สารบัญ
เนื้ อหา
รายงานคณะกรรมการบริ ษทั
ข้อมูลสาคัญทางการเงิ น
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิ จและผลการดาเนิ นงาน
โครงสร้างการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษทั
ข้อมูลทัวไปและข้
่
อมูลสาคัญอื่น
กิจกรรมเพือ่ สังคมและสิง่ แวดล้อม
การบริหารจัดการความเสีย่ ง
การขับเคลื่อนธุรกิจเพือ่ ความยังยื
่ น
การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ (MD&A)
ส่วนที่ 2 การกากับดูแลกิ จการ
นโยบายการกากับดูแลกิจการ
โครงสร้างการกากับดูแลกิจการ และข้อมูลทีส่ าคัญเกีย่ วกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุด
ย่อย ผูบ้ ริหาร พนักงานและอื่นๆ
รายงานผลการดาเนินงานสาคัญด้านการกากับดูแลกิจการ
การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน
ส่วนที่ 3 งบการเงิ น
เอกสารแนบ
1. รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูม้ อี านาจควบคุม ผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมายให้
รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน เลขานุการบริษทั
2. รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการของบริษทั ย่อย
3. รายละเอียดเกีย่ วกับหัวหน้างานในการตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกากับดูแล
การปฏิบตั งิ านของบริษทั (compliance)
4. ทรัพย์สนิ ทีใ่ ช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกีย่ วกับรายการประเมินราคา
ทรัพย์สนิ
5. นโยบายและแนวปฏิบตั กิ ารกากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และรายงาน
คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
6. รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

หน้ า
1
2
3
8
19
31
35
44
47
59
75
80
85
158
167
169
170
175
184

รายงานคณะกรรมการบริษัท
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
ในปี 2564 เป็นปีที่มีความซับซ้อนและท้าทายเป็นอย่างมากในการดำเนินธุรกิจโดยหลักๆ คือ การเปลื่ยนแปลงรูปแบบเศษฐกิจ
บางอย่างที่มาจากสถานการณ์ระบาดของ Covid-19 เช่น ห่วงโซ่อุปทานต่างๆที่เห็นชัด คือ เรื่องค่าระวางเรือที่เพิ่มขึ้น ชิ้นส่วนหรือ
วัตถุดิบที่ขาดแคลนมีผลทำให้ราคาสินค้า ทั้งวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปมีราคาเพิ่มขึ้นอย่างมาก ซึ่งจะเป็นโจกย์ที่ท้าทายกับบริษัท
อย่างมากในการบริหารจัดการเรื่องของธุรกิจทั้งในปีนี้และปีต่อๆไป
ด้วยรูปแบบของเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น ทางบริษัทจึงได้กำหนดแผนงานเพื่อให้สอดคล้องในการดำเนินธุรกิจทั้งเชิงรุกและเชิง
รับภายใต้เหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอนสูง เพื่อคงไว้ซึ่งความสามารถในการประกอบธุรกิจและอัตราผลกำไรของบริษัทในระยะยาว
รวมถึงการดูแลผู้มีส่วนร่วมทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นย่างก้าวที่สำคัญสำหรับบริษัทนับจากนี้ไป โดยแผน
ธุรกิจหลักๆที่จะจัดแถวกลุ่มสินค้าให้ชัดเจนเพื่อกระจายรายได้และกระจายความเสี่ยง ประกอบด้วย
1.การคงไว้และพัฒนาพร้อมกับเพิ่มประสิทธภาพในธุรกิจที่มีอยู่ โดยปัจจุบันทางบริษัทผลิตสินค้าหลักๆคือ ท่อเหล็ก
ศูนย์บริการตัดเหล็กแผ่น และเหล็กม้วนดำหน้าแคบ (ในนามบริษัทร่วมทุน) ทางบริษัทจะปรับเปลี่ยนกำลังการผลิตสินค้าให้
เหมาะสมกับอุปสงค์และอุปทาน ตามสถานะการณ์และแผนการตลาดที่ได้วางไว้
2.การต่อยอดและมองหาโอกาศใหม่ๆทางธุรกิจ ซึ่งดำเนินการควบคู่กับการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและความรู้ความ
ชำนาญที่ทางบริษัทมีอยู่แล้ว ช่วยลดการสูญเสียเวลาและการลงทุนใหม่ที่จะทำให้เกิดค่าใช้จ่ายที่สูงไป พร้อมกับจะไม่เป็น
ภาระในเรื่องการเงินของบริษัทในอนาคต ในข้อนี้คือ การก่อสร้างโรงงานเหล็กม้วนเคลือบสังกะสี ซึงใช้เหล็กม้วนดำเป็น
วัตถุดิบโดยนำกำลังผลิตเหล็กม้วนดำที่สามารถเพิ่มได้จากบริษัทร่วมทุน prime steel มาเป็นวัตถุดิบ ซึ่งในขณะนี้การผลิต
เหล็กม้วนเคลือบมีผู้ผลิตเพียงไม่กี่หลายในประเทศ โดยเฉพาะในโครงการนี้เป็นการผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้าเกือบทั้งหมด
(และเป็นการลงทุนที่เน้นเทคโนโลยี่ในการผลิต) ส่วนผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาส่วนหนึ่งจะนำมาใช้เองและอีกส่วนจะจำหน่ายให้กับ
ผู้ผลิตหรือพันธมิตรในอุตสาหกรรมท่อ ซึ่งเมื่อโครงการเสร็จแล้ว คาดว่ายอดขายในส่วนนี้จะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะ
3.การมีส่วนร่วมดูแลผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึง ด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดการองค์กร ดูแลผู้มีส่วนร่วมทั้งภายในและ
ภายนอกบริษัท รวมถึงด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดการองค์กร ทั้งหมดที่ได้กล่าวมาในหัวข้อนี้ เป็นจุดที่บริษัทจะเพิ่มบุคคลกร
เพื่อดูแลและจัดการในเรื่องนี้ให้ครอบคลุมมากยิ่งขี้น
การลงทุนผลิตเหล็กม้วนชุบสังกะสี ทำให้บริษัทตระหนักถึงการอยู่ร่วมกันและการรักษาสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อ
ชุมชน ทางบริษัทได้ลงทุนเครื่องจักรเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับการจัดการคุณภาพน้ำ คุณภาพอากาศ และระดับเสียง ให้เป็นไปตามมาฐาน
(หรือสูงกว่าค่ามาตฐาน)ของกองควบคุมสิ่งแวดล้อม และให้เป็นไปตามข้อบังคับของ EIA ซึงคาดว่าจะเสร็จในปี 2566
ในโอกาสนี้ ผมในนามของคณะกรรมการ ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรทางการค้า สถานบันการเงินทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯด้วยดีเสมอ
มา ขอขอบคุณผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯทุกท่านที่ได้ร่วมมือและร่วมใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบในทุกด้าน เพื่อสร้าง
มูลค่าส่วนเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสังคมโดยรวม และขอให้ทุกท่านเชื่อมั่นว่า บริษัทฯจะมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจให้บังเกิด
ผลประโยชน์สูงสุด และพัฒนาองค์กรให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน และบรรลุเป้าหมายขององค์กร
ขอแสดงความนับถือ

(นายชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์)
กรรมการผู้จดั การ
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ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ข้อมูลจากงบการเงินรวม (ล้านบาท)

2564

2563

2562

งบดุล
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์รวม
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
งบแสดงฐานะทางการเงิน
รายได้จากการขายและการให้บริการ
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
รายได้อื่น
รายได้รวม
ต้นทุนขายและต้นทุนบริการ
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
กำไรจากการดำเนินงาน
ต้นทุนทางการเงิน
กำไรก่อนส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) *จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและ
ภาษีเงินได้
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) *จากการลงทุนในบริษัทร่วม
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี

2,421.15
4,250.53
1,070.36
1,174.34
4,250.53

2,153.49
3,739.99
1,440.58
1,545.33
2,194.66

1,729.92
3,398.60
1,267.48
1,339.76
2,058.84

7,747.63
0.00
54.40
7,802.03
6,634.00
246.32
921.71
15.19
906.52

4,936.61
0.00
41.28
4,977.89
4,550.47
158.42
269.00
19.08
249.92

5,386.94
7.23
41.57
5,435.75
5,174.14
171.06
90.55
35.31
55.24

239.15
(193.44)
952.24

(63.42)
(50.67)
135.83

94.89
(15.79)
134.34

อัตราส่วนทางการเงิ น (ร้อยละ)

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น
กำไรสุทธิต่อหุ้น
ปันผลต่อหุ้น

2564 2563 2562
1.00 1.00 1.00
1.96 0.28 0.30
0.34 0.14
-

2564
อัตรากำไรขั้นต้น
14.37
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
11.90
อัตรากำไรสุทธิ
12.20
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA (เท่า) 0.81
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม
23.83

2563
7.82
5.45
2.73
3.55
3.81

2562
3.95
1.68
2.47
6.08
3.57

หมายเหตุ * เงินปันผลจ่ายสำหรับปี 2564 จะได้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุน้ เพื่อขออนุมัติในวันที่ 28 เมษายน 2565
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ส่วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท
นโยบายและภาพรวมในการประกอบธุรกิจ
• บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจเป็นศูนย์บริการเหล็กครบวงจร ได้แก่ การจำหน่ายเหล็กม้วน (Coil) ทั้งชนิดรีดร้อน (HotRolled) และชนิดรีดเย็น (Cold-Rolled) เหล็กเคลือบสังกะสี (GI) และเป็นผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก ได้แก่
เหล็กแผ่น (Sheet) เหล็กม้วนสลิต (Slitting Coil) ท่อเหล็กที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.5 นิ้ว (12 มิลลิเมตร) ถึง
7 นิ้ว (175 มิลลิเมตร) เหล็กโครงสร้างรูปตัวซี รวมทั้งบริการจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า โดยมีกำลังการผลิต
356,000 ตันต่อปี ซึ่งแบ่งกำลังผลิตเป็น เหล็กแผ่น 44,000 ตันต่อปี เหล็กม้วนสลิต 244,000 ตันต่อปี ท่อ
เหล็ก 264,000 ตันต่อปี และเหล็กรูปตัวซี 48,000 ตันต่อปี

• บริษัท เอส ที ซี สตีล จำกัด
ประกอบธุรกิจผลิตท่อเหล็กทั้งชนิดกลมและชนิดเหลี่ยมที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.5 นิ้ว (12 มิลลิเมตร) ถึง 1
นิ้ว (25 มิลลิเมตร) โดยมีกำลังผลิตท่อเหล็กทุกชนิดรวม 6,490 ตันต่อปี ปัจจุบันทางบริษัท เอส ที ซี สตีล
จำกัด ให้เช่าโรงงานและเครื่องจักรให้กับบริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน)

• บริษัท แกรนด์ เอเซีย สตีล โพรเซสซิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เดิมชื่อ บริษัท เอเซียเมทัลแฟบบริเคชั่น จำกัด (เปลี่ยนวันที่ 25 สิงหาคม 2558) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ
ศูนย์บริการเหล็ก (Coil Center) ตัดแผ่นและสลิทงานตามขนาดที่ลูกค้ากำหนด โดยมีกำลังการผลิตรวม
72,000 ตันต่อปี

• บริษัท ไพร์ม สตีล มิลล์ จำกัด
ประกอบธุรกิจผลิตเหล็กรีดร้อนชนิดม้วน ประเภทหน้าแคบ (Hot Rolled Narrow Strip In Coil) โดยมี
กำลังการผลิตรวม 600,000 ตันต่อปี
ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียน 549.97 ล้านบาท และเรียกชำระแล้ว 480.10 ล้านบาท โดย กลุ่มยงวงศ์
ไพบูลย์ และ กลุ่มสุธีรชัย เป็นผู้บริหารและเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 32.805 และร้อยละ 15.895 ของ
ทุนชำระแล้วตามลำดับ (ปิดสมุดทะเบียนล่าสุดวันที่ 28 พฤษภาคม 2564)
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วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ในการดำเนินงานของธุรกิจหรือกลุ่มบริษัทในภาพรวม
วิสัยทัศน์
“ เป็นศูนย์บริการและผู้ผลิตท่อเหล็กทีม่ ีคุณภาพ สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าในทุกด้าน”
พันธกิจ :
• ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการผลิตและบริการอย่างต่อเนื่อง โดยการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต การ
ตรวจสอบวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ และการสนับสนุนการบริหารจัดการ โดยใช้ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีที่
ทันสมัย รวมถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด
• บริหารจัดการโดยยึดหลักการบริหารแบบบรรษัทธรรมาภิบาล หรือ การกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อความโปร่งใส
ความเสมอภาค และ ความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วม
• สร้างเครือข่ายทางธุรกิจและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
• สนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในการพัฒนา ปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนธุรกิจ
• สนับสนุน หรือ มีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคม
• มีส่วนร่วมมือต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น

วัตถุประสงค์ :
• มุง่ เน้นเรื่องการบริหารจัดการภายในองค์กร และ ทรัพยากรที่มีอยู่นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การบริหาร
ต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการบุคคลากร และอื่นๆ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้กับผู้ที่มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
• สนับสนุน ร่วมมือกับสมาคมอุตสาหกรรมต่างๆและภาครัฐ

เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ
วิสัยทัศน์ที่เรามุ่งมั่นพัฒนากลยุทธ์อย่างไม่หยุดนิ่งจากแนวคิดที่เป็นศูนย์บริการเหล็กครบวงจร ด้วยการ
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตที่เพิ่มประสิทธิภาพและควบคุมมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ยกระดับการแข่งขัน การใส่ใจสิ่งแวดล้อม
และชุมชน การอบรมและพัฒนาบุคลากร พัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง การดำเนินธุรกิจด้วยความสุจริตและโปร่งใส และ
การพัฒนาระบบข้อมูลสนับสนุนการบริหารด้วยระบบโครงข่ายการสื่อสารที่ทันสมัย อีกทั้งสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อ
ลูกค้า เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
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บริษัทกำหนดเป้าหมายที่จะเป็นผู้ผลิตท่อเหล็กที่มีคุณภาพ เนื่องจากบริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของ
อุตสาหกรรมท่อเหล็ก ซึ่งมีการเติบโตในอัตราที่สูงมากในปัจจุบันและอนาคต จากการเติบโตของอุตสาหกรรมก่อสร้าง
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ อุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า
บริษัทเน้นที่จะเป็นศูนย์บริการเหล็กครบวงจร กล่าวคือ บริษัทสามารถให้บริการผลิตเหล็กรูปพรรณต่างๆ
ได้ตามขนาดที่ลูกค้ากำหนด ได้แก่ เหล็กแผ่น เหล็กม้วน ทำให้ลูกค้าได้รับความสะดวกในการซื้อสินค้าจากการที่ลูกค้า
สามารถกำหนดให้บริษัทผลิตสินค้าตามขนาดที่ต้องการใช้ โดยมีการปรับปรุงพัฒนามาตรฐานของบริษัทอยู่ตลอดเวลา
ทั้งในด้านความรู้ความสามารถของบุคลากรและเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต รวมถึงบริษัทยั งมีนโยบายพัฒนาคุณภาพ
ความน่าเชื่อถือในผลิตภัณฑ์ การบริการของบริษัท รวมทั้งคำนึงถึงสภาวะแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกของบริษัท
โดยการนำระบบการบริหารงานคุณภาพในการผลิต ISO 9001:2015 และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เช่น มอก.
107, มอก. 1228 และ มอก.1479 เป็นต้น เข้ามาใช้ในการบริหารงาน เพื่อขยายกลุ่มลูกค้าไปยังอุตสาหกรรมยานยนต์
และกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ สร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้า สินค้าที่ซื้อไปจากบริษัทเป็นสินค้าที่ได้มาตรฐาน และบริษัทมี
การพัฒนาคุณภาพและเพิ่มศักยภาพให้กับพนักงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ
ปี2536 วันที่ 9 มีนาคม 2536 จัดตั้งบริษัทในนาม บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว จำนวน 30
ล้านบาท โดยกลุ่มนายชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์ ประกอบกิจการลักษณะซื้อมาขายไปเกี่ยวกับเหล็ก
ปี2547 วันที่ 9 มีนาคม 2547 บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 150 ล้านบาทเป็น 200
ล้านบาท และเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (PAR) จากราคาหุ้นละ 100 บาท เป็นราคาหุ้นละ 1 บาท โดยกำหนดให้มีการ
เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่แก่ประชาชน จำนวน 50 ล้านหุ้น ประกอบธุรกิจศูนย์บริการเหล็กครบวงจร
ปี2548 บริษัท ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 200 ล้านบาท เป็น 400 ล้านบาท เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมในราคา 1 บาท
ปี2550 บริษัท ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 400 ล้านบาท เป็น 550 ล้านบาท เพื่อเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปและผู้ถือหุ้นเดิม
และเพื่อรองรับการแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ (ทุนจดทะเบียนจำนวน 549.97 ล้านบาท ทุนจดทะเบียนชำระ
แล้ว 479.94 ล้านบาท)
ปี2551 บริษัท ขยายกลุ่มลูกค้าและผลิตภัณฑ์เหล็กเพิ่มขึ้น อาทิเช่น กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า
ปี2553 บริษัท ได้ปรับปรุงมาตรฐานการผลิ ตเพิ่ มขึ ้น โดยเป็นศูนย์ บริ การเหล็ กที่ สามารถรองรับการผลิ ตเหล็ กในกลุ่ ม
อุตสาหกรรมยานยนต์ และกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้ าและบริษัทได้รับรางวัล BEST VENDOR AWARD จาก
บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิค จำกัด
ปี2554 บริษัท ได้ขยายโรงงานก่อตั้งที่จังหวัดชลบุรี (พนัสนิคม) เป็นศูนย์บริการเหล็กที่สามารถรองรับการผลิตเหล็กในกลุ่ม
อุตสาหกรรมยานยนต์ และกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งเป็นจุดยุทศาสตร์ด้านการคมนาคม บนเนื้อที่ 100 ไร่
85 ตารางวา ด้วยเงินลงทุนกว่า 83 ล้านบาท
ปี2555 ได้รับการรับรองระบบการบริหารงานมาตรฐาน ISO/TS 16949 เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมยานยนต์
ปี2557 บริษัทลงทุนในบริษัท เต๋อหลง (ไทยแลนด์) จำกัด ทุนจดทะเบียน 1,000 ล้านบาท สัดส่วนการลงทุนร้อยละ 15
ปี2558 บริษัทซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เต๋อหลง (ไทยแลนด์) จำกัด จำนวน 50,000 หุ้น ๆ ละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของ
ทุนชำระแล้ว การซื้อหุ้นเพิ่มทำให้บริษัทมีสัดส่วนการลงทุนในบริษัท เต๋อหลง (ไทยแลนด์) จำกัด ร้อยละ 20
ปี2559 บริษัท เข้าลงทุนในบริษัทร่วมทุน บริษัท ไพร์ม สตีล มิลล์ จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท เต๋อหลง (ไทยแลนด์) จำกัด) ทุนจด
ทะเบียน 1,000 ล้านบาท ด้วยสัดส่วนร้อยละ 20 คิดเป็นมูลค่า 200 ล้านบาท
ปี2560 บริษัท ได้ดำเนินการการถือหุ้นของบริษัทย่อย คือ บริษัท แกรนด์ เอเซีย สตีล โพรเซสซิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด (เดิมชื่อ
บริษัท เอเซีย เมทัล แฟบริเคชั่น จำกัด) ในสัดส่วนร้อยละ 50
ปี2560 บริษัท ได้เข้าลงทุนเพิ่มใน บริษัทร่วมทุน บริษัท ไพร์ม สตีล มิลล์ จำกัด สัดส่วนการลงทุน คิดเป็นมูลค่า 70 ล้านบาท
รวมสัดส่วนการถือหุ้นเป็นร้อยละ 30 คิดเป็นมูลค่า 270 ล้านบาท และได้ทำการลงทุนสร้างอาคารคลังสินค้า เนื้อที่ใช้
สอยประมาณ 8,000 ตารางเมตร บนเนื้อที่ 12 ไร่ 68 ตารางวา จะทำให้บริษัทสามารถเพิ่มพื้นที่ในจัดเก็บสินค้า
เพิ่มขึ้นประมาณ 8,000 ตัน เพื่อรองรับการขยายตัวตามความต้องการของลูกค้า
ปี2561 บริษัท ได้ทำดำเนินการสั่งซื้อเครื่องจักรใหม่เพิ่มเติม เพื่อทดแทนเครื่องจักรเดิม และ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และ
ก่อสร้างอาคารคลังสินค้าแล้วเสร็จ ในปี 2561
ปี2562 บริษัท อนุมัติการตัดจำหน่ายบัญชีเงินลงทุน ในบริษัท สางสินค้าผ่านแดนเวียงจันทร์ จำกัด โดยบริษัทตั้งค่าเผื่อหนี้สูญ
จากการลงทุน จำนวนเงิน 6,686,322.89 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของเงินลงทุนทั้งหมดมาก่อนหน้านี้ และ บริษัท ได้
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เข้าลงทุนในบริษัทร่วมทุน กับบริษัท ไพร์ม สตีล มิลล์ จำกัด เพิ่มร้อยละ 5 จำนวนเงินลงทุน 48 ล้านบาท รวมสัดส่วน
การถือหุ้นเป็นร้อยละ 35 คิดเป็นมูลค่ารวม 318 ล้านบาท นอกจากนี้บริษัทได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องจักรใหม่แบบ
อัตโนมัติเรียบร้อยแล้ว ทำให้ประสิทธิภาพการผลิตของบริษัทมีความรวดเร็วมากขึ้นและคุณภาพดีขึ้น
ปี2563 บริษัท ลงทุนการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เป็นจำนวนเงินลงทุน 28.95 ล้านบาท โรงงาน ณ สาขา
พนัสนิคม เพื่อเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพื่อการใช้พลังงานทดแทน โดยได้รับการส่งเสริมการลงทุนและ
ติดตั้งแล้วเสร็จเมื่อ พฤศจิกายน 2563 และบริษัททำสัญญาจ้างออกแบบพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและติดตั้งระบบ
โปรแกรม SAP รวมเป็นเงิน 40 ล้านบาท โดยเริ่มใช้งาน มกราคม 2564
ปี2564 บริษัทอนุมัติการลงทุนโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตเหล็กแผ่นม้วนเคลือบสังกะสี (GI) มูลค่าประมาณ 500 ล้านบาท
ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จประมาณปี 2566
บริษัทเข้าลงทุนเพิ่มเติมในบริษัทร่วม บริษัท ไพร์ม สตีล มิลล์ จํากัด จำนวน 500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 100 บาท
คิดเป็นร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนแล้ว จากคุณวีระชัย สุธีรชัย (เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งเป็นประธานกรรมการ
บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน) และเป็นกรรมการบริษัท บริษัท ไพร์ม สตีล มิลล์ จํากัด โดยบริษัทฯ จะเข้าทำ
รายการดังกล่าวในราคา 35 ล้านบาท
บริษัทเข้าลงทุนเพิ่มเติมในบริษัทย่อย บริษัท แกรนด์ เอเซีย สตีล โพรเซสซิ่ง เซ็นเตอร์ จํากัด จำนวน 99,998 หุ้น มูล
ค่าที่ตราไว้ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนแล้ว จากคุณวีระชัย สุธีรชัย (เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่ง
เป็นประธานกรรมการ บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน) และเป็นกรรมการ บริษัท แกรนด์ เอเซีย สตีล โพรเซสซิ่ง
เซ็นเตอร์ จำกัด และจากคุณสมศักดิ์ วงศ์ศิริทรัพย์ (ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน))
โดยบริษัทฯจะเข้าทำรายการดังกล่าวในราคา 3.5 ล้านบาท
(กลุ่มยงวงศ์ไพบูลย์ยังคงเป็นผู้บริหารและเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 32.805 ของทุนชำระแล้ว และกลุ่ม
คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 14.879 ของทุนชำระแล้ว รวมทั้งกลุ่มสุธีรชัย ถือหุ้นในสัดส่วน
ร้อยละ 15.895 ของทุนชำระแล้วตามลำดับ ปิดสมุดทะเบียนล่าสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2564)

บริษัทได้ใช้เงินระดมทุนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
แล้วหรือไม่
• ในปี 2564 บริษัทไม่มีการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายตราสารทุนหรือตราสารหนี้ออกเสนอขาย
ข้อผูกพันที่บริษัทฯ ให้คำมั่นไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และ/หรือเงื่อนไขการ
อนุญาตของสำนักงาน (ถ้ามี) และ/หรือเงื่อนไขการรับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ (ถ้ามี) รวมทั้งการ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อผูกมพันหรือเงื่อนไขดังกล่าวในปีต่อๆมา
- ไม่มี –
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
ชื่อบริษัท

: บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์

: AMC

เลขทะเบียนบริษัท

: 0107547000176

วันที่ก่อตั้งบริษัท

: 9 มีนาคม 2536

วันจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนจำกัด : 9 มีนาคม 2547
วันเริ่มทำการซื้อขายในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

: 13 สิงหาคม 2547

ประเภทธุรกิจ

: ประกอบธุรกิจเป็นศูนย์บริการเหล็กครบวงจร ได้แก่ การ
จำหน่ายเหล็กม้วน (Coiled) ทั้งชนิดรีดร้อน (Hot-Rolled)
และชนิดรีดเย็น(Cold-Rolled) เหล็กเคลือบสังกะสี (GI)
รวมทั้งรับตัดและจำหน่ายเหล็กแผ่น (Sheet) และเหล็ ก
ม้วนสลิต (Slitting Coil) ตามขนาดที่ลูกค้า เป็นผู้ผลิตและ
จำหน่ ายเหล็ กรู ป พรรณ ได้ แก่ ท่ อเหล็ ก และเหล็ ก
โครงสร้างรูปตัวซีที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ

ทุนจดทะเบียน

: 549.97 ล้านบาท

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

: 480.10 ล้านบาท

มูลค่าที่ตราหุ้นไว้

: 1 บาท

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

: 55,55/1 หมู่ที่ 2 ซอยวัดหนามแดง ถนนศรีนครินทร์ ตำบล
บางแก้ว อำเภอบางพลี จำหวัดสมุทรปราการ 10540

ที่ตั้งโรงงาน

: 90/1 หมู่ที่ 10 ตำบลสระสี่เหลี่ยม อำเภอพนัสนิคม จังหวัด
ชลบุรี 20140

นักลงทุนสัมพันธ์

: โทรศัพท์ 02 338 7222 โทรสาร 02 338 4102
Email : ir@asiametal.co.th

กรรมการอิสระที่ทำหน้าที่กำกับดูแลผู้ : โทรศัพท์ 02 338 7222 โทรสาร 02 338 4102
ถือหุ้นรายย่อย
Email : ia@asiametal.co.th
เว็บไซต์

: www.asiametal.co.th

8

บุคคลอ้างอิง
นายทะเบียนหลักทรัพย์

:

ผู้สอบบัญชี

:

ที่ปรึกษากฏหมาย

:

เลขานุการบริษัท

:

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2/7 หมู่ที่ 4 อาคารสถาบันวิทยาการตลาดทุน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 2 NORTHPARK
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ +66(0) 2596-9000
โทรสาร +66(0) 2832-4994-6
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
นางสาวสุจิตรา มะเสนา
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8645
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
ชั้น 50 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ ยานนาวา สาทร
กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ +66(0) 677-2000 ext.2055
โทรสาร
บริษัท บี แอนด์ พี ลอว์ จำกัด
นายพสิษฐ์ ชัยชนะศิริวิทยา
43 อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 196 ชั้น 19
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ +66(0) 338-7222
นางสาวศศิธร ลิมป์ปิยะชาติ
โทรศัพท์ +66(0) 338-7222
โทรสาร +66(0) 383-4101-2
อีเมล์ Secretary@asiametal.co.th
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างรายได้
บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีรายได้จาการขายสินค้าในประเทศเป็นหลัก เนื่องจากการ
บริโภคภายในประเทศยังคงสูง ทั้งมาจากภาคอุตสาหกรรมก่อสร้าง และ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมยาน
ยนต์ และ อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
มูลค่าการจำหน่าย
ศูนย์บริการเหล็ก
1. บริการจัดหาผลิตภัณฑ์เหล็ก
2. บริการรับตัดเหล็ก
รวมรายได้ศูนย์บริการเหล็ก
การแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก
1. เหล็กแผ่น
2. เหล็กม้วนสลิท
3. ท่อเหล็กดำ
4. เหล็กโครงสร้างรูปตัวซี
รวมรายได้การแปรรูป
รายได้จากการขาย Slab/Bloom
อื่นๆ
รวมมูลค่าการจำหน่ายทั้งหมด
รายได้จากส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)ของ
บริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
รายได้รวม

2564

2563

2562

ล้านบาท

สัดส่วน

ล้านบาท

สัดส่วน

ล้านบาท

สัดส่วน

N/A
3.20
3.20

N/A
0.04
0.04

N/A
0.59
0.59

N/A
0.01
0.01

76.25
3.54
79.79

1.39
0.06
1.45

25.30
599.72
4,156.69
361.30
5,143.01
2,510.53
90.89
7,744.43
239.15

0.32
361.00
7.51
342.00
52.05 3,115.00
4.52
251.00
64.40 4,069.00
31.43
823.36
1.14
43.66
96.97 4,936.61
2.99
(63.42)

7.41
7.02
63.92
5.15
83.50
16.90
0.89
101.29
(1.30)

388.41
229.99
3,143.74
561.21
4,323.35
696.01
287.79
5,307.15
94.89

7.09
4.19
57.35
10.24
78.87
12.70
5.25
96.82
1.73

7,986.78

100.00 4,873.19

100.00

5,481.83

100.00
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ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
บริษัทแบ่งลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทและบริษัทย่อย มีรายละเอียดดังนี้
1. การจัดหาผลิตภัณฑ์เหล็ก
บริษัทให้บริการจัดหาผลิตภัณฑ์เหล็กในลักษณะศูนย์บริการเหล็ก ทั้งเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนและเหล็กแผ่นรีดเย็นชนิด
ม้วน เป็นต้น เพื่อเข้ามาจำหน่ายให้แก่ ผู้ค้าส่งเหล็ก และลูกค้าที่เป็นโรงงานเหล็กต่างๆ ซึ่งลูกค้าจะนำไปใช้ในการแปรรูป
เป็นชิ้นงานเหล็กต่างๆ ต่อไป รวมถึงการให้บริการรับตัดเหล็กตามขนาดต่างๆ ที่ลูกค้าต้องการ
2. การแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก
1. ผลิตภัณฑ์ท่อเหล็ก (Steel Pipe)
บริษัทและบริษัทย่อยผลิตและจำหน่ายท่อเหล็กสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ปัจจุบัน บริษัทและบริษัทย่อยมีเครื่องจักร
สำหรับการผลิตท่อเหล็กซึ่งสามารถผลิตท่อเหล็กได้ตั้งแต่เส้นผ่าศูนย์กลาง 12 มิลลิเมตรถึง 175 มิลลิเมตร โดยวิธีการนำ
เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนที่ตัดตามความกว้างที่กำหนดมาทำการขึ้นรูปและเชื่อมเหล็ กแผ่นด้วยคลื่นความถี่สูงซึ่งเป็น
เครื่องจักรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพในการผลิต ทำให้ท่อเหล็กของบริษัทมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของลูกค้า โดย
บริษัทมีกำลังการผลิต 264,000 ตันต่อปี ซึ่งในปี 2564 บริษัทใช้กำลังการผลิตท่อเหล็กได้ 168,000 ตันต่อปี เท่ากับร้อย
ละ 64 ของกำลังการผลิต ท่อเหล็กของบริษัทและบริษัทย่อยที่ผลิตมีรูปแบบทัง้ ทรงกลม สี่เหลี่ยมจัตุรัส และสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ซึ่งบริษัทสามารถผลิตได้ตามความกว้างและความยาวที่ลูกค้ากำหนด
2. ผลิตภัณฑ์เหล็กโครงสร้างรูปตัวซี
บริษัทผลิตและจำหน่ายเหล็กโครงสร้างรูปตัวซี โดยการนำเหล็กม้วน สลิต (Slitting Coil) ที่ตัดตามขนาดมาขึ้นรูปใน
ลักษณะรูปตัวซี ซึ่งจะนำไปใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้างเพื่อใช้เป็นโครงสร้างหลังคา บริษัทมีเครื่องจักรสำหรับการผลิตเหล็ก
โครงสร้างรูปตัวซีตั้งแต่ขนาด 3 นิ้วจนถึงขนาด 6 นิ้ว โดยมีกำลังการผลิต 48,000 ตันต่อปี ซึ่งในปี 2564 บริษัทใช้กำลัง
การผลิตเหล็กโครงสร้างรูปตัวซี เท่ากับร้อยละ 27 ของกำลังการผลิต
3. เหล็กม้วนสลิต (Slitting Coil)
บริษัทให้บริการตัดเหล็กเป็นเหล็กม้วนสลิต ซึ่งเป็นการนำเหล็กม้วน (Coil) มาตัดเป็นแถบเล็กตามความกว้างที่ลูกค้า
กำหนดและม้วนกลับเพื่อจำหน่ายโดยบริษัทมีเครื่องจักรสำหรับการตัดเหล็กเป็นเหล็กม้วนสลิต (Slitting Coil) โดยบริษัท
มีกำลังการผลิต 240,000 ตันต่อปีโดยแบ่งเป็นการผลิตเพื่อเป็นวัตถุดิบสำหรับรองรับ การผลิตเป็นท่อเหล็กและผลิตภัณฑ์
โครงสร้างรูปตัวซี จำนวน 216,000 ตันต่อปี และการผลิตเพื่อขายจำนวน 24,000 ตันต่อปี ซึ่งในปี 2564 บริษัทใช้กำลัง
การผลิตเหล็กม้วนสลิตเท่ากับร้อยละ 70 ของกำลังการผลิต
3. การแปรรูปเหล็กแผ่น หรือ ศูนย์บริการเหล็ก (Coil Service Center)
บริษัทย่อยให้บริการตัดเหล็กแผ่น ซึ่งเป็นการนำเหล็กม้วนมาตัดเป็นเหล็กแผ่นตามความกว้างและความยาวที่ลูกค้า
กำหนด บริษัทสามารถตัดเหล็กตามความกว้างได้ตั้งแต่ 600 ถึง 1,500 มิลลิเมตร และตามความยาวตั้งแต่ 300 ถึง 6,100
มิลลิเมตรโดยบริษัทมีเครื่องจักรสำหรับ การตัดเหล็กแผ่น (Cutting Sheet) ซึ่งบริษัทมีกำลังการผลิตเท่ากับ 44,000 ตัน
ต่อปี
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ลักษณะการประกอบธุรกิจในปีที่ผ่านมา
•
ในปี 2564 ทางบริษัทและบริษัทย่อยยังคงมุ่งเน้นรักษาฐานลูกค้ารายเดิม และ ขยายฐานลูกค้าราย
ใหม่ควบคู่กัน ประกอบกับดำเนินการตามแผนที่ทางบริษัทและบริษัทย่อยกำหนดไว้ เพื่อรองรับสถานการณ์
ต่างๆ อาทิเช่น การระบาด Covid-19 ระลอกใหม่ ปัญหาราคาพลังงาน และ วัตถุดิบที่มีแนวโน้มปรับตัวขึ้น ซึ่ง
จะกระทบต่อต้นทุนการผลิตและการขนส่ง การขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์และค่าระวางเรือที่มีอัตราสูงขึ้น
ส่งผลให้อุตสาหกรรมเหล็กในภาครวมมีผลประกอบการที่ดีขึ้น ซึ่งจะเห็นได้จากกำไรจากภาคอุตสาหกรรม
เหล็กโดยรวมส่วนหนึ่งมาจากส่วนต่างของราคาวัตถุดิบที่ขยับฐานขึ้นอย่างมากทั่วโลก
•
ถึงแม้การแข่งขันทวีความรุนแรงมากขึ้น บริษัทยังคงสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ทั้งเรื่องราคา และ
คุณภาพของสินค้า โดยทางบริษัทฯ จึงต้องปรับตัวจากสถานการณ์โดยการดำเนินกิจกรรมทางการค้าโดยการ
ประเมินความเสี่ยงและการวางแผนในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ ด้วยการบริหารสินค้าคง
คลัง การควบคุมราคาสินค้าและการควบคุมประสิทธิภาพ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ กำหนดนโยบายพัฒนา
ประสิทธิภาพการผลิต การปรับปรุงและพัฒนาเครื่องจักร ขยายกำลังการผลิต เพิ่มความสามารถในการผลิต
สินค้าได้ตามมาฐานและคุณภาพที่ลูกค้าต้องการ และทันต่อเวลาที่กำหนด และการพัฒนาประสิทธิภาพของ
ข้อมูล ในวางแผนการจัดการและการบริห ารโดยการพัฒ นาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยง
ตรวจสอบ และติดตามผล
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ภาวะอุตสาหกรรมและสภาวการณ์แข่งขัน
• ในปี 2564 สถานการณ์เศรษฐกิจโลกยังคงมีประเด็น ที่ต้องติดตาม อาทิ ความเสี่ยงของ Covid -19 ระลอก
ใหม่ ปัญหาราคาพลังงาน และ วัตถุดิบที่มีแนวโน้มปรับตัวขึ้น ซึ่งจะกระทบต่อต้นทุนการผลิตและการขนส่ง
รวมทั้งการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์และค่าระวางเรือที่มีอัตราสูงขึ้น ล้วนเป็นปัจจัยกดดันภาวะเศรษฐกิจใน
ระยะข้างหน้า อย่างไรก็ตามภายใต้นโยบายการเปิดประเทศและมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจในแต่ละประเทศ
ตลอดจนความคืบหน้าของการฉีดวัคซีนและพัฒนาตัวยาใหม่ เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาด เป็นปัจจัยหนุนให้
ความเชื่อมั่นในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจขับเคลื่อนต่อไปได้
• ความต้องการเหล็กในปี 2564 ภาพรวมดีขึ้นกว่าปี 2563 อยู่ที่ 18.9 ล้านตัน (15%) เพิ่มขึ้นทั้งผลิตภัณฑ์ใน
กลุ่มเหล็กทรงยาวและเหล็กทรงแบน โดยผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็กทรงยาวที่เพิ่มขึ้น เช่น เหล็กโครงสร้าง
รูปพรรณชนิดรีดร้อน เหล็กลวด และ ลวดเหล็ก จากโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของ
ภาครัฐ สำหรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็กทรงแบนที่เพิ่มขึ้น เช่น เหล็กเหล็กแผ่นรีดเย็น และเหล็กแผ่นเคลือบ
สังกะสี ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการผลิตของอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นต้น
• สำหรับแนวโน้มอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้าปี 2565 คาดการณ์ว่าการผลิตปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณร้อย
ละ 0.4 เมื่อเทียบกับปีก่อน สำหรับ การบริโภคเหล็กปี 2565 คาดว่ามีปริมาณใกล้เคียง 20 ล้านตัน (5%)
โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวของการอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น อุตสาหกรรมก่อสร้างโดยเฉพาะ
โครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ และการส่งเสริมอุตสาหกรรมในประเทศซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้
ปริมาณการผลิต และการบริโภคผลิตภัณฑ์เหล็กในประเทศเพิ่มขึ้น ทั้งนี้มีประเด็นสำคัญที่น่าติดตาม เช่น
สถานการณ์เศรษฐกิจและการค้าโลก การลดกำลังการผลิตของประเทศจีน ต้นทุนพลังงาน การขนส่งที่มีผล
ต่อราคาเหล็ก และสงครามประเทศยูเครนกับประเทศรัสเซีย เป็นต้น
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การตลาดและการแข่งขัน
การค้าเหล็กในปัจจุบันมีการแข่งขันค่อนข้างสูง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเหล็กปลายน้ำ เนื่องจากงบการลงทุนไม่สูง
นัก เช่น การจัดตั้งโรงงานรีด metal sheet โรงงานตัดเหล็กแผ่น โรงงานรีดโครงคร่าว สำหรับกิจการที่ต้องการเงิน
ลงทุนมาก คือ โรงงานผลิตท่อ หรือ การตั้งร้านค้าจำหน่ายเหล็ก (ยี่ปั๊ว) ถือว่าธุรกิจกลุ่มนี้มีผู้ประกอบการมากอยู่
โดยมากเป็นผู้ประกอบการไทย
ปัจจุบันธุรกิจเหล็กมีการแข่งขันกันสูงทั้งทางตรงและทางอ้อม
ตระหนักและเตรียมตัวมาล่วงหน้า มีดังนี้

•
o

กลยุทธ์ด้านบริหารจัดการ

•
o

กลยุทธ์ด้านจัดหาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์

•
o

กลยุทธ์ด้านบริการ

สถานการณ์เหล่านี้ทำให้บริษัทและบริษัทในเครือ

ปรับปรุงองค์กรให้มีความลื่นไหลอย่างต่อเนื่อง เช่น ในเรื่องการบริหารจัดการบุคคากร ระบบการเงิน
เครื่องมือต่างๆในการบริหารที่บริษัทมีนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เทคโนโลยี และ นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ พัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน และ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ของบริษัท
o บริษัทเน้นการสร้างฐานมูลค่าเพิ่มในองค์กร ด้วยการพัฒนาความรู้บุคลากรให้เกิดการเรียนรู้ ซึ่งเป็นปัจจัย
สำคัญของการขับเคลื่อนธุรกิจและการบริหารจัดการประสิทธิภาพในการทำงาน ส่งผลให้กระบวนการผลิตสินค้า
และการบริหารจัดการภายในองค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดการสูญเสียจากกระบวนการผลิต และการ
พัฒนาประสิทธิภาพของข้อมูลสารสนเทศ เพื่อช่วยในการบริหารจัดการ ควบคุมระบบงานและรายงานผลได้
ทันเวลา และมีประสิทธิภาพ
บริษัทมีนโยบายในการเป็นผู้ให้บริการจัดหาวัตถุดิบ ผลิตสินค้า และจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กที่มีความ
หลากหลายและครอบคลุมมากที่สุด เพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของลูกค้า ทำให้ลูกค้าไม่จำเป็นต้อง
สั่งซื้อจากผู้จัดจำหน่ายหลายแห่ง โดยสามารถหาผลิตภัณฑ์ทุกประเภทได้จากบริษัทเพียงแห่งเดียว (One-StopService) สามารถเข้าถึงตลาดที่หลากหลาย และครอบคลุมช่วยกระจายความเสี่ยงจากความผันของความต้องการ
เหล็กในประเทศและแต่ละภูมิภาค ซึ่งบริษัทสามารถจัดหาผลิตภัณฑ์ได้ ทั้งในลักษณะของการซื้อมาขายไป และ
การว่าจ้างผลิตเพิ่มเติม
จัดหาผลิตภัณฑ์มาส่งมอบแก่ลูกค้าให้ได้ตามความต้องการของลูกค้า และระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจาก
ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายขนาด
o บริหารจัดการรเรื่องสินค้าคงคลังที่ดี และการจัดส่งผลิตภัณฑ์ได้รวดเร็วตรงต่อเวลา
o บริหารจัดการการขายและการตลาด โดยการทำความเข้าใจและสังเกตพฤติกรรมของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ทำให้ทราบถึงความต้องการของลูกค้าและลักษณะของลูกค้าได้เป็นอย่างดีแล้ว
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o
o

ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบมีคุณภาพตรงตามที่ลูกค้าต้องการ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ หล็ ก ที ่ บ ริ ษ ั ท จำหน่ า ยนั ้ นเป็ นผลิต ภัณ ฑ์ ที่ ม ี ค ุ ณ ภาพโดยได้ ร ับ การรั บรองคุ ณ ภาพตาม
มาตรฐานสากลจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ

•
o

กลยุทธ์ด้านราคา

•
o

กลยุทธ์ด้านลูกค้า

•
o

กลยุทธ์ด้านสินค้าและผลิตภัณฑ์

กำหนดราคาที่เหมาะสมให้สอดคล้องกับแนวโน้มราคาตลาดเหล็กโลกและราคาตลาดเหล็กภายในประเทศ
เพื่อให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ และยังคงรักษาหรือเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดได้
o การให้ข้อมูลกับลูกค้า เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และ ความเชื่อมั่นในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัท
o ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพของโรงงานและเครื่องจักร รวมถึงเทคโนโลยีที่มีอยู่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งใน
การควบคุมเกี่ยวกับต้นทุนการผลิตต่ำ
สร้างและรั กษาสัมพัน ธภาพกับ ลูกค้า รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นลูกค้า นำมาศึกษา ทำความเข้าใจ
พฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาทางด้านผลิตภัณฑ์และการบริการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง
บริษัทให้ความสำคัญเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ สำรวจความต้องการ
ของกลุ่มลูกค้าที่มีหลากหลาย เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท
o กระจายความเสี่ยงของธุรกิจโดยขยับขึ้นไปผลิตวัตถุดิบเอง ซึ่งทางบริษัทจะได้ประโยชน์ในเรื่องของการ
บริหารจัดการต้นทุน รวมถึงความรู้ และเป็นการเพิ่มกลุ่มสินค้าและเพิ่มกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
o การจัดแถวกลุ่มธุรกิจสินค้าที่ชัดเจน ไม่จำเป็นต้องเป็นที่หนึ่ง แต่มีความเข้มแข็งในแง่รวมขององค์กร
o การวางแผนพัฒนาประสิทธิภาพเพื่อความยั่งยืนทางธุรกิจ ส่งผลให้บริษัทมีความสามารถในการแข่งขัน
และความสามารถในการรับมือสถานการณ์ที่ผันผวน โดยบริษัทมีความได้เปรียบในการบริหารจัดการด้านวัตถุดิบ
จากการที่บริษัทได้ร ่ว มลงทุน กับบริษัทผู้ผลิตเหล็กม้วนที่มีกำลังการผลิตเพียงพอต่อความต้องการ เพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันควบคุมเสถียรภาพต้นทุ นการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพการผลิตทำให้
บริษัทมีความสามารถในการแข่งขันสามารถควบคุมประสิทธิภาพการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำ ถึงปลายน้ำ และกำหนด
ผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายขนาดตามความต้องการของลูกค้า

บริษัทมีแผนที่จะปรับปรุงด้านผลิตภัณฑ์ดังนี้
•
การขยับฐานธุรกิจ โดยเพิ่ม product line หรือ เพิ่มผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์นั้น
ควรจะเป็นการต่อยอดจากที่บริษัททำอยู่ ซึ่งเล็งเห็นโอกาสในการต่อยอดทางธุรกิจ จึงได้ลงทุนเกี่ยวกับโครงการ
เหล็กม้วนเคลือบสังกะสี คาดการณ์ว่าจะสามารถดำเนินการได้ประมาณปี 2566 มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ตามความ
ต้องการและการใช้งานให้เหมาะสมกับลูกค้าเป้าหมาย
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การจัดหาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์
บริษัทและบริษัทย่อยจัดซื้อเหล็กแผ่นรีดร้อนซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตจากผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนใน
ประเทศ จากบริษัทร่วมทุน บริษัท ไพร์ม สตีล มิลล์ จำกัด เป็นส่วนใหญ่ ที่เหลือเป็นส่วนน้อยซื้อจากกลุ่มบริษัท
จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) และกลุ่มสหวิริยา บริษัทซื้อเหล็กแผ่นรีดเย็นจากบริษัท โพสโค โค้ทเต้ด สตีล และมา
จากการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ อย่างไรก็ตามจากสถานการณ์ราคาเหล็กแผ่นรีดร้อน เหล็กเคลือบสังกะสี
ในตลาดต่ า งประเทศมีก ารปรั บ ตั ว ลดลงต่ำ กว่ าราคาเหล็ ก ในประเทศ บริ ษ ั ท สามารถนำเข้า วั ตถุ ดิ บจาก
ต่างประเทศได้ บริษัทมีการติดต่อตัวแทนจำหน่ายวัตถุดิบจากต่างประเทศเพื่อติดตามข้อมูลราคาวัตถุดิบ ในปี
2564 มีการสั่งซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศและในประเทศ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทกลุ่มเหล็กรีดร้อน กลุ่มเหล็ก
รีดเย็น กลุ่มเหล็กเคลือบสังกะสี เหล็กรูปพรรณต่างๆ
(หน่วย : ปริมาณตัน)
แหล่งที่มา
รายการ
ปี 2564
ปี 2563
ปี 2562
ในประเทศ
143,150
18,754
78,259
เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน และ
ผลิตภัณฑ์เหล็กประเภทอื่น ๆ
ต่างประเทศ
129,353
693 100,332
ในประเทศ
106,598
11,135
84,900
เหล็กม้วนหน้าแคบ
ต่างประเทศ
N/A
N/A
N/A
นโยบายการสั่งซื้อวัตถุดิบหลักซึ่งได้แก่ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทกลุ่มเหล็กรีดร้อน กลุ่มเหล็กรีดเย็น กลุ่มเหล็ก
เคลือบสังกะสี เหล็กรูปพรรณต่างๆ บริษัทจะดำเนินการสั่งซื้อวัตถุดิบเป็นเวลาล่วงหน้า 2-3 เดือน โดยจะสั่งซื้อ
เป็นจำนวน ครั้งละประมาณ 5,000 ตันขึ้นไป ในราคาและคุณภาพที่ตกลงก่อนล่วงหน้ากับผู้จำหน่ายวัตถุดิบ
เพื่อให้มีสินค้าในปริมาณที่เพียงพอและมีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้าในระยะเวลา 1 เดือนตาม
นโยบายการผลิตและการบริหารสินค้าคงคลังของบริษัท โดยผู้จำหน่ายวัตถุดิบจะทยอยส่งวัตถุดิบให้จนครบตาม
จำนวนที่สั่งซื้อ ซึ่งนโยบายการสั่งซื้อในปริมาณที่สม่ำเสมอดังกล่าว ทำให้บริษัทสามารถต่อรองราคาวัตถุดิบกับ
ผู้ขายได้มากขึ้น ซึ่งเป็นการช่วยลดต้นทุนของบริษัทประการหนึ่ง
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ลักษณะของลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทซึ่งได้แก่ผลิตภัณฑ์เหล็กโครงสร้างและเหล็กแผ่นรีดร้อนนั้น จะถูกนำไปใช้ใน
อุตสาหกรรมก่อสร้างเป็นหลัก อย่างไรก็ดี ในอนาคต บริษัทมีเป้าหมายในการขยายฐานลูกค้าสู่กลุ่มอุตสาหกรรม
อื่น ๆ ให้มากขึ้นโดยมุ่งเน้นที่ Modern Trade ผู้ค้าส่ง ผู้จำหน่า ยเหล็กแปรรูปอุตสาหกรรมทั่วไป ทั้งในเขต
กรุงเทพและปริมณฑล โดยลูกค้ากลุ่มนี้จะซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัท ทั้งผลิตภัณฑ์จากธุรกิจศูนย์บริการเหล็ก ได้แก่
เหล็กม้วน เหล็กสลิต เหล็กแผ่น รวมถึงเหล็กรูปพรรณของบริษัท ได้แก่ ท่อเหล็ก เหล็กโครงสร้างรูปตัวซี เพื่อนำ
สิ น ค้ า ไปจำหน่ า ยต่ อ ให้ ก ั บ ลู ก ค้ า และผู ้ ป ระกอบการในอุ ต สาหกรรมต่ า งๆ เช่ น อุ ต สาหกรรมก่ อ สร้ า ง
อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ อุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นต้น
สำหรับปัจจุบัน ทางบริษัทยังคงมุ่งมั่นพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มลูกค้ารายเดิม และประกอบกับการ
ขยายฐานลูกค้ารายใหม่เพิ่มขึ้น จากความสามารถในการผลิตที่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า และการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักของบริษัทและบริษัทย่อย มีรายละเอียดดังนี้
1. กลุ่มลูกค้าของบริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน) ประกอบไปด้วย
• ผู้ค้าส่ง (Wholesaler) , โมเดอร์นเทรด (Modern Trade) และตัวแทนจำหน่าย
• กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า
และอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ อุตสาหกรรมก่อสร้าง
2. บริษัท แกรนด์ เอเซีย สตีล โพรเซสซิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด เป็นศูนย์บริการเหล็ก ซึ่งมีฐานลูกค้าจะเป็นกลุ่ม
โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า กลุ่มอุตสาหกรรมเฟอนิเจอร์ เป็นต้น
3. บริษัทร่วมทุน คือ บริษัท ไพร์ม สตีล มิลล์ จำกัด ผลิตเหล็กม้วนดำหน้าแคบ กลุ่มลูกค้า ได้แก่ โรงงานผู้ผลิต
ท่อและอุตสาหกรรมที่ใช้เหล็กม้วนหน้ากว้างไม่เกิน 500 มิลลิเมตร
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ช่องทางการจัดจำหน่าย
สำหรับการขายในประเทศ มี 2 ช่องทางการจำหน่ายของบริษัท คือ
1. การจัดจำหน่ายผ่านตัวแทนขายส่ง (Wholesaler)
• ดำเนินการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านผู้ค้าส่ง (Wholesaler) , โมเดอร์นเทรด (Modern Trade)
และตัวแทนจำหน่าย สัดส่วนประมาณร้อยละ 85 ของยอดจำหน่ายภายในประเทศ เพื่อลด
ความเสี่ยงเรื่องต้นทุนของสินค้า แบ่งภาระความเสี่ยงด้านเครดิต

