนั สุทธิของจํานวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญา
เช่า โดยจํานวนเงินที่ต้องจ่ายจะปั นส่วนระหว่างหนี ้สินและค่าใช้ จ่ายทางการเงินเพื่อให้ ได้ อตั ราดอกเบี ้ยคงที่ต่อหนี ้สินคงค้ างอยู่
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้ จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็ นหนี ้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี ้ยจ่ายจะบันทึกในงบกําไรขาดทุน
ตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้ งานของสินทรัพย์นนั ้
การรั บรู้ รายได้
รายได้ จะรับรู้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อได้ โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้ าของสินค้ าที่มีนยั สําคัญไปให้ กบั ผู้ซื ้อ
แล้ ว และจะไม่รับรู้ รายได้ ถ้าฝ่ ายบริ หารยังมีการควบคุมหรื อบริ หารสินค้ าที่ขายไปแล้ วนันหรื
้ อมีความไม่แน่นอนที่มีนยั สําคัญในการ
ได้ รับประโยชน์ เชิ งเศรษฐกิจจากการขายสินค้ าหรื อให้ บริ การนัน้ ไม่อาจวัดมูลค่าของจํ านวนรายได้ และต้ นทุนที่เกิดขึน้ ได้ อย่าง
น่าเชื่ อถือ หรื อมีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่นอนที่จะต้ องรับคืนสินค้ า รายได้ จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกํากับสินค้ า
หลังจากหักส่วนลดแล้ ว
รายได้ ดอกเบี ้ยรับรู้ ตามเกณฑ์สดั ส่วนของเวลาโดยพิจารณาจากอัตราดอกเบีย้ ที่แท้ จริ งของช่วงเวลาจนถึงวันครบอายุและ
พิจารณาจากจํานวนเงินต้ นที่เป็ นยอดคงเหลือในบัญชีสําหรับการบันทึกค้ างรับของกลุม่ บริษัท
รายได้ เงินปั นผลรับรู้เมื่อสิทธิที่จะได้ รับเงินปั นผลนันเกิ
้ ดขึ ้น
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกันกับบริ ษัทหมายถึงบุคคลหรื อกิจการที่มีอํานาจควบคุมบริ ษัท ถูกควบคุมโดยบริ ษัทไม่ว่าจะเป็ น
โดยทางตรงหรื อทางอ้ อม หรื ออยู่ภายใต้ การควบคุมเดียวกันกับบริ ษัท รวมถึงบริ ษัทที่ทําหน้ าที่ถือหุ้น บริ ษัทย่อย และกิจการที่
เป็ นบริษัทย่อยในเครื อเดียวกัน นอกจากนี ้บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกันยังหมายรวมถึงบริ ษัทร่วมและบุคคลซึง่ ถือหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้ อมและมีอิทธิพลอย่างเป็ นสาระสําคัญกับบริ ษัทผู้บริ หารสําคัญ กรรมการหรื อ พนักงานของ
บริษัท ตลอดทังสมาชิ
้
กในครอบครัวที่ใกล้ ชิดกับบุคคลดังกล่าว และกิจการที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลเหล่านัน้
ในการพิจ ารณาความสัมพัน ธ์ ระหว่า งบุค คลหรื อ กิ จ การที่ เกี่ ย วข้ อ งกัน กับ บริ ษั ท แต่ล ะรายการบริ ษั ท คํ า นึง ถึง เนื อ้ หาของ
ความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย
ประมาณการหนี้สนิ
กลุ่มบริ ษัทจะบันทึกประมาณการหนี ้สินเมื่อมีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ของภาระผูกพันในปั จจุบนั ตามกฎหมายหรื อจากการ
อนุมานอันเป็ นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพันดังกล่าวคาดว่าจะส่งผลให้ ต้องเกิดการไหลออกของทรัพยากร
เพื่อ จ่ายชํ าระภาระผูกพันและจํ านวนที่ต้องจ่ายสามารถประมาณการได้ อ ย่างน่า เชื่ อถื อ รายจ่ายที่จะได้ รับคื นบันทึกเป็ น
สินทรัพย์แยกต่างหากเมื่อการได้ รับคืนคาดว่าจะได้ รับอย่างแน่นอนเมื่อได้ จ่ายชําระประมาณการหนี ้สินไปแล้ ว
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4. สรุ ปนโยบายการบัญชีท่ สี าํ คัญ (ต่ อ)
การแปลงค่ าเงินตราต่ างประเทศ
กลุม่ บริ ษัทแปลงค่ารายการที่เป็ นเงินตราต่างประเทศที่เกิดขึ ้นให้ เป็ นเงินบาทโดยใช้ อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการและ
แปลงค่าสินทรัพย์และหนี ้สินที่เป็ นตัวเงินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินให้ เป็ นเงินบาทโดยใช้ อตั รา
แลกเปลี่ยน ณ วันนัน้ กําไรและขาดทุนที่เกิดจากรับหรื อจ่ายชําระที่เป็ นเงินตราต่างประเทศและที่เกิดจากการแปลงค่าสินทรัพย์
และหนี ้สินที่เป็ นตัวเงินดังกล่าว ได้ บนั ทึกทันทีในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ลูกหนี ้และเจ้ าหนี ้ตามสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจะถูกแปลงค่าเป็ นเงินบาท โดยใช้ อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบแสดง
ฐานะการเงิน กําไร (ขาดทุน) ที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศดังกล่าวจะถูกบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
เครื่ องมือทางการเงิน
สินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบด้ วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น และเงินให้ ก้ ยู ืม หนี ้สินทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้ วย เจ้ าหนี ้การค้ าและ
ั ญาเช่าซื ้อและเงินกู้ยืม ซึ่งนโยบายการบัญชีเฉพาะสําหรับรายการแต่ละรายการได้ เปิ ดเผยแยกไว้
เจ้ าหนี ้อื่น หนี ้สินภายใต้ สญ
ในแต่ละหัวข้ อที่เกี่ยวข้ อง
ส่ วนงานดําเนินงาน
ผลการดําเนินงานตามส่วนงานซึ่งรายงานให้ คณะกรรมการบริ หารของบริ ษัท (คณะกรรมการ) ซึง่ ถือว่าเป็ น ผู้มีอํานาจตัดสินใจสูงสุด
ด้ านการดําเนินงานของบริ ษัท ประกอบไปด้ วยรายการที่เกี่ยวข้ องโดยตรงกับผลการดําเนินงานของส่วนงานนัน้ รวมไปถึงรายการที่
ได้ รับการปั นส่วนภายใต้ สมมุติฐานที่สมเหตุสมผล รายการที่ไม่ได้ รับการปั นส่วนเพื่อนํ าเสนอในส่วนงานดําเนินงานประกอบด้ วย
สินทรัพย์อื่นๆที่ไม่ใช่ลกู หนี ้การค้ า รายได้ อื่นและค่าใช้ จ่ายส่วนกลางของสํานักงาน และค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ คณะกรรมการจะทําการ
สอบทานผลการดําเนินงานของส่วนงานดําเนินงานอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อใช้ ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้ กบั ส่วนงานและ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน โดยอาศัยข้ อมูลทางการเงินซึง่ แยกตามส่วนงานอย่างเหมาะสม
ภาษีเงินได้
ภาษี เงินได้ ประกอบด้ วยภาษี เงินได้ ปัจจุบนั และภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน
กลุ่มบริ ษัทบันทึกภาษี เงินได้ ปัจจุบนั ตามจํานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้ แก่หน่วยงานจัดเก็บภาษี ของรัฐ โดยคํานวณจากกําไรทาง
ภาษี ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในกฎหมายภาษี อากร
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4. สรุ ปนโยบายการบัญชีท่ สี าํ คัญ (ต่ อ)
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
กลุ่มบริ ษัทบันทึกภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี ้สิน ณ วันสิ ้น
รอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษี ของสินทรัพย์และหนี ส้ ินที่เกี่ ยวข้ องนัน้ โดยใช้ อัตราภาษี ที่มีผลบังคับใช้ อยู่หรื อที่คาดได้
ค่อนข้ างแน่ว่าจะมีผลบังคับใช้ ภายในสิ ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน และคาดว่าอัตราภาษี ดงั กล่าวจะนําไปใช้ เมื่อสินทรัพย์ภาษี
เงินได้ รอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้ องได้ รับประโยชน์ หรื อหนี ้สินภาษี เงินได้ รอตัดบัญชีได้ มีการจ่ายชําระ
กลุม่ บริ ษัทรับรู้หนี ้สินภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวที่ต้องเสียภาษี ทกุ รายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอ
การตัดบัญชีสําหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้ หกั ภาษี รวมทังผลขาดทุ
้
นทางภาษี ที่ยงั ไม่ได้ ใช้ ในจํานวนเท่าที่มีความเป็ นไปได้
ค่อนข้ างแน่ที่กลุ่มบริ ษัทจะมีกําไรทางภาษี ในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ ประโยชน์ จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้ หักภาษี และผล
ขาดทุนทางภาษี ที่ยงั ไม่ได้ ใช้ นนั ้
กลุม่ บริ ษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีทกุ สิ ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทําการปรับลด
มูลค่าตามบัญชีดงั กล่าวหากมีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ว่าบริ ษัทจะไม่มีกําไรทางภาษี เพียงพอต่อการนําสินทรัพย์ภาษี เงินได้
ั้
อบางส่วนมาใช้ ประโยชน์
รอการตัดบัญชีทงหมดหรื
กลุ่มบริ ษัทจะบันทึกภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษี ที่เกิดขึ ้นเกี่ยวข้ องกับรายการที่ได้ บนั ทึก
โดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น
สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีและหนี ้สินภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี จะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมื่อบริ ษัท มีสิทธิตามกฎหมายที่จะ
้ นทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี
นําสินทรัพย์ภาษี เงินได้ ของงวดปั จจุบนั มาหักกลบกับหนี ้สินภาษี เงินได้ ของงวดปั จจุบนั และทังสิ
และหนี ้สินภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีเกี่ยวข้ องกับภาษี เงินได้ ที่ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษี หน่วยงานเดียวกัน โดยการเรี ยกเก็บ
ายหนี ้สินและสินทรัพย์ภาษี เงินได้ ของงวดปั จจุบนั ด้ วยยอดสุทธิ
เป็ นหน่วยภาษี เดียวกัน หรื อหน่วยภาษี ตา่ งกันซึง่ ตังใจจะจ่
้
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5.

รายการบัญชีกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน

สินทรัพย์ หนี ส้ ิน รายได้ ต้ นทุน และค่าใช้ จ่าย ส่วนหนึ่งของบริ ษัทเกิดจากรายการบัญชีกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่อยู่ภายใต้ การควบคุมของบริ ษัท หรื อสามารถควบคุมบริ ษัททัง้
ทางตรงและทางอ้ อม หรื อมีอิทธิพลอย่างเป็ นสาระสําคัญในการตัดสินใจด้ านการเงินหรื อการดําเนินงานของบริษัท
ลักษณะของความสัมพันธ์กบั บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกันเป็ นดังนี ้
ลักษณะความสัมพันธ์
2556

2555

บริษัทย่ อย
บริ ษัท เอส ที ซี สตีล จํากัด
บริ ษัท เอเซีย เมทัลแฟบบริ เคชัน่ จํากัด

ถือหุ้นทังหมดโดยบริ
้
ษัท
ถือหุ้นร้ อยละ 55 และกรรมการร่วมกัน

ถือหุ้นทังหมดโดยบริ
้
ษัท
ถือหุ้นร้ อยละ 55 และกรรมการร่วมกัน

บริษัทร่ วม
บริ ษัท สางสินค้ าผ่านแดนเวียงจันทน์ จํากัด

ถือหุ้นร้ อยละ 40 และกรรมการร่วมกัน

ถือหุ้นร้ อยละ 40 และกรรมการร่วมกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
บริ ษัท ทวีโชค พาณิช จํากัด
บริ ษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท เพิ่มสิน สตีลเวิคส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท เพิ่มสหายสตีล จํากัด
บริ ษัท เพิ่มชัย พาณิชย์ จํากัด
บริ ษัท สตีลเซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน)

ถือหุ้นโดยญาติสนิทของกรรมการ
มีผ้ ถู ือหุ้นร่วมกัน
ถือหุ้นโดยญาติสนิทของกรรมการ
ถือหุ้นโดยญาติสนิทของกรรมการ
ถือหุ้นโดยญาติสนิทของกรรมการ
ถือหุ้นโดยญาติสนิทของกรรมการ
มีกรรมการร่วมกัน

ถือหุ้นโดยญาติสนิทของกรรมการ
มีผ้ ถู ือหุ้นร่วมกัน
ถือหุ้นโดยญาติสนิทของกรรมการ
ถือหุ้นโดยญาติสนิทของกรรมการ
ถือหุ้นโดยญาติสนิทของกรรมการ
ถือหุ้นโดยญาติสนิทของกรรมการ
มีกรรมการร่วมกัน

นโยบายการกําหนดราคาสําหรับแต่ละรายการอธิบายได้ ดงั ต่อไปนี ้
รายการ

นโยบายการคิดราคา

รายได้ จากการขายสินค้ าและให้ บริการ

คิดราคาใกล้ เคียงกับราคาที่คิดแก่บคุ คลภายนอก

ซื ้อสินค้ า วัตถุดิบและบริการ

คิดราคาใกล้ เคียงกับราคาที่ซื ้อจากบุคคลภายนอก

ดอกเบี ้ยรับ

อัตราใกล้ เคียงกับต้ นทุนการกู้ยืมเฉลี่ยของบริ ษัท ไม่มีการคิดดอกเบี ้ย
สําหรับเงินให้ ก้ ยู ืมแก่พนักงานบริษัท

รายได้ อื่น

คิดราคาที่ตกลงร่วมกันตามสัญญา

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ปี 2 5 5 6
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บริ ษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน)

5.

รายการบัญชีกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน (ต่ อ)

รายได้ และค่าใช้ จ่ายที่มีสาระสําคัญที่เกิดขึ ้นระหว่างบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกันสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ
2555 มีดงั นี ้
พันบาท
งบการเงินรวม
2556
รายได้ จากการขายสินค้ าและให้ บริการ
บริ ษัท ทวีโชค พาณิช จํากัด
บริ ษัท เพิ่มชัย พาณิชย์ จํากัด
รวม
รายได้ อ่ นื และดอกเบีย้ รั บ
บริ ษัท เอส ที ซี สตีล จํากัด
บริ ษัท ทวีโชค พาณิช จํากัด
บริ ษัท เพิ่มชัย พาณิชย์ จํากัด
รวม
ซือ้ สินค้ า วัตถุดบิ และบริการ
บริ ษัท เอส ที ซี สตีล จํากัด
บริ ษัท ทวีโชค พาณิช จํากัด
บริ ษัท เพิ่มสิน สตีลเวิคส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน)
รวม

2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555

92,193
166
92,359

69,848
69,848

92,193
166
92,359

69,848
69,848

1,891
257
2,148

1,284
234
1,518

90
1,891
257
2,238

119
1,284
234
1,637

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

1,936
231,164
233,100

6,128
1,103
45,407
64,945
117,583

2,279
1,936
231,164
235,379
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บริ ษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน)

5. รายการบัญชีกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน (ต่ อ)
ยอดคงเหลือที่มีสาระสําคัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดงั นี ้
พันบาท
งบการเงินรวม
2556
ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ่ นื
บริ ษัท เอส ที ซี สตีล จํากัด
บริ ษัท ทวีโชค พาณิช จํากัด
บริ ษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท เพิ่มชัย พาณิชย์ จํากัด
รวม
เงินให้ ก้ ยู มื ระยะสัน้ และดอกเบีย้ ค้ างรั บ
บริ ษัท เอส ที ซี สตีล จํากัด (ดอกเบี ้ยร้ อยละ
4.92 ต่อปี )
บุคคลที่เกี่ยวข้ องอื่น (ไม่มีดอกเบี ้ย)
รวม
เงินจ่ ายล่ วงหน้ าค่ าสินค้ า (หมายเหตุ 9)
บริ ษัท เพิ่มสิน สตีลเวิคส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน)
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
สุทธิ
เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ่ นื
บริ ษัท เอส ที ซี สตีล จํากัด
บริ ษัท ทวีโชค พาณิช จํากัด
บริ ษัท เพิ่มสิน สตีลเวิคส์ จํากัด (มหาชน)
รวม
เงินรับล่ วงหน้ าค่ าก่ อสร้ าง
บริ ษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555

2555
278
278

14,257
1,496
30
15,783

10
278
288

11
14,257
30
14,298

731
731

835
835

26,000
731
26,731

30,512
835
31,347

1,308
1,308
1,308

1,163
19,501
86,232
106,896
(9,000)
97,896

1,308
1,308
1,308

1,163
19,501
86,232
106,896
(9,000)
97,896

221
5,892
6,113

286
286

880
221
5,892
6,993

1,001
286
1,287

-

7,664

-

-
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บริ ษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน)

5. รายการบัญชีกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน (ต่ อ)
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันและดอกเบี
้
้ยค้ างรับแก่บคุ คลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน มีรายการเคลื่อนไหวที่เป็ นสาระสําคัญในระหว่างปี ดังนี ้
พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะ
กิจการ
849
31,361
1,078
1,078
(1,092)
(1,092)
835
31,347
287
287
(391)
(4,903)
731
26,731

ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
ให้ ก้ เู พิ่ม
รับชําระ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ให้ ก้ เู พิ่ม
รับชําระ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
6. ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ่ ืน – บริษัทอื่น

พันบาท
งบการเงินรวม
ลูกหนี ้การค้ า
เช็ครับลงวันที่ลว่ งหน้ า
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี ้การค้ า – สุทธิ
ลูกหนี ้อื่น
- ค่าใช้ จ่ายจ่ายล่วงหน้ า
- เงินทดรองจ่าย
- ภาษีมลู ค่าเพิ่มค้ างรับ
รวม
รวมลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น

2556
492,956
111,225
604,181
(79,484)
524,697

2555
759,951
162,979
922,930
(89,700)
833,230

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

1,727
9,092
7,676
18,495
851,725
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
491,873
758,868
109,375
155,962
601,248
914,830
(76,551)
(84,764)
524,697
830,066
1,805
12,057
13,862
538,559

17,720
847,786
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บริ ษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน)

6. ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ่ ืน – บริษัทอื่น (ต่ อ)
ยอดลูกหนี ้การค้ า – กิจการอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 แยกตามอายุหนี ้ได้ ดงั นี ้
พันบาท
งบการเงินรวม
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระไม่เกิน 3 เดือน
เกินกําหนดชําระ 3 - 6 เดือน
เกินกําหนดชําระ 6 - 12 เดือน
เกินกําหนดชําระตังแต่
้ 12 เดือน ขึ ้นไป
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
สุทธิ

2556
378,792
129,684
1,707
4,683
89,315
604,181
(79,484)
524,697

2555
658,663
160,633
7,163
3,439
93,032
922,930
(89,700)
833,230

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
378,792
655,499
129,684
160,633
1,707
7,163
4,683
3,439
86,382
88,096
601,248
914,830
(76,551)
(84,764)
524,697
830,066

พันบาท
สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
2556
(10,216)

หนี ้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)

2555
(5,967)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
(8,213)
287

7. ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ่ ืน – กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ยอดลูกหนี ้การค้ า – กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 แยกตามอายุหนี ้ได้ ดงั นี ้
พันบาท
งบการเงินรวม
2556
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระไม่เกิน 3 เดือน
เกินกําหนดชําระตังแต่
้ 12 เดือน ขึ ้นไป
รวม

278
278

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ปี 2 5 5 6

2555
12,153
2,134
1,496
15,783

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
288
12,164
2,134
288
14,298
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บริ ษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน)

8. สินค้ าคงเหลือ
พันบาท
งบการเงินรวม
สินค้ าสําเร็จรูป
งานระหว่างทํา
วัตถุดิบ
วัสดุสิ ้นเปลือง
รวม
หัก ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้ าคงเหลือ
สุทธิ

9.

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

2555
571,391
6,640
582,014
2,126
1,162,171
(22,812)
1,139,359

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
575,858
569,089
4,072
6,640
537,855
578,909
1,600
1,952
1,119,385
1,156,590
(22,500)
(22,500)
1,096,885
1,134,090

เงินจ่ ายล่ วงหน้ าค่ าสินค้ า
พันบาท
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555

เงินจ่ายล่วงหน้ าค่าสินค้ า
– บริษัทอื่น
– กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
บริษัท เพิ่มสิน สตีลเวิคส์ จํากัด (มหาชน)
บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน)
บริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน)
หัก ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
สุทธิ
รวม
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156,652

159,960

1,308
1,308
1,308
157,960

1,163
19,501
86,232
106,896
(9,000)
97,896
257,856
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บริ ษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน)

9. เงินจ่ ายล่ วงหน้ าค่ าสินค้ า (ต่ อ)
ตามงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริ ษัทมีเงินจ่ายล่วงหน้ าค่าสินค้ าให้ แก่บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง
กันซึ่งเป็ นผู้ผลิตและจําหน่ายเหล็กแผ่นรี ดร้ อนชนิดม้ วน 2 ราย จํานวนเงินรวม 104.73 ล้ านบาท บริ ษัทผู้ผลิตดังกล่าวไม่ได้ จดั ส่ง
สินค้ าให้ แก่บริ ษัทตามที่ตกลงกัน ดังนัน้ บริ ษัทจึงได้ หยุดการทําธุรกรรมการค้ าระหว่างกันชัว่ คราว และขอให้ บริ ษัทผู้ผลิตดังกล่าวจ่าย
ชําระคืนเงินจ่ายล่วงหน้ าค่าสินค้ า อย่างไรก็ตาม บริ ษัทผู้ผลิตดังกล่าวไม่สามารถจ่ายชําระหนี ้ให้ แก่บริ ษัทได้ ต่อมาบริ ษัทผู้ผลิต
ดังกล่าวได้ มีหนังสือสัญญาประนีประนอมกับบริ ษัทโดยบริ ษัทผู้ผลิตดังกล่าวจะจ่ายชําระหนี ้ทังหมดโดยการออกหุ
้
้ นสามัญเพิ่มทุน
ของบริ ษัทผู้ผลิตดังกล่าว ซึ่งเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จํานวน 212,460,000 หุ้น ในราคาเสนอ
ขายหุ้นละ 0.50 บาท และมีราคาปิ ดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันโอนหุ้นในราคาหุ้นละ 0.30 บาท คิดเป็ นมูลค่ายุติธรรม
้ ้น 41.0 ล้ านบาท
ของหลักทรัพย์ที่ได้ รับโอนเพื่อชําระหนี ้เป็ นมูลค่า 63.73 ล้ านบาท บริ ษัทมีผลขาดทุนจากการรับชําระหนี ้จํานวนทังสิ
ซึง่ บริ ษัทได้ รับรู้ เป็ นหนี ้สงสัยจะสูญในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในปี 2555 จํานวน 9.0 ล้ านบาท ในไตรมาสหนึ่งปี 2556 จํานวน 30.4
ล้ านบาทและในไตรมาสสองปี 2556 จํานวน 1.6 ล้ านบาท สําหรับเงินลงทุนในหุ้นสามัญที่ได้ รับ บริ ษัทแสดงเป็ นเงินลงทุนหลักทรัพย์
เผื่อขายตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 12
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 การทําสัญญาประนีประนอมหนี ้ที่ทํากับบริ ษัทดังกล่าว ซึ่งเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันอยู่ระหว่างการ
ดําเนินการเพื่อขอสัตยาบันรับรองรายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
10. เงินฝากประจําที่ตดิ ภาระคํา้ ประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 กลุม่ บริ ษัทและบริ ษัทมีเงินฝากประจํากับธนาคารพาณิชย์หลายแห่งจํานวนเงิน 87.36 ล้ านบาท และ
86.43 ล้ านบาทตามลําดับ (31 ธันวาคม 2555: 76.70 ล้ านบาทและ 75.79 ล้ านบาทในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) เงิน
้
นการเงิน (หมายเหตุ
ฝากประจําดังกล่าวได้ นําไปเป็ นหลักทรัพย์เพื่อคํ ้าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
ประกอบ
งบการเงินข้ อ 15) และคํ ้าประกันการจ่ายชําระค่าใช้ ไฟฟ้าของกลุม่ บริษัท
11. เงินลงทุนในบริษัทย่ อย และบริษัทร่ วม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
พันบาท
ทุนที่ชําระแล้ ว
2556
บริษัทย่ อย
บจก. เอส ที ซี สตีล
บจก. เอเซีย เมทัลแฟบบริ เคชัน่

