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สารจากคณะกรรมการบริษทั
เรียน

ท่านผู้ถือหุ้น

ข้าพเจ้าในนามของคณะกรรมการบริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน) ใคร่ขอรายงานผลประกอบการของปี 2562 ในปีนี้
ภาพรวมของเศรษฐกิจโลกและการค้าระหว่างประเทศมีความผันผวนอย่างมากของสถานการณ์ทางเศรฐกิจและการเมือง อาทิ สงคราม
การค้ าระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศจี น มาตรการกำแพงการค้ า ที่ มี ผลกระทบต่ อการดำเนิ นธุกิ จ ทางบริษั ทได้
ประคับประคองธุรกิจตามแผนธุรกิจที่ได้วางไว้แล้ว โดยแล้วเสร็จในช่วงปลายปี 2562 จากการลงทุนเครื่องจักรใหม่ที่ทันสมัย พัฒนา
เครื่องจักรและปรับปรุงเครือ่ งจักรเดิมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและควบคุมคุณภาพในการผลิต ประกอบกับการขยายโกดังสินค้าที่โรงงาน
สมุทรปราการเพื่อรองรับการกระจายสินค้า และการปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับสถาการณ์ ความผันผวน เพื่อรักษา
ความสามารถในการแข่งขันและการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลง โดยในปี 2562 บริษัทฯมีผลกำไรที่ดีขึ้น
นอกจากนี้บริษัทฯยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มและ
ตั้งมั่นในการดำเนินธุรกิจบนหลักธรรมาภิบาลที่ ต้องมีการโปร่งใสและตรวจสอบได้ และการเตรียมแผนการกำกับการดำเนิน
ธุกิจแก่ผู้บริหารและพนักงานเพื่อสร้างระบบควบคุมภายในและมาตรการป้องกันการทุจริต
ผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2562 มีกำไรสุทธิ เท่ากับ 134.34 ล้านบาท ส่วนกำไรสุทธิเฉพาะ
บริษัท เท่ากับ 58.74 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยมีการประเมินราคาที่ดินใหม่ เนื่องจากราคาที่ดินปัจุบันมี
มูลค่าสูงขึ้นทำให้บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินเพิ่มขึ้นเท่ากับ 167.59 ล้านบาท ทั้งนี้ในปี 2563
เกิดสถานการณ์โรคระบาดไวรัส Covid-19 ได้สง่ ผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทไม่มากก็น้อย ทำให้บริษัทต้องสำรอง
ให้มีสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วและเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา
และอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการในปี 2562
ในปี 2563 ภาวะชะงักงันของทั้งเศรษฐกิจยังคงมีต่อเนื่อง ทำให้บริษัทและบริษัทย่อยต้องเตรียมแผนสำรองธุรกิจในครึ่งปีแรก
เพื่อลดผลกระทบต่อบริษัทและบริษัทย่อยจากสถานการณ์ดังกล่าว สำหรับครึ่งปีหลังหากภายในประเทศสามารถควบคุมสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคไวรัส Covid-19 ได้ จะทำให้สภาวะเศรษฐกิจฟื้นฟูและขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ในภายหลัง โดยทางผู้บริหาร
มีความมั่นใจว่าจะสามารถประคับประคองการดำเนินงานของธุรกิจให้ผ่านพ้นวิกฤตจากสถานการณ์นี้ได้
ท้ ายที่ สุ ด นี้ ผมในนามของคณะกรรมการ ขอขอบคุ ณ ท่ านผู้ ถื อ หุ้ น ลู ก ค้ า พั น ธมิ ต รทางการค้ า สถาบั น การเงิ น
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษั ทฯด้วยดีเสมอมา
รวมทั้งผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯทุกท่านที่ได้ร่วมมือและร่วมใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบในทุกด้าน เพื่อสร้าง
มูลค่าส่วนเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสังคมโดยรวม โดยบริษัทฯจะมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด
และพัฒนาองค์กรให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ให้สำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร
ขอแสดงความนับถือ

(นายชูศกั ดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์)
กรรมการผู้จัดการ
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
ในรอบปีบัญชี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระและครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัทโดยได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อร่วมเสนอข้อมูลหารือ และ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในวาระที่
เกี่ยวข้องโดยคณะกรรมการตรวจสอบมี ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็ นเครื่องมื อในการปฏิบั ติภารกิ จตามกฎบั ตรที่ กำหนดไว้โดยขึ้ นตรงต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบทำให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทได้อย่างถูกต้อง
และไม่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูลโดยมีการจัดประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วยจำนวน 6 ครั้ง ซึ่งสาระสำคัญในการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบสรุปได้ดังนี้
รายงานทางการเงิน ได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2562 และหารือร่วมกับผู้สอบบัญชีพร้อมทัง้ พิจารณา
ข้อเสนอแนะด้านระบบควบคุมภายในซึ่งเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษัทได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป
และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
รายการที่เกี่ยวโยงกัน สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้แน่ใจ
ว่าการตกลงเข้าทำรายการมีความเป็นธรรมและเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นซึ่งบริษัทได้ถือปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแล
กิจการที่ดีโดยถือความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
การกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้ติดตามการสื่อสารเผยแพร่จรรยาบรรณของพนักงานบริษัทกำหนดให้พนักงาน บริษัทที่เกี่ยวข้อง
รายงานชื่อผู้ที่เกี่ยวโยงกัน, รายงานการถือครองหุ้นบริษัทประจำทุกไตรมาสที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยว
โยงกันให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกครั้ง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในปี 2562 ไม่พบรายการที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์
ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ
บริษัททราบทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยได้เสนอความเห็นและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของฝ่าย
บริหารซึ่ งฝ่ายบริหารได้ ดาเนิ นการปรับปรุงแก้ ไขตามข้อเสนอแนะอย่างเหมาะสม รวมทั้ งพิ จารณาผลการประเมินการปฏิ บั ติงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2562 โดยได้รับการประเมินจากคณะกรรมการบริษัท และนำผลการปฏิบัติงานนั้นมาพิจารณาปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน
ผู้สอบบัญชี ประเมินความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและให้ความเห็นต่อค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อขออนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี่ จำกัด เป็น
ผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2563 จากกิจกรรมต่างๆดังกล่าวข้างต้นตลอดปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าคณะกรรมการตลอดจน
ผู้บริหารของบริษัทฯถือนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นสำคัญและยึดมั่นในจริยธรรมธุรกิจโดยมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายของบริษัทอย่างมีคุณภาพเยี่ยงมืออาชีพรวมทั้งพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงที่สำคัญให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดและส่ งเสริม
ระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลและเหมาะสมเพียงพอ รวมทั้งการตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระและมีกระบวนการตรวจสอบที่
สอดคล้องกับมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายในและมีการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้ดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง
(นายพิบูลศักดิ์ อรรถบวรพิศาล)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายงานทางการเงินทีส่ าคัญ
อ้างอิงจากงบการเงินโดยรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
รายได้รวม (ล้านบาท)
(ล้านบาท)

2562

2562
2561
2560

กาไรสุทธิ (ล้านบาท)
2562

2561

2561

2560

2560
(ล้านบาท)

งบดุล

2562

2561

2560

สินทรัพย์หมุนเวียน

1,729.92

2,687.06

2,412.20

สินทรัพย์รวม

3,398.60

4,125.03

3,840.55

หนี้สินหมุนเวียน

1,267.48

2,282.02

1,886.29

หนี้สินรวม

1,339.76

2,334.58

1,907.01

ส่วนของผู้ถือหุ้น

2,058.84

1,790.45

1,933.54

2562

2561

2560

5,386.94

6,275.62

5,064.52

7.23

29.3

0.00

รายได้อื่น

41.57

39.99

33.92

รายได้รวม

5,435.75

6,345.01

5,098.44

ต้นทุนขายและต้นทุนบริการ

5,174.14

6,194.74

4,753.28

ค่าใช้จ่ายในการขายบริหาร

151.27

176.41

122.28

ต้นทุนทางการเงิน

35.31

45.83

30.13

กำไรก่อนส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและ

55.24

(92.41)

150.84

94.89

(5.98)

32.33

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้

(15.79)

12.07

(30.67)

กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี

134.34

(86.32)

152.50

งบกำไรขาดทุน
รายได้จากการขายและการให้บริการ
กำไรจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ

ภาษีเงินได้
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากการเงินลงทุนในบริษัทร่วม
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2562

งบการเงินรวม
2561

2560

อัตราส่วนสภาพคล่อง

1.36

1.18

1.28

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว

0.59

0.66

0.37

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด

0.52

(0.38)

0.14

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า

5.30

6.40

7.15

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย

67.88

56.23

50.33

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ

10.93

14.23

11.07

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลีย่

32.92

25.29

32.51

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้

50.95

13.40

7.11

ระยะเวลาชำระหนี้

7.07

26.87

50.67

Cash Cycle

93.74

54.64

32.17

อัตรากำไรขั้นต้น

3.95

1.29

6.15

อัตรากำไรจากการดำเนินงาน

2.79

(1.57)

3.62

อัตรากำไรสุทธิ

2.47

(1.36)

2.99

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE)

6.98

(4.64)

8.00

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

3.57

(2.17)

4.03

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร

22.56

1.17

24.15

อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์

1.44

1.59

1.35

อัตราส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผู้ถือหุน้

0.65

1.30

0.99

อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย

26.88

(15.86)

8.53

อัตราการจ่ายเงินปันผล

0.00

0.00

38.28

อัตราส่วนทางการเงิน
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ข้อมูลทัวไปของบริ
่
ษทั
บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อหลักทรัพย์

:

AMC

เลขทะเบียนบริษัท

:

0107547000176

ประเภทธุรกิจ

:

ผลิตและจำหน่ายเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ เช่น ท่อเหล็กและ
โครงสร้างรูปตัวซีที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ
ศูนย์บริการเหล็ก

ทุนจดทะเบียน

:

549.97 ล้านบาท

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

:

480.10 ล้านบาท

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

:

ที่ตั้งโรงงาน

:

90/1 หมู่ที่ 10 ตำบลสระสี่เหลีย่ ม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

นักลงทุนสัมพันธ์

:

โทรศัพท์ 02 338 7222

55,55/1 หมู่ที่ 2 ซอยวัดหนามแดง ถนนศรีนครินทร์ ตำบลบางแก้ว
อำเภอบางพลี จำหวัดสมุทรปราการ 10540

Email : ir@asiametal.co.th
กรรมการอิสระที่ทำหน้าที่กำกับ

:

ดูแลผู้ถือหุ้นรายย่อย

โทรสาร 02 338 4102
Email : ia@asiametal.co.th

เว็บไซต์

:

www.asiametal.co.th

บริษัทย่อยของบริษัท

:

1. บริษทั เอส ที ซี สตีล จำกัด

ประกอบด้วย

(บริษัทถือหุ้น 99%)
2. บริษัท แกรนด์เอเซีย สตีลโพรเซสซิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
(บริษัทถือหุ้น 50%)

บุคคลอ้างอิง
นายทะเบียนหลักทรัพย์

:

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้สอบบัญชี

:

บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี่ จำกัด

ที่ปรึกษากฏหมาย

:

บริษัท บี แอนด์ พี ลอว์ จำกัด
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ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษทั
โครงสร้างการถือหุน้ ของกลุ่มบริษทั
โครงสร้างกลุ่มบริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
โครงสร้างของบริษัทย่อยของบริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน)

บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน)
ทุนจดทะเบียน 549.97 ล้านบาท
เรียกชำระแล้ว 480.10 ล้านบาท (87.30%)

บริษัท เอส ที ซี สตีล จำกัด

บริษทั แกรนด์ เอเซีย สตีล โพรเซสซิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

ทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว

ทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท

20 ล้านบาท (99.99%)

เรียกชำระแล้ว 5 ล้านบาท (50.00%)

โครงสร้างของบริษทั ร่วมของบริษทั เอเซีย เมทัล จากัด (มหาชน)
บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน)
ทุนจดทะเบียน 549.97 ล้านบาท
เรียกชำระแล้ว 480.10 ล้านบาท (87.30%)

บริษัท ไพร์ม สตีล มิลล์ จำกัด

บริษัท สางสินค้าผ่านแดนเวียงจันทน์ จำกัด

ทุนจดทะเบียน 1,000 ล้านบาท

(ตัดจำหน่ายออกจากบัญชี)

บริษัทฯ ถือหุ้นในอัตรา ร้อยละ 35

ทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว

มูลค่าการลงทุน 318 ล้านบาท

5 แสนดอลลาร์สหรัฐฯ (40.00%)
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กลุ่มบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม มีทงั ้ สิน้ 4 บริษทั ประกอบด้วย
บริษทั เอส ที ซี สตีล จากัด
ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายท่อเหล็กทั้งชนิดกลมและชนิดเหลี่ยมที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.5 นิ้ว (12 มิลลิเมตร) ถึง 1
นิ้ว (25 มิลลิเมตร) โดยมีกำลังผลิตติดตั้งท่อเหล็กทุกชนิดรวม 6,490 ตันต่อปี

บริษทั แกรนด์ เอเซีย สตีล โพรเซสซิ่ง เซ็นเตอร์ จากัด
เดิมชื่อ บริษัท เอเซียเมทัลแฟบบริเคชั่น จำกัด (เปลี่ยนวันที่ 25 สิงหาคม 2558) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับศูนย์บริการ
เหล็ก (Coil Center) ตัดแผ่นและสลิทงานตามขนาดที่ลูกค้ากำหนด โดยมีกำลังผลิตรวม 72,000 ตันต่อปี

บริษทั สางสินค้าผ่านแดนเวียงจันทน์ จากัด (ตัดจาหน่ายออกจากบัญชี)
ประกอบธุรกิจให้บริการคลังสินค้า บริษัทฯ อนุมัติการตัดจำหน่ายบัญชีเงินลงทุนในบริษัท สางสินค้าผ่านแดนเวียง
จันทร์ จำกัด (บริษัทร่วม) ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนลาว โดยอ้างอิงเอกสารเรื่องขออนุมัติ ตัดบัญชีเงินลงทุนใน บริษัท
สางสินค้าผ่านแดนเวียงจันท์ จำกัด ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้
บริ ษั ท เอเซี ย เมทั ล จำกั ด (มหาชน) ได้ ลงทุ นในบริ ษั ทร่ วม บริษั ท สางสิ น ค้ าผ่ านแดนเวี ย งจั นท์ จำกั ด ซึ่ งมี ทุ น
จดทะเบียนทั้งสิ้น 500,000 USD คิดเป็นจำนวนหุ้ น 5,000 หุ้น ๆ ละ 100 USD (ประมาณการเป็นเงินไทยบาท โดยประมาณ
15,516,852.18 บาท) โดยมีสัดส่วนการถือครองดังนี้
ลำดับ

บริษัท

จำนวนหุน้

สัดส่วนการถือหุ้น %

ประเทศผู้ถือหุ้น

1

บริษัท ลาวสมัย คอนสตัคชั่น จำกัด

2,000

40%

สาธารณรัฐประชาชนลาว

2

บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน)

2,000

40%

ประเทศไทย

3

บริษัท ทิฟฟ่า ไอซีดี จำกัด

1,000

20%

ประเทศไทย

5,000

100%

รวมทั้งสิ้น

โดย บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นจำนวน 2,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียน คิดเป็ น
มูลค่าการลงทุนตามการบันทึกบัญชี 6,686,322.89 บาท
ทางฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นฝ่ายไทยได้หารือร่วมกันและสรุปได้ว่า การลงทุนในบริษัท สางสินค้าผ่านแดนเวียงจันท์
จำกัด ไม่สามารถประกอบการได้และไม่สามารถติดตามขอคืนเงินในส่วนของเงินลงทุนได้ ทางฝ่ายบริหารจึงขออนุมัติตัดบัญชี
เงินลงทุนในบริษัท สางสินค้าผ่านแดนเวียงจันท์ จำกัด จำนวนเงินทั้งสิ้น 6,686,322.89 บาท และค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน
ด้วยจำนวน 6,686,322.89 ซึ่งตั้งไว้ ตั้งแต่ปี 2555 ตามเหตุผลดังกล่าวข้างต้น

บริษทั ไพร์ม สตีล มิลล์ จากัด
ประกอบธุรกิจผลิตเหล็กรีดร้อนชนิดม้วน ประเภทหน้ากว้างแคบ (Hot Rolled Narrow Strip In Coil)
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ประวัตคิ วามเป็ นมา
วันที่ 9 มีนาคม 2536

: จัดตั้งบริษัทในนาม บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว
จำนวน 30 ล้านบาท โดยกลุ่มนายชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์
ประกอบกิจการลักษณะซื้อมาขายไปเกี่ยวกับเหล็ก

วันที่ 9 มีนาคม 2547

: เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 200 ล้านบาท
ประกอบธุรกิจ ดังนี้ 1. ศูนย์บริการเหล็กครบวงจร ได้แก่ การจำหน่ ายเหล็กม้วน (Coiled) ทั้งชนิดรีด
ร้อน (Hot-Rolled) และชนิดรีดเย็น (Cold-Rolled) รวมทั้งรับตัดและจำหน่ายเหล็กแผ่น (Sheet)และ
เหล็กม้วนสลิต (Slitting Coil) ตามขนาดที่ลูกค้ากำหนด 2. ผู้ผลิตและจำหน่ายเหล็กรูปพรรณ ได้แก่
ท่อเหล็ก และเหล็กโครงสร้างรูปตัวซีที่ใช้ในอุตสาหกรรม

ปี 2550

: บริษัทมีทุนจดทะเบียน จำนวน 549.97 ล้านบาท และทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว จำนวน 479.94
ล้านบาท

ปี 2554

: บริษัททำการขยายโรงงานไปยังจังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์ทางด้านการคมนาคมและการขน
ส่งไปยังภาคตะวันออก และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บนเนื้อที่ 100 ไร่ 85 ตารางวา ด้วยเงินลงทุน
กว่า 83 ล้านบาท

ปี 2560

: บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนเพิ่ มใน บริษัทร่วมทุน บริษัท ไพร์ม สตีล มิลล์ จำกัด โดยบริษัทมีการลงทุนใน
บริษัทร่วม รวมสัดส่วนการถือหุ้นเป็นร้อยละ 30

ปี 2561

: บริ ษั ท ฯ ได้ ท ำการลงทุ น สร้ า งอาคารคลั ง สิ น ค้ า เนื้ อ ใช้ ส อยประมาณ 8,000 ตารางเมตร
บนเนื้อที่ 12 ไร่ 68 ตารางวา อาคารคลังสินค้าดังกล่าวจะทำให้บริษัทสามารถเพิ่มพื้นที่ในการบริหาร
คลังสินค้า เพิ่มขึ้นประมาณ 8,000 ตัน เพื่อรองรับการขยายตัวและความต้องการของลูกค้า

ปี 2562

: บริษัทฯ อนุมัตเิ กี่ยวกับการตัดจำหน่ายบัญชีเงินลงทุนในบริษัท สางสินค้าผ่านแดนเวียงจันท์ จำกัด โดย
ทางบริษัทได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สูญจากการลงทุน จำนวนเงิน 6,686,322.89 บาท คิดเป็น 100% ของเงิน
ลงทุนทั้งหมดมาก่อนหน้านี้บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนเพิ่มอีก 5 % ในบริษัทร่วมทุน บริษัท ไพร์ม สตีล มิลล์
จำกัด จำนวนเงินลงทุน 48 ล้านบาท รวมสัดส่วนการถือหุ้นเป็นร้อยละ 35 คิดเป็นมูลค่ารวม 318 ล้าน
บาท นอกจากนี้บริษัทได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องจักรใหม่แบบอัตโนมัติเรียบร้อยแล้ว ทำให้ประสิทธิภาพ
การผลิตของบริษัทมีความรวดเร็วมากขึ้นและมีคุณภาพดีขึ้น

วันที่ 31 ธันวาคม 2562 : กลุ่มยงวงศ์ไพบูลย์ยังคงเป็นผู้บริหารและเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 32.81 ของทุนชำระ
แล้ว และกลุ่มคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 14.37 ของทุนชำระแล้ว รวมทั้ง
กลุ่มสุธีรชัย ถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 15.89 ของทุนชำระแล้วตามลำดับ (ปิดสมุดทะเบียนล่าสุดวันที่
14 มีนาคม 2563)
การเปลีย่ นแปลงและ
พัฒนาการที่สำคัญในปี

: บริษัทฯ ได้ดำเนินการติดตัง้ เครื่องจักรใหม่แบบอัตโนมัตเิ ป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อทดแทนเครื่องจักรเดิม
และ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

2562

8

รายงานประจาปี 2562

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจเป็นศูนย์บริการเหล็กครบวงจร ได้แก่ การจำหน่ายเหล็กม้วน (Coil) ทั้ง
ชนิดรีดร้อน (Hot-Rolled) และชนิดรีดเย็น (Cold-Rolled) เหล็กเคลือบสังกะสี (GI) และเป็นผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก ได้แก่ เหล็ก
แผ่น (Sheet) เหล็ กม้ วนสลิ ต (Slitting Coil) ท่ อเหล็ กที่ มี เส้นผ่ าศู นย์กลาง 1 นิ้ ว (25 มิ ลลิ เมตร) ถึ ง 7 นิ้ ว (175 มิ ลลิ เมตร) เหล็ ก
โครงสร้างรูปตัวซี รวมทั้งบริการจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า โดยมีกำลังผลิตติดตั้ง จำนวน 540,000 ตันต่อปี ซึ่งแบ่งกำลังผลิตเป็น เหล็ก
แผ่น 44,000 ตันต่อปี เหล็กม้วนสลิต 244,000 ตันต่อปี ท่อเหล็ก 204,000 ตันต่อปี และเหล็กรูปตัวซี 48,000 ตันต่อปี
ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ
บริษัทแบ่งลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทและบริษัทย่อยออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1) การจัดหาผลิตภัณฑ์เหล็ก บริษัทให้บริการจัดหาผลิตภัณฑ์เหล็กในลักษณะศูนย์บริการเหล็ก ทั้งเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน
และเหล็กแผ่นรี ดเย็นชนิ ดม้ วน และ เหล็กเคลือบสั งกะสี (GI) เป็ นต้น เพื่ อจำหน่ ายให้ แก่ ผู้ ค้ าส่ งเหล็ ก และลูกค้าที่ เป็นโรงงาน
อุตสาหกรรมเหล็กต่างๆ ซึ่งลูกค้าจะนำไปใช้ในการแปรรูปเป็นชิ้นงานเหล็กต่าง ๆ ต่อไปรวมถึงการให้บริการรับตัดเหล็กตามขนาดต่าง
ๆ ที่ลกู ค้าต้องการ
2) การแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก
2.1 เหล็กม้วนสลิต (Slitting Coil) บริษัทให้บริการตัดเหล็กเป็นเหล็กม้วนสลิต ซึ่งเป็นการนำเหล็กม้วน (Coil) มาตัดเป็นแถบ
เล็กตามความกว้างที่ลูกค้ากำหนดและม้วนกลับเพื่อจำหน่ายโดยบริษัทมีเครื่องจักรสำหรับการตัดเหล็กเป็นเหล็กม้วนสลิต (Slitting
Coil) โดยบริษัทมีกำลังการผลิตติดตั้งเท่ากับ 244,000 ตันต่อปีโดยแบ่งเป็นการผลิตเพื่อเป็นวัตถุดิบสำหรับรองรับการผลิตเป็นท่อ
เหล็กและผลิตภัณฑ์โครงสร้างรูปตัวซี จำนวน 220,000 ตันต่อปี และการผลิตเพื่อขายจำนวน 24,000 ตันต่อปี และในปี 2562 บริษัทมี
การผลิตเหล็กสลิต 163,057 ตันต่อปี หรือ 66.83% ของกำลังการผลิต
2.2 การผลิตเหล็กแผ่น (Cutting Sheet) บริษัทให้บริการตัดเหล็กแผ่น ซึ่งเป็นการนำเหล็กม้วน นำมาตัดเป็นเหล็กแผ่นตาม
ความกว้างและความยาวที่ลูกค้ากำหนด บริษัทสามารถตัดเหล็กตามความกว้างได้ตั้งแต่ 600 ถึง 1,500 มิลลิเมตร และตามความยาว
ตัง้ แต่ 300 ถึง 6,100 มิลลิเมตรโดยบริษัทมีเครื่องจักรสำหรับการตัดเหล็กแผ่น (Cutting Sheet) ซึ่งบริษัทมีกำลังการผลิตติดตั้งเท่ากับ
44,000 ตันต่อปี
2.3 ผลิตภัณฑ์ท่อเหล็ก (Steel Pipe) บริษัทและบริษัทย่อยผลิตและจำหน่ายท่อเหล็กสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ปัจจุบัน
บริษัทและบริษัทย่อยมีเครื่องจักรสำหรับการผลิตท่อเหล็กซึ่งสามารถผลิตท่อเหล็กได้ตั้งแต่เส้นผ่าศูนย์กลาง 12 มิลลิเมตรถึง 175
มิลลิเมตร โดยวิธีการนำเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนที่ตัดตามความกว้างที่กำหนดมาทำการขึ้นรูปและเชื่อมเหล็กแผ่นด้วยคลื่นความถี่สูง
ซึ่งเป็นเครือ่ งจักรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพในการผลิต ทำให้ท่อเหล็กของบริษัทมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของลูกค้า โดยบริษัทมี
กำลังการผลิตติดตั้ง เท่ากับ 168,000 ตันต่อปี ซึ่งในและในปี 2562 บริษัทมีการผลิตท่อ 152,823 ตันต่อปี หรือ 74.91% ของกำลัง
การผลิต บริษัทและบริษัทย่อยที่ผลิตมีรูปแบบทั้งทรงกลม สี่เหลี่ยมจัตุรัส และสี่เหลี่ยมผืนผ้า ซึ่งบริษัทสามารถผลิตได้ตามความกว้าง
และความยาวที่ลูกค้ากำหนด
2.4 ผลิตภัณฑ์เหล็กโครงสร้างรูปตัวซี บริษัทผลิตและจำหน่ายเหล็กโครงสร้างรูปตัวซี โดยการนำเหล็กม้วนสลิ ต (Slitting
Coil) ที่ตัดตามขนาดมาขึ้นรูปในลักษณะรูปตัวซี ซึ่งจะนำไปใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้างและอื่นๆ บริษัทมีเครื่องจักรสำหรับการผลิต
เหล็กโครงสร้างรูปตัวซีตั้งแต่ขนาด 3 นิ้วจนถึงขนาด 6 นิ้ว โดยลูกค้าจะนำผลิตภัณฑ์เหล็กที่ซื้อจากบริษัทเป็นวัตถุดิบในกระบวนการ
ผลิตในอุตสาหกรรมต่อเนือ่ งต่างๆ ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเครือ่ งใช้ไฟฟ้าและอิเล็กโทรนิกส์ อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์
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และอุตสาหกรรมอื่นๆ โดยมีกำลังการผลิตติดตัง้ เท่ากับ 48,000 ตันต่อปี และในปี 2562 บริษัทมีการผลิตเหล็กตัวซี 29,119 ตันต่อปี
หรือ60.66% ของกำลังการผลิต

โครงสร้างรายได้ของบริษทั
โครงสร้างรายได้ของบริษทั เอเซีย เมทัล จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย ดังนี้
มูลค่าการจำหน่าย

2562

2561
ล้านบาท

2560

ล้านบาท

สัดส่วน

สัดส่วน

ล้านบาท

สัดส่วน

76.25

1.42

297.05

4.73

137.15

2.71

3.54

0.07

6.04

0.10

4.99

0.10

79.79

1.49

303.09

4.83

142.14

2.81

1. เหล็กแผ่น

388.41

7.21

400.78

6.39

304.83

6.02

2. เหล็กม้วนสลิต

229.99

4.27

251.58

4.01

200.21

3.95

3,143.74

58.36

2,775.24

44.22

2,415.77

47.70

561.21

10.42

637.49

10.16

449.48

8.88

4,323.35

80.26

4,065.09

64.78

3,370.29

66.55

983.80
5,386.94

19.74

1,907.44

30.39

1,552.08

30.64

100.00

6,275.62

100.00

5,064.51

100.00

ศูนย์บริการเหล็ก
1. บริการจัดหาผลิตภัณฑ์เหล็ก
2. บริการรับตัดเหล็ก
รวมรายได้ศูนย์บริการเหล็ก
การแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก

3. ท่อเหล็ก
4. เหล็กโครงสร้างรูปตัวซี
รวมรายได้การแปรรูป
อื่น ๆ*
รวมมูลค่าการจำหน่ายทั้งหมด

หมายเหตุ : * รายได้อื่น ๆ ได้แก่ การจำหน่ายเหล็ก SLAB ,BILLET
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ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั
รายชื่อผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ณ วันกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ล่าสุด วันที่ 14/3/2562 (มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท)
ลำดับที่
1

ชื่อ / สกุล

จำนวนหุน้

% ของจำนวนหุน้ ทั้งหมด

กลุ่มนายชูศกั ดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์
นายชูศักดิ์

ยงวงศ์ไพบูลย์

76,700,000

15.98

นางเพ็ญจันทร์

ยงวงศ์ไพบูลย์

40,000,000

8.33

นางสาวพีรดา

ยงวงศ์ไพบูลย์

19,000,000

3.96

นางสาวชนัญญา ยงวงศ์ไพบูลย์

21,791,000

4.54

รวมกลุม่ นายชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์

157,491,000

32.81

2

คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล

71,434,900

14.88

3

กลุ่มนายวีระชัย สุธรี ชัย
นายวีระชัย

สุธรี ชัย

46,432,400

9.67

นายวินท์

สุธีรชัย

29,880,000

6.22

รวมกลุม่ นายวีระชัย สุธีรชัย

76,312,400

15.89

นายวิวัฒน์

โกวิทย์โสภณ

27,393,700

5.71

นายธนวัฒน์

โกวิทย์โสภณ

10,011,800

2.09

รวมกลุม่ นายวิวัฒน์ โกวิทย์โสภณ

37,405,500

7.80

5

นายชนาธิป

20,000,000

4.17

6

นางสาวอรวรรณ พงศ์ธัญลักษณ์

9,705,000

2.02

7

นายพรเทพ

5,400,000

1.12

8

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด

4,322,612

0.90

9

นายพิชิต

ฉัตรสกุลวงศ์

3,976,500

0.83

10

นางสาวอำพร

ศรีโพธิ์ทอง

3,620,100

0.75

11

นายสมชาย

ตั้งวงศ์สามารถ

3,500,000

0.73

12

นายประสิทธิ์

กิจบุญเลิศ

2,472,500

0.52

395,640,512

82.42

4

ไตรวุฒิ
โยธินอุปไมย

รวม
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นโยบายประวัตกิ ารจ่ายเงินปั นผลในรอบ 3 ปี ท่ผี ่านมา
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี เว้นแต่ในกรณีที่
บริษัทมีโครงการจะลงทุนในโครงการอื่น สำหรับบริษัทย่อยก็มีนโยบายจ่ายเงินปันผลเหมือนกับบริษัท กล่าวคือ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่
บริษัทในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทย่อยนั้นมีโครงการจะลงทุนในโครงการอื่น
ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินเฉพาะบริษัทฯมีผลประกอบการกำไรสุทธิประจำปี 2562 จำนวนเงิน 58,744,823
บาท สืบเนื่องจากในปี 2563 บริษัทจะมีการลงทุนติดตั้งระบบ SOLAR ROOFTOP ขนาด 997.92 kwp. ใช้กับเครื่องจักรของบริษัท
ที่โรงงานA2 สาขาพนัสนิคม จำนวนเงินลงทุนประมาณ 29 ล้านบาท ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจโลกยังไม่ดีขึ้น รวมทั้งการเกิดโรค
ระบาดไวรัส Covit-19 ส่งผลให้เศรษฐกิจโลกชะลอตัวลงไปอีก ทำให้บริษัทต้องรักษาสภาพคล่องทางการเงินไว้ในปี 2563 บริษัทจึง
เสนอให้งดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2562
ในปี 2561 เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 72.45 ล้านบาท มาจากการดำเนินงานของกิจการ คณะกรรมการ จึงมีความเห็น
ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุน้ ให้งดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของกิจการ
ในปี 2560 บริษั ทมีกำไรสุทธิ สำหรีบปี เท่ากับ 116.84 ล้านบาท คณะกรรมการมีความเห็นเสนอให้ที่ ประชุมอนุมัติการ
จ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท รวมเป็นเงินทั้ งสิ้น 57.60 ล้านบาท ซึ่ งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษั ท
โดยทั้งนีเ้ มือ่ ได้รับการอนุมัติจากทีป่ ระชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจำปี 2561 แล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561

เป้ าหมายในการดาเนิน ธุรกิจของบริษทั
บริษัทกำหนดเป้าหมายที่จะเป็นผูผ้ ลิตท่อเหล็ก เหล็กตัวซี ที่มีคุณภาพ เนื่องจากบริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของอุตสาหกรรม
ท่อเหล็กซึ่งมีการเติบโตในอัตราที่สูงมากในปัจจุบันและอนาคต จากการเติบโตของอุตสาหกรรมก่อสร้าง อุ ตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์
อุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า
นอกจากการเป็นผู้ผลิตท่อเหล็ก เหล็กตัวซี ที่มีคุณภาพแล้ว บริษัทยังมุ่งเน้นที่จะเป็นศูนย์บริการเหล็กครบวงจร กล่าวคือ
การที่บริษัทสามารถให้บริการผลิตเหล็กรูปพรรณต่างๆ ได้ตามขนาดที่ลูกค้ากำหนด ได้แก่ เหล็กแผ่น เหล็กม้วน ทำให้ลูกค้าได้รับความ
สะดวกในการซื้อสินค้าจากการที่ลูกค้าสามารถกำหนดให้บริษัทผลิตสินค้าตามขนาดที่ต้องการใช้ โดยมีการปรับปรุงพัฒนามาตรฐาน
ของบริษัทอยู่ตลอดเวลา ทั้งในด้านความรู้ความสามารถของบุคลากรและเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต รวมถึง บริษัทยังมีนโยบายพัฒนา
คุณภาพ ความน่ าเชื่ อถือในผลิ ตภั ณฑ์ การบริ การของบริษั ท รวมทั้ งคำนึ งถึงสภาวะแวดล้ อมทั้ งภายในและภายนอกของบริษั ท
โดยการนำระบบการบริหารงานคุ ณภาพในการผลิ ต ISO9001:2015 และ IATF 16949:2016 และได้รับใบอนุ ญาตทำผลิตภั ณฑ์
ตามมาตรฐาน มอก.276-2532 ท่ อเหล็ กกล้า (Standard for steel pipes) เพื่ อขยายกลุ่มลูกค้ าไปยังอุตสาหกรรมยานยนต์ และ
กลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ และสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าว่า สินค้าที่ซื้อไปจากบริษัทเป็นสินค้าที่ได้มาตรฐานและบริษัทมีการพัฒนา
คุณภาพและเพิ่มศักยภาพให้กับพนักงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง
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โครงสร้างการจัดการ
• โครงสร้างการจัดการ
คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการ
และผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จำกัด พ.ศ. 2535 และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วย
เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษั ทที่ออก
หลักทรัพย์ คณะกรรมการบริษัทมีรายชื่อดังต่อไปนี้

• คณะกรรมการบริษทั (COMMITTEE)
รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย
ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

1.

นายวีระชัย

สุธีรชัย

ประธานกรรมการ

2.

นายชูศักดิ์

ยงวงศ์ไพบูลย์

กรรมการ

3.

นางสาวชนัญญา

ยงวงศ์ไพบูลย์

กรรมการ

4.

นางเมธิกานต์

ชุติพงศ์สิริ

กรรมการ

5.

นายพิบูลศักดิ์

อรรถบวรพิศาล

ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

6.

นางไทศิกา

ไพรสงบ

กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

7.

เรือตรีหญิงสุรี

บูรณธนิต

กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

หมายเหตุ: - นางเพ็ญจันทร์ ยงวงศ์ไพบูลย์ ลาออกจากทุกตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 25/11/2562 เป็นต้นไป
- โดยมี นางสาวศศิธร ลิมป์ปยิ ะชาติ เป็นเลขานุการบริษัท

กรรมการผูม้ อี านาจลงนาม
กรรมการผูม้ อี านาจลงนามผูกพันบริษทั ประกอบด้วย
1. นายชูศักดิ์
ยงวงศ์ไพบูลย์
2. นางสาวชนัญญา ยงวงศ์ไพบูลย์
กรรมการสองคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท
หมายเหตุ: นางเพ็ญจันทร์ ยงวงศ์ไพบูลย์ ลาออกจากทุกตำแหน่งในกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ตั้งแต่วันที่ 25/11/2562 เป็นต้นไป
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ขอบเขต อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท การกำกับดูแลให้
การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายทีก่ ำหนดไว้ อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและผูม้ ีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่าย โดยให้อยูใ่ นกรอบของการมีจริยธรรมทีด่ ี
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติ และรับผิดชอบในการจัดการบริษัท ให้ เป็นไปตามกฎหมาย วัต ถุประสงค์
และข้อบั งคับ ตลอดจนมติ ของที่ป ระชุม ผู้ถือหุ้ นที่ ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อ สัตย์สุจ ริตและระมัดระวัง รักษา
ผลประโยชน์ ของบริษัท เว้นแต่ในเรื่ องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนดำเนิน การ เช่น เรื่องที่ กฎหมาย
กำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำรายการเกี่ยวโยงกัน และการซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎเกณฑ์
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆ กำหนด เป็นต้น ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจ
มอบหมาย ให้กรรมการคนหนึ่ง หรือบุคคลอื่นไปปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัทก็ได้ พิจารณา
และอนุมัติกิจการอื่นๆ ที่สำคัญ อันเกี่ยวกับบริษัทหรือที่เห็นสมควรจะดำเนินกิจการนั้นๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัท
เว้นแต่เรื่องดังต่อไปนี้ จะกระทำได้ตอ่ เมื่อได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้กำหนดให้รายการที่กรรมการ
หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยให้
กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น ไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
• เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้น
• การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้ต้อง
ได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
• นอกจากนั้นในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
- การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
- การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- การทำ แก้ ไข หรือ เลิ ก สั ญ ญา เกี่ ยวกั บ การให้ เช่ า กิ จการของบริ ษั ท ทั้ งหมดหรื อ บางส่ ว นที่ ส ำคั ญ การ
มอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิ จการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่ง
กำไรขาดทุนกัน
- การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
- การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท
- เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด
โดยปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ สรุปได้ดงั นี้
• จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี
ของบริษัท
• จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
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• จัดให้มีการทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญ ชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชี
ตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
• คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุ คคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่ง
อย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัทได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบอำนาจเพือ่ ให้บุคคล
ดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริษั ทเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่ค ณะกรรมการบริษั ทเห็ น สมควร ซึ่ง
คณะกรรมการบริษั ท อาจยกเลิ ก เพิ ก ถอนเปลี่ ยนแปลงหรื อแก้ ไขบุ ค คลที่ ได้รับ มอบอำนาจหรือ อำนาจนั้ น ๆ ได้เมื่ อ
เห็นสมควรทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่างๆ โดย
มีรายละเอียดการมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารซึ่งการมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะ
เป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริหารสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่ อาจมีส่วนได้เสีย
หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดที่ทำกับบริษทั หรือบริษัทย่อยยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย
และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว
• กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท ควบคุมกำกับดูแลการบริหารและการ
จัดการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี้ ที่คณะกรรมการบริษัท
ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ อันได้แก่ เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้น
• พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกรรมการผู้อำนวยการและคณะกรรมการอืน่ ตาม
ความเหมาะสม
• ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
• กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรื อเข้า
เป็ น หุ้ น ส่ วนในห้ างหุ้ น ส่ วนสามั ญ หรือ เป็ น หุ้ น ส่ วนไม่ จำกั ดความรับ ผิ ดในห้ างหุ้ น ส่วนจำกัด หรือเป็ น กรรมการของ
บริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะ
ทำเพือ่ ประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
• กรรมการต้องแจ้งให้บริษัท ทราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาที่บริษัททำ
ขึ้น หรือมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนการถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัท หรือบริษัทในเครือ

• คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล (AUDIT COMMITTEE)
รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย
ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

1. นายพิบูลศักดิ์

อรรถบวรพิศาล

ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

2. นางไทศิกา

ยงวงศ์ไพบูลย์

กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

3. เรือตรีหญิงสุรี

บูรณธนิต

กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
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อานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
รวมทั้งการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท สรุปได้ดังนี้
1. สอบทานรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและ
ผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชี
สอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ ทีเ่ ห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษทั ก็ได้
2. สอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกับ
ผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายในตลอดจนพิจารณาถึงความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรือกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์
4. พิ จารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบั ญชี ของบริษั ท รวมถึ งพิ จารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้ สอบบั ญชีโดย
คำนึ งถึ งความน่ าเชื่ อถื อ ความเพี ยงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำนั กงานตรวจสอบบั ญชี นั้ น รวมถึ ง
ประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัทรวมถึงพิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี
และมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยไม่มีฝา่ ยจัดการเข้าร่วม
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
6. ปฏิ บั ติ การอื่ นใดตามที่ คณะกรรมการบริ ษั ทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็ นชอบด้ วย เช่น ทบทวน
นโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการ ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวน
ร่วมกับผู้บริหารของบริษั ทในรายงานสำคัญ ๆ ที่ต้ องเสนอต่ อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด ได้ แก่ บทรายงานและการ
วิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น
7. จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลง
นามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวควรประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
- ความเห็นเกีย่ วกับกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทถึงความถูกต้อง ครบถ้วน
เป็นที่เชื่อถือได้
- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
- เหตุผลทีเ่ ชื่อว่าผู้สอบบัญชีของบริษทั เหมาะสมทีจ่ ะได้รับการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่
- รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- รายงานอื่ น ใดที่ เห็ นว่ าผู้ ถื อหุ้ นและผู้ ลงทุ นทั่ วไปควรทราบ ภายใต้ ขอบเขตหน้ าที่ และความรั บผิ ดชอบที่ ได้ รั บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
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8. รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำอย่างน้อยไตรมาส ละ 1
ครั้ง
9. ปฏิบัติการอืน่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการของบริษัท มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ดังต่อไปนี้
• ประธานกรรมการตรวจสอบ

3 ปี

• กรรมการตรวจสอบ

3 ปี

ทั้งนี้ เมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งแล้ว ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งตาม
วาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก

• คณะกรรมการบริหาร (EXECUTIVE BOARD OF DIRECTOR)
รายชื่อคณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย
ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

1.

