56-1 One Report
รายงานประจาปี

2563

สารบัญ
หัวข้อ
 วิสยั ทัศน์
 แนวทางการกากับดูแลกิจการ
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดาเนิ นงาน
 รายงานคณะกรรมการบริหาร
 ข้อมูลทางการเงินที่สาคัญ
 ข้อมูลทัว่ ไปของบริษัท
 ข้อมูลทัว่ ไปของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
 กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
 การตลาดและการแข่งขัน
 โครงสร้างรายได้
 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง
 การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยัง่ ยืน
 การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ (MD&A)
 ข้อมูลงบการเงินและอัตราส่วนงบการเงิน
 ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ ือหุน้ และ นโยบายการจ่ายปั นผล
ส่วนที่ 2 การกากับดูแลกิจการ
 โครงสร้างการจัดการ
 นโยบายการกากับดูแลกิจการ
 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
 รายการระหว่างกัน
ส่วนที่ 3 งบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัท
 รายงานของผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต
 งบแสดงฐานะทางการเงิน
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
เอกสารแนบ 1 ประวัติและการดารงตาแหน่ งของกรรมการ และเลขานุ การบริษัท
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริหารและผูม้ ีอานาจควบคุมบริษัท
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผูต้ รวจสอบภายใน
เอกสารแนบ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
เอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิบตั ิการกากับดูแลกิจการ
เอกสารแนบ 6 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานงบการเงิน
/ รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

หน้า
1
2
3
4
6
8
9
11
12
16
18
19
23
30
33
40
44
51
71
74
86
93
101
167
169
174
176
177
181
189

วิสัยทัศน์
มุ่งมั่นพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
วิสยั ทัศน์ ที่เรามุ่งมัน่ พัฒนากลยุทธ์อย่างไม่หยุดนิ่ งจากแนวคิดที่เป็ นศูนย์บริการเหล็กครบวงจร
ด้ว ยการพัฒนาเทคโนโลยีก ารผลิ ต ที่ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและควบคุ ม มาตรฐานผลิ ต ภัณ ฑ์ ยกระดั บ
การแข่งขัน การใส่ใจสิ่งแวดล้อมและชุมชน การอบรมและพัฒนาบุคลากร พัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่ อง
การดาเนิ นธุรกิจด้วยความสุจริตและโปร่งใส และการพัฒนาระบบข้อมูลสนั บสนุ นการบริหารด้วยระบบ
โครงข่ายการสื่อสารที่ ทันสมัย อีกทั้งสร้างสัมพันธภาพที่ ดีต่อลูกค้า เป็ นส่วนสาคัญในการขับเคลื่ อน
ธุรกิจเพื่อความยัง่ ยืน
บริ ษั ท ก าหนดเป้ า หมายที่ จ ะเป็ นผู ้ผ ลิ ต ท่ อ เหล็ ก ที่ มี คุ ณ ภาพ เนื่ องจากบริ ษั ท เล็ ง เห็ น ถึ ง
ความสาคัญของอุตสาหกรรมท่อเหล็ก ซึ่งมีการเติบโตในอัตราที่สูงมากในปั จจุบนั และอนาคต จากการ
เติ บโตของอุตสาหกรรมก่อสร้าง อุ ตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ อุตสาหกรรมยานยนต์ และอุ ตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้ า
บริ ษัท เน้ น ที่ จ ะเป็ นศู นย์บริ การเหล็ ก ครบวงจร กล่าวคื อ บริ ษัท สามารถให้บริก ารผลิ ต เหล็ ก
รูปพรรณต่างๆ ได้ตามขนาดที่ลูกค้ากาหนด ได้แก่ เหล็กแผ่น เหล็กม้วน ทาให้ลูกค้าได้รบั ความสะดวก
ในการซื้ อสินค้าจากการที่ลูกค้าสามารถกาหนดให้บริษัทผลิตสินค้าตามขนาดที่ ตอ้ งการใช้ โดยมีการ
ปรับปรุ งพัฒนามาตรฐานของบริษัทอยู่ตลอดเวลา ทั้งในด้านความรูค้ วามสามารถของบุ ค ลากรและ
เครื่ องจัก รที่ ใ ช้ใ นการผลิ ต รวมถึ งบริ ษั ทยัง มี น โยบายพัฒนาคุ ณ ภาพ ความน่ าเชื่ อถื อในผลิ ต ภัณ ฑ์
การบริการของบริษัท รวมทั้งคานึ งถึ งสภาวะแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกของบริษัท โดยการนา
ระบบการบริหารงานคุณภาพในการผลิต ISO 9001:2015 และ IATF 16949:2016 และมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เข้ามาใช้ในการบริหารงาน เพื่ อขยายกลุ่มลูกค้าไปยังอุตสาหกรรมยานยนต์
และกลุ่ม อุ ต สาหกรรมอื่ นๆ สร้างความมัน่ ใจให้แก่ ลูก ค้า สิ น ค้าที่ ซื้อไปจากบริษั ทเป็ นสิ นค้าที่ ไ ด้
มาตรฐาน และบริษัทมีการพัฒนาคุณภาพและเพิ่มศักยภาพให้กบั พนักงานของบริษัทอย่างต่อเนื่ อง
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แนวทางการกากับดูแลกิจการ
บริ ษัทยึดหลักการกากับดูแลกิจการที่ ดี และจรรยาบรรณธุ รกิจต่ อผู ้มีส่วนได้เสี ยทุ กกลุ่ มและตั้งมัน่ การ
ดาเนิ นธุรกิจบนหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส เปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและตรวจสอบได้ เป็ นแนวทางในการ
ประกอบธุรกิจและการกาหนดนโยบาย เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็ นไปด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต
และการเตรียมแผนการดาเนิ นธุรกิจแก่ผูบ้ ริหารและพนั กงาน เพื่อสร้างระบบควบคุมภายในและมาตรการป้ องกัน
การทุจริต สู่การดาเนิ นธุรกิจอย่างยัง่ ยืน
บริษัทตระหนักถึงคุณค่าความสาคัญของการอนุ รกั ษ์สิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนั้นการนา
พลังงานหมุนเวียนมาใช้ จึงเป็ นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งในการดาเนิ นงานและกิจกรรมการ
ผลิตต่างๆ นอกจากนี้ AMC ยังให้ความสาคัญกับการประหยัดพลังงาน ด้วยการนานวัตกรรมและระบบการจัดการที่
มีประสิทธิภาพมาปรับใช้ อาทิเช่น การใช้พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานทดแทนอื่นๆ

พันธกิจ
 มุ่งมัน่ พัฒนาคุณภาพการผลิต และบริการอย่างต่อเนื่ อง โดยการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต การตรวจสอบ
วัตถุ ดิ บและผลิ ตภัณฑ์ การจัดตั้งศู นย์กระจายสิ นค้า และการสนั บสนุ นการบริ หารจัดการ โดยใช้ระบบ
สารสนเทศและเทคโนโลยีที่ทนั สมัย


บริหารจัดการโดยยึดหลักการบริหารแบบบรรษัทธรรมาภิบาล หรือ การกากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อความโปร่งใส
ความเสมอภาค และ ความเป็ นธรรมต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับบริษัท บริษัทย่อยและบริษัท
ร่วม

 สร้างเครือข่ายทางธุรกิจและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีต่อผูม้ ีส่วนได้เสียที่เป็ นอันหนึ่ งอันเดียวกัน
 สนั บสนุ นให้พนั กงานมีส่วนร่วมในการพัฒนา ปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อเป็ นส่วนหนึ่ งในการขับเคลื่อน
ธุรกิจ
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รายงานคณะกรรมการบริหาร
เรียน

ท่านผูถ้ ือหุน้
ข้าพเจ้าในนามของคณะกรรมการบริษัท เอเซีย เมทัล จากัด (มหาชน) ใคร่ขอรายงานผลประกอบการในรอบปี ที่
ผ่านมา ในปี 2563 ทางบริ ษัทมีกาไรสุ ทธิ เป็ นจานวนเงิน 188.77 ล้านบาท เมื่อเที ยบกับปี 2562 ซึ่งมีกาไรสุทธิ อยู่ที่
176.07 ล้านบาท เกิดส่วนต่างผลกาไรสุทธิที่เพิ่มขึ้ นอยู่ที่ 12.7 ล้านบาท ถึงแม้ว่ายอดขายสินค้าและบริ การลดลงเมื่อเทียบ
กับปี ก่อน แต่ยงั คงสามารถทากาไรอยูท่ ี่ 10.7 ล้านบาท หรือคิดเป็ น 7.21% ซึ่งสรุปประเด็นสาคัญดังต่อไปนี้
สถานการณ์ Covid-19 ยังคงอยู่ ซึ่งประเทศไทยเจอวิกฤตเรื่องการระบาดโรค Covid-19 รอบ 2 ทาให้ส่งผลกระทบ
กับภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งทางทีมผูบ้ ริหารยังคงบริหารงานด้วยความรอบคอบ และ ระมัดระวัง รวมถึง ติดตามสถานการณ์
อย่างใกล้ชิดที่อาจส่งผลกระทบกับบริษัท
ทางบริษัทมีการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ โดยการลงทุนเกี่ยวกับโปรแกรม System Applications & Products in
Data Processing (SAP) ส่งผลให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพดียงิ่ ขึ้ น
ทางบริษัทรับรูร้ ายได้จากผลประกอบการขาดทุนจากบริษัทร่วมทุนที่ไม่สามารถจัดหาแหล่งวัตถุดิบ สืบเนื่ องมาจาก
ในช่วงเวลานั้น ทางประเทศจีนมีปริมาณการสัง่ ซื้ อวัตถุดิบเป็ นจานวนมาก ส่งผลให้วตั ถุดิบไม่เพียงพอ
ภายใต้ก ารก ากับ ดู แลกิ จ การที่ เ สริ ม สร้า งความเชื่ อ มัน่ ของนั ก ลงทุ น คณะกรรมการบริ ษั ท ในฐานะผู ้น าที่ ต ้อ ง
รับผิดชอบต่อการดาเนิ นธุรกิจได้คานึ งถึงการกากับดูแลกิจการที่เป็ นปั จจัยสาคัญอย่างหนึ่ งในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
องค์กร ซึ่งเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ ฝ่ ายจัดการ และผูม้ ีส่วนได้เสียอื่นๆ ทาให้กิจการมีระบบการบริหาร
และการจัดการที่มีคุณภาพ รวมทั้งมีการเปิ ดเผยข้อมูลที่โปร่งใส มีมาตรฐานการตรวจสอบภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และมี
ผลการปฏิบตั ิงานที่เป็ นมาตรฐานเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพ สร้างความสามารถในการแข่งขัน และเพิ่มมูลค่าแก่กิจการ ซึ่งจะ
สร้างความพึงพอใจให้แก่ผมู ้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ าย
ปั จจุบนั การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ กฎหมาย และ เทคโนโลยีเป็ นไปอย่างรวดเร็ว ทาให้บริษัทต่าง ๆ ต้อง
ปรับตัว เพื่อให้สามารถรักษาความสามารถและศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจ ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ยังมีแผนที่จะขยายการลงทุน
เกี่ยวกับวัตถุดิบที่สนับสนุ นการผลิตสินค้าสาเร็จรูปของบริษัท โดยมีบริษัทร่วมทุนที่สามารถจัดหาแหล่งวัตถุดิบมาสนับสนุ น
และต่อยอดในการผลิตสินค้าของบริษัท เพื่อเพิ่มศักยภาพและต่อยอดธุ รกิจหลัก นาไปสู่การดาเนิ นธุรกิจตามแนวทางการ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืนได้เป็ นอย่างดี
ในโอกาสนี้ ผมในนามของคณะกรรมการ ขอขอบคุณท่านผูถ้ ือหุน้ ลูกค้า พันธมิตรทางการค้า สถานบันการเงินทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ หน่ วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่ได้ให้การสนับสนุ นการดาเนิ นงานของ
บริษัทฯด้วยดีเสมอมา ขอขอบคุ ณผูบ้ ริหาร และพนั กงานของบริษัทฯทุกท่านที่ได้ร่วมมือและร่วมใจปฏิบัติหน้าที่ดว้ ยความ
รับผิดชอบในทุกด้าน เพื่อสร้างมูลค่าส่วนเพิ่มให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย และสังคมโดยรวม และขอให้ทุกท่านเชื่อมัน่ ว่า
บริษัทฯจะมุ่งมัน่ ดาเนิ นธุ รกิจให้บงั เกิดผลประโยชน์ สูงสุด และพัฒนาองค์กรให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยัง่ ยืน และบรรลุ
เป้ าหมายขององค์กร
ขอแสดงความนับถือ

(นายชูศกั ดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์)
กรรมการผูจ้ ดั การ
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ข้อมูลทางการเงินที่สาคัญ
(หน่วย : ล้านบาท)

งบดุล
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์รวม
หนี้ สินหมุนเวียน
หนี้ สินรวม
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
งบแสดงฐานะทางการเงิน
รายได้จากการขายและการให้บริการ
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
รายได้อื่น
รายได้รวม
ต้นทุนขายและต้นทุนบริการ
ค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหาร
ต้นทุนทางการเงิน
กาไรก่อนส่วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) *จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและภาษีเงินได้
ส่วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) *จากการลงทุนในบริษัทร่วม
รายได้ (ค่าใช้จา่ ย) ภาษี เงินได้
กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี

2563
2,153.49
3,739.99
1,440.58
1,545.33
2,194.66
2563
4,936.61
0.00
41.28
4,977.89
4,550.47
137.58
19.08
249.92
(63.42)
(50.67)
135.83

2562
1,729.92
3,398.60
1,267.48
1,339.76
2,058.84
2562
5,386.94
7.23
41.57
5,435.75
5,174.14
151.27
35.31
55.24
94.89
(15.79)
134.34

2561
2,687.06
4,125.03
2,282.02
2,334.58
1,790.45
2561
6,275.62
29.30
39.99
6,345.01
6,194.74
176.41
45.83
(92.41)
(5.98)
12.07
(86.32)
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รายได้จากการขายสุทธิ
7,000

รายได้
จากการขายสุทธิ
4,937

ผลิตภัณฑ์ท่อเหล็ก
ผลิตภัณฑ์เหล็กตัวซี
เหล็ก Slab/Bloom
ผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่น
ผลิตภัณฑ์เหล็กม้วนสลิต
อื่น ๆ

6,276

6,000

5,387

5,000

4,937

หน่วย : ล้านบาท

2561
2562
2563

4,000
3,000
2,000
1,000
-

สินทรัพย์
5,000

กาไร (ขาดทุน) สุทธิ
500

4,125.03

4,000

3,398.60

3,840.55

3,000

300
2561
2562
2563

2,000

(100)
(300)

-

(500)

5,000
4,000
3,000
2,000

136

100

1,000

หนี้สินรวม

134

2561
2562
2563

(86)

ส่วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
500

4,125
3,399

3,740

300
2561
2562
2563

95

100
(100)

1,000

(300)

-

(500)

(6)

(63)

2561
2562
2563
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
ชื่อบริษัท
ชื่อย่อหลักทรัพย์
เลขทะเบียนบริษัท
วันที่ก่อตั้งบริษัท
วันจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนจากัด
วันเริ่มทาการซื้อขายในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทธุรกิจ

:

ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว
มูลค่าที่ตราหุ้นไว้
ที่ตั้งสานักงานใหญ่

:

ที่ตั้งโรงงาน

:

เลขทะเบียนบริษัท
นักลงทุนสัมพันธ์

:

:
:
:
:
:
:

:
:
:

:

กรรมการอิสระที่ทาหน้าที่กากับดูแลผู้ :
ถือหุ้นรายย่อย
:
เว็บไซต์

บริษัท เอเซีย เมทัล จากัด (มหาชน)
AMC
0107547000176
9 มีนาคม 2536
9 มีนาคม 2547
13 สิงหาคม 2547
ประกอบธุ รกิ จ เป็ นศู น ย์ บ ริ ก ารเหล็ ก ครบวงจร ได้ แ ก่
การจ าหน่ ายเหล็ ก ม้ว น (Coiled)
ทั้ ง ชนิ ดรี ด ร้อ น
(Hot-Rolled) และชนิ ดรีดเย็น(Cold-Rolled) เหล็กเคลือบ
สังกะสี (GI) รวมทั้งรับตัดและจาหน่ ายเหล็กแผ่ น (Sheet)
และเหล็ ก ม้ว นสลิ ต (Slitting Coil) ตามขนาดที่ ลูก ค้า
เป็ นผู ้ผ ลิ ตและจ าหน่ ายเหล็ ก รูปพรรณ ได้แ ก่ ท่ อเหล็ ก และ
เหล็กโครงสร้างรูปตัวซีที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ
549.97 ล้านบาท
480.10 ล้านบาท
1 บาท
55,55/1 หมูท่ ี่ 2 ซอยวัดหนามแดง ถนนศรีนครินทร์ ตาบล
บางแก้ว อาเภอบางพลี จาหวัดสมุทรปราการ 10540
90/1 หมูท่ ี่ 10 ตาบลสระสี่เหลี่ยม อาเภอพนัสนิ คม จังหวัด
ชลบุรี 20140
0107547000176
โทรศัพท์ 02 338 7222 โทรสาร 02 338 4102
Email : ir@asiametal.co.th
โทรศัพท์ 02 338 7222 โทรสาร 02 338 4102
Email : ia@asiametal.co.th
www.asiametal.co.th
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บุคคลอ้างอิง
นายทะเบียนหลักทรัพย์

:

ผู้สอบบัญชี

:

ที่ปรึกษากฏหมาย

:

เลขานุการบริษัท

:

บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
เลขที่ 2/7 หมูท่ ี่ 4 อาคารสถาบันวิทยาการตลาดทุน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 2 NORTHPARK
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ +66(0) 2596-9000
โทรสาร +66(0) 2832-4994-6
บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี่ จากัด
นางสาวรุง้ ตวัน บุญศักดิ์เฉลิม
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต เลขทะเบียน 6031
บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี่ จากัด
เลขที่ 152 ชั้น 12A ห้อง 08 อาคารชาร์เตอร์สแควร์
ถนนสาทรเหนื อ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
10500
โทรศัพท์ +66(0) 634-5398-9
โทรสาร +66(0) 634-5399
บริษัท บี แอนด์ พี ลอว์ จากัด
นายพสิษฐ์ ชัยชนะศิริวิทยา
43 อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 196 ชั้น 19
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ +66(0) 338-7222
นางสาวศศิธร ลิมป์ ปิ ยะชาติ
โทรศัพท์ +66(0) 338-7222
โทรสาร +66(0) 383-4101-2
อีเมล์ Secretary@asiametal.co.th
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ทุนจดทะเบียน หุ้นทั้งหมดที่
(ล้านบาท)
ออกจาหน่าย

ชือ่

ประเภทธุรกิจ

1. บริษัท เอส ที ซี สตีล จากัด
ที่ต้งั สานักงาน
55 หมู่ 2 ซ.วัด หนามแดง ถ.ศรี น คริ น ทร์
ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุ ท รปราการ
10540
โทร: 02-338-7222
แฟกซ์: 02-353-4102
ที่ต้งั โรงงาน
60/1 หมู่ 1 ซอยวัดหนามแดง
ถนนศรีนครินทร์ ตาบลบางแก้ว
อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
2. บริษัท แกรนด์ เอเชีย สตีล โพรเซสซิ่ง
เซ็นเตอร์ จากัด
ที่ต้งั สานักงาน
55 หมู่ 2 ซ.วัด หนามแดง ถ.ศรี น คริ น ทร์
ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุ ท รปราการ
10540
โทร: +66(0) 2-338-7222
แฟกซ์: +66(0) 2-353-4102
ที่ต้งั โรงงาน
90/1 หมู่ที่ 10 ตาบลสระสี่เหลี่ยม
อาเภอพนัสนิ คม จังหวัดชลบุรี 20140

ผลิตและจัดจาหน่ ายท่อเหล็ก
ทั้งชนิ ดกลมและชนิ ดเหลี่ยม

20

ศูนย์บริการเหล็ก
(Coil Center) ตัดแผ่นและ
สลิทงานตามขนาดที่ลูกค้า
กาหนด

หุ้นทั้งหมดที่บริษัทถือ
จานวนหุ้น

ร้อยละ

200,000

199,994

99.9970

20

200,000

100,000

50.00

1,000

10,000,000

3,500,000

35.00

บริษัทย่อย

บริษัทร่วม
3. บริษัท ไพร์ม สตีล มิลล์ จากัด
ผลิตและจัดจาหน่ าย
ที่ต้งั สานักงาน
เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อน
1011 อาคารศุ ภ าลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ แผ่นม้วนประเภทหน้าแคบ
ชั้น 12 ห้อง 1202 ถนนพระรามที่ 3 แขวง
ช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
10120
โทร: +66(0) 2-107-9117
แฟกซ์: +66(0) 2-107-9119
ที่ต้งั โรงงาน
7/447 หมู่ 6, นิ คมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
ตาบลมาบยางพร อาเภอปลวกแดง
จังหวัดระยอง 21140
โทร: +66(0) 38-018261-69
แฟกซ์: 66(0) 38-018270
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กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
สร้างสรรค์ประโยชน์ เคียงคู่สังคม และชุมชน
ด้วยความมุ่งมัน่ ของเรา ที่จะเติบโตไปพร้อมกับความก้าวหน้าของสังคม เราจึงยึดหลักการดาเนิ นธุรกิจที่ดี ที่มีความรับผิดชอบ
ต่อพนักงาน ลูกค้า และผูถ้ ือหุน้ ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียทุกส่วน ตลอดจนการเกื้ อกูลสังคม โดยมุ่งเน้นการสร้างรากฐานทางธุรกิจ
ควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์กิจกรรมก่อให้เกิดประโยชน์ สู่สังคมอย่างรอบด้าน เพื่อสร้างเสริมความสุข และคุณภาพชีวิตที่ดี
แก่สงั คม
บริษัทมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ประโยชน์ให้เกิดขึ้ นอย่างต่อเนื่ อง ผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการศึกษา
บริษัทเล็งเห็นถึงความสาคัญทางด้านการศึกษาของเยาวชนคนรุ่นใหม่ ที่จะเติบโตเป็ นผู่ใหญ่และเป็ นกาลังสาคัญในการ
พัฒนาศักยภาพของสังคมไทย เราจึงมุ่งมัน่ สร้างโอกาส สร้างอนาคตทางการศึกษา
 โครงการ สนับสนุ นทุนการศึกษาเยาวชน ชุมชน โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
 โครงการ สนับสนุ นทุนการศึกษาบุตรพนักงาน
 โครงการส่งเสริมการศึกษาและเรียนรู ้ กระบวนการการผลิตให้กบั นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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2. ด้านสาธารณประโยชน์ และสาธารณกุศล เพื่อสนับสนุ นช่วยเหลือชุมชน
 โครงการ “คอมพิวเตอร์เพื่อน้อง” โครงการที่เกิดจากมูลนิ ธิกระจกเงา เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ให้กบั นักเรียน นักศึกษา
โดยบริจาคคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สารสนเทศ
 โครงการ “พัฒนาชุ มชนบางแก้ว ” โครงการที่เกิดจากองค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว ที่ได้จดั สร้างศูนย์แพทย์
ครอบครัวและชุมชนเทศบาลเมืองบางแก้ว เพื่อให้ชุมชนได้ใช้บริการได้ใกล้เคียงลดการเดินทางไปยังสถานพยาบาลที่
ห่างไกล โดยบริจาคเครื่องทันตกรรมเพื่อชุมชน

3. ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
บริ ษัทได้จัดกิจกรรมรณรงค์อนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงานอย่างต่ อเนื่ อง เพื่อส่ งเสริ มให้เกิดการลดใช้ทรัพยากรอย่าง
ฟุ่ มเฟื อย รักษาทรัพยากรธรรมชาติ การฟื้ นฟูทรัพยากรด้านป่ าไม้และระบบนิ เวศน์ การท่องเที่ยวเชิงอนุ รกั ษ์ปลูกป่ าชายเลน
และลดการใช้พลังงานไฟฟ้ าด้วยการติดตั้งระบบไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) ที่โรงงานพนั สนิ คมแล้ว
ติดตั้งแล้วเสร็จเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2563
4. ด้านกีฬา สาธารณสุข และความปลอดภัย
บริษัทให้ความสาคัญต่อสุขภาพของพนั กงานเป็ นอย่างยิ่ง เพราะพนักงานทุกคนเป็ นผูท้ ี่มีความสาคัญในการขับเคลื่อน
ธุรกิจให้เติบโตอย่างยัง่ ยืนและมีคุณภาพ บริษัทจึงจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจาปี และมีการให้คาแนะนาในการดูแล
สุขภาพโดยแพทย์และพยาบาล อีกทั้งบริษัทยังได้จดั ให้พนักงานได้ร่วมกิจกรรมในการเข้ารับการอบรมเรื่องอัคคีภยั และ
ภัยอื่ นๆโดยมี ก ารซ้อ มการดับเพลิ งการอพยพหนี ไฟประจ าปี ทุ กๆ ปี เพื่ อ ให้พ นั กงานมีค วามรู ้ค วามเข้าใจในเรื่ อ ง
ชีวอนามัยซึ่งทาให้พนั กงานที่ได้เข้ารับการอบรมสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้กบั สถานที่ทางาน บ้าน และตาม
ชุมชุนที่อาศัยอยู่
นอกจากนี้ บริษัทได้จดั กิจกรรมด้านกีฬา เพื่อส่งเสริมด้านสุขภาพที่แข็งแรงและสร้างเสริมความสามัคคีของพนั กงาน
ในบริ ษั ท กิ จ กรรมการแข่ ง ขัน กี ฬ านี้ ได้จัด ขึ้ นเป็ นประจ าในช่ ว งเดื อ นธัน วาคมของทุ ก ปี และมอบรางวัล เพื่ อ เป็ น
ขวัญกาลังใจในการส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬาและความสามัคคี
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
ปี 2536 วันที่ 9 มีนาคม 2536 จัดตั้งบริษัทในนาม บริษัท เอเซีย เมทัล จากัด ทุนจดทะเบียนและเรียกชาระแล้ว จานวน 30 ล้านบาท โดย
กลุ่มนายชูศกั ดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์ ประกอบกิจการลักษณะซื้ อมาขายไปเกี่ยวกับเหล็ก
ปี 2547 วันที่ 9 มีนาคม 2547 บริษัทได้แปรสภาพเป็ นบริษัทมหาชนจากัด และเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 150 ล้านบาทเป็ น 200 ล้านบาท
และเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (PAR) จากราคาหุน้ ละ 100 บาท เป็ นราคาหุน้ ละ 1 บาท โดยกาหนดให้มีการเสนอขายหุน้ เพิ่มทุน
ที่ออกใหม่แก่ประชาชน จานวน 50 ล้านหุน้ ประกอบธุรกิจศูนย์บริการเหล็กครบวงจร

ปี 2548 บริษัท ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 200 ล้านบาท เป็ น 400 ล้านบาท เพื่อเสนอขายแก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมในราคา 1 บาท
ปี 2550 บริษัท ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 400 ล้านบาท เป็ น 550 ล้านบาท เพื่อเสนอขายแก่ประชาชนทัว่ ไปและผูถ้ ือหุน้ เดิม และเพื่อ
รองรับการแปลงสภาพของใบสาคัญแสดงสิทธิ (ทุนจดทะเบียนจานวน 549.97 ล้านบาท ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว 479.94 ล้าน
บาท)
ปี 2551 บริษัท ขยายกลุ่มลูกค้าและผลิตภัณฑ์เหล็กเพิ่มขึ้ น อาทิเช่น กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้ า
ปี 2553 บริษัท ได้ปรับปรุงมาตรฐานการผลิตเพิ่มขึ้ น โดยเป็ นศูนย์บริการเหล็กที่สามารถรองรับการผลิตเหล็กในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์
และกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้ าและบริษัทได้รบั รางวัล BEST VENDOR AWARD จาก บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิ ค จากัด

ปี 2554 บริษัท ได้ขยายโรงงานก่อตั้งที่จงั หวัดชลบุรี (พนัสนิ คม) เป็ นศูนย์บริการเหล็กที่สามารถรองรับการผลิตเหล็กในกลุ่มอุตสาหกรรม
ปี 2555
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2560

ปี 2561

ยานยนต์ และกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้ า ซึ่งเป็ นจุดยุทศาสตร์ดา้ นการคมนาคม บนเนื้ อที่ 100 ไร่ 85 ตารางวา ด้วยเงินลงทุน
กว่า 83 ล้านบาท
ได้รบั การรับรองระบบการบริหารงานมาตรฐาน ISO/TS 16949 เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมยานยนต์
บริษัทลงทุนในบริษัท เต๋อหลง (ไทยแลนด์) จากัด ทุนจดทะเบียน 1,000 ล้านบาท สัดส่วนการลงทุนร้อยละ 15
บริษัทซื้ อหุน้ สามัญของบริษัท เต๋อหลง (ไทยแลนด์) จากัด จานวน 50,000 หุน้ ๆ ละ 100 บาท คิดเป็ นร้อยละ 5 ของทุนชาระแล้ว
การซื้ อหุน้ เพิ่มทาให้บริษัทมีสดั ส่วนการลงทุนในบริษัท เต๋อหลง (ไทยแลนด์) จากัด ร้อยละ 20
บริ ษั ท เข้า ลงทุ น ในบริ ษั ท ร่ ว มทุ น บริ ษั ท ไพร์ ม สตี ล มิ ล ล์ จ ากั ด (เดิ ม ชื่ อ บริ ษั ท เต๋ อ หลง (ไทยแลนด์ ) จ ากั ด )
ทุนจดทะเบียน 1,000 ล้านบาท ด้วยสัดส่วนร้อยละ 20 คิดเป็ นมูลค่า 200 ล้านบาท
บริษัท ได้ดาเนิ นการการถือหุน้ ของบริษัทย่อย คือ บริษัท แกรนด์ เอเซีย สตีล โพรเซสซิ่ง เซ็นเตอร์ จากัด (เดิมชื่อ บริษัท เอเซีย
เมทัล แฟบริเคชัน่ จากัด) ในสัดส่วนร้อยละ 50
บริษัท ได้เข้าลงทุนเพิ่มใน บริษัทร่วมทุน บริษัท ไพร์ม สตีล มิลล์ จากัด สัดส่วนการลงทุน คิดเป็ นมูลค่า 70 ล้านบาท รวมสัดส่วน
การถือหุน้ เป็ นร้อยละ 30 คิดเป็ นมูลค่า 270 ล้านบาท และได้ทาการลงทุนสร้างอาคารคลังสินค้า เนื้ อที่ใช้สอยประมาณ 8,000
ตารางเมตร บนเนื้ อที่ 12 ไร่ 68 ตารางวา จะทาให้บริษัทสามารถเพิ่มพื้ นที่ในจัดเก็บสินค้าเพิ่มขึ้ นประมาณ 8,000 ตัน เพื่อรองรับ
การขยายตัวตามความต้องการของลูกค้า
บริษัท ได้ทาดาเนิ นการสัง่ ซื้ อเครื่องจักรใหม่เพิ่มเติม เพื่อทดแทนเครื่องจักรเดิม และ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และก่อสร้างอาคาร
คลังสินค้าแล้วเสร็จ ในปี 2561

ปี 2562 บริษัท อนุ มตั ิการตัดจาหน่ ายบัญชีเงินลงทุน ในบริษัท สางสินค้าผ่านแดนเวียงจันทร์ จากัด โดยบริษัทตั้งค่าเผื่อหนี้ สูญจากการลงทุน
จานวนเงิน 6,686,322.89 บาท คิดเป็ นร้อยละ 100 ของเงินลงทุนทั้งหมดมาก่อนหน้านี้ และ บริษัท ได้เข้าลงทุนในบริษัทร่วมทุน
กับบริษัท ไพร์ม สตีล มิลล์ จากัด เพิ่มร้อยละ 5 จานวนเงินลงทุน 48 ล้านบาท รวมสัดส่วนการถือหุน้ เป็ นร้อยละ 35 คิดเป็ นมูลค่า
รวม 318 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทได้ดาเนิ นการติดตั้งเครื่องจักรใหม่แบบอัตโนมัติเรียบร้อยแล้ว ทาให้ประสิทธิภาพการผลิตของ
บริษัทมีความรวดเร็วมากขึ้ นและคุณภาพดีขนึ้
ปี 2563 บริ ษั ท ลงทุ น การติ ด ตั้ ง ระบบผลิ ต ไฟฟ้ า พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ เ ป็ นจ านวนเงิ น ลงทุ น 28.95 ล้า นบาท โรงงาน ณ สาขา
พนัสนิ คม เพื่อเป็ นการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพื่อการใช้พลังงานทดแทน โดยได้รบั การส่งเสริมการลงทุนและติดตั้งแล้วเสร็จ
เมื่อ พฤศจิกายน 2563 และบริษัททาสัญญาจ้างออกแบบพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและติดตั้งระบบโปรแกรม SAP กับบริษัท ไอ
เอสเอ คอนซัลติ้ ง (ประเทศไทย) จากัด รวมเป็ นเงิน 20.1 ล้านบาท โดยเริ่มใช้งาน มกราคม 2564
(กลุ่มยงวงศ์ไพบูลย์ยงั คงเป็ นผูบ้ ริหารและเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 32.805 ของทุนชาระแล้ว และกลุ่มคุณหญิงปั ทมา
ลีสวัสดิ์ตระกูล ถือหุน้ ในสัดส่ วน ร้อยละ 14.879 ของทุนชาระแล้ว รวมทั้งกลุ่มสุธีรชัย ถือหุน้ ในสัดส่วน ร้อยละ 15.895 ของทุน
ชาระแล้วตามลาดับ ปิ ดสมุดทะเบียนล่าสุดวันที่ 18 มิถุนายน 2563)
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ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัท เอเซีย เมทัล จากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “AMC”)
 บริษัท เอเซีย เมทัล จากัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจเป็ นศูนย์บริการเหล็กครบวงจร ได้แก่ การจาหน่ ายเหล็กม้วน (Coil) ทั้งชนิ ดรีดร้อน (Hot-Rolled) และ
ชนิ ดรีดเย็น (Cold-Rolled) เหล็กเคลือบสังกะสี (GI) และเป็ นผูแ้ ปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก ได้แก่ เหล็กแผ่น (Sheet) เหล็ก
ม้วนสลิ ต (Slitting Coil) ท่อเหล็ กที่ มีเส้นผ่ าศูนย์กลาง 1 นิ้ ว (25 มิลลิเมตร) ถึ ง 7 นิ้ ว (175 มิลลิ เมตร) เหล็ ก
โครงสร้างรูปตัวซี รวมทั้งบริการจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า โดยมีกาลังผลิตติดตั้ง จานวน 540,000 ตันต่อปี ซึ่งแบ่งกาลัง
ผลิตเป็ น เหล็กแผ่น 44,000 ตันต่อปี เหล็กม้วนสลิต 244,000 ตันต่อปี ท่อเหล็ก 204,000 ตันต่อปี และเหล็กรูปตัวซี
48,000 ตันต่อปี
 บริษัท เอส ที ซี สตีล จากัด
ประกอบธุ รกิจผลิ ตและจาหน่ ายท่ อเหล็ กทั้งชนิ ดกลมและชนิ ดเหลี่ ยมที่ มีเส้นผ่ าศูน ย์กลาง 0.5 นิ้ ว (12มิลลิ เมตร)
ถึง 1 นิ้ ว (25 มิลลิเมตร) โดยมีกาลังผลิตติดตั้งท่อเหล็กทุกชนิ ดรวม 6,490 ตันต่อปี
 บริษัท แกรนด์ เอเซีย สตีล โพรเซสซิ่ง เซ็นเตอร์ จากัด
เดิมชื่อ บริษัท เอเซียเมทัลแฟบบริเคชัน่ จากัด (เปลี่ยนวันที่ 25 สิงหาคม 2558) ประกอบธุ รกิจ เกี่ยวกับศูนย์บริการ
เหล็ก (Coil Center) ตัดแผ่นและสลิทงานตามขนาดที่ลูกค้ากาหนด โดยมีกาลังการผลิตรวม 72,000 ตันต่อปี
 บริษัท ไพร์ม สตีล มิลล์ จากัด
ประกอบธุรกิจผลิตเหล็กรีดร้อนชนิ ดม้วน ประเภทหน้าแคบ (Hot Rolled Narrow Strip In Coil) โดยมีกาลังการผลิตรวม
600,000 ตันต่อปี
ปั จจุบนั บริษัทมีทุนจดทะเบียน 549.97 ล้านบาท และเรียกชาระแล้ว 480.10 ล้านบาท โดย กลุ่มยงวงศ์ไพบูลย์
และ กลุ่ มสุธีรชัย เป็ นผูบ้ ริ หารและเป็ นผูถ้ ื อหุน้ ใหญ่ในสัดส่ วนร้อยละ 32.805 และร้อยละ 15.895 ของทุนชาระแล้ว
ตามลาดับ (ปิ ดสมุดทะเบียนล่าสุดวันที่ 18 มิถุนายน 2563)
บริษัทแบ่งลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทและบริษัทย่อยออกเป็ น 2 ประเภท ดังนี้
1. การจัดหาผลิตภัณฑ์เหล็ก
บริษัทให้บริการจัดหาผลิตภัณฑ์เหล็กในลักษณะศูนย์บริการเหล็ก ทั้งเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิ ดม้วนและเหล็กแผ่นรีดเย็น
ชนิ ดม้วน เป็ นต้น เพื่อเข้ามาจาหน่ ายให้แก่ ผูค้ า้ ส่งเหล็ก และลูกค้าที่เป็ นโรงงานเหล็กต่างๆ ซึ่งลูกค้าจะนาไปใช้ในการ
แปรรูปเป็ นชิ้ นงานเหล็กต่าง ๆ ต่อไป รวมถึงการให้บริการรับตัดเหล็กตามขนาดต่าง ๆ ที่ลูกค้าต้องการ
2. การแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก
2.1 ผลิตภัณฑ์ท่อเหล็ก (Steel Pipe) บริษัทและบริษัทย่อยผลิตและจาหน่ ายท่อเหล็กสาหรับใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ
ปั จจุบนั บริษัทและบริษัทย่อยมีเครื่องจักรสาหรับการผลิตท่อเหล็กซึ่งสามารถผลิตท่อเหล็กได้ต้งั แต่เส้นผ่าศูนย์กลาง
12 มิลลิเมตรถึง 175 มิลลิเมตร โดยวิธีการนาเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิ ดม้วนที่ตดั ตามความกว้างที่กาหนดมาทาการ
ขึ้ นรู ปและเชื่ อมเหล็ กแผ่ น ด้ว ยคลื่ นความถี่ สูงซึ่งเป็ นเครื่ อ งจักรที่ ทัน สมัยและมีประสิ ทธิ ภาพในการผลิ ต ทาให้
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ท่อเหล็กของบริษัทมีคุณภาพและเป็ นที่ยอมรับของลูกค้า โดยบริษัทมีกาลังการผลิตติดตั้ง เท่ากับ 168,000 ตันต่อปี
ซึ่งในปี 2563 บริษัทใช้กาลังการผลิตท่อเหล็กเท่ากับร้อยละ 91 ของกาลังการผลิต ท่อเหล็กของบริษัทและบริษัท
ย่อยที่ ผลิตมีรูปแบบทั้งทรงกลม สี่เหลี่ยมจัตุรัส และสี่ เหลี่ยมผืนผ้า ซึ่งบริ ษัทสามารถผลิ ตได้ตามความกว้างและ
ความยาวที่ลูกค้ากาหนด
2.2 ผลิ ตภัณฑ์เหล็ ก โครงสร้างรู ปตัว ซี บริ ษัท ผลิ ต และจาหน่ ายเหล็ ก โครงสร้างรู ปตัว ซี โดยการนาเหล็ ก ม้วน สลิ ต
(Slitting Coil) ที่ตดั ตามขนาดมาขึ้ นรูปในลักษณะรูปตัวซี ซึ่งจะนาไปใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้างเพื่อใช้เป็ นโครงสร้าง
หลังคา บริษัทมีเครื่องจักรสาหรับการผลิตเหล็กโครงสร้างรูปตัวซีต้งั แต่ขนาด 3 นิ้ วจนถึงขนาด 6 นิ้ ว โดยมีกาลังการ
ผลิตติดตั้ง เท่ากับ 48,000 ตันต่อปี ซึ่งในปี 2563 บริษัทใช้กาลังการผลิตเหล็กโครงสร้างรูปตัวซี เท่ากับร้อยละ
30 ของกาลังการผลิต
3. เหล็กม้วนสลิต (Slitting Coil) บริษัทให้บริการตัดเหล็กเป็ นเหล็กม้วนสลิต ซึ่งเป็ นการนาเหล็กม้วน (Coil) มาตัดเป็ น
แถบเล็กตามความกว้างที่ลูกค้ากาหนดและม้วนกลับเพื่อจาหน่ ายโดยบริษัทมีเครื่องจักรสาหรับการตัดเหล็กเป็ นเหล็ก
ม้วนสลิต (Slitting Coil) โดยบริษัทมีกาลังการผลิตติดตั้งเท่ากับ 240,000 ตันต่อปี โดยแบ่งเป็ นการผลิตเพื่อเป็ นวัตถุดิบ
สาหรับรองรับ การผลิตเป็ นท่อเหล็กและผลิตภัณฑ์โครงสร้างรูปตัวซี จานวน 216,000 ตันต่อปี และการผลิตเพื่อขาย
จานวน 24,000 ตันต่อปี ซึ่งในปี 2563 บริษัทใช้กาลังการผลิตเหล็กม้วนสลิตเท่ากับร้อยละ 70 ของกาลังการผลิต
4. การผลิตเหล็กแผ่น (Cutting Sheet) บริษัทให้บริการตัดเหล็กแผ่น ซึ่งเป็ นการนาเหล็กม้วน นามาตัดเป็ นเหล็กแผ่นตาม
ความกว้างและความยาวที่ลูกค้ากาหนด บริษัทสามารถตัดเหล็กตามความกว้างได้ต้งั แต่ 600 ถึง 1,500 มิลลิเมตร และ
ตามความยาวตั้งแต่ 300 ถึ ง 6,100 มิ ลลิ เมตรโดยบริ ษัท มีเครื่ องจัก รสาหรับการตัดเหล็ กแผ่ น (Cutting Sheet)
ซึ่งบริษัทมีกาลังการผลิตติดตั้งเท่ากับ 44,000 ตันต่อปี ซึ่งในปี 2563 บริษัทใช้กาลังการผลิตเหล็กแผ่นเท่ากับร้อยละ
5 ของกาลังการผลิต

ลักษณะของลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ผลิ ตภัณฑ์หลักของบริ ษัทซึ่งได้แก่ผลิ ตภัณฑ์เหล็ กโครงสร้างและเหล็ กแผ่ นรี ดร้อนนั้ น จะถู กน าไปใช้ในอุ ตสาหกรรม
ก่อสร้างเป็ นหลัก อย่างไรก็ดี ในอนาคต บริษัทมีเป้ าหมายในการขยายฐานลูกค้าสู่กลุ่มอุตสาหกรรมอื่น ๆ ให้มากขึ้ นโดยมุ่งเน้นที่
ผูค้ า้ ปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ผูค้ า้ ส่ง ผูจ้ าหน่ ายเหล็กแปรรูปอุตสาหกรรมทัว่ ไป ทั้งในเขตกรุงเทพและปริมณฑล โดยลูกค้า
กลุ่มนี้ จะซื้ อผลิ ตภัณฑ์ของบริ ษัท ทั้งผลิ ตภัณฑ์จากธุ รกิจศูนย์บริการเหล็ ก ได้แก่ เหล็กม้วน เหล็ กสลิ ต เหล็กแผ่น รวมถึ งเหล็ ก
รูปพรรณของบริ ษั ท ได้แก่ ท่ อเหล็ ก เหล็ กโครงสร้างรู ป ตัวซี เพื่ อน าสิ นค้าไปจ าหน่ ายต่ อให้กับลู กค้า และผู ้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น อุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้ า
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ อุตสาหกรรมยานยนต์ เป็ นต้น โดยผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมก่อสร้างซึ่ งเป็ นกลุ่ มลูกค้าหลักใน
ปั จจุบนั และอุตสาหกรรมยานยนต์ รวมถึงอุตสาหกรรมต่อเนื่ องต่าง ๆ ซึ่งจะนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทไปใช้เป็ นวัตถุดิบในการผลิต
สาหรับปั จจุบัน ทางบริษัทยังคงมุ่งมัน่ พัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกบั กลุ่มลูกค้ารายเดิม และประกอบกับการขยายฐานลูกค้า
รายใหม่เพิ่มขึ้ น จากความสามารถในการผลิตที่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของ
ลูกค้าได้อย่างต่อเนื่ อง

13

ผลิตภัณฑ์เหล็กของบริษัทจะถูกนาไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตของอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่าง ๆ ดังนี้
 อุตสาหกรรมก่อสร้าง ใช้เหล็กโครงสร้างรูปตัวซีในการทาโครงหลังคา และใช้ท่อเหล็กสาหรับเป็ นเหล็กแปปูกระเบื้ อง
หลังคา เป็ นต้น
 อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ ใช้ท่อเหล็กเป็ นโครงของเฟอร์นิเจอร์ชนิ ดต่าง ๆ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ฉากกั้นและใช้เหล็กแผ่นเป็ น
ส่ ว นประกอบในการทาตู ้ช นิ ด ต่ าง ๆ และ ชั้นวางของรวมถึ งทาตู ้นิ รภัย ซึ่ งสามารถใช้ใ นอาคารสานั ก งาน สถาน
การศึกษา และสถานที่ต่างๆ และเวทีสาเร็จรูป เป็ นต้น
 อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้ า ใช้เหล็กแผ่นเป็ นส่วนประกอบในการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้ า และ อิเล็ก ทรอนิ กส์ เช่น เครื่อง
ซักผ้า ตูเ้ ย็น เครื่องปรับอากาศ เป็ นต้น
 อุตสาหกรรมยานยนต์ ใช้ท่อเหล็กและเหล็กแผ่นเป็ นส่วนประกอบในการผลิตยานยนต์ เช่น ใช้ท่อเหล็กเป็ นโครงสร้าง
ตัวถังรถบัส และ กระบะรถยนต์ และใช้เหล็กแผ่นเป็ นพื้ นกระบะ และตัวถังภายนอกของรถยนต์ เป็ นต้น
 อุตสาหกรรมอื่นๆ ใช้เหล็กแผ่นรีดร้อนเป็ นชิ้ นส่วนในการทาถังบรรจุแก๊ส โครงสร้างวิศวกรรมอื่น และใช้ในอุตสาหกรรม
ทุกประเภทตามที่ลูกค้าต้องการ

ลักษณะการประกอบธุรกิจในปีที่ผ่านมา
 การประกอบธุรกิจในปี 2563 จากสถานการณ์ภายในประเทศและต่างประเทศ การลงทุนภาครัฐที่มีความล่าช้า สงครามการค้า
ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทัว่ โลกและประเทศไทย และปั จจัยสาคัญที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในปี 2563 การแพร่ระบาดของ
ไวรัสโควิด-19 ไปทัว่ โลกและระบาดในประเทศ จนรัฐบาลจาเป็ นต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตทัว่ ราชอาณาจักร
และต้องดาเนิ นการตามมาตรการควบคุมการระบาดอย่างเคร่งครัด และได้รับมาตรการผ่ อนปรนเป็ นระยะ จึงส่ งผลให้ภาค
ธุ รกิจและภาคการผลิ ตของอุตสาหกรรมต่ างๆ รวมถึ งภาคอุตสาหกรรมที่ ใช้งานผลิ ตภัณฑ์เหล็ กได้หยุดชะงักลงจากความ
ต้องการใช้ภายในประเทศและต่างประเทศที่ลดลง และเป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อความต้องการใช้งานผลิตภัณฑ์เหล็กในอุตสาหกรรม
ต่อเนื่ องเช่น การก่อสร้าง ยานยนต์ และเครื่องใช้ไฟฟ้ า เป็ นต้น
 บริษัทฯ จึงต้องปรับตัวจากสถานการณ์โดยการดาเนิ นกิจกรรมทางการค้าโดยการประเมินความเสี่ยงและการวางแผนใน
การบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ ด้วยการบริหารสินค้าคงคลัง การควบคุมราคาสินค้าและการควบคุ ม
ประสิทธิภาพ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ กาหนดนโยบายพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การปรับปรุงและพัฒนาเครื่องจักร
ขยายกาลังการผลิต เพิ่มความสามารถในการผลิตสินค้าได้ตามมาฐานและคุณภาพที่ลูกค้าต้องการ และทันต่อเวลาที่
กาหนด และการพัฒนาประสิทธิภาพของข้อมูลในวางแผนการจัดการและการบริหารโดยการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
การประเมินความเสี่ยง ตรวจสอบ และติดตามผล
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ภาวะอุตสาหกรรมและสภาวการณ์แข่งขัน
 ระดับราคาเหล็กตลาดโลกที่มีการปรับขึ้ นต่อเนื่ องตั้งแต่ปลายปี 2563 โดยเฉพาะจากความต้องการของจีนที่เพิ่มขึ้ นแม้ว่า
ต้องเผชิญกับภาวะโควิด-19 แต่เศรษฐกิจไตรมาส 2-3 กลับยังขยายตัวได้ดีทาให้จีนมีความต้องการใช้เหล็กที่เพิ่มขึ้ นใน
ปี 2563 ถึง 8% เมื่อเทียบกับปี 2562 ส่งผลให้จีนมีการนาเข้าเหล็กเกือบทุกประเภทจากต่างประเทศ ขณะที่หลาย
ประเทศเผชิญกับเศรษฐกิจถดถอยทั้งยุโรป และญี่ปุ่น ทาให้มีการปิ ดเตาถลุงเหล็กไปหลายแห่ง จึงผลักดันให้ราคาเหล็ก
ตลาดโลกทุ กประเภททั้งเหล็ กก่อสร้าง เหล็ กทรงแบน เหล็ กทรงยาวขยับขึ้ นจากปลายปี จนถึ งขณะนี้ เฉลี่ ยกว่า 10%
แล้ว และมีแนวโน้มจะปรับขึ้ นต่อเนื่ อง
 ภาวะเศรษฐกิจไทยที่มีแนวโน้มการฟื้ นตัวที่ดีขนจากปี
ึ้
ก่อน โดยในปี 2564 มีแนวโน้มอัตราการใช้กาลังการผลิตของอุตสาหกรรม
เหล็กไทยปรับตัวสูงขึ้ นคาดว่าจะเติบโตจากปี 2563 ประมาณ 5-8% หรือประมาณ 17-18 ล้านตัน โดยการสนับสนุ นเศรษฐกิจ
จากภาครัฐได้ผลักดันนโยบาย “Made in Thailand” และเศรษฐกิจฐานชุมชน (Local Economy) และ จะช่วยให้อุตสาหกรรมเหล็ก
ภายในประเทศฟื้ นตัว และสภาพการแข่งขันอาจขยายตัวจากการลงทุนในโครงสร้างพื้ นฐานและการขยายตัวของการอุตสาหกรรม
ต่อเนื่ อง อุตสาหกรรมก่อสร้าง โดยเฉพาะโครงการก่อสร้าง โครงสร้างพื้ นฐานของภาครัฐ รวมถึงนโยบายหรือมาตรการกระตุน้
เศรษฐกิจของภาครัฐที่ออกมาช่วยกระตุน้ เศรษฐกิจของภาครัฐที่ออกมาช่วยกระตุน้ การใช้จ่าย และส่งเสริมอุตสาหกรรมใน
ประเทศ ซึ่งผลของมาตรการดังกล่าว คาดว่าจะส่งผลให้ปริมาณการผลิตและการบริโภคผลิตภัณฑ์เหล็กในประเทศเพิ่มขึ้ น
 เหล็ กและเหล็กกล้า คาดการณ์ว่า การผลิ ตปรับตัวเพิ่มขึ้ นเล็กน้อยอยู่ที่ประมาณร้อยละ 0.0-1.0 เมื่อเที ยบกับช่วง
เดียวกันของปี ก่อน การบริโภคเหล็กปี 2564 คาดว่าจะมีปริมาณ 17.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้ นร้อยละ 5.0 โดยมีปัจจัยสนับสนุ น
จากการขยายตัวของการอุตสาหกรรมต่อเนื่ อง เช่น อุตสาหกรรมก่อสร้าง โดยเฉพาะโครงการก่อสร้าง โครงสร้างพื้ นฐาน
ของภาครัฐ รวมถึ งนโยบายหรื อมาตรการกระตุ น้ เศรษฐกิจของภาครัฐที่ ออกมาช่ วยกระตุ น้ การใช้จ่าย และส่ งเสริ ม
อุตสาหกรรมในประเทศ ซึ่งผลของมาตรการดังกล่าว คาดว่าจะส่งผลให้ปริมาณการผลิตและการบริโภคผลิตภัณฑ์เหล็กใน
ประเทศเพิ่มขึ้ น ทั้งนี้ มีประเด็นสาคัญที่น่าติดตาม เช่น สถานการณ์เศรษฐกิจและการค้าโลก การควบคุมการแพร่ระบาด
ของเชื้ อไวรัสโควิด-19
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การตลาดและการแข่งขัน
 การวางแผนพัฒนาประสิทธิภาพเพื่อความยัง่ ยืนทางธุ รกิจ ส่งผลให้บริษัทมีความสามารถในการแข่งขันและความสามารถใน
การรับมือสถานการณ์ที่ผนั ผวน โดยบริษัทมีความได้เปรียบในการบริหารจัดการด้านวัตถุดิบจากการที่บริษัทได้ร่วมลงทุนกับ
บริษัทผูผ้ ลิตเหล็กม้วนที่มีกาลังการผลิตเพียงพอต่อความต้องการ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันควบคุมเสถียรภาพต้นทุน
การผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพการผลิตทาให้บริษัทมีความสามารถในการแข่งขันสามารถควบคุมประสิทธิภาพ
การผลิตตั้งแต่ตน้ น้ า ถึงปลายน้ า และกาหนดผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายขนาดตามความต้องการของลูกค้า
 บริษัทมีนโยบายในการเป็ นผูใ้ ห้บริการจัดหา ผลิต และจาหน่ ายผลิตภัณฑ์เหล็กที่มีความหลากหลายและครอบคลุมมากที่สุด
เพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของลูกค้า ทาให้ลูกค้าไม่จาเป็ นต้องสัง่ ซื้ อจากผูจ้ ดั จาหน่ ายหลายแห่ง โดยสามารถหา
ผลิตภัณฑ์ทุกประเภทได้ จากบริษัทเพียงแห่งเดียว (One-Stop-Service) สามารถเข้าถึงตลาดที่หลากหลายและครอบคลุม
ช่วยกระจายความเสี่ยงจากความผันของความต้องการเหล็กในประเทศและแต่ละภูมิภาค ซึ่งบริษัทสามารถจัดหาผลิตภัณฑ์ได้
ทั้งในลักษณะของการซื้ อมาขายไป และการว่าจ้างผลิตเพิ่มเติม กลุ่มลูกค้าของบริษัทประกอบไปด้วยผูค้ า้ ส่ง Modern Trade
และตัวแทนจาหน่ าย รวมไปถึงผูร้ ับเหมาก่อสร้าง ผูร้ ับแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก ตลอดจนผูผ้ ลิตที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
ยานยนต์ และ อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งเป็ นการเพิ่มช่องทางกระจายสินค้าไปยังกลุ่มเป้ าหมาย
 บริษัทเน้นการสร้างฐานมูลค่าเพิ่มในองค์กร ด้วยการพัฒนาความรูบ้ ุคลากรให้เกิดการเรียนรูซ้ ึ่งเป็ นปั จจัยสาคัญของการ
ขับเคลื่อนธุรกิจและการบริหารจัดการประสิทธิภาพในการทางาน ส่งผลให้กระบวนการผลิตสินค้าและการบริหารจัดการ
ภายในองค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้ นและลดการสูญเสี ยจากกระบวนการผลิต และการพัฒนาประสิทธิภาพของข้อมูล
สารสนเทศเพื่อช่วยในการบริหารจัดการ ควบคุมระบบงานและรายงานผลได้ทนั เวลาและมีประสิทธิภาพ
 บริษัทให้ความสาคัญกับการจัดหาผลิ ตภัณฑ์มาส่งมอบแก่ลูกค้าให้ได้ตามความต้องการของลูกค้า และระยะเวลาที่กาหนด
เนื่ องจากผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายขนาดและการมีระบบควบคุมสินค้าคงคลังที่มีประสิทธิภาพและการจัดส่งผลิตภัณฑ์ได้
รวดเร็วตรงต่อเวลา และบริหารจัดการการขายและการตลาดโดยการดูแลลูกค้าตามกลุ่มอุตสาหกรรม ทาให้ทราบถึง
ความต้องการของลูกค้าและลักษณะของลูกค้าได้เป็ นอย่างดี แล้ว ผลิ ตภัณฑ์ที่ส่งมอบยังต้องมีคุณภาพตรงตามที่ ลูกค้า
ต้องการ ซึ่ งบริ ษัทตระหนั กถึ งความส าคัญของคุ ณภาพผลิ ตภัณฑ์เป็ นอย่างดี ผลิ ตภัณฑ์เหล็ กที่ บริ ษั ท จ าหน่ ายนั้ นเป็ น
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพโดยได้รบั การรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากลจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ
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การจัดหาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยจัดซื้ อเหล็กแผ่ นรีดร้อนซึ่งเป็ นวัตถุ ดิบหลักในการผลิ ตจากผูผ้ ลิ ต เหล็กแผ่ นรีดร้อนในประเทศได้แก่
บริ ษัท จี สตี ล จากัด (มหาชน) บริ ษัท จี เจ สตี ล จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นผูผ้ ลิ ตเหล็ กแผ่ นรี ดร้อนชนิ ดม้วนรายใหญ่ ใน
ประเทศ มีปริมาณการสัง่ ซื้ อคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้อยละ 37.70 ของยอดซื้ อวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์รวมในปี 2563 มาจาก
การนาเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ทวีปยุโรปและทวีปเชี ย เป็ นสัดส่วนประมาณร้อยละ 11.40 อีกทั้งมีการสัง่ ซื้ อวัตถุดิบม้วน
หน้ าแคบจากบริ ษัท ร่ วมทุ น บริ ษัท ไพร์ม สตี ล มิ ล ล์ จากัด มีป ริ ม าณการสัง่ ซื้ อคิ ดเป็ นสัด ส่ วนประมาณร้อยละ 31.94
ของยอดซื้ อวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์
อย่างไรก็ตามจากสถานการณ์ราคาเหล็กแผ่นรีดร้อน เหล็กเคลือบสังกะสี ในตลาดต่างประเทศมีการปรับตัวลดลงตา่ กว่าราคา
เหล็กในประเทศ บริษัทสามารถนาเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศได้ บริษัทมีการติดต่อตัวแทนจาหน่ ายวัตถุดิบจากต่างประเทศ
เพื่อติดตามข้อมูลราคาวัตถุดิบ การซื้ อวัตถุดิบจากต่างประเทศ ในปี 2563 นาเข้าสินค้าจากทวีปยุโรป และทวีปเอเชี ย ซึ่งเป็ น
ผลิตภัณฑ์ประเภทกลุ่มเหล็กรีดร้อน กลุ่มเหล็กรีดเย็น กลุ่มเหล็กเคลือบสังกะสี เหล็กรูปพรรณต่างๆ เพื่อขยายฐานกลุ่มลูกค้า
ให้หลากหลายในภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้ า อุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมยานยนต์
(หน่วย : ปริมาณตัน)

แหล่งที่มา
ในประเทศ
ต่างประเทศ
ในประเทศ
ต่างประเทศ

รายการ
เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิ ดม้วน และ
ผลิตภัณฑ์เหล็กประเภทอื่น ๆ
เหล็กม้วนหน้าแคบ

ปี 2563
18,754.32
693
11,135
N/A

ปี 2562
78,259
100,332
84,900
N/A

ปี 2561
31,733
103,504
N/A
150,250

นโยบายการสัง่ ซื้ อวัตถุ ดิบหลักซึ่งได้แก่ ซึ่งเป็ นผลิตภัณฑ์ประเภทกลุ่มเหล็กรีดร้อน กลุ่มเหล็กรีดเย็น กลุ่มเหล็กเคลือบสังกะสี
เหล็กรูปพรรณต่างๆ บริษัทจะดาเนิ นการสัง่ ซื้ อวัตถุ ดิบเป็ นเวลาล่วงหน้า 2-3 เดือน โดยจะสัง่ ซื้ อเป็ นจานวน ครั้งละประมาณ
10,000 ตันอย่างสมา่ เสมอ ในราคาและคุณภาพที่ตกลงก่อนล่วงหน้ากับผูจ้ าหน่ ายวัตถุดิบ เพื่อให้มีสินค้าในปริมาณที่เพียงพอและ
มีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้าในระยะเวลา 1 เดือนตามนโยบายการผลิตและการบริหารสินค้าคงคลังของบริษัท โดยผู ้
จาหน่ ายวัตถุดิบจะทยอยส่งวัตถุดิบให้จนครบตามจานวนที่สงั ่ ซื้ อ ซึ่งนโยบายการสัง่ ซื้ อในปริมาณที่สมา่ เสมอดังกล่าว ทาให้บริษัท
สามารถต่อรองราคาวัตถุดิบกับผูข้ ายได้มากขึ้ น ซึ่งเป็ นการช่วยลดต้นทุนของบริษัทประการหนึ่ ง
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โครงสร้างรายได้ ของ บริษัท เอเซีย เมทัล จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
มูลค่าการจาหน่าย
ศูนย์บริการเหล็ก
1. บริการจัดหาผลิตภัณฑ์เหล็ก
2. บริการรับตัดเหล็ก
รวมรายได้ศูนย์บริการเหล็ก
การแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก
1. เหล็กแผ่น
2. เหล็กม้วนสลิท
3. ท่อเหล็กดา
4. เหล็กโครงสร้างรูปตัวซี
รวมรายได้การแปรรูป
อื่นๆ
รวมมูลค่าการจาหน่ ายทั้งหมด

2563
ล้านบาท สัดส่วน
N/A
0.59
0.59
361
342
3,115
251
4,069
867.41
4,937

N/A
0.01
0.01

2562
ล้านบาท สัดส่วน

2561
ล้านบาท สัดส่วน

76.25
3.54
79.79

297.05
6.04
303.09

1.42
0.07
1.49

7.31
388.41
7.21
6.93
229.99
4.27
63.09 3,143.74 58.36
5.08
561.21
10.42
82.41 4,323.35 80.26
17.58
983.80
19.74
100.00 5,386.94 100.00

4.73
0.10
4.83

400.78
6.39
251.58
4.01
2,775.24 44.22
637.49
10.16
4,065.09 64.78
1,907.44 30.39
6,275.62 100.00

หมายเหตุ : * รายได้อื่น ๆ ได้แก่ การจาหน่ ายเหล็ก SLAB ,BILLET, เศษจากกระบวนการผลิต
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นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง
การบริหารจัดการความเสี่ยง
คณะกรรมการบริ ษั ท ให้ค วามส าคัญ ต่ อ ระบบการควบคุ ม ภายในและการบริ ห ารจัด การความเสี่ ยง โดยมอบหมายให้
คณะกรรมการตรวจสอบ ทาหน้าที่สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในและติดตามผลอย่างสมา่ เสมอ โดยมุ่งเน้นให้
มีระบบการควบคุ มภายในที่ เพียงพอและเหมาะสมกับความเสี่ ยงของบริ ษั ท โดยบริ ษัท ได้จัด ให้มีบุ คลากรเพี ยงพอที่ จ ะ
ดาเนิ นการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้ องกันและดารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัท ตลอดจนไม่ให้เกิดการ
ทุจริตหรือการดาเนิ นงานที่ปกติอย่างมีสาระสาคัญ รวมถึงให้ความมัน่ ใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการทาธุรกรรมต่างๆ กับบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้งและบุ คคลที่ เกี่ยวโยงกัน มีการดาเนิ นการเป็ นไปตามกฎ ระเบี ยบ และข้อบังคับบริษัท ข้อบังคับของ
กฎหมาย เพื่อป้ องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท

ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการทารายการของบริษัท มีดังนี้
1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
 ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาวัตถุดิบ
ในปี 2563 ความผันผวนของราคาเหล็ก ประเภทกลุ่ มเหล็ กรีดร้อน กลุ่ มเหล็ กรีดเย็น กลุ่มเหล็กเคลือบสังกะสี เหล็ ก
รูปพรรณต่างๆ มีผลต่อต้นทุนผลิตภัณฑ์ และราคาผลิตภัณฑ์ ซึ่งความเสี่ยงจากการผันผวนทางด้านราคา โดยปกติแล้ว
ราคาขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ จะเปลี่ยนแปลงสอดคล้องกับราคาซื้ อวัตถุดิบ บริษัทฯ จึงอาจมีความเสี่ยงหากราคาขาย
ผลิตภัณฑ์ไม่สามารถปรับให้สอดคล้องกับราคาซื้ อวัตถุดิบซึ่งจะมีผลกระทบต่อส่วนต่างราคา (metal margin) และอัตรา
การทากาไรของบริษัทฯได้ ที่ผ่านมาบริษัทฯซื้ อวัตถุ ดิบ ประเภทกลุ่มเหล็กรีดร้อน กลุ่มเหล็กรีดเย็น กลุ่มเหล็กเคลือบ
สังกะสี เหล็กรูปพรรณต่างๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ ต้องสัง่ วัตถุดิบล่วงหน้าประมาณ 2-4 เดือน จึงอาจเกิดความเสี่ยงหากบริษัทฯ
ซื้ อวัตถุดิบมาในราคาสูงแต่ไม่สามารถขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯในราคาที่สูงกว่าได้
บริษัทและบริษัทย่อยติดตามความเคลื่อนไหวเพื่อประเมินสถานการณ์และแนวโน้มทางด้านราคาอย่างใกล้ชิดทั้งทาการ
เปรียบเทียบราคาในประเทศ และต่างประเทศ รวมถึงวิเคราะห์สถานการณ์ที่อาจส่งผลต่อการขึ้ นลงของราคาวัตถุ ดิบ
ตลอดเวลา เพื่อมาประกอบพิจารณาการสัง่ ซื้ อและการบริหารต้นทุนวัตถุดิบและการผลิต ซึ่งส่งผลดีต่อการดาเนิ นงาน
ของบริษัท อย่างไรก็ตามบริษัทและบริษัทย่อยยังคงมุ่งเน้นการบริหารจัดการคลังสินค้า ให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมให้
สอดคล้องกับการขายสินค้า เพื่อลดผลกระทบทางด้านราคา โดยกาหนดมาตรการลดความเสี่ยงดังนี้
1) ติ ด ตามความเคลื่ อ นไหวประเมิ น สถานการณ์ แ นวโน้ ม ราคาอย่ า งใกล้ชิ ด เปรี ย บเที ย บราคาในประเทศและ
ต่างประเทศ และติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและปั จจัยอื่นที่ส่ งผลกระทบต่อความผันผวนของราคาวัตถุ ดิบ
เพื่อประกอบการสัง่ ซื้ อวัตถุดิบและควบคุมต้นทุนการผลิต
2) มุ่งเน้นการวางแผนการสัง่ ซื้ อวัตถุดิบและการผลิตให้สอดคล้องกับนโยบายการขายผลักดันการจาหน่ ายสินค้าและส่ง
มอบอย่างรวดเร็ว เพื่อการควบคุมสินค้าคงคลังและลดผลกระทบด้านราคา
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 ความเสี่ยงจากการผันผวนด้านปริมาณ
ผลิ ต ภัณ ฑ์ของบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่อ ยโดยภาพรวมเป็ นผลิ ต ภัณ ฑ์ใ นอุ ส าหกรรมก่ อ สร้า ง อุ ต สาหกรรมรถยนต์ และ
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้ า เป็ นต้น ในปี 2563 ที่ผ่านมา สืบเนื่ องจากภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ชะลอตัว ประกอบกับ
ภาคอุตสาหกรรมเหล็ ก และเหล็ ก กล้า ปรับลดลงทั้งในส่ วนผลิ ต ภัณฑ์ในกลุ่ ม เหล็ กทรงยาว และเหล็ กทรงแบน โดย
ผลิ ต ภัณ ฑ์ใ นกลุ่ ม เหล็ ก ทรงยาวลดลง เช่ น เหล็ ก โครงสร้า งรู ป พรรณชนิ ด รี ด ร้อ น มี ผ ลมาจากการชะลอตั ว ของ
อุตสาหกรรมต่อเนื่ อง โดยภาพรวม ภาครัฐยังคงเป็ นปั จ จัยที่สาคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดังกล่าว โดยมีปัจจัย
สนั บสนุ นจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมต่อเนื่ อง เช่น อุตสาหกรรมก่อสร้าง โดยเฉพาะโครงการก่อสร้างพื้ นฐาน
ของภาครัฐ และมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจต่างๆ ซึ่งเป็ นปั จจัยหนึ่ งที่มีผลต่อปริมาณการจัดจาหน่ าย
 ความเสี่ยงผลกระทบจากการแปลงเปลี่ยนกฎหมาย นโยบายภาครัฐและมาตรการที่เกีย่ วข้อง
นโยบายภาครัฐ และมาตรการที่เกี่ยวข้อง สืบเนื่ องมาจากปริมาณการนาเข้าเหล็กจากต่างประเทศมากขึ้ น ส่งผลกระทบ
ต่อโครงสร้างราคาขายภายในประเทศบิดเบือน ทางรัฐบาลดาเนิ นการออกมาตรการคุม้ ครองโรงงานผูผ้ ลิตในประเทศ
จากการทุ่มตลาด โดยการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มการตลาด (ANTI-DUMPING) หรือออกมาตรการปกป้ องจากการ
นาเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อน (SAFEGUARD) รวมถึงทางภาครัฐดาเนิ นการทบทวนมาตรฐานเพิ่มเติมซึ่งจะมีผลบังคับ
ภายในปี 2563 ประกอบกับ เจ้าหน้า ที่ ของภาครัฐไม่ส ามารถไปตรวจสอบระบบบริ หารคุ ณภาพ ณ โรงงานผู ้ผลิ ต
ต่างประเทศได้ เกิดจากการระบาดของโรค Covid-19 จึงส่งผลกระทบการนาเข้าของวัตถุดิบ ทั้งนี้ อาจก่อให้เกิดการขาด
แคลนวัตถุ ดิบเหล็ก หากโรงงานผูผ้ ลิตเหล็กในประเทศไม่สามารถผลิตเหล็กได้ตามความต้องการหรือเพียงพอต่อการ
บริโภค บริษัทยังคงใช้นโยบายการรักษาระดับปริมาณสินค้าคงคลัง และเตรียมแผนการสัง่ ซื้ อวัตถุดิบล่วงหน้าประมาณ
2-4 เดือน รวมถึงติดตามสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย นโยบายของรัฐ และมาตรการที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งอาจส่งผลกระทบการดาเนิ นการของธุรกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อความสามารถในการแข่งขัน

2. ความเสี่ยงด้านการบริหาร การจัดการ
 ความเสี่ยงจากการให้เครดิตลูกค้า
บริษัทและบริษัทย่อยมีลูกหนี้ การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จานวน 915.44 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 18.54
ของรายได้จากการขายและให้บริการ บริษัทฯ ได้ให้ความสาคัญต่อคุณภาพลูกหนี้ โดยมีขอ้ ปฏิบตั ิในการพิจารณาการให้
เครดิตกับลูกค้าทุกรายอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน เพื่อลดความเสี่ยงอันอาจเกิดการเอื้ อประโยชน์ ให้กบั กลุ่มใด
เป็ นพิเศษ กล่าวคือ พิจารณาประวัติลูกค้า ข้อมูลงบการเงิน และอื่นๆ ประกอบ บริษัทและบริ ษัทย่อยยังให้ความสาคัญ
ในการติ ดตามคุ ณภาพลู กหนี้ อย่า งสมา่ เสมอ เพื่อลดความเสี่ ยงอันอาจเกิดจากการที่ ลูกหนี้ ไม่สามารถชาระเงินได้
อีกทั้งบริษัทและบริ ษัทย่อยมีนโยบายในการตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญกับลูกหนี้ การค้าทุ กรายที่ เข้าหลักเกณฑ์หรื อมี
แนวโน้มจะไม่สามารถชาระเงินได้
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 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้ สินหมุนเวียน 1,440.58 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 93.22
ของหนี้ สินรวม โดยหนี้ สินดังกล่าวเป็ นสินเชื่อเพื่อการค้าในรูปแบบของ เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีทตัว๋ สัญญาใช้เงิน
เป็ นต้น จากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ ยในตลาดอาจส่งผลต่อต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ โดยในปี 2563 บริษัท
และบริษัทย่อยมีตน้ ทุนทางการเงิน เท่ากับ 19.08 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 0.39 ของรายได้จากการขายและการ
ให้บริการ จากสภาวะความเสี่ยงดังกล่าวบริษัทฯ มุ่งเน้นบริหารจัดการหนี้ สิน
 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีการสัง่ ซื้ อสิ นค้าจากต่ างประเทศคิดเป็ นร้อยละ 34 ในปี 2563 ของมูลค่าการสัง่ ซื้ อทั้งหมด
บริษัทฯ ได้ทาการซื้ อสินค้าจากต่างประเทศทั้งสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และยูโร โดยในช่วงปี ที่ผ่านสภาวะความผันผวนทาง
เศรษฐกิจทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ส่งผลให้อตั ราแลกเปลี่ยนมีความผันผวน อย่างไรก็ตามบริษัทฯยังคงดาเนิ นงาน
ตามนโยบายที่ ได้กาหนดไว้เรื่ องการป้ องกันความเสี่ยงจากความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ ยน โดยใช้เครื่ องมือทาง
การเงินที่เหมาะสม อาทิ การทาสัญญาซื้ อขายเงินต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้ นจาก
ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ นอกจากนั้น บริษัทยังพิจารณาแนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยน และ
ผลการดาเนิ นงานรวมของบริษัทประกอบการพิจารณา
 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบ
บริษัทและบริษัทย่อยมีการจัดหาวัตถุ ดิบจากผูผ้ ลิตและผูจ้ ดั จาหน่ ายเหล็กแผ่นรีดร้อน (Hot rolled coil) รายใหญ่ของ
ประเทศได้แก่ บริษัท จี สตีล จากัด (มหาชน) บริษัท จี เจ สตีล จากัด (มหาชน) ทาให้การซื้ อขายเป็ นแบบผูกขาดผูข้ าย
มีอานาจในการกาหนดราคาและการต่อรอง อาจส่งผลต่อการขาดแคลนสินค้า ซึ่งปริมาณความต้องการใช้วตั ถุ ดิบใน
ประเทศ ยังคงมีความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบ ทางบริษัทได้ดาเนิ นการจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งอื่น และผลิตภัณฑ์
อื่นเพื่อทดแทนความต้องการของลูกค้า พร้อมทั้งดาเนิ นการสัง่ ซื้ อเหล็กม้วนหน้าแคบจาก บริษัท ไพร์ม สตีล มิลล์ จากัด
ซึ่งเป็ นบริษัทร่วมทุน รวมถึงมีการนาเข้าวัตถุ ดิบจากต่างประเทศมากขึ้ น และวางแผนการสารองวัตถุ ดิบในปริมาณที่
กาหนดไว้ และจัดซื้ อวัตถุดิบล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยงการขาดแคลนวัตถุดิบ
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีการสัง่ ซื้ อเหล็กแผ่นเคลื อบชนิ ดม้วน (Coated steel coil) ทั้งในประเทศและต่ างประเทศ
โดยกลุ่ มเหล็ กแผ่ นเคลื อบชนิ ด ม้วนในประเทศกับ บริ ษัท โพสโค โค้ทเต้ด สตี ล (ประเทศไทย) จากัด ซึ่งผูผ้ ลิ ตและ
จ าหน่ ายเหล็ ก เคลื อ บ โดยผู ้ผ ลิ ต ในประเทศมี จ านวนน้ อ ย และการออกมาตรการของภาครั ฐ บาล อาทิ เ ช่ น
ANTI-DUMPING และการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในการขาดแคลน
สินค้า ประกอบกับความต้องการในประเทศเพิ่มขึ้ น เพื่อเป็ นการบริ หารจัดการที่ดีทางบริษัทและบริษัทย่อยวางแผน
การสัง่ ซื้ อสินค้าล่วงหน้าไว้ โดยคานึ งถึงแนวโน้มของราคาและปริมาณความต้องการ และคานึ งถึงคุณภาพของวัตถุ ดิบ
และการบริหารต้นทุนอย่างเหมาะสมต่อทิศทางการแข่งขันและสภาวะทางเศรษฐกิจ
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 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหาร
เนื่ องจากการประกอบธุ รกิจอาศัยความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผูบ้ ริ หาร คู่คา้ ผูจ้ ดั จาหน่ ายและจัดหาวัตถุ ดิบ และลูกค้า
ทาให้บริษัทสามารถจัดหาแหล่งวัตถุ ดิบได้ราคาที่เหมาะสม และรูท้ ันสถานการณ์ตลาดเพื่อการควบคุ มสถานการณ์
ของอุ ตสาหกรรมเหล็ ก และวิเคราะห์แนวโน้ม ราคาวัตถุ ดิบและความต้อ งการของผู ้บริ โ ภค ซึ่ งอาจส่ งผลกระทบต่ อ
ความเชื่ อมัน่ หากผูบ้ ริ หารไม่สามารถควบคุ มสถานการณ์ได้ บริษัทและบริ ษัทย่อยจึงให้ความสาคัญกับการพัฒนา
พนักงานเพื่อเป็ นส่วนหนึ่ งในการขับเคลื่อนธุรกิจ ถ่ายทอดองค์ความรูก้ ารประเมินสถานการณ์ในการประกอบการดาเนิ น
กิจกรรมทางการค้า
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การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน
บริษัทฯ ตระหนักถึงผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้การดาเนิ นธุรกิจเป็ นไปอย่างยัง่ ยืน ซึ่งในปี 2563 ทางบริษัทฯ มุ่งมัน่ การ
สนับสนุ นทางด้านการศึกษา การกีฬา และทางด้านศาสนามาอย่างต่อเนื่ อง เพื่อสร้างโอกาส และพัฒนาบุคคลากรให้เกิด
ศักยภาพมากขึ้ น
บริษัทฯ หวังเป็ นอย่างยิ่งว่านโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมนี้ จะเป็ นแรงผลักดันที่ดีให้ผูบ้ ริหาร และ พนักงานทุกท่าน
เป็ นส่วนหนึ่ งในการสร้างมาตรฐานที่ดีให้กบั ชุมชนและสังคมที่ดีขนึ้ รวมถึงร่วมกันสนับสนุ นการดาเนิ นงานด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมให้เป็ นไปด้วยดีและยัง่ ยืนอย่างต่อเนื่ องต่อไป
บริษัทฯ มีความมุ่งมัน่ ที่จะบริหารงานอย่างมีคุณภาพทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่ อง และมุ่งมัน่ ที่จะสร้างความยัง่ ยืนในอนาคต
ด้วยการสร้างความเชื่อมัน่ ภายใต้นโยบายการบริหารองค์กรที่ดีมีความรับผิดชอบต่อผูเ้ กี่ยวข้องทางธุ รกิจทุกภาคส่วน
ทั้งพนั ก งาน ลู ก ค้า และผู ้ถื อ หุ น้ ตลอดจนการเกื้ อกู ล สังคมอย่า งจริ งจัง โดยมี ก รรมการและผู ้บ ริ ห าร และที ม งาน
เป็ นหน่ วยงานกากับการปฏิบตั ิงานทาหน้าที่ดูแลเพื่ออนาคตที่ยงั ่ ยืนของสังคมและสิ่งแวดล้อม และการอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุขและมีการพึ่งพาอาศัยกันตามหลักค่านิ ยมขององค์กร CSSP เกิดจากการเรียนรูข้ องบุคลากรในทุกระดับ และมี
การถ่ า ยทอดแบ่ ง ปั น ความรู ้ซึ่ ง กัน และกัน ภายในระหว่ า งบุ ค ลากรควบคู่ ไ ปกับ การรับ ความรู ้จ ากภายน อกโดยมี
วัตถุประสงค์ที่สาคัญ คือ เอื้ อให้เกิดโอกาสในการหาแนวปฏิบตั ิที่ดีที่สุด (Best Practices) เพื่อนาไปสู่การพัฒนาและ
สร้างเป็ นฐานความรูท้ ี่เข้มแข็งขององค์กร เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และเติบโตได้อย่างยัง่ ยืนในสภาพการแข่งขัน
ทางธุ รกิจที่ เพิ่ม มากขึ้ น เพื่อให้เราบรรลุ วิสัยทัศน์ ขององค์กรและเป็ นองค์ก รแห่งการเรี ยนรู ้ เราได้ยึดถื อในค่ านิ ยม
องค์กรและมีแนวทางในการปฏิบัติร่วมกัน ซึ่งเราเรี ยกว่า CSSP โดยมีความหมาย ดังนี้ (CHANGE) การเปลี่ยนแปลง
ความรวดเร็ว (SPEED) การบริการ (SERVICE) ผูม้ ีส่วนได้เสีย (PEOPLE)
 การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ลูกค้า สร้างความพึงพอใจและความผูกพันแก่ลูกค้าผ่านการนาเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
ในระดับสากล ในราคาที่เป็ นธรรม
- ผูถ้ ือหุน
้ สร้างผลตอบแทนที่ดีจากการดาเนิ นธุรกิจเชิงพาณิชย์และขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่ องด้วยความยัง่ ยืน
- พนักงาน สนับสนุ นการพัฒนาความสามารถการทางานระดับมืออาชีพอย่างต่อเนื่ องและจัดสรรค่าตอบแทนและ
สวัสดิการที่ทดั เทียมกับบริษัทอุตสาหกรรมเดียวกัน
- คู่คา้ ดาเนิ นธุรกิจร่วมกันบนพื้ นฐานของความเป็ นธรรมและสร้างสัมพันธ์อนั ดีเพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภ าพ
ในการดาเนิ นธุรกิจร่วมกันในระยะยาว
- สังคมและชุมชน เป็ นองค์กรที่ดีต่อสังคม โดยการบริหารจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล และมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่สงั คมชุมชน
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 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม
บริษัท เอเซีย เมทัล จากัด (มหาชน) ให้ความสาคัญกับกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ
โดยจะไม่กระทาการใดๆ ที่เป็ นการทาลาย รวมถึงสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสนับสนุ นการรักษาสิ่งแวดล้อมต่อผูค้ นในชุมชน
รวมถึงปลูกฝั งจิตใต้สานึ กของพนักงานทุกคนให้ปฏิบตั ิตามมาตรฐาน กฎหมาย และกฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
ของหน่ ว ยงานที่ ก ากับ ดู แล และตระหนั ก ถึ งการดาเนิ น ธุ ร กิ จ ที่ ส ร้า งความเชื่ อ มัน่ ให้กับ ลู ก ค้า ด้ว ยความรับ ผิ ด ชอบ
ต่อสิ่งแวดล้อมอย่างจริ งจังในทุกกระบวนการ ทั้งด้านการบริหารจัดการ กระบวนการทางาน การผลิต ตลอดจนการ
จัดจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ ก่อให้เกิดการพัฒนาแนวคิดที่กลัน่ กรองมาจากประสบการณ์ เพื่อเป็ นแนวปฏิบตั ิในการสร้างความ
สมดุลอย่างยัง่ ยืนให้แก่ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน เพื่อเป็ นส่วนหนึ่ งในการป้ องกัน และลดมลภาวะที่อาจส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งได้ผสมผสานกับหลัก การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งมัน่ สร้าง
ความยัง่ ยืนและตอบสนองความต้องการของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีแนวทางการดาเนิ นงาน ดังต่อไปนี้
1) ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อม
2) มุ่งเน้นการอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การประหยัดพลังงานและการป้ องกันมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม
3) สร้างจิตสานึ กที่ดีให้กบั พนักงานฯ ทุกระดับ ให้มีส่วนรวมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในสถานที่ประกอบการ และ
บริเวณใกล้เคียง
โดยในปี 2563 ผลการดาเนิ นงานด้านสิ่งแวดล้อมช่วยลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติ
เป็ นปั จจัยการผลิต ดังนี้
- การจัดการพลังงาน การใช้พลังงานอย่างคุม้ ค่าและลดการสูญเสียพลังงาน ซึ่งเป็ นต้นทุนในกระบวนการธุรกิจ โดย
บริ ษัทบริหารจัดการ ควบคุ มการทางานของระบบไฟแสงสว่างและระบบปรับอากาศ โดยติ ดตั้งและบารุ งรักษา
อุปกรณ์ รวมถึงการติดตั้งระบบไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) ลดการใช้พลังงานไฟฟ้ า ที่โรงงานพนัส
นิ คมแล้ว ติดตั้งแล้วเสร็จเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2563 ซึ่งผลิตไฟฟ้ าได้ในเดือนพฤศจิกายน ถึง ธันวาคม 2563
140,698 กิโลวัตต์ ต่อ ชัว่ โมง
- การจัดการน้ า
บริ ษั ทมี การใช้น้ า ดิ บและน้ า ประปาโดยมีก ารบารุ งปรับ ปรุ งรัก ษาและตรวจสภาพของระบบการจ่า ยน้ า ภายใน
กระบวนการให้ได้มาตรฐาน พร้อมทั้งมีการจัดการน้ าทิ้ งอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปี 2563 บริษัทมีปริมาณการใช้
น้ ารวม 218,000 ลูกบาศก์เมตร ลดลง จานวน 35,748 ลูกบาศก์เมตร หรือ ร้อยละ 14 เมื่อเทียบกับปี ก่อน
- การจัดการขยะ ของเสีย และมลพิษ
บริษัทมีการจัดการขยะและของเสียในกระบวนการดาเนิ นธุ รกิจอย่างต่อเนื่ อง มีระบบการคัดแยกขยะตามประเภท
ที่มีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการสร้างจิตสานึ กและการมีส่วนร่วมกับผูท้ ี่เกี่ยวข้อง เพื่อลดการกาจัดขยะ และบริษัท มี
การตรวจวัดค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศ กลิ่น เสียง แสงสว่าง อยู่ในเกณฑ์ปกติตามที่กฎหมายกาหนด และมีการ
ปรับปรุงพัฒนาตามที่ได้รบั คาแนะนาจากผูต้ รวจวัด
- การจัดการเพื่อลดปั ญหาก๊าซเรือนกระจก
ไม่มีขอ้ มูล
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 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัท เอเซีย เมทัล จากัด (มหาชน) มีความมุ่งมัน่ ในการผลิตและจัดจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ซึ่งคานึ งถึงความ
ปลอดภัยต่อผูใ้ ช้งาน ที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ทางบริษัทฯได้ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ ข้อกาหนด
และกฎหมาย ตลอดจนปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งเป็ นรากฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมอย่าง
ยัง่ ยืน ยึดหลักการดาเนิ นธุรกิจที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ภายใต้หลักพื้ นฐานทางจริยธรรม เพื่อให้เกิดความเป็ นธรรมต่อผูม้ ี
ส่วนได้ส่วนเสี ยทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งนาหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีเป็ นแนวทางเพื่อรักษาดุลยภาพขอ งการ
ดาเนิ นงานอันจะนาไปสู่การพัฒนาธุรกิจที่ประสบความสาเร็จอย่างยัง่ ยืน
 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
บริษัท เอเซีย เมทัล จากัด (มหาชน) ดาเนิ นธุรกิจโดยยึดหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีเป็ นแนวทาง ซึ่งบริษัทได้กาหนด
ไว้เป็ นลายลักษณ์อัก ษรเพื่ อให้ก รรมการผู ้บริ หารและพนั ก งานทุ กระดับ ยึดถื อเป็ นแนวปฏิบัติ เพื่ อให้สอดคล้อ งกับ
กฎหมายและก่อให้เกิดความเป็ นธรรมในการดาเนิ นธุรกิจไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งหลีกเลี่ยงการดาเนิ นการ
ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยคานึ งถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าและผูม้ ีส่วนได้เสีย ครอบคลุมในเรื่อง
ของการดูแลผูม้ ีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้แก่ ผูถ้ ือหุน้ พนักงาน ลูกค้า คู่แข่ง คู่คา้ เจ้าหนี้ ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม
 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
บริษัทเชื่อในพลังของบุคลากรทุกคนในองค์กรว่าเป็ นกาลังสาคัญในการร่วมผลักดันองค์กรให้ไปสู่วิสยั ทัศน์และพันธกิจได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์การดาเนิ นธุรกิจ ดังนั้น บริษัทจึงสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
ใหม่ ๆ ที่มีความรู ้ ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติที่ดีและมีความพร้อมที่จะเข้ามาร่วมงานกับบริษัท ควบคู่ไปกับการรักษา
บุคลากรที่มีอยูแ่ ล้ว ให้มีความรู ้ ความสามารถ และทักษะต่าง ๆ เพิ่มขึ้ น สามารถทางานร่วมกันเป็ นทีม ช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน มีความรักความผูกพัน อันจะบรรลุไปสู่เป้ าหมายของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และที่สาคัญ
เหนื อสิ่งอื่นใด ที่บริษัทมุ่งเน้นมาโดยตลอด คือการให้พนักงานทางานอย่างมีความสุข มีความรักและความภาคภูมิใจที่ได้
เป็ นส่วนหนึ่ งขององค์กร
 นโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติภายใต้หลักสิทธิมนุษยชนต่อแรงงานต่างด้าวของบริษัท
บริษัทให้ความสาคัญกับแรงงานเหล่านี้ และจ่ายค่าจ้างรวมถึงสวัสดิการต่างๆ ตามความสามารถโดยไม่เลือกปฏิบตั ิ พร้อม
กันนี้ บริษัทได้ให้คาปรึกษาทั้งในการวางแผน การบริหารจัดการ หรือในบางกรณีบริษัทยังให้การช่วยเหลื อโดยตรงและ
สนับสนุ นค่าใช้จ่ายโดยโครงการที่ดาเนิ นการต่างๆ มีดงั นี้
1) การส่งที มงานเข้าสารวจความเป็ นอยู่ของแรงงานต่างด้าวในที่พักคนงาน บริษัทมีการส่งทีมงานเข้าไปตรวจสอบ
คุณภาพชีวิตของแรงงานต่างด้าว หากพบปั ญหาจะดาเนิ นแก้ไขโดยเร็วที่สุดเพื่อชีวิตความเป็ นอยูข่ องแรงงานที่ดี
2) การก าหนดค่ า จ้า งขั้น ต า่ ตามกฎหมายให้กับ แรงงานต่ า งด้า ว ตามนโยบาย ของรัฐ บาลเกี่ ย วกับ ค่ า แรงขั้น ต า่
จังหวัดสมุทรปราการ 331 บาท จังหวัดชลบุรี 336 บาท ซึ่งทางบริษัทได้ปฏิบตั ิตามกฎหมายดังกล่าวทั้งแรงงาน
ไทยและต่างด้าว
3) การดูแลสุขภาพและอนามัยในที่พกั คนงาน บริษัทจัดให้มีการดูแลรักษาสุขภาพและอนามัยในที่พกั คนงานเป็ นประจา
ทุกปี เพื่อสุขอนามัยที่ดี
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4) การพัฒนาฝี มือแรงงาน บริษัทมีแนวคิดในการพัฒนาคุณภาพแรงงานเหล่านี้ ให้มีโอกาสทางวิชาชีพ โดยฝึ กอบรมให้
มีทักษะเกี่ ยวกับ การผลิ ต การดู แลและใช้งานเครื่ องจักรอุป กรณ์เบื้ องต้น เพื่ อ ให้ส ามารถปฏิบัติ งานได้อ ย่า งมี
ศักยภาพเทียบเท่าแรงงานทัว่ ไป
 การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัทยึดหลักสิทธิมนุ ษยชนเป็ นหลักปฏิบตั ิร่วมกัน พนักงานทุกคนจะต้องไม่กระทาการใดๆ หรือส่งเสริมให้มีการละเมิด
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนโดยเคร่ ง ครัด โดยได้ก าหนดให้มี น โยบายการไม่ ล ะเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน และก าลังด าเนิ น การจัด ท า
แนวนโยบายดังกล่าวไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจเพื่อใช้เป็ นแนวทางในการถือปฏิบตั ิโดยมีรายละเอียดดังนี้
1) สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล
- บริษัทรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน เช่น ชีวประวัติ ประวัติสุขภาพ ประวัติการทางาน ฯลฯ การเปิ ดเผย
หรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของพนั กงานสู่สาธารณะจะทาได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากพนักงานผู ้ น้ั น
ทั้งนี้ การล่วงละเมิดถือเป็ นความผิดทางวินัย เว้นแต่ได้กระทาไปตามระเบียบบริษัท หรือตามกฎหมาย
- การเปิ ดเผยหรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลจะกระทาได้เมื่อได้รบั การยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
- บุคคลย่อมอ้างศักดิ์ศรีแห่งความเป็ นมนุ ษย์หรือใช้สิทธิและเสรีภาพของตนได้เท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลอื่น
- บริษัทไม่สนับสนุ นกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุ ษยชนสากล และการทุจริต
2) การปฏิบตั ิต่อพนักงานด้วยความเสมอภาค
- บริษัทปฏิบัติต่อพนั กงานทุกคนด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็ นในเรื่องของเชื้ อชาติ สัญชาติ
ภาษา ศาสนา เพศ อายุ และการศึกษา
- ในการปฏิบัติหน้าที่พึงหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวข้องกับความแตกต่างทางกายและจิตใจ เชื้ อชาติ
สัญชาติ ภาษา ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา หรือเรื่องอื่นใดที่อาจนาไปสู่ความขัดแย้ง
- บริ ษัทเปิ ดโอกาสให้พนั กงานมีช่องทางสื่ อ สาร เสนอแนะร้องทุ ก ข์ใ นเรื่ องคับข้องใจเกี่ยวกับการทางาน ซึ่ ง
ข้อเสนอต่างๆ จะได้รบั การพิจารณาอย่างจริงจัง และกาหนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ าย และ
สร้างความสัมพันธ์อนั ดีในการทางานร่วมกัน
- พนักงานต้องปฏิบตั ิต่อกันด้วยความเคารพ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ประพฤติตนเหมาะสมกับหน้าที่การงานตาม
ระเบียบข้อบังคับของบริษัท และตามขนบธรรมเนี ยมประเพณี โดยไม่สร้างความเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์บริษัท
- บริษัทให้โอกาสพนักงานในการแสดงความสามารถอย่างเต็มที่ โดยกาหนดผลตอบแทนที่เหมาะสมตามระเบียบ
ของบริษัทและให้โอกาสพนักงานศึกษาเพิ่มเติมทั้งในระดับอุดมศึกษาและการอบรมในระยะสั้นและระยะยาว
- การดาเนิ นการพิจารณาผลงานความดีความชอบ ต้องดาเนิ นการอย่างถูกต้องและเป็ นธรรม
- ช่วยกันสอดส่องดูแลให้สภาพการทางาน ปลอดจากการกดขีข่ ม่ เหง หรือการกระทาที่ไม่เป็ นธรรมให้เกียรติ และ
เคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
- บริษัทสนับสนุ นให้พนักงานใช้สิทธิของตนในฐานะพลเมืองโดยชอบธรรมตามรัฐธรรมนู ญ และตามกฎหมาย
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บริษัทปฏิบัติตามหลักสิทธิ มนุ ษยชนตั้งแต่ การจ้างงาน จนถึ งการดูแลพนั กงานและบุคลากรเพื่อให้พนั กงานและ
บุคลากรทุกคนผูกพันเป็ นครอบครัวเดียวกับองค์กร โดยในปี 2563 บริษัทดาเนิ นงานด้านพนักงานที่สาคัญ ดังนี้
ข้อมูลการจ้างงาน
(ณ 31 ธ.ค. 2563)
การจ้างงาน
พนักงานใหม่
พนักงานลาออก
นักศึกษาฝึ กงาน
ผูบ้ ริหาร
สถานที่ทางาน
พนักงานใหม่
พนักงานลาออก
-

< 30ปี
231
94
107
0
1

ช่วงอายุ
30-50 ปี
307
73
110
0
6
สานักงานใหญ่
144
159

เพศ
> 50 ปี
46
1
9
0
2

ชาย
430
120
163
0
6
พนัสนิคม
24
67

หญิง
154
48
63
0
3

บริษัทจัดหลักสูตรอบรมพนักงานเพื่อเพิ่มทักษะและศักยภาพในการทางานแก่พนักงาน รวม 330 คน โดยคิด
เป็ นสัดส่วน ดังนี้
สัดส่วนชั่วโมงการอบรม
สัดส่วนต่อคน
ชาย
หญิง

หน่วย
ชัว่ โมง : คน
ร้อยละ
ร้อยละ

2563
4.6
70.00
30.00

2562
5.1
79.99
22.01

2561
6.7
79.35
20.65

 นโยบายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
บริ ษั ท เอเซี ย เมทัล จ ากัด (มหาชน) ก าหนดนโยบายที่ ส นั บ สนุ น ให้พ นั ก งานปฏิบัติ งานด้ว ยความปลอดภัยและ
มีสุขอนามัยในสถานที่ทางานที่ดี โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นการป้ องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้ นได้ และเสริมสร้างให้พนั กงาน
มีจิตสานึ กด้านความปลอดภัย และส่งเสริ มให้พนั กงานมีสุขภาพอนามัยที่ดี และไม่ทาการใดที่ เป็ นผลร้ายต่อสุขภาพ
อนามัยแก่ลูกค้าหรื อผูร้ ับบริ การ รวมถึ งดูแลสถานที่ทางานให้ถูกสุขลักษณะและปลอดภัยอยู่เ สมอ โดยมีแนวทางใน
การดาเนิ นการ ดังนี้
1) ปลู กฝั งให้เรื่ องการป้ องกันอุ บัติ เหตุ น้ั นกลายเป็ นส่ วนหนึ่ งของวัฒนธรรมในองค์กร เพื่ อซึ มซับไปถึ งความคิ ดและ
การทางานของพนักงาน เพื่อปฏิบตั ิงานโดยคานึ งถึงความปลอดภัย
2) ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบความปลอดภัยและอาชีวอนามัยอย่างเคร่งครัด
3) แจ้งผูบ้ ังคับบัญชาของตัวเองทันที หากพบเห็นความเสี่ ยงในการทางาน เพื่อหาแนวทางป้ องกันความเสี่ยง และปลูกฝั ง
ให้พนั กงานสังเกตและเป็ นส่วนหนึ่ งในการร่วมป้ องกันความเสี่ยง ซึ่งทางคณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
มีหน้าที่จะปลูกฝั งและให้ความสาคัญในส่วนนี้ มากขึ้ น
4) การประเมินรายงานความปลอดภัยประจาปี เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้ดีขนความเป้
ึ้
าหมาย อุบตั ิเหตุลดลงจนถึง 0 (Zero
Accident)
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โดยในปี 2563 การจัดการลดความถี่ในการเกิดอุบตั ิเหตุ ดังนี้
1) จัดอบรมความปลอดภัยปฐมนิ เทศสาหรับพนักงานระดับปฏิบตั ิการ โดยเจ้าหน้าที่ช่วยแปลการบรรยาย หลักสูตรความ
ปลอดภัยในการทางาน
2) อบรมการป้ องกันอัคคีภยั
3) อบรมการใช้เครื่องจักรอย่างถูกวิธี
4) ติดป้ ายชี้ บ่งจุดอันตราย ณ จุดปฏิบตั ิงาน
5) รณรงค์การทากิจกรรม 5 ส. ภายในโรงงาน
 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัท เอเซีย เมทัล จากัด (มหาชน) มีความมุ่งมัน่ ในการผลิตและจัดจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ซึ่งคานึ งถึงความ
ปลอดภัยต่อผูใ้ ช้งาน ที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ทางบริษัทฯได้ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ ข้อกาหนด
และกฎหมาย ตลอดจนปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่ อง ซึ่งเป็ นรากฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมอย่าง
ยัง่ ยืน ยึดหลักการดาเนิ นธุรกิจที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ภายใต้หลักพื้ นฐานทางจริยธรรม เพื่อให้เกิดความเป็ นธรรมต่อผูม้ ี
ส่วนได้ส่วนเสี ยทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งนาหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีเป็ นแนวทางเพื่อรักษาดุลยภาพของการ
ดาเนิ นงานอันจะนาไปสู่การพัฒนาธุรกิจที่ประสบความสาเร็จอย่างยัง่ ยืน


การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
บริษัทตระหนักอยูเ่ สมอว่าบริษทั อยูร่ อดและเจริญเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งในวันนี้ ก็ดว้ ยการสนับสนุ นจากชุมชนและสังคม
ดังนั้นบริษัทจึงให้ความสาคัญยิง่ ต่อการสนับสนุ นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาความเจริญให้แก่ชุมชนและ
สังคมไทย โดยที่ผ่านมา ได้มีการดาเนิ นกิจกรรมภายใต้ขอบข่ายและแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้
1) การสร้างสัมพันธ์ที่ดีกบั องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผูน้ าชุมชนในหลากหลายระดับ เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีและสามารถประสานความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนอย่างยัง่ ยืนและเป็ นรูปธรรม
2) การมอบสิ่งปลูกสร้าง วัสดุอปุ กรณ์ ตลอดจนบริจาคทุนทรัพย์ เพื่อดูแลสภาพความเป็ นอยู่และความปลอดภัยของ
ชุมชน การสนับสนุ นอุปกรณ์การเรียนการสอน การกีฬาแก่โรงเรียนในบริเวณใกล้เคียง การบูรณะซ่อมแซม
3) การปลูกฝั งจิตสานึ กให้แก่พนักงานในองค์กรเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อและ
กิจกรรมภายในอย่างต่อเนื่ อง

บริษัทตระหนักดีว่าสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ล้วนมีความสาคัญยิ่งต่อการดารงชีวิตของคนไทยในสังคม หากคน
ในสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมก็ย่อมมีศักยภาพที่แข็งแรง..ยัง่ ยืน ซึ่งนั น่ ย่อมส่งผลต่อการสร้างรากฐานที่มนั ่ คงยัง่ ยืนของ
บริษัทด้วย ดังนั้ นนอกเหนื อจากการดาเนิ นธุ รกิจภายใต้หลั กธรรมาภิบาลที่โปร่งใสและเป็ นธรรมแล้ว บริษัทยังได้กาหนด
แนวทางในการส่งเสริม “คนคุณภาพและสังคมคุณธรรม” ตลอดจนการดูแลชุมชนและการอนุ รกั ษ์สิ่งแวดล้อมผ่านโครงการ
และกิจกรรมต่างๆ
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 นโยบายความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค
บริ ษัทให้ความสาคัญกับการผลิตและส่งมอบผลิ ตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตรงตามที่ ลูกค้าต้องการและปฏิบัติหน้าที่ โดยคานึ งถึ ง
ประโยชน์ สู ง สุ ด ของลู ก ค้า เป็ นหลั ก ทั้ ง นี้ ต้ อ งเป็ นไปโดยถู ก ต้ อ งตามมาตรฐาน ระเบี ย บข้อ บั ง คั บ และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง หลักการในการรับผิดชอบต่อผูบ้ ริโภคมีดงั ต่อไปนี้
1) การควบคุมคุณภาพของสินค้า เพื่อให้เป็ นไปตามความคาดหวังของลูกค้าทางบริษัทได้มีการเลือกใช้วตั ถุดิบที่มีคุณภาพ
โดยผ่านกระบวนการผลิตตามขัน้ ตอนมาตรฐานเพื่อได้สินค้าที่ดีมีคุณภาพตามการใช้งาน
2) การควบคุมบริหารต้นทุน ให้รดั กุมอยู่ในระดับที่ประเมินไว้ เพื่อให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภาพในราคาต้นทุน
ตา่ ทาให้ผบู ้ ริโภคสามารถซื้ อของดีมีคุณภาพได้ในราคาที่ไม่สูงเกินไป
3) การควบคุมการส่งมอบสินค้าที่ตรงเวลา เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบผูบ้ ริโภค ทางเรามีรถขนส่งสินค้าจานวนเพียงพอต่อการส่ง
มอบสินค้าที่รวดเร็วและแม่นยา และช่วงที่มีจดั ส่งสินค้าสูง ทางบริษัทก็มีบริษัทคู่คา้ มากกว่า 3 รายให้เลือกใช้บริการ
4) มุ่งมัน่ ที่จะจัดหา พัฒนา และผลิตสินค้าและบริการให้มีความทันสมัยอยูเ่ สมอเพื่อสนองความต้องการของลูกค้า
5) จาหน่ ายสินค้า และบริการที่มีคุณภาพ ให้กบั ลูกค้าในราคาที่เป็ นธรรม
6) ให้ขอ้ มูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ลูกค้า โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็ นจริง อันเป็ นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ
ปริมาณหรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้าหรือบริการนั้นๆ
7) จัดให้มีกระบวนการที่สามารถให้ลูกค้าแจ้งถึงปั ญหาของการนาสินค้าไปใช้ หรือการให้บริการที่ไม่เหมาะสม เพื่อที่
บริษัทจะได้ป้องกันหรือแก้ไขปั ญหาให้กบั ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และนาข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงหรือพัฒนาสินค้า
และการให้บริการดังกล่าวต่อไป
8) จัดให้มีบริการหลังการขายเพื่ออานวยความสะดวกให้กบั ลูกค้า อย่างมีประสิทธิภาพ
9) รักษาความลับของลูกค้า ไม่นาข้อมูลลูกค้าไปเปิ ดเผย หรือใช้ประโยชน์ส่วนตนโดยมิชอบ
10) สนับสนุ นกิจกรรมต่างๆ ในอันที่จะเสริมสร้างและธารงรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างลูกค้ากับบริษัทให้ยงั ่ ยืน


การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบตั ิต่อคู่คา้ อย่างเสมอภาคและเป็ นธรรมด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบตั ิตามพันธ์สญ
ั ญาต่อผูม้ ีส่วน
ได้เสียของบริษัท และตระหนักถึงการป้ องกันการทุจริตทั้งภายในและภายนอกองค์กร ด้วยการกาหนดนโยบายว่าด้วย
การต่ อต้านการทุ จริ ต และอยู่ระหว่างจัดเตรี ยมประกาศเจตนารมณ์และการกาหนดนโยบายครอบคลุ มการดาเนิ น
กิจกรรมทางธุรกิจ
ในปี 2563 ทางบริษัทไม่ได้รับการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชัน่ และบริษัทมีนโยบาย
การรับ หรือให้ตามประเพณีและศีลธรรมจรรยา เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที หรือเป็ นการรักษาสัมพันธภาพ
ทางธุรกิจโดยปกติ เป็ นสิ่งอันพึงปฏิบตั ิตามความเหมาะสม นโยบายที่กาหนดขึ้ น ครอบคลุมแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ
ตามข้อมูล นโยบายการต่อต้านการทุจริต ที่เผยแพร่ผ่านเว็ปไซต์ของบริษัท www.asiametal.co.th
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การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ายจัดการ
(Management Discussion and Analysis : MD&A)
บริษัท เอเซีย เมทัล จากัด (มหาชน) ขอเรียนชี้ แจงผลการดาเนิ นงานสาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เทียบกับ
งวดเดียวกันของปี ก่อน ตามรายละเอียดดังนี้
รายได้
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและการให้บริการ เท่ากับ 4,936.61
ล้านบาท ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันในปี ก่อน 450.33 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 8.36 เนื่ องจากเกิดจากการลดลงของ
รายได้จากการขายเหล็ก Billet ลดลง 269.50 เหล็กตัวซี ลดลง 310.40 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี ที่ผ่านมา สาเหตุจาก
บริ ษั ท ไพร์ ม สตี ล มิ ล ล์ จ ากั ด น าเข้า เหล็ ก เอง จึ ง มี ผ ลท าให้ร ายได้ล ดลง อี ก ทั้ ง เศรษฐกิ จ จากสถานการณ์ ก าร
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโควิด -19 ซึ่งมี ผลกระทบต่อธุ รกิจและอุตสาหกรรมยานยนต์ทาให้ความต้องการใช้สินค้า
ในตลาดลดลง
และ บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์เหล็กท่อ จานวน 3,115.51 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน 28.30
ล้านบาท มีรายได้จาการขายเหล็กม้วน เหล็กตัวซี เหล็กแผ่น และเหล็กรูปพรรณอื่นๆ จานวน 1,821.10 ล้านบาท รวม
รายได้จากการขายสินค้า เท่ากับ 4,937.61 ล้านบาท
ต้นทุนขายและบริการ
ต้นทุ นขายของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยสาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ ากับ 4,550.47 ล้านบาท มีกาไรขั้นต้น
เท่ากับ 386.14 ล้านบาท
บริษัทฯ มีตน้ ทุนการขายเป็ นอัตราส่วนที่ลดลงร้อยละ 12.05 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน ซึ่งเป็ นผลมาจากราคา
ซื้ อวัตถุดิบหลักของบริษัทที่ใช้ในการผลิตสินค้า ได้แก่ เหล็กม้วนดา เหล็กม้วนชุบสังกะสี เหล็กม้วนหน้าแคบ เหล็กม้วนปิ๊ ก
เกอร์ ซึ่งบริษัทสามารถบริหารต้นทุนการผลิตได้ดีขนึ้ เป็ นผลจากการบริหารจัดการในเรื่อ งของการสัง่ ซื้ อวัตถุ ดิบ โดยมีการ
สัง่ ซื้ อในจังหวะราคาที่ค่อนข้างตา่ และในเรื่องของการบริหารจัดการขายได้ดีขึ้น เนื่ องจากบริษัทมีโกดังสาหรับเก็บสินค้าซึ่ง
สร้างเสร็จในปลายปี 2561 โดยบริษัทสามารถผลิตและสต็อคสินค้าเพื่อทันต่อการสัง่ ซื้ อของลูกค้า จากเหตุผลข้างต้นส่ งผลให้
บริษัทมีตน้ ทุนขายลดลงในสัดส่วนที่มากกว่ารายได้จากการขาย จึงทาให้อตั รากาไรขัน้ ต้นเพิ่มขึ้ น 3.87
ฐานะการเงิน
สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อย มีฐานะทางการเงินประกอบด้วย สินทรัพย์รวม 3,739.99 ล้านบาท
ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 341.39 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 10.05 เนื่ องจาก เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้ น จานวน 87.12 ล้านบาท จากกิจกรรมการลงทุนและการจัดหาเงิน
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น เพิ่มขึ้ น 350.44 ล้านบาท เนื่ องจากลูกหนี้ การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้ น 322.35 ล้านบาท
ส่วนใหญ่เกิดจากการขาย Slab ให้ไพร์ม สตีลในสัดส่วนเพิ่มขึ้ นเมื่อเทียบกับปี ก่อน เนื่ องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 ทาให้ทางไพร์ม สตีล มีวตั ถุดิบไม่เพียงพอในการผลิต
เงินลงทุนในบริษัทร่วม ลดลง 63.42 ล้านบาท เนื่ องจากเนื่ องจากในปี 2563 บริษัทรับรูส้ ่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนใน
บริษัทร่วม
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ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ลดลง จานวน 152.70 ล้านบาท สินทรัพย์สิทธิการใช้ เพิ่มขึ้ น จานวน 127.24 ล้านบาท ส่วนหนึ่ ง
เกิดจากการปรับตามมาตรฐานบัญชีฉบับใหม่ TFRS 16 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563
หนี้ สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในส่วนของหนี้ สินรวม บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้ สินรวม 1,545.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้ นจาก ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ ากับ 205.56 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 15.34 เนื่ องจากเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบัน
การเงิน เพิ่มขึ้ น 106.77 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากเจ้าหนี้ Trust Receipt เพิ่มขึ้ น เนื่ องจากบริษัทมีการซื้ อสินค้าจาก
ต่ างประเทศเพิ่มมากขึ้ น และตัว๋ สัญญาใช้เงินลดลง เนื่ องจากครบกาหนดจ่ายช าระและมีการออกตัว๋ สัญญาใช้เงินลดลง
เนื่ องจาก บริษัทมีเงินสดมากขึ้ นจากการขยายกลุ่มลูกค้าและรับชาระหนี้ ค่าสินค้า
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน ลดลง 15.60 ล้านบาท เนื่ องจาก การจ่ายชาระคืนเงินกูย้ ืมระยะยาว (SCB) ตามงวด
ในสัญญา
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
ในส่ วนของผูถ้ ื อหุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษัทและบริ ษัทย่อย มีส่วนของผูถ้ ื อหุน้ จานวน 2,194.66 ล้านบาท
เพิ่มขึ้ นจากวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 135.83 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้ นร้อยละ 6.60 ส่วนแบ่งผลกาไรจากเงินลงทุนใน
บริษัทร่วมสาหรับปี 2563 ลดลง 158.30 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2562
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สรุปรายงานการสอบบัญชี
สานักงานผูส้ อบบัญชี

: บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี่ จากัด

ผูส้ อบบัญชี

:
งบการเงิน
งบการเงินรวมสาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
งบการเงินรวมสาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินรวมสาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ผู้สอบบัญชี
นางสาวรุง้ ตวัน บุญศักดิ์เฉลิม
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตทะเบียนเลขที่ 6031
นางสาวรุง้ ตวัน บุญศักดิ์เฉลิม
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตทะเบียนเลขที่ 6031
นางสาวรุง้ ตวัน บุญศักดิ์เฉลิม
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตทะเบียนเลขที่ 6031

ผูส้ อบบัญชีได้แสดงความเห็นถึงงบการเงินของบริษัท โดยสามารถสรุปได้ ดังนี้
สาหรับงบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2563
ผูส้ อบบัญชี ได้แสดงความเห็ นอย่างไม่ มี เงื่ อนไขว่ า งบการเงิ นของบริ ษั ทแสดงฐานะการเงิน ผลการดาเนิ นงานและ กระแส
เงินสดโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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ข้อมูลงบการเงินและอัตราส่วนทางการเงิน
(หน่วย : ล้านบาท)

2563
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น - กิจการอื่น
เงินให้กยู ้ ืมระยะสั้นและดอกเบี้ ยค้างรับแก่บุคคลและกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
สินค้าคงเหลือ
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า - กิจการอื่น
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระคา้ ประกัน
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์สิทธิการใช้
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

192.41
540.53
383.45
1.88

งบการเงินรวม
2562

2561

105.29
218.18
355.36
1.96

90.98
140.31

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
2561

846.74
425.07
1.66

136.52
861.16
204.56
22.25

95.03
549.36
206.51
23.86

1,111.47
276.04
24.66

987.41
977.33
45.82
8.31
0.14
1.29
1.83
62.16
0.02
0.04
2,153.49 1,729.92

1,065.33
113.93
0.15
2.88
2,687.05

884.58
45.82
0.14
1.83
2,156.86

792.71
8.31
1.29
62.16
1,739.23

878.99
113.93
0.15
140.31
2.85
2,626.86

152.78
151.46
3.82
3.82
299.64
363.07
962.73 1,115.43
127.25
18.56
12.17
21.72
22.73
1,586.50 1,668.68
3,739.99 3,398.60

156.98
5.52
219.78
1,000.05
12.55
27.76

151.76
3.82
318.00
24.98
29.97
875.15
126.45
18.56
14.62
1,563.31
3,720.17

150.44
3.82
318.00
24.98
32.52
1,021.83
12.17
14.61
1,578.37
3,317.60

155.95
5.52
270.00
24.98
35.06
923.66
12.55
27.76

15.34
1,437.98
4,125.03

78.46
-

13.62
1,469.10
4,095.96
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งบการเงินรวม
2562

2563
หนี้ สินและส่วนของผูถ้ ือหุน้
หนี้ สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น - กิจการอื่น
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้ ตามสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินส่วนที่ถึงกาหนดชาระ
ภายในหนึ่ งปี
หนี้ สินตามสัญญาเช่าส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
รวมหนี้ สินหมุนเวียน
หนี้ สินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน – สุทธิจากส่วนที่ถึง
กาหนดชาระ ภายในหนึ่ งปี
หนี้ สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกาหนดชาระ
ภายในหนึ่ งปี
หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ประมาณการหนี้ สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนี้ สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้ สิน
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
ทุนเรือนหุน้ - หุน้ สามัญ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ทุนจดทะเบียน
- 549,973,800 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ทุนที่ออกและชาระเต็มมูลค่าแล้ว
- 480,096,277 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กาไรสะสม
จัดสรรเป็ นสารองตามกฎหมาย55
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทใหญ่
ส่วนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่วนของผูถ้ ือหุน้
รวมหนี้ สินและส่วนของผูถ้ ือหุน้

2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
2561

1,226.08
4.62
133.04
11.10

1,119.31
2.32
113.93
14.82

2,001.58
62.92
171.05
25.00
1.77
14.22

1,226.08
2.82
119.15
11.10

1,115.67
2.73
94.52
14.82

1,997.04
49.07
147.10
1.77
14.22

30.92
34.82
1,440.58

17.10
1,267.48

5.48
2,282.02

30.51
34.82
1,424.48

16.44
1,244.18

5.16
2,214.36

-

11.20

26.03

-

11.20

26.03

71.07

30.11

11.90

29.07

10.93

17.06
16.62
104.75
1,545.33

16.16
14.81
72.28
1.339.76

3.52
11.11
52.56
2,334.58

9.57
14.02
95.21
1,519.69

8.79
12.64
61.70
1,305.88

8.99
45.95
2,260.31

549.97

549.97

549.97

549.97

549.97

549.97

480.10

480.10

480.10

480.10

480.10

480.10

297.75

297.75

297.75

297.75

297.75

297.75

55.00
1,098.43
261.49
2,192.77
1.89
2,194.66
3,739.99

55.00
965.38
261.49
2,059.72
(0.88)
2,058.84
3,398.60

55.00
818.75
128.78
1,780.38
10.07
1,790.45
4,125.03

55.00
1,133.75
233.88
2,200.48
2,200.48
3,720.17

55.00
944.99
233.88
2,011.72
2,011.72
3,317.60

55.00
886.24
116.56
1,835.65
1,835.65
4,095.96

71.62
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งบการเงินรวม
2562

2563
รายได้
รายได้จากการขายและบริการ
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จา่ ย
ต้นทุนขายและบริการ
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจาหน่ าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร
รวมค่าใช้จา่ ย
กาไรจากการดาเนินงาน
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
กาไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสาหรับปี
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษี
รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาไรหรือขาดทุน
ในภายหลัง
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนใน
ตราสารทุน
ภาษีเงินได้ของกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสาหรับรายการ
ที่อาจถูกจัดประเภทใหม่
รวมรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาไรหรือ
ขาดทุนในภายหลัง
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาไรหรือขาดทุน
ในภายหลัง
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
กาไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ส่วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม
ภาษีเงินได้ของกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสาหรับรายการ
ที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่
รวมรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาไรหรือ
ขาดทุนในภายหลัง

2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
2561

4,936.61
41.28
4,977.89

5,386.94 6,275.62
7.23
29.39
41.58
40.00
5,435.75 6,345.01

4,704.12
41.30
4,745.42

5,219.16 6,168.88
7.23
29.39
48.02
45.16
5,274.41 6,243.43

4,550.47
68.19
69.38
8.14
12.71
4,708.89
269.00
(19.08)
(63.42)
186.50
(50.67)
135.83

5,174.14 6,194.74
86.70
79.98
64.57
96.42
19.79
20.44
5,345.20 6,391.58
90.55 (46.57)
(35.31) (45.84)
94.89
(5.98)
150.13 (98.39)
(15.79)
12.07
134.34 (86.32)

4,359.56
49.80
60.67
8.14
8.93
4,487.10
258.32
(19.00)
239.32
(50.55)
188.77

5,026.30 6,118.43
71.70
65.34
56.21
86.54
13.09
14.00
5,167.30 6,284.31
107.11 (40.88)
(32.58) (43.64)
74.53 (84.52)
(15.79)
12.07
58.74 (72.45)

-

(1.70)

(2.55)

-

(1.70)

(2.55)

-

0.34

0.51

-

0.34

0.51

-

(1.36)

(2.04)

-

(1.36)

(2.04)

-

167.59
0.93
0.39
(33.51)

3.65
(0.76)

-

148.36
(29.67)

3.82
(0.76)

-

135.40

2.89

-

118.69

3.06
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กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
การแบ่งปั นกาไร (ขาดทุน) สาหรับปี
- ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทใหญ่
- ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
การแบ่งปั นกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
- ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทใหญ่
- ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
กาไรต่อหุน้

งบการเงินรวม
2563
2562
134.04
135.83
268.38

2561
0.85
(85.47)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
2561
117.33
1.02
188.77
176.07 (71.43)

133.05
2.78
135.83

145.76
(11.42)
134.34

(86.18)
(0.14)
(86.32)

188.77
188.77

58.74
58.74

(72.45)
(72.45)

133.05
2.78
135.83

279.33
(10.95)
268.38

0.28

0.30

(85.33)
(0.14)
(85.47)
(0.18)

188.77
188.77
0.39

176.07
176.07
0.12

(71.43)
(71.43)
(0.15)
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งบการเงินรวม
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรก่อนภาษี เงินได้
รายการปรับปรุง
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่ าย
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้ น (กลับรายการ) - ลูกหนี้
การค้า
( 2562 : หนี้ สงสัยจะสูญ (กลับรายการ) )
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้ น - ดอกเบี้ ยค้างรับ
( 2562 : หนี้ สงสัยจะสูญ )
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้ นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
กาไรจากการจาหน่ ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
กาไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุ พนั ธ์
กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้ นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ขาดทุนจากการจาหน่ ายและตัดจาหน่ ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
และสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ ายเงินมัดจา
ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ส่วนแบ่ง (กาไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ประมาณการหนี้ สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
ดอกเบี้ ยรับ
ต้นทุนทางการเงิน
กาไรจากกิจกรรมดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน
สินทรัพย์และหนี้ สินดาเนินงาน
สินทรัพย์ดาเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้ น)
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น - กิจการอื่น
ลูกหนี้ ตามสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
สินค้าคงเหลือ
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้ สินดาเนินงานเพิ่มขึ้ น (ลดลง)
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น - กิจการอื่น
เจ้าหนี้ ตามสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดาเนิ นงาน
จ่ายดอกเบี้ ย
จ่ายภาษี เงินได้
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดาเนินงาน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563

2562

2561

2563

2562

2561

186.50

150.13

(98.39)

105.44

99.09

74.53
101.92

(84.52)

108.52

239.32
105.20

0.92

(2.44)

(0.96)

(0.09)

(2.60)

(0.96)

(7.38)
(0.30)
(0.22)
(1.42)

(30.30)
(0.03)
(1.69)
(1.72)

35.20
(0.02)
(0.58)
(0.54)

0.60
(5.78)
(0.30)
(0.22)
(1.42)

(31.93)
(0.03)
(1.69)
(1.72)

35.21
(0.02)
(0.58)
(0.53)

14.10
63.42
1.70
(1.26)
19.08
383.66

1.02
0.74
1.44
(94.89)
4.32
(1.43)
35.31
165.90

2.38
5.56
25.77
5.98
0.57
(1.62)
45.83
118.27

14.09
1.09
(1.23)
19.00
370.26

1.02
0.74
1.44
3.41
(1.30)
32.58
176.37

2.51
5.56
25.77
0.47
(1.46)
43.64
121.38

(322.35)
(29.13)
(2.70)
(36.35)
1.02

628.50
75.65
2.17
118.29
104.47
2.85
(7.40)

(724.03)
(7.42)
0.20
130.69
377.79
(2.63)
(5.28)

(311.80)
1.92
(86.09)
(36.35)
(0.01)

562.05
75.63
2.17
118.21
104.47
2.85
(0.99)

(941.07)
15.50
0.19
215.69
377.79
(2.63)
(4.49)

2.29
19.06
(0.22)
15.28
(15.58)
(14.95)
(15.25)

(60.59)
(55.56)
(1.77)
972.51
(34.37)
(8.56)
929.57

(0.84)
(612.21)
1.48
(0.78)
(724.76)
(43.43)
(16.57)
(784.76)

0.09
24.57
(37.41)
(15.43)
(14.95)
(67.79)

(46.34)
(51.01)
(1.77)
941.64
(31.81)
(8.56)
901.27

45.24
(541.94)
1.48
(0.31)
(713.17)
(41.29)
(16.57)
(771.03)

96.29
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งบการเงินรวม
2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระคา้ ประกันลดลง
(เพิ่มขึ้ น)
เงินให้กยู ้ ืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่
เกี่ยวข้องกันและ
ดอกเบี้ ยค้างรับลดลง (เพิ่มขึ้ น)
เงินสดรับจากการจาหน่ ายสินทรัพย์ทางการเงิน
หมุนเวียนอื่น
เงินสดจ่ายซื้ อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
อื่น
เงินสดรับจากการจาหน่ ายเงินลงทุนในบริษัท
ย่อย
เงินสดรับจากการจาหน่ ายที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื้ อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเงินมัดจาค่าเครื่องจักร
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ อสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
รับดอกเบี้ ย
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสั้นจาก
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้ น (ลดลง)
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันลดลง
จ่ายชาระหนี้ สินตามสัญญาเช่า
เงินสดรับจากเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงิน
จ่ายชาระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบัน
การเงิน
เงินปั นผลจ่าย
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหา
เงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้ น
สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้ น
ปี
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิ่มเติม
รายการที่มิใช่เงินสด
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ตามสัญญาเช่า

2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561

2563

2562

2561

(1.32)

5.52

(1.37)

(1.32)

5.52

(1.37)

0.08

(0.30)

0.51

1.02

(0.20)

0.50

1,883.28

3,430.66

1,634.92

1,883.28

3,430.66

1,634.92

(3,349.30) (1,684.59)

(1,822.44)

(1,822.44)

(3,349.30) (1,684.59)

-

-

(1.05)

-

-

-

51.10

42.99

16.78

51.09

42.98

16.54

(57.62)
(17.86)
1.39
36.61

(48.00)
(53.41)
(4.13)
(0.91)
1.37
24.49

(99.72)
(30.41)
1.66
(163.27)

(55.68)
(17.86)
1.35
39.44

(48.00)
(50.37)
(4.13)
(0.91)
2.25
28.50

(99.21)
(30.41)
(1.05)
1.50
(163.17)

108.19

(884.24)

993.00

111.83

(883.35)

988.47

(27.50)
-

(25.00)
(16.25)
-

11.00
(4.89)
42.59

(27.06)
-

(15.59)
-

(4.27)
42.58

(2.33)

(14.93)

(14.23)

(2.33)

(14.93)

(14.23)

65.76

(0.03)
(939.75)

(57.59)
981.78

69.84

(0.03)
(913.20)

(57.59)
966.86

87.12

14.31

33.75

41.49

16.57

32.66

105.29
192.41

90.98
105.29

57.23
90.98

95.03
136.52

78.46
95.03

45.80
78.46

52.73

43.97

18.31

51.39

42.98

16.50
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ตารางอัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญ

อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้ การค้า
ระยะเวลาเก็บหนี้ เฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้
ระยะเวลาชาระหนี้
Cash Cycle

2563
1.49
0.78
(0.01)
5.88
61.24
10.51
34.25
54.26
6.63
88.86

งบการเงินรวม
2562
1.36
0.59
0.52
5.34
67.39
10.93
32.92
50.95
7.07
93.25

2561
1.18
0.66
(0.38)
6.40
56.23
14.23
25.29
13.40
26.87
54.64

อัตรากาไรขัน้ ต้น
อัตรากาไรจากการดาเนิ นงาน
อัตรากาไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ (ROE)

7.82
3.78
2.73
6.39

3.95
2.79
2.47
6.98

1.29
(1.57)
(1.36)
4.64

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์

3.81
22.23
1.39

3.57
22.56
1.44

(2.17)
1.17
1.59

อัตราส่วนหนี้ สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้
อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบี้ ย
อัตราการจ่ายเงินปั นผล

0.70
(2.45)
50.52

0.65
26.88
-

1.30
(15.86)
-

อัตราส่วนทางการเงิน
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ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
 หลักทรัพย์ของบริษัท
บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรียกชาระแล้วของบริษทั ณ วันที่ 31/12/2563 มีดงั นี้
ทุนจดทะเบียน จานวน
549,973,800 บาท
ทุนที่ออกและเรียกชาระแล้ว จานวน
480,096,277 บาท
แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ จานวน
480,096,277 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หนุ ้ ละ
1
บาท
 รายชื่อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ณ วันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ล่าสุด วันที่ 18/6/2563 (มูลค่าที่ตราไว้หนุ ้ ละ 1 บาท)
ลาดับที่
ชื่อ / สกุล
จานวนหุ้น
% ของจานวนหุ้นทั้งหมด
1
กลุ่มนายชูศกั ดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์
นายชูศกั ดิ์
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
รวมกลุ่มนายชูศกั ดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์
157,491,000
32.81
2
คุณหญิงปั ทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล
71,434,900
14.88
3
กลุ่มนายวีระชัย สุธีรชัย
นายวีระชัย
สุธีรชัย
46,432,400
9.67
นายวินท์
สุธีรชัย
29,880,000
6.22
รวมกลุ่มนายวีระชัย สุธีรชัย
76,312,400
15.89
4
นายวิวฒ
ั น์
โกวิทย์โสภณ
27,555,600
5.74
นายธนวัฒน์
โกวิทย์โสภณ
10,011,800
2.09
รวมกลุ่มนายวิวฒ
ั น์ โกวิทย์โสภณ
37,405,500
7.83
5
นายชนาธิป
ไตรวุฒิ
20,000,000
4.17
6
นางสาวอรวรรณ พงศ์ธญ
ั ลักษณ์
9,705,000
2.02
7
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด
6,831,512
1.42
8
นายพรเทพ
โยธินอุปไมย
5,400,000
1.12
9
นายพิชิต
ฉัตรสกุลวงศ์
3,976,500
0.83
10
นางสาวอาพร ศรีโพธิ์ทอง
3,879,000
0.81
11
นายอภิรุม
ปั ญญาพล
3,200,000
0.67
12
นายสมชาย
ตั้งวงศ์สามารถ
3,060,000
0.64
13
นายประสิทธิ์ กิจบุญเลิศ
2,472,500
0.52
รวม
401,330,212
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รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท

รายชื่อ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

นายวีระชัย
นายชูศกั ดิ์
นางเพ็ญจันทร์
นางสาวพีรดา
นางสาวชนัญญา
นายพิบูลศักดิ์
เรือตรีหญิงสุรี
นางไทศิกา
นางสาวเมธิกานต์
นางสาวสุนทรียา
นายสุนทร
นายสัมพันธ์

สุธีรชัย
ยงวงศ์ไพบูลย์
ยงวงศ์ไพบูลย์ 1
ยงวงศ์ไพบูลย์ 3
ยงวงศ์ไพบูลย์
อรรถบวรพิศาล
บูรณธนิ ต
ไพรสงบ
ชุติพงศ์สิริ
วงศ์ศิริกุล 4
คาพิพจน์ 5
ศรีจกั รโคตร์ 6

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
คู่สมรส
และบุตรที่ เพิ่ม (ลด)
ตนเอง
ยังไม่
ระหว่าง
บรรลุนิติ รอบบัญชี
ภาวะ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
คู่สมรส
และบุตรที่
สัดส่วน
ตนเอง
ยังไม่
การถือหุ้น
บรรลุนิติ
ภาวะ

46.43
76.70
19.90
21.79
-

46.43
76.70
40.00
-

29.88
40.00 2
-

เท่าเดิม
เท่าเดิม
เท่าเดิม
เท่าเดิม
เท่าเดิม
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

29.88
19.90 3
-

15.89%
19.94%
8.33%
3.96%
4.54%
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

1

คุณเพ็ญจันทร์ ยงวงศ์ไพบูลย์ ลาออกจากตาแหน่ งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562
คุณเพ็ญจันทร์ ยงวงศ์ไพบูลย์ ถือหุน้ 40,000,000 หุน้ และมีความสัมพันธ์กบั ครอบครัวยงวงศ์ไพบูลย์
3
คุณพีรดา ยงวงศ์ไพบูลย์ ได้รบั แต่งตั้งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
4
คุณสุนทรียา วงศ์ศิริกุล ได้รบั แต่งตั้งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
5
คุณสุนทร คาพิพจน์ ได้รบั แต่งตั้งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
6
คุณสัมพันธ์ ศรีจกั รโคตร์ ลาออกจากตาแหน่ งผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีการเงิน เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563
2

การออกหลักทรัพย์อื่น
ในปี 2563 บริษัทไม่มีการออกหลักทรัพย์ให้กบั ผูถ้ ือหุน้
ประวัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน
หน่วย : บาท ทุนชาระแล้วก่อนการ
เพิ่มทุน
2545
30,000,000
2546
100,000,000
2547
150,000,000
2548
200,000,000
2549
399,973,800

จานวนทุนที่เพิ่มทุน
70,000,000
50,000,000
50,000,000
199,973,800
150,000,000

ทุนชาระแล้วหลังการ
เพิ่มทุน
100,000,000
150,000,000
200,000,000
399,973,800
549,973,800

ประเภทการเพิ่มทุน
เสนอขายผูถ้ ือหุน้ เดิม
เสนอขายผูถ้ ือหุน้ เดิม
เสนอขายประชาชน
เสนอขายผูถ้ ือหุน้ เดิม
เสนอขายผูถ้ ือหุน้ เดิมและ
ประชาชน
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การลงทุนในบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีบริษัทย่อยทั้งสิ้ น 2 บริษัทและบริษัทร่วมอีก 1 บริษัท คือ
1. บริษัท เอส ที ซี สตีล จากัด ดาเนิ นธุรกิจผลิตและจาหน่ ายท่อเหล็ก บริษัทถือหุน้ ของบริษัท เอส ที ซี สตีล จากัด ในอัตรา
ร้อยละ 99.99 ทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท และเรียกชาระแล้ว 20 ล้านบาท
2. บริษัท แกรนด์ เอเซีย สตีล โพรเซสซิ่ง เซ็นเตอร์ จากัด (เดิมชื่อ เอเซีย เมทัล แฟบบริเคชัน่ จากัด) ได้เปลี่ยนรูปแบบ
ดาเนิ นธุ รกิจ จากเดิม คือ ให้บริการออกแบบผลิตโครงสร้าเหล็ก และรับเหมาก่อสร้าง ปั จจุบันเป็ นศูนย์บริการเหล็ ก
(Coil Center) ตัดแผ่นและสลิทงานตามขนาดที่ลูกค้ากาหนด โดยบริษัทถือหุน้ ของบริษัท แกรนด์ เอเซีย สตีล โพรเซสซิ่ง
เซ็นเตอร์ จากัด ในอัตราร้อยละ 99.99 ทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท และเรียกชาระแล้ว 10 ล้านบาท

การลงทุนในบริษัทร่วม
1. บริษัท ไพร์ม สตีล มิลล์ จากัด ทุนจดทะเบียน 1,000 ล้านบาท โดยบริษัท ฯ ถือหุน้ ในอัตรา ร้อยละ 35 คิดเป็ นมูลค่า
การลงทุน 350 ล้านบาท

นโยบายการลงทุนและการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
นโยบายการลงทุ น ของบริ ษัท คือ บริ ษัท จะพิจ ารณาลงทุ น ในธุ ร กิจ ที่ เกื้ อหนุ น และเอื้ อประโยชน์ ต่ อ การทาธุ ร กิจ ของ
บริ ษัท หรื อ เป็ นธุ ร กิจ ซึ่ง อยู่ใ นอุต สาหกรรมที่ มีแนวโน้ม เจริ ญ เติ บ โตและจะคานึ ง ถึ ง อัต ราผลตอบแทนที่ ไ ด้ร ับ จากการ
ลงทุ น เป็ นสาคัญ และบริ ษัท จะควบคุ ม ดูแลโดยจะส่ ง กรรมการเข้า ไปเป็ นตัว แทนตามสัด ส่ ว นการถื อ หุ น้ และหากเป็ น
บริ ษัทร่ วม บริ ษัทจะส่ งตัวแทนจากบริ ษัทเข้าไปเป็ นกรรมการในบริ ษัทนั้ น ๆ ทั้งนี้ จานวนตัวแทนจากบริ ษัทที่ เข้าไปเป็ น
กรรมการจะขึ้ นอยู่กันสัดส่ วนการถื อหุน้ ของบริ ษัท

ข้อพิพาททางกฎหมาย
บริ ษัทไม่มีขอ้ พิพาททางกฎหมายที่ เป็ นสาระสาคัญต่ อการดาเนิ นกิจการของบริ ษัท

งานที่ยังไม่ส่งมอบ
บริ ษัทไม่มีงานที่ ยงั ไม่ส่งมอบ
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นโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษี เว้นแต่ในกรณีที่บริษัท
มีโครงการจะลงทุนในโครงการอื่น สาหรับบริษัทย่อยก็มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลเหมือนกับบริษัท กล่าวคือ จะจ่ายเงินปั นผลให้แก่
บริษัทในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษี เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทย่อยนั้นมีโครงการจะลงทุนในโครงการอื่น
ผลการดาเนินงาน
ประจาปี

กาไรสุทธิ
(บาท)

กาไรต่อหุ้น
(บาท)

เงินปันผลต่อหุ้น
(บาท)

อัตราเงิน
ปันผลตอบแทน

เงินปันผลจ่าย
(บาท)

อัตราเงินปันผล
จ่ายต่อกาไรสุทธิ

2563
2562
2561
2560

133.05
58.74
(72.45)
116.84

0.28
0.30
(0.15)
0.24

0.14
N/A
N/A
0.12

14%
N/A
N/A
12%

67.21
N/A
N/A
57.60

51
N/A
N/A
49

 ปี 2563 ผลการดาเนิ นงานและฐานะทางการเงินเฉพาะบริษัทฯ มีผลประกอบการกาไรสุทธิ จานวน 188.87 ล้านบาท
คณะกรรมการมีความเห็นเสนอให้ที่ประชุมอนุ มตั ิการจ่ายเงินปั นผล ในอัตราหุน้ ละ 0.14 บาท รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 67.21
ล้า นบาท โดยทั้ง นี้ เมื่ อ ได้รับ การอนุ มัติ จ ากที่ ป ระชุ ม สามัญ ผู ้ถื อ หุ ้น ประจ าปี 2563 แล้ว บริ ษั ท จะจ่ า ยเงิ น ปั น ผล
ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 ปี 2562 ผลการดาเนิ นงานและฐานะทางการเงินเฉพาะบริษัทฯ มีผลประกอบการกาไรสุทธิจานวนเงิน 58.74 ล้านบาท
สืบเนื่ องจากในปี 2563 บริษัทจะมีการลงทุนติดตั้งระบบ SOLAR ROOFTOP ขนาด 997.92 kwp. ใช้กบั เครื่องจักรของ
บริษัท ที่โรงงาน A2 สาขาพนัสนิ คม จานวนเงินลงทุนประมาณ 29 ล้านบาท ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจโลกยังไม่ดีขนึ้
รวมทั้งการเกิดโรคระบาดไวรัส Covid-19 ส่งผลให้เศรษฐกิจโลกชะลอตัวลงไปอีก ทาให้บริษัทต้องรักษาสภาพคล่องทาง
การเงินไว้ในปี 2563 บริษัทจึงเสนอให้งดจ่ายเงินปั นผล สาหรับผลการดาเนิ นงานในปี 2562
 ปี 2561 เนื่ อ งจากบริ ษั ท มี ผ ลขาดทุ น สุ ท ธิ 72.45 ล้า นบาท มาจากการดาเนิ น งานของกิ จ การ คณะกรรมการ
จึงมีความเห็นขออนุ มตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้งดการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนิ นงานของกิจการ
 ปี 2560 บริษัทมีกาไรสุทธิ สาหรับปี เท่ากับ 116.84 ล้านบาท คณะกรรมการมีความเห็นเสนอให้ที่ประชุมอนุ มัติการ
จ่ายเงินปั นผล ในอัตราหุน้ ละ 0.12 บาท รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 57.60 ล้านบาท ซึ่งเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผล
ของบริษัท โดยทั้งนี้ เมื่อได้รบั การอนุ มตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561 แล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปั นผลในวันที่
25 พฤษภาคม 2561
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โครงสร้างการจัดการ
โครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
สรรหาและ
กาหนด
ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
บริหาร

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการ
บริหาร
ความเสี่ยง

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
และธรรมาภิบาล

ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร CEO

กรรมการ
ผู้จัดการ
MD

สายงาน
พัฒนาองค์กร

สายงานขาย
และการตลาด

งานตรวจสอบ
ภายใน

สายงาน
ปฏิบัติการ

สายงานบัญชี
และการเงิน
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คณะกรรมการบริษัท
ชื่อ

1
2

นายวีระชัย
นายชูศกั ดิ์

นามสกุล

ตาแหน่ง

การประชุม
คณะกรรมการ
(การเข้าประชุม/สิทธิ
ในการประชุม)

การประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจาปี
(การเข้าประชุม/สิทธิ
ในการประชุม)

สุธีรชัย
ยงวงศ์ไพบูลย์

ประธานกรรมการ
6/7
0/1
กรรมการผูจ้ ดั การ /
ประธานคณะกรรมการบริหารความ
7/7
1/1
เสี่ยง / ประธานกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน
3 นางสาวชนัญญา
ยงวงศ์ไพบูลย์
กรรมการ / รักษาการผูอ้ านวยการ
7/7
1/1
ฝ่ ายบัญชีและการเงิน 1
4 นางสาวพีรดา
ยงวงศ์ไพบูลย์
กรรมการ / กรรมการบริหารความ
2/2
1/1
เสี่ยง 2
5 นายพิบูลศักดิ์
อรรถบวรพิศาล
ประธานกรรมการตรวจสอบ/
7/7
1/1
กรรมการอิสระ
6 นางไทศิกา
ไพรสงบ
กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
7/7
1/1
7 เรือตรีหญิงสุรี
บูรณธนิ ต
กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
6/7
1/1
8 นางเมธิกานต์
ชุติพงศ์สิริ
กรรมการ
7/7
1/1
3
9 นางสาวสุนทรียา
วงศ์ศิริกุล
กรรมการ
2/2
1/1
10 นายสุนทร
คาพิพจน์
กรรมการ / กรรมการบริหารความ
7/7
1/1
เสี่ยง 4
1
นางสาวชนัญญา ยงวงศ์ไพบูลย์ ดารงตาแหน่ ง รักษาการผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน แทน นายสัมพันธ์
ศรีจกั รโคตร์ ตั้งแต่ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เป็ นต้นไป
2
นางสาวพีรดา ยงวงศ์ไพบูลย์ 3 นางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล และ 4 นายสุนทร คาพิพจน์ ได้รบั การแต่งตั้งเป็ นกรรมการ
ของบริษัท เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริษัทประกอบด้วย
1. นายชูศกั ดิ์
ยงวงศ์ไพบูลย์
2. นางสาวชนัญญา
ยงวงศ์ไพบูลย์
3. นางสาวพีรดา
ยงวงศ์ไพบูลย์
กรรมการสองในสามคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสาคัญของบริษัท
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การประชุมคณะกรรมการ
บริษัทได้กาหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างสมา่ เสมอ (อย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง) และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตาม
ความจาเป็ น โดยมีการกาหนดวาระชัดเจน ล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดาเนิ นงานเป็ นประจา โดยมีการจัดส่ง
หนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมเป็ นระยะเวลาล่วงหน้า 7 วันก่อนวันประชุม
เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม รวมทั้งได้มีการจดบันทึกการประชุมเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทและผูท้ ี่
เกี่ยวข้องตรวจสอบได้
การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
บริษัทตระหนักถึงความสาคัญของการบริหารงานการสืบทอดตาแหน่ งไปยังบุคลากรรุ่นใหม่เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรอย่าง
ยัง่ ยืนและสามารถสืบทอดธุรกิจไปยังรุ่นต่อๆไป จึงให้ความสาคัญในการสรรหาบุคลากรที่จะมารับตาแหน่ งต่อๆไป อีกทั้ง
เพื่ อ ให้ส อดคล้อ งกับ นโยบายการก ากับ ดู แ ลกิ จ การ จึ ง มี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสรรหา และมี ก ารมอบหมายให้
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เป็ นผูส้ รรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมเข้ารับการคัดเลือก โดยบุคคลที่เหมาะสม
จะถูกคัดเลือกโดยคณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาเป็ นผูก้ าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาทั้งนี้ ขึ้ นอยู่
กับความเหมาะสมของสถานการณ์ของบริษัทในช่วงเวลานั้นๆ
การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การพัฒ นาศั ก ยภาพของกรรมการและผู ้บ ริ ห าร โดยจัด ให้มี ก ารอบรม
และให้ความรูท้ ี่เกี่ยวข้องแก่กรรมการและผูบ้ ริหารที่เข้ารับตาแหน่ งใหม่รวมทั้งให้มีการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบตั ิงานอย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง เช่ น จัด ให้มี ก ารพบปะแลกเปลี่ ยนความคิ ด เห็ น ระหว่ า งกรรมการและผู ้บ ริ ห ารระดับ สู ง อี ก ทั้ง ได้ม อบหมาย
ให้ค ณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทน ติ ด ตามการจัด ท าแผนสื บ ทอดตาแหน่ ง งานของกรรมการผู ้จัด การ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ เพื่อให้เกิดความมัน่ ใจว่าบริษัทจะได้ผบู ้ ริหารที่มีความรูค้ วามสามารถเพียงพอต่อการปฏิบตั ิงาน ดังนี้
1. คณะกรรมการบริษัทกาหนดให้มีแผนการพัฒนาศักยภาพผูบ
้ ริหาร เพื่อจัดทาแผนการสืบทอดตาแหน่ งงานประกอบด้วย
กรรมการผูจ้ ดั การ รองกรรมการผูจ้ ดั การ ผูอ้ านวยการทุกสายงาน
2. คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนฯ พิจารณากาหนดความรูค้ วามสามารถ ประสบการณ์ของแต่ละตาแหน่ ง
งาน เพื่อคัดเลือกผูบ้ ริหารที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามที่กาหนด เพื่อให้สามารถสืบทอดงานในแต่ละตาแหน่ ง
3. คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน มอบหมายให้ผูบ้ ริหารงานบุคคล ทาหน้าที่ดูแลติดตามการอบรม และ
พัฒนาความรูค้ วามสามารถของผูท้ ี่สืบทอดตาแหน่ งงาน
4. คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ทบทวนและสรุปผลการจัดทาแผนการสืบทอดตาแหน่ งของกรรมการ
ผูจ้ ดั การ รองกรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นประจาและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทราบอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
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เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกผูท้ ี่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ที่เหมาะสมเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุ มตั ิแต่งตั้งเป็ นเลขานุ การบริษัท โดยคณะกรรมการได้พิจารณาแต่งตั้ง นางสาวศศิธร
ลิ ม ป์ ปิ ยะชาติ ดารงตาแหน่ งเป็ นเลขานุ ก ารบริ ษั ท ตั้งแต่ วัน ที่ 1 กัน ยายน 2558 ซึ่งมี คุ ณ สมบัติ ค รบถ้ว นตามที่ บ ริ ษั ท
กาหนด ให้ดารงตาแหน่ งเลขานุ การบริษัท และเลขานุ การของคณะอนุ กรรมการทุกคณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ บริษัทได้กาหนดคุณสมบัติ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุ การบริษัทไว้
คุณสมบัติของเลขานุ การบริษัท
1. มีความรอบรูแ้ ละเข้าใจในธุรกิจของบริษัท
2. เข้าใจบทบาทหน้าที่ของเลขานุ การบริษัท
3. มีความรูแ้ ละความเข้าใจด้านกฎหมาย กฎระเบียบของสานักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4. ไม่มุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตัวจากโอกาสทางธุรกิจของบริษัท รวมทั้งเก็บรักษาความลับของบริษัทได้เป็ นอย่างดี
5. มีมนุ ษย์สมั พันธ์ที่ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับหน่ วยงานต่างๆ ภายในและภายนอกบริษัท
6. มีความรูด้ า้ นภาษาอังกฤษ
7. มีประสบการณ์ทางานด้านเลขานุ การบริษัทอย่างน้อย 3-5 ปี
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุ การบริษัท
1) ปฏิบัติหน้าที่ ดว้ ยความรับผิ ดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริ ต เป็ นไปตามกฎหมาย และกฎระเบี ยบที่
เกี่ยวข้อง
2) ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งให้คาแนะนาแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อบังคับของบริษัท และกฎระเบียบต่างๆ
ของหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง
3) จัด การและประสานงานการประชุ ม คณะกรรมการ คณะอนุ ก รรมการ และการประชุ ม ผู ้ถื อ หุ ้น รวมทั้ง ดู แ ลและ
ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามวัตถุ ประสงค์ ข้อบังคับของบริ ษัท มติ ที่ประชุ มคณะกรรมการ และผูถ้ ือหุน้ ตลอดจน
ข้อกาหนดทางด้านกฎหมายและกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
4) จัด ท าและเก็ บ รั ก ษาเอกสารต่ า งๆของบริ ษั ท ได้แ ก่ ทะเบี ย นกรรมการ หนั ง สื อ นั ด ประชุ ม รายงานการประชุ ม
คณะกรรมการบริษัทและผูถ้ ือหุน้ และรายงานประจาปี ของบริษัท เป็ นต้น
5) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ ริหารของบริษัท รวมทั้งจัดส่งสาเนารายงานดังกล่าวให้
ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ที่บริษัทได้รบั รายงานนั้น
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6) ในกรณี ที่เลขานุ การบริษัทพ้นจากตาแหน่ ง หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
จะพิจารณาคัดเลือกผูท้ ี่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ที่เหมาะสมเสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
เป็ นเลขานุ การบริ ษัท ภายใน 90 วันนั บ แต่ วัน ที่ เลขานุ ก ารบริ ษัทคนเดิ มพ้นจากตาแหน่ ง หรื อไม่ อาจปฏิบัติ หน้า ที่
โดยคณะกรรมการบริษัทมีอานาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่ งปฏิบตั ิหน้าที่แทนในช่วงเวลาดังกล่าว
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ในการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุ มตั ิเงิน
ค่าตอบแทน ของคณะกรรมการบริษัทในวงเงิน 4,000,000 บาท ซึ่งเป็ นอัตราเดียวกันกับปี 2562 โดยบริษัทฯ ได้จ่าย
ค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทที่มิใช่ผบู ้ ริหาร 6 ท่านคือ

ชือ่

นามสกุล

ตาแหน่ง

1 นายวีระชัย

สุธีรชัย

- ประธานกรรมการ

2 นายพิบูลศักดิ์

อรรถบวรพิศาล

3 เรือตรีหญิงสุรี

บูรณธนิ ต

4 นางไทศิกา

ไพรสงบ

5 นางสาวเมธิกานต์ ชุติพงศ์ศิริ

-

6 นางสาวสุนทรียา

- กรรมการ

วงศ์ศิริกุล

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการ

ค่าตอบแทนประจาตาแหน่ง /
ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)
ปี 2563
ปี 2562
440,000

440,000

440,000

440,000

220,000

220,000

220,000

220,000

220,000

-

(ดารงตาแหน่ งเมื่อ 31 กรกฎาคม 2563)

48

กรรมการและผูบ้ ริหารไม่ได้รบั ค่าตอบแทนอื่น นอกจากค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงินจากเงินเดือนและโบนัส
ค่าตอบแทนประจาตาแหน่ง /
เงินเดือนและโบนัส (บาท)
ชือ่
นามสกุล
ตาแหน่ง
ปี 2563
ปี 2562
1 นายชูศกั ดิ์
ยงวงศ์ไพบูลย์ - กรรมการ
8,435,833.33 8,025,000
- ประธานกรรมการผูจ้ ดั การ
(ยอดเงินรวมทั้ง
(ยอดเงิน
- ประธานกรรมการบริหารความ
4ท่าน)
รวมทั้ง 3 ท่าน)
เสี่ยง
2 นางสาวชนัญญา ยงวงศ์ไพบูลย์ - กรรมการ
- กรรมการบริหาร / ผูบ้ ริหาร
- กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
- รักษาการผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชี
และการเงิน
3 นางสาวพีรดา
ยงวงศ์ไพบูลย์ - กรรมการ
- กรรมการบริหาร / ผูบ้ ริหาร
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
(ดารงตาแหน่ งเมื่อ 31 กรกฎาคม 2563)

4 นายสุนทร

คาพิพจน์

- กรรมการ
- กรรมการบริหาร / ผูบ้ ริหาร
- กรรมการบริหารความเสี่ยง

(ดารงตาแหน่ งเมื่อ 31 กรกฎาคม 2563)

ในปี 2563 ไม่ มี การจ่ า ยค่ าตอบแทนในฐานะกรรมการ เนื่ องจากกรรมการทั้ง 4 ท่ า น เป็ นผูบ้ ริ หาร ดังนั้ นจึ งได้รับ
ค่าตอบแทนในฐานะผูบ้ ริหาร ค่าตอบแทนของผูบ้ ริหารที่ไม่ได้เป็ นกรรมการ ประกอบด้วยเงินเดือน โบนั ส และเงินกองทุน
สารองเลี้ ยงชีพให้กบั ผูบ้ ริหาร
ค่าตอบแทนสาหรับกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร
ค่าเบี้ ยประชุมเฉพาะเรื่อง
5,000 ต่อครั้งที่เข้าประชุม ต่อคน
ผลตอบแทนอื่นๆ สาหรับกรรมการที่ไม่ใช่ผบู ้ ริหาร
ไม่มีผลประโยชน์อื่นใดนอกจากนี้
ในปี 2563 มีการจ่ายค่าเบี้ ยประชุมเฉพาะเรื่องโดยจ่ายเป็ นรายครั้งเมื่อมีการเข้าร่วมประชุม
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บุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีพนักงานรวมทั้งสิ้ น แบ่งตามโครงสร้างองค์กร ดังนี้
สายงาน
จานวนพนักงาน
สายงานพัฒนาองค์กร
26
สายงานขายและการตลาด
21
สายงานปฏิบตั ิการ
299
สายงานบัญชีการเงิน
10
รวม
356
ค่าตอบแทนพนักงาน
บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาพนักงาน โดยมีการจัดอบรมภายใน และการส่งอบรมภายนอกอย่างสมา่ เสมอ เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพให้กบั พนักงานของบริษัทให้มีความรูค้ วามสามารถเพิ่มขึ้ นในทุกๆด้าน อีกทั้งยังมีระบบการถ่ายทอดงานแบบพี่เลี้ ยง
ให้กบั พนักงานที่เพิ่งเข้าทางานใหม่โดยให้พนักงานรุ่นเก่าเป็ นพี่เลี้ ยงให้พนักงานรุ่นใหม่ในการเรียนรูง้ าน ซึ่งจะทาให้พนักงาน
ของบริษัทสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ของตนได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งสามารถพัฒนาองค์กรให้มีศกั ยภาพในการ
แข่งขันทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค รวมทั้งมีนโยบายในการให้ผลตอบแทนกับพนักงานในอัตราที่เหมาะสมเพื่อจูงใจและ
รักษาให้พนักงานทางานกับบริษัทในระยะยาว รวมทั้งมีการจัดโครงการให้ผลตอบแทนแก่พนักงานที่แนะนาเพื่อนพนักงานที่
ยังไม่เคยทางานกับบริษัทมาก่อนเพื่อสร้างแรงจูงใจในการแนะนาและชักชวนเพื่อน ญาติพี่น้องมาปฏิบตั ิงานให้บริษัท
โดยในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนสาหรับบุคลากร (ไม่รวมผูบ้ ริหาร) ซึ่งประกอบไปด้วย เงินเดือน ค่าแรง
ค่าล่วงเวลา โบนัส และเงินสมทบกองทุนสารองเลี้ ยงชีพ รวมเป็ นจานวนเงินทั้งสิ้ น 120,269,468.53 บาท
การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
บริษัทได้เล็งเห็นบุคลากรเป็ นทรัพยากรสาคัญที่ทาให้องค์กรสามารถเติบโตได้อย่างยัง่ ยืนและมีความได้เปรียบเชิงธุรกิจ จึง
ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่ อง เพิ่มพูนทักษะ ความรู ้ ความสามารถ ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคล
โดยพนักงานจะได้รบั การพัฒนาศักยภาพเพื่อสามารถตอบสนองความต้องการด้านขีดความสามารถของบุคลากรโดยสอดคล้องกับการ
ดาเนิ นธุรกิจในปั จจุบนั
สรุปการอบรมให้กับผู้บริหารและพนักงาน ในปี 2563
การจัดอบรม
การอบรมภายในบริษัท (In house Training)
การจัดอบรมโดยสถาบันต่างๆ
รวม

จานวนผู้เข้ารับการอบรม
319
11
330

สาหรับการอบรมภายใน ภายนอก โดยรวมของบริษัท โดยมีตวั อย่างหลักสูตรการอบรมภายใน ภายนอก ประจาปี 2563 ดังนี้
- การใช้งานระบบโปรแกรมสาเร็จรูป SAP
- หลักสูตรมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มอก. 107-2561
- การใช้งานระบบสารสนเทศ (Intranet)
- หลักสูตรการใช้งานเครื่องมือวัด
- หลักสูตรการเชื่อมอาร์กอน
- หลักสูตรตรวจเช็คเครื่องจักรและระบบบริหารคลังสินค้า
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นโยบายการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริ ษั ท เอเซี ย เมทัล จ ากัด (มหาชน) (“บริ ษั ท ”) ตระหนั ก ดี ว่ า การก ากับ ดู แลกิ จ การที่ ดี เป็ น
ปั จจัยพื้ นฐานสาคัญในการยกระดับมาตรฐานการดาเนิ นงานของบริษัทให้เกิดความโปร่งใส เพิ่มความน่ าเชื่อถือให้แก่ผู ้
ถื อ หุ ้น ผู ้ล งทุ น และผู ้เ กี่ ย วข้อ งทุ ก ราย ตลอดจนเป็ นการเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขัน ของกิ จ การ ดัง นั้ น
คณะกรรมการบริษัทจึงได้จดั ให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทที่เป็ นลายลักษณ์
อักษร สอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัท จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ฯ และแนวคิดความ
รับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิจเพื่อให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนั กงานของบริ ษัทได้ยึดถือปฏิบัติภายใต้นโยบายการ
บริหารองค์กรที่ดีมีความรับผิดชอบต่อผูเ้ กี่ยวข้องทางธุ รกิจทั้งพนักงาน ลูกค้าและผูถ้ ือหุน้ ตลอดจนการเกื้ อกูลสังคม
อย่างจริงจัง โดยมีหน่ วยงานเลขานุ การบริษัทซึ่งเป็ นหน่ วยงานกากับการปฏิบตั ิงานทาหน้าที่ดูแลให้บริษัท กรรมการ
และผูบ้ ริหารปฏิบตั ิให้ถูกต้องตามกฎข้อบังคับต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก.ล.ต. พรบ.บริษัทมหาชน รวมทั้งกฎหมาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในปั จจุบนั บริษัทได้มีการปฏิบตั ิตามหลักการดังกล่าวดังต่อไปนี้
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
1.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตามข้อบังคับของบริษัท ได้กาหนดไว้ว่า ในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตั้งกรรมการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
1) ผูถ้ ือหุน้ คนหนี่ งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ งหุน้ ต่อหนึ่ งเสียงตามจานวนหุน้ ที่ตนถือ
2) ผู ้ถื อ หุ น้ แต่ ล ะคนจะต้อ งใช้ค ะแนนเสี ยงที่ มี อ ยู่ ท้ังหมดตาม (1) เลื อ กตั้งบุ ค คลคนเดี ยวหรื อ หลายคนเป็ น
กรรมการได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3) บุคคลซึ่งได้รบั คะแนนสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รบั การเลือกตั้งเป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะพึ ง มีหรือ
จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รบั การเลือกตั้งในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวน
กรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผเู ้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสียงชี้ ขาด
นอกจากนี้ ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ที่ผ่านมา บริษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
สามารถเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
1.2 สิทธิเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
ก่อนวันประชุม
1) บริษัทได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ ใช้สิทธิเสนอระเบียบวาระการประชุ มและชื่ อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็ น
คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุ ม 60 วัน โดยได้ดาเนิ นการแจ้งถึงหลักเกณฑ์การเสนอดังกล่าวไว้
อย่างละเอียดบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.asiametal.co.th และประกาศผ่านช่องทางการแจ้งข่าวของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมทั้งได้จดั ทาแบบฟอร์มเพื่ออานวยความสะดวกแก่ผูถ้ ือหุน้ ในการเสนอระเบียบ
วาระการประชุมและชื่อบุคคลดังกล่าวอย่างไรก็ตามในปี 2564 นี้ ไม่มีผูถ้ ือหุน้ ท่านใดเสนอวาระการประชุมและ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการดังกล่าว
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2) บริ ษัท ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ น้ ใช้สิ ทธิ เสนอระเบี ยบวาระการประชุ ม และชื่ อบุ คคลเพื่อ เข้ารับการเลื อกตั้งเป็ น
คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม 60 วัน โดยได้ดาเนิ นการแจ้งถึงหลักเกณฑ์การเสนอดังกล่าวไว้อย่าง
ละเอียดบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.asiametal.co.th และประกาศผ่านช่องทางการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยรวมทั้งได้จดั ทาแบบฟอร์มเพื่ออานวยความสะดวกแก่ผูถ้ ือหุน้ ในการเสนอระเบียบวาระการประชุม
และชื่อบุคคลดังกล่าวอย่างไรก็ตามในปี 2564 นี้ ไม่มีผูถ้ ือหุน้ ท่านใดเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อ
เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการดังกล่าว
3) บริษัทได้จดั ส่งหนังสือเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่กาหนดระเบียบวาระการประชุมและระบุความเห็นของคณะกรรมการใน
แต่ละวาระ พร้อมเอกสารประกอบวาระการประชุม ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ล่วงหน้าเป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวัน
ประชุ มผูถ้ ือหุน้ รวมทั้งนาเสนอข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อ “ข้อมูลสาหรับนั กลงทุน ”
เป็ นระยะเวลาล่วงหน้า 30 วัน ก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้ ตามแนวทางของ AGM Checklists เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้
มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนได้รบั ข้อมูลดังกล่าวในรูปแบบเอกสาร
4) เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกในการประชุม สาหรับผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมได้ดว้ ยตนเอง บริษัทได้
แนบแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผูถ้ ือหุน้ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศสามารถมอบฉันทะให้ผูอ้ ื่นมาร่วมประชุ มและออกเสียงลงคะแนนแทน หรือสามารถมอบอานาจให้
กรรมการอิสระที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็ นตัวแทนรับมอบฉันทะ
5) นอกจากการส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผถู ้ ือหุน้ แล้ว เพื่อเป็ นการเพิ่มช่องทางในการรับรูข้ อ้ มูล บริษัทได้ดาเนิ นการ
ลงโฆษณาบอกกล่าวเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ ในหนังสือพิมพ์เป็ นระยะเวลาติดต่อกัน 3 วัน และล่วงหน้า 3 วัน ก่อนวัน
ประชุ มผูถ้ ื อหุน้ ตามข้อกาหนดของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 รวมทั้งเผยแพร่หนั งสื อเชิ ญ
ประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อ “ข้อมูลสาหรับนักลงทุน” ด้วย
ในวันประชุม
1) บริษัทได้อานวยความสะดวกแก่ผถู ้ ือหุน้ ทั้งในเรื่องของสถานที่จดั ประชุมที่สะดวกต่อการเดินทาง การเตรียมหนังสือ
เชิญประชุ มเผื่อสาหรับผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่ได้นาเอกสารมาด้วย การจัดให้มีจอรับภาพเพื่อรองรับการนาเสนอวาระต่างๆ
เป็ นรูปแบบของ PowerPoint ทาให้เกิดความสะดวกและความน่ าสนใจในการพิจารณาแต่ละวาระและการจัดเตรียม
ไมโครโฟน เพื่อรองรับการเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ มีสิทธิซกั ถาม เสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ได้
อย่างเหมาะสม รวมทั้งการจัดโต๊ะรับลงทะเบียน (แบบ barcode) โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เพื่ออานวยความ
สะดวกสาหรับการลงทะเบียนและการตรวจสอบเอกสาร
2) คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารได้ตระหนักถึงความสาคัญในการเ ข้า ร่ ว ม
ประชุมและถือเป็ นหน้าที่และความรับผิดชอบในเรื่องดังกล่าว ทาให้การประชุ มสามัญผูถ้ ือหุน้ ในปี ที่ผ่านมานั้ น มี
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และผูบ้ ริหารที่มีอานาจสูงสุดของฝ่ ายการเงิน
และบัญชีเข้าร่วมทั้งหมดยกเว้นประธานกรรมการตรวจสอบที่ติดภารกิจด่วน ไม่สามารถเดินทางมาร่วมประชุมได้
3) ก่อนเริ่มการพิจารณาประเด็นต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม บริษัทได้กาหนดให้เลขานุ การบริษัทชี้ แจงถึง
วิธีการออกเสียงลงคะแนนใน แต่ละวาระ รวมถึงการแจ้งจานวนผูถ้ ือหุน้ ที่มาเข้าร่วมประชุมและจานวนหุน้ ทั้งหมดที่
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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4) เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น และซักถามต่อคณะกรรมการบริษัท ในแต่ละวาระ
ตามระเบียบวาระการประชุม
ภายหลังการประชุม
1) นอกจากการแจ้งมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ผ่านทางระบบข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว
นั้น บริษัทยังได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผูถ้ ือหุน้ สามารถตรวจสอบความถูกต้องของมติดังกล่าวได้
นอกจากนี้ ยังเป็ นช่องทางการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารของผู ้ถือหุน้ ที่ไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและนักลงทุน
อื่นๆ อีกด้วย
2) บริษัทได้จดั ทารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทภายใน14 วัน นับจาก
วันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี
1.3 สิทธิในการได้รับเงินปันผล
บริษัทมีการกาหนดนโยบายการจ่ ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนิ นงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิภายหลัง
การจัดสรรกาไรสุทธิดงั กล่าวเป็ นเงินทุนสารองตามกฎหมาย ซึ่งบริษัทจะต้องจัดสรรกาไรเป็ นเงินทุนสารองตามกฎหมาย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้ว ซึ่งปั จจุบนั บริษัทได้มีการกันเงินสารองไว้แล้วจานวน 55 ล้านบาท
ครบจานวนตามที่กฎหมายกาหนด
1.4 สิทธิในการรับข่าวสารข้อมูลกิจการอย่างเพียงพอ
บริษัทได้ดาเนิ นการเผยแพร่ขา่ วสารต่างๆ ที่สาคัญ อาทิเช่น ผลการดาเนิ นงาน หรืองบการเงิน เป็ นต้น ผ่านทางระบบ
ข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ ยังได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อข่าวสารแจ้งตลาด
หลักทรัพย์และบริษัทได้จดั ตั้งหน่ วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อทาหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุน นักวิเคราะห์ รวมถึง
หน่ วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถติดต่อได้ที่
โทรศัพท์ :
02 338 7222
โทรสาร :
02 383 4102
E-MAIL :
ir@asiametal.co.th
หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
1) การจัดทาหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 บริษัทได้ดาเนิ นการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ ในประเทศและผูถ้ ือ
หุน้ ต่างชาติอย่างเท่าเทียมกัน โดยได้จดั ทาหนั งสือเชิญประชุมดังกล่าวและเอกสารประกอบการพิจารณาวาระต่างๆ
เป็ นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2) บริษัทได้จดั ทาหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และแบบ ค. เพื่อให้ผูถ้ ือหุน้ ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ไม่สามารถมา
เข้าร่วมประชุมได้ สามารถมอบฉันทะให้แก่บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะมาเข้า
ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้และได้อานวยความสะดวกโดยให้ผูถ้ ือหุน้ สามารถดาวน์ โหลดหนั งสือ
มอบฉันทะดังกล่าวได้จากเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุม 30 วัน

53

3) บริษัทจะไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่ได้แจ้งผูถ้ ือหุน้ ล่วงหน้า
4) บริษัทกาหนดให้กรรมการและผูบ้ ริหารต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความ
เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็ นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารจัดการกิจการของบริษัทตามที่ระบุไว้ในมาตรา 89/14 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และกาหนดให้มีการทบทวนการรายงานฯ
ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี และ/หรือ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยให้ส่งรายงานถึงฝ่ ายเลขานุ การ
บริษัท ภายใน 7 วันทาการ ทั้งนี้ ยังได้ขยายผลไปยังพนักงานระดับจัดการของบริษัทฯและบริษัทย่อย ตั้งแต่ผูจ้ ดั การ
แผนกขึ้ นไป เพื่อให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุ รกรรมของบริ ษัท ที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ และ
สามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ ของบริษัทโดยรวมได้ ทั้งนี้ กรรมการและผูบ้ ริหารที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ทากับ
บริษัท จะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินในการทาธุรกรรมดังกล่าว
5) คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสาคัญของการป้ องกันข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนเป็ น
อย่างยิง่ จึงมีนโยบายให้มีการเก็บรักษาข้อมูลซึ่งยังมิได้เปิ ดเผยต่อประชาชนไว้เป็ นความลับ โดยกาหนดให้รบั รูเ้ ฉพาะ
ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องเท่านั้น
ทั้งนี้ บริษัทได้แจ้งให้กรรมการและผูบ้ ริหารทุกคนรับทราบถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัท
ของตน รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ต่อสานั กงาน
ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แล้ว อีกทั้ง บริษัทได้หา้ มมิให้กรรมการและผูบ้ ริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
ของบุ คคลดังกล่ าว ทาการซื้ อ ขาย โอน หรื อรับโอนหลักทรัพย์ของบริ ษั ทโดยใช้ขอ้ มูลภายในซึ่ งยังมิ ได้เปิ ดเผยต่ อ
สาธารณชน สาหรับกรณีที่กรรมการ ผูบ้ ริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะทาการซื้ อ ขาย โอนหรือรับ
โอนหลักทรัพย์ของบริษัทที่ไม่เข้าข่ายกรณีขา้ งต้นให้รายงานต่อสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ทุกครั้งที่ทาการซื้ อ
ขาย โอน หรื อรับโอนหลักทรัพย์ดังกล่ าวภายใน 3 วันนั บแต่ วันที่ เกิดรายการขึ้ น พร้อมทั้งส่ งส าเนารายงานนี้ ให้กับ
เลขานุ การบริษัทเพื่อเก็บเป็ นหลักฐานทุกครั้ง ทั้งนี้ หากกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษัท นาข้อมูลภายในของ
บริษัทไม่ว่าจะเป็ นเรื่องใดๆ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนและการกระทาดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท บริษัทจะ
พิจารณาดาเนิ นการทางกฎหมายตามความเหมาะสมต่อไป
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทได้ตระหนักถึงสิทธิและความสาคัญของผูม้ ีส่วนได้เสียทั้งในส่วนของ ลูกค้า , พนักงาน, คู่คา้ , ผูถ้ ือหุน้ หรือ ผูล้ งทุน,
เจ้าหนี้ , คู่แข่ง และให้ความสาคัญกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ รวมทั้งสังคม และ
ภาครัฐ โดยบริษัทฯได้เพิ่มแนวปฏิบตั ิที่ดี โดยการกาหนดนโยบายในเรื่อง ห้ามผูบ้ ริหารและพนักงาน นาซอฟแวร์ที่ผิด
กฎหมายมาใช้ และห้ามคัดลอกซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์ การไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุ ษยชน การส่งเสริมให้พนักงานมี
การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุม้ ค่า เอาใจใส่และปฏิบัติงานด้วยจิตสานึ กถึงความปลอดภัยและคานึ งถึ ง
สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้พนักงานและผูม้ ีส่วนได้เสียของบริษัทมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม อย่างต่อเนื่ อง โดย
สามารถสรุปได้ดงั ต่อไปนี้
1) ลูกค้า ด้วยแนวคิดการยึดถือลูกค้าเป็ นศูนย์กลางที่บริษัทพร้อมให้บริการตอบสนองความต้องการอย่างครอบคลุม
รอบด้าน โดยการให้คาแนะนา แก้ปัญหา ช่วยเหลือในการจัดหาสินค้า สร้างสรรค์บริการรูปแบบใหม่ๆ คิดค้น
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2)

3)

4)

5)
6)
7)

8)

ทางเลือกที่หลากหลายแก่ลูกค้า เพิ่มคุณค่าให้กบั ผลิตภัณฑ์เหล็ก ซึ่ งเป็ นการเปลี่ยนมุมมองใหม่ในการทาธุ รกิจ
เหล็ก ภายใต้ระบบการบริหารจัดการ ที่รองรับความต้องการอย่างครบครัน ทั้งการผลิต เทคโนโลยีที่ทนั สมัย การ
ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ การจัดส่งที่รวดเร็วตรงต่อเวลาสอดคล้องกับแผนการผลิตของลูกค้าเพื่อสร้างความมัน่ ใจ
และความสะดวกสบายแก่ลูกค้า
พนักงาน เนื่ องจากศักยภาพของพนักงานเป็ นหนึ่ งในโครงสร้างสาคัญสูงสุดที่ทาให้ทุกความคิดและทุกจินตนาการ
เป็ นจริง ดังนั้นบริษัทจึงมุ่งมัน่ ในการพัฒนาคนของบริษัทให้เป็ นมืออาชีพ มีค่านิ ยมทั้งวิธีคิดและวิธีปฏิบตั ิที่มุ่งมัน่ สู่
ความสาเร็ จ น่ าเชื่ อถื อ และเป็ นที่ ไว้วางใจ พร้อมตอบสนองทุ กความต้องการ ขณะเดี ยวกันบริ ษัทยังเน้นสร้า ง
พนักงานให้มีความรู ้ ประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญพร้อมให้คาปรึกษา และเรียนรูส้ ิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา ด้วยการ
จัดการอบรมและพัฒนาฝี มืออย่างสมา่ เสมอ
คู่คา้ บริษัทมีนโยบายที่จะสร้างความสัมพันธ์อนั ดีต่อคู่คา้ รวมทั้งปฏิบตั ิต่อคู่คา้ อย่างเป็ นธรรม เป็ นไปตามเงื่อนไข
ทางการค้า และ/หรือข้อตกลงระหว่างกัน ทั้งนี้ ก็เพื่อที่จะพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพให้ยงั ่ ยืนบนรากฐานแห่ง
ผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน
ผูถ้ ือหุน้ บริษัทมุ่งมัน่ ที่จะขยายการเติบโตของธุ รกิจอย่างต่อเนื่ องและยัง่ ยืนจนสามารถก้าวขึ้ นเป็ นบริษัทชั้นนาใน
อุตสาหกรรมเหล็ก ถึงแม้ในปี ที่ผ่านมาจะมีปัญหาทางเศรษฐกิจจากปั จจัยหลายอย่างก็ตาม ทั้งนี้ ก็เพื่อสร้างความ
มัน่ ใจและมูลค่ าเพิ่ม ให้กับ ผูถ้ ื อหุ น้ ในระยะยาว รวมถึ งการจัดให้มี ช่อ งทางให้ผูถ้ ื อหุ น้ / ผู ้มีส่ วนได้เสี ย ติ ด ต่ อ /
ร้องเรียน ต่อกรรมการอิสระ และยังได้กาหนดให้มีช่องทางการรับข้อร้องเรียนด้านธรรมาภิบาลจากพนักงาน ผ่าน
เลขานุ การบริษัท โดยนาเสนอรายงานด้านธรรมาภิบาลต่อคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลเป็ นรายไตร
มาส
เจ้าหนี้ บริษัทปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของการกูย้ ืมเงินตามข้อตกลง และให้ขอ้ มูลทางการเงินที่ถูกต้องรวมทั้งมีการจ่าย
ชาระหนี้ ตรงตามเวลาทุกครั้ง
คู่แข่ง บริษัทดาเนิ นธุรกิจตามกรอบกติกาการแข่งขันที่เป็ นธรรมและไม่ทาลายชื่อเสียงหรือก่อให้เกิดความเสียหาย
โดยไม่ชอบต่อคู่แข่ง
ชุ มชนและสังคม คณะกรรมการบริ ษัทได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาและรับผิ ดชอบต่ อสังคม ควบคู่ไปกับการ
ดาเนิ นธุ รกิจ ด้วยสานึ กดีว่าธุ รกิจ จะดารงอยู่ได้ ต้องมีพื้นฐานมาจากสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เจริญเติบโตอย่าง
มัน่ คง จึงผลักดันให้เกิดกิจกรรมต่างๆ เพื่อการพัฒนาและเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในด้านการผลิต สภาพแวดล้อม
ในการทางาน สถานที่ทางานและชุมชนรอบข้าง การดูแลความปลอดภัย การคานึ งถึงสุขภาพกายและสุขภาพจิต
ของพนักงาน รวมทั้งการสร้างกิจกรรมเพื่อรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งในปี 2563 บริษัทฯ ได้จดั กิจกรรมและโครงการ
ต่างๆ เพื่อเป็ นการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ตามข้อมูลที่ปรากฏ
ในหัวข้อ กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ของรายงานประจาปี
ภาครัฐ บริษัทบริษัทปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อกาหนดต่างๆ ของภาครัฐ อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งให้
ความร่วมมือในด้านการให้ขอ้ มูลข่า วสารเกี่ยวกับการดาเนิ นธุรกิจของกิจการ และการร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามที่
หน่ วยงานของภาครัฐจัด
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หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
1) คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินที่ตรวจสอบแล้ว
จากผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตที่เป็ นอิสระซึ่งเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รบั รองโดยทัว่ ไป และข้อมูลที่ไม่ใช่ขอ้ มูล
ทางการเงิน เช่น ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ, จานวนครั้งของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ,ขอบเขตการดาเนิ นงาน
ของคณะกรรมการชุดต่างๆ, ข้อมูลการทารายการระหว่างกัน และนโยบายการกากับดูแลกิจการของบริษัท เป็ นต้น
ตามข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส เพื่อให้นักลงทุนและผูม้ ีส่วนได้เสียทุก
ฝ่ ายของบริษัท ได้รบั สารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน โดยผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, แบบ
แสดงรายการข้อมูลประจาปี , รายงานประจาปี และเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.asiametal.co.th รวมทั้งการแต่งตั้ง
เลขานุ การบริษัทเพื่อเป็ นผูด้ าเนิ นการจัดทาและเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าว และให้ขอ้ มูลที่ถูกต้องต่อนักลงทุน, ผูถ้ ือหุน้
, นักวิเคราะห์ และผูม้ ีส่วนได้เสีย
2) นโยบายค่ า ตอบแทนกรรมการได้ก าหนดไว้อ ย่ า งชัด เจนและโปร่ ง ใส โดยค่ า ตอบแทนอยู่ ใ นระดับ เดี ย วกับ
อุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและได้ขออนุ มตั ิจากที่ประชุ ม
สามัญผูถ้ ือหุน้ แล้ว ทั้งนี้ รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหารได้เปิ ดเผยไว้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1) การกาหนดวาระกรรมการ
ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 13 กาหนดให้ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่ งหนึ่ ง
ในสาม และถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่ งใน
สาม โดยให้กรรมการคนที่อยูใ่ นตาแหน่ งนานที่สุดนั้นเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ งและกรรมการที่จะออกตามวาระนี้ อาจ
ได้รบั เลือกเข้ามาดารงตาแหน่ งใหม่ก็ได้
2) คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระของบริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระในประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนที่ ทจ.4/2552 เรื่อง การขออนุ ญาตและการอนุ ญาตให้เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 2)
3) ภาวะผูน้ าและวิสยั ทัศน์
คณะกรรมการของบริษัทมีภาวะผูน้ า วิสยั ทัศน์ และมีความเป็ นอิสระในการตัดสินใจ กาหนดนโยบายวางเป้ าหมาย
พัฒนาแผนธุรกิจ และพิจารณางบประมาณ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผูถ้ ือหุน้ และการเติบโตของบริษัท
3.1) ต้องถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 5 ของทุนชาระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้
ให้นับรวมหุน้ ที่ถือโดยผูท้ ี่เกี่ยวข้องด้วย
3.2) เป็ นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู ้
ถือหุน้ รายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งไม่เป็ นลูกจ้าง พนั กงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รบั เงินเดือนประจาจากบริษัท
บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัท เช่นกรรมการผูจ้ ดั การของบริษัท
ไม่สามารถเป็ นกรรมการตรวจสอบได้เนื่ องจากกรรมการผูจ้ ดั การเป็ นผูร้ บั ผิดชอบโดยตรงต่อ การบริหารเป็ น
ต้น
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3.3) เป็ นกรรมการที่ ไม่มีผ ลประโยชน์ ห รื อส่ วนได้เสี ยไม่ ว่าทางตรงหรื อทางอ้อม ทั้งในด้า นการเงินและการ
บริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัทและรวมถึงไม่มีผลประโยชน์
หรือส่วนได้เสียในลักษณะข้างต้นมาก่อนในระยะเวลา 1 ปี ก่อนได้รบั การแต่งตั้งเป็ นกรรมการตรวจสอบ เว้น
แต่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบเห็นว่า การเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียนั้นจะไม่มี
ผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็ นอิสระ
3.4) เป็ นกรรมการที่ไม่ใช่เป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิ ทของผูบ้ ริหารหรือผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัท
3.5) เป็ นกรรมการที่ไม่ได้รบั การแต่งตั้งขึ้ นเป็ นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
หรือผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัท
3.6) สามารถปฏิบัติห น้าที่ แสดงความเห็นหรื อรายงานผลการปฏิบั ติงานตามหน้าที่ ที่ ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผูบ้ ริหารหรือผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผูท้ ี่
เกี่ยวข้องหรือญาติสนิ ทของบุคคลดังกล่าว
นอกจากนี้ กรณีที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนหรือคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ ย์ได้มี
ประกาศปรับปรุงหรือผ่อนปรนหลักเกณฑ์คุณสมบัติกรรมการอิสระก็ให้ถือปฏิบตั ิตามที่ได้ประกาศในภายหลังต่อไป
4) ภาวะผูน้ าและวิสยั ทัศน์
คณะกรรมการของบริษัทมีภาวะผูน้ า วิสยั ทัศน์ และมีความเป็ นอิสระในการตัดสินใจ กาหนดนโยบายวางเป้ าหมาย
พัฒนาแผนธุ รกิจ และพิจารณางบประมาณ เพื่อประโยชน์ สูงสุดของผูถ้ ื อหุน้ และการเติ บโตของบริ ษัทและมีการ
ทบทวนแผนเป็ นประจาทุกปี เพื่อให้ได้ตามเป้ าหมายธุรกิจที่วางไว้
5) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 เพื่อป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการได้ดูแลอย่างรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งกาหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผูบ้ ริหารและผูท้ ี่เกี่ยวข้องนาข้อมูลภายใน
ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนดังนี้
 รายการที่ อ าจมีค วามขัดแย้งทางผลประโยชน์ : คณะกรรมการได้ท ราบถึ งรายการที่ มีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ รายการที่เกี่ยวโยงกัน และได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง รวมทั้งมีการปฏิบตั ิ
ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนทารายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length
Basis) และจะได้เปิ ดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สญ
ั ญา เหตุผล/ความจาเป็ น ไว้ในรายงานประจาปี หรือ
56-1 One report
 การดูแลเรื่องการใช้ขอ้ มูลภายใน คณะกรรมการกาหนดให้ผบู ้ ริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์
ต่ อ ส านั กงานคณะกรรมการกากับ หลักทรัพ ย์และตลาดหลัก ทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญ ญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ห้ามไม่ให้ผูบ้ ริ หารหรื อหน่ วยงานที่ ได้รับทราบข้อมูลภายใน
เปิ ดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท
ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน
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6) จริยธรรมธุรกิจ
บริษัทได้กาหนดข้อพึงปฏิบตั ิเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ ายบริหาร และพนักงาน เพื่อให้ผูเ้ กี่ยวข้อง
ยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบตั ิ
ต่อบริษัท ผูม้ ีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชนและสังคม ซึ่งบทบาทและหน้าที่ดงั กล่าวได้มีการกาหนดไว้ในขอบเขต
อานาจ หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท กรรมการผูจ้ ดั การ รวมทั้งข้อบังคับในการทางานของบริษัท ซึ่งได้มีการ
กาหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ดว้ ยและในในแต่ละปี คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการตรวจสอบและปรับปรุงนโยบาย
การกากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจฯ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบตั ิที่ดี ดังนี้
6.1) กาหนดนโยบายเกี่ยวกับจานวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปดารงตาแหน่ งกรรมการได้ แต่ไม่ได้กาหนด
จานวนวาระการดารงตาแหน่ ง โดยกรรมการบริษัทฯ ทั้ง 7 คน ดารงตาแหน่ งกรรมการบริษัทจดทะเบียนไม่
เกิน 5 บริษัท เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการ
6.2) ก าหนดให้ก รรมการผู ้จัด การสามารถไปด ารงต าแหน่ ง กรรมการที่ บ ริ ษั ท อื่ น ได้โ ดยต้อ งรายงานให้
คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็ นลายลักษณ์อักษร ภายใน 14 วันนั บตั้งแต่ ทราบว่าตนเองจะไปดารง
ตาแหน่ ง หรือต้องแจ้งให้คณะกรรมการทราบก่อนการรับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการผูจ้ ดั การ(ในกรณี ที่รับ
ตาแหน่ งกรรมการผูจ้ ดั การใหม่)
6.3) คณะกรรมการฯ ให้ความสาคัญในการแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ โดยเปิ ดโอกาสให้พนักงานและ
ผูส้ ่ วนได้เสี ยมีช่องทางการร้องเรี ยน การแสดงความเห็น เพื่อนาไปสู่ก ารปรับปรุ งระบบบริ หารจัดการ
สาหรับ การแจ้งเบาะแสการกระทาผิดกฎหมาย โดยส่งจดหมายร้องเรียนผ่านเลขานุ การบริษัทฯ
ช่องทางการรับแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing) หรือร้องเรียนการทุจริตและคอร์รัปชั่น
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูพ้ ิจารณารับเรื่องแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียนการ
กระทาที่อาจทาให้เกิดความสงสัยได้ว่าเป็ นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ ที่เกิดขึ้ นกับบริษัทฯ โดยทั้งทางตรงหรือทางอ้อม
โดยผ่านช่องทางการรับเรื่องที่ได้กาหนดให้โดยผูร้ อ้ งเรียนต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน
พร้อมหลักฐาน หรื อข้อมูลที่เพียงพอต่อการตรวจสอบ และแจ้งชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ ส่ง
มายังช่องทางรับเรื่องดังนี้
แจ้งผ่านช่องทาง อีเมล์ ( E-Mail )
แจ้งทางไปรษณีย์
คณะกรรมการตรวจสอบ :
ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ ประธานกรรมการบริษัท
ia@asiametal.co.th
บริษัท เอเซีย เมทัล จากัด (มหาชน)
เลขานุ การบริษัท :
ที่อยู่ : 55,55/1 หมู่ที่ 2 ซอยวัดหนามแดง ถนนศรีนครินทร์
Secretary@asiametal.co.th
ตาบลบางแก้ว อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
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ในกรณี ผู ้แจ้งเบาะแส หรื อ ผู ้ร ้อ งเรี ยน มี ขอ้ ร้องเรี ยนคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ขอให้ส่ งเรื่ อ งร้อ งเรี ยนมายังประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง
บุคคลที่สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชัน่ คือ ผูม้ ีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทฯ
ได้แก่ ผูถ้ ือหุน้ ลูกค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ ภาครัฐบาล ชุมชน สังคม ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ ไม่ว่า
จะแจ้งด้วยวิธีใดดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะรักษาความลับไว้ โดยในปี 2563 ทางบริษัทไม่ได้รับการแจ้งเบาะแสหรือ
ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รปั ชัน่
6.4) คณะกรรมการบริษัทฯ ถือว่า คู่มือ “จริยธรรมฯ” เป็ นวินัยอย่างหนึ่ ง ซึ่งกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุก
คนต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด การฝ่ าฝื นไม่ปฏิบัติตาม ถือเป็ นการทาผิดวินัย ตามระเบียบว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคล
6.5) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กาหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ ไว้ในคู่มือจริยธรรมฯ เพื่อ
ป้ องกันการใช้โอกาสแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน ดังนี้
6.6) ต้องไม่มีประวัติการกระทาผิดกฎระเบียบของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์/
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6.7) กาหนดให้ประธานกรรมการเป็ นบุคคลคนละคนกับกรรมการผูจ้ ดั การ โดยมีบทบาท อานาจ และหน้าที่ที่
แบ่งแยกออกจากกันอย่างชัดเจน
6.8) จัดให้มีการประชุ มระหว่างกรรมการที่ ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร โดยไม่มีฝ่ายจัดการ เพื่อความอิสระในการแสดง
ความเห็นเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการของฝ่ ายบริหาร
6.9) คณะกรรมการบริ ษัทฯจัดให้มีระบบการควบคุ มภายในที่ ครอบคลุ มทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การ
ดาเนิ นการให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงที่
เหมาะสมเพียงพอ ตลอดจนจัดให้มีกลไกลการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิ ภาพเพียงพอในการปกป้ อง
รักษาและดูแลทรัพย์สิน มีแผนกตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็ นหน่ วยงานอิสระที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบและธรรมาภิบาล และจัดทารายงานคณะกรรมการตรวจสอบฯได้อย่างมีคุณภาพ ประกอบด้วย
ข้อมูลสาคัญอย่างครบถ้วน และมีการกาหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง ไว้อย่างชัดเจน
7) การรวมหรือแยกตาแหน่ ง
ประธานกรรมการไม่เป็ นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผูจ้ ดั การ แต่ประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การเป็ น
ตัวแทนของกลุ่มผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ซึ่งถือหุน้ เป็ นร้อยละ 17.98 และ ร้อยละ 33.43 ตามลาดับ ของทุนจดทะเบียนและ
ชาระแล้ว อย่างไรก็ตามโครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ซึ่งจะก่อให้เกิด
การถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน
8) ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร
บริษัทได้กาหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทนเป็ นผูพ้ ิจารณา ซึ่งค่าตอบแทนอยูใ่ นระดับเดียวกับอุตสาหกรรมและเหมาะสมกับหน้าที่และความ
รับผิดชอบที่ได้รบั มอบหมาย รวมทั้งอยูใ่ นระดับที่สูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ตอ้ งการได้
และได้ขออนุ มตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ แล้ว ส่วนค่าตอบแทนผูบ้ ริหารเป็ นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการ
บริษัทกาหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดาเนิ นงานของบริษัทและผลการดาเนิ นงานของผูบ้ ริหารแต่ละท่าน
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9) ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
บริ ษั ท ให้ค วามส าคัญ ต่ อ ระบบควบคุ ม ภายในทั้งในระดับ บริ ห าร และระดับ ปฏิบัติ งานเพื่ อ ให้มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
จึงได้กาหนดภาระหน้าที่ อานาจการดาเนิ นการของผูป้ ฏิบัติงาน ผูบ้ ริหาร ไว้เป็ นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน
มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ของผูป้ ฏิบัติงาน ผูต้ ิดตาม
ควบคุ มและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่ วงดุ ลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม และมีการ
ควบคุมภายในที่เกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษัทได้จดั ให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผูบ้ ริหารตามสายงานที่
รับผิดชอบ รวมถึงบริษัทจัดตั้งหน่ วยตรวจสอบภายในเพื่อให้มัน่ ใจว่าการปฏิบตั ิงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที่
สาคัญของบริษัทได้ดาเนิ นการตามแนวทางที่กาหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
และข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท (Compliance Control) และเพื่อให้หน่ วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็ นอิสระ
สามารถทาหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการจึงกาหนดให้หน่ วยตรวจสอบภายในรายงานผล
การตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รบั การประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบด้วย
และเพื่อให้การตรวจสอบระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายในมีความเป็ นอิสระมาก
10) รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทเป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และ
สารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจาปี ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่ าวจัดทาขึ้ นตามมาตรฐานการบัญชี ที่
รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบตั ิอย่างสมา่ เสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่าง
ระมัดระวังและประมาณการที่ ดีที่สุดในการจัดทา รวมทั้งมีการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการได้จดั ให้มีการดารงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มนั ่ ใจได้อย่างมีเหตุผล
ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบ
จุดอ่อนเพื่อป้ องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดาเนิ นการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสาคัญ
ในการนี้ ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหารเป็ น
ผูด้ ูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน
คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้าง
ความเชื่อมัน่ อย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัท
11) ความสัมพันธ์กบั ผูล้ งทุน
คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัททั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน ล้วนมีผลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจของผูล้ งทุนและผูท้ ี่มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท จึงได้กาชับให้ฝ่ายบริหารดาเนิ นการในเรื่องที่เกี่ยวกับการ
เปิ ดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ตรงต่อความเป็ นจริ ง เชื่ อถือได้ สมา่ เสมอ และทันเวลา ซึ่งฝ่ ายบริ หารของบริษัทได้ให้
ความสาคัญและจะยึดถือปฏิบตั ิไปโดยตลอด ในส่วนของงานด้านผูล้ งทุนสัมพันธ์น้ัน ซึ่งปั จจุบนั บริษัทอยูร่ ะหว่างการ
จัดตั้งหน่ วยงานเฉพาะขึ้ น แต่ได้มอบหมายให้ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน ทาหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผูล้ งทุน
สถาบัน ผูถ้ ือหุน้ รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
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12) คณะอนุ กรรมการ
คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการและ
ผูบ้ ริหารของบริษัทประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จากัด พ.ศ. 2535 และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้
ปั จจุบนั มีการแต่งตั้งคณะอนุ กรรมการขึ้ นเพื่อทาหน้าที่ในการกลัน่ กรอง และตรวจสอบรวมทั้งบริหารจัดการเรื่อง
ต่าง โดยคณะอนุ กรรมการคณะต่างๆมีการประชุมร่วมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้งเพื่อพิจารณาเรื่องต่างที่เกิดขึ้ น
เพื่อให้ทนั กับการบริหารงานของบริษัท
โครงสร้างคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท
ณ สิ้ นปี 2563 มีจานวนทั้งหมด 10 ท่ าน แบ่งเป็ นกรรมอิสระและกรรมการตรวจสอบจานวน 3 ท่ าน ซึ่ง
เป็ นไปตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเป็ นผูท้ ี่มีความรูค้ วามสามารถ, ประสบการณ์
และทักษะที่เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนิ นธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทได้รบั ความเห็นชอบจากที่
ประชุ ม ผู ้ถื อ หุ น้ ให้ดารงตาแหน่ งดังกล่ า ว ส าหรับ รายละเอี ยดที่ เกี่ ยวข้อ งและขอบเขต หน้ า ที่ และความ
รับผิดชอบปรากฏอยูใ่ นหัวข้อโครงสร้างและการจัดการ
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นกรรมการอิสระผูไ้ ม่มีส่วนได้เสียและไม่มี
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องใดๆ กับบริษัท, คณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการบริหาร, ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ และผูท้ ี่
เกี่ยวข้องกับบุคคลดังที่ได้กล่า วมา โดยคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เป็ นผูม้ ีความรูแ้ ละประสบการณ์
เพียงพอที่จะทาหน้าที่ในการสอบทานความน่ าเชื่อถือของงบการเงิน สาหรับรายรายละเอียดที่เกี่ยวข้องและ
ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบปรากฏอยูใ่ นหัวข้อโครงสร้างการจัดการ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการอีก 2 ท่าน รวมเป็ น 3 ท่ าน โดยคณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทนทั้ง 3 ท่าน เป็ นผูม้ ีความรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอที่จะทาหน้าที่ในการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทนฯ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประกอบด้วยประธานกรรมการ และกรรมการอีก 2 ท่าน รวมเป็ น 3 ท่าน โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ทั้ง 3 ท่าน เป็ นผูม้ ีความรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอที่จะทาหน้าที่ในการบริหารความเสี่ยงและป้ องกันความ
เสียหายที่จะเกิดขึ้ นได้
คณะกรรมการบริหาร
ประกอบด้วยประธานกรรมการ และกรรมการอีก 4 ท่าน รวมเป็ น 5 ท่าน โดยคณะกรรมการบริหารของบริษัท
ทั้ง 3 ท่าน เป็ นผูม้ ีความรูค้ วามสามารถ และประสบการณ์เพียงพอที่จะทาหน้าที่ในการบริหารบริษัทให้มีความ
มัง่ คง ก้าวหน้า มีศกั ยภาพในการแข่งขันกับบริษัทอื่นๆที่อยูใ่ นอุตสาหกรรมเดียวกัน
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11.1) คณะกรรมการบริษัท
รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย
ชือ่
นามสกุล
ตาแหน่ง
1 นายวีระชัย
สุธีรชัย
ประธานกรรมการ
2 นายชูศกั ดิ์
ยงวงศ์ไพบูลย์
กรรมการผูจ้ ดั การ / ประธานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการสรร
หาและกาหนดค่าตอบแทน
3 นางสาวชนัญญา
ยงวงศ์ไพบูลย์
กรรมการ / รักษาการผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชี
และการเงิน 1
4 นางสาวพีรดา
ยงวงศ์ไพบูลย์
กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง 2
5 นายพิบูลศักดิ์
อรรถบวรพิศาล
ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
6 นางไทศิกา
ไพรสงบ
กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
7 เรือตรีหญิงสุรี
บูรณธนิ ต
กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
8 นางเมธิกานต์
ชุติพงศ์สิริ
กรรมการ
9 นางสาวสุนทรียา
วงศ์ศิริกุล
กรรมการ 3
10 นายสุนทร
คาพิพจน์
กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง 4
1
นางสาวชนัญญา ยงวงศ์ไพบูลย์ ดารงตาแหน่ ง รักษาการผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน แทน นายสัมพันธ์
ศรีจกั รโคตร์ ตั้งแต่ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เป็ นต้นไป
2
นางสาวพีรดา ยงวงศ์ไพบูลย์ 3 นางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล และ 4 นายสุนทร คาพิพจน์ ได้รบั การแต่งตั้งเป็ นกรรมการ
ของบริษัท เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริษัทประกอบด้วย
1. นายชูศกั ดิ์
ยงวงศ์ไพบูลย์
2. นางสาวชนัญญา
ยงวงศ์ไพบูลย์
3. นางสาวพีรดา
ยงวงศ์ไพบูลย์
กรรมการสองในสามคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสาคัญของบริษัท
ขอบเขต อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุน้ เกี่ยวกับการดาเนิ นธุรกิจของบริษัท การกากับดูแลให้การ
บริหารจัดการเป็ นไปตามเป้ าหมายและนโยบายที่กาหนดไว้ อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผถู ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสียทุก
ฝ่ าย โดยให้อยูใ่ นกรอบของการมีจริยธรรมที่ดี
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คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติ และรับผิดชอบในการจัดการบริษัท ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุ ประสงค์ และ
ข้อ บัง คับ ตลอดจนมติ ข องที่ ป ระชุ ม ผู ้ถื อ หุ ้น ที่ ช อบด้ว ยกฎหมาย ด้ว ยความซื่ อ สัต ย์สุ จ ริ ต และระมัด ระวัง รัก ษา
ผลประโยชน์ ของบริ ษัท เว้นแต่ในเรื่ องที่ตอ้ งได้รับอนุ มัติจากที่ ประชุ มผูถ้ ือหุน้ ก่อนดาเนิ นการ เช่น เรื่องที่ กฎหมาย
กาหนดให้ตอ้ งได้รบั มติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ การทารายการเกี่ยวโยงกัน และการซื้ อหรือขายสินทรัพย์ที่สาคัญตามกฎเกณฑ์
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามที่หน่ วยงานราชการอื่นๆ กาหนด เป็ นต้น ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจ
มอบหมาย ให้กรรมการคนหนึ่ ง หรือบุคคลอื่นไปปฏิบตั ิการอย่างหนึ่ งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัทก็ได้ พิจารณา
และอนุ มตั ิกิจการอื่นๆ ที่สาคัญ อันเกี่ยวกับบริษัทหรือที่เห็นสมควรจะดาเนิ นกิจการนั้ นๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัท
เว้นแต่เรื่องดังต่อไปนี้ จะกระทาได้ต่อเมื่อได้รบั อนุ มตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ก่อน ทั้งนี้ กาหนดให้รายการที่กรรมการหรือ
บุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อื่นใดกับบริษัทหรื อบริ ษัทย่อย ใ ห้
กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
 เรื่องที่กฎหมายกาหนดให้ตอ้ งได้มติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
 การทารายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย หรือข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้ตอ้ ง
ได้รบั อนุ มตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
 นอกจากนั้ นในกรณี ดังต่อไปนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ ประชุ มคณะกรรมการและที่ประชุ มผูถ้ ือหุน้ ด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- การขายหรือโอนกิจการของบริษทั ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สาคัญ
- การซื้ อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็ นของบริษัท
- การทา แก้ไข หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สาคัญ การมอบหมายให้
บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
- การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
- การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุน้ กู ้ การควบหรือเลิกบริษัท
- เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนด
โดยปั จจุบนั คณะกรรมการบริษทั มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ สรุปได้ดงั นี้
 จัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิ้ นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท
 จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
 จัดให้มีการทางบดุลและงบกาไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้ นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผูส้ อบบัญชีตรวจสอบ
แล้ว และนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาและอนุ มตั ิ
 คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอานาจให้กรรมการคนหนึ่ งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบตั ิการอย่างหนึ่ งอย่างใด
แทนคณะกรรมการบริษัทได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุ มของคณะกรรมการบริษัท หรื ออาจมอบอานาจเพื่อให้บุคคล
ดังกล่าวมีอานาจตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่ง
คณะกรรมการบริ ษัทอาจยกเลิ กเพิกถอนเปลี่ ยนแปลงหรื อแก้ไขบุ คคลที่ ได้รับมอบอานาจหรื ออานาจนั้ นๆ ได้เมื่อ
เห็นสมควร ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอานาจให้คณะกรรมการบริหารมีอานาจหน้าที่ในการปฏิบตั ิงานต่างๆ
โดยมีรายละเอียดการมอบอานาจตามขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งการมอบอานาจนั้นต้องไม่มี
ลักษณะเป็ นการมอบอานาจที่ทาให้คณะกรรมการบริหาร สามารถพิจารณาและอนุ มตั ิรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมี
ส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อื่นใดที่ทากับบริ ษัท หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็ นการอนุ มตั ิรายการที่
เป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุ มตั ิไว้แล้ว
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 กาหนดเป้ าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท ควบคุมกากับดูแลการบริหารและการจัดการ
ของคณะกรรมการบริหาร ให้เป็ นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี้ ที่คณะกรรมการบริษัท
ต้องได้รับมติอนุ มตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ก่อนการดาเนิ นการ อันได้แก่ เรื่องที่กฎหมายกาหนดให้ตอ้ งได้รบั มติอนุ มตั ิ
จากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
 พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร กรรมการผูอ้ านวยการ และคณะกรรมการอื่นตาม
ความเหมาะสม
 ติดตามผลการดาเนิ นงานให้เป็ นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่ อง
 กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดี ยวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัท หรือเข้าเป็ น
หุ น้ ส่ วนในห้างหุ น้ ส่ วนสามัญ หรื อเป็ นหุ น้ ส่ วนไม่ จ ากัดความรับผิ ดในห้างหุ น้ ส่ วนจ ากัด หรื อเป็ นกรรมการของ
บริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะ
ทาเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อประโยชน์ผอู ้ ื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
 กรรมการต้องแจ้งให้บริ ษั ท ทราบโดยไม่ ชักช้า หากมี ส่ วนได้เสี ยไม่ ว่ าโดยตรงหรื อโดยอ้อมในสัญญาที่ บริ ษั ททา
ขึ้ น หรือมีการเปลี่ยนแปลงจานวนการถือหุน้ หรือหุน้ กูใ้ นบริษัท หรือบริษัทในเครือ
11.2) คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล (AUDIT COMMITTEE)
รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย
ชือ่ -สกุล
ตาแหน่ง

