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สารจากคณะกรรมการบรษิทั 
 

  เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น   

ข้าพเจ้าในนามของคณะกรรมการบริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน) ใคร่ขอรายงานผลประกอบการของปี 2562 ในปีนี้

ภาพรวมของเศรษฐกิจโลกและการค้าระหว่างประเทศมีความผันผวนอย่างมากของสถานการณ์ทางเศรฐกิจและการเมือง อาทิ สงคราม

การค้าระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศจีน มาตรการกำแพงการค้า ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุกิจ ทางบริษัทได้

ประคับประคองธุรกิจตามแผนธุรกิจที่ได้วางไว้แล้ว โดยแล้วเสร็จในช่วงปลายปี 2562 จากการลงทุนเครื่องจักรใหม่ที่ทันสมัย พัฒนา

เครื่องจักรและปรบัปรุงเครือ่งจักรเดิมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและควบคุมคุณภาพในการผลิต ประกอบกับการขยายโกดังสินค้าที่โรงงาน

สมุทรปราการเพื่อรองรับการกระจายสินค้า และการปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับสถาการณ์ความผันผวน เพื่อรักษา

ความสามารถในการแข่งขันและการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลง โดยในปี 2562 บริษัทฯมีผลกำไรที่ดีขึ้น  

 นอกจากนี้บริษัทฯยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มและ

ตั้งมั่นในการดำเนินธุรกิจบนหลักธรรมาภิบาลที่ต้องมีการโปร่งใสและตรวจสอบได้ และการเตรียมแผนการกำกับการดำเนิน 

ธุกิจแก่ผู้บริหารและพนักงานเพื่อสร้างระบบควบคุมภายในและมาตรการป้องกันการทุจริต  

 ผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2562  มีกำไรสุทธิ เท่ากับ 134.34 ล้านบาท ส่วนกำไรสุทธิเฉพาะ

บริษัท เท่ากับ 58.74 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยมีการประเมินราคาที่ดินใหม่ เนื่องจากราคาที่ดินปัจุบันมี

มูลค่าสูงขึ้นทำให้บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินเพิ่มขึ้นเท่ากับ 167.59 ล้านบาท ทั้งนี้ในปี 2563  

เกิดสถานการณ์โรคระบาดไวรัส Covid-19 ได้สง่ผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทไม่มากก็น้อย ทำให้บริษัทต้องสำรอง

ให้มีสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วและเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

และอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการในปี 2562 

 ในปี 2563 ภาวะชะงักงันของทั้งเศรษฐกิจยังคงมีต่อเนื่อง ทำให้บริษัทและบริษัทย่อยต้องเตรียมแผนสำรองธุรกิจในครึ่งปีแรก

เพื่อลดผลกระทบต่อบริษัทและบริษัทย่อยจากสถานการณ์ดังกล่าว สำหรับครึ่งปีหลังหากภายในประเทศสามารถควบคุมสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคไวรัส Covid-19 ได้ จะทำให้สภาวะเศรษฐกิจฟื้นฟูและขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ในภายหลัง โดยทางผู้บริหาร  

มีความมั่นใจว่าจะสามารถประคับประคองการดำเนินงานของธุรกิจให้ผ่านพ้นวิกฤตจากสถานการณ์นี้ได้ 

 ท้ายที่สุดนี้ ผมในนามของคณะกรรมการ ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรทางการค้า สถาบันการเงิน 

หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษั ทฯด้วยดีเสมอมา 

รวมทั้งผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯทุกท่านที่ได้ร่วมมือและร่วมใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบในทุกด้าน เพื่อสร้าง

มูลค่าส่วนเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสังคมโดยรวม โดยบริษัทฯจะมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด 

และพัฒนาองค์กรให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ให้สำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร    

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นายชูศกัดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์) 
กรรมการผู้จัดการ 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

ในรอบปีบัญชี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระและครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษัทโดยได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อร่วมเสนอข้อมูลหารือ และ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในวาระที่

เกี่ยวข้องโดยคณะกรรมการตรวจสอบมีฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นเคร่ืองมือในการปฏิบัติภารกิจตามกฎบัตรที่กำหนดไว้โดยขึ้นตรงต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบทำให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทได้อย่างถูกต้อง

และไม่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูลโดยมีการจัดประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วยจำนวน 6 คร้ัง ซ่ึงสาระสำคัญในการ

ปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบสรุปไดดั้งน้ี 

  รายงานทางการเงิน ได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2562 และหารือร่วมกับผู้สอบบัญชีพร้อมทัง้พจิารณา

ข้อเสนอแนะด้านระบบควบคุมภายในซ่ึงเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษัทได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป

และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพยีงพอ 

  รายการที่เกี่ยวโยงกัน สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้แน่ใจ

ว่าการตกลงเข้าทำรายการมีความเป็นธรรมและเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นซ่ึงบริษัทได้ถือปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแล

กิจการที่ดีโดยถือความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ 

  การกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้ติดตามการสื่อสารเผยแพร่จรรยาบรรณของพนักงานบริษัทกำหนดให้พนักงาน บริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายงานชื่อผู้ที่เกี่ยวโยงกัน, รายงานการถือครองหุ้นบริษัทประจำทุกไตรมาสที่อาจก่อใหเ้กิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยว

โยงกันให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกคร้ัง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในปี 2562 ไม่พบรายการที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ 

  ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ

บริษัททราบทุกคร้ังที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยได้เสนอความเห็นและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของฝ่าย

บริหารซ่ึงฝ่ายบริหารได้ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะอย่างเหมาะสม รวมทั้งพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2562 โดยไดรั้บการประเมินจากคณะกรรมการบริษัท และนำผลการปฏิบัติงานน้ันมาพิจารณาปรับปรุงการ

ปฏิบัติงาน 

  ผู้สอบบัญชี ประเมินความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและให้ความเห็นต่อค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการ

บริษัท เพื่อขออนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร่ี จำกัด เป็น

ผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2563 จากกิจกรรมต่างๆดังกล่าวข้างต้นตลอดปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าคณะกรรมการตลอดจน

ผู้บริหารของบริษัทฯถือนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นสำคัญและยึดมั่นในจริยธรรมธุรกิจโดยมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้

บรรลุเป้าหมายของบริษัทอย่างมีคุณภาพเย่ียงมืออาชีพรวมทั้งพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงที่สำคัญให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดและส่งเสริม

ระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลและเหมาะสมเพียงพอ รวมทั้งการตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระและมีกระบวนการตรวจสอบที่

สอดคล้องกับมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายในและมีการพฒันาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้ดีขึ้น

อย่างต่อเน่ือง 
 

(นายพิบูลศักดิ์  อรรถบวรพิศาล) 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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งบดุล 2562 2561 2560 

สินทรัพย์หมุนเวียน 1,729.92 2,687.06 2,412.20 

สินทรัพย์รวม 3,398.60 4,125.03 3,840.55 

หนี้สินหมุนเวียน 1,267.48 2,282.02 1,886.29 

หนี้สินรวม 1,339.76 2,334.58 1,907.01 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,058.84 1,790.45 1,933.54 

งบกำไรขาดทุน 2562 2561 2560 

รายได้จากการขายและการให้บรกิาร 5,386.94 6,275.62 5,064.52 

กำไรจากอัตราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ 7.23 29.3 0.00 

รายได้อื่น 41.57 39.99 33.92 

รายได้รวม 5,435.75 6,345.01 5,098.44 

ต้นทุนขายและต้นทุนบริการ 5,174.14 6,194.74 4,753.28 

ค่าใช้จ่ายในการขายบริหาร 151.27 176.41 122.28 

ต้นทุนทางการเงิน 35.31 45.83 30.13 

กำไรก่อนส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและ

ภาษีเงินได้ 

55.24 (92.41) 150.84 

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากการเงินลงทุนในบรษิัทร่วม 94.89 (5.98) 32.33 

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ (15.79) 12.07 (30.67) 

กำไร (ขาดทุน) สำหรับป ี 134.34 (86.32) 152.50 

 (ลา้นบาท) 

รายไดร้วม (ลา้นบาท) 

       (ลา้นบาท) 

 

ก าไรสุทธ ิ(ลา้นบาท) 

 2562        2561       2560 
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อัตราส่วนทางการเงิน 
งบการเงินรวม 

2562 2561 2560 

อัตราส่วนสภาพคล่อง 1.36 1.18 1.28 

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว 0.59 0.66 0.37 

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด 0.52 (0.38) 0.14 

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า 5.30 6.40 7.15 

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย 67.88 56.23 50.33 

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ 10.93 14.23 11.07 

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลีย่ 32.92 25.29 32.51 

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี ้ 50.95 13.40 7.11 

ระยะเวลาชำระหนี ้ 7.07 26.87 50.67 

Cash Cycle 93.74 54.64 32.17 

อัตรากำไรขั้นต้น 3.95 1.29 6.15 

อัตรากำไรจากการดำเนินงาน 2.79 (1.57) 3.62 

อัตรากำไรสุทธิ 2.47 (1.36) 2.99 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) 6.98 (4.64) 8.00 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ 3.57 (2.17) 4.03 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร 22.56 1.17 24.15 

อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย ์ 1.44 1.59 1.35 

อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุน้ 0.65 1.30 0.99 

อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย 26.88 (15.86) 8.53 

อัตราการจ่ายเงินปันผล 0.00 0.00 38.28 

 

 

 

 

 



รายงานประจ าปี 2562 
 
 

 

5 

ขอ้มลูทัว่ไปของบรษิทั 
 

บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน) 
 
ชื่อย่อหลักทรัพย์ :  AMC 

เลขทะเบียนบรษิัท :  0107547000176 

ประเภทธุรกิจ :  ผลิตและจำหนา่ยเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ เช่น ท่อเหล็กและ

โครงสร้างรูปตวัซีที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ 

  ศูนย์บริการเหล็ก 

ทุนจดทะเบียน :  549.97 ล้านบาท 

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว :  480.10 ล้านบาท 

ที่ตั้งสำนักงานใหญ ่ :  
55,55/1 หมู่ที่ 2 ซอยวัดหนามแดง ถนนศรีนครินทร์ ตำบลบางแก้ว 

อำเภอบางพลี จำหวัดสมุทรปราการ 10540 

ที่ตั้งโรงงาน :  90/1 หมู่ที่ 10 ตำบลสระสี่เหลีย่ม อำเภอพนัสนิคม จังหวดัชลบุร ี 

นักลงทุนสัมพันธ์ :  โทรศัพท์ 02 338 7222 

  
Email : ir@asiametal.co.th 

กรรมการอิสระที่ทำหน้าที่กำกบั

ดแูลผู้ถือหุ้นรายย่อย 

:  โทรสาร 02 338 4102 

 
Email : ia@asiametal.co.th 

เว็บไซต ์ :  www.asiametal.co.th  

บริษัทย่อยของบริษัท

ประกอบด้วย 

:  1. บรษิัท เอส ที ซี สตีล จำกัด  

    (บริษัทถือหุ้น 99%) 

2. บริษัท แกรนด์เอเซีย สตีลโพรเซสซิ่ง เซ็นเตอร์ จำกดั  

    (บริษัทถือหุ้น 50%) 

บคุคลอ้างองิ 

นายทะเบียนหลักทรัพย์ :  บรษิัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด 

ผู้สอบบัญช ี :  บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี่ จำกัด 

ที่ปรึกษากฏหมาย :  บริษัท บี แอนด์ พี ลอว์ จำกัด 
 

 

 

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

โครงสรา้งการถอืหุน้ของกลุ่มบรษิทั 
 โครงสร้างกลุ่มบริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

โครงสร้างของบริษัทย่อยของบริษัท เอเซีย เมทลั จำกัด (มหาชน)  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

โครงสรา้งของบรษิทัร่วมของบรษิทั เอเซยี เมทลั จ ากดั (มหาชน) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท เอเซีย เมทลั จำกัด (มหาชน) 

ทุนจดทะเบียน 549.97 ล้านบาท 

เรียกชำระแล้ว 480.10 ลา้นบาท (87.30%) 

 

 

บริษัท เอส ที ซี สตลี จำกัด 

ทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว   

20 ล้านบาท (99.99%) 

บริษัท แกรนด์ เอเซีย สตีล โพรเซสซ่ิง เซน็เตอร์ จำกัด 

ทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท  

เรียกชำระแลว้ 5 ล้านบาท (50.00%) 

บริษัท เอเซีย เมทลั จำกัด (มหาชน) 

ทุนจดทะเบียน 549.97 ล้านบาท 

เรียกชำระแล้ว 480.10 ล้านบาท (87.30%) 

 

 

บริษัท ไพร์ม สตีล มิลล์ จำกัด 

ทุนจดทะเบียน 1,000 ล้านบาท 

บริษัทฯ ถือหุ้นในอัตรา ร้อยละ 35 

มูลค่าการลงทุน 318 ลา้นบาท  

 

 

บริษัท สางสินค้าผ่านแดนเวียงจันทน์ จำกัด  

(ตัดจำหน่ายออกจากบญัชี) 

ทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว  

5 แสนดอลลารส์หรัฐฯ (40.00%) 
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กลุ่มบรษิทัยอ่ยและบรษิทัร่วม มทีัง้สิน้ 4 บรษิทั ประกอบดว้ย  
 

บรษิทั เอส ท ีซ ีสตลี จ ากดั 

ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายท่อเหล็กทั้งชนดิกลมและชนิดเหลี่ยมที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.5 นิ้ว (12 มิลลิเมตร) ถึง 1 

นิ้ว (25 มิลลิเมตร) โดยมีกำลังผลิตติดตั้งท่อเหล็กทกุชนิดรวม 6,490 ตนัต่อปี 

 

บรษิทั แกรนด์ เอเซยี สตลี โพรเซสซิ่ง เซ็นเตอร์ จ ากดั 

เดิมชื่อ บริษัท เอเซียเมทัลแฟบบริเคช่ัน จำกัด (เปลี่ยนวันที่ 25 สิงหาคม 2558) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับศูนย์บริการ

เหล็ก (Coil Center) ตดัแผ่นและสลิทงานตามขนาดที่ลูกค้ากำหนด โดยมีกำลังผลิตรวม 72,000 ตันต่อปี 

 

บรษิทั สางสนิคา้ผ่านแดนเวยีงจนัทน์ จ ากดั (ตดัจ าหน่ายออกจากบญัชี) 

ประกอบธุรกิจให้บริการคลังสินค้า บริษัทฯ อนุมัติการตัดจำหน่ายบัญชีเงินลงทุนในบริษัท สางสินค้าผ่านแดนเวียง

จันทร์ จำกัด (บริษัทร่วม) ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนลาว โดยอ้างอิงเอกสารเรื่องขออนุมัติตัดบัญชีเงินลงทุนใน บริษัท 

 สางสินค้าผ่านแดนเวียงจันท์ จำกัด ลงวันที ่10 พฤษภาคม 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี ้ 

บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน) ได้ลงทุนในบริษัทร่วม บริษัท สางสินค้าผ่านแดนเวียงจันท์ จำกัด ซึ่งมีทุน 

จดทะเบียนทั้งสิ้น 500,000 USD คิดเป็นจำนวนหุ้น 5,000 หุ้น ๆ ละ 100 USD (ประมาณการเป็นเงินไทยบาท โดยประมาณ 

15,516,852.18 บาท) โดยมีสัดส่วนการถือครองดงันี ้

ลำดับ บริษัท จำนวนหุน้ สัดส่วนการถือหุ้น % ประเทศผู้ถือหุ้น 

1 บริษัท ลาวสมัย คอนสตัคช่ัน จำกัด 2,000 40% สาธารณรัฐประชาชนลาว 

2 บริษัท เอเซีย เมทัล จำกดั (มหาชน) 2,000 40% ประเทศไทย 

3 บริษัท ทิฟฟ่า ไอซีดี จำกัด  1,000 20% ประเทศไทย 

รวมทั้งสิ้น 5,000 100%  
 

โดย บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นจำนวน 2,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียน คิดเป็น

มูลค่าการลงทนุตามการบันทกึบัญชี 6,686,322.89 บาท  

ทางฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นฝ่ายไทยได้หารือร่วมกันและสรุปได้ว่า การลงทุนในบริษัท สางสินค้าผ่านแดนเวียงจันท์ 

จำกัด ไม่สามารถประกอบการได้และไม่สามารถติดตามขอคืนเงินในส่วนของเงินลงทุนได้ ทางฝ่ายบริหารจึงขออนุมัติตัดบัญชี

เงินลงทุนในบริษัท สางสินค้าผ่านแดนเวียงจันท์ จำกัด จำนวนเงินท้ังสิ้น 6,686,322.89 บาท และค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน

ด้วยจำนวน 6,686,322.89 ซึ่งตั้งไว้ ตั้งแต่ปี 2555  ตามเหตุผลดังกล่าวข้างต้น 

บรษิทั ไพร์ม  สตลี มลิล์ จ ากดั  

ประกอบธุรกิจผลิตเหล็กรีดร้อนชนิดม้วน ประเภทหน้ากว้างแคบ  (Hot Rolled Narrow Strip In Coil)  
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ประวตัคิวามเป็นมา  
 

วนัท่ี 9 มีนาคม 2536  
 

:  จัดต้ังบริษัทในนาม บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว  

จำนวน 30 ล้านบาท โดยกลุ่มนายชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์  
  

ประกอบกิจการลักษณะซ้ือมาขายไปเกี่ยวกับเหล็ก 

วันที ่9 มีนาคม 2547 : เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทนุจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 200 ล้านบาท 
  

ประกอบธุรกิจ ดังน้ี 1. ศูนย์บริการเหล็กครบวงจร ได้แก่ การจำหน่ายเหล็กม้วน (Coiled) ทั้งชนิดรีด

ร้อน (Hot-Rolled) และชนิดรีดเย็น (Cold-Rolled) รวมทั้งรับตัดและจำหน่ายเหล็กแผ่น (Sheet)และ

เหล็กม้วนสลิต (Slitting Coil) ตามขนาดที่ลูกค้ากำหนด 2. ผู้ผลิตและจำหน่ายเหล็กรูปพรรณ ได้แก่ 

ท่อเหล็ก และเหล็กโครงสร้างรูปตัวซีที่ใช้ในอตุสาหกรรม 

ปี 2550 : บริษัทมีทุนจดทะเบียน จำนวน 549.97  ล้านบาท และทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว จำนวน 479.94 

ล้านบาท 

ปี 2554 
 

: บริษัททำการขยายโรงงานไปยังจังหวัดชลบุรี ซ่ึงเป็นจุดยุทธศาสตร์ทางด้านการคมนาคมและการขน

ส่งไปยังภาคตะวันออก และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บนเน้ือที่ 100 ไร่ 85 ตารางวา ด้วยเงินลงทุน

กว่า 83 ล้านบาท 

ปี 2560 : บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนเพิ่มใน บริษัทร่วมทุน บริษัท ไพร์ม สตีล มิลล์ จำกัด โดยบริษัทมีการลงทุนใน

บริษัทร่วม รวมสัดส่วนการถือหุ้นเป็นร้อยละ 30 

ปี 2561 : บริษัทฯ  ได้ทำการลงทุนสร้างอาคารคลั งสินค้า เน้ือใช้สอยประมาณ  8,000 ตารางเมตร  

บนเน้ือที่ 12  ไร่ 68 ตารางวา อาคารคลังสินค้าดังกล่าวจะทำให้บริษัทสามารถเพิ่มพื้นที่ในการบริหาร

คลังสนิค้า เพิ่มขึ้นประมาณ 8,000 ตัน เพื่อรองรับการขยายตัวและความต้องการของลูกค้า 

ปี 2562 : บริษัทฯ อนมุัติเกี่ยวกับการตัดจำหน่ายบัญชีเงินลงทุนในบริษัท สางสินค้าผ่านแดนเวียงจันท์ จำกัด โดย

ทางบริษัทได้ตั้งค่าเผื่อหน้ีสูญจากการลงทุน จำนวนเงิน 6,686,322.89 บาท คิดเป็น 100% ของเงิน

ลงทุนทั้งหมดมาก่อนหน้าน้ีบริษัทฯ ได้เข้าลงทุนเพิ่มอีก 5 % ในบริษัทร่วมทุน บริษัท ไพร์ม สตีล มิลล์ 

จำกัด จำนวนเงินลงทุน 48 ล้านบาท รวมสัดส่วนการถือหุ้นเป็นร้อยละ 35 คิดเป็นมูลค่ารวม 318 ล้าน

บาท นอกจากน้ีบริษัทได้ดำเนินการติดต้ังเคร่ืองจักรใหม่แบบอัตโนมัติเรียบร้อยแล้ว ทำให้ประสิทธิภาพ

การผลิตของบริษัทมีความรวดเร็วมากขึ้นและมีคุณภาพดขีึ้น  

วันที่ 31 ธันวาคม 2562 : กลุ่มยงวงศ์ไพบูลย์ยังคงเป็นผู้บริหารและเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 32.81 ของทุนชำระ

แล้ว และกลุ่มคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 14.37 ของทุนชำระแล้ว รวมทั้ง

กลุ่มสุธีรชัย ถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 15.89 ของทุนชำระแล้วตามลำดับ (ปิดสมุดทะเบียนล่าสุดวันที่ 

14 มีนาคม 2563) 

การเปลีย่นแปลงและ

พัฒนาการท่ีสำคญัในปี 

2562 

: บริษัทฯ ไดด้ำเนินการติดตัง้เคร่ืองจักรใหม่แบบอัตโนมัตเิป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อทดแทนเคร่ืองจักรเดิม 

และ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
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ลกัษณะการประกอบธรุกจิ 
 

 บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจเป็นศูนย์บริการเหล็กครบวงจร ได้แก่ การจำหน่ายเหล็กม้วน (Coil) ทั้ง

ชนิดรีดร้อน (Hot-Rolled) และชนิดรีดเย็น (Cold-Rolled) เหล็กเคลือบสังกะสี (GI) และเป็นผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก ได้แก่ เหล็ก

แผ่น (Sheet) เหล็กม้วนสลิต (Slitting Coil) ท่อเหล็กที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 น้ิว (25 มิลลิเมตร) ถึง 7 น้ิว (175 มิลลิเมตร) เหล็ก

โครงสร้างรูปตัวซี รวมทั้งบริการจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า โดยมีกำลังผลิตติดตั้ง จำนวน 540,000 ตันต่อปี ซ่ึงแบ่งกำลังผลิตเป็น เหล็ก

แผ่น 44,000 ตันต่อปี เหล็กม้วนสลิต 244,000 ตันต่อปี ท่อเหล็ก 204,000 ตันต่อปี และเหลก็รูปตัวซี 48,000 ตันต่อปี 
 

ลักษณะผลติภัณฑ์และบรกิาร 

 บริษัทแบ่งลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทและบริษัทย่อยออกเป็น 2 ประเภท ดังน้ี 

 1)  การจัดหาผลิตภัณฑ์เหล็ก บริษัทให้บริการจัดหาผลิตภัณฑ์เหล็กในลักษณะศูนย์บริการเหล็ก ทั้งเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

และเหล็กแผ่นรีดเย็นชนิดม้วน และ เหล็กเคลือบสังกะสี (GI) เป็นต้น  เพื่อจำหน่ายให้แก่ ผู้ค้าส่งเหล็ก และลูกค้าที่เป็นโรงงาน

อุตสาหกรรมเหลก็ต่างๆ ซ่ึงลูกค้าจะนำไปใช้ในการแปรรูปเป็นชิ้นงานเหล็กต่าง ๆ ต่อไปรวมถึงการให้บริการรับตัดเหล็กตามขนาดต่าง 

ๆ ที่ลกูค้าต้องการ 

 2)  การแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก 

 2.1 เหล็กม้วนสลิต (Slitting Coil) บริษัทให้บริการตัดเหล็กเป็นเหล็กม้วนสลิต ซ่ึงเป็นการนำเหล็กม้วน (Coil) มาตัดเป็นแถบ

เล็กตามความกว้างที่ลูกค้ากำหนดและม้วนกลับเพื่อจำหน่ายโดยบริษัทมีเคร่ืองจักรสำหรับการตัดเหล็กเป็นเหล็กม้วนสลิต (Slitting 

Coil) โดยบริษัทมีกำลังการผลิตติดตั้งเท่ากับ 244,000 ตันต่อปีโดยแบ่งเป็นการผลิตเพื่อเป็นวัตถุดิบสำหรับรองรับการผลิตเป็นท่อ

เหล็กและผลิตภัณฑ์โครงสร้างรูปตัวซี จำนวน 220,000 ตันต่อปี และการผลติเพื่อขายจำนวน 24,000 ตันต่อปี และในปี 2562 บริษัทมี

การผลิตเหล็กสลติ 163,057 ตันต่อปี หรือ 66.83% ของกำลังการผลิต 

 2.2 การผลิตเหล็กแผ่น (Cutting Sheet) บริษัทให้บริการตัดเหล็กแผ่น ซ่ึงเป็นการนำเหล็กม้วน นำมาตัดเป็นเหล็กแผ่นตาม

ความกว้างและความยาวที่ลูกค้ากำหนด บริษัทสามารถตัดเหล็กตามความกว้างได้ตั้งแต่ 600 ถึง 1,500 มิลลิเมตร และตามความยาว

ตัง้แต่ 300 ถึง 6,100 มิลลิเมตรโดยบริษัทมีเคร่ืองจักรสำหรับการตัดเหล็กแผ่น (Cutting Sheet) ซ่ึงบริษัทมีกำลังการผลิตติดตั้งเท่ากับ 

44,000 ตันต่อปี 

 2.3 ผลิตภัณฑ์ท่อเหล็ก (Steel Pipe) บริษัทและบริษัทย่อยผลิตและจำหน่ายท่อเหล็กสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ปัจจุบัน 

บริษัทและบริษัทย่อยมีเคร่ืองจักรสำหรับการผลิตท่อเหล็กซ่ึงสามารถผลิตท่อเหล็กได้ตั้งแต่เส้นผ่าศูนย์กลาง 12  มิลลิเมตรถึง 175 

มิลลิเมตร โดยวิธีการนำเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนที่ตัดตามความกว้างที่กำหนดมาทำการขึ้นรูปและเชื่อมเหล็กแผ่นด้วยคลื่นความถี่สูง

ซ่ึงเป็นเคร่ืองจักรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพในการผลิต ทำให้ท่อเหล็กของบริษัทมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของลูกค้า โดยบริษัทมี

กำลังการผลิตติดตั้ง เท่ากับ 168,000 ตันต่อปี ซ่ึงในและในปี 2562 บริษัทมีการผลิตท่อ 152,823 ตันต่อปี หรือ 74.91% ของกำลัง

การผลิต  บริษัทและบริษัทย่อยที่ผลิตมีรูปแบบทั้งทรงกลม สี่เหลี่ยมจัตุรัส และสี่เหลี่ยมผืนผ้า ซ่ึงบริษัทสามารถผลิตได้ตามความกว้าง

และความยาวที่ลูกค้ากำหนด 

 2.4 ผลิตภัณฑ์เหล็กโครงสร้างรูปตัวซี บริษัทผลิตและจำหน่ายเหล็กโครงสร้างรูปตัวซี  โดยการนำเหล็กม้วนสลิต (Slitting 

Coil) ที่ตัดตามขนาดมาขึ้นรูปในลักษณะรูปตัวซี ซ่ึงจะนำไปใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้างและอื่นๆ บริษัทมีเคร่ืองจักรสำหรับการผลิต

เหล็กโครงสร้างรูปตัวซีตั้งแต่ขนาด 3 น้ิวจนถึงขนาด 6 น้ิว โดยลูกค้าจะนำผลิตภัณฑ์เหล็กที่ซ้ือจากบริษัทเป็นวัตถุดิบในกระบวนการ

ผลติในอุตสาหกรรมต่อเน่ืองต่างๆ ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กโทรนิกส์ อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์
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และอุตสาหกรรมอื่นๆ โดยมีกำลังการผลิตติดตัง้ เท่ากับ 48,000 ตันต่อปี และในปี 2562 บริษัทมีการผลิตเหล็กตัวซี 29,119 ตันต่อปี 

หรือ60.66% ของกำลังการผลิต 

 

โครงสรา้งรายไดข้องบรษิทั 
โครงสรา้งรายไดข้องบรษิทั เอเซยี เมทลั จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย ดงันี้ 
 

มูลค่าการจำหน่าย 
2562 2561 2560 

ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน 

ศูนย์บริการเหล็ก       

 1. บริการจัดหาผลติภณัฑเ์หล็ก 76.25 1.42 297.05 4.73 137.15 2.71 

 2. บริการรับตัดเหล็ก 3.54 0.07 6.04 0.10 4.99 0.10 

 รวมรายไดศู้นย์บริการเหล็ก 79.79 1.49 303.09 4.83 142.14 2.81 

การแปรรปูผลิตภณัฑเ์หล็ก       

  1. เหล็กแผ่น 388.41 7.21 400.78 6.39 304.83 6.02 

  2. เหล็กม้วนสลิต 229.99 4.27 251.58 4.01 200.21 3.95 

  3. ท่อเหล็ก 3,143.74 58.36 2,775.24 44.22 2,415.77 47.70 

  4. เหล็กโครงสร้างรูปตัวซ ี 561.21 10.42 637.49 10.16 449.48 8.88 

  รวมรายได้การแปรรูป 4,323.35 80.26 4,065.09 64.78 3,370.29 66.55 

อื่น ๆ* 983.80 19.74 1,907.44 30.39 1,552.08 30.64 

รวมมูลคา่การจำหน่ายท้ังหมด 5,386.94 100.00 6,275.62 100.00 5,064.51 100.00 
 

หมายเหตุ :  * รายได้อื่น ๆ ได้แก่ การจำหน่ายเหล็ก SLAB ,BILLET  

 

 

 

 

 

 

 



รายงานประจ าปี 2562 
 
 

 

11 

ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั 
รายชื่อผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ณ วนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ล่าสุด วนัที ่14/3/2562  (มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท) 
 

ลำดับที ่ ชื่อ / สกุล จำนวนหุน้ % ของจำนวนหุน้ทั้งหมด 

1 กลุ่มนายชศูักดิ์    ยงวงศ์ไพบูลย ์   

นายชูศักดิ์          ยงวงศ์ไพบูลย์ 76,700,000 15.98 

นางเพญ็จันทร์     ยงวงศ์ไพบูลย ์ 40,000,000 8.33 

นางสาวพีรดา      ยงวงศ์ไพบูลย ์ 19,000,000 3.96 

นางสาวชนัญญา   ยงวงศ์ไพบูลย ์ 21,791,000 4.54 

รวมกลุม่นายชูศักดิ์  ยงวงศ์ไพบูลย์ 157,491,000  32.81 

2 คุณหญิงปัทมา    ลสีวัสดิ์ตระกูล 71,434,900 14.88 

3 กลุ่มนายวรีะชัย   สุธรีชัย   

นายวีระชัย         สุธรีชัย 46,432,400 9.67 

นายวินท์           สุธีรชัย 29,880,000 6.22 

รวมกลุม่นายวีระชัย    สธุีรชยั 76,312,400 15.89 

4 นายวิวัฒน์         โกวิทย์โสภณ 27,393,700 5.71 

นายธนวัฒน์       โกวิทย์โสภณ 10,011,800 2.09 

รวมกลุม่นายวิวัฒน ์ โกวิทย์โสภณ 37,405,500 7.80 

5 นายชนาธิป        ไตรวุฒิ 20,000,000 4.17 

6 นางสาวอรวรรณ  พงศ์ธัญลักษณ ์ 9,705,000 2.02 

7 นายพรเทพ        โยธนิอุปไมย 5,400,000 1.12 

8 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 4,322,612 0.90 

9 นายพชิิต           ฉัตรสกุลวงศ ์ 3,976,500 0.83 

10 นางสาวอำพร      ศรีโพธ์ิทอง 3,620,100 0.75 

11 นายสมชาย        ตั้งวงศ์สามารถ 3,500,000 0.73 

12 นายประสิทธิ์      กิจบุญเลิศ 2,472,500 0.52 

รวม 395,640,512 82.42 
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นโยบายประวตักิารจ่ายเงนิปันผลในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา 
 

 บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี เว้นแต่ในกรณีที่

บริษัทมีโครงการจะลงทุนในโครงการอื่น สำหรับบริษัทย่อยก็มีนโยบายจ่ายเงินปันผลเหมือนกับบริษัท กล่าวคือ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่

บริษัทในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสทุธิหลงัหักภาษี เว้นแตใ่นกรณีที่บริษัทย่อยน้ันมีโครงการจะลงทุนในโครงการอื่น 

ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินเฉพาะบริษัทฯมีผลประกอบการกำไรสุทธิประจำปี 2562 จำนวนเงิน 58,744,823 

บาท สืบเน่ืองจากในปี 2563 บริษัทจะมีการลงทุนติดต้ังระบบ SOLAR ROOFTOP ขนาด 997.92 kwp. ใช้กับเคร่ืองจักรของบริษัท  

ที่โรงงานA2 สาขาพนัสนิคม จำนวนเงินลงทุนประมาณ 29 ล้านบาท ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจโลกยังไม่ดีขึ้น รวมทั้งการเกิดโรค

ระบาดไวรัส Covit-19 ส่งผลให้เศรษฐกิจโลกชะลอตัวลงไปอีก ทำให้บริษัทต้องรักษาสภาพคล่องทางการเงินไว้ในปี 2563 บริษัทจึง

เสนอให้งดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2562 

 ในปี 2561 เน่ืองจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 72.45 ล้านบาท มาจากการดำเนินงานของกิจการ คณะกรรมการ จึงมีความเห็น

ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุน้ ให้งดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของกิจการ  

 ในปี 2560 บริษัทมีกำไรสุทธิ สำหรีบปี เท่ากับ 116.84 ล้านบาท คณะกรรมการมีความเห็นเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติการ

จ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 57.60 ล้านบาท ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท  

โดยทั้งน้ีเมือ่ไดรั้บการอนุมัติจากทีป่ระชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจำปี 2561 แล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 

  

เป้าหมายในการด าเนินธุรกจิของบรษิทั 
 

 บริษัทกำหนดเป้าหมายที่จะเป็นผูผ้ลิตท่อเหล็ก เหล็กตวัซี ที่มีคุณภาพ เน่ืองจากบริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของอุตสาหกรรม

ท่อเหล็กซ่ึงมีการเติบโตในอัตราที่สูงมากในปัจจุบันและอนาคต จากการเติบโตของอุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ 

อุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

 นอกจากการเป็นผู้ผลิตท่อเหล็ก เหล็กตัวซี ที่มีคุณภาพแล้ว บริษัทยังมุ่งเน้นที่จะเป็นศูนย์บริการเหล็กครบวงจร กล่าวคือ  

การที่บริษัทสามารถให้บริการผลิตเหล็กรูปพรรณต่างๆ ได้ตามขนาดที่ลูกค้ากำหนด ได้แก่ เหล็กแผ่น เหล็กม้วน ทำให้ลูกค้าไดรั้บความ

สะดวกในการซ้ือสินค้าจากการที่ลูกค้าสามารถกำหนดให้บริษัทผลิตสินค้าตามขนาดที่ต้องการใช้ โดยมีการปรับปรุงพัฒนามาตรฐาน

ของบริษัทอยู่ตลอดเวลา ทั้งในด้านความรู้ความสามารถของบุคลากรและเคร่ืองจักรที่ใช้ในการผลิต รวมถึง บริษัทยังมีนโยบายพัฒนา

คุณภาพ ความน่าเชื่อถือในผลิตภัณฑ์ การบริการของบริษัท รวมทั้งคำนึงถึงสภาวะแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกของบริษัท  

โดยการนำระบบการบริหารงานคุณภาพในการผลิต ISO9001:2015 และ IATF 16949:2016 และได้รับใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์  

ตามมาตรฐาน มอก.276-2532 ท่อเหล็กกล้า (Standard for steel pipes) เพื่อขยายกลุ่มลูกค้าไปยังอุตสาหกรรมยานยนต์ และ 

กลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ และสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าว่า สินค้าที่ซ้ือไปจากบริษัทเป็นสินค้าที่ได้มาตรฐานและบริษัทมีการพัฒนา

คุณภาพและเพิ่มศักยภาพให้กับพนักงานของบริษัทอย่างต่อเน่ือง 
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โครงสรา้งการจดัการ  
 

• โครงสรา้งการจดัการ 
 คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการ

และผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน 

จำกัด พ.ศ. 2535 และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ว่าด้วย

เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทที่ออก

หลักทรัพย์ คณะกรรมการบริษัทมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 

 

• คณะกรรมการบรษิทั (COMMITTEE) 
 รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย 

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 

1. นายวีระชัย สุธีรชัย ประธานกรรมการ 

2. นายชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย ์ กรรมการ 

3. นางสาวชนัญญา ยงวงศ์ไพบูลย ์ กรรมการ 

4. นางเมธิกานต ์ ชุติพงศ์สิร ิ กรรมการ 

5.  นายพบิูลศักดิ ์ อรรถบวรพิศาล ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 

6. นางไทศิกา ไพรสงบ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 

7. เรือตรีหญิงสุร ี บูรณธนิต กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 

หมายเหตุ: - นางเพ็ญจันทร ์ยงวงศ์ไพบูลย์ ลาออกจากทุกตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 25/11/2562 เป็นต้นไป 

 - โดยม ีนางสาวศศิธร ลิมป์ปยิะชาต ิ เป็นเลขานุการบริษัท  

 

กรรมการผูม้อี านาจลงนาม 

 กรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนับรษิทั  ประกอบดว้ย 

 1. นายชูศักดิ ์  ยงวงศ์ไพบูลย์   

 2. นางสาวชนัญญา  ยงวงศ์ไพบูลย์ 

 กรรมการสองคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท 
หมายเหต:ุ นางเพ็ญจันทร ์ยงวงศ์ไพบูลย ์ลาออกจากทกุตำแหน่งในกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ตั้งแต่วันที ่25/11/2562 เป็นต้นไป 
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ขอบเขต อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบรษิทั 

 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธรุกิจของบริษัท การกำกับดูแลให้

การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายทีก่ำหนดไว้ อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและผูมี้ส่วนได้เสีย

ทุกฝ่าย โดยให้อยูใ่นกรอบของการมีจรยิธรรมทีด่ี  

 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติ  และรับผิดชอบในการจัดการบริษัท ให้ เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ 

และข้อบังคับ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นท่ีชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตและระมัดระวัง  รักษา

ผลประโยชน์ของบริษัท  เว้นแต่ในเรื่องท่ีต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมาย

กำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น  การทำรายการเกี่ยวโยงกัน และการซ้ือหรือขายสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎเกณฑ์

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆ  กำหนด เป็นต้น ท้ังนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจ

มอบหมาย ให้กรรมการคนหนึ่ง หรือบุคคลอื่นไปปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัทก็ได้  พิจารณา 

และอนุมัติกิจการอื่นๆ ท่ีสำคัญ อันเกี่ยวกับบริษัทหรือที่เห็นสมควรจะดำเนินกิจการนั้นๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัท 

 เว้นแต่เรื่องดังตอ่ไปนี้ จะกระทำได้ต่อเม่ือได้รับอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้กำหนดให้รายการที่กรรมการ

หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยให้

กรรมการซ่ึงมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น ไม่มีสทิธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น 

 • เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มตท่ีิประชุมผู้ถือหุ้น 

 • การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้ต้อง

ได้รบัอนมัุติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

 • นอกจากนั้นในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

 - การขายหรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ 

 - การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

- การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การ

มอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่ง

กำไรขาดทุนกัน 

 - การแกไ้ขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท 

 - การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท 

 - เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด 

โดยปัจจุบันคณะกรรมการบรษิัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ สรุปไดดั้งนี้ 

  • จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี

ของบริษัท 

  • จัดใหมี้การประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง 
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  • จัดให้มีการทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซ่ึงผู้สอบบัญชี

ตรวจสอบแลว้ และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพจิารณาและอนุมัติ 

  • คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่ง

อย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัทได ้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบอำนาจเพือ่ให้บุคคล

ดังกล่าวมีอำนาจตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซ่ึง

คณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรืออำนาจนั้นๆ ได้เม่ือ

เห็นสมควรทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่างๆ  โดย

มีรายละเอียดการมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารซ่ึงการมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะ

เป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริหารสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีส่วนได้เสีย

หรือมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดท่ีทำกับบริษทั หรือบริษัทย่อยยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย

และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว 

 • กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท ควบคุมกำกับดูแลการบริหารและการ

จัดการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี้  ที่คณะกรรมการบริษัท

ต้องได้รับมติอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ อันได้แก่ เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่

ประชุมผู้ถือหุ้น  

 • พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกรรมการผู้อำนวยการและคณะกรรมการอืน่ตาม

ความเหมาะสม 

 • ติดตามผลการดำเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง 

 • กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้า

เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของ

บริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะ

ทำเพือ่ประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแตจ่ะได้แจ้งใหท่ี้ประชุมผู้ถือหุ้นทราบกอ่นที่จะมีมติแต่งตั้ง 

 • กรรมการต้องแจ้งให้บริษัท ทราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาที่บริษัททำ

ขึ้น หรือมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนการถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัท หรือบริษัทในเครือ 

• คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภบิาล (AUDIT COMMITTEE) 
 รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย 

 

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 

1. นายพบิูลศักดิ ์ อรรถบวรพิศาล ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 

2. นางไทศิกา ยงวงศ์ไพบูลย ์ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 

3. เรือตรีหญิงสุรี บูรณธนิต กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 
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 อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขต  อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

รวมทั้งการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท  สรุปได้ดังนี ้

 1. สอบทานรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและ

ผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชี

สอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ ทีเ่ห็นวา่จำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหวา่งการตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได้ 

 2. สอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกับ

ผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายในตลอดจนพิจารณาถึงความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

 3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาด

หลักทรัพย์ หรือกฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ 

 4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีโดย

คำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึง

ประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัทรวมถึงพิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี 

และมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยไม่มีฝา่ยจัดการเข้าร่วม 

 5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการทีอ่าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ให้มีความถูกต้องและครบถว้น 

 6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น ทบทวน

นโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการ ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวน

ร่วมกับผู้บริหารของบริษัทในรายงานสำคัญ ๆ ท่ีต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ บทรายงานและการ

วิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น 

 7. จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลง

นามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวควรประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี ้

 - ความเห็นเกีย่วกบักระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทถึงความถูกต้อง ครบถ้วน 

เป็นที่เช่ือถือได ้

 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท 

 - เหตุผลทีเ่ช่ือวา่ผู้สอบบัญชีของบริษัทเหมาะสมทีจ่ะได้รับการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง 

 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ 

หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธรุกิจของบริษัท 

 - ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหนา้ที ่

 - รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน ์

 - รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
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 8. รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำอย่างน้อยไตรมาส ละ 1 

ครั้ง 

 9. ปฏิบัติการอืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการของบริษัท มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท  ดังต่อไปนี้ 

 • ประธานกรรมการตรวจสอบ  3    ปี 

 • กรรมการตรวจสอบ   3    ปี 

 

 ทั้งนี้ เมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งแล้ว ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบท่ีพ้นจากตำแหน่งตาม

วาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก 

 

• คณะกรรมการบรหิาร (EXECUTIVE BOARD OF DIRECTOR) 
รายชื่อคณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  ประกอบด้วย 

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 

1. นายชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย ์ ประธานกรรมการบริหาร 

2. นางสาวชนัญญา ยงวงศ์ไพบูลย ์ กรรมการบริหาร 
 

หมายเหตุ : นางเพ็ญจันทร์ ยงวงศ์ไพบูลย์ ลาออกจากคณะกรรมการบริหาร ตั้งแต่วันท่ี 25 พฤศจิกายน 2562 เป็นตน้ไป 

 

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 

 คณะกรรมการบรหิารมีขอบเขต หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบการบรหิารงานในเรื่องเกีย่วกับการดำเนนิงานตามปกติธุระ

และงานบริหารของบริษัท กำหนดนโยบาย  แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอำนาจการบริหารต่างๆ 

ของบริษัท หลักเกณฑ์ในการดำเนนิธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

อนุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบ รวมถึงการตรวจสอบและตดิตามผลการดำเนินงานของบริษทั ตามนโยบายที่กำหนด โดย

ปัจจบัุนคณะกรรมการบริหาร มีขอบเขต หนา้ที ่และความรับผิดชอบ สรุปไดด้ังนี ้

 1. กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ โครงสร้างทางการเงิน และอำนาจการบริหารต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนต่อ

สภาวะเศรษฐกิจ 

 2. พิจารณาใหค้วามเห็นต่อแผนการดำเนินธุรกิจและการจัดสรรงบประมาณประจำปีตามที่กรรมการผู้จดัการเสนอมา

เพื่อนำเสนอตอ่คณะกรรมการบรษิทั 

3. กำกบัดแูลและตดิตามผลการดำเนินงานของบริษทัให้เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพและเหมาะสมกับภาวะของธุรกิจ

เพื่อประโยชน์ต่อการบรหิารกิจการและการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท 

 4. ดำเนินการอืน่ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

 5. มีอำนาจในการพิจารณาตัดสนิใจดำเนินการกับธนาคารในธุรกิจปกติของบริษัท เช่น การกู้ยืมเงิน รวมถึงการให้

หลักประกันต่างๆ กบัธนาคาร เปน็ต้น  
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6.   มีอำนาจในการอนุมัติค่าใช้จ่ายเพื่อธุรกรรมตามปกติของบริษัท เช่น ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน และค่าใช้จ่ายในการ

ขายและบริหาร โดยมีวงเงินการอนุมัติรายการดังกล่าวต่อครั้งไม่เกินกว่ารายการละ 250 ล้านบาท หรือตามวงเงินที่

คณะกรรมการกำหนด 

 7. จัดสรรเงินบำเหน็จรางวัลซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว แก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท หรือ

บุคคลใดๆ ท่ีกระทำกิจการให้บริษัท 

 ทั้งนีค้ณะกรรมการบริหารอาจมอบอำนาจหนา้ทีใ่ห้พนักงานระดับบริหารของบริษัทมีอำนาจกระทำการในเรื่องใดเรื่อง

หนึ่งหรือหลายเรื่องตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรได้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริหารจะต้อง

ปฏิบัติตามข้อกำหนดและระเบียบวาระตา่ง ๆ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในแต่ละครัง้ และต้องไม่อนุมัติรายการใด 

ๆ ท่ีตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะ

อื่นใดกับบริษัทและบริษัทย่อย และจะต้องนำเสนอรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท

พิจารณา 

 นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริหารของบริษัท 

ดังต่อไปนี้ 

 • ประธานกรรมการบริหาร  3    ปี 

 • กรรมการบริหาร    3    ปี 
 

• คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บรหิาร 
รายชื่อคณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  ประกอบด้วย 

ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง 

1. นายชศูกัด์ิ ยงวงศ์ไพบลูย์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ 

2. นางไทศิกา ไพรสงบ กรรมการ 

3. นางสาวชนญัญา ยงวงศ์ไพบลูย์ กรรมการ 
หมายเหตุ :  อ้างอิงการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งนายชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์ ดำรง

ตำแหน่งแทนนางเพ็ญจันทร์ ยงวงศ์ไพบูลย์ ลาออกจากคณะกรรมการบริษัทชุดย่อย 

 

 ขอบเขต อ านาจ หน้าทีข่องคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร 
 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนฯ มีขอบเขต หน้าทีส่รุปได้ดังนี ้

 1. กำหนดนโยบาย และหลักเกณฑ์ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องดังนี ้

  - วิธีการในการสรรหากรรมการ และกรรมการผูจ้ัดการ 

- วิธีการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษทัคณะกรรมการบริหารคณะกรรมการชุด

ย่อย และกรรมการผู้จัดการ  

 2. คัดเลือกและเสนอช่ือบุคคลที่มีคุณสมบตัิเหมาะสม เพือ่เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาดังนี้ 

  - กรรมการ 
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- กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆทีไ่ด้รับมอบอำนาจ หนา้ที่ และความรับผิดชอบโดยตรงจากคณะกรรมการ

บริษัทฯ 

- กรรมการผู้จัดการและรองกรรมการผู้จัดการ สำหรับตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ

พิจารณาเบื้องต้นเพือ่เสนอคณะกรรมการสรรหา ให้ความเห็นชอบและเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา 

 3. ดูแลให้คณะกรรมการบริษัท มีขนาดองค์ประกอบที่เหมาะสมกับองค์กร รวมทั้งการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับ

สภาพแวดล้อมทีเ่ปลี่ยนแปลงไป 

 4. ดูแลให้กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้รับค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับหมอบ

หมาย 

 5. กำหนดแนวทาง นำเสนอ และให้ความเห็นชอบผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้อำนวยการเพื่อพิจารณา

ปรับค่าตอบแทนและการจ่ายเงินรางวลัจูงใจประจำป ี

 6. ติดตามการทำแผนสืบทอดตำแหน่งงาน ของตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการและรองกรรมการผู้จัดการเสนอ

คณะกรรมการบริษทั พิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 7. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างนอ้ยปีละ 1 ครั้ง 

 8. ดำเนนิการอื่นๆตามทีค่ณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

 

• คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
รายชื่อคณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  ประกอบด้วย 

ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง 

1. นายชศูกัด์ิ  ยงวงศ์ไพบลูย์ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

2. นางไทศิกา ไพรสงบ กรรมการ 

หมายเหต ุ: นางเพ็ญจนัทร์ ยงวงศ์ไพบลูย์ ลาออกจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตัง้แต่วนัที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป 

 

 ขอบเขต อ านาจ หน้าทีข่องคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีขอบเขต หน้าทีส่รุปไดด้ังนี ้

 1. กำกับดูแลให้หน่วยงานต่างๆกำหนดแผนและดำเนินงานตามแผนการจัดการความเสี่ยง 

 2. ให้คำปรึกษา และอนุมัติหลักการสำหรบัการวางแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กร และวางมาตรการในการควบคุม

ที่เหมาะสม 

 3. รับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยง จัดทำและกำกับดูแลการดำเนินการตามแผนการจัดการความเสี่ยงในระดับ

องค์กร 

4. เสนอเรื่องแก่คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท ให้มีการกำหนดทิศทาง วางกลยุทธ์บริหารความ

เสี่ยง กำหนดกรอบความเสี่ยงท่ียอมรับได ้เพื่อการพิจารณาทบทวน หรือ อนุมัติ 
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5. จัดให้มีการประชุมทบทวนผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงพร้อมทั้งรายงานผลแก่คณะกรรมการบริหาร

หรือคณะกรรมการบริษัท 

 

• ผูบ้รหิาร 
รายชื่อคณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  ประกอบด้วย 

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 

1. นายชูศักดิ์  ยงวงศ์ไพบูลย ์ กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ 

2. นางสาวชนัญญา ยงวงศ์ไพบูลย ์ กรรมการ และ ผู้อำนวยการฝา่ยการตลาดและขาย 

3. นางไทศิกา ไพรสงบ กรรมการ 

4. นายสนุทร คำพิพจน ์ ผู้อำนวยการฝา่ยปฏิบัติการ 

5. นายสัมพันธ ์ ศรีจักรโคตร ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี-การเงิน 

หมายเหตุ :  นางเพ็ญจันทร์ ยงวงศ์ไพบูลย์ ลาออกจากตำแหน่งผูบ้ริหาร ตัง้แต่วันท่ี 25 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป 

นายสัมพันธ์ ศรีจักรโคตร ดำรงตำแหน่งผูอ้ำนวยการฝ่ายบัญชี-การเงินแทน นางวันนารี ทิพย์สุวรรณ ลาออกจากบริษัท 

ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป 

 

 ขอบเขต อ านาจหน้าทีข่องกรรมการผูจ้ดัการ 
 ขอบเขต หนา้ที่ และความรับผิดชอบของ กรรมการผู้จัดการ ในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติ

ธุระและงานบริหารของบริษัท  สรุปได้ดงันี ้

 เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัท ในการบริหารจัดการภายในบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์  แผนงาน 

กฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด  ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหารของบริษัท 

 เป็นผู้รับมอบอำนาจในการควบคุมดูแลการบริหารงานประจำวันของบริษัท 

 เป็นผู้รับมอบอำนาจในการบริหารบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด คำสั่ง รวมถึงการ

กำกับดูแลการดำเนินงานโดยรวม  

 ทั้งนี้ การรับมอบอำนาจดังกล่าวของกรรมการผู้จัดการข้างต้น กรรมการผู้จัดการจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและ

ระเบียบวาระต่าง ๆ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในแต่ละครั้ง และต้องไม่อนุมัติรายการใด ๆ ที่ตนเองหรือบุคคลที่

อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทและบริษัท

ย่อย และจะต้องเปิดเผยรายการดงักลา่วต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาการอื่นใดนอกเหนือจาก

ที่กล่าวมาข้างต้น กรรมการผู้จัดการไม่สามารถกระทำได้ เว้นแต่จะได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็น

คราว ๆ ไป 
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• ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตวัเงนิในปี 2562 
 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ

อนุมัติเงินค่าตอบแทน ของคณะกรรมการบริษัทในวงเงิน 4,000,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2561 โดย

บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทที่มิใช่ผู้บริหาร 5 ท่าน คือ 

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหนง่ 

ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง / 

ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท) 

ปี 2562 ปี 2561  

1 นายวีระชัย     สุธีรชยั ประธานกรรมการบริษัท 440,000 440,000 

2 นายพบูิลศักดิ์  อรรถบวรพิศาล กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 

กรรมการอิสระ 

440,000 440,000 

3 นางไทศิกา     ไพรสงบ กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 

กรรมการอิสระ 

กรรมการบริหารความเสีย่ง 

กรรมการสรรหาและกำหนด

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

220,000 220,000 

4 เรือตรหีญิงสรุี  บูรณธนติ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ 

220,000 220,000 

5 นางสาวเมธิกานต์   ชุตพิงศส์ริ ิ กรรมการบริษัท 220,000 220,000 
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• กรรมการและผูบ้รหิารไม่ไดร้บัค่าตอบแทนอื่น นอกจากค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิในรปูเงนิเดอืนและ

โบนสั 

ลำดับ 
ชื่อ-นามสกุล  

(กรรมการบริษัท- ที่เป็นผู้บริหาร) 
ตำแหน่ง 

เงินเดือนและโบนัส 

(บาท) 

ปี 2562 ปี 2561  

1 นายชูศักดิ์  ยงวงศ์ไพบูลย ์ กรรมการบรษิัท  

กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ 

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

8,025,000 

(ยอดเงิน

รวมทั้ง 3 

ท่าน) 

8,160,000 

(ยอดเงิน

รวมทั้ง 3 

ท่าน) 2 นางเพ็ญจนัทร์   ยงวงศไ์พบลูย ์
(ลาออกตำแหน่ง เมื่อเดือน พ.ย 2562) 

กรรมการบริษัท  

กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการ 

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการและผู้บริหาร 

กรรมการบริหารความเสี่ยง 

3 นางสาวชนัญญา ยงวงศ์ไพบูลย ์ กรรมการบริษัท 

กรรมการบริหาร / ผู้บรหิาร 

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการและผู้บริหาร 

 

 

ในปี 2562 ไม่มีการจา่ยคา่ตอบแทนใน

ฐานะกรรมการ เนื่องจากกรรมการทั้ง 2  

ท่านเปน็ผูบ้ริหาร ดังนัน้จึงได้รับ

ค่าตอบแทนในฐานะผู้บรหิาร 

 

ค่าตอบแทนของผูบ้ริหารที่ไมไ่ดเ้ป็นกรรมการ ปะกอบด้วยเงินเดือน โบนัส ให้กับผู้บรหิาร และ เงินกองทนุสำรอง

เลี้ยงชีพ   

 • ค่าตอบแทนอื่นส าหรบักรรมการทีไ่ม่ใช่ผูบ้รหิาร 

ค่าเบีย้ประชมุเฉพาะเร่ือง  5,000 บาท ต่อครัง้ ต่อคน 

ผลตอบแทนอื่นๆส าหรับกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร ไมมี่ผลประโยชน์อืน่ใดนอกจากนี ้ 

  

รายละเอียด เงินเดือนและโบนัส (บาท) 

ปี 2562 ปี 2561 

ผู้บริหาร ปี 2561 = 3 ราย 

ผู้บรหิาร ปี 2562 = 3 ราย 

4,708,500 5,613,250 
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 ในปี 2562 มีการจ่ายค่าเบี้ยประชุมเฉพาะเรือ่งโดยจา่ยเปน็รายคร้ัง คร้ังละ 5,000 บาท ต่อคน เป็นจำนวนเงนิ 

40,000 บาท  

 ทั้งนี้ กรรมการที่ดำรงตำแหน่งบริหารในบริษัทและได้รับค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง / ค่าตอบแทนรายเดือน 

จะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการตามตารางข้างต้น และกรณีที่กรรมการดำรงตำแหน่งมากกว่า 1 ตำแหน่ง ให้ได้รับ

ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่ได้รับค่าตอบแทนสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว 

 

 • ค่าตอบแทนพนักงาน  
 ค่าตอบแทนรวมของพนักงานที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย ในปี 2562 และ 2561 เป็นจำนวน

เงิน 125.99 ล้านบาท และ 111.86 ล้านบาท ตามลำดับ  โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน โบนัส ค่าแรง  

ค่าล่วงเวลา ค่าครองชีพ และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
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ปัจจยัความเสีย่ง  
 

1. ความเสีย่งในการประกอบธุรกจิ 

 • ความเสีย่งจากการผนัผวนทางดา้นปรมิาณ 

 ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทและบริษัทย่อยโดยภาพรวมเป็นผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมยาน

ยนต์ และอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า เป็นต้น ในปี 2562 ที่ผ่านมา สืบเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ชะลอตัว 

ประกอบกับ ภาคอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้าปรับลดลงทั้งในส่วนผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็กทรงยาว และเหล็กทรงแบน 

โดยผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็กทรงยาวที่ลดลง เช่น เหล็กโครงสร้างรูปพรรณชนิดรีดร้อน มีผลมาจากการชะลอตัวของ

อุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น อุตสาหกรรมก่อสร้าง โดยการก่อสร้างที่อยู่อาศัยได้รับผลกระทบจากมาตรการกำกับดูแล

สินเชื่อที่อยู่อาศัย (Loan to Value : LTV)  มีเวันที่ 1 เมษายน 2562 ส่งผลให้ยอดจำหน่าย และการก่อสร้างที่อยู่อาศัย

ลดลง และในส่วนผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็กทรงแบนที่ลดลง เช่น เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน เนื่องจากผู้ผลิตในอุตสาหกรรม

ต่อเนื่องนำเข้าสินค้าราคาถูกจากต่างประเทศ  

 อุตสาหกรรมดังกล่าวโดยภาพรวม ภาครัฐยังคงเป็นปัจจัยที่สำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดังกล่าว  โดยมี

ปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวของการอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น อุตสาหกรรมก่อสร้าง โดยเฉพาะโครงการก่อสร้าง

โครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่าง ๆ ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อปริมาณการขาย  
 

 • ความเสีย่งจากการผนัผวนของราคาวตัถุดบิ 

 ในปี 2562 ความผันผวนของราคาเหล็กประเภทกลุ่มเหล็กรีดร้อน และ ประเภทชุบเคลือบสังกะสีมีผลต่อ

ต้นทุนผลิตภัณฑ์ และราคาผลิตภัณฑ์ ซึ่งความเสี่ยงจากการผันผวนทางดา้นราคา  

 โดยปกติแล้วราคาขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ จะเปลี่ยนแปลงสอดคล้องกับราคาซื้อวัตถุดิบ บริษัทฯ จึงอาจมี

ความเสี่ยง หากราคาขายผลิตภัณฑ์ไม่สามารถปรับให้สอดคล้องกับราคาซื้อวัตถุดิบซึ่งจะมีผลกระทบต่อส่วนต่างราคา 

(metal margin) และอัตราการทํากำไรของบริษัทฯได้ ที่ผ่านมา บริษัทฯซื้อวัตถุดิบประเภทกลุ่มเหล็กรีดร้อน และ 

ประเภทชุบเคลือบสังกะสี ทั้งนี้บริษัทฯ ต้องสั่งวัตถุดิบล่วงหน้าประมาณ 2-4 เดือน จึงอาจเกิดความเสี่ยง คือ หาก

บริษัทฯซื้อวัตถุดิบมาในราคาสูงแต่ไม่สามารถขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯในราคาที่สูงกวา่ได้  

 บรษิัทและบริษัทย่อยมีมาตรการที่ใช้ในการลดวามเสี่ยงดังนี้ 

1. ได้ทำการตดิตามความเคลื่อนไหวเพื่อประเมนิสถานการณ์และแนวโน้มทางด้านราคาอย่างใกล้ชิดทั้งทำ

การเปรียบเทียบราคาในประเทศ และต่างประเทศ รวมถึงองค์ประกอบอ่ืนที่อาจส่งผลต่อการขึ้นลง

ของราคาวัตถุดิบ เพื่อนำมาประกอบพิจารณาการสั่งซื้อ  

2. มุ่งเน้นการวางแผนผลิตให้สอดคล้องกับการขาย และผลัดดันเร่ืองการส่งมอบให้เร็วขึ้น 

3. มุ่งเน้นการบริหารจัดการคลังสินค้าให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมให้สอดคล้องกับการขายสินค้า เพื่อลด

ผลกระทบทางด้านราคา  

4. เพิ่มการขายและผลิตภัณฑ์โดยมุ่งเน้นคุณภาพและการบริการให้มากข้ึน  
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 • ความเสีย่งเกีย่วกบัผลกระทบจากการแปลงเปลีย่นกฎหมาย นโยบายภาครฐั และมาตรการทีเ่กีย่วขอ้ง 

 สืบเนื่องมาจากปริมาณการนำเข้าเหล็กจากต่างประเทศมากขึ้น ส่ งผลกระทบต่อโครงสร้างราคาขาย

ภายในประเทศบิดเบือน ทางรัฐบาลดำเนินการออกมาตรการคุ้มครองโรงงานผู้ผลิตในประเทศจากการทุ่มตลาด โดย

การเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มการตลาด (ANTI-DUMPING) หรือออกมาตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้าเหล็ก

แผ่นรีดร้อน (SAFEGUARD)   

 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบในปี 2563 ทางรัฐบาลได้ออกมาตรการเกี่ยวกับการทุ่มตลาดสินค้าหลอดหรือท่อทำด้วย

เหล็กหรอืเหล็กกล้าที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่ผ่านมา ภายในประเทศ รวมถึงทางภาครัฐบาล

ดำเนินการทบทวนมาตรฐานเพิ่มเติม ซึ่งจะมีผลบังคับภายในปี 2563 ทั้งนี้อาจก่อให้เกิดการขาดแคลนวัตถุดิบเหล็ก 

หากโรงงานผู้ผลิตเหล็กในประเทศไม่สามารถผลิตเหล็กได้ตามความต้องการ หรือเพียงพอต่อการบริโภค 

 บริษัทยังคงใช้นโยบายการรักษาระดับปรมิาณสินค้าคงคลัง และเตรียมแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบล่วงหน้าประมาณ 

2-4 เดือน รวมถึงติดตามสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงกฏหมาย นโยบายของรัฐ และมาตรการที่เกี่ยวข้อง 

ซึ่งอาจส่งผลกระทบการดำเนินการของธุรกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้สามารถแขง่ขนักับบริษัทอ่ืนๆได้ 
 

2. ความเสีย่งดา้นการบรหิาร การจดัการ 

 • ความเสีย่งจากการใหเ้ครดติลูกคา้ 

 บริษัทและบริษัทย่อยมีลูกหนี้การคา้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 555.54 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 

10.31 ของรายได้จากการขายและให้บริการ บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อคุณภาพลูกหนี้ โดยมีข้อปฏิบัติในการ

พิจารณาการให้เครดติกับลูกค้าทุกรายอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน เพื่อลดความเสี่ยงอันอาจเกิดการเอ้ือประโยชน์

ให้กับกลุ่มใดเป็นพิเศษ  กล่าวคือ พิจารณาประวัติลูกค้า ข้อมูลงบการเงิน และอ่ืนๆ ประกอบ บริษัทและบริษัทย่อย

ยังให้ความสำคัญในการตดิตามคุณภาพลูกหนี้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดความเสี่ยงอนัอาจเกิดจากการที่ลูกหนี้ไม่สามารถ

ชำระเงินได้ อีกทั้งบริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญกับลูกหนี้การค้าทุกรายที่เข้า

หลักเกณฑ์หรือมีแนวโน้มจะไม่สามารถชำระเงินได้   
 

 • ความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ 

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษทัย่อยมีหนีส้ินหมนุเวียน 1,267.48 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 

94.60 ของหนีส้ินรวม โดยหนีส้ินดงักลา่วเป็นสินเชื่อเพื่อการค้าในรูปแบบของ เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสต์รรีซีท ตัว๋

สญัญาใช้เงิน เป็นต้น จากการเปลี่ยนแปลงอตัราดอกเบีย้ในตลาดอาจสง่ผลต่อต้นทนุทางการเงินของบริษัทฯ โดย

ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนทางการเงิน เท่ากบั 35.31 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.66 ของรายได้

จากการขายและการให้บริการ ลดลงจากปี 2561 ตามสภาวะตลาดเงนิและภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตวั  
 

 • ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น 

 ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีการสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ  23.54  ของมูลค่าการสั่งซื้อ

ทั้งหมด บริษัทฯได้ทำการซื้อสินค้าจากต่างประเทศทั้งสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และยูโร โดยในช่วงปีที่ผ่านมาสภาวะ
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ความผันผวนทางเศรษฐกิจทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ส่งผลให้ตลาดเงินมีความผันผวน อย่างไรก็ตามบริษัทฯ

ยังคงดำเนินงานตามนโยบายที่ได้วางไว้ในเรื่องการป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยใช้

เครือ่งมือทางการเงินที่เหมาะสม อาทิ การทำสัญญาซื้อขายเงินต่างประเทศล่วงหน้า การแปลงค่าเงินต่างประเทศเป็น

เงินบาท เพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
 

 • ความเสีย่งจากการขาดแคลนวตัถุดบิ 

 บริษัทและบริษัทย่อยมีการจัดหาวัตถุดิบจากผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อน (Hot rolled coil) ราย

ใหญ่ของประเทศ 3 ราย คือ บริษัท สหวิริยาอินดัสตรี จัด (มหาชน), บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) และ บริษัท จี 

สตีล จำกัด (มหาชน) ทำให้การซื้อขายเป็นระบบผูกขาดและผู้ขายมีอำนาจกำนดราคา และการต่อรองเป็นของผู้ขาย 

อาจส่งผลต่อการขาดแคลนสินค้าดังกล่าว ซึ่งปัจจุบันปริมาณความต้องการใช้ในประเทศ ยังคงมีความเสี่ยงจากการ

ขาดแคลนวัตถุดิบ และต่างประเทศ ทางบริษัทได้ดำเนินการหาสินค้าจากแหล่งอ่ืน และสินค้าอ่ืนเพื่อทดแทนความ

ต้องการของลูกค้า พร้อมทั้งดำเนินการสั่งซื้อเหล็กม้วนหน้าแคบจากบริษัท ไพร์ม สตีล มิลล์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย

มากขึ้น รวมถึงมีการนำเข้าจากต่างประเทศ โดยมีการสำรองสินค้าไว้เพื่อจำหน่าย อย่างน้อย 3 เดือน เพื่อลดความ

เสี่ยงดังกล่าว 

 สำหรับกลุ่มเหล็กแผ่นเคลือบชนิดม้วน (Coated steel coil) ทางบริษัทและบริษัทย่อยมีการสั่งซื้อเหล็กแผ่น

เคลือบชนิดม้วนทั้งในประเทศ ซึ่งมีผู้ผลิตและจำหน่ายเหล็กเคลือบน้อยรายในประเทศ และการออกมาตราการของ

ภาครัฐบาล อาทิเช่น ประกาศ ANTI-DUMPING และ แกไ้ขและเพิ่มเติมมาตราฐาน มอก. เป็นต้น ประกอบกับความ

ต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น อาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงในการขาดแคลนสินค้า เพื่อให้การบริหารจัดการที่ดีทาง

บริษัทและบริษัทย่อยได้ดำเนินการจัดหาสินค้าจากแหล่งอ่ืนๆ จากต่างประเทศ และมีการวางแผนการสั่งซื้อล่วงหน้า

ไว้ โดยคำนึงถึงแนวโน้มของราคาและปริมาณความความต้องการเป็นสำคัญ และคำนึงถึงคุณภาพของวัตถุดิบ และ

การบรหิารต้นทุนให้เหมาะสมต่อทิศทางเศรษฐกิจและการแข่งขันทางธุรกิจ 
 

 • ความเสีย่งจากการพึง่พงิผูบ้รหิาร 

 เนื่องจากการประกอบธุรกิจอาศัยความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บริหารหลัก คู่ค้าที่เกี่ยวข้อง ผู้จัดหาวัตถุดิบ และ

ลูกค้า ทำให้บริษัทสามารถจัดหาแหล่งวัตถุดิบได้ราคาที่เหมาะสม และ รู้ทันเทคโนโลยีที่สนับสนุนต่อยอดทางธุรกิจ

รองรับการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น  รวมถึง แนวโน้มความต้องการของผู้บริโภคเปลี่ยนไป ทำให้บริษัทอาจได้รับ

ผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนและผลประกอบการของบริษัท หากผู้บริหารหลักไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่

รับผิดชอบได้ 

 ทั้งนี้ทางบริษัทและบริษัทย่อยตระหนักถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนา

พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 
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ทรพัยส์นิทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจิ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีทรัพย์สนิถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ดังนี ้  

 

ประเภท/ลกัษณะทรัพย์สิน ลักษณะกรรมสิทธิ ์ มูลค่าตามบัญช ี ภาระผูกพัน 

1. ที่ดิน    
-เนื้อท่ี 16 ไร่ 3 งาน 5 ตารางวา 
ที่ตั้ง : เลขท่ี 55, 55/1 หมู่ 2 ซอยวัดหนาม 
แดง ถนนศรีนครินทร์ ตำบลบางแก้ว อำเภอ 
บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

บริษัทเป็นเจ้าของ 
 

254.79 (1) ติดภาระคำ้ประกัน  
 

-เนื้อท่ี 99 ไร่ 72 ตารางวา* 
ที่ตั้ง  เลขท่ี 90/1 หมู่ที่ 10 ตำบลสระสี่เหลี่ยม  
อำเภอพนัสนิคม จังหวดัชลบุร ี

บริษัทเป็นเจ้าของ 
 

119.14 (2) ติดภาระคำ้ประกัน  
 

-เนื้อท่ี  102 ไร่ 155 ตารางวา** 
ที่ตั้ง  เลขท่ี 90/1 หมู่ที ่10 ตำบลสระสี่เหลี่ยม  
อำเภอพนัสนิคม จังหวดัชลบุร ี

บริษัทเป็นเจ้าของ 
 

21.70 ปลอดภาระ  

-เนื้อท่ี 3 ไร่ 82 ตารางวา 
ที่ตั้ง  : เลขท่ี 6/10 หมู่ 1 ซอยวัดหนามแดง 
ถนนศรีนครินทร์ ตำบลบางแกว้ อำเภอบางพลี 

จังหวัดสมุทรปราการ  

เป็นของบริษัท STC 
 

44.87 (3) ติดภาระคำ้ประกัน 
 

2. อาคารโรงงาน 3 แห่ง    

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

บริษัทเป็นเจ้าของ 
บริษัทเป็นเจ้าของ 

40.71 
7.68 

(1) ติดภาระคำ้ประกัน 
ปลอดภาระ 

อาคารและส่วนปรับปรุงสิ่งก่อสร้างบนท่ีดินเช่า บริษัทเป็นเจ้าของ 57.44 ไม่มภีาระผูกพัน 

2. อาคารโรงงานชลบุรีของบริษัท* * 
ที่ตั้ง  เลขท่ี 90/1 หมู่ที่ 10 ตำบลสระสี่เหลี่ยม 
อำเภอพนัสนิคม จังหวดัชลบุร ี

บริษัทเป็นเจ้าของ 
บริษัทเป็นเจ้าของ 
 

127.92 
30.98 

(2) ติดภาระคำ้ประกัน  
ปลอดภาระ 
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ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน ลักษณะกรรมสิทธิ ์ มูลค่าตามบัญช ี ภาระผูกพัน 

3. อาคารโรงงานของบริษัทย่อย  
ที่ตั้ง : เลขท่ี 6/10 หมู่ 1 ซอยวัดหนามแดง  
ถนนศรีนครินทร์ ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพล ี
จังหวัดสมุทรปราการ 

เป็นของบริษัท STC 
 

9.66 (3) ติดภาระคำ้ประกัน 
 

4. อาคารโรงงานและสำนักงานเชา่ เป็นของบริษัท GA 0.06 ติดภาระค้ำประกัน 

5. เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน บริษัทเป็นเจ้าของ 
บริษัทเป็นเจ้าของ 

286.87 
0.32 

ปลอดภาระ 
ติดภาระค้ำประกัน 

6. เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน เป็นของบริษัท STC 0.01 ปลอดภาระ 

7. เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงานเช่า เป็นของบริษัท GA 1.57 สัญญาเช่า 

8. อุปกรณ์โรงงาน เป็นของบริษัท GA 0.10 สัญญาเช่า 

9. ยานพาหนะ บริษัทเป็นเจ้าของ 9.60 ปลอดภาระ 

10.  ยานพาหนะ เป็นของบริษัท GA 2.99 ปลอดภาระ 

11.  เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน บริษัทเป็นเจ้าของ 4.98 ปลอดภาระ 

12.  เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน เป็นของบริษัท GA 1.07 ปลอดภาระ 

13.  งานระหว่างก่อสร้างและเครือ่งจักรระหว่างตดิตั้ง บริษัทเป็นเจ้าของ 90.82 ปลอดภาระ 

14.  งานระหว่างก่อสร้างและเครือ่งจักรระหว่างตดิตั้ง เป็นของบริษัท STC 0.73 ปลอดภาระ 

15. สินทรัพย์ท่ีไม่มตีัวตน บริษัทเป็นเจ้าของ 12.17 ปลอดภาระ 
 

 

• นโยบายการลงทุนและการบรหิารงานในบรษิทัยอ่ยและบรษิทัร่วม 
 นโยบายการลงทุนของบริษัท คือ บริษัทจะพิจารณาลงทุนในธุรกิจที่เกือ้หนุนและเอ้ือประโยชน์ต่อการทำธุรกิจ

ของบริษัทหรือเป็นธุรกิจซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเจริญเติบโตและจะคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่ได้รับจาก

การลงทุนเป็นสำคัญ และบริษัทจะควบคุมดูแลโดยจะส่งกรรมการเข้าไปเป็นตวัแทนตามสัดส่วนการถือหุ้น และหาก

เป็นบริษัทร่วม บริษัทจะส่งตัวแทนจากบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทนั้น ๆ ทั้งนี้จำนวนตัวแทนจากบริษัทที่เข้า

ไปเป็นกรรมการจะขึ้นอยู่กันสัดส่วนการถือหุ้นของบรษิัท  
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รายงานการปฏบิตัติามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี
  

 คณะกรรมการบริษัท เอเซีย เมทัล  จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักดีว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็น

ปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานของบริษัทให้เกิดความโปร่งใส เพิ่มความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้

ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกราย ตลอดจนเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการ ดังนั้น

คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทที่เป็นลาย

ลักษณ์อักษร สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัท จดทะเบยีนของตลาดหลักทรัพย์ฯ และแนวคิด

ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทได้ยึดถือปฏิบัติภายใต้นโยบาย

การบริหารองค์กรที่ดีมีความรับผิดชอบต่อผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจทั้งพนักงาน ลูกค้าและผู้ถือหุ้น ตลอดจนการเกื้อกูล

สังคมอย่างจริงจัง โดยมีหน่วยงานเลขานุการบริษัทซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับการปฏิบัติงานทำหน้าที่ดูแลให้บริษัท 

กรรมการ และผู้บริหารปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎข้อบังคับต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ  ก.ล.ต. พรบ.บริษัทมหาชน 

รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ซึ่งในปัจจุบันบริษัทได้มีการปฏิบตัิตามหลักการดังกล่าวดังต่อไปนี้ 

 

หมวดที ่1 สทิธขิองผูถ้อืหุน้ 

 1.1 การแต่งตัง้คณะกรรมการ 

  ตามข้อบังคับของบริษัท ได้กำหนดไว้ว่า ในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง

กรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้  

 (1) ผู้ถือหุ้นคนหนี่งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ่งหุน้ต่อหนึ่งเสียงตามจำนวนหุ้นที่ตนถือ 

 (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 

 (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่

จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครัง้นั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน

เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสยีงชี้ขาด 

 นอกจากนี้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีที่ผ่านมา บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนสามารถเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

 

 1.2  สทิธเิกีย่วกบัการประชุมผูถ้อืหุน้  

 ก่อนวนัประชุม 

(1) บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเสนอระเบียบวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้ง

เป็นคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม 60 วัน โดยได้ดำเนินการแจ้งถึงหลักเกณฑ์การเสนอดังกล่าว
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ไว้อย่างละเอียดบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.asiametal.co.th และประกาศผ่านช่องทางการแจ้งข่าวของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมทั้งได้จัดทำแบบฟอร์มเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอ

ระเบียบวาระการประชุมและชื่อบุคคลดังกล่าวอย่างไรก็ตามในปี 2563 นี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการ

ประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการดังกล่าว 

(2) บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่กำหนดระเบียบวาระการประชุมและระบุความเห็นของ

คณะกรรมการในแต่ละวาระ พร้อมเอกสารประกอบวาระการประชุม ให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่

น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น  รวมทั้งนำเสนอข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทใน

หัวข้อ “ข้อมูลสำหรับนักลงทุน” เป็นระยะเวลาล่วงหน้า 30 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ตามแนวทางของ 

AGM Checklists เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนได้รับข้อมูล

ดังกล่าวในรูปแบบเอกสาร  

 (3) เพือ่เป็นการอำนวยความสะดวกในการประชุม สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาเข้ารว่มประชุมได้ด้วยตนเอง 

บริษัทได้แนบแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทั้ง

ในประเทศและต่างประเทศสามารถมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนมาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน หรือ

สามารถมอบอำนาจให้กรรมการอิสระที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนรบัมอบฉันทะ 

 (4) นอกจากการส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูล บริษัทได้

ดำเนินการลงโฆษณาบอกกล่าวเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลาติดต่อกัน 3 วัน และล่วงหน้า 

3 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 รวมทั้ง

เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อ “ข้อมูลสำหรับ

นักลงทุน” ด้วย 
 

 ในวนัประชุม 

(1) บริษัทได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทั้งในเรื่องของสถานที่จัดประชุมที่สะดวกต่อการเดินทาง  การ

เตรียมหนังสือเชิญประชุมเผื่อสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้นำเอกสารมาด้วย การจัดให้มีจอรับภาพเพื่อรองรับการ

นำเสนอวาระต่างๆ เป็นรูปแบบของ PowerPoint ทำให้เกิดความสะดวกและความน่าสนใจในการพิจารณาแต่

ละวาระและการจัดเตรียมไมโครโฟน เพื่อรองรับการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิซักถาม เสนอแนะ หรือแสดง

ความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม  รวมทั้ งการจัดโต๊ะรับลงทะเบียน (แบบ barcode) โดยมี

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับการลงทะเบียนและการตรวจสอบเอกสาร 

 (2) คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารได้ตระหนักถึงความสำคัญในการ

เข้าร่วมประชุมและถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบในเรื่องดังกล่าว ทำให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีที่

ผ่านมานั้น มีคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหารที่มีอำนาจ



รายงานประจ าปี 2562 
 
 

 

31 

สูงสุดของฝ่ายการเงินและบัญชีเข้าร่วมทั้งหมดยกเว้นประธานกรรมการตรวจสอบที่ติดภารกิจด่วน ไม่สามารถ

เดินทางมาร่วมประชุมได้  

 (3) ก่อนเริ่มการพิจารณาประเด็นต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม บริษัทได้กำหนดให้เลขานุการ

บรษิัทชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนใน แต่ละวาระ รวมถึงการแจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมและ

จำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 (4) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น และซักถามต่อคณะกรรมการบริษัท ใน

แต่ละวาระตามระเบียบวาระการประชุม 
 

 ภายหลงัการประชุม 

(1) นอกจากการแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีผ่านทางระบบข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยแล้วนั้น บริษัทยังได้เผยแพรไ่ว้บนเวบ็ไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความถูกต้อง

ของมติดังกล่าวได้ นอกจากนี้ยังเป็นช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุม

ด้วยตนเองและนักลงทุนอ่ืนๆ อกีด้วย 

 (2) บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีและเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 

 14 วัน นับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 

 

 1.3  สทิธใินการไดร้บัเงนิปันผล 

 บริษัทมีการกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ

ภายหลังการจัดสรรกำไรสุทธิดังกล่าวเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งบริษัทจะต้องจัดสรรกำไรเป็นเงินทุนสำรอง

ตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว ซึ่งปัจจุบันบริษัทได้มีการกันเงินสำรองไว้แล้ว

จำนวน 55 ล้านบาท ครบจำนวนตามที่กฎหมายกำหนด  

 

 1.4  สทิธใินการรบัขา่วสารขอ้มลูของกจิการอย่างเพยีงพอ 

 บริษัทได้ดำเนนิการเผยแพร่ข่าวสารต่างๆ ที่สำคัญ อาทิเชน่ ผลการดำเนินงาน หรืองบการเงนิ  เป็นต้น ผ่าน

ทางระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนีย้งัได้เผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซต์ของบริษัทในหัวข้อข่าวสาร

แจ้งตลาดหลักทรัพย์และบริษทัได้จัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทนุ 

นักวเิคราะห์ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เก่ียวข้อง โดยสามารถติดต่อได้ที่ :  

 โทรศัพท ์ : 02 338 7222 

 โทรสาร  : 02 383 4102 

 E-MAIL : ir@asiametal.co.th 

 

mailto:ir@asiametal.co.th


รายงานประจ าปี 2562 
 
 

 

32 

หมวดที ่2 การปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนั 

 (1) การจัดทำหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บริษัทได้ดำเนินการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นในประเทศ

และผู้ถือหุ้นต่างชาติอย่างเท่าเทียมกัน โดยได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมดังกล่าวและเอกสารประกอบการพิจารณาวาระ

ต่างๆ เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 (2) บริษัทได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และแบบ ค. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ไม่

สามารถมาเข้าร่วมประชุมได้ สามารถมอบฉันทะให้แก่บุคคลอ่ืนหรือกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

มาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้และได้อำนวยความสะดวกโดยให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลด

หนังสือมอบฉนัทะดังกล่าวได้จากเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุม 30 วัน 

 (3) บริษัทจะไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่ได้แจ้งผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 

 (4) บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคล

ที่มีความเก่ียวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทตามที่ระบุไว้ในมาตรา 89/14 

แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551  และกำหนดให้มีการทบทวนการรายงานฯ 

ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี และ/หรือ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยให้ส่งรายงานถึงฝ่ายเลขานุการ

บริษัท ภายใน 7 วันทำการ ทั้งนี้ ยังได้ขยายผลไปยังพนักงานระดับจัดการของบริษัทฯและบริษัทย่อย ตั้งแต่ผู้จัดการ

แผนกขึ้นไป เพื่อให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัท ที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์และ

สามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบรษิัทโดยรวมได้ ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ทำกับบรษิัท 

จะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินในการทำธุรกรรมดังกล่าว 

 (5) คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์

ส่วนตนเป็นอย่างยิ่ง จึงมีนโยบายให้มีการเก็บรักษาข้อมูลซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อประชาชนไว้เป็นความลับ โดยกำหนดให้

รับรู้เฉพาะผู้มีส่วนเกีย่วข้องเท่านั้น 

 ทั้งนี้ บรษิัทได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนรับทราบถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์

ในบริษัทของตน รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ต่อ

สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แล้ว อีกทั้ง บริษัทได้ห้ามมิให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่

บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ทำการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ข้อมูลภายในซึ่งยังมิได้

เปิดเผยต่อสาธารณชน  สำหรับกรณีที่กรรมการ ผู้บรหิาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะทำการซื้อ ขาย 

โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทที่ไม่เข้าข่ายกรณีข้างต้นให้รายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ทุก

ครั้งที่ทำการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ดังกล่าวภายใน 3 วันนับแต่วันที่เกิดรายการขึ้น พร้อมทั้งส่งสำเนา

รายงานนี้ให้กับเลขานุการบริษัทเพื่อเก็บเป็นหลักฐานทุกคร้ัง ทั้งนี้ หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท นำ

ข้อมูลภายในของบริษัทไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆ  ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนและการกระทำดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหาย

แก่บริษทั บริษัทจะพิจารณาดำเนินการทางกฎหมายตามความเหมาะสมต่อไป 
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หมวดที ่3 บทบาทของผูม้สีว่นไดเ้สยี 

 บริษัทได้ตระหนักถึงสิทธิและความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสียทั้งในส่วนของ ลูกค้า, พนักงาน, คูค่้า, ผู้ถือหุ้นหรือ 

ผู้ลงทุน, เจ้าหนี้, คู่แข่ง และให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ รวมทั้ง

สังคม และภาครัฐ โดยบริษัทฯได้เพิ่มแนวปฏิบัติที่ดี โดยการกำหนดนโยบายในเรื่อง ห้ามผู้บริหารและพนักงาน นำ

ซอฟแวร์ที่ผิดกฎหมายมาใช้ และห้ามคัดลอกซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์ การไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน การ

ส่งเสริมให้พนักงานมีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า เอาใจใส่และปฏิบัติงานด้วยจิตสำนึกถึงความ

ปลอดภัยและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและ

สังคม อย่างต่อเนื่อง โดยสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

(1) ลูกค้า ด้วยแนวคิดการยึดถือลูกค้าเป็นศูนย์กลางที่บริษัทพร้อมให้บริการตอบสนองความต้องการอย่าง

ครอบคลุมรอบด้าน  โดยการให้คำแนะนำ แก้ปัญหา ช่วยเหลือในการจัดหาสินค้า  สร้างสรรค์บริการรูปแบบ

ใหม่ๆ คิดค้นทางเลือกที่หลากหลายแก่ลูกค้า  เพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์เหล็ก  ซึ่งเป็นการเปลี่ยนมุมมองใหม่

ในการทำธุรกิจเหล็ก ภายใต้ระบบการบริหารจัดการ ที่รองรับความต้องการอย่างครบครัน ทั้งการผลิต 

เทคโนโลยีที่ทันสมัย การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ การจัดส่งที่รวดเร็วตรงต่อเวลาสอดคล้องกับแผนการผลิต

ของลูกคา้เพื่อสร้างความมั่นใจและความสะดวกสบายแกลู่กค้า 

 (2) พนักงาน เนื่องจากศักยภาพของพนักงานเป็นหนึ่งในโครงสร้างสำคัญสูงสุดที่ทำให้ทุกความคิดและทุก

จินตนาการเป็นจริง ดังนั้นบริษัทจึงมุ่งมั่นในการพัฒนาคนของบริษัทให้เป็นมืออาชีพ มีค่านิยมทั้งวิธีคิดและวิธี

ปฏิบัติที่มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ น่าเชื่อถือ และเป็นที่ไว้วางใจ พร้อมตอบสนองทุกความต้องการ ขณะเดียวกัน

บริษัทยังเน้นสร้างพนักงานให้มีความรู้ ประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษา และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 

ตลอดเวลา ด้วยการจัดการอบรมและพัฒนาฝีมืออย่างสม่ำเสมอ 

 (3) คูค้่า บรษิัทมีนโยบายที่จะสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อคู่ค้า รวมทั้งปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม เป็นไปตาม

เงื่อนไขทางการค้า และ/หรือข้อตกลงระหว่างกัน ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพให้ยั่งยืนบน

รากฐานแห่งผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน 

 (4) ผู้ถือหุ้น บริษัทมุ่งมั่นที่จะขยายการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนจนสามารถก้าวขึ้นเป็นบริษัท

ชั้นนำในอุตสาหกรรมเหล็ก ถึงแม้ในปีที่ผ่านมาจะมีปัญหาทางเศรษฐกิจจากปัจจัยหลายอย่างก็ตาม ทั้งนี้ก็เพื่อ

สร้างความมั่นใจและมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้ถือหุ้น/ ผู้มีส่วนได้เสีย 

ติดต่อ/ ร้องเรียน ต่อกรรมการอิสระ และยังได้กำหนดให้มีช่องทางการรับข้อร้องเรียนด้านธรรมาภิบาลจาก

พนักงาน ผ่านเลขานุการบริษัท โดยนำเสนอรายงานด้านธรรมาภิบาลต่อคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิ

บาลเป็นรายไตรมาส 

(5) เจ้าหนี ้ บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขของการกู้ยืมเงินตามข้อตกลง และให้ข้อมูลทางการเงินที่ถูกตอ้งรวมทั้งมี

การจ่ายชำระหนี้ตรงตามเวลาทุกครั้ง 
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 (6) คู่แข่ง  บริษัทดำเนินธุรกิจตามกรอบกติกาการแข่งขันที่เป็นธรรมและไม่ทำลายชื่อเสียงหรือก่อให้เกิดความ

เสียหายโดยไม่ชอบต่อคูแ่ข่ง 

(7) ชุมชนและสังคม คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญกบัการพัฒนาและรับผิดชอบต่อสังคม ควบคู่ไปกับ

การดำเนินธุรกิจ ด้วยสำนึกดีว่าธุรกิจ จะดำรงอยู่ได้  ต้องมีพื้นฐานมาจากสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เจริญเติบโต

อย่างมั่นคง จึงผลักดันให้เกิดกิจกรรมต่างๆ เพื่อการพัฒนาและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในด้านการผลิต  

สภาพแวดล้อมในการทำงาน สถานที่ทำงานและชุมชนรอบข้าง การดูแลความปลอดภัย  การคำนึงถึงสุขภาพ

กายและสุขภาพจิตของพนักงาน รวมทั้งการสร้างกิจกรรมเพื่อรบัผิดชอบต่อสังคม   

(8) ภาครัฐ บริษัทบริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อกำหนดต่างๆ ของภาครัฐ อย่างเคร่งครัด 

พรอ้มทั้งให้ความร่วมมือในด้านการให้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการดำเนินธุรกิจของกิจการ และการร่วมกิจกรรม

ต่างๆ ตามที่หน่วยงานของภาครัฐจัด 

 

หมวดที ่4 การเปิดเผยขอ้มลูและความโปร่งใส 

(1) คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินที่

ตรวจสอบแล้วจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และ

ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน เช่น ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ, จำนวนครั้งของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม,

ขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดต่างๆ, ข้อมูลการทำรายการระหว่างกัน  และนโยบายการกำกับ

ดูแลกิจการของบริษัท เป็นต้น   ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงข้อมูลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 

ทันเวลา โปร่งใส เพื่อให้นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของบริษัท ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน โดย

ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย, แบบแสดงรายการข้อมูลประจำป,ี รายงานประจำปี และ

เว็บไซต์ของบริษัทที่ www.asiametal.co.th รวมทั้งการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อเป็นผู้ดำเนินการจัดทำ

และเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าว และให้ข้อมูลที่ถูกต้องต่อนักลงทุน, ผู้ถือหุ้น, นักวิเคราะห์ และผู้มีส่วนได้เสีย 

 (2) นโยบายค่าตอบแทนกรรมการได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับ

อุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและได้ขออนุมัติจากที่

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้ว ทั้งนี้รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อโครงสร้าง

การจัดการ  

 

หมวดที ่5 ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 

 1. โครงสร้างคณะกรรมการ  

 คณะกรรมการบริษัท  ณ สิ้นปี 2562  มีจำนวนทั้งหมด 7 ท่าน แบ่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการ

ตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเป็นผู้ที่มีความรู้



รายงานประจ าปี 2562 
 
 

 

35 

ความสามารถ ประสบการณ์ และทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการบรษิัทได้รับ

ความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว  สำหรับรายละเอียดที่เก่ียวข้องและขอบเขต หน้าที่ และ

ความรับผิดชอบปรากฏอยู่ในหัวข้อโครงสร้างและการจัดการ 

 คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล   ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระผู้ไม่มีส่วนได้เสียและไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องใดๆ กับบริษัท คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดังที่ได้กล่าวมา โดยคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 

ทา่น เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน สำหรับราย

รายละเอียดที่เก่ียวข้องและขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบปรากฏอยู่ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ 

 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน   ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการอีก 2 ท่าน 

รวมเป็น 3 ท่าน โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียง

พอที่จะทำหน้าที่ในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนฯ 

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง   ประกอบด้วยประธานกรรมการ และกรรมการอีก 1 ทา่น รวมเป็น 2 ท่าน 

โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการบริหาร

ความเสี่ยงและป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้ 

 สืบเนื่องจากกรรมการ 1 ท่านลาออก จึงไม่ครบองค์ประชุม แนวทางแก้ไข นำเร่ืองเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัทเพื่อสรรหาและแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม และ/หรือ พิจารณาอนุมัติประเดน็ต่างๆที่เก่ียวข้อง 

 คณะกรรมการบริหาร   ประกอบด้วยประธานกรรมการ และกรรมการอีก 1 ท่าน รวมเป็น 2 ท่าน โดย

คณะกรรมการบริหารของบริษัททั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ใน

การบริหารบริษัทให้มีความมั่งคง ก้าวหน้า มีศักยภาพในการแข่งขันกับบริษัทอื่นๆที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน 

 สืบเนื่องจากกรรมการ 1 ท่านลาออก จึงไม่ครบองค์ประชุม แนวทางแก้ไข นำเร่ืองเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัทเพื่อสรรหาและแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม และ/หรือ พิจารณาอนุมัติประเด็นต่างๆที่เก่ียวข้อง 

 2.  การกำหนดวาระกรรมการ 

 ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่  13 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจาก

ตำแหน่งหนึ่งในสามและถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับ

ส่วนหนึ่งในสาม โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งและกรรมการที่จะออกตาม

วาระนี้อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ 

 3.  คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 

 คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท ได้กำหนดขึ้นเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการ

กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวคือ 

(1) ต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 5 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่

เก่ียวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เก่ียวข้องด้วย 
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(2) เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง 

หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจาก

บริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรว่ม บริษัทที่เก่ียวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เช่นกรรมการผู้จัดการ

ของบริษัท ไม่สามารถเป็นกรรมการตรวจสอบได้เนื่องจากกรรมการผู้จัดการเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงต่อ

การบริหารเป็นต้น 

(3) เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการ

บริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทและรวมถึงไม่มี

ผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะข้างต้นมาก่อนในระยะเวลา 1 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ตรวจสอบ เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบเห็นว่า การเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้

เสยีนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ 

  (4) เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้ที่เก่ียวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

(5) เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทผู้ถือหุ้น

รายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เก่ียวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

(6) สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรอืผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่

เก่ียวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว  

  นอกจากนี้กรณีที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้

มีประกาศปรับปรุงหรือผ่อนปรนหลักเกณฑ์คุณสมบัติกรรมการอิสระก็ให้ถือปฏิบัติตามที่ได้ประกาศในภายหลังต่อไป 

 4. ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ 

 คณะกรรมการของบริษัทมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ กำหนดนโยบาย

วางเป้าหมาย พัฒนาแผนธุรกิจ และพิจารณางบประมาณ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและการเติบโตของบริษัท

และมีการทบทวนแผนเป็นประจำทุกปีเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายธุรกิจที่วางไว้  

 5. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการได้ดูแลอย่างรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งกำหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของ

บริษัทไปใช้เพือ่ประโยชน์ส่วนตนดังนี้ 

(1) รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : คณะกรรมการได้ทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ รายการที่เก่ียวโยงกัน และได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง รวมทั้งมีการปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s 

Length Basis) และได้เปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล/ความจำเป็น ไว้ในรายงานประจำปี 

และแบบ 56-1 ต่อไปในหัวข้อรายการระหว่างกัน  
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 (2) การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน :  

คณะกรรมการกำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 

2535 ห้ามไม่ให้ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือ

บุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง  และไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อ

สาธารณชน 

 6. จริยธรรมธุรกิจ 

 บริษัทได้กำหนดข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน เพื่อให้

ผู้เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้ง

การปฏิบัติต่อบริษัท  ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชนและสังคม ซึ่งบทบาทและหน้าที่ดังกล่าวได้มีการกำหนดไว้ใน

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ รวมทั้งข้อบังคับในการทำงานของบริษัทซึ่งได้มี

การกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ด้วยและคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการและ

จริยธรรมธุรกิจฯ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีดังนี้ 

 (1) กำหนดนโยบายเก่ียวกับจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการได้ แต่ไม่ได้กำหนด

จำนวนวาระการดำรงตำแหน่ง โดยกรรมการบริษัทฯ ทั้ง 7 คน ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนไม่

เกิน 5 บริษัท เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการ 

 (2) กำหนดให้กรรมการผู้จัดการ สามารถไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอ่ืนได้โดยต้องรายงานให้

คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นรายลักษณ์อักษร ภายใน 14 วันนับตั้งแต่ทราบว่าตนเองจะไปดำรงตำแหน่ง 

หรือต้องแจ้งให้คณะกรรมการทราบก่อนการรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการ(ในกรณีที่รับตำแหน่ง

กรรมการผู้จัดการใหม่) 

 (3) คณะกรรมการฯ ให้ความสำคัญในการแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ  โดยเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้

ส่วนได้เสียมีช่องทางการร้องเรียน  การแสดงความเห็น เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงระบบบริหารจัดการสำหรับ

การแจ้งเบาะแสการกระทำผิดกฎหมาย โดยส่งจดหมายร้องเรียนผ่านเลขานุการบริษัทฯ  
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ช่องทางการรับแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing) หรือร้องเรยีนการทุจริตและคอร์รัปชั่น 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณารับเรื่องแจ้งเบาะแส ข้อ

ร้องเรียนการกระทำที่อาจทำให้เกิดความสงสัยได้ว่าเป็นการทุจริตและคอร์รัปชั่น ที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ โดยทั้งทางตรง

หรือทางอ้อม โดยผ่านช่องทางการรับเร่ืองที่ได้กำหนดให้โดยผู้ร้องเรียนต้องระบุรายละเอียดของเร่ืองที่จะแจ้งเบาะแส 

หรือข้อร้องเรียน พร้อมหลักฐาน หรือข้อมูลที่เพียงพอต่อการตรวจสอบ และแจ้งชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ที่

สามารถติดต่อได้ ส่งมายังช่องทางรับเร่ืองดังนี้ 

แจ้งผ่านช่องทาง อีเมล์ ( E-Mail ) แจ้งทางไปรษณีย์ 

คณะกรรมการตรวจสอบ : 

IA@asiametal.co.th 

เลขานุการบริษัท : 

Secretary@asiametal.co.th 

ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ ประธานกรรมการบริษัท 

บริษัท เอเซยี เมทัล จำกัด (มหาชน) 

ที่อยู ่: 55,55/1 หมู่ที่ 2 ซอยวัดหนามแดง ถนนศรีนครินทร์ 

ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จงัหวัดสมุทรปราการ 10540 
 

 ในกรณีผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน มีข้อร้องเรียนคณะกรรมการบริษัทฯ ขอให้ส่งเรื่องร้องเรียนมายัง

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง  

 บุคคลที่สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชั่น คือ ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของ

บริษัทฯ ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ ภาครัฐบาล ชุมชน สังคม ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ 

ทั้งนี้ ไม่ว่าจะแจ้งด้วยวิธีใดดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะรักษาความลับไว้ 

 ในปี 2562 ทางบริษัทได้รับการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชั่น 1 เร่ือง โดยได้

ดำเนินการตามข้อบังคับของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินการของธุรกิจ 

(4) คณะกรรมการบริษัทฯ ถือว่า คู่มือ “จริยธรรมฯ” เป็นวินัยอย่างหนึ่ง ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

ทุกคนต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด การฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ถือเป็นการทำผิดวินัย ตามระเบียบว่าด้วยการ

บรหิารงานบุคคล 

 (5) คณะกรรมการบริษัทฯได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ไว้ในคู่มือจริยธรรมฯ เพื่อ

ป้องกันการใช้โอกาสแสวงหาผลประโยชน์สว่นตน ดังนี้  

  - ต้องไม่มีประวัติการกระทำผิดกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

  - กำหนดให้ประธานกรรมการเป็นบุคคลคนละคนกับกรรมการผู้จัดการ โดยมีบทบาท อำนาจ และหน้าที่ที่

แบ่งแยกออกจากกันอย่างชัดเจน 

  - จดัให้มีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยไม่มีฝ่ายจัดการ เพื่อความอิสระในการแสดง

ความเห็นเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร 

mailto:IA@asiametal.co.th
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  - คณะกรรมการบริษัทฯจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การ

ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  และระเบียบ

ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม

เพียงพอ ตลอดจนจัดให้มีกลไกลการตรวจสอบและถ่วงดุล

ที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องรักษาและดูแล

ทรัพย์สิน มีแผนกตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ

ที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และจัดทำรายงานคณะกรรมการตรวจสอบฯได้

อย่างมีคุณภาพ ประกอบด้วยข้อมูลสำคัญอย่างครบถ้วน และมีการกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง ไว้

อย่างชัดเจน 

 

7. การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  บริษัทมีคณะกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 7  ท่าน ดังนั้น บริษัทมีกรรมการที่เป็นอิสระ

ทั้งหมด 3 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 42.86  ของกรรมการทั้งหมด อีกทั้งยังจัดให้มีการประชุมร่วมกับของกรรมการที่มิใช้

เป็นผู้บริหารและฝ่ายจัดการเพื่อให้มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นต่างๆได้อย่างเต็มที่ 

 

8. การรวมหรือแยกตำแหน่ง 

 ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ แต่ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการเป็น

ตัวแทนของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซึ่งถือหุ้นเป็นร้อยละ 19.13 และ ร้อยละ 24.90 ตามลำดับ ของทุนจดทะเบียนและ

ชำระแล้ว อย่างไรก็ตามโครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ซึ่งจะก่อให้เกิด

การถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน 

 

9. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรร

หาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวได้แสดงไว้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการเรื่องการ

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร     

 

10. การประชุมคณะกรรมการ 

 บริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ (อย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง) และมีการประชุม

พิเศษเพิ่มตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระชัดเจน ล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็น

ประจำ โดยมีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมเป็นระยะเวลา

ล่วงหน้า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอยา่งเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม รวมทั้งได้

ตำแหน่ง จำนวน (คน) 

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 

กรรมการ 2 

กรรมการตรวจสอบ 3 
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มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท 

พรอ้มให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เก่ียวข้องตรวจสอบได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. คณะอนุกรรมการ 

 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 

17 กุมภาพันธ์ 2547 เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

เป็นไปตามรายละเอียดในเรื่องโครงสร้างการจัดการ ทั้งนี้ปัจจุบันมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นเพื่อทำหน้าที่ใน

การกลั่นกรอง และตรวจสอบรวมทั้งบริหารจัดการเรื่องต่าง โดยคณะอนุกรรมการคณะต่างๆมีการประชุมร่วมกัน

อย่างน้อย 3 เดือนต่อคร้ังเพื่อพิจารณาเร่ืองต่างที่เกิดขึน้เพือ่ให้ทันกับการบริหารงานของบริษัท 

  

12. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 

 บรษิัทให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพ จึง

ได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหาร ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการ

ควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุม

และประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกดิการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสมและมีการควบคุมภายในที่

เก่ียวกับระบบการเงิน โดยบริษัทได้จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารตามสายงานที่รับผิดชอบ รวมถึง

บริษัทจัดตั้งหน่วยตรวจสอบภายในเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญของบริษัทได้

ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่

เกี่ยวข้องกับบริษัท (Compliance Control) และเพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทำ

หน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการจึงกำหนดให้หน่วยตรวจสอบภายในรายงานผลการ

ปี 2562 คณะกรรมการของบริษัท มีการประชุม 6 ครัง้ 

ชื่อ-สกุล จำนวนที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายวีระชัย สุธีรชัย 5/6 

2. นายชูศกัดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย ์ 6/6 

3. นางสาวชนัญญา ยงวงศ์ไพบูลย ์ 6/6 

4. นางเพ็ญจนัทร ์ ยงวงศ์ไพบูลย ์ 5/6 

5. นางเมธิกานต ์ ชุติพงศ์สิร ิ 5/6 

6.  นายพบิูลศักดิ ์ อรรถบวรพิศาล 5/6 

7. นางไทศิกา ไพรสงบ 6/6 

8. เรือตรีหญิงสุรี บูรณธนิต 6/6 
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ตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบด้วย และ

เพื่อให้การตรวจสอบระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระมา 

 

13. รายงานของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย  

(ถ้ามี) และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี ทั้งนี้งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการ

บัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลย

พินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมาย

เหตุประกอบงบการเงิน 

 คณะกรรมการได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผล

ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบ

จุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ 

 คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล  ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ

เก่ียวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายในและมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัท โดย

ไม่มีฝ่ายบริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุม เพื่อประเมนิความเสี่ยง ความเพียงพอของข้อมูลและระบบควบคุมภายใน 

 ดังนั้น คณะกรรมการจึงมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและ

สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบรษิัท 

 

14. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน 

 คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัททั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน ล้วนมีผลต่อ

กระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท จึงได้กำชับให้ฝ่ายบริหารดำเนินการในเรื่องที่

เก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลที่ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่ำเสมอ และทันเวลา ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัท

ได้ให้ความสำคัญและจะยึดถือปฏิบัติไปโดยตลอด ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น ปัจจุบันบริษัทมีหน่วยงานที่

ดูแลรับผิดชอบคือหน่วยงานเลขานุการบริษัท ร่วมกับ อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้

ลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาครัฐที่เก่ียวข้องเพื่อจะได้ส่งข้อมูลได้ทันตามเวลา 
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กจิกรรมขององคก์รเพือ่ความรบัผดิชอบตอ่สงัคม 

Corporate Social Responsibility 
 

 บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับองค์กร และการมีส่วนร่วมต่อสังคม ในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น การมอบ

ทุนการศึกษาให้กับบุตรพนักงานเป็นประจำทุกปี การมอบทุนการศึกษาให้กับสถานศึกษา ระดับประถม และระดับ

มัธยมในเขตชุมชน  อีกทั้งร่วมกับหน่วยงานรัฐในการส่งเสริมให้พนักงานร่วมกันบริจาคสิ่งของและอ่ืนๆให้กับบุคคลที่

ด้อยโอกาสซึ่งเป็นการเสริมสร้างกิจกรรมร่วมกันระหว่างอุตสาหกรรมกับชุมชน ให้อยู่ร่วมกันอย่างอบอุ่นและ

สร้างสรรค ์

 ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

ทั้งหมด ทั้งภายในองค์กร ได้แก่ ผู้บริหาร พนักงาน จนไปถึงภายนอกองค์กร ได้แก่ ลูกค้า ผู้ถือหุ้น รวมถึงสังคมรอบ

ข้างทั้งในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม  

 สืบเนื่องมาจากสถานที่ประกอบการอยู่ใกล้กับแหล่งชุมชน อาจก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านมลพิษทางเสียง 

มลพิษทางอากาศ เป็นต้น ทางบริษัทฯมีความมุ่งมั่นในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงสนับสนุน

โครงการของภาครัฐ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหาสิ่งแวดล้อม 

 โดยบริษัทได้มีเป้าหมายที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีๆกับสังคมให้มากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องและรอบด้าน  ทั้งนี้เพื่อเป็น

การสร้างจิตสำนักที่ดีให้กับพนักงานและฝังแนวทางดังกล่าวนี้ให้กลายเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรให้เกิดเป็นการพัฒนา

จนนำไปสู่ความยั่งยืนต่อไป 

 (รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ประจำปี 2562 ที่ www.asiametal.co.th) 

 โครงการเพื่อสังคม/ชุมชน 

 บริษัทได้ร่วมมือกับโรงเรียนในแหล่งชุมชน จัดมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในชุมชนที่ศึกษาในโรงเรียนใน

ระดับประถม และโรงเรียนระดับมัธยม ด้วยตระหนักดีว่าเยาวชนคือทรัพยากรที่สำคัญของประเทศในอนาคต จึงควร

ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ โดยในปี 2562  ทางผู้บริหารและพนักงานบริษัทร่วมกัน

บริจาคสิ่งจอง ที่วัดพระพุทธบาทน้ำพุ 

 โครงการเพ่ือพนักงาน 

 บริษัทให้ความสำคัญต่อสุขภาพของพนักงานเป็นอย่างยิ่ง  เพราะพนักงานทุกคนเป็นผู้ที่มีความสำคัญในการ

ขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพ บริษัทจึงจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี และมีการให้คำแนะนำ

ในการดูแลสุขภาพโดยแพทย์และพยาบาล 

 บริษัทได้จัดให้พนักงานได้ร่วมกิจกรรมในการเข้ารับการอบรมเรื่องอัคคีภัย และภัยอ่ืนๆโดยมีการซ้อมการ

ดับเพลิงการอพยพหนี้เพลิงประจำปี ทุกๆ ปี เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องชีวอนามัย ซึ่งทำให้พนักงาน

ที่ได้เข้ารับการอบรมสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ไม่ว่าจะในสถานที่ทำงาน บ้าน และตามชุมชุนที่อาศัยอยู ่

 

http://www.asiametal.co.th/
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สรุปรายการระหวา่งกนัของบรษิทั ส าหรบัปี 2562 
สรุปรำยกำรระหว่ำงกันของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ที่เกิดขึน้ในปี 2562 
 

รายการ ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ

(ล้านบาท) 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท เอส ที  ซี 
สตีล จำกัด 
ประกอบธุรกิจผลิต

และรับจ้างเหล็กแปร

รูป 

บริษัทย่อย 
บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด 

(มหาชน) ถือหุ้น 99.99% 

บริษัทให้เช่าอาคารสำนักงานกบั 

บริษัท เอส ที ซี สตีล จำกัด 

0.12 - เป็นการให้เช่าอาคารสำนักงาน กับบริษัท เอส ที ซี สตีล จำกดั 

และราคาทีต่กลงร่วมกนัตามสญัญาให้เช่า 

ซึ่งมียอดลูกหนี้คงค้าง ณ สิ้นปี 
เท่ากับ 
ดอกเบี้ยค้างรับ ณ สิน้ปี เท่ากบั 

0.00 
22.00 

บริษัทว่าจา้งผลิตสนิค้าเหล็กจาก

บรษิัท เอส ที ซี สตีล จำกัด  

8.55 - เป็นการว่าจา้งผลิตสนิค้าเหลก็จาก บริษัท เอส ที ซี สตลี จำกัด  

เป็นการซื้อในราคาที่ตกลงร่วมกัน  

ซึ่งมียอดเจ้าหนี้คงค้าง ณ สิ้นปี 
เท่ากับ 
บริษัทเช่าพืน้ที่กับ บริษัท เอส ที ซี 

สตีล จำกัด เทา่กบั 

1.06 
0.60 

- คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ได้พิจารณาการทำ
รายการดังกล่าวขา้งตน้แล้วเห็นว่าการทำรายการ เป็นการทำ
รายการที่สมเหตุสมผลเพื่อเกิดประโยชน์สงูสุดแกบ่ริษทั ราคาที่
บรษิัทซื้อ 
- ขายสินคา้ เป็นราคาเทียบเคียงได้กับที่ซื้อ-ขายสินคา้กับ

บุคคลภายนอก 
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รายการ ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ

(ล้านบาท) 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท แกรนด์ เอเซีย 
สตีล โพรเซสซิง่ เซน็
เตอร์ จำกัด 
ประกอบธุรกิจผลิตและ

จำหน่ายเหล็กแปรรูป 

บริษัทย่อย  
บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน) 

ถือหุ้น 50.00% 

บริษัทจำหน่ายสินค้าเหล็กใหบ้ริษัท  
แกรนด์ เอเซีย สตีลฯ  
บริษัทใหเ้ช่าอาคารและเคร่ืองจักรแก่ 
บริษัท แกรนด ์เอเซีย สตีลฯ  

            0.46 
 

12.86             

- เป็นการขายสินค้าเหลก็และให้บริการรับจ้างตัด สลิต รายได้อื่นๆ ซ่ึง

เป็นการค้าปกติ โดยราคาที่บริษัทขายสินค้าเหลก็และให้บริการรับจ้าง

ตัด สลติ กับบริษัท แกรนด์ เอเซีย สตีล  

โพรเซสซ่ิง เซ็นเตอร ์จำกัด เป็นการขายในราคาตลาดและเป็นราคา

เทียบเคียงได้กับการขายให้บุคคลภายนอก และราคาที่ตกลงร่วมกันตาม

สัญญาให้เช่า 

บริษัทมียอดลูกหน้ีคงค้าง ณ สิ้นปี 

เท่ากับ 

0.33 

บริษัทซ้ือสินค้าเหล็กจาก บริษัท  
แกรนด์ เอเซีย สตลีฯ จำกัด 

 

4.24 -  เป็นการซ้ือสินค้าเหล็กแผ่นขนาดที่มีความหนาเพือ่รวบรวมให้กับ

ลูกคา้  โดยราคาที่บริษัทซ้ือสินค้าเหล็ก และค่านายหน้ากับบริษัท แก

รนด์ เอเซีย สตีล โพรเซสซ่ิง เซ็นเตอร์ จำกัด เป็นการซ้ือในราคาตลาด

และเป็นราคาเทียบเคียงได้กับการขายใหบุ้คคลภายนอกซ่ึงเป็นการค้า

ปกต ิ

บริษัทไม่มียอดเจ้าหน้ีคงค้าง ณ สิ้นปี 

กับบริษัท แกรนด์ เอเชีย สตีลฯ จำกัด 

0.00 - คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ไดพ้ิจารณาการทำรายการ
ดังกล่าวข้างต้นแล้วเห็นวา่การทำรายการ เปน็การทำรายการที่
สมเหตุสมผลเพื่อเกิดประโยชน์สูงสดุแก่บริษัท ราคาที่บริษัทซ้ือ-ขาย
สินค้า เป็นราคาเทียบเคียงได้กับที่ซ้ือ-ขายสนิค้ากับบุคคลภายนอก 

 

 

‘ 
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รายการ ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ

(ล้านบาท) 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ทวีโชค พาณิช 
จำกดั 
ประกอบธุรกิจ คา้ปลีก