นายชูศักดิ์

ยงวงศ์ไพบูลย์

ประธานกรรมการบริหาร

2.

นางสาวชนัญญา

ยงวงศ์ไพบูลย์

กรรมการบริหาร

หมายเหตุ : นางเพ็ญจันทร์ ยงวงศ์ไพบูลย์ ลาออกจากคณะกรรมการบริหาร ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารมีขอบเขต หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบการบริหารงานในเรื่องเกีย่ วกับการดำเนินงานตามปกติธุระ
และงานบริหารของบริษัท กำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอำนาจการบริหารต่างๆ
ของบริษัท หลักเกณฑ์ในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
อนุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบ รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษทั ตามนโยบายที่กำหนด โดย
ปัจจุบนั คณะกรรมการบริหาร มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ สรุปได้ดังนี้
1. กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ โครงสร้างทางการเงิน และอำนาจการบริหารต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนต่อ
สภาวะเศรษฐกิจ
2. พิจารณาให้ความเห็นต่อแผนการดำเนินธุรกิจและการจัดสรรงบประมาณประจำปีตามที่กรรมการผู้จดั การเสนอมา
เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
3. กำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานของบริษทั ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับภาวะของธุรกิจ
เพื่อประโยชน์ต่อการบริหารกิจการและการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท
4. ดำเนินการอืน่ ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
5. มีอำนาจในการพิจารณาตัดสินใจดำเนินการกับธนาคารในธุรกิจปกติของบริษัท เช่น การกู้ยืมเงิน รวมถึงการให้
หลักประกันต่างๆ กับธนาคาร เป็นต้น
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6. มีอำนาจในการอนุมัติค่าใช้จ่ายเพื่อธุรกรรมตามปกติของบริษัท เช่น ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน และค่าใช้จ่ายในการ
ขายและบริหาร โดยมีวงเงินการอนุมัติรายการดังกล่าวต่อครั้งไม่เกินกว่ารายการละ 250 ล้านบาท หรือตามวงเงินที่
คณะกรรมการกำหนด
7. จัดสรรเงินบำเหน็จรางวัลซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว แก่พนั กงานหรือลูกจ้างของบริษัท หรือ
บุคคลใดๆ ที่กระทำกิจการให้บริษัท
ทั้งนีค้ ณะกรรมการบริหารอาจมอบอำนาจหน้าทีใ่ ห้พนักงานระดับบริหารของบริษัทมีอำนาจกระทำการในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งหรือหลายเรื่องตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรได้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริหารจะต้อง
ปฏิบัติตามข้อกำหนดและระเบียบวาระต่าง ๆ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในแต่ละครัง้ และต้องไม่อนุมัติรายการใด
ๆ ที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะ
อื่นใดกับบริษัทและบริษัทย่อย และจะต้อ งนำเสนอรายการดั งกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ อให้คณะกรรมการบริษั ท
พิจารณา
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษั ท ได้ มี ก ารกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ งของคณะกรรมการบริ ห ารของบริ ษั ท
ดังต่อไปนี้
• ประธานกรรมการบริหาร

3 ปี

• กรรมการบริหาร

3 ปี

• คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
รายชื่อคณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย
ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ ง

1.

นายชูศกั ดิ์

ยงวงศ์ไพบูลย์

ประธานคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ

2.

นางไทศิกา

ไพรสงบ

กรรมการ

3.

นางสาวชนัญญา

ยงวงศ์ไพบูลย์

กรรมการ

หมายเหตุ : อ้างอิงการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งนายชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์ ดำรง
ตำแหน่งแทนนางเพ็ญจันทร์ ยงวงศ์ไพบูลย์ ลาออกจากคณะกรรมการบริษัทชุดย่อย

ขอบเขต อานาจ หน้าทีข่ องคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนฯ มีขอบเขต หน้าทีส่ รุปได้ดังนี้
1. กำหนดนโยบาย และหลักเกณฑ์ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องดังนี้
- วิธีการในการสรรหากรรมการ และกรรมการผูจ้ ัดการ
- วิธีการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหารคณะกรรมการชุด
ย่อย และกรรมการผู้จัดการ
2. คัดเลือกและเสนอชือ่ บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพือ่ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาดังนี้
- กรรมการ
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- กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆทีไ่ ด้รับมอบอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบโดยตรงจากคณะกรรมการ
บริษัทฯ
- กรรมการผู้จัดการและรองกรรมการผู้จัดการ สำหรับตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ
พิจารณาเบื้องต้นเพือ่ เสนอคณะกรรมการสรรหา ให้ความเห็นชอบและเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
3. ดูแลให้ คณะกรรมการบริษั ท มี ขนาดองค์ประกอบที่เหมาะสมกั บองค์กร รวมทั้งการปรับเปลี่ ยนให้ สอดคล้องกั บ
สภาพแวดล้อมทีเ่ ปลี่ยนแปลงไป
4. ดูแลให้กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับหมอบ
หมาย
5. กำหนดแนวทาง นำเสนอ และให้ความเห็นชอบผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้อำนวยการเพื่อพิจารณา
ปรับค่าตอบแทนและการจ่ายเงินรางวัลจูงใจประจำปี
6. ติ ด ตามการทำแผนสื บ ทอดตำแหน่ งงาน ของตำแหน่ ง กรรมการผู้ จั ด การและรองกรรมการผู้ จั ด การเสนอ
คณะกรรมการบริษทั พิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
7. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
8. ดำเนินการอื่นๆตามทีค่ ณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

• คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
รายชื่อคณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย
ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ ง

1.

นายชูศกั ดิ์

ยงวงศ์ไพบูลย์

ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง

2.

นางไทศิกา

ไพรสงบ

กรรมการ

หมายเหตุ : นางเพ็ญจันทร์ ยงวงศ์ไพบูลย์ ลาออกจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตังแต่
้ วนั ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เป็ นต้ นไป

ขอบเขต อานาจ หน้าทีข่ องคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีขอบเขต หน้าทีส่ รุปได้ดังนี้
1. กำกับดูแลให้หน่วยงานต่างๆกำหนดแผนและดำเนินงานตามแผนการจัดการความเสี่ยง
2. ให้คำปรึกษา และอนุมัติหลักการสำหรับการวางแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กร และวางมาตรการในการควบคุม
ที่เหมาะสม
3. รับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยง จัดทำและกำกับดูแลการดำเนินการตามแผนการจัดการความเสี่ยงในระดับ
องค์กร
4. เสนอเรื่องแก่คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท ให้มีการกำหนดทิศทาง วางกลยุทธ์บริหารความ
เสี่ยง กำหนดกรอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อการพิจารณาทบทวน หรือ อนุมัติ
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5. จัดให้มีการประชุมทบทวนผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงพร้อมทั้งรายงานผลแก่คณะกรรมการบริหาร
หรือคณะกรรมการบริษัท

• ผูบ้ ริหาร
รายชื่อคณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย
ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

1.

นายชูศักดิ์

ยงวงศ์ไพบูลย์

กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ

2.

นางสาวชนัญญา

ยงวงศ์ไพบูลย์

กรรมการ และ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและขาย

3.

นางไทศิกา

ไพรสงบ

กรรมการ

4.

นายสุนทร

คำพิพจน์

ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ

5.

นายสัมพันธ์

ศรีจักรโคตร

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี-การเงิน

หมายเหตุ : นางเพ็ญจันทร์ ยงวงศ์ไพบูลย์ ลาออกจากตำแหน่งผูบ้ ริหาร ตัง้ แต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป
นายสัมพันธ์ ศรีจักรโคตร ดำรงตำแหน่งผูอ้ ำนวยการฝ่ายบัญชี-การเงินแทน นางวันนารี ทิพย์สุวรรณ ลาออกจากบริษัท
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

ขอบเขต อานาจหน้าทีข่ องกรรมการผูจ้ ดั การ
ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของ กรรมการผู้จัดการ ในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติ
ธุระและงานบริหารของบริษทั สรุปได้ดงั นี้
เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัท ในการบริหารจัดการภายในบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ แผนงาน
กฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหารของบริษัท
เป็นผู้รับมอบอำนาจในการควบคุมดูแลการบริหารงานประจำวันของบริษทั
เป็นผู้รับมอบอำนาจในการบริหารบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด คำสั่ง รวมถึงการ
กำกับดูแลการดำเนินงานโดยรวม
ทั้งนี้ การรับมอบอำนาจดังกล่าวของกรรมการผู้จัดการข้างต้น กรรมการผู้จัดการจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและ
ระเบียบวาระต่าง ๆ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในแต่ละครั้ง และต้องไม่อนุมัติรายการใด ๆ ที่ตนเองหรือบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทและบริษัท
ย่อย และจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาการอื่นใดนอกเหนือจาก
ที่กล่าวมาข้างต้น กรรมการผู้จัดการไม่สามารถกระทำได้ เว้นแต่จะได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็น
คราว ๆ ไป
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• ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็ นตัวเงินในปี 2562
ในการประชุมสามัญ ผู้ ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติ
อนุมัติเงินค่าตอบแทน ของคณะกรรมการบริษัทในวงเงิน 4,000,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกั นกับปี 2561 โดย
บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทที่มิใช่ผู้บริหาร 5 ท่าน คือ
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง /
ลำดับ

ชื่อ-นามสกุล
สุธีรชัย

ตำแหน่ง

ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)
ปี 2562

ปี 2561

ประธานกรรมการบริษัท

440,000

440,000

1

นายวีระชัย

2

นายพิบูลศักดิ์ อรรถบวรพิศาล

กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
กรรมการอิสระ

440,000

440,000

3

นางไทศิกา

กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

220,000

220,000

220,000

220,000

220,000

220,000

ไพรสงบ

กรรมการอิสระ
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
4

เรือตรีหญิงสุรี บูรณธนิต

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

5

นางสาวเมธิกานต์ ชุตพิ งศ์สริ ิ

กรรมการบริษัท

21

รายงานประจาปี 2562
• กรรมการและผูบ้ ริหารไม่ได้รบั ค่าตอบแทนอื่น นอกจากค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงินในรูปเงินเดือนและ
โบนัส
เงินเดือนและโบนัส

ชื่อ-นามสกุล

ลำดับ
1

นายชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์

2

(บาท)

ตำแหน่ง

(กรรมการบริษัท- ที่เป็นผู้บริหาร)

ปี 2562

ปี 2561

กรรมการบริษัท

8,025,000 8,160,000

กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ

(ยอดเงิน

(ยอดเงิน

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รวมทั้ง 3

รวมทั้ง 3

ท่าน)

ท่าน)

นางเพ็ญจันทร์ ยงวงศ์ไพบูลย์

กรรมการบริษัท

(ลาออกตำแหน่ง เมื่อเดือน พ.ย 2562)

กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการและผู้บริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง

3

นางสาวชนัญญา ยงวงศ์ไพบูลย์

กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร / ผู้บริหาร
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการและผู้บริหาร

รายละเอียด
ผู้บริหาร ปี 2561 = 3 ราย

เงินเดือนและโบนัส (บาท)

ในปี 2562 ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใน

ปี 2562

ปี 2561

ฐานะกรรมการ เนื่องจากกรรมการทั้ง 2

4,708,500

5,613,250

ผู้บริหาร ปี 2562 = 3 ราย

ท่านเป็นผูบ้ ริหาร ดังนัน้ จึงได้รับ
ค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหาร

ค่าตอบแทนของผูบ้ ริหารที่ไม่ได้เป็นกรรมการ ปะกอบด้วยเงินเดือน โบนัส ให้กับผู้บริหาร และ เงินกองทุนสำรอง
เลี้ยงชีพ

• ค่าตอบแทนอื่นสาหรับกรรมการทีไ่ ม่ใช่ผบู้ ริหาร
ค่าเบี ้ยประชุมเฉพาะเรื่ อง

5,000 บาท ต่อครัง้ ต่อคน

ผลตอบแทนอื่นๆสาหรับกรรมการที่ไม่ใช่ผ้ บู ริ หาร

ไม่มผี ลประโยชน์อนื่ ใดนอกจากนี ้
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ในปี 2562 มีการจ่ายค่าเบี้ยประชุมเฉพาะเรือ่ งโดยจ่ายเป็นรายครั้ง ครั้งละ 5,000 บาท ต่อคน เป็นจำนวนเงิน
40,000 บาท
ทั้งนี้ กรรมการที่ดำรงตำแหน่งบริหารในบริษัทและได้รับค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง / ค่าตอบแทนรายเดือน
จะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการตามตารางข้างต้น และกรณีที่กรรมการดำรงตำแหน่งมากกว่า 1 ตำแหน่ง ให้ได้รับ
ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่ได้รับค่าตอบแทนสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว

• ค่าตอบแทนพนักงาน
ค่าตอบแทนรวมของพนักงานที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย ในปี 2562 และ 2561 เป็นจำนวน
เงิน 125.99 ล้ า นบาท และ 111.86 ล้ า นบาท ตามลำดั บ โดยเป็ น ค่ า ตอบแทนในรูป เงิ น เดื อน โบนั ส ค่ าแรง
ค่าล่วงเวลา ค่าครองชีพ และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
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ปั จจัยความเสีย่ ง
1. ความเสีย่ งในการประกอบธุรกิจ
• ความเสีย่ งจากการผันผวนทางด้านปริมาณ
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทและบริษัทย่อยโดยภาพรวมเป็นผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมยาน
ยนต์ และอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น ในปี 2562 ที่ผ่านมา สืบเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ชะลอตัว
ประกอบกับ ภาคอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้าปรับลดลงทั้งในส่วนผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็กทรงยาว และเหล็กทรงแบน
โดยผลิตภัณฑ์ ในกลุ่มเหล็ กทรงยาวที่ ลดลง เช่ น เหล็กโครงสร้างรูปพรรณชนิดรีดร้อน มี ผลมาจากการชะลอตั วของ
อุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น อุตสาหกรรมก่อสร้าง โดยการก่อสร้างที่อยู่อาศัยได้รับผลกระทบจากมาตรการกำกับดูแล
สินเชื่อที่อยู่อาศัย (Loan to Value : LTV) มีเวันที่ 1 เมษายน 2562 ส่งผลให้ยอดจำหน่าย และการก่อสร้างที่อยู่อาศัย
ลดลง และในส่วนผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็กทรงแบนที่ลดลง เช่น เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน เนื่องจากผู้ผลิตในอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องนำเข้าสินค้าราคาถูกจากต่างประเทศ
อุตสาหกรรมดังกล่าวโดยภาพรวม ภาครัฐยังคงเป็นปัจจัยที่สำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดังกล่าว โดยมี
ปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวของการอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น อุตสาหกรรมก่อสร้าง โดยเฉพาะโครงการก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่าง ๆ ซึง่ เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อปริมาณการขาย
• ความเสีย่ งจากการผันผวนของราคาวัตถุดบิ
ในปี 2562 ความผันผวนของราคาเหล็กประเภทกลุ่มเหล็กรีดร้อน และ ประเภทชุบเคลือบสังกะสีมีผลต่อ
ต้นทุนผลิตภัณฑ์ และราคาผลิตภัณฑ์ ซึ่งความเสี่ยงจากการผันผวนทางด้านราคา
โดยปกติแล้วราคาขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ จะเปลี่ยนแปลงสอดคล้องกับราคาซื้อวัตถุดิบ บริษัทฯ จึงอาจมี
ความเสี่ยง หากราคาขายผลิตภัณฑ์ไม่สามารถปรับให้สอดคล้องกับราคาซื้อวัตถุดิบซึ่งจะมีผลกระทบต่อส่วนต่างราคา
(metal margin) และอัตราการทํากำไรของบริษัทฯได้ ที่ผ่านมา บริษัทฯซื้อวัตถุดิบประเภทกลุ่มเหล็กรีดร้อน และ
ประเภทชุบเคลือบสังกะสี ทั้งนี้บริษัทฯ ต้องสั่งวัตถุดิบล่วงหน้าประมาณ 2-4 เดือน จึงอาจเกิดความเสี่ยง คือ หาก
บริษัทฯซื้อวัตถุดิบมาในราคาสูงแต่ไม่สามารถขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯในราคาที่สูงกว่าได้
บริษัทและบริษัทย่อยมีมาตรการที่ใช้ในการลดวามเสี่ยงดังนี้
1. ได้ทำการติดตามความเคลื่อนไหวเพื่อประเมินสถานการณ์และแนวโน้มทางด้านราคาอย่างใกล้ชิดทั้งทำ
การเปรียบเทียบราคาในประเทศ และต่างประเทศ รวมถึงองค์ประกอบอื่นที่อาจส่งผลต่อการขึ้นลง
ของราคาวัตถุดิบ เพื่อนำมาประกอบพิจารณาการสั่งซื้อ
2. มุ่งเน้นการวางแผนผลิตให้สอดคล้องกับการขาย และผลัดดันเรื่องการส่งมอบให้เร็วขึ้น
3. มุ่งเน้นการบริหารจัดการคลังสินค้าให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมให้สอดคล้องกับการขายสินค้า เพื่อลด
ผลกระทบทางด้านราคา
4. เพิ่มการขายและผลิตภัณฑ์โดยมุ่งเน้นคุณภาพและการบริการให้มากขึ้น
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• ความเสีย่ งเกีย่ วกับผลกระทบจากการแปลงเปลีย่ นกฎหมาย นโยบายภาครัฐ และมาตรการทีเ่ กีย่ วข้อง
สื บ เนื่ อ งมาจากปริ ม าณการนำเข้ า เหล็ ก จากต่ า งประเทศมากขึ้ น ส่ งผลกระทบต่ อ โครงสร้ า งราคาขาย
ภายในประเทศบิดเบือน ทางรัฐบาลดำเนินการออกมาตรการคุ้มครองโรงงานผู้ผลิตในประเทศจากการทุ่มตลาด โดย
การเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มการตลาด (ANTI-DUMPING) หรือออกมาตรการปกป้องจากการนำเข้ าสินค้าเหล็ ก
แผ่นรีดร้อน (SAFEGUARD)
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบในปี 2563 ทางรัฐบาลได้ออกมาตรการเกี่ยวกับการทุ่มตลาดสินค้าหลอดหรือท่อทำด้วย
เหล็กหรือเหล็กกล้าที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่ผ่านมา ภายในประเทศ รวมถึงทางภาครัฐบาล
ดำเนินการทบทวนมาตรฐานเพิ่มเติม ซึ่งจะมีผลบังคับภายในปี 2563 ทั้งนี้อาจก่อให้เกิดการขาดแคลนวัตถุดิบเหล็ก
หากโรงงานผู้ผลิตเหล็กในประเทศไม่สามารถผลิตเหล็กได้ตามความต้องการ หรือเพียงพอต่อการบริโภค
บริษัทยังคงใช้นโยบายการรักษาระดับปริมาณสินค้าคงคลัง และเตรียมแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบล่วงหน้าประมาณ
2-4 เดือน รวมถึงติดตามสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงกฏหมาย นโยบายของรัฐ และมาตรการที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งอาจส่งผลกระทบการดำเนินการของธุรกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้สามารถแข่งขันกับบริษัทอื่นๆได้
2. ความเสีย่ งด้านการบริหาร การจัดการ
• ความเสีย่ งจากการให้เครดิตลูกค้า
บริษัทและบริษัทย่อยมีลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 555.54 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ
10.31 ของรายได้จากการขายและให้บ ริการ บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญ ต่อคุณ ภาพลูกหนี้ โดยมีข้อปฏิบั ติในการ
พิจารณาการให้เครดิตกับลูกค้าทุกรายอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน เพื่อลดความเสี่ยงอันอาจเกิดการเอื้อประโยชน์
ให้กับกลุ่มใดเป็นพิเศษ กล่าวคือ พิจารณาประวัติลูกค้า ข้อมูลงบการเงิน และอื่นๆ ประกอบ บริษัทและบริษัทย่อย
ยังให้ความสำคัญในการติดตามคุณภาพลูกหนี้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดความเสี่ยงอันอาจเกิดจากการที่ลูกหนี้ไม่สามารถ
ชำระเงิน ได้ อีกทั้ งบริษั ท และบริษั ท ย่ อยมีน โยบายในการตั้ งค่าเผื่ อหนี้ ส งสั ยจะสู ญ กับ ลู กหนี้ การค้าทุ กรายที่ เข้ า
หลักเกณฑ์หรือมีแนวโน้มจะไม่สามารถชำระเงินได้
• ความเสีย่ งจากอัตราดอกเบีย้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษัทและบริ ษทั ย่อยมีหนี ้สินหมุนเวียน 1,267.48 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ
94.60 ของหนี ้สินรวม โดยหนี ้สินดังกล่าวเป็ นสินเชื่อเพื่อการค้ าในรูปแบบของ เลตเตอร์ ออฟเครดิต ทรัสต์รรี ซีท ตัว๋
สัญญาใช้ เงิน เป็ นต้ น จากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี ้ยในตลาดอาจส่งผลต่อต้ นทุนทางการเงินของบริ ษัทฯ โดย
ในปี 2562 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีต้นทุนทางการเงิน เท่ากับ 35.31 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 0.66 ของรายได้
จากการขายและการให้ บริ การ ลดลงจากปี 2561 ตามสภาวะตลาดเงินและภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว
• ความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น
ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีการสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 23.54 ของมูลค่าการสั่งซื้อ
ทั้งหมด บริษัทฯได้ทำการซื้อสินค้าจากต่างประเทศทั้งสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และยูโร โดยในช่วงปีที่ผ่านมาสภาวะ
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ความผันผวนทางเศรษฐกิจทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ส่งผลให้ตลาดเงินมีความผันผวน อย่างไรก็ตามบริษัทฯ
ยังคงดำเนินงานตามนโยบายที่ได้วางไว้ในเรื่องการป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยใช้
เครือ่ งมือทางการเงินที่เหมาะสม อาทิ การทำสัญญาซื้อขายเงินต่างประเทศล่วงหน้า การแปลงค่าเงินต่างประเทศเป็น
เงินบาท เพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
• ความเสีย่ งจากการขาดแคลนวัตถุดบิ
บริษัทและบริษัทย่อยมีการจัดหาวัตถุดิบจากผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อน (Hot rolled coil) ราย
ใหญ่ของประเทศ 3 ราย คือ บริษัท สหวิริยาอินดัสตรี จัด (มหาชน), บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) และ บริษัท จี
สตีล จำกัด (มหาชน) ทำให้การซื้อขายเป็นระบบผูกขาดและผู้ขายมีอำนาจกำนดราคา และการต่อรองเป็นของผู้ขาย
อาจส่งผลต่อการขาดแคลนสินค้าดังกล่าว ซึ่งปัจจุบันปริมาณความต้องการใช้ในประเทศ ยังคงมีความเสี่ยงจากการ
ขาดแคลนวัตถุดิบ และต่างประเทศ ทางบริษัทได้ดำเนินการหาสินค้าจากแหล่งอื่น และสินค้าอื่นเพื่อทดแทนความ
ต้องการของลูกค้า พร้อมทั้งดำเนินการสั่งซื้อเหล็กม้วนหน้าแคบจากบริษัท ไพร์ม สตีล มิลล์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
มากขึ้น รวมถึงมีการนำเข้าจากต่างประเทศ โดยมีการสำรองสินค้าไว้เพื่อจำหน่าย อย่างน้อย 3 เดือน เพื่อลดความ
เสี่ยงดังกล่าว
สำหรับกลุ่มเหล็กแผ่นเคลือบชนิดม้วน (Coated steel coil) ทางบริษัทและบริษัทย่อยมีการสั่งซื้อเหล็กแผ่น
เคลือบชนิดม้วนทั้งในประเทศ ซึ่งมีผู้ผลิตและจำหน่ายเหล็กเคลือบน้อยรายในประเทศ และการออกมาตราการของ
ภาครัฐบาล อาทิเช่น ประกาศ ANTI-DUMPING และ แก้ไขและเพิ่มเติมมาตราฐาน มอก. เป็นต้น ประกอบกับความ
ต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น อาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงในการขาดแคลนสินค้า เพื่อให้การบริหารจัดการที่ดีทาง
บริษัทและบริษัทย่อยได้ดำเนินการจัดหาสินค้าจากแหล่งอื่นๆ จากต่างประเทศ และมีการวางแผนการสั่งซื้อล่วงหน้า
ไว้ โดยคำนึงถึงแนวโน้มของราคาและปริมาณความความต้องการเป็นสำคัญ และคำนึงถึง คุณภาพของวัตถุดิบ และ
การบริหารต้นทุนให้เหมาะสมต่อทิศทางเศรษฐกิจและการแข่งขันทางธุรกิจ
• ความเสีย่ งจากการพึง่ พิงผูบ้ ริหาร
เนื่องจากการประกอบธุรกิจอาศัยความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บริหารหลัก คู่ค้าที่เกี่ยวข้อง ผู้จัดหาวัตถุดิบ และ
ลูกค้า ทำให้บริษัทสามารถจัดหาแหล่งวัตถุดิบได้ราคาที่เหมาะสม และ รู้ทันเทคโนโลยีที่สนับสนุนต่อยอดทางธุรกิจ
รองรับ การแข่งขันที่ รุน แรงมากขึ้น รวมถึง แนวโน้มความต้องการของผู้บริโภคเปลี่ ยนไป ทำให้ บริษั ทอาจได้รับ
ผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนและผลประกอบการของบริษัท หากผู้บริหารหลักไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่
รับผิดชอบได้
ทั้งนี้ทางบริษัทและบริษัทย่อยตระหนักถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนา
พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
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ทรัพย์สนิ ทีใ่ ช้ในการประกอบธุรกิจ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีทรัพย์สนิ ถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ดังนี้

1.

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน
ที่ดิน

ลักษณะกรรมสิทธิ์

มูลค่าตามบัญชี

ภาระผูกพัน

-เนื้อที่ 16 ไร่ 3 งาน 5 ตารางวา
ที่ตั้ง : เลขที่ 55, 55/1 หมู่ 2 ซอยวัดหนาม
แดง ถนนศรีนครินทร์ ตำบลบางแก้ว อำเภอ
บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
-เนื้อที่ 99 ไร่ 72 ตารางวา*
ที่ตั้ง เลขที่ 90/1 หมู่ที่ 10 ตำบลสระสี่เหลี่ยม
อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
-เนื้อที่ 102 ไร่ 155 ตารางวา**
ที่ตั้ง เลขที่ 90/1 หมู่ที่ 10 ตำบลสระสี่เหลี่ยม
อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
-เนื้อที่ 3 ไร่ 82 ตารางวา
ที่ตั้ง : เลขที่ 6/10 หมู่ 1 ซอยวัดหนามแดง
ถนนศรีนครินทร์ ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ
2. อาคารโรงงาน 3 แห่ง

บริษัทเป็นเจ้าของ

254.79

(1) ติดภาระค้ำประกัน

บริษัทเป็นเจ้าของ

119.14

(2) ติดภาระค้ำประกัน

บริษัทเป็นเจ้าของ

21.70

ปลอดภาระ

เป็นของบริษัท STC

44.87

(3) ติดภาระค้ำประกัน

1. อาคารโรงงานของบริษัท
ที่ตั้ง : เลขที่ 55, 55/1 หมู่ 2 ซอยวัดหนาม
แดง ถนนศรีนครินทร์ ตำบลบางแก้ว อำเภอ
บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
อาคารและส่วนปรับปรุงสิ่งก่อสร้างบนที่ดินเช่า
2. อาคารโรงงานชลบุรีของบริษัท* *
ที่ตั้ง เลขที่ 90/1 หมู่ที่ 10 ตำบลสระสี่เหลี่ยม
อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

บริษัทเป็นเจ้าของ
บริษัทเป็นเจ้าของ

40.71
7.68

(1) ติดภาระค้ำประกัน
ปลอดภาระ

บริษัทเป็นเจ้าของ
บริษัทเป็นเจ้าของ
บริษัทเป็นเจ้าของ

57.44
127.92
30.98

ไม่มภี าระผูกพัน
(2) ติดภาระค้ำประกัน
ปลอดภาระ
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ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน
3. อาคารโรงงานของบริษัทย่อย
ที่ตั้ง : เลขที่ 6/10 หมู่ 1 ซอยวัดหนามแดง
ถนนศรีนครินทร์ ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ
4. อาคารโรงงานและสำนักงานเช่า
5. เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน

ลักษณะกรรมสิทธิ์
เป็นของบริษัท STC

เป็นของบริษัท GA
บริษัทเป็นเจ้าของ
บริษัทเป็นเจ้าของ
6. เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน
เป็นของบริษัท STC
7. เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงานเช่า
เป็นของบริษัท GA
8. อุปกรณ์โรงงาน
เป็นของบริษัท GA
9. ยานพาหนะ
บริษัทเป็นเจ้าของ
10. ยานพาหนะ
เป็นของบริษัท GA
11. เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน
บริษัทเป็นเจ้าของ
12. เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน
เป็นของบริษัท GA
13. งานระหว่างก่อสร้างและเครือ่ งจักรระหว่างติดตั้ง บริษัทเป็นเจ้าของ
14. งานระหว่างก่อสร้างและเครือ่ งจักรระหว่างติดตั้ง เป็นของบริษัท STC
15. สินทรัพย์ที่ไม่มตี ัวตน
บริษัทเป็นเจ้าของ

มูลค่าตามบัญชี
9.66

0.06
286.87
0.32
0.01
1.57
0.10
9.60
2.99
4.98
1.07
90.82
0.73
12.17

ภาระผูกพัน
(3) ติดภาระค้ำประกัน

ติดภาระค้ำประกัน
ปลอดภาระ
ติดภาระค้ำประกัน
ปลอดภาระ
สัญญาเช่า
สัญญาเช่า
ปลอดภาระ
ปลอดภาระ
ปลอดภาระ
ปลอดภาระ
ปลอดภาระ
ปลอดภาระ
ปลอดภาระ

• นโยบายการลงทุนและการบริหารงานในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม
นโยบายการลงทุนของบริษัท คือ บริษัทจะพิจารณาลงทุนในธุรกิจที่เกือ้ หนุนและเอื้อประโยชน์ต่อการทำธุรกิจ
ของบริษัทหรือเป็นธุรกิจซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเจริญเติบโตและจะคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่ได้รับจาก
การลงทุนเป็นสำคัญ และบริษัทจะควบคุมดูแลโดยจะส่งกรรมการเข้าไปเป็นตัวแทนตามสัดส่วนการถือหุ้น และหาก
เป็นบริษัทร่วม บริษัทจะส่งตัวแทนจากบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทนั้น ๆ ทั้งนี้จำนวนตัวแทนจากบริษัทที่เข้า
ไปเป็นกรรมการจะขึ้นอยู่กันสัดส่วนการถือหุ้นของบริษทั
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รายงานการปฏิบตั ติ ามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
คณะกรรมการบริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักดีว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็น
ปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานของบริษัทให้เกิดความโปร่งใส เพิ่มความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้
ถือหุ้ น ผู้ ล งทุ น และผู้ เกี่ ย วข้ องทุ ก ราย ตลอดจนเป็ น การเพิ่ ม ขีด ความสามารถในการแข่ งขั น ของกิ จ การ ดั งนั้ น
คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของบริษั ทที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษร สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัท จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ฯ และแนวคิด
ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทได้ยึดถือปฏิบัติภายใต้นโยบาย
การบริหารองค์กรที่ดีมีความรับผิดชอบต่อผู้ เกี่ยวข้องทางธุรกิจทั้งพนักงาน ลูกค้าและผู้ถือหุ้น ตลอดจนการเกื้อกูล
สังคมอย่างจริงจัง โดยมีหน่วยงานเลขานุการบริษัทซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับ การปฏิบัติงานทำหน้าที่ดูแลให้บริษั ท
กรรมการ และผู้บริหารปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎข้อบัง คับต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก.ล.ต. พรบ.บริษัทมหาชน
รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในปัจจุบันบริษัทได้มีการปฏิบัติตามหลักการดังกล่าวดังต่อไปนี้
หมวดที่ 1 สิทธิของผูถ้ อื หุน้
1.1 การแต่งตัง้ คณะกรรมการ
ตามข้อบังคับของบริษัท ได้กำหนดไว้ว่า ในการแต่งตั้ งคณะกรรมการบริษัท ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง
กรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนี่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสียงตามจำนวนหุ้นที่ตนถือ
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น
กรรมการได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึ่งได้รบั คะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่
จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครัง้ นั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน
เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
นอกจากนี้ในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปีที่ผ่านมา บริษั ทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถื อหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนสามารถเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1.2 สิทธิเกีย่ วกับการประชุมผูถ้ อื หุน้
ก่อนวันประชุม
(1) บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเสนอระเบียบวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้ง
เป็นคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม 60 วัน โดยได้ดำเนินการแจ้งถึงหลักเกณฑ์การเสนอดังกล่าว
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ไว้อย่างละเอียดบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.asiametal.co.th และประกาศผ่านช่องทางการแจ้งข่าวของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมทั้งได้จัดทำแบบฟอร์มเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอ
ระเบียบวาระการประชุมและชื่อบุคคลดังกล่าวอย่างไรก็ตามในปี 2563 นี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการ
ประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการดังกล่าว
(2) บริษั ท ได้ จั ด ส่ ง หนั งสื อเชิ ญ ประชุ ม ผู้ ถื อหุ้ น ที่ กำหนดระเบี ย บวาระการประชุ ม และระบุ ความเห็ น ของ
คณะกรรมการในแต่ละวาระ พร้อมเอกสารประกอบวาระการประชุม ให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุมผู้ ถือหุ้น รวมทั้งนำเสนอข้อมูลดังกล่าวทั้ งหมดไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทใน
หัวข้อ “ข้อมูล สำหรับ นักลงทุ น” เป็นระยะเวลาล่วงหน้า 30 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ตามแนวทางของ
AGM Checklists เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนได้รับ ข้อมูล
ดังกล่าวในรูปแบบเอกสาร
(3) เพือ่ เป็นการอำนวยความสะดวกในการประชุม สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง
บริษัทได้แนบแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. ไปพร้อมกับหนัง สือเชิญประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทั้ง
ในประเทศและต่ างประเทศสามารถมอบฉัน ทะให้ ผู้อื่น มาร่ว มประชุม และออกเสีย งลงคะแนนแทน หรือ
สามารถมอบอำนาจให้กรรมการอิสระที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
(4) นอกจากการส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูล บริษัทได้
ดำเนินการลงโฆษณาบอกกล่าวเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลาติดต่อกัน 3 วัน และล่วงหน้า
3 วัน ก่ อนวัน ประชุม ผู้ ถือหุ้ น ตามข้อกำหนดของพระราชบั ญ ญั ติบ ริษั ท มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 รวมทั้ ง
เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อ “ข้อมูลสำหรับ
นักลงทุน” ด้วย
ในวันประชุม
(1) บริษัทได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทั้งในเรื่องของสถานที่จัดประชุมที่สะดวกต่อการเดินทาง การ
เตรียมหนังสือเชิญประชุมเผื่อสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้นำเอกสารมาด้วย การจัดให้ มีจอรับภาพเพื่อรองรับการ
นำเสนอวาระต่างๆ เป็นรูปแบบของ PowerPoint ทำให้เกิดความสะดวกและความน่าสนใจในการพิจารณาแต่
ละวาระและการจัดเตรียมไมโครโฟน เพื่อรองรับการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิซักถาม เสนอแนะ หรือแสดง
ความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้ งการจัดโต๊ะรับลงทะเบียน (แบบ barcode) โดยมี
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับการลงทะเบียนและการตรวจสอบเอกสาร
(2) คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารได้ตระหนักถึงความสำคัญในการ
เข้าร่วมประชุมและถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบในเรื่องดังกล่าว ทำให้การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นในปีที่
ผ่านมานั้น มีคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหารที่มีอำนาจ
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สูงสุดของฝ่ายการเงินและบัญชีเข้าร่วมทั้งหมดยกเว้นประธานกรรมการตรวจสอบที่ติดภารกิจด่วน ไม่สามารถ
เดินทางมาร่วมประชุมได้
(3) ก่อนเริ่มการพิจารณาประเด็นต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญ ประชุม บริษั ทได้กำหนดให้เลขานุการ
บริษัทชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนใน แต่ละวาระ รวมถึงการแจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมและ
จำนวนหุน้ ทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(4) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น และซักถามต่อคณะกรรมการบริษั ท ใน
แต่ละวาระตามระเบียบวาระการประชุม
ภายหลังการประชุม
(1) นอกจากการแจ้ งมติที่ ป ระชุม สามั ญ ผู้ ถือหุ้ น ประจำปี ผ่ านทางระบบข่ าวสารของตลาดหลักทรัพ ย์แ ห่ ง
ประเทศไทยแล้วนั้น บริษัทยังได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความถูกต้อง
ของมติดังกล่าวได้ นอกจากนี้ยังเป็นช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุม
ด้วยตนเองและนักลงทุนอื่นๆ อีกด้วย
(2) บริษั ทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้ นประจำปี และเผยแพร่ไว้บ นเว็บไซต์ของบริษัทภายใน
14 วัน นับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
1.3 สิทธิในการได้รบั เงินปั นผล
บริษัทมีการกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ
ภายหลังการจัดสรรกำไรสุทธิดังกล่าวเป็นเงินทุน สำรองตามกฎหมาย ซึ่งบริษัทจะต้องจัดสรรกำไรเป็นเงินทุนสำรอง
ตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว ซึ่งปัจจุบันบริษัทได้มีการกันเงินสำรองไว้แล้ว
จำนวน 55 ล้านบาท ครบจำนวนตามที่กฎหมายกำหนด
1.4 สิทธิในการรับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ
บริษัทได้ดำเนินการเผยแพร่ข่าวสารต่างๆ ที่สำคัญ อาทิเช่น ผลการดำเนินงาน หรืองบการเงิน เป็นต้น ผ่าน
ทางระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนีย้ ังได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อข่าวสาร
แจ้งตลาดหลักทรัพย์และบริษทั ได้จัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุน
นักวิเคราะห์ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถติดต่อได้ที่ :
โทรศัพท์

:

02 338 7222

โทรสาร

:

02 383 4102

E-MAIL

:

ir@asiametal.co.th
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หมวดที่ 2 การปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน
(1) การจัดทำหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บริษัทได้ดำเนินการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นในประเทศ
และผู้ถือหุ้นต่างชาติอย่างเท่าเทียมกัน โดยได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมดังกล่าวและเอกสารประกอบการพิจารณาวาระ
ต่างๆ เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
(2) บริษัทได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และแบบ ค. เพื่ อให้ผู้ถือหุ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ไม่
สามารถมาเข้าร่วมประชุมได้ สามารถมอบฉันทะให้แก่บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
มาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้และได้อำนวยความสะดวกโดยให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะดังกล่าวได้จากเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุม 30 วัน
(3) บริษัทจะไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่ได้แจ้งผู้ถือหุ้นล่วงหน้า
(4) บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคล
ที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทตามที่ระบุไว้ในมาตรา 89/14
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และกำหนดให้มีการทบทวนการรายงานฯ
ภายในเดือนกุมภาพั นธ์ ของทุกปี และ/หรือ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยให้ส่งรายงานถึงฝ่ายเลขานุการ
บริษัท ภายใน 7 วันทำการ ทั้งนี้ ยังได้ขยายผลไปยังพนักงานระดับจัดการของบริษัทฯและบริษัทย่อย ตั้งแต่ผู้จัดการ
แผนกขึ้นไป เพื่อให้คณะกรรมการสามารถพิ จารณาธุรกรรมของบริษัท ที่ อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ และ
สามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยรวมได้ ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ทำกับบริษัท
จะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินในการทำธุรกรรมดังกล่าว
(5) คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์
ส่วนตนเป็นอย่างยิ่ง จึงมีนโยบายให้มีการเก็บรักษาข้อมูลซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อประชาชนไว้เป็นความลับ โดยกำหนดให้
รับรู้เฉพาะผู้มีส่วนเกีย่ วข้องเท่านั้น
ทั้งนี้ บริษัทได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนรับทราบถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์
ในบริษัทของตน รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ต่อ
สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แล้ว อีกทั้ง บริษัทได้ห้ามมิให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่
บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ทำการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ข้อมูลภายในซึ่งยังมิได้
เปิดเผยต่อสาธารณชน สำหรับกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะทำการซื้อ ขาย
โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทที่ไม่เข้าข่ายกรณีข้างต้นให้รายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ทุก
ครั้งที่ทำการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ดังกล่าวภายใน 3 วันนับแต่วันที่เกิดรายการขึ้น พร้อมทั้งส่งสำเนา
รายงานนี้ให้กับเลขานุการบริษัทเพื่อเก็บเป็นหลักฐานทุกครั้ง ทั้งนี้ หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท นำ
ข้อมูลภายในของบริษัทไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนและการกระทำดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่บริษทั บริษัทจะพิจารณาดำเนินการทางกฎหมายตามความเหมาะสมต่อไป
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หมวดที่ 3 บทบาทของผูม้ สี ว่ นได้เสีย
บริษัทได้ตระหนักถึงสิทธิและความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสียทั้งในส่วนของ ลูกค้า, พนักงาน, คูค่ ้า, ผู้ถือหุ้นหรือ
ผู้ลงทุน, เจ้าหนี้, คู่แข่ง และให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ รวมทั้ง
สังคม และภาครัฐ โดยบริษัทฯได้เพิ่ม แนวปฏิบัติที่ดี โดยการกำหนดนโยบายในเรื่อง ห้ามผู้บริหารและพนักงาน นำ
ซอฟแวร์ที่ ผิดกฎหมายมาใช้ และห้ามคัดลอกซอฟท์ แวร์ลิขสิทธิ์ การไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน การ
ส่งเสริมให้พนักงานมีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิท ธิภาพและคุ้มค่า เอาใจใส่และปฏิบัติงานด้ว ยจิตสำนึกถึงความ
ปลอดภัยและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและ
สังคม อย่างต่อเนื่อง โดยสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้
(1) ลูกค้า ด้วยแนวคิดการยึดถือลูกค้าเป็นศูนย์กลางที่บริษัทพร้อมให้บริการตอบสนองความต้องการอย่าง
ครอบคลุมรอบด้าน โดยการให้คำแนะนำ แก้ปัญหา ช่วยเหลือในการจัดหาสินค้า สร้างสรรค์บริการรูปแบบ
ใหม่ๆ คิดค้นทางเลือกที่หลากหลายแก่ลูกค้า เพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์เหล็ก ซึ่งเป็นการเปลี่ยนมุมมองใหม่
ในการทำธุ รกิจ เหล็ ก ภายใต้ ระบบการบริหารจัด การ ที่ รองรั บ ความต้ องการอย่ า งครบครัน ทั้ งการผลิ ต
เทคโนโลยีที่ทันสมัย การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ การจัดส่งที่รวดเร็วตรงต่อเวลาสอดคล้องกับแผนการผลิต
ของลูกค้าเพื่อสร้างความมั่นใจและความสะดวกสบายแก่ลูกค้า
(2) พนักงาน เนื่องจากศักยภาพของพนักงานเป็นหนึ่งในโครงสร้างสำคัญสูงสุ ดที่ทำให้ทุกความคิดและทุก
จินตนาการเป็นจริง ดังนั้นบริษัทจึงมุ่งมั่นในการพัฒนาคนของบริษัทให้เป็นมืออาชีพ มีค่านิยมทั้งวิธคี ิดและวิธี
ปฏิบัติที่มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ น่าเชื่อถือ และเป็นที่ไว้วางใจ พร้อมตอบสนองทุกความต้องการ ขณะเดียวกัน
บริษัทยังเน้นสร้างพนักงานให้มีความรู้ ประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษา และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
ตลอดเวลา ด้วยการจัดการอบรมและพัฒนาฝีมืออย่างสม่ำเสมอ
(3) คูค่ ้า บริษัทมีนโยบายที่จะสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อคู่ค้า รวมทั้งปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม เป็นไปตาม
เงื่อนไขทางการค้า และ/หรือข้อตกลงระหว่างกัน ทั้งนี้ก็เพื่ อที่จะพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพให้ยั่ งยืนบน
รากฐานแห่งผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน
(4) ผู้ถือหุ้น บริษัทมุ่งมั่นที่จะขยายการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนจนสามารถก้าวขึ้นเป็น บริษัท
ชั้นนำในอุตสาหกรรมเหล็ก ถึงแม้ในปีที่ผ่านมาจะมีปัญหาทางเศรษฐกิจจากปัจจัยหลายอย่างก็ตาม ทั้งนี้ก็เพื่อ
สร้างความมั่นใจและมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้ถือหุ้น/ ผู้มีส่วนได้เสีย
ติดต่อ/ ร้องเรียน ต่อกรรมการอิสระ และยั งได้กำหนดให้มีช่องทางการรับข้อร้องเรี ยนด้านธรรมาภิบาลจาก
พนักงาน ผ่านเลขานุการบริษัท โดยนำเสนอรายงานด้านธรรมาภิบาลต่อคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิ
บาลเป็นรายไตรมาส
(5) เจ้าหนี้ บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขของการกู้ยืมเงินตามข้อตกลง และให้ข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้องรวมทั้งมี
การจ่ายชำระหนี้ตรงตามเวลาทุกครั้ง
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(6) คู่แข่ง บริษัทดำเนินธุรกิจตามกรอบกติกาการแข่งขันที่เป็นธรรมและไม่ทำลายชื่อเสียงหรือก่อให้เกิดความ
เสียหายโดยไม่ชอบต่อคูแ่ ข่ง
(7) ชุมชนและสังคม คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและรับผิดชอบต่อสังคม ควบคู่ไปกับ
การดำเนินธุรกิจ ด้วยสำนึกดีว่าธุรกิจ จะดำรงอยู่ได้ ต้องมีพื้นฐานมาจากสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เจริญเติบโต
อย่ างมั่ น คง จึ งผลั กดั น ให้ เกิ ด กิจ กรรมต่ า งๆ เพื่ อการพั ฒ นาและเป็ น มิ ต รต่ อสิ่ ง แวดล้ อมในด้ า นการผลิ ต
สภาพแวดล้อมในการทำงาน สถานที่ทำงานและชุมชนรอบข้าง การดูแลความปลอดภัย การคำนึงถึงสุขภาพ
กายและสุขภาพจิตของพนักงาน รวมทั้งการสร้างกิจกรรมเพื่อรับผิดชอบต่อสังคม
(8) ภาครัฐ บริษัทบริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อกำหนดต่างๆ ของภาครัฐ อย่างเคร่งครัด
พร้อมทั้งให้ความร่วมมือในด้านการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของกิจการ และการร่วมกิจกรรม
ต่างๆ ตามที่หน่วยงานของภาครัฐจัด
หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
(1) คณะกรรมการบริษัท ได้ดูแ ลให้มี การเปิดเผยข้อมูล สำคัญ ที่เกี่ยวข้องกับ บริษัท ทั้ งข้อมูลทางการเงินที่
ตรวจสอบแล้วจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญ ชีที่รับรองโดยทั่วไป และ
ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน เช่น ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ, จำนวนครั้งของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม,
ขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดต่างๆ, ข้อมูลการทำรายการระหว่างกัน และนโยบายการกำกับ
ดูแลกิจการของบริษั ท เป็ น ต้น ตามข้อกำหนดของสำนั กงานคณะกรรมการกำกับ หลั กทรัพ ย์ และตลาด
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงข้อมู ล อื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
ทันเวลา โปร่งใส เพื่อให้นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของบริษัท ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน โดย
ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี, รายงานประจำปี และ
เว็บไซต์ของบริษัทที่ www.asiametal.co.th รวมทั้งการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อเป็นผู้ดำเนินการจัดทำ
และเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าว และให้ข้อมูลที่ถูกต้องต่อนักลงทุน, ผู้ถือหุ้น, นักวิเคราะห์ และผู้มีส่วนได้เสีย
(2) นโยบายค่าตอบแทนกรรมการได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับ
อุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งได้ผ่านการพิจ ารณาจากคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและได้ ขออนุมัติจากที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้ว ทั้งนี้รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อโครงสร้าง
การจัดการ
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1. โครงสร้างคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษั ท ณ สิ้ น ปี 2562 มี จ ำนวนทั้ งหมด 7 ท่ าน แบ่ ง เป็ น กรรมการอิ ส ระและกรรมการ
ตรวจสอบจำนวน 3 ท่ า น ซึ่ งเป็ น ไปตามข้อกำหนดของตลาดหลั กทรัพ ย์ แ ห่ งประเทศไทย โดยเป็ น ผู้ ที่ มี ค วามรู้
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ความสามารถ ประสบการณ์ และทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทได้รับ
ความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว สำหรับรายละเอียดที่เกี่ยวข้องและขอบเขต หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบปรากฏอยู่ในหัวข้อโครงสร้างและการจัดการ
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิ บ าล ประกอบด้ ว ยกรรมการอิ ส ระ 3 ท่ าน โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระผู้ไม่มีส่วนได้เสียและไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องใดๆ กับบริษัท คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังที่ได้กล่าวมา โดยคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3
ท่าน เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอทีจ่ ะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน สำหรับราย
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องและขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบปรากฏอยู่ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการอีก 2 ท่าน
รวมเป็น 3 ท่าน โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียง
พอที่จะทำหน้าที่ในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนฯ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยประธานกรรมการ และกรรมการอีก 1 ท่าน รวมเป็น 2 ท่าน
โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการบริหาร
ความเสี่ยงและป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้
สืบเนื่องจากกรรมการ 1 ท่านลาออก จึงไม่ครบองค์ประชุม แนวทางแก้ไข นำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อสรรหาและแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม และ/หรือ พิจารณาอนุมัติประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการบริห าร ประกอบด้วยประธานกรรมการ และกรรมการอีก 1 ท่ าน รวมเป็ น 2 ท่าน โดย
คณะกรรมการบริหารของบริษั ททั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ใน
การบริหารบริษัทให้มีความมั่งคง ก้าวหน้า มีศักยภาพในการแข่งขันกับบริษัทอื่นๆที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
สืบเนื่องจากกรรมการ 1 ท่านลาออก จึงไม่ครบองค์ประชุม แนวทางแก้ไข นำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อสรรหาและแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม และ/หรือ พิจารณาอนุมัติประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้อง
2. การกำหนดวาระกรรมการ
ตามข้อบั งคับ ของบริ ษั ท ข้อที่ 13 กำหนดให้ ในการประชุ ม สามั ญ ประจำปี ทุ ก ครั้ง ให้ กรรมการออกจาก
ตำแหน่งหนึ่งในสามและถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับ
ส่วนหนึ่งในสาม โดยให้กรรมการคนที่ อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งและกรรมการที่จะออกตาม
วาระนี้อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้
3. คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท ได้กำหนดขึ้นเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวคือ
(1) ต้ อ งถือหุ้ น ไม่ เกิ น ร้อยละ 5 ของทุ น ชำระแล้ ว ของบริษั ท บริษั ท ในเครือ บริษั ท ร่ว ม หรื อบริษั ท ที่
เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
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(2) เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัท ร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง
หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจาก
บริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เช่นกรรมการผู้จัดการ
ของบริษัท ไม่สามารถเป็นกรรมการตรวจสอบได้เนื่องจากกรรมการผู้จัดการเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงต่อ
การบริหารเป็นต้น
(3) เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการ
บริ ห ารงานของบริ ษั ท บริ ษั ท ในเครื อ บริ ษั ท ร่ ว ม หรื อ ผู้ ถื อ หุ้ น รายใหญ่ ข องบริษั ท และรวมถึ ง ไม่ มี
ผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะข้างต้นมาก่อนในระยะเวลา 1 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ตรวจสอบ เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบเห็นว่า การเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้
เสียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ
(4) เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
(5) เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทผู้ถือหุ้น
รายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
(6) สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่
เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
นอกจากนี้กรณีที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้
มีประกาศปรับปรุงหรือผ่อนปรนหลักเกณฑ์คุณสมบัติกรรมการอิสระก็ให้ถือปฏิบัติตามที่ได้ประกาศในภายหลังต่อไป
4. ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์
คณะกรรมการของบริษั ท มี ภ าวะผู้ น ำ วิ สั ย ทั ศน์ และมี ความเป็ น อิ ส ระในการตั ด สิ น ใจ กำหนดนโยบาย
วางเป้าหมาย พัฒนาแผนธุรกิจ และพิจารณางบประมาณ เพื่อประโยชน์สูงสุด ของผู้ถือหุ้นและการเติบโตของบริษัท
และมีการทบทวนแผนเป็นประจำทุกปีเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายธุรกิจที่วางไว้
5. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการได้ดูแลอย่างรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งกำหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของ
บริษัทไปใช้เพือ่ ประโยชน์ส่วนตนดังนี้
(1) รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : คณะกรรมการได้ทราบถึงรายการที่ มีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ รายการที่เกี่ยวโยงกัน และได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง รวมทั้งมีการปฏิบัติ
ตามหลั กเกณฑ์ ของตลาดหลั กทรัพ ย์ โดยราคาและเงื่ อนไขเสมื อนทำรายการกับ บุ คคลภายนอก (Arm’s
Length Basis) และได้เปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล/ความจำเป็น ไว้ในรายงานประจำปี
และแบบ 56-1 ต่อไปในหัวข้อรายการระหว่างกัน
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(2) การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน :
คณะกรรมการกำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลั กทรัพย์ พ.ศ.
2535 ห้ามไม่ให้ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือ
บุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน
6. จริยธรรมธุรกิจ
บริษั ท ได้กำหนดข้อพึ ง ปฏิบั ติ เกี่ย วกับ จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ า ยบริหาร และพนั กงาน เพื่ อให้
ผู้เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้ง
การปฏิบัติต่อบริษัท ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชนและสังคม ซึ่งบทบาทและหน้าที่ดังกล่าวได้มีการกำหนดไว้ใน
ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ รวมทั้งข้อบังคับในการทำงานของบริษัทซึ่งได้มี
การกำหนดบทลงโทษทางวินั ยไว้ด้วยและคณะกรรมการบริษั ทฯ ได้ ปรับปรุงนโยบายการกำกับ ดูแลกิจ การและ
จริยธรรมธุรกิจฯ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีดังนี้
(1) กำหนดนโยบายเกี่ยวกับจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการได้ แต่ไม่ได้กำหนด
จำนวนวาระการดำรงตำแหน่ง โดยกรรมการบริษัทฯ ทั้ง 7 คน ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จดทะเบียนไม่
เกิน 5 บริษัท เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการ
(2) กำหนดให้ ก รรมการผู้ จั ด การ สามารถไปดำรงตำแหน่ ง กรรมการที่ บ ริ ษั ท อื่ น ได้ โดยต้ อ งรายงานให้
คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นรายลักษณ์อักษร ภายใน 14 วันนับตั้งแต่ทราบว่าตนเองจะไปดำรงตำแหน่ง
หรือต้ องแจ้ งให้ คณะกรรมการทราบก่ อนการรับ การแต่ งตั้ งเป็ น กรรมการผู้ จั ด การ(ในกรณี ที่ รับ ตำแหน่ ง
กรรมการผู้จัดการใหม่)
(3) คณะกรรมการฯ ให้ความสำคัญในการแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้
ส่วนได้เสียมีช่องทางการร้องเรียน การแสดงความเห็น เพื่อนำไปสู่การปรับ ปรุงระบบบริหารจัดการสำหรับ
การแจ้งเบาะแสการกระทำผิดกฎหมาย โดยส่งจดหมายร้องเรียนผ่านเลขานุการบริษัทฯ
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ช่องทางการรับแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing) หรือร้องเรียนการทุจริตและคอร์รัปชั่น
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ได้ม อบหมายให้ คณะกรรมการตรวจสอบเป็ น ผู้ พิ จารณารับ เรื่องแจ้งเบาะแส ข้ อ
ร้องเรียนการกระทำที่อาจทำให้เกิดความสงสัยได้ว่าเป็นการทุจริตและคอร์รัปชั่น ที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ โดยทั้งทางตรง
หรือทางอ้อม โดยผ่านช่องทางการรับเรื่องที่ได้กำหนดให้โดยผู้ร้องเรียนต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะแจ้งเบาะแส
หรือข้อร้องเรียน พร้อมหลักฐาน หรือข้อมูลที่เพียงพอต่อการตรวจสอบ และแจ้งชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ที่
สามารถติดต่อได้ ส่งมายังช่องทางรับเรื่องดังนี้
แจ้งผ่านช่องทาง อีเมล์ ( E-Mail )

แจ้งทางไปรษณีย์

คณะกรรมการตรวจสอบ :

ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ ประธานกรรมการบริษัท

IA@asiametal.co.th

บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน)

เลขานุการบริษัท :

ที่อยู่ : 55,55/1 หมู่ที่ 2 ซอยวัดหนามแดง ถนนศรีนครินทร์

Secretary@asiametal.co.th

ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

ในกรณี ผู้แ จ้ งเบาะแส หรื อผู้ร้องเรียน มี ข้ อร้องเรีย นคณะกรรมการบริษั ท ฯ ขอให้ ส่ งเรื่องร้องเรียนมายั ง
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง
บุคคลที่สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชั่น คือ ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของ
บริษัทฯ ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ ภาครัฐบาล ชุมชน สังคม ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ
ทั้งนี้ ไม่ว่าจะแจ้งด้วยวิธีใดดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะรักษาความลับไว้
ในปี 2562 ทางบริษัทได้รับการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชั่น 1 เรื่อง โดยได้
ดำเนินการตามข้อบังคับของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินการของธุรกิจ
(4) คณะกรรมการบริษัทฯ ถือว่า คู่มือ “จริยธรรมฯ” เป็นวินัยอย่างหนึ่ง ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ทุกคนต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด การฝ่าฝืนไม่ปฏิบั ติตาม ถือเป็นการทำผิดวินัย ตามระเบียบว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคล
(5) คณะกรรมการบริษัทฯได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ไว้ในคู่มือจริยธรรมฯ เพื่อ
ป้องกันการใช้โอกาสแสวงหาผลประโยชน์สว่ นตน ดังนี้
- ต้ องไม่ มี ป ระวัติ การกระทำผิ ด กฎระเบี ย บของสำนั กงานคณะกรรมการกำกั บ หลั กทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- กำหนดให้ประธานกรรมการเป็นบุคคลคนละคนกับกรรมการผู้จัดการ โดยมีบทบาท อำนาจ และหน้าที่ที่
แบ่งแยกออกจากกันอย่างชัดเจน
- จัดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยไม่มีฝ่ายจัดการ เพื่อความอิสระในการแสดง
ความเห็นเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร
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- คณะกรรมการบริษัทฯจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การ
ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบ

ตำแหน่ง

ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
เพียงพอ ตลอดจนจัดให้มีกลไกลการตรวจสอบและถ่วงดุล กรรมการ
ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพี ย งพอในการปกป้ อ งรัก ษาและดู แ ล

ทรัพย์สิน มีแผนกตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานอิส ระ

กรรมการตรวจสอบ

จำนวน (คน)
2
2
3

ที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และจัดทำรายงานคณะกรรมการตรวจสอบฯได้
อย่างมีคุณภาพ ประกอบด้วยข้อมูลสำคัญอย่างครบถ้วน และมีการกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง ไว้
อย่างชัดเจน
7. การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีคณะกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 7 ท่าน ดังนั้น บริษัทมีกรรมการที่เป็นอิสระ
ทั้งหมด 3 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 42.86 ของกรรมการทั้งหมด อีกทั้งยังจัดให้ มีการประชุมร่วมกับของกรรมการที่มิ ใช้
เป็นผู้บริหารและฝ่ายจัดการเพื่อให้มอี ิสระในการแสดงความคิดเห็นต่างๆได้อย่างเต็มที่
8. การรวมหรือแยกตำแหน่ง
ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ แต่ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการเป็น
ตัวแทนของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซึ่งถือหุ้นเป็นร้อยละ 19.13 และ ร้อยละ 24.90 ตามลำดับ ของทุนจดทะเบียนและ
ชำระแล้ว อย่างไรก็ตามโครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ซึ่งจะก่อให้เกิด
การถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน
9. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรร
หาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวได้แสดงไว้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการเรื่องการ
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
10. การประชุมคณะกรรมการ
บริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ (อย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง) และมีการประชุม
พิเศษเพิ่มตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระชัดเจน ล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็น
ประจำ โดยมีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมเป็นระยะเวลา
ล่วงหน้า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม รวมทั้งได้
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มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท
พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้
ปี 2562 คณะกรรมการของบริษัท มีการประชุม 6 ครัง้
ชื่อ-สกุล

จำนวนที่เข้าร่วมประชุม

1. นายวีระชัย

สุธีรชัย

5/6

2. นายชูศักดิ์

ยงวงศ์ไพบูลย์

6/6

3. นางสาวชนัญญา

ยงวงศ์ไพบูลย์

6/6

4. นางเพ็ญจันทร์

ยงวงศ์ไพบูลย์

5/6

5. นางเมธิกานต์

ชุติพงศ์สิริ

5/6

6. นายพิบูลศักดิ์

อรรถบวรพิศาล

5/6

7. นางไทศิกา

ไพรสงบ

6/6

8. เรือตรีหญิงสุรี

บูรณธนิต

6/6

11. คณะอนุกรรมการ
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวั นที่
17 กุมภาพันธ์ 2547 เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นไปตามรายละเอียดในเรื่องโครงสร้างการจัดการ ทั้งนี้ปัจจุบันมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นเพื่อทำหน้าที่ใน
การกลั่นกรอง และตรวจสอบรวมทั้งบริหารจัดการเรื่องต่าง โดยคณะอนุกรรมการคณะต่างๆมีการประชุมร่วมกัน
อย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้งเพื่อพิจารณาเรื่องต่างที่เกิดขึน้ เพือ่ ให้ทันกับการบริหารงานของบริษัท
12. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพ จึง
ได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหาร ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการ
ควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุม
และประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสมและมีการควบคุมภายในที่
เกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษัทได้จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารตามสายงานที่รับผิดชอบ รวมถึง
บริษัทจัดตั้งหน่วยตรวจสอบภายในเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงิ นที่สำคัญของบริษัทได้
ดำเนิน การตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิ ภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิ บัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่
เกี่ยวข้องกับบริษัท (Compliance Control) และเพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทำ
หน้ า ที่ ต รวจสอบและถ่ วงดุ ล ได้ อย่ างเต็ ม ที่ คณะกรรมการจึ ง กำหนดให้ ห น่ ว ยตรวจสอบภายในรายงานผลการ
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ตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับ การประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบด้วย และ
เพื่อให้การตรวจสอบระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระมา
13. รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวมของบริษั ทและบริษัทย่อย
(ถ้ามี) และสารสนเทศทางการเงิน ที่ปรากฏในรายงานประจำปี ทั้งนี้งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการ
บัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลย
พินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมาย
เหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผล
ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบ
จุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ
เกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายในและมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัท โดย
ไม่มีฝ่ายบริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุม เพื่อประเมินความเสี่ยง ความเพียงพอของข้อมูลและระบบควบคุมภายใน
ดังนั้ น คณะกรรมการจึงมีค วามเห็ น ว่าระบบควบคุม ภายในของบริษัท โดยรวมอยู่ ใ นระดั บที่ น่ าพอใจและ
สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัท
14. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน
คณะกรรมการบริษั ท ตระหนั กดี ว่าข้อมู ลของบริษั ท ทั้ งที่ เกี่ย วกับ การเงิ น และที่ ไม่ ใช่การเงิน ล้ว นมีผ ลต่ อ
กระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้ ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท จึงได้กำชับให้ฝ่ายบริหารดำเนินการในเรื่องที่
เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่ำเสมอ และทันเวลา ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัท
ได้ให้ความสำคัญและจะยึดถือปฏิบัติไปโดยตลอด ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น ปัจจุบันบริษัทมีหน่วยงานที่
ดูแลรับผิดชอบคือหน่วยงานเลขานุการบริษัท ร่วมกับ อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้
ลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อจะได้ส่งข้อมูลได้ทันตามเวลา
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กิจกรรมขององค์กรเพือ่ ความรับผิดชอบต่อสังคม
Corporate Social Responsibility
บริ ษั ท ฯ ได้ ให้ ค วามสำคั ญ กั บ องค์ ก ร และการมี ส่ ว นร่ว มต่ อ สั ง คม ในรูป แบบต่ า งๆ อาทิ เช่ น การมอบ
ทุนการศึกษาให้กับบุตรพนักงานเป็นประจำทุกปี การมอบทุนการศึกษาให้กับสถานศึกษา ระดับประถม และระดับ
มัธยมในเขตชุมชน อีกทั้งร่วมกับหน่วยงานรัฐในการส่งเสริมให้พนักงานร่วมกันบริจาคสิ่งของและอื่นๆให้กับบุคคลที่
ด้ อยโอกาสซึ่ งเป็ น การเสริ ม สร้างกิ จ กรรมร่ วมกัน ระหว่ า งอุ ต สาหกรรมกับ ชุ ม ชน ให้ อยู่ ร่วมกั น อย่ างอบอุ่ น และ
สร้างสรรค์
ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
ทั้งหมด ทั้งภายในองค์กร ได้แก่ ผู้บริหาร พนักงาน จนไปถึงภายนอกองค์กร ได้แก่ ลูกค้า ผู้ถือหุ้น รวมถึงสังคมรอบ
ข้างทั้งในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
สืบเนื่องมาจากสถานที่ประกอบการอยู่ใกล้กับแหล่งชุมชน อาจก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านมลพิษทางเสียง
มลพิ ษ ทางอากาศ เป็ น ต้ น ทางบริษั ท ฯมีความมุ่ งมั่ น ในการปรับ ปรุ งสภาพแวดล้อมให้ ดี ยิ่ งขึ้น รวมถึงสนั บ สนุ น
โครงการของภาครัฐ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหาสิ่งแวดล้อม
โดยบริษัทได้มีเป้าหมายที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีๆกับสังคมให้มากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องและรอบด้าน ทั้งนี้เพื่อเป็น
การสร้างจิตสำนักที่ดีให้กับพนักงานและฝังแนวทางดังกล่าวนี้ให้กลายเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรให้เกิดเป็นการพัฒนา
จนนำไปสู่ความยั่งยืนต่อไป
(รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ประจำปี 2562 ที่ www.asiametal.co.th)
โครงการเพื่อสังคม/ชุมชน
บริษัทได้ร่วมมือกับโรงเรียนในแหล่งชุมชน จัดมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในชุมชนที่ศึกษาในโรงเรียนใน
ระดับประถม และโรงเรียนระดับมัธยม ด้วยตระหนักดีว่าเยาวชนคือทรัพยากรที่สำคัญของประเทศในอนาคต จึงควร
ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ โดยในปี 2562 ทางผู้บริหารและพนักงานบริษัทร่วมกัน
บริจาคสิ่งจอง ที่วัดพระพุทธบาทน้ำพุ
โครงการเพื่อพนักงาน
บริษัทให้ความสำคัญต่อสุขภาพของพนักงานเป็นอย่างยิ่ง เพราะพนักงานทุกคนเป็นผู้ที่มีความสำคัญในการ
ขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพ บริษัทจึงจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี และมีการให้คำแนะนำ
ในการดูแลสุขภาพโดยแพทย์และพยาบาล
บริษัทได้จัดให้พนักงานได้ร่วมกิจกรรมในการเข้ารับการอบรมเรื่ องอัคคีภัย และภัยอื่นๆโดยมีการซ้อมการ
ดับเพลิงการอพยพหนี้เพลิงประจำปี ทุกๆ ปี เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องชีวอนามัย ซึ่งทำให้พนักงาน
ที่ได้เข้ารับการอบรมสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ไม่ว่าจะในสถานที่ทำงาน บ้าน และตามชุมชุนที่อาศัยอยู่
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สรุปรายการระหว่างกันของบริษทั สาหรับปี 2562
สรุ ปรำยกำรระหว่ ำงกันของบริษัท บริษัทย่ อย และบริษัทที่เกี่ยวข้ องหรือกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ ท่ เี กิดขึน้ ในปี 2562
รายการ
บริษัท เอส ที ซี
สตีล จำกัด
ประกอบธุรกิจผลิต
และรับจ้างเหล็กแปร
รูป

ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

บริษัทย่อย
บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด

บริษัทให้เช่าอาคารสำนักงานกับ

(มหาชน) ถือหุ้น 99.99%

ซึ่งมียอดลูกหนี้คงค้าง ณ สิ้นปี
เท่ากับ
ดอกเบี้ยค้างรับ ณ สิน้ ปี เท่ากับ

มูลค่ารายการ
(ล้านบาท)

0.12 - เป็นการให้เช่าอาคารสำนักงาน กับบริษัท เอส ที ซี สตีล จำกัด

บริษัท เอส ที ซี สตีล จำกัด

บริษัทว่าจ้างผลิตสินค้าเหล็กจาก
บริษัท เอส ที ซี สตีล จำกัด
ซึ่งมียอดเจ้าหนี้คงค้าง ณ สิ้นปี
เท่ากับ
บริษัทเช่าพืน้ ที่กับ บริษัท เอส ที ซี
สตีล จำกัด เท่ากับ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

และราคาทีต่ กลงร่วมกันตามสัญญาให้เช่า
0.00
22.00
8.55 - เป็นการว่าจ้างผลิตสินค้าเหล็กจาก บริษัท เอส ที ซี สตีล จำกัด
เป็นการซื้อในราคาที่ตกลงร่วมกัน
1.06 - คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ได้พิจารณาการทำ
0.60 รายการดังกล่าวข้างต้นแล้วเห็นว่าการทำรายการ เป็นการทำ
รายการที่สมเหตุสมผลเพื่อเกิดประโยชน์สงู สุดแก่บริษทั ราคาที่
บริษัทซื้อ
- ขายสินค้า เป็นราคาเทียบเคียงได้กับที่ซื้อ-ขายสินค้ากับ
บุคคลภายนอก
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บริษทั แกรนด์ เอเซีย
สตีล โพรเซสซิง่ เซ็น
เตอร์ จำกัด
ประกอบธุรกิจผลิตและ

บริษัทย่อย
บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน)

จำหน่ายเหล็กแปรรูป

ถือหุ้น 50.00%

ลักษณะรายการ
บริษทั จำหน่ายสินค้าเหล็กให้บริษัท
แกรนด์ เอเซีย สตีลฯ
บริษัทให้เช่าอาคารและเครื่องจักรแก่
บริษทั แกรนด์ เอเซีย สตีลฯ
บริษัทมียอดลูกหนีค้ งค้าง ณ สิ้นปี
เท่ากับ
บริษทั ซือ้ สินค้าเหล็กจาก บริษัท
แกรนด์ เอเซีย สตีลฯ จำกัด

มูลค่ารายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

(ล้านบาท)

0.46 - เป็นการขายสินค้าเหล็กและให้บริการรับจ้างตัด สลิต รายได้อื่นๆ ซึ่ง
เป็นการค้าปกติ โดยราคาที่บริษัทขายสินค้าเหล็กและให้บริการรับจ้าง
12.86 ตัด สลิต กับบริษัท แกรนด์ เอเซีย สตีล
0.33

โพรเซสซิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด เป็นการขายในราคาตลาดและเป็นราคา
เทียบเคียงได้กับการขายให้บุคคลภายนอก และราคาที่ตกลงร่วมกันตาม
สัญญาให้เช่า

4.24 - เป็นการซื้อสินค้าเหล็กแผ่นขนาดที่มีความหนาเพือ่ รวบรวมให้กับ
ลูกค้า โดยราคาที่บริษัทซื้อสินค้าเหล็ก และค่านายหน้ากับบริษัท แก
รนด์ เอเซีย สตีล โพรเซสซิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด เป็นการซื้อในราคาตลาด
และเป็นราคาเทียบเคียงได้กับการขายให้บุคคลภายนอกซึ่งเป็นการค้า
ปกติ

บริษัทไม่มียอดเจ้าหนี้คงค้าง ณ สิ้นปี
กับบริษัท แกรนด์ เอเชีย สตีลฯ จำกัด

0.00 - คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ได้พิจารณาการทำรายการ
ดังกล่าวข้างต้นแล้วเห็นว่าการทำรายการ เป็นการทำรายการที่
สมเหตุสมผลเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ราคาที่บริษัทซื้อ-ขาย
สินค้า เป็นราคาเทียบเคียงได้กับที่ซอื้ -ขายสินค้ากับบุคคลภายนอก

‘
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ลักษณะรายการ

บริษัท ทวีโชค พาณิช
จำกัด
ประกอบธุรกิจ ค้าปลีก

นายพรเทพ โยธินอุปไมย

เหล็กแผ่นรีดร้อน

อำนาจลงนามและผู้ถอื หุ้นของบริษทั

บริษัทไม่มีรายได้อื่น และไม่มียอด

ทวีโชค พาณิช จำกัด เป็นพี่น้องและ

ลูกหนี้คงค้าง ณ สิ้นปี กับบริษทั ทวีโชค

มารดาของนางเพ็ญจันทร์ ยงวงศ์

พาณิช จำกัด

นางแสงจันทร์ ลี และนางวัชรี โยธิน

บริษทั จำหน่ายสินค้าเหล็กให้บริษัท
ทวีโชค พาณิช จำกัด

อุปไมย ทั้งสามคนเป็นกรรมการผูม้ ี

มูลค่ารายการ
(ล้านบาท)

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

0.00 - เป็นการขายสินค้าเหล็กและให้บริการรับจ้างตัด สลิต ซึ่งเป็นการค้า
ปกติ โดยราคาที่บริษัทขายสินค้าเหล็กและให้บริการรับจ้างตัด สลิต
กับบริษัท ทวีโชค พาณิช จำกัด เป็นการขายในราคาตลาดและเป็น

ไพบูลย์ ซึ่งเป็นกรรมการและเป็นผูถ้ ือ บริษัทซื้อสินค้าเหล็กจากบริษัท ทวีโชค
พาณิช จำกัด
หุ้นใหญ่ของบริษทั

0.00 ราคาเทียบเคียงได้กับการขายให้บุคคลภายนอก

0.26 - เป็นการซื้อสินค้าเหล็กแผ่นขนาดที่มีความหนาเพือ่ รวบรวมให้กับ
ลูกค้า โดยราคาที่บริษัทซื้อสินค้าเหล็ก กับบริษัท ทวีโชค พาณิช จำกัด
เป็นการซื้อในราคาตลาดและเป็นราคาเทียบเคียงได้กับการขายให้
บุคคลภายนอกซึ่งเป็นการค้าปกติ

ซึง่ มียอดเจ้าหนี้คงค้าง ณ สิ้นปี เท่ากับ

0.18 - คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ได้พิจารณาการทำรายการ
ดังกล่าวข้างต้นแล้วเห็นว่าการทำรายการ เป็นการทำรายการที่
สมเหตุสมผลเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ราคาที่บริษทั ซื้อ-ขาย
สินค้า เป็นราคาเทียบเคียงได้กับที่ซอื้ -ขายสินค้ากับบุคคลภายนอก
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ลักษณะรายการ

บริษัท เพิ่มชัย พาณิช คุณวีระชัย สุธีรชัยเป็นผู้ถือหุ้นของ
บริษทั จำหน่ายสินค้าเหล็กให้บริษทั
จำกัด
บริษัท เพิ่มชัยพาณิช จำกัด เป็นน้า เพิ่มชัยพาณิช จำกัด
ประกอบธุรกิจ ค้าเหล็ก ขายของเป็นน้านายชูศักดิ์ ยงวงศ์
แผ่นชั้นสอง
ไพบูลย์ ซึ่งเป็นกรรมการและเป็นผูถ้ ือ
หุน้ ใหญ่ของบริษัท

บริษทั ไม่มียอดลูกหนีค้ งค้าง ณ สิ้นปี
กับบริษัท เพิ่มชัยพาณิช จำกัด

บริษัท เพิ่มสิน สตีล
กลุ่มพี่นอ้ งตระกูลยงวงศ์ไพบูลย์เป็นผู้ บริษัทจำหน่ายสินค้าเหล็กจากบริษัท
เวิคส์ จำกัด (มหาชน) ถือหุน้ ใหญ่ของบริษทั เพิ่มสิน สตีล
เพิ่มสิน สตีลเวิคส์ จำกัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจ ค้าเหล็ก เวิคส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็น
รีดเย็น และศูนย์บริการ กรรมการและเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ
บริษัทย่อยซื้อสินค้าเหล็กจากบริษัท
เหล็กรีดเย็น
บริษทั
เพิ่มสิน สตีลเวิคส์ จำกัด (มหาชน)

มูลค่ารายการ
(ล้านบาท)

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

0.00 - ลักษณะธุรกรรมเป็นการขายสินค้าเหล็กและให้บริการรับจ้างตัด
สลิต ซึ่งเป็นการค้าปกติ โดยราคาทีบ่ ริษัทขายสินค้าเหล็กและ
ให้บริการรับจ้างตัด สลิต กับบริษัท เพิ่มชัยพาณิช จำกัดเป็นการขาย
ในราคาตลาดและเป็นราคาเทียบเคียงได้กับการขายให้บคุ คลภายนอก
0.00 - เนื่องจากไม่มีธุรกรรมดังกล่าวในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ
และธรรมาภิบาล จึงไม่มีความเห็น
0.00 - เป็นการขายสินค้าเหล็ก ซึ่งเป็นการค้าปกติ โดยราคาที่บริษัทขาย
สินค้าเหล็ก กับ บริษัท เพิ่มสิน สตีลเวิคส์ จำกัด (มหาชน) เป็นการขาย
ในราคาตลาดและเป็นราคาเทียบเคียงได้กับการขายให้บุคคลภายนอก
15.96 - เป็นการซื้อเหล็กแผ่นรีดเย็น ซึ่งเป็นการค้าปกติ โดยราคาที่บริษัทซื้อ
เหล็กแผ่นรีดเย็น กับบริษัท เพิ่มสิน สตีลเวคส์ จำกัด (มหาชน) เป็น
การซื้อในราคาตลาดและเป็นราคาเทียบเคียงได้กับการซื้อจาก
บุคคลภายนอก

บริษัทย่อยไม่มียอดเจ้าหนี้คงค้าง ณ สิน้
ปี

0.00 - คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ได้พิจารณาการทำ
รายการดังกล่าวข้างต้นแล้วเห็นว่าการทำรายการนี้ เป็นการทำรายการ
ที่สมเหตุสมผลเพือ่ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ราคาที่บริษัทซื้อ-ขาย
สินค้า เป็นราคาเทียบเคียงได้กับที่ซอื้ -ขายสินค้ากับบุคคลภายนอก
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ลักษณะรายการ