2. การจัดจำหน่ายโดยตรง (Direct Sale)
• ดำเนินการจำหน่ายโดยตรงสำหรับกลุ่มลูกค้าประเภท เช่น ผู้ผลิตท่อเหล็ก ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า
ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ผู้ผลิตเฟอร์นิเ จอร์ ผู้รับเหมาก่อสร้าง เป็นต้น สัดส่วนประมาณร้อยละ
15 ของยอดจำหน่ายภายในประเทศ

กลยุทธ์การตลาด
1. บริษัทมีกลุ่มลูกค้าที่ชัดเจนและสามารถตอบสนองความต้องการในการใช้งาน
2. บริษัทมีการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของสินค้าอย่างสม่ำเสมอ โดยการลงทุนเรื่องของเครื่องจักร อะไหล่
และอุปกรณ์สนับสนุนการผลิต เพื่อลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตที่มีคุณภาพ
3. สำรวจและรับฟังความคิ ดเห็นจากลูกค้า เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาสินค้าและบริการของบริษัทอย่าง
ต่อเนื่อง
4. การต่อยอดธุกิจและมองหาโอกาสใหม่ๆทางธุกิจ ซึ่งดำเนินการควบคู่กับการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์
สูงสุด และ ความรู้ความชำนาญที่ทางบริษัทมีอยู่แล้ว ช่วยลดการสูญเสียเวลาและการลงทุนที่สูงเกินไป ทาง
บริษัทตัดสินลงทุนโครงการผลิตเหล็กม้วนเคลือบสังกะสีขึ้นมา
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กลยุทธ์ด้านความยั่งยืน ด้วยการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล
กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
สร้างสรรค์ประโยชน์ เคียงคู่สังคม และชุมชน
ด้วยความมุ่งมั่นของเรา ที่จะเติบโตไปพร้อมกับความก้าวหน้าของสังคม เราจึงยึดหลักการดำเนินธุรกิจที่ดี ที่มี
ความรับผิดชอบต่อพนักงาน ลูกค้า และผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกส่วน ตลอดจนการเกื้อกูลสังคม โดยมุ่งเน้น
การสร้างรากฐานทางธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์กิจกรรมก่อให้เกิดประโยชน์สู่สังคมอย่างรอบด้าน เพื่อ
สร้างเสริมความสุข และคุณภาพชีวิตที่ดีแก่สังคม
บริษัทมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ประโยชน์ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการศึกษา
บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญทางด้านการศึกษาของเยาวชนคนรุ่นใหม่ ที่จะเติบโตเป็นผู่ใหญ่และเป็นกำลัง
สำคัญในการพัฒนาศักยภาพของสังคมไทย เราจึงมุ่งมั่นสร้างโอกาส สร้างอนาคตทางการศึกษา
• โครงการ สนับสนุนทุนการศึกษาเยาวชน ชุมชน โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
• โครงการ สนับสนุนทุนการศึกษาบุตรพนักงาน
• โครงการ สนับสนุนทุนการศึกษาโรงเรียนราชดำริ
• โครงการ สนับสนุนทุนการศึกษา “โครงการส่งน้องจบป.ตรี” โครงการที่เกิดจากมูลนิธิศุภนิมิตแห่ง
ประเทศไทย
• โครงการ การให้โอกาสทางการศึกษา โดยรับนักศึกษาฝึกงานภาคทวิภาคี จากวิทยาลัยการอาชีพเนิน
ขาม ในรูปแบบอีอีซีโมเดล ( EEC-Model ) เพื่อประสานความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา โดย
ร่วมกันจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิค
อุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาเทคนิ คเครื่องกล สาขาวิชาการ
บัญชี และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
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การศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและความต้องการของ
สถานประกอบการ เมื่อวันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564

2. ด้านสาธารณประโยชน์ และสาธารณกุศล เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือชุมชน
• โครงการ “ช่วยเหลือชุมชนบางแก้ว ในสถานการณ์โควิด 19 ” โครงการนี้เกิดจากบริษัทที่ได้เล็งเห็น
ความสำคัญและได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือชาวบ้านในชุมชนบางแก้วและชุมชนใกล้เคียงบริษัท
ในสถานการณ์โควิด 19 เพื่อเยียวยาและช่วยป้องกันโรคโควิด 19 โดยเลี้ยงอาหาร และบริจาคหน้ากาก
อนามัย
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• โครงการ “อาหารกลางวัน” โครงการที่เกิดจากมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน เพื่อจัดหาอาหาร
ให้แก่เด็กและเยาวชนที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิฯ
• โครงการ “วีลแชร์เพื่อน้อง” โครงการที่เกิดจากมูลนิธิคนพิการไทย ที่ได้จัดหารถวีลแชร์เด็กและวีลแชร์
ปรับเอนนอนให้เด็กพิการและคนพิการทั่วประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อคนพิการทั่วประเทศ โดย
บริจาครถวีลแชร์เด็กและวีลแชร์ปรับเอนนอน

• โครงการ “ส่งมอบปฏิทินเพื่อเป็นสมุดอักษรเบรลล์ส ำรับผู้พิการทางสายตา” โครงการที่เกิ ดจาก
โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ เพื่อนำไปทำบัตรคำและสื่อการสอนอักษรเบรลล์ ให้แก่ผู้พิการทาง
สายตา เพื่อเป็นประโยชน์ต่อคนพิการทางสายตา โดยบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะปีเก่า

• ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
บริษัทได้จัดกิจกรรมรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการลดใช้
ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือย รักษาทรัพยากรธรรมชาติ การฟื้นฟูทรัพยากรด้านป่าไม้และระบบนิเวศน์ การ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ปลูกป่าชายเลน และลดการใช้พลังงานไฟฟ้าด้วยการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) ที่โรงงานพนัสนิคมแล้ว ติดตั้งแล้วเสร็จเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2563 และ
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ในช่วงปลายปี 2564 ทางบริษัทฯมีแผนลงทุนเรื่องการติดตั้ง Solar Roof เพิ่มเติม ซึ่งอยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
• โครงการ “ช่วยชีวิตสัตว์ป่าแห่งประเทศไทย” โครงการที่เกิดจากมูลนิธิช่วยชีวิตสัตว์ป่าแห่งประเทศไทย
ทางบริษัทจึงสมทบทุนเพื่อช่วยเหลือชีวิตสัตว์ป่าในประเทศไทยให้รอดพ้นจากการถูกทารุณ รวมถึงสัตว์
ป่าที่บาดเจ็บ และพิการ ทั้งยังช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติ ซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า

• ด้านกีฬา สาธารณสุข และความปลอดภัย
บริษัทให้ความสำคัญต่อสุขภาพของพนักงานเป็นอย่างยิ่ง เพราะพนักงานทุกคนเป็นผู้ที่มีความสำคัญใน
การขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพ บริษัทจึงจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี และมี
การให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพโดยแพทย์และ
พยาบาล อีกทั้งบริษัทยังได้จัดให้ พนักงานได้ร่วม
กิจกรรมในการเข้ารับการอบรมเรื่องอัคคีภัย และ
ภัยอื่นๆโดยมีการซ้อมการดับเพลิงการอพยพหนีไฟ
ประจำปี ทุกๆ ปี เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความ
เข้าใจในเรื่องชีวอนามัยซึ่งทำให้พนักงานที่ได้เข้ารับ
การอบรมสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้กับ
สถานที่ทำงาน บ้าน และตามชุมชุนที่อาศัยอยู่
นอกจากนี ้ บ ริ ษ ั ท ได้ จ ั ด กิ จ กรรมด้ า นกี ฬ า เพื่ อ
ส่งเสริมด้านสุขภาพที่แข็งแรงและสร้างเสริมความ
สามัคคีของพนักงานในบริษัท กิจกรรมการแข่งขัน
กีฬานี้ได้จัดขึ้นเป็นประจำในช่วงเดือนธันวาคม
ของทุกปี และมอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจใน
การส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬาและความสามัคคี
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• โครงการ “ดูแลความเป็นอยู่ของพนักงานในบริษัท” โดยบริษัทเล็งเห็นความสำคัญในการเป็นอยู่ของ
พนักงานในช่วงสถานการณ์โควิด 19 จึงได้สร้างห้องน้ำเพิ่มเติม, มอบหน้ากากอนามัยรวมถึงเลี้ยง

อาหารกลางวันพนักงานทุกคน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั
ข้อมูลทัวไปของบริ
่
ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่วม
ชื่อ

ทุนจด
ทะเบียน
(ล้านบาท)

หุ้นทัง้ หมดที่
ออกจาหน่ าย

จานวนหุ้น

ร้อยละ

ผลิตและจัดจาหน่ายท่อ
เหล็กทัง้ ชนิดกลมและ
ชนิดเหลีย่ ม

20

200,000

199,994

99.9970

ศูนย์บริการเหล็ก (Coil
Center) ตัดแผ่น และ
สลิทงานตามขนาดที่
ลูกค้ากาหนด

20

200,000

199,998

99.9999

ประเภทธุรกิ จ

หุ้นทัง้ หมดที่บริษทั ถือ

บริษทั ย่อย
1. บริษทั เอส ที ซี สตีล จากัด
ที่ตงั ้ สานักงาน
55 หมู่ 2 ซ.วัดหนามแดง
ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางแก้ว อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
โทร: 02-338-7222
แฟกซ์: 02-353-4102
ที่ตงั ้ โรงงาน
60/1 หมู่ 1 ซอยวัดหนามแดง
ถนนศรีนครินทร์ ตาบลบางแก้ว
อาเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ 10540
2. บริษทั แกรนด์ เอเชีย สตีล
โพรเซสซิ่ ง เซ็นเตอร์ จากัด
ที่ตงั ้ สานักงาน
55 หมู่ 2 ซ.วัดหนามแดง
ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางแก้ว อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
โทร: +66(0) 2-338-7222
แฟกซ์: +66(0) 2-353-4102
ที่ตงั ้ โรงงาน
90/1 หมู่ท่ี 10 ตาบลสระสีเ่ หลีย่ ม
อาเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
20140

24

ชื่อ

ประเภทธุรกิ จ

3. บริษทั ไพร์ม สตีล มิ ลล์
จากัด
ที่ตงั ้ สานักงาน
1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์
ทาวเวอร์ ชัน้ 12 ห้อง 1202
ถนนพระรามที่ 3 แขวงช่อง
นนทรี เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร 10120
โทร: +66(0) 2-107-9117
แฟกซ์: +66(0) 2-107-9119
ที่ตงั ้ โรงงาน
7/447 หมู่ 6, นิคมอุตสาหกรรม
อมตะซิต้ี ตาบลมาบยางพร
อาเภอปลวกแดง
จังหวัดระยอง 21140
โทร: +66(0) 38-018261-69
แฟกซ์: 66(0) 38-018270

ผลิตและจัดจาหน่าย
เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อน
แผ่นม้วนประเภทหน้า
แคบ

ทุนจด
ทะเบียน
(ล้านบาท)

หุ้นทัง้ หมดที่
ออกจาหน่ าย

หุ้นทัง้ หมดที่บริษทั ถือ
จานวนหุ้น

ร้อยละ

1,000

10,000,000

4,000,000

40.00

บริษทั ร่วม
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จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว
ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
• หลักทรัพย์ของบริ ษทั
บริษทั มีทุนจดทะเบียนและทุนทีอ่ อกและเรียกชาระแล้วของบริษทั ณ วันที่ 31/12/2564 มีดงั นี้
ทุนจดทะเบียน จานวน
549,973,800 บาท
ทุนทีอ่ อกและเรียกชาระแล้ว จานวน
480,096,277 บาท
แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ จานวน
480,096,277 หุน้
มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ
1 บาท
• รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด วันที่ 31/5/2564
ลาดับที่

ชื่อ / สกุล

1

กลุ่มนายชูศกั ดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์
นายชูศกั ดิ ์
ยงวงศ์ไพบูลย์
นางเพ็ญจันทร์ ยงวงศ์ไพบูลย์
นางสาวพีรดา ยงวงศ์ไพบูลย์
นางสาวชนัญญา ยงวงศ์ไพบูลย์
รวมกลุ่มนายชูศกั ดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์
คุณหญิงปั ทมา ลีสวัสดิ ์ตระกูล
กลุ่มนายวีระชัย สุธีรชัย
นายวีระชัย
สุธรี ชัย
นายวินท์
สุธรี ชัย
รวมกลุ่มนายวีระชัย สุธีรชัย
นายวิวฒ
ั น์
โกวิทย์โสภณ
นายธนวัฒน์
โกวิทย์โสภณ
รวมกลุ่มนายวิ วฒ
ั น์ โกวิ ทย์โสภณ
นายชนาธิป
ไตรวุฒ ิ
รวม

2
3

4

5

จานวนหุ้น

% ของจานวนหุ้น
ทัง้ หมด

76,700,000
40,000,000
19,000,000
21,791,000
157,491,000
71,434,900

15.98
8.33
3.96
4.54
32.81
14.88

46,432,400
29,880,000
76,312,400
30,674,900
10,011,800
37,405,500
20,000,000
365,925,000

9.67
6.22
15.89
6.39
2.09
8.48
4.17
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รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริ หารของบริ ษทั
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายชื่อ

ตนเอง

คู่สมรส
และบุตร เพิ่ ม (ลด)
ที่ยงั ไม่ ระหว่าง
บรรลุนิติ รอบบัญชี
ภาวะ

1.

นายวีระชัย

สุธรี ชัย

46.43

29.88

เท่าเดิม

46.43

29.88

เท่าเดิม

2.

นายชูศกั ดิ ์

ยงวงศ์ไพบูลย์

76.70

40.00 1

เท่าเดิม

76.70

40.00 1

เท่าเดิม

3.

นางสาวพีรดา

ยงวงศ์ไพบูลย์

19.00

-

เท่าเดิม

19.90

-

0.90

4.

นางสาวชนัญญา

ยงวงศ์ไพบูลย์

21.79

-

เท่าเดิม

21.79

-

เท่าเดิม

5.

นายพิบูลศักดิ ์

อรรถบวร
พิศาล

-

-

N/A

-

-

N/A

6.

เรือตรีหญิงสุรี

บูรณธนิต

-

-

N/A

-

-

N/A

7.

นางไทศิกา

ไพรสงบ

-

-

N/A

-

-

N/A

8.

นางสาวเมธิกานต์ ชุตพิ งศ์สริ ิ

-

-

N/A

-

-

N/A

9.

นางสาวสุนทรียา

วงศ์ศริ กิ ุล

-

-

N/A

-

-

N/A

คาพิพจน์

-

-

N/A

-

-

N/A

10. นายสุนทร
1

ตนเอง

คู่สมรส
และบุตร เพิ่ ม (ลด)
ที่ยงั ไม่ ระหว่าง
บรรลุนิติ รอบบัญชี
ภาวะ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

คุณเพ็ญจันทร์ ยงวงศ์ไพบูลย์ ถือหุน้ 40,000,000 หุน้ และมีความสัมพันธ์กบั ครอบครัวยงวงศ์ไพบูลย์
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การออกหลักทรัพย์อื่นๆ
ประวัติการเพิ่ มทุนจดทะเบียน
ในปี 2564 บริษทั ไม่มกี ารออกหลักทรัพย์ให้กบั ผูถ้ อื หุน้
หน่ วย : บาท ทุนชาระแล้วก่อน
การเพิ่ มทุน
2545
30,000,000
2546
100,000,000
2547
150,000,000
2548
200,000,000
2549
399,973,800

จานวนทุน ทุนชาระแล้วหลัง
ที่เพิ่ มทุน
การเพิ่ มทุน
70,000,000
100,000,000
50,000,000
150,000,000
50,000,000
200,000,000
199,973,800
399,973,800
150,000,000
549,973,800

ประเภทการเพิ่ มทุน
เสนอขายผูถ้ อื หุน้ เดิม
เสนอขายผูถ้ อื หุน้ เดิม
เสนอขายประชาชน
เสนอขายผูถ้ อื หุน้ เดิม
เสนอขายผูถ้ อื หุน้ เดิมและ
ประชาชน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั มีบริ ษทั ย่อยทัง้ สิ้ น 2 บริ ษทั และบริ ษทั ร่วมอีก 1 บริ ษทั คือ
การลงทุนในบริ ษทั ย่อย
1. บริษทั เอส ที ซี สตีล จากัด ดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่ายท่อเหล็ก บริษทั ถือหุน้ ของบริษทั เอส ที ซี
สตีล จากัด ในอัตราร้อยละ 99.99 ทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท และเรียกชาระแล้ว 20 ล้านบาท
2. บริษทั แกรนด์ เอเซีย สตีล โพรเซสซิง่ เซ็นเตอร์ จากัด (เดิมชื่อ เอเซีย เมทัล แฟบบริเคชัน่ จากัด) ได้
เปลีย่ นรูปแบบดาเนินธุรกิจ จากเดิม คือ ให้บริการออกแบบผลิตโครงสร้างเหล็ก และรับเหมาก่อสร้าง
ปั จจุบนั เป็ นศูนย์บริการเหล็ก (Coil Center) ตัดแผ่นและสลิทงานตามขนาดทีล่ ูกค้ากาหนด โดยบริษทั
ถือ หุ้นของบริษัท แกรนด์ เอเซีย สตีล โพรเซสซิ่ง เซ็น เตอร์ จากัด ในอัต ราร้อ ยละ 99.99 ทุนจด
ทะเบียน 20 ล้านบาท และเรียกชาระแล้ว 10 ล้านบาท
การลงทุนในบริ ษทั ร่วม
1. บริษทั ไพร์ม สตีล มิลล์ จากัด ทุนจดทะเบียน 1,000 ล้านบาท โดยบริษทั ฯ ถือหุน้ ในอัตรา ร้อยละ 40
คิดเป็ นมูลค่าการลงทุน 400 ล้านบาท
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นโยบายการลงทุนและการบริ หารงานในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่วม
นโยบายการลงทุนของบริษทั คือ บริษทั จะพิจารณาลงทุนในธุรกิจทีเ่ กือ้ หนุนและเอือ้ ประโยชน์ต่อการทา
ธุรกิจของบริษทั หรือเป็ นธุรกิจซึง่ อยู่ในอุตสาหกรรมทีม่ แี นวโน้มเจริญเติบโตและจะคานึงถึงอัตรา
ผลตอบแทนทีไ่ ด้รบั จากการลงทุนเป็ นสาคัญ และบริษทั จะควบคุมดูแลโดยจะส่งกรรมการเข้าไปเป็ น
ตัวแทนตามสัดส่วนการถือหุน้ และหากเป็ นบริษทั ร่วม บริษทั จะส่งตัวแทนจากบริษทั เข้าไปเป็ นกรรมการ
ในบริษทั นัน้ ๆ ทัง้ นี้จานวนตัวแทนจากบริษทั ทีเ่ ข้าไปเป็ นกรรมการจะขึน้ อยู่กนั สัดส่วนการถือหุน้ ของ
บริษทั
ข้อพิ พาททางกฎหมาย
บริษทั ไม่มขี อ้ พิพาททางกฎหมายทีเ่ ป็ นสาระสาคัญต่อการดาเนินกิจการของบริษทั
งานที่ ยงั ไม่ส่งมอบ
บริษทั ไม่มงี านทีย่ งั ไม่สง่ มอบ
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษทั มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ อื หุ้น ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษี
จากงบการเงินเฉพาะกิจการ เว้นแต่ในกรณีทบ่ี ริษทั มีโครงการจะลงทุนในโครงการอื่น สาหรับบริษทั ย่อยก็มี
นโยบายจ่ายเงินปั นผลเหมือนกับบริษทั กล่าวคือ จะจ่ายเงินปั นผลให้แก่บริษทั ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ของกาไรสุทธิหลังหักภาษี เว้นแต่ในกรณีทบ่ี ริษทั ย่อยนัน้ มีโครงการจะลงทุนในโครงการอื่น
ผลการ
ดาเนิ นงาน
ประจาปี

กาไรสุทธิ
(บาท)

กาไรต่อหุ้น
(บาท)

เงิ นปันผลต่อ
หุ้น (บาท)

อัตราเงิ น
ปัน
ผลตอบแทน

เงิ นปันผล
จ่าย (บาท)

อัตราเงิ นปัน
ผลจ่ายต่อ
กาไรสุทธิ

2564
2563
2562

650.87
133.05
58.74

1.36
0.28
0.12

0.34
0.14
N/A

7%
6%
N/A

163.2
67.21
N/A

25
50
N/A

• ปี 2564 ผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงินเฉพาะบริษทั ฯ มีผลประกอบการกาไรสุทธิ จานวน
650.87 ล้านบาท คณะกรรมการมีความเห็นเสนอให้ทป่ี ระชุมอนุ มตั กิ ารจ่ายเงินปั นผล ในอัตราหุน้ ละ
0.34 บาท รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 163.2 ล้านบาท โดยทัง้ นี้เมื่อได้รบั การอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมสามัญผู้ถอื หุน้
ประจาปี 2565 แล้ว บริษทั จะจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เนื่องจากทางบริษทั มีการขอ
เงินลงทุนเพิม่ เติมเกี่ยวกับการลงทุนสาหรับโครงการผลิตเหล็กแผ่นม้วนเคลือบสังกะสี ทีโ่ รงงานพนัส
นิคม จานวนเงินลงทุนจากเดิม 500 ล้านบาท เป็ น 750 ล้านบาท
• ปี 2563 ผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงินเฉพาะบริษทั ฯ มีผลประกอบการกาไรสุทธิ จานวน
133.05 ล้านบาท คณะกรรมการมีความเห็นเสนอให้ท่ปี ระชุมอนุมตั กิ ารจ่ายเงินปั นผล ในอัตราหุน้ ละ
0.14 บาท รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 67.21 ล้านบาท โดยทัง้ นี้เมื่อได้รบั การอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ประจาปี 2563 แล้ว บริษทั จะจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
• ปี 2562 ผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงินเฉพาะบริษทั ฯ มีผลประกอบการกาไรสุทธิจานวนเงิน
58.74 ล้านบาท สืบเนื่องจากในปี 2563 บริษทั จะมีการลงทุนติดตัง้ ระบบ SOLAR ROOFTOP ขนาด
997.92 kwp. ใช้กบั เครื่องจักรของบริษทั ทีโ่ รงงาน A2 สาขาพนัสนิคม จานวนเงินลงทุนประมาณ 29
ล้านบาท ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจโลกยังไม่ดขี น้ึ รวมทัง้ การเกิดโรคระบาดไวรัส Covid-19 ส่งผลให้
เศรษฐกิจโลกชะลอตัวลงไปอีก ทาให้บริษทั ต้องรักษาสภาพคล่องทางการเงินไว้ในปี 2563 บริษทั จึง
เสนอให้งดจ่ายเงินปั นผล สาหรับผลการดาเนินงานในปี 2562
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นโยบายและแผนการบริ หารความเสี่ยง
การบริ หารจัดการความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษทั ให้ความสาคัญต่อระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสีย่ ง โดย
มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทาหน้าทีส่ อบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในและติดตาม
ผลอย่างสม่าเสมอ โดยมุ่งเน้นให้มรี ะบบการควบคุมภายในทีเ่ พียงพอและเหมาะสมกับความเสีย่ งของ
บริษทั โดยบริษทั ได้จดั ให้มบี ุคลากรเพียงพอทีจ่ ะดาเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
ป้ องกันและดารงรักษาไว้ซง่ึ ทรัพย์สนิ ของบริษทั ตลอดจนไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดาเนินงานทีป่ กติ
อย่างมีสาระสาคัญ รวมถึงให้ความมันใจอย่
่
างสมเหตุสมผลว่าการทาธุรกรรมต่างๆ กับบุคคลทีอ่ าจมีความ
ขัดแย้งและบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน มีการดาเนินการเป็ นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับบริษทั ข้อบังคับ
ของกฎหมาย เพือ่ ป้ องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อบริษทั
ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิ จ (ด้านการตลาดและจัดจาหน่ าย)
• ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาวัตถุดิบ
• ความผันผวนของราคาเหล็กประเภทกลุ่มเหล็กรีดร้อน กลุ่มเหล็กรีดเย็น กลุ่มเหล็กเคลือบ
สังกะสี เหล็กรูปพรรณต่างๆ มีผลต่อต้นทุนผลิตภัณฑ์ และราคาผลิตภัณฑ์ โดยปกติแล้ว
ราคาขายผลิต ภัณ ฑ์ ข องบริษัท ฯ จะเปลี่ย นแปลงสอดคล้ อ งกับ ราคาซื้ อ วัต ถุ ดิบ อัน
เนื่องมาจากสถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 ระลอกใหม่ ปั ญหาราคาพลังงาน และ
วัตถุดบิ ทีม่ แี นวโน้มปรับตัวขึน้ ซึ่งจะกระทบต่อต้นทุนการผลิต และการขนส่ง การขาดแคลน
ตู้คอนเทนเนอร์และค่าระวางเรือทีม่ อี ตั ราสูงขึน้ จึงส่งผลกระทบการนาเข้าของวัตถุดบิ ทัง้ นี้
อาจก่อให้เกิดการขาดแคลนวัตถุดิบเหล็ก หากโรงงานผู้ผลิตเหล็กในประเทศไม่สามารถ
ผลิตเหล็กได้ตามความต้องการหรือเพียงพอต่อการบริโภค
• บริษทั ฯ จึงอาจมีความเสีย่ งหากราคาขายผลิตภัณฑ์ไม่สามารถปรับให้สอดคล้องกับราคาซื้อ
วัตถุดบิ ซึง่ จะมีผลกระทบต่อส่วนต่างราคา (metal margin) และอัตราการทากาไรของบริษทั
ฯได้ ทัง้ นี้ทางบริษัทฯ ต้องสังวั
่ ตถุดิบล่วงหน้าประมาณ 2-4 เดือน จึงอาจเกิดความเสีย่ ง
หากบริษทั ฯ ซื้อวัตถุดบิ มาในราคาสูงแต่ไม่สามารถขายผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯในราคาที่สูง
กว่าได้
โดยกาหนดมาตรการลดความเสีย่ งดังนี้
1) ติดตามความเคลื่อนไหวประเมินสถานการณ์แนวโน้ มราคาอย่างใกล้ชิด เปรียบเทียบราคาใน
ประเทศและต่างประเทศ และติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและปั จจัยอื่นที่ส่งผลกระทบต่อ
ความผันผวนของราคาวัตถุดบิ เพือ่ ประกอบการสังซื
่ อ้ วัตถุดบิ และควบคุมต้นทุนการผลิต
2) มุ่งเน้นการวางแผนการสังซื
่ ้อวัตถุดบิ และการผลิตให้สอดคล้องกับนโยบายการขายผลักดันการ
จาหน่ายสินค้าและส่งมอบอย่างรวดเร็ว เพือ่ การควบคุมสินค้าคงคลังและลดผลกระทบด้านราคา
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ความเสี่ยงเกี่ยวกับนโยบายภาครัฐ และกฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง
• ความเสี่ยงผลกระทบจากการแปลงเปลี่ยนกฎหมาย นโยบายภาครัฐและมาตรการที่เกี่ยวข้อง
สืบเนื่องมาจากปริมาณการนาเข้าเหล็กจากต่างประเทศมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างราคาขาย
ภายในประเทศบิดเบือน ทางรัฐบาลดาเนินการออกมาตรการคุ้มครองโรงงานผู้ผลิตในประเทศจาก
การทุ่มตลาด โดยการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มการตลาด (ANTI-DUMPING) หรือออกมาตรการ
ปกป้ องจากการนาเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อน (SAFEGUARD) รวมถึงทางภาครัฐดาเนินการทบทวน
มาตรฐานเพิม่ เติม จึงส่งผลกระทบการนาเข้าของวัตถุดิบ ทัง้ นี้อาจก่อให้เกิดการขาดแคลนวัตถุดิบ
เหล็ก หากโรงงานผู้ผลิตเหล็กในประเทศไม่สามารถผลิตเหล็ กได้ตามความต้องการหรือเพียงพอต่อ
การบริโภค บริษัทยังคงใช้นโยบายการรักษาระดับปริมาณสินค้าคงคลัง และเตรียมแผนการสังซื
่ ้อ
วัต ถุ ดิบล่ ว งหน้ าประมาณ 2-4 เดือ น รวมถึงติดตามสถานการณ์ ท่ีเ กี่ยวข้อ งกับการเปลี่ย นแปลง
กฎหมาย นโยบายของรัฐ และมาตรการทีเ่ กี่ยวข้อง ซึ่งอาจส่ง ผลกระทบการดาเนินการของธุรกิจทัง้
ทางตรงและทางอ้อม เพือ่ ความสามารถในการแข่งขัน
• ความเสี่ยงจากการควบคุมราคาของภาครัฐ
อ้างอิงประกาศของกระทรวงพาณิชย์เกี่ยวกับสินค้าควบคุม เช่น เหล็ก เป็ นต้น บริษทั จึงมีความเสีย่ ง
ในระดับต่าที่อาจถูกระงับการปรับราคาสินค้า หรือ ขอความมือในการตรึงราคาสินค้าอุปโภคบริโภค
(ถ้ามี) ที่อาจกระทบต่อการสร้างรายได้และการทากาไร อย่างไรก็ตาม ในปี 2564 ทางบริษัทได้ให้
ความร่วมมือในการแจ้งข้อมูลปริมาณสินค้าและราคาขายในประเทศนัน่ แต่ไม่สามารถควบคุมได้ ทาง
บริษทั มีความจาเป็ นในการปรับราคาขายสินค้าตามความเหมาะสม
ความเสี่ยงด้านการบริ หาร การจัดการ
• ความเสี่ยงจากการพึ่งพิ งผู้บริ หาร
เนื่องจากการประกอบธุ รกิจอาศัยความสัมพันธ์ท่ดี ีระหว่างผู้บริหาร คู่ค้า ผู้จดั จาหน่ ายและจัด หา
วัตถุดบิ และลูกค้า ทาให้บริษทั สามารถจัดหาแหล่งวัตถุดบิ ได้ราคาทีเ่ หมาะสม และรูท้ นั สถานการณ์
ตลาดเพือ่ การควบคุมสถานการณ์ของอุตสาหกรรมเหล็ก และวิเคราะห์แนวโน้มราคาวัตถุดิบและความ
ต้ อ งการของผู้ บ ริโ ภค ซึ่ ง อาจส่ ง ผลกระทบต่ อ ความเชื่อ มัน่ หากผู้ บ ริห ารไม่ ส ามารถควบคุ ม
สถานการณ์ได้ บริษทั และบริษทั ย่อยจึงให้ความสาคัญกับการพัฒนาพนักงานเพือ่ เป็ นส่วนหนึ่งในการ
ขับเคลื่อนธุรกิจ ถ่ายทอดองค์ความรูก้ ารประเมินสถานการณ์ในการประกอบการดาเนินกิจกรรมทาง
การค้า

ความเสี่ยงด้านการเงิ น
• ความเสี่ยงจากการให้เครดิ ตลูกค้า
บริษทั และบริษทั ย่อยมีลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จานวน 1,006 ล้านบาท หรือคิดเป็ น
ร้อยละ 12.98 ของรายได้จากการขายและให้บริการ บริษทั ฯ ได้ให้ความสาคัญต่อคุณภาพลูกหนี้ โดย
มีข้อปฏิบตั ิในการพิจารณาการให้เครดิตกับลูกค้าทุกรายอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน เพื่อลด
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ความเสี่ยงอันอาจเกิดการเอื้อ ประโยชน์ ใ ห้กับกลุ่ มใดเป็ นพิเศษ กล่าวคือ พิจารณาประวัติลู ก ค้า
ข้อมูลงบการเงิน และอื่นๆ ประกอบ บริษทั และบริษั ทย่อยยังให้ความสาคัญในการติดตามคุณภาพ
ลูกหนี้อย่างสม่าเสมอ เพื่อลดความเสี่ยงอันอาจเกิดจากการที่ลูกหนี้ไม่สามารถชาระเงินได้ อีกทัง้
บริษัท และบริษัท ย่ อ ยมีน โยบายในการตัง้ ค่ า เผื่อ หนี้ ส งสัย จะสู ญ กับ ลู ก หนี้ ก ารค้า ทุ ก รายที่เ ข้า
หลักเกณฑ์หรือมีแนวโน้มจะไม่สามารถชาระเงินได้
• ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบีย้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษทั และบริษทั ย่อยมีหนี้สนิ หมุนเวียน 1,070 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อย
ละ 91.14 ของหนี้ส ินรวม โดยหนี้ส ินดังกล่ าวเป็ นสินเชื่อเพื่อการค้าในรูปแบบของ เลตเตอร์ออฟ
เครดิต ทรัสต์รซี ที ตั ๋วสัญญาใช้เงิน เป็ นต้น จากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาดอาจส่งผลต่อ
ต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ โดยในปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อ ยมีต้นทุนทางการเงิน เท่ากับ
15.19 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 0.20 ของรายได้จากการขายและการให้บริการ จากสภาวะความ
เสีย่ งดังกล่าวบริษทั ฯ มุ่งเน้นบริหารจัดการหนี้สนิ
• ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษทั และบริษทั ย่อยมีการสังซื
่ ้อสินค้าจากต่างประเทศคิดเป็ นร้อยละ 47.43 ในปี 2564 ของมูลค่า
การสังซื
่ ้อทัง้ หมด บริษทั ฯ ได้ทาการซื้อสินค้าจากต่างประเทศทัง้ สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และยูโร โดย
ในช่ว งปี ท่ีผ่ านสภาวะความผันผวนทางเศรษฐกิจทัง้ ในประเทศ และต่างประเทศ ส่งผลให้อ ัต รา
แลกเปลีย่ นมีความผันผวน อย่างไรก็ตามบริษทั ฯยังคงดาเนินงานตามนโยบายทีไ่ ด้กาหนดไว้เรื่องการ
ป้ องกันความเสี่ยงจากความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยใช้เครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสม
อาทิ การทาสัญญาซื้อขายเงินต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อลดความเสีย่ งและผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ จาก
ความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ นอกจากนัน้ บริษทั ยังพิจารณาแนวโน้มอัตรา
แลกเปลีย่ น และผลการดาเนินงานรวมของบริษทั ประกอบการพิจารณา

ความเสี่ยงด้านการผลิ ต
• ความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบ
บริษัท และบริษัท ย่ อ ยมีก ารสัง่ ซื้อ เหล็ก แผ่ น เคลือ บชนิ ด ม้ว น (Coated steel coil) ทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยกลุ่มเหล็กแผ่นเคลือบชนิดม้วนในประเทศกับบริษทั โพสโค โค้ทเต้ด สตีล (ประเทศไทย)
จากัด ซึ่งผู้ผลิตและจาหน่ ายเหล็กเคลือบ โดยผู้ผลิตในประเทศมีจานวนน้อย และการออกมาตรการของ
ภาครัฐบาล อาทิเ ช่น ANTI-DUMPING และการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรฐานผลิต ภัณฑ์อุต สาหกรรม อาจ
ก่อให้เกิดความเสี่ยงในการขาดแคลนสินค้า ประกอบกับความต้องการในประเทศเพิม่ ขึ้น เพื่อเป็ นการ
บริหารจัดการทีด่ ที างบริษทั และบริษทั ย่อยวางแผนการสังซื
่ ้อสินค้าล่วงหน้า ไว้ โดยคานึงถึงแนวโน้มของ
ราคาและปริมาณความต้องการ และคานึงถึงคุณภาพของวัตถุดบิ และการบริหารต้นทุนอย่างเหมาะสมต่อ
ทิศทางการแข่งขันและสภาวะทางเศรษฐกิจ
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ความเสี่ยงด้านสิ่ งแวดล้อม และด้านบุคลากร
• ความเสี่ยงจากผลิ ตที่อาจก่อให่เกิ ดมลภาวะ
บริษทั ประกอบธุรกิจในการผลิตเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ ซึ่งอาจก่อให้เกิดมลภาวะได้ ทัง้ ในด้านฝุ่น
ละอองที่ปนเปื้ อ นในอากาศ โลหะหนักที่อ าจปนเปื้ อ นในน้ า ระดับความดังของเสียงที่อ าจสูง เกิน
มาตรฐาน ทัง้ นี้ ทางบริษัทมีระบบดักจับฝุ่นก่อนปล่อยสู่อากาศ มีระบบบาบัดน้ าหอหล่อเย็นก่อ น
ปล่อยสูภ่ ายนอก
• ความเสี่ยงจากการดาเนิ นธุรกิ จที่อาจก่อให้เกิ ดความไม่ปลอดภัยต่อพนักงาน
บริษทั ประกอบธุรกิจที่เป็ นอุตสาหกรรมหนัก ซึ่งพนักงานอาจได้รบั อันตรายจากการทางานในส่วน
ผลิต อาจส่งผลให้บริษัทมีภาระค่ าใช้จ่ายเพิ่ มขึ้น เช่น ค่ าเสียหายจากผู้ท่ีได้รบั อันตราย รวมถึง
ค่าปรับ (ถ้ามี) ทัง้ นี้ทางบริษทั มีการจัดประกันกลุ่มให้พนักงานทีม่ คี วามเสีย่ งสูงไว้เบื้องต้น ประกอบ
กับมีการรวบรวมสาเหตุของอุบตั เิ หตุเพื่อหาแนวทางแก้ไขป้ องกันไม่ให้เกิดซ้า หรือ ลดความรุนแรง
ของการเกิดอุบตั เิ หตุ
ความเสี่ยงทัวไป
่
• ความเสี่ยงจากาการไม่สามารถดาเนิ นกิ จการ เนื่ องจากปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้
บริษทั อาจจะเจอปั จจัยเสีย่ งที่ไม่สามารถควบคุมได้ อาทิเช่น จากภัยธรรมชาติ การก่อการร้าย จาก
การก่อวินาศกรรม และอื่นๆ ทัง้ นี้บริษทั มีระบบรักษาความปลอดภัย มีการทากรมธรรม์ประกันภัยไว้
รวมถึงมีคณะกรรมการ คปอ. มีหน้าทีด่ แู ลเรื่องความปลอดภัยต่างๆ
• ความเสี่ยงด้านการทุจริ ตคอร์รปั ชัน่
ถึงแม้ว่าทางบริษทั ยังมิได้เข้าไปส่วนหนึ่งของสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนในการ
ต่อต้านทุจริต (CAC) แต่ทางบริษทั ได้ประกาศนโยบายการต่อต้ านทุจริตคอร์รปั ชัน่ ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวทางปฏิบัติท่ีก าหนดไว้ใ นจรรยาบรรณธุ รกิจ ทัง้ นี้ทางบริษัทได้มอบหมายให้ค ณะกรรมการ
บริหารความเสีย่ ง ทาการประเมิน วิเคราะห์ ตรวจสอบ กาหนดมาตรการในการบริหารความเสีย่ งของ
ธุรกิจ และทุจริตคอร์รปั ชัน่ รวมถึงการจัดให้มรี ะบบการควบคุมภายในทีด่ ี
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การขับเคลื่อนธุรกิ จเพื่อความยั ่งยืน
• นโยบายและเป้ าหมายการจัดการด้านความยังยื
่ น
บริษทั ฯ ตระหนักถึงผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้การดาเนินธุรกิจ เป็ นไปอย่างยังยื
่ น ซึ่งในปี 2564 ทาง
บริษทั ฯ มุ่งมันการสนั
่
บสนุ นทางด้านการศึกษา การกีฬา และทางด้านศาสนามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
สร้างโอกาส และพัฒนาบุคคลากรให้เกิดศักยภาพมากขึน้
บริษทั ฯ หวังเป็ นอย่างยิง่ ว่านโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมนี้ จะเป็ นแรงผลักดันทีด่ ใี ห้ผบู้ ริหาร และ
พนักงานทุกท่านเป็ นส่วนหนึ่งในการสร้างมาตรฐานที่ดใี ห้กบั ชุมชนและสังคมที่ดขี ้นึ รวมถึงร่วมกัน
สนับสนุนการดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้เป็ นไปด้วยดีและยังยื
่ นอย่างต่อเนื่องต่อไป
บริษทั ฯ มีความมุ่งมันที
่ ่จะบริหารงานอย่างมีคุณภาพทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง และมุ่งมันที
่ ่จะสร้าง
ความยัง่ ยืน ในอนาคตด้ว ยการสร้า งความเชื่อ มัน่ ภายใต้น โยบายการบริห ารองค์ก รที่ดีมีค วาม
รับผิดชอบต่อผูเ้ กี่ยวข้องทางธุรกิจทุกภาคส่วน ทัง้ พนักงาน ลูกค้า และผูถ้ อื หุน้ ตลอดจนการเกื้อกูล
สังคมอย่างจริงจัง โดยมีกรรมการและผู้บริหาร และทีมงานเป็ นหน่ วยงานกากับการปฏิ บตั ิง านทา
หน้าทีด่ ูแลเพื่ออนาคตทีย่ งยื
ั ่ นของสังคมและสิง่ แวดล้อม และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและมีการ
พึง่ พาอาศัยกันตามหลักค่านิยมขององค์กร CSSP เกิดจากการเรียนรู้ของบุคลากรในทุกระดับ และมี
การถ่ ายทอดแบ่ง ปั น ความรู้ซ่ึงกันและกัน ภายในระหว่ างบุ ค ลากรควบคู่ไ ปกับ การรับความรู้จ าก
ภายนอกโดยมีว ัต ถุ ป ระสงค์ท่ีส าคัญ คือ เอื้อ ให้เ กิด โอกาสในการหาแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีสุ ด ( Best
Practices) เพื่อนาไปสู่การพัฒนาและสร้างเป็ นฐานความรู้ท่เี ข้มแข็งขององค์กร เพื่อให้ทนั ต่อการ
เปลี่ยนแปลง และเติบโตได้อย่างยังยื
่ นในสภาพการแข่งขันทางธุรกิจที่เพิม่ มากขึ้น เพื่อให้เราบรรลุ
วิสยั ทัศน์ขององค์กรและเป็ นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เราได้ยดึ ถือในค่านิยมองค์กรและมีแนวทางในการ
ปฏิบัติร่ว มกัน ซึ่งเราเรียกว่า CSSP โดยมีค วามหมาย ดังนี้ (CHANGE) การเปลี่ยนแปลง ความ
รวดเร็ว (SPEED) การบริการ (SERVICE) ผูม้ สี ว่ นได้เสีย (PEOPLE)
• การบริ หารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ลูกค้า สร้างความพึงพอใจและความผูกพันแก่ลูกค้าผ่านการนาเสนอผลิตภัณฑ์และบริก ารที่มี
คุณภาพตามมาตรฐานในระดับสากล ในราคาทีเ่ ป็ นธรรม
- ผูถ้ อื หุน้ สร้างผลตอบแทนทีด่ จี ากการดาเนินธุรกิจเชิงพาณิชย์และขยายธุรกิจให้เติบโตอย่าง
ต่อเนื่องด้วยความยังยื
่ น
- พนักงาน สนับสนุนการพัฒนาความสามารถการทางานระดับมืออาชีพอย่างต่อเนื่องและจัดสรร
ค่าตอบแทนและสวัสดิการทีท่ ดั เทียมกับบริษทั อุตสาหกรรมเดียวกัน
- คู่คา้ ดาเนินธุรกิจร่วมกันบนพืน้ ฐานของความเป็ นธรรมและสร้างสัมพันธ์อนั ดีเพือ่ พัฒนาศักยภาพ
และประสิทธิภาพในการดาเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว
- สังคมและชุมชน เป็ นองค์กรที่ดีต่อสังคม โดยการบริหารจัดการผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อ มตาม
มาตรฐานสากล และมีสว่ นร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ทีด่ แี ก่สงั คมชุมชน
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• การจัดการด้านความยังยื
่ นในมิ ติสิ่งแวดล้อม
บริษทั เอเซีย เมทัล จากัด (มหาชน) ให้ความสาคัญกับกับการดูแ ลรักษาสิง่ แวดล้อม รวมถึงแหล่ง
ทรัพ ยากรธรรมชาติ โดยจะไม่ก ระท าการใดๆ ที่เ ป็ นการท าลาย รวมถึงสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อ
สนับสนุ นการรักษาสิง่ แวดล้อมต่อผู้ค นในชุมชน รวมถึงปลูกฝั งจิตใต้สานึกของพนักงานทุกคนให้
ปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน กฎหมาย และกฎระเบียบ ทีเ่ กี่ยวข้องกับสิง่ แวดล้อมของหน่วยงานทีก่ ากับดูแล
และตระหนักถึงการดาเนินธุรกิจที่สร้างความเชื่อมันให้
่ กบั ลูกค้าด้วยความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อม
อย่างจริงจังในทุกกระบวนการ ทัง้ ด้านการบริหารจัดการ กระบวนการทางาน การผลิต ตลอดจนการ
จัดจาหน่ ายผลิต ภัณ ฑ์ ก่อให้เกิดการพัฒนาแนวคิดที่กลัน่ กรองมาจากประสบการณ์ เพื่อเป็ นแนว
ปฏิบตั ใิ นการสร้างความสมดุลอย่างยังยื
่ นให้แก่ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน เพื่อเป็ นส่วนหนึ่งใน
การป้ องกัน และลดมลภาวะทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ ได้ผสมผสานกับหลักการพัฒนา
อย่างยังยื
่ นและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งมันสร้
่ างความยังยื
่ นและตอบสนองความต้องการ
ของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย โดยมีแนวทางการดาเนินงาน ดังต่อไปนี้
1) ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ข้อบังคับและกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องด้านสิง่ แวดล้อม
2) มุ่ ง เน้ น การอนุ ร ัก ษ์ ท รัพ ยากรธรรมชาติ การประหยัด พลัง งานและการป้ อ งกัน มลภาวะต่ อ
สิง่ แวดล้อม
3) สร้างจิตสานึกทีด่ ใี ห้กบั พนักงานฯ ทุกระดับ ให้มสี ่วนรวมในการดูแลรักษาสิง่ แวดล้อมในสถานที่
ประกอบการ และ บริเวณใกล้เคียง
โดยในปี 2564 ผลการด าเนิ น งานด้า นสิ่ง แวดล้อ มช่ ว ยลดผลกระทบสิ่ง แวดล้อ มที่เ กี่ย วข้อ งกับ
ทรัพยากรธรรมชาติเป็ นปั จจัยการผลิต ดังนี้
- การจัดการพลัง งาน การใช้พ ลังงานอย่ า งคุ้ม ค่ า และลดการสูญ เสียพลัง งาน ซึ่งเป็ นต้น ทุ น ใน
กระบวนการธุรกิจ โดยบริษทั บริหารจัดการ ควบคุมการทางานของระบบไฟแสงสว่างและระบบ
ปรับอากาศ โดยติดตัง้ และบารุงรักษาอุปกรณ์ รวมถึงการติดตัง้ ระบบไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์
(Solar Rooftop) ลดการใช้พ ลัง งานไฟฟ้ า ที่โ รงงานพนัส นิ ค มแล้ว ติด ตัง้ แล้ว เสร็จ เมื่อ เดือ น
พฤศจิกายน 2563 ซึ่งผลิตไฟฟ้ าได้ในเดือนพฤศจิกายน ถึง ธันวาคมได้ 140,698 กิโลวัตต์ ต่อ
ชัวโมง
่ สาหรับปี 2564 มีการผลิตไฟฟ้ า 809,305 กิโลวัตต์ ต่อชัวโมง
่
- การจัดการน้า
บริษทั มีการใช้น้ าดิบและน้าประปาโดยมีการบารุงปรับปรุงรักษาและตรวจสภาพของระบบการจ่าย
น้ าภายในกระบวนการให้ได้มาตรฐาน พร้อมทัง้ มีการจัดการน้ าทิ้งอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปี
2564 บริษทั มีปริมาณการใช้น้ ารวม 16,184 ลูกบาศก์เมตร ลดลงจากปี 2563 (ปริมาณการใช้น้ า
รวม 21,800 ลูกบาศก์เมตร)
- การจัดการขยะ ของเสีย และมลพิ ษ
บริษทั มีการจัดการขยะและของเสียในกระบวนการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง มีระบบการคัดแยก
ขยะตามประเภทที่มีป ระสิท ธิภ าพ ควบคู่ไ ปกับ การสร้า งจิต ส านึ ก และการมีส่ว นร่ ว มกับ ผู้ท่ี
เกี่ยวข้อง เพื่อลดการกาจัดขยะ และบริษทั มีการตรวจวัดค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศ กลิน่ เสียง
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แสงสว่าง อยู่ในเกณฑ์ปกติตามทีก่ ฎหมายกาหนด และมีการปรับปรุงพัฒนาตามทีไ่ ด้รบั คาแนะนา
จากผูต้ รวจวัด
- การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก
ในปี 2564 ยังไม่มขี ้อมูล สาหรับปี 2565 ทางบริษัทอยู่ระหว่างขัน้ ตอนสรรหาและว่าจ้างบริษทั
ภายนอก และคาดการณ์ว่าจะสามารถแต่งตัง้ ทีมงานสาหรับดูแลเรื่องดังกล่าว ในการรวบรวม
ข้อมูลเพือ่ จัดทาสถิติ ให้คาปรึกษา รวมถึงนาเสนอในทีป่ ระชุม
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• นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษทั เอเซีย เมทัล จากัด (มหาชน) มีความมุ่งมันในการผลิ
่
ตและจัดจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ท่มี คี ุณภาพ
ซึ่งคานึงถึงความปลอดภัยต่อผูใ้ ช้งาน ทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิง่ แวดล้อม ทัง้ นี้ทางบริษัทฯ
ได้ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ ข้อกาหนด และกฎหมาย ตลอดจนปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งเป็ นรากฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยังยื
่ น ยึดหลักการดาเนินธุรกิจทีโ่ ปร่งใส
ตรวจสอบได้ ภายใต้หลักพื้นฐานทางจริยธรรม เพื่อให้เกิดความเป็ นธรรมต่อผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียทุก
ฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทัง้ นาหลักการกากับดูแลกิจการที่ดเี ป็ นแนวทางเพื่อรักษาดุลยภาพของการ
ดาเนินงานอันจะนาไปสูก่ ารพัฒนาธุรกิจทีป่ ระสบความสาเร็จอย่างยังยื
่ น
• การประกอบกิ จการด้วยความเป็ นธรรม
บริษทั เอเซีย เมทัล จากัด (มหาชน) ดาเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกากับดูแลกิจการที่ดเี ป็ นแนวทาง
ซึง่ บริษทั ได้กาหนดไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรเพือ่ ให้กรรมการผูบ้ ริหารและพนักงานทุกระดับ ยึดถือเป็ น
แนวปฏิบตั เิ พื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและก่อให้เกิดความเป็ นธรรมในการดาเนินธุร กิจไม่เห็นแก่
ผลประโยชน์ส่วนตน รวมทัง้ หลีกเลี่ยงการดาเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
โดยคานึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าและผูม้ สี ว่ นได้เสีย ครอบคลุมในเรื่องของการดูแลผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ทุกกลุ่มได้แก่ ผูถ้ อื หุน้ พนักงาน ลูกค้า คู่แข่ง คู่คา้ เจ้าหนี้ ตลอดจนสังคมและสิง่ แวดล้อม
• การปฏิ บตั ิ ต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
บริษัทเชื่อในพลังของบุคลากรทุกคนในองค์กรว่าเป็ นกาลังสาคัญในการร่วมผลักดันองค์กรให้ไปสู่
วิสยั ทัศน์ และพันธกิจได้อ ย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์การดาเนินธุ ร กิจ
ดังนัน้ บริษทั จึงสรรหาและคัดเลือกบุคลากรใหม่ ๆ ทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติทด่ี แี ละมี
ความพร้อ มที่จ ะเข้า มาร่ว มงานกับ บริษัท ควบคู่ไปกับการรักษาบุ ค ลากรที่มีอ ยู่แล้ว ให้มีค วามรู้
ความสามารถ และทักษะต่าง ๆ เพิม่ ขึ้น สามารถทางานร่วมกันเป็ นทีม ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มี
ความรักความผูกพัน อันจะบรรลุไปสู่เป้ าหมายของบริษทั ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ
ทีส่ าคัญเหนือสิง่ อื่นใด ทีบ่ ริษทั มุ่งเน้นมาโดยตลอด คือการให้พนักงานทางานอย่างมีความสุข มีความ
รักและความภาคภูมใิ จทีไ่ ด้เป็ นส่วนหนึ่งขององค์กร
• นโยบายเกี่ยวกับการปฏิ บตั ิ ภายใต้หลักสิ ทธิ มนุษยชนต่อแรงงานต่างด้าวของบริ ษทั
บริษทั ให้ความสาคัญกับแรงงานเหล่านี้และจ่ายค่าจ้างรวมถึงสวัสดิการต่างๆ ตามความสามารถโดย
ไม่เลือกปฏิบตั ิ พร้อมกันนี้บริษทั ได้ให้คาปรึกษาทัง้ ในการวางแผน การบริหารจัดการ หรือในบางกรณี
บริษทั ยังให้การช่วยเหลือโดยตรงและสนับสนุนค่าใช้จ่ายโดยโครงการทีด่ าเนินการต่างๆ มีดงั นี้
1) การส่งทีมงานเข้าสารวจความเป็ นอยู่ของแรงงานต่างด้าวในที่พกั คนงาน บริษทั มีการส่งทีมงาน
เข้าไปตรวจสอบคุณภาพชีวติ ของแรงงานต่างด้าว หากพบปั ญหาจะดาเนินแก้ไขโดยเร็วทีส่ ุดเพื่อ
ชีวติ ความเป็ นอยู่ของแรงงานทีด่ ี
2) การกาหนดค่าจ้างขัน้ ต่ าตามกฎหมายให้กบั แรงงานต่างด้าว ตามนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับ
ค่าแรงขัน้ ต่า จังหวัดสมุทรปราการ 331 บาท จังหวัดชลบุรี 336 บาท ซึ่งทางบริษทั ได้ปฏิบตั ติ าม
กฎหมายดังกล่าวทัง้ แรงงานไทยและต่างด้าว
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3) การดูแลสุขภาพและอนามัยในที่พกั คนงาน บริษทั จัดให้มกี ารดูแลรักษาสุขภาพและอนามัยในที่
พักคนงานเป็ นประจาทุกปี เพือ่ สุขอนามัยทีด่ ี
4) การพัฒนาฝี มือ แรงงาน บริษัทมีแนวคิดในการพัฒนาคุ ณภาพแรงงานเหล่ านี้ใ ห้มีโอกาสทาง
วิชาชีพ โดยฝึกอบรมให้มที กั ษะเกี่ยวกับการผลิต การดูแลและใช้งานเครื่องจักรอุปกรณ์เบื้องต้น
เพือ่ ให้สามารถปฏิบตั งิ านได้อย่างมีศกั ยภาพเทียบเท่าแรงงานทัวไป
่
• การเคารพสิ ทธิ มนุษยชน
บริษัทยึดหลักสิทธิมนุ ษยชนเป็ นหลักปฏิบตั ิร่วมกัน พนักงานทุกคนจะต้องไม่กระทาการใดๆ หรือ
ส่งเสริมให้มกี ารละเมิดสิทธิมนุ ษ ยชนโดยเคร่งครัด โดยได้กาหนดให้มีนโยบายการไม่ละเมิดสิทธิ
มนุษยชน และกาลังดาเนินการจัดทาแนวนโยบายดังกล่าวไว้ในคู่มอื จริยธรรมธุรกิจเพือ่ ใช้เป็ นแนวทาง
ในการถือปฏิบตั โิ ดยมีรายละเอียดดังนี้
1) สิ ทธิ และเสรีภาพส่วนบุคคล
- บริษทั รักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน เช่น ชีวประวัติ ประวัตสิ ุขภาพ ประวัตกิ ารทางาน
ฯลฯ การเปิ ดเผยหรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของพนักงานสู่สาธารณะจะทาได้ต่อเมื่อได้รบั
ความเห็นชอบจากพนักงานผู้ นัน้ ทัง้ นี้ การล่วงละเมิดถือเป็ นความผิดทางวินัย เว้นแต่ได้
กระทาไปตามระเบียบบริษทั หรือตามกฎหมาย
- การเปิ ดเผยหรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลจะกระทาได้เมื่อได้รบั การยินยอมจากเจ้าของ
ข้อมูล
- บุคคลย่อมอ้างศักดิ ์ศรีแห่งความเป็ นมนุษย์หรือใช้สทิ ธิและเสรีภาพของตนได้เท่ าที่ไม่ละเมิด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น
- บริษทั ไม่สนับสนุนกิจการทีล่ ะเมิดหลักสิทธิมนุษยชนสากล และการทุจริต
2) การปฏิ บตั ิ ต่อพนักงานด้วยความเสมอภาค
- บริษทั ปฏิบตั ติ ่อพนักงานทุกคนด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบตั ไิ ม่ว่าจะเป็ นในเรื่องของ
เชือ้ ชาติ สัญชาติ ภาษา ศาสนา เพศ อายุ และการศึกษา
- ในการปฏิบตั หิ น้าที่พงึ หลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวข้องกับความแตกต่างทางกาย
และจิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ภาษา ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา หรือเรื่องอื่นใดทีอ่ าจนาไปสู่
ความขัดแย้ง
- บริษทั เปิ ดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางสื่อสาร เสนอแนะร้องทุกข์ ในเรื่องคับข้องใจเกี่ยวกับ
การทางาน ซึ่งข้อ เสนอต่างๆ จะได้รบั การพิจารณาอย่างจริงจัง และกาหนดวิธีการแก้ไข
เพือ่ ให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ าย และสร้างความสัมพันธ์อนั ดีในการทางานร่วมกัน
- พนักงานต้องปฏิบตั ติ ่อกันด้วยความเคารพ ให้เกียรติซ่งึ กันและกัน ประพฤติตนเหมาะสมกับ
หน้าที่การงานตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท และตามขนบธรรมเนียมประเพณี โดยไม่
สร้างความเสือ่ มเสียต่อภาพลักษณ์บริษทั
- บริษัทให้โอกาสพนักงานในการแสดงความสามารถอย่างเต็มที่ โดยกาหนดผลตอบแทนที่
เหมาะสมตามระเบียบของบริษทั และให้โอกาสพนักงานศึกษาเพิม่ เติมทัง้ ในระดับอุดมศึกษา
และการอบรมในระยะสัน้ และระยะยาว
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- การดาเนินการพิจารณาผลงานความดีความชอบ ต้องดาเนินการอย่างถูกต้องและเป็ นธรรม
- ช่วยกันสอดส่องดูแลให้สภาพการทางาน ปลอดจากการกดขีข่ ่มเหง หรือการกระทาทีไ่ ม่เป็ น
ธรรมให้เกียรติ และเคารพความคิดเห็นซึง่ กันและกัน
- บริษทั สนับสนุนให้พนักงานใช้สทิ ธิของตนในฐานะพลเมืองโดยชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญ และ
ตามกฎหมาย
บริษทั ปฏิบตั ติ ามหลักสิทธิมนุ ษยชนตัง้ แต่การจ้างงาน จนถึงการดูแลพนักงานและบุคลากรเพื่อให้
พนักงานและบุ คลากรทุ กคนผูกพันเป็ นครอบครัวเดียวกับองค์กร โดยในปี 2564 บริษัทดาเนิ นงานด้าน
พนักงานทีส่ าคัญ ดังนี้
ข้อมูลการจ้างงาน
(ณ 31 ธ.ค. 2564)
การจ้างงาน
พนักงานใหม่
พนักงานลาออก
นักศึกษาฝึ กงาน
ผู้บริ หาร
สถานที่ทางาน
พนักงานใหม่
พนักงานลาออก