อัตราร้ อยละของการถือหุ้น
2556

20,000
20,000

มูลค่าเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

2555
100
55

2556
100
55

รวม
หัก ค่าเผื่อการด้ อยค่าเงินลงทุนในบริ ษัท เอเซีย เมทัลแฟบบริ เคชัน่ จํากัด
เงินลงทุนในบริ ษัทย่อย
บริษัทร่ วม
บจก. สางสินค้ าผ่านแดนเวียงจันทน์
USD 500,000
หัก ค่าเผื่อการด้ อยค่าเงินลงทุนในบริ ษัทร่วม

40

เงินลงทุนในบริ ษัทร่วม
เงินลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม

ร า ย ง า น ป ร ะ จํา ปี 2 5 5 6

40

2555

20,000
11,000

20,000
11,000

31,000
(9,000)

31,000
(9,000)

22,000

22,000

6,686
(6,600)

6,686
(6,600)

86

86

22,086

22,086
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11. เงินลงทุนในบริษัทย่ อย และบริษัทร่ วม (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษัท เอเซีย เมทัลแฟบบริ เคชัน่ จํากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อย และ บริ ษัท สางสินค้ าผ่านแดนเวียงจันทน์
จํากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทร่ วม ประสบผลขาดทุนจากการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องและมีผลขาดทุนสะสม บริ ษัทพิจารณาค่าเผื่อการ
ด้ อยค่าเงินลงทุนในบริษัทดังกล่าวบางส่วนจํานวน 9.0 ล้ านบาท และ 6.6 ล้ านบาทตามลําดับ
เงินลงทุนในบริษัทร่วมแสดงในงบการเงินรวมมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
พันบาท
มูลค่าเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้ เสีย

อัตราร้ อยละของการถือหุ้น
ทุนที่ชําระแล้ ว
บริษัทร่ วม
บ จ ก . ส า ง สิ น ค้ า ผ่ า น แ ด น
เวียงจันทน์

USD 500,000

2556

2555

40

2556

40

2555

287

287

บริ ษัทย่อยและบริษัทร่วมทัง้ 3 บริษัทมีลกั ษณะการดําเนินธุรกิจดังต่อไปนี ้
1) บริษัท เอส ที ซี สตีล จํากัด ดําเนินธุรกิจหลักในธุรกิจผลิตและรับจ้ างผลิตเหล็กท่อและเหล็กตัวซี
2) บริ ษัท เอเซีย เมทัลแฟบบริ เคชั่น จํากัด ดําเนินธุรกิจหลักในธุรกิจให้ บริ การประกอบติดตัง้ โครงสร้ างเหล็กและก่อสร้ าง
โรงงานบริ ษัทดังกล่าวได้ หยุดดําเนินธุรกิจแล้ วตังแต่
้ ปี 2554
3) บริ ษัท สางสินค้ าผ่านแดนเวียงจันทน์ จํากัด เป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดําเนินธุรกิจหลัก
ในธุรกิจให้ บริ การระบบคลังสินค้ าปลอดภาษี ที่ด่านชายแดนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
บริษัทดังกล่าวยังไม่เริ่มดําเนินธุรกิจ
12. เงินลงทุนในหลักทรั พย์ เผื่อขาย
พันบาท
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
ราคาทุน
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
มูลค่ายุติธรรม
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63,738
(42,492)
21,246

-
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13. ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
อาคารและส่วน
ปรับปรุงสิ่งปลูกสร้ าง

ที่ดิน
ราคาทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
ซื ้อสินทรัพย์
รับโอนมาจากเงินทดรองจ่ายค่าเครื่ องจักร
รับโอน (โอนออก)
จําหน่ายสินทรัพย์
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ซื ้อสินทรัพย์
จําหน่าย/ตัดจําหน่ายสินทรัพย์
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี
จําหน่ายสินทรัพย์
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี
จําหน่ายสินทรัพย์
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

งบการเงินรวม (พันบาท)
เครื่ องจักรและ
เครื่ องตกแต่ง และ
อุปกรณ์โรงงาน
ยานพาหนะ
เครื่ องใช้ สํานักงาน

งานระหว่าง
ก่อสร้ าง

รวม

186,823
186,823
-

429,963
148
41,557
471,668
63
-

456,416
8,161
20,579
166,083
651,239
8,630
-

29,126
1,126
(74)
30,178
3,668
(3,860)

30,333
2,656
32,989
3,278
-

205,598
65,865
(207,640)
(1,132)
62,691
34,088
(336)

1,338,259
77,956
20,579
(1,206)
1,435,588
49,727
(4,196)

186,823

471,731

659,869

29,986

36,267

96,443

1,481,119

-

104,344
21,854
-

162,216
50,554
-

14,881
3,575
(18)

21,941
3,573
-

-

303,382
79,556
(18)

-

126,198
30,730
156,928

212,770
62,484
275,254

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

25,514
2,852
28,366

-

382,920
99,968
(1,000)
481,888
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13. ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่ อ)
อาคารและส่วน
ปรับปรุงสิ่งปลูกสร้ าง

ที่ดิน

งบการเงินรวม (พันบาท)
เครื่ องจักรและ
เครื่ องตกแต่ง และ
อุปกรณ์โรงงาน
ยานพาหนะ
เครื่ องใช้ สํานักงาน

งานระหว่าง
ก่อสร้ าง

รวม

มูลค่าสุทธิตามบัญชี
345,470

438,469

11,740

7,475

62,691

1,052,668

314,803
186,823
31 ธันวาคม 2556
ค่าเสื่อมราคาซึง่ รวมอยู่ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

384,615

8,646

7,901

96,443

999,231

31 ธันวาคม 2555

186,823

2555

79,556

2556

99,968

อาคารและส่วน
ปรับปรุงสิ่งปลูกสร้ าง

ที่ดิน
ราคาทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
ซื ้อสินทรัพย์
รับโอนมาจากเงินทดรองจ่ายค่าเครื่ องจักร
รับโอน (โอนออก)
จําหน่ายสินทรัพย์
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

165,442
165,442

งบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท)
เครื่ องจักรและ
เครื่ องตกแต่ง และ
อุปกรณ์โรงงาน
ยานพาหนะ
เครื่ องใช้ สํานักงาน

392,898
148
41,557
434,603
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435,710
8,161
20,579
166,083
630,533

28,462
1,126
(74)
29,514

25,048
2,656
27,704

งานระหว่าง
ก่อสร้ าง
201,690
65,865
(207,640)
59,915

รวม
1,249,250
77,956
20,579
(74)
1,347,711
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13. ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่ อ)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 (ต่อ)
ซื ้อสินทรัพย์
จําหน่าย/ตัดจําหน่ายสินทรัพย์

งบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท)
อาคารและส่วน
เครื่ องจักรและ
เครื่ องตกแต่ง และ
ที่ดิน
ปรับปรุงสิ่งปลูกสร้ าง อุปกรณ์โรงงาน
ยานพาหนะ
เครื่ องใช้ สํานักงาน
165,442
434,603
630,533
29,514
27,704
63
8,630
3,668
3,278
(3,860)
-

งานระหว่าง
ก่อสร้ าง
59,915
34,088

รวม
1,347,711
49,727

(336)

(4,196)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี
จําหน่ายสินทรัพย์
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี
จําหน่ายสินทรัพย์

165,442

434,666

639,163

29,322

30,982

93,667

1,393,242

-

89,631
20,100
-

146,154
49,098
-

14,217
3,575
(18)

20,085
3,280
-

-

270,087
76,053
(18)

-

109,731
28,976
-

195,252
61,030
-

17,774
3,902
(1,000)

2,569
-

-

346,122
96,477
(1,000)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
มูลค่าสุทธิตามบัญชี

-

138,707

256,282

20,676

25,934

-

441,599

165,442

324,872

435,281

11,740

4,339

59,915

1,001,589

295,959

382,881

8,646

5,048

93,667

951,643

31 ธันวาคม 2555

165,442
31 ธันวาคม 2556
ค่าเสื่อมราคาซึง่ รวมอยู่ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

23

2555

76,053

2556

96,477
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13. ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่ อ)
ที่ดิน สิ่งปลูกสร้ าง เครื่ องจักร และเครื่ องจักรระหว่างติดตังในงบการเงิ
้
นรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมูลค่า 535.18 ล้ านบาท และ
493.33 ล้ านบาท ตามลําดับ (31 ธันวาคม 2555: มูลค่า 457.25 ล้ านบาทและ 412.27 ล้ านบาทในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
้
นการเงิน (หมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ
กิจการ) ได้ ถกู จดจํานองไว้ เป็ นหลักทรัพย์คํ ้าประกันวงเงินกู้ระยะสันและระยะยาวจากสถาบั
15 และ 17)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 สินทรัพย์ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าซื ้อที่กลุม่ บริ ษัทเป็ นผู้เช่าได้ รวมแสดงในรายการข้ างต้ น คือ ยานพาหนะ มีราคา
ตามบัญชีจํานวน 3.88 ล้ านบาท (31 ธันวาคม 2555: จํานวน 4.46 ล้ านบาท)
ที่ดินของบริษัทได้ มีการประเมินใหม่เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2554 โดยผู้ประเมินราคาอิสระ การประเมินราคาได้ ทําตามเกณฑ์ ราคา
ตลาดตามสภาพการใช้ งานที่เป็ นอยู่ (Market Approach) ราคาตามบัญชีของที่ดินได้ ปรับให้ เป็ นไปตามราคาที่ประเมินใหม่ และ
ส่วนเกินทุนที่เกิดขึ ้น (สุทธิจากภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี) จํานวน 54.15 ล้ านบาทได้ บนั ทึกเป็ นส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินซึง่
แสดงไว้ ในส่วนของผู้ถือหุ้น
14. ลูกหนี ้ (เจ้ าหนี)้ ตามสัญญาซือ้ ขายเงินตราต่ างประเทศล่ วงหน้ า
บริ ษัทมีการทําสัญญาซื ้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสําหรับ
หนี ้สินที่เป็ นสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐโดยมียอดเงินต่างประเทศที่ทําสัญญาจํานวน 8,068,650 เหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐ
(31 ธันวาคม
2555: 31,021,523 เหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐ) รายละเอียดของยอดคงเหลือของรายการดังกล่าวมีดงั นี ้
พันบาท
งบการเงินรวม
2556
ลูกหนี ้ตามสัญญาซื ้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ า
เจ้ าหนี ้ตามสัญญาซื ้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ า
สุทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555

2556

2555

265,857
(257,112)

945,713
(963,544)

265,857
(257,112)

945,713
(963,544)

8,745

(17,831)

8,745

(17,831)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษัทมีหนี ้สินทางการเงินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศส่วนที่ยงั ไม่ได้ ป้องกันความเสี่ยงจํานวน 9.68 ล้ าน
ดอลลาร์ สหรัฐ (31 ธันวาคม 2555: 34.89 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ)
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15. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
พันบาท
งบการเงินรวม
2556

2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
31 2555

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน
หัก ดอกเบี ้ยจ่ายล่วงหน้ า

8
1,234,531
(246)

1,428,824
(701)

8
1,234,531
(246)

1,428,824
(701)

สุทธิ

1,234,293

1,428,123

1,234,293

1,428,123

ณ วันที่ 31 ธันาคม 2556 กลุ่มบริ ษัทมีวงเงินสินเชื่อระยะสันเพื
้ ่อการค้ าจากสถาบันการเงินตามสัญญาเงินกู้ยืมในวงเงินสูงสุดรวม
4,320 ล้ านบาท (31 ธันวาคม 2555: จํานวน 3,808 ล้ านบาท) วงเงินสินเชื่อเพื่อการค้ า ดังกล่าวประกอบด้ วยเงินเบิกเกินบัญชี เลต
เตอร์ ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีท ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน การขายลดตัว๋ เงิน แพคกิ ้งเครดิต และหนังสือคํ ้าประกันธนาคาร โดยวงเงินสินเชื่อดังกล่าว
้ ร้อยละ
มีอตั ราดอกเบี ้ย MOR ต่อปี สําหรับเงินเบิกเกินบัญชี (31 ธันวาคม 2555: MOR ต่อปี ) และวงเงินสินเชื่ออื่น มีอตั ราดอกเบี ้ยตังแต่
1.70 ถึงร้ อยละ 4.35 ต่อปี (31 ธันวาคม 2555: ตังแต่
้ ร้อยละ 1.70 ถึงร้ อยละ 4.35 ต่อปี ) และมีกําหนดชําระระหว่าง 1- 6 เดือน
วงเงินสินเชื่อระยะสันจากสถาบั
้
นการเงินดังกล่าว คํ ้าประกันโดยการจดจํานอง ที่ดิน สิ่งปลูกสร้ างบนที่ดิน เครื่ องจักร เครื่ องจักรระหว่าง
ติดตัง้ และเงินฝากประจํา ของทังบริ
้ ษัทและบริษัทย่อยเป็ นหลักทรัพย์คํ ้าประกัน (หมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 10 และ 13)

16. เจ้ าหนี้การค้ าและเจ้ าหนี้อ่ืน
พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555

งบการเงินรวม
2556
2555
บริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น (หมายเหตุ 5)
กิจการอื่น
เจ้ าหนี ้การค้ า
เจ้ าหนี ้อื่นๆ
รวมเจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น – กิจการอื่น

6,113

286

6,993

1,287

80,497
72,221

267,241
78,162

79,900
65,933

266,644
72,027

152,718

345,403

145,833

338,671
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17. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
พันบาท

งบการเงินรวม
2556
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หัก ส่วนที่ถงึ กําหนดชําระภายในหนึง่ ปี
สุทธิ

-

2555
12,500
(12,500)

-

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
12,500
(12,500)
-

-

บริ ษัทมี สญ
ั ญากู้เงิ นระยะยาวจากธนาคารพาณิ ชย์แห่งหนึ่งซึ่ งมี กําหนดจ่ายชําระคืนเป็ นรายไตรมาส ไตรมาสละ 6.25 ล้านบาท โดย
เริ่ มจ่ายชําระตัง้ แต่วนั ที ่ 25 กันยายน 2552 ถึงวันที ่ 25 มิ ถนุ ายน 2556 (มี ช่วงปลอดชําระเงิ นต้นระยะเวลา 15 เดือน) เงิ นกู้ดงั กล่าว
มี อตั ราดอกเบี ้ยร้อยละ MLR – 1.50 ต่อปี เริ่ มตัง้ แต่วนั ที ่ 25 กรกฎาคม 2551 ถึงวันที ่ 25 กรกฎาคม 2553 และร้อยละ MLR –