บริษัท จีเจ สตีล จำกัด คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล เป็น
(มหาชน)
กรรมการ และผูถ้ ือหุ้นของบริษัท
ประกอบธุรกิจ ผลิตและ จีเจ สตีล จำกัด ผู้ถือหุ้นใหญ่ของ
จำหน่ายเหล็กแผ่นรีด บริษทั

บริษัทไม่มีซอื้ เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน

ร้อนชนิดม้วน

บริษัทไม่มียอดเจ้าหนี้คงค้าง ณ สิ้นปี

จากบริษัท จีเจ สตีล จำกัด (มหาชน)

มูลค่ารายการ
(ล้านบาท)

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

0.00 - เป็นการซื้อเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน ซึ่งเป็นการค้าปกติ โดยราคาที่
บริษัทซื้อเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน กับบริษัท จีเจ สตีล จำกัด (มหาชน)
เป็นการซื้อในราคาตลาดและเป็นราคาเทียบเคียงได้กับการซือ้ จาก
บุคคลภายนอก
0.00 - คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำรายการดังกล่าวข้างต้น
แล้วเห็นว่าการทำรายการนี้ เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผลเพื่อเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ราคาทีบ่ ริษัทซื้อเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน
ดังกล่าว เป็นราคาเทียบเคียงได้กับที่ซื้อกับบุคคลภายนอก

บริษัท จี สตีล จำกัด
คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล เป็น
(มหาชน)
กรรมการ และผูถ้ ือหุ้นของ
ประกอบธุรกิจ ผลิตและ บริษัท จี สตีล จำกัด
จำหน่ายเหล็กแผ่นรีด ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท

บริษัทซือ้ เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนจาก

ร้อนชนิดม้วน

บริษัทไม่มียอดเจ้าหนีค้ งค้าง ณ สิ้นปี

บริษทั จี สตีล จำกัด (มหาชน)

7.10 - เป็นการซือ้ เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน ซึ่งเป็นการค้าปกติ โดยราคาที่
บริษัทซื้อเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน กับบริษัท จีสตีล จำกัด (มหาชน)
เป็นการซื้อในราคาตลาดและเป็นราคาเทียบเคียงได้กับการซื้อจาก
บุคคลภายนอก
0.00 - คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำรายการดังกล่าวข้างต้น
แล้วเห็นว่าการทำรายการนี้ เป็นการทำรายการที่เป็นการค้าปกติ ราคาที่
บริษัทซื้อเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนดังกล่าว เป็นราคาเทียบเคียงได้กบั ที่
ซือ้ กับบุคคลภายนอก
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บริษัท ไพร์ม สตีล มิลล์
จำกัด

ประกอบธุรกิจ ผลิตและ
จำหน่ายเหล็กม้วนรีดร้อน
หน้าแคบ

ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

คุณวินท์ สุธีรชัย เป็นกรรมการผู้มี
บริษัทจำหน่ายสินค้าเหล็กให้ บริษัท
อำนาจลงนามและผู้ถอื หุ้นของบริษทั
ไพร์ม สตีล มิลล์ จำกัด
ไพร์ม สตีล มิลล์ จำกัด เป็นพี่น้อง
ของนายชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์ ซึ่งเป็น
กรรมการและเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ
บริษัท
ซึ่งมียอดลูกหนี้คงค้าง ณ สิ้นปี เท่ากับ
เงินทดรองจ่ายค่าสินค้า
บริษัทซือ้ เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนจาก
บริษัท ไพร์ม สตีล มิลล์ จำกัด

ซึ่งมียอดเจ้าหนีค้ งค้าง ณ สิ้นปี เท่ากับ

มูลค่ารายการ
(ล้านบาท)

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

696.01 - เป็นการขายสินค้า Slab ให้กับบริษัท ไพร์ม สตีล จำกัด ในราคาทุน
บวกส่วนเพิ่ม

217.74
8.31
2,470.53 - เป็นการซื้อเหล็กม้วนรีดร้อนหน้าแคบซึ่งเป็นการค้าปกติ โดยราคาที่
บริษัทซื้อเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน กับบริษัท ไพร์ม สตีล มิลล์ จำกัด
เป็นการซื้อในราคาตลาดและราคาเทียบเคียงได้กับการซือ้ จาก
บุคคลภายนอก
1.15 - คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำรายการดังกล่าวข้างต้นแล้ว
เห็นว่าการทำรายการนี้ เป็นการทำรายการทีเ่ ป็นการค้าปกติ ราคาที่
บริษัทซือ้ เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนดังกล่าว เป็นราคาเทียบเคียงได้กบั ที่
ซือ้ กับบุคคลภายนอก
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รายการ

ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัท วิน วิน โฮลดิ้ง
จำกัด

คุณวินท์ สุธีรชัย เป็นกรรมการผู้มี

ประกอบธุรกิจ นำเข้า

บริษัท วิน วิน โฮลดิง้ จำกัด เป็นพี่

และจำหน่ายเหล็ก

น้องของนายชูศกั ดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์

อำนาจลงนามและผู้ถอื หุ้นของ

ซึง่ เป็นกรรมการและเป็นผู้ถอื หุ้นใหญ่
ของบริษัท

ลักษณะรายการ
บริษัทย่อยจำหน่ายสินค้าเหล็กให้บริษัท
วิน วิน โฮลดิ้ง จำกัด

ซึ่งมียอดลูกหนีค้ งค้างกับบริษัทย่อย ณ
สิ้นปี เท่ากับ
บริษทั ย่อยซือ้ เหล็กจากบริษัท วิน วิน
โฮลดิ้ง จำกัด
บริษัทไม่มียอดเจ้าหนี้คงค้าง ณ สิ้นปี

มูลค่ารายการ
(ล้านบาท)

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

10.07 - เป็นการขายสินค้า ซึง่ เป็นการค้าปกติ โดยราคาที่บริษัทย่อยขาย
สินค้าเหล็ก กับบริษทั วิน วิน โฮลดิง้ จำกัด เป็นการขายในราคาตลาด
และเป็นราคาเทียบเคียงได้กับการขายให้บุคคลภายนอก
0.50
- เป็นการซื้อเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน ซึ่งเป็นการค้าปกติ โดยราคาที่
0.00 บริษัทย่อยซื้อเหล็ก กับ บริษัท วิน วิน โฮลดิง้ จำกัด เป็นการซื้อใน
ราคาตลาดและเป็นราคาเทียบเคียงได้กับการซื้อจากบุคคลภายนอก
0.00 - คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำรายการดังกล่าวข้างต้น
แล้วเห็นว่าการทำรายการนี้ เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผลเพื่อเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ราคาที่บริษัทซือ้ เหล็ก เป็นราคาเทียบเคียงได้
กับที่ซื้อกับบุคคลภายนอก
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รายการ
บริษัท อิน-เทค สตีล
จำกัด
เดิมชือ่ บริษัท พรีซชิ ั่น
เพอร์เฟ็คท์ ไพพ์ จำกัด

ประกอบธุรกิจ ผลิตท่อ

ลักษณะความสัมพันธ์
คุณวินท์ สุธีรชัย เป็นกรรมการผู้มี
อำนาจลงนามและผู้ถอื หุ้นของ
บริษัท อิน-เทค สตีล จำกัด เป็นพี่
น้องของนายชูศกั ดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์
ซึง่ เป็นกรรมการและเป็นผู้ถอื หุ้น
ใหญ่ของบริษัท

ลักษณะรายการ
บริษัทย่อยจำหน่ายสินค้าเหล็กให้
บริษัท อิน-เทค สตีล จำกัด
มียอดลูกหนี้คงค้าง ณ สิ้นปี เท่ากับ

มูลค่ารายการ
(ล้านบาท)

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

0.48 - เป็นการขายสินค้า ซึ่งเป็นการค้าปกติ โดยราคาที่บริษัทย่อยขาย
สินค้าเหล็ก กับบริษัท อิน-เทค สตีล จำกัด เป็นการขายในราคาตลาด
และเป็นราคาเทียบเคียงได้กับการขายให้บุคคลภายนอก
0.00

บริษัทย่อยซื้อท่อเหล็กจากบริษัท
พรีบริษัท อิน-เทค สตีล จำกัด

0.00 - เป็นการซื้อท่อเหล็กซึง่ เป็นการค้าปกติ โดยราคาที่บริษัทย่อยซื้อท่อ
เหล็ก กับ บริษัท อิน-เทค สตีล จำกัด เป็นการซื้อในราคาตลาดและ
เป็นราคาเทียบเคียงได้กับการซื้อจากบุคคลภายนอก

มียอดเจ้าหนีค้ งค้าง ณ สิ้นปี เท่ากับ

0.00 - คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำรายการดังกล่าวข้างต้น
แล้วเห็นว่าการทำรายการนี้ เป็นการทำรายการที่เป็นการค้าปกติ ราคา
ที่บริษัทซื้อท่อเหล็กชนิดม้วนดังกล่าว เป็นราคาเทียบเคียงได้กับที่ซื้อ
กับบุคคลากรภายนอก

เหล็ก
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รายการ
บริษัท พีเอส สตีล
โปรเซสซิง่ เซ็นเตอร์
จำกัด

ลักษณะความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ
(ล้านบาท)

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คุณวินท์ สุธีรชัย เป็นกรรมการผู้มี

บริษัทย่อยจำหน่ายสินค้าเหล็กให้

อำนาจลงนามและผู้ถอื หุ้นของ

บริษัท พีเอส สตีล โปรเซสซิ่ง เซ็นเตอร์

สตีล โปรเซสซิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด เป็นการขายในราคาตลาดและเป็น

บริษัท พีเอส สตีล โปรเซสซิง่ เซ็น

จำกัด

ราคาเทียบเคียงได้กับการขายให้บุคคลภายนอก

เตอร์ จำกัด เป็นพี่น้องของนายชู
ศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์ ซึ่งเป็น
ประกอบธุรกิจ ผลิตและ

ลักษณะรายการ

กรรมการและเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ

จำหน่ายเหล็กแผ่นรีดเย็น บริษัท

บริษัทย่อยซือ้ เหล็กแผ่นรีดเย็นจาก

0.00 - เป็นการขายสินค้า โดยราคาที่บริษัทย่อยขายสินค้า กับ บริษัท พีเอส

0.22 - เป็นการซือ้ เหล็กแผ่นรีดเย็น ซึง่ เป็นการค้าปกติโดยราคาที่บริษทั ย่อย

บริษัท พีเอส สตีล โปรเซสซิง่ เซ็นเตอร์

ซื้อเหล็กแผ่นรีดเย็น กับ บริษัท พีเอส สตีล โปรเซสซิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

จำกัด

เป็นการซื้อในราคาตลาดและเป็นราคาเทียบเคียงได้กับการซือ้ จาก
บุคคลภายนอก

ซึง่ มียอดเจ้าหนี้คงค้าง ณ สิน้ ปี

0.00 - คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำรายการดังกล่าวข้างต้น
แล้วเห็นว่าการทำรายการนี้ เป็นการทำรายการที่เป็นการค้าปกติ ราคา
ที่บริษัทซือ้ เหล็กแผ่นรีดเย็นดังกล่าว เป็นราคาเทียบเคียงได้กับที่ซื้อกับ
บุคคลากรภายนอก
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นโยบายหรือแนวโน้มการทารายการระหว่างกัน
ในอนาคตหากบริ ษัทมีความจาเป็ นต้ องทารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กับ
บริ ษัท บริ ษัทมีนโยบายที่จะกาหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้ เป็ นไปตามลักษณะการดาเนินการค้ าปกติและเป็ นราคาตลาดซึ่ง
สามารถเปรี ยบเทียบได้ กบั ราคาที่เกิดขึ ้นกับบุคคลภายนอก ทังนี
้ ้บริ ษัทจะได้ ให้ คณะกรรมการตรวจสอบหรื อผู้สอบบัญชี
ของบริ ษัทหรื อผู้เชี่ยวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบและให้ ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผล
ของการทารายการด้ วย
รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึน้ ในอนาคตนัน้ กรรมการจะต้ องปฏิบัติตามระเบียบต่ างๆ ที่ได้ กาหนดขึน้ และ
กรรมการจะต้ องไม่อนุมตั ิรายการใดๆ ที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ในลักษณะอื่นใดกับบริ ษัท
และจะต้ องเปิ ดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณา ซึง่ บริ ษัทจะต้ องปฏิบตั ิ
ให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้ อบังคับ ประกาศ คาสัง่ หรื อข้ อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลการทารายการเกี่ยวโยงกัน
และการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สินของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
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รายละเอียดกรรมการและผูบ้ ริหาร
1.

ชื่อ
อำยุ
ตำแหน่ ง
วุฒิกำรศึกษำ

ผ่ ำนกำรอบรม
สัดส่ วนกำรถือหุ้นในบริษทั (%)
ควำมสัมพันธ์ ทำงครอบครัว
ระหว่ ำงกรรมกำรและผู้บริหำร
ประวัติกำรทำงำน
2552 – ปั จจุบัน
2531 - ปั จจุบัน
2537 – ปั จจุบัน
2519 – ปั จจุบัน
2. ชื่อ
อำยุ
ตำแหน่ ง
วุฒิกำรศึกษำ
ผ่ ำนกำรอบรม

สัดส่ วนกำรถือหุ้นในบริษทั (%)
ควำมสัมพันธ์ ทำงครอบครัว
ระหว่ ำงกรรมกำรและผู้บริหำร
ประวัติกำรทำงำน
2536 – ปั จจุบัน
2546 - ปั จจุบนั
2558 – ปั จจุบนั
2558 – ปั จจุบัน
2561 – ปั จจุบนั

:
:
:
:

นำยวีระชัย สุธีรชัย
69 ปี
ประธานบริษัทและประธานกรรมการ
ปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
MINI MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี RCA INSTITUTE OF TECHNOLOGY NEWYORK U.S.A.
: หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 15/2004
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2547 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
: 9.67%
: น้ าชายของนายชูศกั ดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์

:
:
:
:

ประธานบริษัทและประธานกรรมการ บริษัท เอเซีย เมทัล จากัด (มหาชน)
กรรมการผู้จดั การ บริษัท คอสโม แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จากัด
กรรมการผู้จดั การ บริษัท คอสโม พร็อพเพอร์ ตี ้ แมเนจเม้ นท์ จากัด
กรรมการผู้จดั การ บริษัท สินธีรชัย จากัด

นำยชูศักดิ์ ยงวงศ์ ไพบูลย์
57 ปี
กรรมการผู้จดั การและกรรมการผู้มีอานาจลงนาม
ปริญญาตรี อัสสัมชัญบริ หารธุรกิจ
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 15/2004
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2547
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 46/2004
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2547 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
: 15.98%
: สามีของ นางเพ็ญจันทร์
:
:
:
:
:

:
:
:
:
:

กรรมการผู้จดั การ บริ ษัท เอเซีย เมทัล จากัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท เอส ที ซี สตีล จากัด
กรรมการ บริษัท ไพร์ ม สตีล มิลล์ จากัด (เดิมชือ่ บริ ษัท เต๋อหลง (ไทยแลนด์) จากัด)
กรรมการ บริษัท แกรนด์ เอเชีย สตีล โพรเซสซิ่ง เซ็นเตอร์ จากัด
กรรมการ บริษัท วีเค แลนด์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด
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3. ชื่อ
อำยุ
ตำแหน่ ง
วุฒิกำรศึกษำ
ผ่ ำนกำรอบรม

สัดส่ วนกำรถือหุ้นในบริษทั (%)
ควำมสัมพันธ์ ทำงครอบครัว
ระหว่ ำงกรรมกำรและผู้บริหำร
ประวัติกำรทำงำน
2536 – 2562
2546 - ปั จจุบัน
4. ชื่อ
อำยุ
ตำแหน่ ง
วุฒิกำรศึกษำ
ผ่ ำนกำรอบรม

สัดส่ วนกำรถือหุ้นในบริษทั (%)
ควำมสัมพันธ์ ทำงครอบครัวระหว่ ำง
กรรมกำรและผู้บริหำร
ประวัติกำรทำงำน
2558 – ปั จจุบัน
2558 – 2561
2558 – ปั จจุบัน
2561 – ปั จจุบนั

:
:
:
:
:

นำงเพ็ญจันทร์ ยงวงศ์ ไพบูลย์
55 ปี
รองกรรมการผู้จดั การและกรรมการผู้มีอานาจลงนาม
ประกาศณียบัตรวิชาชีพชันสู
้ ง อัสสัมชัญคอมเมอร์ส
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 15/2004
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2547
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 49/2004
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2547 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
: 8.33%
: ภรรยาของนายชูศกั ดิ์

: รองกรรมการผู้จดั การ บริษัท เอเซีย เมทัล จากัด (มหาชน)
: กรรมการ บริษทั เอส ที ซี สตีล จากัด
:
:
:
:
:

นำงสำวชนัญญำ ยงวงศ์ ไพบูลย์
27 ปี
กรรมการ
ปริญญาตรี สาขาคณะพณิชย์ศาสตร์ และบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 123/2016
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
: หลักสูตร ORIENTATION สาหรับบริษัท IPOs : CFO FOCUS ON FINANCIAL
REPORTING รุ่นที่ 7 เมื่อวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2561 จากสภาวิชาชีพบัญชี ใน
พระบรมราชูปถัมภ์
: 4.54%
: ลูกสาวของคุณชูศกั ดิ์ และ คุณเพ็ญจันทร์

: กรรมการ และ ผู้อานวยการฝ่ ายการตลาดและการขาย บริษัท เอเซีย เมทัล จากัด
(มหาชน)
: กรรมการ และ ฝ่ ายบัญชีและการเงิน บริษัท เอเซีย เมทัล จากัด (มหาชน)
: กรรมการ บริษัท แกรนด์ เอเชีย สตีล โพรเซสซิง่ เซ็นเตอร์ จากัด
: กรรมการ บริษัท บีพีซี แลนด์ จากัด
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5. ชื่อ
อำยุ
ตำแหน่ ง
วุฒิกำรศึกษำ
ผ่ ำนกำรอบรม
สัดส่ วนกำรถือหุ้นในบริษทั (%)
ควำมสัมพันธ์ ทำงครอบครัว
ระหว่ ำงกรรมกำรและผู้บริหำร
ประวัติกำรทำงำน
2560 – ปั จจุบัน
2548 – 2562
2557 – 2561

:
:
:
:

นำงสำวเมธิกำนต์ ชุติพงศ์ สิริ
53 ปี
กรรมการบริษัท
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ บณ
ั ฑิต (Com Science) มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้ าธนบุรี
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 164/2019
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
: ไม่มี
: ไม่มี

: กรรมการ บริษัท เอเซีย เมทัล จากัด (มหาชน)
: ประธานฝ่ ายปฏิบตั ิการ และกรรมการ บริษัท จี สตีล จากัด (มหาชน)
: ผู้จดั การทัว่ ไปอาวุโส (แผนกจัดซื ้อ)

6. ชื่อ
อำยุ
ตำแหน่ ง
วุฒิกำรศึกษำ
ผ่ ำนกำรอบรม
สัดส่ วนกำรถือหุ้นในบริษทั (%)
ควำมสัมพันธ์ ทำงครอบครัวระหว่ ำง
กรรมกำรและผู้บริหำร
ประวัติกำรทำงำน
01/11/2561 – 30/09/2562
2558 – 30/08/2561
2555 – 2558

:
:
:
:
:
:
:

นำงวันนำรี ทิพย์ สุวรรณ
43 ปี
ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยบูรพา
ไม่มี
ไม่มี
ไม่เกี่ยวข้ อง

7. ชื่อ
อำยุ
ตำแหน่ ง
วุฒิกำรศึกษำ

: นำยสัมพันธ์ ศรีจกั รโคตร์
: 54 ปี
: ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
: ปริญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

: ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน บริษัท เอเชีย เมทัล จากัด (มหาชน)
: ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน บริษัท เอเชีย เมทัล จากัด (มหาชน)
: เลขาองค์กร บริษัท เอเชีย เมทัล จากัด (มหาชน)

ปริญญาโท EX-MBA มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ผ่ ำนกำรอบรม

: ได้ รับใบอนุญาติผ้ สู อบบัญชีภาษีอากร เลขที่ TA000770
ได้ รับใบอนุญาติผ้ ทู าบัญชี เลขที่ CPD3101700628503
ผ่านการอบรมหลักสูตร CFO. ORIENTATION COURSE
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ผ่านการฝึ กอบรมหลักสูตร CERTIFIED INTERNAL AUDIT PROGRAM (3 เดือน) ,
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สัดส่ วนกำรถือหุ้นในบริษทั (%)
ควำมสัมพันธ์ ทำงครอบครัวระหว่ ำง
กรรมกำรและผู้บริหำร
ต.ค. 2562 - ปั จจุบัน

: ไม่มี
: ไม่เกี่ยวข้ อง

2553 – ก.ย.2562

: ผู้จดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน บริษัท สยามฟูจิแวร์ จากัด

2547 – 2553

: ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน บริษัท ห้ องเย็นเอเชี่ยนซีฟ้ดู จากัด (มหาชน)

2535 – 2547

: ผู้จดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน บริษัท กันยงอีเลคทริค จากัด (มหาชน)

: ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน บริษัท เอเซีย เมทัล จากัด (มหาชน)

หมำยเหตุ: วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 นายสัมพันธ์ ศรีจกั รโครต ได้ รับแต่งตังผู
้ ้ อานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน (CFO) มาดารงตาแหน่งแทน
นางวันนารี ทิพย์สวุ รรณ ลาออกจากบริษัท

8.

นำยพิบลู ศักดิ์ อรรถบวรพิศำล
68 ปี
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ปริญญาโท สาขาพาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญา
ตรี สาขาวิศวกรรมสาสตร์ บณ
ั ฑิต สาขาไฟฟ้า มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์

ชื่อ
อำยุ
ตำแหน่ ง
วุฒิกำรศึกษำ

:
:
:
:

ผ่ ำนกำรอบรม

: Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 123/2016 เมือ่ วันที่ 25 มกราคม
2559 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
: ไม่มี
: ไม่เกี่ยวข้ อง

สัดส่ วนกำรถือหุ้นในบริษทั (%)
ควำมสัมพันธ์ ทำงครอบครัวระหว่ ำง
กรรมกำรและผู้บริหำร
ประวัติกำรทำงำน
2558 – ปั จจุบนั

: ประธานกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเซีย เมทัล จากัด
(มหาชน)

9.

2540-2556

: ผู้ช่วยผู้จดั การทัว่ ไป บมจ.ไทยไวร์โพรดักส์

2528-2540

: ผู้จดั การโรงงาน บมจ.ไทยไวร์ โพรดักส์

2521-2528

: หัวหน้ าแผนกซ่อมไฟฟ้า บริษัท เหล็กสยาม จากัด

2520-2521

: วิศวกรการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย

2518-2520

: วิศวกรองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย

ชื่อ
อำยุ
ตำแหน่ ง
วุฒกิ ำรศึกษำ

:
:
:
:

เรือตรีหญิงสุรี บูรณธนิต
85 ปี
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
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ผ่ ำนกำรอบรม

สัดส่ วนกำรถือหุ้นในบริษทั (%)
ควำมสัมพันธ์ ทำงครอบครัวระหว่ ำง
กรรมกำรและผู้บริหำร
ประวัติกำรทำงำน
2547 – ปั จจุบัน
ปั จจุบัน

10. ชื่อ
อำยุ
ตำแหน่ ง
วุฒิกำรศึกษำ
ผ่ ำนกำรอบรม

สัดส่ วนกำรถือหุ้นในบริษทั (%)
ควำมสัมพันธ์ ทำงครอบครัวระหว่ ำง
กรรมกำรและผู้บริหำร
ประวัติกำรทำงำน
2547 – ปั จจุบนั
2546 - ปั จจุบนั
2542 – ปั จจุบัน
2547 -2552
2545 -2546
2543 - 2544

ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (การทูตและการต่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 19/2004 เมื่อวันที่ 21 มิถนุ ายน
2547 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)
หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทยรุ่นที่ 17 (ACP)
หลักสูตรประกาศนียบัตร Audit Committee Program, IOD Class 18/2007
: ไม่มี
: ไม่เกี่ยวข้ อง

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเซีย เมทัล จากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไอที ซิตี ้ จากัด (มหาชน)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาลูกเสือไทย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ทีป่ รึกษาสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ผู้ประนีประนอมศาลประจาศาลจังหวัดธัญบุรี
กรรมการสมาคมติดตามการพัฒนาสตรีในประเทศไทย
ทีป่ รึกษาคณะอนุกรรมาธิการกิจการลูกเสือ คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา
ประธานกรรมการ นิติบคุ คลหมู่บ้านจัดสรรวรบูลย์
ทีป่ รึกษาสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

:
:
:
:
:

นำงไทศิกำ ไพรสงบ
69 ปี
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทอร์ น เอเชีย
Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 15/2004 เมือ่ วันที่ 18
พฤษภาคม 2547
Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 7/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
: ไม่มี
: ไม่เกี่ยวข้ อง

:
:
:
:
:
:

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเซีย เมทัล จากัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท เอส ที ซี สตีล จากัด
กรรมการบริษัท บุญศิริ เรียลเอสเตส จากัด
ผู้จดั การอาวุโสฝ่ ายธุรกิจขนาดย่อม 8 ธนาคารนครหลวงไทยจากัด (มหาชน)
ผู้จดั การฝ่ ายพัฒนา สช. ธนาคารนครหลวงไทย จากัด (มหาชน)
ผู้จดั การฝ่ ายธุรกิจ 4 ธนาคารนครหลวงไทย จากัด (มหาชน)
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11. ชื่อ
อำยุ
ตำแหน่ ง
วุฒิกำรศึกษำ
ผ่ ำนกำรอบรม

:
:
:
:
:
:
:

นำยสุนทร คำพิพจน์
51 ปี
ผู้อานวยการฝ่ ายปฏิบตั ิการ
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA/HRM) ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (IE)
Quality management system.
ไม่มี
ไม่เกี่ยวข้ อง

สัดส่ วนกำรถือหุ้นในบริษทั (%)
ควำมสัมพันธ์ ทำงครอบครัวระหว่ ำง
กรรมกำรและผู้บริหำร
2561 – ปั จจุบัน

: ผู้อานวยการฝ่ ายปฏิบตั ิการ บริษทั เอเซีย เมทัล จากัด (มหาชน)

2553 – 2561

: บริษัท ไทยสินเมทัล อินดัสตรี จากัด

2537 – 2552

: บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จากัด (มหาชน)

12. ชื่อ
อำยุ
ตำแหน่ ง
วุฒิกำรศึกษำ
ผ่ ำนกำรอบรม
สัดส่ วนกำรถือหุ้นในบริษทั (%)
ควำมสัมพันธ์ ทำงครอบครัวระหว่ ำง
กรรมกำรและผู้บริหำร
2561 – 2562
2558 – 2560
2557 – ปั จจุบัน
2549 – 2556
2546 – ปั จจุบัน
2548 – 2549
2546 – 2548
2537 – 2543

:
:
:
:
:
:
:

นำยชิดชนก โท้ มะวงศ์
56 ปี
ผู้อานวยการฝ่ ายการตลาด-ขาย
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคาแหง
จป.บริหาร Quality management system ( ISO9001 และ IATF16949 )
ไม่มี
ไม่เกี่ยวข้ อง

: ผู้อานวยการฝ่ ายการตลาดและการขาย และ ตัวแทนฝ่ ายบริหารด้ านคุณภาพ
(QMR) บริษทั เอเซีย เมทัล จากัด (มหาชน)
: ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ บริษัท เอเซีย เมทัล จากัด (มหาชน) และ รักษาการ
ผู้อานวยการฝ่ ายโรงงาน
: กรรมการ บริษัท เอ็น.วาย.เค อินเตอร์ กรุ๊ป จากัด
: ผู้อานวยการฝ่ ายการตลาด และ ตัวแทนฝ่ ายบริหารด้ านคุณภาพ (QMR)
บริษัท เอเซีย เมทัล จากัด (มหาชน)
: กรรมการ บริษัท เอส ที ซี สตีล จากัด
: ผู้อานวยการฝ่ ายการผลิต บริษัท เอเซีย เมทัล จากัด (มหาชน)
: ผู้จดั การฝ่ ายการผลิต บริษทั เอเซีย เมทัล จากัด (มหาชน)
: ผู้จดั การโครงการหมู่บ้านรุ่งเรืองธานี บริษัท รุ่งเรืองธานี จากัด
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13. ชื่อ
อำยุ
ตำแหน่ ง
วุฒิกำรศึกษำ
ผ่ ำนกำรอบรม

สัดส่ วนกำรถือหุ้นในบริษทั (%)
ควำมสัมพันธ์ ทำงครอบครัวระหว่ ำง
กรรมกำรและผู้บริหำร
ประวัติกำรทำงำน
2558 – ปั จจุบัน
2555 – ปั จจุบนั
2546 – 2559

:
:
:
:

นำงสำวศศิธร ลิมป์ ปิ ยะชำติ
42 ปี
เลขานุการบริษัท
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ
: Corporate Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 91/2018 จากสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Quality management system ( ISO9001 และ IATF16949 )
: ไม่มี
: ไม่เกี่ยวข้ อง

: เลขานุการบริษัท บริษัท เอเซีย เมทัล จากัด (มหาชน)
: ผู้ช่วยตัวแทนฝ่ ายบริหารขององค์กร บริษัท เอเซีย เมทัล จากัด (มหาชน)
: หัวหน้ าการตลาด บริษัท เอเซีย เมทัล จากัด (มหาชน)
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการผู้บริหารและผู้มีอานาจควบคุมในบริษัทย่อย
บริษัทร่วม หรื อบริษัทที่เกี่ยวข้ องของบริ ษัท

ชื่อ-นำมสกุล

บริษัท เอเชีย
เมทัล จำกัด
(มหำชน)

บริษัท
เอส ที ซี
สตีล
จำกัด

บริษัท แกรนด์ บริษัท สำงสินค้ ำ
เอเซีย สตีล
ผ่ ำนแดน
โพรเซสซิ่ง เซ็น
เวียงจันทน์
เตอร์ จำกัด
จำกัด

1,5

-

-

-

5

บริษัท ไพร์ ม
สตีล มิลล์ จำกัด

นำยวีระชัย

สุธีรชัย

นำยชูศักดิ์

ยงวงศ์ ไพบูลย์

3, 5, 6

5

5,6

5,6

5

นำงเพ็ญจันทร์

ยงวงศ์ ไพบูลย์

-

5

-

-

-

นำงสำวชนัญญำ ยงวงศ์ ไพบูลย์

5

-

5

-

-

นำงสำวธำรดี

เพียรสัมฤทธิ์

-

5

-

-

-

นำยพิบูลศักดิ์

อรรถบวรพิศำล

2, 4

-

-

-

-

นำงไทศิกำ

ไพรสงบ

4, 5

5

-

-

-

เรือตรี หญิงสุรี

บูรณะธนิต

4, 5

-

-

-

-

นำยชิดชนก

โท้ มะวงศ์

-

5

-

-

-

นำยพูวง

กอระสัก

-

-

-

5,6

-

นำยสุวิทย์

รัตนจินดำ

-

-

-

5,6

-

นำยวินท์

สุธรี ชัย

-

-

5

-

5,6

นำยสมศักดิ์

วงศ์ ศิริทรัพย์

-

-

5

-

-

นำงสำวศศิธร

ลิมป์ ปิ ยะชำติ

7

-

-

-

-

หมำยเหตุ:

1 = ประธานกรรมการ

2 = ประธานกรรมการตรวจสอบ

4 = กรรมการตรวจสอบ 5 = กรรมการ

6 = ผู้บริ หาร

3 = กรรมการผู้จดั การ
7= เลขานุการบริ ษัท
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริ ษัท เอเซีย เมทัล จากัด (มหาชน) รวมถึงข้ อมูล
สารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจาปี งบการเงิน ดังกล่าวจัดทาขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
ทัว่ ไปโดยเลือกใช้ นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอและใช้ ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการ
จัดทารวมทัง้ ให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลที่สาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้ เป็ นประโยชน์ต้อ
ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนอย่างโปร่งใส
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ จัด ให้ มี ระบบบริ ห ารความเสี่ ย งและระบบควบคุม ภายในที่ เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพเพื่อให้ ได้ ความมั่นใจอย่างมีเหตุผลว่า ข้ อมูลของบริ ษัทมีความถูกต้ องครบถ้ วนเพียงพอที่ จะดารง
รักษาไว้ ซงึ่ ทรัพย์สินตลอดจนเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริ ตหรื อการดาเนินงานที่ผิดปกติอย่างมีสาระสาคัญ
คณะกรรมการบริ ษัทได้ แต่งตั ้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทาหน้ าที่สอบทานนโยบายการบัญชีและความ
ถูกต้ องของรายงานทางการเงิ นสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในตลอดจนระบบการ
บริ หารความเสี่ยงโดยเรื่ องนี ้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ แสดงไว้ ในรายงานประจาปี แล้ ว
งบการเงินของบริ ษทั ได้ รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริ ษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไว
เซอรี่ จากัด ในการตรวจสอบนัน้ ทางคณะกรรมการบริ ษั ทได้ ให้ ความร่ วมมือและสนับสนุนข้ อมูล เอกสารต่างๆ
เพื่อให้ ผ้ สู อบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ อย่างอิสระและเป็ นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี
ทัว่ ไปโดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีซงึ่ แสดงไว้ ในรายงานประจาปี แล้ ว
คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริ ษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถ
สร้ างความเชื่ อมั่นอย่างมีเหตุผ ลได้ ว่างบการเงิน ของบริ ษั ท เอเซี ย เมทัล จากัด (มหาชน) สาหรั บ ปี สิ น้ สุด 31
ธันวาคม 2562 มีความน่าเชื่อถือโดยปฏิบตั ิถกู ต้ องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง

(นำยวีระชัย สุธีรชัย)
ประธำนกรรมกำร

(นำยชูศักดิ์ ยงวงศ์ ไพบูลย์ )
กรรมกำรผู้จัดกำร
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บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
งบการเงิน
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
และรายงานของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต

บริษัท บีพอี าร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี่ จากัด
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต
เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมกำรบริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหำชน)
ควำมเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริ ษทั เอเซีย เมทัล จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย (“กลุ่มบริ ษทั ”) ซึ่งประกอบด้วย
งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบกาไรขาดทุนเบ็ด เสร็ จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุ
สรุ ป นโยบายการบัญ ชี ที่ ส าคัญ และได้ต รวจสอบงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การของบริ ษ ัท เอเซี ย เมทัล จ ากัด (มหาชน)
ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธัน วาคม 2562 งบกาไรขาดทุน เบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ ยนแปลง
ส่วนของผูถ้ ือหุ้น และงบกระแสเงินสดสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุ ป
นโยบายการบัญชีที่สาคัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมของบริ ษทั เอเซีย เมทัล จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562 ผลการดาเนิ นงานรวมและกระแสเงินสดรวม สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และแสดงฐานะการเงินของ
บริ ษทั เอเซี ย เมทัล จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการดาเนิ นงานและกระแสเงินสด สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในกำรแสดงควำมเห็น
ข้าพเจ้าได้ป ฏิ บัติ ง านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี ความรั บ ผิ ด ชอบของข้าพเจ้าได้กล่ าวไว้ในวรรคความ
รับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากกลุ่มบริ ษทั ตาม
ข้อกาหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชี พ บัญชี ที่กาหนดโดยสภาวิชาชี พบัญชี ในส่ วนที่เกี่ ยวข้องกับการตรวจสอบ
งบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่ งเป็ นไปตามข้อกาหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่า
หลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบ
เรื่ องสาคัญ ในการตรวจสอบ คือ เรื่ องต่ างๆ ที่ มี นัยสาคัญ ที่ สุดตามดุ ลยพิ นิจเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชี พของข้าพเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงิน สาหรั บ งวดปั จจุบัน ข้าพเจ้าได้นาเรื่ องเหล่านี้ ม าพิ จารณาในบริ บ ทของการตรวจสอบงบการเงิ น
โดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับเรื่ องเหล่านี้

เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสาหรับแต่ละเรื่ องมีดงั ต่อไปนี้
เรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบ
การรับรู้รายได้ จากการขายสินค้า

กำรตรวจสอบของข้ ำพเจ้ ำในเรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบ

ตามที่ กล่าวในหมายเหตุป ระกอบงบการเงิน รวมข้อ 4
นโยบายการบัญ ชี สาหรั บ การรั บ รู ้ ร ายได้จ ากการขาย
สิ นค้า เนื่ องจากกลุ่มบริ ษทั มี จานวนรายการขายสิ น ค้า
เป็ นจานวนมาก ดังนั้นข้าพเจ้าจึงพิจารณาเป็ นเรื่ องสาคัญ
ในการตรวจสอบในเรื่ องมู ล ค่ า และเวลาและความ
ถูกต้องของการรับรู ้รายได้จากการขายสิ นค้าว่าเป็ นไป
ตามนโยบายการบัญชีและตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ารวมถึง
• การประเมิ น นโยบายการบั ญ ชี ข องกลุ่ ม บริ ษั ท
เกี่ ยวกั บ การรั บ รู ้ รายได้ จ ากการข ายสิ น ค้ า
การประเมินความมีประสิ ทธิ ภาพของการควบคุม
ทั่วไปของระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศโดยรวม
และการประเมิ น ความมี ประสิ ท ธิ ภาพของระบบ
การควบคุมภายในของกลุ่มบริ ษทั ที่เกี่ยวกับวงจร
รายได้จากการขายสิ นค้า และเวลาที่เหมาะสมของ
การบันทึกรายได้จากการขายสิ นค้า
• สุ่ มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการรายได้จาก
การขายสิ นค้าที่เกิดขึ้นในระหว่างปี
• ตรวจตัด ยอดรายได้จ ากการขายสิ น ค้าช่ ว งก่ อ น
สิ้นปี และหลังสิ้นปี
• สอบทานความเหมาะสมของใบลดหนี้ที่กลุ่มบริ ษทั
ออกภายหลังวันสิ้นปี
• วิเคราะห์เปรี ยบเทียบรายได้จากการขายสิ นค้าแบบ
แยกย่อย เพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น
จากรายการขาย และตรวจสอบรายการบันทึกบัญชี
ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ บั ญ ชี ร ายได้จ ากการขายสิ น ค้า ที่
บันทึกผ่านสมุดรายวันทัว่ ไป
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เรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบ
มูลค่าสุ ทธิที่จะได้ รับของสินค้าคงเหลือ

กำรตรวจสอบของข้ ำพเจ้ ำในเรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบ

ดังที่ อ ธิ บ ายไว้ในหมายเหตุป ระกอบงบการเงิ น ข้อ 10
และนโยบายการบัญชีที่สาคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
กลุ่มบริ ษทั มีสินค้าคงเหลือจานวน 977 ล้านบาท สิ นค้า
คงเหลื อ แสดงมู ล ค่ า ด้วยราคาทุ น หรื อ มู ล ค่ าสุ ท ธิ ที่ จ ะ
ได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ากว่า

การตรวจสอบของข้าพเจ้ารวมถึง
• สอบถามผูบ้ ริ ห ารเพื่ อ ท าความเข้าใจเกี่ ยวกับ การ
ประมาณการมู ล ค่ า สุ ทธิ ที่ จ ะได้ รั บ ของสิ นค้ า
คงเหลือ และทดสอบระบบการควบคุม ภายในของ
ระบบการจัดซื้อ
• เข้าร่ วมสั ง เกตการณ์ ก ารตรวจนั บ สิ น ค้าคงเหลื อ
สิ้นปี
• สุ่ มทดสอบการบัน ทึ กบัญ ชี สิน ค้าคงเหลื อ เพื่อให้
มัน่ ใจว่าต้นทุนสิ นค้าบันทึกในบัญชี ถูกต้อง และมี
การปั นส่ วนค่าใช้จ่ายที่ เกี่ยวข้องกับสิ นค้าดังกล่าว
ถูกต้อง
• วิ เคราะห์ ป ริ ม าณและการเคลื่ อ นไหวของสิ น ค้า
คงเหลื อ เพื่ อ ระบุ สิน ค้าที่ มี การหมุ น เวียนต่ า หรื อ
สิ นค้าที่มีอายุนาน
• สอบถามผู ้บ ริ หารเพื่ อ ท าความเข้ า ใจถึ ง ความ
เหมาะสมของราคาขายต่อหน่วย รวมถึงการทดสอบ
ความเหมาะสมของราคาขายต่ อ หน่ ว ย จากใบ
แจ้งหนี้เทียบกับราคาตลาด ณ สิ้นปี
• เปรี ยบเที ยบต้นทุ นสิ นค้ากับมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ
ของสิ น ค้ าคงเหลื อ ค านวณจากราคาขายสิ น ค้ า
ภายหลังสิ้ นปี หักด้วยค่าใช้จ่ายที่จาเป็ นเพื่อให้สินค้า
นั้นขายได้
• พิจารณาความเพี ยงพอของการแสดงรายการและ
เปิ ดเผยข้อมู ลเกี่ ยวกับ สิ น ค้าคงเหลื อ ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