ช่วงอายุ
< 30ปี 30-50 ปี > 50 ปี
168
279
46
40
44
4
11
23
10
3
6
10
สานักงานใหญ่
76
31

เพศ
ชาย
หญิ ง
331
162
48
40
18
16
6
4
6
13
พนัสนิ คม
12
3

- บริษทั จัดหลักสูตรอบรมพนักงานเพื่อเพิม่ ทักษะและศักยภาพในการทางานแก่พนักงาน รวม
330 คน โดยคิดเป็ นสัดส่วน ดังนี้
สัดส่วนชัวโมงการ
่
อบรม
สัดส่วนต่อคน
ชาย
หญิง

หน่ วย
ชัวโมง
่ : คน
ร้อยละ
ร้อยละ

2564

2563

5.0
75.80
24.20

4.6
70.00
30.00

2562
5.1
79.99
22.01
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• นโยบายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
บริษัท เอเซีย เมทัล จากัด (มหาชน) กาหนดนโยบายที่สนับสนุ นให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยความ
ปลอดภัยและมีสุขอนามัยในสถานทีท่ างานทีด่ ี โดยบริษทั ฯ มุ่งเน้นการป้ องกันอุบตั เิ หตุทอ่ี าจเกิดขึ้นได้
และเสริมสร้างให้พนักงานมีจติ สานึกด้านความปลอดภัย และส่งเสริมให้พนักงานมีสุ ขภาพอนามัยทีด่ ี และ
ไม่ทาการใดที่เป็ นผลร้ายต่อสุขภาพอนามัยแก่ลูกค้าหรือผู้รบั บริการ รวมถึงดูแลสถานที่ทางานให้ถู ก
สุขลักษณะและปลอดภัยอยู่เสมอ โดยมีแนวทางในการดาเนินการ ดังนี้
1) ปลูกฝั งให้เรื่องการป้ องกันอุบตั เิ หตุนัน้ กลายเป็ นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมในองค์กร เพื่อซึมซับไปถึง
ความคิดและการทางานของพนักงาน เพือ่ ปฏิบตั งิ านโดยคานึงถึงความปลอดภัย
2) ปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบความปลอดภัยและอาชีวอนามัยอย่างเคร่งครัด
3) แจ้งผูบ้ งั คับบัญชาของตัวเองทันที หากพบเห็นความเสีย่ งในการทางาน เพื่อหาแนวทางป้ องกันความ
เสี่ยง และปลู ก ฝั งให้ พ นั ก งานสังเกตและเป็ นส่ ว นหนึ่ งในการร่ ว มป้ องกันความเสี่ยง ซึ่ งทาง
คณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยมีหน้าทีจ่ ะปลูกฝั งและให้ความสาคัญในส่วนนี้มากขึน้
4) การประเมินรายงานความปลอดภัยประจาปี เพือ่ ปรับปรุงแก้ไขให้ดขี น้ึ ความเป้ าหมาย อุบตั เิ หตุลดลง
จนถึง 0 (Zero Accident)
โดยในปี 2564 การจัดการลดความถีใ่ นการเกิดอุบตั เิ หตุ ดังนี้
1) จัดอบรมความปลอดภัยปฐมนิเทศสาหรับพนักงานระดับปฏิบตั กิ าร โดยเจ้าหน้าทีช่ ่วยแปลการ
บรรยาย หลักสูตรความปลอดภัยในการทางาน
2) อบรมการป้ องกันอัคคีภยั
3) อบรมการใช้เครื่องจักรอย่างถูกวิธี
4) ติดป้ ายชีบ้ ่งจุดอันตราย ณ จุดปฏิบตั งิ าน
5) รณรงค์การทากิจกรรม 5 ส. ภายในโรงงาน
• นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษทั เอเซีย เมทัล จากัด (มหาชน) มีความมุ่งมันในการผลิ
่
ตและจัดจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ท่มี คี ุณภาพ
ซึ่งคานึงถึงความปลอดภัยต่อผูใ้ ช้งาน ทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิง่ แวดล้อม ทัง้ นี้ทางบริษัทฯ
ได้ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ ข้อกาหนด และกฎหมาย ตลอดจนปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งเป็ นรากฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยังยื
่ น ยึดหลักการดาเนินธุรกิจทีโ่ ปร่งใส
ตรวจสอบได้ ภายใต้หลักพื้นฐานทางจริยธรรม เพื่อให้เกิดความเป็ นธรรมต่อผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียทุก
ฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทัง้ นาหลักการกากับดูแลกิจการที่ดเี ป็ นแนวทางเพื่อรักษาดุลยภาพของการ
ดาเนินงานอันจะนาไปสูก่ ารพัฒนาธุรกิจทีป่ ระสบความสาเร็จอย่างยังยื
่ น
• การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
บริษทั ตระหนักอยู่เสมอว่าบริษทั อยู่รอดและเจริญเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งในวันนี้ ก็ดว้ ยการสนับสนุน
จากชุมชนและสังคม ดังนัน้ บริษทั จึงให้ความสาคัญยิง่ ต่อการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวติ
พัฒนาความเจริญให้แก่ชุมชนและสังคมไทย โดยทีผ่ ่านมา ได้มกี ารดาเนินกิจกรรมภายใต้ขอบข่าย
และแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้
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1) การสร้างสัมพันธ์ทด่ี กี บั องค์กร ทัง้ ภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผูน้ าชุมชนในหลากหลายระดับ เพือ่
สร้างความสัมพันธ์ทด่ี แี ละสามารถประสานความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนอย่างยังยื
่ นและเป็ น
รูปธรรม
2) การมอบสิง่ ปลูกสร้าง วัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนบริจาคทุนทรัพย์ เพือ่ ดูแลสภาพความเป็ นอยู่และ
ความปลอดภัยของชุมชน การสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน การกีฬาแก่โรงเรียนในบริเวณ
ใกล้เคียง การบูรณะซ่อมแซม
3) การปลูกฝังจิตสานึกให้แก่พนักงานในองค์กรเกีย่ วกับความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และ
สิง่ แวดล้อมผ่านสือ่ และกิจกรรมภายในอย่างต่อเนื่อง
บริษทั ตระหนักดีว่าสังคม ชุมชน และสิง่ แวดล้อม ล้วนมีความสาคัญยิง่ ต่อการดารงชีวติ ของคน
ไทยในสังคม หากคนในสังคมมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ี สังคมก็ย่อมมีศกั ยภาพทีแ่ ข็งแรง..ยังยื
่ น ซึ่งนัน่ ย่อมส่งผล
ต่อการสร้างรากฐานที่มนคงยั
ั่
งยื
่ นของ บริษทั ด้วย ดังนั ้นนอกเหนือจากการดาเนินธุรกิจภายใต้หลักธรร
มาภิบาลทีโ่ ปร่งใสและเป็ นธรรมแล้ว บริษทั ยังได้กาหนดแนวทางในการส่งเสริม “คนคุณภาพ และ สังคม
คุณธรรม” ตลอดจนการดูแลชุมชนและการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ
• นโยบายความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริ โภค
บริษทั ให้ความสาคัญกับการผลิตและส่งมอบผลิตภัณฑ์ท่มี คี ุณภาพตรงตามที่ลูกค้าต้องการและปฏิบตั ิ
หน้าทีโ่ ดยคานึงถึง ประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็ นหลัก ทัง้ นี้ต้องเป็ นไปโดยถูกต้องตามมาตรฐาน ระเบียบ
ข้อบังคับ และกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง หลักการในการรับผิดชอบต่อผูบ้ ริโภคมีดงั ต่อไปนี้
1) การควบคุมคุณภาพของสินค้า เพื่อให้เป็ นไปตามความคาดหวังของลูกค้าทางบริษทั ได้มกี ารเลือกใช้
วัตถุดบิ ที่มคี ุณภาพโดยผ่านกระบวนการผลิตตามขัน้ ตอนมาตรฐานเพื่อได้สนิ ค้าที่ดีมคี ุณภาพตาม
การใช้งาน
2) การควบคุมบริหารต้นทุน ให้รดั กุมอยู่ในระดับที่ประเมินไว้ เพื่อให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีได้
คุณภาพในราคาต้นทุนต่า ทาให้ผบู้ ริโภคสามารถซือ้ ของดีมคี ุณภาพได้ในราคาทีไ่ ม่สูงเกินไป
3) การควบคุ มการส่งมอบสินค้าที่ตรงเวลา เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบผู้บริโภค ทางเรามีรถขนส่งสินค้า
จานวนเพียงพอต่อการส่งมอบสินค้าที่รวดเร็วและแม่นยา และช่วงที่มจี ัดส่งสินค้าสูง ทางบริษัทก็มี
บริษทั คู่คา้ มากกว่า 3 รายให้เลือกใช้บริการ
4) มุ่งมันที
่ ่จะจัดหา พัฒนา และผลิตสินค้าและบริการให้มีค วามทันสมัยอยู่เ สมอเพื่อ สนองความ
ต้องการของลูกค้า
5) จาหน่ายสินค้า และบริการทีม่ คี ุณภาพ ให้กบั ลูกค้าในราคาทีเ่ ป็ นธรรม
6) ให้ขอ้ มูลข่าวสารทีถ่ ูกต้องแก่ลูกค้า โดยไม่มกี ารกล่าวเกินความเป็ นจริง อันเป็ นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจ
ผิดเกีย่ วกับคุณภาพ ปริมาณหรือเงือ่ นไขใดๆ ของสินค้าหรือบริการนัน้ ๆ
7) จัดให้มกี ระบวนการทีส่ ามารถให้ลูกค้าแจ้งถึงปั ญหาของการนาสินค้าไปใช้ หรือการให้บริการทีไ่ ม่
เหมาะสม เพื่อที่บริษัทจะได้ป้องกันหรือแก้ไขปั ญหาให้กบั ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และนาข้อมูล
ดังกล่าวไปปรับปรุงหรือพัฒนาสินค้าและการให้บริการดังกล่าวต่อไป
8) จัดให้มบี ริการหลังการขายเพือ่ อานวยความสะดวกให้กบั ลูกค้า อย่างมีประสิทธิภาพ
9) รักษาความลับของลูกค้า ไม่นาข้อมูลลูกค้าไปเปิ ดเผย หรือใช้ประโยชน์สว่ นตนโดยมิชอบ
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10) สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ในอันทีจ่ ะเสริมสร้างและธารงรักษาไว้ซง่ึ ความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างลูกค้า
กับบริษทั ให้ยงยื
ั่ น
• การต่อต้านการทุจริ ตคอร์รปั ชัน่
บริษทั มีนโยบายที่จะปฏิบตั ติ ่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็ นธรรมด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบตั ติ าม
พันธ์สญ
ั ญาต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียของบริษทั และตระหนักถึงการป้ องกันการทุจริตทัง้ ภายในและภายนอก
องค์ก ร ด้ว ยการก าหนดนโยบายว่ าด้ว ยการต่อ ต้า นการทุ จ ริต และอยู่ระหว่างจัดเตรีย มประกาศ
เจตนารมณ์และการกาหนดนโยบายครอบคลุมการดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจ
ในปี 2564 ทางบริษทั ไม่ได้รบั การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รปั ชันและ
่
บริษทั มีนโยบายการรับ หรือให้ตามประเพณีและศีลธรรมจรรยา เพือ่ แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที
หรือเป็ นการรักษาสัมพันธภาพทางธุรกิจโดยปกติ เป็ นสิง่ อันพึงปฏิบตั ติ ามความเหมาะสม นโยบายที่
กาหนดขึ้น ครอบคลุมแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ตามข้อมูล นโยบายการต่อต้านการทุจริต ที่
เผยแพร่ผ่านเว็ปไซต์ของบริษทั www.asiametal.co.th
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การวิ เคราะห์และคาอธิ บายของฝ่ ายจัดการ
(Management Discussion and Analysis : MD&A)
บริษทั เอเซีย เมทัล จากัด (มหาชน) ขอเรียนชี้แจงผลการดาเนินงานสาหรับปี ส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2564 เทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน ตามรายละเอียดดังนี้
รายได้
สาหรับปี ส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและการให้บริการ
เท่ากับ 7,802 ล้านบาท เพิม่ ขึ้นร้อยละ 57 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อ น ซึ่งยอดขายส่ว นใหญ่
เพิม่ ขึน้ จากการขายเหล็ก SLAB/BLOOM เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน 1,687 ล้านบาท และบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
มีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์เหล็กท่อยอดขายเพิม่ ขึ้นจากปี ก่อน 1,041 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2564
บริษทั ฯ ได้ทาการตลาดเชิงรุก มีการเพิม่ การขายในกลุ่มลูกค้า Modern Trade มากขึน้ ประกอบกับราคา
เหล็กปรับตัวสูงขึน้ อย่างต่อเนื่อง
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายรวมของบริษทั และบริษทั ย่อยสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 6,896 ล้านบาท
เพิม่ ขึ้นร้อยละ 46 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยมีต้นทุนขายสินค้าและบริการเพิม่ ขึ้น 2,084
ล้านบาท เนื่องจากต้นทุนเหล็กสูงขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อนค่าใช้จ่ายในบริหารเพิม่ ขึ้น 76
ล้านบาท เนื่องจากมีการตัดจาหน่ายสินทรัพย์และมีการบันทึกโบนัสเพิม่ ขึน้
บริษทั ฯ มีส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิม่ ขึ้น 302 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึ้นร้อยละ 477 เมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน ซึง่ มีสว่ นแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วม 63 ล้านบาท
บริษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เท่ากับ 193 ล้านบาท ซึง่ เพิม่ ขึน้ จากช่วงเดียวกับของปี ก่อน 142 ล้านบาท
ฐานะการเงิ น
สิ นทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษทั และบริษทั ย่อย มีฐานะทางการเงินประกอบด้วย สินทรัพย์รวม 4,251
ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 511 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 14 เนื่องจาก
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื เพิม่ ขึน้ 142 ล้านบาท ส่วนหนึ่งเกิดจากการขายสินค้าให้กบั บริษทั ไพร์ม สตีล
มิลล์ จากัด เพิม่ ขึน้
สินค้าคงเหลือ เพิม่ ขึน้ 206 ล้านบาท เนื่องจากราคาของสินค้าสาเร็จรูป และวัตถุดบิ เพิม่ ขึน้
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หนี้ สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในส่วนของหนี้สนิ รวม บริษทั และบริษทั ย่อยมีหนี้สนิ รวม 1,174 ล้านบาท
ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 371 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 24 เนื่องจากเงินกูย้ มื ระยะ
สัน้ จากสถาบันการเงินลดลง 478 ล้านบาท หรือร้อยละ 39 เนื่องจากบริษทั ฯ มีสภาพคล่องทางการเงิน จึง
ทาการชาระตั ๋ว PN และ TR ได้ก่อนครบกาหนด
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ อื่นเพิม่ ขึน้ 83 ล้านบาทหรือ ร้อยละ 60 ส่วนใหญ่เพิม่ ขึน้ เนื่องจากเจ้าหนี้การค้า
ต่างประเทศเพิม่ ขึน้ จากการซื้อวัตถุดบิ และ เนื่องจากบริษทั ฯมีการซื้อเหล็กม้วน HRC จากบริษทั ไพร์ม
สตีล มิลล์ จากัด
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ในส่วนของผูถ้ อื หุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษทั และบริษทั ย่อย มีส่วนของผูถ้ อื หุน้ จานวน 3,076
ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 882 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 40
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ตารางอัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญ
อัตราส่วนทางการเงิ น
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลีย่ (จานวนวัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลีย่ (จานวนวัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้
ระยะเวลาชาระหนี้ (จานวนวัน)
อัตรากาไรขัน้ ต้น
อัตรากาไรจากการดาเนินงาน
อัตรากาไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ (ROE)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์
อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้
อัตราการจ่ายเงินปั นผล

งบการเงิ นรวม
2564

2563

2562

2.26
1.15
7.45
48
15.64
23
46.21
8
14.37
11.90
12.20
36.13
23.83
97.97
1.95
0.38
17.36

1.49
0.78
5.88
61
10.51
34
54.26
7
7.82
5.45
2.73
6.39
3.81
22.16
1.39
0.70
50.52

1.36
0.59
5.34
67
10.65
34
50.95
7
3.95
1.68
2.47
6.98
3.57
22.67
1.44
0.65
0.00
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ส่วนที่ 2
การประกอบธุรกิ จและผลการดาเนิ นงาน
นโยบายการกากับดูแลกิ จการ
คณะกรรมการบริษทั เอเซีย เมทัล จากัด (มหาชน) (“บริษทั ”) ตระหนักดีว่าการกากับดูแลกิจการที่ดเี ป็ น
ปั จจัยพื้นฐานสาคัญในการยกระดับมาตรฐานการดาเนินงานของบริษัทให้เกิดความโปร่งใส เพิม่ ความ
น่ าเชื่อถือให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกราย ตลอดจนเป็ นการเพิม่ ขีดความสามารถในการ
แข่งขันของกิจการ ดังนัน้ คณะกรรมการบริษัทจึงได้จดั ให้มนี โยบายเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการและ
จริยธรรมธุรกิจของบริษทั ทีเ่ ป็ นลายลักษณ์อกั ษร สอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ สี าหรับบริษทั
จดทะเบีย นของตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ และแนวคิด ความรับ ผิด ชอบต่ อ สัง คมของธุ ร กิจ เพื่อ ให้ก รรมการ
ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ได้ยดึ ถือปฏิบตั ภิ ายใต้นโยบายการบริหารองค์กรทีด่ มี คี วามรับผิดชอบต่อ
ผูเ้ กีย่ วข้องทางธุรกิจทัง้ พนักงาน ลูกค้าและผูถ้ อื หุน้ ตลอดจนการเกือ้ กูลสังคมอย่างจริงจัง โดยมีหน่วยงาน
เลขานุ การบริษัทซึ่งเป็ นหน่ วยงานกากับการปฏิบตั งิ านทาหน้าที่ดูแลให้บริษทั กรรมการ และผู้บริหาร
ปฏิบัติใ ห้ถู ก ต้อ งตามกฎข้อ บัง คับ ต่ า งๆ ของตลาดหลักทรัพ ย์ฯ ก.ล.ต. พรบ.บริษัท มหาชน รวมทัง้
กฎหมายอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ ในปั จจุบนั บริษทั ได้มกี ารปฏิบตั ติ ามหลักการดังกล่าวดังต่อไปนี้
หมวดที่ 1 สิ ทธิ ของผู้ถือหุ้น
1.1 การแต่งตัง้ คณะกรรมการ
ตามข้อบังคับของบริษทั ได้กาหนดไว้ว่า ในการแต่งตัง้ คณะกรรมการบริษทั ให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุ้นเลือกตัง้
กรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารดังต่อไปนี้
1) ผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสียงตามจานวนหุน้ ทีต่ นถือ
2) ผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงทีม่ อี ยู่ทงั ้ หมดตาม (1) เลือกตัง้ บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็ น
กรรมการได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3) บุคคลซึ่งได้รบั คะแนนสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รบั การเลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการ
ทีจ่ ะพึง มีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีทบ่ี ุคคลซึ่งได้รบั การเลือกตัง้ ในลาดับถัดลงมามีคะแนน
เสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ผู้เป็ นประธานเป็ นผู้ออก
เสียงชีข้ าด
นอกจากนี้ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุ้นประจาปี ทผ่ี ่านมา บริษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุ้นที่มสี ทิ ธิ ออก
เสียงลงคะแนนสามารถเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
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1.2 สิ ทธิ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
ก่อนวันประชุม
1) บริษัทได้เ ปิ ดโอกาสให้ผู้ถือ หุ้นใช้ส ิทธิเ สนอระเบียบวาระการประชุมและชื่อ บุค คลเพื่อ เข้ารับการ
เลือกตัง้ เป็ นคณะกรรมการบริษทั ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 60 วัน โดยได้ ดาเนินการแจ้งถึงหลักเกณฑ์
การเสนอดังกล่าวไว้อย่างละเอียดบนเว็บไซต์ของบริษทั ที่ www.asiametal.co.th และประกาศผ่านช่อง
ทางการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมทัง้ ได้จดั ทาแบบฟอร์มเพื่ออานวยความ
สะดวกแก่ผถู้ อื หุน้ ในการเสนอระเบียบวาระการประชุมและชื่อบุคคลดังกล่าวอย่างไรก็ตามในปี 2564
นี้ ไม่มผี ู้ถอื หุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ น
กรรมการดังกล่าว
2) บริษัทได้เ ปิ ดโอกาสให้ผู้ถือ หุ้นใช้ส ิทธิเ สนอระเบียบวาระการประชุมและชื่อ บุค คลเพื่อ เข้ารับการ
เลือกตัง้ เป็ นคณะกรรมการบริษทั ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 60 วัน โดยได้ดาเนินการแจ้งถึงหลักเกณฑ์
การเสนอดังกล่าวไว้อย่างละเอียดบนเว็บไซต์ของบริษทั ที่ www.asiametal.co.th และประกาศผ่านช่อง
ทางการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมทัง้ ได้จดั ทาแบบฟอร์มเพื่ออานวยความ
สะดวกแก่ผถู้ อื หุน้ ในการเสนอระเบียบวาระการประชุมและชื่อบุคคลดังกล่าวอย่างไรก็ตามในปี 2564
นี้ ไม่มผี ู้ถอื หุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ น
กรรมการดังกล่าว
3) บริษัทได้จดั ส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่กาหนดระเบียบวาระการประชุมและระบุความเห็นของ
คณะกรรมการในแต่ล ะวาระ พร้อ มเอกสารประกอบวาระการประชุ ม ให้แก่ผู้ถือ หุ้นล่ ว งหน้ า เป็ น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น รวมทัง้ นาเสนอข้อมูลดังกล่าวทัง้ หมดไว้บน
เว็บไซต์ของบริษทั ในหัวข้อ “ข้อมูลสาหรับนักลงทุน” เป็ นระยะเวลาล่วงหน้า 30 วัน ก่อนวันประชุมผู้
ถือหุน้ ตามแนวทางของ AGM Checklists เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการ
ประชุมล่วงหน้าก่อนได้รบั ข้อมูลดังกล่าวในรูปแบบเอกสาร
4) เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกในการประชุม สาหรับผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมได้ด้วย
ตนเอง บริษัทได้แนบแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
เพื่อให้ผู้ถอื หุ้นทัง้ ในประเทศและต่างประเทศสามารถมอบฉันทะให้ผอู้ ่นื มาร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทน หรือสามารถมอบอานาจให้กรรมการอิสระทีบ่ ริษทั แต่งตัง้ ให้เป็ นตัวแทนรับมอบฉันทะ
5) นอกจากการส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผถู้ อื หุน้ แล้ว เพือ่ เป็ นการเพิม่ ช่องทางในการรับรูข้ อ้ มูล บริษทั
ได้ดาเนินการลงโฆษณาบอกกล่าวเชิญประชุมผู้ถอื หุ้นในหนังสือพิมพ์เป็ นระยะเวลาติดต่อกัน 3 วัน
และล่วงหน้า 3 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถอื หุ้น ตามข้อกาหนดของพระราชบัญญัติบริษทั มหาชนจากัด
พ.ศ. 2535 รวมทัง้ เผยแพร่ห นังสือเชิญ ประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของ
บริษทั ในหัวข้อ “ข้อมูลสาหรับนักลงทุน” ด้วย
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ในวันประชุม
1) บริษทั ได้อานวยความสะดวกแก่ผถู้ อื หุน้ ทัง้ ในเรื่องของสถานทีจ่ ดั ประชุมทีส่ ะดวกต่อการเดินทาง การ
เตรียมหนังสือเชิญประชุมเผื่อสาหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้นาเอกสารมาด้วย การจัดให้มจี อรับภาพเพื่อ
รองรับการนาเสนอวาระต่างๆ เป็ นรูปแบบของ PowerPoint ทาให้เกิดความสะดวกและความน่าสนใจ
ในการพิจารณาแต่ละวาระและการจัดเตรียมไมโครโฟน เพื่อรองรับการเปิ ดโอกาสให้ผู้ถอื หุ้นมีสทิ ธิ
ซักถาม เสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม รวมทัง้ การจัดโต๊ะรับ
ลงทะเบียน (แบบ barcode) โดยมีเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั งิ าน เพือ่ อานวยความสะดวกสาหรับการลงทะเบียน
และการตรวจสอบเอกสาร
2) คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารได้ตระหนักถึงความสาคัญใน
การเข้าร่วมประชุมและถือเป็ นหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในเรื่องดังกล่าว ทาให้การประชุมสามัญผูถ้ อื
หุ้นในปี ท่ีผ่ านมานัน้ มีค ณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และ
ผูบ้ ริหารทีม่ อี านาจสูงสุดของฝ่ ายการเงินและบัญชีเข้าร่วมทัง้ หมดยกเว้นประธานกรรมการตรวจสอบที่
ติดภารกิจด่วน ไม่สามารถเดินทางมาร่วมประชุมได้
3) ก่อนเริม่ การพิจารณาประเด็นต่างๆ ตามทีร่ ะบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม บริษทั ได้กาหนดให้เลขานุ การ
บริษทั ชี้แจงถึงวิธกี ารออกเสียงลงคะแนนใน แต่ละวาระ รวมถึงการแจ้งจานวนผู้ถอื หุ้นที่มาเข้าร่วม
ประชุมและจานวนหุน้ ทัง้ หมดทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
4) เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น และซักถามต่อคณะกรรมการบริษทั
ในแต่ละวาระตามระเบียบวาระการประชุม
ภายหลังการประชุม
1) นอกจากการแจ้งมติท่ปี ระชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี ผ่านทางระบบข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยแล้วนัน้ บริษทั ยังได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษทั เพื่อให้ผู้ถอื หุ้นสามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องของมติดงั กล่าวได้ นอกจากนี้ยงั เป็ นช่องทางการรับรู้ข้อมูล ข่าวสารของผู้ถือหุ้น ที่ไม่
สามารถมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและนักลงทุนอื่นๆ อีกด้วย
2) บริษทั ได้จดั ทารายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษทั ภายใน
14 วัน นับจากวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี
1.3 สิ ทธิ ในการได้รบั เงิ นปันผล
บริษทั มีการกาหนดนโยบายการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกาไร
สุทธิภายหลังการจัดสรรกาไรสุทธิดงั กล่าวเป็ นเงินทุนสารองตามกฎหมาย ซึ่งบริษทั จะต้องจัดสรรกาไร
เป็ นเงินทุนสารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนทีช่ าระแล้ว ซึง่ ปั จจุบนั บริษทั ได้มี
การกันเงินสารองไว้แล้วจานวน 55 ล้านบาท ครบจานวนตามทีก่ ฎหมายกาหนด
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1.4 สิ ทธิ ในการรับข่าวสารข้อมูลกิ จการอย่างเพียงพอ
บริษทั ได้ดาเนินการเผยแพร่ข่าวสารต่างๆ ทีส่ าคัญ อาทิเช่น ผลการดาเนินงาน หรืองบการเงิน เป็ นต้น
ผ่านทางระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ยงั ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษทั
ในหัว ข้อ ข่า วสารแจ้ง ตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ละบริษัท ได้จ ัด ตัง้ หน่ ว ยงานนัก ลงทุ น สัม พัน ธ์เ พื่อ ท าหน้ า ที่
ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุน นักวิเคราะห์ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทีเ่ กีย่ วข้อง โดยสามารถติดต่อ
ได้ท่ี
โทรศัพท์
:
02 338 7222
โทรสาร
:
02 383 4102
E-MAIL
:
ir@asiametal.co.th
หมวดที่ 2 การปฏิ บตั ิ ต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
1) การจัดทาหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 บริษัทได้ดาเนินการปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นใน
ประเทศและผู้ถอื หุ้นต่างชาติอย่างเท่าเทียมกัน โดยได้จดั ทาหนังสือเชิญประชุมดังกล่าวและเอกสาร
ประกอบการพิจารณาวาระต่างๆ เป็ นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2) บริษทั ได้จดั ทาหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และแบบ ค. เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศที่
ไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมได้ สามารถมอบฉันทะให้แก่บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระทีบ่ ริษทั เสนอให้
เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้และได้อานวยความสะดวกโดย
ให้ผู้ถอื หุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวได้จากเว็บไซต์ ของบริษทั ล่วงหน้าก่อนการ
ประชุม 30 วัน
3) บริษทั จะไม่มกี ารเพิม่ วาระการประชุมโดยไม่ได้แจ้งผูถ้ อื หุน้ ล่วงหน้า
4) บริษทั กาหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษทั ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของ
บุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง ซึง่ เป็ นส่วนได้เสียทีเ่ กี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษทั ตามทีร่ ะบุ
ไว้ในมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และ
กาหนดให้มีการทบทวนการรายงานฯ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี และ/หรือ ทุกครัง้ ที่มีการ
เปลีย่ นแปลงข้อมูล โดยให้ส่งรายงานถึงฝ่ ายเลขานุการบริษทั ภายใน 7 วันทาการ ทัง้ นี้ ยังได้ขยายผล
ไปยังพนักงานระดับจัดการของบริษทั ฯและบริษทั ย่อย ตัง้ แต่ผจู้ ดั การแผนกขึน้ ไป เพือ่ ให้คณะกรรมการ
สามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัท ที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์และสามารถตัดสินใจเพื่อ
ประโยชน์ของบริษทั โดยรวมได้ ทัง้ นี้กรรมการและผูบ้ ริหารทีม่ สี ่วนได้เสียกับธุรกรรมทีท่ ากับบริษทั จะ
ไม่มสี ว่ นร่วมในการตัดสินในการทาธุรกรรมดังกล่าว
5) คณะกรรมการบริษัทได้ต ระหนักถึงความส าคัญ ของการป้ องกันข้อมูล ภายในของบริษัทไปใช้เ พื่อ
ประโยชน์ส่วนตนเป็ นอย่างยิง่ จึงมีนโยบายให้มกี ารเก็บรักษาข้อมูลซึ่งยังมิได้เปิ ดเผยต่อประชาชนไว้
เป็ นความลับ โดยกาหนดให้รบั รูเ้ ฉพาะผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องเท่านัน้
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ทัง้ นี้ บริษัทได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนรับทราบถึงภาระหน้ าที่ใ นการรายงานการถือ ครอง
หลักทรัพย์ในบริษทั ของตน รวมถึงคู่สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ ตลอดจนรายงานการเปลีย่ นแปลง
การถือหลักทรัพย์ ต่อสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา
275 แห่ งพระราชบัญ ญัติห ลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลักทรัพ ย์ พ.ศ. 2535 แล้ว อีกทัง้ บริษัทได้ห้า มมิใ ห้
กรรมการและผูบ้ ริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะของบุคคลดังกล่าว ทาการซื้อ ขาย โอน
หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ข้อมูลภายในซึ่งยังมิไ ด้เปิ ดเผยต่อสาธารณชน สาหรับกรณีท่ี
กรรมการ ผูบ้ ริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะทาการซื้อ ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์
ของบริษทั ทีไ่ ม่เข้าข่ายกรณีขา้ งต้นให้รายงานต่อสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ทุกครัง้ ทีท่ าการซือ้
ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ดงั กล่าวภายใน 3 วันนับแต่วนั ทีเ่ กิดรายการขึน้ พร้อมทัง้ ส่งสาเนารายงาน
นี้ให้กบั เลขานุการบริษทั เพือ่ เก็บเป็ นหลักฐานทุกครัง้ ทัง้ นี้ หากกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั
นาข้อมูลภายในของบริษัทไม่ว่ าจะเป็ นเรื่องใดๆ ไปใช้เพื่อประโยชน์ ส่ว นตนและการกระท าดั งกล่ าว
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษทั บริษทั จะพิจารณาดาเนินการทางกฎหมายตามความเหมาะสมต่อไป
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษทั ได้ตระหนักถึงสิทธิและความสาคัญของผูม้ สี ว่ นได้เสียทัง้ ในส่วนของ ลูกค้า , พนักงาน, คู่คา้ , ผูถ้ อื หุน้
หรือ ผู้ลงทุน, เจ้าหนี้, คู่แข่ง และให้ความสาคัญกับความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อมและสังคม ชุมชนที่
บริษทั ตัง้ อยู่ รวมทัง้ สังคม และภาครัฐ โดยบริษทั ฯได้เพิม่ แนวปฏิบตั ทิ ด่ี ี โดยการกาหนดนโยบายในเรื่อง
ห้ามผู้บริหารและพนักงาน นาซอฟแวร์ท่ผี ดิ กฎหมายมาใช้ และห้ามคัดลอกซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ ์ การไม่
เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน การส่งเสริมให้พนักงานมีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและ
คุม้ ค่า เอาใจใส่และปฏิบตั งิ านด้วยจิตสานึกถึงความปลอดภัยและคานึงถึงสิง่ แวดล้อม ส่งเสริมให้พนักงาน
และผู้มสี ่วนได้เสียของบริษทั มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม อย่างต่อเนื่อง โดยสามารถสรุปได้
ดังต่อไปนี้
1) ลูกค้า ด้วยแนวคิดการยึดถือลูกค้าเป็ นศูนย์กลางที่บริษัทพร้อมให้บริการตอบสนองความต้องการ
อย่างครอบคลุมรอบด้าน โดยการให้คาแนะนา แก้ปัญหา ช่วยเหลือในการจัดหาสินค้า สร้างสรรค์
บริการรูปแบบใหม่ๆ คิดค้นทางเลือกทีห่ ลากหลายแก่ลูกค้า เพิม่ คุณค่าให้กบั ผลิตภัณฑ์เหล็ก ซึง่ เป็ น
การเปลี่ยนมุมมองใหม่ในการทาธุรกิจเหล็ก ภายใต้ระบบการบริหารจัดการ ที่รองรับความต้องการ
อย่างครบครัน ทัง้ การผลิต เทคโนโลยีทท่ี นั สมัย การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ การจัดส่งทีร่ วดเร็ว
ตรงต่อเวลาสอดคล้องกับแผนการผลิตของลูกค้าเพื่อสร้างความมันใจและความสะดวกสบายแก่
่
ลูกค้า
2) พนักงาน เนื่องจากศักยภาพของพนักงานเป็ นหนึ่งในโครงสร้างสาคัญสูงสุดที่ทาให้ ทุกความคิดและ
ทุกจินตนาการเป็ นจริง ดังนัน้ บริษทั จึงมุ่งมันในการพั
่
ฒนาคนของบริษทั ให้เป็ นมืออาชีพ มีค่านิยมทัง้
วิธีคดิ และวิธีปฏิบตั ิท่มี ุ่งมันสู
่ ่ความสาเร็จ น่ าเชื่อถือ และเป็ นที่ไว้วางใจ พร้อมตอบสนองทุกความ
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3)

4)

5)
6)
7)

8)

ต้องการ ขณะเดียวกันบริษทั ยังเน้นสร้างพนักงานให้มคี วามรู้ ประสบการณ์ มีความเชีย่ วชาญพร้อมให้
คาปรึกษา และเรียนรูส้ งิ่ ใหม่ๆ ตลอดเวลา ด้วยการจัดการอบรมและพัฒนาฝีมอื อย่างสม่าเสมอ
คู่ค้า บริษทั มีนโยบายทีจ่ ะสร้างความสัมพันธ์อนั ดีต่อคู่คา้ รวมทัง้ ปฏิบตั ติ ่อคู่คา้ อย่างเป็ นธรรม เป็ นไป
ตามเงื่อนไขทางการค้า และ/หรือข้อตกลงระหว่างกัน ทัง้ นี้กเ็ พื่อทีจ่ ะพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพให้
ยังยื
่ นบนรากฐานแห่งผลประโยชน์ซง่ึ กันและกัน
ผู้ถือหุ้น บริษทั มุ่งมันที
่ ่จะขยายการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่องและยังยื
่ นจนสามารถก้าวขึ้นเป็ น
บริษทั ชัน้ นาในอุตสาหกรรมเหล็ก ถึงแม้ในปี ทผ่ี ่านมาจะมีปัญหาทางเศรษฐกิจจากปั จจัยหลายอย่างก็
ตาม ทัง้ นี้กเ็ พือ่ สร้างความมันใจและมู
่
ลค่าเพิม่ ให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ในระยะยาว รวมถึงการจัดให้มชี ่องทางให้
ผูถ้ อื หุน้ / ผูม้ สี ่วนได้เสีย ติดต่อ/ ร้องเรียน ต่อกรรมการอิสระ และยังได้กาหนดให้มชี ่องทางการรับข้อ
ร้องเรียนด้านธรรมาภิบาลจากพนักงาน ผ่านเลขานุการบริษทั โดยนาเสนอรายงานด้านธรรมาภิบาล
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลเป็ นรายไตรมาส
เจ้าหนี้ บริษทั ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขของการกู้ยมื เงินตามข้อตกลง และให้ขอ้ มูลทางการเงินที่ถูกต้อง
รวมทัง้ มีการจ่ายชาระหนี้ตรงตามเวลาทุกครัง้
คู่แข่ง บริษทั ดาเนินธุรกิจตามกรอบกติกาการแข่งขันทีเ่ ป็ นธรรมและไม่ทาลายชื่อเสียงหรือก่อให้เกิด
ความเสียหายโดยไม่ชอบต่อคู่แข่ง
ชุมชนและสังคม คณะกรรมการบริษทั ได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาและรับผิดชอบต่อสังคม ควบคู่
ไปกับการดาเนินธุรกิจ ด้วยสานึกดีว่าธุรกิจ จะดารงอยู่ได้ ต้องมีพน้ื ฐานมาจากสังคมและสิง่ แวดล้อม
ทีเ่ จริญเติบโตอย่างมันคง
่ จึงผลักดันให้เกิดกิจกรรมต่างๆ เพื่อการพัฒนาและเป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
ในด้านการผลิต สภาพแวดล้อ มในการทางาน สถานที่ทางานและชุมชนรอบข้าง การดูแลความ
ปลอดภัย การค านึ ง ถึง สุ ข ภาพกายและสุ ข ภาพจิต ของพนั ก งาน รวมทัง้ การสร้า งกิจ กรรมเพื่อ
รับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งในปี 2564 บริษทั ฯ ได้จดั กิจกรรมและโครงการ ต่างๆ เพื่อเป็ นการแสดงถึง
ความรับ ผิด ชอบต่ อ สัง คม (Corporate Social Responsibility: CSR) ตามข้อ มูล ที่ป รากฏในหัว ข้อ
กิจกรรมเพือ่ สังคมและสิง่ แวดล้อม ของรายงานประจาปี
ภาครัฐ บริษทั บริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อกาหนดต่างๆ ของภาครัฐ อย่างเคร่งครัด
พร้อมทัง้ ให้ความร่วมมือในด้านการให้ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจของกิจการ และการร่วม
กิจกรรมต่างๆ ตามทีห่ น่วยงานของภาครัฐจัด

หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
1) คณะกรรมการบริษทั ได้ดูแลให้มกี ารเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญทีเ่ กี่ยวข้องกับบริษทั ทัง้ ข้อมูลทางการเงินที่
ตรวจสอบแล้ว จากผู้ส อบบัญ ชีร ับ อนุ ญ าตที่เ ป็ น อิส ระซึ่ง เป็ น ไปตามมาตรฐานการบัญ ชีท่ีร ับ รอง
โดยทัวไป
่ และข้อมูลที่ไ ม่ใ ช่ข้อ มูลทางการเงิน เช่ น ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ, จานวนครัง้ ของ
กรรมการทีเ่ ข้าร่วมประชุม,ขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการชุดต่างๆ, ข้อมูลการทารายการ
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ระหว่างกัน และนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัท เป็ นต้น ตามข้อ กาหนดของสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลัก ทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึง
ข้อมูลอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส เพื่อให้นักลงทุนและผู้มสี ่วนได้เสีย
ทุกฝ่ ายของบริษทั ได้รบั สารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน โดยผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย, แบบแสดงรายการข้อ มู ล ประจ าปี , รายงานประจ าปี และเว็บ ไซต์ ข องบริษั ท ที่
www.asiametal.co.th รวมทัง้ การแต่งตัง้ เลขานุ การบริษัทเพื่อเป็ นผู้ดาเนินการจัดทาและเก็บรักษา
ข้อมูลดังกล่าว และให้ขอ้ มูลทีถ่ ูกต้องต่อนักลงทุน, ผูถ้ อื หุน้ , นักวิเคราะห์ และผูม้ สี ว่ นได้เสีย
2) นโยบายค่ าตอบแทนกรรมการได้กาหนดไว้อ ย่างชั ดเจนและโปร่งใส โดยค่ าตอบแทนอยู่ในระดับ
เดียวกับอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึง่ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและได้ขอ
อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ แล้ว ทัง้ นี้รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหารได้เปิ ดเผย
ไว้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1) การกาหนดวาระกรรมการ
ตามข้อบังคับของบริษทั ข้อที่ 13 กาหนดให้ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจาก
ตาแหน่ งหนึ่งในสาม และถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย
จานวนใกล้ท่สี ุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่ งนานที่สุดนัน้ เป็ นผู้ออกจาก
ตาแหน่งและกรรมการทีจ่ ะออกตามวาระนี้อาจได้รบั เลือกเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่กไ็ ด้
2) คุณสมบัติของกรรมการอิ สระ
กรรมการอิส ระของบริษัท มีคุ ณ สมบัติค รบถ้ ว นตามคุ ณ สมบัติข องกรรมการอิส ระในประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.4/2552 เรื่อง การขออนุ ญาตและการอนุ ญาตให้เสนอขายหุ้นที่
ออกใหม่ (ฉบับที่ 2)
3) ภาวะผู้นาและวิ สยั ทัศน์
คณะกรรมการของบริษทั มีภาวะผู้นา วิสยั ทัศน์ และมีความเป็ นอิสระในการตัดสินใจ กาหนดนโยบาย
วางเป้ าหมาย พัฒนาแผนธุรกิจ และพิจารณางบประมาณ เพื่อประโยชน์ สูงสุดของผู้ถอื หุ้นและการ
เติบโตของบริษทั
3.1) ต้องถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 5 ของทุนชาระแล้วของบริษทั บริษทั ในเครือ บริษทั ร่วม หรือบริษทั ที่
เกีย่ วข้อง ทัง้ นี้ให้นบั รวมหุน้ ทีถ่ อื โดยผูท้ เ่ี กีย่ วข้องด้วย
3.2) เป็ นกรรมการที่ไ ม่มีส่ว นร่ว มในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่
เกี่ยวข้อง หรือผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั รวมทัง้ ไม่เป็ นลูกจ้าง พนักงาน หรือทีป่ รึกษาทีไ่ ด้รบั
เงินเดือนประจาจากบริษทั บริษทั ในเครือ บริษทั ร่วม บริษทั ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถอื หุ้นรายใหญ่
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ของบริษทั เช่นกรรมการผู้จดั การของบริษทั ไม่สามารถเป็ นกรรมการตรวจสอบได้เนื่องจาก
กรรมการผูจ้ ดั การเป็ นผูร้ บั ผิดชอบโดยตรงต่อการบริหารเป็ นต้น
3.3) เป็ นกรรมการที่ไม่มผี ลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทัง้ ในด้านการเงิน
และการบริหารงานของบริษทั บริษทั ในเครือ บริษทั ร่วม หรือผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ของบริษัทและ
รวมถึงไม่มผี ลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะข้างต้นมาก่อนในระยะเวลา 1 ปี ก่อนได้รบั
การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการตรวจสอบ เว้นแต่คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาอย่างรอบคอบเห็น
ว่า การเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียนัน้ จะไม่มผี ลกระทบต่อการปฏิบตั หิ น้าที่และการให้
ความเห็นทีเ่ ป็ นอิสระ
3.4) เป็ นกรรมการทีไ่ ม่ใช่เป็ นผูท้ เ่ี กีย่ วข้องหรือญาติสนิทของผูบ้ ริหารหรือผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั
3.5) เป็ นกรรมการทีไ่ ม่ได้รบั การแต่งตัง้ ขึ้นเป็ นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษทั ผู้
ถือหุน้ รายใหญ่หรือผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เป็ นผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั
3.6) สามารถปฏิบัติห น้ า ที่ แสดงความเห็น หรือ รายงานผลการปฏิบั ติง านตามหน้ า ที่ ที่ไ ด้ร ับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผูบ้ ริหารหรือผูถ้ อื หุ้นราย
ใหญ่ของบริษทั รวมทัง้ ผูท้ เ่ี กีย่ วข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
นอกจากนี้กรณีท่คี ณะกรรมการกากับตลาดทุนหรือคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ได้มปี ระกาศปรับปรุงหรือผ่อนปรนหลักเกณฑ์คุณสมบัตกิ รรมการอิสระก็ให้ถอื ปฏิบตั ติ ามที่ได้
ประกาศในภายหลังต่อไป
4) ภาวะผู้นาและวิ สยั ทัศน์
คณะกรรมการของบริษทั มีภาวะผูน้ า วิสยั ทัศน์ และมีความเป็ นอิสระในการตัดสินใจ กาหนดนโยบาย
วางเป้ าหมาย พัฒนาแผนธุรกิจ และพิจารณางบประมาณ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถอื หุ้นและการ
เติบโตของบริษทั และมีการทบทวนแผนเป็ นประจาทุกปี เพือ่ ให้ได้ตามเป้ าหมายธุรกิจทีว่ างไว้
5) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
• เพื่อป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการได้ดูแลอย่างรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทัง้ กาหนดนโยบายและวิธกี ารดูแลไม่ให้ผบู้ ริหารและผู้ท่ี
เกีย่ วข้องนาข้อมูลภายในของบริษทั ไปใช้เพือ่ ประโยชน์สว่ นตนดังนี้
• รายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : คณะกรรมการได้ทราบถึงรายการทีม่ คี วามขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ รายการที่เกี่ยวโยงกัน และได้พจิ ารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครัง้
รวมทัง้ มีการปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนทารายการ
กับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis) และจะได้เปิ ดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สญ
ั ญา
เหตุผล/ความจาเป็ น ไว้ในรายงานประจาปี หรือ 56-1 One report
• การดูแลเรื่องการใช้ขอ้ มูลภายใน คณะกรรมการกาหนดให้ผบู้ ริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการ
ถือหลักทรัพย์ต่อ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59
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แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ห้ามไม่ให้ผบู้ ริหารหรือหน่วยงาน
ทีไ่ ด้รบั ทราบข้อมูลภายในเปิ ดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลทีไ่ ม่มหี น้าทีเ่ กี่ยวข้อง
และไม่ซอ้ื ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ในช่วง 1 เดือน ก่อนทีง่ บการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน
6) จริ ยธรรมธุรกิ จ
บริษัทได้ก าหนดข้อ พึงปฏิบัติเ กี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ ายบริหาร และพนักงาน
เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้อ งยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบัติหน้ าที่ต ามภารกิจของบริษัทด้ว ยความซื่อ สัต ย์
สุ จริต และเที่ยงธรรม ทัง้ การปฏิบัติต่อ บริษัท ผู้มี ส่ว นได้เ สียทุกกลุ่ ม สาธารณชนและสังคม ซึ่ง
บทบาทและหน้ าที่ดงั กล่ าวได้มีการกาหนดไว้ใ นขอบเขต อานาจ หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
กรรมการผูจ้ ดั การ รวมทัง้ ข้อบังคับในการทางานของบริษทั ซึ่งได้มกี ารกาหนดบทลงโทษทางวินัยไว้
ด้วยและในในแต่ละปี คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้มกี ารตรวจสอบและปรับปรุงนโยบายการกากับดูแล
กิจการและจริยธรรมธุรกิจฯ เพือ่ ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบตั ทิ ด่ี ี ดังนี้
6.1) กาหนดนโยบายเกี่ยวกับจานวนบริษทั ที่กรรมการแต่ละคนจะไปดารงตาแหน่งกรรมการได้ แต่
ไม่ได้กาหนดจานวนวาระการดารงตาแหน่ ง โดยกรรมการบริษัทฯ ทัง้ 10 คน ดารงตาแหน่ ง
กรรมการบริษทั จดทะเบียนไม่เกิน 5 บริษทั เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการ
6.2) กาหนดให้กรรมการผูจ้ ดั การสามารถไปดารงตาแหน่งกรรมการทีบ่ ริษทั อื่นได้โดยต้องรายงานให้
คณะกรรมการบริษทั ฯ ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ภายใน 14 วันนับตัง้ แต่ทราบว่าตนเองจะไป
ดารงตาแหน่ ง หรือต้องแจ้งให้คณะกรรมการทราบก่อนการรับการแต่งตัง้ เป็ นกรรมการผูจ้ ดั การ
(ในกรณีทร่ี บั ตาแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การใหม่)
6.3) คณะกรรมการฯ ให้ความสาคัญในการแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ โดยเปิ ดโอกาสให้
พนักงานและผูส้ ่วนได้เสียมีช่องทางการร้องเรียน การแสดงความเห็นเพื่ อนาไปสู่การปรับปรุง
ระบบบริหารจัดการ สาหรับการแจ้งเบาะแสการกระทาผิดกฎหมาย โดยส่งจดหมายร้องเรียน
ผ่านเลขานุการ บริษทั ฯ
ช่องทางการรับแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing) หรือร้องเรียนการทุจริ ตและคอร์รปั ชัน่
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้พจิ ารณารับเรื่องแจ้งเบาะแส ข้อ
ร้องเรียนการกระทาทีอ่ าจทาให้เกิดความสงสัยได้ว่าเป็ นการทุจริตและคอร์รปั ชัน่ ทีเ่ กิดขึน้ กับบริษทั ฯ โดย
ทัง้ ทางตรงหรือทางอ้อม โดยผ่านช่องทางการรับเรื่องที่ได้กาหนดให้โดยผู้ร้องเรียนต้องระบุรายละเอียด
ของเรื่องทีจ่ ะแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน พร้อมหลักฐาน หรือข้อมูลทีเ่ พียงพอต่อการตรวจสอบ และแจ้ง
ชื่อ ทีอ่ ยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ทีส่ ามารถติดต่อได้ ส่งมายังช่องทางรับเรื่องดังนี้
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แจ้งผ่านช่องทาง อีเมล์ ( E-Mail )