เหล็กแผน่รีดรอ้น 

นายพรเทพ โยธินอุปไมย  

นางแสงจันทร์ ลี และนางวัชรี โยธนิ

อุปไมย ทั้งสามคนเป็นกรรมการผูมี้

อำนาจลงนามและผู้ถอืหุ้นของบริษัท 

ทวีโชค พาณิช จำกัด เปน็พี่น้องและ

มารดาของนางเพ็ญจันทร์ ยงวงศ์

ไพบูลย์ ซ่ึงเป็นกรรมการและเป็นผู้ถือ

หุ้นใหญ่ของบริษัท 

บริษัทจำหน่ายสนิค้าเหล็กให้บริษัท  
ทวีโชค พาณิช จำกัด 
 

0.00 - เป็นการขายสินค้าเหลก็และให้บริการรับจ้างตัด สลิต ซ่ึงเป็นการค้า

ปกติ โดยราคาที่บริษัทขายสินค้าเหล็กและให้บริการรับจ้างตดั สลิต 

กับบริษัท ทวีโชค พาณิช จำกัด เปน็การขายในราคาตลาดและเปน็

ราคาเทียบเคียงไดก้ับการขายให้บุคคลภายนอก บริษัทไม่มีรายไดอ้ื่น และไม่มียอด 0.00 

ลูกหน้ีคงค้าง ณ สิ้นปี กับบริษัท ทวีโชค 

พาณิช จำกัด 

 

บริษัทซ้ือสินค้าเหลก็จากบริษัท ทวโีชค 

พาณิช จำกัด  

0.26 -  เป็นการซ้ือสินค้าเหล็กแผน่ขนาดที่มีความหนาเพือ่รวบรวมให้กับ

ลูกคา้ โดยราคาที่บริษัทซ้ือสินค้าเหล็ก กับบริษัท ทวโีชค พาณชิ จำกัด 

เปน็การซ้ือในราคาตลาดและเป็นราคาเทียบเคียงไดก้ับการขายให้

บุคคลภายนอกซ่ึงเป็นการค้าปกต ิ

ซ่ึงมียอดเจ้าหน้ีคงค้าง ณ สิ้นปี เท่ากับ 0.18 - คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ไดพ้ิจารณาการทำรายการ

ดังกล่าวข้างต้นแล้วเห็นวา่การทำรายการ เป็นการทำรายการที่

สมเหตุสมผลเพื่อเกิดประโยชน์สูงสดุแก่บริษัท ราคาที่บริษัทซ้ือ-ขาย

สินค้า เป็นราคาเทียบเคียงได้กับที่ซ้ือ-ขายสินค้ากับบุคคลภายนอก 
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รายการ ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ

(ล้านบาท) 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท เพ่ิมชยั พาณชิ 
จำกัด 
ประกอบธุรกิจ คา้เหล็ก

แผ่นชั้นสอง 

คุณวีระชัย สุธีรชัยเปน็ผู้ถือหุ้นของ

บริษัท เพิ่มชัยพาณิช จำกัด เป็นน้า

ขายของเป็นน้านายชูศักดิ์ ยงวงศ์

ไพบูลย์ ซ่ึงเป็นกรรมการและเป็นผูถ้ือ

หุน้ใหญ่ของบริษัท 

บริษัทจำหน่ายสนิค้าเหล็กให้บริษัท 

เพิ่มชยัพาณิช จำกัด 

0.00 - ลักษณะธุรกรรมเป็นการขายสินค้าเหลก็และให้บริการรับจ้างตัด 

สลิต ซ่ึงเป็นการค้าปกติ โดยราคาทีบ่ริษัทขายสินค้าเหลก็และ

ให้บริการรับจ้างตัด สลิต กับบริษัท เพิ่มชัยพาณิช จำกัดเป็นการขาย

ในราคาตลาดและเป็นราคาเทียบเคียงไดก้ับการขายให้บุคคลภายนอก 

บริษัทไม่มียอดลูกหน้ีคงค้าง ณ สิ้นปี 

กับบริษัท เพิ่มชยัพาณิช จำกัด 

0.00 - เน่ืองจากไม่มีธุรกรรมดังกล่าวในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ

และธรรมาภิบาล จึงไม่มีความเห็น 

บริษัท เพ่ิมสิน สตีล
เวคิส์ จำกัด (มหาชน) 
ประกอบธุรกิจ คา้เหล็ก

รีดเย็น และศูนย์บริการ

เหล็กรีดเย็น 

กลุ่มพี่นอ้งตระกูลยงวงศ์ไพบูลย์เปน็ผู้

ถือหุน้ใหญข่องบริษัท เพิ่มสิน สตีล

เวิคส์ จำกัด (มหาชน) ซ่ึงเป็น

กรรมการและเป็นผู้ถือหุ้นใหญข่อง

บริษัท 

บริษัทจำหน่ายสินค้าเหล็กจากบริษัท 

เพิ่มสิน สตีลเวิคส์ จำกัด (มหาชน) 

0.00 - เป็นการขายสนิค้าเหล็ก ซ่ึงเป็นการค้าปกต ิโดยราคาที่บริษัทขาย

สินค้าเหล็ก กับ บริษัท เพิ่มสนิ สตีลเวิคส์ จำกัด (มหาชน) เป็นการขาย

ในราคาตลาดและเป็นราคาเทียบเคียงได้กับการขายให้บุคคลภายนอก 

บริษัทย่อยซ้ือสินค้าเหล็กจากบริษัท 

เพิ่มสิน สตีลเวิคส์ จำกัด (มหาชน) 

15.96 - เปน็การซ้ือเหลก็แผ่นรีดเย็น ซ่ึงเป็นการค้าปกติ โดยราคาที่บริษัทซ้ือ

เหลก็แผ่นรีดเย็น กับบริษัท เพิ่มสิน สตีลเวคส์ จำกัด (มหาชน) เป็น

การซ้ือในราคาตลาดและเป็นราคาเทียบเคียงได้กับการซ้ือจาก

บุคคลภายนอก 

  บริษัทย่อยไมม่ียอดเจ้าหน้ีคงค้าง ณ ส้ิน

ปี  

0.00 - คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ไดพ้ิจารณาการทำ

รายการดังกลา่วข้างต้นแล้วเห็นว่าการทำรายการน้ี เป็นการทำรายการ

ที่สมเหตุสมผลเพือ่เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ราคาที่บริษัทซ้ือ-ขาย

สินค้า เป็นราคาเทียบเคียงได้กับที่ซ้ือ-ขายสินค้ากับบุคคลภายนอก 
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รายการ ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ

(ล้านบาท) 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท จีเจ สตีล จำกดั 
(มหาชน)  
ประกอบธุรกิจ ผลติและ

จำหน่ายเหล็กแผ่นรีด

ร้อนชนิดม้วน 

คุณหญิงปัทมา ลีสวสัดิ์ตระกูล เป็น

กรรมการ และผูถ้ือหุ้นของบริษัท     

จีเจ สตีล จำกัด ผู้ถือหุ้นใหญ่ของ

บริษัท  

บริษัทไม่มีซ้ือเหลก็แผ่นรีดร้อนชนิดม้วน

จากบริษัท จีเจ สตลี จำกัด (มหาชน)  

0.00 - เป็นการซ้ือเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน ซ่ึงเป็นการค้าปกติ โดยราคาที่

บริษัทซ้ือเหลก็แผ่นรีดร้อนชนิดม้วน กับบริษัท จีเจ สตีล จำกัด (มหาชน) 

เป็นการซ้ือในราคาตลาดและเปน็ราคาเทียบเคียงไดก้ับการซ้ือจาก

บุคคลภายนอก 

บริษัทไมมี่ยอดเจ้าหน้ีคงค้าง ณ สิ้นปี 0.00 -  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำรายการดังกล่าวข้างต้น

แล้วเห็นวา่การทำรายการน้ี เปน็การทำรายการที่สมเหตุสมผลเพื่อเกิด

ประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ราคาทีบ่ริษัทซ้ือเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน

ดังกล่าว เป็นราคาเทียบเคียงไดก้ับที่ซ้ือกับบุคคลภายนอก 

บริษัท จี สตีล จำกดั 
(มหาชน)  
ประกอบธุรกิจ ผลติและ

จำหน่ายเหล็กแผ่นรีด

ร้อนชนิดม้วน 

คุณหญิงปัทมา ลีสวสัดิ์ตระกูล เป็น

กรรมการ และผูถ้ือหุ้นของ 

บริษัท จี สตีล จำกัด  

ผู้ถือหุ้นใหญข่องบริษัท  

บริษัทซ้ือเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนจาก

บริษัท  จี สตีล จำกัด (มหาชน)  

7.10 - เปน็การซ้ือเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน ซ่ึงเป็นการค้าปกติ โดยราคาที่

บริษัทซ้ือเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน กับบริษัท จีสตีล จำกัด (มหาชน) 

เป็นการซ้ือในราคาตลาดและเป็นราคาเทียบเคียงไดก้ับการซ้ือจาก

บุคคลภายนอก 

บริษัทไม่มียอดเจ้าหน้ีคงค้าง ณ สิ้นปี 0.00 -  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำรายการดังกล่าวข้างต้น

แล้วเห็นวา่การทำรายการน้ี เป็นการทำรายการที่เป็นการค้าปกต ิราคาที่

บริษัทซ้ือเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนดังกล่าว เปน็ราคาเทียบเคียงไดก้บัที่

ซ้ือกับบุคคลภายนอก 
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รายการ ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ
(ล้านบาท) 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ไพร์ม สตีล มิลล ์
จำกัด   

คุณวินท์ สุธีรชัย เปน็กรรมการผู้มี
อำนาจลงนามและผู้ถอืหุ้นของบริษัท 
ไพร์ม สตีล มิลล์ จำกัด เป็นพี่น้อง
ของนายชูศักดิ์  ยงวงศ์ไพบูลย์ ซ่ึงเป็น
กรรมการและเปน็ผู้ถือหุ้นใหญข่อง
บริษัท 

บริษัทจำหน่ายสินค้าเหล็กให้ บริษัท 
ไพร์ม สตีล มิลล์ จำกัด  

696.01 - เป็นการขายสินค้า Slab ให้กับบริษัท ไพร์ม สตีล จำกดั ในราคาทนุ
บวกส่วนเพ่ิม 

ประกอบธุรกิจ ผลติและ
จำหน่ายเหล็กม้วนรดีร้อน
หน้าแคบ 

ซ่ึงมียอดลูกหน้ีคงค้าง ณ สิ้นปี เท่ากับ 217.74 

เงินทดรองจ่ายค่าสินค้า 8.31 

บริษัทซ้ือเหล็กแผน่รีดร้อนชนิดม้วนจาก
บริษัท ไพร์ม สตีล มิลล์ จำกัด 

2,470.53 - เป็นการซ้ือเหล็กม้วนรีดร้อนหน้าแคบซ่ึงเป็นการค้าปกติ โดยราคาที่
บริษัทซ้ือเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน กับบริษัท ไพร์ม สตีล มิลล์ จำกดั 
เป็นการซ้ือในราคาตลาดและราคาเทียบเคียงได้กับการซ้ือจาก
บุคคลภายนอก 

ซ่ึงมียอดเจ้าหน้ีคงค้าง ณ สิ้นปี เท่ากับ 1.15 - คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำรายการดังกล่าวข้างต้นแล้ว
เห็นว่าการทำรายการน้ี เป็นการทำรายการทีเ่ป็นการค้าปกติ ราคาที่
บริษัทซ้ือเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนดังกล่าว เปน็ราคาเทียบเคียงไดก้บัที่
ซ้ือกับบุคคลภายนอก 
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รายการ ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ
(ล้านบาท) 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท วิน วิน โฮลดิ้ง 
จำกัด  

ประกอบธุรกิจ นำเข้า

และจำหน่ายเหล็ก 

คุณวินท์ สุธีรชัย เปน็กรรมการผู้มี

อำนาจลงนามและผู้ถอืหุ้นของ 

บริษัท วิน วิน โฮลดิง้ จำกัด เป็นพี่

น้องของนายชูศักดิ์  ยงวงศ์ไพบูลย์ 

ซ่ึงเป็นกรรมการและเปน็ผู้ถอืหุ้นใหญ่

ของบริษัท 

บริษัทย่อยจำหน่ายสินค้าเหล็กให้บริษัท 
วิน วิน โฮลดิ้ง จำกัด 

 

ซ่ึงมียอดลูกหน้ีคงค้างกับบริษัทย่อย ณ 
สิ้นปี เท่ากับ 

บริษัทย่อยซ้ือเหล็กจากบริษัท วิน วิน 

โฮลดิ้ง จำกัด 

10.07 

 

 
0.50 

 
 

0.00 

- เป็นการขายสนิค้า ซ่ึงเป็นการค้าปกติ โดยราคาที่บริษัทย่อยขาย
สินค้าเหล็ก กับบริษัท วิน วิน โฮลดิง้ จำกัด เป็นการขายในราคาตลาด
และเป็นราคาเทียบเคียงได้กับการขายให้บุคคลภายนอก 

 

 

- เป็นการซ้ือเหลก็แผน่รีดร้อนชนิดม้วน ซ่ึงเป็นการค้าปกติ โดยราคาที่

บริษัทย่อยซ้ือเหล็ก กับ บริษัท วิน วิน โฮลดิง้ จำกัด เปน็การซ้ือใน

ราคาตลาดและเปน็ราคาเทียบเคียงได้กับการซ้ือจากบุคคลภายนอก 

บริษัทไมม่ียอดเจ้าหน้ีคงค้าง ณ สิ้นปี  0.00 -  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำรายการดังกล่าวข้างต้น

แล้วเห็นวา่การทำรายการน้ี เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผลเพื่อเกิด

ประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ราคาที่บริษัทซ้ือเหล็ก เป็นราคาเทียบเคียงได้

กับที่ซ้ือกับบุคคลภายนอก 
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รายการ ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ

(ล้านบาท) 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท อิน-เทค สตีล 
จำกัด  

เดิมชือ่ บริษัท พรีซชิั่น 
เพอรเ์ฟ็คท์ ไพพ์ จำกดั 

 

ประกอบธุรกิจ ผลติท่อ

เหล็ก 

คุณวินท์ สุธีรชัย เป็นกรรมการผู้มี
อำนาจลงนามและผู้ถอืหุ้นของ 
บริษัท อิน-เทค สตลี จำกัด เปน็พี่
น้องของนายชูศักดิ์  ยงวงศ์ไพบูลย์ 
ซ่ึงเป็นกรรมการและเป็นผู้ถอืหุ้น
ใหญ่ของบริษัท 

บริษัทย่อยจำหน่ายสินค้าเหล็กให้
บริษัท อิน-เทค สตลี จำกัด  

มียอดลูกหน้ีคงค้าง ณ สิ้นปี เท่ากับ 

0.48 

 
 

0.00 

- เป็นการขายสินค้า ซ่ึงเป็นการค้าปกติ โดยราคาที่บริษัทย่อยขาย
สินค้าเหล็ก กับบริษัท อิน-เทค สตลี จำกัด เป็นการขายในราคาตลาด
และเป็นราคาเทียบเคียงได้กับการขายให้บุคคลภายนอก 

บริษัทย่อยซ้ือทอ่เหล็กจากบริษัท  
พรีบริษัท อิน-เทค สตลี จำกัด  

0.00 - เปน็การซ้ือท่อเหล็กซ่ึงเป็นการค้าปกติ โดยราคาที่บริษัทย่อยซ้ือทอ่
เหล็ก กับ บริษัท อิน-เทค สตลี จำกัด เป็นการซ้ือในราคาตลาดและ
เป็นราคาเทียบเคียงไดก้ับการซ้ือจากบุคคลภายนอก 

มียอดเจ้าหน้ีคงค้าง ณ สิ้นปี เท่ากบั 0.00 -  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำรายการดังกล่าวข้างต้น
แล้วเหน็ว่าการทำรายการน้ี เป็นการทำรายการที่เป็นการค้าปกติ ราคา
ที่บริษัทซ้ือท่อเหล็กชนิดม้วนดังกล่าว เป็นราคาเทียบเคียงได้กับที่ซ้ือ
กับบุคคลากรภายนอก 
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รายการ ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ

(ล้านบาท) 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท พีเอส สตีล 
โปรเซสซิง่ เซ็นเตอร ์
จำกัด 

 

ประกอบธุรกิจ ผลติและ

จำหน่ายเหล็กแผ่นรีดเยน็ 

คุณวินท์ สุธีรชัย เป็นกรรมการผู้มี

อำนาจลงนามและผู้ถอืหุ้นของ 

บริษัท พีเอส สตีล โปรเซสซ่ิง เซ็น

เตอร์ จำกัด เปน็พี่น้องของนายชู

ศักดิ์  ยงวงศ์ไพบูลย์ ซ่ึงเป็น

กรรมการและเปน็ผู้ถือหุ้นใหญข่อง

บริษัท 

บริษัทย่อยจำหน่ายสินค้าเหลก็ให้

บริษัท พีเอส สตีล โปรเซสซ่ิง เซ็นเตอร์ 

จำกัด 

0.00 - เป็นการขายสินค้า โดยราคาที่บริษัทย่อยขายสินค้า กับ บริษัท พีเอส 

สตลี โปรเซสซ่ิง เซ็นเตอร ์จำกัด เป็นการขายในราคาตลาดและเป็น

ราคาเทียบเคียงไดก้ับการขายให้บุคคลภายนอก 

บริษัทย่อยซ้ือเหล็กแผ่นรีดเย็นจาก

บริษัท พีเอส สตีล โปรเซสซ่ิง เซ็นเตอร์ 

จำกัด 

0.22 - เป็นการซ้ือเหล็กแผ่นรีดเย็น ซ่ึงเป็นการค้าปกตโิดยราคาที่บริษัทย่อย

ซ้ือเหล็กแผ่นรีดเย็น กับ บริษัท พีเอส สตีล โปรเซสซ่ิง เซ็นเตอร ์จำกัด 

เป็นการซ้ือในราคาตลาดและเป็นราคาเทียบเคียงไดก้ับการซ้ือจาก

บุคคลภายนอก 

 ซ่ึงมียอดเจ้าหน้ีคงค้าง ณ สิน้ปี  0.00 -  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำรายการดงักล่าวข้างต้น

แล้วเหน็วา่การทำรายการน้ี เป็นการทำรายการที่เป็นการค้าปกติ ราคา

ที่บริษัทซ้ือเหลก็แผ่นรีดเย็นดงักลา่ว เป็นราคาเทียบเคียงได้กับที่ซ้ือกบั

บุคคลากรภายนอก 
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นโยบายหรอืแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนั 
 

ในอนาคตหากบริษัทมีความจ าเป็นต้องท ารายการระหว่างกนักบับคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กับ

บริษัท บริษัทมีนโยบายที่จะก าหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลกัษณะการด าเนินการค้าปกติและเป็นราคาตลาดซึ่ง

สามารถเปรียบเทียบได้กบัราคาที่เกิดขึน้กบับคุคลภายนอก ทัง้นีบ้ริษัทจะได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบญัชี

ของบริษัทหรือผู้ เชี่ยวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผล

ของการท ารายการด้วย 

 รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึน้ในอนาคตนัน้ กรรมการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ ที่ได้ก าหนดขึน้และ

กรรมการจะต้องไม่อนุมตัิรายการใดๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ในลกัษณะอื่นใดกับบริษัท 

และจะต้องเปิดเผยรายการดงักลา่วต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึง่บริษัทจะต้องปฏิบติั

ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรือข้อก าหนดของตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบตัิตามข้อก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูการท ารายการเก่ียวโยงกัน 

และการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สินของบริษัทหรือบริษัทย่อย 
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รายละเอยีดกรรมการและผูบ้รหิาร 
 

1. ชื่อ : นำยวีระชยั สุธีรชยั 
 อำย ุ : 69 ปี 
 ต ำแหน่ง : ประธานบริษัทและประธานกรรมการ 
 วุฒิกำรศกึษำ : ปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

MINI MBA มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ปริญญาตรี RCA INSTITUTE OF TECHNOLOGY NEWYORK U.S.A. 

 ผ่ำนกำรอบรม : หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 15/2004  
เมื่อวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2547 จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษทั (%) : 9.67% 
 ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัว

ระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร 
: น้าชายของนายชศูกัด์ิ ยงวงศ์ไพบูลย์ 

 ประวัติกำรท ำงำน   
 2552 – ปัจจุบัน              : ประธานบริษัทและประธานกรรมการ บริษัท เอเซีย เมทลั จ ากดั (มหาชน) 
 2531 - ปัจจุบัน : กรรมการผู้จดัการ บริษัท คอสโม แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั 
 2537 – ปัจจุบัน : กรรมการผู้จดัการ บริษัท คอสโม พร็อพเพอร์ตี ้แมเนจเม้นท์ จ ากดั 
 2519 – ปัจจุบัน : กรรมการผู้จดัการ บริษัท สินธีรชยั จ ากดั 
    

2. ชื่อ : นำยชูศักดิ์  ยงวงศ์ไพบูลย์ 
 อำย ุ : 57 ปี 
 ต ำแหน่ง : กรรมการผู้จดัการและกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
 วุฒิกำรศกึษำ : ปริญญาตรี อสัสมัชญับริหารธุรกจิ 
 ผ่ำนกำรอบรม : หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 15/2004  

เมื่อวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2547 
หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 46/2004  
เมื่อวนัท่ี 25 สิงหาคม 2547 จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษทั (%) : 15.98% 
 ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัว

ระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร 
: สามขีอง นางเพญ็จนัทร์  

 ประวัติกำรท ำงำน   
 2536 – ปัจจุบัน : กรรมการผู้จดัการ บริษัท เอเซีย เมทลั จ ากดั (มหาชน) 
 2546 - ปัจจุบนั : กรรมการ  บริษัท เอส ที ซ ีสตีล จ ากดั 
 2558 – ปัจจุบัน : กรรมการ  บริษัท ไพร์ม สตลี มิลล ์จ ากดั (เดิมชือ่บริษัท เต๋อหลง (ไทยแลนด์) จ ากดั) 
 2558 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท แกรนด์ เอเชีย สตีล โพรเซสซิ่ง เซ็นเตอร์ จ ากดั 
 2561 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษัท วีเค แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั 
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3. ชื่อ : นำงเพญ็จันทร์  ยงวงศ์ไพบูลย์ 
 อำย ุ : 55 ปี 
 ต ำแหน่ง : รองกรรมการผู้จดัการและกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
 วุฒิกำรศกึษำ : ประกาศณียบตัรวิชาชีพชัน้สงู อสัสมัชญัคอมเมอร์ส 
 ผ่ำนกำรอบรม : หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 15/2004  

เมื่อวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2547 
หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 49/2004  
เมื่อวนัท่ี 7 ตลุาคม 2547 จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษทั (%) : 8.33% 
 ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัว

ระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร 
: ภรรยาของนายชศูกัด์ิ 

 ประวัติกำรท ำงำน   
 2536 – 2562 : รองกรรมการผู้จดัการ บริษัท เอเซยี เมทลั จ ากดั (มหาชน) 
 2546 - ปัจจุบัน : กรรมการ  บริษัท เอส ที ซ ีสตลี จ ากดั 
    

4. ชื่อ : นำงสำวชนัญญำ ยงวงศ์ไพบูลย์ 
 อำย ุ : 27 ปี 
 ต ำแหน่ง : กรรมการ 
 วุฒิกำรศกึษำ : ปริญญาตรี สาขาคณะพณิชย์ศาสตร์ และบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 ผ่ำนกำรอบรม : หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 123/2016  

เมื่อวนัท่ี 25 มกราคม 2559 จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
  : หลกัสตูร ORIENTATION ส าหรับบริษัท IPOs : CFO FOCUS ON FINANCIAL 

REPORTING รุ่นท่ี 7 เมื่อวนัท่ี 21-22 พฤศจิกายน 2561 จากสภาวิชาชีพบญัชี ใน
พระบรมราชปูถมัภ์ 

 สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษทั (%) : 4.54% 
 ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำง

กรรมกำรและผู้บริหำร 
: ลกูสาวของคณุชศูกัด์ิ และ คณุเพ็ญจนัทร์ 

  
ประวตัิกำรท ำงำน 

  

 2558 – ปัจจุบัน : กรรมการ และ ผู้อ านวยการฝ่ายการตลาดและการขาย บริษัท เอเซีย เมทลั จ ากดั 
(มหาชน) 

 2558 – 2561 : กรรมการ และ ฝ่ายบญัชีและการเงิน บริษัท เอเซีย เมทลั จ ากดั (มหาชน) 
 2558 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท แกรนด์ เอเชีย สตีล โพรเซสซิง่ เซ็นเตอร์ จ ากดั 
 2561 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท บีพีซี แลนด ์จ ากดั 
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5. ชื่อ : นำงสำวเมธิกำนต์  ชุติพงศ์สิริ 
 อำย ุ : 53 ปี 
 ต ำแหน่ง : กรรมการบริษัท 
 วุฒิกำรศกึษำ : ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บณัฑิต (Com Science) มหาวิทยาลยัพระจอมเกล้าธนบรีุ 

ปริญญาโท บริหารธรุกิจมหาบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 ผ่ำนกำรอบรม : หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 164/2019  

เมื่อวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษทั (%) : ไมมี่ 
 ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัว

ระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร 
: ไม่ม ี

 ประวัติกำรท ำงำน   
 2560 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอเซีย เมทลั จ ากดั (มหาชน) 
 2548 – 2562 : ประธานฝ่ายปฏิบตัิการ และกรรมการ บริษัท จ ีสตลี จ ากดั (มหาชน) 
 2557 – 2561 : ผู้จดัการทัว่ไปอาวโุส (แผนกจดัซือ้) 

    
 

6. ชื่อ : นำงวันนำรี  ทพิย์สุวรรณ 
 อำย ุ : 43 ปี 
 ต ำแหน่ง : ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
 วุฒิกำรศกึษำ : ปริญญาโท สาขาการบญัชี มหาวิทยาลยับรูพา 
 ผ่ำนกำรอบรม : ไมมี่ 
 สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษทั (%) : ไม่ม ี
 ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำง

กรรมกำรและผู้บริหำร 
: ไม่เก่ียวข้อง 

 ประวัติกำรท ำงำน   
 01/11/2561 – 30/09/2562 : ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน บริษัท เอเชีย เมทลั จ ากดั (มหาชน) 
 2558 – 30/08/2561 : ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน บริษัท เอเชีย เมทลั จ ากดั (มหาชน) 
 2555 – 2558 : เลขาองคก์ร บริษัท เอเชีย เมทลั จ ากดั (มหาชน)   

 

7. ชื่อ : นำยสัมพนัธ์ ศรีจักรโคตร์ 
 อำย ุ :  54 ปี 
 ต ำแหน่ง : ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
 วุฒิกำรศกึษำ : ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ปริญญาโท EX-MBA  มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

 ผ่ำนกำรอบรม : ได้รับใบอนญุาติผู้สอบบญัชภีาษีอากร เลขท่ี TA000770 

ได้รับใบอนญุาติผู้ท าบญัชี เลขท่ี CPD3101700628503 

ผ่านการอบรมหลกัสตูร CFO.  ORIENTATION COURSE 
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ผ่านการฝึกอบรมหลกัสตูร CERTIFIED INTERNAL AUDIT PROGRAM (3 เดอืน) ,

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษทั (%) : ไม่มี  
 ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำง

กรรมกำรและผู้บริหำร 
: ไม่เก่ียวข้อง 

 ต.ค. 2562 - ปัจจุบัน               : ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน บริษัท เอเซีย เมทลั จ ากดั (มหาชน) 

 2553 – ก.ย.2562                   : ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน บริษัท สยามฟจูิแวร์ จ ากดั 

 2547 – 2553                       : ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟู้ด จ ากดั (มหาชน) 

 2535 – 2547                       :  ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน บริษัท กนัยงอีเลคทริค จ ากดั (มหาชน) 

หมำยเหตุ: วนัที่ 1 ตลุาคม พ.ศ. 2562 นายสมัพนัธ์ ศรีจกัรโครต ได้รับแต่งตัง้ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชแีละการเงิน (CFO) มาด ารงต าแหน่งแทน 

นางวนันารี  ทิพย์สวุรรณ ลาออกจากบริษัท 

8. ชื่อ : นำยพิบูลศกัดิ์ อรรถบวรพิศำล 
 อำย ุ : 68 ปี 
 ต ำแหน่ง : ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 วุฒิกำรศกึษำ : ปริญญาโท สาขาพาณิชยศาสตร์มหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ปริญญา

ตรี สาขาวิศวกรรมสาสตร์บณัฑิต สาขาไฟฟ้า มหาวิทยาลยัจฬุาลงกรณ์ 

 ผ่ำนกำรอบรม : Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 123/2016 เมือ่วนัท่ี 25 มกราคม 
2559 จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษทั (%) : ไม่ม ี
 ควำมสมัพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำง

กรรมกำรและผู้บริหำร 
: ไมเ่ก่ียวข้อง 

 ประวัติกำรท ำงำน   
 2558 – ปัจจบุนั : ประธานกรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ   บริษัท เอเซีย เมทลั จ ากดั 

(มหาชน) 

 2540-2556 : ผู้ช่วยผู้จดัการทัว่ไป บมจ.ไทยไวร์โพรดกัส์ 

 2528-2540 : ผู้จดัการโรงงาน บมจ.ไทยไวร์โพรดกัส ์

 2521-2528 : หวัหน้าแผนกซ่อมไฟฟ้า บริษัท เหล็กสยาม จ ากดั 

 2520-2521 : วิศวกรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 2518-2520 : วิศวกรองค์การโทรศพัท์แห่งประเทศไทย 

    
 

9. ชื่อ : เรือตรีหญงิสุรี  บูรณธนิต 
 อำย ุ : 85 ปี 
 ต ำแหน่ง : กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
 วุฒกิำรศกึษำ : ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
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ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (การทตูและการต่างประเทศ) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 ผ่ำนกำรอบรม : Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 19/2004 เมื่อวนัท่ี 21 มิถนุายน 

2547 จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย(IOD) 
หลกัสตูรประกาศนียบตัรสถาบนักรรมการบริษัทไทยรุ่นท่ี 17 (ACP) 
หลกัสตูรประกาศนียบตัร Audit Committee Program, IOD Class 18/2007 

 สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษทั (%) : ไม่ม ี
 ควำมสมัพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำง

กรรมกำรและผู้บริหำร 
: ไม่เก่ียวข้อง 

 ประวตัิกำรท ำงำน   
 2547 – ปัจจุบัน : กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเซีย เมทลั จ ากดั (มหาชน)  
 ปัจจุบัน : 

: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 

กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ  บริษัท ไอที ซิตี ้จ ากดั (มหาชน) 
กรรมการผู้ทรงคณุวฒิุของสภาลกูเสือไทย 
กรรมการสภามหาวิทยาลยักรุงเทพ 
ท่ีปรึกษาสมาคมสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ผู้ประนีประนอมศาลประจ าศาลจงัหวดัธัญบรีุ 
กรรมการสมาคมติดตามการพฒันาสตรีในประเทศไทย 
ท่ีปรึกษาคณะอนกุรรมาธิการกิจการลกูเสอื คณะกรรมาธิการการศกึษา วฒิุสภา 
ประธานกรรมการ นิติบคุคลหมู่บ้านจดัสรรวรบลูย์ 
ท่ีปรึกษาสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต ์

    
10. ชื่อ : นำงไทศกิำ ไพรสงบ 
 อำย ุ : 69 ปี 
 ต ำแหน่ง : กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
 วุฒิกำรศกึษำ : ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยัอีสเทอร์น เอเชีย 
 ผ่ำนกำรอบรม : Director Accreditation Program (DAP)  รุ่นท่ี 15/2004 เมือ่วนัท่ี 18 

พฤษภาคม 2547  
Audit Committee Program (ACP) รุ่นท่ี 7/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษทั (%) : ไม่ม ี
 ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำง

กรรมกำรและผู้บริหำร 
: ไม่เก่ียวข้อง 

 ประวัติกำรท ำงำน   
 2547 – ปัจจุบัน : กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ  บริษัท เอเซีย เมทลั จ ากดั (มหาชน) 
 2546 - ปัจจุบัน : กรรมการ  บริษัท เอส ที ซ ีสตลี จ ากดั 
 2542 – ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท บญุศิริ เรียลเอสเตส จ ากดั 
 2547 -2552 : ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายธรุกิจขนาดย่อม 8 ธนาคารนครหลวงไทยจ ากดั (มหาชน) 
 2545 -2546 : ผู้จดัการฝ่ายพฒันา สช. ธนาคารนครหลวงไทย จ ากดั (มหาชน) 
 2543 - 2544 : ผู้จดัการฝ่ายธุรกิจ 4  ธนาคารนครหลวงไทย จ ากดั (มหาชน) 
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11. ชื่อ : นำยสุนทร ค ำพพิจน์ 
 อำย ุ : 51 ปี 
 ต ำแหน่ง : ผู้อ านวยการฝ่ายปฏิบตัิการ 
 วุฒิกำรศกึษำ : ปริญญาโท บริหารธรุกิจ (MBA/HRM) ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (IE) 
 ผ่ำนกำรอบรม : Quality management system. 
  : ไม่ม ี
 สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษทั (%) : ไม่เก่ียวข้อง 
 ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำง

กรรมกำรและผู้บริหำร 
  

 2561 – ปัจจุบัน : ผู้อ านวยการฝ่ายปฏิบตัิการ บริษทั เอเซยี เมทลั จ ากดั (มหาชน) 

 2553 – 2561 : บริษทั ไทยสินเมทลั อินดสัตรี จ ากดั  

 2537 – 2552 : บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ ากดั (มหาชน)  

    
12. ชื่อ : นำยชิดชนก โท้มะวงศ์ 
 อำย ุ : 56 ปี 
 ต ำแหน่ง : ผู้อ านวยการฝ่ายการตลาด-ขาย 
 วุฒิกำรศกึษำ : ปริญญาตรี บริหารธรุกจิการเงนิการธนาคาร มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 ผ่ำนกำรอบรม : จป.บริหาร Quality management system ( ISO9001 และ IATF16949 ) 
  : ไม่ม ี
 สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษทั (%) : ไม่เก่ียวข้อง 
 ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำง

กรรมกำรและผู้บริหำร 
  

 2561 – 2562 : ผู้อ านวยการฝ่ายการตลาดและการขาย  และ ตวัแทนฝ่ายบริหารด้านคณุภาพ 
(QMR) บริษัท เอเซยี เมทลั จ ากดั (มหาชน) 

 2558 – 2560 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ บริษัท เอเซีย เมทลั จ ากดั (มหาชน) และ รักษาการ
ผู้อ านวยการฝ่ายโรงงาน 

 2557 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอ็น.วาย.เค อินเตอร์ กรุ๊ป จ ากดั 
 2549 – 2556 : ผู้อ านวยการฝ่ายการตลาด  และ ตวัแทนฝ่ายบริหารด้านคณุภาพ (QMR) 

บริษัท เอเซีย เมทลั จ ากดั (มหาชน) 
 2546 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอส ที ซี สตีล จ ากดั  
 2548 – 2549 : ผู้อ านวยการฝ่ายการผลิต บริษัท เอเซีย เมทลั จ ากดั (มหาชน) 
 2546 – 2548 : ผู้จดัการฝ่ายการผลิต บริษทั เอเซยี เมทลั จ ากดั (มหาชน) 
 2537 – 2543 : ผู้จดัการโครงการหมู่บ้านรุ่งเรืองธานี บริษัท รุ่งเรืองธานี จ ากดั 
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13. ชื่อ : นำงสำวศศิธร  ลิมป์ปิยะชำต ิ
 อำย ุ : 42 ปี 
 ต ำแหน่ง : เลขานกุารบริษัท 
 วุฒิกำรศกึษำ : ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยั อสัสมัชญั 

ปริญญาโท บริหารธรุกิจ มหาวิทยาลยั อสัสมัชญั 
 ผ่ำนกำรอบรม : Corporate Secretary Program (CSP) รุ่นท่ี 91/2018 จากสมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
   Quality management system ( ISO9001 และ IATF16949 ) 
 สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษทั (%) : ไมมี่ 
 ควำมสมัพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำง

กรรมกำรและผู้บริหำร 
: ไม่เก่ียวข้อง 

 ประวัติกำรท ำงำน   
 2558 – ปัจจุบัน : เลขานกุารบริษัท   บริษัท เอเซีย เมทลั จ ากดั (มหาชน) 
 2555 – ปัจจุบัน : ผู้ช่วยตวัแทนฝ่ายบริหารขององคก์ร บริษัท เอเซีย เมทลั จ ากดั (มหาชน) 
 2546 – 2559  : หวัหน้าการตลาด   บริษัท เอเซีย เมทลั จ ากดั (มหาชน) 
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รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคมุในบริษัทย่อย 

บริษัทร่วม หรือบริษัทท่ีเก่ียวข้องของบริษัท 
 

ชื่อ-นำมสกุล 
บริษัท เอเชยี 

เมทัล จ ำกดั 

(มหำชน) 

บริษัท 

เอส ที ซี 

สตีล 

จ ำกัด 

บริษัท แกรนด์

เอเซีย สตีล 

โพรเซสซิ่ง เซ็น

เตอร์  จ ำกดั 

บริษัท สำงสนิค้ำ

ผ่ำนแดน

เวียงจันทน์ 

จ ำกัด 

บริษัท ไพร์ม 

สตีล มิลล์ จ ำกัด 

นำยวีระชัย  สุธีรชัย 1,5 - - - 5 

นำยชูศักด์ิ ยงวงศ์ไพบลูย์ 3, 5, 6 5 5,6 5,6 5 

นำงเพ็ญจันทร์ ยงวงศ์ไพบลูย์ - 5 - - - 

นำงสำวชนัญญำ ยงวงศ์ไพบลูย์ 5 - 5 - - 

นำงสำวธำรดี  เพียรสัมฤทธ์ิ - 5 - - - 

นำยพิบูลศักด์ิ อรรถบวรพิศำล 2, 4 - - - - 

นำงไทศิกำ ไพรสงบ 4, 5 5 - - - 

เรือตรีหญิงสุรี บูรณะธนิต 4, 5 - - - - 

นำยชิดชนก โท้มะวงศ์ - 5 - - - 

นำยพูวง กอระสัก - - - 5,6 - 

นำยสุวิทย์ รัตนจินดำ - - - 5,6 - 

นำยวินท์   สุธรีชัย - - 5 - 5,6 

นำยสมศักด์ิ วงศ์ศิริทรัพย์ - - 5 - - 

นำงสำวศศิธร ลิมป์ปิยะชำติ 7 - - - - 

 