ในการพิจารณาประมาณการมูลค่าสิ นค้าคงเหลือที่ลดลง
ผูบ้ ริ หารใช้ดุลยพินิจประมาณมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับจาก
ราคาปกติที่คาดว่าจะขายได้ของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายที่
จาเป็ นเพื่ อ ให้ สิ น ค้านั้น พร้ อ มขายรวมถึ งค่ าใช้จ่ ายใน
การขาย เช่น ค่าขนส่ ง ค่าการตลาด เป็ นต้น โดยอ้างอิง
จากราคาขายของสิ น ค้ า คงเหลื อ และประเมิ น ความ
ถูกต้องของค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับเป็ น
รายไตรมาส
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ข้ อมูลและเหตุกำรณ์ ที่เน้ น
ข้าพเจ้าขอให้สังเกตต่อเหตุการณ์ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13 ในเดือนสิ งหาคม 2562 บริ ษทั ได้เข้าซื้ อ
หุ้นสามัญของบริ ษทั ไพร์ ม สตีล มิลล์ จากัด เพิ่มอีกจานวนร้อยละ 5 จากผูถ้ ือหุ้นเดิม บริ ษทั ได้ดาเนินการให้มีการวัดมูลค่า
ยุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมา ณ วันที่ซ้ือกิจการ โดยการวัดมูลค่ายุติธรรมนี้ได้เสร็ จสมบูรณ์แล้ว
ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2562 ซึ่ งอยู่ภายในระยะเวลาในการวัดมูลค่าสิ บสองเดือนนับจากวันที่ซ้ื อกิจการตามที่กาหนดไว้ใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง 2561) ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณี น้ ีแต่
อย่างใด
ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่ งรวมอยู่ในรายงานประจาปี ของกลุ่มบริ ษทั (แต่ไม่
รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้ อบบัญชีที่แสดงอยูใ่ นรายงานนั้น) ซึ่ งคาดว่าจะถูกจัดเตรี ยมให้กบั ข้าพเจ้าภายหลังวันที่
ในรายงานของผูส้ อบบัญชีน้ ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ขอ้ สรุ ปในลักษณะการให้ความเชื่อมัน่ ใน
รู ปแบบใดๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่น นั้นมีความขัดแย้ง
ที่มีสาระสาคัญกับงบการเงินหรื อกับความรู ้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูล
ที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจาปี ของกลุ่มบริ ษทั ตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากข้าพเจ้าสรุ ปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขดั
ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ ข้าพเจ้าจะสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลเพื่อให้ผมู ้ ีหน้าที่ในการกากับ
ดูแลดาเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริ ง
ควำมรับผิดชอบของผู้บริหำรและผู้มีหน้ ำที่ในกำรกำกับดูแลต่ องบกำรเงิน
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบ้ ริ หารพิจารณาว่าจาเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทางบการเงินที่ปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงิน ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ในการดาเนินงานต่อเนื่อง เปิ ดเผย
เรื่ องที่ เกี่ ยวกับการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชี สาหรั บการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง
เว้นแต่ผบู ้ ริ หารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริ ษทั หรื อหยุดดาเนินงานหรื อไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลมีหน้าที่ในการกากับดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั

4

ควำมรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง
ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบ
บัญ ชี ซ่ ึ งรวมความเห็ นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่ อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่ อมั่นในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการ
รับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี จะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ น
สาระสาคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาคัญเมื่อ
คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใ จ
ทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
• ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิด
จากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น
และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยง
ที่ไม่พบข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญซึ่ งเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่ เกิ ดจาก
ข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการ
แสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ทาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม
กับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิผลของการควบคุมภายในของ
กลุ่มบริ ษทั
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี ที่ผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและ
การเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทาขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร
• สรุ ป เกี่ ยวกับ ความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์ การบัญ ชี สาหรั บ การด าเนิ น งานต่อ เนื่ องของผูบ้ ริ ห ารและจาก
หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที่อาจ
เป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมี นัยสาคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ในการดาเนิ นงานต่อเนื่ องหรื อไม่ ถ้า
ข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า
โดยให้ขอ้ สังเกตถึงการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรื อถ้าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็น
ของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กบั หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงาน
ของผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั ต้อง
หยุดการดาเนินงานต่อเนื่อง
• ประเมินการนาเสนอ โครงสร้างและเนื้ อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดง
รายการและเหตุการณ์ในรู ปแบบที่ทาให้มีการนาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่

5

• ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มบริ ษทั หรื อ
ของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริ ษทั เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกาหนด
แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิ บตั ิ งานตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ั บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อ
ความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลในเรื่ องต่าง ๆ ที่สาคัญ ซึ่ งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสาคัญที่ พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่ องที่ มี นัยสาคัญในระบบการควบคุม
ภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คารับรองแก่ผมู ้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็ น
อิสระและได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ท้งั หมด ตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่ งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผล
ที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ขา้ พเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ขา้ พเจ้า
ขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื่ องที่สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่ องต่างๆ ที่มีนยั สาคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงิน
ในงวดปั จจุบนั และกาหนดเป็ นเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่ องเหล่านี้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีเว้นแต่
กฎหมายหรื อข้อบังคับ ไม่ให้ เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ ยวกับ เรื่ องดังกล่าว หรื อในสถานการณ์ ที่ ยากที่ จะเกิ ดขึ้น ข้าพเจ้า
พิ จ ารณาว่ า ไม่ ค วรสื่ อ สารเรื่ อ งดัง กล่ าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท าดังกล่ าวสามารถคาดการณ์ ไ ด้อ ย่าง
สมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสี ยสาธารณะจากการสื่ อสารดังกล่าว

(นางสาวรุ ้งตวัน บุญศักดิ์เฉลิม)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 6031
บริ ษทั บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี่ จากัด
กรุ งเทพมหานคร
26 กุมภาพันธ์ 2563

6

บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2562
บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2562

2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

สิ นทรั พย์
สินทรั พย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

6

105,291,453

90,983,998

95,027,413

78,464,195

เงินลงทุนชัวคราว

7

60,678,105

140,313,022

60,678,105

140,313,022

5,8

218,180,806

846,742,799

549,359,699

1,111,467,363

ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน - กิจการอืน

8

355,360,997

425,071,755

206,508,961

276,038,621

ลูกหนีตามสัญญาซื อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

9

1,475,897

-

เงินให้กยู้ มื ระยะสันและดอกเบียค้างรับแก่บุคคลและกิจการทีเกียวข้องกัน

5

1,962,532

1,658,204

23,862,532

24,658,204

สิ นค้าคงเหลือ

10

977,333,396

1,065,331,070

792,708,954

878,993,801

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นค้า - กิจการทีเกียวข้องกัน

5

8,313,804

113,932,146

8,313,804

113,932,146

1,293,958

146,419

1,293,958

146,419

28,416

2,876,723

1,729,919,364

2,687,056,136

1,739,229,323

2,626,861,932

ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน - กิจการทีเกียวข้องกัน

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นค้า - กิจการอืน
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน
รวมสิ นทรั พย์ หมุนเวียน

1,475,897

-

-

2,848,161

สินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินทีมีภาระคําประกัน

11

151,460,074

156,978,016

150,435,774

155,953,716

เงินลงทุนเผือขาย

12

3,824,280

5,523,960

3,824,280

5,523,960

เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

13

363,066,689

219,782,726

318,000,000

270,000,000

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

14

-

-

24,980,807

24,980,807

อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน

15

-

-

32,517,403

35,054,591

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์

16

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน

25

1,115,427,616

1,000,053,201

1,021,834,738

923,664,097

12,168,088

12,547,322

12,168,088

12,547,322

-

27,761,280

-

27,761,280

22,732,696

15,331,826

14,607,590

13,612,593

รวมสิ นทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน

1,668,679,443

1,437,978,331

1,578,368,680

1,469,098,366

รวมสิ นทรั พย์

3,398,598,807

4,125,034,467

3,317,598,003

4,095,960,298

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

7

บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2562
บาท
หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2562
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

หนีสินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีสินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสันจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน - กิจการทีเกียวข้องกัน

17
5, 18

1,119,312,568

2,001,575,616

1,115,667,618

1,997,043,219

2,324,177

62,918,854

2,732,680

49,071,763

113,924,074

171,046,748

94,521,628

147,097,314

เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน - กิจการอืน

18

เงินกูย้ มื ระยะสันจากบุคคลทีเกียวข้องกัน

5

-

25,000,000

-

-

เจ้าหนีตามสัญญาซื อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

9

-

1,773,583

-

1,773,583

เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินส่ วนทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี

19

14,821,613

14,224,250

14,821,613

14,224,250

หนีสิ นตามสัญญาเช่าทางการเงินส่ วนทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี

20

17,099,589

5,481,244

16,438,163

5,159,331

1,267,482,021

2,282,020,295

1,244,181,702

2,214,369,460

19

11,201,182

26,030,547

11,201,182

26,030,547

- สุ ทธิจากส่ วนทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี

20

30,111,854

11,895,829

29,070,294

10,926,166

หนีสิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

25

16,158,402

3,517,747

8,794,655

ประมาณการหนีสิ นสําหรับผลประโยชน์พนักงาน

21

14,810,228

11,115,852

12,638,467

8,993,701

72,281,666

52,559,975

61,704,598

45,950,414

1,339,763,687

2,334,580,270

1,305,886,300

2,260,319,874

549,973,800

549,973,800

549,973,800

549,973,800

- 480,096,277 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท

480,096,277

480,096,277

480,096,277

480,096,277

ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญ

297,745,124

297,745,124

297,745,124

297,745,124

55,000,000

55,000,000

55,000,000

55,000,000

- ยังไม่ได้จดั สรร

965,383,464

818,758,698

944,986,159

886,241,336

องค์ประกอบอืนของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น

261,490,870

128,780,414

233,884,143

116,557,687

2,059,715,735

1,780,380,513

2,011,711,703

1,835,640,424

(880,615)

10,073,684

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

2,058,835,120

1,790,454,197

2,011,711,703

1,835,640,424

รวมหนีสินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

3,398,598,807

4,125,034,467

3,317,598,003

4,095,960,298

รวมหนีสินหมุนเวียน
หนีสินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุ ทธิจากส่ วนทีถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึงปี
หนีสิ นตามสัญญาเช่าทางการเงิน

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน
รวมหนีสิ น

-

ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ ้น - หุ ้นสามัญ มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท
ทุนจดทะเบียน
- 549,973,800 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท
ทุนทีออกและชําระเต็มมูลค่าแล้ว

กําไรสะสม
- จัดสรรเป็ นสํารองตามกฎหมาย

22

ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนของส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

14

-

-

8

บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562

บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

รายได้

2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561

2562

2561

5, 28

รายได้จากการขายและการให้บริ การ

5,386,944,503

6,275,620,104

5,219,163,993

6,168,878,976

7,228,565

29,392,588

7,228,565

29,392,588

41,573,012
5,435,746,080

39,992,667
6,345,005,359

48,016,422
5,274,408,980

45,158,620
6,243,430,184

5,174,138,930

6,194,738,756

5,026,300,054

6,118,432,691

ค่าใช้จ่ายในการขาย

86,696,654

79,983,735

71,693,965

65,335,973

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

64,573,501

96,423,458

56,213,626

86,536,517

ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร

19,791,991

20,432,287

13,086,942

14,006,282

35,307,807
5,380,508,883

45,834,950
6,437,413,186

32,583,971
5,199,878,558

43,640,549
6,327,952,012

55,237,197

(92,407,827)

74,530,422

(84,521,828)

94,889,994

(5,980,727)

150,127,191

(98,388,554)

74,530,422

(84,521,828)

(15,785,599)

12,069,292

(15,785,599)

12,069,292

134,341,592

(86,319,262)

58,744,823

(72,452,536)

กําไรจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
รายได้อืน
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย

5, 24

ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริ การ

ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่ าใช้ จ่าย
กําไรก่ อนส่ วนแบ่ งกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมและภาษีเงินได้
ส่ วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

13

กําไร (ขาดทุน) ก่ อนภาษีเงินได้
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้

25

กําไร (ขาดทุน) สํ าหรั บปี

-

-

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอืน - สุทธิจากภาษี
รายการทีอาจถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ขาดทุนจากการเปลียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือขาย

12

(1,699,680)

(2,549,520)

(1,699,680)

(2,549,520)

ภาษีเงินได้ของกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอืนสําหรับรายการทีอาจถูกจัดประเภทใหม่

25

339,936

509,904

339,936

509,904

(1,359,744)

(2,039,616)

(1,359,744)

(2,039,616)

รวมรายการทีอาจถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
รายการทีจะไม่ ถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาทีดิน

16

167,587,750

กําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย

21

934,906

3,648,887

-

3,820,845

ส่ วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอืนในบริ ษทั ร่ วม

13

393,969

-

-

-

ภาษีเงินได้ของกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอืนสําหรับรายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่

16, 25

-

148,357,750

-

(33,517,550)

(764,169)

(29,671,550)

(764,169)

รวมรายการทีจะไม่ ถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง

135,399,075

2,884,718

118,686,200

3,056,676

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอืนสําหรับปี

134,039,331

845,102

117,326,456

1,017,060

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสํ าหรั บปี

268,380,923

(85,474,160)

176,071,279

(71,435,476)

145,763,344

(86,175,855)

58,744,823

(72,452,536)

(11,421,752)
134,341,592

(143,407)
(86,319,262)

58,744,823

(72,452,536)

- ส่ วนทีเป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ใหญ่

279,335,222

(85,330,753)

176,071,279

(71,435,476)

- ส่ วนทีเป็ นของส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม

(10,954,299)
268,380,923

(143,407)
(85,474,160)

176,071,279

(71,435,476)

0.30

(0.18)

0.12

(0.15)

การแบ่ งปันกําไร (ขาดทุน) สํ าหรั บปี
- ส่ วนทีเป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ใหญ่
- ส่ วนทีเป็ นของส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม

14

การแบ่ งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสํ าหรั บปี

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

27

9

บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2561

ทุนทีออก
และชําระเต็ม
มูลค่าแล้ว
480,096,277

กําไรสะสม
ส่ วนเกินมูลค่า จัดสรรเพือสํารอง
หุน้ สามัญ
ตามกฎหมาย ยังไม่ได้จดั สรร
297,745,124

55,000,000

959,661,148

บาท
งบการเงินรวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่
องค์ประกอบอืนของส่วนของผูถ้ ือหุน้
ส่ วนเกินทุน
การปรับมูลค่า ส่วนเกินทุนจากการ
รวม
ส่ วนเกินทุน จากการรวมธุรกิจ ยุติธรรมของ
องค์ประกอบ
เปลียนแปลง
จากการตีราคา ภายใต้การควบคุม เงินลงทุนใน
อืนของส่วน
ส่วนได้เสีย
ทีดิน
เดียวกัน
หลักทรัพย์เผือขาย ในบริ ษทั ย่อย
ของผูถ้ ือหุน้
123,024,258

12,038,972

(1,019,808)

(3,223,392)

130,820,030

รวมส่วนของ
ผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั ใหญ่
1,923,322,579

ส่วนได้เสียที
ไม่มีอาํ นาจ
ควบคุม

รวม
ส่วนของผูถ้ ือหุน้

10,217,091

1,933,539,670

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
เงินปั นผลจ่าย

-

-

-

(57,611,313)

-

-

-

-

-

(57,611,313)

-

(57,611,313)

-

-

-

(57,611,313)

-

-

-

-

-

(57,611,313)

-

(57,611,313)

ขาดทุนสําหรับปี

-

-

-

(86,175,855)

-

-

-

-

-

(86,175,855)

(143,407)

(86,319,262)

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน
รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสํ าหรั บปี

-

-

-

2,884,718
(83,291,137)

-

-

(2,039,616)
(2,039,616)

845,102
(85,330,753)

(143,407)

845,102
(85,474,160)

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2561

480,096,277

128,780,414

1,780,380,513

10,073,684

1,790,454,197

-

-

145,763,344

(11,421,752)

134,341,592

-

132,710,456
132,710,456

133,571,878
279,335,222

467,453
(10,954,299)

134,039,331
268,380,923

261,490,870

2,059,715,735

(880,615)

2,058,835,120

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น

26

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี

297,745,124

55,000,000

818,758,698

123,024,258

12,038,972

(2,039,616)
(2,039,616)
(3,059,424)

(3,223,392)

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี
กําไรสําหรับปี

-

-

-

145,763,344

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน
รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสํ าหรั บปี

-

-

-

861,422
146,624,766

134,070,200
134,070,200

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2562

480,096,277

965,383,464

257,094,458

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

297,745,124

55,000,000

-

12,038,972

(1,359,744)
(1,359,744)
(4,419,168)

(3,223,392)

10

บริษทั เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
องค์ประกอบอืนของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
กําไรสะสม

ทุนทีออก
หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2561

และชําระเต็ม

ส่ วนเกินมูลค่า

จัดสรรเพือสํารอง

มูลค่าแล้ว

หุ น้ สามัญ

ตามกฎหมาย

480,096,277

297,745,124

55,000,000

การปรับมูลค่ายุติธรรม

ยังไม่ได้จดั สรร
1,013,248,509

ส่ วนเกินทุน

ของเงินลงทุนใน

รวมองค์ประกอบอืน

รวม

จากการตีราคาทีดิน

หลักทรัพย์เผือขาย

ของส่ วนของผูถ้ ือหุน้

ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้

119,617,111

(1,019,808)

118,597,303

1,964,687,213

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่ วนของผู้ถือหุ้น
เงินปันผลจ่าย

-

-

-

(57,611,313)

-

-

-

(57,611,313)

-

-

-

(57,611,313)

-

-

-

(57,611,313)

ขาดทุนสําหรับปี

-

-

-

(72,452,536)

-

-

-

(72,452,536)

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอืน

-

-

-

3,056,676

-

(2,039,616)

(2,039,616)

1,017,060

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสํ าหรับปี

-

-

-

(69,395,860)

-

(2,039,616)

(2,039,616)

(71,435,476)

(3,059,424)

116,557,687

1,835,640,424

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่ วนของผู้ถือหุ้น

26

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2561

480,096,277

297,745,124

55,000,000

กําไรสําหรับปี

-

-

-

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอืน

-

-

-

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสํ าหรับปี

-

-

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

480,096,277

297,745,124

55,000,000

886,241,336
58,744,823
-

119,617,111
-

-

-

58,744,823

118,686,200

(1,359,744)

117,326,456

117,326,456

58,744,823

118,686,200

(1,359,744)

117,326,456

176,071,279

944,986,159

238,303,311

(4,419,168)

233,884,143

2,011,711,703

11

บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
บาท
งบการเงินรวม
2562

2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับปรุง

150,127,191

(98,388,554)

74,530,422

(84,521,828)

ค่าเสื อมราคาและค่าตัดจําหน่าย

105,438,407

99,091,331

101,924,605

96,292,900

หนี สงสัยจะสู ญ (กลับรายการ)

(2,440,158)

(963,022)

(2,598,048)

(963,022)

(30,295,669)

35,195,637

(31,926,004)

35,214,941

(32,157)

(20,682)

(32,157)

(20,682)

กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนชัวคราว
กําไรทียังไม่เกิดขึนจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์

(1,694,175)
(1,723,670)

(584,851)
(539,925)

(1,694,175)
(1,723,670)

(584,851)
(539,925)

และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

1,017,565

2,374,680

1,017,564

2,511,899

743,028

5,556,515

743,028

5,556,515

1,444,000
(94,889,994)

25,773,673
5,980,727

1,444,000
-

25,773,673
-

ประมาณการหนีสิ นสําหรับผลประโยชน์พนักงาน

4,327,049

577,029

3,410,648

477,763

ดอกเบียรับ

(1,427,108)

(1,620,778)

(1,303,950)

(1,460,188)

ต้นทุนทางการเงิน
กําไรจากกิจกรรมดําเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพย์ และ

35,307,807

45,834,950

32,583,971

43,640,549

165,902,116

118,266,730

176,376,234

121,377,744

628,500,550

(724,033,939)

562,046,221

(941,069,707)

75,649,971

(7,425,116)

75,626,762

15,504,903

2,168,351

199,669

2,168,351

199,669

สิ นค้าคงเหลือ

118,293,343

130,690,393

118,210,851

215,692,795

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นค้า

104,470,803

377,793,523

104,470,803

377,793,523

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน

2,848,306

(2,637,001)

2,848,162

(2,634,440)

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
หนีสิ นดําเนินงานเพิมขึน (ลดลง)

(7,400,871)

(5,248,916)

(994,997)

(4,498,856)

เจ้าหนี การค้าและเจ้าหนี อืน - กิจการทีเกียวข้องกัน

(60,594,677)

(843,413)

(46,339,083)

45,247,245

เจ้าหนี การค้าและเจ้าหนี อืน - กิจการอืน

(55,558,249)

(612,219,316)

(51,011,260)

(541,937,725)

(1,773,583)

1,478,591

(1,773,583)

1,478,591

เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
เงินสดรับ (จ่ าย) จากการดําเนินงาน

972,506,060

(783,000)
(724,761,795)

941,628,461

(327,000)
(713,173,258)

จ่ายดอกเบีย

(34,374,107)

(43,429,175)

(31,810,356)

(41,296,409)

จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน

(8,561,277)
929,570,676

(16,568,097)
(784,759,067)

(8,561,278)
901,256,827

(16,568,097)
(771,037,764)

ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
กําไรทียังไม่เกิดขึนจากการเปลียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนชัวคราว

ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายเงินมัดจํา
ขาดทุนจากการด้อยค่าทีดิน อาคารและอุปกรณ์
ส่ วนแบ่ง (กําไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

หนีสิ นดําเนินงาน
สิ นทรัพย์ ดาํ เนินงานลดลง (เพิมขึน)
ลูกหนี การค้าและลูกหนีอืน - กิจการทีเกียวข้องกัน
ลูกหนี การค้าและลูกหนีอืน - กิจการอืน
ลูกหนี ตามสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

เจ้าหนี ตามสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี
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บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
บาท
งบการเงินรวม
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากสถาบันการเงินทีมีภาระคําประกันลดลง (เพิมขึน)

5,517,942

(1,374,646)

5,517,942

(1,374,646)

เงินให้กยู้ ืมระยะสันแก่บุคคลและกิจการทีเกียวข้องกันลดลง (เพิมขึน)

(304,328)

507,343

(204,328)

507,343

เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนชัวคราว

3,430,661,249

1,634,924,252

3,430,661,249

1,634,924,252

เงินสดจ่ายซือเงินลงทุนชัวคราว

(3,349,300,000)

(1,684,599,850)

(3,349,300,000)

(1,684,599,850)

เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

-

(1,056,350)

-

-

เงินสดรับจากการจําหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซือเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

42,984,558

16,783,845

42,984,558

16,546,729

(48,000,000)

-

(48,000,000)

-

เงินสดจ่ายเพือซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์

(53,408,269)

(99,716,669)

(50,373,505)

(99,211,003)

(4,125,410)

(30,406,451)

(4,125,410)

(30,406,451)

(909,133)

(1,056,350)

เงินสดจ่ายเงินมัดจําค่าเครื องจักร
เงินสดจ่ายเพือซือสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
รับดอกเบีย

(909,133)

-

1,371,879
24,488,488

1,664,082
(163,274,444)

2,248,721
28,500,094

1,503,492
(163,166,484)

(884,236,588)

993,000,479

(883,349,141)

988,468,082

(25,000,000)

11,000,000

จ่ายชําระหนี สิ นตามสัญญาเช่าทางการเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

(16,255,003)

(4,888,294)

-

42,586,000

จ่ายชําระคืนเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

(14,232,002)

(2,331,204)

(14,232,002)

(2,331,204)

เงินสดสุ ทธิได้มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน

(28,116)
(939,751,709)

(57,587,310)
981,779,671

(28,116)
(913,193,703)

(57,587,310)
966,865,035

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึนสุ ทธิ

14,307,455

33,746,160

16,563,218

32,660,787

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ นปี

90,983,998
105,291,453

57,237,838
90,983,998

78,464,195
95,027,413

45,803,408
78,464,195

0

0

(0)

(0)

43,974,558

18,311,215

42,984,558

16,500,000

เงินสดสุ ทธิได้มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสันจากสถาบันการเงินเพิมขึน (ลดลง)
เงินกูย้ ืมระยะสันจากบุคคลทีเกียวข้องกันเพิมขึน (ลดลง)

เงินปั นผลจ่าย

-

-

(15,584,444)

(4,270,533)

-

42,586,000

ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิมเติม
รายการทีมิใช่ เงินสด
ซื อทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ตามสัญญาเช่าทางการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี
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บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี
งบการเงินนีได้รับอนุมตั ิให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการบริ ษทั เมือวันที 26 กุมภาพันธ์ 2563
1.

ข้ อมูลทัวไป

บริ ษทั เอเซี ย เมทัล จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ได้จดทะเบียนเข้าเป็ นบริ ษ ทั ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยในปี 2547 บริ ษทั มี
ทีอยูต่ ามทีได้จดทะเบียนไว้ เลขที 55, 55/1 หมู่ 2 ซอยวัดหนามแดง ถนนศรี นคริ นทร์ ตําบลบางแก้ว อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
10540 ประเทศไทย และมีโรงงานสาขา ตังอยู่เลขที 90/1 หมู่ที 10 ถนน 331 ตําบลสระสี เหลียม อําเภอพนัสนิ คม จังหวัดชลบุรี 20140
ประเทศไทย
บริ ษ ทั ดําเนิ นธุ รกิ จหลักในธุรกิจผลิต และจําหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กแปรรู ป และมีบริ ษทั ย่อย 2 แห่ ง ดําเนิ นธุรกิ จผลิตและรับจ้างผลิ ต
เหล็กแปรรู ป 1 แห่ ง และอีก 1 แห่ง ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กแปรรู ป
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยทังหมดดําเนินงานในประเทศไทย
2.

เกณฑ์ การจัดทํางบการเงิน

2.1 งบการเงิ น นํา เสนอเพื อวัต ถุ ป ระสงค์ข องการรายงานเพื อใช้ใ นประเทศ และจัด ทําเป็ นภาษาไทย งบการเงิ น ฉบับ
ภาษาอังกฤษได้จดั ทําขึนเพือความสะดวกของผูอ้ ่านงบการเงินทีไม่คนุ้ เคยกับภาษาไทย
งบการเงินนี จัดทําขึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิ บตั ิ ท างการบัญชี ทีประกาศใช้โดยสภาวิชาชี พบัญชี
กฎระเบียบ และประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทีเกียวข้อง
งบการเงินนีจัดทําและแสดงหน่ วยเงินตราเป็ นเงินบาท ซึ งเป็ นสกุลเงินทีใช้ในการดําเนิ นงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ข้อมูลทางการ
เงินทังหมดมีการปั ดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพือให้ แ สดงเป็ นหลักพัน บาทหรื อ หลัก ล้า นบาท ยกเว้น ที ระบุ ไว้เ ป็ น
อย่างอืน
งบการเงินนีได้จดั ทําขึนโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้นทีกล่าวไว้เป็ นอย่างอืนในนโยบายการบัญชี
2.2

เกณฑ์การจัดทํางบการเงินรวม

ก)

งบการเงิน รวมนี ได้จ ัด ทําขึ นโดยรวมงบการเงิน ของบริ ษ ัท เอเซี ย เมทัล จํากัด (มหาชน) และบริ ษ ัท ย่อย ณ วันที 31
ธันวาคม 2562 และ 2561 ดังนี

ชือบริ ษทั

ลักษณะธุรกิจ

บริ ษทั เอส ที ซี สตีล จํากัด
ผลิตและรับจ้างผลิตเหล็กแปรรู ป
บริ ษทั แกรนด์ เอเซีย สตีล โพรเซสซิง ผลิตและจําหน่ายเหล็กแปรรู ป
เซ็นเตอร์ จํากัด

พันบาท
ทุนชําระแล้ว
2562
2561
20,000
10,000

20,000
10,000

สัดส่วนการถือหุ้นทางตรงและ
ทางอ้อมของบริ ษทั (ร้อยละ)
2562
2561
100.00
50.00

100.00
50.00
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บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
ข)

บริ ษ ัท จะถื อ ว่ ามี การควบคุม กิ จ การที เข้าไปลงทุ น หรื อ บริ ษ ัท ย่อ ยได้ หากบริ ษ ัท มี สิ ท ธิ ไ ด้รับ หรื อ มี ส่ ว นได้เสี ย ใน
ผลตอบแทนของกิจการทีเข้าไปลงทุน และสามารถใช้อาํ นาจในการสังการกิจกรรมทีส่ งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อ
จํานวนเงินผลตอบแทนนันได้

ค)

บริ ษทั นํางบการเงินของบริ ษทั ย่อยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมตังแต่วนั ทีบริ ษทั มีอาํ นาจในการควบคุมบริ ษทั ย่อย
จนถึงวันทีบริ ษทั สิ นสุ ดการควบคุมบริ ษทั ย่อยนัน

ง)

งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้จดั ทําขึนโดยใช้นโยบายการบัญชีทีสําคัญเช่นเดียวกันกับของบริ ษทั

จ)

ยอดคงค้างระหว่างบริ ษ ทั และบริ ษทั ย่อย รายการค้าระหว่างกันทีมีสาระสําคัญของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ราคาตามบัญชี
ของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในงบการเงินของบริ ษทั กับส่วนของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ย่อยได้ตดั ออกจากงบการเงินรวมแล้ว

ฉ)

ส่วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุมคือ จํานวนกําไรหรื อขาดทุนและสิ นทรัพย์สุทธิ ของบริ ษทั ย่อยส่ วนทีไม่ได้
เป็ นของบริ ษทั ซึงแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในส่วนของกําไรหรื อขาดทุนรวมและส่วนของผูถ้ ือหุ้นในงบแสดงฐานะ
การเงินรวม

2.3

บริ ษทั จัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมตามวิธีราคาทุน

3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

ก.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเริมมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน

ในระหว่างปี บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
ปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 256 ) และฉบับ ใหม่จาํ นวนหลายฉบับ ซึ งมีผลบังคับใช้สําหรั บงบการเงินทีมี รอบระยะเวลาบัญชี ทีเริ มใน
หรื อหลังวันที 1 มกราคม 256 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีขึนเพือให้มี
เนื อหาเท่าเที ยมกับ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการอธิ บ ายให้ชัด เจนเกียววิธีปฏิ บ ัติ
ทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ินี
ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
ใหม่ซึงได้มีการเปลียนแปลงหลักการสําคัญ สามารถสรุ ปได้ดงั นี
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที เรือง รายได้ จากสัญญาทีทํากับลูกค้ า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานบัญชีทีเกียวข้องต่อไปนี
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 11 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 18 (ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 31 (ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 13
(ปรับปรุ ง 2560)

เรื อง สัญญาก่อสร้าง
เรื อง รายได้
เรื อง รายได้ - รายการแลกเปลียนเกียวกับบริ การโฆษณา
เรื อง โปรแกรมสิ ทธิพเิ ศษแก่ลูกค้า

15

บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 15
(ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 18
(ปรับปรุ ง 2560)

เรื อง สัญญาสําหรับการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์
เรื อง การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า

กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 15 กับสัญญาทีทํากับลูกค้าทุกสัญญา ยกเว้นสัญญาทีอยู่ในขอบเขตของ
มาตรฐานการบัญชีฉ บับอืน มาตรฐานฉบับนี ได้กาํ หนดหลักการ 5 ขันตอนสําหรับการรับรู ้รายได้ทีเกิ ดขึนจากสัญญาทีทํากับ
ลูกค้า โดยกิ จการจะรับรู ้รายได้ในจํานวนเงินทีสะท้อนถึงสิ งตอบแทนทีกิจการคาดว่าจะมี สิทธิ ได้รับจากการแลกเปลียนสิ นค้า
หรื อบริ การทีได้ส่งมอบให้ แก่ ลูกค้า และกําหนดให้กิจการต้องใช้ดุ ลยพินิ จและพิจารณาข้อเท็จ จริ งและเหตุการณ์ ทีเกียวข้อง
ทังหมดในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละขันตอน
มาตรฐานฉบับนีไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
ข.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจะมีผลบังคับใช้ สําหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบัญ ชี ทีเริมในหรื อหลังวัน ที
1 มกราคม 2563

สภาวิชาชี พบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ ซึงจะ
มีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบัญชีทีเริ มในหรื อหลังวันที 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับใหม่ดงั กล่าวได้มีการเปลียนแปลงหลักการสําคัญซึง สามารถสรุ ปได้ดงั นี
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จํานวน 5 ฉบับ
ได้แก่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 7
ฉบับที 9
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที 32
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 16
ฉบับที 19

การเปิ ดเผยข้อมูลเครื องมือทางการเงิน
เครื องมือทางการเงิน
การแสดงรายการเครื องมือทางการเงิน
การป้องกันความเสี ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
การชําระหนีสิ นทางการเงินด้วยตราสารทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กําหนดหลักการเกียวกับ การจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครื องมื อทาง
การเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อราคาทุนตัดจําหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสด
ตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกียวกับวิธีการคํานวณการด้อยค่าของเครื องมือทางการเงินโดย
ใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน และหลักการเกียวกับการบัญชีป้องกันความเสี ยง รวมถึงการแสดงรายการ
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และการเปิ ดเผยข้อมู ลเครื องมือทางการเงิน และเมือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี มีผลบังคับ ใช้ จะทําให้ มาตรฐาน
การบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีบางฉบับทีมีผลบังคับใช้อยู่ในปั จจุบนั ถูกยกเลิกไป
ปัจจุบนั ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยอยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบทีอาจมีต่องบการเงินหากนํามาตรฐานกลุ่มดังกล่าว
มาถือปฏิบตั ิ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 16 เรื อง สัญญาเช่ า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 17 เรื อง สัญญาเช่า และการตีความมาตรฐานบัญชี
ทีเกียวข้อง มาตรฐานฉบับนี ได้กาํ หนดหลักการของการรับรู้รายการ การวัดมูลค่า การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลของ
สัญญาเช่า และกําหนดให้ผเู้ ช่ารับรู ้สินทรัพย์และหนี สิ นสําหรับสัญญาเช่าทุกรายการทีมีระยะเวลาในการเช่ ามากกว่า 12 เดือน
เว้นแต่สินทรัพย์อา้ งอิงนันมีมูลค่าตํา
การบัญชี สําหรับผูใ้ ห้เช่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 16 ไม่มีการเปลียนแปลงอย่างมีสาระสําคัญจากมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับ ที 17 ผูใ้ ห้ เช่ ายังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็ นสัญญาเช่ าดําเนิ นงานหรื อสัญญาเช่าการเงิน โดยใช้ห ลักการ
เช่นเดียวกันกับมาตรฐานการบัญชีฉบับที 17
ปัจจุบนั ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยอยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบทีอาจมีต่องบการเงินหากมีการนํามาตรฐานฉบับนี
มาถือปฏิบตั ิ
4.