แจ้งทางไปรษณี ย์

คณะกรรมการตรวจสอบ :
ia@asiametal.co.th
เลขานุการบริษทั :
Secretary@asiametal.co.th

ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ ประธานกรรมการบริษทั
บริษทั เอเซีย เมทัล จากัด (มหาชน)
ทีอ่ ยู่ : 55,55/1 หมู่ท่ี 2 ซอยวัดหนามแดง ถนนศรีนครินทร์
ตาบลบางแก้ว อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

ในกรณีผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน มีขอ้ ร้องเรียนคณะกรรมการบริษทั ฯ ขอให้ส่งเรื่องร้องเรียนมายัง
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง
บุคคลทีส่ ามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รปั ชัน่ คือ ผูม้ สี ่วนได้เสียทุกกลุ่ม
ของบริษัทฯ ได้แ ก่ ผู้ถือ หุ้ น ลู ก ค้า คู่แ ข่งทางการค้า เจ้าหนี้ ภาครัฐบาล ชุมชน สังคม ผู้บริหาร และ
พนักงานของ บริษทั ฯ ทัง้ นี้ ไม่ว่าจะแจ้งด้วยวิธใี ดดังกล่าวข้างต้น บริษทั ฯ จะรักษาความลับไว้ โดยในปี
2564 ทางบริษทั ไม่ได้รบั การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกีย่ วกับการทุจริตและคอร์รปั ชัน่
6.4) คณะกรรมการบริษทั ฯ ถือว่า คู่มอื “จริยธรรมฯ” เป็ นวินยั อย่างหนึ่ง ซึง่ กรรมการ ผูบ้ ริหาร และ
พนักงานทุกคนต้องปฏิบตั ติ ามอย่างเคร่งครัด การฝ่ าฝื นไม่ปฏิบตั ติ าม ถือเป็ นการทาผิดวินัย
ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
6.5) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กาหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ ไว้ใ นคู่มือ
จริยธรรมฯ เพือ่ ป้ องกันการใช้โอกาสแสวงหาผลประโยชน์สว่ นตน ดังนี้
6.6) ต้องไม่มปี ระวัติการกระทาผิดกฎระเบียบของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพ ย์และ
ตลาดหลักทรัพย์/ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6.7) กาหนดให้ประธานกรรมการเป็ นบุคคลคนละคนกับกรรมการผูจ้ ดั การ โดยมีบทบาท อานาจ และ
หน้าทีท่ แ่ี บ่งแยกออกจากกันอย่างชัดเจน
6.8) จัดให้มกี ารประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริหาร โดยไม่มฝี ่ ายจัดการ เพื่อความอิสระใน
การแสดงความเห็นเพือ่ พัฒนาการบริหารจัดการของฝ่ ายบริหาร
6.9) คณะกรรมการบริษัท ฯจัด ให้มีร ะบบการควบคุ ม ภายในที่ค รอบคลุ ม ทัง้ ด้า นการเงิน การ
ปฏิบตั งิ าน การดาเนินการให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ จัด
ให้มกี ารบริหารความเสีย่ งทีเ่ หมาะสมเพียงพอ ตลอดจนจัดให้มกี ลไกลการตรวจสอบและถ่วงดุล
ที่มปี ระสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้ องรักษาและดูแลทรัพย์สนิ มีแผนกตรวจสอบภายใน ซึ่ง
เป็ นหน่ ว ยงานอิส ระที่ร ายงานตรงต่อ คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบ าล และจัด ท า
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบฯได้อย่างมีคุณภาพ ประกอบด้วยข้อมูลสาคัญอย่างครบถ้วน
และมีการกาหนดนโยบายบริหารความเสีย่ ง ไว้อย่างชัดเจน
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7) การรวมหรือแยกตาแหน่ ง
ประธานกรรมการไม่เป็ นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จดั การ แต่ประธานกรรมการ และกรรมการ
ผูจ้ ดั การเป็ นตัวแทนของกลุ่มผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ซง่ึ ถือหุน้ เป็ นร้อยละ 9.67 และ ร้อยละ 15.98 ตามลาดับ
ของทุนจดทะเบียนและชาระแล้ว อย่างไรก็ต ามโครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วย
กรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ซึง่ จะก่อให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน
8) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หาร
บริษัท ได้ ก าหนดนโยบายค่ า ตอบแทนกรรมการไว้อ ย่ า งชัด เจนและโปร่ ง ใส โดยมอบ หมายให้
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ าตอบแทนเป็ นผู้พิจารณา ซึ่งค่ าตอบแทนอยู่ใ นระดับเดียวกับ
อุตสาหกรรมและเหมาะสมกับหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมาย รวมทัง้ อยู่ในระดับทีส่ งู เพียง
พอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มคี ุณสมบัตทิ ่ตี ้องการได้และได้ขออนุ มตั จิ ากที่ประชุมผู้ถอื หุ้นแล้ว
ส่วนค่าตอบแทนผู้บริหารเป็ นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษทั กาหนด ซึ่งเชื่อมโยง
กับผลการดาเนินงานของบริษทั และผลการดาเนินงานของผูบ้ ริหารแต่ละท่าน
9) ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
บริษัท ให้ค วามส าคัญ ต่ อ ระบบควบคุ ม ภายในทัง้ ในระดับ บริห าร และระดับ ปฏิบัติง านเพื่อ ให้มี
ประสิทธิภาพ จึงได้กาหนดภาระหน้าที่ อานาจการดาเนินการของผู้ปฏิบตั งิ าน ผู้บริหาร ไว้เป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรอย่างชัดเจนมีก ารควบคุ มดูแลการใช้ทรัพย์ส ินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการ
แบ่งแยกหน้าที่ของผู้ปฏิบตั งิ าน ผู้ตดิ ตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุล
และตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม และมีการควบคุมภายในทีเ่ กี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษทั
ได้จดั ให้มรี ะบบรายงานทางการเงินเสนอผูบ้ ริหารตามสายงานทีร่ บั ผิดชอบ รวมถึงบริษทั จัดตัง้ หน่วย
ตรวจสอบภายในเพื่อให้มนใจว่
ั ่ าการปฏิบตั ิงานหลั กและกิจกรรมทางการเงินที่สาคัญของบริษัทได้
ดาเนินการตามแนวทางที่กาหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามกฎหมายและ
ข้อกาหนดทีเ่ กี่ยวข้องกับบริษทั (Compliance Control) และเพือ่ ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความ
เป็ นอิสระ สามารถทาหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่ างเต็มที่ คณะกรรมการจึงกาหนดให้หน่ วย
ตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่ อ คณะกรรมการตรวจสอบ และได้ร ับ การ
ประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบด้วย และเพื่อให้การตรวจสอบระบบการควบคุมและการ
ตรวจสอบภายในมีความเป็ นอิสระมาก
10) รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั เป็ น ผู้รบั ผิดชอบต่องบการเงินของบริษทั และงบการเงินรวมของบริษทั และ
บริษทั ย่อย และสารสนเทศทางการเงินทีป่ รากฏในรายงานประจาปี ทัง้ นี้งบการเงินดังกล่าวจัดทาขึน้
ตามมาตรฐานการบัญชีท่รี บั รองทัวไปในประเทศไทย
่
โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีท่เี หมาะสมและถือ
ปฏิบตั อิ ย่างสม่าเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการทีด่ ที ส่ี ุดในการจัดทา รวมทัง้ มี
การเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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คณะกรรมการได้จดั ให้มกี ารดารงรักษาไว้ซ่งึ ระบบควบคุมภายในทีม่ ปี ระสิทธิผล เพื่อให้มนใจได้
ั่
อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมคี วามถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอทีจ่ ะดารงรักษาไว้ซ่งึ
ทรัพย์สนิ และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพือ่ ป้ องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดาเนินการทีผ่ ดิ ปกติอย่างมี
สาระสาคัญ ในการนี้ ท่ีประชุ มสามัญ ผู้ถือ หุ้น ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้ว ย
กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริหารเป็ นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบ
ควบคุมภายใน
คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและ
สามารถสร้างความเชื่อมันอย่
่ างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษทั
11) ความสัมพันธ์กบั ผู้ลงทุน
คณะกรรมการบริษทั ตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษทั ทัง้ ที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน ล้วนมีผล
ต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้ท่มี สี ่วนได้ส่วนเสียของบริษัท จึงได้กาชับให้ฝ่ายบริหาร
ดาเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลทีค่ รบถ้วน ตรงต่อความเป็ นจริง เชื่อถือได้ สม่าเสมอ
และทันเวลา ซึ่งฝ่ ายบริหารของบริษทั ได้ให้ความสาคัญและจะยึดถือปฏิบตั ไิ ปโดยตลอด ในส่วนของ
งานด้า นผู้ล งทุ น สัม พัน ธ์นั น้ ซึ่ง ปั จ จุ บัน บริษัท อยู่ร ะหว่ า งการจัด ตัง้ หน่ ว ยงานเฉพาะขึ้น แต่ ไ ด้
มอบหมายให้ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน ทาหน้าที่ติด ต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ถอื หุ้น
รวมทัง้ นักวิเคราะห์และภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้อง
12) คณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้ว ย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ โดย
คณะกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒทิ ม่ี คี ุณสมบัตคิ รบตามมาตรา 68 แห่ง
พระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นี้ปัจจุบนั มีการแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการขึน้ เพื่อทาหน้าทีใ่ น
การกลันกรอง
่
และตรวจสอบรวมทัง้ บริหารจัดการเรื่องต่าง โดยคณะอนุ กรรมการคณะต่างๆมีการ
ประชุมร่วมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างที่เกิดขึ้นเพื่อให้ทนั กับการบริหารงาน
ของบริษทั
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โครงสร้างคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั
ณ สิน้ ปี 2564 มีจานวนทัง้ หมด 10 ท่าน แบ่งเป็ นกรรมอิสระและกรรมการตรวจสอบจานวน 3 ท่าน
ซึ่งเป็ นไปตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเป็ นผู้ท่มี คี วามรู้ความสามารถ,
ประสบการณ์และทักษะทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริษทั โดยคณะกรรมการบริษทั ได้รบั
ความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้ นให้ดารงตาแหน่ งดังกล่าว สาหรับรายละเอียดที่เกี่ยวข้องและ
ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบปรากฏอยู่ในหัวข้อโครงสร้างและการจัดการ
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิ บาล
ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นกรรมการอิสระผูไ้ ม่มสี ่วนได้เสีย
และไม่มคี วามสัมพันธ์เกี่ยวข้องใดๆ กับบริษทั , คณะกรรมการบริษทั , คณะกรรมการบริหาร, ผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ และผูท้ เ่ี กี่ยวข้องกับบุคคลดังทีไ่ ด้กล่าวมา โดยคณะกรรมการตรวจสอบทัง้ 3 ท่าน เป็ นผู้มี
ความรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอทีจ่ ะทาหน้าทีใ่ นการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน สาหรับ
รายรายละเอียดทีเ่ กี่ยวข้องและขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบปรากฏอยู่ในหัวข้อโครงสร้างการ
จัดการ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการอีก 2 ท่าน รวมเป็ น 3 ท่าน โดยคณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทนทัง้ 3 ท่าน เป็ นผู้มคี วามรู้แ ละประสบการณ์เพียงพอที่จะทาหน้าที่ในการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทนฯ
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
ประกอบด้วยประธานกรรมการ และกรรมการอีก 2 ท่าน รวมเป็ น 3 ท่าน โดยคณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่ งทัง้ 3 ท่าน เป็ นผูม้ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอที่จะทาหน้าทีใ่ นการบริหารความเสีย่ ง
และป้ องกันความเสียหายทีจ่ ะเกิดขึน้ ได้
คณะกรรมการบริ หาร
ประกอบด้วยประธานกรรมการ และกรรมการอีก 4 ท่าน รวมเป็ น 5 ท่าน โดยคณะกรรมการบริหาร
ของบริษัททัง้ 3 ท่าน เป็ นผู้มคี วามรู้ความสามารถ และประสบการณ์เพียงพอที่จะทาหน้าที่ในการ
บริหารบริษทั ให้มคี วามมังคง
่ ก้าวหน้า มีศกั ยภาพในการแข่งขันกับบริษทั อื่นๆที่อยู่ในอุตสาหกรรม
เดียวกัน
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11.2) คณะกรรมการบริ ษทั
รายชื่อคณะกรรมการบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบด้วย
ชื่อ
นามสกุล
ตาแหน่ ง
1 นายวีระชัย
สุธรี ชัย
ประธานกรรมการ
2 นายชูศกั ดิ ์
ยงวงศ์ไพบูลย์
กรรมการผูจ้ ดั การ / ประธานคณะกรรมการ
บริหารความเสีย่ ง / ประธานกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน
3 นางสาวชนัญญา ยงวงศ์ไพบูลย์
กรรมการ / รักษาการผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชี
และการเงิน
4 นางสาวพีรดา
ยงวงศ์ไพบูลย์
กรรมการ / กรรมการบริหารความเสีย่ ง
5 นายพิบูลศักดิ ์ อรรถบวรพิศาล
ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
6 นางไทศิกา
ไพรสงบ
กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
7 เรือตรีหญิงสุรี
บูรณธนิต
กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
8 นางเมธิกานต์
ชุตพิ งศ์สริ ิ
กรรมการ
9 นางสาวสุนทรียา วงศ์ศริ กิ ุล
กรรมการ
10 นายสุนทร
คาพิพจน์
กรรมการ / กรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
กรรมการผูม้ อี านาจลงนามผูกพันบริษทั ประกอบด้วย
1. นายชูศกั ดิ ์
ยงวงศ์ไพบูลย์
2. นางสาวชนัญญา ยงวงศ์ไพบูลย์
3. นางสาวพีรดา
ยงวงศ์ไพบูลย์
กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสาคัญของบริษทั
ขอบเขต อานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อผู้ถอื หุ้นเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจของบริษทั การ
กากับดูแลให้การบริหารจัดการเป็ นไปตามเป้ าหมายและนโยบายทีก่ าหนดไว้ อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ผถู้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ าย โดยให้อยู่ในกรอบของการมีจริยธรรมทีด่ ี
คณะกรรมการบริษัท มีห น้ า ที่ป ฏิบัติ และรับ ผิด ชอบในการจัด การบริษัท ให้ เป็ น ไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ และข้อบังคับ ตลอดจนมติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทีช่ อบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
และระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริษทั เว้นแต่ในเรื่องทีต่ ้องได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ก่อน
ดาเนินการ เช่น เรื่องทีก่ ฎหมายกาหนดให้ตอ้ งได้รบั มติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ การทารายการเกี่ยวโยงกัน และ
การซื้อ หรือ ขายสิน ทรัพ ย์ท่ีส าคัญ ตามกฎเกณฑ์ข องตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย หรือ ตามที่
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หน่ วยงานราชการอื่นๆ กาหนด เป็ นต้น ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั อาจมอบหมาย ให้กรรมการคนหนึ่ง
หรือบุคคลอื่นไปปฏิบตั กิ ารอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษทั ก็ได้ พิจารณา และอนุมตั กิ ิ จการ
อื่นๆ ที่สาคัญ อันเกี่ยวกับบริษทั หรือที่เห็นสมควรจะดาเนินกิจการนัน้ ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัท
เว้นแต่เรื่องดังต่อไปนี้ จะกระทาได้ต่อเมื่อได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ก่อน ทัง้ นี้กาหนดให้รายการที่
กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เ สีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่นื ใดกับ
บริษทั หรือบริษทั ย่อย ให้กรรมการซึง่ มีสว่ นได้เสียในเรื่องนัน้ ไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้
• เรื่องทีก่ ฎหมายกาหนดให้ตอ้ งได้มติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้
• การทารายการทีก่ รรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายทีก่ ฎหมาย หรือข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
ระบุให้ตอ้ งได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
• นอกจากนัน้ ในกรณีดงั ต่อไปนี้จะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากทีป่ ระชุมคณะกรรมการและทีป่ ระชุมผูถ้ อื
หุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ที่เข้าประชุมและมีสทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนน
- การขายหรือโอนกิจการของบริษทั ทัง้ หมดหรือบางส่วนทีส่ าคัญ
- การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษทั อื่น หรือบริษทั เอกชนมาเป็ นของบริษทั
- การทา แก้ไข หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษทั ทัง้ หมดหรือบางส่วนทีส่ าคัญ การ
มอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์
จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
- การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษทั
- การเพิม่ ทุน การลดทุน การออกหุน้ กู้ การควบหรือเลิกบริษทั
- เรื่องอื่นใดตามทีก่ ฎหมายกาหนด
โดยปั จจุบนั คณะกรรมการบริษทั มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ สรุปได้ดงั นี้
• จัดให้มกี ารประชุมผู้ถอื หุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิ้นสุดรอบระยะเวลา
บัญชีของบริษทั
• จัดให้มกี ารประชุมคณะกรรมการบริษทั อย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้
• จัดให้มกี ารทางบดุลและงบกาไรขาดทุนของบริษทั ณ วันสิน้ สุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษทั ซึ่งผูส้ อบ
บัญชีตรวจสอบแล้ว และนาเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาและอนุมตั ิ
• คณะกรรมการบริษทั อาจมอบอานาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบตั กิ ารอย่าง
หนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษทั ได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษทั หรืออาจ
มอบอานาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอานาจตามที่คณะกรรมการบริษทั เห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิกเพิ กถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข
บุคคลทีไ่ ด้รบั มอบอานาจหรืออานาจนัน้ ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั อาจมอบอานาจ
ให้คณะกรรมการบริหารมีอานาจหน้าที่ในการปฏิบตั งิ านต่างๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอานาจตาม
ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งการมอบอานาจนัน้ ต้องไม่มลี กั ษณะเป็ นการมอบ
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•

•
•
•

•

อานาจที่ทาให้คณะกรรมการบริหาร สามารถพิจารณาและอนุ มตั ริ ายการทีต่ นหรือบุคคลทีอ่ าจมีส่วนได้
เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อ่ืนใดที่ทากับบริษัท หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็ นการอนุ มตั ิ
รายการทีเ่ ป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการบริษทั พิจารณาและอนุมตั ไิ ว้แล้ว
กาหนดเป้ าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษทั ควบคุมกากับดูแลการบริหาร
และการจัดการของคณะกรรมการบริหาร ให้เป็ นไปตามนโยบายที่ได้ร ับมอบหมาย เว้นแต่ในเรื่อง
ดังต่อไปนี้ ทีค่ ณะกรรมการบริษทั ต้องได้รบั มติอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ ือหุน้ ก่อนการดาเนินการ อันได้แก่
เรื่องทีก่ ฎหมายกาหนดให้ตอ้ งได้รบั มติอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
พิจ ารณาโครงสร้ า งการบริห ารงาน แต่ ง ตัง้ คณะกรรมการบริห าร กรรมการผู้ อ านวยการ และ
คณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม
ติดตามผลการดาเนินงานให้เป็ นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท
หรือเข้าเป็ นหุน้ ส่วนในห้างหุน้ ส่วนสามัญ หรือเป็ นหุน้ ส่วนไม่จากัดความรับผิดในห้างหุน้ ส่วนจากัด หรือ
เป็ นกรรมการของบริษทั เอกชน หรือบริษทั อื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการ
แข่งขันกับกิจการของบริษทั ไม่ว่าจะทาเพือ่ ประโยชน์ส่วนตนหรือเพือ่ ประโยชน์ผอู้ ่นื เว้นแต่จะได้แจ้งให้
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบก่อนทีจ่ ะมีมติแต่งตัง้
กรรมการต้องแจ้งให้บริษทั ทราบโดยไม่ชกั ช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาที่
บริษทั ทาขึน้ หรือมีการเปลีย่ นแปลงจานวนการถือหุน้ หรือหุน้ กูใ้ นบริษทั หรือบริษทั ในเครือ
11.3) คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิ บาล (AUDIT COMMITTEE)
รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบด้วย
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ ง
1. นายพิบูลศักดิ ์
อรรถบวรพิศาล ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
2. นางไทศิกา
ไพรสงบ
กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
3. เรือตรีหญิงสุรี
บูรณธนิต
กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขต อ านาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบตามที่ไ ด้รบั มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทั รวมทัง้ การรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั สรุปได้ดงั นี้
1. สอบทานรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิ ดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผูส้ อบบัญชี
ภายนอกและผู้บริหารที่รบั ผิดชอบจัดทารายงานทางการเงินทัง้ รายไตรมาสและประจาปี คณะกรรมการ
ตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผสู้ อบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ ทีเ่ ห็นว่าจาเป็ นและเป็ นเรื่อง
สาคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษทั ก็ได้
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2. สอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในทีม่ คี วามเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบ
ทานร่ วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน ตลอดจนพิจารณาถึงความเป็ นอิสระของ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่ าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์
4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบ
บัญชีโดยคานึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสานักงาน
ตรวจสอบบัญชีนัน้ รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รบั มอบหมายให้ทาการตรวจสอบบัญชีของ
บริษทั รวมถึงพิจารณาความเป็ นอิสระของผูส้ อบบัญชี และมีการประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชีอย่างน้อยปี ละ
1 ครัง้ โดยไม่มฝี ่ ายจัดการเข้าร่วม
5. พิจารณาการเปิ ดเผยข้อมูลของบริษทั ในกรณีทเ่ี กิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ให้มคี วามถูกต้องและครบถ้วน
6. ปฏิบตั กิ ารอื่นใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น
ทบทวนนโยบายการบริห ารทางการเงิน และการบริห ารความเสี่ย ง ทบท วนการ ปฏิบัติต าม
จรรยาบรรณทางธุรกิจของผูบ้ ริหาร ทบทวนร่วมกับผูบ้ ริหารของบริษทั ในรายงานสาคัญ ๆ ทีต่ อ้ งเสนอ
ต่อสาธารณชนตามทีก่ ฎหมายกาหนด ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ ายบริหาร เป็ นต้น
7. จัดทารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริษทั ซึ่ง
รายงานดังกล่ าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่ าวควรประกอบด้ว ยข้อ มูล
ดังต่อไปนี้
- ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทาและการเปิ ดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทถึง
ความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นทีเ่ ชื่อถือได้
- ความเห็นเกีย่ วกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั
- เหตุผลทีเ่ ชื่อว่าผูส้ อบบัญชีของบริษทั เหมาะสมทีจ่ ะได้รบั การแต่งตัง้ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง
- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
- ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั หิ น้าที่
- รายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- รายงานอื่น ใดที่เ ห็น ว่ า ผู้ถือ หุ้น และผู้ล งทุ น ทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ข อบเขตหน้ า ที่แ ละความ
รับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
8. รายงานการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษทั ทราบเป็ นประจาอย่างน้อย
ไตรมาสละ 1 ครัง้
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9. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัท มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทั ได้มกี ารกาหนดวาระการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบของ
บริษทั ดังต่อไปนี้
• ประธานกรรมการตรวจสอบ
3 ปี
• กรรมการตรวจสอบ
3 ปี
ทัง้ นี้ เมื่อครบวาระการดารงตาแหน่ งแล้ว ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบที่พ้นจาก
ตาแหน่งตามวาระอาจได้รบั การแต่งตัง้ ให้กลับเข้าดารงตาแหน่งได้อกี
11.4) คณะกรรมการบริ หาร (Executive Board of Director)
รายชื่อคณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบด้วย
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ ง
1. นายชูศกั ดิ ์
ยงวงศ์ไพบูลย์
ประธานกรรมการบริหาร
2. นางสาวชนัญญา
ยงวงศ์ไพบูลย์
กรรมการบริหาร /รักษาการผูอ้ านวยการฝ่ าย
บัญชีและการเงิน
3. นางสาวพีรดา
ยงวงศ์ไพบูลย์
กรรมการบริหาร / ผูจ้ ดั การทัวไป
่
4. นายสุนทร
คาพิพจน์
กรรมการบริหาร / ผู่อานวยการฝ่ าย
ปฏิบตั กิ าร
ขอบเขต อานาจ หน้ าที่ของคณะกรรมการบริ หาร
คณะกรรมการบริหารมีขอบเขต หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดาเนินงาน
ตามปกติธุระและงานบริหารของบริษทั กาหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน
และอานาจการบริหารต่างๆ ของบริษทั หลักเกณฑ์ในการดาเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ
เพือ่ เสนอให้ทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุมตั แิ ละ/หรือให้ความเห็นชอบ รวมถึงการตรวจสอบ
และติดตามผลการดาเนินงานของบริษัท ตามนโยบายที่กาหนด โดยปั จจุบันคณะกรรมการบริหาร มี
ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ สรุปได้ดงั นี้
1. กาหนดนโยบาย กลยุทธ์ โครงสร้างทางการเงิน และอานาจการบริหารต่างๆ เพือ่ ให้สอดคล้องและ
สนับสนุนต่อสภาวะเศรษฐกิจ
2. พิจารณาให้ความเห็นต่อแผนการดาเนินธุรกิจและการจัดสรรงบประมาณประจาปี ตามทีก่ รรมการ
ผูจ้ ดั การเสนอมา เพือ่ นาเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
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3. กากับดูแลและติดตามผลการดาเนินงานของบริษทั ให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
ภาวะของธุรกิจเพื่อประโยชน์ต่อการบริหารกิจการและการดาเนินธุรกิจของบริษทั ให้เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษทั
4. ดาเนินการอื่นๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย
5. มีอานาจในการพิจารณาตัดสินใจดาเนินการกับธนาคารในธุรกิจปกติของบริษทั เช่น การกู้ยมื เงิน
รวมถึงการให้หลักประกันต่างๆ กับธนาคาร เป็ นต้น
6. มีอานาจในการอนุ มตั คิ ่าใช้จ่ายเพื่อธุรกรรมตามปกติของบริษัท เช่น ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน และ
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร โดยมีวงเงินการอนุมตั ริ ายการดังกล่าวต่อครัง้ ไม่เกินกว่ารายการ
ละ 250 ล้านบาท หรือตามวงเงินทีค่ ณะกรรมการกาหนด
7. จัดสรรเงินบาเหน็จรางวัลซึ่งได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั แล้ว แก่พนักงานหรือลูกจ้างของ
บริษทั หรือบุคคลใดๆ ทีก่ ระทากิจการให้บริษทั
ทัง้ นี้คณะกรรมการบริหารอาจมอบอานาจหน้าทีใ่ ห้พนักงานระดับบริหารของบริษทั มีอานาจกระทาการในเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่ งหรือหลายเรื่องตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรได้ การมอบอ านาจดังกล่ าวข้างต้ น
คณะกรรมการบริหารจะต้องปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดและระเบียบวาระต่าง ๆ ที่ได้รบั อนุ มตั จิ ากคณะกรรมการ
บริษทั ในแต่ละครัง้ และต้องไม่อนุมตั ริ ายการใด ๆ ทีต่ นเองหรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มี
ส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทและบริษัทย่อย และจะต้อง
นาเสนอรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณา
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทั ได้มกี ารกาหนดวาระการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการบริหารของ
บริษทั ดังต่อไปนี้
• ประธานกรรมการบริหาร
3 ปี
• กรรมการบริหาร
3 ปี
11.5) คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนผู้บริ หาร
รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ประกอบด้วย

ชื่อ-สกุล
1.

นายชูศกั ดิ ์

ยงวงศ์ไพบูลย์

2.
3.

นางไทศิกา
นางสาวชนัญญา

ไพรสงบ
ยงวงศ์ไพบูลย์

ตาแหน่ ง
ประธานคณะกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการ
กรรมการ
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ขอบเขต อานาจ หน้ าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หาร
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนฯ มีขอบเขต หน้าทีส่ รุปได้ดงั นี้
1. กาหนดนโยบาย และหลักเกณฑ์ เพือ่ เสนอคณะกรรมการบริษทั ในเรื่องดังนี้
- วิธกี ารในการสรรหากรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การ
- วิธกี ารจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่นื ทีจ่ ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผูจ้ ดั การ
2. คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลทีม่ คี ุณสมบัตเิ หมาะสม เพือ่ เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั พิจารณาดังนี้
- กรรมการ
- กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆที่ได้รบั มอบอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบโดยตรง
จากคณะกรรมการบริษทั ฯ
- กรรมการผูจ้ ดั การและรองกรรมการผูจ้ ดั การ สาหรับตาแหน่งรองกรรมการผูจ้ ดั การ มอบหมายให้
กรรมการผู้จดั การพิจารณาเบื้องต้นเพื่อเสนอคณะกรรมการสรรหา ให้ความเห็ นชอบและเสนอ
คณะกรรมการบริษทั พิจารณา
3. ดูแลให้คณะกรรมการบริษัท มีขนาดองค์ประกอบที่เหมาะสมกับองค์กร รวมทัง้ การปรับเปลี่ยนให้
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
4. ดูแลให้กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ ได้รบั ค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสมกับหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบที่
ได้รบั หมอบหมาย
5. ก าหนดแนวทาง น าเสนอ และให้ค วามเห็น ชอบผลการประเมิน การปฏิบัติง านของกรรมการ
ผูอ้ านวยการเพือ่ พิจารณาปรับค่าตอบแทนและการจ่ายเงินรางวัลจูงใจประจาปี
6. ติดตามการทาแผนสืบทอดตาแหน่ งงาน ของตาแหน่ ง กรรมการผู้จดั การและรองกรรมการผู้จดั การ
เสนอคณะกรรมการบริษทั พิจารณาอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
7. รายงานผลการปฏิบตั งิ านต่อคณะกรรมการบริษทั อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
8. ดาเนินการอื่นๆตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย
11.5 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบด้วยคณะกรรมการ
บริษทั และผูบ้ ริหารดังนี้
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ ง
1. นายชูศกั ดิ ์
ยงวงศ์ไพบูลย์
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
2. นางไทศิกา
ไพรสงบ
กรรมการ
3. นางสาวพีรดา
ยงวงศ์ไพบูลย์
กรรมการ
4. นายสุนทร
คาพิพจน์
กรรมการ
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ขอบเขต อานาจ หน้ าที่ของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง มีขอบเขต หน้าทีส่ รุปได้ดงั นี้
1. กากับดูแลให้หน่วยงานต่างๆกาหนดแผนและดาเนินงานตามแผนการจัดการความเสีย่ ง
2. ให้คาปรึกษา และอนุมตั หิ ลักการสาหรับการวางแผนบริหารความเสีย่ งขององค์กร และวางมาตรการใน
การควบคุมทีเ่ หมาะสม
3. รับผิดชอบในการประเมินความเสีย่ ง จัดทาและกากับดูแลการดาเนินการตามแผนการจัดการความ
เสีย่ งในระดับองค์กร
4. เสนอเรื่องแก่คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท ให้มกี ารกาหนดทิศทาง วางกลยุทธ์
บริหารความเสีย่ ง กาหนดกรอบความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ เพือ่ การพิจารณาทบทวน หรือ อนุมตั ิ
5. จัดให้มีก ารประชุมทบทวนผลการด าเนินงานการบริห ารความเสี่ยง พร้อ มทัง้ รายงานผลแก่ค ณะ
กรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษทั
11.6 ผู้บริ หาร
รายชื่อคณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบด้วย
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ ง
1. นายชูศกั ดิ ์
ยงวงศ์ไพบูลย์
กรรมการผูจ้ ดั การ
2. นางสาวชนัญญา
ยงวงศ์ไพบูลย์
กรรมการ / รักษาการผูอ้ านวยการ
ฝ่ ายการเงินและบัญชี
3. นางสาวพีรดา
ยงวงศ์ไพบูลย์
กรรมการ
4. นายสุนทร
คาพิพจน์
กรรมการ / ผูอ้ านวยการฝ่ ายปฏิบตั กิ าร
ขอบเขต อานาจหน้ าที่ของกรรมการผู้จดั การ
1. ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของ กรรมการผู้จดั การ ในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการ
ดาเนินงานตามปกติธุระและงานบริหารของบริษทั สรุปได้ดงั นี้
2. เป็ นผู้ ร ับ มอบอ านาจของบริษั ท ในการบริห ารจัด การภายในบริษั ท ให้ เ ป็ นไปตามนโยบาย
วัตถุประสงค์ แผนงาน กฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกาหนด ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษทั หรือ คณะกรรมการบริหารของบริษทั
3. เป็ นผูร้ บั มอบอานาจในการควบคุมดูแลการบริหารงานประจาวันของบริษทั
4. เป็ นผู้รบั มอบอานาจในการบริหารบริษัทให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกาหนด
คาสัง่ รวมถึงการกากับดูแลการดาเนินงานโดยรวม
ทัง้ นี้ การรับมอบอานาจดังกล่ าวของกรรมการผู้จดั การข้างต้น กรรมการผู้จดั การจะต้องปฏิบตั ิต าม
ข้อกาหนดและระเบียบวาระต่าง ๆ ที่ได้รบั อนุ มตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั ในแต่ละครัง้ และต้องไม่
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อนุมตั ริ ายการใด ๆ ทีต่ นเองหรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทและบริษทั ย่อย และจะต้องเปิ ดเผยรายการ
ดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาการอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าว
มาข้ า งต้ น กรรมการผู้ จ ัด การไม่ ส ามารถกระท าได้ เว้ น แต่ จ ะได้ ร ับ มอบหมายจากที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษทั เป็ นคราว ๆ ไป
13) การรวมหรือแยกตาแหน่ ง
ประธานกรรมการไม่เป็ นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผูจ้ ดั การ แต่ประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การ
เป็ นตัวแทนของกลุ่มผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ซ่งึ ถือหุน้ เป็ นร้อยละ 19.13 และ ร้อยละ 24.90 ตามลาดับ ของทุนจด
ทะเบียนและชาระแล้ว อย่างไรก็ตามโครงสร้างคณะกรรมการของบริษทั ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ
3 ท่าน ซึง่ จะก่อให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน
14) การกากับดูแลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่วม
คณะกรรมการของบริษทั ฯได้มกี ารกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและ
ผูบ้ ริหารของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม โดยใช้นโยบายเช่น เดียวกันกับของบริษทั นอกจากนี้ไม่ว่าจะเป็ น
การกระทารายการกับบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกันจะต้องมีการเปิ ดเผยข้อมูลเช่นเดียวกันกับบริษทั ทัง้ นี้บริษทั ได้
มีการส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็ นกรรมการในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมตามสัดส่วนของการถือหุน้
15) การป้ องกันการนาข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์
1. บริษทั กาหนดให้มกี ารป้ องกันการนาข้อมูลของบริษทั ไปใช้ โดยกาหนดให้หน่วยงานทีร่ ขู้ อ้ มูลห้าม
นาข้อมูลไปเปิ ดเผยยังหน่วยงานหรือบุคคลทีไ่ ม่เกีย่ วข้อง
2. ผูบ้ ริหารของบริษทั ทีไ่ ด้รบั ข้อมูลทางการเงินของบริษทั ต้องไม่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าว
ก่อนทีจ่ ะเปิ ดเผยสู่สาธารณชน โดยการกาหนดห้ามผูบ้ ริหารทาการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั
เป็ นระยะเวลา 1 เดือน ก่อนทีง่ บการเงินจะเปิ ดเผยสูส่ าธารณชน
16) ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ในปี 2564 บริษัทว่าจ้างบริษัท เคพีเ อ็มจี ภูมิไชย สอบบัญ ชี จากัด เป็ นผู้ส อบบัญ ชีของบริษัท โดยมี
ค่าตอบแทนสาหรับการสอบบัญชีเท่ากับ 2,400,000 บาท และบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จากัด
ไม่เป็ นบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั โดยเปรียบเทียบอัตราค่าสอบบัญชี ดังนี้
ค่าธรรมเนี ยม
(บาท)

บมจ.เอเซีย เมทัล
งบการเงินรวม
รวม

ตรวจสอบ
ประจาปี

1,120,000
380,000
1,500,000

ปี 2564
สอบทาน
งบการเงิ น 3
รวม
ไตรมาส

900,000
900,000

2,020,000
380,000
2,400,000

ตรวจสอบ
ประจาปี

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

ปี 2563
สอบทาน
งบการเงิ น 3
ไตรมาส

690,000
210,000
900,000

รวม

1,690,000
370,000
2,060,000
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จรรยาบรรณธุรกิ จ

บริษทั ฯ มุ่งมันในการด
่
าเนินธุรกิจตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดถือการทางานที่โปร่งใส ปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย ความรับผิดชอบต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ ายอย่างเท่าเทียมกัน ดูแลและรับผิดชอบต่อสังคม และ
สิง่ แวดล้อม รวมถึงมุ่งเน้ นคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการที่ดีต่อธุ รกิจในระยะยาว โดยกาหนดให้
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกระดับ ยึดถือปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณธุรกิจอย่าง เคร่งครัด
ลูกค้า : บริษัทฯ มุ่งมันในแนวคิ
่
ด การยึดถือลู กค้าเป็ นศูนย์กลาง โดยพร้อมให้บริการที่ตอบสนองความ
ต้องการอย่างรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็ นการให้คาแนะนา แก้ปัญหา ช่วยเหลือในการจัดหาสินค้า เสนอทางเลือกที่
หลากหลายภายใต้ระบบการบริหารจัดการทีค่ รอบคลุมถึงการผลิตและการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้วย
เทคโนโลยีทท่ี นั สมัย รวมถึงการจัดส่งทีร่ วดเร็วตรงต่อเวลาสอดคล้องกับแผนการผลิต
ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ มุ่งมันขยายธุ
่
รกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยังยื
่ นจนก้าวขึ้นเป็ นบริษัทอันดับน าของ
อุตสาหกรรมเหล็กในประเทศ มีการบริหารจัดการความเสีย่ งจากปั จจัยที่มผี ลกระทบอย่างสาคัญ เพื่อสร้าง
ความมันใจและมู
่
ลค่าเพิม่ ให้กบั ผู้ถอื หุ้นในระยะยาว รวมถึงการจัดให้มชี ่องทางให้ผู้ถอื หุ้น/ ผู้มสี ่วนได้เสีย
ติดต่อ/ ร้องเรียน ต่อกรรมการอิสระ และมีช่องทางการรับข้อร้องเรียนด้านธรรมาภิบาลจากพนักงาน ผ่าน
เลขานุการบริษทั ซึง่ จะรวบรวมเพือ่ รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
เจ้าหนี้ : บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขของการกูย้ มื เงินตามข้อตกลง และให้ขอ้ มูลทางการเงินทีถ่ ูกต้อง รวมทัง้
มีการจ่ายชาระหนี้ตรงตามเวลาทุกครัง้
พนักงาน : บริษทั ฯ มุ่งพัฒนาศักยภาพพนักงานให้เป็ นมืออาชีพในงานที่ทา เพราะศักยภาพของพนักงาน
เป็ นหนึ่งในโครงสร้างสาคัญสูงสุดที่ทาให้ทุกความคิด ทุกจินตนาการ และทุกแผนงานเป็ นจริง สร้างค่านิยม
และวัฒนธรรมองค์กร การปฏิบตั ทิ ่มี ุ่งมันสู
่ ่ความสาเร็จ น่าเชื่อถือ และเป็ นทีไ่ ว้วางใจ ขณะเดียวกันบริษัทยัง
จัดสร้างระบบการบริหารจัดการความรูเ้ พือ่ ให้พนักงานมีความรู้ แลกเปลีย่ น สะสมประสบการณ์ และเรียนรูส้ งิ่
ใหม่ๆ ตลอดเวลา
คู่ค้าและคู่สญ
ั ญา : บริษทั ฯ มีนโยบายที่จะสร้างความสัมพันธ์อนั ดีต่อคู่ค้า รวมทัง้ ปฏิบตั ติ ่อคู่ค้าอย่างเป็ น
ธรรม เป็ นไปตามเงื่อ นไขทางการค้ า และ/หรือ ข้อ ตกลงระหว่ างกัน ทัง้ นี้ ก็เ พื่อ ที่จะพัฒนาและรัก ษา
สัมพันธภาพให้ยงยื
ั ่ นบนรากฐานแห่งผลประโยชน์ซ่งึ กันและกัน
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คู่แข่งขันทางการค้า : บริษทั ฯ พึงดาเนินธุรกิจตามกรอบกติกาการแข่งขันอย่างเสรีและเป็ นธรรม ไม่ทาลาย
ชื่อเสียง หรือบิดเบือนข้อมูลให้เกิดความเสียหายโดยมิชอบต่อคู่แข่งขันทางการค้า และไม่นาประเด็นทาง
สังคมมาเป็ นข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน
ชุมชน สังคม และสิ่ งแวดล้อม : บริษทั ฯ ให้ความสาคัญกับการพัฒนาและรับผิดชอบต่อสังคม ควบคู่ไปกับ
การดาเนินธุรกิจ ด้วยสานึกดีว่าธุรกิจจะดารงอยู่ได้ ต้องมีพน้ื ฐานมาจากสังคมและสิง่ แวดล้อมทีเ่ จริญเติบโต
อย่างมันคง
่ สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ทีม่ วี ตั ถุประสงค์ในการพัฒนาและเป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมด้านการผลิต
สภาพแวดล้อมด้านการทางาน สถานที่ทางานและชุมชนรอบข้าง การดูแลความปลอดภัย สุขภาพกายและ
สุขภาพจิตของพนักงาน รวมทัง้ การสร้างกิจกรรมเพือ่ รับผิดชอบต่อสังคม
ภาครัฐ : บริษทั ฯ มุ่งมันปฏิ
่ บตั ติ ามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อกาหนดต่างๆ ของภาครัฐ อย่างเคร่งครัด
พร้อมทัง้ ให้ความร่วมมือในด้านการให้ข้อมู ลข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนิ นธุ รกิจของกิจการ และการร่ วม
กิจกรรมต่างๆ ตามทีห่ น่วยงานของภาครัฐกาหนด
การรักษาข้อมูลความลับ : พนักงานต้องรักษาความลับของข้อมูลในการปฏิบตั หิ น้าทีท่ างธุรกิจ หรือ รักษา
ข้อมูลความลับของลูกค้า คู่คา้ ระมัดระวังไม่ให้เอกสารหรือข้อมูลข่าวสารอันเป็ นความลับของบริษทั หรือ คู่
ค้าที่เกี่ยวข้อง รัวไหลหรื
่
อตกไปถึงผู้ท่ไี ม่เกี่ยวข้อง อันเป็ นเหตุให้เกิดผลกระทบต่อบริษัทหรือบุคคลอื่น
รวมถึงการใช้ขอ้ มูล ดังกล่าว เพื่อแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบทัง้ ต่อตนเองและให้ผอู้ ่นื แม้จะเกษียณอายุ
ลาออก หรือสิน้ สุดการทางานกับบริษทั เว้นแต่การเปิ ดเผยนัน้ จะได้รบั การมอบหมายอย่างถูกต้องจากบริษทั
หรือการเปิ ดเผยตามข้อบังคับของกฎหมาย
การเปิ ดเผยข้อมูลภายใน : บริษทั ฯ ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการป้ องกันข้อมูลภายในของบริษทั ไปใช้
เพื่อประโยชน์ส่วนตน จึงมีนโยบายให้มกี ารเก็บรักษาข้อมูลซึ่งยังมิได้เปิ ดเผยต่อประชาชนไว้เป็ นความลับ
โดยกาหนดให้รบั รูเ้ ฉพาะผูม้ สี ว่ นเกี่ยวข้องเท่านัน้
การมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน พึงปฏิบตั หิ น้าที่
โดยคานึงถึงประโยชน์ ของบริษัทเป็ นสาคัญ โดยปราศจากความต้องการส่วนตัวหรืออิทธิพลจากผู้ใกล้ชิด
รวมถึงมีความตระหนักอยู่เสมอว่า ตนเองจะไม่มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ใ นการ
ปฏิบตั งิ าน ไม่ว่าจะเป็ นเงิน ทรัพย์สนิ หรือผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ และไม่ประกอบธุรกิจ ทีม่ ลี กั ษณะเป็ น
การขัดกับผลประโยชน์ของบริษทั
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การป้ องกันและต่ อต้ านการทุจริ ตคอร์รปั ชัน่ : กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน พึงปฏิบตั ิหน้าที่ด้วย
ความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี และข้อกาหนดของกฎหมายอย่าง
เคร่งครัด โดยกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานจะไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ไม่ยนิ ยอมและ
ต่อต้านการให้หรือรับทรัพย์สนิ ของกานัล สินบน หรือ ผลประโยชน์อ่นื ใดในทุกรูปแบบทีเ่ กินกว่าความจาเป็ น
ตามประเพณีนิยม และไม่กระทาการใดๆเพือ่ แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและทรัพย์สินทางปัญญา : บริษทั ฯ ส่งเสริมให้มกี ารใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการดาเนินธุรกิจและเป็ นเครื่องมือในการสื่อสาร โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของบริษทั เป็ นสาคัญ กรรมการ
ผูบ้ ริหาร และพนักงานมีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการปฏิบตั งิ านด้วยความรอบคอบ ระมัดระวังในการใช้
งาน เคารพสิทธิส่วนบุคคล ไม่ละเมิดทรัพย์ส ินทางปั ญญา หรือผิดศีลธรรมอันดีงาม รวมถึงปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
การใช้สิทธิ ทางการเมือง : บริษทั ฯ มีความเป็ นกลางทางการเมือง กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน สามารถ
ใช้สทิ ธิทางการเมืองภายใต้บทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญได้ แต่ตอ้ งไม่แอบอ้างความเป็ นพนักงานบริษทั หรือนา
ทรัพย์สนิ อุปกรณ์ เครื่องมือใดๆ ของบริษทั ไปใช้เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการใดๆในทางการเมืองและพึง
หลีกเลี่ยงการใช้สทิ ธิหรือกิจกรรมทางการเมืองที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย หรือสร้างความแตกแยกในสถานที่
ทางานและในสังคม
การเคารพสิ ทธิ มนุษยชน : บริษทั ฯ สนับสนุนและเคารพในหลักการด้านสิทธิมนุษยชน โดยไม่เข้าไปมีส่วน
เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมให้มกี ารละเมิดสิทธิมนุษยชนดังกล่าว
การใช้ทรัพยากรและการดูแลรักษาทรัพย์ส ินของบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีหน้าที่ความ
รับผิดชอบในการใช้ทรัพยากรและการดูแลรักษาการใช้ทรัพย์สนิ ของบริษทั ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และไม่นา
ทรัพยากรหรือทรัพย์สนิ ของบริษทั ไปใช้เพือ่ ประโยชน์สว่ นตัวหรือบุคคลภายนอก รวมถึงการนาไปใช้ในทางที่
ผิด
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน : บริษทั ฯ ให้ความสาคัญต่อระบบควบคุมภายในทัง้ ในระดับ
บริหาร และระดับปฏิบัติงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพ จึงได้กาหนดภาระหน้ าที่อ านาจการด าเนิ นการของ
ผู้ปฏิบตั งิ าน ผู้บริหาร ไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สนิ ของบริษทั ให้
เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าทีข่ องผูป้ ฏิบตั งิ าน ผูต้ ดิ ตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้
เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสมและมีการควบคุมภายในทีเ่ กี่ยวกับระบบการเงิน โดย
บริษทั ได้จดั ให้มรี ะบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารตามสายงานทีร่ บั ผิดชอบ รวมถึงบริษทั จัดตัง้ หน่ วย
ตรวจสอบภายในเพื่อให้มนใจว่
ั ่ าการปฏิบตั งิ านหลักและกิจกรรมทางการเงินทีส่ าคัญของบริษทั ได้ดาเนินการ
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ตามแนวทางทีก่ าหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อกาหนดทีเ่ กีย่ วข้อง
กับบริษัท (COMPLIANCE CONTROL) และเพื่อให้หน่ วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็ นอิสระ สามารถท า
หน้าทีต่ รวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการจึงกาหนดให้หน่วยตรวจสอบภายในรายงานผลการ
ตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รบั การประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบด้วย
และเพือ่ ให้การตรวจสอบระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายในมีความเป็ นอิสระมาก
การดูแลให้ มีการปฏิ บตั ิ ตามจรรยาบรรณธุรกิ จ : กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีหน้าที่รบั ทราบ ทา
ความเข้าใจ และปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุ รกิจอย่ างเคร่ งครัด โดยผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาต้อ งเป็ น
แบบอย่ างที่ดีใ นการปฏิบัติต ามจรรยาบรรณธุ รกิจ และมีหน้ าที่ใ นการสอดส่ อ ง ดู แล และส่ งเสริม ให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุ รกิจที่กาหนดอย่างเคร่งครัด ในการขอยกเว้นการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณธุรกิจนี้จะต้องได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั
การรายงานการไม่ปฏิ บตั ิ ตามจรรยาบรรณธุรกิ จ : ผูท้ พ่ี บเห็นการกระทาผิดโดยการละเมิด ฝ่ าฝืนหรือจง
ใจไม่ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณธุรกิจทีร่ ะบุไว้ในคู่มอื ฉบับนี้ให้รายงานต่อผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรงหรือรายงานได้
ที่ ผูบ้ งั คับบัญชาของสายงานทีบ่ ุคคลผูก้ ระทาผิดสังกัดอยู่
ช่องทางในการรับแจ้ง หรือ ข้อร้องเรียน
• คณะกรรมการบริษทั หรือ เลขานุการบริษทั โดยสามารถส่งได้ท่ี
ทางอีเมล์
: SECRETARY@ASIAMETAL.CO.TH หรือ IA@ASIAMETAL.CO.TH
ทางไปรษณีย์ : บริษทั เอเซีย เมทัล จากัด (มหาชน)
เลขที่ 55,55/1 หมู่ท่ี 2 ซอยวัดหนามแดง ถนนศรีนครินทร์ ตาบลบางแก้ว อาเภอบาพลี จังหวัดสมุทรปราการ
10540
บริษทั มีนโยบายที่จะเก็บรักษาข้อมูลความลับและผู้รายงานเป็ นอย่างดี โดยบริษทั คานึงถึงความปลอดภัย
และ ความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้ กับผูร้ ายงานหรือพยานบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
การลงโทษทางวินัย : จรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั ถือเป็ นวินัยอย่างหนึ่ง หากพบว่ามีการละเมิด ฝ่ าฝืนหรือ
กระทาการใดๆ ที่ขดั ต่อการ ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณธุรกิจที่ได้กาหนดไว้น้ี บริษัทจะพิจารณาลงโทษตาม
ลักษณะแห่งความผิดตามสมควรแก่กรณี
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โครงสร้างการจัดการ
โครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
คณะกรรมการ
บริ ษทั