1.25 ต่อปี เริ่ มตัง้ แต่วนั ที ่ 26 กรกฎาคม 2553 ถึงวันที ่ 25 สิงหาคม 2554 หลังจากนัน้ ตัง้ แต่วนั ที ่ 26 สิ งหาคม 2554 เป็ นต้นไปคิ ด
ดอกเบี ้ยในอัตรา MLR ต่ อปี เงิ นกู้ระยะยาวจากธนาคารดังกล่ าว คํ้ าประกันโดยการจดจํ านองที ่ดินพร้ อมสิ่ งปลูกสร้ าง รวมทั้ง
เครื ่องจักรของทัง้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยเป็ นหลักทรัพย์คํ้าประกัน (หมายเหตุประกอบงบการเงิ นข้อ 13) ในระหว่างปี บริ ษัทได้จ่ายคืนเงิ น
กูย้ ืมดังกล่าวแล้วทัง้ จํ านวน
สัญญาเงินกู้ระบุข้อปฏิบตั ิและข้ อจํากัดบางประการเช่น การดํารงอัตราส่วนของหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นข้ อจํากัดในการจ่ายเงิน
ปั นผล
18. ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
รายการกระทบยอดภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี ้
พันบาท
งบการเงินรวม
2555
2556
ภาระผูกพัน ณ วันต้ นปี
ส่วนที่เป็ นค่าใช้ จ่ายที่รับรู้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ;
- ต้ นทุนบริการปั จจุบนั
- ต้ นทุนดอกเบี ้ย
รวม
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี
ภาระผูกพัน ณ วันสิ ้นปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555

4,288

3,863

3,256

2,850

360
87
447
4,735

343
82
425
4,288

330
77
407
3,663

329
77
406
3,256
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19. หนีส้ นิ ภายใต้ สัญญาเช่ าซือ้
พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555

งบการเงินรวม
2556
หนี ้สินภายใต้ สญ
ั ญาเช่าซื ้อ
หัก ดอกเบี ้ยเช่าซื ้อรอตัดบัญชี
รวม
หัก ส่วนที่ครบกําหนดชําระภายในหนึง่ ปี
สุทธิ

2555

1,576
(120)
1,456
(1,016)

2,381
(206)
2,175
(1,437)

1,576
(120)
1,456
(1,016)

2,381
(206)
2,175
(1,437)

440

738

440

738

20. ภาษีเงินได้
ค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดงั นี ้
พันบาท

ภาษี เงินได้ ปัจจุบนั :
ค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ ของปี ปั จจุบนั
ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี:
รายได้ ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้ องกับ
ผลแตกต่างชัว่ คราวที่รับรู้เมื่อเริ่มแรกและที่กลับรายการ
ค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีที่เกิดจากการ
ลดอัตราภาษี เงินได้
ค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ ที่แสดงอยูใ่ นงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินรวม
2556
2555
"ปรับปรุงใหม่"

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
"ปรับปรุงใหม่"

(46,547)

(57,042)

(46,547)

(57,042)

5,137

5,104

5,137

5,104

(4,054)

-

(4,054)

-

(45,464)

(51,938)

(45,464)

(51,938)
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20. ภาษีเงินได้ (ต่ อ)
การกระทบยอดระหว่างอัตราภาษี ที่แท้ จริงสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สามารถแสดงได้ ดงั นี ้

อัตรา (ร้ อยละ)
กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ คํานวณตามอัตราภาษีที่ใช้
ผลกระทบทางภาษีของรายได้ ที่ได้ รับการยกเว้ นและ
ค่าใช้ จ่ายที่ไม่สามารถนําหักในการคํานวณกําไรทางภาษี
ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีที่เกิดจากการลดอัตราภาษี
และผลแตกต่างชัว่ คราวที่รับรู้และกลับรายการ

20.00

21.44

ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้

อัตรา (ร้ อยละ)
กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ คํานวณตามอัตราภาษีที่ใช้
ผลกระทบทางภาษีของรายได้ ที่ได้ รับการยกเว้ นและ
ค่าใช้ จ่ายที่ไม่สามารถนําหักในการคํานวณกําไรทางภาษี
ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีที่เกิดจากการลดอัตราภาษี
และผลแตกต่างชัว่ คราวที่รับรู้และกลับรายการ

20.00

21.97

ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
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พันบาท
งบการเงินรวม
2556
อัตรา (ร้ อยละ)
211,998
(42,400)
23.00

2555
220,477
(50,710)

(4,147)

(6,332)

1,083

5,104

(45,464)

23.56

พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
อัตรา (ร้ อยละ)
206,860
(41,372)
23.00

(51,938)

2555
222,289
(51,126)

(5,175)

(5,916)

1,083

5,104

(45,464)

23.36

(51,938)
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20. ภาษีเงินได้ (ต่ อ)
ส่วนประกอบของสินทรัพย์และหนี ้สินภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี ประกอบด้ วยรายการดังต่อไปนี ้
พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
2556
2555
2556
2555
"ปรับปรุงใหม่"
"ปรับปรุงใหม่"
สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี ้การค้ า
15,310
19,496
15,310
19,496
ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ -เงินทดรองจ่ายค่าสินค้ า
2,070
2,070
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้ าคงเหลือ
4,500
5,175
4,500
5,175
การปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
16,997
16,997
ค่าเผื่อการด้ อยค่าเงินลงทุน
3,120
3,588
3,120
3,588
733
749
733
749
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวม
หนี ้สินภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุม
เดียวกัน
รวม

40,660

31,078

40,660

31,078

13,539

15,569

13,539

15,569

2,666

3,066

-

-

16,205

18,635

13,539

15,569

21. ใบสําคัญแสดงสิทธิ
ตามรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2549 และวันที่ 24 พฤศจิกายน 2549 ผู้ถือหุ้นได้ มีมติอนุมตั ิให้
บริ ษัทจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ (AMC-W1) โดยไม่คิดมูลค่าจํานวน 50,000,000 หน่วย ใบสําคัญแสดงสิทธิมี
อายุไม่เกิน 7 ปี นับแต่วนั ที่ออก โดยกําหนดระยะเวลาการใช้ สิทธิได้ ทกุ วันทําการสุดท้ ายของเดือนมีนาคม และเดือนกันยายน
(เริ่ มใช้ สิทธิได้ วนั แรกตรงกับวันที่ 28 กันยายน 2550) บริ ษัทได้ กําหนดราคาการใช้ สิทธิในราคา 3 บาทต่อหุ้นภายใต้ อตั ราการใช้
สิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น
บริษัทได้ มีการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิแล้ ว จํานวน 39,981,706 หน่วย และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ยังไม่มีผ้ ถู ือหุ้นได้ ใช้ สิทธิ
ในใบสําคัญแสดงสิทธิดงั กล่าว
22. สํารองตามกฎหมาย
บริ ษัทได้ จัดสรรสํารองตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกําไรสุทธิ
ประจําปี หักด้ วยขาดทุนสะสม (ถ้ ามี) จนกว่าสํารองจะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริ ษัท สํารองตาม
กฎหมายไม่สามารถนํามาจ่ายปั นผลได้
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23. จัดสรรเงินปั นผลจ่ ายและสํารองตามกฎหมาย
ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 ได้ มีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2555 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัท โดย
้ ้น 86.39 ล้ านบาท บริ ษัทได้
กําหนดจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นจํานวน 479.94 ล้ านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท เป็ นจํานวนรวมทังสิ
จ่ายเงินปั นผลดังกล่าวไปแล้ วเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 นอกจากนี ้ที่ประชุมได้ มีมติอนุมตั ิจดั สรรสํารองตามกฎหมายร้ อยละ 5
ของกําไรสุทธิประจําปี 2555 จํานวน 8.27 ล้ านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 สํารองตามกฎหมายมีจํานวน 55.00 ล้ านบาท
ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555 ได้ มีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2554 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัท โดย
้ ้น 38.40 ล้ านบาท บริ ษัทได้
กําหนดจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นจํานวน 479.94 ล้ านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท เป็ นจํานวนรวมทังสิ
จ่ายเงินปั นผลดังกล่าวไปแล้ วเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2555
24. กําไรต่ อหุ้นขัน้ พืน้ ฐานและกําไรต่ อหุ้นปรั บลด
กําไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรที่เป็ นของผู้ถือหุ้นสามัญด้ วยจํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ ้าหนักในระหว่างปี
กําไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐานสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีรายละเอียดดังนี ้
พันบาท/พันหุ้น