นโยบายการบัญชีทีสํ าคัญ

เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงินรวม
งบการเงินรวมประกอบด้วย งบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
การรวมธุรกิจ
บริ ษทั บันทึกบัญชีสาํ หรับการรวมธุรกิจตามวิธีซือ ยกเว้นในกรณี ทีเป็ นการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
การควบคุม หมายถึง อํานาจในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของกิจการเพือให้ได้มาซึงประโยชน์จากกิจกรรม
ของกิจการนัน ในการพิจารณาอํานาจในการควบคุม กิจการต้องนําสิ ทธิ ในการออกเสี ยงทีเป็ นไปได้และสามารถใช้สิทธิได้มารวม
ในการพิจารณา วันทีซือกิจการคือวันทีมีการโอนอํานาจในการควบคุมนันไปยังผูซ้ ือ การกําหนดวันทีซือกิจการและการโอนอํานาจ
ควบคุมจากฝ่ ายหนึงไปอีกฝ่ ายหนึงต้องใช้ดุลยพินิจเข้ามาเกียวข้อง
บริ ษทั บันทึ กบัญชี การรวมธุรกิจโดยใช้วิธีการซื อ สิ งตอบแทนทีโอนให้สําหรับการซื อบริ ษ ทั ย่อยต้องวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมของ
สิ นทรั พย์ทีผูซ้ ื อโอนให้และหนี สิ นที ก่ อขึนและส่ วนได้เสี ยในส่ วนของผูถ้ ื อหุ้นที ออกโดยบริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อย รวมถึงมูลค่า
ยุติธรรมของสิ นทรั พย์ หรื อหนี สิ นทีคาดว่าจะต้องจ่ายชําระ ต้นทุนทีเกียวข้องกับการซื อจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมือเกิดขึน และวัด
มูลค่าเริ มแรกของสิ นทรัพย์และหนีสิ นทีได้มาทีระบุได้และหนี สิ นทีอาจจะเกิดขึนในการรวมธุ รกิจด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันทีซื อ
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ในการรวมธุ รกิ จแต่ ละครังบริ ษัท วัดมู ลค่ าของส่ วนได้เสี ยที ไม่ มี อาํ นาจควบคุมในผู ้ถูกซื อด้วยมู ลค่ายุติธรรมหรื อมู ลค่าของ
สิ นทรัพย์สุทธิ ทีระบุได้ของผูถ้ ูกซือตามสัดส่วนของหุ้นทีถือ
ในกรณี ทีมูลค่าสิ งตอบแทนทีโอนให้ และมูลค่าส่วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุมในผูถ้ ูกซือ และมูลค่ายุติธรรม ณ วันซือธุรกิจของ
ส่วนได้เสี ยในส่ วนของผูถ้ ือหุ้นของผูถ้ ูกซื อทีผูซ้ ื อถืออยู่ก่อนการรวมธุ รกิจมากกว่ามูลค่าสุ ทธิ ณ วันทีซื อของสิ นทรัพย์ทีได้มาที
ระบุได้และหนี สิ นทีรับมา บริ ษทั จะรับรู ้เป็ นค่าความนิยม หากมูลค่าสิ งตอบแทนทีโอนให้ และมูลค่าส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจ
ควบคุมในผูถ้ ูกซื อ และมูลค่ายุติธรรม ณ วันซื อธุรกิจของส่ วนได้เสี ยในส่ วนของผูถ้ ือหุ้นของผูถ้ ูกซื อทีผูซ้ ื อถืออยู่ก่อนการรวม
ธุรกิจน้อยกว่ามูลค่าราคายุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิของบริ ษทั ย่อยเนืองจากมีการต่อรองราคาซื อ บริ ษทั จะรับรู ้ส่วนต่างโดยตรง
ไปยังกําไรหรื อขาดทุน
เงินลงทุนในบริ ษัทย่อย
บริ ษทั ย่อยเป็ นกิจการทีอยูภ่ ายใต้การควบคุมของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย การควบคุมเกิดขึนเมือบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเปิ ดรับหรื อมี
สิ ทธิ ในผลตอบแทนผันแปรจากการเกียวข้องกับกิจการนันและมี ความสามารถในการใช้อาํ นาจเหนื อกิจการนันทําให้ เกิดผล
กระทบต่อจํานวนเงินผลตอบแทนของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม นับแต่วนั ทีมี
การควบคุมจนถึงวันทีการควบคุมสิ นสุ ดลง
ผลขาดทุนในบริ ษทั ย่อยจะถูกปันส่วนไปยังส่วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุมแม้ว่าการปันส่วนดังกล่าวจะทําให้ส่วนได้เสียทีไม่มี
อํานาจควบคุมมียอดคงเหลือติดลบก็ตาม
การสูญเสี ยอํานาจควบคุม
เมื อมี การสู ญ เสี ยอํานาจควบคุม บริ ษ ัท ตัดรายการสิ น ทรัพ ย์และหนี สิ น ในบริ ษ ัท ย่อ ย ส่ วนได้เสี ยที ไม่ มี อาํ นาจควบคุ ม และ
ส่วนประกอบอืนในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นทีเกียวข้องกับบริ ษทั ย่อยนัน กําไรหรื อขาดทุนทีเกิดขึนจากการสู ญเสี ยอํานาจควบคุมใน
บริ ษทั ย่อยรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน ส่วนได้เสียในบริ ษทั ย่อยเดิม หากยังคงเหลืออยูใ่ ห้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันทีสู ญเสี ย
อํานาจควบคุม และจัดประเภทเงินลงทุนเป็ นเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยหรื อเป็ นเงินลงทุนเผือขาย ขึนอยูก่ บั ระดับของอิทธิพลที
คงเหลืออยู่
เงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม
บริ ษทั ร่ วมเป็ น กิจ การทีบริ ษทั มีอิท ธิ พลอย่างมีนยั สําคัญ โดยมีอาํ นาจเข้าไปมีส่วนร่ วมในการตัด สิ น ใจเกียวกับ นโยบายทาง
การเงินและการดําเนิ นงานแต่ไม่ถึงระดับทีจะควบคุมนโยบายดังกล่าว
เงินตราต่ างประเทศ
รายการบัญชีทีเป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลียน ณ วันทีเกิดรายการ
สิ นทรัพย์และหนีสิ นทีเป็ นตัวเงินและเป็ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันทีในงบแสดงฐานะการเงิน แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั รา
แลกเปลียน ณ วันนัน กําไรหรื อขาดทุนจากการแปลงค่าจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
18

บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
สิ นทรัพย์และหนีสิ นทีไม่เป็ นตัวเงินซึงเกิดจากรายการบัญชีทีเป็ นเงินตราต่างประเทศและบันทึกตามเกณฑ์ราคาทุนเดิม แปลงค่า
เป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลียน ณ วันทีเกิดรายการ
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ได้แก่ เงินสดในมือ เงินสดระหว่างทาง เช็คระหว่างทาง และเงินฝากธนาคารทุกประเภท และ
เงินฝากประจําและเงิน ลงทุนชัวคราวทีมีวนั ครบกําหนดไม่เกิ น 3 เดือนนับจากวันทีได้มา ยกเว้นเงิน ฝากธนาคารทีติ ดภาระคํา
ประกัน
ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน
ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืนแสดงในราคาตามใบแจ้งหนีหักค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยตังค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญ
จากลูกหนีทีคาดว่าจะเรี ยกเก็บเงินไม่ได้ โดยพิจารณาและวิเคราะห์สถานะของลูกหนีแต่ละรายประกอบ ลูกหนีจะถูกตัดจําหน่าย
บัญชีเมือทราบว่าเป็ นหนีสู ญ
สินค้าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรื อมูลค่าสุทธิทีจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํากว่า ราคาทุนของสิ นค้าคํานวณโดยวิธีถวั เฉลียถ่วง
นําหนัก ราคาทุ น ประกอบด้วยต้น ทุน ในการซื อสิ น ค้าและค่าใช้จ่ายทางตรงที เกี ยวข้องกับ การซื อสิ น ค้า เช่ น ค่าอากรขาเข้า
ค่าขนส่ ง หักด้วยส่ วนลดและเงินทีได้รับคืนจากการซื อ ราคาทุนของสิ นค้าสําเร็ จรู ปและงานระหว่างทําประกอบด้วยค่าวัตถุดิบ
ค่าแรงทางตรง ค่าใช้จ่ายอืนทางตรงและค่าใช้จ่ายในการผลิตซึงปั นส่ วนตามเกณฑ์การดําเนินงานตามปกติ
มูลค่าสุ ทธิ ทีจะได้รับเป็ นการประมาณราคาทีจะขายได้จากการดําเนินธุรกิจปกติหกั ด้วยประมาณการต้นทุนทีจะผลิตให้เสร็จและ
ต้นทุนทีจําเป็ นต้องจ่ายไปเพือให้ขายสิ นค้านันได้
เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริ ษัทย่อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการ บันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุนหักด้วยค่าเผือการด้อยค่า (ถ้ามี)
เงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมแสดงในงบการเงินรวมโดยใช้วธิ ี ส่วนได้เสี ย และแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใช้วิธีราคาทุนหัก
ค่าเผือการด้อยค่า (ถ้ามี)
เงินลงทุนในตราสารหนีและตราสารทุนอืน
ตราสารหนีและตราสารทุนซึ งเป็ นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดซึ งถือไว้เพือค้าจัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์หมุนเวียนและ
แสดงในมูลค่ายุติธรรม กําไรหรื อขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพย์ได้บนั ทึกในกําไรหรื อขาดทุน

19

บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
ตราสารหนีซึงบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ตังใจและสามารถถือจนครบกําหนด จัดประเภทเป็ นเงินลงทุนทีถือจนครบกําหนดและแสดง
ในราคาทุนตัดจําหน่ ายหักด้วยค่าเผือการด้อยค่า ผลต่างระหว่างราคาทุนทีซื อมากับมูลค่าไถ่ถอนของตราสารหนี จะถูกตัดจ่าย
โดยวิธีอตั ราดอกเบียทีแท้จริ งตลอดอายุของตราสารหนี ที เหลือ
ตราสารหนี และตราสารทุนซึ งเป็ นหลักทรั พย์ในความต้องการของตลาด นอกเหนือจากทีถื อไว้เพือค้าหรื อตังใจถื อไว้จ นครบ
กําหนดจัดประเภทเป็ นเงินลงทุนเผือขาย ภายหลังการรับรู ้มูลค่าในครังแรก เงินลงทุนเผือขายแสดงในมูลค่ายุติธรรม และการ
เปลียนแปลงทีไม่ใช่ผลขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกโดยตรงในส่ วนของผูถ้ ือหุ้น ส่วนผลขาดทุนจากการด้อยค่ารับ รู ้ใ นกําไร
หรื อขาดทุน เมือมีการจําหน่ ายเงิน ลงทุน จะรับรู ้ผลกําไรหรื อขาดทุนทีเคยบันทึกในส่ วนของผูถ้ ือหุ้นโดยตรงเข้าในกําไรหรื อ
ขาดทุน ในกรณี ทีเป็ นเงินลงทุนประเภททีมีดอกเบียจะบันทึกดอกเบียในกําไรหรื อขาดทุนโดยวิธีอตั ราดอกเบียทีแท้จริ ง
เงินลงทุนในตราสารทุนซึ งไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดแสดงในราคาทุนหักด้วยค่าเผือการด้อยค่า (ถ้ามี)
มูลค่ายุติธรรมของเครื องมือทางการเงินสําหรั บหลักทรัพย์เพือค้าและหลักทรัพย์เผือขายจะใช้ราคาเสนอซื อ ณ วันทีรายงาน
การจําหน่ ายเงินลงทุน
เมือมีการจําหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจํานวนเงินสุ ทธิทีได้รับและมูลค่าตามบัญชี รวมถึงผลกําไรหรื อขาดทุนจากการตีราคา
หลักทรัพย์ทีเกียวข้องทีเคยบันทึกในส่ วนของผูถ้ ือหุ้นจะถูกบันทึกในกําไรหรื อขาดทุน
ในกรณี ทีบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย จําหน่ายเงินลงทุนทีถืออยูเ่ พียงบางส่วน การคํานวณต้นทุนสําหรับเงินลงทุนทีจําหน่ายไปและเงิน
ลงทุนทียังถืออยูใ่ ช้วิธีถวั เฉลียถ่วงนําหนัก
อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน
บริ ษ ทั บันทึ กมูลค่ าเริ มแรกของอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนในราคาทุนซึ งรวมต้น ทุน การทํารายการ หลังจากนัน บริ ษ ทั จะ
บันทึกอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเสื อมราคาสะสมและค่าเผือการด้อยค่า (ถ้ามี)
ค่าเสื อมราคาของอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนคํานวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้ประโยชน์โดยประมาณ 20 ปี
ค่าเสื อมราคาของอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนจะถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรื อขาดทุน
ไม่มีการคิดค่าเสื อมราคาสําหรับทีดินในส่วนอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
บริ ษทั รับรู ้ผลต่างระหว่างจํานวนเงินทีได้รับสุ ทธิ จากการจําหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนใน
งวดทีตัดรายการอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนออกจากบัญชี
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
ที ดิ น แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมทีขึนอยู่กบั ราคาประเมิ น โดยผูป้ ระเมิน ราคาอิสระ โดยจะมีการประเมินทุกห้าปี สําหรับอาคาร
เครื องจักรและอุปกรณ์ รับรู้เมือเริ มแรกตามราคาทุนหักด้วยค่าเสื อมราคาสะสมและค่าเผือการด้อยค่า (ถ้ามี)
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การเพิมขึนของราคาตามบัญชี ทีเป็ นผลมาจากการตีราคาใหม่ของทีดินจะแสดงเป็ นส่วนเกินทุนจากการตีราคาทีดินแสดงอยูใ่ นส่วน
ของผูถ้ ือหุ้น การลดลงในมูลค่าของทีดินทีเคยมีการตีราคาเพิมจะนําไปหัก ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทีดินได้ไม่เกินจํานวนซึงเคย
ตีราคาเพิมของทีดินชนิดเดียวกัน สําหรับส่วนทีเกินกว่านันจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายทันทีในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
ในกรณี ทีราคาตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนซึงคํานวณจากมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดทีคาดว่าจะเกิดในอนาคต
จากการใช้สินทรัพย์อย่างต่อเนือง หรื อจํานวนทีจะได้รับจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์หักด้วยต้นทุนจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์นัน
แล้วแต่จาํ นวนใดจะสู งกว่า ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืน
ค่าเสื อมราคาคํานวณโดยวิธีเส้นตรง เพือลดราคาตามบัญชี ของสิ นทรัพย์แต่ละชนิด ตามอายุการใช้ประโยชน์โดยประมาณของ
สิ นทรัพย์ดงั ต่อไปนี
อาคารและส่วนปรับปรุ งสิ งปลูกสร้าง
อาคารและส่วนปรับปรุ งสิ งปลูกสร้างบนทีดินเช่า
เครื องจักรและอุปกรณ์โรงงาน
ยานพาหนะ
เครื องตกแต่ง และเครื องใช้สาํ นักงาน

20 ปี
ตามอายุสัญญาเช่า
5, 10 ปี
5 ปี
5 ปี

ไม่มีการคิดค่าเสื อมราคาสําหรับทีดินและงานระหว่างก่อสร้าง
วิธีคิดการค่าเสื อมราคา อายุการใช้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ ได้รับการทบทวนทุกสิ นรอบปี บัญชีและปรับปรุ ง
ตามความเหมาะสม
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนทีบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยซื อมาและมีอายุการใช้ประโยชน์ทราบได้แน่นอนวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักด้วยค่าตัด
จําหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
รายจ่ ายภายหลังการรั บรู้ รายการ
รายจ่ายภายหลังการรับรู ้ รายการจะรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์เมื อก่อให้เกิ ดประโยชน์ เชิ งเศรษฐกิ จในอนาคต โดยรวมเป็ นสิ นทรัพย์ที
สามารถระบุได้ทีเกียวข้องนัน รายจ่ายอืนรวมถึงค่าความนิ ยมและตราผลิตภัณฑ์ทีเกิดขึนภายในรับรู ้ ในกําไรหรื อขาดทุนเมือ
เกิดขึน
ค่ าตัดจําหน่ าย
ค่าตัดจําหน่ายคํานวณจากราคาทุนของสินทรัพย์หรื อมูลค่าอืนทีใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์
ค่ าตัด จําหน่ ายรั บ รู ้ ในกําไรหรื อขาดทุน โดยวิธีเส้น ตรงซึ งโดยส่ วนใหญ่ จ ะสะท้อนรู ป แบบที คาดว่าจะได้รั บ ประโยชน์เชิ ง
เศรษฐกิจในอนาคตจากสิ นทรัพย์นนตามระยะเวลาที
ั
คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนซึ งไม่รวมค่าความนิยม
โดยเริ มตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเมือสิ นทรัพย์นนพร้
ั อมทีจะให้ประโยชน์
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ระยะเวลาทีคาดว่าจะได้รับประโยชน์แสดงได้ดงั นี
ค่าลิขสิ ทธิซอฟต์แวร์

3 - 10 ปี

บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยไม่ได้คิดค่าตัดจําหน่ายสําหรับสิ นทรัพย์ทีอยูร่ ะหว่างการพัฒนา
วิธีการตัดจําหน่าย ระยะเวลาทีคาดว่าจะได้รับประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือได้รับการทบทวนทุกสิ นรอบปี บัญชีและปรับปรุ งตาม
ความเหมาะสม
การด้อยค่าของสินทรัพย์
ยอดสิ นทรั พย์คงเหลือตามบัญชี ของบริ ษทั ได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที ในงบแสดงฐานะการเงินว่า มีข ้อบ่งชี เรื องการด้อยค่า
หรื อไม่ ในกรณีทีมีขอ้ บ่งชีจะทําการประมาณมูลค่าสิ นทรัพย์ทีคาดว่าจะได้รับคืน
การรับรู ้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมือมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ หรื อมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสิ นทรัพย์ทีก่อให้เกิดเงินสดสู งกว่า
มูลค่าทีจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
การคํานวณมูลค่ าทีคาดว่ าจะได้ รับคืน
มูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์อนื หมายถึงราคาขายสุ ทธิ ของสิ นทรัพย์ หรื อมูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์แล้วแต่มูลค่าใด
จะสู งกว่าในการประเมิ นมูลค่าจากการใช้ของสิ น ทรัพย์จะประมาณจากกระแสเงินสดที จะได้รั บในอนาคตจะคิดลดเป็ นมูลค่า
ปัจจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดก่อนคํานึงภาษีเงินได้เพือให้สะท้อนมูลค่าทีอาจประเมินได้ในตลาดปั จจุบนั ซึงแปรไปตามเวลาและความ
เสี ยงที มีต่อสิ นทรั พย์ สําหรั บสิ นทรัพย์ทีไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสิ นทรัพย์อืนให้พิจารณามูลค่าทีคาดว่าจะ
ได้รับคืนให้สอดคล้องกับหน่วยสิ นทรัพย์ทีก่อให้เกิดเงินสดทีสิ นทรัพย์นนมี
ั ความเกียวข้องด้วย
การกลับรายการด้อยค่า
บริ ษทั จะกลับรายการบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าเพียงเพือให้มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่า
เสื อมราคาหรื อค่าตัดจําหน่าย เสมือนหนึงไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน
เจ้าหนีการค้าและเจ้ าหนีอืน
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืนแสดงในราคาทุน
ผลประโยชน์ ของพนักงาน
ผลประโยชน์ ระยะสันของพนักงาน
บริ ษทั รับรู ้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่าใช้จ่ายเมือเกิดรายการ
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ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
บริ ษทั และพนักงานได้ร่วมกันจัดตังกองทุนสํารองเลียงชีพ ซึงประกอบด้วยเงินทีพนักงานจ่ายสะสมและเงินทีบริ ษทั จ่ายสมทบให้
เป็ นรายเดื อน สิ น ทรั พย์ของกองทุนสํารองเลียงชี พได้แยกออกจากสิ น ทรัพย์ของบริ ษทั เงิน ทีบริ ษ ทั จ่ายสมทบกองทุน สํารอง
เลียงชีพบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในปี ทีเกิดรายการ
โครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงาน
บริ ษทั มี ภาระสําหรั บเงินชดเชยทีต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน และตามโครงการผลตอบแทน
พนักงานอืนๆ ซึงบริ ษทั ถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสําหรับพนักงาน
บริ ษทั คํานวณหนีสิ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยทีประมาณการไว้ (Projected Unit Credit
Method) โดยผูเ้ ชียวชาญอิสระได้ทาํ การประเมินหนีสิ นดังกล่าวอย่างสมําเสมอ วิธีคิดลดแต่ละหน่วยทีประมาณการไว้พิจารณาว่า
การบริ การในแต่ละงวดก่อให้เกิดสิ ทธิในการได้รับผลประโยชน์เพิมขึน และวัดมูลค่าแต่ละหน่วยแยกจากกันเพือรวมเป็ นภาระ
ผูกพันงวดสุ ดท้าย ต้นทุนบริ การในอดีตรับรู้ตามวิธีเส้นตรงตลอดช่วงอายุงานเฉลียจนกว่าผลประโยชน์ทีปรับเปลียนนันจะตก
เป็ นสิ ทธิขาดของพนักงาน กิจการต้องรับรู้กาํ ไรขาดทุนจากการลดขนาดโครงการลงและการชําระผลประโยชน์ของโครงการเมือ
มีการลดขนาดโครงการลงและการชําระผลประโยชน์เกิดขึน
ผลกําไรหรื อขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย (Actuarial gains and losses) สําหรับโครงการผลประโยชน์
หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอืนของพนักงานที เกิ ด จากการปรับ ปรุ งและเปลี ยนแปลงข้อสมมุ ติฐานรับ รู้เป็ น
รายการในกําไรขาดทุนเบ็ด เสร็ จอืนในรอบระยะเวลาบัญชี ทีเกิด ขึน หนี สิ น โครงการผลประโยชน์ พนักงานวัด ค่าโดย วิธีคิด
ส่ วนลดมู ลค่ าปั จจุบัน ของประมาณการกระแสเงิน สดในอนาคตโดยใช้อัตราส่ วนลดซึ งใกล้เคี ยงกับ อัตราผลตอบแทนของ
พันธบัตรรัฐบาล
ประมาณการหนีสิน
ประมาณการหนี สิ น จะรั บ รู ้ก็ต่ อเมื อ บริ ษ ัทมี ภาระผูกพัน ในปั จจุบ ัน ตามกฎหมายหรื อตามข้อตกลงที จัด ทําไว้ อัน เป็ นผลสื บ
เนืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซึ งการชําระภาระผูกพันนันมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ วา่ จะส่ งผลให้บริ ษทั ต้องสู ญเสี ยทรัพยากร
ออกไป และสามารถประมาณการจํานวนที ต้องจ่ายได้อย่างน่ าเชื อถื อ ประมาณการหนี สิ น จะไม่รับ รู ้สําหรั บขาดทุ นจากการ
ดําเนินงานในอนาคต
ในกรณี ทีมีภาระผูกพันทีคล้ายคลึงกันหลายรายการ กิจการกําหนดความน่าจะเป็ นทีกิจการจะสู ญเสี ยทรัพยากรเพือจ่ายชําระภาระ
ผูกพันเหล่านัน โดยพิจารณาจากความน่าจะเป็ นโดยรวมของภาระผูกพันทังประเภท แม้ว่าความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ทีกิจการจะ
สู ญเสี ยทรัพยากรเพือชําระภาระผูกพันบางรายการทีจัดอยูใ่ นประเภทเดียวกันจะมีระดับตํา
กิจการจะวัดมูลค่าของจํานวนประมาณการหนีสิ น โดยใช้มูลค่าปั จจุบนั ของรายจ่ายทีคาดว่าจะต้องนํามาจ่ายชําระภาระผูกพัน โดย
ใช้อตั ราก่อนภาษีซึงสะท้อนถึงการประเมินสถานการณ์ตลาดในปัจจุบนั ของมูลค่าของเงินตามเวลาและความเสียงเฉพาะของหนีสิ น
ทีกําลังพิจารณาอยู่ การเพิมขึนของประมาณการหนีสิ นเนืองจากมูลค่าของเงินตามเวลาจะรับรู้เป็ นดอกเบียจ่าย
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สัญญาเช่ าระยะยาว
กรณี ทีบริ ษัทและบริ ษัทย่ อยเป็ นผู้เช่ า
สัญญาเช่าอาคาร และอุปกรณ์ทีความเสี ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่าถือเป็ นสัญญาเช่า
การเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนตามมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทีเช่าหรื อมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิของจํานวน
เงินทีต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะตํากว่า โดยจํานวนเงินทีต้องจ่ายจะปันส่วนระหว่างหนีสิ นและค่าใช้จ่ายทางการเงิน
เพือให้ได้อตั ราดอกเบียคงทีต่อหนีสิ นคงค้างอยู่ ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็ นหนีสิ นระยะยาว
ส่วนดอกเบียจ่ายจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ทีเกิดจากสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื อม
ราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์นนั
สัญ ญาเช่ าสิ น ทรั พย์โดยที ความเสี ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ตกอยู่กับ ผูใ้ ห้ เช่าจะจัด เป็ นสัญ ญาเช่ า
ดําเนินงาน เงินทังหมดทีต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดําเนินงานจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุของ
สัญญาเช่านัน
ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจากการยกเลิ กสัญญาเช่าดําเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เบียปรับทีต้องจ่ายให้แก่ผูใ้ ห้เช่า จะบันทึกเป็ น
ค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีทีการยกเลิกนันเกิดขึน
กรณี ทีบริ ษัทและบริ ษัทย่ อยเป็ นผู้ให้ เช่ า
สิ นทรัพย์ทีให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าดําเนินงานแสดงรวมอยู่ในทีดิ น อาคาร และอุปกรณ์ในงบแสดงฐานะทางการเงิน และตัดค่า
เสื อมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์เช่นเดียวกับสิ นทรัพย์ถาวรทีมีลกั ษณะเหมือนกัน รายได้ค่าเช่ารับรู้โดยวิธี
เส้นตรงตามระยะเวลาการให้เช่า
สัญญาเช่าสิ นทรัพย์โดยทีบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้มีการโอนความเสี ยงและผลประโยชน์ของความเป็ นเจ้าของส่วนใหญ่ไปให้กบั
ผูเ้ ช่าจะจัดเป็ นสัญญาเช่ าการเงิน และสิ นทรัพย์ที ถื อไว้ภายใต้สัญญาเช่ าการเงินจะบันทึกในงบแสดงฐานะการเงินเป็ นลูกหนี
ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
รายได้จากการขายทีบันทึก ณ วันเริ มต้นของสัญญาเช่าการเงินของผูใ้ ห้เช่าใช้ราคายุติธรรมของทรัพย์สินหรื อราคาทีตํากว่าของ
มูลค่าปั จจุบนั ของผลรวมของจํานวนขันตําทีต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแก่ผใู้ ห้เช่าซึงการคํานวณมูลค่าปั จจุบนั นีใช้อตั ราดอกเบียทาง
การค้าทีเหมาะสม ต้นทุนขายของสัญญาเช่าการเงิน บันทึกเป็ นต้นทุน ณ วันทีเริ มสัญญาเช่า โดยใช้ราคาทุนของสินทรัพย์ทีให้เช่า
หรื อใช้ราคาตามบัญชี ถ้าราคาตามบัญชีต่างจากราคาทุนผลต่างระหว่างรายได้จากการขายและต้นทุนขาย บันทึกเป็ นกําไรจากการ
ขายซึ งจะรับรู ้ตามนโยบายการบัญชีทีบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยใช้รับรู้การขายตามปกติ
การวัดมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึ ง ราคาที คาดว่าจะได้รับจากจากการขายสิ นทรั พย์หรื อเป็ นราคาที จะต้องจ่ายเพือโอนหนี สิ นให้ ผูอ้ ืนโดย
รายการดังกล่าวเป็ นรายการทีเกิดขึนในสภาพปกติระหว่างผูซ้ ือและผูข้ าย (ผูร้ ่ วมในตลาด) ณ วันทีวัดมูลค่า บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยใช้
ราคาเสนอซื อขายในตลาดทีมีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี สิ นซึ งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที
เกี ยวข้องกําหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณี ทีไม่มีตลาดที มีสภาพคล่องสําหรั บสิ นทรั พย์หรื อหนี สิ นที มี
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ลักษณะเดี ยวกันหรื อไม่สามารถหาราคาเสนอซื อขายในตลาดทีมีสภาพคล่องได้ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะประมาณมูลค่ายุติธรรม
โดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าทีเหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้ มูลทีสามารถสังเกตได้ทีเกียวข้องกับสิ นทรัพย์
หรื อหนีสิ นทีจะวัดมูลค่ายุติธรรมนันให้มากทีสุ ด
ลําดับชันของมูลค่ายุติธรรมทีใช้วดั มูลค่าและเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนีสิ นในงบการเงินออกเป็ นสามระดับตาม
ประเภทของข้อมูลทีนํามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3

ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซือขายของสิ นทรัพย์หรื อหนีสิ นอย่างเดียวกันในตลาดทีมีสภาพคล่อง
ใช้ขอ้ มูลอืนทีสามารถสังเกตได้ของสิ นทรัพย์หรื อหนีสิ น ไม่ว่าจะเป็ นข้อมูลทางตรงหรื อทางอ้อม
ใช้ขอ้ มูลทีไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกียวกับกระแสเงินในอนาคตทีกิจการประมาณขึน

ทุกวันสิ นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อยจะประเมิน ความจําเป็ นในการโอนรายการระหว่างลําดับ ชันของมูลค่ า
ยุติธรรมสําหรับสิ นทรัพย์และหนีสิ นทีถืออยู่ ณ วันสิ นรอบระยะเวลารายงานทีมีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึนประจํา
การใช้ ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีทสํี าคัญ
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื องทีมี
ความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี ส่งผลกระทบต่อจํานวนเงินทีแสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที
แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลทีเกิดขึนจริ งอาจแตกต่างไปจากจํานวนทีประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการ
ทีสําคัญมีดงั นี
ค่ าเผือหนีสงสั ยจะสูญของลูกหนีการค้ าและลูกหนีอืน
ในการประมาณค่าเผือหนี สงสัยจะสู ญของลูกหนี การค้าและลูกหนี อืน ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุ ลยพินิ จและการประมาณการผล
ขาดทุนทีคาดว่าจะเกิดขึนจากลูกหนี แต่ละราย โดยคํานึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที
เป็ นอยูใ่ นขณะนัน เป็ นต้น
อาคารและอุปกรณ์ และค่ าเสื อมราคา
ในการคํานวณค่าเสื อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องทําการประมาณอายุการใช้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมือเลิก
ใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการใช้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่ หากมีการเปลียนแปลงเกิดขึน
นอกจากนี ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหาก
คาดว่ามูลค่าที คาดว่าจะได้รับคื นตํากว่ามูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรั พย์นัน ในการนี ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุ ลยพินิ จทีเกียวข้องกับ
การคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึงเกียวเนืองกับสิ นทรัพย์นนั
สิ นทรั พย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สําหรับผลแตกต่างชัวคราวทีใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที
ไม่ได้ใช้เมือมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะมีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจะใช้ประโยชน์จากผล
25

บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
แตกต่างชัวคราวและขาดทุนนัน ในการนีฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องประมาณการว่าบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยควรรับรู ้จาํ นวนสิ นทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็ นจํานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจํานวนกําไรทางภาษีทีคาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
การรั บรู้ และการตัดรายการสิ นทรั พย์ และหนีสิ น
ในการพิจารณาการรับรู ้ หรื อการตัดรายการสิ นทรัพย์และหนี สิ น ฝ่ ายบริ หารต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่าบริ ษทั ได้โอนหรื อรับ
โอนความเสี ยงและผลประโยชน์ในสิ นทรัพย์และหนี สิ นดังกล่าวแล้วหรื อไม่ โดยใช้ดุลยพินิจบนพืนฐานของข้อมูลทีดีทีสุ ดทีรับรู ้ได้
ในสภาวะปั จจุบนั
สัญญาเช่ า
ในการพิ จารณาประเภทของสั ญญาเช่ าว่ าเป็ นสั ญ ญาเช่ าดําเนิ น งานหรื อสั ญญาเช่ าทางการเงิ น ฝ่ ายบริ ห ารได้ ใช้ดุ ลยพิ นิ จใน
การประเมินเงือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพือพิจารณาว่าบริ ษ ทั และบริ ษทั ย่อยได้โอนหรื อรับโอนความเสี ยงและผลประโยชน์
ในสิ นทรัพย์ทีเช่าดังกล่าวแล้วหรื อไม่
ผลประโยชน์ พนักงาน
หนี สิ นตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน ประมาณขึนตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ซึ งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ใน
การประมาณการนัน เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึนเงินเดือนในอนาคต อัตราการเปลียนแปลงในจํานวนพนักงาน อัตราการลาออกและ
อัตราการมรณะ เป็ นต้น
รายได้
รายได้ทีรับรู ้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม และแสดงสุ ทธิ จากส่ วนลดการค้า
การขายสิ นค้าและให้บริ การ
รายได้จะรับรู ้เมือบริ ษทั และบริ ษ ัทย่อยได้ปฏิบ ัติตามข้อผูกพันในการโอนสิ นค้าหรื อบริ การแก่ลูกค้าแล้ว โดยต้องปั นส่ วนรายได้ที
ได้รับจากสัญญาทีทํากับลูกค้าให้กบั แต่ละภาระทีต้องปฏิบตั ิ ซึงอ้างอิงกับราคาขายแบบเอกเทศ
รายได้จากการขายสิ นค้า รั บรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนเมือได้โอนอํานาจการควบคุมในสิ นค้าให้กบั ผูซ้ ื อแล้ว กล่าวคือผูซ้ ื อสามารถสังการ
การใช้และได้รับประโยชน์ทีเหลืออยู่เกือบทังหมดจากสิ นค้า และบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีสิทธิ ทีจะได้รับชําระเงิ นสําหรับสิ นค้านัน
ทังนี บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะไม่รับรู ้รายได้ถา้ ฝ่ ายบริ หารยังมีการควบคุมหรื อบริ หารสิ นค้าทีขายไปแล้วนันหรื อมีความไม่แน่นอนทีมี
นัยสําคัญในการได้รับประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จจากการขายสิ นค้านันไม่อาจวัดมู ลค่าของจํานวนรายได้และต้นทุนที เกิดขึนได้อย่าง
น่าเชือถือ หรื อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนทีจะต้องรับคืนสิ นค้า
ดอกเบียรั บ
ดอกเบียรับบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามเกณฑ์คงค้าง
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รายได้ อืน
รายได้อนจะรั
ื
บรู ้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามเกณฑ์คงค้าง
เงินปั นผลรั บ
เงินปั นผลรับถือเป็ นรายได้เมือบริ ษทั มีสิทธิ ในการรับเงินปันผล
ค่าใช้ จ่าย
สัญญาเช่ าดําเนินงาน
รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดําเนินงานบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่าประโยชน์ทีได้รับตามสัญญาเช่าจะ
รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนเป็ นส่วนหนึงของค่าเช่าทังสิ นตามสัญญา
ต้ นทุนทางการเงิน
ดอกเบียจ่ายและค่าใช้จา่ ยในทํานองเดียวกันบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จในงวดทีค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึน ยกเว้นในกรณี ทีมี
การบันทึกเป็ นต้นทุนส่ วนหนึ งของสิ นทรัพย์ อันเป็ นผลมาจากการใช้เวลายาวนานในการจัดหาก่อสร้าง หรื อการผลิตสิ นทรัพย์
ดังกล่ าวก่ อนที จะนํามาใช้เองหรื อเพือขาย ดอกเบี ยซึ งเป็ นส่ วนหนึ งของค่างวดตามสั ญญาเช่ าการเงินบันทึ กในงบกําไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็ จ โดยใช้วิธีอตั ราดอกเบียทีแท้จริ ง
ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ ปัจจุบนั
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนั ตามจํานวนทีคาดว่าจะจ่ายให้แก่หน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคํานวณจากกําไร
ทางภาษีตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัวคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์และหนีสิ น ณ
วันสิ นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนีสิ นทีเกียวข้องนัน โดยใช้อตั ราภาษีทีมีผลบังคับใช้อยู่ หรื อ ทีคาดได้
ค่อนข้างแน่ วา่ จะมีผลบังคับใช้ภายในสิ นรอบระยะเวลาทีรายงาน และคาดว่าอัตราภาษีดงั กล่าวจะนําไปใช้เมือสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้
รอตัดบัญชีทีเกียวข้องได้รับประโยชน์ หรื อหนีสิ นภาษีเงินได้รอตัดบัญชีได้มีการจ่ายชําระ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยรับรู ้หนีสิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัวคราวทีต้องเสี ยภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกต่างชัวคราวทีใช้หกั ภาษี รวมทังผลขาดทุนทางภาษีทียังไม่ได้ใช้ในจํานวนเท่าทีมีความเป็ นไป
ได้ค่อนข้างแน่ ทีบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะมีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัวคราวทีใช้หักภาษี
และผลขาดทุนทางภาษีทียังไม่ได้ใช้นนั
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บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ทุกสิ นรอบระยะเวลารายงานและจะทําการ
ปรับลดมูลค่าตามบัญชีดงั กล่าว หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริ ษทั จะไม่มีกาํ ไรทางภาษีเพียงพอต่อการนําสิ นทรัพย์ภาษีเงิน
ได้รอการตัดบัญชีทงหมดหรื
ั
อบางส่ วนมาใช้ประโยชน์
บริ ษทั และบริ ษ ทั ย่อยจะบันทึกหนี สิ นภาษี เงินได้รอการตัดบัญชี โดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ้นหากภาษีทีเกิดขึนเกี ยวข้องกับ
รายการทีได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่วนของผูถ้ ือหุ้น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนีสิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมือบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีสิทธิ
ตามกฎหมายทีจะนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั มาหักกลบกับหนีสิ นภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และทังสิ นทรัพย์ภาษีเงิน
ได้รอการตัดบัญชี และหนี สิ นภาษี เงินได้รอการตัดบัญชี เกี ยวข้องกับภาษี เงินได้ทีประเมิ นโดยหน่ วยงานจัดเก็บภาษีหน่ วยงาน
เดียวกัน โดยการเรี ยกเก็บเป็ นหน่ วยภาษีเดียวกัน หรื อหน่ วยภาษีต่างกันซึ งตังใจจะจ่ายหนี สิ นและสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวด
ปัจจุบนั ด้วยยอดสุ ทธิ
กําไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้น
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นคํานวณโดยการหารกําไร (ขาดทุน) สําหรับปี ส่วนทีเป็ นของผูถ้ ือหุ้นบริ ษทั ใหญ่ดว้ ยจํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลีย
ถ่วงนําหนักทีออกอยู่ในระหว่างปี
5.

รายการบัญชีกับบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้ องกัน

สิ นทรัพย์ หนีสิ น รายได้ ต้นทุน และค่าใช้จ่าย ส่วนหนึงของบริ ษทั เกิดจากรายการบัญชีกบั บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน บุคคล
หรื อกิจการทีเกียวข้องกัน หมายถึง บุคคลหรื อกิจการทีอยูภ่ ายใต้การควบคุมของบริ ษทั หรื อสามารถควบคุมบริ ษทั ทังทางตรงและ
ทางอ้อม หรื อมีอิทธิพลอย่างเป็ นสาระสําคัญในการตัดสิ นใจด้านการเงินหรื อการดําเนินงานของบริ ษทั
ลักษณะของความสัมพันธ์กบั บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกันเป็ นดังนี
ชือบริ ษทั
บริ ษทั เอส ที ซี สตีล จํากัด
บริ ษทั แกรนด์ เอเซีย สตีล โพรเซสซิง
เซ็นเตอร์ จํากัด
บริ ษทั สางสิ นค้าผ่านแดนเวียงจันทน์ จํากัด

ประเภทธุรกิจ
ผลิตและรับจ้างผลิตเหล็กแปรรู ป
ผลิตและจําหน่ายเหล็กแปรรู ป

ลักษณะความสัมพันธ์
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย

ให้บริ การระบบคลังสิ นค้าปลอดภาษีทีด่านชายแดนสาธารณรัฐ บริ ษทั ร่ วม(ตัดจําหน่ายออกจากบัญชี
ประชาธิปไตยประชาชนลาว
แล้วในไตรมาส ปี 2562)
บริ ษทั ไพร์ม สตีล มิลล์ จํากัด
ผลิตและจําหน่ายเหล็กรี ดร้อนหน้าแคบ
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ทวีโชค พาณิ ช จํากัด
นําเข้า ส่ งออก เหล็กเส้น เหล็กแผ่น เหล็กม้วน
ถือหุ้นโดยญาติสนิทของกรรมการ
เหล็กรู ปพรรณ และเหล็กทุกชนิด
บริ ษทั จี สตีล จํากัด (มหาชน)
ผลิตและจําหน่ายเหล็กแผ่นรี ดร้อนชนิดม้วน
กรรมการร่ วมกัน
บริ ษทั เพิมสิ น สตีลเวิคส์ จํากัด (มหาชน)
แปรรู ปและจําหน่าย เหล็กรี ดร้อนและรี ดเย็น เหล็กกล้า
ถือหุ้นโดยญาติสนิทของกรรมการ
แรงดึงสู งชุบสังกะสี เหล็กเคลือบเคมีดว้ ยไฟฟ้า เหล็กโคร่ งคร่ าว
เพดานและผนัง แผ่นหลังคา และผนังเหล็กเคลือบสี
บริ ษทั พีเอส สตีล โปรเซสซิง เซ็นเตอร์ จํากัด จําหน่ายเหล็กแผ่นรีดเย็น
ถือหุ้นโดยญาติสนิทของกรรมการ
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บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
ชือบริ ษทั
บริ ษทั เพิมชัย พาณิ ชย์ จํากัด
บริ ษทั สตีลเซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั วิน วิน โฮลดิง จํากัด
บริ ษทั อิน – เทค สตีล จํากัด
(เดิมชือบริ ษทั พรี ซิชนั เพอร์เฟ็ คท์ ไพพ์ จํากัด)
นางเพ็ญจันทร์ ยงวงศ์ไพบูลย์

ประเภทธุรกิจ
จําหน่ายเหล็ก
ผลิตและจําหน่ายเหล็กแผ่นชันสอง และเหล็กแผ่นวิลาส
ผลิตและจําหน่ายเหล็กแผ่นรี ดร้อนชนิดม้วน
นําเข้าและจําหน่ายเหล็ก
ผลิตท่อเหล็ก
-

นางสาวชนัญญา ยงวงศ์ไพบูลย์
นางสาวพีรดา ยงวงศ์ไพบูลย์
นายสมศักดิ วงศ์ศิริทรัพย์
นายวินท์ สุธีรชัย
บุคคลทีเกียวข้องอืน

-

ลักษณะความสัมพันธ์
ถือหุ้นโดยญาติสนิทของกรรมการ
ถือหุ้นโดยญาติสนิทของกรรมการ

ถือหุ้นโดยกิจการทีเกียวข้องกัน
ถือหุ้นโดยญาติสนิทของกรรมการ
กรรมการร่ วมกันกับบริ ษทั ย่อยของ
บริ ษทั
ผูถ้ ือหุ้นและกรรมการบริ ษทั
(ลาออกจากกรรมการบริ ษทั เมือวันที
25 พฤศจิกายน 2562)
ผูถ้ ือหุ้นและกรรมการบริ ษทั
ผูถ้ ือหุ้นและญาติสนิทของกรรมการ
ผูถ้ ือหุ้นและกรรมการบริ ษทั ย่อย
ผูถ้ ือหุ้นและกรรมการบริ ษทั ย่อย
พนักงานบริ ษทั

นโยบายการกําหนดราคาสําหรับแต่ละรายการอธิบายได้ดงั ต่อไปนี
รายการ
รายได้จากการขาย
รายได้อนื
ซือสิ นค้า วัตถุดิบ และบริ การ
ค่าใช้จ่ายอืน
ค่าเช่า
ดอกเบียจ่าย

นโยบายการคิดราคา
ราคาทุนบวกส่ วนเพิมและราคาใกล้เคียงกับราคาทีคิดแก่บคุ คลภายนอก
ราคาตามสัญญา และราคาทีตกลงร่ วมกัน
ราคาทุน ราคาทุนบวกส่วนเพิม ราคาตามสัญญาและราคาใกล้เคียงกับราคาทีซือ
จากบุคคลภายนอก
ราคาทุน
ราคาตามสัญญา
อัตราร้อยละ 7 ต่อปี และไม่คิดดอกเบีย

รายได้และค่าใช้จ่ายทีมีสาระสําคัญทีเกิดขึนระหว่างบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
และ 256 มีดงั นี
พันบาท
งบการเงินรวม
2562
รายได้ จากการขาย
บริ ษทั แกรนด์ เอเซีย สตีล โพรเซสซิง
เซ็นเตอร์ จํากัด
บริ ษทั ไพร์ ม สตีล มิลล์ จํากัด