หมำยเหตุ:  1 = ประธานกรรมการ   2 = ประธานกรรมการตรวจสอบ 3 = กรรมการผู้จดัการ 

4 = กรรมการตรวจสอบ 5 = กรรมการ   6 = ผู้บริหาร 7= เลขานกุารบริษัท 

 

 

 

 



รายงานประจ าปี 2562 
 
 

 

61 

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 
 

 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท เอเซีย เมทลั จ ากัด (มหาชน) รวมถึงข้อมูล

สารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ าปีงบการเงินดังกล่าวจดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีที่รับรอง

ทัว่ไปโดยเลือกใช้นโยบายบญัชีที่เหมาะสมและถือปฏิบตัิอย่างสม ่าเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมดัระวงัในการ

จดัท ารวมทัง้ให้มีการเปิดเผยข้อมลูที่ส าคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงินเพื่อให้เป็นประโยชน์ต้อ

ผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุอย่างโปร่งใส 
 

 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในที่ เหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพเพื่อให้ได้ความมั่นใจอย่างมีเหตุผลว่าข้อมูลของบริษัทมีความถูกต้องครบถ้วนเพียงพอที่จะด ารง

รักษาไว้ซึง่ทรัพย์สินตลอดจนเพื่อไม่ให้เกิดการทจุริตหรือการด าเนินงานที่ผิดปกตอิย่างมสีาระส าคญั 
 

 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อท าหน้าที่สอบทานนโยบายการบญัชีและความ

ถูกต้องของรายงานทางการเงินสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในตลอดจนระบบการ

บริหารความเสี่ยงโดยเร่ืองนีป้รากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึง่แสดงไว้ในรายงานประจ าปีแล้ว 
 

 งบการเงนิของบริษทัได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของบริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไว

เซอร่ี จ ากัด ในการตรวจสอบนัน้ทางคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนข้อมูลเอกสารต่างๆ

เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี

ทัว่ไปโดยความเห็นของผู้สอบบญัชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบญัชีซึง่แสดงไว้ในรายงานประจ าปีแล้ว 
 

 คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถ

สร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลได้ว่างบการเงินของบริษัท เอเซีย เมทัล จ ากัด (มหาชน) ส าหรับปีสิน้สุด 31 

ธันวาคม 2562 มีความน่าเชื่อถือโดยปฏิบตัิถกูต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 

 

 

 

 

 

(นำยวีระชยั  สุธีรชัย)    (นำยชูศักด์ิ  ยงวงศ์ไพบูลย์) 

          ประธำนกรรมกำร        กรรมกำรผู้ จัดกำร 



 

 

 
 
 
 
 

บริษัท เอเซีย เมทลั จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
 
 
 
 

งบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
และรายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท บีพอีาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร่ี จ ากดั 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 



 

 

 
 
 
 

รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

 
เสนอ  ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมกำรบริษัท เอเซีย เมทัล จ ำกัด (มหำชน)  
 

ควำมเห็น 
 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั  เอเซีย เมทลั จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”) ซ่ึงประกอบดว้ย
งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ 
ผูถื้อหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุ
สรุปนโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เอเซีย เมทัล จ ากัด (มหาชน)  
ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลง 
ส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุป
นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั  
 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมของบริษทั  เอเซีย เมทลั จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย  ณ วนัท่ี      
31 ธันวาคม 2562 ผลการด าเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวม ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และแสดงฐานะการเงินของ
บริษทั เอเซีย เมทลั จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั 
โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 

เกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็น 
 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี  ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไวใ้นวรรคความ
รับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัตาม
ขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบัญชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ      
งบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอื่นๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่า
หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
 
เร่ืองส ำคัญในกำรตรวจสอบ 
 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ คือ เร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงิน
โดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
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เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบส าหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 
 

เร่ืองส ำคัญในกำรตรวจสอบ  กำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำในเร่ืองส ำคัญในกำรตรวจสอบ 

การรับรู้รายได้จากการขายสินค้า 
 

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 4 
นโยบายการบัญชีส าหรับการรับรู้รายได้จากการขาย
สินค้า เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีจ านวนรายการขายสินค้า
เป็นจ านวนมาก ดงันั้นขา้พเจา้จึงพิจารณาเป็นเร่ืองส าคญั
ในการตรวจสอบในเร่ืองมูลค่าและเวลาและความ
ถูกต้องของการรับรู้รายได้จากการขายสินคา้ว่าเป็นไป
ตามนโยบายการบญัชีและตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน 
 

  
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถึง 
• การประเมินนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัท 

เก่ี ยวกับ ก าร รับ รู้ รายได้จ ากก ารข าย สิน ค้ า           
การประเมินความมีประสิทธิภาพของการควบคุม
ทั่วไปของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวม 
และการประเมินความมีประสิทธิภาพของระบบ
การควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวกบัวงจร
รายไดจ้ากการขายสินคา้ และเวลาท่ีเหมาะสมของ
การบนัทึกรายไดจ้ากการขายสินคา้ 

• สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการรายได้จาก
การขายสินคา้ท่ีเกิดขึ้นในระหว่างปี  

• ตรวจตัดยอดรายได้จากการขายสินค้าช่วงก่อน     
ส้ินปีและหลงัส้ินปี 

• สอบทานความเหมาะสมของใบลดหน้ีท่ีกลุ่มบริษทั
ออกภายหลงัวนัส้ินปี  

• วิเคราะห์เปรียบเทียบรายไดจ้ากการขายสินคา้แบบ
แยกย่อย เพ่ือตรวจสอบความผิดปกติท่ีอาจเกิดขึ้น
จากรายการขาย และตรวจสอบรายการบนัทึกบญัชี
ท่ีเก่ียวข้องกับบัญชีรายได้จากการขายสินค้าท่ี
บนัทึกผา่นสมุดรายวนัทัว่ไป 
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เร่ืองส ำคัญในกำรตรวจสอบ  กำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำในเร่ืองส ำคัญในกำรตรวจสอบ 

มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับของสินค้าคงเหลือ 
 

ดังท่ีอธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10 
และนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
กลุ่มบริษทั มีสินคา้คงเหลือจ านวน 977 ลา้นบาท สินคา้
คงเหลือแสดงมูลค่าด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะ
ไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากว่า  
 

ในการพิจารณาประมาณการมูลค่าสินคา้คงเหลือท่ีลดลง 
ผูบ้ริหารใช้ดุลยพินิจประมาณมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บจาก
ราคาปกติท่ีคาดว่าจะขายไดข้องธุรกิจหักดว้ยค่าใชจ้่ายท่ี
จ าเป็นเพ่ือให้สินค้านั้ นพร้อมขายรวมถึงค่าใช้จ่ายใน   
การขาย เช่น ค่าขนส่ง ค่าการตลาด เป็นต้น โดยอา้งอิง
จากราคาขายของสินค้าคงเหลือและประเมินความ
ถูกตอ้งของค่าเผื่อการลดลงของมูลคา่สุทธิท่ีจะไดรั้บเป็น
รายไตรมาส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถึง 
• สอบถามผูบ้ริหารเพื่อท าความเข้าใจเก่ียวกับการ

ประมาณการมูลค่ าสุท ธิ ท่ี จะได้รับของสินค้า
คงเหลือ และทดสอบระบบการควบคุมภายในของ
ระบบการจดัซ้ือ  

• เข้าร่วมสังเกตการณ์การตรวจนับสินค้าคงเหลือ 
ส้ินปี 

• สุ่มทดสอบการบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือ เพื่อให้
มัน่ใจว่าต้นทุนสินคา้บนัทึกในบญัชีถูกต้อง และมี
การปันส่วนค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกับสินค้าดงักล่าว
ถูกตอ้ง 

• วิเคราะห์ปริมาณและการเคล่ือนไหวของสินค้า
คงเหลือ เพื่อระบุสินค้าท่ีมีการหมุนเวียนต ่า หรือ
สินคา้ท่ีมีอายนุาน 

•  สอบถามผู ้บ ริหารเพื่ อท าความเข้าใจถึงความ
เหมาะสมของราคาขายต่อหน่วย รวมถึงการทดสอบ
ความเหมาะสมของราคาขายต่อหน่วย จากใบ     
แจง้หน้ีเทียบกบัราคาตลาด ณ ส้ินปี 

• เปรียบเทียบต้นทุนสินค้ากับมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ
ของสินค้าคงเหลือ ค านวณจากราคาขายสินค้า
ภายหลงัส้ินปีหักดว้ยค่าใชจ้่ายท่ีจ าเป็นเพื่อให้สินคา้
นั้นขายได ้ 

• พิจารณาความเพียงพอของการแสดงรายการและ
เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับสินค้าคงเหลือในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน 
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ข้อมูลและเหตุกำรณ์ท่ีเน้น 
 

ขา้พเจา้ขอให้สังเกตต่อเหตุการณ์ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 13 ในเดือนสิงหาคม 2562 บริษทัไดเ้ขา้ซ้ือ
หุ้นสามญัของบริษทั ไพร์ม สตีล มิลล ์จ ากดั เพ่ิมอีกจ านวนร้อยละ 5 จากผูถื้อหุ้นเดิม บริษทัไดด้ าเนินการให้มีการวดัมูลค่า
ยติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมา ณ วนัท่ีซ้ือกิจการ โดยการวดัมูลค่ายติุธรรมน้ีไดเ้สร็จสมบูรณ์แลว้
ในไตรมาสท่ี 4 ของปี 2562 ซ่ึงอยู่ภายในระยะเวลาในการวดัมูลค่าสิบสองเดือนนบัจากวนัท่ีซ้ือกิจการตามท่ีก าหนดไวใ้น
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2561) ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดแ้สดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่
อยา่งใด   
 
ข้อมูลอ่ืน 
 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอื่น ขอ้มูลอื่นประกอบดว้ย ขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่
รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรายงานนั้น) ซ่ึงคาดว่าจะถูกจดัเตรียมให้กบัขา้พเจา้ภายหลงัวนัท่ี
ในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 
 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอื่นและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ขอ้สรุปในลกัษณะการให้ความเช่ือมัน่ใน
รูปแบบใดๆ ต่อขอ้มูลอื่นนั้น 
 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอื่นนั้นมีความขดัแยง้
ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏว่าขอ้มูลอื่นมีการแสดงขอ้มูล
ท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ 
 

เม่ือขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษทัตามท่ีกล่าวขา้งตน้แลว้ และหากขา้พเจา้สรุปไดว่้ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดั
ต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้จะส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเพื่อให้ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบั
ดูแลด าเนินการแกไ้ขขอ้มูลท่ีแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริง 
 

ควำมรับผิดชอบของผู้บริหำรและผู้มีหน้ำท่ีในกำรก ำกับดูแลต่องบกำรเงิน 
  
ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถจดัท างบการเงินท่ีปราศจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 
  
ในการจดัท างบการเงิน  ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผย
เร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ือง       
เวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้ 
 

ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการก ากบัดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทั 
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ควำมรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงิน 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบ
บญัชีซ่ึงรวมความเห็นของข้าพเจา้อยู่ด้วย ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมั่นในระดับสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการ
รับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สาระส าคญัท่ีมีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคญัเม่ือ
คาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใ จ
ทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 
 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินไม่ว่าจะเกิด
จากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น 
และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียง
ท่ีไม่พบข้อมูลท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจาก
ขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การ
แสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม
กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ
กลุ่มบริษทั  

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและ
การเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าขึ้นโดยผูบ้ริหาร  

• สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจาก
หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจ
เป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถ้า
ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้
โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็น
ของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ้นอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงาน
ของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษทัตอ้ง
หยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง  

• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินแสดง
รายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท  าให้มีการน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 
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• ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มบริษทัหรือ
ของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการก าหนด
แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจ้าเป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อ
ความเห็นของขา้พเจา้ 
 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีส าคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนัยส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องท่ีมีนัยส าคญัในระบบการควบคุม
ภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 

ขา้พเจา้ไดใ้ห้ค  ารับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็น
อิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมด ตลอดจนเร่ืองอื่นซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามีเหตุผล
ท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ให้ขา้พเจา้
ขาดความเป็นอิสระ 
 

จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงิน
ในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่
กฎหมายหรือข้อบังคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกับเร่ืองดังกล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดขึ้น ข้าพเจ้า
พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่าง
สมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 
 

 
 
 
(นางสาวรุ้งตวนั บุญศกัด์ิเฉลิม) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 6031 
 

บริษทั บีพีอาร์ ออดิท แอนด ์แอดไวเซอร่ี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
26 กุมภาพนัธ์ 2563 
 
 



บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 105,291,453          90,983,998            95,027,413 78,464,195

เงินลงทุนชวัคราว 7 60,678,105            140,313,022          60,678,105 140,313,022

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน - กิจการทีเกียวขอ้งกนั 5 , 8 218,180,806          846,742,799          549,359,699 1,111,467,363

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน - กิจการอืน 8 355,360,997          425,071,755          206,508,961 276,038,621

ลูกหนีตามสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 9 1,475,897              - 1,475,897 -

เงินให้กูย้มืระยะสันและดอกเบียคา้งรับแก่บุคคลและกิจการทีเกียวขอ้งกนั 5 1,962,532              1,658,204              23,862,532 24,658,204

สินคา้คงเหลือ 10 977,333,396          1,065,331,070       792,708,954 878,993,801

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั 5 8,313,804              113,932,146          8,313,804 113,932,146

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้ - กิจการอืน 1,293,958              146,419                 1,293,958 146,419

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน 28,416                   2,876,723              - 2,848,161

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,729,919,364       2,687,056,136       1,739,229,323     2,626,861,932       

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากสถาบนัการเงินทีมีภาระคาํประกนั 11 151,460,074          156,978,016          150,435,774        155,953,716          

เงินลงทุนเผอืขาย 12 3,824,280              5,523,960              3,824,280           5,523,960              

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 13 363,066,689          219,782,726          318,000,000        270,000,000          

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 14 - - 24,980,807         24,980,807            

อสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน 15 - - 32,517,403         35,054,591            

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 16 1,115,427,616       1,000,053,201       1,021,834,738     923,664,097          

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12,168,088            12,547,322            12,168,088         12,547,322            

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 25 - 27,761,280            - 27,761,280            

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน 22,732,696            15,331,826            14,607,590         13,612,593            

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,668,679,443       1,437,978,331       1,578,368,680     1,469,098,366       

รวมสินทรัพย์ 3,398,598,807       4,125,034,467       3,317,598,003     4,095,960,298       

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท

งบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 7



บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน 17 1,119,312,568     2,001,575,616       1,115,667,618     1,997,043,219       

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน - กิจการทีเกียวขอ้งกนั 5, 18 2,324,177            62,918,854            2,732,680           49,071,763            

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน - กิจการอืน 18 113,924,074        171,046,748          94,521,628         147,097,314          

เงินกูย้มืระยะสันจากบุคคลทีเกียวขอ้งกนั 5 - 25,000,000            - -

เจา้หนีตามสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 9 - 1,773,583              - 1,773,583              

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 19 14,821,613          14,224,250            14,821,613         14,224,250            

หนีสินตามสัญญาเช่าทางการเงินส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 20 17,099,589          5,481,244              16,438,163         5,159,331              

รวมหนสิีนหมุนเวียน 1,267,482,021     2,282,020,295       1,244,181,702     2,214,369,460       

หนีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระ

ภายในหนึงปี 19 11,201,182          26,030,547            11,201,182         26,030,547            

หนีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน

- สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 20 30,111,854          11,895,829            29,070,294         10,926,166            

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 25 16,158,402          3,517,747              8,794,655           -

ประมาณการหนีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 21 14,810,228          11,115,852            12,638,467         8,993,701              

รวมหนสิีนไม่หมุนเวียน 72,281,666          52,559,975            61,704,598         45,950,414            

รวมหนสิีน 1,339,763,687     2,334,580,270       1,305,886,300     2,260,319,874       

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น - หุ้นสามญั มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

ทุนจดทะเบียน 

- 549,973,800 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 549,973,800        549,973,800          549,973,800        549,973,800          

ทุนทีออกและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

- 480,096,277 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 480,096,277        480,096,277          480,096,277        480,096,277          

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 297,745,124        297,745,124          297,745,124        297,745,124          

กาํไรสะสม

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

- ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 965,383,464        818,758,698          944,986,159        886,241,336          

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 261,490,870        128,780,414          233,884,143        116,557,687          

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ 2,059,715,735     1,780,380,513       2,011,711,703     1,835,640,424       

ส่วนของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 14 (880,615)             10,073,684            - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,058,835,120     1,790,454,197       2,011,711,703     1,835,640,424       

รวมหนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,398,598,807     4,125,034,467       3,317,598,003     4,095,960,298       

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 8



บริษัท เอเซีย เมทลั จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

รายได้ 5, 28

รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 5,386,944,503      6,275,620,104      5,219,163,993      6,168,878,976      

กาํไรจากอตัราแลกเปลียนเงินตราตา่งประเทศ 7,228,565             29,392,588           7,228,565             29,392,588           

รายไดอื้น 41,573,012           39,992,667           48,016,422           45,158,620           

รวมรายได้ 5,435,746,080      6,345,005,359      5,274,408,980      6,243,430,184      

ค่าใช้จ่าย 5, 24

ตน้ทุนขายและตน้ทุนการให้บริการ 5,174,138,930      6,194,738,756      5,026,300,054      6,118,432,691      

ค่าใชจ่้ายในการขาย 86,696,654           79,983,735           71,693,965           65,335,973           

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 64,573,501           96,423,458           56,213,626           86,536,517           

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 19,791,991           20,432,287           13,086,942           14,006,282           

ตน้ทุนทางการเงิน 35,307,807           45,834,950           32,583,971           43,640,549           

รวมค่าใช้จ่าย 5,380,508,883      6,437,413,186      5,199,878,558      6,327,952,012      

กําไรก่อนส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและภาษีเงินได้ 55,237,197           (92,407,827)          74,530,422           (84,521,828)          

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 13 94,889,994           (5,980,727)            - -

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 150,127,191         (98,388,554)          74,530,422           (84,521,828)          

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 25 (15,785,599)          12,069,292           (15,785,599)          12,069,292           

กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี 134,341,592         (86,319,262)          58,744,823           (72,452,536)          

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน - สุทธิจากภาษี

รายการทีอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ขาดทุนจากการเปลียนแปลงมูลค่ายตุิธรรมของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผอืขาย 12 (1,699,680)            (2,549,520)            (1,699,680)            (2,549,520)            

ภาษีเงินไดข้องกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืนสาํหรับรายการทีอาจถูกจดัประเภทใหม่ 25 339,936                509,904                339,936                509,904                

รวมรายการทีอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง (1,359,744)            (2,039,616)            (1,359,744)            (2,039,616)            

รายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ส่วนเกินทุนจากการตรีาคาทีดิน 16 167,587,750         - 148,357,750         -

กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 21 934,906                3,648,887             - 3,820,845             

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืนในบริษทัร่วม 13 393,969                - - -

ภาษีเงินไดข้องกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืนสาํหรับรายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ 16, 25 (33,517,550)          (764,169)              (29,671,550)          (764,169)              

รวมรายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 135,399,075         2,884,718             118,686,200         3,056,676             

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืนสาํหรับปี 134,039,331         845,102                117,326,456         1,017,060             

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 268,380,923         (85,474,160)          176,071,279         (71,435,476)          

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) สําหรับปี

- ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ 145,763,344         (86,175,855)          58,744,823           (72,452,536)          

- ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 14 (11,421,752)          (143,407)              - -

134,341,592         (86,319,262)          58,744,823           (72,452,536)          

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

- ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ 279,335,222         (85,330,753)          176,071,279         (71,435,476)          

- ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (10,954,299)          (143,407)              - -

268,380,923         (85,474,160)          176,071,279         (71,435,476)          

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 27 0.30                      (0.18)                    0.12                      (0.15)                    

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 9



บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562

ส่วนเกินทุน การปรับมูลค่า ส่วนเกินทุนจากการ รวม

ทุนทีออก ส่วนเกินทุน จากการรวมธุรกิจ ยตุิธรรมของ เปลียนแปลง องคป์ระกอบ รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สียที

และชาํระเตม็ ส่วนเกินมูลค่า จดัสรรเพอืสาํรอง จากการตีราคา ภายใตก้ารควบคุม เงินลงทุนใน ส่วนไดเ้สีย อืนของส่วน ผูถื้อหุน้ ไม่มีอาํนาจ  รวม

หมายเหตุ มูลค่าแลว้ หุน้สามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ทีดิน เดียวกนั หลกัทรัพยเ์ผอืขาย ในบริษทัยอ่ย ของผูถื้อหุน้ บริษทัใหญ่ ควบคุม ส่วนของผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี1 มกราคม 2561 480,096,277     297,745,124      55,000,000        959,661,148    123,024,258      12,038,972        (1,019,808)           (3,223,392)             130,820,030    1,923,322,579      10,217,091     1,933,539,670      

รายการกับผู้ถือหุ้นทบีันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินปันผลจ่าย 26 - - - (57,611,313)     - - - - - (57,611,313)         - (57,611,313)         

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นทบีันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น - - - (57,611,313)     - - - - - (57,611,313)         - (57,611,313)         

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

ขาดทุนสาํหรับปี - - - (86,175,855)     - - - - - (86,175,855)         (143,407)         (86,319,262)         

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืน - - - 2,884,718        - - (2,039,616)           - (2,039,616)      845,102                - 845,102                

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับปี - - - (83,291,137)     - - (2,039,616)           - (2,039,616)      (85,330,753)         (143,407)         (85,474,160)         

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี31 ธันวาคม 2561 480,096,277     297,745,124      55,000,000        818,758,698    123,024,258      12,038,972        (3,059,424)           (3,223,392)             128,780,414    1,780,380,513      10,073,684     1,790,454,197      

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

กาํไรสาํหรับปี - - - 145,763,344    - - - - - 145,763,344         (11,421,752)    134,341,592         

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืน - - - 861,422           134,070,200      - (1,359,744)           - 132,710,456    133,571,878         467,453          134,039,331         

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับปี - - - 146,624,766    134,070,200      - (1,359,744)           - 132,710,456    279,335,222         (10,954,299)    268,380,923         

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี31 ธันวาคม 2562 480,096,277     297,745,124      55,000,000        965,383,464    257,094,458      12,038,972        (4,419,168)           (3,223,392)             261,490,870    2,059,715,735      (880,615)         2,058,835,120      

กาํไรสะสม

บาท

งบการเงนิรวม

ส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 10



บริษทั เอเซีย เมทัล จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562

ทุนทีออก การปรับมูลค่ายติุธรรม

และชาํระเตม็ ส่วนเกินมูลค่า จดัสรรเพือสาํรอง ส่วนเกินทุน ของเงินลงทุนใน รวมองคป์ระกอบอนื รวม

หมายเหตุ มูลค่าแลว้ หุน้สามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร จากการตีราคาทดิีน หลกัทรัพยเ์ผอืขาย ของส่วนของผูถื้อหุน้ ส่วนของผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลอื ณ วนัท ี1 มกราคม 2561 480,096,277          297,745,124          55,000,000            1,013,248,509       119,617,111             (1,019,808)               118,597,303               1,964,687,213           

รายการกบัผู้ถือหุ้นทบีันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินปันผลจ่าย 26 - - - (57,611,313)           - - - (57,611,313)               

รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นทบีันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น - - - (57,611,313)           - - - (57,611,313)               

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

ขาดทุนสาํหรับปี - - - (72,452,536)           - - - (72,452,536)               

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอนื - - - 3,056,676              - (2,039,616)               (2,039,616)                 1,017,060                  

รวมกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับปี - - - (69,395,860)           - (2,039,616)               (2,039,616)                 (71,435,476)               

ยอดคงเหลอื ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 480,096,277          297,745,124          55,000,000            886,241,336          119,617,111             (3,059,424)               116,557,687               1,835,640,424           

กาํไรสาํหรับปี - - - 58,744,823            - - - 58,744,823                

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอนื - - - -                         118,686,200             (1,359,744)               117,326,456               117,326,456              

รวมกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับปี - - - 58,744,823            118,686,200             (1,359,744)               117,326,456               176,071,279              

ยอดคงเหลอื ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2562 480,096,277          297,745,124          55,000,000            944,986,159          238,303,311             (4,419,168)               233,884,143               2,011,711,703           

กาํไรสะสม

องคป์ระกอบอนืของส่วนของผูถื้อหุน้

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 11



บริษัท เอเซีย เมทัล จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 150,127,191                 (98,388,554)             74,530,422              (84,521,828)             

รายการปรับปรุง

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 105,438,407                 99,091,331              101,924,605            96,292,900              

หนีสงสัยจะสูญ (กลบัรายการ) (2,440,158)                   (963,022)                  (2,598,048)               (963,022)                  

ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ (กลบัรายการ) (30,295,669)                  35,195,637              (31,926,004)             35,214,941              

กาํไรทียงัไม่เกิดขึนจากการเปลียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนชวัคราว (32,157)                        (20,682)                    (32,157)                    (20,682)                    

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชวัคราว (1,694,175)                   (584,851)                  (1,694,175)               (584,851)                  

กาํไรทียงัไม่เกิดขึนจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ (1,723,670)                   (539,925)                  (1,723,670)               (539,925)                  

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์

และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1,017,565                     2,374,680                1,017,564                2,511,899                

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายเงินมดัจาํ 743,028                        5,556,515                743,028                   5,556,515                

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,444,000                     25,773,673              1,444,000                25,773,673              

ส่วนแบ่ง (กาํไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (94,889,994)                  5,980,727                - -

ประมาณการหนีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 4,327,049                     577,029                   3,410,648                477,763                   

ดอกเบียรับ (1,427,108)                   (1,620,778)               (1,303,950)               (1,460,188)               

ตน้ทุนทางการเงิน 35,307,807                   45,834,950              32,583,971              43,640,549              

กาํไรจากกจิกรรมดาํเนินงานก่อนการเปลยีนแปลงในสินทรัพย์และ

หนีสินดาํเนินงาน 165,902,116                 118,266,730            176,376,234            121,377,744            

สินทรัพย์ดาํเนินงานลดลง (เพมิขนึ)

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน - กิจการทีเกียวขอ้งกนั 628,500,550                 (724,033,939)           562,046,221            (941,069,707)           

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน - กิจการอืน 75,649,971                   (7,425,116)               75,626,762              15,504,903              

ลูกหนีตามสัญญาซือขายเงินตราตา่งประเทศล่วงหนา้ 2,168,351                     199,669                   2,168,351                199,669                   

สินคา้คงเหลือ 118,293,343                 130,690,393            118,210,851            215,692,795            

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้ 104,470,803                 377,793,523            104,470,803            377,793,523            

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 2,848,306                     (2,637,001)               2,848,162                (2,634,440)               

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน (7,400,871)                   (5,248,916)               (994,997)                  (4,498,856)               

หนีสินดาํเนินงานเพมิขนึ (ลดลง)

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน - กิจการทีเกียวขอ้งกนั (60,594,677)                  (843,413)                  (46,339,083)             45,247,245              

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน - กิจการอืน (55,558,249)                  (612,219,316)           (51,011,260)             (541,937,725)           

เจา้หนีตามสัญญาซือขายเงินตราตา่งประเทศล่วงหนา้ (1,773,583)                   1,478,591                (1,773,583)               1,478,591                

เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนกังาน - (783,000)                  - (327,000)                  

เงินสดรับ (จ่าย) จากการดาํเนินงาน 972,506,060                 (724,761,795)           941,628,461            (713,173,258)           

จ่ายดอกเบีย (34,374,107)                  (43,429,175)             (31,810,356)             (41,296,409)             

จ่ายภาษีเงินได้ (8,561,277)                   (16,568,097)             (8,561,278)               (16,568,097)             

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกจิกรรมดาํเนินงาน 929,570,676                 (784,759,067)           901,256,827            (771,037,764)           

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 12



บริษัท เอเซีย เมทัล จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินฝากสถาบนัการเงินทีมีภาระคาํประกนัลดลง (เพมิขึน) 5,517,942                     (1,374,646)               5,517,942                (1,374,646)               

เงินใหกู้ยื้มระยะสันแก่บุคคลและกิจการทีเกียวขอ้งกนัลดลง (เพมิขึน) (304,328)                      507,343                   (204,328)                  507,343                   

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชวัคราว 3,430,661,249              1,634,924,252         3,430,661,249         1,634,924,252         

เงินสดจ่ายซือเงินลงทุนชวัคราว (3,349,300,000)             (1,684,599,850)        (3,349,300,000)        (1,684,599,850)        

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - (1,056,350)               - -

เงินสดรับจากการจาํหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 42,984,558                   16,783,845              42,984,558              16,546,729              

เงินสดจ่ายซือเงินลงทุนในบริษทัร่วม (48,000,000)                  - (48,000,000)             -

เงินสดจ่ายเพอืซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (53,408,269)                  (99,716,669)             (50,373,505)             (99,211,003)             

เงินสดจ่ายเงินมดัจาํค่าเครืองจกัร (4,125,410)                   (30,406,451)             (4,125,410)               (30,406,451)             

เงินสดจ่ายเพอืซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (909,133)                      - (909,133)                  (1,056,350)               

รับดอกเบีย 1,371,879                     1,664,082                2,248,721                1,503,492                

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกจิกรรมลงทุน    24,488,488                   (163,274,444)           28,500,094              (163,166,484)           

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสันจากสถาบนัการเงินเพมิขึน (ลดลง) (884,236,588)                993,000,479            (883,349,141)           988,468,082            

เงินกูย้ืมระยะสันจากบุคคลทีเกียวขอ้งกนัเพมิขึน (ลดลง) (25,000,000)                  11,000,000              - -

จ่ายชาํระหนีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน (16,255,003)                  (4,888,294)               (15,584,444)             (4,270,533)               

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - 42,586,000              - 42,586,000              

จ่ายชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (14,232,002)                  (2,331,204)               (14,232,002)             (2,331,204)               

เงินปันผลจ่าย (28,116)                        (57,587,310)             (28,116)                    (57,587,310)             

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกจิกรรมจัดหาเงิน (939,751,709)                981,779,671            (913,193,703)           966,865,035            

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพมิขนึสุทธิ 14,307,455                   33,746,160              16,563,218              32,660,787              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 90,983,998                   57,237,838              78,464,195              45,803,408              

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ วนัสินปี 105,291,453                 90,983,998              95,027,413              78,464,195              

0                                  0                              (0)                            (0)                            

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพมิเติม 

รายการทมีิใช่เงินสด

    ซือทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ตามสัญญาเช่าทางการเงิน 43,974,558                   18,311,215              42,984,558              16,500,000              

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 13



บริษัท เอเซีย เมทัล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 
 

งบการเงินนีไดรั้บอนุมติัให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการบริษทัเมือวนัที 26 กุมภาพนัธ ์2563 
 

1. ข้อมูลทัวไป 
 

บริษทั เอเซีย เมทลั จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) ไดจ้ดทะเบียนเขา้เป็นบริษทัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในปี 2547 บริษทัมี 

ทีอยูต่ามทีไดจ้ดทะเบียนไว ้เลขที 55, 55/1 หมู่ 2 ซอยวดัหนามแดง ถนนศรีนครินทร์ ตาํบลบางแกว้ อาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ 

10540 ประเทศไทย และมีโรงงานสาขา ตงัอยู่เลขที 90/1 หมู่ที 10 ถนน 331 ตาํบลสระสีเหลียม อาํเภอพนัสนิคม จงัหวดัชลบุรี 20140

ประเทศไทย 
 

บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัในธุรกิจผลิต และจาํหน่ายผลิตภณัฑ์เหล็กแปรรูป และมีบริษทัย่อย 2 แห่ง ดาํเนินธุรกิจผลิตและรับจา้งผลิต

เหล็กแปรรูป 1 แห่ง และอีก 1 แห่ง ดาํเนินธุรกิจผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑเ์หล็กแปรรูป 
 

บริษทัและบริษทัยอ่ยทงัหมดดาํเนินงานในประเทศไทย 
 

2. เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน 
 

2.1 งบการเงินนําเสนอเพือวัตถุประสงค์ของการรายงานเพือใช้ในประเทศ และจัดทําเป็นภาษาไทย งบการเงินฉบับ

ภาษาองักฤษไดจ้ดัทาํขนึเพอืความสะดวกของผูอ่้านงบการเงินทีไม่คุน้เคยกบัภาษาไทย  
 

งบการเงินนีจดัทาํขึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีทีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี 

กฎระเบียบ และประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท์ีเกียวขอ้ง   
 

งบการเงินนีจดัทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท ซึงเป็นสกุลเงินทีใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ย ขอ้มูลทางการ

เงินทงัหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพือให้แสดงเป็นหลกัพนับาทหรือหลกัล้านบาท ยกเวน้ทีระบุไวเ้ป็น

อย่างอืน 

 

งบการเงินนีไดจ้ดัทาํขึนโดยถือหลกัเกณฑก์ารบนัทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวน้ทีกล่าวไวเ้ป็นอยา่งอนืในนโยบายการบญัชี 
 

2.2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินรวม 
 

ก) งบการเงินรวมนีได้จัดทาํขึนโดยรวมงบการเงินของบริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วนัที 31 

ธันวาคม 2562 และ 2561 ดงันี 

    พนับาท  สัดส่วนการถือหุ้นทางตรงและ 

    ทุนชาํระแลว้  ทางออ้มของบริษทั (ร้อยละ) 

ชือบริษทั  ลกัษณะธุรกิจ  2562  2561  2562  2561 
           

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

บริษทั แกรนด ์เอเซีย สตีล โพรเซสซิง 

เซ็นเตอร์ จาํกดั  

 ผลิตและจาํหน่ายเหลก็แปรรูป  10,000  10,000  50.00  50.00 



บริษัท เอเซีย เมทัล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
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ข) บริษัทจะถือว่ามีการควบคุมกิจการทีเข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียใน

ผลตอบแทนของกิจการทีเขา้ไปลงทุน และสามารถใช้อาํนาจในการสังการกิจกรรมทีส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคญัต่อ

จาํนวนเงินผลตอบแทนนนัได ้
 

ค) บริษทันาํงบการเงินของบริษทัย่อยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตงัแต่วนัทีบริษทัมีอาํนาจในการควบคุมบริษทัย่อย

จนถึงวนัทีบริษทัสินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนนั 
 

ง) งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัทาํขนึโดยใชน้โยบายการบญัชีทีสําคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทั 
 

จ) ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัและบริษทัย่อย รายการคา้ระหว่างกนัทีมีสาระสําคญัของบริษทัและบริษทัย่อย ราคาตามบญัชี

ของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินของบริษทักบัส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัยอ่ยไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้ 
 

ฉ) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมคือ จาํนวนกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยส่วนทีไม่ได ้

เป็นของบริษทั ซึงแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุ้นในงบแสดงฐานะ

การเงินรวม 
 

2.3 บริษทัจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมตามวิธีราคาทุน 
 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 
 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเริมมีผลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 
 

 ในระหว่างปี บริษทัและบริษทัย่อยไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบั

ปรับปรุง (ปรับปรุง 256 ) และฉบบัใหม่จาํนวนหลายฉบบั ซึงมีผลบงัคบัใช้สําหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมใน

หรือหลงัวนัที 1 มกราคม 256  มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึนเพือให้มี

เนือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกียววิธีปฏิบัติ

ทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบตัิทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติันี

ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบั

ใหม่ซึงไดมี้การเปลียนแปลงหลกัการสาํคญั สามารถสรุปไดด้งันี 
 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที  เรือง รายได้จากสัญญาทีทํากับลูกค้า 
 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานบญัชีทีเกียวขอ้งต่อไปนี  
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 11 (ปรับปรุง 2560) เรือง สัญญาก่อสร้าง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 18 (ปรับปรุง 2560) เรือง รายได ้

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 31 (ปรับปรุง 2560) เรือง รายได ้- รายการแลกเปลียนเกียวกบับริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 13 

(ปรับปรุง 2560)  

 

เรือง โปรแกรมสิทธิพเิศษแก่ลูกคา้ 
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กิจการตอ้งใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 15 กบัสัญญาทีทาํกบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้สัญญาทีอยู่ในขอบเขตของ

มาตรฐานการบัญชีฉบบัอืน มาตรฐานฉบับนีไดก้าํหนดหลกัการ 5 ขนัตอนสําหรับการรับรู้รายไดที้เกิดขึนจากสัญญาทีทาํกบั

ลูกค้า โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจาํนวนเงินทีสะทอ้นถึงสิงตอบแทนทีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปลียนสินคา้

หรือบริการทีได้ส่งมอบให้แก่ลูกคา้ และกาํหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาขอ้เท็จจริงและเหตุการณ์ทีเกียวขอ้ง

ทงัหมดในการพจิารณาตามหลกัการในแต่ละขนัตอน 
 

มาตรฐานฉบบันีไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
 

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบัญชีทีเริมในหรือหลังวันท ี       

1 มกราคม 2563 
 

 สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ ซึงจะ

มีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัใหม่ดงักล่าวไดมี้การเปลียนแปลงหลกัการสาํคญัซึง สามารถสรุปไดด้งันี  
 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ กลุ่มเครืองมือทางการเงิน 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จาํนวน 5 ฉบับ 

ไดแ้ก่  
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที 7 การเปิดเผยขอ้มูลเครืองมือทางการเงิน 

ฉบบัที 9 เครืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัที 32  การแสดงรายการเครืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที 16 การป้องกนัความเสียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

ฉบบัที 19 การชาํระหนีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 
  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งต้น กาํหนดหลกัการเกียวกบัการจดัประเภทและการวดัมูลค่าเครืองมือทาง

การเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสด

ตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลกัการเกียวกบัวิธีการคาํนวณการดอ้ยค่าของเครืองมือทางการเงินโดย

ใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน และหลกัการเกียวกบัการบญัชีป้องกนัความเสียง รวมถึงการแสดงรายการ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 15 

(ปรับปรุง 2560)  

เรือง สัญญาสําหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 18 

(ปรับปรุง 2560)  

เรือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 
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และการเปิดเผยขอ้มูลเครืองมือทางการเงิน และเมือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนีมีผลบงัคบัใช้ จะทาํให้มาตรฐาน    

การบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัทีมีผลบงัคบัใชอ้ยู่ในปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 
 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบทีอาจมีต่องบการเงินหากนาํมาตรฐานกลุ่มดงักล่าว

มาถือปฏิบติั 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที 16 เรือง สัญญาเช่า 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 17 เรือง สัญญาเช่า และการตีความมาตรฐานบญัชี