1. นายพิบูลศักดิ์
2. นางไทศิกา
3. เรือตรีหญิงสุรี

อรรถบวรพิศาล
ไพรสงบ
บูรณธนิ ต

ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขต อานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
รวมทั้งการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท สรุปได้ดงั นี้
1. สอบทานรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิ ดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผูส้ อบบัญชีภายนอกและ
ผูบ้ ริหารที่รบั ผิดชอบจัดทารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจาปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้
ผูส้ อบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ ที่เห็นว่าจาเป็ นและเป็ นเรื่องสาคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของ
บริษัทก็ได้
2. สอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกับ
ผูส้ อบบัญชีภายนอกและผูต้ รวจสอบภายใน ตลอดจนพิจารณาถึงความเป็ นอิสระของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน
3. สอบทานการปฏิบตั ิงานของบริษัทให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์
4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีโดยคานึ งถึง
ความน่ าเชื่ อถื อ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริ มาณงานตรวจสอบของส านั กงานตรวจสอบบัญชี น้ั น รวมถึ ง
ประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทาการตรวจสอบบัญชีของบริษัทรวมถึงพิจารณาความเป็ นอิสระของ
ผูส้ อบบัญชี และมีการประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชีอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม
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5. พิ จ ารณาการเปิ ดเผยข้อ มู ล ของบริ ษั ท ในกรณี ที่ เ กิ ด รายการเกี่ ย วโยงหรื อ รายการที่ อ าจมี ค วามขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่ น ทบทวน
นโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ ยง ทบทวนการ ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุ รกิจของ
ผูบ้ ริหาร ทบทวนร่วมกับผูบ้ ริหารของบริษัทในรายงานสาคัญ ๆ ที่ตอ้ งเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกาหนด
ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ ายบริหาร เป็ นต้น
7. จัดทารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าว
ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวควรประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
- ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทาและการเปิ ดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทถึงความถูกต้อง
ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้
- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
- เหตุผลที่เชื่อว่าผูส้ อบบัญชีของบริษัทเหมาะสมที่จะได้รบั การแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ ง
- ความเห็ น เกี่ ย วกับ การปฏิบัติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ว ยหลัก ทรัพ ย์และตลาดหลัก ทรัพ ย์ ข้อ ก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั ิหน้าที่
- รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รั บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
8. รายงานการดาเนิ นงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษทั ทราบเป็ นประจาอย่างน้อยไตรมาสละ 1
ครั้ง
9. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัท มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษั ท ได้มี ก ารก าหนดวาระการดารงตาแหน่ งของคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษั ท
ดังต่อไปนี้
• ประธานกรรมการตรวจสอบ 3 ปี
• กรรมการตรวจสอบ
3 ปี
ทั้งนี้ เมื่อครบวาระการดารงตาแหน่ งแล้ว ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบที่พน้ จากตาแหน่ งตาม
วาระอาจได้รบั การแต่งตั้งให้กลับเข้าดารงตาแหน่ งได้อีก
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11.3) คณะกรรมการบริหาร (Executive Board of Director)
รายชื่อคณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย
ชือ่ -สกุล
ตาแหน่ง
1. นายชูศกั ดิ์
ยงวงศ์ไพบูลย์
ประธานกรรมการบริหาร
2. นางสาวชนัญญา
ยงวงศ์ไพบูลย์
กรรมการบริหาร /รักษาการ
ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
3. นางสาวพีรดา
ยงวงศ์ไพบูลย์
กรรมการบริหาร / ผูจ้ ดั การทัว่ ไป
4.

นายสุนทร

คาพิพจน์

กรรมการบริหาร / ผู่อานวยการฝ่ าย
ปฏิบตั ิการ

ขอบเขต อานาจ หน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารมีขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดาเนิ นงานตามปกติธุระ
และงานบริหารของบริษัท กาหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอานาจการบริหาร
ต่างๆ ของบริษัท หลักเกณฑ์ในการดาเนิ นธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ที่ประชุ มคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาอนุ มตั ิและ/หรือให้ความเห็นชอบ รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดาเนิ นงานของบริษัท ตาม
นโยบายที่กาหนด โดยปั จจุบนั คณะกรรมการบริหาร มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ สรุปได้ดงั นี้
1. กาหนดนโยบาย กลยุทธ์ โครงสร้างทางการเงิน และอานาจการบริหารต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุ นต่อ
สภาวะเศรษฐกิจ
2. พิจารณาให้ความเห็นต่อแผนการดาเนิ นธุ รกิจและการจัดสรรงบประมาณประจาปี ตามที่กรรมการผูจ้ ดั การ
เสนอมา เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
3. กากับดูแลและติดตามผลการดาเนิ นงานของบริษัทให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับภาวะของ
ธุ ร กิจ เพื่อ ประโยชน์ ต่อ การบริ ห ารกิ จการและการดาเนิ น ธุ ร กิ จของบริ ษั ท ให้เป็ นไปตามวัต ถุ ป ระสงค์และ
ข้อบังคับของบริษัท
4. ดาเนิ นการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
5. มีอานาจในการพิจารณาตัดสินใจดาเนิ นการกับธนาคารในธุรกิจปกติของบริษัท เช่น การกูย้ ืมเงิน รวมถึงการ
ให้หลักประกันต่างๆ กับธนาคาร เป็ นต้น
6. มีอานาจในการอนุ มตั ิค่าใช้จ่ายเพื่อธุรกรรมตามปกติของบริษัท เช่น ค่าใช้จ่ายดาเนิ นงาน และค่าใช้จ่ายในการ
ขายและบริหาร โดยมีวงเงินการอนุ มตั ิร ายการดังกล่าวต่อครั้งไม่เกินกว่ารายการละ 250 ล้านบาท หรือตาม
วงเงินที่คณะกรรมการกาหนด
7. จัดสรรเงินบาเหน็ จรางวัลซึ่งได้รบั อนุ มตั ิจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว แก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท หรือ
บุคคลใดๆ ที่กระทากิจการให้บริษัท
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารอาจมอบอานาจหน้าที่ให้พนั กงานระดับบริหารของบริษัทมีอานาจกระทาการในเรื่องใดเรื่องหนึ่ ง
หรือหลายเรื่องตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรได้ การมอบอานาจดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริหารจะต้องปฏิบตั ิ
ตามข้อกาหนดและระเบียบวาระต่าง ๆ ที่ได้รบั อนุ มตั ิจากคณะกรรมการบริษัทในแต่ละครั้ง และต้องไม่อนุ มตั ิรายการใด ๆ ที่
ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด
กับบริษัทและบริษัทย่อย และจะต้องนาเสนอรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
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นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทั ได้มีการกาหนดวาระการดารงตาแหน่ งของคณะกรรมการบริหารของบริษัท ดังต่อไปนี้
• ประธานกรรมการบริหาร
3 ปี
• กรรมการบริหาร
3 ปี
11.4) คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร
รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ประกอบด้วย
ชือ่ -สกุล
ตาแหน่ง
1. นายชูศกั ดิ์
ยงวงศ์ไพบูลย์
ประธานคณะกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน
2. นางไทศิกา
ไพรสงบ
กรรมการ
3. นางสาวชนัญญา
ยงวงศ์ไพบูลย์
กรรมการ
ขอบเขต อานาจ หน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนฯ มีขอบเขต หน้าที่สรุปได้ดงั นี้
1. กาหนดนโยบาย และหลักเกณฑ์ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องดังนี้
- วิธีการในการสรรหากรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การ
- วิ ธี ก ารจ่ า ยค่ า ตอบแทนและผลประโยชน์ อื่ น ที่ จ่ า ยให้แ ก่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท คณะกรรมการบริ ห าร
คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผูจ้ ดั การ
2. คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาดังนี้
- กรรมการ
- กรรมการในคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยต่ า งๆที่ ไ ด้รั บ มอบอ านาจ หน้ า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบโดยตรงจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ
- กรรมการผูจ้ ดั การและรองกรรมการผูจ้ ดั การ สาหรับตาแหน่ งรองกรรมการผูจ้ ดั การ มอบหมายให้กรรมการ
ผูจ้ ดั การพิจารณาเบื้ องต้นเพื่อเสนอคณะกรรมการสรรหา ให้ความเห็นชอบและเสนอคณะกรรมการบริษัท
พิจารณา
3. ดูแลให้คณะกรรมการบริษัท มีขนาดองค์ประกอบที่เหมาะสมกับองค์กร รวมทั้งการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
4. ดูแลให้กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ ได้รบั ค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รบั หมอบ
หมาย
5. กาหนดแนวทาง น าเสนอ และให้ความเห็นชอบผลการประเมิน การปฏิบัติงานของกรรมการผูอ้ านวยการเพื่ อ
พิจารณาปรับค่าตอบแทนและการจ่ายเงินรางวัลจูงใจประจาปี
6. ติ ด ตามการท าแผนสื บ ทอดต าแหน่ ง งาน ของต าแหน่ ง กรรมการผู ้จัด การและรองกรรมการผู ้จัด การเสนอ
คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
7. รายงานผลการปฏิบตั ิงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
8. ดาเนิ นการอื่นๆตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
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11.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและ
ผูบ้ ริหารดังนี้
ชือ่ -สกุล
ตาแหน่ง
1. นายชูศกั ดิ์
ยงวงศ์ไพบูลย์
ประธานคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
2. นางไทศิกา
ไพรสงบ
กรรมการ
3. นางสาวพีรดา
ยงวงศ์ไพบูลย์
กรรมการ
4.

นายสุนทร

คาพิพจน์

กรรมการ

ขอบเขต อานาจ หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีขอบเขต หน้าที่สรุปได้ดงั นี้
1. กากับดูแลให้หน่ วยงานต่างๆกาหนดแผนและดาเนิ นงานตามแผนการจัดการความเสี่ยง
2. ให้คาปรึกษา และอนุ มตั ิหลักการสาหรับการวางแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กร และวางมาตรการในการควบคุมที่
เหมาะสม
3. รับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยง จัดทาและกากับดูแลการดาเนิ นการตามแผนการจัดการความเสี่ยงในระดับ
องค์กร
4. เสนอเรื่องแก่คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท ให้มีการกาหนดทิศทาง วางกลยุทธ์บริหารความเสี่ยง
กาหนดกรอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อการพิจารณาทบทวน หรือ อนุ มตั ิ
5. จัดให้มีการประชุมทบทวนผลการดาเนิ นงานการบริหารความเสี่ ยง พร้อมทั้งรายงานผลแก่คณะกรรมการบริหาร
หรือคณะกรรมการบริษัท
11.6 ผูบ้ ริหาร
รายชื่อคณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย
ชือ่ -สกุล
ตาแหน่ง
1. นายชูศกั ดิ์
ยงวงศ์ไพบูลย์
กรรมการผูจ้ ดั การ
2. นางสาวชนัญญา
ยงวงศ์ไพบูลย์
กรรมการ / รักษาการผูอ้ านวยการ
ฝ่ ายการเงินและบัญชี
3. นางสาวพีรดา
ยงวงศ์ไพบูลย์
กรรมการ
4.

นายสุนทร

คาพิพจน์

กรรมการ / ผูอ้ านวยการฝ่ ายปฏิบตั ิการ
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ขอบเขต อานาจหน้าที่ของกรรมการผูจ้ ดั การ
1. ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิ ดชอบของ กรรมการผูจ้ ัดการ ในการบริ หารงานในเรื่ องเกี่ยวกับการดาเนิ นงาน
ตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัท สรุปได้ดงั นี้
2. เป็ นผูร้ บั มอบอานาจของบริษัท ในการบริหารจัดการภายในบริษัท ให้เป็ นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ แผนงาน
กฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกาหนด ตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหารของ
บริษัท
3. เป็ นผูร้ บั มอบอานาจในการควบคุมดูแลการบริหารงานประจาวันของบริษัท
4. เป็ นผูร้ บั มอบอานาจในการบริหารบริษัทให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกาหนด คาสัง่ รวมถึงการ
กากับดูแลการดาเนิ นงานโดยรวม
ทั้งนี้ การรับมอบอานาจดังกล่ าวของกรรมการผูจ้ ดั การข้างต้น กรรมการผูจ้ ดั การจะต้องปฏิบตั ิตามข้อกาหนดและ
ระเบียบวาระต่าง ๆ ที่ได้รบั อนุ มตั ิจากคณะกรรมการบริษัทในแต่ละครั้ง และต้องไม่อนุ มตั ิรายการใด ๆ ที่ตนเอง
หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่น
ใดกับบริษัทและบริษัทย่อย และจะต้องเปิ ดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท
พิ จ ารณาการอื่ น ใดนอกเหนื อ จากที่ ก ล่ า วมาข้า งต้น กรรมการผู ้จัด การไม่ ส ามารถกระทาได้ เว้น แต่ จ ะได้รับ
มอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็ นคราว ๆ ไป
13) การรวมหรือแยกตาแหน่ ง
ประธานกรรมการไม่เป็ นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผูจ้ ดั การ แต่ประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การเป็ นตัวแทน
ของกลุ่มผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ซึ่งถือหุน้ เป็ นร้อยละ 19.13 และ ร้อยละ 24.90 ตามลาดับ ของทุนจดทะเบียนและชาระแล้ว
อย่างไรก็ตามโครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ซึ่งจะก่อให้เกิดการถ่วงดุลและ
การสอบทานการบริหารงาน
14) การกากับดูแลการดาเนิ นงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
คณะกรรมการของบริษัทฯได้มีการกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผูบ้ ริหารของ
บริษัท ย่อยและบริษัทร่วม โดยใช้นโยบายเช่นเดียวกันกับของบริษัท นอกจากนี้ ไม่ว่าจะเป็ นการกระทารายการกับบุคคล
ที่เกี่ยวโยงกันจะต้องมีการเปิ ดเผยข้อมูลเช่นเดียวกันกับบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้มีการส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็ นกรรมการใน
บริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามสัดส่วนของการถือหุน้
15) การป้ องกันการนาข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์
1. บริษัทกาหนดให้มีการป้ องกันการนาข้อมูลของบริษัทไปใช้ โดยกาหนดให้หน่ วยงานที่รขู ้ อ้ มูลห้ามนาข้อมูลไป
เปิ ดเผยยังหน่ วยงานหรือบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง
2. ผูบ้ ริหารของบริษัทที่ได้รบั ข้อมูลทางการเงินของบริษัท ต้องไม่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวก่อนที่จะเปิ ดเผยสู่
สาธารณชน โดยการกาหนดห้ามผูบ้ ริหารทาการซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็ นระยะเวลา 1 เดือน ก่อนที่งบ
การเงินจะเปิ ดเผยสู่สาธารณชน
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16) ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี
ในปี 2563 บริษัทว่าจ้างบริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี่ จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท โดยมีค่าตอบแทน
สาหรับการสอบบัญชีเท่ากับ 2,060,000 บาท และบริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี่ จากัด ไม่เป็ นบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยเปรียบเทียบอัตราค่าสอบบัญชี ดังนี้
ปี 2563
ค่าธรรมเนียม
(บาท)

ตรวจสอบ
ประจาปี

บมจ.เอเซีย เมทัล
งบการเงินรวม
รวม

1,000,000
160,000
1,160,000

สอบทาน
งบการเงิน 3
รวม
ไตรมาส
690,000
1,690,000
210,000
370,000
900,000
2,060,000

ตรวจสอบ
ประจาปี
900,000
200,000
1,100,000

ปี 2562
สอบทาน
งบการเงิน 3
รวม
ไตรมาส
690,000
1,590,000
210,000
410,000
900,000
2,000,000
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบฯได้พิจารณาและสอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายในแล้ว เห็นว่าระบบการตรวจสอบการ
ทางานในแต่ ล ะขั้นตอนยังคงเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการทางานของบริ ษัท แต่ ท้งั นี้ ในบางหน่ วยงานควรทาการ
หมุนเวียนการทางานเพื่อเป็ นการสอบทานในหน่ วงงานที่ มีความเสี่ยง อีกทั้งยังเป็ นการพัฒนาบุคคลากรให้เกิดองค์
ความรูใ้ นหลายๆ ด้าน ในส่วนของรายงานงบการเงินของบริษัท จากรายงานความเห็นของผูส้ อบบัญชี และการหารือ
ร่วมกัน เห็นได้ว่าบริ ษั ทได้จัดทางบการเงินเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีโดยถู กต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตาม
มาตรฐานการบัญ ชี พร้อ มทั้ง ให้ข อ้ เสนอแนะการตรวจสอบ ซึ่ ง มุ่ ง เน้ น การตรวจสอบเชิ ง ปฏิ บัติ ก ารให้พัฒ นามี
ประสิทธิภาพมีประสิทธิผล อย่างต่อเนื่ อง รวมทั้งให้มีการติดตามการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบและรายงานให้
คณะกรรมการบริ ษั ท ทราบอย่ า งสม า่ เสมอ ระบบควบคุ ม ภายในที่ เ พี ย งพอครอบคลุ ม ทั้ง ทางด้า นอง ค์ก รและ
สภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล โดยทาการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่ อง โดยสรุปสาระสาคัญได้ดงั นี้
ด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม
บริษัทมีโครงสร้างองค์กร ขอบเขตอานาจของฝ่ ายบริหารต่างๆ ที่ ชดั เจน ได้มีการประชุมพนักงานให้แต่ละฝ่ ายกาหนด
เป้ าหมายเพื่อสรุปเป้ าหมายของบริษัทร่วมกัน โดยบริษัทมีการตั้งเป้ าหมายในการดาเนิ นงานประจาทุ กปี และใช้ผล
ดาเนิ นงานที่แท้จริงมาทบทวนกาหนดเป้ าหมายในการดาเนิ นงานในปี ถัดไป นอกจากนี้ บริษัทได้จดั ทาจริยธรรมธุรกิจ
เพื่อเป็ นแนวทางให้ผบู ้ ริหารและพนักงานปฏิบตั ิตาม และได้มีการกาหนดบทลงโทษไว้ในคู่มือพนักงาน
บริษัทฯมีเป้ าหมายในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตให้ได้สินค้าที่มีมาตรฐานเป็ นที่ยอมรับในระดับสากล
รวมทั้งให้ความสาคัญอย่างมากต่อการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯได้การรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001 และ
ระบบ IATF 16949 มีตรวจสอบติดตามให้มีการปฏิบตั ิเป็ นไปตามข้อกาหนด ต่าง ๆ อย่างสมา่ เสมอ
ด้านการบริหารความเสี่ยง
ฝ่ ายบริหารจะมีการประเมินสถานการณ์ของเศรษฐกิจและประเทศโดยรวมอย่างน้อย 3 เดือนล่วงหน้า เพื่อวิเคราะห์ถึง
ปั จจัยความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้ นและหามาตรการเพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้ น โดยจะแจ้งให้แผนกที่เกี่ยวข้องรับทราบและ
ร่วมมือกันป้ องกันความเสี่ยงหรื อลดความเสี่ ยงที่เกิดขึ้ น นอกจากนี้ บริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะอนุ กรรมการในการ
บริหารความเสี่ยงขึ้ น เพื่อร่วมกับฝ่ ายบริหารในการประเมินสถานการณ์ ในทุกเดือน คณะกรรมการจะได้รบั รายงานผล
การดาเนิ นงานประจาเดือน เพื่อประโยชน์ ในการติดตาม ควบคุมการดาเนิ นงานและวิเคราะห์ /ประเมินปั จจัยเสี่ยงที่
เกิดขึ้ นในแต่ละเดือน
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ด้านการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
บริษัทมีการกาหนดขอบเขตหน้าที่และอานาจอนุ มตั ิข องฝ่ ายบริ หารในแต่ละระดับอย่างชัดเจนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
มีระบบการตรวจสอบระหว่างหน่ วยงาน ปั จจุบันบริ ษัทมีระบบการควบคุ ม ภายในเรื่ องการทาธุ รกรรมกับผูถ้ ื อหุ น้
รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อย่างเพียงพอและรัดกุมแล้ว โดยที่ผ่านมาธุรกรรม
รายการระหว่างกันทุกรายการจะได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบเพื่อดูแลรายการ
ระหว่างกัน ดังนั้น ในการอนุ มตั ิรายการจะต้องได้รบั อนุ มตั ิโดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียต่อการทารายการนั้นๆ และมี
ความเห็นจากกรรมการตรวจสอบ ตามกฎข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยบริ ษั ท มี การแต่ งตั้งคณะกรรมการชุ ดย่อ ย 2 ชุ ด ประกอบด้ว ยคณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ยง และ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร เพื่อทางานร่วมกับคณะกรรมการบริ หารและ
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ซึ่งคณะกรรมการทั้ง 4 ชุด ได้ปฏิบตั ิงานภายใต้ขอบเขต อานาจหน้าที่ที่ได้รบั
มอบหมาย ในการควบคุมการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายบริหารดังนี้
1. การกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่และวงเงินอนุ มตั ิของผูบ้ ริหารทุกฝ่ ายและทุกระดับไว้อย่างชัดเจน และเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร โดยกาหนดตาแหน่ งผูม้ ีอานาจอนุ มตั ิ วงเงิน การสัง่ การ การก่อหนี้ และการชาระหนี้ ไว้เป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร รวมทั้ง ได้กาหนดให้มีการทบทวนความเหมาะสมอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
2. จัดทาระบบการปฏิบตั ิงานและอานาจหน้าที่ในการอนุ มตั ิ ตามลักษณะการประกอบธุรกิจและโครงสร้างองค์กร
3. กาหนดให้มีการจัดทารายการข้อกฎหมาย หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เพื่อควบคุมให้ทุกหน่ วยงานมีการ
ปฏิบตั ิตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
4. ติดตามการควบคุมการดาเนิ นงานป้ องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยที่อาจนาไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มี
อานาจ
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบฯได้พิจารณาทบทวนและอนุ มตั ิแผนการตรวจสอบประจาปี เพื่อให้ครอบคลุม
ทุกกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ ยงสูง ทาให้บริษัทฯ มัน่ ใจว่าหน่ วยงานต่ าง ๆ มีการควบคุม การปฏิบัติงานที่
เพียงพอ ทั้งด้านการเงิน การปฏิบตั ิงาน การปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ กฎเกณฑ์ต่างๆ
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบฯได้พิจารณาประเด็นสาคัญและปั ญหาที่ตรวจพบจากการตรวจสอบ โดยได้เสนอแนะ
ให้ฝ่ายบริหารดาเนิ นการแก้ไข และให้มีการรายงานผลการแก้ไข มาตรการป้ องกันมิให้เกิดปั ญหาเดิมขึ้ นอีกในอนาคต
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
บริษัทได้จดั การประชุมคณะกรรมการตามที่กฎหมายกาหนดไว้ โดยจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการ
ประชุมต่างๆ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน สาหรับเรื่องการจัดเก็บและบันทึกบัญชีน้ัน บริษัทได้ให้ความสาคัญในการ
จัดเก็บและบันทึกบัญชี โดยบริษัทได้ใช้ ซอฟแวร์สาหรับจัดทาบัญชีท้งั ระบบมีการเชื่อมโยงของเอกสารที่ออกพร้อมทั้ง
ระบบบาร์โค๊ดในการควบคุมสินค้าคงคลัง การควบคุมการผลิต การส่งสินค้าให้กบั ลูกค้าของบริษัท เพื่อให้เกิดความ
ถูกต้องแม่นยาในการปฏิบตั ิงานและช่วยให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้ น
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ระบบการติดตาม
บริษัทมีการกาหนดเป้ าหมายการดาเนิ นธุรกิจและเปรียบเทียบผลการดาเนิ นงานที่เกิดขึ้ นจริงกับเป้ าหมายที่กาหนดไว้
โดยต้องมีการชี้ แจงเหตุผลส่วนแตกต่างที่เกิดขึ้ น หากมีขอ้ บกพร่องเกิดขึ้ น จะต้องรายงานต่อผูบ้ ริหารเพื่อแก้ไข ในอดีต
ที่ผ่านมา ไม่มีการตรวจพบข้อบกพร่องเป็ นสาระสาคัญ
บริษัทฯจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบตั ิตามระบบการควบคุมภายในอย่างสมา่ เสมอโดยผูร้ บั ผิดชอบในฝ่ ายงาน
รับผิดชอบในการดูแลการปฏิบตั ิตามระบบการควบคุมภายใน และมีแผนกตรวจสอบภายในทาการตรวจสอบการปฏิบตั ิ
และรายงานผลอย่างเป็ นอิสระต่อคณะกรรมการตรวจสอบฯ
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกันพิจารณาและประเมินถึงระบบการควบคุมภายในโดยพิจารณา
ขัน้ ตอนการปฏิบตั ิงาน เอกสารในระบบงาน ขอบเขตอานาจ และการทารายการระหว่างกัน รายละเอียดดังนี้
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
บริ ษัท ได้จดั ให้มีข้นั ตอนการปฏิบัติงานเชื่อมโยงกันทั้งในด้านข้อมูลของระบบคอมพิวเตอร์และเอกสารสาคัญ โดย
เอกสารที่เกี่ยวข้องจะมีผูล้ งนามในส่วนผูจ้ ดั ทาหรือผูบ้ นั ทึกรายการ ผูต้ รวจสอบ และผูอ้ นุ มตั ิ ทาหน้าที่แยกออกจากกัน
และฝ่ ายบัญชีจะทาหน้าที่ตรวจสอบยันรายการในระบบกับเอกสารก่อนผ่านรายการเข้าระบบบัญชีอีกครั้งหนึ่ ง
เอกสารในระบบงาน
บริษัท ได้จดั แบบฟอร์มการบันทึกหรือใบสาคัญต่างๆ ไว้เป็ นแบบมาตรฐานและใช้เป็ นการถาวร ซึ่งในแบบฟอร์มที่สาคัญ
เช่น ใบกากับภาษี ใบเสร็จรับเงิน ใบกากับสินค้า จะเป็ นแบบที่สงั ่ พิมพ์จากโรงพิมพ์เป็ นการเฉพาะ และจัดให้มีเลขที่
กากับเพื่อควบคุมเอกสาร รวมทั้งจัดให้มีผรู ้ กั ษาเอกสารแยกออกตามส่วนงานแต่ละฝ่ ายแยกออกจากฝ่ ายบันทึกรายการ
นอกจากนี้ เอกสารสาคัญของบริษัท เช่น เช็ค หนังสือสัญญา เอกสารทางราชการ ตราประทับ โฉนดที่ดิน และข้อมูลใน
ระบบคอมพิวเตอร์ เป็ นต้น ได้มีการระบุให้มีเจ้าหน้าที่ระดับผูบ้ ริหารเป็ นผูเ้ ก็บรักษาไว้ในตูน้ ิ รภัย
ขอบเขตอานาจ
บริษัท ได้จดั ลาดับและขอบเขตของอานาจสาหรับผูอ้ นุ มตั ิรายการไว้ในแต่ละส่วนงานอย่างชัดเจน โดยได้ระบุชื่อตาแหน่ ง
และขอบเขตอานาจไว้เป็ นลาดับตั้งแต่ ระดับปฏิบัติการ ผูจ้ ัดการ ผูอ้ านวยการ รองกรรมการผูอ้ านวยการ กรรมการ
ผูอ้ านวยการ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะคานึ งถึงความสาคัญและการตรวจสอบถ่วงดุลในการ
อนุ มตั ิรายการต่างๆ
นอกจากนี้ ผูส้ อบบัญชีอิสระ ยังได้ศึกษาตรวจสอบระบบและประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในด้าน
บัญชีตามที่เห็นว่าจาเป็ น เพื่อประโยชน์ในการกาหนดขอบเขตการปฏิบตั ิงานตรวจสอบให้รดั กุมและเหมาะสม
ทั้งนี้ ในปี 2563 บริษัทได้มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการรายงานข้อมูลเพื่อการ
บริหารจัดการและการควบคุมระบบบริหารภายในองค์กรโดยได้เริ่มใช้งานแล้วเมื่อต้นปี 2564 จึงวางแผนจัดเตรียมการ
ปรับปรุงระบบการปฏิบตั ิงาน,การรายงานผล และการบริหารงานภายในองค์กร
ไตรมาส 3/2564 คณะกรรมการสรรหาจะดาเนิ น การสรรหาและแต่ งตั้งหน่ ว ยงานผู ้ต รวจสอบภายใน
คาดการณ์ว่าจะสามารถเข้ามาดาเนิ นการตรวจสอบระบบริหารภายในองค์กรในช่วงไตรมาส 4/2564 หรือ ไตรมาส
1/2565 เป็ นต้นไป
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รายการระหว่างกัน
1. รายละเอียดบริษัทที่เกี่ยวข้อง กรรมการและผู้บริหาร
ของบริษัท เอเซีย เมทัล จากัด (มหาชน) มีญาติเป็ นกรรมการและ/หรือผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

บริษัท

ประเภทธุรกิจ

สัดส่วนการถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้น

ร้อยละ

บริษัท เพิ่มชัย พาณิชย์ จากัด

ค้าเหล็กแผ่นชั้นสอง1 (Wholesale) ซึ่ง
จาหน่ ายตรงให้แก่ลูกค้า ที่เป็ น
อุตสาหกรรมขนาดเล็กที่นาเหล็กแผ่นชั้น
สอง 1 มาตัดเป็ นแผ่นเพื่อนาไปใช้ใน
ขบวนการผลิต เช่น กลอนประตู บานพับ
ชิ้ นส่วนจักรยาน เป็ นต้น

บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส์
จากัด (มหาชน)

ค้าเหล็กรีดเย็น และศูนย์บริการเหล็กรีด
เย็น ซึ่งเหล็กรีดเย็นจะนาไปใช้ในการ
ตกแต่งภายนอกที่ตอ้ งการพื้ นผิวที่มีความ
เรียบและความบาง เช่น ตัวถังตูเ้ ย็น โต๊ะ
เหล็ก ตูเ้ หล็ก เป็ นต้น

นายชูเกียรติ ยงวงศ์ไพบูลย์
นางชไมพร ยงวงศ์ไพบูลย์
นางสาวลลิลพร ยงวงศ์ไพบูลย์
นางสาวณัฐพร ยงวงศ์ไพบูลย์
นายชูชีพ ยงวงศ์ไพบูลย์
นายเพิ่มศิลป์ ยงวงศ์ไพบูลย์
นายกริช สุธีรชัย
อื่น ๆ
บริษัท พีเอส สตีล โปรเซสซิ่ง ค้าเหล็กแผ่นรีดเย็น ซึ่งจาหน่ ายให้กลุ่ม
กลุ่มคุณวีระชัย สุธีรชัย 2
เซ็นเตอร์ จากัด (เดิมชื่อ บริษัท ลูกค้า OEM ได้แก่ ผูป้ ระกอบการต่างชาติที่ อื่นๆ
เพิ่มสหาย สตีล จากัด)
ใช้เหล็กแผ่นรีดเย็นเป็ นวัตถุดิบ

16.79
6.96
4.84
4.44
3.36
3.14
0.78
39.15
59.80
40.20

บริษัท จี สตีล จากัด
(มหาชน)

ผลิตและจาหน่ ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิ ด
ม้วน

คุณหญิงปั ทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล
อื่นๆ

0.94
95.4

บริษัท จี เจ สตีล จากัด
(มหาชน)

ผลิตและจาหน่ ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิ ด
ม้วน

บริษัท จี สตีล จากัด(มหาชน)
อื่นๆ

8.33
83.27

บริษัท ทวีโชค พาณิช จากัด

ค้าปลีกเหล็กแผ่นรีดร้อน

นายพรเทพ โยธินอุปไมย
นางแสงจันทร์ ลี 3
นางวัชรี โยธินอุปไมย
บริษัท เอเซีย เมทัล จากัด
(มหาชน)
นายชูศกั ดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์
นายวีระชัย สุธีรชัย
อื่นๆ

50.00
25.00
25.00
35.00
10.00
5.00
50.00

บริษัท ไพร์ม สตีล มิลล์ จากัด ผลิตและจาหน่ ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิ ด
(เดิมชื่อบริษัท เต๋อหลง (ไทย ม้วน
แลนด์) จากัด)

นาง สุภาพร สุธีรชัย
อื่นๆ

76.00
24.00
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ประเภทธุรกิจ

บริษัท
บริษัท เอส ที ซี สตีล จากัด

ผลิตและรับจ้างเหล็กแปรรูป

บริษัท แกรนด์ เอเซีย สตีล
โพรเซสซิ่ง เซ็นเตอร์ จากัด

ผลิตและจาหน่ ายเหล็กแปรรูป

บริษัท วิน วิน โฮลดิ้ ง จากัด

นาเข้าและจาหน่ ายเหล็ก

บริษัท อิน-เทค สตีล จากัด ผลิตท่อเหล็ก
(ชื่อเดิม บริษัท พรีซิชนั ่ เพอร์
เฟ็ คท์ ไพพ์ จากัด)
1

2

3
4
5

สัดส่วนการถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้น

ร้อยละ

บริษัท เอเซีย เมทัล จากัด
(มหาชน)
นายชูศกั ดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์
นางเพ็ญจันทร์ ยงวงศ์ไพบูลย์
อื่นๆ
บริษัท เอเซีย เมทัล จากัด
(มหาชน)
บริษัท วิน วิน โฮลดิ้ ง จากัด
นายสมศักดิ์ วงศ์ศิริทรัพย์
กลุ่มคุณวีระชัย สุธีรชัย 2

99.9970
0.0005
0.0005
0.0020

บริษัท วิน วิน โฮลดิ้ ง จากัด
อื่นๆ

65.100
34.90

50.00
45.00
5.00
100.00

เหล็กแผ่นชั้นสอง ได้แก่ เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิ ดม้วนที่ขนาดไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งเป็ นเหล็กที่เกิดจากขบวนการผลิตของผูผ้ ลิต
เหล็กแผ่นรีดร้อน เช่น มีความหนาไม่เสมอกันทั้งแผ่นหรือความกว้างไม่เท่ากัน ซึ่งจะจาหน่ ายให้แก่ผคู ้ า้ เหล็กชั้นสอง
นาไปตัดจาหน่ ายให้แก่ลูกค้าที่เป็ นผูป้ ระกอบธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
กลุ่ มคุ ณวีระชัย สุ ธีรชัย ซึ่งเป็ นน้าของนายชู ศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์ ประกอบด้วยนายวีระชัย สุ ธีรชัย นางบุ ญศรี สุ ธีรชัย
นายกริช สุธีรชัย นางสาวธนัญญา สุธีรชัย และนายวินท์ สุธีรชัย
นางแสงจันทร์ ลี และนายพรเทพ โยธินอุปไมย เป็ นพี่น้องของนางเพ็ญจันทร์ ยงวงศ์ไพบูลย์
กลุ่มพี่น้องตระกูลยงวงศ์ไพบูลย์ ประกอบด้วย นายชูเกียรติ นายชูชีพ. นางชไมพร นายชัยโรจน์ และ นางสุวรรณี
คุ ณหญิ งปั ทมา ลี สวัสดิ์ ตระกู ล เป็ นผู ้ถื อหุ ้นใหญ่ ของบริ ษั ท เอเซี ย เมทัล จ ากัด (มหาชน) จ านวน ร้อยละ 14.37

ซึ่งในปี 2563 บริษัทมีการซื้ อขายกับบริษัทที่เกี่ยวข้องข้างต้นตาม แบบแสดงรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อย
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2. มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทารายการระหว่างกัน
สาหรับรายการระหว่างกันในอนาคตที่เป็ นกรณีการค้าปกติ เช่น การซื้ อสินค้า การจาหน่ ายสินค้า และการจ้างตัด
บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เป็ นผูพ้ ิจารณาและให้ความเห็นต่อรายการดั งกล่าว โดยผู ้
ตรวจสอบภายในจะนาราคาตลาดของผูอ้ ื่น มาเปรี ยบเที ยบกับ ราคาของรายการระหว่า งกัน เพื่อ ประกอบการ
พิจารณาสอบทานเป็ นรายไตรมาสของคณะกรรมการตรวจสอบสาหรับรายการระหว่างกันที่ไม่ใช่กรณีการค้าปกติ
บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เป็ นผูพ้ ิจารณาและให้ความเห็นต่อรายการดังกล่าวก่อนที่
บริษัทจะเข้าทารายการนั้น และขอให้กรรมการผูม้ ีส่วนได้เสีย งดออกเสียง

3. นโยบายหรือแนวโน้มการทารายการระหว่างกัน
ในอนาคตหากบริษัทมีความจาเป็ นต้องทารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กบั
บริษัท บริษัทมีนโยบายที่จะกาหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็ นไปตามลักษณะการดาเนิ นการค้าปกติและเป็ นราคาตลาด
ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กบั ราคาที่เกิดขึ้ นกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ บริษัทจะได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบหรื อ
ผูส้ อบบัญชีของบริษัทหรือผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและ
ความสมเหตุสมผลของการทารายการด้วย
รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้ นในอนาคตนั้น กรรมการจะต้องปฏิบตั ิตามระเบียบต่างๆ ที่ได้กาหนดขึ้ นและ
กรรมการจะต้องไม่อนุ มตั ิรายการใดๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในลักษณะอื่นใดกับ
บริษัท และจะต้องเปิ ดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่งบริษัท
จะต้องปฏิบัติให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คาสัง่ หรื อ
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบตั ิตามข้อกาหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูล
การทารายการเกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทหรือบริษัทย่อย
ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่างกันของบริษัท เอเซีย เมทัล จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย เกิดขึ้ นกับบุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่ไม่ใช่กรณีการค้าปกติ
บริษัทจะให้คณะกรรม การตรวจสอบ เป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกี่ ยวกับราคา อัตราค่าตอบแทน รวมทั้งความจาเป็ นและ
ความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชานาญในการพิจารณารายการระหว่าง
กันที่ อาจเกิดขึ้ น บริษัทจะให้ผูป้ ระเมินราคาอิสระ หรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญเฉพาะด้านนั้ นๆ เป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกี่ยวกับ
รายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนามาใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรม การตรวจสอบ คณะกรรมการ หรือผู ้
ถือหุน้ ตามแต่กรณี ทั้งนี้ บริษัทจะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน แบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจาปี
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4. สรุปรายการระหว่างกันของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2563
รายการ

ลักษณะความสัมพันธ์

บริษทั เอส ที ซี
สตีล จากัด
ประกอบธุรกิจผลิต
และรับจ้างเหล็กแปร
รูป

บริษัทย่อย
บริษัท เอเซีย เมทัล จากัด
(มหาชน) ถือหุน้ 99.99%

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ
(ล้านบาท)

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทให้เช่าอาคารสานักงานกับ
บริษัท เอส ที ซี สตีล จากัด

0.12 - เป็ นการให้เช่าอาคารสานักงาน กับบริษัท เอส ที ซี สตีล จากัด
และราคาที่ตกลงร่วมกันตามสัญญาให้เช่า

ซึ่งมียอดลูกหนี้ คงค้าง ณ สิ้ นปี
เท่ากับ

0.00

ดอกเบี้ ยค้างรับ ณ สิ้ นปี เท่ากับ

21.00

ดอกเบี้ ยรับ
บริษัทว่าจ้างผลิตสินค้าเหล็กจาก
บริษัท เอส ที ซี สตีล จากัด
ซึ่งมียอดเจ้าหนี้ คงค้าง ณ สิ้ นปี
เท่ากับ
บริษัทเช่าพื้ นที่กบั บริษัท เอส ที ซี
สตีล จากัด เท่ากับ

0.00 - เป็ นการว่าจ้างผลิตสินค้าเหล็กจาก บริษัท เอส ที ซี สตีล
จากัด เป็ นการซื้ อในราคาที่ตกลงร่วมกัน
7.58

0.69 - คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ได้พิจารณาการทา
รายการดังกล่าวข้างต้นแล้วเห็นว่าการทารายการ เป็ นการทา
รายการที่สมเหตุสมผลเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ราคาที่
บริษัทซื้ อ
0.60 - ขายสินค้า เป็ นราคาเทียบเคียงได้กบั ที่ซอ-ขายสิ
ื้
นค้ากับ
บุคคลภายนอก
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รายการ

ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

บริษทั แกรนด์
เอเซีย สตีล โพรเซ
สซิ่ง เซ็นเตอร์ จากัด
ประกอบธุรกิจผลิต
และจาหน่ ายเหล็กแปร
รูป

บริษัทย่อย
บริษัท เอเซีย เมทัล จากัด
(มหาชน) ถือหุน้ 50.00%

บริษัทจาหน่ ายสินค้าเหล็กให้บริษัท
แกรนด์ เอเซีย สตีลฯ จากัด
บริษัทให้เช่าอาคารและเครื่องจักร
แก่ บริษัท แกรนด์ เอเซีย สตีลฯ
จากัด
บริษัทมียอดลูกหนี้ คงค้าง ณ สิ้ นปี
เท่ากับ

มูลค่ารายการ
(ล้านบาท)

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

346.54 - เป็ นการขายสินค้าเหล็กและให้บริการรับจ้างตัด สลิต รายได้
อื่นๆ ซึ่งเป็ นการค้าปกติ โดยราคาที่บริษัทขายสินค้าเหล็กและ
ให้บริการรับจ้างตัด สลิต กับบริษัท แกรนด์ เอเซีย สตีล
10.68 โพรเซสซิ่ง เซ็นเตอร์ จากัด เป็ นการขายในราคาตลาดและเป็ น
ราคาเทียบเคียงได้กบั การขายให้บุคคลภายนอก และราคาที่ตก
ลงร่วมกันตามสัญญาให้เช่า
320.63

บริษัทซื้ อสินค้าเหล็กจาก บริษัท
แกรนด์ เอเซีย สตีลฯ จากัด

7.31 - เป็ นการซื้ อสินค้าเหล็กแผ่นขนาดที่มีความหนาเพื่อรวบรวม
ให้กบั ลูกค้า โดยราคาที่บริษัทซื้ อสินค้าเหล็ก กับบริษัท แกรนด์
เอเซีย สตีล โพรเซสซิ่ง เซ็นเตอร์ จากัด เป็ นการซื้ อในราคาตลาด
และเป็ นราคาเทียบเคียงได้กบั การขายให้บุคคลภายนอกซึ่งเป็ น
การค้าปกติ

ซึ่งมียอดเจ้าหนี้ คงค้าง ณ สิ้ นปี กับ
บริษัท แกรนด์ เอเชีย สตีลฯ จากัด

1.68 - คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ได้พิจารณาการทา
รายการดังกล่าวข้างต้นแล้วเห็นว่าการทารายการ เป็ นการทา
รายการที่สมเหตุสมผลเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ราคาที่
บริษัทซื้ อ-ขายสินค้า เป็ นราคาเทียบเคียงได้กบั ที่ซอ-ขายสิ
ื้
นค้า
กับบุคคลภายนอก
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รายการ

ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

บริษทั ทวีโชค
พาณิช จากัด
ประกอบธุรกิจ ค้า
ปลีกเหล็กแผ่นรีดร้อน

นายพรเทพ โยธินอุปไมย
นางแสงจันทร์ ลี และนางวัชรี
โยธินอุปไมย ทั้งสามคนเป็ น
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามและผู ้
ถือหุน้ ของบริษัท ทวีโชค พาณิช
จากัด เป็ นพี่น้องและมารดาของ
นางเพ็ญจันทร์ ยงวงศ์ไพบูลย์
ซึ่งเป็ นมารดาและภรรยา
ของกรรมการบริษัท
และเป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของบริษัท

บริษัทจาหน่ ายสินค้าเหล็กให้บริษัท
ทวีโชค พาณิช จากัด
บริษัทไม่มีรายได้อื่น และไม่มียอด
ลูกหนี้ คงค้าง ณ สิ้ นปี กับบริษัท ทวี
โชค พาณิช จากัด
บริษัทซื้ อสินค้าเหล็กจากบริษัท ทวี
โชค พาณิช จากัด
บริษัทย่อย มีซอสิ
ื้ นค้าจากบริษทั
ทวีโชค พาณิช จากัด
ซึ่งมียอดเจ้าหนี้ คงค้าง ณ สิ้ นปี
เท่ากับ

มูลค่ารายการ
(ล้านบาท)

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

0.00 - เป็ นการขายสินค้าเหล็กและให้บริการรับจ้างตัด สลิต ซึ่งเป็ น
การค้าปกติ โดยราคาที่บริษัทขายสินค้าเหล็กและให้บริการ
รับจ้างตัด สลิต กับบริษัท ทวีโชค พาณิช จากัด เป็ นการขายใน
0.00 ราคาตลาดและเป็ นราคาเทียบเคียงได้กบั การขายให้
บุคคลภายนอก
27.39 - เป็ นการซื้ อสินค้าเหล็กแผ่นขนาดที่มีความหนาเพื่อรวบรวม
ให้กบั ลูกค้า โดยราคาที่บริษัทซื้ อสินค้าเหล็ก กับบริษัท ทวีโชค
พาณิช จากัด เป็ นการซื้ อในราคาตลาดและเป็ นราคาเทียบเคียง
0.60 ได้กบั การขายให้บุคคลภายนอกซึ่งเป็ นการค้าปกติ

0.00 - คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ได้พิจารณาการทา
รายการดังกล่าวข้างต้นแล้วเห็นว่าการทารายการ เป็ นการทา
รายการที่สมเหตุสมผลเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ราคาที่
บริษัทซื้ อ-ขายสินค้า เป็ นราคาเทียบเคียงได้กบั ที่ซอ-ขายสิ
ื้
นค้า
กับบุคคลภายนอก
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รายการ
บริษทั เพิ่มชัย พาณิช
จากัด
ประกอบธุรกิจ ค้า
เหล็กแผ่นชั้นสอง

ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

คุณวีระชัย สุธีรชัยเป็ นผูถ้ ือหุน้
บริษัทจาหน่ ายสินค้าเหล็กให้
ของบริษัท เพิ่มชัยพาณิช จากัด บริษัท เพิ่มชัยพาณิช จากัด
เป็ นน้าชายของนายชูศกั ดิ์ ยงวงศ์
ไพบูลย์ ซึ่งเป็ นกรรมการและ
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของบริษัท
ซึ่งมียอดลูกหนี้ คงค้าง ณ สิ้ นปี กับ
บริษัท เพิ่มชัยพาณิช จากัด

มูลค่ารายการ
(ล้านบาท)

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

0.00 - ลักษณะธุรกรรมเป็ นการขายสินค้าเหล็กและให้บริการรับจ้าง
ตัด สลิต ซึ่งเป็ นการค้าปกติ โดยราคาที่บริษัทขายสินค้าเหล็ก
และให้บริการรับจ้างตัด สลิต กับบริษัท เพิ่มชัยพาณิช จากัดเป็ น
การขายในราคาตลาดและเป็ นราคาเทียบเคียงได้กบั การขายให้
บุคคลภายนอก
0.00 - เนื่ องจากไม่มีธุรกรรมดังกล่าวในปี 2563 คณะกรรมการ
ตรวจสอบและธรรมาภิบาล จึงไม่มีความเห็น
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รายการ
บริษทั เพิ่มสิน สตีล
เวิคส์ จากัด
(มหาชน)
ประกอบธุรกิจ ค้า
เหล็กรีดเย็น และ
ศูนย์บริการเหล็กรีด
เย็น

ลักษณะความสัมพันธ์
กลุ่มพี่น้องตระกูลยงวงศ์ไพบูลย์
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของบริษัท
เพิ่มสิน สตีลเวิคส์ จากัด
(มหาชน) ซึ่งเป็ นกรรมการและ
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของบริษัท

ลักษณะรายการ
บริษัทจาหน่ ายสินค้าเหล็กจาก
บริษัท เพิ่มสิน สตีลเวิคส์ จากัด
(มหาชน)

บริษัทซื้ อเหล็กแผ่นรีดเย็น

บริษัทย่อยซื้ อเหล็กแผ่นรีดเย็น

บริษัทย่อยไม่มียอดเจ้าหนี้ คงค้าง
ณ สิ้ นปี

มูลค่ารายการ
(ล้านบาท)

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

0.00 - เป็ นการขายสินค้าเหล็ก ซึ่งเป็ นการค้าปกติ โดยราคาที่บริษัท
ขายสินค้าเหล็ก กับ บริษัท เพิ่มสิน สตีลเวิคส์ จากัด (มหาชน)
เป็ นการขายในราคาตลาดและเป็ นราคาเทียบเคียงได้กบั การขาย
ให้บุคคลภายนอก
5.3 - เป็ นการซื้ อเหล็กแผ่นรีดเย็น ซึ่งเป็ นการค้าปกติ โดยราคาที่
บริษัทซื้ อเหล็กแผ่นรีดเย็น กับบริษัท เพิ่มสิน สตีลเวคส์ จากัด
(มหาชน) เป็ นการซื้ อในราคาตลาดและเป็ นราคาเทียบเคียงได้
กับการซื้ อจากบุคคลภายนอก
13.21

0.00 - คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ได้พิจารณาการทา
รายการดังกล่าวข้างต้นแล้วเห็นว่าการทารายการนี้ เป็ นการทา
รายการที่สมเหตุสมผลเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ราคาที่
บริษัทซื้ อ-ขายสินค้า เป็ นราคาเทียบเคียงได้กบั ที่ซอ-ขายสิ
ื้
นค้า
กับบุคคลภายนอก
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ลักษณะความสัมพันธ์

บริษทั จีเจ สตีล
จากัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจ ผลิต
และจาหน่ ายเหล็กแผ่น
รีดร้อนชนิ ดม้วน

คุณหญิงปั ทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล
เป็ นกรรมการ และผูถ้ ือหุน้ ของ
บริษัท จีเจ สตีล จากัด ผูถ้ ือหุน้
ใหญ่ของบริษัท

บริษทั จี สตีล จากัด
(มหาชน)
ประกอบธุรกิจ ผลิต
และจาหน่ ายเหล็กแผ่น
รีดร้อนชนิ ดม้วน