696,008

2561

1,856,889

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

455,085
696,008

546,561
1,856,889
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บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
พันบาท
งบการเงินรวม
บริ ษทั วิน วิน โฮลดิง จํากัด
บริ ษทั อิน – เทค สตีล จํากัด
รวม
รายได้ อืน
บริ ษทั เอส ที ซี สตีล จํากัด
บริ ษทั แกรนด์ เอเซีย สตีล โพรเซสซิง
เซ็นเตอร์ จํากัด
รวม
ซื อสิ นค้า วัตถุดบิ และบริการ
บริ ษทั เอส ที ซี สตีล จํากัด
บริ ษทั แกรนด์ เอเซีย สตีล โพรเซสซิง
เซ็นเตอร์ จํากัด
บริ ษทั ไพร์ ม สตีล มิลล์ จํากัด
บริ ษทั ทวีโชค พาณิ ช จํากัด
บริ ษทั จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั จี สตีล จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เพิมสิ น สตีลเวิคส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั พีเอส สตีล โปรเซสซิง เซ็นเตอร์ จํากัด
รวม
ค่าใช้ จ่ายอืน
บริ ษทั แกรนด์ เอเซีย สตีล โพรเซสซิง
เซ็นเตอร์ จํากัด
ค่าเช่ า
บริ ษทั เอส ที ซี สตีล จํากัด
ดอกเบียจ่ าย
นางเพ็ญจันทร์ ยงวงศ์ไพบูลย์

2562
10,070
484
706,562

2561
20,907
2,670
1,880,466

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
1,151,093
2,403,450

-

-

120

120

-

-

12,855
12,975

12,101
12,221

-

-

8,549

9,759

4,242
2,470,532
258
7,103
2,490,684

2,040
2,474,576
7
298,013
14,744
2,799,139

2,470,532
258
7,103
15,960
219
2,494,072

2,474,576
7
298,013
55,170
2,827,766

-

-

31

-

-

600

1,006

1,308

-

600
-
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บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารทีสําคัญ สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดงั นี
พันบาท
งบการเงินรวม
2562
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารทีสํ าคัญ
ผลประโยชน์ระยะสัน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

2561

19,066
726
19,792

19,724
708
20,432

12,734
353
13,087

13,773
233
14,006

ยอดคงเหลือทีมีสาระสําคัญกับบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดงั นี
พันบาท
งบการเงินรวม
2562
ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน
ลูกหนีการค้า
บริ ษทั ไพร์ ม สตีล มิลล์ จํากัด
บริ ษทั แกรนด์ เอเซีย สตีล โพรเซสซิง
เซ็นเตอร์ จํากัด
บริ ษทั วิน วิน โฮลดิง จํากัด
บริ ษทั อิน – เทค สตีล จํากัด
รวม
หัก ค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ
เงินให้ ก้ยู ืมระยะสันและดอกเบียค้างรับ
เงินให้ ก้ยู ืมระยะสัน
บุคคลทีเกียวข้องอืน (ไม่คิดดอกเบีย)
ดอกเบียค้างรับ
บริ ษทั เอส ที ซี สตีล จํากัด
(ดอกเบียร้อยละ 4.92 ต่อปี )
รวม
เงินจ่ ายล่วงหน้ าค่ าสินค้า
บริ ษทั ไพร์ ม สตีล มิลล์ จํากัด

2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

217,740

822,785

217,740

822,785

-

497
5
218,242
(61)
218,181

22,706
1,252
846,743
846,743

331,681
549,421
(61)
549,360

288,682
1,111,467
1,111,467

1,963

1,658

1,863

1,658

1,963

1,658

22,000
23,863

23,000
24,658

8,314

113,932

8,314

113,932

-

-
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บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
พันบาท
งบการเงินรวม
2562
เจ้ าหนีการค้าและเจ้ าหนีอืน
เจ้าหนีการค้า
บริ ษทั เพิมสิ น สตีลเวิคส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั แกรนด์ เอเซีย สตีล โพรเซสซิง
เซ็นเตอร์ จํากัด
บริ ษทั ไพร์ ม สตีล มิลล์ จํากัด
บริ ษทั ทวีโชค พาณิ ช จํากัด
บริ ษทั วิน วิน โฮลดิง จํากัด
บริ ษทั เอส ที ซี สตีล จํากัด
เจ้าหนีอืน
บริ ษทั เอส ที ซี สตีล จํากัด
บริ ษทั อิน – เทค สตีล จํากัด
นางสาวชนัญญา ยงวงศ์ไพบูลย์
นางสาวพีรดา ยงวงศ์ไพบูลย์
นางเพ็ญจันทร์ ยงวงศ์ไพบูลย์
รวม
เงินกู้ยืมระยะสัน
นางเพ็ญจันทร์ ยงวงศ์ไพบูลย์ (ดอกเบียร้อยละ 7
ต่อปี ในปี 2562 และ 2561)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

2561

-

12,105

-

-

46,490
4,044
-

-

1,150
179
-

650
10
335

-

2,324

-

-

-

1,150
179
-

1

-

279
62,919

-

25,000

-

-

1,188
46,490

144

623

915

491

10
335

-

1
-

2,733

279
49,072

-

เงินให้กยู ้ ืมระยะสันและดอกเบียค้างรับแก่บคุ คลและกิจการทีเกียวข้องกัน มีรายการเคลือนไหวทีเป็ นสาระสําคัญในระหว่างปี ดังนี

2561
เงินให้ ก้ยู ืมระยะสัน
บุคคลทีเกียวข้องอืน

1,658

พันบาท
งบการเงินรวม
เพิมขึน
ลดลง
808

2562
(503)

1,963
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บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562

2560
เงินให้ ก้ยู ืมระยะสัน
บุคคลทีเกียวข้องอืน

2,166

2561
เงินให้ ก้ยู ืมระยะสัน
บุคคลทีเกียวข้องอืน
ดอกเบียค้ างรับ
บริ ษทั เอส ที ซี สตีล จํากัด
รวม

476

23,000
24,658

(984)

1,658

2562

708

(503)

1,863

708

(1,000)
(1,503)

22,000
23,863

-

พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิมขึน
ลดลง

2,166
23,000
25,166

2561

พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิมขึน
ลดลง

1,658

2560
เงินให้ ก้ยู ืมระยะสัน
บุคคลทีเกียวข้องอืน
ดอกเบียค้ างรับ
บริ ษทั เอส ที ซี สตีล จํากัด
รวม

พันบาท
งบการเงินรวม
เพิมขึน
ลดลง

476
-

2561
(984)

1,658

(984)

23,000
24,658

476

เงินกูย้ ืมระยะสันจากบุคคลทีเกียวข้องกัน มีรายการเคลือนไหวทีเป็ นสาระสําคัญในระหว่างปี ดังนี

2561
เงินกู้ยืมระยะสัน
นางเพ็ญจันทร์ ยงวงศ์ไพบูลย์
(ดอกเบียร้อยละ 7 ต่อปี )

25,000

พันบาท
งบการเงินรวม
เพิมขึน
ลดลง

10,000

(35,000)

2562

-
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บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
พันบาท
งบการเงินรวม
เพิมขึน
ลดลง

2560
เงินกู้ยืมระยะสัน
นางเพ็ญจันทร์ ยงวงศ์ไพบูลย์
(ดอกเบียร้อยละ 7 ต่อปี )
6.

14,000

127,000

(116,000)

2561

25,000

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
พันบาท
งบการเงินรวม
2562

เงินสด
เงินฝากสถาบันการเงิน-ประเภทกระแสรายวัน
เงินฝากสถาบันการเงิน-ประเภทออมทรัพย์
รวม

320
61,590
43,381
105,291

2561
268
67,213
23,503
90,984

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
240
215
61,540
67,149
33,247
11,100
95,027
78,464

ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีเงินฝากออมทรัพย์ ซึ งมีอตั ราดอกเบียระหว่างร้อยละ 0.15 ถึ ง 0.38
ต่อปี และร้อยละ 0.15 ถึง 0.40 ต่อปี ตามลําดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ: ร้อยละ 0.15 ถึง 0.38 ต่อปี และร้อยละ 0.15 ถึง 0.40 ต่อปี
ตามลําดับ)
7.

เงินลงทุนชัวคราว

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพือค้า

พันบาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
60,678
140,313
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บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพือค้า ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี
พันบาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพือค้า ประกอบด้วย
หน่วยลงทุนในกองทุนเปิ ดตราสารหนี
ณ วันต้นปี
การซือเพิมขึน
การจําหน่ายออกไป
บวก กําไรทียังไม่เกิดขึนจากการเปลียนแปลงมูลค่ายุติธรรม
กําไรจากการขายเงินลงทุนชัวคราว
ณ วันสิ นปี

140,313
3,349,300
(3,430,661)
32
1,694
60,678

90,032
1,684,600
(1,634,924)
20
585
140,313

มูลค่ าตามบัญชีและมูลค่ ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพือค้ารวมทังมูลค่าตามบัญชีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที 31 ธันวาคม 2562
และ 2561 มีดงั นี
พันบาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
มูลค่าตามบัญชี
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพือค้า
หน่วยลงทุนตราสารหนี

2561
มูลค่ายุติธรรม

60,678

มูลค่าตามบัญชี

60,678

140,313

มูลค่ายุติธรรม
140,313

การวัดมูลค่ายุติธรรมของเงิน ลงทุน ในหลักทรัพย์เพือค้าถูกจัดลําดับชัน การวัดมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับ ที 2 ได้แก่ ข้อมูลอืน
นอกเหนื อจากราคาเสนอซื อขายซึ งรวมอยู่ในระดับที 1 ที สามารถสั งเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด) หรื อโดยอ้อม
(ได้แก่ ข้อมูลทีคํานวณมาจากราคาตลาด) สําหรับสินทรัพย์หรื อหนีสิ นนัน
8.

ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน
พันบาท
งบการเงินรวม
2562

ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน-กิจการทีเกียวข้ องกัน
ลูกหนีการค้า
หัก ค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

218,242
(61)
218,181

2561
846,743
846,743

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
549,421
(61)
549,360

1,111,467
1,111,467
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บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
พันบาท
งบการเงินรวม
ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน - กิจการอืน
ลูกหนีการค้า
เช็ครับลงวันทีล่วงหน้า
รวม
หัก ค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ
ลูกหนีอืน
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
เงินทดรองจ่าย
อืนๆ
รวม
รวม

2562

2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

407,202
33,244
440,446
(103,089)
337,357

459,991
49,987
509,978
(105,590)
404,388

280,753
13,124
293,877
(102,174)
191,703

336,494
35,048
371,542
(104,833)
266,709

3,408
13,132
1,464
18,004
355,361

5,442
5,617
9,625
20,684
425,072

3,198
10,313
1,295
14,806
206,509

5,258
2,109
1,963
9,330
276,039

ยอดคงเหลือลูกหนีการค้า - กิจการทีเกียวข้องกัน ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 แยกตามอายุหนีทีค้างชําระได้ดงั นี
พันบาท
งบการเงินรวม
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน
เกินกว่า 3 - 6 เดือน
เกินกว่า 6 - 12 เดือน
เกินกว่า 12 เดือน ขึนไป
รวม
หัก ค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

2562
217,679

2561
8,939

5
497
61
218,242
(61)
218,181

711,128
119,176
7,500
846,743
846,743

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
379,935
216,501
132,839
36,586
61
549,421
(61)
549,360

765,604
129,362
1,111,467
1,111,467
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บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
ยอดคงเหลือลูกหนีการค้า - กิจการอืน ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 แยกตามอายุหนีทีค้างชําระได้ดงั นี
พันบาท

ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน
เกินกว่า 3 - 6 เดือน
เกินกว่า 6 - 12 เดือน
เกินกว่า 12 เดือน ขึนไป
รวม
หัก ค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

งบการเงินรวม
2562
2561
248,167
264,171

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
140,457
172,111

81,475
7,516
400
102,888
440,446
(103,089)
337,357

50,469
608
369
101,974
293,877
(102,174)
191,703

134,672
10,910
100,225
509,978
(105,590)
404,388

90,122
9,841
99,468
371,542
(104,833)
266,709

พันบาท
งบการเงินรวม
2562
2561
หนีสงสัยจะสู ญ (กลับรายการ) สําหรับปี
สิ นสุ ดวันที ธันวาคม
9.

(2,440)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

(923)

(2,598)

(963)

ลูกหนี (เจ้าหนี) ธนาคารตามสัญญาซื อขายเงินตราต่ างประเทศล่วงหน้ า

ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 บริ ษ ทั มี การทําสัญญาซื อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพือป้ องกันความเสี ยงที เกิ ดจากอัตราแลกเปลียน
เงินตราต่ างประเทศสําหรับหนี สิ นที เป็ นสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐและสกุลเงินยูโร โดยมี ยอดเงินต่างประเทศที ทําสัญญาจํานวน 0.9
ล้านเหรี ยญดอลลาร์ สหรั ฐ 6.0 ล้านเหรี ยญยูโร (วันที 31 ธันวาคม 2561 จํานวน 0.8 ล้านเหรี ยญดอลลาร์ สหรั ฐ และ 5.3 ล้านเหรี ยญ
ยูโร) รายละเอียดของยอดคงเหลือของรายการดังกล่าวมีดงั นี

ลูกหนีธนาคารตามสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
เจ้าหนีธนาคารตามสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
สุ ทธิ

พันบาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
234,387
225,862
(232,911)
(227,636)
1,476
(1,774)

ณ วัน ที 31 ธัน วาคม 2562 บริ ษ ทั มีห นี สิ นทางการเงินทีเป็ น เงินตราต่างประเทศส่ วนที ยังไม่ได้ป้ องกันความเสี ยงจํานวน 0.9
ล้านเหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐ และ 2.1 ล้านเหรี ยญยูโร (วัน ที 31 ธัน วาคม 2561 จํานวน 0.8 ล้านเหรี ยญดอลลาร์ สหรั ฐและ 0.1
ล้านเหรี ยญยูโร)
37

บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
10.

สิ นค้าคงเหลือ
พันบาท
งบการเงินรวม

สิ นค้าสําเร็ จรู ป
วัตถุดิบ
วัสดุสินเปลือง
สิ นค้าระหว่างทาง
รวม
หัก ค่าเผือการลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
สุ ทธิ

2562
467,642
538,749
8,585
8,188
1,023,164
(45,831)
977,333

2561
478,749
659,956
2,753
1,141,458
(76,127)
1,065,331

ต้นทุนของสินค้าคงเหลือทีบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายและได้รวมในบัญชีตน้ ทุนขาย
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม
- ต้นทุนขาย
5,204,435
6,159,543
- ขาดทุนจากการลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
(กลับรายการ)
(30,296)
35,196
รวม
5,174,139
6,194,739

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
439,696
459,615
381,083
493,728
7,943
1,778
8,188
836,910
955,121
(44,201)
(76,127)
792,709
878,994

5,058,226

6,083,218

(31,926)
5,026,300

35,215
6,118,433

รายการเปลียนแปลงของบัญชีค่าเผือการลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุ ปได้ดงั นี
พันบาท
งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม
บวก ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
(กลับรายการ)
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม

2562
76,127

2561
40,931

(30,296)
45,831

35,196
76,127

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
76,127
40,912
(31,926)
44,201

35,215
76,127
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บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
11.

เงินฝากสถาบันการเงินทีมีภาระคําประกัน

ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีเงินฝากประจํากับสถาบันการเงินในประเทศหลายแห่ งจํานวนเงิน 151.5
ล้านบาท และ 157.0 ล้านบาท ตามลําดับ (งบการเงิน เฉพาะกิจการ : จํานวน 150.4 ล้านบาท และ 156.0 ล้านบาท ตามลําดับ )
เงินฝากประจําดังกล่าวได้นาํ ไปเป็ นหลักทรัพย์เพือคําประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสันจากสถาบันการเงิน (หมาย
เหตุประกอบงบการเงินข้อ 17) และคําประกันการจ่ายชําระค่าใช้ไฟฟ้าของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
12.

เงินลงทุนเผือขาย
พันบาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
ราคาทุน
มูลค่ายุติธรรม
ราคาทุน
มูลค่ายุติธรรม

เงินลงทุนเผือขาย
เงินลงทุนในตราสารทุนซึงเป็ นหลักทรัพย์
ในความต้องการของตลาด
กําไรทียังไม่เกิดขึนจริ งรับรู ้ในส่ วนของผูถ้ ือหุน้
สุ ทธิ

5,524
(1,700)
3,824

-

3,824
3,824

8,073
(2,549)
5,524

-

5,524
5,524

มูลค่ ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมของสิ น ทรัพย์ทางการเงิน รวมทังมูลค่าตามบัญชี ถูกแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน รวม ณ วันที 31 ธันวาคม
2562 และ 2561 มีดงั นี

มูลค่า
ตามบัญชี
เงินลงทุนเผือขาย
ตราสารทุนทีเป็ นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด

3,824

พันบาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
มูลค่ายุติธรรม
มูลค่า
มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 1
3,824

ตามบัญชี
5,524

ระดับ 1
5,524

ตารางข้างต้นวิ เคราะห์ การวัด มูลค่ายุติธรรมที เกิ ด ขึนประจําสําหรั บ สิ น ทรัพย์ทางการเงิน การวัด มูลค่ายุติธ รรมเหล่านี ถูกจัด
ประเภทอยูใ่ นระดับทีต่างกันของลําดับชันมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลทีใช้ในการประเมินมูลค่า นิยามของระดับต่างๆ ทีเกียวข้องกับ
เงินลงทุนของบริ ษทั มีดงั นี
ระดับ 1 : เป็ นราคาเสนอซือขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดทีมีสภาพคล่อง (ตลาดหลักทรัพย์) สําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนีสิ น
อย่างเดียวกัน และบริ ษทั สามารถเข้าถึงตลาดนัน ณ วันทีวัดมูลค่า
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บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
13.

เงินลงทุนในบริษัทร่ วม

เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี
งบการเงินรวม

ชือบริ ษทั
ลักษณะธุรกิจ
บริ ษทั ไพร์ม สตีล มิลล์ จํากัด
ผลิตและจําหน่ายเหล็กรี ดร้อนหน้าแคบ
บริ ษทั สางสินค้าผ่านแดนเวียงจันทน์ ธุรกิจให้บริ การระบบคลังสินค้าปลอดภาษีทีด่าน
จํากัด
ชายแดนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
รวม
หัก ค่าเผือการด้อยค่าเงินลงทุน
สุทธิ

สัดส่วนการถือหุ้นทัง
ทางตรงและทางอ้อม มูลค่าตามบัญชีตามวิธี
ส่วนได้เสี ย
จัดตังขึน ของบริ ษทั (ร้อยละ)
ในประเทศ 2562
2561
2562
2561
ไทย
35.00
30.00 363,067 219,783
ลาว

-

40.00

363,067
363,067

287
220,070
(287)
219,783

พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
ส่วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)
จากเงินลงทุนใน
ราคาทุน
บริ ษทั ร่ วมในปี
2562
2562
2562
2561
318,000 270,000
94,890
(5,980)
318,000
318,000

6,686
276,686
(6,686)
270,000

94,890
94,890

(5,980)
(5,980)
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บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
บริ ษ ทั สางสิ นค้าผ่านแดนเวียงจัน ทน์ จํากัด ซึ งเป็ นบริ ษ ทั ร่ วมของบริ ษทั เป็ นบริ ษทั จดทะเบี ยนในสาธารณรัฐประชาธิ ปไตย
ประชาชนลาว ยังไม่มีการเริ มดําเนินธุ รกิจ บริ ษทั จึงพิจารณาตังค่าเผือการด้อยค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ดังกล่าวแล้วทังจํานวนตังแต่ปี 2555
และบริ ษทั ได้ให้ ทนายความดําเนิ นการทวงถามเงินลงทุนดังกล่าวมาอย่างต่อเนื อง ดังนันทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครังที
2/2562 เมือวันที 10 พฤษภาคม 2562 มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั ตัดจําหน่ายบัญชีเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมดังกล่าว เนืองจากการลงทุนใน
บริ ษทั ร่ วมดังกล่าวไม่สามารถประกอบการได้และไม่สามารถติดตามขอคืนเงินในส่วนของเงินลงทุนได้
ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมือวันที มิถุนายน
มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั ทําสัญญาซือขายเงินลงทุนกับบุคคลทีเกียวข้องกัน
กับบริ ษทั ท่านหนึง (ผูข้ าย) โดยบริ ษทั ตกลงซื อเงินลงทุนในบริ ษทั ไพร์ ม สตีล มิลล์ จํากัด ซึ งเป็ นบริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั เพิมอีก
เป็ นจํานวน , หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ ของหุ้นสามัญทังหมดของบริ ษทั ร่ วมดังกล่าว ในราคา . ล้านบาทจากผูข้ ายซึงเป็ น
ผูถ้ ื อหุ้ น เดิ ม ของบริ ษ ัท ร่ วมดังกล่าว ซึ ง ณ วัน ทําสั ญ ญา บริ ษ ัท ได้มี การจ่ายชําระเงิ น ประกัน การซื อเงิ น ลงทุน ดังกล่ าวเป็ น
จํานวนเงิน . ล้านบาท ต่อมาในเดือนสิ งหาคม
บริ ษทั ได้จ่ายชําระเงินส่ วนทีเหลืออีก ล้านบาทให้กบั ผูข้ ายและมีการ
รับโอนหุ ้นจากผูข้ ายแล้ว ดังนัน ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั มีเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมดังกล่าวคิดเป็ นร้อยละ 35
บริ ษทั ได้ดาํ เนินการให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทีระบุได้ทีได้มาและหนีสิ นทีรับมา ณ วันซือกิจการ โดยการวัดมูลค่า
นี ได้เสร็ จสมบูรณ์ แล้วในไตรมาสที ของปี 25 ซึ งอยู่ภายในระยะเวลาในการวัดมูลค่า 12 เดือนนับจากวันทีซื อกิจการตามที
กําหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 3 (ปรับปรุ ง 25 ) ทังนี ภายในระยะเวลาวัดมูลค่าดังกล่าว บริ ษทั ได้รับ
ข้อมูลเกียวกับมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนีสิ นส่วนหนึงเพิมเติมและได้ทาํ การปรับย้อนหลังมูลค่ายุติธรรม ณ วันซือกิจการ
โดยมีรายละเอียดการซือกิจการดังต่อไปนี
ล้านบาท
สิ งทีตอบแทนทีใช้ในการซือ
หัก: มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิทีได้รับ
ค่าความนิยม

48
46
2

รายละเอียดของสิ งตอบแทนทีใช้ในการซือเงินลงทุนมีดงั นี
ล้านบาท
เงินสดทีโอนจ่าย

48
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บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
รายการเคลือนไหวเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดงั นี
พันบาท
งบการเงินรวม
2562
2561
219,783
225,763
48,000
-

ณ วันที 1 มกราคม
ลงทุนเพิม
ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
– วิธีส่วนได้เสี ย
ส่วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนในบริ ษทั ร่ วม
ณ วันที 31 ธันวาคม

94,890
394
363,067

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
270,000
270,000
48,000
-

(5,980)
219,783

318,000

270,000

รายการกระทบยอดข้อมูลทางการเงินข้างต้นกับมูลค่าตามบัญชีทบัี นทึกบัญชีโดยวิธีส่วนได้เสี ยในงบการเงินรวม มีดงั นี
พันบาท
2562
1,005,226
35%
351,829

สิ นทรัพย์สุทธิ
ส่วนได้เสี ยของบริ ษทั
ส่วนแบ่งในสิ นทรัพย์สุทธิของบริ ษทั
รายการปรับปรุ งเพือการบันทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้เสี ย
(กําไร) ขาดทุนระหว่างกันในสิ นค้าคงเหลือ
ส่วนเกินทียังไม่ได้ตดั จําหน่าย
ค่าความนิยม
ราคาตามบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย

2561
687,031
30%
206,109

(1,699)
628
12,309
363,067

3,626
-

10,048
219,783

ข้อมูลทางการเงินของบริ ษทั ร่ วม
ข้อมูลทางการเงินตามทีแสดงอยูใ่ นงบการเงินของบริ ษทั ร่ วมสรุ ปได้ดงั นี
(หน่วย: ล้านบาท)
ทุนเรี ยกชําระ
บริ ษทั

ณ วันที 31 ธันวาคม ณ วันที 31 ธันวาคม
2562

บริ ษทั ไพร์ม สตีล มิลล์
จํากัด “ตรวจสอบแล้ว”

สินทรัพย์รวม

1,000

2561
1,000

2562
2,883

2561
4,123

หนีสิ นรวม

รายได้รวมสําหรับปี

ณ วันที 31 ธันวาคม สินสุดวันที 31 ธันวาคม
2562
1,878

2561
3,436

2562
6,948

2561
6,479

กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี
สินสุดวันที 31 ธันวาคม
2562

2561

317

(48)
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บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
14.

เงินลงทุนในบริษัทย่อย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สัดส่ วนการถือหุ้นทังทางตรง
และทางอ้อมของบริ ษทั (ร้อยละ)
ชือบริ ษทั

บริ ษทั เอส ที ซี สตีล จํากัด
บริ ษทั แกรนด์ เอเซีย สตีล โพรเซสซิง เซ็นเตอร์ จํากัด
จํรวม
ากัด

2562

2561

พันบาท
ทุนชําระแล้ว
2562

2561

วิธีราคาทุน
2562

2561

100.00

100.00

20,000

20,000

20,000

20,000

50.00

50.00

10,000

10,000

9,481

9,481

29,481

29,481

หัก ค่าเผือการด้อยค่าเงินลงทุน

(4,500)

(4,500)

สุทธิ

24,981

24,981

ส่ วนได้ เสียทีไม่ มีอํานาจควบคุม
ข้อมูลทางการเงินโดยสรุ ปของบริ ษทั ย่อยทีมีส่วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุมทีมีสาระสําคัญ
รายละเอียดด้านล่างแสดงข้อมูลทางการเงินโดยสรุ ปของบริ ษทั ย่อยแต่ละรายทีมีส่วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุมทีมีสาระสําคัญ
ต่อกลุ่มกิจการ จํานวนทีเปิ ดเผยสําหรับบริ ษทั ย่อยแต่ละรายแสดงด้วยจํานวนก่อนการตัดรายการระหว่างกัน
งบแสดงฐานะการเงินโดยสรุป

ร้อยละของส่วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
สิ นทรัพย์
หนีสิ น
สิ นทรัพย์สุทธิ
ส่วนได้เสี ยได้ทีไม่มีอาํ นาจควบคุม

บริ ษทั แกรนด์ เอเซีย สตีล โพรเซสซิง เซ็นเตอร์ จํากัด
พันบาท
2562
2561
50%
50%
356,379
380,229
(358,140)
(360,082)
(1,761)
20,147
(881)
10,074

งบกําไรขาดทุนโดยสรุ ป

รายได้
ขาดทุนสําหรับปี
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอืน
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

บริ ษทั แกรนด์ เอเซีย สตีล โพรเซสซิง เซ็นเตอร์ จํากัด
พันบาท
2562
2561
633,313
661,836
(22,844)
( 287)
935
(21,909)
(287)
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บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562

ขาดทุนส่ วนทีเป็ นของส่วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอืนทีเป็ นของส่วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจ
ควบคุม

บริ ษทั แกรนด์ เอเซีย สตีล โพรเซสซิง เซ็นเตอร์ จํากัด
พันบาท
2562
2561
(11,422)
(144)
468

-

งบกระแสเงินสดโดยสรุป

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุ ทธิ ได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ นปี
15.

บริ ษทั แกรนด์ เอเซีย สตีล โพรเซสซิง เซ็นเตอร์ จํากัด
พันบาท
2562
2561
28,096
(16,173)
(3,035)
(269)
(26,558)
14,915
(1,497)
(1,527)
7,472
8,999
5,975
7,472

อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน

ราคาทุน
หัก ค่าเสื อมราคาสะสม
สุ ทธิ

พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
50,744
50,744
(18,226)
(15,689)
32,518
35,055

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนสําหรับปี 2562 และ 2561 ดังนี

มูลค่าตามบัญชีตน้ ปี
ค่าเสื อมราคา
มูลค่าตามบัญชีสินปี
มูลค่ายุติธรรม *

พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
35,055
37,592
(2,537)
(2,537)
32,518
35,055
60,250
61,563
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บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
*มูลค่ายุติธรรมประเมินโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระตามรายงานลงวันที 2 ธันวาคม 2562 และวันที 27 พฤศจิกายน 25 ตามลําดับ
โดยใช้วิ ธีคิ ด ต้น ทุน (Cost Approach) การวัด มูล ค่ ายุติ ธรรมของอสังหาริ มทรั พย์เพื อการลงทุ น ถู กจัด ลําดับ ชัน การวัดมู ลค่ า
ยุติธรรมในระดับที 3
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนดังกล่าวได้ถูกจดจํานองไว้เป็ นหลักทรัพย์คาประกั
ํ
นวงเงินกูย้ ืมระยะสันและระยะยาวจากสถาบัน
การเงิน (หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 17)
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บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
16.

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์

ราคาประเมิน
ทีดิน

อาคารและส่วน
ปรับปรุ งสิงปลูกสร้าง

อาคารและส่วนปรับปรุ ง
สิ งปลูกสร้างบนทีดินเช่า

พันบาท
งบการเงินรวม
ราคาทุน
เครื องจักรและ
อุปกรณ์โรงงาน ยานพาหนะ

เครื องตกแต่งและ
เครื องใช้สาํ นักงาน

งานระหว่างก่อสร้างและ
เครื องจักรระหว่างติดตัง

รวม

ราคาทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2561
จัดประเภทรายการ
ซือเพิม
โอนเข้า (โอนออก)
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
ซือเพิม
ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาใหม่
โอนเข้า (โอนออก)
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2562

272,910
-

504,418

-

857,903

4,955
1,083

-

(196)
27,881
17,958
(21,747)
881,799
15,388

-

(1,083)
509,373
37

272,910
167,588
440,498

60,939

509,410

60,939
-

-

60,939

66,730
(3,465)
960,452

37,831

47,511

1,956

(4,759)
1,332

(931)
38,856
7,514
-

-

85,775
(48,491)

44,084
626

156,078
73,818
-

(1,899)
42,811

1,839,367
-

-

46,370

118,794

(66,730)
(42,984)
120,182

118,027
30,406
(23,761)
1,964,039
97,383
167,588
(48,348)
2,180,662
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บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562

ราคาประเมิน
ทีดิน
ค่าเสือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2561
จัดประเภทรายการ
ค่าเสือมราคาสําหรับปี
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
ค่าเสือมราคาสําหรับปี
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2562
มูลค่าสุทธิตามบัญชี

อาคารและส่วน
ปรับปรุ งสิงปลูกสร้าง

-

241,978
3,366
23,932
(975)
268,301
24,114
-

อาคารและส่วนปรับปรุ ง
สิ งปลูกสร้างบนทีดินเช่า

พันบาท
งบการเงินรวม
ราคาทุน
เครื องจักรและ
อุปกรณ์โรงงาน ยานพาหนะ

-

537,286
(160)
68,147

156
-

-

-

27,936
3,333
-

-

292,415

3,500

(2,650)
671,162

37,668
(3,206)
2,440

-

(3,035)
602,238
71,574

156
3,344

เครื องตกแต่งและ
เครื องใช้สาํ นักงาน

(653)
30,616
3,167
-

-

งานระหว่างก่อสร้างและ
เครื องจักรระหว่างติดตัง
-

844,868
-

27,217

98,008
25,773
(4,663)
963,986
104,319
1,444
(4,515)
1,065,234

25,773
36,902
2,120

25,773
-

-

1,444

33,783

(1,865)
37,157

รวม

-

31 ธันวาคม 2561

272,910

241,072

60,783

279,561

8,240

7,182

130,305

1,000,053

31 ธันวาคม 2562

440,498

216,995

57,439

289,290

12,587

5,654

92,965

1,115,428

ค่าเสือมราคาซึงรวมอยูใ่ นงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม สําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม
2561

98,008

2562

104,319
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บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562

ราคาประเมิน
ทีดิน
ราคาทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2561
ซือเพิม
โอนเข้า (โอนออก)
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
ซือเพิม
ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาใหม่
โอนเข้า (โอนออก)
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2562

อาคารและส่วน
ปรับปรุ งสิงปลูกสร้าง

247,270
-

416,185
1,083

อาคารและส่วนปรับปรุ ง
สิ งปลูกสร้างบนทีดินเช่า
-

(1,083)
416,185

247,270
148,358
395,628

60,939

-

60,939
-

416,185

60,939

พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน
เครื องจักรและ
อุปกรณ์โรงงาน ยานพาหนะ
837,207
27,645
17,958
(21,747)
861,063
13,301
66,730
(3,465)
937,629

เครื องตกแต่งและ
เครื องใช้สาํ นักงาน

36,708
3
(474)
36,237
5,874
-

40,707
1,205
-

118,062
85,775
(48,491)
-

41,912
365
-

42,111

งานระหว่างก่อสร้างและ
เครื องจักรระหว่างติดตัง

155,346
73,818
-

(1,899)
40,378

(66,730)
(42,985)
119,449

รวม
1,696,139
115,711
30,406
(23,304)
1,818,952
93,358
148,358
(48,349)
2,012,319
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บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน

ราคาประเมิน
ทีดิน

อาคารและส่วน
ปรับปรุ งสิงปลูกสร้าง

อาคารและส่วนปรับปรุ งสิ ง
ปลูกสร้างบนทีดินเช่า

เครื องจักรและ
อุปกรณ์โรงงาน

ยานพาหนะ

เครื องตกแต่งและ
เครื องใช้สาํ นักงาน

งานระหว่างก่อสร้างและ
เครื องจักรระหว่างติดตัง

รวม

ค่าเสือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2561

-

203,392

ค่าเสื อมราคาสําหรับปี

-

19,514

ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2561

-

221,931

ค่าเสือมราคาสําหรับปี

-

19,496

ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2562

-

(975)

-

156
-

517,060

27,182

33,692

68,000

3,158

1,844

-

-

-

(3,034)

(474)

156

582,026

29,866

35,536

3,344

71,061

2,645

1,721

-

(2,650)

-

-

781,326
92,672
25,773

25,773
(4,483)

25,773

895,288

-

(1,865)

98,267
1,444

1,444
(4,515)

-

241,427

3,500

650,437

32,511

35,392

27,217

990,484

มูลค่าสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2561

247,270

194,254

60,783

279,037

6,371

6,376

129,573

923,664

31 ธันวาคม 2562

395,628

174,758

57,439

287,192

9,600

4,986

92,232

1,021,835

ค่าเสือมราคาซึงรวมอยูใ่ นงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม
2561

92,672

2562

98,267
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บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
ในปี 2561 เนืองจากบริ ษทั ยังไม่มีแผนในการดําเนินการติดตังเครื องจักรทีอยู่ระหว่างการติดตังส่ วนหนึงต่อในอนาคต ซึ งมีมูลค่า
ตามบัญ ชี 38.2 ล้านบาท บริ ษ ัท จึ งแต่งตังผู ป้ ระเมิ น ราคาอิ ส ระเพื อทําการทดสอบการด้อ ยค่ าของเครื องจักรระหว่างติ ด ตัง
ผูป้ ระเมิ น ราคาอิ สระประเมิน มูลค่าโดยใช้วิธีคิดต้นทุน (Cost Approach) เป็ นผลให้บ ริ ษ ทั รับ รู้ผลขาดทุ น จากการด้อยค่าเป็ น
จํานวนเงิน 25.8 ล้านบาทซึ งแสดงภายใต้รายการ “ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร” ในงบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะ
กิจการ การวัดมูลค่ายุติธรรมดังกล่าว ถูกจัดลําดับชันการวัดมูลค่ายุติธรรมอยูใ่ นระดับที 3
และในปี 2562 บริ ษทั ได้แต่งตังผูป้ ระเมิ นราคาอิสระเพือทําการทดสอบการด้อยค่าของเครื องจักรระหว่างติดตังดังกล่าว และ
ทบทวนค่าเผือการด้อยค่าทีตังไว้ในปี ก่อน โดยผูป้ ระเมินราคาอิสระประเมินมูลค่าโดยใช้วิธีคิดต้นทุน (Cost Approach) เป็ นผลให้
บริ ษทั รับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเพิมในปี เป็ นจํานวน 1.4 ล้านบาท ซึ งแสดงภายใต้รายการ “ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร” ในงบ
กําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการ การวัดมูลค่ายุติธรรมดังกล่าว ถูกจัดลําดับชันการวัดมูลค่ายุติธรรมอยูใ่ นระดับ
ที 3
ค่าเสื อมราคาแสดงรายการรวมในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดงั ต่อไปนี
พันบาท
งบการเงินรวม
ต้นทุนขายและบริ การ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวม

2562
91,480
12,839
104,319

2561
88,996
9,012
98,008

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
88,513
86,586
9,754
6,086
98,267
92,672

ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ทีดิน และสิ งปลูกสร้างของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย จํานวน 570.8 ล้านบาท และมูลค่า 399.4
ล้านบาท ตามลําดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จํานวน 516.3 ล้านบาท และ 358.7 ล้านบาท ตามลําดับ) ได้ถูกจดจํานองไว้เป็ น
หลักทรัพย์คาประกั
ํ
นวงเงินกูร้ ะยะสันและระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีสินทรั พย์ภายใต้สัญญาเช่าซื อที บริ ษทั เป็ นผูเ้ ช่าได้รวมแสดงอยู่ใน
รายการข้างต้น คือ ยานพาหนะ มูลค่าสุ ทธิตามบัญชีจาํ นวน 62.8 ล้านบาท และ 6.0 ล้านบาท ตามลําดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ:
จํานวน 60.5 ล้านบาท และ 4.1 ล้านบาท ตามลําดับ)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีส่วนหนึงของอาคาร อุปกรณ์สาํ นักงาน เครื องตกแต่งและยานพาหนะ
ซึ งคิ ด ค่าเสื อมราคาเต็ม มูลค่ าแล้วแต่ ยงั คงใช้งานอยู่ ซึ งมี ราคาทุ น ประมาณ 361.3 ล้านบาท และ 312.7 ล้านบาท ตามลําดับ
(งบการเงินเฉพาะกิจการ: จํานวน 338.3 ล้านบาท และ 289.7 ล้านบาท ตามลําดับ)
ทีดินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้มีการประเมินใหม่ เมือวันที 2 ธันวาคม 2562 โดยผูป้ ระเมินราคาอิสระ โดยใช้วิธีเปรี ยบเทียบกับ
ข้อมูลตลาด (Comparison Approach) ซึ งอ้างอิงกับราคาขายของทีดินทีเปรี ยบเทียบกันได้ในบริ เวณใกล้เคียงกันและมาปรับปรุ ง
ด้วยความแตกต่างของคุณ สมบัติที สําคัญ เช่ น ขนาดรู ป ร่ าง ทําเลที ตัง และสภาพของที ดิ น ข้อมู ลดังกล่ าวเพี ยงพอที จะใช้
เปรี ยบเทียบเพือกําหนดมูลค่ายุติธรรมนี ซึ งการประเมินราคาดังกล่าวใช้ขอ้ มูลทีไม่สามารถสังเกตได้ทีมีนยั สําคัญมาเป็ นตัวแปร
ในเทคนิคการประเมินมูลค่า บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจึงได้จดั ประเภทการวัดมูลค่าดังกล่าวอยูใ่ นระดับ 3 ของลําดับชันมูลค่ายุติธรรม
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บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
ซึงมีผลทําให้ทีดินของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีมูลค่าเพิมขึน 167.6 ล้านบาท และ 148.4 ล้านบาท ตามลําดับ กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั
ได้บนั ทึกภาษีเงินได้จากการประเมินราคาทีดินทีเพิมขึนไว้ในบัญชี “หนีสิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี” เป็ นจํานวน 33.5 ล้านบาท
และ 29.7 ล้านบาท ตามลําดับ และบัน ทึกส่ วนที เพิมขึนของมูลค่าที ดิ น จากการประเมิ น ราคาสุ ท ธิ จากภาษีเงินได้สําหรับ กลุ่ม
บริ ษทั และบริ ษทั เป็ นจํานวน 134.1 ล้านบาท และ 118.7 ล้านบาท ตามลําดับ ไว้ในบัญชี “ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาทีดิน” ซึ ง
แสดงไว้ภายใต้องค์ประกอบอืนของส่วนของผูถ้ ือหุ ้นในงบแสดงฐานะการเงิน
17.