ทีเกียวขอ้ง มาตรฐานฉบับนีไดก้าํหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของ

สัญญาเช่า และกาํหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหนีสินสําหรับสัญญาเช่าทุกรายการทีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน  

เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนนัมีมูลค่าตาํ 
 

การบญัชีสําหรับผูใ้ห้เช่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 16 ไม่มีการเปลียนแปลงอย่างมีสาระสําคญัจากมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที 17 ผูใ้ห้เช่ายงัคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าการเงินโดยใช้หลกัการ

เช่นเดียวกนักบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัที 17 
 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบทีอาจมีต่องบการเงินหากมีการนาํมาตรฐานฉบบันี

มาถือปฏิบติั 
 

4. นโยบายการบัญชีทีสําคญั 
 

เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม  
 

งบการเงินรวมประกอบดว้ย งบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย  
 

การรวมธุรกิจ  

 

บริษทับนัทึกบญัชีสาํหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซือ ยกเวน้ในกรณีทีเป็นการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 
 

การควบคุม หมายถึง อาํนาจในการกาํหนดนโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานของกิจการเพอืให้ไดม้าซึงประโยชน์จากกิจกรรม

ของกิจการนนั ในการพิจารณาอาํนาจในการควบคุม กิจการตอ้งนาํสิทธิในการออกเสียงทีเป็นไปไดแ้ละสามารถใชสิ้ทธิไดม้ารวม

ในการพจิารณา วนัทีซือกิจการคือวนัทีมีการโอนอาํนาจในการควบคุมนนัไปยงัผูซื้อ การกาํหนดวนัทีซือกิจการและการโอนอาํนาจ

ควบคุมจากฝ่ายหนึงไปอีกฝ่ายหนึงตอ้งใชดุ้ลยพินิจเขา้มาเกียวขอ้ง 
 

บริษทับันทึกบญัชีการรวมธุรกิจโดยใชว้ิธีการซือ สิงตอบแทนทีโอนให้สําหรับการซือบริษทัย่อยตอ้งวดัดว้ยมูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพย์ทีผูซื้อโอนให้และหนีสินทีก่อขึนและส่วนได้เสียในส่วนของผูถื้อหุ้นทีออกโดยบริษทัและบริษทัย่อย รวมถึงมูลค่า

ยุติธรรมของสินทรัพย ์หรือหนีสินทีคาดว่าจะตอ้งจ่ายชาํระ ตน้ทุนทีเกียวขอ้งกับการซือจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมือเกิดขึน และวดั

มูลค่าเริมแรกของสินทรัพยแ์ละหนีสินทีไดม้าทีระบุไดแ้ละหนีสินทีอาจจะเกิดขึนในการรวมธุรกิจดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัทีซือ 
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ในการรวมธุรกิจแต่ละครังบริษัทวดัมูลค่าของส่วนได้เสียทีไม่มีอาํนาจควบคุมในผู ้ถูกซือด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าของ

สินทรัพยสุ์ทธิทีระบุไดข้องผูถู้กซือตามสัดส่วนของหุ้นทีถือ  
 

ในกรณีทีมูลค่าสิงตอบแทนทีโอนให้ และมูลค่าส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซือ และมูลค่ายติุธรรม ณ วนัซือธุรกิจของ

ส่วนไดเ้สียในส่วนของผูถื้อหุ้นของผูถู้กซือทีผูซื้อถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจมากกว่ามูลค่าสุทธิ ณ วนัทีซือของสินทรัพยท์ีไดม้าที

ระบุไดแ้ละหนีสินทีรับมา บริษทัจะรับรู้เป็นค่าความนิยม หากมูลค่าสิงตอบแทนทีโอนให้ และมูลค่าส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจ

ควบคุมในผูถู้กซือ และมูลค่ายุติธรรม ณ วนัซือธุรกิจของส่วนไดเ้สียในส่วนของผูถื้อหุ้นของผูถู้กซือทีผูซื้อถืออยู่ก่อนการรวม

ธุรกิจน้อยกว่ามูลค่าราคายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยเนืองจากมีการต่อรองราคาซือ บริษทัจะรับรู้ส่วนต่างโดยตรง

ไปยงักาํไรหรือขาดทุน 
 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

บริษทัยอ่ยเป็นกิจการทีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของบริษทัและบริษทัยอ่ย การควบคุมเกิดขึนเมือบริษทัและบริษทัยอ่ยเปิดรับหรือมี

สิทธิในผลตอบแทนผนัแปรจากการเกียวขอ้งกบักิจการนนัและมีความสามารถในการใช้อาํนาจเหนือกิจการนันทาํให้เกิดผล

กระทบต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนของบริษทัและบริษทัยอ่ย งบการเงินของบริษทัย่อยไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวม นบัแต่วนัทีมี

การควบคุมจนถึงวนัทีการควบคุมสินสุดลง  
 

ผลขาดทุนในบริษทัย่อยจะถูกปันส่วนไปยงัส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมแมว่้าการปันส่วนดงักล่าวจะทาํให้ส่วนไดเ้สียทีไม่มี

อาํนาจควบคุมมียอดคงเหลือติดลบก็ตาม 
 

การสูญเสียอาํนาจควบคุม  
 

เมือมีการสูญเสียอํานาจควบคุม บริษัทตัดรายการสินทรัพย์และหนีสินในบริษัทย่อย ส่วนได้เสียทีไม่มีอาํนาจควบคุมและ

ส่วนประกอบอืนในส่วนของผูถื้อหุ้นทีเกียวขอ้งกบับริษทัย่อยนนั กาํไรหรือขาดทุนทีเกิดขึนจากการสูญเสียอาํนาจควบคุมใน

บริษทัย่อยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน ส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยเดิม หากยงัคงเหลืออยูใ่ห้วดัมลูค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัทีสูญเสีย

อาํนาจควบคุม และจดัประเภทเงินลงทุนเป็นเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียหรือเป็นเงินลงทุนเผอืขาย ขึนอยูก่บัระดบัของอทิธิพลที

คงเหลืออยู ่ 
 

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
 

บริษทัร่วมเป็นกิจการทีบริษทัมีอิทธิพลอย่างมีนยัสําคญัโดยมีอาํนาจเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเกียวกบันโยบายทาง

การเงินและการดาํเนินงานแต่ไม่ถึงระดบัทีจะควบคุมนโยบายดงักล่าว 
 

เงินตราต่างประเทศ  
 

รายการบญัชีทีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลียน ณ วนัทีเกิดรายการ 
 

สินทรัพยแ์ละหนีสินทีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัทีในงบแสดงฐานะการเงิน แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัรา

แลกเปลียน ณ วนันนั  กาํไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าจะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
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สินทรัพยแ์ละหนีสินทีไม่เป็นตวัเงินซึงเกิดจากรายการบญัชีทีเป็นเงินตราต่างประเทศและบนัทึกตามเกณฑร์าคาทุนเดิม แปลงค่า

เป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลียน ณ วนัทีเกิดรายการ  
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ไดแ้ก่ เงินสดในมือ เงินสดระหว่างทาง เช็คระหว่างทาง และเงินฝากธนาคารทุกประเภท และ

เงินฝากประจาํและเงินลงทุนชวัคราวทีมีวนัครบกาํหนดไม่เกิน 3 เดือนนับจากวนัทีไดม้า ยกเวน้เงินฝากธนาคารทีติดภาระคาํ

ประกนั 
 

ลูกหนกีารค้าและลูกหนีอืน 
 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนืแสดงในราคาตามใบแจง้หนีหกัค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญ บริษทัและบริษทัยอ่ยตงัค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ

จากลูกหนีทีคาดว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได ้โดยพิจารณาและวเิคราะห์สถานะของลูกหนีแต่ละรายประกอบ ลูกหนีจะถูกตดัจาํหน่าย

บญัชีเมือทราบว่าเป็นหนีสูญ 
 

สินค้าคงเหลือ 
 

สินคา้คงเหลือแสดงดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตาํกว่า ราคาทุนของสินคา้คาํนวณโดยวธีิถวัเฉลียถ่วง

นาํหนัก ราคาทุนประกอบด้วยต้นทุนในการซือสินค้าและค่าใช้จ่ายทางตรงทีเกียวข้องกับการซือสินค้า เช่น ค่าอากรขาเข้า  

ค่าขนส่ง หักดว้ยส่วนลดและเงินทีไดรั้บคืนจากการซือ ราคาทุนของสินคา้สําเร็จรูปและงานระหว่างทาํประกอบดว้ยค่าวตัถุดิบ 

ค่าแรงทางตรง ค่าใชจ้่ายอนืทางตรงและค่าใชจ้่ายในการผลิตซึงปันส่วนตามเกณฑก์ารดาํเนินงานตามปกติ 
 

มูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บเป็นการประมาณราคาทีจะขายไดจ้ากการดาํเนินธุรกิจปกติหกัดว้ยประมาณการตน้ทุนทีจะผลิตให้เสร็จและ

ตน้ทุนทีจาํเป็นตอ้งจ่ายไปเพอืให้ขายสินคา้นนัได ้
 

เงินลงทุน 
 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการ บนัทึกบญัชีโดยใชวิ้ธีราคาทุนหกัดว้ยค่าเผอืการดอ้ยค่า (ถา้มี) 
 

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมแสดงในงบการเงินรวมโดยใช้วธีิส่วนไดเ้สีย และแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใชวิ้ธีราคาทุนหกั

ค่าเผือการดอ้ยค่า (ถา้มี) 
 

เงินลงทุนในตราสารหนีและตราสารทุนอืน 
 

ตราสารหนีและตราสารทุนซึงเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดซึงถือไวเ้พือคา้จดัประเภทเป็นสินทรัพยห์มุนเวียนและ

แสดงในมูลค่ายติุธรรม  กาํไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลกัทรัพยไ์ดบ้นัทึกในกาํไรหรือขาดทุน 
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ตราสารหนีซึงบริษทัและบริษทัยอ่ย ตงัใจและสามารถถือจนครบกาํหนด จดัประเภทเป็นเงินลงทุนทีถือจนครบกาํหนดและแสดง

ในราคาทุนตดัจาํหน่ายหักดว้ยค่าเผือการดอ้ยค่า ผลต่างระหว่างราคาทุนทีซือมากบัมูลค่าไถ่ถอนของตราสารหนีจะถูกตัดจ่าย

โดยวิธีอตัราดอกเบียทีแทจ้ริงตลอดอายุของตราสารหนีทีเหลือ 
 

ตราสารหนีและตราสารทุนซึงเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด นอกเหนือจากทีถือไวเ้พือคา้หรือตงัใจถือไวจ้นครบ

กาํหนดจัดประเภทเป็นเงินลงทุนเผือขาย  ภายหลงัการรับรู้มูลค่าในครังแรก เงินลงทุนเผือขายแสดงในมูลค่ายุติธรรม และการ

เปลียนแปลงทีไม่ใช่ผลขาดทุนจากการด้อยค่าบนัทึกโดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้น  ส่วนผลขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้ในกาํไร

หรือขาดทุน  เมือมีการจาํหน่ายเงินลงทุนจะรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนทีเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้นโดยตรงเขา้ในกาํไรหรือ

ขาดทุน  ในกรณีทีเป็นเงินลงทุนประเภททีมีดอกเบียจะบนัทึกดอกเบียในกาํไรหรือขาดทุนโดยวธีิอตัราดอกเบียทีแทจ้ริง 
 

เงินลงทุนในตราสารทุนซึงไม่ใช่หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดแสดงในราคาทุนหักดว้ยค่าเผือการดอ้ยค่า (ถา้มี) 
 

มูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงินสาํหรับหลกัทรัพยเ์พือคา้และหลกัทรัพยเ์ผือขายจะใช้ราคาเสนอซือ ณ วนัทีรายงาน 
 

การจาํหน่ายเงินลงทุน 
 

เมือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจาํนวนเงินสุทธิทีไดรั้บและมูลค่าตามบญัชี รวมถึงผลกาํไรหรือขาดทุนจากการตีราคา

หลกัทรัพยท์ีเกียวขอ้งทีเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้นจะถูกบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน 
 

ในกรณีทีบริษทัและบริษทัยอ่ย จาํหน่ายเงินลงทุนทีถืออยูเ่พียงบางส่วน การคาํนวณตน้ทุนสําหรับเงินลงทุนทีจาํหน่ายไปและเงิน

ลงทุนทียงัถืออยูใ่ชวิ้ธีถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั 

 

อสังหาริมทรัพย์เพอืการลงทุน 
 

บริษทับันทึกมูลค่าเริมแรกของอสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุนในราคาทุนซึงรวมตน้ทุนการทาํรายการ หลังจากนัน บริษทัจะ

บนัทึกอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนดว้ยราคาทุนหกัค่าเสือมราคาสะสมและค่าเผอืการดอ้ยค่า (ถา้มี) 
 

ค่าเสือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนคาํนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใชป้ระโยชน์โดยประมาณ 20 ปี 

ค่าเสือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุนจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 
 

ไม่มีการคิดค่าเสือมราคาสําหรับทีดินในส่วนอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 
 

บริษทัรับรู้ผลต่างระหว่างจาํนวนเงินทีไดรั้บสุทธิจากการจาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยใ์นส่วนของกาํไรหรือขาดทนุใน

งวดทีตดัรายการอสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุนออกจากบญัชี 
 

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 

ทีดิน แสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมทีขึนอยู่กบัราคาประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ โดยจะมีการประเมินทุกห้าปี สําหรับอาคาร 

เครืองจกัรและอุปกรณ์ รับรู้เมือเริมแรกตามราคาทุนหกัดว้ยค่าเสือมราคาสะสมและค่าเผือการดอ้ยค่า (ถา้มี) 
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การเพมิขึนของราคาตามบญัชีทีเป็นผลมาจากการตีราคาใหม่ของทีดินจะแสดงเป็นส่วนเกินทุนจากการตีราคาทีดินแสดงอยูใ่นส่วน

ของผูถื้อหุ้น การลดลงในมูลค่าของทีดินทีเคยมีการตีราคาเพมิจะนาํไปหัก ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทีดินไดไ้มเ่กินจาํนวนซึงเคย

ตีราคาเพมิของทีดินชนิดเดียวกนั สาํหรับส่วนทีเกินกว่านนัจะรับรู้เป็นค่าใชจ้่ายทนัทีในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 

ในกรณีทีราคาตามบญัชีสูงกว่ามูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืนซึงคาํนวณจากมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดทีคาดวา่จะเกิดในอนาคต

จากการใช้สินทรัพยอ์ย่างต่อเนือง หรือจาํนวนทีจะไดรั้บจากการจาํหน่ายสินทรัพยห์ักดว้ยตน้ทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยน์ัน

แลว้แต่จาํนวนใดจะสูงกว่า ราคาตามบญัชีจะถูกปรับลดให้เท่ากบัมูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืน 

 

ค่าเสือมราคาคาํนวณโดยวิธีเส้นตรง เพือลดราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ต่ละชนิด ตามอายุการใชป้ระโยชน์โดยประมาณของ

สินทรัพยด์งัต่อไปนี 
 

 

อาคารและส่วนปรับปรุงสิงปลูกสร้าง 20  ปี 

อาคารและส่วนปรับปรุงสิงปลูกสร้างบนทีดินเช่า ตามอายสุัญญาเช่า 

เครืองจกัรและอุปกรณ์โรงงาน 5, 10  ปี 

ยานพาหนะ 5  ปี 

เครืองตกแต่ง และเครืองใชส้าํนกังาน 5  ปี 
 

ไม่มีการคิดค่าเสือมราคาสาํหรับทีดินและงานระหว่างก่อสร้าง 
 

วิธีคิดการค่าเสือมราคา อายกุารใชป้ระโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่าคงเหลือ ไดรั้บการทบทวนทุกสินรอบปีบญัชีและปรับปรุง

ตามความเหมาะสม 
 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทีบริษทัและบริษทัยอ่ยซือมาและมีอายุการใชป้ระโยชน์ทราบไดแ้น่นอนวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัดว้ยค่าตดั

จาํหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 
 

รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการ 
 

รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์มือก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็นสินทรัพยที์

สามารถระบุไดท้ีเกียวข้องนนั รายจ่ายอืนรวมถึงค่าความนิยมและตราผลิตภณัฑ์ทีเกิดขึนภายในรับรู้ ในกาํไรหรือขาดทุนเมือ

เกิดขึน 
 

ค่าตัดจาํหน่าย   
 

ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์รือมูลค่าอนืทีใชแ้ทนราคาทุนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์
 

ค่าตัดจาํหน่ายรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซึงโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบทีคาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิง

เศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพยน์นัตามระยะเวลาทีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนซึงไม่รวมค่าความนิยม 

โดยเริมตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเมือสินทรัพยน์นัพร้อมทีจะให้ประโยชน์  
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ระยะเวลาทีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์แสดงไดด้งันี 
 

ค่าลิขสิทธิซอฟตแ์วร์ 3 - 10 ปี 
 

บริษทัและบริษทัยอ่ยไมไ่ดค้ิดค่าตดัจาํหน่ายสําหรับสินทรัพยที์อยูร่ะหว่างการพฒันา 
 

วิธีการตดัจาํหน่าย ระยะเวลาทีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือไดรั้บการทบทวนทุกสินรอบปีบญัชีและปรับปรุงตาม

ความเหมาะสม  
 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
 

ยอดสินทรัพยค์งเหลือตามบัญชีของบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัทีในงบแสดงฐานะการเงินว่า มีข้อบ่งชีเรืองการด้อยค่า

หรือไม่ ในกรณีทีมีขอ้บ่งชีจะทาํการประมาณมูลค่าสินทรัพยท์ีคาดว่าจะไดรั้บคืน 
 

การรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเมือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์หรือมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยที์ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่า

มูลค่าทีจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 

การคาํนวณมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืน 
 

มูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยอื์น หมายถึงราคาขายสุทธิของสินทรัพย ์หรือมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยแ์ลว้แต่มูลค่าใด

จะสูงกว่าในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพยจ์ะประมาณจากกระแสเงินสดทีจะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่า

ปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนคาํนึงภาษีเงินไดเ้พอืให้สะทอ้นมูลค่าทีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซึงแปรไปตามเวลาและความ

เสียงทีมีต่อสินทรัพย ์สําหรับสินทรัพยที์ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอื์นให้พิจารณามูลค่าทีคาดว่าจะ

ไดรั้บคืนให้สอดคลอ้งกบัหน่วยสินทรัพยท์ีก่อให้เกิดเงินสดทีสินทรัพยน์นัมีความเกียวขอ้งดว้ย 
 

การกลบัรายการดอ้ยค่า 
 

บริษทัจะกลบัรายการบญัชีขาดทุนจากการดอ้ยค่าเพียงเพอืให้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกว่ามูลค่าตามบญัชีภายหลงัหักค่า

เสือมราคาหรือค่าตดัจาํหน่าย เสมือนหนึงไม่เคยมีการบนัทึกขาดทนุจากการดอ้ยค่ามาก่อน 
 

เจ้าหนกีารค้าและเจ้าหนอีืน 
 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนืแสดงในราคาทุน 
 

ผลประโยชน์ของพนักงาน 
 

ผลประโยชน์ระยะสันของพนักงาน 
 

บริษทัรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ้่ายเมือเกิดรายการ 
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ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 
 

โครงการสมทบเงิน 
 

บริษทัและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตงักองทุนสาํรองเลียงชีพ ซึงประกอบดว้ยเงินทีพนกังานจา่ยสะสมและเงินทีบริษทัจ่ายสมทบให้

เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสํารองเลียงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทั เงินทีบริษทัจ่ายสมทบกองทุนสํารอง 

เลียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีทีเกิดรายการ 
 

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน 
 

บริษทัมีภาระสําหรับเงินชดเชยทีตอ้งจ่ายให้แก่พนักงานเมือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน และตามโครงการผลตอบแทน

พนกังานอนืๆ ซึงบริษทัถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสาํหรับพนกังาน  
 

บริษทัคาํนวณหนีสินโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานโดยใชวิ้ธีคิดลดแต่ละหน่วยทีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit 

Method) โดยผูเ้ชียวชาญอิสระไดท้าํการประเมินหนีสินดงักล่าวอยา่งสมาํเสมอ วิธีคิดลดแต่ละหน่วยทีประมาณการไวพิ้จารณาว่า

การบริการในแต่ละงวดก่อให้เกิดสิทธิในการไดรั้บผลประโยชน์เพิมขึน และวดัมูลค่าแต่ละหน่วยแยกจากกนัเพือรวมเป็นภาระ

ผูกพนังวดสุดทา้ย ตน้ทุนบริการในอดีตรับรู้ตามวิธีเส้นตรงตลอดช่วงอายุงานเฉลียจนกว่าผลประโยชน์ทีปรับเปลียนนนัจะตก

เป็นสิทธิขาดของพนกังาน กิจการตอ้งรับรู้กาํไรขาดทุนจากการลดขนาดโครงการลงและการชาํระผลประโยชน์ของโครงการเมือ

มีการลดขนาดโครงการลงและการชาํระผลประโยชน์เกิดขนึ  
 

ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial gains and losses) สําหรับโครงการผลประโยชน์

หลงัออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอืนของพนักงานทีเกิดจากการปรับปรุงและเปลียนแปลงข้อสมมุติฐานรับรู้เป็น

รายการในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนในรอบระยะเวลาบัญชีทีเกิดขึน หนีสินโครงการผลประโยชน์พนักงานวดัค่าโดย วิธีคิด

ส่วนลดมูลค่าปัจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตโดยใช้อัตราส่วนลดซึงใกล้เคียงกับอัตราผลตอบแทนของ

พนัธบตัรรัฐบาล 
 

ประมาณการหนีสิน 
 

ประมาณการหนีสินจะรับรู้ก็ต่อเมือ บริษัทมีภาระผูกพนัในปัจจุบันตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงทีจัดทาํไว ้อันเป็นผลสืบ

เนืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซึงการชาํระภาระผูกพนันนัมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่จะส่งผลให้บริษทัตอ้งสูญเสียทรัพยากร

ออกไป และสามารถประมาณการจํานวนทีต้องจ่ายได้อย่างน่าเชือถือ ประมาณการหนีสินจะไม่รับรู้สําหรับขาดทุนจากการ

ดาํเนินงานในอนาคต 
 

ในกรณีทีมีภาระผูกพนัทีคลา้ยคลึงกนัหลายรายการ กิจการกาํหนดความน่าจะเป็นทีกิจการจะสูญเสียทรัพยากรเพือจ่ายชาํระภาระ

ผูกพนัเหล่านนั โดยพิจารณาจากความน่าจะเป็นโดยรวมของภาระผูกพนัทงัประเภท แมว่้าความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ทีกิจการจะ

สูญเสียทรัพยากรเพอืชาํระภาระผกูพนับางรายการทีจดัอยูใ่นประเภทเดียวกนัจะมีระดบัตาํ 
 

กิจการจะวดัมูลค่าของจาํนวนประมาณการหนีสิน โดยใชมู้ลค่าปัจจุบนัของรายจ่ายทีคาดวา่จะตอ้งนาํมาจ่ายชาํระภาระผูกพนั โดย

ใชอ้ตัราก่อนภาษีซึงสะทอ้นถึงการประเมินสถานการณ์ตลาดในปัจจุบนัของมูลค่าของเงินตามเวลาและความเสียงเฉพาะของหนีสิน

ทีกาํลงัพจิารณาอยู่ การเพมิขึนของประมาณการหนีสินเนืองจากมูลค่าของเงินตามเวลาจะรับรู้เป็นดอกเบียจ่าย 
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สัญญาเช่าระยะยาว  
 

กรณีทีบริษัทและบริษัทย่อยเป็นผู้ เช่า 
 

สัญญาเช่าอาคาร และอุปกรณ์ทีความเสียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่า

การเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนตามมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์ีเช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวน

เงินทีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่มูลค่าใดจะตาํกว่า โดยจาํนวนเงินทีตอ้งจ่ายจะปันส่วนระหว่างหนีสินและค่าใชจ้่ายทางการเงิน

เพือให้ไดอ้ตัราดอกเบียคงทีต่อหนีสินคงคา้งอยู่ ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าหกัค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหนีสินระยะยาว 

ส่วนดอกเบียจ่ายจะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จตลอดอายขุองสัญญาเช่า สินทรัพยที์เกิดจากสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสือม

ราคาตลอดอายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพยน์นั 
 

สัญญาเช่าสินทรัพยโ์ดยทีความเสียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ตกอยู่กับผูใ้ห้เช่าจะจัดเป็นสัญญาเช่า

ดาํเนินงาน เงินทงัหมดทีตอ้งจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานจะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จโดยใชวิ้ธีเส้นตรงตลอดอายขุอง

สัญญาเช่านนั  
 

ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจากการยกเลิกสัญญาเช่าดาํเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เบียปรับทีตอ้งจ่ายให้แก่ผูใ้ห้เช่า จะบันทึกเป็น

ค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลาบญัชีทีการยกเลิกนนัเกิดขึน 
 

กรณีทีบริษัทและบริษัทย่อยเป็นผู้ให้เช่า 
 

สินทรัพยท์ีให้เช่าภายใตสั้ญญาเช่าดาํเนินงานแสดงรวมอยู่ในทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ในงบแสดงฐานะทางการเงิน และตดัค่า

เสือมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยเ์ช่นเดียวกบัสินทรัพยถ์าวรทีมีลกัษณะเหมือนกัน รายไดค้่าเช่ารับรู้โดยวิธี

เส้นตรงตามระยะเวลาการให้เช่า 
 

สัญญาเช่าสินทรัพยโ์ดยทีบริษทัและบริษทัยอ่ยไดมี้การโอนความเสียงและผลประโยชน์ของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไปให้กบั

ผูเ้ช่าจะจดัเป็นสัญญาเช่าการเงิน และสินทรัพยท์ีถือไวภ้ายใต้สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกในงบแสดงฐานะการเงินเป็นลูกหนี

ภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน  
 

รายไดจ้ากการขายทีบนัทึก ณ วนัเริมตน้ของสัญญาเช่าการเงินของผูใ้ห้เช่าใชร้าคายุติธรรมของทรัพยสิ์นหรือราคาทีตาํกว่าของ

มูลค่าปัจจุบนัของผลรวมของจาํนวนขนัตาํทีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแก่ผูใ้ห้เช่าซึงการคาํนวณมูลค่าปัจจุบนันีใชอ้ตัราดอกเบียทาง

การคา้ทีเหมาะสม ตน้ทุนขายของสัญญาเช่าการเงิน บนัทึกเป็นตน้ทุน ณ วนัทีเริมสัญญาเช่า โดยใชร้าคาทุนของสินทรัพยที์ให้เช่า

หรือใชร้าคาตามบญัชี ถา้ราคาตามบญัชีต่างจากราคาทุนผลต่างระหว่างรายไดจ้ากการขายและตน้ทุนขาย บนัทึกเป็นกาํไรจากการ

ขายซึงจะรับรู้ตามนโยบายการบญัชีทีบริษทัและบริษทัยอ่ยใชรั้บรู้การขายตามปกติ 
 

การวัดมูลค่ายุติธรรม 
 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาทีคาดว่าจะได้รับจากจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาทีจะตอ้งจ่ายเพือโอนหนีสินให้ผูอื้นโดย

รายการดงักล่าวเป็นรายการทีเกิดขึนในสภาพปกติระหว่างผูซื้อและผูข้าย (ผูร่้วมในตลาด) ณ วนัทีวดัมูลค่า บริษทัและบริษทัยอ่ยใช้

ราคาเสนอซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหนีสินซึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที

เกียวข้องกาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีทีไม่มีตลาดทีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือหนีสินทีมี
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ลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่องได ้บริษทัและบริษทัย่อยจะประมาณมูลค่ายุติธรรม

โดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าทีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลทีสามารถสังเกตไดที้เกียวขอ้งกบัสินทรัพย์

หรือหนีสินทีจะวดัมูลค่ายตุิธรรมนนัให้มากทีสุด  
 

ลาํดบัชันของมูลค่ายุติธรรมทีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหนีสินในงบการเงินออกเป็นสามระดบัตาม

ประเภทของขอ้มูลทีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงันี 
 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซือขายของสินทรัพยห์รือหนีสินอย่างเดียวกนัในตลาดทีมีสภาพคล่อง 

 ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอนืทีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหนีสิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลทีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเกียวกบักระแสเงินในอนาคตทีกิจการประมาณขนึ  
 

ทุกวนัสินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัและบริษทัย่อยจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการระหว่างลาํดบัชันของมูลค่า

ยตุิธรรมสาํหรับสินทรัพยแ์ละหนีสินทีถืออยู ่ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงานทีมีการวดัมูลค่ายตุิธรรมแบบเกิดขึนประจาํ 
 

การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีสําคัญ 
 

ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการในเรืองทีมี

ความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวนีส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินทีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลที

แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลทีเกิดขึนจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนทีประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการ

ทีสําคญัมีดงันี 
 

ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญของลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน 
 

ในการประมาณค่าเผือหนีสงสัยจะสูญของลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน ฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการผล

ขาดทุนทีคาดว่าจะเกิดขึนจากลูกหนีแต่ละราย โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจที

เป็นอยูใ่นขณะนนั เป็นตน้ 
 

อาคารและอุปกรณ์และค่าเสือมราคา 
 

ในการคาํนวณค่าเสือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายุการใชป้ระโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมือเลิก

ใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายกุารใชป้ระโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่ หากมีการเปลียนแปลงเกิดขึน 
 

นอกจากนี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของอาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหาก 

คาดว่ามูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืนตาํกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพยน์ัน ในการนีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจทีเกียวขอ้งกับ 

การคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายในอนาคตซึงเกียวเนืองกบัสินทรัพยน์นั 
 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
 

บริษทัและบริษทัย่อยจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชวัคราวทีใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที

ไม่ไดใ้ชเ้มือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าบริษทัและบริษทัย่อยจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจะใช้ประโยชน์จากผล
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แตกต่างชัวคราวและขาดทุนนนั ในการนีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการว่าบริษทัและบริษทัย่อยควรรับรู้จาํนวนสินทรัพย์

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจาํนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจาํนวนกาํไรทางภาษทีีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 
 

การรับรู้และการตัดรายการสินทรัพย์และหนสิีน 
 

ในการพิจารณาการรับรู้หรือการตดัรายการสินทรัพยแ์ละหนีสิน ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่าบริษทัไดโ้อนหรือรับ 

โอนความเสียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยแ์ละหนีสินดงักล่าวแลว้หรือไม่ โดยใช้ดุลยพินิจบนพืนฐานของขอ้มูลทีดีทีสุดทีรับรู้ได ้

ในสภาวะปัจจุบนั 
 

สัญญาเช่า  
 

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดําเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจใน 

การประเมินเงือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพือพิจารณาว่าบริษทัและบริษทัย่อยไดโ้อนหรือรับโอนความเสียงและผลประโยชน ์

ในสินทรัพยที์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม ่
 

ผลประโยชน์พนักงาน 
 

หนีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน ประมาณขึนตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆ  ใน 

การประมาณการนนั เช่น อตัราคิดลด อตัราการขึนเงินเดือนในอนาคต อตัราการเปลียนแปลงในจาํนวนพนกังาน อตัราการลาออกและ

อตัราการมรณะ เป็นตน้ 
 

รายได้ 
 

รายไดที้รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพมิ และแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ 
 

การขายสินคา้และให้บริการ 
 

รายไดจ้ะรับรู้เมือบริษทัและบริษัทย่อยไดป้ฏิบัติตามข้อผูกพนัในการโอนสินคา้หรือบริการแก่ลูกคา้แลว้ โดยตอ้งปันส่วนรายได้ที

ไดรั้บจากสัญญาทีทาํกบัลูกคา้ให้กบัแต่ละภาระทีตอ้งปฏิบติั ซึงอา้งอิงกบัราคาขายแบบเอกเทศ 
 

รายไดจ้ากการขายสินคา้ รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเมือไดโ้อนอาํนาจการควบคุมในสินคา้ให้กบัผูซื้อแลว้ กล่าวคือผูซื้อสามารถสังการ

การใช้และไดรั้บประโยชน์ทีเหลืออยู่เกือบทงัหมดจากสินคา้ และบริษทัและบริษทัย่อยมีสิทธิทีจะไดรั้บชาํระเงินสําหรับสินคา้นัน 

ทงันี บริษทัและบริษทัย่อยจะไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ทีขายไปแลว้นนัหรือมีความไม่แน่นอนทีมี

นัยสําคญัในการได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินค้านันไม่อาจวดัมูลค่าของจาํนวนรายได้และต้นทุนทีเกิดขึนไดอ้ย่าง

น่าเชือถือ หรือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนทีจะตอ้งรับคืนสินคา้ 
 

ดอกเบยีรับ 
 

ดอกเบียรับบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จตามเกณฑค์งคา้ง 
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รายได้อืน 
 

รายไดอื้นจะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จตามเกณฑค์งคา้ง 
 

เงินปันผลรับ 
 

เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้มือบริษทัมีสิทธิในการรับเงินปันผล 
 

ค่าใช้จ่าย 
 

สัญญาเช่าดาํเนินงาน 
 

รายจ่ายภายใตสั้ญญาเช่าดาํเนินงานบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่าประโยชน์ทีไดรั้บตามสัญญาเช่าจะ

รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเป็นส่วนหนึงของค่าเช่าทงัสินตามสัญญา 
 

ต้นทุนทางการเงิน 
 

ดอกเบียจ่ายและค่าใชจ้า่ยในทาํนองเดียวกนับนัทึกในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในงวดทีค่าใชจ้่ายดงักล่าวเกิดขึน ยกเวน้ในกรณีทีมี

การบันทึกเป็นต้นทุนส่วนหนึงของสินทรัพย ์อนัเป็นผลมาจากการใช้เวลายาวนานในการจดัหาก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์

ดังกล่าวก่อนทีจะนํามาใช้เองหรือเพือขาย ดอกเบียซึงเป็นส่วนหนึงของค่างวดตามสัญญาเช่าการเงินบันทึกในงบกําไรขาดทุน

เบด็เสร็จ โดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบียทีแทจ้ริง 
 

ภาษีเงินได้ 
 

ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
 

ภาษีเงินได้ปัจจุบนั 
 

บริษทัและบริษทัย่อยบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนทีคาดว่าจะจ่ายให้แก่หน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ โดยคาํนวณจากกาํไร

ทางภาษตีามหลกัเกณฑที์กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 
 

ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี 
 

บริษทัและบริษทัย่อยบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชวัคราวระหว่างราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหนีสิน ณ 

วนัสินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหนีสินทีเกียวขอ้งนนั โดยใชอ้ตัราภาษีทีมีผลบงัคบัใชอ้ยู่ หรือ ทีคาดได้

ค่อนขา้งแน่วา่จะมีผลบงัคบัใชภ้ายในสินรอบระยะเวลาทีรายงาน และคาดวา่อตัราภาษีดงักล่าวจะนาํไปใชเ้มือสินทรัพยภ์าษีเงินได้

รอตดับญัชีทีเกียวขอ้งไดรั้บประโยชน์ หรือหนีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีไดมี้การจ่ายชาํระ 
 

บริษทัและบริษทัย่อยรับรู้หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชวัคราวทีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษี

เงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชวัคราวทีใชห้กัภาษี รวมทงัผลขาดทุนทางภาษทีียงัไม่ไดใ้ชใ้นจาํนวนเท่าทีมีความเป็นไป

ไดค้่อนขา้งแน่ทีบริษทัและบริษทัย่อยจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชวัคราวทีใช้หักภาษี

และผลขาดทุนทางภาษีทียงัไม่ไดใ้ชน้นั 
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บริษทัและบริษทัยอ่ยจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกสินรอบระยะเวลารายงานและจะทาํการ

ปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าบริษทัจะไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงิน

ไดร้อการตดับญัชีทงัหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน ์
 

บริษทัและบริษทัย่อยจะบันทึกหนีสินภาษีเงินไดร้อการตัดบัญชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีทีเกิดขึนเกียวข้องกับ

รายการทีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้น  
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี จะแสดงหักกลบกนัก็ต่อเมือบริษทัและบริษทัยอ่ยมีสิทธิ

ตามกฎหมายทีจะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหนีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั และทงัสินทรัพยภ์าษีเงิน

ไดร้อการตดับัญชีและหนีสินภาษีเงินได้รอการตดับัญชีเกียวข้องกบัภาษีเงินได้ทีประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงาน

เดียวกนั โดยการเรียกเก็บเป็นหน่วยภาษีเดียวกนั หรือหน่วยภาษีต่างกนัซึงตงัใจจะจ่ายหนีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวด

ปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ  
 

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 
 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นคาํนวณโดยการหารกาํไร (ขาดทุน) สําหรับปีส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญด่ว้ยจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลีย

ถ่วงนาํหนกัทีออกอยู่ในระหว่างปี  
 

5. รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการทีเกยีวข้องกัน 
 

สินทรัพย ์หนีสิน รายได ้ตน้ทุน และค่าใชจ้่าย ส่วนหนึงของบริษทัเกิดจากรายการบญัชีกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั บุคคล

หรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั หมายถึง บุคคลหรือกิจการทีอยูภ่ายใตก้ารควบคมุของบริษทั หรือสามารถควบคุมบริษทัทงัทางตรงและ

ทางออ้ม หรือมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสําคญัในการตดัสินใจดา้นการเงินหรือการดาํเนินงานของบริษทั  
 

ลกัษณะของความสัมพนัธ์กบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัเป็นดงันี 
 

ชือบริษทั  ประเภทธุรกิจ  ลกัษณะความสัมพนัธ ์

บริษทั เอส ที ซี สตีล จาํกดั  ผลิตและรับจา้งผลิตเหลก็แปรรูป  บริษทัยอ่ย 

บริษทั แกรนด ์เอเซีย สตีล โพรเซสซิง 

เซ็นเตอร์ จาํกดั  

ผลิตและจาํหน่ายเหลก็แปรรูป 

 

บริษทัยอ่ย 

บริษทั สางสินคา้ผา่นแดนเวียงจนัทน ์จาํกดั 

 

ให้บริการระบบคลงัสินคา้ปลอดภาษทีีด่านชายแดนสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว  

บริษทัร่วม(ตดัจาํหน่ายออกจากบญัชี

แลว้ในไตรมาส  ปี 2562) 