คุณหญิงปั ทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล
เป็ นกรรมการ และผูถ้ ือหุน้ ของ
บริษัท จี สตีล จากัด
ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของบริษัท

ลักษณะรายการ
บริษัทซื้ อเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิ ด
ม้วนจากบริษัท จีเจ สตีล จากัด
(มหาชน)
บริษัทไม่มียอดเจ้าหนี้ คงค้าง ณ
สิ้ นปี

บริษัทซื้ อเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิ ด
ม้วนจากบริษัท จี สตีล จากัด
(มหาชน)
บริษัทไม่มียอดเจ้าหนี้ คงค้าง ณ
สิ้ นปี

มูลค่ารายการ
(ล้านบาท)

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

2.00 - เป็ นการซื้ อเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิ ดม้วน ซึ่งเป็ นการค้าปกติ โดย
ราคาที่บริษัทซื้ อเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิ ดม้วน กับบริษัท จีเจ สตีล
จากัด (มหาชน) เป็ นการซื้ อในราคาตลาดและเป็ นราคา
เทียบเคียงได้กบั การซื้ อจากบุคคลภายนอก
0.00 - คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทารายการดังกล่าว
ข้างต้นแล้วเห็นว่าการทารายการนี้ เป็ นการทารายการที่
สมเหตุสมผลเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ราคาที่บริษัทซื้ อ
เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิ ดม้วนดังกล่าว เป็ นราคาเทียบเคียงได้กบั ที่
ซื้ อกับบุคคลภายนอก
239.44 - เป็ นการซื้ อเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิ ดม้วน ซึ่งเป็ นการค้าปกติ โดย
ราคาที่บริษัทซื้ อเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิ ดม้วน กับบริษัท จีสตีล
จากัด (มหาชน) เป็ นการซื้ อในราคาตลาดและเป็ นราคา
เทียบเคียงได้กบั การซื้ อจากบุคคลภายนอก
0.00 - คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทารายการดังกล่าว
ข้างต้นแล้วเห็นว่าการทารายการนี้ เป็ นการทารายการที่เป็ น
การค้าปกติ ราคาที่บริษัทซื้ อเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิ ดม้วนดังกล่าว
เป็ นราคาเทียบเคียงได้กบั ที่ซอกั
ื้ บบุคคลภายนอก
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รายการ

ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

บริษัทร่วม บริษัท เอเซีย เมทัล
บริษัทจาหน่ ายสินค้าเหล็กให้
บริษทั ไพร์ม สตีล
จากัด (มหาชน) ถือหุน้ 35.00% บริษัท ไพร์ม สตีล มิลล์ จากัด
มิลล์ จากัด
ประกอบธุรกิจ ผลิต
และจาหน่ ายเหล็กม้วน
รีดร้อนหน้าแคบ
ซึ่งมียอดลูกหนี้ คงค้าง ณ สิ้ นปี
เท่ากับ
เงินทดรองจ่ายค่าสินค้า
บริษัทซื้ อเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิ ดม้วน
จากไพร์ม สตีล มิลล์ จากัด

ซึ่งมียอดเจ้าหนี้ คงค้าง ณ สิ้ นปี
เท่ากับ

มูลค่ารายการ
(ล้านบาท)

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

823.36 - เป็ นการขายสินค้า Slab และให้บริการรับจ้างผลิตเหล็กม้วน
ซึ่งเป็ นการค้าปกติ โดยราคาที่บริษัทขายสินค้าเหล็กและ
ให้บริการรับจ้างผลิตเหล็ก กับบริษัท ไพร์ม สตีล มิลล์ เป็ น
การซื้ อในราคาตลาดและเป็ นราคาเทียบเคียงได้กบั การซื้ อจาก
บุคคลภายนอก
540.53

45.82
1,340.64 - เป็ นการซื้ อเหล็กม้วนรีดร้อนหน้าแคบซึ่งเป็ นการค้าปกติ
โดยราคาที่บริษัทซื้ อเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิ ดม้วน กับบริษัท จี
สตีล จากัด (มหาชน) เป็ นการซื้ อในราคาตลาดและเป็ นราคา
เทียบเคียงได้กบั การซื้ อจากบุคคลภายนอก
0.00 - คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาการทารายการดังกล่าว
ข้างต้นแล้วเห็นว่าการทารายการนี้ เป็ นการทารายการที่เป็ น
การค้าปกติ ราคาที่บริษัทซื้ อเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิ ดม้วน
ดังกล่าว เป็ นราคาตลาดและเป็ นราคาเทียบเคียงได้กบั การซื้ อ
จากบุคคลภายนอก
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บริษทั วิน วิน โฮลดิ้ ง คุณวีระชัย สุธีรชัย และ
คุณวินท์ สุธีรชัย เป็ นกรรมการ
จากัด
ผูม้ ีอานาจลงนามและผูถ้ ือหุน้
ประกอบธุรกิจ นาเข้า ของ บริษัท วิน วิน โฮลดิ้ ง จากัด
และจาหน่ ายเหล็ก
และเกี่ยวข้องเป็ นน้าชายและเป็ น
พี่น้องของนายชูศกั ดิ์ ยงวงศ์
ไพบูลย์ ซึ่งเป็ นกรรมการและเป็ น
ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของบริษัท

บริษทั อิน-เทค สตีล คุณวินท์ สุธีรชัย เป็ นกรรมการผู ้
มีอานาจลงนามและผูถ้ ือหุน้ ของ
จากัด
บริษัท อิน-เทค สตีล จากัด เป็ น
เดิมชื่อบริษัท พรีซิชนั ่ พี่น้องของนายชูศกั ดิ์ ยงวงศ์
เพอร์เฟ็ คท์ ไพพ์
ไพบูลย์ ซึ่งเป็ นกรรมการและเป็ น
จากัด
ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของบริษัท
ประกอบธุรกิจ ผลิต
ท่อเหล็ก

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ
(ล้านบาท)

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทย่อยจาหน่ ายสินค้าเหล็กให้
บริษัท วิน วิน โฮลดิ้ ง จากัด

0.00 - เนื่ องจากไม่มีธุรกรรมดังกล่าวในปี 2563 คณะกรรมการ
ตรวจสอบและธรรมาภิบาล จึงไม่มีความเห็น

ซึ่งมียอดลูกหนี้ คงค้างกับบริษัทย่อย
ณ สิ้ นปี เท่ากับ

0.00

บริษัทย่อยซื้ อเหล็กจากบริษัท วิน
วิน โฮลดิ้ ง จากัด

0.00

ซึ่งมียอดเจ้าหนี้ คงค้าง ณ สิ้ นปี

0.00

บริษัทย่อยจาหน่ ายสินค้าเหล็กให้
บริษัท อิน-เทค สตีล จากัด

0.00 - เนื่ องจากไม่มีธุรกรรมดังกล่าวในปี 2563 คณะกรรมการ
ตรวจสอบและธรรมาภิบาล จึงไม่มีความเห็น

มียอดลูกหนี้ คงค้าง ณ สิ้ นปี เท่ากับ

0.00

บริษัทย่อยซื้ อท่อเหล็กจากบริษทั
อิน-เทค สตีล จากัด

0.00

ซึ่งมีเจ้าหนี้ คงค้าง ณ สิ้ นปี เท่ากับ

0.00
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คุณวีระชัย สุธีรชัย เป็ น
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามและ
ผูถ้ ือหุน้ ของ บริษัท พีเอส สตีล
โปรเซสซิ่ง เซ็นเตอร์ จากัด เป็ น
ประกอบธุรกิจ ผลิตและ น้าชายของนายชูศกั ดิ์ ยงวงศ์
จาหน่ ายเหล็กแผ่นรีด
ไพบูลย์ ซึ่งเป็ นกรรมการและ
เย็น
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของบริษัท
บริษทั พีเอส สตีล
โปรเซสซิ่ง เซ็นเตอร์
จากัด

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ
(ล้านบาท)

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทย่อยจาหน่ ายสินค้าเหล็กให้
บริษัท พีเอส สตีล โปรเซสซิ่ง เซ็น
เตอร์ จากัด

0.00 - เนื่ องจากไม่มีธุรกรรมดังกล่าวในปี 2563 คณะกรรมการ
ตรวจสอบและธรรมาภิบาล จึงไม่มีความเห็น

บริษัทย่อยซื้ อท่อเหล็กจากบริษทั
พีเอส สตีล โปรเซสซิ่ง เซ็นเตอร์
จากัด

0.00

0.00
ซึ่งมีเจ้าหนี้ คงค้าง ณ สิ้ นปี เท่ากับ
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บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
งบการเงิน
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
และรายงานของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต

บริษทั บีพอี าร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี่ จากัด
ผู้สอบบัญชี รับอนุญา

86

รำยงำนของผู้สอบบัญชี รับอนุญำต
เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมกำรบริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหำชน)
ควำมเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริ ษทั เอเซีย เมทัล จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย (“กลุ่มบริ ษทั ”) ซึ่งประกอบด้วย
งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้ รวม และงบกระแสเงินสดรวม สาหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุ
สรุ ป นโยบายการบัญ ชี ที่ ส าคัญ และได้ต รวจสอบงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การของบริ ษ ัท เอเซี ย เมทัล จ ากัด (มหาชน)
ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิ น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ และงบกระแสเงินสดสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุ ป
นโยบายการบัญชีที่สาคัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมของบริ ษทั เอเซี ย เมทัล จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563 ผลการดาเนิ นงานรวมและกระแสเงิ นสดรวม สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และแสดงฐานะการเงินของ
บริ ษทั เอเซี ย เมทัล จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผลการดาเนิ นงานและกระแสเงินสด สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในกำรแสดงควำมเห็น
ข้าพเจ้าได้ป ฏิ บัติง านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี ความรั บ ผิ ด ชอบของข้า พเจ้า ได้ก ล่ า วไว้ใ นวรรคความ
รับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากกลุ่มบริ ษทั ตาม
ข้อกาหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี ที่กาหนดโดยสภาวิชาชี พบัญชี ในส่ วนที่ เกี่ ยวข้องกับการตรวจสอบ
งบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่ งเป็ นไปตามข้อกาหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่า
หลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบ
เรื่ องสาคัญ ในการตรวจสอบ คื อ เรื่ องต่างๆ ที่ มีนัยสาคัญที่ สุดตามดุ ลยพินิจเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชี พของข้าพเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงิ นสาหรั บ งวดปั จจุ บัน ข้าพเจ้าได้นาเรื่ องเหล่านี้ มาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบงบการเงิ น
โดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับเรื่ องเหล่านี้
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เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสาหรับแต่ละเรื่ องมีดงั ต่อไปนี้
เรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบ
การรับรู้รายได้ จากการขายสินค้ า

กำรตรวจสอบของข้ ำพเจ้ ำในเรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบ

ตามที่ กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมข้อ 6
นโยบายการบัญ ชี สาหรั บ การรั บ รู ้ ร ายได้จ ากการขาย
สิ นค้า เนื่ องจากกลุ่มบริ ษทั มีจานวนรายการขายสิ นค้า
เป็ นจานวนมาก ดังนั้นข้าพเจ้าจึงพิจารณาเป็ นเรื่ องสาคัญ
ในการตรวจสอบในเรื่ องมู ล ค่ า และเวลาและความ
ถูกต้องของการรับรู ้รายได้จากการขายสิ นค้าว่าเป็ นไป
ตามนโยบายการบัญชีและตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ารวมถึง
 การประเมิ น นโยบายการบัญ ชี ข องกลุ่ ม บริ ษัท
เกี่ ยวกั บ การรั บ รู ้ รายได้ จ ากการขายสิ นค้ า
การประเมินความมีประสิ ทธิ ภาพของการควบคุม
ทั่วไปของระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศโดยรวม
และการประเมิ นความมี ประสิ ทธิ ภาพของระบบ
การควบคุมภายในของกลุ่มบริ ษทั ที่ เกี่ ยวกับวงจร
รายได้จากการขายสิ นค้า และเวลาที่ เหมาะสมของ
การบันทึกรายได้จากการขายสิ นค้า
 สุ่ มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการรายได้จาก
การขายสิ นค้าที่เกิดขึ้นในระหว่างปี
 ตรวจตัด ยอดรายได้จ ากการขายสิ น ค้า ช่ ว งก่ อ น
สิ้นปี และหลังสิ้นปี
 สอบทานความเหมาะสมของใบลดหนี้ที่กลุ่มบริ ษทั
ออกภายหลังวันสิ้นปี
 วิเคราะห์เปรี ยบเทียบรายได้จากการขายสิ นค้าแบบ
แยกย่อย เพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิ ดขึ้น
จากรายการขาย และตรวจสอบรายการบันทึกบัญชี
ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ บัญ ชี ร ายได้จ ากการขายสิ น ค้า ที่
บันทึกผ่านสมุดรายวันทัว่ ไป
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เรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบ
มูลค่ าสุ ทธิทจี่ ะได้ รับของสินค้ าคงเหลือ

กำรตรวจสอบของข้ ำพเจ้ ำในเรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบ

ดังที่ อธิ บ ายไว้ในหมายเหตุป ระกอบงบการเงิ น ข้อ 11
และนโยบายการบัญชีที่สาคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
กลุ่มบริ ษทั มีสินค้าคงเหลือจานวน 987 ล้านบาท สิ นค้า
คงเหลื อ แสดงมู ล ค่ า ด้ว ยราคาทุ น หรื อ มู ล ค่ า สุ ท ธิ ที่ จ ะ
ได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ากว่า

การตรวจสอบของข้าพเจ้ารวมถึง
 สอบถามผูบ้ ริ หารเพื่ อ ทาความเข้าใจเกี่ ยวกับการ
ประมาณการมู ล ค่ า สุ ทธิ ที่ จ ะได้ รั บ ของสิ นค้ า
คงเหลือ และทดสอบระบบการควบคุมภายในของ
ระบบการจัดซื้อ
 เข้า ร่ ว มสั ง เกตการณ์ ก ารตรวจนับ สิ น ค้าคงเหลื อ
สิ้นปี
 สุ่ มทดสอบการบันทึ กบัญชี สินค้าคงเหลื อ เพื่อให้
มัน่ ใจว่าต้นทุนสิ นค้าบันทึ กในบัญชี ถูกต้อง และมี
การปั นส่ วนค่าใช้จ่ายที่ เกี่ ยวข้องกับสิ นค้าดังกล่าว
ถูกต้อง
 วิ เ คราะห์ ป ริ ม าณและการเคลื่ อ นไหวของสิ น ค้า
คงเหลื อ เพื่อระบุ สินค้าที่ มีการหมุ นเวีย นต่ า หรื อ
สิ นค้าที่มีอายุนาน
 สอบถามผู ้บ ริ หารเพื่ อ ท าความเข้า ใจถึ ง ความ
เหมาะสมของราคาขายต่อหน่วย รวมถึงการทดสอบ
ความเหมาะสมของราคาขายต่ อ หน่ ว ย จากใบ
แจ้งหนี้เทียบกับราคาตลาด ณ สิ้นปี
 เปรี ยบเที ยบต้นทุ นสิ นค้ากับมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ
ของสิ น ค้า คงเหลื อ ค านวณจากราคาขายสิ น ค้า
ภายหลังสิ้นปี หักด้วยค่าใช้จ่ายที่จาเป็ นเพื่อให้สินค้า
นั้นขายได้
 พิจารณาความเพียงพอของการแสดงรายการและ
เปิ ดเผยข้อ มูลเกี่ ยวกับ สิ นค้าคงเหลื อในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

ในการพิจารณาประมาณการมูลค่าสิ นค้าคงเหลือที่ลดลง
ผูบ้ ริ หารใช้ดุลยพินิจประมาณมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับจาก
ราคาปกติที่คาดว่าจะขายได้ของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายที่
จาเป็ นเพื่อ ให้สิ น ค้า นั้น พร้ อมขายรวมถึ ง ค่ า ใช้จ่ า ยใน
การขาย เช่น ค่าขนส่ ง ค่าการตลาด เป็ นต้น โดยอ้างอิ ง
จากราคาขายของสิ น ค้า คงเหลื อ และประเมิ น ความ
ถูกต้องของค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็ น
รายไตรมาส
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ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่ งรวมอยู่ในรายงานประจาปี ของกลุ่มบริ ษทั (แต่ไม่
รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้ อบบัญชีที่แสดงอยูใ่ นรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรี ยมให้กบั ข้าพเจ้าภายหลังวันที่
ในรายงานของผูส้ อบบัญชีน้ ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ขอ้ สรุ ปในลักษณะการให้ความเชื่อมัน่ ใน
รู ปแบบใดๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้ง
ที่มีสาระสาคัญกับงบการเงินหรื อกับความรู ้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูล
ที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจาปี ของกลุ่มบริ ษทั ตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากข้าพเจ้าสรุ ปได้วา่ มีการแสดงข้อมูลที่ขดั
ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ ข้าพเจ้าจะสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลเพื่อให้ผมู ้ ีหน้าที่ในการกากับ
ดูแลดาเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริ ง
ควำมรับผิดชอบของผู้บริหำรและผู้มหี น้ ำทีใ่ นกำรกำกับดูแลต่ องบกำรเงิน
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจาเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทางบการเงินที่ปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงิน ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ในการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง เปิ ดเผย
เรื่ องที่ เกี่ ยวกับการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชี สาหรับการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง
เว้นแต่ผบู ้ ริ หารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริ ษทั หรื อหยุดดาเนินงานหรื อไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลมีหน้าที่ในการกากับดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั
ควำมรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง
ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบ
บัญชี ซ่ ึ งรวมความเห็ นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคื อความเชื่ อมัน่ ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการ
รับประกันว่าการปฏิ บตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ น
สาระสาคัญที่ มีอยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิ ดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาคัญเมื่อ
คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจ
ทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
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ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใ ช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
 ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิ ด
จากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น
และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยง
ที่ ไม่พบข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญซึ่ งเป็ นผลมาจากการทุ จริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่ เกิ ดจาก
ข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการ
แสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
 ทาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม
กับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิผลของการควบคุมภายในของ
กลุ่มบริ ษทั
 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและ
การเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทาขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร
 สรุ ปเกี่ ย วกับความเหมาะสมของการใช้เ กณฑ์การบัญชี สาหรั บการดาเนิ นงานต่อเนื่ องของผูบ้ ริ หารและจาก
หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที่อาจ
เป็ นเหตุให้เกิ ดข้อสงสัยอย่างมี นัยสาคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ในการดาเนิ นงานต่อเนื่ องหรื อไม่ ถ้า
ข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า
โดยให้ขอ้ สังเกตถึงการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงิ นที่ เกี่ ยวข้อง หรื อถ้าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็ น
ของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้นอยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงาน
ของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั ต้อง
หยุดการดาเนินงานต่อเนื่อง
 ประเมินการนาเสนอ โครงสร้างและเนื้ อหาของงบการเงิ นโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลว่างบการเงิ นแสดง
รายการและเหตุการณ์ในรู ปแบบที่ทาให้มีการนาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่
 ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มบริ ษทั หรื อ
ของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริ ษทั เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกาหนด
แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิ บัติงานตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดี ยวต่อ
ความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลในเรื่ องต่าง ๆ ที่สาคัญ ซึ่ งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่ มีนัยสาคัญที่ พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่ องที่ มีนัยสาคัญในระบบการควบคุ ม
ภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คารับรองแก่ผมู ้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็ น
อิสระและได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ท้ งั หมด ตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่ งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผล
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ที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ขา้ พเจ้าใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้ขา้ พเจ้า
ขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื่ องที่สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่ องต่างๆ ที่มีนยั สาคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงิน
ในงวดปั จจุบนั และกาหนดเป็ นเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่ องเหล่านี้ ในรายงานของผูส้ อบบัญชีเว้นแต่
กฎหมายหรื อข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ ยวกับเรื่ องดังกล่าว หรื อในสถานการณ์ ที่ยากที่ จะเกิ ดขึ้ น ข้าพเจ้า
พิ จ ารณาว่า ไม่ ค วรสื่ อ สารเรื่ อ งดัง กล่ า วในรายงานของข้า พเจ้า เพราะการกระท าดัง กล่ า วสามารถคาดการณ์ ไ ด้อ ย่า ง
สมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสี ยสาธารณะจากการสื่ อสารดังกล่าว

(นางสาวรุ ้งตวัน บุญศักดิ์เฉลิม)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 6031
บริ ษทั บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี่ จากัด
กรุ งเทพมหานคร
25 กุมภาพันธ์ 2564
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บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2563
บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2563

2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

9

192,413,300

105,291,453

136,522,025

95,027,413

8 , 10

540,528,703

218,180,806

861,162,957

549,359,699

ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน - กิจการอืน
เงินให้กยู้ มื ระยะสันและดอกเบียค้างรับแก่บุคคลและกิจการทีเกียวข้องกัน

10

383,449,434

355,360,997

204,560,155

206,508,961

8

1,881,132

1,962,532

22,247,529

23,862,532

สินค้าคงเหลือ

11

987,406,479

977,333,396

884,576,082

792,708,954

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นค้า - กิจการทีเกียวข้องกัน

8

45,820,695

8,313,804

45,820,695

8,313,804

135,024

1,293,958

135,024

1,293,958

1,830,105

62,154,002

1,830,105

62,154,002

ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน - กิจการทีเกียวข้องกัน

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นค้า - กิจการอืน
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืน

12

สินทรัพย์หมุนเวียนอืน
รวมสิ นทรั พย์หมุนเวียน

23,565

28,416

2,153,488,437

1,729,919,364

2,156,854,572

-

1,739,229,323

-

152,783,412

151,460,074

151,759,112

150,435,774

สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินทีมีภาระคําประกัน

13

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอืน

14

3,824,280

3,824,280

3,824,280

3,824,280

เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

15

299,643,077

363,066,689

318,000,000

318,000,000

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

16

24,980,807

24,980,807

อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน

17

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์

18

962,730,815

8, 22

127,244,678

สินทรัพย์สิทธิการใช้

-

1,115,427,616
-

29,971,354

32,517,403

875,153,130

1,021,834,738

126,448,478

-

สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน

18,559,662

12,168,088

18,559,662

12,168,088

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน

21,717,645

22,732,696

14,617,590

14,607,590

รวมสิ นทรั พย์ไม่ หมุนเวียน

1,586,503,569

1,668,679,443

1,563,314,413

1,578,368,680

รวมสิ นทรั พย์

3,739,992,006

3,398,598,807

3,720,168,985

3,317,598,003

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ งของงบการเงินนี
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บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2563
บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2563

2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

หนีสิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ นหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสันจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน - กิจการทีเกียวข้องกัน
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน - กิจการอืน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินส่วนทีถึงกําหนดชําระภายในหนึ งปี
หนีสินตามสัญญาเช่าส่ วนทีถึงกําหนดชําระภายในหนึ งปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
รวมหนีสิ นหมุนเวียน

19

1,226,084,211

1,119,312,568

1,226,084,211

1,115,667,618

4,616,658

2,324,177

2,820,695

2,732,680

20

133,037,505

113,924,074

119,149,328

94,521,628

21

11,096,040

14,821,613

11,096,040

14,821,613

30,923,737
34,816,982
1,440,575,133

17,099,589
1,267,482,021

30,513,998
34,816,982
1,424,481,254

16,438,163
1,244,181,702

8, 20

8, 22

หนีสิ นไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิจากส่วนทีถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึงปี
หนีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนทีถึงกําหนดชําระภายในหนึ งปี

21

-

11,201,182

-

71,070,420

30,111,854

หนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

27

17,057,722

16,158,402

9,575,374

8,794,655

ประมาณการหนีสินสําหรับผลประโยชน์พนักงาน

23

16,624,165

14,810,228

14,017,114

12,638,467

104,752,307

72,281,666

95,209,248

61,704,598

1,545,327,440

1,339,763,687

1,519,690,502

1,305,886,300

549,973,800

549,973,800

549,973,800

549,973,800

- 480,096,277 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท

480,096,277

480,096,277

480,096,277

480,096,277

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ

297,745,124

297,745,124

297,745,124

297,745,124

55,000,000

55,000,000

55,000,000

55,000,000

1,098,434,631

965,383,464

1,133,752,939

944,986,159

261,490,870

261,490,870

233,884,143

233,884,143

2,192,766,902

2,059,715,735

2,200,478,483

2,011,711,703

1,897,664

(880,615)

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

2,194,664,566

2,058,835,120

2,200,478,483

2,011,711,703

รวมหนีสิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

3,739,992,006

3,398,598,807

3,720,168,985

3,317,598,003

รวมหนีสิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีสิ น

71,616,760

11,201,182

8, 22

29,070,294

ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุน้ - หุน้ สามัญ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ทุนจดทะเบียน
- 549,973,800 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ทุนทีออกและชําระเต็มมูลค่าแล้ว

กําไรสะสม
- จัดสรรเป็ นสํารองตามกฎหมาย

24

- ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอืนของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ส่วนของผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนของส่วนได้เสียทีไม่มีอาํ นาจควบคุม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ งของงบการเงินนี

16

-

-
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บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563

บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

รายได้

4,936,610,700

กําไรจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ

-

รายได้อืน
รวมรายได้

ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจําหน่าย
ค่าใช้จา่ ยในการบริ หาร
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ

2562

5,386,944,503
7,228,565

4,704,126,551
-

5,219,163,993
7,228,565

41,281,771
4,977,892,471

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

41,295,511
4,745,422,062

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

4,550,472,481

5,174,138,930

4,359,559,774

5,026,300,054

68,191,150

86,696,654

49,802,375

71,693,965

69,384,865

64,573,501

60,673,709

56,213,626

8,142,276

ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร
รวมค่ าใช้ จ่าย
กําไรจากกิจกรรมดําเนินงาน
15

กําไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

2563

8, 26

ต้นทุนขายและบริ การ

ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562

8, 29

รายได้จากการขายและบริ การ

ค่าใช้ จ่าย

2563

27

กําไรสํ าหรับปี

-

8,142,276

-

12,705,348
4,708,896,120

19,791,991
5,345,201,076

8,928,192
4,487,106,326

13,086,942
5,167,294,587

268,996,351

90,545,004

258,315,736

107,114,393

(19,076,065)

(35,307,807)

(19,000,330)

(32,583,971)

(63,423,613)

94,889,994

186,496,673

150,127,191

239,315,406

74,530,422

(50,667,227)

(15,785,599)

(50,548,626)

(15,785,599)

135,829,446

134,341,592

188,766,780

58,744,823

-

-

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน - สุ ทธิจากภาษี
รายการทีอาจถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ขาดทุนจากการเปลียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุน

14

-

(1,699,680)

-

ภาษีเงินได้ของกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืนสําหรับรายการทีอาจถูกจัดประเภทใหม่

27

-

339,936

-

339,936

-

(1,359,744)

-

(1,359,744)

18
23

-

167,587,750

-

148,357,750

-

934,906

-

15

-

393,969

-

18, 27

-

(33,517,550)

-

รวมรายการทีจะไม่ ถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง

-

135,399,075

-

118,686,200

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืนสําหรับปี

-

134,039,331

-

117,326,456

รวมรายการทีอาจถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง

(1,699,680)

รายการทีจะไม่ ถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทีดิน
กําไรจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืนในบริษทั ร่ วม
ภาษีเงินได้ของกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืนสําหรับรายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี

(29,671,550)

135,829,446

268,380,923

188,766,780

176,071,279

133,051,167

145,763,344

188,766,780

58,744,823

2,778,279
135,829,446

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

188,766,780

58,744,823

- ส่วนทีเป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ใหญ่

133,051,167

279,335,222

188,766,780

176,071,279

- ส่วนทีเป็ นของส่วนได้เสียทีไม่มีอาํ นาจควบคุม

2,778,279
135,829,446

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

188,766,780

176,071,279

0.28

0.30

0.39

0.12

การแบ่ งปันกําไร (ขาดทุน) สํ าหรับปี
- ส่วนทีเป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ใหญ่
- ส่วนทีเป็ นของส่วนได้เสียทีไม่มีอาํ นาจควบคุม

16

การแบ่ งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี

กําไรต่ อหุ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ งของงบการเงินนี

28
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บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563

ทุนทีออก
และชําระเต็ม
มูลค่าแล้ว
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2562
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
กําไรสําหรับปี
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอืน
รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2562

กําไรสะสม
ส่ วนเกินมูลค่า จัดสรรเพือสํารอง
หุ ้นสามัญ
ตามกฎหมาย ยังไม่ได้จดั สรร

บาท
งบการเงินรวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นบริ ษทั ใหญ่
องค์ประกอบอืนของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
ส่ วนเกินทุน
รวม
ส่ วนเกินทุนจากการ
ส่ วนเกินทุน จากการรวมธุรกิจ ผลขาดทุนของเงินลงทุนในตราสารทุน
องค์ประกอบ
เปลียนแปลง
จากการตีราคา ภายใต้การควบคุม
อืนของส่ วน
ทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ส่ วนได้เสี ย
ผ่านกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอืน
ทีดิน
เดียวกัน
ของผูถ้ ือหุ ้น
ในบริ ษทั ย่อย

480,096,277

297,745,124

55,000,000

818,758,698

123,024,258

12,038,972

480,096,277

297,745,124

55,000,000

145,763,344
861,422
146,624,766
965,383,464

134,070,200
134,070,200
257,094,458

12,038,972

-

480,096,277

297,745,124

55,000,000

133,051,167
133,051,167
1,098,434,631

257,094,458

12,038,972

-

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ ้น
บริ ษทั ใหญ่

ส่ วนได้เสี ยที
ไม่มีอาํ นาจ
ควบคุม

รวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น

(3,059,424)

(3,223,392)

128,780,414

1,780,380,513

10,073,684

1,790,454,197

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

(3,223,392)

132,710,456
132,710,456
261,490,870

145,763,344
133,571,878
279,335,222
2,059,715,735

(11,421,752)
467,453
(10,954,299)
(880,615)

134,341,592
134,039,331
268,380,923
2,058,835,120

(4,419,168)

(3,223,392)

261,490,870

133,051,167
133,051,167
2,192,766,902

2,778,279
2,778,279
1,897,664

135,829,446
135,829,446
2,194,664,566

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
กําไรสําหรับปี
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอืน
รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563
บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
องค์ประกอบอืนของส่วนของผูถ้ ือหุน้
ทุนทีออก
และชําระเต็ม
มูลค่าแล้ว
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2562
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสํ าหรับปี
กําไรสําหรับปี
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน
รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จสํ าหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2562
กําไรสําหรับปี
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน
รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จสํ าหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ งของงบการเงินนี

480,096,277
480,096,277
480,096,277

กําไรสะสม
ส่วนเกินมูลค่า
หุน้ สามัญ
297,745,124
297,745,124
297,745,124

จัดสรรเพือสํารอง
ตามกฎหมาย
55,000,000
55,000,000
55,000,000

ส่วนเกินทุน
ยังไม่ได้จดั สรร

จากการตีราคาทีดิน

886,241,336

119,617,111

58,744,823
58,744,823

118,686,200
118,686,200

944,986,159

238,303,311

188,766,780
188,766,780
1,133,752,939

238,303,311

ผลขาดทุนของเงินลงทุนในตราสารทุน
ทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน

รวมองค์ประกอบอืน
ของส่วนของผูถ้ ือหุน้

รวม
ส่วนของผูถ้ ือหุน้

(3,059,424)

116,557,687

1,835,640,424

(1,359,744)
(1,359,744)

117,326,456
117,326,456

58,744,823
117,326,456
176,071,279

(4,419,168)

233,884,143

2,011,711,703

-

-

(4,419,168)

233,884,143

188,766,780
188,766,780
2,200,478,483
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บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563
บาท
งบการเงินรวม
2563

2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษีเงินได้
รายการปรั บปรุ ง

186,496,673

150,127,191

239,315,406

74,530,422

ค่าเสื อมราคาและค่าตัดจําหน่ าย
ผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน (กลับรายการ) - ลูกหนีการค้า
( 2562 : หนีสงสัยจะสู ญ (กลับรายการ) )
ผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน - ดอกเบียค้างรับ
( 2562 : หนีสงสัยจะสู ญ )
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
กําไรทียังไม่เกิดขึนจากการเปลียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของ
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืน
กําไรจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืน
กําไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุ พนั ธ์
กําไรทียังไม่เกิดขึนจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
ขาดทุนจากการจําหน่ายและตัดจําหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์
และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายเงินมัดจํา
ขาดทุนจากการด้อยค่าทีดิน อาคารและอุปกรณ์
ส่ วนแบ่ง (กําไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ประมาณการหนีสิ นสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
ดอกเบียรับ
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรจากกิจกรรมดําเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสิ นทรั พย์และ
หนีสิ นดําเนินงาน
สิ นทรัพย์ดําเนินงานลดลง (เพิมขึน)

108,516,563

105,438,407

105,202,360

101,924,605

920,730

(2,440,158)

(93,972)

(2,598,048)

(7,377,026)

(30,295,669)

593,004
(5,781,273)

(31,926,004)

(773)
(295,501)
(218,373)
(1,415,952)

(32,157)
(1,694,175)
(1,723,670)

(773)
(295,501)
(218,373)
(1,415,952)

(32,157)
(1,694,175)
(1,723,670)

14,101,005
63,423,613
1,702,636
(1,267,470)
19,076,065

1,017,565
743,028
1,444,000
(94,889,994)
4,327,049
(1,427,108)
35,307,807

14,092,336
1,088,666
(1,225,855)
19,000,330

1,017,564
743,028
1,444,000
3,410,648
(1,303,950)
32,583,971

383,662,190

165,902,116

370,260,403

176,376,234

ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน - กิจการทีเกียวข้องกัน
ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน - กิจการอืน
ลูกหนีตามสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
สิ นค้าคงเหลือ
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นค้า
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
หนีสิ นดําเนินงานเพิมขึน (ลดลง)

(322,347,897)
(29,131,962)
(2,696,057)
(36,347,958)
4,851
1,015,051

628,500,550
75,649,971
2,168,351
118,293,343
104,470,803
2,848,306
(7,400,871)

(311,803,258)
1,919,983
(86,085,856)
(36,347,958)
(10,000)

562,046,221
75,626,762
2,168,351
118,210,851
104,470,803
2,848,162
(994,997)

เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนี อืน - กิจการทีเกียวข้องกัน
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนี อืน - กิจการอืน
เจ้าหนีตามสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
เงินสดรับ (จ่ าย) จากการดําเนินงาน

2,292,481
19,060,815
(224,282)
15,287,232

(60,594,677)
(55,558,249)
(1,773,583)
972,506,060

88,015
24,575,083
(37,403,588)

(46,339,083)
(51,011,260)
(1,773,583)
941,628,461

จ่ายดอกเบีย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน

(15,575,099)
(14,950,926)
(15,238,793)

(34,374,107)
(8,561,277)
929,570,676

(15,434,418)
(14,950,926)
(67,788,932)

(31,810,356)
(8,561,278)
901,256,827

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี
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บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563
บาท
งบการเงินรวม
2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากสถาบันการเงินทีมีภาระคําประกันลดลง (เพิมขึน)

2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

(1,323,339)

5,517,942

(1,323,339)

5,517,942

81,400
1,883,279,126
(1,822,440,582)
51,098,386
(57,621,825)
(17,857,800)
1,390,265
36,605,631

(304,328)
3,430,661,249
(3,349,300,000)
42,984,558
(48,000,000)
(53,408,269)
(4,125,410)
(909,133)
1,371,879
24,488,488

1,022,000
1,883,279,126
(1,822,440,582)
51,093,386
(55,678,862)
(17,857,800)
1,348,649
39,442,578

(204,328)
3,430,661,249
(3,349,300,000)
42,984,558
(48,000,000)
(50,373,505)
(4,125,410)
(909,133)
2,248,721
28,500,094

เงินสดสุ ทธิได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน

108,187,596
(27,505,832)
(14,926,755)
65,755,009

(884,236,588)
(25,000,000)
(16,255,003)
(14,232,002)
(28,116)
(939,751,709)

111,832,546
(27,064,825)
(14,926,755)
69,840,966

(883,349,141)
(15,584,444)
(14,232,002)
(28,116)
(913,193,703)

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิมขึนสุ ทธิ

87,121,847

14,307,455

41,494,612

16,563,218

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสิ นปี

105,291,453
192,413,300
-

90,983,998
105,291,453
-

95,027,413
136,522,025
-

78,464,195
95,027,413
-

52,734,181

43,974,558

51,392,125

42,984,558

เงินให้กยู้ มื ระยะสันแก่บุคคลและกิจการทีเกียวข้องกันและ
ดอกเบียค้างรับลดลง (เพิมขึน)
เงินสดรับจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืน
เงินสดจ่ายซือสิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืน
เงินสดรับจากการจําหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซือเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินสดจ่ายเพือซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเงินมัดจําค่าเครื องจักร
เงินสดจ่ายเพือซือสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
รับดอกเบีย
เงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสันจากสถาบันการเงินเพิมขึน (ลดลง)
เงินกูย้ มื ระยะสันจากบุคคลทีเกียวข้องกันลดลง
จ่ายชําระหนีสิ นตามสัญญาเช่า
จ่ายชําระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินปันผลจ่าย

ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิมเติม
รายการทีมิใช่ เงินสด
งสิ นทรั
พย์ปสกรณ์
ิ ทธิกตารใช้
ญญาเช่
า น
ซืการได้
อทีดินมาซึ
อาคาร
และอุ
ามสัตญามสั
ญาเช่
าทางการเงิ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี
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บริษทั เอเซีย เมทัล จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
1. ข้ อมูลทัว่ ไป
บริ ษทั เอเซี ย เมทัล จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ได้จดทะเบี ยนเข้าเป็ นบริ ษทั ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยในปี 2547 บริ ษทั มี
ที่อยูต่ ามที่ได้จดทะเบียนไว้ เลขที่ 55, 55/1 หมู่ 2 ซอยวัดหนามแดง ถนนศรี นคริ นทร์ ตาบลบางแก้ว อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
10540 ประเทศไทย และมีโรงงานสาขา ตั้งอยูเ่ ลขที่ 90/1 หมู่ที่ 10 ถนน 331 ตาบลสระสี่ เหลี่ยม อาเภอพนัสนิ คม จังหวัดชลบุรี 20140
ประเทศไทย
บริ ษทั ดาเนิ นธุรกิ จหลักในธุรกิ จผลิต และจาหน่ ายผลิตภัณฑ์เหล็กแปรรู ป และมีบริ ษทั ย่อย 2 แห่ ง ดาเนิ นธุรกิ จผลิตและรับจ้างผลิต
เหล็กแปรรู ป 1 แห่ง และอีก 1 แห่ง ดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กแปรรู ป
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยทั้งหมดดาเนินงานในประเทศไทย
2. กำรแพร่ ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ ปัจจุบนั ยังมีผลกระทบต่อธุ รกิ จและอุตสาหกรรมส่ วนใหญ่
อาจนามาซึ่งความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมการดาเนิ นธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั ติดตาม
ความคืบหน้าของสถานการณ์ดงั กล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงิ นเกี่ยวกับมูลค่าของสิ นทรัพย์ ประมาณการหนี้ สินและ
หนี้ สินที่ อาจเกิ ดขึ้ นอย่างต่อเนื่ อง ทั้งนี้ ฝ่ ายบริ หารได้ใช้ประมาณการและดุ ลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เมื่ อสถานการณ์ มีการ
เปลี่ยนแปลง
3. เกณฑ์ กำรจัดทำงบกำรเงิน
3.1 งบการเงิ น น าเสนอเพื่ อ วัต ถุ ป ระสงค์ข องการรายงานเพื่ อ ใช้ใ นประเทศ และจัด ท าเป็ นภาษาไทย งบการเงิ น ฉบั บ
ภาษาอังกฤษได้จดั ทาขึ้นเพื่อความสะดวกของผูอ้ ่านงบการเงินที่ไม่คุน้ เคยกับภาษาไทย
งบการเงิ นนี้ จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น รวมถึงแนวปฏิ บตั ิทางการบัญชี ที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชี พบัญชี
กฎระเบียบ และประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
งบการเงินนี้จดั ทาและแสดงหน่วยเงินตราเป็ นเงินบาท ซึ่งเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนิ นงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ข้อมูลทางการ
เงินทั้งหมดมีการปั ดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อ ให้แ สดงเป็ นหลัก พัน บาทหรื อ หลักล้านบาท ยกเว้น ที่ ร ะบุ ไ ว้เ ป็ น
อย่างอื่ น
งบการเงินนี้ได้จดั ทาขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้นที่กล่าวไว้เป็ นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
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บริษทั เอเซีย เมทัล จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่ อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
3.2

เกณฑ์การจัดทางบการเงินรวม

ก)

งบการเงิ นรวมนี้ ได้จัดทาขึ้นโดยรวมงบการเงิ นของบริ ษทั เอเซี ย เมทัล จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2563 และ 2562 ดังนี้

ชื่อบริ ษทั

ลักษณะธุรกิจ

บริ ษทั เอส ที ซี สตีล จากัด
ผลิตและรับจ้างผลิตเหล็กแปรรู ป
บริ ษทั แกรนด์ เอเซีย สตีล โพรเซสซิ่ง ผลิตและจาหน่ายเหล็กแปรรู ป
เซ็นเตอร์ จากัด

พันบาท
ทุนชาระแล้ว
2563
2562
20,000
10,000

สัดส่ วนการถือหุน้ ทางตรงและ
ทางอ้อมของบริ ษทั (ร้อยละ)
2563
2562

20,000
10,000

100
50

100
50

ข)

บริ ษ ัท จะถื อ ว่า มี การควบคุ ม กิ จ การที่ เ ข้า ไปลงทุ น หรื อ บริ ษ ัท ย่อ ยได้ หากบริ ษ ัท มี สิ ท ธิ ไ ด้รั บ หรื อ มี ส่ ว นได้เ สี ย ใน
ผลตอบแทนของกิ จการที่ เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อานาจในการสั่งการกิ จกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อ
จานวนเงินผลตอบแทนนั้นได้

ค)

บริ ษทั นางบการเงินของบริ ษทั ย่อยมารวมในการจัดทางบการเงินรวมตั้งแต่วนั ที่บริ ษทั มีอานาจในการควบคุมบริ ษทั ย่อย
จนถึงวันที่บริ ษทั สิ้นสุดการควบคุมบริ ษทั ย่อยนั้น

ง)

งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้จดั ทาขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สาคัญเช่นเดียวกันกับของบริ ษทั

จ)

ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสาคัญของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ราคาตามบัญชี
ของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในงบการเงินของบริ ษทั กับส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ย่อยได้ตดั ออกจากงบการเงินรวมแล้ว

ฉ)

ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมคือ จานวนกาไรหรื อขาดทุนและสิ นทรัพย์สุทธิ ของบริ ษทั ย่อยส่ วนที่ไม่ได้
เป็ นของบริ ษทั ซึ่งแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในส่วนของกาไรหรื อขาดทุนรวมและส่วนของผูถ้ ือหุน้ ในงบแสดงฐานะ
การเงินรวม

3.3

บริ ษทั จัดทางบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมตามวิธีราคาทุน

4. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่
ก. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ ริ่มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
ในระหว่างปี กลุ่มบริ ษทั ได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง
(ปรับปรุ ง 2562) และฉบับใหม่ จานวนหลายฉบับ ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงิ นที่มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหา
เท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการอธิ บายให้ชดั เจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิทางการ
บัญชี และการให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน การนามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิ บตั ิน้ ี ไม่มี
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่ อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
ผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซ่ ึงได้มีการ
เปลี่ยนแปลงหลักการสาคัญ สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเครื่ องมือทำงกำรเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น กลุ่มเครื่ องมือทางการเงิ น ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จานวน 5 ฉบับ
ได้แก่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7
การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 9
เครื่ องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32
การแสดงรายการเครื่ องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16
การป้ องกันความเสี่ ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที่ 19
การชาระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กาหนดหลักการเกี่ ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครื่ องมือทาง
การเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อราคาทุนตัดจาหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสด
ตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคานวณการด้อยค่าของเครื่ องมือทางการเงินโดย
ใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ ยง รวมถึงการแสดงรายการ
และการเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน
การนามาตรฐานกลุ่มนี้มาถือปฏิบตั ิมีผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั จากรายการดังต่อไปนี้
การจัดประเภทรายการและวัดมูลค่ า
สิ นทรั พย์ทางการเงิ นประเภทตราสารหนี้ วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุ น มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็ จอื่น หรื อราคาทุนตัดจาหน่าย การจัดประเภทดังกล่าวจะขึ้นอยูก่ บั โมเดลธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั ในการจัดการสิ นทรัพย์ และ
ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงินนั้น
สิ นทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารทุนของบริ ษทั จดทะเบียนวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นซึ่ งจะไม่
สามารถโอนไปเป็ นกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
หนี้สินทางการเงินจัดประเภทและวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจาหน่าย
ตราสารอนุพนั ธ์จดั ประเภทและวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน
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บริษทั เอเซีย เมทัล จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่ อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
การรับรู ้รายการผลขาดทุนด้านเครดิต - กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิ ดขึ้นต่อสิ นทรัพย์ทางการเงินโดยไม่
จาเป็ นต้องรอให้เหตุการณ์ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึ้นก่อน กลุ่มบริ ษทั ใช้วิธีการอย่างง่ายในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนที่
คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุสาหรับลูกหนี้การค้า โดยผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั พิจารณาแล้วว่าการรับรู ้รายการผลขาดทุนด้านเครดิต
ข้างต้นไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญให้มีการปรับปรุ งกาไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีแสดงอยูใ่ นหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ อง สัญญำเช่ ำ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่ อง สัญญาเช่า และการตีความมาตรฐานบัญชี
ที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานฉบับนี้ ได้กาหนดหลักการของการรับรู ้รายการ การวัดมูลค่า การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลของ
สัญญาเช่า และกาหนดให้ผเู ้ ช่ารับรู ้สินทรัพย์และหนี้ สินสาหรับสัญญาเช่าทุกรายการที่มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดื อน
เว้นแต่สินทรัพย์อา้ งอิงนั้นมีมูลค่าต่า
การบัญชีสาหรับผูใ้ ห้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสาคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผูใ้ ห้เช่ายังคงต้องจัดประเภท
สัญญาเช่าเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงานหรื อสัญญาเช่าเงินทุน
กลุ่มบริ ษทั นามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบตั ิโดยรับรู ้ผลกระทบสะสมของการนามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับนี้มาถือปฏิบตั ิครั้งแรกโดยรับรู ้มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 1 มกราคม
2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปี ก่อนที่แสดงเปรี ยบเทียบ
ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีแสดงอยูใ่ นหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5
ข. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบัง คับใช้ ส ำหรั บงบกำรเงิน ที่มีรอบระยะเวลำบั ญชี ที่เริ่ มในหรื อหลัง วัน ที่
1 มกรำคม 2564 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ ริ่มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง
ซึ่ งจะมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2564 มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ
โดยส่วนใหญ่เป็ นการอธิบายให้ชดั เจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบตั ิทางบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน
ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั อยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปี ที่เริ่ มนามาตรฐานกลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ
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บริษทั เอเซีย เมทัล จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่ อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
5. ผลสะสมจำกกำรเปลีย่ นแปลงนโยบำยกำรบัญชีเนื่องจำกกำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ มำถือปฏิบัติ
ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 กลุ่มบริ ษทั ได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่ องมือทางการเงิ น
และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั ิในระหว่างปี ปั จจุบนั
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนามาตรฐานเหล่านี้มาถือปฏิบตั ิ แสดงได้ดงั นี้
พันบาท
งบการเงินรวม
ผลกระทบจาก
มาตรฐานการ
มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน
รายงานทางการเงิน
31 ธันวาคม 2562 กลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 16
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
สินทรัพย์
สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนเผื่อขาย
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
หนีส้ ินหมุนเวียน
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกาหนด
ชาระภายในหนึ่งปี
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึง
กาหนดชาระภายในหนึ่งปี

1 มกราคม 2563

60,678

(60,678)

-

-

1,476

(1,476)
62,154

-

-

3,824
(3,824)

-

3,824

62,154
3,824
-

1,115,428

-

87,428
(60,986)

87,428
1,054,442

17,099

-

1,179

18,278

30,112

-

25,263

55,375
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บริษทั เอเซีย เมทัล จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่ อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ผลกระทบจาก
มาตรฐานการรายงาน
มาตรฐานการ
ทางการเงิน กลุ่ม
รายงานทางการเงิน
31 ธันวาคม 2562 เครื่ องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 16
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
สินทรัพย์
สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนเผื่อขาย
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
หนีส้ ินหมุนเวียน
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกาหนด
ชาระภายในหนึ่งปี
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึง
กาหนดชาระภายในหนึ่งปี

1 มกราคม 2563

60,678

(60,678)

-

-

1,476

(1,476)
62,154

-

-

3,824
(3,824)

-

3,824

62,154
3,824
-

1,021,835

-

87,822
(58,750)

87,822
963,085

16,438

-

1,699

18,137

29,070

-

27,373

56,443
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บริษทั เอเซีย เมทัล จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่ อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
5.1

เครื่ องมือทำงกำรเงิน

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 การจัดประเภทรายการและวัดมูลค่า และมูลค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงินตามที่กาหนดในมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 และมูลค่าตามหลักการบัญชีเดิม แสดงได้ดงั นี้

มูลค่าตาม
หลักการ
บัญชีเดิม
สิ นทรัพย์ ทำงกำรเงิน ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น – กิจการอื่น
ลูกหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับแก่บุคคล
และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ าประกัน
เงินลงทุนเผือ่ ขาย
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ ทำงกำรเงิน

105,291
60,678
218,181
355,361

60,678
-

1,476
1,963
151,460
3,824
538
898,772

มูลค่าตาม
หลักการ
บัญชีเดิม
สิ นทรัพย์ ทำงกำรเงิน ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น – กิจการอื่น
ลูกหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า

พันบาท
งบการเงินรวม
การจัดประเภทและวัดมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
มูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมผ่าน ผ่านกาไรขาดทุน
ราคาทุน
กาไรหรื อขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
ตัดจาหน่าย
รวม

95,027
60,678
549,360
206,509
1,476

1,476
-

-

105,291
218,181
355,361

-

-

-

1,963
151,460
538
832,794

3,824
62,154

3,824

105,291
60,678
218,181
355,361
1,476
1,963
151,460
3,824
538
898,772

พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
การจัดประเภทและวัดมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
มูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมผ่าน ผ่านกาไรขาดทุน
ราคาทุน
กาไรหรื อขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
ตัดจาหน่าย
รวม
60,678
1,476

-

95,027
549,360
206,509

-

-

95,027
60,678
549,360
206,509
1,476
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มูลค่าตาม
หลักการ
บัญชีเดิม
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับแก่บุคคล
และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ าประกัน
เงินลงทุนเผือ่ ขาย
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ ทำงกำรเงิน

พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
การจัดประเภทและวัดมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
มูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมผ่าน ผ่านกาไรขาดทุน
ราคาทุน
กาไรหรื อขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
ตัดจาหน่าย
รวม

23,862
150,436
3,824
160
1,091,332

-

3,824
62,154

3,824

23,862
150,436
160
1,025,354

23,862
150,436
3,824
160
1,091,332

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้กาหนดให้หนี้สินทางการเงินใดวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน
5.2 สัญญำเช่ ำ
การนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั ิครั้งแรก กลุ่มบริ ษทั รับรู ้หนี้ สินตามสัญญาเช่าสาหรับสัญญาเช่าที่
เคยจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าดาเนิ นงานด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของเงินจ่ายชาระตามสัญญาเช่าที่เหลืออยูค่ ิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยเงิน
กูย้ ืมส่ วนเพิ่มของกลุ่มบริ ษทั ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 สาหรับสัญญาเช่าที่เคยจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าเงินทุน กลุ่มบริ ษทั รับรู ้
มูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์และหนี้ สินตามสัญญาเช่ าด้วยมูลค่าตามบัญชี เดิ มก่อนวันที่ นามาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั ิครั้งแรก

ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าที่เปิ ดเผย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หัก : สัญญาเช่าระยะสั้น
บวก : สิ ทธิที่จะขยายระยะเวลาที่ค่อนข้างแน่
หัก: ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชี
หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 จากการนามาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั ิครั้งแรก
หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ประกอบด้วย
หนี้สินตามสัญญาเช่าหมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่าไม่หมุนเวียน

พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
36,266
35,335
(930)
1,550
4,400
(10,444)
(10,663)
26,442
47,211
73,653

29,072
45,508
74,580

18,279
55,374
73,653

18,137
56,443
74,580
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รายการปรับปรุ งสิ นทรั พย์สิทธิ การใช้จากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที่ 16 มาถือปฎิ บัติครั้ งแรก ณ วันที่
1 มกราคม 2563 สรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ที่ดิน
อาคาร
เครื่ องจักร
ยานพาหนะ
รวมสิ นทรัพย์สิทธิการใช้

พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

24,958
1,484
56,133
4,853
87,428

24,958
4,114
56,133
2,617
87,822

6. นโยบำยกำรบัญชีทสี่ ำคัญ
เกณฑ์ ในการจัดทางบการเงินรวม
งบการเงินรวมประกอบด้วย งบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
การรวมธุรกิจ
บริ ษทั บันทึกบัญชีสาหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซ้ือ ยกเว้นในกรณี ที่เป็ นการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
การควบคุม หมายถึง อานาจในการกาหนดนโยบายทางการเงินและการดาเนินงานของกิจการเพื่อให้ได้มาซึ่ งประโยชน์จากกิจกรรม
ของกิจการนั้น ในการพิจารณาอานาจในการควบคุม กิจการต้องนาสิ ทธิ ในการออกเสี ยงที่เป็ นไปได้และสามารถใช้สิทธิ ได้มารวม
ในการพิจารณา วันที่ซ้ือกิจการคือวันที่มีการโอนอานาจในการควบคุมนั้นไปยังผูซ้ ้ือ การกาหนดวันที่ซ้ื อกิจการและการโอนอานาจ
ควบคุมจากฝ่ ายหนึ่งไปอีกฝ่ ายหนึ่งต้องใช้ดุลยพินิจเข้ามาเกี่ยวข้อง
บริ ษทั บันทึ กบัญชีการรวมธุ รกิ จโดยใช้วิธีการซื้ อ สิ่ งตอบแทนที่ โอนให้สาหรับการซื้ อบริ ษทั ย่อยต้องวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมของ
สิ นทรัพย์ที่ผูซ้ ้ื อโอนให้และหนี้ สินที่ ก่อขึ้ นและส่ วนได้เสี ยในส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นที่ ออกโดยบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย รวมถึ งมูลค่า
ยุติธรรมของสิ นทรัพย์ หรื อหนี้ สินที่คาดว่าจะต้องจ่ายชาระ ต้นทุนที่ เกี่ ยวข้องกับการซื้ อจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิ ดขึ้น และวัด
มูลค่าเริ่ มแรกของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ได้มาที่ระบุได้และหนี้ สินที่อาจจะเกิดขึ้นในการรวมธุรกิ จด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ื อ
ในการรวมธุ รกิ จแต่ละครั้ งบริ ษ ัทวัดมูลค่าของส่ วนได้เสี ยที่ ไม่ มีอานาจควบคุ มในผูถ้ ูกซื้ อด้วยมู ลค่ ายุติธรรมหรื อมูลค่าของ
สิ นทรัพย์สุทธิ ที่ระบุได้ของผูถ้ ูกซื้อตามสัดส่วนของหุน้ ที่ถือ
ในกรณี ที่มูลค่าสิ่ งตอบแทนที่โอนให้ และมูลค่าส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมในผูถ้ ูกซื้อ และมูลค่ายุติธรรม ณ วันซื้อธุรกิจของ
ส่วนได้เสี ยในส่วนของผูถ้ ือหุ ้นของผูถ้ ูกซื้ อที่ผซู ้ ้ื อถืออยูก่ ่อนการรวมธุรกิจมากกว่ามูลค่าสุ ทธิ ณ วันที่ซ้ื อของสิ นทรัพย์ที่ได้มาที่
ระบุได้และหนี้ สินที่ รับมา บริ ษทั จะรับรู ้เป็ นค่าความนิ ยม หากมูลค่าสิ่ งตอบแทนที่ โอนให้ และมูลค่าส่ วนได้เสี ยที่ ไม่มีอานาจ
ควบคุมในผูถ้ ูกซื้ อ และมูลค่ายุติธรรม ณ วันซื้ อธุรกิ จของส่ วนได้เสี ยในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นของผูถ้ ูกซื้ อที่ผูซ้ ้ื อถืออยู่ก่อนการรวม
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ธุรกิจน้อยกว่ามูลค่าราคายุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิของบริ ษทั ย่อยเนื่ องจากมีการต่อรองราคาซื้ อ บริ ษทั จะรับรู ้ส่วนต่างโดยตรง
ไปยังกาไรหรื อขาดทุน
เงินลงทุนในบริ ษัทย่ อย
บริ ษทั ย่อยเป็ นกิจการที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเปิ ดรับหรื อมี
สิ ทธิ ในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับกิ จการนั้นและมีความสามารถในการใช้อานาจเหนื อกิ จการนั้นทาให้เกิ ดผล
กระทบต่อจานวนเงินผลตอบแทนของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้รวมอยูใ่ นงบการเงินรวม นับแต่วนั ที่มี
การควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง
ผลขาดทุนในบริ ษทั ย่อยจะถูกปั นส่วนไปยังส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมแม้วา่ การปั นส่ วนดังกล่าวจะทาให้ส่วนได้เสี ยที่ไม่มี
อานาจควบคุมมียอดคงเหลือติดลบก็ตาม
การสูญเสียอานาจควบคุม
เมื่ อมีการสู ญเสี ยอานาจควบคุม บริ ษทั ตัดรายการสิ นทรัพย์และหนี้ สินในบริ ษทั ย่อย ส่ วนได้เสี ยที่ ไม่มีอานาจควบคุมและ
ส่ วนประกอบอื่นในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นที่ เกี่ ยวข้องกับบริ ษทั ย่อยนั้น กาไรหรื อขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการสู ญเสี ยอานาจควบคุมใน
บริ ษทั ย่อยรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน ส่วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อยเดิม หากยังคงเหลืออยูใ่ ห้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่สูญเสี ย
อานาจควบคุม และจัดประเภทเงินลงทุนเป็ นเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยหรื อเป็ นเงินลงทุนเผื่อขาย ขึ้นอยูก่ บั ระดับของอิทธิ พลที่
คงเหลืออยู่
เงิ นลงทุนในบริ ษัทร่ วม
บริ ษทั ร่ วมเป็ นกิจการที่บริ ษทั มีอิทธิ พลอย่างมีนยั สาคัญโดยมีอานาจเข้าไปมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจเกี่ยวกับนโยบายทาง
การเงินและการดาเนิ นงานแต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมนโยบายดังกล่าว
เงินตราต่ างประเทศ
รายการบัญชีที่เป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
สิ นทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นตัวเงินและเป็ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั รา
แลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กาไรหรื อขาดทุนจากการแปลงค่าจะบันทึกในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สิ นทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็ นตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เป็ นเงินตราต่างประเทศและบันทึกตามเกณฑ์ราคาทุนเดิม แปลงค่า
เป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ได้แก่ เงินสดในมือ เงินสดระหว่างทาง เช็คระหว่างทาง และเงินฝากธนาคารทุกประเภท และ
เงินฝากประจาและเงินลงทุนชัว่ คราวที่ มีวนั ครบกาหนดไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มา ยกเว้นเงิ นฝากธนาคารที่ติดภาระค้ า
ประกัน
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สินค้ าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรื อมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ากว่า ราคาทุนของสิ นค้าคานวณโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วง
น้ าหนัก ราคาทุ นประกอบด้วยต้นทุ นในการซื้ อสิ นค้าและค่าใช้จ่ายทางตรงที่ เกี่ ยวข้องกับการซื้ อสิ นค้า เช่ น ค่าอากรขาเข้า
ค่าขนส่ ง หักด้วยส่ วนลดและเงิ นที่ได้รับคืนจากการซื้ อ ราคาทุนของสิ นค้าสาเร็ จรู ปและงานระหว่างทาประกอบด้วยค่าวัตถุดิบ
ค่าแรงทางตรง ค่าใช้จ่ายอื่นทางตรงและค่าใช้จ่ายในการผลิตซึ่งปั นส่วนตามเกณฑ์การดาเนินงานตามปกติ
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็ นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดาเนินธุรกิจปกติหกั ด้วยประมาณการต้นทุนที่จะผลิตให้เสร็ จและ
ต้นทุนที่จาเป็ นต้องจ่ายไปเพื่อให้ขายสิ นค้านั้นได้
อสังหาริมทรัพย์ เพือ่ การลงทุน
บริ ษทั บันทึ กมูลค่าเริ่ มแรกของอสังหาริ มทรั พย์เพื่อการลงทุนในราคาทุนซึ่ งรวมต้นทุนการทารายการ หลังจากนั้น บริ ษทั จะ
บันทึกอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
ค่าเสื่ อมราคาของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนคานวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้ประโยชน์โดยประมาณ 20 ปี
ค่าเสื่ อมราคาของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนจะถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรื อขาดทุน
ไม่มีการคิดค่าเสื่ อมราคาสาหรับที่ดินในส่วนอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
บริ ษทั รับรู ้ผลต่างระหว่างจานวนเงินที่ได้รับสุทธิจากการจาหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ในส่วนของกาไรหรื อขาดทุนใน
งวดที่ตดั รายการอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
ที่ดิน แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมที่ ข้ ึนอยู่กบั ราคาประเมินโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระ โดยจะมีการประเมินทุก ห้าปี สาหรับอาคาร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์ รับรู ้เมื่อเริ่ มแรกตามราคาทุนหักด้วยค่าเสื่ อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
การเพิ่มขึ้นของราคาตามบัญชีที่เป็ นผลมาจากการตีราคาใหม่ของที่ดินจะแสดงเป็ นส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินแสดงอยูใ่ นส่ วน
ของผูถ้ ือหุน้ การลดลงในมูลค่าของที่ดินที่เคยมีการตีราคาเพิ่มจะนาไปหัก ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินได้ไม่เกินจานวนซึ่ งเคย
ตีราคาเพิ่มของที่ดินชนิดเดียวกัน สาหรับส่วนที่เกินกว่านั้นจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายทันทีในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
ในกรณี ที่ราคาตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนซึ่งคานวณจากมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะเกิดในอนาคต
จากการใช้สินทรัพย์อย่างต่อเนื่ อง หรื อจานวนที่จะได้รับจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์หักด้วยต้นทุนจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์น้ นั
แล้วแต่จานวนใดจะสูงกว่า ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
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ค่าเสื่ อมราคาคานวณโดยวิธีเส้นตรง เพื่อลดราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์แต่ละชนิ ด ตามอายุการใช้ประโยชน์โดยประมาณของ
สิ นทรัพย์ดงั ต่อไปนี้
อาคารและส่วนปรับปรุ งสิ่ งปลูกสร้าง
อาคารและส่วนปรับปรุ งสิ่ งปลูกสร้างบนที่ดินเช่า
เครื่ องจักรและอุปกรณ์โรงงาน
ยานพาหนะ
เครื่ องตกแต่ง และเครื่ องใช้สานักงาน