กําไรสุทธิที่เป็ นของผู้ถือหุ้นสามัญ (พันบาท)
จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ ้าหนัก (พันหุ้น)
กําไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐาน (บาทต่อหุ้น)

งบการเงินรวม
2555
2556
165,053
169,023

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
161,396
170,350

479,937

479,937

479,937

479,937

0.3439

0.3522

0.3363

0.3549

สําหรั บกํ าไรต่อหุ้นปรั บลด จํ านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยที่ ถือโดยบุคคลภายนอกในระหว่างปี ได้ ปรั บปรุ งด้ ว ยจํ านวนหุ้นสามัญ
เทียบเท่าปรับลดโดยสมมุติว่าหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดได้ แปลงเป็ นหุ้นสามัญทังหมด
้
หุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดของบริ ษัทคือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ (หมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 21)
บริ ษัทคํานวณจํานวนหุ้นเทียบเท่าปรับลดโดยพิจารณาจากราคาตลาด (ราคาถัวเฉลี่ยของหุ้นสามัญของบริ ษัทในระหว่างปี ) และ
ราคาตามสิทธิ ของสิทธิ เลือกซื อ้ หุ้นนัน้ การคํานวณนี ท้ ําขึน้ เพื่อกํ าหนดจํ านวนหุ้นสามัญที่ต้องบวกเพิ่มกับหุ้นสามัญที่ถือโดย
บุคคลภายนอกในการคํานวณกําไรต่อหุ้นปรับลด โดยไม่มีการปรับปรุงกําไรสุทธิแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามในระหว่างปี สิ ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริ ษัทไม่ได้ รวมหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้ ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเป็ นหุ้นสามัญ
เทียบเท่าปรับลดในการคํานวณกําไรต่อหุ้นปรับลด เนื่องจากราคาใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญมีราคาสูงกว่า
ราคาตลาดถัวเฉลี่ยของหุ้นของบริษัทในระหว่างปี ทําให้ กําไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐานของบริษัทมีจํานวนเท่ากับกําไรต่อหุ้นปรับลด
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25. ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
รายการที่มีสาระสําคัญที่รวมอยู่ในการคํานวณกําไรจากการดําเนินงานสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สามารถนํามาแยกตาม
ลักษณะได้ ดงั นี ้
พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
2556
2555
การเปลี่ยนแปลงในสินค้ าสําเร็จรูปและงานระหว่างทํา
(4,202)
9,177
(4,201)
9,177
129,559
1,031,974
129,559
1,031,974
ซื ้อสินค้ าสําเร็จรูป
5,333,872
วัตถุดิบและวัสดุสิ ้นเปลืองใช้ ไป
4,679,616
5,333,872
4,679,616
1,572
ต้ นทุนจ้ างผลิตภายนอก
3,715
1,572
3,715
79,556
96,477
76,053
ค่าเสื่อมราคา – สินทรัพย์ที่เป็ นเจ้ าของ
99,968
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้ าคงเหลือ
396
12,500
12,500
หนี ้สงสัยจะสูญ – ลูกหนี ้การค้ า (กลับรายการ)
(10,216)
(5,967)
(8,213)
287
หนี ้สงสัยจะสูญ – เงินทดรองจ่ายค่าสินค้ า
9,000
9,000
ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
103,458
114,073
101,558
111,596
68,805
ค่าขนส่งและจัดจําหน่าย
58,710
68,805
58,710
(33,168)
(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
40,029
(33,168)
40,029
(3)
(กําไร) ขาดทุนจากการจําหน่ายสินทรัพย์
2,047
(3)
2,047
10,917
ค่านายหน้ าขายค่าโฆษณาและส่งเสริ มการขาย
4,545
10,917
4,545
26. ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน จะแสดงข้ อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการประเภทต่างๆ ของบริษัท
ข้ อมูลส่วนงานดําเนินงานที่นําเสนอนี ้สอดคล้ องกับรายงานภายในของบริ ษัทที่ผ้ มู ีอํานาจตัดสินใจสูงสุดด้ านการดําเนินงานได้ รับ
และสอบทานอย่างสมํ่าเสมอเพื่อใช้ ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้ กบั ส่วนงานและประเมินผลการดําเนินงานของส่วน
งาน
ผลการดําเนินงานและสินทรัพย์และหนี ้สินตามส่วนงานเป็ นรายการที่เกี่ยวข้ องโดยตรงกับส่วนงานหรื อที่สามารถปั นส่วนให้ สว่ น
งานได้ อย่างสมเหตุสมผล
กลุม่ บริ ษัทดําเนินธุรกิจภายใต้ สว่ นงานดําเนินงานจํานวน 2 ส่วนงาน ดังนี ้
1. การผลิตและจํ าหน่ายเหล็กแปรรู ป และบริ การตัดและแปลงสภาพเหล็ก (บริ ษัท เอเซีย เมทัล จํ ากัด (มหาชน) และ
บริ ษัท เอส ที ซี สตีล จํากัด)
2. การบริการประกอบติดตังโครงสร้
้
างเหล็ก และก่อสร้ างโรงงาน (บริ ษัท เอเซีย เมทัลแฟบบริ เคชัน่ จํากัด)
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26. ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน (ต่ อ)
อย่างไรก็ตามบริ ษัท เอเซีย เมทัลแฟบบริ เคชัน่ จํากัด ได้ หยุดดําเนินธุรกิจและกลุม่ บริ ษัทได้ ยกเลิกส่วนงานบริ การประกอบติดตัง้
โครงสร้ างเหล็กและก่อสร้ างโรงงานแล้ วตังแต่
้ ปี 2554 จึงไม่ได้ มีการเสนอข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงานดําเนินงานในงบ
การเงินนี ้
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยดําเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์ เดียวคือในประเทศไทย จึงไม่ได้ มีการเสนอข้ อมูลทางการเงินจําแนก
ตามส่วนงานทางภูมิศาสตร์ ในงบการเงินนี ้
ข้ อมูลเกี่ยวกับลูกค้ ารายใหญ่
สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 กลุม่ บริ ษัทมีรายได้ จากลูกค้ ารายใหญ่หนึ่งรายเป็ นจํานวนเงิน 601.88 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วน
ร้ อยละ 11.10 ของยอดขายในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (2555 : จํานวนเงิน 845.16 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ
11.57 ของยอดขายในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ)
27. เครื่ องมือทางการเงิน
ก) นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
กลุ่มบริ ษัทมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี ้ย ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและความเสี่ยงด้ านการให้ สินเชื่อ
กลุม่ บริษัทจะพิจารณาเลือกใช้ เครื่ องมือและอนุพนั ธ์ทางการเงินเพื่อบริหารความเสี่ยงดังกล่าวตามความเหมาะสม
กลุม่ บริ ษัทไม่มีนโยบายประกอบธุรกรรมตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงินเพื่อการเก็งกําไรหรื อเพื่อการค้ า
ข) ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี ้ย
กลุม่ บริ ษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี ้ยเนื่องจากมีเงินฝากและมีหนี ้สินกับสถาบันการเงิน อย่างไรก็ตามเนื่องจากสินทรัพย์และ
หนี ้สินทางการเงินดังกล่าวส่วนใหญ่จดั อยูใ่ นประเภทระยะสัน้ กลุม่ บริษัทเชื่อว่าความผันผวนของอัตราดอกเบี ้ยในตลาดในอนาคต
้ ่มบริ ษัทจึงมิได้ ใช้ ตราสาร
จะไม่ส่งผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของกิจการ ดังนันกลุ
อนุพนั ธ์ทางการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว
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27. เครื่ องมือทางการเงิน (ต่ อ)
ค) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
กลุม่ บริ ษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากยอดซื ้อบางส่วนเป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ การซื ้อและการนําเข้ าวัตถุดิบ
และสินค้ าบางส่วนจะต้ องจ่ายชําระเป็ นเงินดอลลาร์ สหรัฐ สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษัทมียอดซื ้อที่เป็ นสกุล
เงินตราต่างประเทศมีมลู ค่าคิดเป็ นเงินบาทประมาณ 3,395 ล้ านบาท บริ ษัทพิจารณาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนโดย
การซื ้อสัญญาอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้ าตามความเหมาะสม
ณวันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษัทมีหนี ้สินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศจํานวน 8.07 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐซึง่ ได้ ทําสัญญาป้องกันความ
เสี่ยงไว้ แล้ ว (หมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 14)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษัทมีหนี ้สินทางการเงินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศที่ไม่ได้ ทําการป้องกันความเสี่ยงจํานวน 9.68 ล้ าน
ดอลลาร์ สหรัฐ (31 ธันวาคม 2555: 34.89 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ)
ง) ความเสี่ยงด้ านการให้ สนิ เชื่อ
กลุ่มบริ ษัทมีความเสี่ยงด้ านการให้ สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกค้ า อย่างไรก็ตามเนื่องจาก กลุ่มบริ ษัทมีฐานของลูกค้ าที่หลากหลาย
และมี จํานวนมากราย ดัง นัน้ กลุ่มบริ ษัท จึงไม่คาดว่าจะได้ รับความเสียหายอย่างเป็ นสาระสําคัญ จากการเก็บหนี จ้ ากลูกหนี ้
เหล่านัน้ กลุม่ บริษัทได้ ประมาณค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ โดยอาศัยการประเมินผลของฝ่ ายบริ หารเกี่ยวกับความสามารถในการจ่าย
ชําระหนี ้ของลูกหนี ้ที่คงค้ างอยู่ ณ วันสิ ้นปี
จ) มูลค่ายุติธรรม
ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี ส้ ินทางการเงิน อันได้ แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนี อ้ ื่น
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น เงินให้ ก้ ยู ืมและเงินกู้ยืมมีมลู ค่าใกล้ เคียงกับมูลค่ายุติธรรม