บริษทั ไพร์ม สตีล มิลล ์จาํกดั  ผลิตและจาํหน่ายเหลก็รีดร้อนหนา้แคบ  บริษทัร่วม 

บริษทั ทวีโชค พาณิช จาํกดั 

 

นาํเขา้ ส่งออก เหลก็เส้น เหลก็แผน่ เหลก็มว้น 

เหลก็รูปพรรณ และเหลก็ทุกชนิด  

ถือหุ้นโดยญาติสนิทของกรรมการ 

บริษทั จี สตีล จาํกดั (มหาชน)  ผลิตและจาํหน่ายเหลก็แผน่รีดร้อนชนิดมว้น  กรรมการร่วมกนั 

บริษทั เพมิสิน สตีลเวิคส์ จาํกดั (มหาชน) 

 

แปรรูปและจาํหน่าย เหลก็รีดร้อนและรีดเยน็ เหลก็กลา้ 

แรงดึงสูงชุบสังกะสี เหลก็เคลือบเคมีดว้ยไฟฟ้า เหลก็โคร่งคร่าว 

เพดานและผนงั แผน่หลงัคา และผนงัเหลก็เคลือบสี  

ถือหุ้นโดยญาติสนิทของกรรมการ 

บริษทั พีเอส สตีล โปรเซสซิง เซ็นเตอร์ จาํกดั  จาํหน่ายเหลก็แผน่รีดเยน็  ถือหุ้นโดยญาติสนิทของกรรมการ 
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ชือบริษทั  ประเภทธุรกิจ  ลกัษณะความสัมพนัธ ์

บริษทั เพมิชยั พาณิชย ์จาํกดั  จาํหน่ายเหลก็  ถือหุ้นโดยญาติสนิทของกรรมการ 

บริษทั สตีลเซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั  ผลิตและจาํหน่ายเหลก็แผ่นชนัสอง  และเหลก็แผน่วิลาส  ถือหุ้นโดยญาติสนิทของกรรมการ 

บริษทั จี เจ สตีล จาํกดั (มหาชน)  ผลิตและจาํหน่ายเหลก็แผน่รีดร้อนชนิดมว้น  ถือหุ้นโดยกิจการทีเกียวขอ้งกนั 

บริษทั วิน วิน โฮลดิง จาํกดั  นาํเขา้และจาํหน่ายเหลก็  ถือหุ้นโดยญาติสนิทของกรรมการ 

บริษทั อิน – เทค สตีล จาํกดั 

(เดิมชือบริษทั พรีซิชนั เพอร์เฟ็คท์ ไพพ ์จาํกดั)  

ผลิตท่อเหลก็ 

 

กรรมการร่วมกนักบับริษทัยอ่ยของ

บริษทั 

นางเพญ็จนัทร์ ยงวงศไ์พบูลย ์  -  ผูถ้ือหุ้นและกรรมการบริษทั 

(ลาออกจากกรรมการบริษทัเมือวนัที 

25 พฤศจิกายน 2562) 

นางสาวชนัญญา ยงวงศไ์พบูลย ์  -  ผูถ้ือหุ้นและกรรมการบริษทั 

นางสาวพีรดา ยงวงศไ์พบูลย ์  -  ผูถื้อหุ้นและญาติสนิทของกรรมการ 

นายสมศกัดิ วงศศ์ิริทรัพย ์  -  ผูถ้ือหุ้นและกรรมการบริษทัยอ่ย 

นายวินท ์สุธีรชยั  -  ผูถ้ือหุ้นและกรรมการบริษทัยอ่ย 

บุคคลทีเกียวขอ้งอนื  -  พนกังานบริษทั 
 

นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับแต่ละรายการอธิบายไดด้งัต่อไปนี 
 

รายการ นโยบายการคิดราคา 

รายไดจ้ากการขาย ราคาทุนบวกส่วนเพมิและราคาใกลเ้คียงกบัราคาทีคิดแก่บคุคลภายนอก 

รายไดอ้นื ราคาตามสัญญา และราคาทีตกลงร่วมกนั 

ซือสินคา้ วตัถุดิบ และบริการ ราคาทุน ราคาทุนบวกส่วนเพมิ ราคาตามสัญญาและราคาใกลเ้คยีงกบัราคาทีซือ 

 จากบุคคลภายนอก 

ค่าใชจ่้ายอนื ราคาทุน 

ค่าเช่า ราคาตามสัญญา 

ดอกเบียจา่ย อตัราร้อยละ 7 ต่อปี และไม่คิดดอกเบีย 
 

รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายทีมีสาระสาํคญัทีเกิดขึนระหว่างบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562  

และ 256  มีดงันี 
 

  พนับาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2562  2561  2562  2561 

รายได้จากการขาย         

บริษทั แกรนด ์เอเซีย สตีล โพรเซสซิง  

เซ็นเตอร์ จาํกดั 

 

- 

 

-  455,085 
 

546,561 

บริษทั ไพร์ม สตีล มิลล ์จาํกดั  696,008  1,856,889  696,008  1,856,889 
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  พนับาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2562  2561  2562  2561 

บริษทั วิน วิน โฮลดิง จาํกดั  10,070  20,907  -  - 

บริษทั อิน – เทค สตีล จาํกดั  484  2,670  -  - 

รวม  706,562  1,880,466  1,151,093  2,403,450 

รายได้อืน         

บริษทั เอส ที ซี สตีล จาํกดั  -  -  120  120 

บริษทั แกรนด ์เอเซีย สตีล โพรเซสซิง  

เซ็นเตอร์ จาํกดั 

 

-  -  12,855 
 

12,101 

รวม  -  -  12,975  12,221 

ซือสินค้า วัตถุดบิ และบริการ         

บริษทั เอส ที ซี สตีล จาํกดั  -  -  8,549  9,759 

บริษทั แกรนด ์เอเซีย สตีล โพรเซสซิง  

เซ็นเตอร์ จาํกดั 

 

-  -  4,242  2,040 

บริษทั ไพร์ม สตีล มิลล ์จาํกดั  2,470,532  2,474,576  2,470,532  2,474,576 

บริษทั ทวีโชค พาณิช จาํกดั  258  7  258  7 

บริษทั จี เจ สตีล จาํกดั (มหาชน)  -  298,013  -  298,013 

บริษทั จี สตีล จาํกดั (มหาชน)   7,103  -  7,103  - 

บริษทั เพมิสิน สตีลเวิคส์ จาํกดั (มหาชน)  15,960  55,170  -  14,744 

บริษทั พีเอส สตีล โปรเซสซิง เซ็นเตอร์ จาํกดั  219  -  -  - 

รวม  2,494,072  2,827,766  2,490,684  2,799,139 

ค่าใช้จ่ายอืน         

บริษทั แกรนด ์เอเซีย สตีล โพรเซสซิง  

เซ็นเตอร์ จาํกดั 

 

-  -  31 
 

- 

ค่าเช่า         

บริษทั เอส ที ซี สตีล จาํกดั  -  -  600  600 

ดอกเบยีจ่าย         

นางเพญ็จนัทร์ ยงวงศไ์พบูลย ์  1,006  1,308  -  - 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารทีสําคญั สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดงันี 
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารทสํีาคญั        

ผลประโยชน์ระยะสนั 19,066  19,724  12,734  13,773 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 726  708  353  233 

รวม 19,792  20,432  13,087  14,006 
 

ยอดคงเหลือทีมีสาระสาํคญักบับคุคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดงันี 
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

ลูกหนกีารค้าและลกูหนอีืน        

ลูกหนกีารค้า        

บริษทั ไพร์ม สตีล มิลล ์จาํกดั 217,740  822,785  217,740  822,785 

บริษทั แกรนด ์เอเซีย สตีล โพรเซสซิง  

เซ็นเตอร์ จาํกดั - 

 

- 

 

331,681 

 

288,682 

บริษทั วิน วิน โฮลดิง จาํกดั 497  22,706  -  - 

บริษทั อิน – เทค สตีล จาํกดั 5  1,252  -  - 

รวม 218,242  846,743  549,421  1,111,467 

หกั ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ (61)  -  (61)  - 

สุทธิ 218,181  846,743  549,360  1,111,467 

เงินให้กู้ยืมระยะสันและดอกเบยีค้างรับ        

เงินให้กู้ยืมระยะสัน        

บุคคลทีเกียวขอ้งอนื (ไมค่ิดดอกเบีย) 1,963  1,658  1,863  1,658 

ดอกเบยีค้างรับ        

บริษทั เอส ที ซี สตีล จาํกดั            

(ดอกเบียร้อยละ 4.92 ต่อปี) -  -  22,000  23,000 

รวม 1,963  1,658  23,863  24,658 

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า        

บริษทั ไพร์ม สตีล มิลล ์จาํกดั 8,314  113,932  8,314  113,932 

 

 

       



บริษัท เอเซีย เมทัล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562 

 

32 

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน        

เจ้าหนีการค้า        

บริษทั เพมิสิน สตีลเวิคส์ จาํกดั (มหาชน) -  12,105  -  - 

บริษทั แกรนด ์เอเซีย สตีล โพรเซสซิง  

เซ็นเตอร์ จาํกดั - 

 

- 

 

- 

 

1,188 

บริษทั ไพร์ม สตีล มิลล ์จาํกดั 1,150  46,490  1,150  46,490 

บริษทั ทวีโชค พาณิช จาํกดั 179  -  179  - 

บริษทั วิน วิน โฮลดิง จาํกดั -  4,044  -  - 

บริษทั เอส ที ซี สตีล จาํกดั     -  -  144  623 

เจ้าหนีอืน        

บริษทั เอส ที ซี สตีล จาํกดั -  -  915  491 

บริษทั อิน – เทค สตีล จาํกดั 650  -  -  - 

นางสาวชนญัญา ยงวงศไ์พบูลย ์ 10  1  10  1 

นางสาวพีรดา ยงวงศไ์พบูลย ์ 335  -  335  - 

นางเพญ็จนัทร์ ยงวงศไ์พบูลย ์ -  279  -  279 

รวม 2,324  62,919  2,733  49,072 

เงินกู้ยืมระยะสัน        

นางเพญ็จนัทร์ ยงวงศไ์พบูลย ์(ดอกเบียร้อยละ 7 

ต่อปีในปี 2562 และ 2561) -  25,000  -  - 
 

เงินให้กูยื้มระยะสนัและดอกเบียคา้งรับแก่บคุคลและกิจการทีเกียวขอ้งกนั มีรายการเคลือนไหวทีเป็นสาระสาํคญัในระหวา่งปี ดงันี 
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม 

 2561  เพิมขึน  ลดลง  2562 

เงินให้กู้ยืมระยะสัน        

บุคคลทีเกียวขอ้งอนื 1,658  808  (503)  1,963 
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 พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  เพิมขึน  ลดลง  2562 

เงินให้กู้ยืมระยะสัน        

บุคคลทีเกียวขอ้งอนื 1,658  708  (503)  1,863 

ดอกเบยีค้างรับ        

บริษทั เอส ที ซี สตีล จาํกดั                   23,000  -  (1,000)  22,000 

รวม 24,658  708  (1,503)  23,863 
 

 พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  เพิมขึน  ลดลง  2561 

เงินให้กู้ยืมระยะสัน        

บุคคลทีเกียวขอ้งอนื 2,166  476  (984)  1,658 

ดอกเบยีค้างรับ        

บริษทั เอส ที ซี สตีล จาํกดั                   23,000  -  -  23,000 

รวม 25,166  476  (984)  24,658 
 

เงินกูย้ืมระยะสันจากบคุคลทีเกียวขอ้งกนั มีรายการเคลือนไหวทีเป็นสาระสาํคญัในระหวา่งปี ดงันี 
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม 

 2561  เพิมขึน  ลดลง  2562 

เงินกู้ยืมระยะสัน        

     นางเพญ็จนัทร์ ยงวงศไ์พบูลย ์

     (ดอกเบียร้อยละ 7 ต่อปี) 25,000 

 

10,000 

 

(35,000) 

 

- 
 

 

 

 

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม 

 2560  เพิมขึน  ลดลง  2561 

เงินให้กู้ยืมระยะสัน        

บุคคลทีเกียวขอ้งอนื 2,166  476  (984)  1,658 
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 พนับาท 

 งบการเงินรวม 

 2560  เพิมขึน  ลดลง  2561 

เงินกู้ยืมระยะสัน        

     นางเพญ็จนัทร์ ยงวงศไ์พบูลย ์

     (ดอกเบียร้อยละ 7 ต่อปี) 14,000 

 

127,000 

 

(116,000) 

 

25,000 
 

6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

เงินสด 320  268  240  215 

เงินฝากสถาบนัการเงนิ-ประเภทกระแสรายวนั 61,590  67,213  61,540  67,149 

เงินฝากสถาบนัการเงนิ-ประเภทออมทรัพย ์ 43,381  23,503  33,247  11,100 

รวม 105,291  90,984  95,027  78,464 
 

 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษทัและบริษทัย่อยมีเงินฝากออมทรัพย ์ซึงมีอตัราดอกเบียระหว่างร้อยละ 0.15 ถึง 0.38 

ต่อปี และร้อยละ 0.15 ถึง 0.40 ต่อปี ตามลาํดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการ: ร้อยละ 0.15 ถึง 0.38 ต่อปีและร้อยละ 0.15 ถึง 0.40 ต่อปี 

ตามลาํดบั)   
 

7. เงินลงทุนชัวคราว 
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2562  2561 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พือคา้ 60,678  140,313 
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เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พอืคา้ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดงันี 
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2562  2561 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พอืคา้ ประกอบดว้ย    

หน่วยลงทนุในกองทุนเปิดตราสารหนี    

ณ วนัตน้ปี 140,313  90,032 

การซือเพมิขึน 3,349,300  1,684,600 

การจาํหน่ายออกไป (3,430,661)  (1,634,924) 

บวก กาํไรทียงัไม่เกิดขึนจากการเปลียนแปลงมูลค่ายติุธรรม 32  20 

        กาํไรจากการขายเงินลงทนุชวัคราว 1,694  585 

ณ วนัสินปี 60,678  140,313 
 

มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายติุธรรม 
 

มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พอืคา้รวมทงัมูลค่าตามบญัชีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 

และ 2561 มีดงันี 
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2562  2561 

 มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม  มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พือคา้        

      หน่วยลงทุนตราสารหนี 60,678  60,678  140,313  140,313 
 

การวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พือคา้ถูกจดัลาํดบัชนั การวดัมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับที 2 ไดแ้ก่ ขอ้มูลอืน

นอกเหนือจากราคาเสนอซือขายซึงรวมอยู่ในระดับที 1 ทีสามารถสังเกตไดโ้ดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด) หรือโดยอ้อม 

(ไดแ้ก่ ขอ้มูลทีคาํนวณมาจากราคาตลาด) สาํหรับสินทรัพยห์รือหนีสินนนั 
 

8. ลูกหนกีารค้าและลูกหนีอืน 
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

ลูกหนกีารค้าและลกูหนอีืน-กิจการทีเกยีวข้องกนั        

ลูกหนีการคา้ 218,242  846,743  549,421  1,111,467 

หกั ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ (61)  -  (61)  - 

สุทธิ 218,181 846,743 549,360 1,111,467 
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 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

ลูกหนกีารค้าและลูกหนีอืน - กิจการอืน        

ลูกหนีการคา้   407,202  459,991  280,753  336,494 

เช็ครับลงวนัทีล่วงหนา้ 33,244  49,987  13,124  35,048 

รวม 440,446  509,978  293,877  371,542 

หกั ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ (103,089)  (105,590)  (102,174)  (104,833) 

สุทธิ 337,357  404,388  191,703  266,709 

ลูกหนีอนื        

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 3,408  5,442  3,198  5,258 

เงินทดรองจ่าย 13,132  5,617  10,313  2,109 

อนืๆ 1,464  9,625  1,295  1,963 

รวม 18,004  20,684  14,806  9,330 

รวม  355,361  425,072  206,509  276,039 
 

ยอดคงเหลือลูกหนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 แยกตามอายหุนีทีคา้งชาํระไดด้งันี 
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 217,679  8,939  379,935  216,501 

เกินกาํหนดชาํระ        

ไม่เกิน 3 เดือน 5  711,128  132,839  765,604 

เกินกว่า 3 - 6 เดือน 497  119,176  36,586  129,362 

เกินกว่า 6 - 12 เดือน -  7,500  -  - 

เกินกว่า 12 เดือน ขนึไป 61  -  61  - 

รวม 218,242  846,743  549,421  1,111,467 

หกั ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ (61)  -  (61)  - 

สุทธิ 218,181  846,743  549,360  1,111,467 
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ยอดคงเหลือลูกหนีการคา้ - กิจการอนื ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 แยกตามอายหุนีทีคา้งชาํระไดด้งันี 
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 248,167  264,171  140,457  172,111 

เกินกาํหนดชาํระ        

ไม่เกิน 3 เดือน 81,475  134,672  50,469  90,122 

เกินกว่า 3 - 6 เดือน 7,516  -  608  - 

เกินกว่า 6 - 12 เดือน 400  10,910  369  9,841 

เกินกว่า 12 เดือน ขนึไป 102,888  100,225  101,974  99,468 

รวม 440,446  509,978  293,877  371,542 

หกั ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ (103,089)  (105,590)  (102,174)  (104,833) 

สุทธิ 337,357  404,388  191,703  266,709 
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

หนีสงสัยจะสูญ (กลบัรายการ) สาํหรับปี  

สินสุดวนัที  ธันวาคม (2,440) 

 

(923) 

 

(2,598) 

 

(963) 
 

9. ลูกหน ี(เจ้าหนี) ธนาคารตามสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า  
 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 บริษทัมีการทาํสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพือป้องกนัความเสียงทีเกิดจากอตัราแลกเปลียน

เงินตราต่างประเทศสําหรับหนีสินทีเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐและสกุลเงินยูโร โดยมียอดเงินต่างประเทศทีทาํสัญญาจาํนวน 0.9 

ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ 6.0 ล้านเหรียญยูโร (วนัที 31 ธันวาคม 2561 จาํนวน 0.8 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ และ 5.3 ล้านเหรียญ 

ยโูร) รายละเอียดของยอดคงเหลือของรายการดงักล่าวมีดงันี 

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2562  2561 

ลูกหนีธนาคารตามสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 234,387  225,862 

เจา้หนีธนาคารตามสัญญาซือขายเงินตราตา่งประเทศล่วงหนา้ (232,911)  (227,636) 

สุทธิ 1,476  (1,774) 
 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562  บริษทัมีหนีสินทางการเงินทีเป็นเงินตราต่างประเทศส่วนทียงัไม่ไดป้้องกันความเสียงจาํนวน 0.9  

ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ และ 2.1 ล้านเหรียญยูโร (วนัที 31 ธันวาคม 2561 จาํนวน 0.8 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐและ 0.1 

ลา้นเหรียญยโูร) 
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10. สินค้าคงเหลือ 
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

สินคา้สาํเร็จรูป 467,642  478,749  439,696  459,615 

วตัถุดิบ 538,749  659,956  381,083  493,728 

วสัดุสินเปลือง 8,585  2,753  7,943  1,778 

สินคา้ระหว่างทาง 8,188  -  8,188  - 

รวม 1,023,164  1,141,458  836,910  955,121 

หกั ค่าเผือการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ (45,831)  (76,127)  (44,201)  (76,127) 

สุทธิ 977,333  1,065,331  792,709  878,994 
 

ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือทีบนัทึกเป็นค่าใชจ้่ายและไดร้วมในบญัชีตน้ทุนขาย     

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม        

- ตน้ทุนขาย 5,204,435  6,159,543  5,058,226  6,083,218 
- ขาดทนุจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ 

(กลบัรายการ) (30,296) 

 

            35,196 

 

(31,926) 

 

           35,215 

รวม 5,174,139  6,194,739  5,026,300  6,118,433 
 

รายการเปลียนแปลงของบญัชีค่าเผอืการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562  และ 2561  สรุปไดด้งันี 
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม  76,127  40,931  76,127  40,912 

บวก ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ 

(กลบัรายการ) (30,296) 

 

           35,196 

 

(31,926) 

 

           35,215 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธันวาคม 45,831  76,127  44,201  76,127 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท เอเซีย เมทัล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562 

 

39 

 

11. เงินฝากสถาบันการเงินทีมีภาระคาํประกัน 
 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษทัและบริษทัย่อยมีเงินฝากประจาํกบัสถาบนัการเงินในประเทศหลายแห่งจาํนวนเงิน 151.5 

ลา้นบาท และ 157.0  ล้านบาท ตามลาํดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการ : จาํนวน 150.4 ลา้นบาท และ 156.0 ลา้นบาท ตามลาํดับ)    

เงินฝากประจาํดงักล่าวไดน้าํไปเป็นหลกัทรัพยเ์พือคาํประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะสันจากสถาบนัการเงิน (หมาย

เหตุประกอบงบการเงินขอ้ 17) และคาํประกนัการจ่ายชาํระค่าใชไ้ฟฟ้าของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
 

12. เงินลงทุนเผือขาย 
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561 

 ราคาทุน  มูลค่ายติุธรรม  ราคาทุน  มูลค่ายติุธรรม 

เงินลงทุนเผือขาย        

เงินลงทุนในตราสารทุนซึงเป็นหลกัทรัพย ์        

ในความตอ้งการของตลาด 5,524  3,824  8,073  5,524 

กาํไรทียงัไม่เกิดขนึจริงรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้ (1,700)  -  (2,549)  - 

สุทธิ 3,824  3,824               5,524  5,524 
 

มูลค่ายติุธรรม 
 

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน รวมทงัมูลค่าตามบญัชีถูกแสดงในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที 31 ธันวาคม 
2562 และ 2561 มีดงันี 
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2562  2561 

 มูลค่า  มูลค่ายติุธรรม  มูลค่า  มูลค่ายติุธรรม 

 ตามบญัชี  ระดบั 1  ตามบญัชี  ระดบั 1 

เงินลงทุนเผือขาย        

ตราสารทุนทีเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด 3,824  3,824  5,524  5,524 
 

ตารางขา้งต้นวิเคราะห์การวดัมูลค่ายุติธรรมทีเกิดขึนประจาํสําหรับสินทรัพยท์างการเงิน การวดัมูลค่ายุติธรรมเหล่านีถูกจัด

ประเภทอยูใ่นระดบัทีต่างกนัของลาํดบัชนัมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลทีใชใ้นการประเมินมูลค่า นิยามของระดบัต่างๆ ทีเกียวขอ้งกบั

เงินลงทุนของบริษทั มีดงันี 
 

ระดบั 1 : เป็นราคาเสนอซือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดทีมีสภาพคล่อง (ตลาดหลกัทรัพย)์ สําหรับสินทรัพยห์รือหนีสิน

อยา่งเดียวกนั และบริษทัสามารถเขา้ถึงตลาดนนั ณ วนัทีวดัมูลค่า 
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13. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดงันี 
 

    พนับาท 

        งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม 

  

จดัตงัขนึ 

สัดส่วนการถือหุ้นทงั

ทางตรงและทางออ้ม

ของบริษทั (ร้อยละ) 

มูลค่าตามบญัชีตามวิธี

ส่วนไดเ้สีย ราคาทุน 

ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)

จากเงินลงทุนใน 

บริษทัร่วมในปี 

ชือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ในประเทศ 2562 2561 2562 2561 2562 2562 2562 2561 

บริษทั ไพร์ม สตีล มิลล ์จาํกดั   ผลิตและจาํหน่ายเหลก็รีดรอ้นหนา้แคบ ไทย 35.00 30.00 363,067 219,783 318,000 270,000 94,890 (5,980) 

บริษทั สางสินคา้ผา่นแดนเวยีงจนัทน์ 

จาํกดั  

ธุรกิจให้บริการระบบคลงัสินคา้ปลอดภาษีทีด่าน

ชายแดนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ลาว - 40.00 - 287 - 6,686 - - 

รวม     363,067 220,070 318,000 276,686 94,890 (5,980) 

หกั ค่าเผอืการดอ้ยค่าเงินลงทุน     - (287) - (6,686) - - 

สุทธิ     363,067 219,783 318,000 270,000 94,890 (5,980) 
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บริษทั สางสินค้าผ่านแดนเวียงจนัทน์ จาํกดั ซึงเป็นบริษทัร่วมของบริษทั เป็นบริษทัจดทะเบียนในสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว ยงัไม่มีการเริมดาํเนินธุรกิจ บริษทัจึงพิจารณาตงัค่าเผอืการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัดงักล่าวแลว้ทงัจาํนวนตงัแต่ปี 2555  

และบริษทัไดใ้ห้ทนายความดาํเนินการทวงถามเงินลงทุนดงักล่าวมาอย่างต่อเนือง ดงันันทีประชุมคณะกรรมการบริษทัครังที 

2/2562 เมือวนัที 10 พฤษภาคม 2562  มีมติอนุมติัให้บริษทัตดัจาํหน่ายบญัชีเงนิลงทนุในบริษทัร่วมดงักล่าว เนืองจากการลงทุนใน

บริษทัร่วมดงักล่าวไม่สามารถประกอบการไดแ้ละไม่สามารถติดตามขอคืนเงินในส่วนของเงินลงทุนได ้
 

ทีประชุมคณะกรรมการบริษทัเมือวนัที  มิถุนายน  มีมติอนุมติัให้บริษทัทาํสัญญาซือขายเงินลงทุนกบับุคคลทีเกียวขอ้งกนั

กบับริษทัท่านหนึง (ผูข้าย) โดยบริษทัตกลงซือเงินลงทุนในบริษทั ไพร์ม สตีล มิลล ์จาํกดั ซึงเป็นบริษทัร่วมของบริษทัเพิมอีก

เป็นจาํนวน ,  หุ้น คิดเป็นร้อยละ  ของหุ้นสามญัทงัหมดของบริษทัร่วมดงักล่าว ในราคา .  ลา้นบาทจากผูข้ายซึงเป็น   

ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษัทร่วมดังกล่าว ซึง ณ วนัทําสัญญา บริษัทได้มีการจ่ายชําระเงินประกันการซือเงินลงทุนดังกล่าวเป็น     

จาํนวนเงิน .  ลา้นบาท ต่อมาในเดือนสิงหาคม  บริษทัไดจ้่ายชาํระเงินส่วนทีเหลืออีก  ลา้นบาทให้กบัผูข้ายและมีการ

รับโอนหุ้นจากผูข้ายแลว้ ดงันนั ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 บริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัร่วมดงักล่าวคิดเป็นร้อยละ 35 
 

บริษทัไดด้าํเนินการให้มีการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยที์ระบุไดท้ีไดม้าและหนีสินทีรับมา ณ วนัซือกิจการ โดยการวดัมูลค่า

นีไดเ้สร็จสมบูรณ์แลว้ในไตรมาสที  ของปี 25  ซึงอยู่ภายในระยะเวลาในการวดัมูลค่า 12 เดือนนับจากวนัทีซือกิจการตามที

กาํหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 3 (ปรับปรุง 25 ) ทงันี ภายในระยะเวลาวดัมูลค่าดงักล่าว บริษทัไดรั้บ

ขอ้มูลเกียวกบัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหนีสินส่วนหนึงเพมิเติมและไดท้าํการปรับยอ้นหลงัมูลค่ายติุธรรม ณ วนัซือกิจการ 

โดยมีรายละเอียดการซือกิจการดงัต่อไปนี 
 

 ลา้นบาท 

สิงทีตอบแทนทีใชใ้นการซือ 48 

หกั: มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิทีไดรั้บ 46 

ค่าความนิยม 2 
 

รายละเอียดของสิงตอบแทนทีใชใ้นการซือเงินลงทุนมีดงันี 
 

 ลา้นบาท 

เงินสดทีโอนจ่าย 48 
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รายการเคลือนไหวเงินลงทนุในบริษทัร่วมสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดงันี 
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

ณ วนัที 1 มกราคม 219,783  225,763  270,000  270,000 

ลงทุนเพมิ 48,000  -  48,000  - 

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทุน 

– วิธีส่วนไดเ้สีย 94,890 
 

(5,980) 

  

- 
 

 

- 

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนืในบริษทัร่วม 394  -  -  - 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 363,067  219,783  318,000  270,000 
 

รายการกระทบยอดขอ้มูลทางการเงินขา้งตน้กบัมูลค่าตามบญัชีทบีนัทึกบญัชีโดยวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวม มีดงันี 
 

 พนับาท 

 2562  2561 

สินทรัพยสุ์ทธิ 1,005,226 687,031 

ส่วนไดเ้สียของบริษทั 35%  30% 

ส่วนแบ่งในสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทั 351,829 206,109 

รายการปรับปรุงเพือการบนัทึกบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย   

 (กาํไร) ขาดทุนระหว่างกนัในสินคา้คงเหลือ (1,699) 3,626 

ส่วนเกินทียงัไม่ไดต้ดัจาํหน่าย 628 - 

ค่าความนิยม 12,309 10,048 

ราคาตามบญัชีตามวธีิส่วนไดเ้สีย 363,067 219,783 
 

ขอ้มูลทางการเงินของบริษทัร่วม  
 

ขอ้มูลทางการเงินตามทีแสดงอยูใ่นงบการเงินของบริษทัร่วมสรุปไดด้งันี 
 

     (หน่วย: ลา้นบาท) 

บริษทั 

ทุนเรียกชาํระ 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 

สินทรัพยร์วม 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 

หนีสินรวม 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 

รายไดร้วมสาํหรับปี 

สินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี 

สินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 

บริษทั ไพร์ม สตีล มิลล ์

จาํกดั      “ตรวจสอบแลว้” 

2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

 

1,000 

 

1,000 

 

2,883 

 

4,123 

 

1,878 

 

3,436 

 

6,948 

 

6,479 

 

317 

 

(48) 
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14. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สัดส่วนการถือหุ้นทงัทางตรง พนับาท 

 และทางออ้มของบริษทั(ร้อยละ) ทุนชาํระแลว้ วิธีราคาทุน 

ชือบริษทั 2562 2561  2562  2561 2562 2561 

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

บริษทั แกรนด ์เอเซีย สตีล โพรเซสซิง เซ็นเตอร์ จาํกดั 

จาํกดั 

50.00 50.00 10,000 10,000 9,481 9,481 

รวม     29,481 29,481 

หัก ค่าเผือการดอ้ยค่าเงินลงทุน     (4,500) (4,500) 

สุทธิ     24,981 24,981 
 

ส่วนได้เสียทไีม่มีอํานาจควบคุม   
 

ขอ้มูลทางการเงนิโดยสรุปของบริษทัยอ่ยทีมีส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมทีมีสาระสาํคญั 
 

รายละเอียดดา้นล่างแสดงขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทัย่อยแต่ละรายทีมีส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมทีมีสาระสําคญั

ต่อกลุ่มกิจการ จาํนวนทีเปิดเผยสาํหรับบริษทัยอ่ยแต่ละรายแสดงดว้ยจาํนวนก่อนการตดัรายการระหว่างกนั 
 

งบแสดงฐานะการเงินโดยสรุป 
 

 บริษทั แกรนด ์เอเซีย สตีล โพรเซสซิง เซ็นเตอร์ จาํกดั 

 พนับาท 

 2562  2561 

ร้อยละของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 50%  50% 

สินทรัพย ์ 356,379        380,229 

หนีสิน (358,140)  (360,082) 

สินทรัพยสุ์ทธิ (1,761)          20,147 

ส่วนไดเ้สียไดที้ไม่มีอาํนาจควบคมุ (881)           10,074 
 

งบกําไรขาดทุนโดยสรุป 
 

 บริษทั แกรนด ์เอเซีย สตีล โพรเซสซิง เซ็นเตอร์ จาํกดั 

 พนับาท 

 2562  2561 

รายได ้ 633,313                          661,836 

ขาดทนุสาํหรับปี (22,844)    ( 287) 

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอนื 935  - 

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม (21,909)  (287) 
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 บริษทั แกรนด ์เอเซีย สตีล โพรเซสซิง เซ็นเตอร์ จาํกดั 

 พนับาท 

 2562  2561 

ขาดทนุส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (11,422)  (144) 

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอนืทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจ

ควบคุม 468 

  

- 
 

งบกระแสเงินสดโดยสรุป 
 

 บริษทั แกรนด ์เอเซีย สตีล โพรเซสซิง เซ็นเตอร์ จาํกดั 

 พนับาท 

 2562  2561 

เงินสดสุทธิไดม้า (ใชไ้ป) ในกิจกรรมดาํเนินงาน 28,096  (16,173) 

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทนุ (3,035)  (269) 

เงินสดสุทธิไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมจดัหาเงิน (26,558)                    14,915 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (1,497)            (1,527) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 7,472                             8,999 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสินปี 5,975                            7,472 
 

15. อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน 
 

 พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561 

ราคาทุน 50,744  50,744 

หกั ค่าเสือมราคาสะสม (18,226)  (15,689) 

สุทธิ 32,518  35,055 
 

การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุนสาํหรับปี 2562 และ 2561 ดงันี 
 

 พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561 

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 35,055  37,592 

ค่าเสือมราคา (2,537)  (2,537) 

มูลค่าตามบญัชีสินปี 32,518  35,055 

มูลค่ายติุธรรม * 60,250  61,563 
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*มูลค่ายุติธรรมประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระตามรายงานลงวนัที 2 ธันวาคม 2562 และวนัที 27 พฤศจิกายน 25  ตามลาํดบั  

โดยใช้วิธีคิดต้นทุน (Cost Approach) การวดัมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนถูกจัดลาํดับชัน การวดัมูลค่า

ยตุิธรรมในระดบัที 3  
 

อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนดงักล่าวไดถู้กจดจาํนองไวเ้ป็นหลกัทรัพยค์าํประกนัวงเงินกูยื้มระยะสันและระยะยาวจากสถาบนั

การเงิน (หมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 17)  
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16. ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 

   พนับาท 

 งบการเงินรวม 

 ราคาประเมิน ราคาทุน  

 

ทีดิน 

อาคารและส่วน 

ปรับปรุงสิงปลูกสร้าง 

อาคารและส่วนปรับปรุง    

สิงปลูกสร้างบนทีดินเช่า 

เครืองจกัรและ

อุปกรณโ์รงงาน ยานพาหนะ 

เครืองตกแตง่และ 

เครืองใชส้าํนกังาน 

งานระหว่างก่อสร้างและ

เครืองจกัรระหว่างติดตงั รวม 

ราคาทุน         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2561 272,910 504,418 - 857,903 37,831 47,511 118,794 1,839,367 

จดัประเภทรายการ - 4,955 - (196) - (4,759) - - 

ซือเพมิ - 1,083 - 27,881 1,956 1,332 85,775 118,027 

โอนเขา้ (โอนออก) - - 60,939 17,958 - - (48,491)             30,406 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - (1,083) - (21,747) (931) - - (23,761) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 272,910 509,373 60,939 881,799 38,856 44,084 156,078 1,964,039 

ซือเพมิ - 37 - 15,388 7,514 626 73,818 97,383 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาใหม่ 167,588 - - - - - - 167,588 

โอนเขา้ (โอนออก) - - - 66,730 - - (66,730) - 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - - (3,465) - (1,899) (42,984) (48,348) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 440,498 509,410 60,939 960,452 46,370 42,811 120,182 2,180,662 
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   พนับาท 

 งบการเงินรวม 

 ราคาประเมิน ราคาทุน  

 

ทีดิน 

อาคารและส่วน 

ปรับปรุงสิงปลูกสร้าง 

อาคารและส่วนปรับปรุง    

สิงปลูกสร้างบนทีดินเช่า 

เครืองจกัรและ

อุปกรณโ์รงงาน ยานพาหนะ 

เครืองตกแตง่และ

เครืองใชส้าํนกังาน 

งานระหว่างก่อสร้างและ

เครืองจกัรระหว่างติดตงั รวม 

ค่าเสือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2561 -                       241,978 - 537,286 27,936 37,668 - 844,868 

จดัประเภทรายการ - 3,366 - (160) - (3,206) - - 

ค่าเสือมราคาสําหรับปี -                         23,932 156                68,147 3,333 2,440 - 98,008 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ - - - - - - 25,773 25,773 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย -   (975) - (3,035) (653) - - (4,663) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 -                       268,301 156            602,238 30,616 36,902 25,773 963,986 

ค่าเสือมราคาสําหรับปี - 24,114 3,344 71,574 3,167 2,120 - 104,319 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า - - - - - - 1,444 1,444 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - - (2,650) - (1,865) - (4,515) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 - 292,415 3,500 671,162 33,783 37,157 27,217 1,065,234 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี         

31 ธนัวาคม 2561 272,910 241,072 60,783 279,561 8,240 7,182 130,305 1,000,053 

31 ธนัวาคม 2562 440,498 216,995 57,439 289,290 12,587 5,654 92,965 1,115,428 

       

ค่าเสือมราคาซึงรวมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม       

2561      98,008 

2562        104,319 
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  พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ราคาประเมิน ราคาทุน  

 

ทีดิน 

อาคารและส่วน 

ปรับปรุงสิงปลูกสร้าง 

อาคารและส่วนปรับปรุง    

สิงปลูกสร้างบนทีดินเช่า 

เครืองจกัรและ

อุปกรณโ์รงงาน ยานพาหนะ 

เครืองตกแตง่และ

เครืองใชส้าํนกังาน 

งานระหว่างก่อสร้างและ

เครืองจกัรระหว่างติดตงั รวม 

ราคาทุน         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2561 247,270                     416,185 -          837,207 36,708 40,707 118,062         1,696,139 

ซือเพมิ -                         1,083 - 27,645 3 1,205 85,775 115,711 

โอนเขา้ (โอนออก) - - 60,939 17,958 - - (48,491)              30,406 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย -                       (1,083) - (21,747) (474) - - (23,304) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 247,270 416,185 60,939 861,063 36,237 41,912 155,346 1,818,952 

ซือเพมิ - - - 13,301 5,874 365 73,818 93,358 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาใหม่ 148,358 - - - - - - 148,358 

โอนเขา้ (โอนออก) - - - 66,730 - - (66,730) - 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - - (3,465) - (1,899) (42,985) (48,349) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 395,628 416,185 60,939 937,629 42,111 40,378 119,449 2,012,319 
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   พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ราคาประเมิน ราคาทุน  

 

ทีดิน 

อาคารและส่วน 

ปรับปรุงสิงปลูกสร้าง 

อาคารและส่วนปรับปรุงสิง

ปลูกสร้างบนทีดินเช่า 

เครืองจกัรและ

อุปกรณโ์รงงาน ยานพาหนะ 

เครืองตกแตง่และ

เครืองใชส้าํนกังาน 

งานระหว่างก่อสร้างและ

เครืองจกัรระหว่างติดตงั รวม 

ค่าเสือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2561 - 203,392 - 517,060 27,182 33,692 - 781,326 