คณะกรรมการสรร
หาและกาหนด
ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
บริ หาร

เลขานุการบริ ษทั

คณะกรรมการ
บริ หาร
ความเสี่ยง

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
และธรรมาภิ บาล

ประธานเจ้าหน้ าที่
บริ หาร CEO

กรรมการผูจ้ ดั การ

งานตรวจสอบ
ภายใน

MD

สายงาน
พัฒนาองค์กร

สายงานขาย
และการตลาด

สายงานปฏิ บตั ิ การ

สายงานบัญชี
และการเงิ น
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คณะกรรมการบริษทั
ชื่อ

1 นายวีระชัย
2 นายชูศกั ดิ ์

นามสกุล

สุธรี ชัย
ยงวงศ์ไพบูลย์

ตาแหน่ ง

ประธานกรรมการ
กรรมการผูจ้ ดั การ /
ประธานคณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่ ง /
ประธานกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน
3 นางสาวชนัญญา ยงวงศ์ไพบูลย์ กรรมการ /
รักษาการผูอ้ านวยการฝ่ าย
บัญชีและการเงิน
4 นางสาวพีรดา
ยงวงศ์ไพบูลย์ กรรมการ / กรรมการบริหาร
ความเสีย่ ง
5 นายพิบูลศักดิ ์ อรรถบวรพิศาล ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ
6 นางไทศิกา
ไพรสงบ
กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ
7 เรือตรีหญิงสุรี
บูรณธนิต
กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ
8 นางเมธิกานต์
ชุตพิ งศ์สริ ิ
กรรมการ
9 นางสาวสุนทรียา วงศ์ศริ กิ ุล
กรรมการ
10 นายสุนทร
คาพิพจน์
กรรมการ / กรรมการบริหาร
ความเสีย่ ง

การประชุม
คณะกรรมการ

การประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจาปี

(การเข้าประชุม/
สิ ทธิ ในการ
ประชุม)

(การเข้าประชุม/
สิ ทธิ ในการประชุม)

3/6

0/1

6/6

1/1

6/6

1/1

6/6

1/1

6/6

1/1

6/6

1/1

3/6

1/1

6/6
6/6

1/1
1/1

6/6

1/1

กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
กรรมการผูม้ อี านาจลงนามผูกพันบริษทั ประกอบด้วย
1. นายชูศกั ดิ ์
ยงวงศ์ไพบูลย์
2. นางสาวชนัญญา ยงวงศ์ไพบูลย์
3. นางสาวพีรดา
ยงวงศ์ไพบูลย์
กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสาคัญของบริษทั
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รายงานผลการดาเนิ นงานสาคัญด้านการกากับดูแลกิ จการ
การประชุมคณะกรรมการ
บริษัทได้กาหนดให้มกี ารประชุมคณะกรรมการอย่างสม่าเสมอ (อย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้ ) และมีการ
ประชุมพิเศษเพิม่ ตามความจาเป็ น โดยมีการกาหนดวาระชัดเจน ล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผล
การดาเนินงานเป็ นประจา โดยมีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสาร
ก่อนการประชุมเป็ นระยะเวลาล่วงหน้า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้คณะกรรมการได้มเี วลาศึกษาข้อมูล
อย่างเพียงพอก่ อนเข้าร่วมประชุม รวมทัง้ ได้มีการจดบันทึกการประชุมเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร จัดเก็บ
รายงานการประชุม ที่ผ่ า นการรับ รองจากคณะกรรมการบริษัท พร้อ มให้ค ณะกรรมการบ ริษัทและผู้ท่ี
เกีย่ วข้องตรวจสอบได้
การสรรหากรรมการและผู้บริ หาร
บริษทั ตระหนักถึงความสาคัญของการบริหารงานการสืบทอดตาแหน่งไปยังบุคลากรรุ่นใหม่เพือ่ ให้เกิดการ
พัฒนาองค์ก รอย่ างยัง่ ยืนและสามารถสืบ ทอดธุ ร กิจไปยัง รุ่ นต่อ ๆไป จึงให้ค วามส าคัญ ในการสรรหา
บุคลากรที่จะมารับตาแหน่ งต่อๆไป อีกทัง้ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกากับดูแลกิจการ จึงมีการ
แต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหา และมีการมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เป็ นผู้
สรรหาบุคคลทีม่ คี วามเหมาะสมเข้ารับการคัดเลือก โดยบุคคลทีเ่ หมาะสมจะถูกคัดเลือกโดยคณะกรรมการ
สรรหาฯ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาเป็ นผู้กาหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารในการสรรหาทัง้ นี้ข้นึ อยู่กบั ความ
เหมาะสมของสถานการณ์ของบริษทั ในช่วงเวลานัน้ ๆ
การพัฒนากรรมการและผู้บริ หาร
คณะกรรมการบริษทั ได้ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของกรรมการและผูบ้ ริหาร โดยจัดให้มกี าร
อบรม และให้ความรู้ท่ีเกี่ยวข้อ งแก่ ก รรมการและผู้บริหารที่เ ข้ารับต าแหน่ งใหม่รวมทัง้ ให้มกี ารพัฒ นา
ปรับปรุงการปฏิบตั งิ านอย่างต่อเนื่อง เช่น จัดให้มกี ารพบปะแลกเปลีย่ นความคิดเห็นระหว่างกรรมการและ
ผูบ้ ริหารระดับสูง อีกทัง้ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ติดตามการจั ดทา
แผนสืบทอดตาแหน่งงานของกรรมการผูจ้ ดั การ รองกรรมการผูจ้ ดั การ เพื่อให้เกิดความมันใจว่
่ าบริษทั จะ
ได้ผบู้ ริหารทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถเพียงพอต่อการปฏิบตั งิ าน ดังนี้
1. คณะกรรมการบริษทั กาหนดให้มแี ผนการพัฒนาศักยภาพผูบ้ ริหาร เพื่อจัดทาแผนการสืบทอดตาแหน่ง
งานประกอบด้วย กรรมการผูจ้ ดั การ รองกรรมการผูจ้ ดั การ ผูอ้ านวยการทุกสายงาน
2. คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนฯ พิจารณากาหนดความรู้ความสามารถ ประสบการณ์
ของแต่ละตาแหน่งงาน เพือ่ คัดเลือกผูบ้ ริหารทีม่ คี ุณสมบัตสิ อดคล้องตามทีก่ าหนด เพือ่ ให้สามารถสืบทอด
งานในแต่ละตาแหน่ง
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3. คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน มอบหมายให้ผู้บริหารงานบุคคล ทาหน้าที่ดูแลติดตาม
การอบรม และพัฒนาความรูค้ วามสามารถของผูท้ ส่ี บื ทอดตาแหน่งงาน
4. คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ทบทวนและสรุปผลการจัดทาแผนการสืบทอดตาแหน่ ง
ของกรรมการผูจ้ ดั การ รองกรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นประจาและรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั ทราบอย่าง
น้อยปี ละ 1 ครัง้
เลขานุการบริ ษทั
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกผูท้ ม่ี คี ุณวุฒแิ ละประสบการณ์ทเ่ี หมาะสม
เสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาอนุมตั แิ ต่งตัง้ เป็ นเลขานุการบริษทั โดยคณะกรรมการ
ได้พ ิจ ารณาแต่ ง ตัง้ นางสาวศศิธ ร ลิม ป์ ปิ ย ะชาติ ด ารงต าแหน่ ง เป็ น เลขานุ ก ารบริษัท ตัง้ แต่ ว ัน ที่ 1
กันยายน 2558 ซึ่งมีคุ ณ สมบัติค รบถ้ว นตามที่บ ริษัทก าหนด ให้ดารงต าแหน่ งเลขานุ การบริษัท และ
เลขานุ ก ารของคณะอนุ ก รรมการทุ ก คณะ ได้แ ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริห าร
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่ ง ทัง้ นี้ บริษทั ได้กาหนดคุณสมบัติ บทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของเลขานุการบริษทั ไว้
คุณสมบัติของเลขานุการบริ ษทั
•
•
•
•

มีความรอบรูแ้ ละเข้าใจในธุรกิจของบริษทั
เข้าใจบทบาทหน้าทีข่ องเลขานุการบริษทั
มีความรูแ้ ละความเข้าใจด้านกฎหมาย กฎระเบียบของสานักงาน กลต. และ ตลท.
ไม่มุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตัวจากโอกาสทางธุรกิจของบริษทั รวมทัง้ เก็บรักษาความลับของบริษทั ได้
เป็ นอย่างดี
• มีมนุษย์สมั พันธ์ทด่ี ี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายในและภายนอก
บริษทั
• มีความรูด้ า้ นภาษาอังกฤษ
• มีประสบการณ์ทางานด้านเลขานุการบริษทั อย่างน้อย 3-5 ปี
บทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริ ษทั
• ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต เป็ นไปตามกฎหมาย และ
กฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง
• ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษทั รวมทัง้ ให้คาแนะนาแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อบังคับของบริษทั
และกฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
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• จัดการและประสานงานการประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และการประชุมผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้
ดูแลและประสานงานให้มกี ารปฏิบตั ติ ามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษทั มติทป่ี ระชุมคณะกรรมการ
และผูถ้ อื หุน้ ตลอดจนข้อกาหนดทางด้านกฎหมายและกฎระเบียบอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
• จัดทาและเก็บรักษาเอกสารต่างๆของบริษทั ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริษทั และผูถ้ อื หุน้ และรายงานประจาปี ของบริษทั เป็ นต้น
• เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียทีร่ ายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ ริหารของบริษทั รวมทัง้ จัดส่งสาเนา
รายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ที่
บริษทั ได้รบั รายงานนัน้
• ในกรณีท่เี ลขานุ การบริษัทพ้นจากตาแหน่ ง หรือไม่อาจปฏิบตั ิหน้ าที่ ได้ คณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกผู้ท่มี คี ุณวุฒแิ ละประสบการณ์ท่เี หมาะสมเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาแต่งตัง้ เป็ นเลขานุการบริษทั ภายใน 90 วันนับแต่วนั ทีเ่ ลขานุ การ
บริษทั คนเดิมพ้นจากตาแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยคณะกรรมการบริษทั มีอานาจมอบหมายให้
กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทนในช่วงเวลาดังกล่าว
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หาร
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2564 ประจาปี 2564 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ทีผ่ ่านมา
ที่ประชุมผู้ถอื หุ้นมีมติอนุ มตั เิ งินค่าตอบแทน ของคณะกรรมการบริษทั ในวงเงิน 4,000,000 บาท ซึ่งเป็ น
อัตราเดียวกันกับปี 2563 โดยบริษทั ฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษทั ทีม่ ใิ ช่ผบู้ ริหาร 6 ท่าน
คือ
ชื่อ

นามสกุล

ตาแหน่ ง

ค่าตอบแทนประจาตาแหน่ ง /
ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)
ปี 2564
ปี 2563

1 นายวีระชัย

สุธรี ชัย

ประธานกรรมการ

480,000

480,000

2 นายพิบูลศักดิ ์

อรรถบวรพิศาล

480,000

480,000

3 เรือตรีหญิงสุรี

บูรณธนิต

240,000

240,000

4 นางไทศิกา

ไพรสงบ

240,000

240,000

5 นางสาวเมธิกานต์ ชุตพิ งศ์ศริ ิ

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการ

240,000

240,000

6 นางสาวสุนทรียา

กรรมการ

240,000

240,000

วงศ์ศริ กิ ุล
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กรรมการและผูบ้ ริหารไม่ได้รบั ค่าตอบแทนอื่น นอกจากค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงินจากเงินเดือนและโบนัส
ค่าตอบแทนประจาตาแหน่ ง /
ชื่อ

1 นายชูศกั ดิ ์

นามสกุล

ยงวงศ์ไพบูลย์

ตาแหน่ ง

กรรมการ
ประธานกรรมการผูจ้ ดั การ
ประธานกรรมการบริหาร
ความเสีย่ ง

เงิ นเดือนและโบนัส (บาท)
ปี 2564

ปี 2563

11,785,000

8,435,833.33

(ยอดเงิน
(ยอดเงิน
รวมทัง้ 4ท่าน) รวมทัง้ 4ท่าน)

2 นางสาวชนัญญา ยงวงศ์ไพบูลย์

กรรมการ
กรรมการบริหาร / ผูบ้ ริหาร
กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
รักษาการผูอ้ านวยการฝ่ าย
บัญชีและการเงิน
3 นางสาวพีรดา ยงวงศ์ไพบูลย์ กรรมการ
กรรมการบริหาร / ผูบ้ ริหาร
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
4 นายสุนทร
คาพิพจน์
กรรมการ
กรรมการบริหาร / ผูบ้ ริหาร
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
ในปี 2564 ไม่มกี ารจ่ายค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ เนื่องจากกรรมการทัง้ 4 ท่าน เป็ นผูบ้ ริหาร ดังนัน้
จึง ได้ร ับ ค่ า ตอบแทนในฐานะผู้บ ริห าร ค่ า ตอบแทนของผู้บ ริห ารที่ไ ม่ ไ ด้เ ป็ น กรรมการ ประกอบด้ว ย
เงินเดือน โบนัส และเงินกองทุนสารองเลีย้ งชีพให้กบั ผูบ้ ริหาร
ค่าตอบแทนสาหรับกรรมการที่ไม่ใช่ผ้บู ริ หาร
ค่าเบีย้ ประชุมเฉพาะเรื่อง
5,000 ต่อครัง้ ทีเ่ ข้าประชุม ต่อคน
ผลตอบแทนอื่นๆ สาหรับกรรมการทีไ่ ม่ใช่ผบู้ ริหาร
ไม่มผี ลประโยชน์อ่นื ใดนอกจากนี้
ในปี 2564 มีการจ่ายค่าเบีย้ ประชุมเฉพาะเรื่องโดยจ่ายเป็ นรายครัง้ เมื่อมีการเข้าร่วมประชุม
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บุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษทั มีพนักงานรวมทัง้ สิน้ แบ่งตามโครงสร้างองค์กร ดังนี้
สายงาน
สายงานพัฒนาองค์กร
สายงานขายและการตลาด
สายงานปฏิบตั กิ าร
สายงานบัญชีการเงิน
รวม

จานวนพนักงาน
28
30
262
14
334

ค่าตอบแทนพนักงาน
บริษัท มีน โยบายในการพัฒ นาพนัก งาน โดยมีก ารจัด อบรมภายใน และการส่ง อบรมภายนอกอย่ า ง
สม่าเสมอ เพื่อเพิม่ ศักยภาพให้กบั พนักงานของบริษทั ให้มคี วามรูค้ วามสามารถเพิม่ ขึน้ ในทุกๆด้าน อีกทั ้ง
ยังมีระบบการถ่ายทอดงานแบบพี่เลี้ยงให้กบั พนักงานที่เพิง่ เข้าทางานใหม่โดยให้พนักงานรุ่นเก่าเป็ นพี่
เลี้ยงให้พนักงานรุ่นใหม่ในการเรียนรูง้ าน ซึ่งจะทาให้พนักงานของบริษทั สามารถปฏิบตั หิ น้าทีข่ องตนได้
อย่ า งเหมาะสมและมีป ระสิท ธิภ าพ อีก ทัง้ สามารถพัฒ นาองค์ก รให้มีศ ั ก ยภาพในการแข่ ง ขัน ทัง้ ใน
ระดับประเทศและภูมภิ าค รวมทัง้ มีนโยบายในการให้ผลตอบแทนกับพนักงานในอัตราทีเ่ หมาะสมเพื่อจูง
ใจและรักษาให้พนักงานทางานกับบริษทั ในระยะยาว รวมทัง้ มีการจัดโครงการให้ผลตอบแทนแก่พนักงาน
ที่แนะนาเพื่อนพนักงานที่ยงั ไม่เคยทางานกับบริษทั มาก่อนเพื่ อสร้างแรงจูงใจในการแนะนาและชักชวน
เพือ่ น ญาติพน่ี ้องมาปฏิบตั งิ านให้บริษทั
โดยในปี 2564 บริษทั และบริษทั ย่อยจ่ายค่าตอบแทนสาหรับบุคลากร (ไม่รวมผู้บริหาร) ซึ่งประกอบไป
ด้วย เงินเดือน ค่าแรง ค่าล่วงเวลา โบนัส และเงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ รวมเป็ นจานวนเงินทัง้ สิ้ น
113,076,937.23 บาท
การฝึ กอบรมและพัฒนาพนักงาน
บริษทั ได้เล็งเห็นบุคลากรเป็ นทรัพยากรสาคัญทีท่ าให้องค์กรสามารถเติบโตได้อย่างยังยื
่ นและมีความได้เปรียบ
เชิงธุรกิจ จึงส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพิม่ พูนทักษะ ความรู้ ความสามารถ ควบคู่ไปกับการ
พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคล โดยพนักงานจะได้รบั การพัฒนาศักยภาพเพื่อสามารถตอบสนองความ
ต้องการด้านขีดความสามารถของบุคลากร
การจัดอบรม
2564 2563 2562
โดยสอดคล้ อ งกั บ การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ใน
่
่ยของ
5.0
4.6 5.1
ปั จจุบัน สรุปการอบรมให้ก ับผู้บริหารและ จานวนชัวโมงอบรมเฉลี
พนักงาน (ชัวโมง/คน/ปี
่
)
พนักงาน ในปี 2564
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รายการระหว่างกัน
1. รายละเอียดบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง กรรมการและผู้บริ หาร
ของบริษทั เอเซีย เมทัล จากัด (มหาชน) มีญาติเป็ นกรรมการและ/หรือผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน ดังนี้
บริษทั

ประเภทธุรกิ จ

สัดส่วนการถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้น
นาง สุภาพร สุธรี ชัย
อื่นๆ

ร้อยละ
76.00
24.00

บริษทั เพิม่ ชัย พาณิชย์ จากัด

ค้าเหล็กแผ่นชัน้ สอง1

บริษทั เพิม่ สินสตีลเวิคส์ จากัด
(มหาชน)

ค้าเหล็กรีดเย็น และศูนย์บริการเหล็กรีดเย็น ซึง่
เหล็กรีดเย็นจะนาไปใช้ในการตกแต่งภายนอกที่
ต้องการพืน้ ผิวทีม่ คี วามเรียบและความบาง เช่น
ตัวถังตูเ้ ย็น โต๊ะเหล็ก ตูเ้ หล็ก เป็ นต้น

นายชูเกียรติ ยงวงศ์ไพบูลย์
นางชไมพร ยงวงศ์ไพบูลย์
นางสาวลลิลพร ยงวงศ์ไพบูลย์
นางสาวณัฐพร ยงวงศ์ไพบูลย์
นายชูชพี ยงวงศ์ไพบูลย์
นายเพิม่ ศิลป์ ยงวงศ์ไพบูลย์
อื่น ๆ

16.79
6.96
4.84
4.44
3.36
3.14
39.93

บริษทั พีเอส สตีล โปรเซสซิง่ เซ็น
เตอร์ จากัด (เดิมชื่อ บริษทั เพิม่
สหาย สตีล จากัด)

ค้าเหล็กแผ่นรีดเย็น ซึง่ จาหน่ายให้กลุม่ ลูกค้า
OEM ได้แก่ ผูป้ ระกอบการต่างชาติทใ่ี ช้เหล็กแผ่น
รีดเย็นเป็ นวัตถุดบิ

กลุ่มคุณวีระชัย สุธรี ชัย 2
อื่นๆ

59.80
40.20

บริษทั จี สตีล จากัด(มหาชน)

ผลิตและจาหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน

คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิตระกู
์ ล
อื่นๆ

1.39
98.61

บริษทั จี เจ สตีล จากัด(มหาชน)

ผลิตและจาหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน

บริษทั จี สตีล จากัด(มหาชน)
อื่นๆ

8.33
91.67

บริษทั ทวีโชค พาณิช จากัด

ค้าปลีกเหล็กแผ่นรีดร้อน

นายพรเทพ โยธินอุปไมย
นางแสงจันทร์ ลี 3
นางวัชรี โยธินอุปไมย

50.00
25.00
25.00

บริษทั ไพร์ม สตีล มิลล์ จากัด

ผลิตและจาหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน

บริษทั เอเซีย เมทัล จากัด (มหาชน)
นายชูศกั ดิ ์ ยงวงศ์ไพบูลย์
อื่นๆ

40.00
10.00
50.00

บริษทั เอส ที ซี สตีล จากัด

ผลิตและรับจ้างเหล็กแปรรูป

บริษทั เอเซีย เมทัล จากัด (มหาชน)
นายชูศกั ดิ ์ ยงวงศ์ไพบูลย์
นางเพ็ญจันทร์ ยงวงศ์ไพบูลย์
อื่นๆ

99.9970
0.0005
0.0005
0.0020

(Wholesale) ซึง่ จาหน่าย
ตรงให้แก่ลูกค้า ทีเ่ ป็ นอุตสาหกรรมขนาดเล็กทีน่ า
เหล็กแผ่นชัน้ สอง 1 มาตัดเป็ นแผ่นเพื่อนาไปใช้ใน
ขบวนการผลิต เช่น กลอนประตู บานพับ ชิน้ ส่วน
จักรยาน เป็ นต้น
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บริษทั แกรนด์ เอเซีย สตีล
โพรเซสซิง่ เซ็นเตอร์ จากัด

ผลิตและจาหน่ายเหล็กแปรรูป

สัดส่วนการถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้น
บริษทั เอเซีย เมทัล จากัด (มหาชน)
คุณวีระชัย สุธรี ชัย
คุณเมธัส ยงวงศ์ไพบูลย์

บริษทั วิน วิน โฮลดิง้ จากัด

นาเข้าและจาหน่ายเหล็ก

กลุ่มคุณวีระชัย สุธรี ชัย 2

100.00

บริษทั อิน-เทค สตีล จากัด

ผลิตท่อเหล็ก

บริษทั วิน วิน โฮลดิง้ จากัด
อื่นๆ

65.100
34.90

บริษทั

1

2

3
4
5

ประเภทธุรกิ จ

ร้อยละ
99.9990
0.0005
0.0005

เหล็กแผ่นชัน้ สอง ได้แก่ เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนทีข่ นาดไม่ได้มาตรฐาน ซึง่ เป็ นเหล็กทีเ่ กิดจากขบวนการผลิตของผู้ผลิต
เหล็กแผ่นรีดร้อน เช่น มีความหนาไม่เสมอกันทัง้ แผ่นหรือความกว้างไม่เท่ากัน ซึ่งจะจาหน่ ายให้แก่ผู้ค้าเหล็กชัน้ สอง
นาไปตัดจาหน่ายให้แก่ลูกค้าทีเ่ ป็ นผูป้ ระกอบธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
กลุ่มคุณวีระชัย สุธีรชัย ซึ่งเป็ นน้ าของนายชูศกั ดิ ์ ยงวงศ์ไพบูลย์ ประกอบด้วยนายวีระชัย สุธีรชัย นางบุญศรี สุธีรชัย
นายกริช สุธรี ชัย นางสาวธนัญญา สุธรี ชัย และนายวินท์ สุธรี ชัย
นางแสงจันทร์ ลี และนายพรเทพ โยธินอุปไมย เป็ นพีน่ ้องของนางเพ็ญจันทร์ ยงวงศ์ไพบูลย์
กลุ่มพีน่ ้องตระกูลยงวงศ์ไพบูลย์ ประกอบด้วย นายชูเกียรติ นายชูชพี . นางชไมพร นายชัยโรจน์ และ นางสุวรรณี
คุ ณหญิ ง ปั ท มา ลีสวัสดิต์ ระกู ล เป็ นผู้ ถื อ หุ้ น ใหญ่ ของบริษัท เอเซี ย เมทัล จ ากัด (มหาชน) จ านวน ร้ อ ยละ 14.37

ซึง่ ในปี 2564 บริษทั มีการซื้อขายกับบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องข้างต้นตาม แบบแสดงรายการระหว่างกันของบริษทั และบริษทั ย่อย
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2. มาตรการหรือขัน้ ตอนการอนุมตั ิ การทารายการระหว่างกัน
สาหรับรายการระหว่างกันในอนาคตทีเ่ ป็ นกรณีการค้าปกติ เช่น การซือ้ สินค้า การจาหน่ายสินค้า และ
การจ้างตัด บริษทั มีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั เป็ นผูพ้ จิ ารณาและให้ความเห็นต่อ
รายการดังกล่าว โดยผูต้ รวจสอบภายในจะนาราคาตลาดของผูอ้ ่นื มาเปรียบเทียบกับราคาของรายการ
ระหว่างกัน เพื่อประกอบการพิจารณาสอบทานเป็ นรายไตรมาสของคณะกรรมการตรวจสอบสาหรับ
รายการระหว่างกันที่ไม่ใช่กรณีการค้าปกติ บริษทั มีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท
เป็ นผู้พ ิจารณาและให้ค วามเห็นต่อ รายการดัง กล่ าวก่อ นที่บ ริษัท จะเข้า ท ารายการนัน้ และขอให้
กรรมการผูม้ สี ว่ นได้เสีย งดออกเสียง
3. นโยบายหรือแนวโน้ มการทารายการระหว่างกัน
ในอนาคตหากบริษัทมีค วามจาเป็ นต้อ งท ารายการระหว่างกันกับบุค คลที่อ าจมีค วามขัดแย้ง ทาง
ผลประโยชน์ ก ับ บริษัท บริษัท มีน โยบายที่จ ะก าหนดเงื่อ นไขต่ า งๆ ให้เ ป็ น ไปตามลัก ษณะการ
ดาเนินการค้าปกติและเป็ นราคาตลาดซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กบั ราคาทีเ่ กิดขึน้ กับบุคคลภายนอก
ทัง้ นี้บริษทั จะได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผูส้ อบบัญชีของบริษทั หรือผูเ้ ชีย่ วชาญอิสระ พิจารณา
ตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทารายการด้วย
รายการระหว่างกันที่อ าจเกิดขึ้นในอนาคตนัน้ กรรมการจะต้องปฏิบตั ิตามระเบียบต่างๆ ที่ได้
ก าหนดขึ้น และกรรมการจะต้อ งไม่ อ นุ ม ัติร ายการใดๆ ที่ต นหรือ บุ ค คลที่อ าจมีค วามขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์ ในลักษณะอื่นใดกับบริษทั และจะต้องเปิ ดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษทั
เพือ่ ให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณา ซึง่ บริษทั จะต้องปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คาสัง่ หรือข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย รวมตลอดถึงการปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลการทารายการเกี่ยวโยงกัน และ
การได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ ของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
ทัง้ นี้ หากมีรายการระหว่างกันของบริษทั เอเซีย เมทัล จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย เกิดขึน้ กับ
บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ทีไ่ ม่ใช่กรณีการค้าปกติ บริษทั จะให้คณะกรรม การตรวจสอบ เป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกี่ ยวกับราคา อัตรา
ค่าตอบแทน รวมทัง้ ความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการนัน้ ในกรณีทค่ี ณะกรรมการตรวจสอบ
ไม่มคี วามชานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษทั จะให้ผู้ประเมินราคาอิส ระ
หรือผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะด้านนัน้ ๆ เป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกั นดังกล่าว เพื่อนามาใช้
ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรม การตรวจสอบ คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทัง้ นี้
บริษัทจะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันไว้ใ นหมายเหตุประกอบงบการเงิน แบบแสดงรายการข้อ มูล
ประจาปี
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4. สรุปรายการระหว่างกันของบริ ษทั บริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องหรือกับบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่เกิ ดขึ้นในปี 2564
บริษทั เอส ที ซี สตีล จากัด
ประกอบธุรกิ จ
ผลิตและรับจ้างเหล็กแปรรูป (สัดส่วนการถือครองหุน้ 99.99%)
บริษทั ย่อยของบริษทั เอเซีย เมทัล จากัด (มหาชน)
ลักษณะความสัมพันธ์
มูลค่ารายการ
ลักษณะรายการ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
(ล้านบาท)

ให้เช่าอาคารสานักงาน
ดอกเบีย้ ค้างรับ ณ สิน้ ปี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
เช่าพืน้ ทีโ่ รงงานและ
เครื่องจักร

0.12 เป็ นการให้เช่าอาคารสานักงาน กับบริษทั เอส ที ซี สตีล จากัด และราคาทีต่ ก
ลงร่วมกันตามสัญญาให้เช่า
20.00
7.58 เป็ นการว่าจ้างผลิตสินค้าเหล็กจาก บริษทั เอส ที ซี สตีล จากัด เป็ นการซื้อใน
ราคาทีต่ กลงร่วมกัน
3.00 คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ได้พจิ ารณาการทารายการดังกล่าว
ข้างต้นแล้วเห็นว่าการทารายการ เป็ นการทารายการทีส่ มเหตุสมผลเพื่อเกิด
ประโยชน์สงู สุดแก่บริษทั ราคาทีบ่ ริษทั ซื้อ - ขายสินค้า เป็ นราคาเทียบเคียง
ได้กบั ทีซ่ ้อื -ขายสินค้ากับบุคคลภายนอก

บริษทั แกรนด์ เอเซีย สตีล โพรเซสซิ่ ง เซ็นเตอร์ จากัด
ผลิตและจาหน่ายเหล็กแปรรูป (สัดส่วนการถือครองหุน้ 100.00%)
ประกอบธุรกิ จ
บริษทั ย่อยของบริษทั เอเซีย เมทัล จากัด (มหาชน)
ลักษณะความสัมพันธ์
ลักษณะรายการ
มูลค่า
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการ
(ล้านบาท)
จาหน่ายสินค้าเหล็ก
388.44 เป็ นการขายสินค้าเหล็กและให้บริการรับจ้างตัด สลิต รายได้อ่นื ๆ ซึง่ เป็ น
การค้าปกติ โดยราคาทีบ่ ริษทั ขายสินค้าเหล็กและให้บริการรับจ้างตัด สลิต
กับบริษทั แกรนด์ เอเซีย สตีล โพรเซสซิง่ เซ็นเตอร์ จากัด เป็ นการขายใน
ราคาตลาดและเป็ นราคาเทียบเคียงได้กบั การขายให้บุคคลภายนอก และ
ให้เช่าอาคารและเครื่องจักร
12.78 ราคาทีต่ กลงร่วมกันตามสัญญาให้เช่า
ยอดลูกหนี้คงค้าง ณ สิน้ ปี
173.41
ซื้อสินค้าเหล็ก
1.32 เป็ นการซื้อสินค้าเหล็กแผ่นขนาดทีม่ คี วามหนาเพื่อรวบรวมให้กบั ลูกค้า
โดยราคาทีบ่ ริษทั ซื้อสินค้าเหล็ก กับบริษทั แกรนด์ เอเซีย สตีล โพรเซสซิง่
เซ็นเตอร์ จากัด เป็ นการซื้อในราคาตลาดและเป็ นราคาเทียบเคียงได้กบั
การขายให้บุคคลภายนอกซึง่ เป็ นการค้าปกติ
ยอดเจ้าหนี้คงค้าง ณ สิน้ ปี
0.28 คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ได้พจิ ารณาการทารายการ
ดังกล่าวข้างต้นแล้วเห็นว่าการทารายการ เป็ นการทารายการที่
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สมเหตุสมผลเพื่อเกิดประโยชน์สงู สุดแก่บริษทั ราคาทีบ่ ริษทั ซื้อ-ขายสินค้า
เป็ นราคาเทียบเคียงได้กบั ทีซ่ ้อื -ขายสินค้ากับบุคคลภายนอก
บริษทั จี สตีล จากัด (มหาชน)
ผลิตและจาหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน
ประกอบธุรกิ จ
คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ ์ตระกูล เป็ นกรรมการ และผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั จี สตีล จากัด ผูถ้ อื
ลักษณะความสัมพันธ์
หุน้ ใหญ่ของบริษทั
มูลค่ารายการ
ลักษณะรายการ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
(ล้านบาท)

ซื้อเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน

48.888 เป็ นการซื้อเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน ซึง่ เป็ นการค้าปกติ โดยราคาที่
บริษทั ซื้อเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน กับบริษทั จี สตีล จากัด (มหาชน)
เป็ นการซื้อในราคาตลาดและเป็ นราคาเทียบเคียงได้กบั การซื้อจาก
บุคคลภายนอก
ยอดเจ้าหนี้คงค้าง ณ สิน้ ปี
0.00 คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาการทารายการดังกล่าวข้างต้นแล้ว
เห็นว่าการทารายการนี้ เป็ นการทารายการทีเ่ ป็ นการค้าปกติ ราคาที่
บริษทั ซื้อเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนดังกล่าว เป็ นราคาเทียบเคียงได้กบั
ทีซ่ ้อื กับบุคคลภายนอก
บริษทั ไพร์ม สตีล มิ ลล์ จากัด (สัดส่วนการถือครองหุน้ 40.00%)
ผลิตและจาหน่ายเหล็กม้วนรีดร้อนหน้าแคบ
ประกอบธุรกิ จ
บริษทั ร่วม บริษทั เอเซีย เมทัล จากัด (มหาชน)
ลักษณะความสัมพันธ์
มูลค่ารายการ
ลักษณะรายการ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
(ล้านบาท)

จาหน่ายสินค้าเหล็ก

ยอดลูกหนี้คงค้าง ณ สิน้ ปี
ซื้อเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน

ยอดเจ้าหนี้คงค้าง ณ สิน้ ปี

2,510.52 เป็ นการขายสินค้า Slab/Bloom และให้บริการรับจ้างผลิตเหล็ก
ม้วน ซึง่ เป็ นการค้าปกติ โดยราคาทีบ่ ริษทั ขายสินค้าเหล็กและ
ให้บริการรับจ้างผลิตเหล็ก กับบริษทั ไพร์ม สตีล มิลล์ เป็ นการซื้อ
ในราคาตลาดและเป็ นราคาเทียบเคียงได้กบั การซื้อจาก
บุคคลภายนอก
684.70
2,836.05 เป็ นการซื้อเหล็กม้วนรีดร้อนหน้าแคบซึง่ เป็ นการค้าปกติ โดยราคา
ทีบ่ ริษทั ซื้อเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน กับบริษทั ไพร์ม สตีล มิลล์
จากัด เป็ นการซื้อในราคาตลาดและเป็ นราคาเทียบเคียงได้กบั การ
ซื้อจากบุคคลภายนอก
88.86 คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาการทารายการดังกล่าวข้างต้น
แล้วเห็นว่าการทารายการนี้ เป็ นการทารายการทีเ่ ป็ นการค้าปกติ
ราคาทีบ่ ริษทั ซื้อเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนดังกล่าว เป็ นราคา
ตลาดและเป็ นราคาเทียบเคียงได้กบั การซื้อจากบุคคลภายนอก
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บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหำชน)
และบริษัทย่ อย
งบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
และ
รายงานของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
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รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหำชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั เอเซี ย เมทัล จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
(“กลุ่มบริ ษทั ”) และของเฉพาะบริ ษทั เอเซี ย เมทัล จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ตามลาดับ ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะ
การเงิ น รวมและงบแสดงฐานะการเงิ น เฉพาะกิ จ การ ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2564 งบก าไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ รวมและ
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้ รวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของ
ผูถ้ ื อหุ ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงิ นสดเฉพาะกิจการสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดี ยวกัน รวมถึ ง
หมายเหตุซ่ ึงประกอบด้วยสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญและเรื่ องอื่น ๆ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ตามลาดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผลการดาเนิ นงานรวมและผลการดาเนิ นงานเฉพาะกิจการ
และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้า พเจ้ า ได้ ป ฏิ บั ติ ง านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบั ญ ชี ความรั บ ผิ ด ชอบของข้า พเจ้า ได้ ก ล่ า วไว้ใ น วรรค
ความรั บผิ ดชอบของผู้ สอบบัญ ชี ต่อการตรวจสอบงบการเงิ น รวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการในรายงานของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ตามข้อกาหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี ที่กาหนดโดย
สภาวิชาชีพบัญชีในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตาม
ความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่ งเป็ นไปตามข้อกาหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่ อว่าหลักฐานการสอบบัญชี ที่ขา้ พเจ้า
ได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

86

เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องส าคัญในการตรวจสอบคื อเรื่ องต่าง ๆ ที่ มีนัยส าคัญ ที่ สุ ดตามดุ ลยพิ นิจเยี่ยงผูป้ ระกอบวิช าชี พ ของข้าพเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการส าหรั บงวดปั จจุ บัน ข้าพเจ้าได้นาเรื่ องเหล่านี้ มาพิ จารณาในบริ บท
ของการตรวจสอบงบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จการโดยรวมและในการแสดงความเห็ นของข้าพเจ้า ทั้งนี้
ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับเรื่ องเหล่านี้
มูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 (ช) และ 7
เรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบ
ได้ ตรวจสอบเรื่ องดังกล่ำวอย่ ำงไร
สิ นค้ า คงเหลื อ หลั ก ของบริ ษั ท คื อ เหล็ ก แปรรู ป วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้ารวมถึง
(Processing steel) ซึ่ งเป็ นสิ น ค้า ที่ มี ค วามผัน ผวนของ
ราคาสู ง โดยขึ้นอยู่กบั ปริ มาณอุปสงค์และอุปทานของ • ท าความเข้า ใจเกี่ ย วกั บ กระบวนการพิ จ ารณามู ล ค่ า
ตลาดโลก ดังนั้นจึ งมี ค วามเสี่ ยงที่ มูลค่ าตามบัญชี ของ
ที่ ค าดว่าจะได้รั บของสิ น ค้าคงเหลื อโดยการสอบถาม
สิ นค้าคงเหลืออาจสู งกว่ามูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับ
ผูบ้ ริ หารที่รับผิดชอบโดยตรง ประเมินการออกแบบและ
การนาไปปฏิบตั ิของการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง
เนื่ องจากสิ นค้าคงเหลื อมี ยอดคงเหลื อที่ มีส าระสาคัญ
และผูบ้ ริ หารต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณามูลค่าสุ ทธิ • ประเมิ นความเหมาะสมของมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับของ
ที่ จะได้รับของสิ นค้าคงเหลื อ ข้าพเจ้าจึ งเห็ นว่าเรื่ องนี้
สิ นค้ า คงเหลื อ โดยสุ่ มทดสอบราคาขายสิ นค้ า หั ก
เป็ นเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
ค่าใช้จ่ายที่จาเป็ นในการขายสาหรับสิ นค้าคงเหลือในแต่
ละกลุ่มประเภทกับเอกสารที่เกี่ยวข้อง
•

เปรี ยบเที ยบราคาทุนกับมู ลค่ าสุ ทธิ ที่จะได้รับของสิ นค้า
คงเหลือ ณ วันสิ้ นปี เพื่อทดสอบว่าสิ นค้าคงเหลือคงเหลือ
แสดงในราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่ราคา
ใดจะต่ ากว่า และพิจารณาความเหมาะสมของค่าเผื่อการ
ปรับลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือ

•

พิ จ ารณาความเพี ย งพอของการเปิ ดเผยข้ อ มู ล ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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เรื่ องอื่น ๆ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตรวจสอบ
โดยผูส้ อบบัญชีอื่น ซึ่งแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่ งรวมอยู่ในรายงานประจาปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้ อบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ซึ่ งคาดว่ารายงานประจาปี จะถูกจัดเตรี ยมให้
ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีน้ ี
ความเห็ น ของข้าพเจ้าต่องบการเงิ น รวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการไม่ ค รอบคลุ ม ถึ งข้อมู ลอื่ น และข้าพเจ้าไม่ ได้ให้
ความเชื่อมัน่ ต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านข้อมูลอื่น
ตามที่ระบุขา้ งต้นเมื่อจัดทาแล้ว และพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสาคัญกับงบการเงิน รวมและงบการเงิน
เฉพาะกิ จการหรื อกับความรู ้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อปรากฏว่าข้อมู ลอื่ นมี การแสดงข้อมูลที่ ขดั ต่ อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจาปี หากข้าพเจ้าสรุ ปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ ข้าพเจ้า
ต้องสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลและขอให้ทาการแก้ไข
ความรั บผิดชอบของผู้บริ หารและผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลต่ องบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่
ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจาเป็ นเพื่อให้
สามารถจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ
ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริ ษทั
และบริ ษทั ในการดาเนิ นงานต่อเนื่อง เปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับการดาเนินงานต่อเนื่ อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์
การบัญชี สาหรับการดาเนิ นงานต่อเนื่ องเว้นแต่ผูบ้ ริ หารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั หรื อหยุดดาเนิ นงาน
หรื อไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
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ผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลมีหน้าที่ในการกากับดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั
ความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่ ไม่ว่าจะเกิ ดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชี ซ่ ึ งรวมความเห็ นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือ
ความเชื่ อมัน่ ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถ
ตรวจพบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญที่ มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิ ดจากการทุจริ ต
หรื อข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อ
ทุกรายการรวมกัน จะมี ผ ลต่อการตัด สิ น ใจทางเศรษฐกิ จของผูใ้ ช้งบการเงิ น จากการใช้งบการเงิ นรวมและงบการเงิ น
เฉพาะกิจการเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
•

ระบุแ ละประเมิ น ความเสี่ ย งจากการแสดงข้อมู ลที่ ข ัด ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระส าคัญ ในงบการเงิ น รวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบ
เพื่อตอบสนองต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชี ที่เพี ยงพอและเหมาะสมเพื่ อเป็ นเกณฑ์ใน
การแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญซึ่ งเป็ นผลมาจาก
การทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด การปลอมแปลง
เอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมู ล การแสดงข้อมูลที่ ไม่ต รงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซง
การควบคุมภายใน

•

ทาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม
กับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิ ผลของการควบคุมภายในของ
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั

•

ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและ
การเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทาขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร
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•

สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนินงานต่อเนื่องของผูบ้ ริ หารและจากหลักฐาน
การสอบบัญชีที่ได้รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุ
ให้เกิ ด ข้อสงสั ยอย่างมี นัยสาคัญ ต่อความสามารถของกลุ่มบริ ษัทและบริ ษัทในการดาเนิ นงานต่อเนื่ องหรื อไม่
ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า
โดยให้ขอ้ สั งเกตถึ งการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการที่ เกี่ ยวข้อง หรื อถ้าการเปิ ดเผย
ข้อมูลดังกล่าวไม่เพี ยงพอ ความเห็ นของข้าพเจ้าจะเปลี่ ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการ
สอบบัญชี ที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ หรื อสถานการณ์ ใน
อนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ต้องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่ อง

•

ประเมิ น การน าเสนอโครงสร้ างและเนื้ อ หาของงบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จการโดยรวม รวมถึ ง
การเปิ ดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการแสดงรายการและเหตุการณ์ ในรู ปแบบที่ ทาให้มี
การนาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่

•

ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรื อกิจกรรม
ทางธุ ร กิ จภายในกลุ่ ม บริ ษัท เพื่ อแสดงความเห็ น ต่องบการเงิ น รวม ข้าพเจ้ารั บ ผิ ด ชอบต่อ การกาหนดแนวทาง
การควบคุมดู แล และการปฏิ บัติงานตรวจสอบกลุ่มบริ ษัท ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพี ยงผู ้เดี ยวต่อความเห็ น
ของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลในเรื่ องต่าง ๆ ที่สาคัญซึ่ งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่ มีนัยสาคัญที่ พบจากการตรวจสอบรวมถึ งข้อบกพร่ องที่ มีนัยสาคัญในระบบการควบคุม
ภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้ ค ารั บ รองแก่ ผูม้ ี ห น้าที่ ในการกากับดู แ ลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิ บัติ ต ามข้อกาหนดจรรยาบรรณที่ เกี่ ย วข้อ งกับ
ความเป็ นอิสระและได้สื่อสารกับผูม้ ี หน้าที่ ในการกากับดู แลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ท้ งั หมดตลอดจนเรื่ องอื่ นซึ่ งข้าพเจ้า
เชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ขา้ พเจ้าใช้เพื่อป้ องกัน
ไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
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จากเรื่ องที่ สื่ อสารกับ ผูม้ ี ห น้าที่ ในการกากับดู แล ข้าพเจ้าได้พิ จารณาเรื่ องต่าง ๆ ที่ มีนัยส าคัญ ที่ สุ ด ในการตรว จสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปั จจุบนั และกาหนดเป็ นเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิ บาย
เรื่ องเหล่านี้ ในรายงานของผูส้ อบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว หรื อ
ในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทา
ดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่ วนได้เสี ยสาธารณะจาก
การสื่ อสารดังกล่าว

(นางสาวสุ จิตรา มะเสนา)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 8645
บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
กรุ งเทพมหานคร
25 กุมภาพันธ์ 2565
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หมำยเหตุ

สำรบั
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บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
หมำยเหตุ

สำรบัญ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ข้อมูลทัว่ ไป
เกณฑ์การจัดทางบการเงิน
นโยบายการบัญชีที่สาคัญ
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สัญญาเช่า
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
ประมาณการหนี้สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
ทุนสารองตามกฎหมาย
ส่ วนงานดาเนิ นงานและการจาแนกรายได้
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
ภาษีเงินได้
กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
เงินปั นผล
เครื่ องมือทางการเงิน
การบริ หารจัดการทุน
ภาระผูกพันกับบุคคลหรื อกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
การจัดประเภทรายการใหม่
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บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565
1

ข้ อมูลทั่วไป
บริ ษทั เอเซีย เมทัล จากัด (มหาชน) “บริ ษทั ” เป็ นนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทย และจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยเมื่อเดือนสิ งหาคม 2547 โดยมีที่อยูจ่ ดทะเบียนของสานักงานใหญ่และสาขาดังนี้
สานักงานใหญ่
สานักงานสาขา

: เลขที่ 55, 55/1 หมู่ 2 ซอยวัดหนามแดง ถนนศรี นคริ นทร์ ตาบลบางแก้ว อาเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ 10540 ประเทศไทย
: เลขที่ 90/1 หมู่ 10 ถนน 331 ตาบลสระสี่ เหลี่ยม อาเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140
ประเทศไทย

ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ในระหว่างปี ได้แก่ นายชูศกั ดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์ และคุณ หญิ งปั ทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ซึ่ งถือหุ ้นของ
บริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในอัตราร้อยละ 15.98 และร้อยละ 14.88 ตามลาดับ
บริ ษทั และกลุ่มบริ ษทั ดาเนิ นธุ รกิจหลักเกี่ยวกับผลิต จาหน่ ายและรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์เหล็กแปรรู ป โดยรายละเอียด
ของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุขอ้ 8 และ 9
2

เกณฑ์ กำรจัดทำงบกำรเงิน
งบการเงิ น นี้ จัด ทาขึ้ นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น รวมถึ งแนวปฏิ บัติทางการบัญ ชี ที่ ประกาศใช้โ ดย
สภาวิชาชีพบัญชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง งบการเงินนี้
นาเสนอเป็ นเงินบาทซึ่งเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานของบริ ษทั
ในการจัดทางบการเงินให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ ริ หารใช้วิจารณญาณ การประมาณการและ
ข้อสมมติ หลายประการ ซึ่ งมี ผลกระทบต่อการปฏิบตั ิ ตามนโยบายการบัญชี ของกลุ่มบริ ษทั ทั้งนี้ ผลที่ เกิดขึ้นจริ งอาจ
แตกต่างจากที่ประมาณการไว้ ประมาณการและข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่ อง
การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็ นต้นไป
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3

นโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ
นโยบายการบัญชีที่นาเสนอดังต่อไปนี้ได้ถือปฏิบตั ิโดยสม่าเสมอสาหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน

(ก) เกณฑ์ ในการจัดทางบการเงินรวม
งบการเงิ นรวมประกอบด้วย งบการเงิ นของบริ ษัทและบริ ษัทย่ อย (รวมกันเรี ยกว่ า “กลุ่ มบริ ษัท”) และส่ วนได้เสี ยของ
กลุ่มบริ ษทั ในบริ ษทั ร่ วม
บริ ษัทย่ อย
บริ ษทั ย่อยเป็ นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริ ษทั การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มบริ ษทั เปิ ดรับหรื อมีสิทธิ
ในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับกิจการนั้นและมีความสามารถในการใช้อานาจเหนื อกิจการนั้นทาให้
เกิ ด ผลกระทบต่ อจ านวนเงิ นผลตอบแทนของกลุ่ มบริ ษัท งบการเงิ นของบริ ษัทย่ อยได้รวมอยู่ ในงบการเงิ นรวม
นับแต่วนั ที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้ นสุ ดลง
ส่ วนได้ เสียที่ไม่ มีอานาจควบคุม
ณ วันที่ ซ้ื อธุ รกิจ กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่าส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมตามอัตราส่ วนได้เสี ยในสิ นทรัพย์สุทธิ ที่ได้มา
จากผูถ้ ูกซื้ อ เมื่ อมี การเปลี่ ยนแปลงส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อยของกลุ่มบริ ษทั ที่ ไม่ทาให้กลุ่มบริ ษัทสู ญเสี ยอานาจการ
ควบคุม ผลต่ างระหว่างส่ วนได้เสี ยที่ ไม่ มีอานาจควบคุ มที่ มีการปรั บปรุ งแล้วและมูลค่ ายุติธรรมของผลตอบแทนที่
จ่ายหรื อรั บจากการได้มาหรื อจาหน่ ายไปซึ่ งส่ วนได้เสี ยที่ ไม่มีอานาจควบคุมโดยอานาจควบคุมไม่ เปลี่ ยนแปลงรับรู ้
เป็ นส่ วนเกิน/ส่ วนต่ากว่าทุนอื่นในส่ วนของเจ้าของ
การสูญเสียอานาจควบคุม
เมื่ อกลุ่ มบริ ษัทสู ญ เสี ยการควบคุ มในบริ ษัทย่ อย กลุ่ มบริ ษ ัทตัดรายการสิ นทรั พ ย์และหนี้ สิ น ส่ วนได้เสี ยที่ ไม่ มี
อานาจควบคุ มและส่ วนประกอบอื่ นในส่ วนของเจ้าของที่ เกี่ ยวข้องกับบริ ษ ัทย่อยนั้น ผลกาไรหรื อขาดทุ นที่ เกิ ดขึ้ น
จากการสู ญเสี ยการควบคุ มในบริ ษัทย่อยรั บรู ้ ในกาไรหรื อขาดทุน ส่ วนได้เสี ยในบริ ษัทย่อยเดิ มที่ ยงั คงเหลื ออยู่ให้
วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่สูญเสี ยการควบคุม
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ส่ วนได้ เสียในเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีส่วนได้ เสีย
บริ ษ ัทร่ วมเป็ นกิ จการที่ กลุ่มบริ ษัทมี อิทธิ พลอย่างมี นัยสาคัญโดยมี อานาจเข้าไปมี ส่ วนร่ วมในการตัดสิ นใจเกี่ ยวกับ
นโยบายทางการเงินและการดาเนิ นงานแต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมหรื อควบคุมร่ วมในนโยบายดังกล่าว
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมในงบการเงินรวมด้วยวิธีส่วนได้เสี ย โดยรับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกด้วยราคาทุนซึ่ ง
รวมถึงต้นทุนการทารายการ ภายหลังการรับรู ้รายการเริ่ มแรก เงินปั นผลรับ ส่ วนแบ่งกาไรหรื อขาดทุนและกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่นของเงินลงทุนที่บนั ทึกตามวิธีส่วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั จะถูกบันทึ กในงบการเงินรวมจนถึงวันที่ ความมี
อิทธิพลอย่างมีนยั สาคัญหรื อการควบคุมสิ้ นสุ ดลง
การตัดรายการในงบการเงินรวม
ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหว่างกิจการในกลุ่มบริ ษทั รวมถึงรายได้หรื อค่าใช้จ่ายที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง ซึ่ งเป็ นผลมา
จากรายการระหว่างกิ จการในกลุ่ มบริ ษัทถู กตัดรายการในการจัดท างบการเงิ นรวม ก าไรที่ ยงั ไม่ เกิ ดขึ้ นจริ งซึ่ งเป็ น
ผลมาจากรายการกับบริ ษัทร่ วมถู กตัดรายการกับเงิ นลงทุ นเท่ าที่ กลุ่ มบริ ษ ัทมี ส่ วนได้เสี ยในกิ จการที่ ถูกลงทุ นนั้ น
ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งถูกตัดรายการในลักษณะเดียวกับกาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง แต่เท่าที่เมื่อไม่มีหลักฐานการด้อยค่า
เกิดขึ้น
การรวมธุรกิจ
กลุ่มบริ ษ ัทบันทึ กบัญชี สาหรั บการรวมธุ รกิ จตามวิธีซ้ื อ เมื่ อกลุ่มบริ ษทั ประเมิ นว่ากลุ่มของกิ จกรรมและสิ นทรัพย์ที่
ซื้ อมานั้นประกอบด้วยปั จจัยนาเข้าและกระบวนการที่ ส าคัญเป็ นอย่างน้อยซึ่ งสามารถทาให้เกิ ดผลผลิ ตได้ โดยวันที่
ซื้อกิจการคือวันที่อานาจในการควบคุมนั้นได้ถูกโอนมาให้กลุ่มบริ ษทั ยกเว้นกรณี การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซื้ อธุรกิจรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น
ค่าความนิ ยมถู กวัดมู ลค่ า ณ วันที่ ซ้ื อ โดยวัดจากมู ลค่ ายุติธรรมของสิ่ งตอบแทนที่ โอนให้ซ่ ึ งรวมถึ งการรั บรู ้ จานวน
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมในผูถ้ ูกซื้อ หักด้วยมูลค่ามูลค่ายุติธรรมสุ ทธิของสิ นทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้ สินที่
รับมา กาไรจากการซื้อในราคาต่ากว่ามูลค่ายุติธรรมรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนทันที
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สิ่ งตอบแทนที่ โอนให้รวมถึ งสิ นทรั พย์ที่โอนไป หนี้ สินที่ กลุ่มบริ ษทั ก่ อขึ้นเพื่อจ่ายชาระให้แก่ เจ้าของเดิ ม หนี้ สินที่
อาจเกิดขึ้น และส่ วนได้เสี ยในส่ วนของเจ้าของที่ออกโดยกลุ่มบริ ษทั
หนี้ สิ นที่ อาจเกิ ดขึ้ นของบริ ษ ัทที่ ถูกซื้ อที่ รั บมาจากการรวมธุ รกิ จ รั บรู ้ เป็ นหนี้ สิ นหากมี ภาระผู กพันในปั จจุ บันซึ่ ง
เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ
หากการบั น ทึ กบั ญ ชี เมื่ อ เริ่ มแรกส าหรั บการรวมธุ รกิ จไม่ เสร็ จสมบู รณ์ ภ ายในวันสิ้ น รอบระยะเวลารายงานที่
การรวมธุ รกิ จเกิ ดขึ้ น กลุ่ มบริ ษัททาการประมาณการมูลค่ าของรายการซึ่ งข้อมู ลทางบัญชี ยงั ไม่ สมบูรณ์ เพื่ อรายงาน
มู ลค่ าประมาณการดังกล่ าวจะถู กปรั บปรุ ง หรื อรั บรู ้ สิ นทรั พย์ หรื อหนี้ สิ นเพิ่ มเติ มในระหว่างช่ วงระยะเวลาในการ
วัดมู ลค่ า เพื่ อสะท้อนผลของข้อมู ลเพิ่ มเติ มที่ ได้รั บเกี่ ยวกับข้อเท็ จจริ งและสถานการณ์ แวดล้อมที่ มีอยู่ ณ วันที่ ซ้ื อ
ซึ่งข้อมูลดังกล่าวมีผลต่อการวัดมูลค่าของจานวนต่าง ๆ ที่เคยรับรู ้ไว้ ณ วันที่ซ้ือ
ในการรวมธุ ร กิ จที่ ด าเนิ นการส าเร็ จจากการทยอยซื้ อ กลุ่ ม บริ ษั ท ต้ อ งวัด มู ล ค่ าส่ วนได้ เสี ยของเงิ น ลงทุ น ที่
กลุ่มบริ ษทั ถืออยู่ในผูถ้ ูกซื้ อก่อนการรวมธุรกิจใหม่ดว้ ยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ื อและรับรู ้ผลกาไรหรื อขาดทุนที่เกิดขึ้น
ในก าไรหรื อขาดทุ น มู ลค่ าของส่ วนได้เสี ยในผู ้ถู กซื้ อก่ อนการรวมธุ รกิ จที่ เคยรั บรู ้ ในก าไรขาดทุ นเบ็ ดเสร็ จอื่ น
จะถูกจัดประเภทใหม่เป็ นกาไรหรื อขาดทุนด้วยเกณฑ์เดียวกันเสมือนว่าได้ขายเงินลงทุนดังกล่าวออกไป
การรวมธุ รกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันบันทึกบัญชี โดยใช้วิธีเสมือนว่าเป็ นวิธีการรวมส่ วนได้เสี ย โดยรับรู ้สินทรัพย์
และหนี้ สินของธุ รกิ จที่ ถูกซื้ อด้วยมูลค่าตามบัญชี ของธุ รกิ จดังกล่าวตามงบการเงินรวมของบริ ษทั ใหญ่ในลาดับสู งสุ ด
ณ วันที่เกิดรายการ ส่ วนต่างระหว่างมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ของธุรกิจที่ถูกนามารวมดังกล่าวกับค่าตอบแทนที่จ่ายรับรู ้เป็ น
ส่ วนเกินหรื อส่ วนขาดจากการรวมธุ รกิจภายใต้การควบคุมเดี ยวกันในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น รายการส่ วนเกินหรื อส่ วนขาด
จะถู กตัดจาหน่ ายเมื่ อมี การขายเงินลงทุ นในธุ รกิ จที่ ซ้ื อดังกล่าวไป ผลการด าเนิ นงานของธุ รกิ จที่ ถูกซื้ อจะรวมอยู่ใน
งบการเงินรวมของผูซ้ ้ื อนับตั้งแต่วนั ที่ ตน้ งวดของงบการเงินเปรี ยบเทียบหรื อวันที่ ธุรกิจเหล่านั้นอยู่ภายใต้การควบคุม
เดียวกันแล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า จนถึงวันที่การควบคุมสิ้ นสุ ด
(ข) เงินลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
เงิ นลงทุ นในบริ ษัท ย่ อยและบริ ษั ท ร่ วมในงบการเงิ น เฉพาะกิ จการวัด มู ลค่ าด้ วยราคาทุ น หั กค่ าเผื่ อการด้ อยค่ า
เงินปั นผลรั บบันทึ กในกาไรหรื อขาดทุนในวันที่ กลุ่มบริ ษัทมี สิ ทธิ ได้รับเงินปั นผล กรณี ที่บริ ษทั จาหน่ ายเงิ นลงทุน
บางส่ วน ต้ น ทุ น เงิ น ลงทุ น ค านวณโดยวิ ธี ถั วเฉลี่ ยถ่ วงน้ าหนั ก ก าไรขาดทุ น จากการขายเงิ น ลงทุ น บั น ทึ กใน
กาไรหรื อขาดทุน
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(ค) เงินตราต่ างประเทศ
รายการบัญชี ที่ เป็ นเงิ นตราต่ างประเทศแปลงค่ าเป็ นสกุ ลเงิ นที่ ใช้ในการด าเนิ นงานของแต่ละบริ ษัทในกลุ่ มบริ ษ ัท
โดยใช้อัตราแลกเปลี่ ยน ณ วันที่ เกิ ดรายการ ส าหรั บสิ นทรั พย์และหนี้ สิ นที่ เป็ นตัวเงิ นและเป็ นเงิ นตราต่ างประเทศ
แปลงค่าโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่รายงาน
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าให้รับรู ้เป็ นกาไรหรื อขาดทุนในงวดบัญชีน้ นั
(ง)

เครื่องมือทางการเงิน
(ง.1) การจัดประเภทและการวัดมูลค่ า
สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน (นอกเหนือจากลูกหนี้ การค้า (ดูหมายเหตุขอ้ 3 (ฉ)) รับรู ้รายการ
เมื่อเริ่ มแรกเมื่อกลุ่มบริ ษทั เป็ นคู่สัญญาตามข้อกาหนดของเครื่ องมือทางการเงินนั้น และวัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมโดยรวมต้นทุนการทารายการที่ เกี่ ยวข้องโดยตรงกับการได้มา เว้นแต่สิ นทรั พย์ทางการเงิ น และ
หนี้ สินทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน จะวัดมูลค่าเมื่อเริ่ มแรกและภายหลัง
ด้วยมูลค่ายุติธรรมและต้นทุนการทารายการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มานั้นบันทึกในกาไรหรื อขาดทุน
ณ วันที่รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรก สิ นทรัพย์ทางการเงินจะถูกจัดประเภทรายการตามการวัดมูลค่า ได้แก่ การวัด
มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น หรื อมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อ
ขาดทุน สิ นทรัพย์ทางการเงินจะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่ภายหลังการรับรู ้รายการเมื่ อเริ่ มแรกเว้นแต่
กลุ่มบริ ษทั มี การเปลี่ ยนแปลงโมเดลธุ รกิ จในการบริ หารสิ นทรัพ ย์ทางการเงิน ในกรณี ดังกล่าวสิ นทรัพ ย์
ทางการเงิ น ที่ ได้รั บผลกระทบทั้งหมดจะถู กจัด ประเภทรายการใหม่ โ ดยทัน ที เป็ นต้น ไปนับ จากวัน ที่ มี
การเปลี่ยนแปลงการจัดประเภท
ณ วันที่รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรก หนี้ สินทางการเงินจัดประเภทด้วยราคาทุนตัดจาหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
ดอกเบี้ ยจ่าย กาไรและขาดทุ นจากอัตราแลกเปลี่ ยน และกาไรหรื อขาดทุนที่ เกิ ด จากการตัด รายการออก
จากบัญชีรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน
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สิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่ายถูกวัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจาหน่ายตาม
วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ ง ราคาทุนตัดจาหน่ายลดลงด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น รายได้ดอกเบี้ย
กาไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น กาไรหรื อขาดทุนที่เกิดจาก
การตัดรายการออกจากบัญชีรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน
เงินลงทุนในตราสารทุนที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นถูกวัดมูลค่าในภายหลัง
ด้วยมูลค่ายุติธรรม เงินปั นผลรับรับรู ้เป็ นรายได้ในกาไรหรื อขาดทุนในวันที่กลุ่มบริ ษทั มีสิทธิ ได้รับเงินปั นผล
เว้นแต่เงินปั นผลดังกล่าวเป็ นการคืนทุนของเงินลงทุน กาไรและขาดทุนสุ ทธิ อื่นรับรู ้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
อื่นและจะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่ไปยังกาไรหรื อขาดทุน
(ง.2) การตัดรายการออกจากบัญชีและการหั กกลบ
กลุ่มบริ ษทั ตัดรายการสิ นทรัพย์ทางการเงินออกจากบัญชี เมื่อสิ ทธิ ตามสัญญาที่จะได้รับกระแสเงินสดจาก
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมดอายุหรื อมีการโอนสิ ทธิ ในการรับกระแสเงินสดตามสัญญาในธุ รกรรมซึ่ งความเสี่ ยง
และผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเกื อบทั้งหมดของสิ นทรั พ ย์ทางการเงิ นได้ถูกโอนหรื อในกรณี ที่
กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้ท้ งั โอนหรื อคงไว้ซ่ ึ งความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเกื อบทั้งหมดและ
ไม่ได้คงไว้ซ่ ึงการควบคุมในสิ นทรัพย์ทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั ตัดรายการหนี้ สินทางการเงิ นออกจากบัญชี เมื่ อภาระผูกพันตามสัญญาสิ้ นสุ ดลง ยกเลิ ก หรื อ
หมดอายุ กลุ่มบริ ษทั ตัดรายการหนี้ สินทางการเงินออกจากบัญชีหากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและกระแสเงินสด
จากการเปลี่ ย นแปลงหนี้ สิ น มี ความแตกต่ างอย่างมี นัยส าคัญ โดยรั บรู ้ หนี้ สิ นทางการเงิ น ใหม่ ด้วยมู ลค่ า
ยุติธรรมที่สะท้อนเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงแล้ว
ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีที่ตดั รายการและสิ่ งตอบแทนที่ได้รับหรื อต้องจ่าย รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน
สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงินจะหักกลบกันเพื่อรายงานในงบแสดงฐานะการเงินด้วยจานวน
สุ ทธิ ก็ต่อเมื่อกลุ่มบริ ษทั มีสิทธิ บงั คับใช้ตามกฎหมายในการหักกลบจานวนเงินที่รับรู ้และกลุ่ม บริ ษทั ตั้งใจที่
จะชาระด้วยจานวนเงินสุ ทธิ หรื อตั้งใจที่จะรับสิ นทรัพย์และชาระหนี้สินพร้อมกัน
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(ง.3) อนุพันธ์
อนุพนั ธ์รับรู ้ดว้ ยมูลค่ายุติธรรม และวัดมูลค่ายุติธรรมทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน ผลกาไรหรื อขาดทุน
จากการวัดมูลค่ายุติธรรมใหม่จะรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนทันที
(ง.4) การด้ อยค่ าของสิ นทรั พย์ ทางการเงินนอกเหนือจากลูกหนีก้ ารค้ า
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่ คาดว่าจะเกิดขึ้นสาหรับสิ นทรัพย์ทางการเงินที่ วดั มูลค่าด้วย
ราคาทุนตัดจาหน่าย ลูกหนี้ สัญญาเช่าและวงเงินให้สินเชื่อที่อนุมตั ิ ซึ่ งไม่ได้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
กาไรหรื อขาดทุน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอีก 12
เดือนข้างหน้า ยกเว้นสิ นทรัพย์ทางการเงินที่ มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญของความเสี่ ยงด้านเครดิตนับแต่
การรับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกหรื อเป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต ซึ่ งกรณี ดงั กล่าวจะวัดค่า
เผื่อผลขาดทุนด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของสัญญา
ผลขาดทุ นด้านเครดิ ตที่ ค าดว่าจะเกิ ด ขึ้นเป็ นการประมาณผลขาดทุ นด้านเครดิ ตด้วยความน่ าจะเป็ นถ่ว ง
น้ าหนักโดยพิจารณาถึงการคาดการณ์ในอนาคตประกอบกับประสบการณ์ ในอดีต ซึ่ งคานวณโดยใช้มูลค่า
ปัจจุบนั ของจานวนเงินที่คาดว่าจะไม่ได้รับคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ งของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
กลุ่มบริ ษ ัทจะรั บรู ้ ผลขาดทุนด้านเครดิ ตที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้นสาหรับสิ นทรัพ ย์ทางการเงินมี ความเสี่ ยงด้าน
เครดิตต่าด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอีก 12 เดือนข้างหน้า
กลุ่มบริ ษทั พิจารณาว่าความเสี่ ยงด้านเครดิตของสิ นทรัพย์ทางการเงินเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญหากเกินกาหนด
ช าระมากกว่ า 365 วัน มี ก ารเปลี่ ย นแปลงของอัน ดั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ที่ ล ดระดั บ ลงอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ
มีการดาเนิ นงานที่ถดถอยอย่างมีนยั สาคัญของลูกหนี้ หรื อมีการเปลี่ยนแปลงหรื อคาดการณ์การเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี ตลาด สภาวการณ์ ท างเศรษฐกิ จ หรื อ กฎหมายที่ ส่ งผลในทางลบอย่ า งมี นั ย ส าคัญ ต่ อ
ความสามารถของลูกหนี้ในการจ่ายชาระภาระผูกพันให้กบั กลุ่มบริ ษทั
กลุ่มบริ ษทั พิจารณาว่าสิ นทรัพย์ทางการเงินจะเกิดการผิดสัญญาเมื่อ
- ผูก้ ไู้ ม่สามารถจ่ายชาระภาระผูกพันด้านเครดิตให้แก่กลุ่มบริ ษทั ได้เต็มจานวน อีกทั้งกลุ่มบริ ษทั ไม่มีสิทธิ
ในการไล่เบี้ย เช่น การยึดหลักประกัน (หากมีการวางหลักประกัน) หรื อ
- สิ นทรัพย์ทางการเงินค้างชาระเกินกว่า 365 วัน
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(ง.5) การตัดจาหน่ าย
มูลค่าตามบัญชีข้นั ต้นของสิ นทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจาหน่ายเมื่อกลุ่มบริ ษทั ไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่าง
สมเหตุสมผลว่าจะได้รับคืนเงิน หากมีการรับเงินคืนในภายหลังจากสิ นทรัพย์ที่มีการตัดจาหน่ายแล้ว จะรับรู ้
เป็ นการกลับรายการการด้อยค่าในกาไรหรื อขาดทุนในงวดที่ได้รับคืน
(ง.6) ดอกเบีย้
ดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่ายรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนด้วยวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ ง ในการคานวณดอกเบี้ยรับและ
ดอกเบี้ยจ่าย อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ งจะนามาใช้กบั มูลค่าตามบัญชีข้นั ต้นของสิ นทรัพย์ (เมื่อสิ นทรัพย์ไม่มีการ
ด้อยค่าด้านเครดิต) หรื อราคาทุนตัดจาหน่ายของหนี้สิน
(จ) เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสดและยอดเงินฝากสถาบันการเงินและเงินลงทุนระยะสั้นที่ มี
สภาพคล่องสู งซึ่งมีระยะเวลาครบกาหนดไม่เกินสามเดือนนับแต่วนั ที่ได้มาเป็ นรายการเทียบเท่าเงินสด
(ฉ) ลูกหนี้การค้ าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้ การค้ารับรู ้เมื่อกลุ่มบริ ษทั มีสิทธิ ที่ปราศจากเงื่อนไขในการได้รับสิ่ งตอบแทนตามสัญญา ลูกหนี้ การค้าวัดมูลค่า
ด้วยราคาของรายการหักค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น หนี้สูญจะถูกตัดจาหน่ายเมื่อเกิดขึ้น
กลุ่มบริ ษ ัทประมาณผลขาดทุ นด้านเครดิ ตที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้นตลอดอายุของสั ญญา ซึ่ งประมาณการโดยใช้ตารางการ
ตั้งส ารองเพื่ อหาอัตราผลขาดทุ นด้านเครดิ ตที่ คาดว่ าจะเกิ ดขึ้ น ซึ่ งวิ ธีดังกล่ าวมี การจัดกลุ่ มลู กหนี้ ตามความเสี่ ยง
ด้านเครดิ ตที่ มี ลักษณะร่ วมกันและตามระยะเวลาที่ เกิ นก าหนดช าระ โดยน าข้อมู ลผลขาดทุ นที่ เกิ ด ขึ้ นในอดี ต
การปรับปรุ งปั จจัยที่ มีความเฉพาะเจาะจงกับลูกหนี้ น้ นั ๆ ตลอดจนการประเมิ นข้อมูลสภาวการณ์ เศรษฐกิจในปั จจุบนั
และข้อมูลคาดการณ์สภาวการณ์เศรษฐกิจทัว่ ไปในอนาคต ณ วันที่รายงาน
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(ช) สินค้ าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ากว่า ต้นทุนของสิ นค้าคานวณโดยใช้
วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสิ นค้าคงเหลือ สาหรับสิ นค้าสาเร็ จรู ป
และสิ นค้าระหว่างผลิตที่ผลิตเอง ต้นทุนสิ นค้ารวมการปั นส่ วนของค่าโสหุ ้ยการผลิตอย่างเหมาะสมโดยคานึ งถึงระดับ
กาลังการผลิตตามปกติ ทั้งนี้ มูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับเป็ นการประมาณราคาที่ จะขายได้จากการดาเนิ นธุ รกิ จปกติหักด้วย
ประมาณการต้นทุนในการผลิตสิ นค้าให้เสร็ จและค่าใช้จ่ายที่จาเป็ นโดยประมาณในการขาย
(ซ) อสังหาริมทรัพย์ เพือ่ การลงทุน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ต้นทุนรวม
ค่าใช้จ่ายทางตรงเพื่อให้ได้มาซึ่งอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน รวมถึงต้นทุนการก่อสร้างที่กิจการก่อสร้างเอง
ค่าเสื่ อมราคาคานวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของอาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคารจานวน
20 ปี และรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน ทั้งนี้ บริ ษทั ไม่คิดค่าเสื่ อมราคาสาหรับที่ดิน
ผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับจากการจาหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนรับรู ้
ในกาไรหรื อขาดทุน
(ฌ) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์วดั มูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ยกเว้นที่ดินที่วดั
มูลค่าด้วยราคาที่ตีใหม่ ราคาที่ตีใหม่หมายถึงมูลค่ายุติธรรมซึ่งกาหนดจากเกณฑ์การใช้งานของสิ นทรัพย์ที่มีอยูจ่ ริ ง
ณ วันที่มีการตีราคาใหม่หักด้วยค่าเสื่ อมราคาสะสมที่คานวณจากมูลค่ายุติธรรมในภายหลังจากนั้นและค่าเผื่อการ
ด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ราคาทุนรวมถึ งต้นทุนทางตรงที่ เกี่ ยวข้องกับการได้มาของสิ นทรั พย์ ต้นทุ นของการก่อสร้างสิ นทรั พย์ที่กิจการ
ก่อสร้างเอง และต้นทุนในการรื้ อถอน การขนย้าย การบูรณะสถานที่ต้ งั ของสิ นทรัพย์ สาหรับเครื่ องมือที่ควบคุม
โดยลิ ขสิ ท ธิ์ ซอฟต์แวร์ ซ่ ึ งไม่สามารถทางานได้โดยปราศจากลิ ขสิ ทธิ์ ซอฟต์แวร์ น้ ันให้ถือว่าลิ ขสิ ทธิ์ ซอฟต์แวร์
ดังกล่าวเป็ นส่ วนหนึ่งของอุปกรณ์
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ผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับจากการจาหน่ ายกับมูลค่าตามบัญชี ของที่ ดิน อาคาร และอุปกรณ์ รั บรู ้
ในกาไรหรื อขาดทุน เมื่อมีการขายสิ นทรัพย์ที่ตีราคาใหม่ จานวนเงินที่บนั ทึกอยูใ่ นสารองการตีราคาสิ นทรัพย์จะถูก
โอนไปยังกาไรสะสม
สิ นทรั พย์ ที่ตีราคาใหม่
การตีราคาสิ นทรัพย์ใหม่ดาเนิ นการโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญในการประเมินราคาที่มีความเป็ นอิสระอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้
มัน่ ใจว่าราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์ที่ได้รับการประเมินไม่แตกต่างอย่างเป็ นสาระสาคัญจากมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่
รายงาน ซึ่งมูลค่าของสิ นทรัพย์ส่วนที่ตีเพิ่มขึ้นจะบันทึกไปยังกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นและแสดงเป็ น “สารองการตี
ราคาสิ นทรัพย์” ในองค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น ยกเว้นกรณี ที่เคยประเมินมูลค่าของสิ นทรัพย์ลดลงและ
รับรู ้ขาดทุนในกาไรหรื อขาดทุนของสิ นทรัพย์ชิ้นเดียวกันนั้นแล้ว ส่ วนที่ตีเพิ่มขึ้นดังกล่าวจะรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน
ในกรณี ที่มูลค่าของสิ นทรัพย์ลดลงจากการตีราคาใหม่จะบันทึ กในกาไรหรื อ ขาดทุนสาหรับมูลค่าที่ ลดลงเฉพาะ
จานวนที่ลดลงมากกว่าสารองการตีราคาสิ นทรัพย์ที่เคยบันทึกไว้ครั้งก่อนในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นของสิ นทรัพย์
ชิ้นเดียวกันนั้น ในกรณี ที่มีการจาหน่ายสิ นทรัพย์ที่เคยตีราคาใหม่ สารองการตีราคาของสิ นทรัพย์ที่จาหน่ายจะโอน
โดยตรงไปยังกาไรสะสมและไม่รวมในการคานวณกาไรหรื อขาดทุนจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์
ต้ นทุนที่เกิดขึน้ ในภายหลัง
ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่ วนประกอบรับรู ้เป็ นส่ วนหนึ่ งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เมื่อกลุ่มบริ ษทั จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการ
นั้นได้อย่างน่ าเชื่อถือ ชิ้นส่ วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดจาหน่ ายตามมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นเป็ นประจาใน
การซ่อมบารุ งที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จะรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ค่ าเสื่ อมราคา
ค่าเสื่ อมราคาคานวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของแต่ละส่ วนประกอบของ
สิ นทรัพย์และรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั ไม่คิดค่าเสื่ อมราคาสาหรับที่ดินและสิ นทรัพย์ที่อยู่ระหว่าง
การก่อสร้างและติดตั้ง
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ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์แสดงได้ดงั นี้
ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน
อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่ องใช้สานักงาน
ยานพาหนะ
ระบบสาธารณูปโภค

5 ถึง 20
5 และ 20
5 ถึง 20
5 ถึง 20
5
3 ถึง 20

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

(ญ) ค่ าความนิยม
ค่าความนิ ยมวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนหักขาดทุ นจากการด้อยค่าสะสม โดยค่าความนิ ยมของเงินลงทุนที่บนั ทึกตาม
วิธีส่วนได้เสี ยรวมอยูใ่ นมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน
(ฎ) สินทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าตัดจาหน่ ายสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า รายจ่ายภายหลังการ
รับรู ้รายการจะรั บรู ้ เป็ นสิ นทรั พ ย์เมื่ อก่ อให้เกิ ดประโยชน์ เชิ งเศรษฐกิ จในอนาคต ค่าตัดจาหน่ ายคานวณโดยวิธี
เส้นตรงตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนและรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน
ประมาณการระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์แสดงได้ดงั นี้
ค่าลิขสิ ทธิ์ซอฟต์แวร์

3 ถึง 10 ปี

(ฏ) สัญญาเช่ า
ณ วันเริ่ มต้นของสัญญา กลุ่มบริ ษทั จะประเมินว่าสัญญาเป็ นสัญญาเช่าหรื อประกอบด้วยสัญญาเช่า เมื่อสัญญานั้นให้
สิ ทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุสาหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อแลกเปลี่ยนกับสิ่ งตอบแทน
ในฐานะผู้เช่ า
ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล หรื อวันที่มีการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า กลุ่มบริ ษทั จะปั นส่ วนสิ่ งตอบแทนที่ตอ้ งจ่ายตาม
สั ญ ญาให้ กับ แต่ ล ะส่ วนประกอบของสั ญ ญาเช่ าตามราคาเอกเทศของแต่ ละส่ วนประกอบ ส าหรั บ สั ญ ญาเช่ า
อสังหาริ มทรัพย์ กลุ่มบริ ษทั เลือกที่จะไม่แยกส่ วนประกอบที่ไม่เป็ นการเช่าและรับรู ้สัญญาเช่าและส่ วนประกอบที่
ไม่เป็ นการเช่าเป็ นสัญญาเช่าทั้งหมด
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กลุ่มบริ ษ ัท รับรู ้ สิ นทรั พ ย์สิ ทธิ การใช้และหนี้ สิ นตามสัญ ญาเช่ า ณ วันที่ สั ญญาเช่ าเริ่ มมี ผล ยกเว้นสั ญญาเช่ าซึ่ ง
สิ นทรัพย์มีมูลค่าต่าหรื อสัญญาเช่าระยะสั้นจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้วดั มูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า และปรับปรุ งเมื่อมี
การวัด มู ล ค่ า ใหม่ ข องหนี้ สิ น ตามสั ญ ญาเช่ า ต้น ทุ น ของสิ น ทรั พ ย์สิ ท ธิ ก ารใช้ป ระกอบด้วยจ านวนเงิ น ที่ รั บ รู ้
เมื่อเริ่ มแรกของหนี้ สินตามสัญญาเช่ าปรั บปรุ งด้วยเงินจ่ายล่วงหน้ารวมกับต้นทุนทางตรงเริ่ มแรก ประมาณการ
ต้นทุนในการบูรณะและสุ ทธิจากสิ่ งจูงใจในสัญญาเช่าที่ได้รับ ค่าเสื่ อมราคารับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนด้วยวิธีเส้นตรง
นับจากวันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผลจนถึงวันสิ้ นสุ ดอายุสัญญาเช่า เว้นแต่สัญญาเช่าที่โอนกรรมสิ ทธิ์ ในสิ นทรัพย์ที่เช่า
ให้กบั กลุ่มบริ ษทั เมื่อสิ้ นสุ ดสัญญาเช่า หรื อกลุ่มบริ ษทั จะใช้สิทธิ ในการซื้ อสิ นทรัพย์ ในกรณี น้ ี จะบันทึกค่าเสื่ อมราคา
ตลอดอายุการใช้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ที่เช่า ซึ่งกาหนดตามเกณฑ์เดียวกันกับสิ นทรัพย์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าเมื่อเริ่ มแรกด้วยมูลค่าปัจจุบนั ของค่าเช่าที่ตอ้ งจ่ายทั้งหมดตามสัญญา ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั
ใช้อตั ราดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมส่ วนเพิ่มของกลุ่มบริ ษทั ในการคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั กลุ่มบริ ษทั กาหนดอัตราดอกเบี้ย
เงินกู้ยืมส่ วนเพิ่ มโดยนาอัตราดอกเบี้ ยจากแหล่งข้อมูลทางการเงิ นภายนอกหลายแห่ งและได้ปรั บปรุ งบางส่ วน
เพื่อให้สะท้อนระยะเวลาของสัญญาเช่าและลักษณะของสิ นทรัพย์ที่เช่า
หนี้ สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจาหน่ ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ ง และหนี้ สินตามสัญญาเช่าจะถูก
วัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า เมื่อมีการวัดมูลค่าหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ จะปรับปรุ งกับมูลค่าตาม
บัญชีของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้ หรื อรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน หากมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้ได้ถูกลด
มูลค่าลงจนเป็ นศูนย์แล้ว
ในฐานะผู้ให้ เช่ า
ณ วันเริ่ มต้นของสัญญาเช่าหรื อวันที่มีการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า กลุ่มบริ ษทั จะปั นส่ วนสิ่ งตอบแทนที่จะได้รับตาม
สัญญาให้กบั แต่ละส่ วนประกอบของสัญญาตามเกณฑ์ราคาขายที่เป็ นเอกเทศ
ณ วันเริ่ มต้นของสัญญาเช่า กลุ่มบริ ษทั พิจารณาจัดประเภทสัญญาเช่าที่ได้โอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนทั้งหมด
หรื อเกือบทั้งหมดที่ผูเ้ ป็ นเจ้าของพึงได้รับจากสิ นทรัพย์อา้ งอิงไปให้แก่ผูเ้ ช่าเป็ นสัญญาเช่าเงินทุน สัญญาที่ไม่เข้า
เงื่อนไขดังกล่าวจะจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงาน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ลูกหนี้ สัญญาเช่าเงินทุนด้วยจานวนเงินลงทุนสุ ทธิ ของสัญญาเช่า ซึ่ งประกอบด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของ
ค่าเช่าและมูลค่าคงเหลือที่ไม่ได้รับประกันคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่า รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญา
เช่ าเงินทุนจะถูกปั นส่ วนในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี เพื่ อสะท้อนอัตราผลตอบแทนคงที่ ในแต่ละงวดของกลุ่ ม
บริ ษทั ที่ได้จากเงินลงทุนสุ ทธิคงเหลือตามสัญญาเช่า
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กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ค่าเช่ารับจากสัญญาเช่าดาเนินงานในกาไรหรื อ ขาดทุนด้วยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่าและแสดง
เป็ นส่ วนหนึ่ งของรายได้อื่น ต้นทุนทางตรงเริ่ มแรกที่เกิดขึ้นเพื่อการได้มาซึ่ งสัญญาเช่าดาเนิ นงานจะรวมเป็ นมูลค่า
ตามบัญชีของสิ นทรัพย์ที่ให้เช่าและรับรู ้ตน้ ทุนดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายตลอดอายุสัญญาเช่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกัน กับ
รายได้ค่าเช่า
กลุ่มบริ ษทั ประมาณผลขาดทุนด้านเครดิตที่ คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของสัญญา ซึ่ งประมาณการโดยใช้ตาราง
การตั้งสารองเพื่อหาอัตราผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่ งวิธีดงั กล่าวมีการจัดกลุ่มลูกหนี้ สัญญาเช่าตาม
ความเสี่ ยงด้านเครดิตที่มีลกั ษณะร่ วมกันและตามระยะเวลาที่เกินกาหนดชาระ โดยนาข้อมูลผลขาดทุนที่เกิดขึ้นในอดีต
การปรั บ ปรุ งปั จจัย ที่ มีค วามเฉพาะเจาะจงกับ ลู ก หนี้ นั้ น ๆ ตลอดจนการประเมิ น ข้อ มู ลสภาวการณ์ เศรษฐกิ จ
ในปั จจุ บ ัน และข้อมู ลคาดการณ์ ส ภาวการณ์ เศรษฐกิ จทั่วไปในอนาคต ณ วัน ที่ ร ายงาน กลุ่ มบริ ษัทตัด รายการ
ลูกหนี้สัญญาเช่าตามที่เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 3 (ง)
(ฐ)

การด้ อยค่ าสินทรัพย์ ที่ไม่ ใช่ สินทรัพย์ ทางการเงิน
ยอดสิ นทรัพย์ตามบัญชี ของกลุ่มบริ ษทั ได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว่ามี ขอ้ บ่งชี้ เรื่ องการด้อยค่าหรื อไม่
ในกรณี ที่มีขอ้ บ่งชี้ จะทาการประมาณมูลค่าสิ นทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน สาหรับค่าความนิ ยมจะประมาณมูลค่า
ที่คาดว่าจะได้รับคืนทุกปี ในช่วงเวลาเดียวกัน
ขาดทุ น จากการด้อ ยค่ า รั บ รู ้ ใ นก าไรหรื อ ขาดทุ น เมื่ อ มู ล ค่ า ตามบัญ ชี ข องสิ น ทรั พ ย์ห รื อ มู ล ค่ า ตามบัญ ชี ข อง
หน่ วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดสู งกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน เว้นแต่เมื่ อมีการกลับรายการการประเมินมูลค่าของ
สิ นทรั พ ย์เพิ่ มของสิ นทรั พ ย์ชิ้นเดี ยวกันที่ เคยรั บรู ้ ในส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นและมี การด้อยค่าในเวลาต่ อมา ในกรณี น้ ี
จะรับรู ้ในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่ายุติ ธรรมของสิ นทรัพย์หักต้นทุนใน
การขายแล้วแต่ มูลค่ าใดจะสู งกว่า ในการประเมิ นมู ลค่ าจากการใช้ข องสิ นทรั พ ย์ ประมาณการกระแสเงิ น สด
ที่ จะได้รั บในอนาคตจะคิ ด ลดเป็ นมู ลค่ าปั จจุ บันโดยใช้อัต ราคิ ด ลดก่ อนค านึ งภาษี เงิ นได้เพื่ อให้ส ะท้อนมู ลค่ า
ที่ อ าจประเมิ น ได้ ใ นตลาดปั จ จุ บั น ซึ่ งแปรไปตามเวลาและความเสี่ ย งที่ มี ต่ อ สิ น ทรั พ ย์ ส าหรั บ สิ น ทรั พ ย์
ที่ ไ ม่ ก่ อ ให้ เกิ ด กระแสเงิ น สดรั บ โดยอิ ส ระจากสิ น ทรั พ ย์อื่ น จะพิ จ ารณามู ล ค่ า ที่ ค าดว่ า จะได้รั บ คื น รวมกับ
หน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์น้ นั เกี่ยวข้องด้วย
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ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ที่ เคยรับรู ้ในงวดก่อนจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการ
ที่ใช้ในการคานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ยกเว้นขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิ ยมจะไม่มีการปรับปรุ ง
กลับรายการ ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าที่มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ไม่เกินกว่ ามูลค่าตาม
บัญชีภายหลังหักค่าเสื่ อมราคาหรื อค่าตัดจาหน่าย เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน
(ฑ) ผลประโยชน์ ของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
ภาระผูก พัน ในการสมทบเข้า กองทุ น ส ารองเลี้ ย งชี พ ส าหรั บ พนักงานของกลุ่ ม บริ ษ ัท จะถู ก รั บ รู ้ เป็ นค่ า ใช้จ่า ย
พนักงานในกาไรหรื อขาดทุนในรอบระยะเวลาที่พนักงานได้ทางานให้กบั กิจการ
โครงการผลประโยชน์ ที่กาหนดไว้
ภาระผูกพันสุ ทธิ ของกลุ่มบริ ษทั จากโครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้ถูกคานวณจากการประมาณผลประโยชน์
ในอนาคตที่ เกิดจากการทางานของพนักงานในงวดปั จจุบนั และงวดก่อน ๆ ผลประโยชน์ดงั กล่าวได้มีการคิดลด
กระแสเงินสดเพื่อให้เป็ นมูลค่าปั จจุบนั ซึ่ งจัดทาโดยนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่ได้รับอนุญาตเป็ นประจา โดยวิธีคิดลด
แต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้
ในการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้ สินผลประโยชน์ ที่กาหนดไว้สุ ทธิ กาไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ ประกันภัยจะถูกรับรู ้รายการในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่ นทันที กลุ่มบริ ษทั กาหนดดอกเบี้ ยจ่ายของ
หนี้ สินผลประโยชน์ที่กาหนดไว้สุทธิโดยใช้อตั ราคิดลดที่ใช้วดั มูลค่าภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ณ ต้นปี
โดยคานึ งถึ งการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในหนี้ สินผลประโยชน์ที่กาหนดไว้สุทธิ ซ่ ึ งเป็ นผลมาจากการสมทบเงินและ
การจ่ายชาระผลประโยชน์ ดอกเบี้ยจ่ายสุ ทธิ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลประโยชน์รับรู ้รายการ
ในกาไรหรื อขาดทุน
เมื่ อมี การเปลี่ ยนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรื อการลดขนาดโครงการ การเปลี่ยนแปลงในผลประโยชน์
ที่เกี่ยวข้องกับการบริ การในอดีต หรื อกาไรหรื อขาดทุนจากการลดขนาดโครงการต้องรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนทันที
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้กาไรและขาดทุนจากการจ่ายชาระผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกิดขึ้น
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ภาระผูกพันสุ ทธิ ของกลุ่มบริ ษทั ที่ เป็ นผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเป็ นผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิ ดจาก
การทางานของพนักงานในงวดปั จจุบนั และงวดก่อน ๆ ซึ่ งผลประโยชน์น้ ี ได้คิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็ นมูลค่า
ปัจจุบนั การวัดมูลค่าใหม่จะรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อวันใดวันหนึ่งต่อไปนี้เกิดขึ้นก่อน เมื่อกลุ่มบริ ษทั ไม่สามารถยกเลิก
ข้อเสนอการให้ผ ลประโยชน์ ดังกล่ าวได้อีกต่ อไป หรื อเมื่ อกลุ่ ม บริ ษัท รั บ รู ้ ต้น ทุน ส าหรั บการปรั บ โครงสร้ าง
หากระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกินกว่า 12 เดือนนับจากวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง
จะถูกคิดลดกระแสเงินสด
ผลประโยชน์ ระยะสั้นของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงานทางานให้ หนี้ สินรับรู ้ดว้ ยมูลค่าที่คาดว่าจะจ่าย
ชาระ หากกลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อภาระผูกพันโดยอนุ มานที่จะต้องจ่ายอันเป็ นผลมาจากการที่
พนักงานได้ทางานให้ในอดีตและภาระผูกพันนี้สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล
(ฒ) ประมาณการหนี้สิน
ประมาณการหนี้ สินจะรับรู ้ก็ต่อเมื่อกลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อภาระผูกพันจากการอนุมานที่เกิดขึ้น
ในปั จจุบนั อันเป็ นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตซึ่ งสามารถประมาณจานวนของภาระผูกพันได้อย่างน่ าเชื่อถือ และมี
ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชาระภาระผูกพันดังกล่าว ประมาณ
การหนี้ สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตโดยใช้อตั ราคิดลดในตลาดปั จจุบนั ก่อนคานึ งถึง
ภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนจานวนที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบนั ซึ่ งแปรไปตามเวลาและความเสี่ ยงที่มีต่อหนี้ สิน
ประมาณการหนี้สินส่ วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผา่ นไปรับรู ้เป็ นต้นทุนทางการเงิน
(ณ) การวัดมูลค่ ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมคือราคาที่ จะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์หรื อจ่ายชาระเพื่อโอนหนี้ สินในรายการที่เกิดขึ้นในสภาพ
ปกติระหว่างผูร้ ่ วมตลาด ณ วันที่วดั มูลค่าในตลาดหลัก หรื อตลาดที่ให้ประโยชน์สูงสุ ด (หากไม่มีตลาดหลัก) ที่กลุ่ม
บริ ษทั สามารถเข้าถึ งได้ในวันดังกล่าว มูลค่ายุติธรรมของหนี้ สินสะท้อนผลกระทบของความเสี่ ยงที่ ไม่สามารถ
ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดของภาระผูกพัน
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การวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรั พย์หรื อหนี้ สิน กลุ่มบริ ษทั ใช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกตได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้
มูลค่ายุติธรรมเหล่านี้ถูกจัดประเภทในแต่ละลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่า ดังนี้
- ข้อมูลระดับ 1 เป็ นราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่างเดียวกัน
- ข้อมูลระดับ 2 เป็ นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้โดยตรงหรื อโดยอ้อมสาหรับสิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สินนั้น
นอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1
- ข้อมูลระดับ 3 ข้อมูลที่ใช้เป็ นข้อมูลไม่สามารถสังเกตได้สาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินนั้น
หากสิ นทรั พ ย์หรื อหนี้ สิ นที่ วดั มู ลค่ าด้วยมู ลค่ ายุติ ธรรมมี ราคาเสนอซื้ อและราคาเสนอขายกลุ่มบริ ษทั วัด มู ลค่ า
สิ นทรัพย์และสถานะการเป็ นสิ นทรัพย์ดว้ ยราคาเสนอซื้ อ และวัดมูลค่าหนี้ สินและสถานะการเป็ นหนี้ สินด้วยราคา
เสนอขาย
หลักฐานที่ ดี ที่สุ ดสาหรั บมู ลค่ ายุติ ธรรมของเครื่ องมื อทางการเงิ น ณ วันที่ รับรู ้ รายการเมื่ อเริ่ มแรกคือราคาของ
การทารายการ เช่น มูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนที่ให้หรื อได้รับ หากกลุ่มบริ ษทั พิจารณาว่ามูลค่ายุติธรรมของ
เครื่ องมือทางการเงิน ณ วันที่รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกแตกต่างจากราคาของการทารายการ ทาให้เครื่ องมือทางการ
เงินวัดมูลค่าเมื่อเริ่ มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมปรับด้วยผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรก
และราคาของการทารายการและรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนทันที เว้นแต่มูลค่ายุติธรรมที่ได้มาถูกจัดลาดับชั้นการวัด
มูลค่ายุติธรรมอยูใ่ นระดับ 3 ผลต่างดังกล่าวจะรับรู ้เป็ นรายการรอตัดบัญชีซ่ ึ งจะรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนด้วยเกณฑ์
ที่เหมาะสมตลอดอายุของเครื่ องมือทางการเงินหรื อจนกว่ามูลค่ายุติธรรมมีการโอนเปลี่ยนลาดับชั้นหรื อเมื่อรายการ
ดังกล่าวสิ้ นสุ ดลง
(ด) รายได้ จากสัญญาที่ทากับลูกค้ า
การรั บรู้ รายได้
รายได้รั บรู ้เมื่ อลูกค้ามี อานาจควบคุมในสิ นค้าหรื อบริ การด้วยจานวนเงินที่ สะท้อนถึ งสิ่ งตอบแทนที่ กลุ่มบริ ษ ัท
คาดว่าจะมีสิทธิ ได้รับซึ่งไม่รวมจานวนเงินที่เก็บแทนบุคคลที่สาม รายได้ที่รับรู ้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและแสดงสุ ทธิ
จากส่ วนลดการค้าและส่ วนลดตามปริ มาณ
รายได้จากการขายสิ นค้ารับรู ้ ณ วันที่มีการส่ งมอบสิ นค้าให้กบั ลูกค้า
รายได้จากการให้บริ การรับรู ้เมื่อได้ให้บริ การ ต้นทุนที่เกี่ยวข้องรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
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(ต) รายได้ อื่น
รายได้อื่นจากการดาเนินงานบันทึกในกาไรหรื อขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง
(ถ) ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับปี ประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีซ่ ึ งรับรู ้ในกาไร
หรื อขาดทุนเว้นแต่รายการที่เกี่ยวข้องในการรวมธุ รกิจ หรื อรายการที่ รับรู ้โดยตรงในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นหรื อกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ภาษี เงิ นได้ของงวดปั จจุ บันบันทึ กโดยคานวณจากกาไรหรื อขาดทุนประจาปี ที่ ต้องเสี ยภาษี โดยใช้อัตราภาษี ที่
ประกาศใช้หรื อที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุ งทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปี ก่อน ๆ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบนั ทึกโดยคานวณจากผลแตกต่างชัว่ คราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์
และหนี้ สิ นและจานวนที่ ใช้เพื่ อ ความมุ่ งหมายทางภาษี ภาษี เงิ นได้รอการตัด บัญ ชี จะไม่ ถูกรั บ รู ้ เมื่ อเกิ ด จากผล
แตกต่างชัว่ คราวสาหรับการรับรู ้ค่าความนิ ยมครั้งแรก การรับรู ้สินทรัพย์หรื อหนี้ สินในครั้งแรกซึ่ งเป็ นรายการที่
ไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกาไรขาดทุนทางบัญชีหรื อทางภาษี และผลแตกต่างที่เกี่ยวข้อง
กับเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมหากเป็ นไปได้วา่ จะไม่มีการกลับรายการในอนาคตอันใกล้
การวัดมูลค่าของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ต้องสะท้อนถึ งผลกระทบทางภาษีที่จะเกิ ดจากลักษณะวิธีการที่ กลุ่ม
บริ ษ ัท คาดว่าจะได้รั บ ผลประโยชน์ จากสิ น ทรั พ ย์ห รื อ จะจ่ ายช าระหนี้ สิ น ตามมู ลค่ าตามบัญ ชี ณ วัน สิ้ น รอบ
ระยะเวลารายงาน โดยใช้อตั ราภาษีที่ประกาศใช้หรื อที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ทั้งนี้ สิ นทรัพย์ภาษีเงิน
ได้ของงวดปัจจุบนั จะหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั ในงบการเงินเฉพาะกิจการ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากาไรเพื่อเสี ยภาษีในอนาคตจะมี
จานวนเพี ยงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว สิ นทรั พย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะถูก
ทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริ ง
(ท) กาไรต่ อหุ้น
กาไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคานวณโดยการหารกาไรหรื อขาดทุนของผูถ้ ือหุ ้นสามัญของบริ ษทั ด้วยจานวนหุ ้นสามัญ
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักที่ออกจาหน่ายระหว่างปี
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(ธ) ส่ วนงานดาเนินงาน
ผลการดาเนิ นงานของส่ วนงานที่รายงานต่อผูม้ ีอานาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดาเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั จะแสดงถึง
รายการที่เกิดขึ้นจากส่ วนงานดาเนินงานนั้นโดยตรง
4

บุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่มีอานาจควบคุมทั้งทางตรงและทางอ้อมหรื อมีอิทธิพล
อย่างมีสาระสาคัญในการตัดสิ นใจทางการเงินและการบริ หารของกลุ่มบริ ษทั หรื อบุคคลหรื อกิจการที่อยู่ภายใต้
การควบคุมเดียวกันหรื ออยูภ่ ายใต้อิทธิพลอย่างมีสาระสาคัญเดียวกันกับกลุ่มบริ ษทั หรื อกลุ่มบริ ษทั มีอานาจควบคุม
ทั้งทางตรงและทางอ้อม หรื อมีอิทธิพลอย่างมีสาระสาคัญในการตัดสิ นใจทางการเงินและการบริ หารต่อบุคคลหรื อ
กิจการนั้น
ความสัมพันธ์ที่มีกบั บริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 8 และ 9 สาหรับบุคคลหรื อกิจการอื่นที่
เกี่ยวข้องกันที่มีรายการระหว่างกันที่มีนยั สาคัญกับกลุ่มบริ ษทั ในระหว่างปี มีดงั ต่อไปนี้
ประเทศที่จัดตั้ง/
ชื่ อกิจกำรหรื อบุคคล
สั ญชำติ
บริ ษทั จี สตีล จากัด (มหาชน)
ไทย
บริ ษทั จี เจ สตีล จากัด (มหาชน)
ไทย
บริ ษทั อิน - เทค สตีล จากัด
ไทย
บริ ษทั พีเอส สตีล โปรเซสซิ่ง เซ็นเตอร์ จากัด
ไทย
บริ ษทั เพิ่มชัย พาณิ ชย์ จากัด
บริ ษทั เพิ่มสิ น สตีลเวิคส์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั สตีลเซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั ทวีโชค พาณิช จากัด
บริ ษทั วิน วิน โฮลดิ้ง จากัด

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

ผูบ้ ริ หารสาคัญ

ไทย

ลักษณะควำมสั มพันธ์
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั เป็ นผูถ้ ือหุน้ และกรรมการ
ผูถ้ ือหุน้ เป็ นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ผูถ้ ือหุน้ มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการ
ผูถ้ ือหุน้ มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการ
และมีกรรมการร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุน้ มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการ
ผูถ้ ือหุน้ มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการ
ผูถ้ ือหุน้ มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการ
ผูถ้ ือหุน้ มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการ
ผูถ้ ือหุน้ มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการ
และมีกรรมการร่ วมกัน
บุคคลที่มีอานาจและความรับผิดชอบในการ
วางแผนสั่งการและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ของ
กลุ่มบริ ษทั ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อม ทั้งนี้
รวมถึงกรรมการของกลุ่มบริ ษทั (ไม่วา่ จะทาหน้าที่
ในระดับผูบ้ ริ หารหรื อไม่)
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บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
รายการที่สาคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
บริษัทย่ อย
ขายสิ นค้าหรื อการให้บริ การ
รายได้อื่น
ซื้อสิ นค้าหรื อบริ การ
ค่าใช้จ่ายอื่น

งบกำรเงินรวม
2564
2563

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
(พันบาท)

-

-

388,448
12,899
1,315
5,983

346,539
10,802
18,889
17

2,510,525
2,025
2,836,079
345

823,355
1,340,642
187

2,510,525
2,025
2,836,047
345

823,355
1,340,642
187

ผู้บริหำรสำคัญ
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารสาคัญ
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
(รวมค่ าตอบแทนกรรมการ)
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวมค่ ำตอบแทนผู้บริหำรสำคัญ

12,565
587
13,152

12,005
700
12,705

11,785
569
12,354

8,436
492
8,928

กิจกำรอื่นที่เกี่ยวข้ องกัน
ซื้อสิ นค้า

63,190

282,645

63,040

274,193

บริษัทร่ วม
ขายสิ นค้า
รายได้อื่น
ซิ้อสิ นค้า
ค่าใช้จ่ายอื่น
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บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
ยอดคงเหลือกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม
2564
2563

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
(พันบาท)

ลูกหนี้การค้ า
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
รวม
ลูกหนีอ้ ื่น
บริ ษทั ย่อย
หั ก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
สุ ทธิ