20 ปี
ตามอายุสญ
ั ญาเช่า
5 ปี และ 10 ปี
5 ปี
5 ปี

ไม่มีการคิดค่าเสื่ อมราคาสาหรับที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง
วิธีคิดการค่าเสื่ อมราคา อายุการใช้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ ได้รับการทบทวนทุกสิ้ นรอบปี บัญชีและปรับปรุ ง
ตามความเหมาะสม
สัญญาเช่ า
ณ วันเริ่ มต้นของสัญญาเช่า กลุ่มบริ ษทั จะประเมินว่าสัญญาเป็ นสัญญาเช่าหรื อประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่ โดยสัญญาจะเป็ น
สัญญาเช่าหรื อประกอบด้วยสัญญาเช่า ถ้าสัญญานั้นมีการให้สิทธิ ในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุได้สาหรับช่วงเวลาหนึ่ ง
เพื่อการแลกเปลี่ยนกับสิ่ งตอบแทน
กลุ่มบริ ษทั ประเมินอายุสญ
ั ญาเช่าตามระยะเวลาที่บอกเลิกไม่ได้ที่ระบุในสัญญาเช่าหรื อตามระยะเวลาที่เหลืออยูข่ องสัญญาเช่าที่
มีผลอยู่ โดยรวมระยะเวลาตามสิ ทธิ เลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิ เลือกนั้น
และระยะเวลาตามสิ ทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะไม่ใช้สิทธิเลือกนั้น ทั้งนี้พิจารณา
ถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยี และ/หรื อ การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต่ออายุ
ของสัญญาเช่าดังกล่าว เป็ นต้น
กลุ่มบริ ษัทในฐานะผู้เช่ า
กลุ่มบริ ษทั ใช้วธิ ีการบัญชีเดียวสาหรับการรับรู ้รายการและการวัดมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เว้นแต่สญ
ั ญาเช่าระยะสั้นและสัญญา
เช่าที่สินทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าต่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล (วันที่สินทรัพย์อา้ งอิงพร้อมใช้งาน) กลุ่มบริ ษทั บันทึกสิ นทรัพย์สิทธิ
การใช้ซ่ ึงแสดงสิ ทธิในการใช้สินทรัพย์อา้ งอิงและหนี้สินตามสัญญาเช่าตามการจ่ายชาระตามสัญญาเช่า
(ก)

สิ นทรั พย์ สิทธิ การใช้

สิ นทรัพย์สิทธิการใช้วดั มูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุ งด้วยการวัดมูลค่า
ของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ ประกอบด้วยจานวนเงินของหนี้ สินตามสัญญาเช่าจากการรับรู ้
เริ่ มแรก ต้นทุนทางตรงเริ่ มแรกที่เกิดขึ้น จานวนเงินที่จ่ายชาระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผลหรื อก่อนวันที่สัญญาเช่า
เริ่ มมีผล และหักด้วยสิ่ งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับ
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ราคาทุนของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้รวมถึงประมาณการต้นทุนที่จะเกิดขึ้นสาหรับผูเ้ ช่าในการรื้ อ และขนย้ายสิ นทรัพย์อา้ งอิง การ
บูรณะสถานที่ต้ งั ของสิ นทรัพย์อา้ งอิงหรื อการบูรณะสิ นทรัพย์อา้ งอิงให้อยูใ่ นสภาพตามที่กาหนดไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขของ
สัญญาเช่า
ค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้คานวณจากราคาทุนของสิ นทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญาเช่าหรื ออายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้แต่ละประเภทแล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า ดังนี้
ที่ดิน
อาคาร
เครื่ องจักร
ยานพาหนะ
(ข)

17 ปี
3 ปี
10 ปี และ 20 ปี
5 ปี

หนีส้ ิ นตามสัญญาเช่ า

หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของจานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุสัญญาเช่า จานวนเงินที่ตอ้ งจ่าย
ตามสัญญาเช่าประกอบด้วยค่าเช่าคงที่หกั ด้วยสิ่ งจูงใจตามสัญญาเช่า จานวนเงินที่คาดว่าจะจ่ายภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ
รวมถึงราคาใช้สิทธิของสิ ทธิเลือกซื้อซึ่งมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่กลุ่มบริ ษทั จะใช้สิทธิน้ นั และการจ่ายค่าปรับเพื่อการ
ยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อกาหนดของสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่ากลุ่มบริ ษทั จะใช้สิทธิ ในการยกเลิกสัญญาเช่า กลุ่มบริ ษทั บันทึกค่า
เช่าผันแปรที่ไม่ข้ ึนอยูก่ บั ดัชนีหรื ออัตราเป็ นค่าใช้จ่ายในงวดที่เหตุการณ์หรื อเงื่อนไขซึ่งเกี่ยวข้องกับการจ่ายชาระนั้นได้เกิดขึ้น
กลุ่มบริ ษทั คิดลดมูลค่าปั จจุบนั ของจานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าโดยใช้อตั ราดอกเบี้ยการกูย้ ืมส่ วนเพิ่ม ณ วันที่สัญญาเช่า
มีผล หากอัตราดอกเบี้ยตามนัยของหนี้สินสัญญาเช่านั้นไม่สามารถกาหนดได้ ทั้งนี้อตั ราดอกเบี้ยการกูย้ มื ส่วนเพิม่ อ้างอิงจากอัตรา
ผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลปรับด้วยค่าความเสี่ ยงที่เหมาะสมตามระยะเวลาของสัญญาเช่านั้น หลังจากวันที่สัญญาเช่าเริ่ มมี
ผล มูลค่าตามบัญชีของหนี้ สินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยของหนี้ สินตามสัญญาเช่า และลดลงจากการจ่ายชาระหนี้ สิน
ตามสัญญาเช่า นอกจากนี้ มูลค่าตามบัญชีของหนี้ สินตามสัญญาเช่าจะถูกจัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า การ
เปลี่ยนแปลงการจ่ายชาระตามสัญญาเช่า หรื อการเปลี่ยนแปลงในการประเมินสิ ทธิเลือกซื้อสิ นทรัพย์อา้ งอิง
(ค)

สัญญาเช่ าระยะสั้นและสัญญาเช่ าซึ่ งสิ นทรั พย์ อ้างอิงมีมลู ค่ าตา่

สัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรื อน้อยกว่านับตั้งแต่วนั ที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล หรื อสัญญาเช่าซึ่ งสิ นทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าต่า
จะบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
(ง)

รายการขายและเช่ ากลับคืน

กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่าสิ นทรัพย์สิทธิการใช้ที่เกิดจากการเช่ากลับคืนตามสัดส่วนของมูลค่าตามบัญชีเดิมของสิ นทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับ
สิ ทธิในการใช้สินทรัพย์ที่ยงั คงอยูก่ บั กลุ่มบริ ษทั โดยกลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้เฉพาะจานวนเงินของผลกาไรหรื อขาดทุนที่เกี่ยวข้องกับ
สิ ทธิที่โอนไปยังผูใ้ ห้เช่า
หากมูลค่ายุติธรรมของสิ่ งตอบแทนสาหรับการขายสิ นทรัพย์ต่ากว่ามูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ กลุ่มบริ ษทั จะปรับปรุ งส่ วนต่าง
โดยถือเป็ นการจ่ายล่วงหน้าของการจ่ายชาระตามสัญญาเช่า เพื่อวัดมูลค่าจานวนเงินที่ได้รับจากการขายให้เป็ นมูลค่ายุติธรรม
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กลุ่มบริษัทในฐำนะผู้ให้ เช่ ำ
กรณี สัญญาเช่ าเงินทุน
สัญญาเช่าที่ ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่าถือเป็ นสัญญาเช่าเงินทุน ณ วันที่
สัญญาเช่าเริ่ มมีผล กลุ่มบริ ษทั บันทึกสิ นทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าเงินทุนเป็ นลูกหนี้ ดว้ ยจานวนที่เท่ากับเงินลงทุนสุ ทธิ ตามสัญญา
เช่าหรื อมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ ของจานวนเงินที่จะได้รับตามสัญญาเช่าและมูลค่าคงเหลือที่ไม่ได้รับการประกัน หลังจากนั้นจะรับรู ้
รายได้ทางการเงินตลอดอายุสญ
ั ญาเช่าในรู ปแบบที่สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนรายงวดคงที่ของเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่า
กรณี สัญญาเช่ าดาเนินงาน
สัญญาเช่าที่ ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่าถื อเป็ นสัญญาเช่าดาเนิ นงาน
กลุ่มบริ ษทั บันทึกจานวนเงินที่ได้รับตามสัญญาเช่าดาเนิ นงานเป็ นรายได้ในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุ
ของสัญญาเช่า ต้นทุนทางตรงเริ่ มแรกที่เกิดขึ้นจากการได้มาซึ่ งสัญญาเช่าดาเนิ นงานรวมในมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์อา้ งอิง
และรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายตลอดอายุสญ
ั ญาเช่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกันกับรายได้จากสัญญาเช่า
สินทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยซื้อมาและมีอายุการใช้ประโยชน์ทราบได้แน่นอนวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักด้วยค่าตัด
จาหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
รายจ่ ายภายหลังการรั บรู้ รายการ
รายจ่ายภายหลังการรับรู ้รายการจะรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์เมื่อก่อให้เกิ ดประโยชน์เชิงเศรษฐกิ จในอนาคต โดยรวมเป็ นสิ นทรัพย์ที่
สามารถระบุได้ที่เกี่ ยวข้องนั้น รายจ่ายอื่นรวมถึงค่าความนิ ยมและตราผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นภายในรับรู ้ ในกาไรหรื อขาดทุนเมื่อ
เกิดขึ้น
ค่ าตัดจาหน่ าย
ค่าตัดจาหน่ายคานวณจากราคาทุนของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่าอื่นที่ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือของสิ นทรัพย์
ค่าตัดจาหน่ า ยรั บ รู ้ ในกาไรหรื อขาดทุ น โดยวิธีเ ส้นตรงซึ่ งโดยส่ วนใหญ่จ ะสะท้อนรู ปแบบที่ คาดว่าจะได้รับประโยชน์ เชิ ง
เศรษฐกิจในอนาคตจากสิ นทรัพย์น้ นั ตามระยะเวลาที่ คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนซึ่ งไม่รวมค่าความนิ ยม
โดยเริ่ มตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเมื่อสิ นทรัพย์น้ นั พร้อมที่จะให้ประโยชน์
ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์แสดงได้ดงั นี้
ค่าลิขสิ ทธิ์ซอฟต์แวร์

3 - 10 ปี

บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยไม่ได้คิดค่าตัดจาหน่ายสาหรับสิ นทรัพย์ที่อยูร่ ะหว่างการพัฒนา
วิธีการตัดจาหน่าย ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือได้รับการทบทวนทุกสิ้นรอบปี บัญชีและปรับปรุ งตาม
ความเหมาะสม
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กำรด้ อยค่ ำของสินทรัพย์ ทไี่ ม่ ใช่ สินทรัพย์ ทำงกำรเงิน
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริ ษทั จะทาการประเมินการด้อยค่าของที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้อื่นที่เกี่ ยวข้อง หรื อสิ นทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตนอื่นของกลุ่มบริ ษทั หากมีขอ้ บ่งชี้ วา่ สิ นทรัพย์ดงั กล่าวอาจด้อยค่า
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์มีมูลค่าต่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั
ทั้งนี้ มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่
ราคาใดจะสู งกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ กลุ่มบริ ษทั ประมาณการกระแสเงิ นสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะ
ได้รับจากสิ นทรัพย์และคานวณคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึงการประเมินความเสี่ ยงในสภาพ
ตลาดปั จจุบนั ของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ ยงซึ่งเป็ นลักษณะเฉพาะของสิ นทรัพย์ที่กาลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่า
ยุติธรรมหักต้นทุนในการขาย กลุ่มบริ ษทั ใช้แบบจาลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสิ นทรัพย์ ซึ่งสะท้อนถึงจานวน
เงินที่กิจการสามารถจะได้มาจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจาหน่าย โดยการจาหน่ายนั้น ผูซ้ ้ื อกับผูข้ ายมีความ
รอบรู ้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็ นอิสระในลักษณะของผูท้ ี่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน
กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้รายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกาไรหรื อขาดทุน
หากในการประเมินการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ มีขอ้ บ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ที่รับรู ้ในงวดก่อนได้
หมดไปหรื อลดลง กลุ่มบริ ษทั จะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์น้ นั และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่
รับรู ้ในงวดก่อนก็ตอ่ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้กาหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนภายหลังจากการรับรู ้ผลขาดทุนจากการ
ด้อยค่าครั้งล่าสุ ด โดยมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตาม
บัญชี ที่ควรจะเป็ นหากกิจการไม่เคยรับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ในงวดก่อนๆ กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกกลับรายการผล
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์โดยรับรู ้ไปยังส่วนของกาไรหรื อขาดทุนทันที
เจ้ าหนี้การค้ าและเจ้ าหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงในราคาทุน
ผลประโยชน์ ของพนักงาน
ผลประโยชน์ ระยะสั้นของพนักงาน
บริ ษทั รับรู ้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
บริ ษทั และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริ ษทั จ่ายสมทบให้
เป็ นรายเดื อน สิ นทรัพย์ของกองทุนสารองเลี้ยงชี พได้แยกออกจากสิ นทรัพย์ของบริ ษทั เงิ นที่ บริ ษทั จ่ายสมทบกองทุนสารอง
เลี้ยงชีพบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในปี ที่เกิดรายการ
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โครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงาน
บริ ษทั มีภาระสาหรับเงินชดเชยที่ ตอ้ งจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน และตามโครงการผลตอบแทน
พนักงานอื่นๆ ซึ่งบริ ษทั ถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสาหรับพนักงาน
บริ ษทั คานวณหนี้สินโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานโดยใช้วธิ ีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit
Method) โดยผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระได้ทาการประเมินหนี้สินดังกล่าวอย่างสม่าเสมอ วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้พิจารณาว่า
การบริ การในแต่ละงวดก่อให้เกิดสิ ทธิ ในการได้รับผลประโยชน์เพิ่มขึ้น และวัดมูลค่าแต่ละหน่วยแยกจากกันเพื่อรวมเป็ นภาระ
ผูกพันงวดสุ ดท้าย ต้นทุนบริ การในอดี ตรับรู ้ตามวิธีเส้นตรงตลอดช่วงอายุงานเฉลี่ยจนกว่าผลประโยชน์ที่ปรับเปลี่ยนนั้นจะตก
เป็ นสิ ทธิขาดของพนักงาน กิจการต้องรับรู ้กาไรขาดทุนจากการลดขนาดโครงการลงและการชาระผลประโยชน์ของโครงการเมื่อ
มีการลดขนาดโครงการลงและการชาระผลประโยชน์เกิดขึ้น
ผลกาไรหรื อขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย (Actuarial gains and losses) สาหรับโครงการผลประโยชน์
หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่ นของพนักงานที่ เกิ ดจากการปรับปรุ งและเปลี่ ยนแปลงข้อสมมุติฐานรับรู ้เป็ น
รายการในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่ นในรอบระยะเวลาบัญชี ที่เกิ ดขึ้น หนี้ สินโครงการผลประโยชน์ พนักงานวัดค่าโดย วิธีคิด
ส่ วนลดมูลค่าปั จ จุ บันของประมาณการกระแสเงิ นสดในอนาคตโดยใช้อตั ราส่ วนลดซึ่ งใกล้เคี ยงกับอัตราผลตอบแทนของ
พันธบัตรรัฐบาล
ประมาณการหนี้สิน
กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่ งเป็ นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความ
เป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากลุ่มบริ ษทั จะเสี ยทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และกลุ่มบริ ษทั สามารถ
ประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
เครื่องมือทางการเงิน
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบตั ิต้ งั แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกของสิ นทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และบวกด้วยต้นทุนการทารายการเฉพาะในกรณี ที่
เป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงิ นที่ ไม่ได้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน อย่างไรก็ตาม สาหรับลูกหนี้ การค้าที่ ไม่มี
องค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนยั สาคัญ กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวด้วยราคาของรายการ ตามที่กล่าว
ไว้ในนโยบายการบัญชีเรื่ องการรับรู ้รายได้
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่ าของสิ นทรั พย์ ทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั จัดประเภทสิ นทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่รับรู ้รายการเริ่ มแรก เป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าในภายหลังด้วยราคา
ทุนตัดจาหน่าย สิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และสิ นทรัพย์ทางการ
เงินที่วดั มูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจัดการสิ นทรัพย์
ทางการเงิน และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
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สิ นทรั พย์ ทางการเงินที่วดั มูลค่ าด้ วยราคาทุนตัดจาหน่ าย
กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่าสิ นทรัพย์ทางการเงินด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย เมื่อกลุ่มบริ ษทั ถือครองสิ นทรัพย์ทางการเงินนั้นเพื่อรับกระแส
เงินสดตามสัญญา และเงื่อนไขตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่เป็ นการรับชาระเพียงเงินต้นและ
ดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ระบุไว้เท่านั้น
สิ นทรัพย์ทางการเงินดังกล่าววัดมูลค่าในภายหลังโดยใช้วธิ ีดอกเบี้ยที่แท้จริ งและต้องมีการประเมินการด้อยค่า ทั้งนี้ ผลกาไรและ
ขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการ การเปลี่ยนแปลง หรื อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวจะรับรู ้ในส่วนของกาไรหรื อขาดทุน
สิ นทรั พย์ ทางการเงินที่มกี ารกาหนดให้ วดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรมผ่ านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น (ตราสารทุน)
ณ วันที่รับรู ้รายการวันแรก กลุ่มบริ ษทั สามารถเลือกจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนซึ่ งไม่ได้ถือไว้เพื่อค้า เป็ นตราสารทุนที่
กาหนดให้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น โดยไม่สามารถเปลี่ยนการจัดประเภทในภายหลังได้ ทั้งนี้ การ
จัดประเภทรายการจะพิจารณาเป็ นรายตราสาร
ผลกาไรและขาดทุนที่รับรู ้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นของสิ นทรัพย์ทางการเงินนี้จะไม่สามารถโอนไปรับรู ้ในส่วนของกาไรหรื อ
ขาดทุนได้ในภายหลัง
เงินปั นผลรับจากเงินลงทุนดังกล่าวถือเป็ นรายได้อื่นในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุน เว้นแต่ในกรณี ที่เป็ นการได้รับคืนของต้นทุน
การลงทุนในสิ นทรัพย์ทางการเงินอย่างชัดเจน กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้รายการนั้นในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
นอกจากนี้ เงิ นลงทุ นในตราสารทุ นที่ กาหนดให้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่นไม่มีขอ้ กาหนดให้
ประเมินการด้อยค่า
สิ นทรั พย์ ทางการเงินที่วดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรมผ่ านกาไรหรื อขาดทุน
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดย
รับรู ้การเปลี่ยนแปลงสุทธิของมูลค่ายุติธรรมในส่วนของกาไรหรื อขาดทุน
ทั้งนี้ สิ นทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว หมายรวมถึง ตราสารอนุพนั ธ์ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อค้า เงินลงทุนในตราสาร
ทุนซึ่งกลุ่มบริ ษทั ไม่ได้เลือกจัดประเภทให้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และสิ นทรัพย์ทางการเงินที่มี
กระแสเงินสดที่ไม่ได้รับชาระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ย
เงินปั นผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุนของบริ ษทั จดทะเบียนถือเป็ นรายได้อื่นในส่วนของกาไรหรื อขาดทุน
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่ าของหนีส้ ิ นทางการเงิน
ยกเว้นหนี้ สินตราสารอนุพนั ธ์ กลุ่มบริ ษทั รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกสาหรับหนี้ สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนการทา
รายการ และจัดประเภทหนี้ สินทางการเงินเป็ นหนี้ สินทางการเงินที่วดั มูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย โดยใช้วิธี
ดอกเบี้ยที่แท้จริ ง ทั้งนี้ ผลกาไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการหนี้ สินทางการเงินและการตัดจาหน่ายตามวิธีดอกเบี้ ยที่
แท้จริ งจะรับรู ้ในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุน โดยการคานวณมูลค่าราคาทุนตัดจาหน่ายคานึ งถึงค่าธรรมเนี ยมหรื อต้นทุนที่ถือ
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เป็ นส่ วนหนึ่ งของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ งนั้นด้วย ทั้งนี้ ค่าตัดจาหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ งแสดงเป็ นส่ วนหนึ่ งของต้นทุนทาง
การเงินในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุน
กลุ่มบริ ษทั อาจเลื อกวัดมูลค่าหนี้ สินทางการเงิ นด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อ ขาดทุ น เพื่อเป็ นการขจัดหรื อลดความไม่
สอดคล้องของการรับรู ้รายการอย่างมีนยั สาคัญ (บางครั้งเรี ยกว่าการไม่จบั คู่ทางบัญชี)
การตัดรายการของเครื่ องมือทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื่อสิ ทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสิ นทรัพย์น้ นั ได้สิ้นสุ ดลง หรื อได้มีการ
โอนสิ ทธิ ที่จะได้รับกระแสเงินสดของสิ นทรัพย์น้ นั รวมถึงได้มีการโอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสิ นทรัพย์
นั้น หรื อมีการโอนการควบคุมในสิ นทรัพย์น้ นั แม้วา่ จะไม่มีการโอนหรื อไม่ได้คงไว้ซ่ ึ งความเสี่ ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมด
ของสิ นทรัพย์น้ นั
กลุ่มบริ ษทั ตัดรายการหนี้ สินทางการเงินก็ต่อเมื่อได้มีการปฏิบตั ิตามภาระผูกพันของหนี้ สินนั้นแล้ว มีการยกเลิกภาระผูกพันนั้น
หรื อมีการสิ้นสุดลงของภาระผูกพันนั้น ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนหนี้ สินทางการเงินที่มีอยูใ่ ห้เป็ นหนี้ สินใหม่จากผูใ้ ห้กรู้ ายเดียวกัน
ซึ่ งมีขอ้ กาหนดที่ แตกต่างกันอย่างมาก หรื อมีการแก้ไขข้อกาหนดของหนี้ สินที่ มีอยู่อย่างเป็ นสาระสาคัญ จะถือว่าเป็ นการตัด
รายการหนี้สินเดิมและรับรู ้หนี้สินใหม่ โดยรับรู ้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบัญชีดงั กล่าวในส่วนของกาไรหรื อขาดทุน
การด้ อยค่ าของสิ นทรั พย์ ทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั ใช้วธิ ีการอย่างง่ายในการคานวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสาหรับลูกหนี้ การค้าและสิ นทรัพย์ที่เกิดจาก
สัญญา ดังนั้น ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริ ษทั จึงไม่มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ ยงทางด้านเครดิต แต่จะ
รับรู ้ค่าเผื่อผลขาดทุนจากผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของลูกหนี้ การค้าและสิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา โดย
อ้างอิงจากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุ งด้วยข้อมูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเกี่ยวกับลูกหนี้ น้ นั
และสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ
สิ นทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจาหน่ายออกจากบัญชี เมื่อกิจการคาดว่าจะไม่ได้รับคืนกระแสเงินสดตามสัญญาอีกต่อไป
การหั กกลบของเครื่ องมือทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะนามาหักกลบกัน และแสดงด้วยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะการเงิน ก็ต่อเมื่อกิจการ
มีสิทธิบงั คับใช้ได้ตามกฎหมายอยูแ่ ล้วในการหักกลบจานวนเงินที่รับรู ้ และกิจการมีความตั้งใจที่จะชาระด้วยยอดสุ ทธิ หรื อตั้งใจ
ที่จะรับสิ นทรัพย์และชาระหนี้สินพร้อมกัน
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิ บัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563
ลูกหนี้การค้ า
ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจานวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ กลุ่มบริ ษทั บันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสาหรับผลขาดทุนโดยประมาณ
ที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทัว่ ไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้
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เงินลงทุน
กลุ่มบริ ษทั จัดประเภทเงินลงทุนที่นอกเหนื อจากเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมเป็ น 4 ประเภทคือ 1. เงินลงทุนเพื่อค้า 2.
เงินลงทุนที่ถือไว้จนครบกาหนด 3. เงินลงทุนเผื่อขาย และ 4. เงินลงทุนทัว่ ไป การจัดประเภทขึ้นอยูก่ บั จุดมุ่งหมายขณะลงทุน ฝ่ าย
บริ หารจะเป็ นผูก้ าหนดการจัดประเภทที่เหมาะสมสาหรับเงินลงทุน ณ เวลาลงทุนและทบทวนการจัดประเภทเป็ นระยะ
(1) เงินลงทุนเพื่อค้า คือ เงินลงทุนเพื่อจุดมุ่งหมายหลักในการหากาไรจากการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วงเวลาสั้น และแสดงรวม
ไว้ในสิ นทรัพย์หมุนเวียน
(2) เงินลงทุนที่ถือไว้จนครบกาหนด คือ เงินลงทุนที่มีกาหนดเวลาและผูบ้ ริ หารตั้งใจแน่วแน่และมีความสามารถถือไว้จนครบ
กาหนดได้แสดงรวมไว้ในสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน เว้นแต่จะครบกาหนดภายใน 12 เดือนนับแต่วนั สิ้ นรอบระยะเวลารายงานก็จะ
แสดงไว้ในสิ นทรัพย์หมุนเวียน
(3) เงิ นลงทุนเผื่อขาย คือ เงิ นลงทุนที่ จะถือไว้โดยไม่ระบุช่วงเวลาและอาจขายเพื่อเสริ มสภาพคล่องหรื อเมื่ออัตราดอกเบี้ ย
เปลี่ยนแปลง ได้แสดงรวมไว้ในสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน เว้นแต่กรณี ที่ฝ่ายบริ หารแสดงเจตจานงที่จะถือไว้ในช่วงเวลาน้อยกว่า 12
เดือนนับแต่วนั สิ้ นรอบระยะเวลารายงาน ก็จะแสดงรวมไว้ในสิ นทรัพย์หมุนเวียน หรื อเว้นแต่กรณี ที่ฝ่ายบริ หารมีความจาเป็ นที่
ต้องขายเพื่อเพิ่มเงินทุนดาเนินงาน จึงจะแสดงรวมไว้ในสิ นทรัพย์หมุนเวียน
(4) เงินลงทุนทัว่ ไป คือ เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ
เงิ นลงทุนทั้ง 4 ประเภทรับรู ้มูลค่าเริ่ มแรกด้วยราคาทุน ซึ่ งหมายถึงมูลค่ายุติธรรมของสิ่ งตอบแทนที่ ให้ไปเพื่อให้ได้มาซึ่ งเงิ น
ลงทุนนั้นรวมทั้งค่าใช้จ่ายในการทารายการ
เงินลงทุนเพื่อค้าและเงินลงทุนเผื่อขายวัดมูลค่าในเวลาต่อมาด้วยมูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนวัดตามราคาเสนอซื้ อ
ที่อา้ งอิงจากตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ณ วันทาการสุ ดท้ายของวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน โดยอ้างอิงราคาเสนอซื้ อ
ล่าสุ ดจากตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย รายการกาไรและขาดทุนที่ ยงั ไม่เกิ ดขึ้นจริ งของเงิ นลงทุนเพื่อค้ารับรู ้ในงบกาไร
ขาดทุน รายการกาไรและขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งของเงินลงทุนเผื่อขายรับรู ้ในส่วนของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
เงินลงทุนที่จะถือไว้จนครบกาหนดวัดมูลค่าภายหลังการได้มาด้วยวิธีราคาทุนตัดจาหน่ายตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง หักด้วยค่า
เผื่อการด้อยค่า
เงินลงทุนทัว่ ไป แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า
บริ ษทั จะทดสอบค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนเมื่อมีขอ้ บ่งชี้วา่ เงินลงทุนนั้นอาจมีค่าเผื่อการด้อยค่าเกิดขึ้น หากราคาตามบัญชี
ของเงินลงทุนสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน บริ ษทั จะบันทึกรายการขาดทุนจากค่าเผื่อการด้อยค่ารวมไว้ในงบกาไรขาดทุน
ในการจาหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจาหน่ายเมื่อเปรี ยบเทียบกับราคาตาม
บัญชีของเงินลงทุนนั้นจะบันทึกรวมอยูใ่ นกาไรหรื อขาดทุน กรณี ที่จาหน่ายเงินลงทุนที่ถือไว้ในตราสารหนี้ หรื อตราสารทุนชนิ ด
เดียวกันออกไปบางส่ วน ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนที่จาหน่ายจะกาหนดโดยใช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนักด้วยราคาตามบัญชีจาก
จานวนทั้งหมดที่ถือไว้
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การวัดมูลค่ ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์หรื อเป็ นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้ สินให้ผูอ้ ื่นโดยรายการ
ดังกล่าวเป็ นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ ้ื อและผูข้ าย (ผูร้ ่ วมในตลาด) ณ วันที่วดั มูลค่า กลุ่มบริ ษทั ใช้ราคาเสนอซื้ อ
ขายในตลาดที่ มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินซึ่ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ เกี่ ยวข้อง
กาหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มีตลาดที่ มีสภาพคล่องสาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินที่ มีลกั ษณะ
เดียวกันหรื อไม่สามารถหาราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริ ษทั จะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิ คการ
ประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินที่จะ
วัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
ลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วดั มูลค่าและเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินในงบการเงินแบ่งออกเป็ นสามระดับ
ตามประเภทของข้อมูลที่นามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3

ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซื้อขายของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
ใช้ขอ้ มูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สิน ไม่วา่ จะเป็ นข้อมูลทางตรงหรื อทางอ้อม
ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริ ษทั จะประเมินความจาเป็ นในการโอนรายการระหว่างลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสาหรับ
สิ นทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจา
รายได้
รายได้ที่รับรู ้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และแสดงสุทธิจากส่ วนลดการค้า
การขายสิ นค้ าและให้ บริ การ
รายได้จะรับรู ้เมื่อบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ปฏิ บตั ิตามข้อผูกพันในการโอนสิ นค้าหรื อบริ การแก่ลูกค้าแล้ว โดยต้องปั นส่ วนรายได้ที่
ได้รับจากสัญญาที่ทากับลูกค้าให้กบั แต่ละภาระที่ตอ้ งปฏิบตั ิ ซึ่งอ้างอิงกับราคาขายแบบเอกเทศ
รายได้จากการขายสิ นค้า รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนเมื่อได้โอนอานาจการควบคุมในสิ นค้าให้กบั ผูซ้ ้ื อแล้ว กล่าวคือผูซ้ ้ื อสามารถสั่งการ
การใช้และได้รับประโยชน์ที่เหลืออยูเ่ กื อบทั้งหมดจากสิ นค้า และบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีสิทธิ ที่จะได้รับชาระเงินสาหรับสิ นค้านั้น
ทั้งนี้ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะไม่รับรู ้รายได้ถา้ ฝ่ ายบริ หารยังมีการควบคุมหรื อบริ หารสิ นค้าที่ขายไปแล้วนั้นหรื อมีความไม่แน่นอนที่มี
นัยสาคัญในการได้รับประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จจากการขายสิ นค้านั้นไม่อาจวัดมูลค่าของจานวนรายได้และต้นทุนที่ เกิ ดขึ้ นได้อย่าง
น่าเชื่อถือ หรื อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่จะต้องรับคืนสิ นค้า
ดอกเบีย้ รั บ
ดอกเบี้ยรับบันทึกในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จตามเกณฑ์คงค้าง
รายได้ อื่น
รายได้อื่นจะรับรู ้ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จตามเกณฑ์คงค้าง
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เงินปั นผลรั บ
เงินปั นผลรับถือเป็ นรายได้เมื่อบริ ษทั มีสิทธิในการรับเงินปั นผล
ต้ นทุนทางการเงิน
ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายในทานองเดียวกันบันทึกในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จในงวดที่ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ้น ยกเว้นในกรณี ที่มี
การบันทึ กเป็ นต้นทุนส่ วนหนึ่ งของสิ นทรัพย์ อันเป็ นผลมาจากการใช้เวลายาวนานในการจัดหาก่อสร้าง หรื อการผลิตสิ นทรัพย์
ดังกล่าวก่ อนที่ จะนามาใช้เองหรื อเพื่อขาย ดอกเบี้ ยซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของค่างวดตามสัญญาเช่ าการเงิ นบันทึ กในงบกาไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็ จ โดยใช้วธิ ีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนั ตามจานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้แก่หน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคานวณจากกาไร
ทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์และหนี้ สิน ณ
วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อตั ราภาษีที่มีผลบังคับใช้อยู่ หรื อ ที่คาดได้
ค่อนข้างแน่วา่ จะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน และคาดว่าอัตราภาษีดงั กล่าวจะนาไปใช้เมื่อสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้
รอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์ หรื อหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีได้มีการจ่ายชาระ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยรับรู ้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวที่ตอ้ งเสี ยภาษีทุกรายการ แต่รับรู ้สินทรัพย์ภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชีสาหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ในจานวนเท่าที่มีความเป็ นไป
ได้ค่อนข้างแน่ที่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะมีกาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หักภาษี
และผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้น้ นั
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้ นรอบระยะเวลารายงานและจะทาการ
ปรับลดมูลค่าตามบัญชีดงั กล่าว หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ บริ ษทั จะไม่มีกาไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาสิ นทรัพย์ภาษีเงิน
ได้รอการตัดบัญชีท้ งั หมดหรื อบางส่วนมาใช้ประโยชน์
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะบันทึ กหนี้ สินภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี โดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นหากภาษี ที่เกิ ดขึ้ นเกี่ ยวข้องกับ
รายการที่ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่วนของผูถ้ ือหุน้
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมื่อบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีสิทธิ
ตามกฎหมายที่จะนาสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั มาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และทั้งสิ นทรัพย์ภาษีเงิน
ได้รอการตัดบัญชี และหนี้ สินภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี เกี่ ยวข้องกับภาษี เงิ นได้ที่ประเมิ นโดยหน่ วยงานจัดเก็บภาษี หน่ วยงาน
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เดี ยวกัน โดยการเรี ยกเก็บเป็ นหน่ วยภาษีเดี ยวกัน หรื อหน่วยภาษีต่างกันซึ่ งตั้งใจจะจ่ายหนี้ สินและสิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้ของงวด
ปั จจุบนั ด้วยยอดสุทธิ
กาไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้น
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ คานวณโดยการหารกาไร (ขาดทุน) สาหรับปี ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่ดว้ ยจานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ย
ถ่วงน้ าหนักที่ออกอยูใ่ นระหว่างปี
7. กำรใช้ ดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบัญชีทสี่ ำคัญ
ในการจัดทางบการเงิ นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจ และการประมาณการในเรื่ องที่ มี
ความไม่แน่ นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ ส่ งผลกระทบต่อจานวนเงิ นที่ แสดงในงบการเงิ นและต่อ
ข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริ งจึงอาจแตกต่างไปจากจานวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและ
การประมาณการทางบัญชีที่สาคัญได้แก่
รำยได้ จำกสัญญำทีท่ ำกับลูกค้ ำ
การระบุภาระที่ต้องปฏิ บัติ
ในการระบุภาระที่ ตอ้ งปฏิ บตั ิในการส่ งมอบสิ นค้าหรื อบริ การให้กบั ลูกค้า ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมิ น
เงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาที่ทากับลูกค้าเพื่อพิจารณาว่าสิ นค้าหรื อบริ การแต่ละรายการถือเป็ นภาระที่แยกจากกันหรื อไม่
กล่าวคือ กิจการจะบันทึกสิ นค้าหรื อบริ การแต่ละรายการแยกจากกัน ก็ต่อเมื่อสิ นค้าหรื อบริ การดังกล่าวสามารถระบุได้วา่ แยกจาก
สิ นค้าหรื อบริ การอื่นในสัญญา และลูกค้าได้รับประโยชน์จากสิ นค้าหรื อบริ การนั้น
การกาหนดจังหวะเวลาของการรั บรู้ รายได้
ในการกาหนดจังหวะเวลาของการรับรู ้รายได้ ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาที่ทา
กับลูกค้าเพื่อพิจารณาว่าภาระที่ตอ้ งปฏิบตั ิน้ นั เสร็ จสิ้ นตลอดช่วงเวลาหนึ่ งหรื อเสร็ จสิ้ น ณ เวลาใดเวลาหนึ่ ง ทั้งนี้ กิ จการจะรับรู ้รายได้
ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง เมื่อเป็ นไปตามเงื่อนไขข้อใด ข้อหนึ่งต่อไปนี้
-

ลูกค้าได้รับและใช้ประโยชน์จากผลของการปฏิบตั ิงานของกิจการในขณะที่กิจการปฏิบตั ิงาน
การปฏิบตั ิงานของกิจการก่อให้เกิดสิ นทรัพย์ที่ลูกค้าควบคุมในขณะที่สร้างสิ นทรัพย์ดงั กล่าว หรื อ
การปฏิบตั ิงานของกิจการไม่ก่อให้เกิดสิ นทรัพย์ที่กิจการสามารถนาไปใช้ประโยชน์อื่นได้ และกิจการมีสิทธิ ในการรับชาระ
สาหรับการปฏิบตั ิงานที่เสร็ จสิ้นถึงปั จจุบนั

ในกรณี ที่ไม่เข้าเงื่อนไขข้างต้น กิจการจะรับรู ้รายได้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่าภาระที่ตอ้ ง
ปฏิบตั ิน้ นั ได้เสร็ จสิ้นลงเมื่อใด
การรั บรู้ และการตัดรายการสิ นทรั พย์ และหนีส้ ิ น
ในการพิจารณาการรับรู ้หรื อการตัดบัญชีสินทรัพย์และหนี้ สิน ฝ่ ายบริ หารต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่ากลุ่มบริ ษทั ได้โอน
หรื อรับโอนความเสี่ ยงและผลประโยชน์ในสิ นทรัพย์และหนี้ สินดังกล่าวแล้วหรื อไม่ โดยใช้ดุลยพินิจบนพื้นฐานของข้อมูลที่ ดี
ที่สุดที่รับรู ้ได้ในสภาวะปั จจุบนั
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สัญญาเช่ า
การกาหนดอายุสัญญาเช่ าที่มสี ิ ทธิ การเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่ าหรื อยกเลิกสัญญาเช่ า - กลุ่มบริ ษัทในฐานะผู้เช่ า
ในการกาหนดอายุสัญญาเช่า ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่ากลุ่มบริ ษทั มีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผล
หรื อไม่ที่จะใช้สิทธิ เลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรื อยกเลิกสัญญาเช่า โดยคานึ งถึงข้อเท็จจริ งและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมดที่ ทาให้เกิ ดสิ่ งจู งใจในทางเศรษฐกิ จสาหรับกลุ่มบริ ษทั ในการใช้สิทธิ เลื อกนั้น ภายหลังจากวันที่ สัญญาเช่ ามีผล กลุ่ม
บริ ษทั จะประเมินอายุสัญญาเช่าใหม่หากมีเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที่มีนัยสาคัญซึ่ งอยู่ภายใต้การควบคุมและส่ งผลต่อความ
แน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิเลือก
การจัดประเภทของสัญญาเช่ า – กลุ่มบริ ษัทในฐานะผู้ให้ เช่ า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงานหรื อสัญญาเช่าเงินทุน ฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมิน
เงื่ อนไขและรายละเอี ยดของสัญญาเพื่อ พิจารณาว่ากลุ่ม บริ ษ ัทได้โ อนความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของใน
สิ นทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรื อไม่
ค่ าเผือ่ ผลขาดทุนด้ านเครดิตทีค่ าดว่ าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้ าและสินทรัพย์ ทเี่ กิดจากสัญญา
ในการประมาณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิ ตที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้นของลูกหนี้ การค้าและสิ นทรั พย์ที่เกิ ดจากสัญญา ฝ่ ายบริ หาร
จาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคานึงถึงประสบการณ์
การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่คาดการณ์ไว้ของกลุ่มลูกค้าที่มีความเสี่ ยงด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกัน
เป็ นต้น ทั้งนี้ ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจของกลุ่มบริ ษทั อาจไม่ได้บ่ง
บอกถึงการผิดสัญญาของลูกค้าที่เกิดขึ้นจริ งในอนาคต
มูลค่ ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินที่รับรู ้ในงบแสดงฐานะการเงิน ที่ไม่มีการซื้ อขายในตลาดและไม่สามารถ
หาราคาได้ในตลาดซื้อขายคล่อง ฝ่ ายบริ หารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินดังกล่าว โดย
ใช้เทคนิคและแบบจาลองการประเมินมูลค่า ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในแบบจาลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยูใ่ นตลาด โดย
คานึงถึงความเสี่ ยงทางด้านเครดิต สภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเครื่ องมือทางการเงินใน
ระยะยาว ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในการคานวณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมที่แสดง
อยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิ ดเผยลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ค่ าเสื่อมราคาของทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ สิทธิการใช้ และค่ าตัดจาหน่ ายของสินทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
ในการคานวณค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ตลอดจนสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ และค่าตัดจาหน่ายของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ฝ่ าย
บริ หารจาเป็ นต้องทาการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งาน (ถ้ามี) และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
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นอกจากนี้ ฝ่ ายบริ หารจะต้องพิจารณาการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนหากมี
ข้อบ่งชี้ และบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั
ข้อบ่งชี้ดงั กล่าวรวมถึงการลดลงอย่างมีนยั สาคัญของมูลค่าตลาดหรื อมูลค่าที่ได้รับจากการใช้ประโยชน์ในอนาคตของสิ นทรัพย์ การ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญของกลยุทธ์ทางธุรกิจของกิจการที่มีผลกระทบต่อการใช้สินทรัพย์น้ นั ในอนาคต แนวโน้มในทางลบของ
ภาวะอุตสาหกรรมและสภาพเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องการสู ญเสี ยส่ วนแบ่งตลาดที่สาคัญของกิจการ รวมถึง กฎระเบียบข้อบังคับที่สาคัญ
หรื อคาตัดสิ นของศาลที่มีผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ เป็ นต้น
การทดสอบการด้อยค่าของที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลย
พินิจในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสิ นทรัพย์หรื อหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการ
เลือกอัตราคิดลดที่ เหมาะสมในการคานวณมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงิ นสดนั้น ๆ ทั้งนี้ กระแสเงินสดประมาณการบนพื้นฐานของ
ข้อมูลการดาเนิ นงานที่ มีอยู่ ณ ปั จจุบนั ซึ่ งฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่ เกี่ ยวข้องกับข้อสมมติฐานเกี่ ยวกับสภาวะตลาดใน
อนาคต รวมถึงรายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่ งเกี่ยวเนื่ องกับสิ นทรัพย์หรื อหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดนั้น โดยประมาณการ
กระแสเงิ นสดดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่ องจาก ภาวะการแข่งขัน แนวโน้ม การเปลี่ยนแปลงของรายได้ โครงสร้างต้นทุน การ
เปลี่ยนแปลงของอัตราคิดลด ภาวะอุตสาหกรรมและภาวะตลาดที่เกี่ยวข้อง
สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีซ่ ึงคานวณขึ้นจากผลแตกต่างชัว่ คราว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานระหว่าง
ฐานภาษีของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินกับราคาตามบัญชี ของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินนั้น เมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากลุ่ม
บริ ษทั จะมีกาไรทางภาษีจากการดาเนินงานในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้น้ นั ในการนี้ ฝ่ายบริ หาร
จาเป็ นต้องประมาณการว่าบริ ษทั ฯควรรับรู ้จานวนสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็ นจานวนเท่าใดโดยพิจารณาถึงกาไรทาง
ภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
หนี้ สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ซึ่ งต้องอาศัยข้อ
สมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการ เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะและปั จจัยที่เกี่ยวข้องในเชิง
ประชากรศาสตร์ เป็ นต้น ในการกาหนดอัตราคิดลดฝ่ ายบริ หารได้พิจารณาถึงอัตราดอกเบี้ยที่สะท้อนถึงสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ
ในปั จจุบนั ส่วนอัตรามรณะใช้ขอ้ มูลตารางอัตรามรณะที่เปิ ดเผยทัว่ ไปในประเทศ อย่างไรก็ตามผลประโยชน์หลังการเลิกจ้างงาน
ที่เกิดขึ้นจริ งนั้นอาจแตกต่างไปจากที่ประมาณไว้
8. รำยกำรบัญชีกบั บุคคลหรื อกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
สิ นทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ต้นทุน และค่าใช้จ่าย ส่วนหนึ่งของบริ ษทั เกิดจากรายการบัญชีกบั บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน บุคคล
หรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมของบริ ษทั หรื อสามารถควบคุมบริ ษทั ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม หรื อมีอิทธิพลอย่างเป็ นสาระสาคัญในการตัดสิ นใจด้านการเงินหรื อการดาเนินงานของบริ ษทั
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บริษทั เอเซีย เมทัล จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่ อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
ลักษณะของความสัมพันธ์กบั บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็ นดังนี้
ชื่อบริ ษทั
บริ ษทั เอส ที ซี สตีล จากัด
บริ ษทั แกรนด์ เอเซีย สตีล โพรเซสซิ่ง
เซ็นเตอร์ จากัด
บริ ษทั สางสิ นค้าผ่านแดนเวียงจันทน์ จากัด

ประเภทธุรกิจ
ผลิตและรับจ้างผลิตเหล็กแปรรู ป
ผลิตและจาหน่ายเหล็กแปรรู ป

ลักษณะความสัมพันธ์
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย

ให้บริ การระบบคลังสิ นค้าปลอดภาษีที่ด่านชายแดนสาธารณรัฐ บริ ษทั ร่ วม(ตัดจาหน่ายออกจากบัญชี
ประชาธิปไตยประชาชนลาว
แล้วในไตรมาส 2 ปี 2562)
บริ ษทั ไพร์ ม สตีล มิลล์ จากัด
ผลิตและจาหน่ายเหล็กรี ดร้อนหน้าแคบ
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ทวีโชค พาณิ ช จากัด
นาเข้า ส่ งออก เหล็กเส้น เหล็กแผ่น เหล็กม้วน
ถือหุน้ โดยญาติสนิทของกรรมการ
เหล็กรู ปพรรณ และเหล็กทุกชนิด
บริ ษทั จี สตีล จากัด (มหาชน)
ผลิตและจาหน่ายเหล็กแผ่นรี ดร้อนชนิดม้วน
กรรมการร่ วมกัน
บริ ษทั เพิม่ สิ น สตีลเวิคส์ จากัด (มหาชน)
แปรรู ปและจาหน่าย เหล็กรี ดร้อนและรี ดเย็น เหล็กกล้า
ถือหุน้ โดยญาติสนิทของกรรมการ
แรงดึงสู งชุบสังกะสี เหล็กเคลือบเคมีดว้ ยไฟฟ้า เหล็กโคร่ งคร่ าว
เพดานและผนัง แผ่นหลังคา และผนังเหล็กเคลือบสี
บริ ษทั พีเอส สตีล โปรเซสซิ่ง เซ็นเตอร์ จากัด จาหน่ายเหล็กแผ่นรี ดเย็น
ถือหุน้ โดยญาติสนิทของกรรมการ
บริ ษทั เพิม่ ชัย พาณิ ชย์ จากัด
จาหน่ายเหล็ก
ถือหุน้ โดยญาติสนิทของกรรมการ
บริ ษทั สตีลเซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด
ผลิตและจาหน่ายเหล็กแผ่นชั้นสอง และเหล็กแผ่นวิลาส
ถือหุน้ โดยญาติสนิทของกรรมการ
บริ ษทั จี เจ สตีล จากัด (มหาชน)
ผลิตและจาหน่ายเหล็กแผ่นรี ดร้อนชนิดม้วน
ถือหุน้ โดยกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั วิน วิน โฮลดิง้ จากัด
นาเข้าและจาหน่ายเหล็ก
ถือหุน้ โดยญาติสนิทของกรรมการ
บริ ษทั อิน – เทค สตีล จากัด
ผลิตท่อเหล็ก
กรรมการร่ วมกันกับบริ ษทั ย่อยของ
บริ ษทั
นางเพ็ญจันทร์ ยงวงศ์ไพบูลย์
ผูถ้ ือหุน้ และกรรมการบริ ษทั
(ลาออกจากกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่
25 พฤศจิกายน 2562)
นางสาวชนัญญา ยงวงศ์ไพบูลย์
ผูถ้ ือหุน้ และกรรมการบริ ษทั
นางสาวพีรดา ยงวงศ์ไพบูลย์
ผูถ้ ือหุน้ และญาติสนิทของกรรมการ
นายสมศักดิ์ วงศ์ศิริทรัพย์
ผูถ้ ือหุน้ และกรรมการบริ ษทั ย่อย
นายวินท์ สุ ธีรชัย
ผูถ้ ือหุน้ และกรรมการบริ ษทั ย่อย
บุคคลที่เกี่ยวข้องอื่น
พนักงานบริ ษทั

นโยบายการกาหนดราคาสาหรับแต่ละรายการอธิบายได้ดงั ต่อไปนี้
รายการ
รายได้จากการขาย
รายได้อื่น
ซื้ อสิ นค้า วัตถุดิบ และบริ การ
ค่าใช้จ่ายอื่น
ค่าเช่า
ดอกเบี้ยจ่าย

นโยบายการคิดราคา
ราคาทุนบวกส่ วนเพิ่มและราคาใกล้เคียงกับราคาที่คิดแก่บคุ คลภายนอก
ราคาตามสัญญา และราคาที่ตกลงร่ วมกัน
ราคาทุน ราคาทุนบวกส่วนเพิ่ม ราคาตามสัญญาและราคาใกล้เคียงกับราคาที่ซ้ือ
จากบุคคลภายนอก
ราคาทุน
ราคาตามสัญญา
อัตราร้อยละ 7 ต่อปี และไม่คิดดอกเบี้ย
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บริษทั เอเซีย เมทัล จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่ อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
รายได้และค่าใช้จ่ายที่มีสาระสาคัญที่เกิดขึ้นระหว่างบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
และ 2562 มีดงั นี้
พันบาท
งบการเงินรวม
2563
2562
รำยได้ จำกกำรขำย
บริ ษทั แกรนด์ เอเซีย สตีล โพรเซสซิ่ง เซ็นเตอร์ จากัด
บริ ษทั ไพร์ม สตีล มิลล์ จากัด
บริ ษทั วิน วิน โฮลดิ้ง จากัด
บริ ษทั อิน – เทค สตีล จากัด
รวม
รำยได้ อื่น
บริ ษทั เอส ที ซี สตีล จากัด
บริ ษทั แกรนด์ เอเซีย สตีล โพรเซสซิ่ง เซ็นเตอร์ จากัด
รวม
ซื้อสินค้ ำ วัตถุดบิ และบริกำร
บริ ษทั เอส ที ซี สตีล จากัด
บริ ษทั แกรนด์ เอเซีย สตีล โพรเซสซิ่ง
เซ็นเตอร์ จากัด
บริ ษทั ไพร์ม สตีล มิลล์ จากัด
บริ ษทั ทวีโชค พาณิ ช จากัด
บริ ษทั จี เจ สตีล จากัด (มหาชน)
บริ ษทั จี สตีล จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เพิ่มสิ น สตีลเวิคส์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั พีเอส สตีล โปรเซสซิ่ง เซ็นเตอร์ จากัด
รวม
ค่ ำใช้ จ่ำยอื่น
บริ ษทั ไพร์ม สตีล มิลล์ จากัด
บริ ษทั แกรนด์ เอเซีย สตีล โพรเซสซิ่ง เซ็นเตอร์ จากัด
รวม
ค่ ำเช่ ำ
บริ ษทั เอส ที ซี สตีล จากัด
ดอกเบีย้ จ่ ำย
นางเพ็ญจันทร์ ยงวงศ์ไพบูลย์

823,355
823,355

696,008
10,070
484
706,562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
346,539
823,355
1,169,894

455,085
696,008
1,151,093

-

-

120
10,682
10,802

120
12,855
12,975

-

-

11,599

8,549

1,340,642
27,987
2,008
239,438
13,212
1,623,287

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

7,300
1,340,642
27,392
2,008
239,438
5,355
1,633,734

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

187
187

-

187
17
204

-

-

-

-

1,006

-

31
31
600
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บริษทั เอเซีย เมทัล จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่ อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารที่สาคัญ สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงั นี้
พันบาท
งบการเงินรวม
2563
ค่ ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรทีส่ ำคัญ
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

12,005
700
12,705

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

2562
19,066
726
19,792

8,436
492
8,928

12,734
353
13,087

ยอดคงเหลือที่มีสาระสาคัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงั นี้
พันบาท
งบการเงินรวม
2563
2562
ลูกหนีก้ ำรค้ ำและลูกหนีอ้ ื่น
ลูกหนีก้ ำรค้ ำ
บริ ษทั ไพร์ม สตีล มิลล์ จากัด
บริ ษทั แกรนด์ เอเซีย สตีล โพรเซสซิ่ง
เซ็นเตอร์ จากัด
บริ ษทั วิน วิน โฮลดิ้ง จากัด
บริ ษทั อิน – เทค สตีล จากัด
รวม
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
( 2562 : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ )
สุทธิ
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสั้นและดอกเบีย้ ค้ ำงรับ
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสั้น
บุคคลที่เกี่ยวข้องอื่น (ไม่คิดดอกเบี้ย)
ดอกเบีย้ ค้ ำงรับ
บริ ษทั เอส ที ซี สตีล จากัด
(ดอกเบี้ยร้อยละ 4.92 ต่อปี )
รวม
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
( 2562 : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ )
สุทธิ

540,529

217,740

540,529

217,740
331,681
549,421

540,529

497
5
218,242

320,634
861,163

540,529

(61)
218,181

861,163

(61)
549,360

1,881

1,963

1,841

1,863

1,963

21,000
22,841

22,000
23,863

1,963

(593)
22,248

-

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

1,881

-

1,881

23,863
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บริษทั เอเซีย เมทัล จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่ อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
พันบาท
งบการเงินรวม
2563
2562
เงินจ่ ำยล่ วงหน้ ำค่ ำสินค้ ำ
บริ ษทั ไพร์ม สตีล มิลล์ จากัด
สินทรัพย์ สิทธิกำรใช้
บริ ษทั เอส ที ซี สตีล จากัด
เจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำและเจ้ ำหนีอ้ ื่น
เจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำ
บริ ษทั เพิ่มสิ น สตีลเวิคส์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั แกรนด์ เอเซีย สตีล โพรเซสซิ่ง
เซ็นเตอร์ จากัด
บริ ษทั ไพร์ม สตีล มิลล์ จากัด
บริ ษทั ทวีโชค พาณิ ช จากัด
บริ ษทั เอส ที ซี สตีล จากัด
เจ้ ำหนีอ้ ื่น
บริ ษทั เอส ที ซี สตีล จากัด
บริ ษทั แกรนด์ เอเซีย สตีล โพรเซสซิ่ง
เซ็นเตอร์ จากัด
บริ ษทั ไพร์ม สตีล มิลล์ จากัด
บริ ษทั อิน – เทค สตีล จากัด
นายชูศกั ดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์
นางสาวชนัญญา ยงวงศ์ไพบูลย์
นางสาวพีรดา ยงวงศ์ไพบูลย์
รวม
หนีส้ ินตำมสัญญำเช่ ำ
บริ ษทั เอส ที ซี สตีล จากัด

45,821
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

8,314

45,821

-

4,171

2,076

-

-

8,314
-

-

-

-

1,637

-

365

1,150
179
144

-

-

328

915

-

-

45
168

1,150
179

168
-

650
61

61

10
335
2,324

217
4,617
-

-

-

-

-

-

-

-

10
335
2,733

217
2,821
2,111

-

เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีรายการเคลื่อนไหวที่เป็ นสาระสาคัญในระหว่างปี ดังนี้

2562
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสั้น
บุคคลที่เกี่ยวข้องอื่น

1,963

พันบาท
งบการเงินรวม
เพิม่ ขึ้น
ลดลง
214

2563
(296)

1,881
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บริษทั เอเซีย เมทัล จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่ อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563

2561
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสั้น
บุคคลที่เกี่ยวข้องอื่น

1,658

2562
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสั้น
บุคคลที่เกี่ยวข้องอื่น
ดอกเบีย้ ค้ ำงรับ
บริ ษทั เอส ที ซี สตีล จากัด
รวม

808

22,000
23,863

(503)

1,963

2563

214

(236)

1,841

214

(1,000)
(1,236)

21,000
22,841

-

พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น
ลดลง

1,658
23,000
24,658

2562

พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น
ลดลง

1,863

2561
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสั้น
บุคคลที่เกี่ยวข้องอื่น
ดอกเบีย้ ค้ ำงรับ
บริ ษทั เอส ที ซี สตีล จากัด
รวม

พันบาท
งบการเงินรวม
เพิ่มขึ้น
ลดลง

2562

708

(503)

1,863

708

(1,000)
(1,503)

22,000
23,863

-

เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน มีรายการเคลื่อนไหวที่เป็ นสาระสาคัญในระหว่างปี ดังนี้

2561
เงินกู้ยืมระยะสั้น
นางเพ็ญจันทร์ ยงวงศ์ไพบูลย์
(ดอกเบี้ยร้อยละ 7 ต่อปี )

25,000

พันบาท
งบการเงินรวม
เพิ่มขึ้น
ลดลง

10,000

(35,000)

2562

-
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บริษทั เอเซีย เมทัล จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่ อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
9. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด
พันบาท
งบการเงินรวม
2563
เงินสด
เงินฝากสถาบันการเงิน-ประเภทกระแสรายวัน
เงินฝากสถาบันการเงิน-ประเภทออมทรัพย์
รวม

260
90,730
101,423
192,413

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
180
240
89,611
61,540
46,731
33,247
136,522
95,027

2562
320
61,590
43,381
105,291

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีเงินฝากออมทรัพย์ ซึ่ งมีอตั ราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.05 ถึง 0.13
ต่อปี และร้อยละ 0.15 ถึง 0.38 ต่อปี ตามลาดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ: ร้อยละ 0.05 ถึง 0.13 ต่อปี และร้อยละ 0.15 ถึง 0.38 ต่อปี
ตามลาดับ)
10. ลูกหนีก้ ำรค้ ำและลูกหนีอ้ ื่น
พันบาท
งบการเงินรวม
2563
2562
ลูกหนีก้ ำรค้ ำและลูกหนีอ้ ื่น-กิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ลูกหนี้การค้า
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
( 2562 : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ )
สุทธิ
ลูกหนีก้ ำรค้ ำและลูกหนีอ้ ื่น - กิจกำรอื่น
ลูกหนี้การค้า
เช็ครับลงวันที่ล่วงหน้า
รวม
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
( 2562 : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ )
สุทธิ
ลูกหนี้อื่น
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
เงินทดรองจ่าย
อื่นๆ
รวม
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

540,529

218,242

861,163

549,421

540,529

(61)
218,181

861,163

(61)
549,360

447,975
31,007
478,982

407,202
33,244
440,446

277,817
20,798
298,615

280,753
13,124
293,877

(104,071)
374,911

(103,089)
337,357

(102,141)
196,474

(102,174)
191,703

1,249
2,399
4,890
8,538
383,449

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

1,136
2,315
4,635
8,086
204,560

3,198
10,313
1,295
14,806
206,509
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บริษทั เอเซีย เมทัล จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่ อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
ยอดคงเหลือลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 แยกตามอายุหนี้ที่คา้ งชาระได้ดงั นี้
พันบาท

ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระ
ไม่เกิน 3 เดือน
เกินกว่า 3 - 6 เดือน
เกินกว่า 6 - 12 เดือน
เกินกว่า 12 เดือน ขึ้นไป
รวม
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
( 2562 : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ )
สุทธิ

งบการเงินรวม
2563
2562
292,261
217,679
248,268
540,529
540,529

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
382,501
379,935

5
497
61
218,242

103,175
345,961
29,526
861,163

132,839
36,586
61
549,421

(61)
218,181

861,163

(61)
549,360

-

ยอดคงเหลือลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 แยกตามอายุหนี้ที่คา้ งชาระได้ดงั นี้
พันบาท

ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระ
ไม่เกิน 3 เดือน
เกินกว่า 3 - 6 เดือน
เกินกว่า 6 - 12 เดือน
เกินกว่า 12 เดือน ขึ้นไป
รวม
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
( 2562 : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ )
สุทธิ

งบการเงินรวม
2563
2562
252,083
248,167

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
129,528
140,457

122,226
749
278
103,646
478,982

81,475
7,516
400
102,888
440,446

66,843
278
101,966
298,615

50,469
608
369
101,974
293,877

(104,071)
374,911

(103,089)
337,357

(102,141)
196,474

(102,174)
191,703
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บริษทั เอเซีย เมทัล จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่ อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
พันบาท
งบการเงินรวม
2563
2562
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
( 2562 : หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ) )
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
11.