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงิน
พันบาท
งบการเงินรวม

ตัวสัญญาใช้เงิน
เจ้าหนีทรัสต์รีซีท
เจ้าหนีจากการขายลดลูกหนี
รวม

2562
601,000
514,668
3,645
1,119,313

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
601,000
673,000
514,668
1,324,043
1,115,668
1,997,043

2561
673,000
1,324,043
4,533
2,001,576

ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริ ษทั มีวงเงินสิ นเชื อระยะสันเพือการค้าจากสถาบันการเงินตามสัญญาเงินกูย้ ืมในวงเงิน
สู งสุ ด รวม 4,405 ล้านบาท วงเงิน สิ น เชื อเพือการค้าดังกล่าวประกอบด้วย เงิ นเบิ กเกิ นบัญ ชี เลตเตอร์ ออฟเครดิ ต ทรัส ต์รีซี ท
ตัวสัญญาใช้เงิน การขายลดตัวเงิน แพคกิงเครดิต และหนังสื อคําประกันธนาคารโดยวงเงินสิ นเชือดังกล่าวมีอตั ราดอกเบีย MOR
ต่อปี สําหรับเงิน เบิกเกินบัญชี และวงเงินสิ น เชื ออืนมีอตั ราดอกเบี ยตังแต่ร้อยละ . ต่อปี ถึงร้อยละ . ต่อปี และร้อยละ 0.95
ต่อปี ถึงร้อยละ 3.80 ต่อปี ตามลําดับ และมีกาํ หนดชําระระหว่าง 1 ถึง 6 เดือน
วงเงินสิ นเชื อระยะสันจากสถาบันการเงินดังกล่าว คําประกันโดยการจดจํานอง ทีดิน สิ งปลูกสร้างบนทีดิน อสังหาริ มทรัพย์เพือ
การลงทุน และเงินฝากประจําของทังบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึงเป็ นหลักทรัพย์คาประกั
ํ
น (หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11 15
และ 16)
18.

เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน
พันบาท
งบการเงินรวม
2562

เจ้ าหนีการค้าและเจ้ าหนีอืน - กิจการทีเกียวข้ องกัน
เจ้าหนีการค้า
เจ้าหนีอืน
รวม

1,330
994
2,324

2561
62,639
280
62,919

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
1,474
1,259
2,733

48,301
771
49,072
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บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
พันบาท
งบการเงินรวม
2562
เจ้ าหนีการค้าและเจ้ าหนีอืน - กิจการอืน
เจ้าหนีการค้า
เจ้าหนีอืน
รวม

64,427
49,497
113,924

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

2561
74,720
96,327
171,047

48,725
45,797
94,522

55,131
91,966
147,097

ยอดเจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน-กิจการอืน ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 จัดประเภทตามสกุลเงินตราต่างประเทศได้ดงั นี
พันบาท
งบการเงินรวม
สกุลเงินบาท
สกุลเงินเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
รวม
19.

2562
104,378
9,546
113,924

2561
144,450
26,597
171,047

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
84,976
120,500
9,546
26,597
94,522
147,097

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หัก ส่ วนทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
สุ ทธิ

พันบาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
26,023
40,255
(14,822)
(14,224)
11,201
26,031

ในเดือนกรกฎาคม 2561 บริ ษทั ทําสัญญาเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินแห่งหนึ งเป็ นจํานวนเงิน 43.0 ล้านบาท เพือใช้ใน
การก่อสร้ างอาคารคลังสิ น ค้า บริ ษ ทั เบิ กรับ เงิน กู้งวดแรกในเดือนกรกฎาคม 2561 และทังจํานวนแล้วในเดื อนกัน ยายน 2561
กําหนดชําระคืนภายใน 3 ปี 4 เดือน นับแต่วนั ทีมีการเบิกเงินกูง้ วดแรก เงินกูด้ งั กล่าวมีอตั ราดอกเบีย MLR-2% ต่อปี โดยชําระเป็ น
รายเดือน
การชําระคืนเงินต้น งวดที 1 ถึง งวดที 4 ปลอดชําระคืนเงินต้น งวดที 5 ถึง งวดที 39 ชําระเป็ นจํานวนเงิ นเดือนละ 1.3 ล้านบาท
และงวดที 40 ชําระหนีส่วนทีเหลือทังหมด
นอกจากนีบริ ษทั ต้องปฏิบตั ิตามเงือนไขทางการเงินบางประการตามทีระบุในสัญญา เช่น การดํารงอัตราส่ วนหนีสิ นต่อส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ ้น และอัตราส่ วนความสามารถในการชําระหนีให้เป็ นไปตามอัตราทีกําหนดในสัญญา เป็ นต้น
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บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
บริ ษทั ทําหนังสื อยืนยันกับสถาบันการเงินดังกล่าวโดยจะไม่นาํ สิ นทรัพย์ ได้แก่ สิ งปลูกสร้างอาคารคลังสิ นค้า และสิ ทธิ การเช่า
ไปจําหน่ าย จ่าย โอน ให้เช่า จํานํา จํานอง ก่ อให้เกิดภาระผูกพัน เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากสถาบัน
การเงินดังกล่าวก่อน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินมีรายการเคลือนไหวสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ดังนี
พันบาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
40,255
42,586
(14,232)
(2,331)
26,023
40,255

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม
บวก รับเงินกูเ้ พิม
หัก จ่ายชําระคืน
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม
20.

หนีสินตามสัญญาเช่ าทางการเงิน
พันบาท
งบการเงินรวม
2562
2561
49,965
18,776
(2,754)
(1,399)
47,211
17,377
(17,099)
(5,481)
30,112
11,896

หนีสิ นตามสัญญาเช่าทางการเงิน
หัก ดอกเบียจ่ายรอตัดบัญชี
สุ ทธิ
หัก ส่ วนทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
สุ ทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
48,152
17,380
(2,644)
(1,295)
45,508
16,085
(16,438)
(5,159)
29,070
10,926

ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีหนีสิ นตามสัญญาเช่าทางการเงิน โดยมีรายละเอียดของจํานวนเงินทีต้อง
จ่ายชําระดังนี
พันบาท
งบการเงินรวม
2562
ผลรวมของ
จํานวนเงินขัน
ตําทีต้องจ่าย
ถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
18,672
ถึงกําหนดชําระเกินหนึงปี
แต่ไม่เกินห้าปี
31,293
รวม
49,965

2561

ดอกเบียจ่าย
รอตัดบัญชี
1,573

มูลค่าปั จจุบนั
ของจํานวนเงิน
ขันตําทีต้องจ่าย
17,099

ผลรวมของ
จํานวนเงินขัน
ตําทีต้องจ่าย
6,218

ดอกเบียจ่าย
รอตัดบัญชี
736

มูลค่าปั จจุบนั
ของจํานวนเงิน
ขันตําทีต้องจ่าย
5,482

1,181
2,754

30,112
47,211

12,558
18,776

663
1,399

11,895
17,377
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บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
ผลรวมของ
จํานวนเงินขัน
ตําทีต้องจ่าย
ถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
17,942
ถึงกําหนดชําระเกินหนึงปี
แต่ไม่เกินห้าปี
30,210
รวม
48,152

21.

2561

ดอกเบียจ่าย
รอตัดบัญชี
1,504

มูลค่าปัจจุบนั
ของจํานวนเงิน
ขันตําทีต้องจ่าย
16,438

ผลรวมของ
จํานวนเงินขัน
ตําทีต้องจ่าย
5,849

ดอกเบียจ่าย
รอตัดบัญชี
690

มูลค่าปัจจุบนั
ของจํานวนเงิน
ขันตําทีต้องจ่าย
5,159

1,140
2,644

29,070
45,508

11,531
17,380

605
1,295

10,926
16,085

ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดงั ต่อไปนี
พันบาท
งบการเงินรวม
2562
2561
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน

14,810

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

11,116

12,638

8,994

การเปลียนแปลงในมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
ดังนี
พันบาท

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที 1 มกราคม
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบีย
ต้นทุนบริ การในอดีต
ส่วนทีรับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน :
(กําไร) ขาดทุนจากการประมาณตามหลักการคณิตศาสตร์
ประกันภัย
ส่ วนทีเกิดจากการเปลียนแปลงข้อสมมติทางการเงิน
ส่ วนทีเกิดจากการเปลียนแปลงข้อสมมติทางประชากร
ส่ วนทีเกิดจากการปรับปรุ งจากประสบการณ์
ผลประโยชน์ทีจ่ายในระหว่างปี
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม
2562
2561
11,116
14,760
1,823
3,021
302
211
2,504
(2,444)

224

(1,159)
14,810

(91)
2,659
(6,217)
(783)
11,116

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
8,994
12,494
1,137
2,151
234
170
2,273
(1,673)

12,638

(24)
2,633
(6,430)
(327)
8,994
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บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
ค่าใช้จ่ายทีรับรู ้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดงั ต่อไปนี
พันบาท
งบการเงินรวม

ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ดอกเบียจากภาระผูกพัน
รวม

2562
1,823
302
2,125

2561
3,021
211
3,232

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
1,137
2,151
234
170
1,371
2,321

ค่าใช้จ่ายที รับ รู้ในงบกําไรขาดทุน เบ็ดเสร็ จข้างต้น สําหรับ ปี สิ นสุ ด วัน ที 31 ธัน วาคม 2562 และ 2561 แสดงรวมในรายการ
ดังต่อไปนี
พันบาท

ต้นทุนขายและบริ การ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
รวม

2562

งบการเงินรวม

550
140
407
726
1,823

2561

970
351
992
708
3,021

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
369
725
85
301
330
892
353
233
1,137
2,151

บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยคาดว่าจะจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปี ข้างหน้า เป็ นจํานวนเงินประมาณ 1.7 ล้านบาท
(งบเฉพาะกิจการ : จํานวน 1.7 ล้านบาท)
ณ วัน ที 31 ธัน วาคม 2562 ระยะเวลาเฉลี ยถ่วงนําหนักในการจ่ายชําระผลประโยชน์ร ะยะยาวของพนัก งานของบริ ษ ัท และ
บริ ษทั ย่อยประมาณ 9 ปี , 10 ปี และ 21 ปี (งบเฉพาะกิจการ : 9 ปี )
ข้อสมมติ หลักในการประมาณการตามหลักการคณิ ตศาสตร์ ป ระกัน ภัย ณ วัน ที รายงาน ณ วันที 31 ธัน วาคม 2562 และ 2561
มีดงั ต่อไปนี
2562
อัตราคิดลด
อัตราการเพิมขึนของเงินเดือน
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน
อัตรามรณะ

งบการเงินรวม
ร้อยละ .04, 2.55 และ 2.66 ต่อปี
ร้อยละ 4.00 ถึงร้อยละ 6.00 ต่อปี
ตามอายุพนักงานตังแต่ร้อยละ . ถึง
ร้อยละ 57.30
ร้อยละ 105.00 ตามตารางมรณะไทยปี 2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ร้อยละ 2.55 ต่อปี
ร้อยละ 4.00 ต่อปี
ตามอายุพนักงานตังแต่ร้อยละ 4.78
ถึงร้อยละ 57.30
ร้อยละ 105.00 ตามตารางมรณะไทยปี 2560
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บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
2561
อัตราคิดลด
อัตราการเพิมขึนของเงินเดือน
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน
อัตรามรณะ

งบการเงินรวม
ร้อยละ . , 2.66 และ 3.17 ต่อปี
ร้อยละ 4.00 ถึงร้อยละ 6.00 ต่อปี
ตามอายุพนักงานตังแต่ร้อยละ . ถึง
ร้อยละ 57.30
ร้อยละ 105.00 ตามตารางมรณะไทยปี 2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ร้อยละ 2.55 ต่อปี
ร้อยละ 4.00 ต่อปี
ตามอายุพนักงานตังแต่ร้อยละ 4.78
ถึงร้อยละ 57.30
ร้อยละ 105.00 ตามตารางมรณะไทยปี 2560

การวิเคราะห์ ความอ่อนไหว
การเปลียนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐ านที เกี ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ป ระกันภัยที อาจเป็ น ไปได้อย่าง
สมเหตุสมผล ณ วันทีรายงาน โดยถือว่าข้อสมมติฐานอืนๆ คงที จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์ที กําหนดไว้เป็ น
จํานวนเงินดังต่อไปนี
พันบาท
งบการเงินรวม
2562
2561
ณ วันที 31 ธันวาคม
อัตราคิดลด
เพิมขึนร้อยละ 1.00
ลดลงร้อยละ 1.00
อัตราการเพิมขึนของเงินเดือน
เพิมขึนร้อยละ 1.00
ลดลงร้อยละ 1.00
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน
เพิมขึนร้อยละ 20.00 ของสมมติฐานหลัก
ลดลงร้อยละ 20.00 ของสมมติฐานหลัก

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

(981)
1,130

(779)
889

(719)
811

(563)
635

1,190
(1,056)

843
(755)

882
(795)

599
(542)

(1,307)
1,638

(883)
1,086

(1,084)
1,362

(726)
898

แม้ว่าการวิเคราะห์นีไม่ได้คาํ นึ งถึ งการกระจายตัวแบบเต็มรู ปแบบของกระแสเงินสดทีคาดหวังภายใต้โครงการดังกล่าว แต่ได้
แสดงประมาณการความอ่อนไหวของข้อสมมติฐานต่างๆ
เมือวัน ที 5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติคุ้ม ครองแรงงานได้ถูกปรับ ปรุ งให้ นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจ้างที ถูกเลิ กจ้าง
เพิมเติม หากลูกจ้างทํางานติดต่อกันครบ 20 ปี ขึนไป ลูกจ้างมีสิทธิ ได้รับค่าชดเชยไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน บริ ษทั จึง
แก้ไขโครงการผลประโยชน์เมื อเกษี ยณแก่ พนักงานเพือให้ สอดคล้องกับ พระราชบัญ ญัติคุ้มครองแรงงานฉบับ ปรับ ปรุ งใน
ไตรมาสสอง ปี 2562 จากการแก้ไขโครงการดังกล่าวทําให้ บ ริ ษัท และบริ ษ ทั ย่อยรับ รู้ ประมาณการหนี สิ น ผลประโยชน์เมื อ
เกษียณอายุ และต้นทุนบริ การในอดีตเพิมขึน จํานวน 2.5 ล้านบาท (งบเฉพาะกิจการ : จํานวน 2.3 ล้านบาท)
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บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
22.

สํ ารองตามกฎหมาย

ตามบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติบ ริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริ ษ ัท จะต้องจัด สรรทุ นสํารอง (“สํารองตาม
กฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสํารองดังกล่าวมีจาํ นวนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสํารองนีจะนําไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้
23.

กองทุนสํารองเลียงชีพ

บริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อยได้จดั ตังเงิน กองทุน สํารองเลี ยงชี พพนักงานตามความในพระราชบัญญัติก องทุน สํารองเลี ยงชี พ พ.ศ.
2530 ตามระเบียบกองทุน บริ ษทั และพนักงานต้องจ่ายเงินสมทบและเงินสะสมเข้ากองทุนนีเป็ นร้อยละ 2 ของเงินเดือนพนักงาน
ด้วยจํานวนทีเท่ากัน บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้แต่งตังผูจ้ ดั การกองทุน เพือบริ หารกองทุนให้เป็ นไปตามข้อกําหนดของกฎกระทรวง
ฉบับที 2 (พ.ศ. 2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลียงชีพ พ.ศ. 2530
เงินสมทบเข้ากองทุนสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดงั นี
พันบาท

เงินสมทบกองทุนสํารองเลียงชีพ
24.

งบการเงินรวม
2562
2561
557
543

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
414
445

ค่าใช้ จ่ายตามลักษณะ

ค่าใช้จ่ายทีสําคัญสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ซึงจําแนกตามลักษณะได้ดงั นี
พันบาท

การเปลียนแปลงในสิ นค้าสําเร็ จรู ปและงานระหว่างทํา
ซือวัตถุดิบและสิ นค้าสําเร็ จรู ป
วัตถุดิบใช้ไป
ค่าเสื อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
ขาดทุนจากการด้อยค่า ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าใช้จ่ายเกียวกับพนักงาน
ค่าขนส่ งและจัดจําหน่าย
ค่าสาธารณู ปโภค
หนีสงสัยจะสู ญ (กลับรายการ) - ลูกหนีการค้า
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร

งบการเงินรวม
2562
2561
11,107
(85,450)
534,322
1,309,958
4,366,560
4,654,167
105,438
99,091
(30,296)
35,196
1,444
25,773
125,988
111,864
63,732
53,968
43,140
38,560
(2,440)
(963)
19,792
20,432

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
19,919
(79,532)
1,018,039
1,873,017
3,770,302
4,047,002
101,925
96,293
(31,926)
35,215
1,444
25,773
105,312
92,840
53,471
44,089
34,729
31,427
(2,598)
(963)
13,087
14,006
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บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
พันบาท

ค่านายหน้า ค่าโฆษณาและส่งเสริ มการขาย
ต้นทุนจ้างผลิตภายนอก
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายอืน ๆ
รวม
25.

งบการเงินรวม
2562
2561
7,392
10,130
5,538
5,947
35,308
45,835
93,484
112,905
5,380,509
6,437,413

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
5,621
8,457
3,731
5,626
32,584
43,641
74,239
91,061
5,199,879
6,327,952

ภาษีเงินได้

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้สาํ หรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดงั นี

ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน :
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของปี ปัจจุบนั
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี:
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทีเกียวข้องกับ
ผลแตกต่างชัวคราวทีรับรู ้เมือเริ มแรกและทีกลับรายการ
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ทีแสดงอยูใ่ น
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

พันบาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(8,562)

-

(7,224)

12,069

(15,786)

12,069
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บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
การกระทบยอดระหว่างอัตราภาษีทีแท้จริ งสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สามารถแสดงได้ดงั นี
พันบาท
งบการเงินรวม
2562
อัตราภาษี
(ร้อยละ)
กําไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
ใช้ประโยชน์จากขาดทุนสะสม
ผลกระทบทางภาษีของรายได้ทีได้รับการยกเว้นและ
ค่าใช้จ่ายทีไม่สามารถนํามาหักในการคํานวณกําไรทางภาษี
ผลกระทบจากการตัดบัญชีในการจัดทํางบการเงินรวม
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทีเกิดจาก
ผลแตกต่างชัวคราวทีรับรู ้และกลับรายการ
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้

2561
จํานวนเงิน
150,127
(30,025)
1,282

20

11

อัตราภาษี
(ร้อยละ)

จํานวนเงิน
(98,389)
19,678
279

20

241
19,940

(17,065)
(2,892)

(7,224)
(15,786)

12,069
12,069

12

พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
อัตราภาษี
(ร้อยละ)
กําไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
ใช้ประโยชน์จากขาดทุนสะสม
ผลกระทบทางภาษีของรายได้ทีได้รับการยกเว้นและ
ค่าใช้จ่ายทีไม่สามารถนํามาหักในการคํานวณกําไรทางภาษี
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทีเกิดจาก
ผลแตกต่างชัวคราวทีรับรู ้และกลับรายการ
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้

20

21

2561
จํานวนเงิน
74,530
(14,906)
1,282

อัตราภาษี
(ร้อยละ)
20

จํานวนเงิน
(84,522)
16,904
-

5,062

(16,904)

(7,224)
(15,786)

12,069
12,069

14

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนีสิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้ เมือกิจการมีสิทธิ ตามกฎหมายทีจะ
นําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั มาหักกลบกับหนีสิ นภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้นีประเมินโดยหน่วยงาน
จัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกัน

59

บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
รายการการเคลือนไหวของสิ นทรัพย์และหนีสิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทเกิ
ี ดขึนสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562 และ
2561 ดังนี
พันบาท
งบการเงินรวม
บันทึกเป็ น(รายจ่าย)รายได้ใน
1 มกราคม กําไรหรื อ กําไรขาดทุน 31 ธันวาคม
2561
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอืน
2561
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญ-ลูกหนีการค้า
ค่าเผือการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
ค่าเผือการเปลียนแปลงมูลค่ายุติธรรม
ของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือขาย
ค่าเผือการด้อยค่าเงินลงทุนในบริ ษทั
ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
ค่ า เผื อการด้ อ ยค่ า ของสิ นทรั พ ย์ที
ไม่ได้ใช้ในการดําเนินงาน
ค่ าเผื อการด้อ ยค่ า ที ดิ น อาคาร และ
อุปกรณ์
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

21,159
8,182

(192)
7,043

-

บันทึกเป็ น(รายจ่าย)รายได้ใน
กําไรหรื อ กําไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอืน

20,967
15,225
510

11,133

-

2,237

-

-

2,237

640

-

-

640

(764)

5,154
1,799

289
729

(254)

57,665

(7,224)

2,499

5,154
64

รวม

45,850

12,069

หนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ส่ วนเกินทุนจากการตี ราคาทีดิ นของ
บริ ษทั

(29,904)

-

สุ ทธิ

15,946

12,069

หนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ส่ วนเกินทุนจากการตี ราคาทีดิ นของ
บริ ษทั ย่อย

(3,518)

-

สุ ทธิ

12,428

12,069

-

11,643

(520)
(6,385)

(29,904)
(254)

(254)

31 ธันวาคม
2562

-

-

20,447
8,840
340

11,983

(1,337)

-

900

-

-

640

-

5,443
2,528

-

27,761

(7,224)

(3,518)

-

24,243

(7,224)

340

50,781

(29,672)

(59,576)

(29,332)

(8,795)

(3,845)

(7,363)

(33,177)

(16,158)

60

บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
บันทึกเป็ น(รายจ่าย)รายได้ใน
บันทึกเป็ น(รายจ่าย)รายได้ใน
1 มกราคม กําไรหรื อ กําไรขาดทุน 31 ธันวาคม กําไรหรื อ กําไรขาดทุน 31 ธันวาคม
2561
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอืน
2561
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอืน
2562
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญ-ลูกหนีการค้า
ค่าเผือการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
ค่าเผือการเปลียนแปลงมูลค่ายุติธรรม
ของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือขาย
ค่ าเผื อ ก าร ด้ อ ย ค่ าเงิ น ล งทุ น ใน
บริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
ค่าเผือการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทีไม่ได้
ใช้ในการดําเนินงาน
ค่ า เผื อการด้ อ ยค่ า ที ดิ น อาคาร และ
อุปกรณ์

21,159
8,182

(192)
7,043

510

20,967
15,225

(520)
(6,385)

11,643

-

11,133

-

2,237

-

-

2,237

640

-

-

640

(764)

5,154
1,799

289
729

(254)

57,665

(7,224)

(29,904)
27,761

2,499

5,154
64

รวม

45,850

12,069

หนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทีดิน

(29,904)

-

สุ ทธิ

15,946

12,069

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

-

(254)

-

20,447
8,840
340

11,983

(1,337)

-

900

-

-

640

-

5,443
2,528
340

50,781

-

(29,672)

(59,576)

(7,224)

(29,332)

(8,795)

จํานวนเงินภาษีเงินได้ทีเกียวข้องกับส่ วนประกอบแต่ละส่วนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
และ 2561 สรุ ปได้ดงั นี
พันบาท
งบการเงินรวม
2562
2561
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีทเกี
ี ยวข้ องกับ
กําไรจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยสําหรับ
โครงการผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุนจากการเปลียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์
เผือขาย
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทีดิน
รวม

340
(33,517)
(33,177)

(764)
510

(254)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

-

(764)

340
(29,672)
(29,332)

510

(254)
61

บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
ณ วัน ที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีผลขาดทุนทางภาษีทียังไม่ได้ใช้ จํานวน 27.6 ล้านบาท และ 12.9
ล้านบาท ตามลําดับ (งบเฉพาะกิจการ: จํานวน 6.4 ล้านบาทในปี 2561) บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยไม่ได้บนั ทึกสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี เนืองจากพิจารณาแล้วเห็นว่าบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยอาจไม่มีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจะนําขาดทุนทาง
ภาษีมาใช้ประโยชน์ได้
26.

เงินปันผลจ่าย

เมือวันที 27 เมษายน 2561 ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นมีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนิ นงานประจําปี 2560 ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเป็ น
เงินสดในอัตราหุ ้นละ 0.12 บาท คิดเป็ นจํานวนเงินทังสิ น 57.6 ล้านบาท โดยมีกาํ หนดจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวภายในวันที 25 พฤษภาคม
2561
27.

กําไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้น

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 คํานวณจากกําไร (ขาดทุน) สําหรับปี ทีเป็ นส่วนของผูถ้ ือ
หุ ้นของบริ ษทั ใหญ่และจํานวนหุ้นสามัญทีออกจําหน่ายแล้วระหว่างปี โดยแสดงการคํานวณดังนี

กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิ ส่วนทีเป็ นของผูถ้ ือหุ ้นบริ ษทั ใหญ่

พันบาท/พันหุน้
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
2562
2561
145,763
(86,176)
58,745
(72,453)

จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลียถ่วงนําหนัก
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)

480,096
0.30

28.

480,096
(0.18)

480,096
0.12

480,096
(0.15)

ส่ วนงานดําเนินงาน

ข้อมูลส่ วนงานดําเนิ นงานทีนําเสนอนีสอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษทั ทีผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนินงานได้รับ
และสอบทานอย่างสมําเสมอเพือใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั ส่ วนงานและประเมิ นผลการดําเนินงานของ
ส่วนงาน
ส่ วนงานทีรายงาน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยดําเนิ นธุรกิจภายใต้ส่วนงานดําเนิ นงานจํานวน 1 ส่ วนงาน คือ การผลิตและจําหน่ ายเหล็กแปรรู ป และ
บริ การตัดและแปลงสภาพ จึงไม่ได้มีการเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงานดําเนินงานในงบการเงินนี
ข้ อมูลเกียวกับภูมิศาสตร์
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยดําเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์คือในประเทศไทย จึงไม่ได้มีการเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตาม
ส่วนงานทางภูมิศาสตร์ในงบการเงินนี
62

บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
ข้อมูลเกียวกับรายได้ของบริ ษทั สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี
พันบาท
งบการเงินรวม
2562

2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

ประเภทของสิ นค้ าและบริการหลัก
รายได้จากการขายสิ นค้า
รายได้จากการให้บริ การ
รวมรายได้

5,383,477
3,468
5,386,945

6,269,863
5,757
6,275,620

5,219,087
77
5,219,164

6,168,724
155
6,168,879

จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้
ณ เวลาใดเวลาหนึง
ตลอดช่วงเวลาหนึง
รวมรายได้

5,386,945
5,386,945

6,275,620
6,275,620

5,219,164
5,219,164

6,168,879
6,168,879

ลูกค้ ารายใหญ่
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จาํ นวน 1 ราย จากส่ วนงานธุรกิจการผลิต
และจําหน่ายเหล็กแปรรู ปและบริ การตัดและแปลงสภาพเหล็กเป็ นจํานวนเงิน 696.0 ล้านบาท (2561: บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรายได้
จากลูกค้ารายใหญ่จ ํานวน 1 ราย จากส่ วนงานธุ รกิจการผลิ ตและจําหน่ ายเหล็กแปรรู ปและบริ การตัดและแปลงสภาพเหล็กเป็ น
จํานวนเงิน 1,856.8 ล้านบาท)
29.

เครื องมือทางการเงิน

ก)

นโยบายการบริ หารความเสี ยงทางการเงิน

บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีความเสี ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย ความเสี ยงจากอัตราแลกเปลียนและความเสี ยงด้านการให้
สิ น เชื อ บริ ษัท และบริ ษัท ย่อยจะพิจ ารณาเลือกใช้เครื องมื อและอนุ พนั ธ์ ท างการเงิน เพือบริ ห ารความเสี ยงดังกล่าวตามความ
เหมาะสม
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยไม่มีนโยบายประกอบธุรกรรมตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงินเพือการเก็งกําไรหรื อเพือการค้า
ข)

ความเสี ยงจากอัตราดอกเบีย

ความเสี ยงจากอัตราดอกเบียเกิดจากการเปลียนแปลงของอัตราดอกเบียในตลาดอันจะมีผลต่อดอกเบียสุ ทธิ บริ ษทั บริ หารความ
เสี ยงด้านอัตราดอกเบียอันเกียวเนืองกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินกูย้ ืมระยะสันจากสถาบันการเงิน และหนีสิ นภายใต้สัญญาเช่า
การเงิน โดยการกูย้ ืมมีทงอั
ั ตราดอกเบียคงทีและอัตราดอกเบียลอยตัวตามความเหมาะสมของตลาด
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บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
ณ วันที ธันวาคม 2 และ 1 สิ นทรัพย์และหนีสิ นทางการเงินทีสําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบีย และสําหรับ
สิ นทรัพย์และหนีสิ นทางการเงินทีมีอตั ราดอกเบียคงทีสามารถแยกตามวันทีครบกําหนดหรื อวันทีมีการกําหนดอัตราดอกเบียใหม่
(หากวันทีมีการกําหนดอัตราดอกเบียใหม่ถึงก่อน) ได้ดงั นี

อัตราดอกเบีย
คงที
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัวคราว
ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน
- กิจการทีเกียวข้องกัน
- กิจการอืน
เงินฝากสถาบันการเงินทีมีภาระคําประกัน

หนีสิ นทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสันจาก
สถาบันการเงิน
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน
- กิจการทีเกียวข้องกัน
- กิจการอืน
หนีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

-

43.4

รวม

อัตราดอกเบียที
แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

-

-

61.9
60.7

105.3
60.7

0.15-0.38
-

-

-

218.2
355.4
-

218.2
355.4
151.5

0.65-1.30

-

1,119.3

-

-

1,119.3

0.50-3.83

-

-

-

2.3
113.9
47.2
26.0

0.32-4.88
MLR-2.00

151.5

17.1
14.8

อัตราดอกเบีย
คงที
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัวคราว
ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน
- กิจการทีเกียวข้องกัน
- กิจการอืน
เงินฝากสถาบันการเงินทีมีภาระคําประกัน

ล้านบาท
งบการเงินรวม
ณ วันที 31 ธันวาคม 2562
อัตราดอกเบียปรับขึนลง
ตามราคาตลาด
ไม่มีอตั รา
ภายใน 1 ปี
ภายใน 2-5 ปี
ดอกเบีย

-

157.0

30.1
11.2

-

ล้านบาท
งบการเงินรวม
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
อัตราดอกเบียปรับขึนลง
ตามราคาตลาด
ไม่มีอตั รา
ภายใน 1 ปี
ภายใน 2-5 ปี
ดอกเบีย
23.5

-

2.3
113.9

รวม

อัตราดอกเบียที
แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

-

-

67.5
140.0

91.0
140.0

0.15-0.40
-

-

-

846.7
425.1

846.7
425.1
157.0

0.65-1.30

-
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562

อัตราดอกเบีย
คงที
หนีสิ นทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสันจาก
สถาบันการเงิน
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน
- กิจการทีเกียวข้องกัน
- กิจการอืน
เงินกูย้ ืมระยะสันจากบุคคลทีเกียวข้องกัน
หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

-

2,001.6

-

-

-

-

25.0
-

5.5
14.2

อัตราดอกเบีย
คงที
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัวคราว
ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน
- กิจการทีเกียวข้องกัน
- กิจการอืน
เงินฝากสถาบันการเงินทีมีภาระคําประกัน
หนีสิ นทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสันจาก
สถาบันการเงิน
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน
- กิจการทีเกียวข้องกัน
- กิจการอืน
หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

ล้านบาท
งบการเงินรวม
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
อัตราดอกเบียปรับขึนลง
ตามราคาตลาด
ไม่มีอตั รา
ภายใน 1 ปี
ภายใน 2-5 ปี
ดอกเบีย

-

62.9
171.0
11.9
26.0

-

ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที 31 ธันวาคม 2562
อัตราดอกเบียปรับขึนลง
ตามราคาตลาด
ไม่มีอตั รา
ภายใน 1 ปี
ภายใน 2-5 ปี
ดอกเบีย
33.2

รวม

อัตราดอกเบียที
แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

2,001.6

0.95-8.50

62.9
171.0
25.0
17.4
40.2

7.00
0.32-8.24
MLR-2.00

รวม

อัตราดอกเบียที
แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

-

-

61.8
60.7

95.0
60.7

0.15-0.38
-

-

-

549.4
206.5
-

549.4
206.5
150.4

0.65-1.30

-

1,115.7

-

-

1,115.7

0.50-3.61

-

-

-

2.7
94.5
45.5
26.0

0.32-4.88
MLR-2.00

150.4

16.4
14.8

2.7
94.5
29.1
11.2

-
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อัตราดอกเบีย
คงที
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัวคราว
ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน
- กิจการทีเกียวข้องกัน
- กิจการอืน
เงินฝากสถาบันการเงินทีมีภาระคําประกัน
หนีสิ นทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสันจาก
สถาบันการเงิน
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน
- กิจการทีเกียวข้องกัน
- กิจการอืน
หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

ค)

-

ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
อัตราดอกเบียปรับขึนลง
ตามราคาตลาด
ไม่มีอตั รา
ภายใน 1 ปี
ภายใน 2-5 ปี
ดอกเบีย
11.1

รวม

อัตราดอกเบียที
แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

-

-

67.4
140.3

78.5
140.3

0.15-0.40
-

-

-

1,111.5
276.0
-

1,111.5
276.0
156.0

0.65-1.30

-

1,997.0

-

-

1,997.0

0.95-3.80

-

-

-

49.1
147.1
16.1
40.2

0.78-8.24
MLR-2.00

156.0

5.2
14.2

49.1
147.1
10.9
26.0

-

ความเสี ยงจากอัตราแลกเปลียน

บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีความเสี ยงจากอัตราแลกเปลียนเนื องจากยอดซื อบางส่ วนเป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ การซื อและการ
นําเข้าวัตถุดิบและสิ นค้าบางส่วนจะต้องจ่ายชําระเป็ นเงินดอลลาร์สหรัฐและยูโร สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั มี
ยอดซื อที เป็ นสกุลเงิน ตราต่างประเทศมีมูลค่าคิดเป็ นเงินบาท 1,094.7 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2561 : 2,441.8 ล้านบาท) บริ ษ ทั
พิจารณาป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลียนโดยการซือสัญญาอัตราแลกเปลียนล่วงหน้าตามความเหมาะสม
ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 บริ ษ ัทมี หนี สิ นที เป็ นเงินตราต่ างประเทศจํานวน 0.9 ล้านเหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐ และ 6.0 ล้านเหรี ยญยูโร
ซึ งได้ท าํ สั ญญาป้ องกันความเสี ยงไว้แ ล้ว (31 ธั นวาคม 2561 : 0.8 ล้านเหรี ยญดอลลาร์ สหรั ฐ และ 5.3 ล้านเหรี ยญยูโร) (หมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 9)
ณ วัน ที 31 ธั น วาคม 2562 บริ ษ ัทมี ห นี สิ น ทางการเงิ น ที เป็ นเงิ น ตราต่ างประเทศที ไม่ ได้ท ําการป้ องกัน ความเสี ยงจํานวน 0.9
ล้านเหรี ยญดอลลาร์ สหรั ฐและ 2.1 ล้านเหรี ยญยูโร (31 ธัน วาคม 2561 : 0.8 ล้านเหรี ยญดอลลาร์ สหรั ฐและ 0.1 ล้ านเหรี ยญยูโร)
(หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9)
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ง)

ความเสี ยงด้านการให้สินเชือ

บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีความเสี ยงด้านการให้สินเชือทีเกียวเนืองกับลูกค้า อย่างไรก็ตามเนืองจาก บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีฐานของ
ลูกค้าทีหลากหลายและมีจาํ นวนมากราย ดังนันบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายอย่างเป็ นสาระสําคัญจาก
การเก็บหนีจากลูกหนีเหล่านัน บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ประมาณค่าเผือหนี สงสัยจะสู ญ โดยอาศัยการประเมินผลของฝ่ ายบริ หาร
เกียวกับความสามารถในการจ่ายชําระหนีของลูกหนีทีคงค้างอยู่ ณ วันสิ นปี
จ)

มูลค่ายุติธรรม

ราคาตามบัญชี ของสิ นทรัพย์และหนี สิ นทางการเงิ น อัน ได้แก่ เงินสดและรายการเที ยบเท่าเงินสด ลูกหนี การค้าและลูกหนี อืน
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน เงินให้กยู ้ ืมและเงินกูย้ ืมมีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม
30.

การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการทุนทีสําคัญของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย คือ การจัดให้มีซึงโครงสร้างทางการเงินทีเหมาะสมและ
การดํารงไว้ซึงความสามารถในการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนือง
ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีอตั ราส่ วนหนีสิ นต่อทุนเท่ากับ 0.65:1 และ 1.30:1 ตามลําดับ และบริ ษทั
มีอตั ราส่ วนหนีสิ นต่อทุนเท่ากับ 0.65:1 และ 1.23:1 ตามลําดับ
31.

ภาระผูกพันและหนีสินทีอาจเกิดขึน

ก)

ภาระผูกพันตามรายจ่ายฝ่ ายทุน

-

ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั มีภาระผูกพันในการซื อเครื องจักรและสัญญาก่อสร้างจํานวน 0.3 ล้านเหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐและ
28.9 ล้านบาท (วันที 31 ธันวาคม 2561 : 0.8 ล้านเหรี ยญดอลลาร์สหรัฐและ 1.8 ล้านบาท)

-

ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั มีภาระผูกพันเพือจ่ายพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จาํ นวน 0.02 ล้านเหรี ยญดอลลาร์สหรัฐ

ข)

สัญญาเช่าและสัญญาบริ การ

1)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริ ษทั ย่อยมีสัญญาเช่ าและบริ การอาคารสํานักงาน โดยมีภาระผูกพันตามสั ญญาที
จะต้องจ่ายในอนาคต ดังนี
ล้านบาท
งบการเงินรวม
2562
ไม่เกิน 1 ปี
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
รวม

-

2561
0.9
0.9

-

0.7
0.7
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2)

บริ ษ ัท มี สัญ ญาเช่ าที ดิ น กับ บุค คลภายนอก โดยมี ระยะเวลาเช่ า 20 ปี บริ ษ ัท ต้อ งจ่ ายค่ าเช่ ารายปี ปี ที 1-2 เป็ นเงิ น
ประมาณ 1.4 ล้านบาทต่อปี ปี ที 3-5 เป็ นเงินประมาณ 1.6 ล้านบาทต่อปี ปี ที 6-8 เป็ นเงินประมาณ 1.7 ล้านบาทต่อปี ปี ที 9-11 เป็ น
เงินประมาณ 1.9 ล้านบาทต่อปี ปี ที 12-14 เป็ นเงินประมาณ 2.1 ล้านบาทต่อปี ปี ที 15-17 เป็ นเงินประมาณ 2.3 ล้านบาทต่อปี และ
ปี ที 18-20 เป็ นเงินประมาณ 2.6 ล้านบาทต่อปี สัญญานี มีผลใช้บงั คับตังแต่วนั ที 1 มีนาคม 2560 จนถึงวันที 1 มีนาคม 2580 โดย
บริ ษทั ต้องจ่ายค่าเช่าในอัตราทีกําหนดไว้ในสัญญา
ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ค่าเช่าขันตําตามสัญญาเช่าดังกล่าวข้างต้นทีต้องจ่ายในอนาคต มีดงั นี

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

ล้านบาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
1.6
1.6
6.8
6.6
26.9
28.7
35.3
36.9

ภาระผูกพันตามเลตเตอร์ออฟเครดิต
บริ ษทั มีภาระผูกพันจากการเปิ ดเลตเตอร์ออฟเครดิต เพือสังซือสิ นค้า ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 จํานวน 2.2 ล้านเหรี ยญ
ดอลลาร์สหรัฐ (วันที 31 ธันวาคม 2561 จํานวน 0.7 ล้านเหรี ยญดอลลาร์สหรัฐ)

ง)

หนังสื อคําประกันทีออกโดยธนาคาร
ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริ ษทั และบริ ษ ทั ย่อยมีหนี สิ นทีอาจเกิดขึนจากหนังสื อคําประกันทีออกโดยธนาคาร เพือ
คําประกันการจ่ ายชําระค่าใช้ไฟฟ้ า จํานวน 8.0 ล้านบาท และการซื อสิ นค้า จํานวน 0.1 ล้านบาท (งบเฉพาะกิจการ : ค่าไฟฟ้ า
จํานวน 6.9 ล้านบาท และการซือสิ นค้า จํานวน 0.1 ล้านบาท)

จ)

ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริ ษ ทั มี หนี สิ นที อาจเกิดขึ นจากการคําประกันวงเงินสิ นเชื อของบริ ษทั ร่ วมทีได้รับจาก
สถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึงเป็ นจํานวนเงิน 276 ล้านบาท
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