เงินให้ ก้ยู ืมระยะสั้น
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

เงินให้ ก้ยู ืมระยะสั้น
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

อัตรำดอกเบีย้
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2563
2564
(ร้ อยละต่ อปี )
อัตรำดอกเบีย้
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2563
2564
(ร้ อยละต่ อปี )
-

684,696
684,696

540,529
540,529

-

-

173,413
684,696
858,109

36,884
(593)
36,291

132,234
540,529
672,763

209,400
(593)
208,807

งบกำรเงินรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2563
1,924

เพิ่มขึ้น
ลดลง
(พันบาท)
1,050
(142)

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2564
2,832

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2563
1,841

เพิ่มขึ้น
ลดลง
(พันบาท)
1,050
(102)

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2564
2,789

119

บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
งบกำรเงินรวม
2564
2563

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
(พันบาท)

เงินจ่ ายล่ วงหน้ าค่ าสินค้ า
บริ ษทั ร่ วม

-

45,821

-

45,821

สินทรัพย์ สิทธิการใช้
บริ ษทั ย่อย

-

-

6,582

2,076

88,857
2,069
90,926

4,171
4,171

276
88,857
2,069
91,202

2,002
2,002

481
481

168
278
446

1,584
453
2,037

373
168
278
819

-

-

6,951

2,111

เจ้ าหนี้การค้ า
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
เจ้ าหนี้อื่น
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
ผูบ้ ริ หารสาคัญ
รวม
หนี้สินตามสัญญาเช่ า
บริ ษทั ย่อย
ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน

งบกำรเงินรวม
2564
2563

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
(พันบาท)

คาสั่งซื้อที่ผ้ ขู ายสินค้ าหรือวัสดุตกลงแล้ ว
บริ ษทั ร่ วม

300,120

109,316

300,120

109,316
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บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
5

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด
งบกำรเงินรวม
2564
2563
เงินสดในมือ
เงินฝากสถาบันการเงิน
รวม

6

79
158,835
158,914

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563

(พันบาท)
260
20
192,153
131,722
192,413
131,742

180
136,342
136,522

ลูกหนีก้ ำรค้ ำและลูกหนีอ้ ื่น
งบกำรเงินรวม
2564
2563

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
(พันบาท)

ลูกหนีก้ ำรค้ ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน (หมายเหตุข้อ 4)
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระ
1 - 30 วัน
31 - 60 วัน
61 - 90 วัน
มากกว่า 90 วัน
รวม
ลูกหนีก้ ำรค้ ำ - กิจกำรอื่น
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระ
1 - 30 วัน
31 - 60 วัน
61 - 90 วัน
มากกว่า 90 วัน
รวม
หั ก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
สุ ทธิ
ลูกหนีก้ ำรค้ ำ - สุ ทธิ

684,697

292,309

857,185

382,549

684,697

248,220
540,529

924
858,109

19,867
20,206
1,873
248,268
672,763

261,119

239,682

190,486

122,531

59,077
830
60
67,486
388,572

86,101
13,936
3,557
104,699
447,975

43,549
65,842
299,877

52,595
467
102,224
277,817

(67,748)
320,824
1,005,521

(104,045)
343,930
884,459

(66,052)
233,825
1,091,934

(102,115)
175,702
848,465
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บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
งบกำรเงินรวม
2564
2563

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
(พันบาท)

ลูกหนีอ้ ื่น
ดอกเบี้ยค้างรับ
หั ก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ดอกเบี้ยค้างรับ - สุ ทธิ
เช็ครับลงวันที่ล่วงหน้า
หั ก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
เช็ครับลงวันที่ล่วงหน้า - สุ ทธิ
เงินมัดจา
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ลูกหนี้กรมสรรพากร
ลูกหนีอ้ ื่นสุ ทธิ
รวมลูกหนีก้ ำรค้ ำและลูกหนีอ้ ื่น - สุ ทธิ

375
375
40,850
(893)
39,957
2,985
5,784
11,038
60,139

617
617
31,006
(26)
30,980
2,245
1,478
4,156
39,476

20,360
(593)
19,767
32,332
(15)
32,317
2,985
5,462
10,893
71,424

21,602
(593)
21,009
209,198
(26)
209,172
2,245
1,206
4,033
237,665

1,065,660

923,935

1,163,358

1,086,130

ค่ าเผื่อผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่ าจะเกิดขึ้น
- ลูกหนี้การค้ าและลูกหนี้อื่น

งบกำรเงินรวม
2564
2563

ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มขึ้น
กลับรายการ
ตัดบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม

104,071
5,075
(4,574)
(35,931)
68,641

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
(พันบาท)
103,150
102,734
102,235
1,015
2,348
593
(94)
(2,492)
(94)
(35,930)
104,071
66,660
102,734
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บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
7

สิ นค้ ำคงเหลือ
งบกำรเงินรวม
2564
2563
สิ นค้าสาเร็ จรู ป
วัตถุดิบ
วัสดุสิ้นเปลือง
สิ นค้าระหว่างทาง
รวม
หั ก ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าเป็ น
มูลค่าสุ ทธิที่คาดว่าจะได้รับ
สุ ทธิ

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
ต้นทุนของสิ นค้าคงเหลือที่บนั ทึกรวม
ในบัญชีตน้ ทุนขาย
- ต้นทุนขาย
- กลับรายการการการปรับลดมูลค่า
เป็ นมูลค่าสุ ทธิที่คาดว่าจะได้รับ
รวม

472,719
680,285
11,880
47,712
1,212,596
(18,995)
1,193,601

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563

(พันบาท)
398,326
450,185
617,413
583,071
10,121
9,832
47,712
1,025,860
1,090,800
(38,454)
987,406

งบกำรเงินรวม
2564
2563

(18,972)
1,071,828

354,281
559,537
9,178
922,996
(38,420)
884,576

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
(พันบาท)

6,653,454

4,557,849

6,705,965

4,365,341

(19,459)
6,633,995

(7,377)
4,550,472

(19,448)
6,686,517

(5,781)
4,359,560
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บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
8

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ชื่อกิจการ

บริ ษทั เอส ที ซี สตีล จากัด
บริ ษทั แกรนด์ เอเซีย สตีล
โพรเซสซิ่ง เซ็นเตอร์ จากัด
รวม

ลักษณะ
ธุรกิจ

ผลิตและรับจ้างผลิต
เหล็กแปรรู ป
ผลิตและจาหน่าย
เหล็กแปรรู ป

สัดส่วน
ความเป็ นเจ้าของ
(ร้ อยละ)
2564
2563
100.00
100.00

2564
20,000

2563
20,000

2564
-

(พันบาท)
2563
2564
20,000

100.00

12,981

9,481

(4,500)

(4,500)

8,481

32,981

29,481

(4,500)

(4,500)

28,481

50.00

ราคาทุน

การด้อยค่า

ราคาทุน-สุทธิ
2563
20,000

เงินปันผลรับสาหรับปี
2564

2563
-

-

4,981

-

-

24,981

-

-

บริ ษทั ย่อยทั้งหมดจดทะเบียนจัดตั้งและดาเนินธุรกิจในประเทศไทย
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บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
รายการเคลื่อนไหวที่มีสาระสาคัญ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
บริษัทย่ อย
ซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั แกรนด์ เอเซีย สตีล
โพรเซสซิ่ง เซ็นเตอร์ จากัด

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
(พันบาท)

3,500

-

ในเดือนมิ ถุนายน 2564 บริ ษทั ได้ซ้ื อส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั แกรนด์ เอเซี ย สตีล โพรเซสซิ่ ง เซ็ นเตอร์ จากัด (“GA”)
เพิ่มเติมร้อยละ 50 เป็ นจานวนเงินรวม 3.5 ล้านบาท ทาให้สัดส่ วนความเป็ นเจ้าของเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 50 เป็ นร้อยละ
100 มูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์สุทธิ ของ GA ในงบการเงินรวม ณ วันที่ซ้ื อเป็ นจานวน 13.8 ล้านบาท กลุ่มบริ ษทั
รับรู ้ส่วนได้เสี ยที่ ไม่มีอานาจควบคุมลดลงเป็ นจานวน 13.8 ล้านบาท และส่ วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงส่ วนได้
เสี ยในบริ ษทั ย่อยเป็ นจานวน 10.3 ล้านบาทไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นของกลุ่มบริ ษทั ซึ่ งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงส่ วน
ของเจ้าของใน GA ทั้งนี้ บริ ษทั ได้ชาระค่าหุน้ ดังกล่าวทั้งหมดแล้วในเดือนกรกฎาคม 2564
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บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
9

เงินลงทุนในบริษัทร่ วม

ชื่อกิจการ

บริ ษทั ไพร์ม สตีล มิลล์ จากัด

ลักษณะธุรกิจ

ผลิตและจาหน่าย
เหล็กรี ดร้อน
หน้าแคบ

สัดส่วนความเป็ น
เจ้าของ
2564
2563
(ร้ อยละ)
40.00
35.00

งบกำรเงินรวม
มูลค่าตาม
วิธีส่วนได้เสี ย
2564
2563

ราคาทุน
2564
2563

573,793

353,000

299,643

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

318,000

การด้อยค่า
2564
2563
(พันบาท)
-

ราคาทุน - สุทธิ
2564
2563
353,000

318,000

เงินปันผลรับสาหรับปี
2564
2563
-

บริ ษทั ร่ วมจดทะเบียนจัดตั้งและดาเนินธุรกิจในประเทศไทย
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-

บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564

รายการเคลื่อนไหวที่มีสาระสาคัญ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

งบกำรเงินรวม
2564
2563

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2564
(พันบาท)

บริษัทร่ วม
ซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ไพร์ม สตีล มิลล์ จากัด

35,000

-

35,000

-

ในเดื อนมิถุนายน 2564 บริ ษทั ได้เข้าซื้ อหุ ้นสามัญในบริ ษทั ไพร์ ม สตี ล มิลล์ จากัด เพิ่มเติมร้อยละ 5 จากผูถ้ ื อหุ ้นเดิ ม
เป็ นจานวนเงินรวม 35.0 ล้านบาท ทั้งนี้ บริ ษทั ได้ชาระค่าหุ ้นดังกล่าวทั้งหมดแล้วในเดือนกรกฎาคม 2564 กลุ่มบริ ษทั ได้
จ้างผูป้ ระเมิ นราคาอิ สระเพื่อหามูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์สุ ทธิ ที่ได้มา ณ วันที่ ซ้ื อ การประเมิ นมูลค่ายุติธรรมของ
สิ นทรั พ ย์สุ ทธิ ที่ ไ ด้ ม าจากการซื้ อเงิ น ลงทุ น ในบริ ษั ท ร่ วมดั งกล่ าวด าเนิ นการเสร็ จสิ้ นในไตรมาสที่ 4 ของ
ปี 2564 โดยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิ ตามส่ วนได้เสี ยในเงินลงทุนดังกล่าวมีมูลค่า 74.0 ล้านบาท ผลต่างระหว่าง
ต้นทุนเงินลงทุนและมูลค่ายุติธรรมดังกล่าวรับรู ้เป็ นส่ วนแบ่งกาไรของบริ ษทั ร่ วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสี ย ณ วันที่ซ้ือ
ตารางต่อไปนี้ สรุ ปข้อมูลทางการเงินของบริ ษทั ร่ วมซึ่ งนาเสนออยู่ในงบการเงินของบริ ษทั ร่ วม ปรับปรุ งด้วยการปรับ
มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ ซ้ื อ และความแตกต่างของนโยบายการบัญชี การกระทบยอดรายการระหว่างข้อมูลทางการเงิ น
โดยสรุ ปดังกล่าวกับมูลค่าตามบัญชีของส่ วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั ในบริ ษทั ร่ วมนี้
บริษัทร่ วม

รายได้
กาไร (ขาดทุน) จากการดาเนินงานอย่างต่อเนื่ อง
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวม (ร้อยละ 100)
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมตามส่ วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั
การตัด (กาไร) ขาดทุนระหว่างกันที่ยงั ไม่ได้รับรู ้จากการขายแบบ
downstream และ upstream
กาไรจากการซื้ อในราคาที่ต่ากว่ามูลค่ายุติธรรม
(รับรู ้ในส่ วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม)
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส่ วนที่เป็ นของกลุ่มบริษัท

2564

2563

(พันบาท)
8,519,815
713,725
713,725
273,944

3,660,292
(191,535)
(191,535)
(67,037)

(73,791)

3,613

38,997
239,150

(63,424)
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บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
บริษัทร่ วม
2564
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
สิ นทรัพย์สุทธิ (ร้อยละ 100)
สิ นทรัพย์สุทธิส่วนที่เป็ นของกลุ่มบริ ษทั
การตัด (กาไร) ขาดทุนระหว่างกันที่ยงั ไม่ได้รับรู ้จากการขายแบบ
downstream และ upstream
กาไรจากการซื้ อในราคาที่ต่ากว่ามูลค่ายุติธรรม
(รับรู ้ในส่ วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม)
ค่าความนิยม
มูลค่ ำตำมบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทร่ วม

2563

(พันบาท)
1,851,776
401,410
1,812,814
1,919,922
(1,876,291) (1,308,479)
(260,883)
(199,162)
1,527,416
813,691
610,966
284,792
(88,479)

2,542

38,997
12,309
573,793

12,309
299,643

ภาระคา้ ประกันวงเงินสิ นเชื่ อของบริ ษัทร่ วม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษ ัทมี ภาระค้ าประกันวงเงิ นสิ นเชื่ อของบริ ษัทร่ วมที่ ได้รับวงเงินจากสถาบันการเงิ นใน
ประเทศแห่ งหนึ่ งเป็ นจ านวนเงิ น 368.0 ล้านบาท (2563: 322.0 ล้ านบาท) ผู ้บริ หารเชื่ อว่ าจะไม่ เกิ ดผลเสี ยหายที่ มี
สาระสาคัญต่อบริ ษทั สาหรับการค้ าประกันดังกล่าว
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บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
10

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์

ที่ดิน
ราคาทุน/ราคาประเมินใหม่
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
เพิ่มขึ้น
โอน
จาหน่ายและตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
และ 1 มกรำคม 2564
เพิ่มขึ้น
โอน
จาหน่ายและตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

ส่ วนปรับปรุ ง
ที่ดิน

อาคารและ
ส่ วน
ปรับปรุ ง
อาคาร

เครื่ องจักร
และ
อุปกรณ์

งบกำรเงินรวม
เครื่ องตกแต่ง
ติดตั้งและ
เครื่ องใช้
ระบบ
สานักงาน สาธารณูปโภค
(พันบาท)

ยานพาหนะ

สิ นทรัพย์
ระหว่างการ
ก่อสร้างและ
ติดตั้ง

รวม

440,498
-

116,892
-

445,774
369
33,876
(29,032)

852,141
1,189
12,607
(31,852)

38,467
2,817
(17,009)

60,851
-

38,291
10,871
(9,218)

120,183
45,976
(46,483)
(4,633)

2,113,097
61,222
(91,744)

440,498
440,498

116,892
116,892

450,987
350
6,233
457,570

834,085
1,807
9,492
(1,079)
844,305

24,275
2,212
160
26,647

60,851
11
195
61,057

39,944
10,764
(9,207)
41,501

115,043
113,114
(16,080)
(65,776)
146,301

2,082,575
128,258
(76,062)
2,134,771
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บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564

ส่วนปรับปรุ ง
ที่ดิน

อาคารและ
ส่วน
ปรับปรุ ง
อาคาร

เครื่ องจักร
และ
อุปกรณ์

-

(46,220)
-

(245,951)
(27,349)
145

(619,668)
(64,260)
17,361

(34,566)
(1,662)
16,871

-

(46,220)
(3,219)
(49,439)

(273,155)
(21,885)
(295,040)

(666,567)
(54,140)
119
(720,588)

440,498
440,498

70,672
67,453

177,832
162,530

167,518
123,717

ที่ดิน
ค่าเสื่อมราคาและขาดทุนจากการด้ อยค่า
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
จาหน่ายและตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
และ 1 มกรำคม 2564
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
ตัดจาหน่ายขาดทุนจากการด้อยค่า
จาหน่ายและตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
มูลค่าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

งบกำรเงินรวม
เครื่ องตกแต่ง
ติดตั้งและ
เครื่ องใช้
ระบบ
สานักงาน
สาธารณูปโภค
(พันบาท)
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ยานพาหนะ

สิ นทรัพย์
ระหว่างการ
ก่อสร้างและ
ติดตั้ง

(54,670)
(248)
-

(30,487)
(4,027)
2,104

(27,217)
-

(1,058,779)
(97,546)
36,481

(19,357)
(1,817)
(21,174)

(54,918)
(799)
(55,717)

(32,410)
(3,031)
8,142
(27,299)

(27,217)
5,778
(21,439)

(1,119,844)
(84,891)
5,778
8,261
(1,190,696)

4,918
5,473

5,933
5,340

7,534
14,202

87,826
124,862

962,731
944,075

รวม

บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564

ส่วนปรับปรุ ง
ที่ดิน

อาคารและ
ส่วน
ปรับปรุ ง
อาคาร

เครื่ องจักร
และอุปกรณ์

395,628
-

114,899
-

359,491
369
33,876
(28,950)

829,753
1,023
12,607
(31,802)

35,852
2,325
(17,003)

395,628
395,628

114,899
114,899

364,786
350
6,169
371,305

811,581
1,715
9,491
(1,075)
821,712

21,174
2,042
160
23,376

ที่ดิน
ราคาทุน/ราคาประเมินใหม่
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
เพิ่มขึ้น
โอน
จาหน่ายและตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
และ 1 มกรำคม 2564
เพิ่มขึ้น
โอน
จาหน่ายและตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

งบกำรเฉพำะกิจกำร
เครื่ องตกแต่ง
ติดตั้งและ
เครื่ องใช้
ระบบ
สานักงาน
สาธารณูปโภค
(พันบาท)
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ยานพาหนะ

สิ นทรัพย์
ระหว่างการ
ก่อสร้างและ
ติดตั้ง

55,652
-

36,832
10,871
(9,218)

119,449
44,691
(46,483)
(4,633)

1,947,556
59,279
(91,606)

55,652
10
195
55,857

38,485
10,764
(9,207)
40,042

113,024
112,950
(16,015)
(65,775)
144,184

1,915,229
127,831
(76,057)
1,967,003

รวม

บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564

ส่วนปรับปรุ ง
ที่ดิน

ที่ดิน

ค่าเสื่อมราคาและขาดทุนจากการด้ อยค่า
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
จาหน่ายและตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
และ 1 มกรำคม 2564
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
ตัดจาหน่ายขาดทุนจากการด้อยค่า
จาหน่ายและตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
มูลค่าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

อาคารและ
ส่วน
ปรับปรุ ง
อาคาร

เครื่ องจักร
และ
อุปกรณ์

งบกำรเฉพำะกิจกำร
เครื่ องตกแต่ง
ติดตั้งและ
เครื่ องใช้
ระบบ
สานักงาน
สาธารณูปโภค
(พันบาท)

ยานพาหนะ

สิ นทรัพย์
ระหว่างการ
ก่อสร้างและ
ติดตั้ง

รวม

-

(44,228)
-

(200,573)
(23,010)
63

(599,372)
(63,678)
17,325

(32,602)
(1,262)
16,865

(50,824)
-

(29,654)
(4,013)
2,104

(27,217)
-

(984,470)
(91,963)
36,357

-

(44,228)
(3,219)
(47,447)

(223,520)
(17,568)
(241,088)

(645,725)
(53,581)
115
(699,191)

(16,999)
(1,600)
(18,599)

(50,824)
(542)
(51,366)

(31,563)
(2,872)
8,142
(26,293)

(27,217)
5,778
(21,439)

(1,040,076)
(79,382)
5,778
8,257
(1,105,423)

395,628
395,628

70,671
67,452

141,266
130,217

165,856
122,521

4,175
4,777

4,828
4,491

6,922
13,749

85,807
122,745

875,153
861,580
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บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
สิ นทรั พย์ ระหว่ างการก่ อสร้ างและติดตั้ง
สิ นทรั พย์ระหว่างการก่ อสร้ างและติ ดตั้งของกลุ่ มบริ ษ ัทและบริ ษ ัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มี จานวนเงิ นรวม
124.9 ล้านบาท และ 122.7 ล้านบาท ตามลาดับ (2563: 87.8 ล้ านบาท และ 85.8 ล้ านบาท ตามลาดับ) ส่ วนใหญ่เป็ น
ต้นทุนเครื่ องจักรและอุปกรณ์ รวมทั้งต้นทุนการติดตั้งที่เกี่ยวข้องการค้ าประกัน
ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2564 ทรั พ ย์ สิ นของกลุ่ ม บริ ษั ท และบริ ษั ท มู ล ค่ า ตามบั ญ ชี จ านวน 544.5 ล้ า นบาท
(2563: 559.4 ล้ านบาท) ใช้เพื่อเป็ นหลักประกันวงเงินกูย้ มื ระยะสั้นและระยะยาวจากสถาบันการเงิน
11

สั ญญำเช่ ำ
สินทรัพย์ สิทธิการใช้
งบกำรเงินรวม
2564
2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ที่ดิน
อาคาร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
ยานพาหนะ
รวม

22,050
26,295
56,106
13,441
117,892

(พันบาท)
23,504
29,765
63,721
10,255
127,245

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
22,050
28,402
60,582
11,397
122,431

23,504
31,841
63,721
7,382
126,448

ในปี 2564 สิ นทรั พย์สิ ทธิ การใช้ของกลุ่ มบริ ษัทและบริ ษ ัทเพิ่ มขึ้ นเป็ นจานวน 16.2 ล้านบาท (2563: 51.4 ล้ านบาท)
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ได้เข้าทาสัญญาเช่าอาคาร เครื่ องจักรและอุปกรณ์ และยานพาหนะ โดยมีระยะเวลา 3 และ 5 ปี
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บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
งบกำรเงินรวม
2564
2563

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
(พันบาท)

จานวนที่รับรู้ในกาไรหรือขาดทุน
ค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้
- ที่ดิน
- อาคาร
- อุปกรณ์
- ยานพาหนะ
ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่า
ค่าใช้จ่ายสัญญาเช่าระยะสั้น

1,454
3,469
7,615
3,064
3,301
3,005

1,454
669
7,154
2,587
3,253
484

1,454
4,372
9,533
2,235
3,507
2,929

1,454
1,223
7,154
1,881
3,223
-

ในปี 2564 กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีจานวน 33.3 ล้านบาท และ 35.0 ล้านบาท
ตามลาดับ (2563: 27.5 ล้ านบาท และ 27.1 ล้ านบาท ตามลาดับ)
12

หนีส้ ิ นที่มีภำระดอกเบีย้
งบกำรเงินรวม
2564
ส่ วนที่มี
ส่ วนที่ไม่มี
หลักประกัน หลักประกัน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจาก
สถาบันการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่า
รวมหนีส้ ิ นที่มีภำระ
ดอกเบีย้

2563
ส่ วนที่มี
ส่ วนที่ไม่มี
รวม
หลักประกัน หลักประกัน
(พันบาท)

รวม

747,871

-

747,871

1,226,084

-

1,226,084

-

78,439

78,439

11,096
-

101,994

11,096
101,994

747,871

78,439

826,310

1,237,180

101,994

1,339,174
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บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
ส่ วนที่มี
ส่ วนที่ไม่มี
หลักประกัน หลักประกัน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจาก
สถาบันการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่า
รวมหนีส้ ิ นที่มีภำระ
ดอกเบีย้

2563
ส่ วนที่มี
ส่ วนที่ไม่มี
รวม
หลักประกัน หลักประกัน
(พันบาท)

รวม

747,871

-

747,871

1,226,084

-

1,226,084

-

84,368

84,368

11,096
-

102,131

11,096
102,131

747,871

84,368

832,239

1,237,180

102,131

1,339,311

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีวงเงินสิ นเชื่ อซึ่ งยังมิได้เบิกใช้เป็ นจานวนเงินรวม 2,671.0 ล้านบาท
(2563: 3,335.0 ล้ านบาท)
การเปลี่ยนแปลงของหนี้สินที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินกูย้ ืม
ระยะสั้น
จากสถาบัน
การเงิน
2564
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
ซื้อสิ นทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
การเปลี่ยนแปลงจากกระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ
ต้นทุนทางการเงินภายใต้สัญญาเช่า
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

งบกำรเงินรวม
เงินกูย้ ืม
ระยะยาว
จากสถาบัน
หนี้สินตาม
การเงิน
สัญญาเช่า
(พันบาท)

รวม

1,226,084
(485,842)

11,096
(11,096)

101,994
6,407
(33,263)

1,339,174
6,407
(530,201)

7,629
747,871

-

3,301
78,439

7,629
3,301
826,310
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บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564

เงินกูย้ ืม
ระยะสั้น
จากสถาบัน
การเงิน
2563
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ซื้อสิ นทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
การเปลี่ยนแปลงจากกระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ
ต้นทุนทางการเงินภายใต้สัญญาเช่า
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

รวม

1,119,313
108,188

14,822
(14,927)

73,653
52,594
(27,506)

1,207,788
52,594
65,755

(1,417)
1,226,084

11,201
11,096

3,253
101,994

9,784
3,253
1,339,174

เงินกูย้ ืม
ระยะสั้น
จากสถาบัน
การเงิน
2564
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
ซื้อสิ นทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
การเปลี่ยนแปลงจากกระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ
การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
ต้นทุนทางการเงินภายใต้สัญญาเช่า
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

งบกำรเงินรวม
เงินกูย้ ืม
ระยะยาว
จากสถาบัน หนี้สินตาม
การเงิน
สัญญาเช่า
(พันบาท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เงินกูย้ ืม
ระยะยาว
จากสถาบัน
หนี้สินตาม
การเงิน
สัญญาเช่า
(พันบาท)

รวม

1,226,084
(485,842)

11,096
(11,096)

102,131
15,810
(34,970)

1,339,311
15,810
(531,908)

7,629
747,871

-

(2,110)
3,507
84,368

7,629
(2,110)
3,507
832,239
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บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564

เงินกูย้ ืม
ระยะสั้น
จากสถาบัน
การเงิน
2563
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ซื้อสิ นทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
การเปลี่ยนแปลงจากกระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ
ต้นทุนทางการเงินภายใต้สัญญาเช่า
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
13

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เงินกูย้ ืม
ระยะยาว
จากสถาบัน
หนี้สินตาม
การเงิน
สัญญาเช่า
(พันบาท)

รวม

1,115,668
111,833

14,822
(14,927)

74,580
51,393
(27,065)

1,205,070
51,393
69,841

(1,417)
1,226,084

11,201
11,096

3,223
102,131

9,784
3,223
1,339,311

ประมำณกำรหนีส้ ิ นสำหรับผลประโยชน์ พนักงำน
โครงการผลประโยชน์ ที่กาหนดไว้
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั จัดการโครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้ตามข้อกาหนดของพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน
พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณแก่พนักงานตามสิ ทธิและอายุงาน โครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้มี
ความเสี่ ยงจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ได้แก่ ความเสี่ ยงของช่ วงชี วิต ความเสี่ ยงจาก
การเพิม่ ขึ้นของเงินเดือนในอนาคต และความเสี่ ยงจากอัตราการหมุนเวียนของพนักงาน
มูลค่ าปัจจุบันของภาระผูกพันตาม
โครงการผลประโยชน์

งบกำรเงินรวม
2564
2563

ณ วันที่ 1 มกราคม
รับรู้ในกาไรหรือขาดทุน
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน
ผลประโยชน์จ่าย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563

16,624

(พันบาท)
14,810
14,017

12,638

1,627
370
18,621

1,703
335
(224)
16,624

1,089
290
14,017

1,032
315
15,364

บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
ข้ อสมมติหลักในการประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย

งบกำรเงินรวม
2564
2563

อัตราคิดลด
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน

2.04 - 2.66
4.00 - 6.00
1.91 - 57.30

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563

(ร้ อยละ)
2.04 - 2.66
2.55
4.00 - 6.00
4.00
1.91 - 57.30 4.78 - 57.30

2.55
4.00
4.78 - 57.30

ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติที่เผยแพร่ ทวั่ ไปและตารางมรณะ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กาหนดไว้ของ
กลุ่มบริ ษทั เป็ น 10 ปี ถึง 21 ปี และของบริ ษทั เป็ น 10 ปี
การวิเคราะห์ ความอ่ อนไหว
การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่อาจเป็ นไปได้
อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติอื่น ๆ คงที่
งบกำรเงินรวม
ผลกระทบต่ อภาระผูกพันของ
โครงการผลประโยชน์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
อัตราคิดลด
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน

ร้ อยละ
ที่เปลี่ยนแปลง

1
1
20 - 50

ข้ อสมมติเพิม่ ขึน้
2564
2563
(1,098)
1,700
(1,837)

ข้ อสมมติลดลง
2564
2563

(พันบาท)
(1,053)
1,277
1,435
(1,490)
(1,557)
2,322

1,218
(1,264)
1,973

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ผลกระทบต่ อภาระผูกพันของ
โครงการผลประโยชน์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
อัตราคิดลด
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน

ร้ อยละ
ที่เปลี่ยนแปลง

1
1
50

ข้ อสมมติเพิม่ ขึน้
2564
2563
(686)
1,140
(1,418)
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(พันบาท)
(711)
1,004
(1,242)

ข้ อสมมติลดลง
2564
2563
775
(1,022)
1,811

803
(901)
1,577

บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
14

ทุนสำรองตำมกฎหมำย
ตามบทบัญ ญัติ แห่ งพระราชบัญ ญัติ บริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริ ษัทจะต้องจัด สรรทุนสารอง
(“สารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิ ประจาปี หลังจากหักขาดทุ นสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า
สารองดังกล่าวมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสารองนี้จะนาไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้

15

ส่ วนงำนดำเนินงำนและกำรจำแนกรำยได้
(ก) ส่ วนงานดาเนิ นงาน
การดาเนิ นงานหลักของกลุ่มบริ ษทั มาจากธุ รกิจหลักประเภทผลิตและจาหน่ ายเหล็กแปรรู ป และบริ การดัดและ
แปลงสภาพ โดยที่กลุ่มบริ ษทั มีส่วนงานทางภูมิศาสตร์เพียงส่ วนงานเดียวเนื่ องจากกลุ่มบริ ษทั ดาเนิ นธุรกิจเฉพาะ
ในประเทศไทยเท่านั้น
(ข) ลูกค้ ารายใหญ่
รายได้จากลูกค้ารายหนึ่ งของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษัท เป็ นเงินประมาณ 2,510.5 ล้านบาท (2563: 823.4 ล้ านบาท)
จากรายได้รวมของกลุ่มบริ ษทั
(ค) สิ ทธิ ประโยชน์ จากการส่ งเสริ มการลงทุน
บริ ษัทได้รั บบัตรส่ งเสริ มการลงทุ นจากส านั กงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุ นส าหรั บเพื่ อปรั บปรุ ง
ประสิ ทธิ ภาพการผลิ ต จึ งได้รับสิ ทธิ ประโยชน์หลายประการรวมถึ งการยกเว้นและ/หรื อลดหย่อนภาษีเงิ นได้
นิติบุคคลสาหรับกาไรสุ ทธิ ที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มตามระยะเวลา เงื่อนไขและข้อกาหนด
ที่ระบุในบัตรส่ งเสริ มการลงทุน
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บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
16

ค่ ำใช้ จ่ำยตำมลักษณะ

หมายเหตุ
การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้าสาเร็ จรู ปและงาน
ระหว่างทา
ซื้อวัตถุดิบและสิ นค้าสาเร็ จรู ป
วัตถุดิบใช้ไป
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นของลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้อื่น
กลับรายการการการปรับลดมูลค่า
เป็ นมูลค่าสุ ทธิที่คาดว่าจะได้รับ
ขาดทุนจากการขายและตัดจาหน่าย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าขนส่ ง
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าวัสดุสิ้นเปลืองและซ่อมแซม
อื่น ๆ
รวมต้ นทุนขำยสิ นค้ ำและกำรให้ บริกำร
ต้ นทุนในกำรจัดจำหน่ ำย และค่ ำใช้ จ่ำย
ในกำรบริหำร

งบกำรเงินรวม
2564
2563

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
(พันบาท)

(74,393)
2,252,803
4,266,741
137,728
101,890

69,316
446,553
3,760,935
139,980
108,517

(95,904)
2,680,174
3,930,682
118,405
100,814

85,415
810,870
3,230,514
114,250
105,202

6

501

921

(144)

(94)

7

(19,459)

(7,377)

(19,448)

(5,781)

61,800
36,286
28,988
27,928
39,279

14,101
48,544
39,678
59,924
22,997

61,766
30,339
28,906
27,023
33,144

14,092
38,121
32,342
44,446
9,877

6,860,092

4,701,089

6,895,757

4,479,254

ในระหว่างปี 2564 กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั จ่ายเงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพสาหรับพนักงานของกลุ่มบริ ษทั และ
บริ ษทั เป็ นจานวน 0.3 ล้านบาท (2563: จานวน 0.5 ล้ านบาทและ 0.4 ล้ านบาท ตามลาดับ ) ซึ่ งแสดงเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน

[140]

บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
17

ภำษีเงินได้
ภาษีเงินได้ ที่รับรู้ในกาไรหรือขาดทุน

งบกำรเงินรวม
2564
2563

ภำษีเงินได้ ของงวดปัจจุบัน
สาหรับงวดปัจจุบนั

ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชัว่ คราว
รวมค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
(พันบาท)

173,990
173,990

49,767
49,767

160,471
160,471

49,768
49,768

19,447
19,447
193,437

900
900
50,667

19,448
19,448
179,919

781
781
50,549

การกระทบยอดเพือ่ หาอัตราภาษีที่แท้ จริง

งบกำรเงินรวม
2564
อัตราภาษี
(ร้ อยละ)

กาไรก่อนภาษีเงินได้
จานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
ผลกระทบทางภาษีของรายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ถือ
เป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายทางภาษี
การใช้ขาดทุนทางภาษีที่เดิมไม่ได้บนั ทึก
รวม
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2563

20.0

(พันบาท)
1,145,674
229,135

16.9

(32,693)
(3,005)
193,437

อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
20.0

(พันบาท)
186,497
37,299

27.2

15,521
(2,153)
50,667

บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
การกระทบยอดเพือ่ หาอัตราภาษีที่แท้ จริง

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
อัตราภาษี
(ร้ อยละ)

กาไรก่อนภาษีเงินได้
จานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
ผลกระทบทางภาษีของรายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ถือ
เป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายทางภาษี
รวม

2563

20.0

(พันบาท)
830,786
166,157

21.6

13,762
179,919

อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
20.0

(พันบาท)
239,315
47,863

21.1

2,686
50,549

งบกำรเงินรวม
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

สิ นทรัพย์

หนีส้ ิ น

2564

2563

2564

2563

รวม

54,920

(พันบาท)
49,881
(91,425)

(66,939)

การหักกลบรายการของภาษี
หนีส้ ิ นภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชีสุทธิ

(54,920)
-

(49,881)
-

49,881
(17,058)

54,920
(36,505)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
รวม
การหักกลบรายการของภาษี
หนีส้ ิ นภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชีสุทธิ

สิ นทรัพย์
2564
55,038
(55,038)
-
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หนีส้ ิ น
2563
(พันบาท)
50,000
(50,000)
-

2564
(84,061)
55,038
(29,023)

2563
(59,575)
50,000
(9,575)

บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี

งบกำรเงินรวม
บันทึกเป็ น(รายจ่าย) / รายได้ใน
ณ วันที่
ณ วันที่
กาไรหรื อ
1 มกรำคม
31 ธันวำคม
ขาดทุน
(พันบาท)

2564
สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
ประมาณการหนี้สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
รวม

20,428
7,683
11,983
640
900
5,443
2,804
49,881

(7,215)
(3,889)
(1,000)
16,874
269
5,039

13,213
3,794
11,983
640
900
4,443
16,874
3,073
54,920

หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
หนี้สินตามสัญญาเช่า
รวม

(66,939)
(66,939)

(24,486)
(24,486)

(66,939)
(24,486)
(91,425)

สุ ทธิ

(17,058)

(19,447)

(36,505)
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บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี

งบกำรเงินรวม
บันทึกเป็ น(รายจ่าย) / รายได้ใน
ณ วันที่
ณ วันที่
กาไรหรื อ
1 มกรำคม
31 ธันวำคม
ขาดทุน
(พันบาท)

2563
สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ประมาณการหนี้สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
รวม

20,447
8,840
11,983
640
900
5,443
2,528
50,781

หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
รวม

(66,939)
(66,939)

-

(66,939)
(66,939)

สุ ทธิ

(16,158)

(900)

(17,058)
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(19)
(1,157)
276
(900)

20,428
7,683
11,983
640
900
5,443
2,804
49,881

บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
บันทึกเป็ น(รายจ่าย) / รายได้ใน
ณ วันที่
ณ วันที่
กาไรหรื อ
1 มกรำคม
31 ธันวำคม
ขาดทุน
(พันบาท)

2564
สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
ประมาณการหนี้สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
รวม
หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
หนี้สินตามสัญญาเช่า
รวม
สุ ทธิ
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20,547
7,684
11,983
640
900
5,443
2,803
50,000

(7,215)
(3,890)
(1,000)
16,874
269
5,038

13,332
3,794
11,983
640
900
4,443
16,874
3,072
55,038

(59,575)
(59,575)

(24,486)
(24,486)

(59,575)
(24,486)
(84,061)

(9,575)

(19,448)

(29,023)

บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
บันทึกเป็ น(รายจ่าย) / รายได้ใน
ณ วันที่
ณ วันที่
กาไรหรื อ
1 มกรำคม
31 ธันวำคม
ขาดทุน
(พันบาท)

2563
สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ประมาณการหนี้สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
รวม

20,447
8,840
11,983
640
900
5,443
2,528
50,781

100
(1,156)
275
(781)

20,547
7,684
11,983
640
900
5,443
2,803
50,000

หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
รวม

(59,575)
(59,575)

-

(59,575)
(59,575)

(8,794)

(781)

(9,575)

สุ ทธิ
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บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
18

กำไรต่ อหุ้นขั้นพื้นฐำน
กาไรที่เป็ นส่ วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
กำไรที่เป็ นส่ วนของผู้ถือหุ้นสำมัญ
ของบริษัท (ขั้นพื้นฐำน)
จำนวนหุ้นสำมัญที่ออกจำหน่ ำย (ขั้นพื้นฐำน)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
งบกำรเงินรวม
2564
2563
2564
2563
(พันบาท/พันหุ้ น)
940,436

133,051

650,867

188,767

480,096

480,096

480,096

480,096

1.96

0.28

1.36

0.39

กำไรต่ อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บาท)
19

เงินปันผล
รายละเอียดเงินปั นผลในระหว่างปี 2564 มีดงั นี้
วันที่อนุมตั ิ
เงินปั นผลระหว่างกาลปี 2564

20

เครื่ องมือทำงกำรเงิน

(ก)

มูลค่ าตามบัญชีและมูลค่ ายุติธรรม

5 พฤษภาคม 2564

กาหนดจ่าย

อัตราต่อหุน้
(บาท)
พฤษภาคม 2564
0.14

จานวนเงิน
(ล้ านบาท)
67.2

ตารางดังต่อไปนี้ แสดงมูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงิน รวมถึงลาดับ
ชั้นมูลค่ายุติธรรมสาหรับเครื่ องมือทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงข้อมูลมูลค่ายุติธรรม
สาหรับสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่ ายหากมูลค่าตามบัญชี ใกล้เคียงกับ
มูลค่ายุติธรรมอย่างสมเหตุสมผล
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บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
มูลค่ำตำมบัญชี
เครื่ องมือทางการเงินที่
วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรหรื อขาดทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
สินทรัพย์ทางการเงิน
ตราสารทุนในความต้องการของตลาด
กองทุนเปิ ดตราสารหนี้
รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
สินทรัพย์ทางการเงิน
ตราสารทุนในความต้องการของตลาด
กองทุนเปิ ดตราสารหนี้
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้าที่ใช้ในการป้องกันความเสี่ ยง
รวม

มูลค่ำยุติธรรม

เครื่ องมือทางการเงินที่
วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน่

รวม
(พันบาท)

ระดับ 1

121
121

3,824
3,824

3,824
121
3,945

136

3,824
-

3,824
136

1,694
1,830

3,824

1,694
5,654
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ระดับ 2

3,824
-

ระดับ 3

121

-

3,824
-

136

-

-

1,694

-

บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
เครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรม
ประเภท
กองทุนเปิ ดตราสารหนี้
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้าที่ใช้ในการป้องกันความเสี่ ยง
(ข)

เทคนิคกำรประเมินมูลค่ ำ
มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ณ วันที่รายงาน
มูลค่ายุติธรรมอ้างอิงราคาซื้อขายสัญญาซื้อขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วันที่รายงาน

นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางด้ านการเงิน
กรอบการบริ หารจัดการความเสี่ยง
คณะกรรมการบริ ษทั ของกลุ่มบริ ษทั มี ความรับผิดชอบโดยรวมในการจัดให้มีและการควบคุมกรอบการบริ หาร
ความเสี่ ยงของกลุ่มบริ ษทั คณะกรรมการบริ ษทั จัด ตั้งคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงซึ่ งรับผิดชอบในการพัฒนา
และติดตามนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงของกลุ่มบริ ษทั คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงจะรายงานการดาเนิ นการ
ดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริ ษทั อย่างสม่าเสมอ
นโยบายการบริ หารความเสี่ ยงของกลุ่มบริ ษทั จัดทาขึ้นเพื่อระบุและวิเคราะห์ความเสี่ ยงที่ กลุ่มบริ ษทั เผชิ ญ เพื่ อ
กาหนดระดับความเสี่ ยงที่เหมาะสม รวมถึงควบคุมและติดตามความเสี่ ยงให้อยู่ในระดับที่ย อมรับได้ นโยบายและ
ระบบการบริ หารความเสี่ ยงได้รับการทบทวนอย่างสม่าเสมอเพื่อให้สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของสภาวการณ์ ใน
ตลาดและการดาเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั กลุ่มบริ ษัทมี เป้ าหมายในการรั กษาสภาพแวดล้อมการควบคุมให้เป็ น
ระเบียบและมีประสิ ทธิผลโดยจัดให้มีการฝึ กอบรมและกาหนดมาตรฐานและขั้นตอนในการบริ หารเพื่อให้พนักงาน
ทั้งหมดเข้าใจถึงบทบาทและภาระหน้าที่ของตน
คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริ ษทั กากับดูแลว่าผูบ้ ริ หารมีการติดตามการปฏิบตั ิตามวิธีปฏิบตั ิและนโยบาย
การบริ หารความเสี่ ยงและทบทวนความเพียงพอของกรอบการบริ หารความเสี่ ยงให้สอดคล้องกับ ความเสี่ ยงที่กลุ่ม
บริ ษทั เผชิ ญอยู่ คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริ ษทั กากับดู แลโดยผ่านทางผูต้ รวจสอบภายใน ผูต้ รวจสอบ
ภายในทาหน้าที่ในการทบทวนการควบคุมและวิธีการปฏิบตั ิในการบริ หารความเสี่ ยงอย่างสม่าเสมอและในกรณี
พิเศษและจะรายงานผลที่ได้ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
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บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
(ข.1) ความเสี่ยงด้ านเครดิต
ความเสี่ ยงด้านเครดิ ตเป็ นความเสี่ ยงจากการสู ญเสี ยทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั หากลูกค้าหรื อคู่สัญญาตาม
เครื่ องมือทางการเงิ นไม่สามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันตามสัญญา ซึ่ งโดยส่ วนใหญ่เกิดจากลูกหนี้ ที่เป็ นลูกค้า
ของกลุ่มบริ ษทั
(ข.1.1) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ความเสี่ ย งด้านเครดิ ต ของกลุ่ มบริ ษัท ได้รั บอิ ท ธิ พ ลมาจากลักษณะเฉพาะตัวของลู กค้าแต่ละราย
อย่างไรก็ตาม ผูบ้ ริ หารต้องพิจารณาถึ งปั จจัยอื่ น ๆ ซึ่ งอาจส่ งผลต่อความเสี่ ยงด้านเครดิตของลูกค้า
ซึ่งรวมถึงความเสี่ ยงของการผิดนัดชาระซึ่ งเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมและประเทศที่ลูกค้าดาเนิ นธุรกิจอยู่
กลุ่มบริ ษทั กาหนดนโยบายด้านเครดิตเพื่อวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของลูกค้ารายใหม่แต่ละรายก่อนที่
กลุ่ มบริ ษัทจะเสนอระยะเวลาและเงื่ อนไขทางการค้า กลุ่ มบริ ษัทจะทบทวนความน่ าเชื่ อถื อภายนอก
(ถ้ามี) งบการเงิน ข้อมูลของสถาบันจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ ข้อมูลอุตสาหกรรมและหนังสื อรับรอง
ฐานะทางการเงินของธนาคารสาหรับบางกรณี วงเงินยอดขายจะกาหนดไว้สาหรับลูกค้าแต่ละราย
ยอดขายที่เกินกว่าวงเงินดังกล่าวต้องได้รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั
กลุ่มบริ ษทั จากัดความเสี่ ยงด้านเครดิตของลูกหนี้การค้าด้วยการกาหนดระยะเวลาการจ่ายชาระสู งสุ ดที่
3 เดือนและมีการติดตามยอดคงค้างของลูกหนี้ การค้าอย่างสม่าเสมอ กลุ่มบริ ษทั พิจารณาการด้อยค่า
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน อัต ราการตั้งส ารองของผลขาดทุ นด้านเครดิ ต ที่ ค าดว่าจะเกิ ดขึ้ น
คานวณโดยพิจารณาจากอายุหนี้ คงค้างนับจากวันที่ถึงกาหนดชาระสาหรับกลุ่มลูกค้าที่มีรูปแบบของ
ความเสี่ ยงด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกันและสะท้อนผลแตกต่างระหว่างสภาวะเศรษฐกิจในอดีตที่ผา่ นมา
สภาวะเศรษฐกิจในปั จจุบนั และมุมมองของกลุ่มบริ ษทั ที่มีต่อสภาวะเศรษฐกิจตลอดอายุที่คาดการณ์
ไว้ของลูกหนี้
ข้อมูลเกี่ยวกับลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้อื่นเปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 6
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บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
(ข.1.2) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและอนุพนั ธ์
ความเสี่ ยงด้ า นเครดิ ต ของกลุ่ ม บริ ษั ท ที่ เกิ ด จากเงิ น สดและรายการเที ยบเท่ า เงิ น สดและ
สิ นทรัพย์อนุพนั ธ์ มีจากัดเนื่องจากคู่สัญญาเป็ นธนาคารและสถาบันการเงินซึ่ งกลุ่มบริ ษทั พิจารณาว่ามี
ความเสี่ ยงด้านเครดิตต่า
(ข.1.3) การค้ าประกัน
กลุ่มบริ ษทั มีนโยบายให้การค้ าประกันทางการเงินแก่หนี้ สินของบริ ษทั ร่ วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
กลุ่มบริ ษทั เป็ นผูค้ ้ าประกันวงเงินสิ นเชื่อของบริ ษทั ร่ วม (ดูหมายเหตุขอ้ 9)
(ข.2) ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่ อง
กลุ่มบริ ษัทกากับดู แลความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องและรั กษาระดับของเงินสดและรายการเที ยบเท่าเงิ นสดที่
ผูบ้ ริ หารพิจารณาว่าเพียงพอในการจัดหาเงิ นเพื่อใช้ในการดาเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั และลดผลกระทบจาก
ความผันผวนในกระแสเงินสด
ตารางต่อไปนี้ แสดงระยะเวลาการครบกาหนดคงเหลือตามสัญญาของหนี้ สินทางการเงิน ณ วันที่รายงาน โดย
แสดงจานวนเงินเป็ นจานวนขั้นต้นซึ่ งไม่ได้คิดลด รวมดอกเบี้ยตามสัญญาและไม่รวมผลกระทบหากหักกลบ
ตามสัญญา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
หนี้สินทางการเงินที่ไม่ ใช่ อนุพันธ์
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่า

งบกำรเงินรวม
กระแสเงินสดตามสัญญา
ภายใน 1 ปี มากกว่า 1 ปี
หรื อน้อย
แต่ไม่เกิน
กว่า
5 ปี
มากกว่า 5 ปี
(พันบาท)

มูลค่า
ตามบัญชี

220,709
747,871
78,439
1,047,019

220,709
747,871
31,933
1,000,513
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36,058
36,058

21,246
21,246

รวม

220,709
747,871
89,237
1,057,817

บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
หนี้สินทางการเงินที่ไม่ ใช่ อนุพันธ์
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
หนี้สินทางการเงินที่ไม่ ใช่ อนุพันธ์
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่า

งบกำรเงินรวม
กระแสเงินสดตามสัญญา
ภายใน 1 ปี มากกว่า 1 ปี
หรื อน้อย
แต่ไม่เกิน
กว่า
5 ปี
มากกว่า 5 ปี
(พันบาท)

มูลค่า
ตามบัญชี

137,654
1,226,084
11,096
101,994
1,476,828

137,654
1,226,084
11,096
32,915
1,407,749

59,557
59,557

23,163
23,163

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
กระแสเงินสดตามสัญญา
ภายใน 1 ปี มากกว่า 1 ปี
หรื อน้อย
แต่ไม่เกิน
กว่า
5 ปี
มากกว่า 5 ปี
(พันบาท)

มูลค่า
ตามบัญชี

219,101
747,871
84,368
1,051,340

219,101
747,871
34,559
1,001,531
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39,512
39,512

21,246
21,246

รวม

137,654
1,226,084
11,096
115,635
1,490,469

รวม

219,101
747,871
95,317
1,062,289

บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
หนี้สินทางการเงินที่ไม่ ใช่ อนุพันธ์
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่า

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
กระแสเงินสดตามสัญญา
ภายใน 1 ปี มากกว่า 1 ปี
หรื อน้อย
แต่ไม่เกิน
กว่า
5 ปี
มากกว่า 5 ปี
(พันบาท)

มูลค่า
ตามบัญชี

121,970
1,226,084
11,096
102,131
1,461,281

121,970
1,226,084
11,096
32,403
1,391,553

60,037
60,037

23,163
23,163

รวม

121,970
1,226,084
11,096
115,603
1,474,753

(ข.3) ความเสี่ยงด้ านตลาด
กลุ่มบริ ษทั มี ความเสี่ ยงที่ มูลค่ ายุติธรรมหรื อกระแสเงิ นสดในอนาคตของเครื่ องมื อทางการเงิ นจะมี ความ
ผันผวนอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาด ความเสี่ ยงด้านตลาดมีดงั นี้
(ข.3.1) ความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
บริ ษ ัท มี ค วามเสี่ ย งด้า นอัต ราแลกเปลี่ ย นที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การซื้ อ และการขายที่ เป็ นสกุ ล เงิ น ตรา
ต่างประเทศ บริ ษัทใช้สั ญ ญาขายเงิ นตราต่างประเทศล่วงหน้ าเป็ นหลักเพื่ อป้ องกันความเสี่ ย งใน
สิ นทรัพย์ทางการเงินหรื อหนี้ สินทางการเงินในสกุลเงินตราต่างประเทศที่ครบกาหนดชาระน้อยกว่า
หนึ่งปี สัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่ทาสัญญา ณ วันที่รายงานเกี่ยวข้องกับการซื้ อและ
ขายในสกุลเงินตราต่างประเทศที่คาดการณ์วา่ จะเกิดขึ้นในภายหลัง
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บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564

ความเสี่ยงจากเงินตราต่ างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
เงินเหรี ยญ
สหรัฐอเมริ กา

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
หนี้สินทางการเงิน
ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน
ที่มีควำมเสี่ ยง
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
ยอดควำมเสี่ ยงคงเหลือสุ ทธิ

2563

2,139
(523,149)

เงินเหรี ยญ
เงินยูโร
สหรัฐอเมริ กา
(พันบาท)
269
(126,010)
(59,356)

(521,010)
(521,010)

(126,010)
(126,010)

(59,087)
12,560
(46,527)

เงินยูโร
(247,392)
(247,392)
115,007
(132,385)

การวิเคราะห์ ความอ่ อนไหว
การแข็งค่า (การอ่อนค่า) ที่เป็ นไปได้อย่างสมเหตุสมผลของเงินบาทที่มีต่อสกุลเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่รายงาน
ส่ งผลกระทบต่อการวัด มูลค่าของเครื่ องมื อทางการเงิ นในสกุลเงินตราต่างประเทศ โดยตั้งอยู่บนข้อสมมติ ที่ ว่า
ตัวแปรอื่นโดยเฉพาะอัตราดอกเบี้ยเป็ นอัตราคงที่
ผลกระทบต่ อกาไรหรือ
ขาดทุน

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง
(ร้ อยละ)

งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
การแข็งค่า
การอ่อนค่า
การแข็งค่า
การอ่อนค่า
(พันบาท)