(921)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

(2,440)

(94)

(2,598)

สินค้ ำคงเหลือ
พันบาท
งบการเงินรวม

สิ นค้าสาเร็ จรู ป
วัตถุดิบ
อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง
สิ นค้าระหว่างทาง
รวม
หัก ค่าเผื่อการลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
สุทธิ

2563
398,326
617,413
10,121
1,025,860
(38,454)
987,406

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

ต้นทุนของสิ นค้าคงเหลือที่บนั ทึกเป็ นค่าใช้จ่ายและได้รวมในบัญชีตน้ ทุนขาย
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
- ต้นทุนขาย
4,569,448
5,204,435
- ขาดทุนจากการลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
(กลับรายการ)
(7,377)
(30,296)
รวม
4,562,071
5,174,139

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
354,281
439,696
559,537
381,083
9,178
7,943
8,188
922,996
836,910
(38,420)
(44,201)
884,576
792,709

4,365,341

5,058,226

(5,781)
4,359,560

(31,926)
5,026,300

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สรุ ปได้ดงั นี้
พันบาท
งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
บวก ขาดทุนจากการลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
(กลับรายการ)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2563
45,831

2562
76,127

(7,377)
38,454

(30,296)
45,831

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
44,201
76,127
(5,781)
38,420

(31,926)
44,201
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บริษทั เอเซีย เมทัล จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่ อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
12. สินทรัพย์ ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น

ลูกหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
เงินลงทุนในกองทุนเปิ ดตราสารหนี้
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นที่วดั ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน
- เงินลงทุนในกองทุนเปิ ดตราสารหนี้
- สิ นทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
รวม

พันบาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
1,476
60,678
136
1,694
1,830

62,154

เงินลงทุนในกองทุนเปิ ดตราสารหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดังนี้
พันบาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
เงินลงทุนในกองทุนเปิ ดตราสารหนี้
ณ วันต้นปี
การซื้อเพิ่มขึ้น
การจาหน่ายออกไป
บวก การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม
กาไรจากการขาย
ณ วันสิ้นปี

60,678
1,822,440
(1,883,279)
1
296
136

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

มูลค่ าตามบัญชีและมูลค่ ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนรวมทั้งมูลค่าตามบัญชีถูกแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงั นี้
พันบาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
มูลค่าตามบัญชี
เงินลงทุนในกองทุนเปิ ด
ตราสารหนี้

136

2562
มูลค่ายุติธรรม
136

มูลค่าตามบัญชี
60,678

มูลค่ายุติธรรม
60,678
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บริษทั เอเซีย เมทัล จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่ อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั มี การทาสัญญาซื้ อขายเงิ นตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้ องกันความเสี่ ยงที่ เกิ ดจากอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสาหรับหนี้สินที่เป็ นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐและสกุลเงินยูโร โดยมียอดเงินต่างประเทศที่ทาสัญญา
จานวน 0.4 ล้านเหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐ และ 3.1 ล้านเหรี ยญยูโร (วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จานวน 0.9 ล้านเหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐ
และ 6.0 ล้านเหรี ยญยูโร)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั มีหนี้ สินทางการเงิ นที่ เป็ นเงิ นตราต่างประเทศส่ วนที่ ยงั ไม่ได้ป้องกันความเสี่ ยงจานวน 1.6
ล้านเหรี ยญดอลลาร์ สหรั ฐ และ 3.5 ล้านเหรี ยญยูโร (วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จานวน 0.9 ล้านเหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐ และ 2.1
ล้านเหรี ยญยูโร)
การวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในกองทุนเปิ ดตราสารหนี้ และสิ นทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์ถูกจัดลาดับชั้น การวัดมูลค่ายุติธรรม
อยูใ่ นระดับที่ 2 ได้แก่ ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูใ่ นระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูล
ราคาตลาด) หรื อโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คานวณมาจากราคาตลาด) สาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินนั้น
13. เงินฝำกสถำบันกำรเงินทีม่ ภี ำระคำ้ ประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีเงินฝากประจากับสถาบันการเงิ นในประเทศหลายแห่ งจานวนเงิ น 152.8
ล้านบาท และ 151.5 ล้านบาท ตามลาดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ : จานวน 151.8 ล้านบาท และ 150.4 ล้านบาท ตามลาดับ)
เงิ นฝากประจ าดังกล่าวได้นาไปเป็ นหลัก ทรั พย์เพื่อค้ า ประกันวงเงิ น เบิ กเกิ นบัญชี และเงิ นกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิ น
(หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 19) และค้ าประกันการจ่ายชาระค่าใช้ไฟฟ้าของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
14. สินทรัพย์ ทำงกำรเงินไม่ หมุนเวียนอื่น

เงินลงทุนเผื่อขาย
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน
ที่วดั ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
- เงินลงทุนในตราสารทุนของบริ ษทั จดทะเบียน
รวม

พันบาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
3,824

3,824
3,824

3,824

มูลค่ ำยุตธิ รรม
การวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนถูกจัดลาดับชั้น การวัดมูลค่ายุติธรรมอยูใ่ นระดับที่ 1 ซึ่ งเป็ นราคาเสนอซื้ อขาย
ในตลาดที่มีสภาพคล่องและบริ ษทั สามารถเข้าถึงตลาดนั้น ณ วันที่วดั มูลค่า ในระหว่างงวดไม่มีการโอนรายการระหว่างลาดับชั้น
ของมูลค่ายุติธรรม
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บริษทั เอเซีย เมทัล จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่ อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563

เงินลงทุนในตราสารทุนของบริ ษทั จดทะเบียน
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุน
สุทธิ

พันบาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
ราคาทุน
มูลค่ายุติธรรม
ราคาทุน
มูลค่ายุติธรรม
3,824
3,824
5,524
3,824
(1,700)
3,824
3,824
3,824
3,824

มูลค่ ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงิ น รวมทั้งมูลค่าตามบัญชี ถูกแสดงในงบแสดงฐานะการเงิ นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563 และ 2562 มีดงั นี้
พันบาท

เงินลงทุนในตราสารทุนของบริ ษทั จดทะเบียน

2563
มูลค่า
มูลค่ายุติธรรม
ตามบัญชี
ระดับ 1
3,824
3,824

2562
มูลค่า
มูลค่ายุติธรรม
ตามบัญชี
ระดับ 1
3,824
3,824

ตารางข้างต้นวิเคราะห์ การวัดมูลค่ายุติธรรมที่ เกิ ดขึ้ นประจาสาหรั บสิ นทรัพย์ทางการเงิ น การวัดมูลค่ายุติธรรมเหล่านี้ ถูกจัด
ประเภทอยูใ่ นระดับที่ต่างกันของลาดับชั้นมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่า นิยามของระดับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
เงินลงทุนของบริ ษทั มีดงั นี้
ระดับ 1 : เป็ นราคาเสนอซื้ อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดที่มีสภาพคล่อง (ตลาดหลักทรัพย์) สาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สิน
อย่างเดียวกัน และบริ ษทั สามารถเข้าถึงตลาดนั้น ณ วันที่วดั มูลค่า
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บริษทั เอเซีย เมทัล จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่ อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
15. เงินลงทุนในบริษัทร่ วม
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม

ชื่อบริ ษทั
บริ ษทั ไพร์ม สตีล มิลล์ จากัด
หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่าเงินลงทุน
สุ ทธิ

ลักษณะธุรกิจ
ผลิตและจาหน่ายเหล็กรี ดร้อนหน้าแคบ

สัดส่ วนการถือหุน้ ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม มูลค่าตามบัญชีตามวิธี
ส่ วนได้เสี ย
จัดตั้งขึ้น ของบริ ษทั (ร้อยละ)
ในประเทศ 2563
2562
2563
2562
ไทย
35
35 299,643 363,067
299,643 363,067

พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
ส่ วนแบ่งกาไร(ขาดทุน)
จากเงินลงทุนใน
ราคาทุน
บริ ษทั ร่ วมในปี
2563
2562
2563
2562
318,000 318,000
(63,424)
94,890
318,000 318,000
(63,424)
94,890
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บริษทั เอเซีย เมทัล จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่ อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั ทาสัญญาซื้อขายเงินลงทุนกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
กับบริ ษทั ท่านหนึ่ ง (ผูข้ าย) โดยบริ ษทั ตกลงซื้ อเงินลงทุนในบริ ษทั ไพร์ ม สตีล มิลล์ จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั เพิ่มอีก
เป็ นจานวน 500,000 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 5 ของหุ ้นสามัญทั้งหมดของบริ ษทั ร่ วมดังกล่าว ในราคา 48.0 ล้านบาทจากผูข้ ายซึ่ งเป็ น
ผูถ้ ื อ หุ ้น เดิ มของบริ ษทั ร่ ว มดังกล่า ว ซึ่ ง ณ วันท าสัญญา บริ ษทั ได้มี การจ่ ายชาระเงิ นประกัน การซื้ อเงิ น ลงทุ น ดัง กล่ าวเป็ น
จานวนเงิน 10.0 ล้านบาท ต่อมาในเดือนสิ งหาคม 2562 บริ ษทั ได้จ่ายชาระเงินส่ วนที่เหลืออีก 38 ล้านบาทให้กบั ผูข้ ายและมีการ
รับโอนหุน้ จากผูข้ ายแล้ว ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั มีเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมดังกล่าวคิดเป็ นร้อยละ 35
บริ ษทั ได้ดาเนินการให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้ สินที่รับมา ณ วันซื้ อกิจการ โดยการวัดมูลค่า
นี้ ได้เสร็ จสมบูรณ์แล้วในไตรมาสที่ 4 ของปี 2562 ซึ่ งอยูภ่ ายในระยะเวลาในการวัดมูลค่า 12 เดือนนับจากวันที่ซ้ื อกิจการตามที่
กาหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง 2561) ทั้งนี้ ภายในระยะเวลาวัดมูลค่าดังกล่าว บริ ษทั ได้รับ
ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้สินส่วนหนึ่งเพิ่มเติมและได้ทาการปรับย้อนหลังมูลค่ายุติธรรม ณ วันซื้อกิจการ
โดยมีรายละเอียดการซื้อกิจการดังต่อไปนี้
ล้านบาท
สิ่ งที่ตอบแทนที่ใช้ในการซื้อ
หัก: มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิที่ได้รับ
ค่าความนิยม

48
46
2

รายละเอียดของสิ่ งตอบแทนที่ใช้ในการซื้อเงินลงทุนมีดงั นี้
ล้านบาท
เงินสดที่โอนจ่าย

48

รายการเคลื่อนไหวเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงั นี้
พันบาท

ณ วันที่ 1 มกราคม
ลงทุนเพิ่ม
ส่วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
– วิธีส่วนได้เสี ย
ส่วนแบ่งกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นในบริ ษทั ร่ วม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม
2563
2562
363,067
219,783
48,000
(63,424)
299,643

94,890
394
363,067

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
318,000
270,000
48,000
318,000

318,000

136

บริษทั เอเซีย เมทัล จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่ อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
รายการกระทบยอดข้อมูลทางการเงินข้างต้นกับมูลค่าตามบัญชีที่บนั ทึกบัญชีโดยวิธีส่วนได้เสี ยในงบการเงินรวม มีดงั นี้
พันบาท
สิ นทรัพย์สุทธิ
ส่วนได้เสี ยของบริ ษทั
ส่วนแบ่งในสิ นทรัพย์สุทธิของบริ ษทั
รายการปรับปรุ งเพื่อการบันทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้เสี ย
(กาไร) ขาดทุนระหว่างกันในสิ นค้าคงเหลือ
ส่วนเกินที่ยงั ไม่ได้ตดั จาหน่าย
ค่าความนิยม
ราคาตามบัญชีตามวิธีส่วนได้เสี ย

2563
813,691
35%
284,792

2562
1,005,226
35%
351,829

2,208
334
12,309
299,643

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

ข้อมูลทางการเงินของบริ ษทั ร่ วม
ข้อมูลทางการเงินตามที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินของบริ ษทั ร่ วมสรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
ทุนเรี ยกชาระ
บริ ษทั

สิ นทรัพย์รวม

หนี้สินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563

บริ ษทั ไพร์ม สตีล มิลล์
จากัด “ตรวจสอบแล้ว”

1,000

2562
1,000

2563
2,321

2562
2,883

รายได้รวมสาหรับปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2563

2562

1,508

2563

1,878

กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

2562

3,700

6,948

2563

2562

(192)

317

16. เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สัดส่ วนการถือหุน้ ทั้งทางตรง
และทางอ้อมของบริ ษทั (ร้อยละ)
ชื่อบริ ษทั
บริ ษทั เอส ที ซี สตีล จากัด
บริ ษทั แกรนด์ เอเซีย สตีล โพรเซสซิ่ง เซ็นเตอร์ จากัด
จรวม
ากัด

2563

2562

พันบาท
ทุนชาระแล้ว
2563

2562

วิธีราคาทุน
2563

2562

100

100

20,000

20,000

20,000

20,000

50

50

10,000

10,000

9,481

9,481

29,481

29,481

หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่าเงินลงทุน

(4,500)

(4,500)

สุ ทธิ

24,981

24,981
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บริษทั เอเซีย เมทัล จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่ อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
ส่ วนได้ เสียทีไ่ ม่ มอี ำนำจควบคุม
ข้อมูลทางการเงินโดยสรุ ปของบริ ษทั ย่อยที่มีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมที่มีสาระสาคัญ
รายละเอียดด้านล่างแสดงข้อมูลทางการเงินโดยสรุ ปของบริ ษทั ย่อยแต่ละรายที่มีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมที่มีสาระสาคัญ
ต่อกลุ่มกิจการ จานวนที่เปิ ดเผยสาหรับบริ ษทั ย่อยแต่ละรายแสดงด้วยจานวนก่อนการตัดรายการระหว่างกัน
งบแสดงฐำนะกำรเงินโดยสรุป

ร้อยละของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
สิ นทรัพย์
หนี้สิน
สิ นทรัพย์สุทธิ
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

บริ ษทั แกรนด์ เอเซีย สตีล โพรเซสซิ่ง เซ็นเตอร์ จากัด
พันบาท
2563
2562
50%
50%
345,973
356,379
(342,178)
(358,140)
3,795
(1,761)
1,898
(881)

งบกำไรขำดทุนโดยสรุป

รายได้รวม
กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวม
กาไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่นที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจ
ควบคุม

บริ ษทั แกรนด์ เอเซีย สตีล โพรเซสซิ่ง เซ็นเตอร์ จากัด
พันบาท
2563
2562
597,047
633,313
5,556
(22,844)
935
5,556
(21,909)
2,778
(11,422)
-

468
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บริษทั เอเซีย เมทัล จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่ อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
งบกระแสเงินสดโดยสรุป

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี

บริ ษทั แกรนด์ เอเซีย สตีล โพรเซสซิ่ง เซ็นเตอร์ จากัด
พันบาท
2563
2562
48,004
28,096
(1,938)
(3,035)
(4,826)
(26,558)
41,240
(1,497)
5,975
7,472
47,215
5,975

17. อสังหำริมทรัพย์ เพื่อกำรลงทุน
พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
สุทธิ

2562
50,744
(20,773)
29,971

50,744
(18,227)
32,517

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนสาหรับปี 2563 และ 2562 ดังนี้
พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
มูลค่าตามบัญชีตน้ ปี
ค่าเสื่ อมราคา
มูลค่าตามบัญชีสิ้นปี
มูลค่ายุติธรรม *

2562
32,517
(2,546)
29,971
60,250

35,054
(2,537)
32,517
60,250

*มูลค่ายุติธรรมประเมินโดยผูป้ ระเมิน ราคาอิสระตามรายงานลงวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ตามลาดับ โดยใช้วิธีคิดต้นทุน (Cost
Approach) การวัดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนถูกจัดลาดับชั้น การวัดมูลค่ายุติธรรมในระดับที่ 3
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุ นดังกล่าวส่ วนหนึ่ งได้ถูกจดจานองไว้เป็ นหลักทรั พย์ค้ าประกันวงเงิ นกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบัน
การเงิน (หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 19)
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บริษทั เอเซีย เมทัล จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่ อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
18. ทีด่ นิ อำคำรและอุปกรณ์

ราคาประเมิน
ที่ดิน

อาคารและส่ วน
ปรับปรุ งสิ่ งปลูกสร้าง

อาคารและส่ วนปรับปรุ ง
สิ่ งปลูกสร้างบนที่ดินเช่า

พันบาท
งบการเงินรวม
ราคาทุน
เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์โรงงาน ยานพาหนะ

เครื่ องตกแต่งและ
เครื่ องใช้สานักงาน

งานระหว่างก่อสร้ างและ
เครื่ องจักรระหว่างติดตั้ง

รวม

ราคาทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562

272,910

509,373

ซื้อเพิม่
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาใหม่
โอนเข้า (โอนออก)
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
รายการปรับปรุ งจากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16 มาถือปฎิบตั ิครั้งแรก
ซื้อเพิ่ม
โอนเข้า (โอนออก)
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

167,588
440,498

37

440,498

-

60,939
-

509,410
433
33,876
(29,032)
514,687

881,799

38,856

44,084

156,078

1,964,039

15,388

7,514

626

73,818
(66,730)
(42,984)
120,182

97,383
167,588
(48,348)
2,180,662

44,691
(46,483)
(4,633)
113,757

(67,565)
57,622
3,600
(91,743)
2,082,576

-

60,939

66,730
(3,465)
960,452

60,939

(59,485)
2,410
12,607
(31,852)
884,132

-

-

(1,899)
42,811

46,370
(8,080)
7,271
3,600
(9,218)
39,943

-

-

2,817

(17,008)
28,620
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บริษทั เอเซีย เมทัล จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่ อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563

ราคาประเมิน
ที่ดิน
ค่าเสื่ อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
รายการปรับปรุ งจากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16 มาถือปฎิบตั ิครั้งแรก
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
มูลค่าสุทธิตามบัญชี

อาคารและส่ วน
ปรับปรุ งสิ่ งปลูกสร้าง

-

อาคารและส่ วนปรับปรุ ง
สิ่ งปลูกสร้างบนที่ดินเช่า

268,301
24,114
-

156
3,344
-

292,415
-

พันบาท
งบการเงินรวม
ราคาทุน
เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์โรงงาน ยานพาหนะ
602,238
71,574
-

3,500

(2,650)
671,162

3,353

(3,351)
64,261

24,243

(146)
316,512

30,616
3,167
-

25,773

6,853

1,662
(16,870)
21,949

รวม

27,217

963,986
104,319
1,444
(4,515)
1,065,234

27,217

(6,578)
95,124
2,547
(36,482)
1,119,845

1,444

(1,865)
37,157

33,783

(17,362)
714,710

-

36,902
2,120

งานระหว่างก่อสร้ างและ
เครื่ องจักรระหว่างติดตั้ง

-

(3,227)
1,605
2,547
(2,104)
32,604

-

เครื่ องตกแต่งและ
เครื่ องใช้สานักงาน

-

-

31 ธันวาคม 2562

440,498

216,995

57,439

289,290

12,587

5,654

92,965

1,115,428

31 ธันวาคม 2563

440,498

198,175

54,086

169,422

7,339

6,671

86,540

962,731

ค่าเสื่ อมราคาซึ่ งรวมอยูใ่ นงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2562

104,319

2563

95,124
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บริษทั เอเซีย เมทัล จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่ อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563

ราคาประเมิน
ที่ดิน
ราคาทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
ซื้อเพิ่ม
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาใหม่
โอนเข้า (โอนออก)
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
รายการปรับปรุ งจากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16 มาถือปฎิบตั ิครั้งแรก
ซื้อเพิม่
โอนเข้า (โอนออก)
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

247,270
148,358
395,628
395,628

อาคารและส่ วน
ปรับปรุ งสิ่ งปลูกสร้าง

อาคารและส่ วนปรับปรุ ง
สิ่ งปลูกสร้างบนที่ดินเช่า

416,185
-

60,939

60,939

861,063
13,301
66,730
(3,465)
937,629

60,939

(59,484)
1,023
12,607
(31,802)
859,973

416,185

369
33,876
(28,950)
421,480

พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน
เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์โรงงาน ยานพาหนะ

-

เครื่ องตกแต่งและ
เครื่ องใช้สานักงาน

36,237
5,874
-

งานระหว่างก่อสร้ างและ
เครื่ องจักรระหว่างติดตั้ง

41,912
365

155,346
73,818

42,111
(5,279)
7,271
3,600
(9,218)
38,485

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

1,818,952
93,358
148,358
(48,349)
2,012,319

44,691
(46,483)
(4,633)
113,024

(64,763)
55,679
3,600
(91,606)
1,915,229

(1,899)
40,378

-

2,325

(17,003)
25,700

รวม
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บริษทั เอเซีย เมทัล จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่ อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน

ราคาประเมิน
ที่ดิน
ค่าเสื่ อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
รายการปรับปรุ งจากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16 มาถือปฎิบตั ิครั้งแรก
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
รับโอน/(โอนออก)
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

อาคารและส่ วน
ปรับปรุ งสิ่ งปลูกสร้าง

-

อาคารและส่ วนปรับปรุ งสิ่ ง
ปลูกสร้างบนที่ดินเช่า

เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์โรงงาน

156
3,344

582,026
71,061

221,931
19,496
-

241,427

-

3,500

(2,650)
650,437

3,353

(3,351)
63,678

19,657

(63)
261,021

ยานพาหนะ
29,866
2,645
-

25,773

6,853

1,262
(16,865)
19,789

รวม

27,217

895,288
98,267
1,444
(4,515)
990,484

27,217

(6,014)
89,416
2,547
(36,357)
1,040,076

1,444

(1,865)
35,392

32,511

(17,325)
693,439

-

35,536
1,721

งานระหว่างก่อสร้ างและ
เครื่ องจักรระหว่างติดตั้ง

-

(2,663)
1,466
2,547
(2,104)
31,757

-

เครื่ องตกแต่งและ
เครื่ องใช้สานักงาน

-

-

มูลค่าสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2562

395,628

174,758

57,439

287,192

9,600

4,986

92,232

1,021,835

31 ธันวาคม 2563

395,628

160,459

54,086

166,534

6,728

5,911

85,807

875,153

ค่าเสื่ อมราคาซึ่ งรวมอยูใ่ นงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2562

98,267

2563

89,416
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บริษทั เอเซีย เมทัล จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่ อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
ค่าเสื่ อมราคาแสดงรายการรวมในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงั ต่อไปนี้
พันบาท
งบการเงินรวม
ต้นทุนขายและบริ การ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวม

2563
87,148
7,976
95,124

2562
91,480
12,839
104,319

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
84,472
88,513
4,944
9,754
89,416
98,267

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ที่ดิน และสิ่ งปลูกสร้างของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย จานวน 559.4 ล้านบาท และมูลค่า 570.8
ล้านบาท ตามลาดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จานวน 506.8 ล้านบาท และ 516.3 ล้านบาท ตามลาดับ) ได้ถูกจดจานองไว้เป็ น
หลักทรัพย์ค้ าประกันวงเงินกูร้ ะยะสั้นและระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีส่วนหนึ่งของอาคาร อุปกรณ์สานักงาน เครื่ องตกแต่งและยานพาหนะ
ซึ่ งคิดค่าเสื่ อมราคาเต็มมูลค่าแล้วแต่ยงั คงใช้งานอยู่ ซึ่ งมีราคาทุนประมาณ 403.2 ล้านบาท และ 361.3 ล้านบาท ตามลาดับ
(งบการเงินเฉพาะกิจการ: จานวน 380.0 ล้านบาท และ 338.3 ล้านบาท ตามลาดับ)
ที่ดินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้มีการประเมินใหม่ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 โดยผูป้ ระเมินราคาอิสระ โดยใช้วธิ ีเปรี ยบเทียบกับ
ข้อมูลตลาด (Comparison Approach) ซึ่ งอ้างอิงกับราคาขายของที่ดินที่เปรี ยบเทียบกันได้ในบริ เวณใกล้เคียงกันและมาปรับปรุ ง
ด้ว ยความแตกต่า งของคุ ณ สมบัติ ที่ สาคัญ เช่ น ขนาดรู ป ร่ า ง ท าเลที่ ต้ งั และสภาพของที่ ดิ น ข้อ มู ลดัง กล่ า วเพี ย งพอที่ จ ะใช้
เปรี ยบเทียบเพื่อกาหนดมูลค่ายุติธรรมนี้ ซึ่ งการประเมินราคาดังกล่าวใช้ขอ้ มูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีนยั สาคัญมาเป็ นตัวแปร
ในเทคนิคการประเมินมูลค่า บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจึงได้จดั ประเภทการวัดมูลค่าดังกล่าวอยูใ่ นระดับ 3 ของลาดับชั้นมูลค่ายุติธรรม
ซึ่งมีผลทาให้ที่ดินของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีมูลค่าเพิ่มขึ้น 167.6 ล้านบาท และ 148.4 ล้านบาท ตามลาดับ กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั
ได้บนั ทึกภาษีเงินได้จากการประเมินราคาที่ดินที่เพิ่มขึ้นไว้ในบัญชี “หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี” เป็ นจานวน 33.5 ล้านบาท
และ 29.7 ล้านบาท ตามลาดับ และบันทึกส่ วนที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าที่ดินจากการประเมินราคาสุ ทธิ จากภาษีเงิ นได้สาหรับกลุ่ม
บริ ษทั และบริ ษทั เป็ นจานวน 134.1 ล้านบาท และ 118.7 ล้านบาท ตามลาดับ ไว้ในบัญชี “ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน” ซึ่ ง
แสดงไว้ภายใต้องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้ ในงบแสดงฐานะการเงิน
19. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
พันบาท
งบการเงินรวม
ตัว๋ สัญญาใช้เงิน
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
เจ้าหนี้จากการขายลดลูกหนี้
รวม

2563
326,000
900,084
1,226,084

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
326,000
601,000
900,084
514,668
1,226,084
1,115,668
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บริษทั เอเซีย เมทัล จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่ อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริ ษทั มีวงเงินสิ นเชื่ อระยะสั้นเพื่อการค้าจากสถาบันการเงินตามสัญญาเงินกูย้ ืมในวงเงิ น
สู งสุ ดรวม 3,335 ล้านบาท วงเงิ นสิ นเชื่ อเพื่อการค้า ดังกล่าวประกอบด้วย เงิ นเบิ กเกิ นบัญชี เลตเตอร์ ออฟเครดิ ต ทรั สต์รีซีท
ตัว๋ สัญญาใช้เงิน การขายลดตัว๋ เงิน แพคกิ้งเครดิต และหนังสื อค้ าประกันธนาคารโดยวงเงินสิ นเชื่อดังกล่าวมีอตั ราดอกเบี้ย MOR
ต่อปี สาหรับเงินเบิกเกินบัญชี และวงเงินสิ นเชื่ออื่นมีอตั ราดอกเบี้ยตั้งแต่ร้อยละ 0.45 ต่อปี ถึงร้อยละ 1.80 ต่อปี และร้อยละ 0.95
ต่อปี ถึงร้อยละ 3.80 ต่อปี ตามลาดับ และมีกาหนดชาระระหว่าง 1 ถึง 6 เดือน
วงเงินสิ นเชื่อระยะสั้นจากสถาบันการเงินดังกล่าว ค้ าประกันโดยการจดจานอง ที่ดิน สิ่ งปลูกสร้างบนที่ดิน อสังหาริ มทรัพย์เพื่อ
การลงทุน และเงินฝากประจาของทั้งบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งเป็ นหลักทรัพย์ค้ าประกัน (หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13 17
และ 18)
20. เจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำและเจ้ ำหนีอ้ ื่น
พันบาท
งบการเงินรวม
2563
เจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำและเจ้ ำหนีอ้ ื่น - กิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
รวม
เจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำและเจ้ ำหนีอ้ ื่น - กิจกำรอื่น
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

2562

4,171
446
4,617

1,330
994
2,324

2,030
791
2,821

1,474
1,259
2,733

97,800
35,238
133,038

64,427
49,497
113,924

89,232
29,917
119,149

48,725
45,797
94,522

ยอดเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น-กิจการอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 จัดประเภทตามสกุลเงินตราต่างประเทศได้ดงั นี้
พันบาท
งบการเงินรวม
สกุลเงินบาท
สกุลเงินเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
รวม

2563
133,038
133,038

2562
104,378
9,546
113,924

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
119,149
84,976
9,546
119,149
94,522
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บริษทั เอเซีย เมทัล จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่ อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
21. เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน

เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หัก ส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
สุทธิ

พันบาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
11,096
26,023
(11,096)
(14,822)
11,201

ในเดือนกรกฎาคม 2561 บริ ษทั ทาสัญญาเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินแห่ งหนึ่ งเป็ นจานวนเงิน 43.0 ล้านบาท เพื่อใช้ใน
การก่อสร้างอาคารคลังสิ นค้า บริ ษทั เบิ กรับเงิ นกูง้ วดแรกในเดื อนกรกฎาคม 2561 และทั้งจานวนแล้วในเดื อนกันยายน 2561
กาหนดชาระคืนภายใน 3 ปี 4 เดือน นับแต่วนั ที่มีการเบิกเงินกูง้ วดแรก เงินกูด้ งั กล่าวมีอตั ราดอกเบี้ย MLR-2% ต่อปี โดยชาระเป็ น
รายเดือน
การชาระคืนเงินต้น งวดที่ 1 ถึง งวดที่ 4 ปลอดชาระคืนเงินต้น งวดที่ 5 ถึง งวดที่ 39 ชาระเป็ นจานวนเงินเดือนละ 1.3 ล้านบาท
และงวดที่ 40 ชาระหนี้ส่วนที่เหลือทั้งหมด
นอกจากนี้บริ ษทั ต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบุในสัญญา เช่น การดารงอัตราส่ วนหนี้ สินต่อส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้ และอัตราส่วนความสามารถในการชาระหนี้ให้เป็ นไปตามอัตราที่กาหนดในสัญญา เป็ นต้น
บริ ษทั ทาหนังสื อยืนยันกับสถาบันการเงินดังกล่าวโดยจะไม่นาสิ นทรัพย์ ได้แก่ สิ่ งปลูกสร้างอาคารคลังสิ นค้า และสิ ทธิ การเช่า
ไปจาหน่าย จ่าย โอน ให้เช่า จานา จานอง ก่อให้เกิดภาระผูกพัน เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากสถาบัน
การเงินดังกล่าวก่อน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินมีรายการเคลื่อนไหวสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ดังนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
บวก รับเงินกูเ้ พิ่ม
หัก จ่ายชาระคืน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

พันบาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
26,023
40,255
(14,927)
(14,232)
11,096
26,023
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บริษทั เอเซีย เมทัล จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่ อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
22. สัญญำเช่ ำ
กลุ่มบริษัทในฐำนะผู้เช่ ำ
กลุ่มบริ ษทั ทาสัญญาเช่าสิ นทรัพย์เพื่อใช้ในการดาเนินงานของกลุ่มบริ ษทั
1) สินทรัพย์ สิทธิกำรใช้
การเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 สรุ ปได้ดงั นี้

ที่ดิน
ราคาทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 – หลังรายการ
ปรับปรุ งจากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16 มาถือปฎิบตั ิครั้งแรก
ซื้อเพิม่
รับโอน/(โอนออก)
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 – หลังรายการ
ปรับปรุ งจากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16 มาถือปฎิบตั ิครั้งแรก
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
รับโอน/(โอนออก)
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2563

อาคาร

24,958
24,958

1,484
28,950
30,434

-

-

พันบาท
งบการเงินรวม
ราคาทุน
เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์โรงงาน ยานพาหนะ

59,484
14,742
74,226

8,080
9,042
(3,600)
13,522

94,006
52,734
(3,600)
143,140

6,578
11,864
(2,547)
15,895
127,245

1,454

669

10,505

3,227
2,587
(2,547)
3,267

23,504

29,765

63,721

10,255

1,454
-

3,351
7,154

669
-

-

รวม

ค่าเสื่ อมราคาซึ่งรวมอยูใ่ นงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563

11,864
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บริษทั เอเซีย เมทัล จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่ อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563

ที่ดิน

อาคาร

พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน
เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์โรงงาน ยานพาหนะ

ราคาทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 – หลังรายการ
ปรับปรุ งจากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16 มาถือปฎิบตั ิครั้งแรก
24,958
4,114
ซื้อเพิ่ม
28,950
โอนเข้า (โอนออก)
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
24,958
33,064
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 – หลังรายการ
ปรับปรุ งจากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16 มาถือปฎิบตั ิครั้งแรก
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
1,454
1,223
รับโอน/(โอนออก)
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
1,454
1,223
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
23,504
31,841
31 ธันวาคม 2563
ค่าเสื่ อมราคาซึ่งรวมอยูใ่ นงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563

59,484
14,742

รวม

5,279
7,700
(3,600)
9,379

93,835
51,392
(3,600)
141,627

10,505

2,663
1,881
(2,547)
1,997

6,014
11,712
(2,547)
15,179

63,721

7,382

126,448

74,226

3,351
7,154
-

11,712

2) หนีส้ ินตำมสัญญำเช่ ำ
พันบาท

หนี้สินตามสัญญาเช่า
หัก ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชี
สุทธิ
หัก ส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
สุทธิ

งบการเงินรวม
2563
2562
115,475
49,965
(13,481)
(2,754)
101,994
47,211
(30,924)
(17,099)
71,070
30,112

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
115,593
48,152
(13,462)
(2,644)
102,131
45,508
(30,514)
(16,438)
71,617
29,070
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บริษทั เอเซีย เมทัล จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่ อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีหนี้ สินตามสัญญาเช่า โดยมีรายละเอียดของจานวนเงิ นที่ ตอ้ งจ่ายชาระ
ดังนี้
พันบาท
งบการเงินรวม
2563

ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ถึงกาหนดชาระเกินหนึ่งปี
แต่ไม่เกินห้าปี
ถึงกาหนดชาระเกินกว่าห้าปี
รวม

ผลรวมของ
จานวนเงินขั้น
ต่าที่ตอ้ งจ่าย
34,113
56,283
25,079
115,475

2562

ดอกเบี้ยจ่าย
รอตัดบัญชี
3,189

มูลค่าปั จจุบนั
ของจานวนเงิน
ขั้นต่าที่ตอ้ งจ่าย
30,924

ผลรวมของ
จานวนเงินขั้น
ต่าที่ตอ้ งจ่าย
18,672

ดอกเบี้ยจ่าย
รอตัดบัญชี
1,573

มูลค่าปั จจุบนั
ของจานวนเงิน
ขั้นต่าที่ตอ้ งจ่าย
17,099

5,260
5,032
13,481

51,023
20,047
101,994

31,293
49,965

1,181
2,754

30,112
47,211

พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
ผลรวมของ
จานวนเงินขั้น
ต่าที่ตอ้ งจ่าย
ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
33,674
ถึงกาหนดชาระเกินหนึ่งปี
แต่ไม่เกินห้าปี
56,840
ถึงกาหนดชาระเกินกว่าห้าปี
25,079
รวม
115,593

2562

ดอกเบี้ยจ่าย
รอตัดบัญชี
3,160

มูลค่าปั จจุบนั
ของจานวนเงิน
ขั้นต่าที่ตอ้ งจ่าย
30,514

ผลรวมของ
จานวนเงินขั้น
ต่าที่ตอ้ งจ่าย
17,942

5,270
5,032
13,462

51,570
20,047
102,131

30,210
48,152

มูลค่าปั จจุบนั
ดอกเบี้ยจ่าย ของจานวนเงิน
รอตัดบัญชี ขั้นต่าที่ตอ้ งจ่าย
1,504
16,438

1,140
2,644

29,070
45,508

3) ค่ ำใช้ จ่ำยเกีย่ วกับสัญญำเช่ ำทีร่ ับรู้ ในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุนสำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
พันบาท
งบการเงินรวม
ค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้
ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่า
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าระยะสั้น (ไม่เกิน 1 ปี )

11,864
3,253
484

งบการเงินเฉพาะกิจการ
11,712
3,223
-
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บริษทั เอเซีย เมทัล จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่ อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
23. ภำระผูกพันผลประโยชน์ พนักงำน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงั ต่อไปนี้
พันบาท
งบการเงินรวม
2563
2562
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน

16,624

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

14,810

14,017

12,638

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์สาหรับ ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562
ดังนี้
พันบาท
งบการเงินรวม
2563
2562
14,810
11,116
1,703
1,823
335
302
2,504

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 1 มกราคม
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ต้นทุนบริ การในอดีต
ส่วนที่รับรู ้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น :
(กาไร) ขาดทุนจากการประมาณตามหลักการคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางประชากร
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุ งจากประสบการณ์
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

(224)
16,624

224
(1,159)
14,810

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
12,638
8,994
1,089
1,137
290
234
2,273

14,017

12,638

ค่าใช้จ่ายที่รับรู ้ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงั ต่อไปนี้
พันบาท
งบการเงินรวม
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน
รวม
1ม

2563
1,703
335
2,038

2562
1,823
302
2,125

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
1,089
1,137
290
234
1,379
1,371
150

บริษทั เอเซีย เมทัล จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่ อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
ค่าใช้จ่ายที่ รับรู ้ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จข้างต้น สาหรับ ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 แสดงรวมในรายการ
ดังต่อไปนี้
พันบาท
งบการเงินรวม
2563
ต้นทุนขายและบริ การ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่1มาตอบแทนผูบ้ ริ หาร
รวม

2562

582
149
272
700
1,703

550
140
407
726
1,823

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
303
369
94
85
200
330
492
353
1,089
1,137

บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยคาดว่าจะจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปี ข้างหน้า เป็ นจานวนเงิ นประมาณ 0.9 ล้านบาท
(งบเฉพาะกิจการ : จานวน 0.7 ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ระยะเวลาเฉลี่ ยถ่วงน้ าหนักในการจ่ ายชาระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อยประมาณ 8 ปี 9 ปี และ 20 ปี (งบเฉพาะกิจการ : 8 ปี )
ข้อสมมติ หลักในการประมาณการตามหลักการคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ณ วันที่ รายงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562
มีดงั ต่อไปนี้

อัตราคิดลด
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน
อัตรามรณะ

งบการเงินรวม
ร้อยละ 2.04, 2.55 และ 2.66 ต่อปี
ร้อยละ 4.00 ถึงร้อยละ 6.00 ต่อปี
ตามอายุพนักงานตั้งแต่ร้อยละ 1.91 ถึง
ร้อยละ 57.30
ร้อยละ 105.00 ตามตารางมรณะไทยปี 2560

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

การวิเคราะห์ ความอ่ อนไหว
การเปลี่ ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติ ฐานที่ เกี่ ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่ อาจเป็ นไปได้อย่าง
สมเหตุสมผล ณ วันที่ รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติฐานอื่นๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กาหนดไว้เป็ น
จานวนเงินดังต่อไปนี้
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บริษทั เอเซีย เมทัล จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่ อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
พันบาท
งบการเงินรวม
2563
2562
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
อัตราคิดลด
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.00
ลดลงร้อยละ 1.00
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
เพิม่ ขึ้นร้อยละ 1.00
ลดลงร้อยละ 1.00
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.00 ของสมมติฐานหลัก
ลดลงร้อยละ 20.00 ของสมมติฐานหลัก

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

(796)
899

(981)
1,130

(711)
803

(719)
811

1,114
(1,000)

1,190
(1,056)

1,004
(901)

882
(795)

(1,350)
1,702

(1,307)
1,638

(1,242)
1,577

(1,084)
1,362

แม้ว่าการวิเคราะห์น้ ี ไม่ได้คานึ งถึงการกระจายตัวแบบเต็มรู ปแบบของกระแสเงินสดที่คาดหวังภายใต้โครงการดังกล่าว แต่ได้
แสดงประมาณการความอ่อนไหวของข้อสมมติฐานต่างๆ
24. สำรองตำมกฎหมำย
ตามบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริ ษทั จะต้องจัดสรรทุ นสารอง (“สารองตาม
กฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิ ประจาปี หลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสารองดังกล่าวมีจานวนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสารองนี้จะนาไปจ่ายเป็ นเงินปั นผลไม่ได้
25. กองทุนสำรองเลีย้ งชีพ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้จดั ตั้งเงิ นกองทุนสารองเลี้ ยงชี พพนักงานตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสารองเลี้ ยงชี พ พ.ศ.
2530 ตามระเบียบกองทุน บริ ษทั และพนักงานต้องจ่ายเงินสมทบและเงินสะสมเข้ากองทุนนี้ เป็ นร้อยละ 2 ของเงินเดือนพนักงาน
ด้วยจานวนที่เท่ากัน บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้แต่งตั้งผูจ้ ดั การกองทุน เพื่อบริ หารกองทุนให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของกฎกระทรวง
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
เงินสมทบเข้ากองทุนสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงั นี้
พันบาท

เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ

งบการเงินรวม
2563
2562
486
557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
392
414
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บริษทั เอเซีย เมทัล จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่ อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
26. ค่ ำใช้ จ่ำยตำมลักษณะ
ค่าใช้จ่ายที่สาคัญสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ซึ่งจาแนกตามลักษณะได้ดงั นี้
พันบาท

การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้าสาเร็ จรู ปและงานระหว่างทา
ซื้อวัตถุดิบและสิ นค้าสาเร็ จรู ป
วัตถุดิบใช้ไป
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
ขาดทุนจากการด้อยค่า ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าขนส่งและจัดจาหน่าย
ค่าสาธารณูปโภค
หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ) - ลูกหนี้การค้า
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ค่านายหน้า ค่าโฆษณาและส่งเสริ มการขาย
ต้นทุนจ้างผลิตภายนอก
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
รวม

งบการเงินรวม
2563
2562
69,316
11,107
446,553
534,322
3,760,935
4,366,560
108,517
105,438
(7,377)
(30,296)
1,444
8,142
120,269
125,988
47,468
63,732
38,640
43,140
921
(2,440)
12,705
19,792
5,715
7,392
10,235
5,538
86,857
93,484
4,708,896
5,345,201

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
85,415
19,919
810,870
1,018,039
3,230,514
3,770,302
105,202
101,925
(5,781)
(31,926)
1,444
8,142
98,242
105,312
37,073
53,471
31,495
34,729
(94)
(2,598)
8,928
13,087
2,322
5,621
8,860
3,731
65,918
74,239
4,487,106
5,167,295

27. ภำษีเงินได้
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงั นี้
พันบาท
งบการเงินรวม
2563
ภำษีเงินได้ ปัจจุบัน :
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของปี ปั จจุบนั
ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี:
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ
ผลแตกต่างชัว่ คราวที่รับรู ้เมื่อเริ่ มแรกและที่กลับรายการ
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ น
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

2562
(49,768)

(8,562)

(899)

(7,224)

(50,667)

(15,786)
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บริษทั เอเซีย เมทัล จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่ อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
ภำษีเงินได้ ปัจจุบัน :
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของปี ปั จจุบนั
ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี:
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ
ผลแตกต่างชัว่ คราวที่รับรู ้เมื่อเริ่ มแรกและที่กลับรายการ
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ น
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

2562
(49,768)

(8,562)

(781)

(7,224)

(50,549)

(15,786)

การกระทบยอดระหว่างอัตราภาษีที่แท้จริ งสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สามารถแสดงได้ดงั นี้
พันบาท
งบการเงินรวม
2563
อัตราภาษี
(ร้อยละ)
กาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้
จานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
ใช้ประโยชน์จากขาดทุนสะสม
ผลกระทบทางภาษีของรายได้ที่ได้รับการยกเว้นและ
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถนามาหักในการคานวณกาไรทางภาษี
ผลกระทบจากการตัดบัญชีในการจัดทางบการเงินรวม
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดจาก
ผลแตกต่างชัว่ คราวที่รับรู ้และกลับรายการ
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

2562
จานวนเงิน
186,497
(37,299)
2,153

20

27

อัตราภาษี
(ร้อยละ)

จานวนเงิน
150,127
(30,025)
1,282

20

(2,405)
(12,217)

241
19,940

(899)
(50,667)

(7,224)
(15,786)

11

พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
อัตราภาษี
(ร้อยละ)
กาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้
จานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
ใช้ประโยชน์จากขาดทุนสะสม

20

2562
จานวนเงิน
239,315
(47,863)
-

อัตราภาษี
(ร้อยละ)
20

จานวนเงิน
74,530
(14,906)
1,282
154

บริษทั เอเซีย เมทัล จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่ อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
ผลกระทบทางภาษีของรายได้ที่ได้รับการยกเว้นและ
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถนามาหักในการคานวณกาไรทางภาษี
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดจาก
ผลแตกต่างชัว่ คราวที่รับรู ้และกลับรายการ
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

21

2562
(1,905)

5,062

(781)
(50,549)

(7,224)
(15,786)

21

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้ เมื่อกิจการมีสิทธิ ตามกฎหมายที่จะ
นาสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั มาหักกลบกับหนี้ สินภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้น้ ี ประเมินโดยหน่วยงาน
จัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกัน
รายการการเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ
2562 ดังนี้
พันบาท
งบการเงินรวม
บันทึกเป็ น(รายจ่าย)รายได้ใน
1 มกราคม กาไรหรื อ กาไรขาดทุน 31 ธันวาคม
2562
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
2562
สิ นทรัพย์ ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ-ลูกหนี้การค้า
ค่าเผือ่ การลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือ
ค่าเผื่อการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม
ของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
ค่าเผื่อการด้อ ยค่ าเงิน ลงทุน ในบริ ษ ัท
ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
ค่าเผือ่ การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ที่ไม่ได้
ใช้ในการดาเนินงาน
ค่ า เผื่ อ การด้อ ยค่ า ที่ ดิ น อาคาร และ
อุปกรณ์
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวม

20,967
15,225

(520)
(6,385)

11,643

-

2,237
640

-

บันทึกเป็ น(รายจ่าย)รายได้ใน
กาไรหรื อ กาไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น

20,447
8,840
340

(19)
(1,156)

31 ธันวาคม
2563

-

20,428
7,684

11,983

-

-

11,983

(1,337)

-

900

-

-

900

-

-

640

-

-

640

-

5,443
2,528

276

-

5,443
2,804

(899)

-

49,882

5,154
1,799

289
729

57,665

(7,224)

340

50,781
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บริษทั เอเซีย เมทัล จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่ อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
พันบาท
งบการเงินรวม
บันทึกเป็ น(รายจ่าย)รายได้ใน
1 มกราคม กาไรหรื อ กาไรขาดทุน 31 ธันวาคม
2562
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
2562
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ส่ วนเกิ น ทุ น จากการตี ราคาที่ ดิน ของ
บริ ษทั

(29,904)

-

(29,672)

(59,576)

สุ ทธิ
576
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ส่ วนเกิ น ทุ น จากการตี ราคาที่ ดิน ของ
บริ ษทั ย่อย

27,761

(7,224)

(29,332)

(8,795)

(3,518)

-

(3,845)

(7,363)

สุ ทธิ

24,243

(7,224)

(33,177)

(16,158)

บันทึกเป็ น(รายจ่าย)รายได้ใน
กาไรหรื อ กาไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น

(899)

(899)

31 ธันวาคม
2563

-

(59,576)

-

(9,694)

-

(7,363)

-

(17,057)

พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
บันทึกเป็ น(รายจ่าย)รายได้ใน
บันทึกเป็ น(รายจ่าย)รายได้ใน
1 มกราคม กาไรหรื อ กาไรขาดทุน 31 ธันวาคม กาไรหรื อ กาไรขาดทุน 31 ธันวาคม
2562
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
2562
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
2563
สิ นทรัพย์ ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ-ลูกหนี้การค้า
ค่าเผือ่ การลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือ
ค่คงเหลื
าเผื่อการเปลี
่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม
อ
ของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
ค่าเผือ่ การด้อยค่าเงินลงทุนใน
บริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
เงินให้กยู้ มื แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าเผือ่ การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ที่ไม่ได้
ใช้ในการดาเนินงาน
ค่ า เผื่ อ การด้อ ยค่ า ที่ ดิ น อาคาร และ
อุปกรณ์

20,967
15,225

(520)
(6,385)

11,643

-

2,237
-

(1,337)
-

-

-

-

640

-

5,443
2,528

640

340

5,154
1,799

289
729

รวม

57,665

(7,224)

หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน

(29,904)

สุ ทธิ

27,761

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

-

20,447
8,840

(19)
(1,156)

-

20,428
7,684

11,983

-

-

11,983

900

-

-

900
119

-

-

640

275

-

5,443
2,803

(781)

-

50,000

-

(59,576)

-

(9,576)

-

119

340

50,781

-

(29,672)

(59,576)

(7,224)

(29,332)

(8,795)

(781)
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บริษทั เอเซีย เมทัล จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่ อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
จานวนเงินภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
และ 2562 สรุ ปได้ดงั นี้
พันบาท
งบการเงินรวม
2563
2562
ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชีทเี่ กีย่ วข้ องกับ
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนใน
หลักทรัพย์เผื่อขาย
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
รวม

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

340
(33,517)
(33,177)

-

340
(29,672)
(29,332)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริ ษทั ย่อยมีผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ จานวน 17.5 ล้านบาท และ 27.6 ล้านบาท
ตามลาดับ บริ ษทั ย่อยไม่ได้บนั ทึกสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เนื่ องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าบริ ษทั ย่อยอาจไม่มีกาไรทาง
ภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะนาขาดทุนทางภาษีมาใช้ประโยชน์ได้
28. กำไรต่ อหุ้น
กาไรต่อหุน้ สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 คานวณจากกาไรสาหรับปี ที่เป็ นส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ใหญ่
และจานวนหุน้ สามัญที่ออกจาหน่ายแล้วระหว่างปี โดยแสดงการคานวณดังนี้

กาไรสุทธิส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่

พันบาท/พันหุน้
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
2563
2562
133,051
145,763
188,767
58,745

จานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
กาไรต่อหุน้ (บาทต่อหุน้ )

480,096
0.28

29.

480,096
0.30

480,096
0.39

480,096
0.12

ส่ วนงำนดำเนินงำน

ข้อมูลส่วนงานดาเนินงานที่นาเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษทั ที่ผมู ้ ีอานาจตัดสิ นใจสูงสุดด้านการดาเนิ นงานได้รับ
และสอบทานอย่างสม่ าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั ส่ วนงานและประเมินผลการดาเนิ นงานของ
ส่วนงาน
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บริษทั เอเซีย เมทัล จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่ อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
ส่ วนงำนทีร่ ำยงำน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยดาเนิ นธุรกิจภายใต้ส่วนงานดาเนิ นงานจานวน 1 ส่ วนงาน คือ การผลิตและจาหน่ายเหล็กแปรรู ป และ
บริ การตัดและแปลงสภาพ จึงไม่ได้มีการเสนอข้อมูลทางการเงินจาแนกตามส่วนงานดาเนินงานในงบการเงินนี้
ข้ อมูลเกีย่ วกับภูมศิ ำสตร์
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยดาเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์คือในประเทศไทย จึงไม่ได้มีการเสนอข้อมูลทางการเงินจาแนกตาม
ส่วนงานทางภูมิศาสตร์ในงบการเงินนี้
ข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ของบริ ษทั สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้
พันบาท
งบการเงินรวม
2563

2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

ประเภทของสินค้ ำและบริกำรหลัก
รายได้จากการขายสิ นค้า
รายได้จากการให้บริ การ
รวมรายได้

4,936,038
573
4,936,611

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

4,704,122
5
4,704,127

5,219,087
77
5,219,164

จังหวะเวลำในกำรรับรู้ รำยได้
ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง
รวมรายได้

4,936,611
4,936,611

5,386,945
5,386,945

4,704,127
4,704,127

5,219,164
5,219,164

ลูกค้ ำรำยใหญ่
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จานวน 2 ราย จากส่ วนงานธุรกิจการผลิต
และจาหน่ ายเหล็กแปรรู ปและบริ การตัดและแปลงสภาพเหล็กเป็ นจานวนเงิ น 1,274.9 ล้านบาท (2562: บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมี
รายได้จากลูกค้ารายใหญ่จานวน 1 ราย จากส่ วนงานธุรกิจการผลิตและจาหน่ายเหล็กแปรรู ปและบริ การตัดและแปลงสภาพเหล็ก
เป็ นจานวนเงิน 696.0 ล้านบาท)
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บริษทั เอเซีย เมทัล จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่ อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
30.

เครื่ องมือทำงกำรเงิน

30.1 ตรำสำรอนุพนั ธ์ และกำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ยง
พันบาท
งบการเงินรวมและงบเฉพาะกิจการ
2563
2562
สินทรัพย์ ตรำสำรอนุพนั ธ์
สิ นทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์ที่ไม่ได้กาหนดให้เป็ นเครื่ องมือ
ที่ใช้ป้องกันความเสี่ ยง
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

1,694

1,476

ตรำสำรอนุพนั ธ์ ทไี่ ม่ ได้กำหนดให้ เป็ นเครื่ องมือทีใ่ ช้ ป้องกันควำมเสี่ยง
กลุ่มบริ ษทั ใช้สญ
ั ญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อบริ หารความเสี่ ยงในการทาธุรกรรมบางส่วน โดยเข้าทาสัญญาซื้อขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้าในช่วงเวลาที่สอดคล้องกับความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของรายการอ้างอิงซึ่งมี
อายุสญ
ั ญาโดยทัว่ ไปไม่เกิน 1 ปี
30.2 วัตถุประสงค์ และนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงทำงกำรเงิน
เครื่ องมื อทางการเงิ นที่ สาคัญของกลุ่มบริ ษทั ประกอบด้วย เงิ นสดและรายการเที ยบเท่ าเงิ นสด ลูกหนี้ ก ารค้าและลูกหนี้ อื่ น
สิ นทรั พย์ทางการเงิ นอื่ น เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น เงิ นกู้ยืมระยะยาว และหนี้ สินตามสัญญาเช่า กลุ่มบริ ษทั มี ความเสี่ ยงที่
เกี่ยวข้องกับเครื่ องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงดังนี้
ควำมเสี่ยงด้ ำนเครดิต
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น เงินฝากกับธนาคาร และเครื่ องมือทางการเงินอื่น ๆ
โดยจานวนเงินสูงสุดที่กลุ่มบริ ษทั อาจต้องสูญเสี ยจากการให้สินเชื่อคือมูลค่า ตามบัญชีที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน
ลูกหนีก้ ำรค้ ำและลูกหนีอ้ ื่น
กลุ่มบริ ษทั บริ หารความเสี่ ยงโดยใช้นโยบายและขั้นตอนในการควบคุมการให้สินเชื่ ออย่างเหมาะสม จึ งไม่คาดว่าจะเกิ ดผล
ขาดทุนทางการเงิ นที่มีสาระสาคัญ นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั มีการติดตามยอดคงค้างของลูกหนี้ การค้าอย่างสม่าเสมอ อีกทั้งการให้
สิ นเชื่อของกลุ่มบริ ษทั ไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากกลุ่มบริ ษทั มีฐานลูกค้าที่หลากหลายและมีจานวนมากราย
กลุ่มบริ ษทั พิจารณาการด้อยค่าทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน โดยมีการแบ่งกลุ่มลูกค้าที่มีรูปแบบของความเสี่ ยงด้านเครดิตที่มี
ลักษณะคล้ายคลึงกัน และคานวณหาอัตราการตั้งสารองของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิ ดขึ้นจากอายุหนี้ คงค้างนับจาก
วันที่ถึงกาหนดชาระสาหรับแต่กลุ่มนั้นๆ การคานวณผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่ คาดว่าจะเกิดขึ้นคานึ งถึงข้อมูลที่ มี
ความสมเหตุสมผลและสามารถสนับสนุ นได้ที่มีอยู่ ณ วันที่ รายงานเกี่ ยวกับเหตุการณ์ ในอดี ต สภาพการณ์ ปัจจุ บันและการ
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บริษทั เอเซีย เมทัล จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่ อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
คาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต โดยทัว่ ไป กลุ่มบริ ษทั จะตัดจาหน่ายลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่นออกจากบัญชีตามนโยบาย
ของกลุ่มบริ ษทั โดยพิจารณาตามความเหมาะสม
เครื่ องมือทำงกำรเงินและเงินฝำกธนำคำร
กลุ่มบริ ษทั บริ หารความเสี่ ยงด้านเครดิตที่ เกี่ยวข้องกับยอดคงเหลือกับธนาคารและสถาบันการเงิ นตามนโยบายของกลุ่มบริ ษทั
โดยจะลงทุนกับคู่สญ
ั ญาที่ได้รับการอนุมตั ิแล้วเท่านั้นและอยูใ่ นวงเงินสิ นเชื่อที่กาหนดให้กบั คู่สญ
ั ญาแต่ละราย โดยวงเงินสิ นเชื่อ
อาจมีการปรับปรุ งในระหว่างปี การกาหนดวงเงิ นดังกล่าวเป็ นการช่วยลดความเสี่ ยงของการกระจุกตัวและลดความเสี่ ยงที่ อาจ
เกิดขึ้นจากผิดนัดชาระของคู่สญ
ั ญา
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงด้านเครดิตของตราสารหนี้และตราสารอนุพนั ธ์ไม่สูงมากนักเนื่องจากคู่สญ
ั ญาเป็ นธนาคารที่มีอนั ดับความ
น่าเชื่อถือด้านเครดิตที่อยูใ่ นระดับสูงซึ่งประเมินโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตระหว่างประเทศ
ควำมเสี่ยงด้ ำนตลำด
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงด้านตลาด 2 ประเภท ได้แก่ ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย กลุ่มบริ ษทั ได้
เข้าทาสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อป้ องกันความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการนาเข้าสิ นค้า
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลีย่ น
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สาคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อสิ นค้าเป็ นเงินตราต่างประเทศ โดยกลุ่มบริ ษทั บริ หาร
ความเสี่ ยงส่วนใหญ่โดยการเข้าทาสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
กลุ่มบริ ษทั มียอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562
ดังนี้
พันเหรี ยญ
งบการเงินรวมและงบเฉพาะกิจการ
2563
2562
สกุลเงิน
สินทรัพย์
เงินฝากธนาคาร
หนีส้ ิน
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท

อัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562

9

8

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา

29.8674

29.9767

1,965
6,640

1,539
8,174

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
ยูโร

30.2068
37.2578

30.3313
34.0846
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บริษทั เอเซีย เมทัล จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่ อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริ ษทั มีสญ
ั ญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือดังนี้
งบการเงินรวมและงบเฉพาะกิจการ

สกุลเงิน

จานวนที่ซ้ื อ
(พันเหรี ยญ)

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
ยูโร

400
3,132

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
อัตราแลกเปลี่ยนตาม
วันครบกาหนดตาม
สัญญาของจานวนที่ซ้ื อ
สัญญา
(บาทต่อหน่วยเงินตรา
ต่างประเทศ)
29.86 – 31.40
16 ม.ค 64 – 22 มิ.ย 64
36.07 – 36.72
5 พ.ค 64 – 12 พ.ค 64

จานวนที่ซ้ื อ
(พันเหรี ยญ)
936
6,043

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
อัตราแลกเปลี่ยนตาม
วันครบกาหนดตาม
สัญญาของจานวนที่ซ้ื อ
สัญญา
(บาทต่อหน่วยเงินตรา
ต่างประเทศ)
30.00 – 30.19
16 เม.ย 63 – 3 ก.ค 63
33.69 – 34.85
24 ม.ค 63 – 29 มิ.ย 63

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยอันเกี่ ยวเนื่ องกับเงิ นฝากธนาคาร สิ นทรัพย์ทางการเงินอื่น เงิ นกูย้ ืมระยะยาว และ
หนี้สินตามสัญญาเช่า สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั ส่วนใหญ่มีอตั ราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตรา
ตลาดหรื ออัตราดอกเบี้ยคงที่ที่ใกล้เคียงกับอัตราตลาด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่สาคัญ สามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย
และสาหรับสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอตั ราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกาหนด หรื อวันที่มีการกาหนดอัตรา
ดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดงั นี้

อัตราดอกเบี้ย
คงที่
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ อื่น
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- กิจการอื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับ
แก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ า
ประกัน
หนีส้ ินทำงกำรเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน

-

ล้านบาท
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลง
ตามราคาตลาด
ภายใน 1 ปี ภายใน 2-5 ปี
เกินกว่า 5 ปี

-

101.4

ไม่มีอตั รา
ดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยที่
แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

รวม

-

-

91.0

192.4

0.05 - 0.13

-

-

-

-

540.5
383.4

540.5
383.4

-

-

-

-

-

1.9
1.8

1.9
1.8

-

152.8

-

-

-

-

152.8

0.20 - 1.00

1,226.1

-

-

-

1,226.1

0.45 - 1.80
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บริษทั เอเซีย เมทัล จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่ อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
ล้านบาท
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลง
ตามราคาตลาด
ภายใน 1 ปี ภายใน 2-5 ปี
เกินกว่า 5 ปี

อัตราดอกเบี้ย
คงที่
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- กิจการอื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่า
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

-

30.9
11.1

อัตราดอกเบี้ย
คงที่
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ อื่น
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- กิจการอื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับ
แก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ าประกัน
หนีส้ ินทำงกำรเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจาก
สถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- กิจการอื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่า
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

-

-

ไม่มีอตั รา
ดอกเบี้ย

51.0

4.6
133.0
-

20.1

-

-

ล้านบาท
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลง
ตามราคาตลาด
ไม่มีอตั รา
ภายใน 1 ปี
ภายใน 2-5 ปี
ดอกเบี้ย
43.4

รวม
4.6
133.0
102.0
11.1

รวม

อัตราดอกเบี้ยที่
แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )
0.317 – 4.875
MLR – 2.00

อัตราดอกเบี้ยที่
แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

-

-

61.9
60.7

105.3
60.7

0.15-0.38
-

-

-

-

218.2
355.4

218.2
355.4

-

-

-

-

2.0
62.2
-

2.0
62.2
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

2.3
113.9
30.1
11.2

-
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บริษทั เอเซีย เมทัล จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่ อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563

อัตราดอกเบี้ย
คงที่
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ อื่น
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- กิจการอื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับ
แก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ าประกัน
หนีส้ ินทำงกำรเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจาก
สถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- กิจการอื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่า
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

-

46.7

ไม่มีอตั รา
ดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

รวม

-

-

89.8

136.5

0.15 – 0.38

-

-

-

-

861.2
204.6

861.2
204.6

-

-

-

-

-

22.2
1.8
-

22.2
1.8
151.8

0.20 – 1.00

-

1,226.1

-

-

-

1,226.1

0.45 – 1.80

-

-

-

-

2.8
119.1
-

151.8

30.5
11.1

อัตราดอกเบี้ย
คงที่
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ อื่น
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- กิจการอื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับ
แก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ าประกัน

ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลง
ตามราคาตลาด
ภายใน 1 ปี ภายใน 2-5 ปี
เกินกว่า 5 ปี

-

52.7
-

18.9
-

ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลง
ตามราคาตลาด
ไม่มีอตั รา
ภายใน 1 ปี
ภายใน 2-5 ปี
ดอกเบี้ย
33.2

2.8
119.1
102.1 0.317 – 4.875
11.1 MLR – 2.00

รวม

อัตราดอกเบี้ยที่
แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

-

-

61.8
60.7

95.0
60.7

0.15-0.38
-

-

-

-

549.4
206.5

549.4
206.5

-

-

-

-

62.2
23.9

62.2
23.9
150.4

0.65-1.30

150.4

-
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อัตราดอกเบี้ย
คงที่
หนีส้ ินทำงกำรเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจาก
สถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- กิจการอื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่า
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลง
ตามราคาตลาด
ไม่มีอตั รา
ภายใน 1 ปี
ภายใน 2-5 ปี
ดอกเบี้ย

-

1,115.7

-

-

-

16.4
14.8

2.7
94.5
29.1
11.2

-

รวม

อัตราดอกเบี้ยที่
แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

1,115.7

0.50-3.61

2.7
94.5
45.5
26.0

0.32-4.88
MLR-2.00

ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่ อง
กลุ่มบริ ษทั มีการติดตามความเสี่ ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการใช้เงินเบิกเกินบัญชี เงินกูย้ มื ธนาคารและสัญญาเช่า กลุ่มบริ ษทั
มีความสามารถในการเข้าถึงแหล่งของเงินทุนที่หลากหลายอย่างเพียงพอ ความเสี่ ยงดังกล่าวจึงอยูใ่ นระดับต่า
30.3 มูลค่ ำยุตธิ รรมของเครื่ องมือทำงกำรเงิน
เนื่องจากเครื่ องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริ ษทั จัดอยูใ่ นประเภทระยะสั้นหรื อมีอตั ราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยใน
ตลาด กลุ่มบริ ษทั จึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ในระหว่างปี ปั จจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหว่างลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
31. กำรบริหำรจัดกำรทุน
วัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการทุนที่สาคัญของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย คือ การจัดให้มีซ่ ึ งโครงสร้างทางการเงินที่ เหมาะสมและ
การดารงไว้ซ่ ึงความสามารถในการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีอตั ราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.70:1 และ 0.65:1 ตามลาดับ และบริ ษทั
มีอตั ราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.69:1 และ 0.65:1 ตามลาดับ
32. ภำระผูกพันและหนีส้ ินทีอ่ ำจเกิดขึน้
ก)

ภาระผูกพันตามรายจ่ายฝ่ ายทุน

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั มีภาระผูกพันเพื่อจ่ายพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์จานวน 5.5 ล้านบาท

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั มีภาระผูกพันในการซื้ อเครื่ องจักรและสัญญาก่อสร้างจานวน 0.3 ล้านเหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐ และ
28.9 ล้านบาท
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ข)

สัญญาเช่าและสัญญาบริ การ

1)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริ ษทั ย่อยมีสัญญาเช่าและบริ การอาคารสานักงาน โดยมีภาระผูกพันตามสัญญาที่
จะต้องจ่ายในอนาคต ดังนี้
ล้านบาท
งบการเงินรวม
ไม่เกิน 1 ปี
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
รวม

2563
-

2562
0.9
0.9

2)

บริ ษทั มี สัญญาเช่ าที่ ดินกับบุ คคลภายนอก โดยมี ระยะเวลาเช่ า 20 ปี บริ ษทั ต้องจ่ ายค่าเช่ ารายปี ปี ที่ 1-2 เป็ นเงิ น
ประมาณ 1.4 ล้านบาทต่อปี ปี ที่ 3-5 เป็ นเงินประมาณ 1.6 ล้านบาทต่อปี ปี ที่ 6-8 เป็ นเงินประมาณ 1.7 ล้านบาทต่อปี ปี ที่ 9-11 เป็ น
เงินประมาณ 1.9 ล้านบาทต่อปี ปี ที่ 12-14 เป็ นเงินประมาณ 2.1 ล้านบาทต่อปี ปี ที่ 15-17 เป็ นเงินประมาณ 2.3 ล้านบาทต่อปี และ
ปี ที่ 18-20 เป็ นเงินประมาณ 2.6 ล้านบาทต่อปี สัญญานี้ มีผลใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2560 จนถึงวันที่ 1 มีนาคม 2580 โดย
บริ ษทั ต้องจ่ายค่าเช่าในอัตราที่กาหนดไว้ในสัญญา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ค่าเช่าขั้นต่าตามสัญญาเช่าดังกล่าวข้างต้นที่ตอ้ งจ่ายในอนาคต มีดงั นี้

ไม่เกินหนึ่งปี
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
เกิน 5 ปี
รวม

ล้านบาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
1.6
6.8
26.9
35.3

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั ไม่มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าที่ดินจากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั ิ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริ ษทั รับรู ้หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ดินที่เคยจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่า
ดาเนินงานด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของเงินจ่ายชาระตามสัญญาเช่าที่เหลืออยูค่ ิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมส่ วนเพิ่มของกลุ่ม
บริ ษทั ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5
ค)

ภาระผูกพันตามเลตเตอร์ออฟเครดิต
บริ ษทั มีภาระผูกพันจากการเปิ ดเลตเตอร์ ออฟเครดิ ต เพื่อสั่งซื้ อสิ นค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จานวน 1.3 ล้านเหรี ยญ
ดอลลาร์สหรัฐ (วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จานวน 2.2 ล้านเหรี ยญดอลลาร์สหรัฐ)
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ง)

หนังสื อค้ าประกันที่ออกโดยธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีหนี้ สินที่อาจเกิดขึ้นจากหนังสื อค้ าประกันที่ออกโดยธนาคาร เพื่อ
ค้ าประกันการจ่ายชาระค่าใช้ไฟฟ้ า จานวน 8.0 ล้านบาท และการซื้ อสิ นค้า จานวน 0.1 ล้านบาท (งบเฉพาะกิจการ : ค่าไฟฟ้ า
จานวน 6.9 ล้านบาท และการซื้อสิ นค้า จานวน 0.1 ล้านบาท)

จ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริ ษทั มีหนี้ สินที่อาจเกิดขึ้นจากการค้ าประกันวงเงินสิ นเชื่ อของบริ ษทั ร่ วมที่ ได้รับจาก
สถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึ่งเป็ นจานวนเงิน 322 ล้านบาท และ 276 ล้านบาท ตามลาดับ

33. เหตุกำรณ์ ภำยหลังรอบระยะเวลำทีร่ ำยงำน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการมีมติอนุ มตั ิการจ่ายเงิ นปั นผลในอัตรา
หุ ้นละ 0.14 บาท เป็ นจานวนเงินทั้งสิ้ น 67.2 ล้านบาท ทั้งนี้ การเสนอจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุ มตั ิจากที่ประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
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ส่วนที่ 4 : การรับรองความถูกต้องของข้อมูลสาหรับการส่งแบบ 56-1 One Report
บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี /รายงานประจาปี ฉบับนี้ แล้วด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอ
รับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ผอู ้ ื่นสาคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ
นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุ ปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี /รายงานประจาปี ได้แสดงข้อมูลอย่าง
ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดาเนิ นงานและกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว
(2) บริษัทได้จดั ให้มีระบบการเปิ ดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ ใจว่าบริษัทได้เปิ ดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็ นสาระสาคัญทั้งของ
บริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
(3) บริษัทได้มีระบบการควบคุมภายในที่ดีและควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูล
การประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ล่าสุดที่มี ต่อผูส้ อบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่ง
ครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทาที่มิชอบที่อาจ
มีผลกระทบต่อการจัดทารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
ในการนี้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็ นเอกสารชุ ดเดียวกันกับที่บริษั ทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้
มอบหมายให้ผูร้ ับมอบอานาจเป็ นผูล้ งลายมือชื่อกากับเอกสารนี้ ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของผูร้ ับ
มอบอานาจ นางสาวณรินทร์ ภู่ยางโทน กากับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลที่บริษัทได้รบั รองความถูกต้องของข้อมูลแล้ว
ดังกล่าวข้างต้น
ชือ่
นามสกุล
ตาแหน่ง
ลายมือชื่อ
1

นายวีระชัย

สุธีรชัย

ประธานกรรมการ

…………………………………………….