28. ภาระผูกพันและหนี้สนิ ที่อาจจะเกิดขึน้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ก) ภาระผูกพันตามรายจ่ายฝ่ ายทุน
- บริ ษัทมีภาระผูกพันในด้ านการซื ้อเครื่ องจักรเป็ นจํานวนเงิน 4,969,133 บาท และ 554,490 ดอลลาร์ สหรัฐ (31 ธันวาคม2555:
7,026,283 บาท และ 1,771,940 ดอลลาร์ สหรัฐ)
- บริษัทมีภาระผูกพันเพื่อจ่ายพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จํานวน 80,000 ดอลลาร์ สหรัฐ
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28. ภาระผูกพันและหนี้สนิ ที่อาจจะเกิดขึน้ (ต่ อ)
ข) สัญญาเช่าและสัญญาบริการ
บริ ษัทมีสญ
ั ญาเช่าอาคารสํานักงานแห่งใหม่โดยมีภาระผูกพันตามสัญญาที่จะต้ องจ่ายในอนาคตทังสิ
้ ้นรวม 6,268,385 บาท(31
ธันวาคม 2555: ไม่มี) ดังนี ้
บาท
ปี
2557
2,350,644
2558
2,350,644
2559
1,567,097
ค) ภาระผูกพันจากการลงทุน
บริ ษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับการชําระเงินลงทุนในบริ ษัท เอเซีย เมทัลแฟบบริ เคชัน่ จํากัดส่วนที่ยงั ไม่เรี ยกชําระอีกร้ อยละ 50 คิด
เป็ นเงิน 11.0 ล้ านบาท (31 ธันวาคม 2555: 11.0 ล้ านบาท)
ง)

ภาระผูกพันตามเลตเตอร์ ออฟเครดิต

กลุ่มบริ ษัทมีภาระผูกพันจากการเปิ ดเลตเตอร์ ออฟเครดิต เพื่อสัง่ ซื ้อสินค้ าจํานวนเงิน 7.80 ล้ านเหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐฯ (31 ธันวาคม
2555: ไม่มี)
จ) หนังสือคํ ้าประกันที่ออกโดยธนาคาร
กลุม่ บริ ษัทและบริ ษัทมีหนังสือคํ ้าประกันที่ออกโดยธนาคาร เพื่อคํ ้าประกันการจ่ายชําระค่าใช้ ไฟฟ้าและระบบสาธารณูปโภคของ
กลุม่ บริ ษัทและบริ ษัทเป็ นจํานวน 7,915,000 บาทและ 7,010,000 บาท ตามลําดับ (31 ธันวาคม 2555: 7,915,000 บาทและ
7,010,000 บาท)
29. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการทุนที่สําคัญของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย คือ การจัดให้ มีซงึ่ โครงสร้ างทางการเงินที่เหมาะสมและการ
ดํารงไว้ ซงึ่ ความสามารถในการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 กลุ่มบริ ษัทมีอัตราส่วนหนี ส้ ินต่อทุนเท่ากับ 0.80:1 และ 1.08:1 ตามลําดับ และบริ ษัทมี
อัตราส่วนหนี ้สินต่อทุนเท่ากับ 0.80:1 และ 1.08:1 ตามลําดับ
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30. การจัดประเภทบัญชีใหม่
รายการบัญชีบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และวันที่ 1 มกราคม 2555 ได้ ถกู จัดประเภทบัญชีใหม่
เพื่อให้ สอดคล้ องกับการแสดงรายการในงบการเงินสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยมีการจัดประเภทบัญชีใหม่ดงั ต่อไปนี ้
31 ธันวาคม 2555 (พันบาท)
ก่อนจัด
ประเภทใหม่
งบแสดงฐานะการเงิน
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น -บริ ษัทอื่น
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น -กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น -บริ ษัทอื่น
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น -กิจการที่เกี่ยวข้ องกั
เจ้ าหนี ้อื่น

833,230
15,753
22,796
267,242
185
78,263

ก่อนจัด
ประเภทใหม่
งบแสดงฐานะการเงิน
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น -บริ ษัทอื่น
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น -กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น -บริ ษัทอื่น
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น -กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
เจ้ าหนี ้อื่น

1,069,233
1,617
19,599
54,678
65,136

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
จัดประเภท
หลังจัด
ก่อนจัดประเภท จัดประเภท
หลังจัด
ใหม่
ประเภทใหม่
ใหม่
ใหม่
ประเภทใหม่
18,495
30
(18,525)
78,162
101
(78,263)

851,725
15,783
4,271
345,404
286
-

830,066
14,258
21,986
266,644
645
72,669

17,720
40
(17,760)
72,027
642
(72,669)

847,786
14,298
4,226
338,671
1,287
-

1 มกราคม 2555 (พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
จัดประเภท
หลังจัด
ก่อนจัดประเภท จัดประเภท
หลังจัด
ใหม่
ประเภทใหม่
ใหม่
ใหม่
ประเภทใหม่
10,881
23
(10,904)
64,798
338
(65,136)
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1,080,114
1,640
8,695
119,476
338
-

1,069,233
122
17,744
52,619
64,332

9,051
33
(9,084)
63,671
661
(64,332)

1,078,284
155
8,660
116,290
661
-
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