31 ธันวาคม 2564
เงินเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
เงินยูโร

6
7

(34,072)
(11,689)

28,661
8,789

(34,072)
(11,689)

28,661
8,789

31 ธันวาคม 2563
เงินเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
เงินยูโร

3
8

(2)
(22)

1
17

(2)
(22)

1
17
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บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564

(ข.3.2) ความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ ยเป็ นความเสี่ ยงที่ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของอัตราดอกเบี้ ย
ตลาดซึ่ งส่ ง ผลกระทบต่อผลการด าเนิ นงานและกระแสเงิ นสดของกลุ่ มบริ ษัท เนื่ องจากเงิ น กู้ยืม
(ดูหมายเหตุขอ้ 12) ส่ วนใหญ่มีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ทาให้กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงต่าจากการเปลี่ยนแปลง
ของอัตราดอกเบี้ ย ความอ่อนไหวต่อการเพิ่มขึ้นหรื อลดลงในค่าใช้จ่ายดอกเบี้ ยจากเงินกู้ยืมซึ่ งเป็ น
ผลจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ ยจึงไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินของ
กลุ่มบริ ษทั
21

กำรบริหำรจัดกำรทุน
นโยบายของคณะกรรมการบริ ษทั คือการรักษาระดับเงินทุนให้มนั่ คงเพื่อรักษาความเชื่อมัน่ ของนักลงทุน เจ้าหนี้
และตลาดและก่อให้เกิดการพัฒนาของธุ รกิจในอนาคต คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีการกากับดูแลผลตอบแทนจาก
การลงทุนอย่างสม่าเสมอโดยพิจารณาจากสัดส่ วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดาเนิ นงานต่อส่ วนของเจ้าของรวม
ซึ่งไม่รวมส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมอีกทั้งยังกากับดูแลระดับการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นสามัญ

22

ภำระผูกพันกับบุคคลหรื อกิจกำรที่ไม่ เกี่ยวข้ องกัน
งบกำรเงินรวม
2564
2563

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
(พันบาท)

ภาระผูกพันรายจ่ ายฝ่ ายทุน
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่ องใช้สานักงาน
รวม

196,907
4,989
201,896

1,522
1,522

196,907
4,989
201,896

1,522
1,522

ภาระผูกพันอื่น ๆ
เลตเตอร์ออฟเครดิตสาหรับซื้อสิ นค้าที่ยงั ไม่ได้ใช้
คาสั่งซื้อที่ผขู ้ ายสิ นค้าหรื อวัสดุตกลงแล้ว
หนังสื อค้ าประกันจากธนาคาร
รวม

70,587
170,515
8,312
249,414

133,334
643,481
7,287
784,102

70,587
168,183
8,312
247,082

133,334
641,929
7,287
782,550
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บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564

23

เหตุกำรณ์ ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมการได้มีมติดงั นี้
23.1 อนุมตั ิการจ่ายปันผลในอัตราหุน้ ละ 0.34 บาท เป็ นจานวน 163.2 ล้านบาท โดยมีกาหนดจะจ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุน้
ในเดือนพฤษภาคม 2565
23.2 อนุมตั ิงบประมาณโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตเหล็กแผ่นม้วนเคลือบสังกะสี โดยประกอบด้วยการลงทุนใน
อาคารโรงงาน เครื่ องจักรและอุปกรณ์ งานระบบ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมเป็ นมูลค่าทั้งสิ้ น 750.0 ล้านบาท
และคาดว่าโครงการจะเสร็ จสิ้ นในปี 2566

24

กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่
รายการบางรายการในงบการเงินปี 2563 ได้จดั ประเภทใหม่ให้สอดคล้องกับรายการในงบการเงินปี 2564 ดังนี้

ก่อนการ
จัดประเภทใหม่
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
ส่ วนต่ากว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงส่ วนได้เสี ย
ในบริ ษทั ย่อย
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งบกำรเงินรวม
การจัด
ประเภทใหม่
(พันบาท)

หลังการ
จัดประเภทใหม่

923,978
1,881
(261,491)

(43)
43
(3,223)

923,935
1,924
(264,714)

-

3,223
-

3,223

บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ก่อนการ
การจัด
หลังการ
จัดประเภทใหม่
ประเภทใหม่
จัดประเภทใหม่
(พันบาท)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

1,065,723
22,248
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20,407
(20,407)
-

1,086,130
1,841

เอกสารแนบ 1
ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง
1. ชื่อ
อายุ
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา

ผ่านการอบรม

:
:
:
:

นายวีระชัย สุธีรชัย
71 ปี
ประธานบริษัทและประธานกรรมการ
ปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง MINI MBA
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปริญญาตรี RCA INSTITUTE OF
TECHNOLOGY NEWYORK U.S.A.
: หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 15/2004
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2547 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
: 9.67%
: น้าชายของนายชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ประวัติการทำงาน
2552 – ปัจจุบัน
: ประธานบริษัทและประธานกรรมการ บมจ. เอเซีย เมทัล
2564 – ปัจจุบัน
: กรรมการ บริษัท แกรนด์ เอเซีย สตีล โพรเซสซิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด *
2531 - ปัจจุบัน
: กรรมการผู้จัดการ บริษัท คอสโม แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
2537 – ปัจจุบัน
: กรรมการผู้จัดการ บริษัท คอสโม พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
2519 – ปัจจุบัน
: กรรมการผู้จัดการ บริษัท สินธีรชัย จำกัด
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
: มี
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ : มี
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : มี
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่
:
1 บริษัท
ตำแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียน
:
4 บริษัท
ข้อพิพาททางกฎหมาย
:
ไม่มี
2. ชื่อ
อายุ
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา

:
:
:
:

นายพิบูลศักดิ์ อรรถบวรพิศาล
69 ปี
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
ปริญญาโท สาขาพาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมสาสตร์
บัณฑิต สาขาไฟฟ้า มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
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ผ่านการอบรม

: Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 123/2016 เมื่อ
วันที่ 25 มกราคม 2559 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
: ไม่มี
: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร
ประวัติการทำงาน
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
: 1 บริษัท
2558 – ปัจจุบัน
:
ประธานกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอเซีย เมทัล
ประวัติการทำงาน
ตำแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียน/อื่นๆ : 3 บริษัท อื่นๆ 2 แห่ง
2540 - 2556
: ผู้ช่วยผูจ้ ัดการทั่วไป บมจ. ไทยไวร์โพรดักส์
2528 - 2540
: ผู้จัดการโรงงาน บมจ. ไทยไวร์โพรดักส์
2521 - 2528
: หัวหน้าแผนกซ่อมไฟฟ้า บริษัท เหล็กสยาม จำกัด
2520 - 2521
: วิศวกรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
2518 - 2520
: วิศวกรองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
: ไม่มี
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ : ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่
:
ไม่มี
ตำแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียน
:
ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย
:
ไม่มี
3. ชื่อ
อายุ
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
ผ่านการอบรม

:
:
:
:
:

นายชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์
59 ปี
กรรมการผู้จัดการ และกรรมการผู้มีอำนาจ
ปริญญาตรี อัสสัมชัญบริหารธุรกิจ
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 15/2004
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2547
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 46/2004
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2547 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
: 15.98
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง : บิดาของ นางสาวพีรดา ยงวงศ์ไพบูลย์ นางสาวชนัญญา ยงวงศ์ไพบูลย์
กรรมการและผู้บริหาร
หลานชายของนายวีระชัย สุธรชัย
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ประวัติการทำงาน
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
: 1 บริษัท
2536 – ปัจจุบัน
: กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน)
ประวัติการทำงาน
ตำแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียน/อื่นๆ : 4 บริษัท
2546 – ปัจจุบัน
: กรรมการ บริษัท เอส ที ซี สตีล จำกัด *
2558 – ปัจจุบัน
: ประธาน บริษัท ไพร์ม สตีล มิลล์ จำกัด **
2558 – ปัจจุบัน
: กรรมการ บริษัท แกรนด์ เอเซีย สตีล โพรเซสซิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด *
2561 – ปัจจุบัน
: กรรมการ บริษัท วีเค แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
(* เป็นบริษัทย่อย , ** เป็นบริษทั ร่วม)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
: มี
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ : มี
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่
:
ไม่มี
ตำแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียน
:
มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย
:
ไม่มี
4.

ชื่อ
อายุ
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา

ผ่านการอบรม

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร
ประวัติการทำงาน
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
2547 – ปัจจุบัน
ปัจจุบนั

:
:
:
:

เรือตรีหญิงสุรี บูรณธนิต
88 ปี
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (การทูตและการต่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
: Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 19/2004 เมื่อวันที่
21 มิถุนายน 2547 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทยรุน่ ที่ 17 (ACP)
หลักสูตรประกาศนียบัตร Audit Committee Program, IOD Class
18/2007
: ไม่มี
: ไม่เกี่ยวข้อง

: 2 บริษัท
: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอเซีย เมทัล
: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไอที ซิตี้
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ประวัติการทำงาน
ตำแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียน/อื่นๆ

อื่นๆ 8 แห่ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาลูกเสือไทย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ที่ปรึกษาสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ผู้ประนีประนอมศาลประจำศาลจังหวัดธัญบุรี
กรรมการสมาคมติดตามการพัฒนาสตรีในประเทศไทย
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการกิจการลูกเสือ คณะกรรมาธิการ
การศึกษา วุฒิสภา
: ประธานกรรมการ นิติบุคคลหมูบ่ ้านจัดสรรวรบูลย์
ที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
: ไม่มี
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ : มี
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่
:
ไม่มี
ตำแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียน
:
มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย
:
ไม่มี
5. ชื่อ
อายุ
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
ผ่านการอบรม

:
:
:
:
:
:
:

:
:
:
:
:

นางไทศิกา ไพรสงบ
72 ปี
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทอร์นเอเซีย
หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)
Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 15/2004
หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 7/2005

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง : ไม่มี
กรรมการและผู้บริหาร
ประวัติการทำงาน
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
:
1 บริษัท
2558 – ปัจจุบัน
: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอเซีย เมทัล
ประวัติการทำงาน
ตำแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียน/อื่นๆ : 2 บริษัท อื่นๆ ไม่มี
2546 – ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท เอส ที ซี สตีล จำกัด *
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2542 – ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัทบุญศิริเรียลเอสเตส จำกัด
2547 –2552
ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจขนาดย่อม 8 ธนาคารนครหลวงไทยจำกัด (มหาชน)
2545 – 2546
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนา สช. ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
2543 – 2544
ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ 4 ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
(* เป็นบริษัทย่อย , ** เป็นบริษทั ร่วม)
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ : มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร :
ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย
:
ไม่มี
6. ชื่อ
อายุ
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
ผ่านการอบรม

:
:
:
:
:

นางสาวชนัญญา ยงวงศ์ไพบูลย์
28 ปี
กรรมการ และรักษาการผู้อำนวยการบัญชีและการเงิน
ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์และบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 123/2016
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตร ORIENTATION สำหรับบริษัท IPOs: CFO FOCUS ON
FINANCIAL REPORTING รุ่นที่ 7
หลักสูตร E-LEARNING CFO’s Orientation Course 12 ชั่วโมง
2/2021
ประกาศนียบัตรหลักสูตร CFO 2021 จากบริษัท ฝึกอบรมและสัมมนา
ธรรมนิติ จำกัด
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
: 15.98
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง : นายชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์ (บิดา) และ นางสาวพีรดา ยงวงศ์ไพบูลย์
กรรมการและผู้บริหาร
(พี่สาว)
ประวัติการทำงาน
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
: 1 บริษัท
2558 – ปัจจุบัน
: กรรมการ และ ผู้อำนวยการบัญชีและการเงิน (รก.) บมจ. เอเซีย เมทัล
ประวัติการทำงาน
ตำแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียน/อื่นๆ : 2 บริษัท
2558 – ปัจจุบัน
: กรรมการ บริษัท แกรนด์ เอเซีย สตีล โพรเซสซิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด *
2561 – ปัจจุบัน
: กรรมการ บริษัท บีพีซี แลนด์ จำกัด
(* เป็นบริษัทย่อย , ** เป็นบริษทั ร่วม)
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ : มี
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ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร : มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย
:
ไม่มี
7. ชื่อ
อายุ
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา

:
:
:
:

นางสาวเมธิกานต์ ชุติพงศ์สิริ
54 ปี
กรรมการบริษัท
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (Com Science) มหาวิทยาลัยพระจอม
เกล้าธนบุรี
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผ่านการอบรม
: หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 164/2019 เมื่อ
วันที่ 30กันยายน 2562 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง : ไม่มี
กรรมการและผู้บริหาร
ประวัติการทำงาน
2560 – ปัจจุบัน
: กรรมการ บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน)
2548 – 2562
: ประธานฝ่ายปฏิบัติการ และกรรมการ บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)
2557 – 2561
: ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส (แผนกจัดซื้อ)

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ : ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่
:
ไม่มี
ตำแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียน
:
ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย
:
ไม่มี
8. ชื่อ
อายุ
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา

: นางสาวพีรดา ยงวงศ์ไพบูลย์
: 29 ปี
: กรรมการบริหาร และผู้มีอำนาจลงนามบริษัท
: Master of Science in Management, Cass Business School
โครงการหลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิตนานาชาติ 2 ปริญญา
Bachelor of Engineering (Mechanical), University of Nottingham
วิศวกรรมศาตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผ่านการอบรม
: หลักสูตรผู้ประกอบการแห่งอนาคต รุ่นที่ 6 โดย Creative Entrepreneurship
Development Institute
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : 3.96
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ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
: มี (นายชูศักดิ์ ยงศ์วงไพบูลย์ (บิดา) และ นางสาวชนัญญา ยงวงศ์ไพบูลย์
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
(น้องสาว)
ประวัติการทำงาน
2561 - ปัจจุบัน
: ผู้จัดการฝ่ายบริหารกลาง, บริษทั เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน)
2558 – 2560
: Management Trainee, Johnson & Johnson (Thailand) Ltd.
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ : มี
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : มี
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่
:
ไม่มี
ตำแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียน
:
มีจำนวน 2 บริษัท
ข้อพิพาททางกฎหมาย
:
ไม่มี
9. ชื่อ
อายุ
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา

:
:
:
:

นายสุนทร คำพิพจน์
53 ปี
ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA/HRM)
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (IE)
ผ่านการอบรม
: Quality management system.
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่เกี่ยวข้อง
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ประวัติการทำงาน
2561 – ปัจจุบัน
: ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน)
2553 – 2561
: บริษัท ไทยสินเมทัล อินดัสตรี จำกัด
2537 – 2552
: บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ : ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่
:
ไม่มี
ตำแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียน
:
ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย
:
ไม่มี

10. ชื่อ
อายุ
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา

: นางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล
: 54 ปี
: กรรมการ
: บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ผ่านการอบรม

: วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
: หลักสูตร Risk Management Program for Corporate
Leaders (RCL 18/2019) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Strategic Financial Leadership Program (SFLP)
: 2018 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
ประกาศนียบัตรการอบรม Strategic CFO in Capital Markets Program
: (รุ่นที่ 5/2560) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP 2017)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP215/2015)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
: ไม่มี
: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ประวัติการทำงาน
2563 – ปัจจุบัน
: รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานการเงินและปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า
เจ้าหน้าที่ดา้ นการเงิน (CFO) บมจ.อสมท
2558 – ปัจจุบัน
: กรรมการ Strategic Steering Committee บมจ. จี เจ สตีล
2562 – 2562
: รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารด้านกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจ บมจ. จี เจ สตีล
2558 - 2562
: กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน บมจ. จี เจ สตีล
2548 – 2549
: ผู้อำนวยการสินเชื่อบรรษัทธนกิจ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด
2539 – 2548
: ผู้ช่วยผู้อำนวยการสินเชื่อบรรษทธนกิจ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ : ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
:
ไม่มี
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่
:
1 บริษัท
ตำแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียน
:
3 บริษัท
ข้อพิพาททางกฎหมาย
:
ไม่มี
11. ชื่อ
อายุ
ตำแหน่ง

: นางสาว ศศิธร ลิมป์ปิยะชาติ
: 44 ปี
: เลขานุการบริษัท
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วุฒิการศึกษา
ผ่านการอบรม

: ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลับอัสสัมชัญ
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลับอัสสัมชัญ
: CGR
Quality management system.
: Yes
: ไม่เกี่ยวข้อง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ประวัติการทำงาน
2558 – ปัจจุบัน
: เลขานุการบริษัท บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน)
2548 – 2563
: ผู้ช่วย QMR บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน)
2555 - 2563
: ผู้ประสานงานโปรแกรม
2547 – 2552
: หัวหน้าการตลาด บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน)
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ : ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่
:
ไม่มี
ตำแหน่งในบริษัทไม่จดทะเบียน
:
ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย
:
ไม่มี
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เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องของ
บริษัท
ชื่อ-นามสกุล

บริษัท เอเซีย เมทัล
จำกัด (มหาชน)

บริษัท เอส ที
ซี สตีล จำกัด

บริษัท แกรนด์เอเซีย สตีล โพร
เซสซิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท ไพร์ม สตีล
มิลล์ จำกัด

1,5

-

5

5

นายวีระชัย

สุธีรชัย

นายชูศักดิ์

ยงวงศ์ไพบูลย์

3, 5, 6

5

5,6

5

นางเพ็ญจันทร์

ยงวงศ์ไพบูลย์

-

5

-

5

นางสาวชนัญญา

ยงวงศ์ไพบูลย์

5

-

5

-

นางสาวพีรดา

ยงวงศ์ไพบูลย์

6

-

-

5

นายสุนทร

คำพิพจน์

5

-

-

-

นางสาวเมธิกานต์

ชุติพงศ์สิริ

5

-

-

-

นางสาวสุนทรียา

วงศ์ศิริกุล

5

-

-

-

นางสาวธารดี

เพียรสัมฤทธิ์

-

5

-

-

นายพิบูลศักดิ์

อรรถบวรพิศาล

2, 4

-

-

-

นางไทศิกา

ไพรสงบ

4, 5

5

-

-

เรือตรีหญิงสุรี

บูรณะธนิต

4, 5

-

-

-

นายบุญชัย

จิระพงษ์ตระกูล

-

-

-

5

นายสุรช

จิระพงษ์ตระกูล

-

-

-

5

นายวรรณา

สิทธิศิรินุกูล

-

-

-

5

นายชิดชนก

โท้มะวงศ์

-

5

-

-

นายสุวิทย์

รัตนจินดา

-

-

-

5

นายเมธัส

ยงวงศ์ไพบูลย์

-

-

5

5,6

นายสมศักดิ์

วงศ์ศิริทรัพย์

-

-

5

-

นางสาวศศิธร

ลิมป์ป�ยะชาติ

7

-

-

-

หมายเหตุ :

1 = ประธานกรรมการ
3 = กรรมการผู้จัดการ

2 = ประธานกรรมการตรวจสอบ
4 = กรรมการตรวจสอบ

5 = กรรมการ

6 = ผู้บริหาร

7 = เลขานุการบริษัท
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เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
1
2
3
4
5

ชื่อ
นายชูศักดิ์
นางเพ็ญจันทร์
นางไทศิกา
นางสาวธารดี
นายชิดชนก

นามสกุล
ยงวงศ์ไพบูลย์
ยงวงศ์ไพบูลย์
ไพรสงบ
เพียรสัมฤทธิ์
โท้มะวงศ์

บริษัท เอส ที ซี สตีล จำกัด
1
5
5
5
5

1
2
3
4

ชื่อ
นายชูศักดิ์
นางสาวชนัญญา
นายวีระชัย
นายเมธัส

นามสกุล
ยงวงศ์ไพบูลย์
ยงวงศ์ไพบูลย์
สุธีรชัย
ยงวงศ์ไพบูลย์

บริษัท แกรนด์ เอเชีย สตีล โพรเซสซิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
1
5
5
5

1
2
3
4
5
6
7
8

ชื่อ
นายชูศักดิ์
นายวีระชัย
นางเพ็ญจันทร์
นายบุญชัย
นายสุรช
นางวรรณา
นางสาวพีรดา
นายสุวิทย์

หมายเหตุ :

นามสกุล
ยงวงศ์ไพบูลย์
สุธีรชัย
ยงวงศ์ไพบูลย์
จิระพงษ์ตระกูล
จิระพงษ์ตระกูล
สิทธิศิรินุกูล
ยงวงศ์ไพบูลย์
จิระพงษ์ตระกูล

บริษัท ไพร์ม สตีล มิลล์ จำกัด
5
5
5
5
5
5
5
5

1 = ประธานกรรมการ

2 = ประธานกรรมการตรวจสอบ

3 = กรรมการผู้จัดการ

4 = กรรมการตรวจสอบ

5 = กรรมการ
7 = เลขานุการบริษัท

6 = ผู้บริหาร
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เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ทางคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรชะลอการเข้าตรวจสอบและสอบทานระบบควบคุมภายในตามแผน
งานต่างๆ สืบเนื่องมาจาก ในป� 2564 บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป (SAP) ใน
การบริหารจัดการ และ อยู่ระหว่างปรับเปลี่ยนนโยบายและการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัทใน
ป�จจุบัน
ทางบริษัทฯ จะดำเนินการเสนอชื่อบริษัทเข้าที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบริษัท
สำหรับรองรับการตรวจสอบภายในของบริษัทได้ ภายในป� 2565
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เอกสารแนบ 4

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมี ทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ดังนี้
ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน

ลักษณะกรรมสิทธิ์

มูลค่าตามบัญชี

ภาระผูกพัน

1. ที่ดิน

-เนื้อที่ 16 ไร่ 3 งาน 5 ตารางวา
ที่ตั้ง : เลขที่ 55, 55/1 หมู่ 2 ซอยวัดหนาม

บริษัทเป�นเจ้าของ

254.79

(1) ติดภาระค้ำประกัน

บริษัทเป�นเจ้าของ

119.14

(2) ติดภาระค้ำประกัน

บริษัทเป�นเจ้าของ

21.70

ปลอดภาระ

เป�นของบริษัท STC

44.87

(3) ติดภาระค้ำประกัน

บริษัทเป�นเจ้าของ

35.65

(1) ติดภาระค้ำประกัน

บริษัทเป�นเจ้าของ

4.73

ปลอดภาระ

53.75

ปลอดภาระ

แดง ถนนศรีนครินทร์ ตำบลบางแก้ว อำเภอ
บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
-เนื้อที่ 99 ไร่ 72 ตารางวา*
ที่ตั้ง เลขที่ 90/1 หมู่ที่ 10 ตำบลสระ
สี่เหลี่ยม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
-เนื้อที่ 102 ไร่ 155 ตารางวา**
ที่ตั้ง เลขที่ 90/1 หมู่ที่ 10 ตำบลสระ
สี่เหลี่ยม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
-เนื้อที่ 3 ไร่ 82 ตารางวา
ที่ตั้ง : เลขที่ 6/10 หมู่ 1 ซอยวัดหนามแดง
ถนนศรีนครินทร์ ตำบลบางแก้ว อำเภอบาง
พลี จังหวัดสมุทรปราการ
2. อาคารโรงงาน 3 แห่ง

1. อาคารโรงงานของบริษทั
ที่ตั้ง : เลขที่ 55, 55/1 หมู่ 2 ซอยวัดหนาม
แดง ถนนศรีนครินทร์ ตำบลบางแก้ว อำเภอ
บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

อาคารและส่วนปรับปรุงสิ่งก่อสร้างบน
ที่ดินเช่า
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ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน

ลักษณะกรรมสิทธิ์ มูลค่าตามบัญชี

2. อาคารโรงงานชลบุรีของบริษัท* *
ที่ตั้ง เลขที่ 90/1 หมู่ที่ 10 ตำบลสระ

ภาระผูกพัน

บริษัทเป�นเจ้าของ

89.22

(2) ติดภาระค้ำประกัน

เป�นของบริษัท STC

5.76

(3) ติดภาระค้ำประกัน

บริษัทเป�นเจ้าของ
บริษัทเป�นเจ้าของ
เป�นของบริษัท GA
บริษัทเป�นเจ้าของ
เป�นของบริษัท GA
บริษัทเป�นเจ้าของ

155.48
6.92
2.50
4.06
0.69
85.81

สี่เหลี่ยม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

3. อาคารโรงงานของบริษัทย่อย
ที่ตั้ง : เลขที่ 6/10 หมู่ 1 ซอยวัดหนาม
แดง ถนนศรีนครินทร์ ตำบลบางแก้ว
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
4. เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน
5. ยานพาหนะ
6. ยานพาหนะ
7. เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน
8. เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน
9.งานระหว่างก่อสร้างและเครื่องจักร
ระหว่างติดตั้ง

ปลอดภาระ
ปลอดภาระ
ปลอดภาระ
ปลอดภาระ
ปลอดภาระ
ปลอดภาระ

เครื่องหมายการค้าสำคัญ ลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางป�ญญาอื่น
รูปแบบเครื่องหมาย/ลิขสิทธิ์
เครื่องหมายการค้า

ชื่อเจ้าของ
บมจ. เอเซีย เมทัล

ประเภทสินค้า/
บริการ
จำพวก 6

เลขทะเบียน/
ประเทศที่จดทะเบียน
201122578
ประเทศไทย

ระยะเวลา
คุ้มครอง
10 ป�
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รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินที่ดิน
บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน) ได้มีการประเมินราคาที่ดิน เมื่อป� 2557 ที่ผ่านมา ตามนโยบายบัญชีของบริษัทจะดำเนินการ
ประเมินที่ดิน ทุก 5 ป�ของรอบบัญชี ซึ่งในป� 2562 ทางบริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน) ได้ว่าจ้างบริษัท ยูเค แวลูเอชั่น แอนด์
เอเจนซี่ จำกัด (“ผู้ประเมินอิสระ”) ทำการประเมินมูลค่าทรัพย์สินมีตัวตน และกำหนดการตรวจประเมินรอบถัดไป ป� 2567 ผล
การประเมินที่ดินป� 2562 ดังมีรายการดังต่อไปนี้
ทรัพย์สิน
ที่ตั้ง

รายการที่ดิน
เนื้อที่ดิน
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ภาระผูกพัน
วันที่ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
มูลค่าที่ดินตามราคาประเมิน
มูลค่าที่ดินทางบัญชี ณ วันประเมิน
ทรัพย์สิน
ที่ตั้ง
รายการที่ดิน
เนื้อที่ดิน
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ภาระผูกพัน
วันที่ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
มูลค่าที่ดินตามราคาประเมิน
มูลค่าที่ดินทางบัญชี ณ วันประเมิน
ราคาประเมินราชการ (เฉพาะที่ดิน)

ที่ดิน (ประเภทโรงงานผลิตเหล็ก)
บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน)
90/1 หมู่10 ถนนสายฉะเชิงเทรา-สัตหีบ (ทางหลวงหมายเลข 331) ตำบลสระสี่เหลี่ยม อำเภอ
พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
201-1-74 ไร่
บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน)
จำนองไว้กับธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
10 ตุลาคม 2562
140.84 ล้านบาท
99.75 ล้านบาท
ที่ดิน (ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม)
บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน)
55, 55/1 หมู่2 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
16-3-5 ไร่
บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน)
จำนองไว้กับธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
10 ตุลาคม 2562
254.79 ล้านบาท
147.51 ล้านบาท
133.46 ล้านบาท

172

ทรัพย์สิน
ที่ตั้ง

รายการที่ดิน
เนื้อที่ดิน
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ภาระผูกพัน
วันที่ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
มูลค่าที่ดินตามราคาประเมิน
มูลค่าที่ดินทางบัญชี ณ วันประเมิน

ที่ดิน (ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม)
บริษัท เอส ที ซี สตีล จำกัด
6/10 หมู่ที่ 1 ซอยวัดหนามแดง ถนนศรีนครินทร์ ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ
3 ไร่ 82 ตารางวา
บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน)
จำนองไว้กับธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
10 ตุลาคม 2562
44.87 ล้านบาท
25.64 ล้านบาท
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รายละเอียดของสัญญาที่สำคัญ
สัญญา
สัญญาเช่าที่ดิน

คู่สัญญา
ผู้ให้เช่า:
นายสมบัติ บุญอ่ำ

รายละเอียด
ทรัพย์สินที่เช่า
โฉนดเลขที่ 7570 เลขที่ดิน 118 หน้า
สำรวจ 584 ต.บางแก้ว
(สำโรงฝ��งเหนือ) อ.บางพลี
(พระโขนง) จ.สมุทรปราการ
เช่าในอัตรา 3/12 ส่วน

สัญญาเช่าหอพัก
สำหรับสวัสดิการ
พนักงาน

บริษัท แชมป์ ทราน
สปอร์ต (1996) จำกัด
โดย นางหนูจิตร เพ็ง
นาม

ทรัพย์สินที่เช่า หอพักจำนวน 28 ห้อง
1 อาคาร

สัญญาเช่าอาคาร
โรงงาน

บริษัท เอส ที ซี สตีล
จำกัด

ทรัพย์สินที่เช่า เช่าพื้นที่อาคาร
บ้านเลขที่ 55 หมู่2 ซ.วัดหนามแดง ถ.
ศรีนครินทร์ ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.
สมุทรปราการ เนื้อที่ 75 ตารางเมตร

ระยะเวลา
กำหนดระยะเวลา 21 ป�
นับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558
ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2579 อัตราค่าเช่า
1) ป�2558 ถึง ป�2559 อัตราค่าเช่า
1,440,000 บาท
2) ป� 2559 ถึง ป� 2561 อัตราเดือนละ
120,000 บาท
3) ป�2561 ถึง ป� 2564 อัตราเดือนละ
132,000 บาท
4) ป�2564 ถึง ป�2567 อัตราเดือนละ
145,200บาท
5) ป�2567 ถึง ป�2570 อัตราเดือนละ
159,700 บาท
6) ป�2570 ถึง ป�2573 อัตราเดือนละ
175,700 บาท
7) ป�2573 ถึง ป�2576 อัตราเดือนละ
193,300
8) ป�2576 ถึง ป�2579 อัตราเดือนละ
212,600 โดยชำระทุกสิ้นเดือน
กำหนดระยะเวลา 3 ป�
นับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2562
ถึง วันที่ 31 กรกฏาคม 2565
อัตราค่าเช่า เดือนละ 50,000 บาท โดย
ชำระทุกสิ้นเดือน
กำหนดระยะเวลา 5 ป� นับตั้งแต่วันที่ 1
มกราคม 2563 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2567
อัตราค่าเช่า เดือนละ 50,000 บาท ราคานี้
ยังไม่รวม VAT 7% โดยชำระทุกสิ้นเดือน
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เอกสารแนบ 5

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ
บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติที่เป�นมาตรฐานสากลในการจัดการที่ดี เสริมสร้างความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพในการ
บริหารงานและการดำเนินงาน ให้เป�นที่ยอมรับ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุก
ฝ่าย ตลอดจนให้เป�นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน
คณะกรรมการบริษัท จึงกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของกลุ่มบริษัทฯ ไว้เพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
ดังต่อไปนี้
1. ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการ
อย่างยั่งยืน
1) คณะกรรมการต้องเข้าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้นำที่ต้องกำกับดูแลให้องค์กรมี
การบริหารจัดการที่ดี ซึ่งครอบคลุมถึง
• การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
• การกำหนดกลยุ ทธ์ นโยบายการดำเนินงาน ตลอดจนการจั ดสรรทรั พยากรสำคั ญเพื่ อให้ บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
• การติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดำเนินงาน
2) ในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน คณะกรรมการมีหน้าที่กำกับดูแลกิจการให้นำไปสู่ผลดังต่อไปนี้
• บริษัทสามารถแข่งขันได้ และมีผลประกอบการที่ดีโดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว
• ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
• เป�นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม
• สามารถปรับตัวได้ภายใต้ป�จจัยการเปลี่ยนแปลง
3) คณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลให้กรรมการทุกคนและผู้บริหาร ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง และ
ซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร และดูแลให้การดำเนินงานเป�นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
4) คณะกรรมการเข้ าใจขอบเขตหน้ าที ่ และความรั บผิ ดชอบของคณะกรรมการ และกำหนดขอบเขตการ
มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจนติดตาม
ดูแลให้กรรมการผู้จัดการใหญ่และฝ่ายจัดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
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2. กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป�นไปเพื่อความยั่งยืน
1) คณะกรรมการมีหน้าที่กำหนดหรือดูแลให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการเป�นไปเพื่อความยั่งยืน
โดยเป�นวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้ทั้งกิจการ ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และ
สังคมโดยรวม
2) คณะกรรมการมีหน้าที่กำกับดูแลให้มั่นใจว่า วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ในระยะสั้น กลาง
หรือยาว และ/หรือประจำป�ของกิจการ สอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ
โดยมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย
3. เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
1) คณะกรรมการมี หน้ าที ่ ร ั บผิ ดชอบการกำหนดและทบทวนโครงสร้ างคณะกรรมการ ทั้งในเรื่ องขนาด
องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เป�นอิสระที่เหมาะสมและจำเป�นต่อการนำพาองค์กรสู่วัตถุประสงค์และ
เป้าหมายหลักที่กำหนดไว้
2) คณะกรรมการมีหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป�นประธานกรรมการ และดูแลให้มั่นใจว่าองค์ประกอบและ
การดำเนินงานของคณะกรรมการเอื้อต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ
3) คณะกรรมการมีหน้าที่กำกับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน
เพื่อให้ได้คณะกรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่กำหนดไว้
4) ในการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการต้องพิจารณาให้โครงสร้างและอัตรา
ค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมการนำพาองค์กรให้ดำเนินงานตาม
เป้าหมาย ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
5) คณะกรรมการมีหน้าที่กำกับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลา
อย่างเพียงพอ
6) คณะกรรมการมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีกรอบและกลไกในการกำกับดูแลนโยบาย และการดำเนินงานของบริษัท
ย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง รวมทั้งให้
บริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนมีความเข้าใจถูกต้องตรงกันด้วย
7) คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำป�ของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย
และกรรมการรายบุคคล โดยผลประเมินจะถูกนำไปใช้สำหรับการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปด้วย
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8) คณะกรรมการมีหน้าที่ กำกับดูแลให้ คณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ ยวกั บ
บทบาทหน้าที่ ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุน
ให้กรรมการทุกคนได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม่ำเสมอ
9) คณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของคณะกรรมการเป�นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถ
เข้าถึงข้อมูลที่จำเป�น และมีเลขานุการบริษัทที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จำเป�นและเหมาะสมต่ อการ
สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการ
4. สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
1) คณะกรรมการมีหน้าที่ดำเนินการให้มั่นใจว่า มีการสรรหาและพัฒนากรรมการผู้จัดการใหญ่หรือผู้บริหาร
ระดั บสู งสุ ด และผู ้ บริ หารระดั บสู ง ให้มี ความรู้ ทั กษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จำเป�นต่อการ
ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย
2) คณะกรรมการมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม
3) คณะกรรมการควรเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารและการ
ดำเนินงานของกิจการ
4) คณะกรรมการมีหน้าที่ติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจำนวน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์
และแรงจูงใจที่เหมาะสม
5. ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
1) คณะกรรมการให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการ
สร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
2) คณะกรรมการมีหน้าที่ติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม และสะท้อนอยู่ในแผนดำเนินการ (Operational Plan) เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ทุกฝ่ายขององค์กร
ได้ดำเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ (Strategy) ขององค์กร
3) คณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลให้ฝ่ายจัดการ จัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป�นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยคำนึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสายโซ่ (Value Chain) เพื่อให้สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน
4) คณะกรรมการควรจัดให้มีกรอบการกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรที่
สอดคล้องกับความต้องการ รวมทั้งดูแลให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ
และพัฒนาการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
หลักของกิจการ
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6. ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
1) คณะกรรมการมีหน้าที่กำกับดูแลให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่
จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล และมีการปฏิบัติให้เป�นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่
เกี่ยวข้อง
2) คณะกรรมการต้องจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ
3) คณะกรรมการมีหน้าที่ติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัท
กับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน
ข้อมูลและโอกาสของบริษัท และการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบริษัทในลักษณะที่ไม่
สมควร
4) คณะกรรมการมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัป
ชันที่ชัดเจนและสื่อสารในทุกระดับขององค์กรและต่อบุคคลภายนอก เพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติได้จริง
5) คณะกรรมการมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส
7. รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเป�ดเผยข้อมูล
1) คณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลให้ระบบการจัดทำรายงานทางการเงินและการเป�ดเผยข้อมูล
สำคัญต่าง ๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป�นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
2) คณะกรรมการมีหน้าที่ติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระ
หนี้
3) ในภาวะที่กิจการประสบป�ญหาทางการเงิน หรือมีแนวโน้มจะประสบป�ญหา คณะกรรมการจะต้องทำให้มั่นใจ
ได้ว่ากิจการมีแผนในการแก้ไขป�ญหา หรือมีกลไกอืน่ ที่จะสามารถแก้ไขป�ญหาทางการเงินได้ ทั้งนี้ ภายใต้การ
คำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
4) คณะกรรมการมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการจัดทำรายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม
5) คณะกรรมการมีหน้าที่กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ที่ทำ
หน้าที่สื่อสารกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ให้เป�นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียม
กัน และทันเวลา
6) คณะกรรมการมีหน้าที่ส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล
8. สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
1) คณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลให้มั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท
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2) คณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลให้การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป�นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มี
ประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน
3) คณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลให้การเป�ดเผยมติที่ประชุมและการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เป�นไปอย่าง
ถูกต้องและครบถ้วน
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จรรยาบรรณธุรกิจ
บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดถือการทำงานทีโ่ ปร่งใส ปฏิบัติตามกฎหมาย
ความรับผิดชอบต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน ดูแลและรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงมุ่งเน้น
คุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการที่ดีต่อธุรกิจในระยะยาว โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ
ยึดถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจอย่าง เคร่งครัด
ลูกค้า : บริษัทฯ มุ่งมั่นในแนวคิด การยึดถือลูกค้าเป�นศูนย์กลาง โดยพร้อมให้บริการที่ตอบสนองความต้องการอย่างรอบ
ด้าน ไม่ว่าจะเป�นการให้คำแนะนำ แก้ป�ญหา ช่วยเหลือในการจัดหาสินค้า เสนอทางเลือกที่หลากหลายภายใต้ระบบการ
บริหารจัดการที่ครอบคลุมถึงการผลิตและการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงการจัดส่งที่
รวดเร็วตรงต่อเวลาสอดคล้องกับแผนการผลิต
ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ มุ่งมั่นขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนจนก้าวขึ้นเป�นบริษัทอันดับนำของอุตสาหกรรม
เหล็กในประเทศ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงจากป�จจัยที่มีผลกระทบอย่างสำคัญ เพื่อสร้างความมั่นใจและมูลค่าเพิ่ม
ให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้ถือหุ้น/ ผู้มีส่วนได้เสีย ติดต่อ/ ร้องเรียน ต่อกรรมการอิสระ
และมีช่องทางการรับข้อร้องเรียนด้านธรรมาภิบาลจากพนักงาน ผ่านเลขานุการบริษัท ซึ่งจะรวบรวมเพื่อรายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ
เจ้าหนี้ : บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการกู้ยืมเงินตามข้อตกลง และให้ข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง รวมทั้งมีการจ่าย
ชำระหนี้ตรงตามเวลาทุกครั้ง
พนักงาน : บริษัทฯ มุ่งพัฒนาศักยภาพพนักงานให้เป�นมืออาชีพในงานที่ทำ เพราะศักยภาพของพนักงานเป�นหนึ่งใน
โครงสร้างสำคัญสูงสุดที่ทำให้ทุกความคิด ทุกจินตนาการ และทุกแผนงานเป�นจริง สร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
การปฏิบัติที่มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ น่าเชื่อถือ และเป�นที่ไว้วางใจ ขณะเดียวกันบริษัทยังจัดสร้างระบบการบริหารจัดการ
ความรู้เพื่อให้พนักงานมีความรู้ แลกเปลี่ยน สะสมประสบการณ์ และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา
คู่ค้าและคู่สัญญา : บริษัทฯ มีนโยบายที่จะสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อคู่ค้า รวมทั้งปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป�นธรรม เป�นไป
ตามเงื่อนไขทางการค้า และ/หรือข้อตกลงระหว่างกัน ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพให้ยั่งยืนบนรากฐาน
แห่งผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน
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คู่แข่งขันทางการค้า : บริษัทฯ พึงดำเนินธุรกิจตามกรอบกติกาการแข่งขันอย่างเสรีและเป�นธรรม ไม่ทำลายชื่อเสียง หรือ
บิดเบือนข้อมูลให้เกิดความเสียหายโดยมิชอบต่อคู่แข่งขันทางการค้า และไม่นำประเด็นทางสังคมมาเป�นข้อได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน
ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม : บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและรับผิดชอบต่อสังคม ควบคู่ไปกับการดำเนิน
ธุรกิจ ด้วยสำนึกดีว่าธุรกิจจะดำรงอยู่ได้ ต้องมีพื้นฐานมาจากสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เจริญเติบโตอย่างมั่นคง สนับสนุน
กิจกรรมต่างๆ ที่มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาและเป�นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้านการผลิต สภาพแวดล้อมด้านการทำงาน
สถานที่ทำงานและชุมชนรอบข้าง การดูแลความปลอดภัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตของพนักงาน รวมทั้งการสร้าง
กิจกรรมเพื่อรับผิดชอบต่อสังคม
ภาครัฐ : บริษัทฯ มุ่งมั่นปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อกำหนดต่างๆ ของภาครัฐ อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งให้
ความร่วมมื อในด้ านการให้ข้ อมูลข่ าวสารเกี่ ยวกับการดำเนินธุรกิจของกิจการ และการร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามที่
หน่วยงานของภาครัฐกำหนด
การรักษาข้อมูลความลับ : พนักงานต้องรักษาความลับของข้ อมูลในการปฏิบัติหน้าที่ทางธุรกิจ หรือ รักษาข้อมู ล
ความลับของลูกค้า คู่ค้า ระมัดระวังไม่ให้เอกสารหรือข้อมูลข่าวสารอันเป�นความลับของบริษัท หรือ คู่ค้าที่เกี่ยวข้อง
รั่วไหลหรือตกไปถึงผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง อันเป�นเหตุให้เกิดผลกระทบต่อบริษัทหรือบุคคลอื่น รวมถึงการใช้ข้อมูล ดังกล่าว
เพื่อแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบทั้งต่อตนเองและให้ผู้อื่น แม้จะเกษียณอายุ ลาออก หรือสิ้นสุดการทำงานกับบริษัท
เว้นแต่การเป�ดเผยนั้นจะได้รับการมอบหมายอย่างถูกต้องจากบริษัท หรือการเป�ดเผยตามข้อบังคับของกฎหมาย
การเป�ดเผยข้อมูลภายใน : บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์
ส่วนตน จึงมีนโยบายให้มีการเก็บรักษาข้อมูลซึ่งยังมิได้เป�ดเผยต่อประชาชนไว้เป�นความลับ โดยกำหนดให้รับรู้เฉพาะผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องเท่านั้น
การมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน พึงปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึง
ประโยชน์ของบริษัทเป�นสำคัญ โดยปราศจากความต้องการส่วนตัวหรืออิทธิพลจากผู้ใกล้ชิด รวมถึงมีความตระหนักอยู่
เสมอว่า ตนเองจะไม่มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป�นเงิน ทรัพย์สิน หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ และไม่ประกอบธุรกิจ ที่มีลักษณะเป�นการขัดกับผลประโยชน์ของบริษัท
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การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น : กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง
ซื่อสัตย์สุจริต เป�นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และข้อกำหนดของกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยกรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานจะไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการทุจริตคอร์รัปชั่น ไม่ยินยอมและต่อต้านการให้หรือรับทรัพย์สิน ของ
กำนัล สินบน หรือ ผลประโยชน์อื่นใดในทุกรูปแบบที่เกินกว่าความจำเป�นตามประเพณีนิยม และไม่กระทำการใดๆเพื่อ
แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและทรัพย์สินทางป�ญญา : บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการดำเนิน
ธุรกิจและเป�นเครื่องมือในการสื่อสาร โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป�นสำคัญ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมี
หน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ ระมัดระวังในการใช้งาน เคารพสิทธิ
ส่วนบุคคล ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางป�ญญา หรือผิดศีลธรรมอันดีงาม รวมถึงปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วย
เรื่องเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
การใช้สิทธิทางการเมือง : บริษัทฯ มีความเป�นกลางทางการเมือง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน สามารถใช้สิทธิทาง
การเมืองภายใต้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญได้ แต่ต้องไม่แอบอ้างความเป�นพนักงานบริษัทหรือนำทรัพย์สิน อุปกรณ์
เครื่องมือใดๆ ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการใดๆในทางการเมืองและพึงหลีกเลี่ยงการใช้สิทธิ หรื อ
กิจกรรมทางการเมืองที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย หรือสร้างความแตกแยกในสถานที่ทำงานและในสังคม
การเคารพสิทธิมนุษยชน : บริษัทฯ สนับสนุนและเคารพในหลักการด้านสิทธิมนุษยชน โดยไม่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนดังกล่าว การใช้ทรัพยากรและการ
ดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการใช้ทรัพยากรและการ
ดูแลรักษาการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์สูงสุด และไม่นำทรัพยากรหรือทรัพย์สินของบริษัทไปใช้ เพื่ อ
ประโยชน์ส่วนตัวหรือบุคคลภายนอก รวมถึงการนำไปใช้ในทางที่ผิด
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน : บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และ
ระดับปฏิบัติงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดภาระหน้าที่อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหาร ไว้เป�น
ลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่
ของผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่าง
เหมาะสมและมีการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษัทได้จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหาร
ตามสายงานที่รับผิดชอบ รวมถึงบริษัทจัดตั้งหน่วยตรวจสอบภายในเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรม
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ทางการเงินที่สำคัญของบริษัทได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตาม
กฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท (COMPLIANCE CONTROL) และเพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความ
เป�นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการจึงกำหนดให้หน่วยตรวจสอบภายใน
รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ด้วย และเพื่อให้การตรวจสอบระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายในมีความเป�นอิสระมาก
การดูแลให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ : กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีหน้าที่รับทราบ ทำความเข้าใจ และ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเคร่งครัด โดยผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาต้องเป�นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณธุรกิจ และมีหน้าที่ในการสอดส่อง ดูแล และส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจที่
กำหนดอย่างเคร่งครัด ในการขอยกเว้นการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
การรายงานการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ : ผู้ที่พบเห็นการกระทำผิดโดยการละเมิด ฝ่าฝ�นหรือจงใจไม่ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณธุรกิจที่ระบุไว้ในคู่มือฉบับนี้ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรงหรือรายงานได้ที่ ผู้บังคับบัญชาของสาย
งานที่บุคคลผู้กระทำผิดสังกัดอยู่
ช่องทางในการรับแจ้ง หรือ ข้อร้องเรียน
คณะกรรมการบริษัท หรือ เลขานุการบริษัท โดยสามารถส่งได้ที่
ทางอีเมล์ : SECRETARY@ASIAMETAL.CO.TH หรือ IA@ASIAMETAL.CO.TH
ทางไปรษณีย์ : บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 55,55/1 หมู่ที่ 2 ซอยวัดหนามแดง ถนนศรีนครินทร์ ตำบลบางแก้ว อำเภอบาพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
บริษัทมีนโยบายที่จะเก็บรักษาข้อมูลความลับและผู้รายงานเป�นอย่างดี โดยบริษัทคำนึงถึงความปลอดภัย และ ความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้รายงานหรือพยานบุคคลที่เกี่ยวข้อง
การลงโทษทางวินัย : จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทถือเป�นวินัยอย่างหนึ่ง หากพบว่ามีการละเมิด ฝ่าฝ�นหรือกระทำการ
ใดๆ ที่ขัดต่อการ ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจที่ได้กำหนดไว้นี้ บริษัทจะพิจารณาลงโทษตามลักษณะแห่งความผิดตาม
สมควรแก่กรณี
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เอกสารแนบ 6

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน ป� 2564
คณะกรรมการของบริษัท เป�นผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน) และบริษัท
ย่อย ซึ่งจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาพวิชาชีพ
บัญชี กฎระเบียบ และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง โดยมีการพิจารณา
เลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งให้มีการเป�ดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอ
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีได้สอบทานและตรวจสอบงบการเงินและแสดงความเห็นในรายงาน
ผู้สอบบัญชี ซึ่งแสดงในรายงานของผู้สอบบัญชีประจำป� 2564
คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่กำกับดูแลและพัฒนาบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณ อีกทั้งจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน
ที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มความมั่นใจได้ว่าข้อมูลทางการบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา และเพียงพอที่จะดำรงไว้ซึ่ง
ทรัพย์สิน ตลอดจนเพื่อไม่ให้เกิดการทุกจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ ในการนี้คณะกรรมการ
บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป�นอิสระทำหน้าที่กำกับดูแลงบการเงิน ประเมิน
ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจำป�นี้แล้ว
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทสามารถสร้างความ
เชื่อมั่นได้ว่างบการเงินของบริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
และกระแสเงินสดถูกต้องตามควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

(นายวีระชัย สุธีรชัย)
ประธานกรรมการ

(นายชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์)
กรรมการผู้จัดการ
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
ในรอบป�บัญชี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานอย่างเป�นอิสระและครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัทโดยได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อร่วมเสนอข้อมูลหารือ และ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในวาระที่
เกี่ยวข้องโดยคณะกรรมการตรวจสอบมีฝ่ายตรวจสอบภายในเป�นเครื่องมือในการปฏิบัติภารกิจตามกฎบัตรที่กำหนดไว้โดยขึ้นตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบทำให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป�นอิสระโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทได้อย่าง
ถูกต้องและไม่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูลโดยมีการจัดประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วยจำนวน 4 ครั้ง ซึ่ง
สาระสำคัญในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบสรุปได้ดังนี้
รายงานทางการเงิน ได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำป� 2564 และหารือร่วมกับผู้สอบบัญชีพร้อมทั้ง
พิจารณาข้อเสนอแนะด้านระบบควบคุมภายในซึ่งเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษัทได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องเป�นไปตามมาตรฐานบัญชี
ที่รับรองทั่วไปและมีการเป�ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
รายการที่เกี่ยวโยงกัน สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้
แน่ใจว่าการตกลงเข้าทำรายการมีความเป�นธรรมและเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นซึ่งบริษัทได้ถือปฏิบัติตามนโยบายการ
กำกับดูแลกิจการที่ดีโดยถือความโปร่งใสและการเป�ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
การกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้ติดตามการสื่อสารเผยแพร่จรรยาบรรณของพนักงานบริษัทกำหนดให้พนักงาน บริษัทที่เกี่ยวข้องรายงานชื่อผู้
ที่เกี่ยวโยงกัน, รายงานการถือครองหุ้นบริษัทประจำทุกไตรมาสที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกครั้ง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในป� 2564 ไม่พบรายการที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์
ผลการปฏิ บ ั ต ิ งานของคณะกรรมการตรวจสอบ นำเสนอรายงานผลการปฏิ บ ั ต ิ งานของคณะกรรมการตรวจสอบต่ อ
คณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยได้เสนอความเห็นและให้ข้อเสนอแนะที่เป�นประโยชน์ต่อการ
บริหารงานของฝ่ายบริหารซึ่งฝ่ายบริหารได้ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะอย่างเหมาะสม รวมทั้งพิจารณาผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบป� 2564 โดยได้รับการประเมินจากคณะกรรมการบริษัท และนำผลการปฏิบัติงานนั้นมา
พิจารณาปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ผู้สอบบัญชี ประเมินความเป�นอิสระของผู้สอบบัญชีและให้ความเห็นต่อค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเพื่อนำเสนอต่ อ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำป� 2564 ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี การสอบบัญชี
จำกัด เป�นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับป� 2564 จากกิจกรรมต่างๆดังกล่าวข้างต้นตลอดป� 2564 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า
คณะกรรมการตลอดจนผู้บริหารของบริษัทฯถือนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป�นสำคัญและยึดมั่นในจริยธรรมธุรกิจโดยมีความมุ่งมั่น
ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทอย่างมีคุณภาพเยี่ยงมืออาชีพรวมทั้งพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงที่สำคัญให้เกิด
ประสิทธิผลสูงสุดและส่งเสริมระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลและเหมาะสมเพียงพอ รวมทั้งการตรวจสอบภายในมีความเป�นอิสระ
และมีกระบวนการตรวจสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายในและมีการพัฒนาปรับปรุงระบบ
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
นายพิบูลศักดิ์ อรรถบวรพิศาล
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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