2

นายชูศกั ดิ์

ยงวงศ์ไพบูลย์

…………………………………………….

3

นางสาวชนัญญา

ยงวงศ์ไพบูลย์

4

นางสาวพีรดา

ยงวงศ์ไพบูลย์

กรรมการผูจ้ ดั การ / ประธาน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
/ ประธานกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
กรรมการ / รักษาการผูอ้ านวยการฝ่ าย
บัญชีและการเงิน
กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

5

นายพิบูลศักดิ์

อรรถบวรพิศาล

…………………………………………….

6

นางไทศิกา

ไพรสงบ

ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการ
อิสระ
กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

7

เรือตรีหญิงสุรี

บูรณธนิ ต

กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

…………………………………………….

8

นางเมธิกานต์

ชุติพงศ์สิริ

กรรมการ

…………………………………………….

9

นางสาวสุนทรียา

วงศ์ศิริกุล

กรรมการ

…………………………………………….

คาพิพจน์

กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

…………………………………………….

10 นายสุนทร

…………………………………………….
…………………………………………….

…………………………………………….
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ผูร้ ับมอบอานาจ
ชือ่
1

นางสาวณรินทร์

นามสกุล
ภู่ยางโทน

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

สมุหบ์ ญ
ั ชี / ผูจ้ ดั การบัญชีและการเงิน

…………………………………………….
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เอกสารแนบ 1

รายละเอียดประวัติและการดารงตาแหน่งของกรรมการ และเลขานุการบริษัท
1. รายละเอียดคณะกรรมการบริษัท
ชื่อ /นามสกุล / ตาแหน่ง
1. นายวีระชัย สุธีรชัย
- ประธานบริษัท
- ประธานกรรมการ

2. นายชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์
- กรรมการผูจ้ ัดการ
- กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม

อายุ
(ปี)
69

57

คุณวุฒิทางการศึกษา/
การอบรม
- ปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- MINI MBA
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี RCA INSTITUTE OF
TECHNOLOGY NEWYORK U.S.A.
- ประกาศนี ยบัตรหลักสูตร
Director Accreditation Program
(DAP) 15/2004
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ประกาศนี ยบัตรหลักสูตร
Director Accreditation Program
(DAP) 15/2004
- ประกาศนี ยบัตรหลักสูตร
Director Certification Program
(DCP) 46/2004

สัดส่วนใน
การถือหุ้น
ในบริษัท
(%)
9.540

15.976

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร
น้าชายของนาย
ชูศักดิ์ ยงวงศ์
ไพบูลย์

บิดาของ
นางสาวพีรดา
และ
นางสาว
ชนั ญญา
ยงวงศ์ไพบูลย์

ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุร กิจ

2552-ปั จจุบัน

ประธานบริษัทและประธานกรรมการ
กรรมการผูจ้ ัดการ

บมจ.เอเซีย เมทัล

2531-ปั จจุบัน
2537-ปั จจุบัน
2519-ปั จจุบัน

กรรมการผูจ้ ัดการ
กรรมการผูจ้ ัดการ
กรรมการผูจ้ ัดการ

บจก.คอสโม แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
บจก.คอสโม พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์
บจก.สินธีรชัย

2536-ปั จจุบัน
2546-ปั จจุบัน
2558-ปั จจุบัน
2558-ปั จจุบัน

กรรมการผูจ้ ัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

2561-ปั จจุบัน

กรรมการ

บมจ.เอเซีย เมทัล
บจก.เอส ที ซี สตีล
บจก.ไพร์ม สตีล มิลล์
บจก.แกรนด์ เอเชีย สตีล โพรเซสซิ่ง
เซ็นเตอร์
บจก.วีเค แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์
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อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา/
การอบรม

3. นางสาวชนั ญญา ยงวงศ์ไพบูลย์
- รักษาการผูอ้ านวยการบัญชีและ
การเงิน
- กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม
- กรรมการ

27

4. นางสาวเมธิกานต์ ชุติพงศ์สิริ
- กรรมการ

53

5. นายพิบูลศักดิ์ อรรถบวรพิศาล
- ประธานกรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ

68

- ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์
และบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนี ยบัตรหลักสูตร DAP
รุ่นที่ 123/2016 ประกาศนี ยบัตรหลักสูตร
ORIENTATION สาหรับบริษัท IPOs :
CFO FOCUS ON FINANCIAL
REPORTING รุ่นที่ 7
- ประกาศนี ยบัตรหลักสูตร
e-Learning CFO’s Orientation
Course 12 ชัว่ โมง 2/2021
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต
(Com Science) มหาวิทยาลัยพระ
จอมเกล้าธนบุรี
- ประกาศนี ยบัตรหลักสูตร DAP
รุ่นที่ 164/2019
- ปริญญาโท
สาขาพาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
บัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ า
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนี ยบัตรหลักสูตร DAP
รุ่นที่ 123/2016

ชื่อ /นามสกุล / ตาแหน่ง

สัดส่วนใน
การถือหุ้น
ในบริษัท
(%)
4.539

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุร กิจ

ลูกสาวของคุณ
ชูศกั ดิ์ และ
น้องสาว
ของ นางสาว
พีรดา ยงวงศ์
ไพบูลย์

2558-ปั จจุบัน
2558-ปั จจุบัน

กรรมการ และรักษาการผูอ้ านวยการ
บัญชีและการเงิน
กรรมการ

2561-ปั จจุบัน

กรรมการ

ไม่มี

ไม่เกี่ยวข้อง

2560-ปั จจุบัน
2548-2562
2557-2561

กรรมการ
ประธานฝ่ ายปฏิบัติการ/กรรมการ
ผูจ้ ัดการทัว่ ไป อาวุโส

บมจ.เอเซีย เมทัล
บมจ.จี สตีล

ไม่มี

ไม่เกี่ยวข้อง

2558 – ปั จจุบัน
2540-2556
2528-2540
2521-2528
2520-2521
2518-2520

ประธานกรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ
ผูช้ ่วยผูจ้ ัดการทัว่ ไป
ผูจ้ ัดการโรงงาน
หัวหน้าแผนกซ่อมไฟฟ้ า
วิศวกร
วิศวกร

บมจ.เอเซีย เมทัล

บมจ.เอเซีย เมทัล
บจก.แกรนด์ เอเชีย สตีล โพรเซสซิ่ง เซ็น
เตอร์
บจก.บีพีซี แลนด์

บมจ.ไทยไวร์โพรดักส์
บมจ.ไทยไวร์โพรดักส์
บจ.เหล็กสยาม
การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
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ชื่อ /นามสกุล / ตาแหน่ง
6. เรือตรีหญิงสุรี บูรณธนิ ต
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ

7. นางไทศิกา ไพรสงบ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการอิสระ

8. นายสุนทร คาพิพจน์
- ผูอ้ านวยการฝ่ ายปฏิบัติการ
- กรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ
(ปี)
86

70

52

คุณวุฒิทางการศึกษา/
การอบรม
- ปริญญาโท รัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์
(การทูตและการต่างประเทศ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยอีสเทอร์น เอเชีย
- ประกาศนี ยบัตรหลักสูตร (DAP)
รุ่นที่ 15/2004
- ประกาศนี ยบัตรหลักสูตร (ACP)
รุ่นที่ 7/2005

- ปริญญาโท บริหารธุ รกิจ
(MBA/HRM)
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
(IE)
- ประกาศนี ยบัตรหลักสูตร (DAP)
รุ่นที่ 181/2021

สัดส่วนใน
การถือหุ้น
ในบริษัท
(%)
ไม่มี

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร
ไม่เกี่ยวข้อง

ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

2547 - ปั จจุบัน

กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการ
ที่ปรึกษาสมาคม
ผูป้ ระนี ประนอม
กรรมการ
ที่ปรึกษาคณะอนุ กรรมาธิการ
คณะกรรมาธิการการศึกษา
ประธานกรรมการ
ที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่า
กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ
ผูจ้ ัดการอาวุโสฝ่ ายธุ รกิจขนาดย่อม 8
ผูจ้ ัดการฝ่ ายพัฒนา
ผูจ้ ัดการฝ่ ายธุ รกิจ 4

ปั จจุบัน

ไม่มี

ไม่เกี่ยวข้อง

2547 - ปั จจุบัน
2546 - ปั จจุบัน
2542 - ปั จจุบัน
2547 - 2552
2545 - 2546
2543 - 2544

ไม่มี

ไม่เกี่ยวข้อง

2563 - ปั จจุบัน
2561 - 2563
2553 - 2561
2537 - 2552

กรรมการ และผูอ้ านวยการฝ่ าย
ปฏิบัติการ
ผูอ้ านวยการฝ่ ายปฏิบัติการ

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุร กิจ
บมจ.เอเซีย เมทัล
บมจ.ไอที ซิตี้
สภาลูกเสือไทย
สภามหาวิทยาลัยกรุงเทพ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนประเทศไทย
ศาลประจาศาลจังหวัดธัญบุรี
สมาคมติดตามการพัฒนาสตรี
กิจการลูกเสือ
วุฒิสภา
นิ ติบุคคลหมู่บา้ นจัดสรรวรบูลย์
โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
บมจ.เอเซีย เมทัล
บจ.เอส ที ซี สตีล
บจ.บุญศิริ เรียลเอสเตส
ธนาคารนครหลวงไทย จากัด(มหาชน)
ธนาคารนครหลวงไทย จากัด(มหาชน)
ธนาคารนครหลวงไทย จากัด(มหาชน)
บมจ.เอเซีย เมทัล
บมจ.เอเซีย เมทัล
บจก.ไทยสินเมทัล อินดัสตรี
บมจ.แปซิฟิกไพพ์ จากัด
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อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา/
การอบรม

9. นางสาวพีรดา ยงวงศ์ไพบูลย์
- กรรมการบริหาร
- ผูม้ ีอานาจลงนามบริษัท
- กรรมการบริหารความเสี่ยง

28

10. นางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล
- กรรมการ

52

- MASTER OF SCIENCE IN
MANAGEMENT , CASS BUSINESS
SCHOOL
- โครงการหลักสูตรวิศวกรรม
บัณฑิตนานาชาติ 2 ปริญญา
- BACHELOR OF ENGINEERING
(MECHANICAL ), UNIVERSITY OF
NOTTINGHAM
- วิศวกรรมศาตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรผูป้ ระกอบการแห่ง
อนาคต รุ่นที่ 6
- ประกาศนี ยบัตรหลักสูตร (DAP)
รุ่นที่ 181/2021
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาการเงิน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- ประกาศนี ยบัตรหลักสูตร (RCL)
รุ่นที่ 18/2019
- ประกาศนี ยบัตรหลักสูตร (SFLP)

ชื่อ /นามสกุล / ตาแหน่ง

สัดส่วนใน
การถือหุ้น
ในบริษัท
(%)
3.958

ไม่มี

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุร กิจ

(ลูกสาวของ
คุณชูศกั ดิ์ และ
พี่สาวของ
คุณชนัญญา
ยงวงศ์ไพบูลย์)

2563 - ปั จจุบัน
2561 - 2563
2558 - 2560

กรรมการบริหาร
ผูจ้ ัดการฝ่ ายบริหารกลาง
MANAGEMENT TRAINEE

บมจ.เอเซีย เมทัล
บมจ.เอเซีย เมทัล
JOHNSON & JOHNSON (THAILAND)
LTD.

ไม่เกี่ยวข้อง

2563 - ปั จจุบัน
2558 - ปั จจุบัน

กรรมการ
กรรมการ

2562 – 2562

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านกล
ยุทธ์และวางแผนธุ รกิจ
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่
บริหารด้านบัญชีและการเงิน
ผูอ้ านวยการสินเชื่อบรรษัทธนกิจ

บมจ.เอเซีย เมทัล
STRATEGIC STEERING COMMITTEE
บริษัท จี เจ สตีล จากัด (มหาชน)
บริษัท จี เจ สตีล จากัด (มหาชน)

2558 - 2562
2548 – 2549
2539 – 2548

ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการสินเชื่อบรรษท
ธนกิจ

บริษัท จี เจ สตีล จากัด (มหาชน)
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด
ธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน)
(เดิมธนาคารเอเซีย จากัด (มหาชน))
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ชื่อ /นามสกุล / ตาแหน่ง
11. นางสาวศศิธร ลิมป์ ปิ ยะชาติ
- เลขานุ การบริษัท

อายุ
(ปี)
43

คุณวุฒิทางการศึกษา/
การอบรม
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ

สัดส่วนใน
การถือหุ้น
ในบริษัท
(%)
0.000

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร
ไม่เกี่ยวข้อง

ช่วงเวลา
2558 - ปั จจุบนั
2555 - ปั จจุบนั
2546-2559

ตาแหน่ง
เลขานุ การบริษัท
ผู้ช่วยตัวแทนฝ่ ายบริหารขององค์กร
หัวหน้าการลาด

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุร กิจ
บมจ.เอเซีย เมทัล
บมจ.เอเซีย เมทัล
บมจ.เอเซีย เมทัล
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เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอานาจควบคุมในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท
ชือ่ -นามสกุล
บริษัท เอเซีย เมทัล บริษัท เอส บริษัท แกรนด์เอเซีย สตีล บริษัท ไพร์ม สตีล
จากัด (มหาชน)
ที ซี สตีล
โพรเซสซิ่ง เซ็นเตอร์
มิลล์ จากัด
จากัด
จากัด
5
นายวีระชัย
สุธีรชัย
1,5
นายชูศกั ดิ์

ยงวงศ์ไพบูลย์

3, 5, 6

5

5,6

5

นางเพ็ญจันทร์

ยงวงศ์ไพบูลย์

-

5

-

5

นางสาวชนัญญา

ยงวงศ์ไพบูลย์

5

-

5

-

นางสาวพีรดา

ยงวงศ์ไพบูลย์

6

-

-

5

นายสุนทร

คาพิพจน์

5

-

-

-

นางสาวเมธิกานต์

ชุติพงศ์สิริ

5

-

-

-

นางสาวสุนทรียา

วงศ์ศิริกุล

5

-

-

-

นางสาวธารดี

เพียรสัมฤทธิ์

-

5

-

-

นายพิบูลศักดิ์

อรรถบวรพิศาล

2, 4

-

-

-

นางไทศิกา

ไพรสงบ

4, 5

5

-

-

เรือตรีหญิงสุรี

บูรณะธนิ ต

4, 5

-

-

-

นายบุญชัย

จิระพงษ์ตระกูล

-

-

-

5

นายสุรช

จิระพงษ์ตระกูล

-

-

-

5

นายวรรณา

สิทธิศิรินุกูล

-

-

-

5

นายชิดชนก

โท้มะวงศ์

-

5

-

-

นายสุวิทย์

รัตนจินดา

-

-

-

5

นายวินท์

สุธีรชัย

-

-

5

5,6

นายสมศักดิ์

วงศ์ศิริทรัพย์

-

-

5

-

นางสาวศศิธร

ลิมป์ ปิ ยะชาติ

7

-

-

-

หมายเหตุ :

1 = ประธานกรรมการ
3 = กรรมการผูจ้ ดั การ
5 = กรรมการ
7 = เลขานุ การบริษทั

2 = ประธานกรรมการตรวจสอบ
4 = กรรมการตรวจสอบ
6 = ผูบ้ ริหาร
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เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ชื่อ
นามสกุล
บริษัท เอส ที ซี สตีล จากัด
1
นายชูศกั ดิ์
ยงวงศ์ไพบูลย์
1
2
นางเพ็ญจันทร์
ยงวงศ์ไพบูลย์
5
3
นางไทศิกา
ไพรสงบ
5
4
นางสาวธารดี
เพียรสัมฤทธิ์
5
5
นายชิดชนก
โท้มะวงศ์
5
หมายเหตุ :
1 = ประธานกรรมการ
2 = ประธานกรรมการตรวจสอบ
3 = กรรมการผูจ้ ดั การ
4 = กรรมการตรวจสอบ
5 = กรรมการ
6 = ผูบ้ ริหาร
7 = เลขานุ การบริษทั

ชื่อ
นามสกุล
1
นายชูศกั ดิ์
ยงวงศ์ไพบูลย์
2
นางสาวชนัญญา
ยงวงศ์ไพบูลย์
3
นายวินท์
สุธีรชัย
4
นายสมศักดิ์
วงศ์ศิริทรัพย์
หมายเหตุ :
1 = ประธานกรรมการ
3 = กรรมการผูจ้ ดั การ
5 = กรรมการ
7 = เลขานุ การบริษทั

บริษัท แกรนด์ เอเชีย สตีล โพรเซสซิ่ง เซ็นเตอร์ จากัด
1
5
5
5
2 = ประธานกรรมการตรวจสอบ
4 = กรรมการตรวจสอบ
6 = ผูบ้ ริหาร

ชื่อ
นามสกุล
1
นายชูศกั ดิ์
ยงวงศ์ไพบูลย์
2
นายวีระชัย
สุธีรชัย
3
นางเพ็ญจันทร์
ยงวงศ์ไพบูลย์
4
นายบุญชัย
จิระพงษ์ตระกูล
5
นายสุรช
จิระพงษ์ตระกูล
6
นางวรรณา
สิทธิศิรินุกูล
7
นางสาวพีรดา
ยงวงศ์ไพบูลย์
8
นายสุวิทย์
จิระพงษ์ตระกูล
หมายเหตุ :
1 = ประธานกรรมการ
3 = กรรมการผูจ้ ดั การ
5 = กรรมการ
7 = เลขานุ การบริษทั

บริษัท ไพร์ม สตีล มิลล์ จากัด
5
5
5
5
5
5
5
5
2 = ประธานกรรมการตรวจสอบ
4 = กรรมการตรวจสอบ
6 = ผูบ้ ริหาร
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เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ทางคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรชะลอการเข้าตรวจสอบและสอบทานระบบควบคุมภายในตาม
แผนงานต่างๆ สืบเนื่ องมาจาก บริษัท เอเซีย เมทัล จากัด (มหาชน) ในปี 2563 บริษัทได้มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการรายงานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการและการควบคุมระบบบริหารภายในองค์กรโดยได้เริ่มใช้
งานแล้วเมื่อต้นปี 2564 จึงวางแผนจัดเตรียมการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงาน,การรายงานผล และการบริหารงาน
ภายในองค์กร
ไตรมาส 3/2564 คณะกรรมการสรรหาจะดาเนิ น การสรรหาและแต่ งตั้งหน่ ว ยงานผู ้ต รวจสอบภายใน
คาดการณ์ว่าจะสามารถเข้ามาดาเนิ นการตรวจสอบระบบริหารภายในองค์กรในช่วงไตรมาส 4/2564 หรือ ไตรมาส
1/2565 เป็ นต้นไป

176

เอกสารแนบ 4

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมี ทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ดังนี้
ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน
ลักษณะกรรมสิทธิ์
มูลค่าตามบัญชี
1. ที่ดิน
-เนื้ อที่ 16 ไร่ 3 งาน 5 ตารางวา
บริษัทเป็ นเจ้าของ
254.79
ที่ต้งั : เลขที่ 55, 55/1 หมู่ 2 ซอยวัดหนาม
แดง ถนนศรีนครินทร์ ตาบลบางแก้ว อาเภอ
บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
-เนื้ อที่ 99 ไร่ 72 ตารางวา*
บริษัทเป็ นเจ้าของ
119.14
ที่ต้งั เลขที่ 90/1 หมู่ที่ 10 ตาบลสระ
สี่เหลี่ยม อาเภอพนัสนิ คม จังหวัดชลบุรี
-เนื้ อที่ 102 ไร่ 155 ตารางวา**
บริษัทเป็ นเจ้าของ
21.70
ที่ต้งั เลขที่ 90/1 หมู่ที่ 10 ตาบลสระ
สี่เหลี่ยม อาเภอพนัสนิ คม จังหวัดชลบุรี
-เนื้ อที่ 3 ไร่ 82 ตารางวา
เป็ นของบริษัท STC
44.87
ที่ต้งั : เลขที่ 6/10 หมู่ 1 ซอยวัดหนามแดง
ถนนศรีนครินทร์ ตาบลบางแก้ว อาเภอบาง
พลี จังหวัดสมุทรปราการ
2. อาคารโรงงาน 3 แห่ง
1. อาคารโรงงานของบริษัท
บริษัทเป็ นเจ้าของ
ที่ต้งั : เลขที่ 55, 55/1 หมู่ 2 ซอยวัดหนาม บริษัทเป็ นเจ้าของ
แดง ถนนศรีนครินทร์ ตาบลบางแก้ว อาเภอ
บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
อาคารและส่วนปรับปรุงสิ่งก่อสร้างบนที่ดิน
เช่า

ภาระผูกพัน
(1) ติดภาระค้าประกัน

(2) ติดภาระค้าประกัน

ปลอดภาระ

(3) ติดภาระค้าประกัน

41.10
5.01

(1) ติดภาระค้าประกัน
ปลอดภาระ

54.09

ปลอดภาระ
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ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน
2. อาคารโรงงานชลบุรีของบริษทั * *
ที่ต้งั เลขที่ 90/1 หมู่ที่ 10 ตาบลสระ
สี่เหลี่ยม อาเภอพนัสนิ คม จังหวัดชลบุรี
3. อาคารโรงงานของบริษัทย่อย
ที่ต้งั : เลขที่ 6/10 หมู่ 1 ซอยวัดหนามแดง
ถนนศรีนครินทร์ ตาบลบางแก้ว อาเภอ
บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
4. ส่วนปรับปรุงอาคารโรงงาน
และสานักงานเช่า
5. เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน
6. ยานพาหนะ
7. ยานพาหนะ
8. เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สานักงาน
9. เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สานักงาน
10.งานระหว่างก่อสร้างและเครื่องจักร
ระหว่างติดตั้ง

ลักษณะกรรมสิทธิ์
บริษัทเป็ นเจ้าของ

มูลค่าตามบัญชี
91.81

ภาระผูกพัน
(2) ติดภาระค้าประกัน

เป็ นของบริษัท STC

7.66

(3) ติดภาระค้าประกัน

เป็ นของบริษัท GA

0.02

ปลอดภาระ

บริษัทเป็ นเจ้าของ
บริษัทเป็ นเจ้าของ
เป็ นของบริษัท GA
บริษัทเป็ นเจ้าของ
เป็ นของบริษัท GA
บริษัทเป็ นเจ้าของ

166.54
6.73
0.61
5.90
0.76
85.81

ปลอดภาระ
ปลอดภาระ
ปลอดภาระ
ปลอดภาระ
ปลอดภาระ
ปลอดภาระ

เครื่องหมายการค้าสาคัญ ลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปั ญญาอื่น
ประเภทสินค้า/
รูปแบบเครื่องหมาย/ลิขสิทธิ์
ชื่อเจ้าของ
บริการ
เครื่องหมายการค้า
บริ ษั ท เอเซี ย
จาพวก 6
เ ม ทั ล จ า กั ด
(มหาชน)

เลขทะเบียน/
ประเทศที่จดทะเบียน
201122578 ประเทศไทย

ระยะเวลา
คุ้มครอง
10 ปี
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รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินที่ดิน
บริษัท เอเซีย เมทัล จากัด (มหาชน) ได้มีการประเมินราคาที่ดิน เมื่อปี 2557 ที่ผ่านมา ตามนโยบายบัญชีของบริษัทจะ
ดาเนิ นการประเมินที่ดิน ทุก 5 ปี ของรอบบัญชี ซึ่งในปี 2562 ทางบริษัท เอเซีย เมทัล จากัด (มหาชน) ได้ว่าจ้างบริษัท
ยูเค แวลูเอชัน่ แอนด์ เอเจนซี่ จากัด (“ผูป้ ระเมินอิสระ”) ทาการประเมินมูลค่าทรัพย์สินมีตวั ตน และกาหนดการตรวจ
ประเมินรอบถัดไป ปี 2567 ผลการประเมินที่ดินปี 2562 มีรายการดังต่อไปนี้
ทรัพย์สิน
ที่ต้งั

รายการที่ดิน
เนื้ อที่ดิน
ผูถ้ ือกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ภาระผูกพัน
วันที่ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
มูลค่าที่ดินตามราคาประเมิน
มูลค่าที่ดินทางบัญชี ณ วันประเมิน
ทรัพย์สิน
ที่ต้งั
รายการที่ดิน
เนื้ อที่ดิน
ผูถ้ ือกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ภาระผูกพัน
วันที่ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
มูลค่าที่ดินตามราคาประเมิน
มูลค่าที่ดินทางบัญชี ณ วันประเมิน
ราคาประเมินราชการ (เฉพาะที่ดิน)
ทรัพย์สิน
ที่ต้งั

รายการที่ดิน
เนื้ อที่ดิน
ผูถ้ ือกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ภาระผูกพัน
วันที่ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
มูลค่าที่ดินตามราคาประเมิน
มูลค่าที่ดินทางบัญชี ณ วันประเมิน

ที่ดิน (ประเภทโรงงานผลิตเหล็ก)
บริษัท เอเซีย เมทัล จากัด (มหาชน)
90/1 หมู1่ 0 ถนนสายฉะเชิงเทรา-สัตหีบ (ทางหลวงหมายเลข 331) ตาบลสระ
สี่เหลี่ยม อาเภอพนัสนิ คม จังหวัดชลบุรี
201-1-74 ไร่
บริษัท เอเซีย เมทัล จากัด (มหาชน)
จานองไว้กบั ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
10 ตุลาคม 2562
140.84 ล้านบาท
99.75 ล้านบาท
ที่ดิน (ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม)
บริษัท เอเซีย เมทัล จากัด (มหาชน)
55, 55/1 หมู2่ ถนนศรีนครินทร์ ตาบลบางแก้ว อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
16-3-5 ไร่
บริษัท เอเซีย เมทัล จากัด (มหาชน)
จานองไว้กบั ธนาคาร กรุงเทพ จากัด (มหาชน)
10 ตุลาคม 2562
254.79 ล้านบาท
147.51 ล้านบาท
133.46 ล้านบาท
ที่ดิน (ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม)
บริษัท เอส ที ซี สตีล จากัด
6/10 หมูท่ ี่ 1 ซอยวัดหนามแดง ถนนศรีนครินทร์ ตาบลบางแก้ว อาเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ
3 ไร่ 82 ตารางวา
บริษัท เอเซีย เมทัล จากัด (มหาชน)
จานองไว้กบั ธนาคาร กรุงเทพ จากัด (มหาชน)
10 ตุลาคม 2562
44.87 ล้านบาท
25.64 ล้านบาท
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รายละเอียดของสัญญาที่สาคัญ
สัญญา
สัญญาเช่าที่ดิน

คู่สัญญา
ผูใ้ ห้เช่า:
นายสมบัติ บุญอา่

รายละเอียด
ทรัพย์สินที่เช่า
โฉนดเลขที่ 7570 เลขที่ดิน 118
หน้าสารวจ 584 ต.บางแก้ว
(สาโรงฝั ่งเหนื อ) อ.บางพลี
(พระโขนง) จ.สมุทรปราการ
เช่าในอัตรา 3/12 ส่วน

สัญญาเช่าหอพัก
สาหรับสวัสดิการ
พนักงาน

บริษัท แชมป์ ทราน
สปอร์ต (1996)
จากัดโดย นางหนู จิตร
เพ็งนาม

ทรัพย์สินที่เช่า หอพักจานวน 28
ห้อง 1 อาคาร

สัญญาเช่าอาคาร
โรงงาน

บริษัท เอส ที ซี สตีล
จากัด

ทรัพย์สินที่เช่า เช่าพื้ นที่อาคาร
บ้านเลขที่ 55 หมู2่ ซ.วัดหนามแดง
ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางแก้ว อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ เนื้ อที่ 75 ตาราง
เมตร

ระยะเวลา
กาหนดระยะเวลา 21 ปี
 นับตั้งแต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2558
ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2579
อัตราค่าเช่า
1) ปี 2558 ถึง ปี 2559 อัตราค่าเช่า
1,440,000 บาท
2) ปี 2559 ถึง ปี 2561 อัตรา
เดือนละ 120,000 บาท
3) ปี 2561 ถึง ปี 2564 อัตรา
เดือนละ 132,000 บาท
4) ปี 2564 ถึง ปี 2567 อัตรา
เดือนละ 145,200บาท
5) ปี 2567 ถึง ปี 2570 อัตราเดือน
ละ 159,700 บาท
6) ปี 2570 ถึง ปี 2573 อัตราเดือน
ละ 175,700 บาท
7) ปี 2573 ถึง ปี 2576 อัตราเดือน
ละ 193,300
8) ปี 2576 ถึง ปี 2579 อัตราเดือน
ละ 212,600 โดยชาระทุกสิ้ นเดือน
กาหนดระยะเวลา 3 ปี
นับตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฏาคม 2562
ถึง วันที่ 31 กรกฏาคม 2565
อัตราค่าเช่า เดือนละ 50,000 บาท
โดยชาระทุกสิ้ นเดือน
กาหนดระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วนั ที่
1 มกราคม 2563 ถึง วันที่ 31
ธันวาคม 2567
อัตราค่าเช่า เดือนละ 50,000 บาท
ราคานี้ ยังไม่รวม VAT 7% โดยชาระ
ทุกสิ้ นเดือน
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เอกสารแนบ 5

นโยบายและแนวปฏิบัติการกากับดูแลกิจการ
บริษัทฯ มีแนวปฏิบตั ิที่เป็ นมาตรฐานสากลในการจัดการที่ดี เสริมสร้างความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพในการบริหารงาน
และการดาเนิ นงาน ให้เป็ นที่ยอมรับ เพื่อสร้างความเชื่อมัน่ ให้เกิดแก่ผูถ้ ือหุน้ ผูล้ งทุน และผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ าย ตลอดจนให้
เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเบียน
คณะกรรมการบริ ษั ท จึงก าหนดนโยบายการกากับดู แลกิ จการของกลุ่ มบริ ษั ทฯ ไว้เพื่ อทราบและถื อปฏิบัติ โดยทัว่ กัน
ดังต่อไปนี้
1. ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นาองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
1) คณะกรรมการต้องเข้าใจบทบาทและตระหนั กถึงความรับผิดชอบในฐานะผูน้ าที่ตอ้ งกากับดูแลให้องค์กรมีการ
บริหารจัดการที่ดี ซึ่งครอบคลุมถึง
 การกาหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมาย
 การก าหนดกลยุ ทธ์ นโยบายการด าเนิ นงาน ตลอดจนการจัด สรรทรั พยากรส าคัญ เพื่ อ ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้ าหมาย
 การติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดาเนิ นงาน
2) ในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยัง่ ยืน คณะกรรมการมีหน้าที่กากับดูแลกิจการให้นาไปสู่ผลดังต่อไปนี้
 บริษัทสามารถแข่งขันได้ และมีผลประกอบการที่ดีโดยคานึ งถึงผลกระทบในระยะยาว
 ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิ และมีความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสีย
 เป็ นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม
 สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง
3) คณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลให้กรรมการทุ กคนและผูบ้ ริ หาร ปฏิบัติหน้าที่ ดว้ ยความรับผิ ดชอบระมัดระวัง และ
ซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร และดูแลให้การดาเนิ นงานเป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
4) คณะกรรมการเข้าใจขอบเขตหน้าที่และความรับผิ ดชอบของคณะกรรมการ และกาหนดขอบเขตการมอบหมาย
หน้ าที่ และความรับผิ ดชอบให้กรรมการผู ้จัดการใหญ่ และฝ่ ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจนติ ดตามดู แลให้
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และฝ่ ายจัดการปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ได้รบั มอบหมาย
2. กาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
1) คณะกรรมการมีหน้าที่กาหนดหรือดูแลให้วตั ถุประสงค์และเป้ าหมายหลักของกิจการเป็ นไปเพื่อความยัง่ ยืน โดย
เป็ นวัตถุประสงค์และเป้ าหมายที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้ท้งั กิจการ ลูกค้า ผูม้ ีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม
2) คณะกรรมการมีหน้าที่กากับดูแลให้มนั ่ ใจว่า วัตถุประสงค์และเป้ าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ในระยะสั้น กลาง หรือ
ยาว และ/หรือประจาปี ของกิจการ สอดคล้องกับการบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายหลักของกิจการ โดยมีการนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย
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3. เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
1) คณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบการกาหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งในเรื่ องขนาด องค์ประกอบ
สัดส่วนกรรมการที่เป็ นอิสระที่เหมาะสมและจาเป็ นต่อการนาพาองค์กรสู่วตั ถุประสงค์และเป้ าหมายหลักที่กาหนดไว้
2) คณะกรรมการมีหน้าที่คดั เลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็ นประธานกรรมการ และดูแลให้มนั ่ ใจว่าองค์ประกอบและการ
ดาเนิ นงานของคณะกรรมการเอื้ อต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ
3) คณะกรรมการมีหน้าที่กากับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน เพื่อให้ได้
คณะกรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่กาหนดไว้
4) ในการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการให้ผูถ้ ื อหุน้ อนุ มัติ คณะกรรมการต้องพิ จารณาให้โครงสร้างและอัตรา
ค่าตอบแทนมี ความเหมาะสมกับความรับผิ ดชอบและจูงใจให้คณะกรรมการนาพาองค์กรให้ดาเนิ นงานตาม
เป้ าหมาย ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
5) คณะกรรมการมีหน้าที่กากับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่าง
เพียงพอ
6) คณะกรรมการมีหน้าที่กากับดูแลให้มีกรอบและกลไกในการกากับดูแลนโยบาย และการดาเนิ นงานของบริษัทย่อย
และกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ ในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง รวมทั้งให้บริษัทย่อยและ
กิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนมีความเข้าใจถูกต้องตรงกันด้วย
7) คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิหน้าที่ประจาปี ของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และ
กรรมการรายบุคคล โดยผลประเมินจะถูกนาไปใช้สาหรับการพัฒนาการปฏิบตั ิหน้าที่ต่อไปด้วย
8) คณะกรรมการมีหน้าที่กากับดูแลให้คณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่ ลักษณะการประกอบธุ รกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุ นให้กรรมการ
ทุกคนได้รบั การเสริมสร้างทักษะและความรูส้ าหรับการปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการอย่างสมา่ เสมอ
9) คณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลให้มนั ่ ใจว่าการดาเนิ นงานของคณะกรรมการเป็ นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถเข้าถึง
ข้อมูลที่ จาเป็ น และมีเลขานุ การบริ ษัทที่มีความรูแ้ ละประสบการณ์ที่จาเป็ นและเหมาะสมต่ อการสนั บสนุ นการ
ดาเนิ นงานของคณะกรรมการ
4. สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
1) คณะกรรมการมีหน้าที่ดาเนิ นการให้มนั ่ ใจว่า มีการสรรหาและพัฒนากรรมการผูจ้ ดั การใหญ่หรือผูบ้ ริหารระดับ
สูงสุด และผูบ้ ริหารระดับสูง ให้มีความรู ้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จาเป็ นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่
เป้ าหมาย
2) คณะกรรมการมีหน้าที่กากับดูแลให้มีการกาหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม
3) คณะกรรมการควรเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู ้ถื อหุ น้ ที่ อาจมี ผลกระทบต่ อการบริ หารและการ
ดาเนิ นงานของกิจการ
4) คณะกรรมการมีหน้าที่ติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจานวน ความรู ้ ทักษะ ประสบการณ์ และ
แรงจูงใจที่เหมาะสม
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5. ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
1) คณะกรรมการให้ความสาคัญและสนับสนุ นการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้าง
คุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผูท้ ี่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
2) คณะกรรมการมีหน้าที่ติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
และสะท้อนอยู่ในแผนดาเนิ นการ (Operational Plan) เพื่อให้มนั ่ ใจได้ว่า ทุกฝ่ ายขององค์กรได้ดาเนิ นการ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้ าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ (Strategy) ขององค์กร
3) คณะกรรมการมีหน้าที่ ดูแลให้ฝ่ายจัดการ จัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิทธิผล โดยคานึ งถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสายโซ่ (Value Chain) เพื่อให้สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลักได้อย่างยัง่ ยืน
4) คณะกรรมการควรจัดให้มีกรอบการกากับดูแลและการบริ หารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรที่
สอดคล้องกับความต้องการ รวมทั้งดูแลให้มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและ
พัฒนาการดาเนิ นงาน การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายหลักของ
กิจการ
6. ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
1) คณะกรรมการมีหน้าที่กากับดูแลให้มนั ่ ใจว่าบริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะทา
ให้บรรลุวตั ถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล และมีการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
2) คณะกรรมการต้องจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ
3) คณะกรรมการมีหน้าที่ติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้ นได้ระหว่างบริษัทกับ
ฝ่ ายจัดการ คณะกรรมการ หรือผูถ้ ือหุน้ รวมไปถึงการป้ องกันการใช้ประโยชน์อนั มิควรในทรัพย์สิน ข้อมูลและ
โอกาสของบริษัท และการทาธุรกรรมกับผูท้ ี่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร
4) คณะกรรมการมีหน้าที่กากับดูแลให้มีการจัดทานโยบายและแนวปฏิบตั ิดา้ นการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันที่
ชัดเจนและสื่อสารในทุกระดับขององค์กรและต่อบุคคลภายนอก เพื่อให้เกิดการนาไปปฏิบตั ิได้จริง
5) คณะกรรมการมีหน้าที่กากับดูแลให้มีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดาเนิ นการกรณีมีการชี้ เบาะแส
7. รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
1) คณะกรรมการมีหน้าที่รบั ผิดชอบในการดูแลให้ระบบการจัดทารายงานทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญ
ต่าง ๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้อง
2) คณะกรรมการมีหน้าที่ติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชาระหนี้
3) ในภาวะที่กิจการประสบปั ญหาทางการเงิน หรือมีแนวโน้มจะประสบปั ญหา คณะกรรมการจะต้องทาให้มนั ่ ใจได้ว่า
กิจการมีแผนในการแก้ไขปั ญหา หรือมีกลไกอื่นที่จะสามารถแก้ไขปั ญหาทางการเงินได้ ทั้งนี้ ภายใต้การคานึ งถึง
สิทธิของผูม้ ีส่วนได้เสีย
4) คณะกรรมการมีหน้าที่กากับดูแลให้มีการจัดทารายงานความยัง่ ยืนตามความเหมาะสม
5) คณะกรรมการมีหน้าที่กากับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีหน่ วยงานหรือผูร้ บั ผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ที่ทาหน้าที่
สื่อสารกับผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสียอื่น เช่น นั กลงทุน นั กวิเคราะห์ ให้เป็ นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และ
ทันเวลา
6) คณะกรรมการมีหน้าที่ส่งเสริมให้มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ขอ้ มูล
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8. สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
1) คณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลให้มนั ่ ใจว่า ผูถ้ ือหุน้ มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสาคัญของบริษัท
2) คณะกรรมการมี ห น้ าที่ ดู แลให้ก ารด าเนิ นการในวันประชุ มผู ้ถื อหุ ้น เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อ ย โปร่ งใส มี
ประสิทธิภาพ และเอื้ อให้ผถู ้ ือหุน้ สามารถใช้สิทธิของตน
3) คณะกรรมการมีหน้าที่ ดูแลให้การเปิ ดเผยมติ ที่ประชุ มและการจัดทารายงานการประชุ มผูถ้ ื อหุน้ เป็ นไปอย่าง
ถูกต้องและครบถ้วน

184

จรรยาบรรณธุรกิจ
บริษัทฯ มุ่งมัน่ ในการดาเนิ นธุรกิจตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดถือการทางานที่โปร่งใส ปฏิบัติตามกฎหมาย
ความรับผิดชอบต่อผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ายอย่างเท่าเทียมกัน ดูแลและรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงมุ่งเน้นคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์และการบริการที่ดีต่อธุรกิจในระยะยาว โดยกาหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกระดับ ยึดถือปฏิบตั ิ
ตามจรรยาบรรณธุรกิจอย่าง เคร่งครัด
ลูกค้า : บริษัทฯ มุ่งมัน่ ในแนวคิด การยึดถือลูกค้าเป็ นศูนย์กลาง โดยพร้อมให้บริการที่ตอบสนองความต้องการอย่างรอบ
ด้าน ไม่ว่าจะเป็ นการให้คาแนะนา แก้ปัญหา ช่ วยเหลือในการจัดหาสินค้า เสนอทางเลือกที่หลากหลายภายใต้ระบบการ
บริ หารจัดการที่ ครอบคลุมถึ งการผลิตและการตรวจสอบคุ ณภาพผลิ ตภัณฑ์ดว้ ยเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงการจัดส่ งที่
รวดเร็วตรงต่อเวลาสอดคล้องกับแผนการผลิต
ผูถ้ ือหุน้ : บริษัทฯ มุ่งมัน่ ขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่ องและยัง่ ยืนจนก้าวขึ้ นเป็ นบริษัทอันดับนาของอุตสาหกรรมเหล็กใน
ประเทศ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงจากปั จจัยที่มีผลกระทบอย่างสาคัญ เพื่อสร้างความมัน่ ใจและมูลค่าเพิ่มให้กบั ผูถ้ ือหุน้
ในระยะยาว รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผถู ้ ือหุน้ / ผูม้ ีส่วนได้เสีย ติดต่อ/ ร้องเรียน ต่อกรรมการอิสระ และมีช่องทางการรับ
ข้อร้องเรียนด้านธรรมาภิบาลจากพนักงาน ผ่านเลขานุ การบริษัท ซึ่งจะรวบรวมเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
เจ้าหนี้ : บริษัทฯ ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของการกูย้ ืมเงินตามข้อตกลง และให้ขอ้ มูลทางการเงินที่ถูกต้อง รวมทั้งมีการจ่ายชาระ
หนี้ ตรงตามเวลาทุกครั้ง
พนั กงาน : บริ ษั ทฯ มุ่ งพัฒนาศักยภาพพนั กงานให้เป็ นมื ออาชี พในงานที่ ทา เพราะศักยภาพของพนั กงานเป็ นหนึ่ งใน
โครงสร้างสาคัญสูงสุดที่ทาให้ทุกความคิด ทุกจินตนาการ และทุกแผนงานเป็ นจริง สร้างค่านิ ยมและวัฒนธรรมองค์กร การ
ปฏิบัติที่มุ่งมัน่ สู่ความสาเร็จ น่ าเชื่อถือ และเป็ นที่ไว้วางใจ ขณะเดียวกันบริษัทยังจัดสร้างระบบการบริหารจัดการความรู ้
เพื่อให้พนักงานมีความรู ้ แลกเปลี่ยน สะสมประสบการณ์ และเรียนรูส้ ิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา
คู่คา้ และคู่สญ
ั ญา : บริษัทฯ มีนโยบายที่จะสร้างความสัมพันธ์อนั ดีต่อคู่คา้ รวมทั้งปฏิบตั ิต่อคู่คา้ อย่างเป็ นธรรม เป็ นไปตาม
เงื่อนไขทางการค้า และ/หรื อข้อตกลงระหว่างกัน ทั้งนี้ ก็เพื่อที่จะพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพให้ยงั ่ ยืนบนรากฐานแห่ง
ผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน
คู่แข่งขันทางการค้า : บริษัทฯ พึงดาเนิ นธุ รกิจตามกรอบกติกาการแข่งขันอย่างเสรีและเป็ นธรรม ไม่ทาลายชื่อเสียง หรื อ
บิดเบือนข้อมูลให้เกิดความเสียหายโดยมิชอบต่อคู่แข่งขันทางการค้า และไม่นาประเด็นทางสังคมมาเป็ นข้อได้เปรียบทางการ
แข่งขัน
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ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม : บริษัทฯ ให้ความสาคัญกับการพัฒนาและรับผิดชอบต่อสังคม ควบคู่ไปกับการดาเนิ นธุรกิจ
ด้วยสานึ กดีว่าธุรกิจจะดารงอยู่ได้ ต้องมีพื้นฐานมาจากสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เจริญเติบโตอย่างมัน่ คง สนั บสนุ นกิจกรรม
ต่างๆ ที่มีวตั ถุประสงค์ในการพัฒนาและเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้านการผลิต สภาพแวดล้อมด้านการทางาน สถานที่ทางาน
และชุมชนรอบข้าง การดูแลความปลอดภัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตของพนักงาน รวมทั้งการสร้างกิจกรรมเพื่อรับผิดชอบ
ต่อสังคม
ภาครัฐ : บริษัทฯ มุ่งมัน่ ปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อกาหนดต่างๆ ของภาครัฐ อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งให้ความ
ร่วมมือในด้านการให้ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนิ นธุ รกิจของกิจการ และการร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามที่หน่ วยงานของ
ภาครัฐกาหนด
การรักษาข้อมูลความลับ : พนักงานต้องรักษาความลับของข้อมูลในการปฏิบัติหน้าที่ทางธุ รกิจ หรือ รักษาข้อมูลความลับ
ของลูกค้า คู่คา้ ระมัดระวังไม่ให้เอกสารหรือข้อมูลข่าวสารอันเป็ นความลับของบริษัท หรือ คู่คา้ ที่เกี่ยวข้อง รัว่ ไหลหรือตกไป
ถึงผูท้ ี่ไม่เกี่ยวข้อง อันเป็ นเหตุให้เกิดผลกระทบต่อบริษัทหรือบุคคลอื่น รวมถึงการใช้ขอ้ มูล ดังกล่าว เพื่อแสวงหาผลประโยชน์
โดยมิชอบทั้งต่อตนเองและให้ผอู ้ ื่น แม้จะเกษียณอายุ ลาออก หรือสิ้ นสุดการทางานกับบริษัท เว้นแต่การเปิ ดเผยนั้นจะได้รบั
การมอบหมายอย่างถูกต้องจากบริษัท หรือการเปิ ดเผยตามข้อบังคับของกฎหมาย
การเปิ ดเผยข้อมูลภายใน : บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการป้ องกันข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วน
ตน จึงมีนโยบายให้มีการเก็บรักษาข้อมูลซึ่งยังมิได้เปิ ดเผยต่อประชาชนไว้เป็ นความลับ โดยกาหนดให้รับรูเ้ ฉพาะผูม้ ีส่วน
เกี่ยวข้องเท่านั้น
การมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน พึงปฏิบตั ิหน้าที่โดยคานึ งถึงประโยชน์
ของบริษัทเป็ นสาคัญ โดยปราศจากความต้องการส่วนตัวหรืออิทธิพลจากผูใ้ กล้ชิด รวมถึงมีความตระหนักอยู่เสมอว่า ตนเอง
จะไม่มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการปฏิบตั ิงาน ไม่ว่าจะเป็ นเงิน ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ตอบแทน
ใดๆ และไม่ประกอบธุรกิจ ที่มีลกั ษณะเป็ นการขัดกับผลประโยชน์ของบริษัท
การป้ องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ : กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน พึงปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์
สุจริ ต เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ ดี และข้อกาหนดของกฎหมายอย่างเคร่ งครัด โดยกรรมการ ผูบ้ ริหาร และ
พนักงานจะไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ไม่ยินยอมและต่อต้านการให้หรือรับทรัพย์สิน ของกานัล สินบน หรือ
ผลประโยชน์อื่นใดในทุกรูปแบบที่เกินกว่าความจาเป็ นตามประเพณีนิยม และไม่กระทาการใดๆเพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิ
ชอบด้วยกฎหมาย
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและทรัพย์สินทางปั ญญา : บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการดาเนิ นธุรกิจ
และเป็ นเครื่องมือในการสื่อสาร โดยคานึ งถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็ นสาคัญ กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานมีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิงานด้วยความรอบคอบ ระมัดระวังในการใช้งาน เคารพสิทธิ
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ส่วนบุคคล ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา หรือผิดศีลธรรมอันดีงาม รวมถึงปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วย
เรื่องเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
การใช้สิทธิทางการเมือง : บริษัทฯ มีความเป็ นกลางทางการเมือง กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนั กงาน สามารถใช้สิทธิทาง
การเมืองภายใต้บทบัญญัติแห่ งรั ฐธรรมนู ญได้ แต่ ต ้องไม่ แอบอ้างความเป็ นพนั กงานบริ ษัทหรื อน าทรัพย์สิน อุ ปกรณ์
เครื่องมือใดๆ ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ในการดาเนิ นการใดๆในทางการเมืองและพึงหลีกเลี่ยงการใช้สิทธิหรือกิจกรรม
ทางการเมืองที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย หรือสร้างความแตกแยกในสถานที่ทางานและในสังคม
การเคารพสิทธิมนุ ษยชน : บริษัทฯ สนับสนุ นและเคารพในหลักการด้านสิทธิมนุ ษยชน โดยไม่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ละเมิดสิทธิมนุ ษยชน รวมถึงไม่สนับสนุ นหรือส่งเสริมให้มีการละเมิดสิทธิมนุ ษยชนดังกล่าว การใช้ทรัพยากรและการดูแล
รักษาทรัพย์สิ นของบริ ษัท กรรมการ ผู ้บริ หาร และพนั กงาน มี หน้าที่ ความรับผิ ดชอบในการใช้ทรัพยากรและการดูแล
รักษาการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ สูงสุ ด และไม่นาทรัพยากรหรือทรัพย์สินของบริ ษัทไปใช้เพื่อประโยชน์
ส่วนตัวหรือบุคคลภายนอก รวมถึงการนาไปใช้ในทางที่ผิด
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน : บริษัทฯ ให้ความสาคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับ
ปฏิบตั ิงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพ จึงได้กาหนดภาระหน้าที่อานาจการดาเนิ นการของผูป้ ฏิบตั ิงาน ผูบ้ ริหาร ไว้เป็ นลายลักษณ์
อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ของผูป้ ฏิบตั ิงาน
ผูต้ ิดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสมและมีการควบคุม
ภายในที่เกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษัทได้จดั ให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผูบ้ ริหารตามสายงานที่รบั ผิดชอบ รวมถึง
บริ ษั ทจัดตั้งหน่ วยตรวจสอบภายในเพื่ อให้มัน่ ใจว่าการปฏิบัติ งานหลักและกิจกรรมทางการเงิ นที่ ส าคัญของบริ ษั ทได้
ดาเนิ นการตามแนวทางที่กาหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องกับ
บริษัท (COMPLIANCE CONTROL) และเพื่อให้หน่ วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็ นอิสระ สามารถทาหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุล
ได้อย่างเต็ มที่ คณะกรรมการจึงก าหนดให้หน่ วยตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่ อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และได้รบั การประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบด้วย และเพื่อให้การตรวจสอบระบบการควบคุมและการ
ตรวจสอบภายในมีความเป็ นอิสระมาก
การดูแลให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุ รกิจ : กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนั กงาน มีหน้าที่ รับทราบ ทาความเข้าใจ และ
ปฏิบัติ ตามจรรยาบรรณธุ รกิจอย่างเคร่ งครัด โดยผู ้บริ หารและผูบ้ ังคับบัญชาต้องเป็ นแบบอย่างที่ ดี ในการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณธุรกิจ และมีหน้าที่ในการสอดส่อง ดูแล และส่งเสริมให้ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณธุรกิจที่กาหนด
อย่างเคร่งครัด ในการขอยกเว้นการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณธุรกิจนี้ จะต้องได้รบั อนุ มตั ิจากคณะกรรมการบริษัท
การรายงานการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ : ผูท้ ี่พบเห็นการกระทาผิดโดยการละเมิด ฝ่ าฝื นหรือจงใจไม่ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณธุรกิจที่ระบุไว้ในคู่มือฉบับนี้ ให้รายงานต่อผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรงหรือรายงานได้ที่ ผูบ้ งั คับบัญชาของสายงานที่
บุคคลผูก้ ระทาผิดสังกัดอยู่
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ช่องทางในการรับแจ้ง หรือ ข้อร้องเรียน
• คณะกรรมการบริษัท หรือ เลขานุ การบริษัท โดยสามารถส่งได้ที่
ทางอีเมล์ : SECRETARY@ASIAMETAL.CO.TH หรือ IA@ASIAMETAL.CO.TH
ทางไปรษณีย์ : บริษัท เอเซีย เมทัล จากัด (มหาชน)
เลขที่ 55,55/1 หมู่ที่ 2 ซอยวัดหนามแดง ถนนศรีนครินทร์ ตาบลบางแก้ว อาเภอบาพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
บริษัทมีนโยบายที่จะเก็บรักษาข้อมูลความลับและผูร้ ายงานเป็ นอย่างดี โดยบริษัทคานึ งถึงความปลอดภัย และ ความเสียหาย
ที่อาจเกิดขึ้ นกับผูร้ ายงานหรือพยานบุคคลที่เกี่ยวข้อง
การลงโทษทางวินัย : จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทถือเป็ นวินัยอย่างหนึ่ ง หากพบว่ามีการละเมิด ฝ่ าฝื นหรือกระทาการใดๆ ที่
ขัดต่อการ ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณธุรกิจที่ได้กาหนดไว้นี้ บริษัทจะพิจารณาลงโทษตามลักษณะแห่งความผิดตามสมควรแก่
กรณี
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เอกสารแนบ 6

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน ปี 2564
คณะกรรมการของบริษัท เป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริษัท เอเซีย เมทัล จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ซึ่งจัดทาขึ้ นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึ งแนวปฏิบัติทางการบัญชี ที่ประกาศใช้โดยสภาพวิชาชี พบัญชี
กฎระเบียบ และประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง โดยมีการพิจารณาเลือกใช้นโยบาย
การบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบตั ิอย่างสมา่ เสมอ รวมทั้งให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน โดยผูส้ อบบัญชีได้สอบทานและตรวจสอบงบการเงินและแสดงความเห็นในรายงานผูส้ อบบัญชี ซึ่งแสดงในรายงาน
ของผูส้ อบบัญชีประจาปี 2563
คณะกรรมการบริษัททาหน้าที่กากับดูแลและพัฒนาบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณ อีกทั้งจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่
เหมาะสมเพื่อเพิ่มความมัน่ ใจได้ว่าข้อมูลทางการบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา และเพียงพอที่จะดารงไว้ซึ่งทรัพย์สิน
ตลอดจนเพื่อไม่ให้เกิดการทุกจริตหรือการดาเนิ นการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสาคัญ ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็ นอิสระทาหน้าที่กากับดูแลงบการเงิน ประเมินระบบการควบคุ ม
ภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏใน
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจาปี นี้ แล้ว
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทสามารถสร้างความเชื่อมัน่ ได้
ว่างบการเงินของบริษัท เอเซีย เมทัล จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย แสดงฐานะการเงิน ผลการดาเนิ นงาน และกระแสเงิน
สดถูกต้องตามควรในสาระสาคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

(นายวีระชัย สุธีรชัย)
ประธานกรรมการ

(นายชูศกั ดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์)
กรรมการผูจ้ ดั การ

189

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
ในรอบปี บัญชี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิ บัติ งานอย่ างเป็ นอิ สระและครบถ้วนตามที่ ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษั ทโดยได้ประชุ มร่ วมกับผู ้บริ หารผู ้สอบบัญชี และผู ้ตรวจสอบภายใน เพื่ อร่ วมเสนอข้อมู ลหารื อ และ
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในวาระที่เกี่ยวข้องโดยคณะกรรมการตรวจสอบมีฝ่ายตรวจสอบภายในเป็ นเครื่องมือในการปฏิบตั ิภารกิจ
ตามกฎบัตรที่กาหนดไว้โดยขึ้ นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบทาให้ปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างเป็ นอิสระโปร่งใสตามหลักธรรมาภิ
บาล เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทได้อย่างถูกต้องและไม่มีขอ้ จากัดในการเข้าถึงข้อมูลโดยมีการจัดประชุ มร่วมกับผูส้ อบ
บัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วยจานวน 4 ครั้ง ซึ่งสาระสาคัญในการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบสรุปได้ดงั นี้
รายงานทางการเงิน ได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาปี 2563 และหารือร่วมกับผูส้ อบบัญชี
พร้อมทั้งพิจารณาข้อเสนอแนะด้านระบบควบคุมภายในซึ่งเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษัทได้จดั ทาขึ้ นอย่างถูกต้องเป็ นไป
ตามมาตรฐานบัญชีที่รบั รองทัว่ ไปและมีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
รายการที่ เกี่ ยวโยงกัน สอบทานและให้ความเห็ นต่ อรายการที่ เกี่ ยวโยงกันหรื อรายการที่ มี ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์เพื่อให้แน่ ใจว่าการตกลงเข้าทารายการมีความเป็ นธรรมและเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผูถ้ ือหุน้ ซึ่งบริษัทได้
ถือปฏิบตั ิตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีโดยถือความโปร่งใสและการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
การกากับดูแลกิจการที่ดี ได้ติดตามการสื่อสารเผยแพร่จรรยาบรรณของพนักงานบริษัทกาหนดให้พนักงาน บริษัทที่เกี่ยวข้อง
รายงานชื่อผูท้ ี่เกี่ยวโยงกัน, รายงานการถือครองหุน้ บริษัทประจาทุกไตรมาสที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ
รายการที่เกี่ยวโยงกันให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกครั้ง เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในปี 2563 ไม่พบรายการ
ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ นาเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อ
คณะกรรมการบริ ษั ททราบทุ กครั้งที่ มี การประชุ มคณะกรรมการบริ ษัทโดยได้ เสนอความเห็ นและให้ขอ้ เสนอแนะที่ เป็ น
ประโยชน์ต่อการบริหารงานของฝ่ ายบริหารซึ่งฝ่ ายบริหารได้ดาเนิ นการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะอย่างเหมาะสม รวมทั้ง
พิจารณาผลการประเมินการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2563 โดยได้รบั การประเมินจากคณะกรรมการ
บริษัท และนาผลการปฏิบตั ิงานนั้นมาพิจารณาปรับปรุงการปฏิบตั ิงาน
ผูส้ อบบัญชี ประเมินความเป็ นอิสระของผูส้ อบบัญชีและให้ความเห็นต่อค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีเพื่อนาเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุ มตั ิที่ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ให้แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีจากบริษัท บีพี อาร์ ออดิท
แอนด์ แอดไวเซอรี่ จ ากัด เป็ นผู้สอบบัญชี ของบริ ษัทสาหรับปี 2564 จากกิจกรรมต่ างๆดังกล่ าวข้างต้นตลอดปี 2563
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าคณะกรรมการตลอดจนผูบ้ ริหารของบริษัทฯถือนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีเป็ นสาคัญ
และยึดมัน่ ในจริยธรรมธุ รกิจโดยมีความมุ่งมัน่ ในการปฏิบตั ิหน้าที่เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายของบริษัทอย่างมีคุณภาพเยี่ยงมือ
อาชีพรวมทั้งพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงที่สาคัญให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดและส่งเสริมระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล
และเหมาะสมเพี ยงพอ รวมทั้ งการตรวจสอบภายในมี ค วามเป็ นอิ สระและมี กระบวนการตรวจสอบที่ สอดคล้องกั บ
มาตรฐานสากลการปฏิบตั ิงานวิชาชีพการตรวจสอบภายในและมีการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายในให้ดี
ขึ้ นอย่างต่อเนื่ อง
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