ค่าเสือมราคาสําหรับปี - 19,514 156 68,000 3,158 1,844 - 92,672 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า - - - - - - 25,773 25,773 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - (975) - (3,034) (474) - - (4,483) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 -                       221,931 156             582,026 29,866 35,536 25,773 895,288 

ค่าเสือมราคาสําหรับปี - 19,496 3,344 71,061 2,645 1,721 - 98,267 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า - - - - - - 1,444 1,444 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - - (2,650) - (1,865) - (4,515) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 - 241,427 3,500 650,437 32,511 35,392 27,217 990,484 

         

มูลค่าสุทธิตามบญัชี         

31 ธนัวาคม 2561 247,270 194,254 60,783 279,037 6,371 6,376 129,573 923,664 

31 ธนัวาคม 2562 395,628 174,758 57,439 287,192 9,600 4,986 92,232 1,021,835 

      

ค่าเสือมราคาซึงรวมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม     

2561        92,672 

2562        98,267 
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ในปี 2561 เนืองจากบริษทัยงัไม่มีแผนในการดาํเนินการติดตงัเครืองจกัรทีอยู่ระหว่างการติดตงัส่วนหนึงต่อในอนาคต ซึงมีมูลค่า

ตามบัญชี 38.2 ล้านบาท บริษัทจึงแต่งตังผูป้ระเมินราคาอิสระเพือทําการทดสอบการด้อยค่าของเครืองจักรระหว่างติดตัง  

ผูป้ระเมินราคาอิสระประเมินมูลค่าโดยใช้วิธีคิดต้นทุน (Cost Approach) เป็นผลให้บริษทัรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเป็น

จาํนวนเงิน 25.8 ล้านบาทซึงแสดงภายใตร้ายการ “ค่าใชจ้่ายในการบริหาร” ในงบกาํไรขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุนเฉพาะ

กิจการ การวดัมูลค่ายตุิธรรมดงักล่าว ถูกจดัลาํดบัชนัการวดัมูลค่ายติุธรรมอยูใ่นระดบัที 3 
 

 และในปี 2562 บริษทัไดแ้ต่งตงัผูป้ระเมินราคาอิสระเพือทาํการทดสอบการดอ้ยค่าของเครืองจกัรระหว่างติดตงัดงักล่าว และ

ทบทวนค่าเผือการดอ้ยค่าทีตงัไวใ้นปีก่อน โดยผูป้ระเมินราคาอิสระประเมินมูลค่าโดยใชวิ้ธีคิดตน้ทุน (Cost Approach) เป็นผลให้

บริษทัรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าเพิมในปีเป็นจาํนวน 1.4 ลา้นบาท ซึงแสดงภายใตร้ายการ “ค่าใชจ้่ายในการบริหาร” ในงบ

กาํไรขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการ การวดัมูลค่ายุติธรรมดงักล่าว ถูกจดัลาํดบัชนัการวดัมูลค่ายตุิธรรมอยูใ่นระดบั

ที 3 
 

ค่าเสือมราคาแสดงรายการรวมในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดงัต่อไปนี 
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

ตน้ทุนขายและบริการ 91,480  88,996  88,513  86,586 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 12,839  9,012  9,754  6,086 

รวม 104,319  98,008  98,267  92,672 
 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561  ทีดิน และสิงปลูกสร้างของบริษทัและบริษทัยอ่ย จาํนวน 570.8 ลา้นบาท และมูลค่า 399.4    

ลา้นบาท ตามลาํดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จาํนวน 516.3 ลา้นบาท และ 358.7  ล้านบาท ตามลาํดบั) ไดถู้กจดจาํนองไวเ้ป็น

หลกัทรัพยค์าํประกนัวงเงินกูร้ะยะสันและระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  
 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษทัและบริษทัย่อยมีสินทรัพยภ์ายใตสั้ญญาเช่าซือทีบริษทัเป็นผูเ้ช่าไดร้วมแสดงอยู่ใน

รายการขา้งตน้ คือ ยานพาหนะ มูลค่าสุทธิตามบญัชีจาํนวน 62.8 ลา้นบาท และ 6.0 ลา้นบาท ตามลาํดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 

จาํนวน 60.5 ลา้นบาท และ 4.1 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 
 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษทัและบริษทัย่อยมีส่วนหนึงของอาคาร อุปกรณ์สาํนกังาน เครืองตกแต่งและยานพาหนะ 

ซึงคิดค่าเสือมราคาเต็มมูลค่าแลว้แต่ยงัคงใช้งานอยู่ ซึงมีราคาทุนประมาณ 361.3 ล้านบาท และ 312.7 ล้านบาท ตามลาํดับ         

(งบการเงินเฉพาะกิจการ: จาํนวน 338.3 ลา้นบาท และ 289.7 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 
 

ทีดินของบริษทัและบริษทัยอ่ยไดมี้การประเมินใหม่ เมือวนัที 2 ธันวาคม 2562 โดยผูป้ระเมินราคาอสิระ โดยใชวิ้ธีเปรียบเทียบกบั

ขอ้มูลตลาด (Comparison Approach) ซึงอา้งอิงกบัราคาขายของทีดินทีเปรียบเทียบกนัไดใ้นบริเวณใกลเ้คียงกนัและมาปรับปรุง

ด้วยความแตกต่างของคุณสมบัติทีสําคัญ เช่น ขนาดรูปร่าง ท ําเลทีตัง และสภาพของทีดิน ข้อมูลดังกล่าวเพียงพอทีจะใช้

เปรียบเทียบเพือกาํหนดมูลค่ายติุธรรมนี ซึงการประเมินราคาดงักล่าวใช้ขอ้มูลทีไม่สามารถสังเกตไดที้มีนยัสําคญัมาเป็นตวัแปร

ในเทคนิคการประเมินมูลค่า บริษทัและบริษทัยอ่ยจึงไดจ้ดัประเภทการวดัมูลค่าดงักล่าวอยูใ่นระดบั 3 ของลาํดบัชนัมูลค่ายติุธรรม 
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ซึงมีผลทาํให้ทีดินของกลุ่มบริษทัและบริษทัมีมูลค่าเพมิขึน 167.6 ลา้นบาท และ 148.4 ลา้นบาท ตามลาํดบั กลุ่มบริษทัและบริษทั

ไดบ้นัทึกภาษีเงินไดจ้ากการประเมินราคาทีดินทีเพิมขึนไวใ้นบญัชี “หนีสินภาษเีงินไดร้อการตดับญัชี” เป็นจาํนวน 33.5 ลา้นบาท 

และ 29.7 ลา้นบาท ตามลาํดบั และบันทึกส่วนทีเพิมขึนของมูลค่าทีดินจากการประเมินราคาสุทธิจากภาษีเงินไดส้ําหรับกลุ่ม

บริษทั และบริษทัเป็นจาํนวน  134.1 ลา้นบาท และ 118.7 ลา้นบาท ตามลาํดบั ไวใ้นบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทีดิน” ซึง

แสดงไวภ้ายใตอ้งคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุ้นในงบแสดงฐานะการเงิน  
 

17. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงนิ 
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

ตวัสัญญาใชเ้งิน 601,000  673,000  601,000  673,000 

เจา้หนีทรัสตรี์ซีท 514,668  1,324,043  514,668  1,324,043 

เจา้หนีจากการขายลดลูกหนี 3,645  4,533  -  - 

รวม 1,119,313  2,001,576  1,115,668  1,997,043 
 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษทัมีวงเงินสินเชือระยะสันเพือการคา้จากสถาบนัการเงินตามสัญญาเงินกูยื้มในวงเงิน

สูงสุดรวม 4,405 ล้านบาท วงเงินสินเชือเพือการค้าดังกล่าวประกอบด้วย เงินเบิกเกินบัญชีเลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีท          

ตวัสัญญาใชเ้งิน การขายลดตวัเงิน แพคกิงเครดิต และหนงัสือคาํประกนัธนาคารโดยวงเงินสินเชือดงักล่าวมีอตัราดอกเบีย MOR 

ต่อปี สําหรับเงินเบิกเกินบัญชี และวงเงินสินเชืออืนมีอตัราดอกเบียตงัแต่ร้อยละ .  ต่อปี ถึงร้อยละ .  ต่อปี และร้อยละ 0.95    

ต่อปี ถึงร้อยละ 3.80 ต่อปี ตามลาํดบั และมีกาํหนดชาํระระหว่าง 1 ถึง 6 เดือน 
 

วงเงินสินเชือระยะสันจากสถาบนัการเงินดงักล่าว คาํประกนัโดยการจดจาํนอง ทีดิน สิงปลูกสร้างบนทีดิน อสังหาริมทรัพยเ์พือ

การลงทุน และเงินฝากประจาํของทงับริษทัและบริษทัย่อยแห่งหนึงเป็นหลกัทรัพยค์าํประกนั  (หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 11 15 

และ 16) 
 

18. เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน 
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน - กิจการทีเกยีวข้องกัน        

เจา้หนีการคา้ 1,330  62,639  1,474  48,301 

เจา้หนีอนื 994  280  1,259  771 

รวม 2,324  62,919  2,733  49,072 
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 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน - กิจการอืน 

เจา้หนีการคา้   64,427  74,720  48,725  55,131 

เจา้หนีอนื 49,497  96,327  45,797  91,966 

รวม 113,924  171,047  94,522  147,097 
 

ยอดเจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื-กิจการอนื ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 จดัประเภทตามสกุลเงินตราต่างประเทศไดด้งันี 
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

สกุลเงินบาท 104,378  144,450  84,976  120,500 

สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 9,546  26,597  9,546  26,597 

รวม 113,924  171,047  94,522  147,097 
 

19. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ 

  

 พนับาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2562  2561 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 26,023                          40,255 

หกั ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี (14,822)  (14,224) 

สุทธิ 11,201                          26,031 
 

ในเดือนกรกฎาคม 2561 บริษทัทาํสัญญาเงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงินแห่งหนึงเป็นจาํนวนเงิน 43.0 ลา้นบาท เพือใชใ้น

การก่อสร้างอาคารคลงัสินค้า บริษทัเบิกรับเงินกู้งวดแรกในเดือนกรกฎาคม 2561 และทงัจาํนวนแล้วในเดือนกันยายน 2561 

กาํหนดชาํระคืนภายใน 3 ปี 4 เดือน นบัแต่วนัทีมีการเบิกเงินกูง้วดแรก เงินกูด้งักล่าวมีอตัราดอกเบีย MLR-2% ต่อปี โดยชาํระเป็น

รายเดือน 
 

การชาํระคืนเงินตน้ งวดที 1 ถึง งวดที 4 ปลอดชาํระคืนเงินตน้ งวดที 5 ถึง งวดที 39 ชาํระเป็นจาํนวนเงินเดือนละ 1.3 ลา้นบาท 

และงวดที 40 ชาํระหนีส่วนทีเหลือทงัหมด  
 

นอกจากนีบริษทัตอ้งปฏิบติัตามเงือนไขทางการเงินบางประการตามทีระบุในสัญญา เช่น การดาํรงอตัราส่วนหนีสินต่อส่วนของ 

ผูถื้อหุ้น และอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหนีให้เป็นไปตามอตัราทีกาํหนดในสัญญา เป็นตน้ 
 



บริษัท เอเซีย เมทัล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562 

 

53 

 

บริษทัทาํหนงัสือยืนยนักบัสถาบนัการเงินดงักล่าวโดยจะไม่นาํสินทรัพย ์ไดแ้ก่ สิงปลูกสร้างอาคารคลงัสินคา้ และสิทธิการเช่า 

ไปจาํหน่าย จ่าย โอน ให้เช่า จาํนาํ จาํนอง ก่อให้เกิดภาระผูกพนั เวน้แต่จะไดรั้บความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากสถาบนั

การเงินดงักล่าวก่อน 
 

เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงินมีรายการเคลือนไหวสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ดงันี 
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2562  2561 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม  40,255  - 

บวก รับเงินกูเ้พิม -  42,586 

หกั จ่ายชาํระคืน (14,232)  (2,331) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธันวาคม  26,023  40,255 
 

20. หนีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน 
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

หนีสินตามสัญญาเช่าทางการเงนิ 49,965  18,776  48,152  17,380 

หกั ดอกเบียจ่ายรอตดับญัชี (2,754)  (1,399) (2,644)  (1,295)

สุทธิ 47,211  17,377  45,508  16,085 

หกั ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี (17,099) (5,481)  (16,438)  (5,159)

สุทธิ 30,112  11,896  29,070  10,926 
 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีหนีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน โดยมีรายละเอียดของจาํนวนเงินทีตอ้ง

จ่ายชาํระดงันี 
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม 

 2562  2561 

 ผลรวมของ

จาํนวนเงินขนั

ตาํทีตอ้งจ่าย  

ดอกเบียจ่าย

รอตดับญัชี  

มูลค่าปัจจุบนั

ของจาํนวนเงิน

ขนัตาํทีตอ้งจ่าย  

ผลรวมของ

จาํนวนเงินขนั

ตาํทีตอ้งจ่าย  

ดอกเบียจ่าย

รอตดับญัชี  

มูลค่าปัจจุบนั

ของจาํนวนเงิน

ขนัตาํทีตอ้งจ่าย 

ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 18,672  1,573  17,099  6,218  736  5,482 

ถึงกาํหนดชาํระเกินหนึงปี 

แต่ไม่เกินห้าปี 31,293  1,181  30,112 

 

12,558  663  11,895 

รวม 49,965  2,754  47,211  18,776  1,399  17,377 
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 พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561 

 ผลรวมของ

จาํนวนเงนิขนั

ตาํทีตอ้งจา่ย  

ดอกเบียจา่ย

รอตดับญัชี  

มูลค่าปัจจุบนั

ของจาํนวนเงิน

ขนัตาํทีตอ้งจ่าย  

ผลรวมของ

จาํนวนเงนิขนั

ตาํทีตอ้งจา่ย  

ดอกเบียจา่ย

รอตดับญัชี  

มูลค่าปัจจุบนั

ของจาํนวนเงิน

ขนัตาํทีตอ้งจา่ย 

ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 17,942  1,504  16,438  5,849  690  5,159 

ถึงกาํหนดชาํระเกินหนึงปี 

แต่ไม่เกินห้าปี 30,210  1,140  29,070 

 

11,531  605  10,926 

รวม 48,152  2,644  45,508  17,380  1,295  16,085 
 

21. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 
 

ภาระผูกพนัผลประโยชนพ์นกังานในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดงัต่อไปนี 
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน        

     เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 14,810  11,116  12,638  8,994 
 

การเปลียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์สําหรับปี สินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 

ดงันี 
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

ภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัที 1 มกราคม    11,116       14,760  8,994     12,494 

ตน้ทุนบริการปัจจบุนั 1,823         3,021  1,137        2,151 

ตน้ทุนดอกเบีย 302           211  234          170 

ตน้ทุนบริการในอดีต 2,504  (2,444)  2,273       (1,673) 

ส่วนทีรับรู้ในกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอนื :        

(กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณตามหลกัการคณิตศาสตร์        

ประกนัภยั        

  ส่วนทีเกิดจากการเปลียนแปลงขอ้สมมติทางการเงนิ 224        (91)  -       (24) 

  ส่วนทีเกิดจากการเปลียนแปลงขอ้สมมติทางประชากร -      2,659  -   2,633 

  ส่วนทีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ (1,159)  (6,217)  -  (6,430) 

ผลประโยชนที์จ่ายในระหว่างปี -    (783)  -  (327) 

ภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัที 31 ธันวาคม 14,810  11,116  12,638  8,994 
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ค่าใชจ่้ายทีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดงัต่อไปนี 
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

ตน้ทุนบริการปัจจบุนั 1,823  3,021  1,137  2,151 

ดอกเบียจากภาระผกูพนั 302  211  234  170 

รวม 2,125  3,232  1,371  2,321 
 

ค่าใช้จ่ายทีรับรู้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จข้างต้น สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 แสดงรวมในรายการ

ดงัต่อไปนี 
 
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

ตน้ทุนขายและบริการ 550  970  369  725 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 140  351  85  301 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 407  992  330  892 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 726  708  353  233 

รวม 1,823  3,021  1,137  2,151 
 

บริษทัและบริษทัยอ่ยคาดว่าจะจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานภายใน 1 ปีขา้งหนา้ เป็นจาํนวนเงินประมาณ 1.7 ลา้นบาท 

(งบเฉพาะกิจการ : จาํนวน 1.7 ลา้นบาท) 
 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 ระยะเวลาเฉลียถ่วงนําหนักในการจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษัทและ 

บริษทัยอ่ยประมาณ 9 ปี, 10 ปี และ 21 ปี (งบเฉพาะกิจการ : 9 ปี) 
 

ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกันภยั ณ วนัทีรายงาน  ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 

มีดงัต่อไปนี 
 

 2562 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

อตัราคิดลด  ร้อยละ .04, 2.55 และ 2.66 ต่อปี  ร้อยละ 2.55 ต่อปี 

อตัราการเพมิขึนของเงนิเดือน ร้อยละ 4.00 ถึงร้อยละ 6.00 ต่อปี  ร้อยละ 4.00 ต่อปี 

อตัราการหมุนเวยีนพนกังาน ตามอายพุนกังานตงัแต่ร้อยละ .  ถึง 

ร้อยละ 57.30 

 ตามอายพุนกังานตงัแต่ร้อยละ 4.78  

ถึงร้อยละ 57.30  

อตัรามรณะ ร้อยละ 105.00 ตามตารางมรณะไทยปี 2560  ร้อยละ 105.00 ตามตารางมรณะไทยปี 2560 
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 2561 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

อตัราคิดลด  ร้อยละ . , 2.66 และ 3.17 ต่อปี  ร้อยละ 2.55 ต่อปี 

อตัราการเพมิขึนของเงนิเดือน ร้อยละ 4.00 ถึงร้อยละ 6.00 ต่อปี  ร้อยละ 4.00 ต่อปี 

อตัราการหมุนเวยีนพนกังาน ตามอายพุนกังานตงัแต่ร้อยละ .  ถึง 

ร้อยละ 57.30 

 ตามอายพุนกังานตงัแต่ร้อยละ 4.78  

ถึงร้อยละ 57.30  

อตัรามรณะ ร้อยละ 105.00 ตามตารางมรณะไทยปี 2560  ร้อยละ 105.00 ตามตารางมรณะไทยปี 2560 

 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 
 

การเปลียนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานทีเกียวข้องในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยัทีอาจเป็นไปไดอ้ย่าง

สมเหตุสมผล ณ วนัทีรายงาน โดยถือว่าข้อสมมติฐานอืนๆ คงที จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพนัผลประโยชน์ทีกาํหนดไวเ้ป็น

จาํนวนเงินดงัต่อไปนี 
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 

2562  2561  2562  2561 

ณ วันที 31 ธนัวาคม        

อตัราคิดลด          

เพิมขึนร้อยละ 1.00 (981)  (779)  (719)  (563) 

ลดลงร้อยละ 1.00 1,130  889  811  635 

อตัราการเพมิขึนของเงนิเดือน          

เพิมขึนร้อยละ 1.00 1,190  843  882  599 

ลดลงร้อยละ 1.00 (1,056)  (755)  (795)  (542) 

อตัราการหมุนเวียนพนกังาน        

เพิมขึนร้อยละ 20.00 ของสมมติฐานหลกั (1,307)  (883)  (1,084)  (726) 

ลดลงร้อยละ 20.00 ของสมมติฐานหลกั 1,638  1,086  1,362  898 
 

แมว่้าการวิเคราะห์นีไม่ได้คาํนึงถึงการกระจายตวัแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดทีคาดหวงัภายใตโ้ครงการดงักล่าว แต่ได้

แสดงประมาณการความอ่อนไหวของขอ้สมมติฐานต่างๆ 
 

เมือวนัที 5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานได้ถูกปรับปรุงให้นายจ้างตอ้งจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจ้างทีถูกเลิกจ้าง

เพิมเติม หากลูกจา้งทาํงานติดต่อกนัครบ 20 ปีขึนไป ลูกจา้งมีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่นอ้ยกว่าค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั บริษทัจึง

แก้ไขโครงการผลประโยชน์เมือเกษียณแก่พนักงานเพือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ ้มครองแรงงานฉบับปรับปรุงใน       

ไตรมาสสอง ปี 2562 จากการแก้ไขโครงการดังกล่าวทาํให้บริษัทและบริษทัย่อยรับรู้ประมาณการหนีสินผลประโยชน์เมือ

เกษียณอาย ุและตน้ทุนบริการในอดีตเพมิขึน จาํนวน 2.5 ลา้นบาท (งบเฉพาะกิจการ : จาํนวน  2.3 ลา้นบาท)  
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22. สํารองตามกฎหมาย 
 

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษทัมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะต้องจดัสรรทุนสํารอง (“สํารองตาม

กฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลงัจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าสํารองดงักล่าวมีจาํนวนไม่

นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสาํรองนีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 

23. กองทุนสํารองเลยีงชีพ 
 

บริษทัและบริษทัย่อยได้จดัตงัเงินกองทุนสํารองเลียงชีพพนักงานตามความในพระราชบญัญตัิกองทุนสํารองเลียงชีพ พ.ศ. 

2530 ตามระเบียบกองทุน บริษทัและพนกังานตอ้งจ่ายเงินสมทบและเงินสะสมเขา้กองทุนนีเป็นร้อยละ 2 ของเงินเดือนพนักงาน

ดว้ยจาํนวนทีเท่ากนั บริษทัและบริษทัยอ่ยไดแ้ต่งตงัผูจ้ดัการกองทุน เพือบริหารกองทุนให้เป็นไปตามขอ้กาํหนดของกฎกระทรวง

ฉบบัที 2 (พ.ศ. 2532) ออกตามความในพระราชบญัญตัิกองทุนสาํรองเลียงชีพ พ.ศ. 2530 
 

เงินสมทบเขา้กองทุนสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดงันี 
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

เงินสมทบกองทนุสาํรองเลียงชีพ 557  543  414  445 
 

24. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 
 

ค่าใชจ่้ายทีสําคญัสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ซึงจาํแนกตามลกัษณะไดด้งันี  
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2562  2561  2562  2561 

การเปลียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและงานระหว่างทาํ 11,107  (85,450)  19,919     (79,532) 

ซือวตัถุดิบและสินคา้สาํเร็จรูป 534,322  1,309,958  1,018,039      1,873,017 

วตัถุดิบใชไ้ป 4,366,560  4,654,167  3,770,302     4,047,002 

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 105,438 99,091 101,925          96,293 

ขาดทนุจากการปรับลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ (กลบัรายการ) (30,296)  35,196  (31,926)          35,215 

ขาดทนุจากการดอ้ยค่า ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,444  25,773  1,444          25,773 

ค่าใชจ่้ายเกียวกบัพนกังาน 125,988  111,864  105,312            92,840 

ค่าขนส่งและจดัจาํหน่าย 63,732  53,968  53,471  44,089 

ค่าสาธารณูปโภค 43,140  38,560  34,729  31,427 

หนีสงสัยจะสูญ (กลบัรายการ) - ลูกหนีการคา้ (2,440)  (963)  (2,598)  (963) 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 19,792  20,432  13,087  14,006 
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 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2562  2561  2562  2561 

ค่านายหนา้ ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย 7,392  10,130  5,621  8,457 

ตน้ทุนจา้งผลิตภายนอก 5,538  5,947  3,731  5,626 

ตน้ทุนทางการเงนิ 35,308  45,835  32,584  43,641 

ค่าใชจ่้ายอนื ๆ 93,484  112,905  74,239  91,061 

รวม 5,380,509  6,437,413  5,199,879  6,327,952 
 

25. ภาษีเงนิได้ 
 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินไดส้าํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดงันี  
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน :    

ค่าใชจ่้ายภาษีเงนิไดข้องปีปัจจุบนั (8,562)  - 

ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี:    

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีทีเกียวขอ้งกบั    

ผลแตกต่างชวัคราวทีรับรู้เมือเริมแรกและทีกลบัรายการ (7,224)  12,069 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินไดท้ีแสดงอยูใ่น 

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จ (15,786)  12,069 
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การกระทบยอดระหว่างอตัราภาษทีีแทจ้ริงสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สามารถแสดงไดด้งันี 
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม 

 2562  2561 

 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 

 

จาํนวนเงิน 

 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 

 

จาํนวนเงิน 

กาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนภาษเีงินได ้   150,127    (98,389) 

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20  (30,025)  20        19,678 

ใชป้ระโยชน์จากขาดทุนสะสม   1,282                279 

ผลกระทบทางภาษีของรายไดท้ีไดรั้บการยกเวน้และ        

ค่าใชจ่้ายทีไม่สามารถนาํมาหักในการคาํนวณกาํไรทางภาษ ี   241     (17,065) 

ผลกระทบจากการตดับญัชีในการจดัทาํงบการเงินรวม   19,940    (2,892) 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีทีเกิดจาก 

ผลแตกต่างชวัคราวทีรับรู้และกลบัรายการ 

  

(7,224) 

    

       12,069 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้ 11  (15,786)  12         12,069 
 

 พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561 

 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 

 

จาํนวนเงิน 

 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 

 

จาํนวนเงิน 

กาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนภาษเีงินได ้   74,530     (84,522) 

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20  (14,906)  20        16,904 

ใชป้ระโยชน์จากขาดทุนสะสม   1,282    - 

ผลกระทบทางภาษีของรายไดท้ีไดรั้บการยกเวน้และ        

ค่าใชจ่้ายทีไม่สามารถนาํมาหักในการคาํนวณกาํไรทางภาษ ี   5,062    (16,904) 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีทีเกิดจาก 

ผลแตกต่างชวัคราวทีรับรู้และกลบัรายการ 

  

(7,224) 

    

      12,069 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้ 21  (15,786)  14        12,069 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหักกลบได ้เมือกิจการมีสิทธิตามกฎหมายทีจะ

นาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหักกลบกบัหนีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดนี้ประเมินโดยหน่วยงาน

จดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนั 
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รายการการเคลือนไหวของสินทรัพยแ์ละหนีสินภาษเีงินไดร้อการตดับญัชีทเีกิดขึนสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562 และ 

2561 ดงันี 
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม 

  บนัทึกเป็น(รายจา่ย)รายไดใ้น  บนัทึกเป็น(รายจ่าย)รายไดใ้น  

                                                                                                          1 มกราคม 

2561 

กาํไรหรือ

ขาดทุน 

กาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอนื 

31 ธนัวาคม 

2561 

กาํไรหรือ

ขาดทุน 

กาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอนื 

31 ธนัวาคม 

2562 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     

ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ-ลูกหนีการคา้ 21,159 (192) - 20,967 (520) - 20,447 

ค่าเผือการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 8,182             7,043 - 15,225 (6,385) - 8,840 

ค่าเผือการเปลียนแปลงมูลค่ายติุธรรม

ของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือขาย 11,133 - 

 

510 11,643 - 

 

340 11,983 

ค่าเผือการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทั

ยอ่ยและบริษทัร่วม 2,237 - 

 

- 2,237 (1,337) - 900 

ค่าเผือการด้อยค่ าของสินทรัพย์ที

ไม่ไดใ้ชใ้นการดาํเนินงาน    640 - 

 

-     640 - - 640 

ค่าเผือการด้อยค่าทีดิน อาคาร และ

อุปกรณ ์         -             5,154 -            5,154 289 - 5,443 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน  2,499   64 (764) 1,799 729 - 2,528 

รวม 45,850 12,069 (254) 57,665 (7,224) 340 50,781 
  

หนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทีดินของ

บริษทั (29,904) - - (29,904) - (29,672) (59,576) 

สุทธ ิ 15,946 12,069 (254) 27,761 (7,224) (29,332) (8,795) 

        
หนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทีดินของ

บริษทัยอ่ย (3,518) - - (3,518) - (3,845) (7,363) 

สุทธ ิ 12,428 12,069 (254) 24,243 (7,224) (33,177) (16,158) 
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 พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  บนัทึกเป็น(รายจา่ย)รายไดใ้น  บนัทึกเป็น(รายจา่ย)รายไดใ้น  

                                                                                                          

1 มกราคม 

2561 

กาํไรหรือ

ขาดทุน 

กาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอนื 

31 ธนัวาคม 

2561 

กาํไรหรือ

ขาดทุน 

กาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอนื 

31 ธนัวาคม 

2562 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี   

ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ-ลูกหนีการคา้ 21,159 (192) - 20,967 (520) - 20,447 

ค่าเผือการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 8,182             7,043 - 15,225 (6,385) - 8,840 

ค่าเผือการเปลียนแปลงมูลค่ายุติธรรม

ของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือขาย 11,133 - 

 

510 11,643 - 

 

340 11,983 

ค่ า เผื อ ก า ร ด้ อ ย ค่ า เงิ น ล ง ทุ น ใ น    

บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 2,237 - - 2,237 (1,337) - 900 

ค่าเผือการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์ีไม่ได้

ใชใ้นการดาํเนินงาน 640 - - 640 - - 640 

ค่าเผือการด้อยค่าที ดิน อาคาร และ

อุปกรณ ์ - 5,154 -            5,154 289 - 5,443 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 2,499 64 (764) 1,799 729 - 2,528 

รวม 45,850 12,069 (254) 57,665 (7,224) 340 50,781 

        
หนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทีดิน (29,904) - - (29,904) - (29,672) (59,576) 

สุทธ ิ 15,946           12,069 (254) 27,761 (7,224) (29,332) (8,795) 
  

 

จาํนวนเงินภาษีเงินไดท้ีเกียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนืสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562 

และ 2561 สรุปไดด้งันี  
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชีทเีกยีวข้องกบั        

กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสาํหรับ

โครงการผลประโยชน์พนกังาน - 

 

(764) 

 

- 

 

(764) 

ขาดทนุจากการเปลียนแปลงมูลคา่ยติุธรรมของเงนิลงทนุในหลกัทรัพย์

เผือขาย 340 

 

        510 

 

340 

 

          510 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทีดิน (33,517)  -  (29,672)  - 

รวม (33,177)          (254)  (29,332)            (254) 
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ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษทัและบริษทัย่อยมีผลขาดทุนทางภาษีทียงัไม่ได้ใช้ จาํนวน 27.6 ลา้นบาท และ 12.9     

ลา้นบาท ตามลาํดบั (งบเฉพาะกิจการ: จาํนวน 6.4 ลา้นบาทในปี 2561) บริษทัและบริษทัย่อยไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินได ้  

รอการตดับญัชี เนืองจากพิจารณาแลว้เห็นว่าบริษทัและบริษทัย่อยอาจไม่มีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจะนาํขาดทุนทาง

ภาษีมาใชป้ระโยชน์ได ้ 
 

26. เงินปันผลจ่าย 

 

เมือวนัที 27 เมษายน 2561 ทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นมีมติอนุมตัิการจ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานประจาํปี 2560 ให้แก่ผูถื้อหุ้นเป็น

เงินสดในอตัราหุ้นละ 0.12 บาท คิดเป็นจาํนวนเงินทงัสิน 57.6 ลา้นบาท โดยมีกาํหนดจ่ายเงินปันผลดงักล่าวภายในวนัที 25 พฤษภาคม 

2561 
 

27. กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 
 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 คาํนวณจากกาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปีทีเป็นส่วนของผูถื้อ

หุ้นของบริษทัใหญแ่ละจาํนวนหุ้นสามญัทีออกจาํหน่ายแลว้ระหว่างปีโดยแสดงการคาํนวณดงันี 
 

 พนับาท/พนัหุน้ 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ ่ 145,763  (86,176)  58,745  (72,453) 
       

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั  480,096        480,096  480,096  480,096 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)  0.30  (0.18)  0.12  (0.15) 

 

28. ส่วนงานดําเนินงาน 
 

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานทีนาํเสนอนีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัทีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานไดรั้บ

และสอบทานอย่างสมาํเสมอเพือใช้ในการตัดสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของ

ส่วนงาน 
 

ส่วนงานทรีายงาน 
 

บริษทัและบริษทัย่อยดาํเนินธุรกิจภายใตส่้วนงานดาํเนินงานจาํนวน 1 ส่วนงาน คือ การผลิตและจาํหน่ายเหล็กแปรรูป และ

บริการตดัและแปลงสภาพ จึงไม่ไดมี้การเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานดาํเนินงานในงบการเงินนี 
 

ข้อมูลเกยีวกับภูมิศาสตร์ 
 

บริษทัและบริษทัย่อยดาํเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์คือในประเทศไทย จึงไม่ไดม้ีการเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตาม

ส่วนงานทางภมิูศาสตร์ในงบการเงินนี 
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ขอ้มูลเกียวกบัรายไดข้องบริษทัสาํหรับปี สินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562   และ 2561 ประกอบดว้ยรายละเอียด ดงันี 
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

ประเภทของสินค้าและบริการหลกั        

รายไดจ้ากการขายสินคา้ 5,383,477  6,269,863  5,219,087  6,168,724 

รายไดจ้ากการให้บริการ 3,468  5,757  77  155 

รวมรายได ้ 5,386,945  6,275,620  5,219,164  6,168,879 

        
จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้        

ณ เวลาใดเวลาหนึง 5,386,945  6,275,620  5,219,164  6,168,879 

ตลอดช่วงเวลาหนึง -  -  -  - 

รวมรายได ้ 5,386,945  6,275,620  5,219,164  6,168,879 

 

ลูกค้ารายใหญ่ 
 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จาํนวน 1 ราย จากส่วนงานธุรกิจการผลิต

และจาํหน่ายเหล็กแปรรูปและบริการตดัและแปลงสภาพเหลก็เป็นจาํนวนเงิน 696.0 ลา้นบาท (2561: บริษทัและบริษทัย่อยมีรายได้

จากลูกคา้รายใหญ่จํานวน 1 ราย จากส่วนงานธุรกิจการผลิตและจาํหน่ายเหล็กแปรรูปและบริการตัดและแปลงสภาพเหล็กเป็น

จาํนวนเงิน 1,856.8 ลา้นบาท) 
 

29. เครืองมือทางการเงิน 
 

ก) นโยบายการบริหารความเสียงทางการเงิน 
 

บริษทัและบริษทัย่อยมีความเสียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย ความเสียงจากอตัราแลกเปลียนและความเสียงดา้นการให้

สินเชือ บริษัทและบริษัทย่อยจะพิจารณาเลือกใช้เครืองมือและอนุพนัธ์ทางการเงินเพือบริหารความเสียงดังกล่าวตามความ

เหมาะสม 
 

บริษทัและบริษทัยอ่ยไม่มีนโยบายประกอบธุรกรรมตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินเพอืการเก็งกาํไรหรือเพอืการคา้ 
 

ข) ความเสียงจากอตัราดอกเบีย 
 

ความเสียงจากอตัราดอกเบียเกิดจากการเปลียนแปลงของอตัราดอกเบียในตลาดอนัจะมีผลต่อดอกเบียสุทธิ บริษทับริหารความ

เสียงดา้นอตัราดอกเบียอนัเกียวเนืองกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน เงินกูย้ืมระยะสันจากสถาบนัการเงิน และหนีสินภายใตสั้ญญาเช่า

การเงิน โดยการกูยื้มมีทงัอตัราดอกเบียคงทีและอตัราดอกเบียลอยตวัตามความเหมาะสมของตลาด 
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ณ วนัที  ธันวาคม 2 และ 1 สินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินทีสําคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบีย และสําหรับ

สินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินทีมีอตัราดอกเบียคงทีสามารถแยกตามวนัทีครบกาํหนดหรือวนัทีมีการกาํหนดอตัราดอกเบียใหม ่

(หากวนัทีมีการกาํหนดอตัราดอกเบียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งันี 
 

 ลา้นบาท  

 งบการเงินรวม  

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562  

  

อตัราดอกเบีย 

อตัราดอกเบียปรับขนึลง 

ตามราคาตลาด 

 

ไม่มีอตัรา 

 อตัราดอกเบียที

แทจ้ริง 

 คงที ภายใน 1 ปี ภายใน 2-5 ปี ดอกเบีย รวม (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  - 43.4 - 61.9 105.3 0.15-0.38 

เงินลงทุนชวัคราว - - - 60.7 60.7 - 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื        

- กิจการทีเกียวขอ้งกนั - - - 218.2 218.2 - 

- กิจการอนื - - - 355.4 355.4 - 

เงินฝากสถาบนัการเงินทีมีภาระคาํประกนั 151.5 - - - 151.5 0.65-1.30 

       

       

หนสิีนทางการเงนิ       

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะสันจาก

สถาบนัการเงิน - 1,119.3 - - 1,119.3 0.50-3.83 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื        

- กิจการทีเกียวขอ้งกนั - - - 2.3 2.3 - 

- กิจการอนื - - - 113.9 113.9 - 

หนีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน - 17.1 30.1 - 47.2 0.32-4.88 

เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - 14.8 11.2 - 26.0 MLR-2.00 
 

 ลา้นบาท  

 งบการเงินรวม  

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561  

  

อตัราดอกเบีย 

อตัราดอกเบียปรับขนึลง 

ตามราคาตลาด 

 

ไม่มีอตัรา 

 อตัราดอกเบียที

แทจ้ริง 

 คงที ภายใน 1 ปี ภายใน 2-5 ปี ดอกเบีย รวม (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  - 23.5 - 67.5 91.0 0.15-0.40 

เงินลงทุนชวัคราว - - - 140.0 140.0 - 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื        

- กิจการทีเกียวขอ้งกนั - - - 846.7 846.7 - 

- กิจการอนื - - - 425.1 425.1 - 

เงินฝากสถาบนัการเงินทีมีภาระคาํประกนั 157.0 - - - 157.0 0.65-1.30 
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 ลา้นบาท  

 งบการเงินรวม  

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561  

  

อตัราดอกเบีย 

อตัราดอกเบียปรับขนึลง 

ตามราคาตลาด 

 

ไม่มีอตัรา 

 อตัราดอกเบียที

แทจ้ริง 

 คงที ภายใน 1 ปี ภายใน 2-5 ปี ดอกเบีย รวม (ร้อยละต่อปี) 

       

หนสิีนทางการเงนิ       

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะสันจาก

สถาบนัการเงิน - 2,001.6 - - 2,001.6 0.95-8.50 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื        

- กิจการทีเกียวขอ้งกนั - - - 62.9 62.9 - 

- กิจการอนื - - - 171.0 171.0 - 

เงินกูยื้มระยะสันจากบุคคลทีเกียวขอ้งกนั 25.0 - - - 25.0 7.00 

หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - 5.5 11.9 - 17.4 0.32-8.24 

เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - 14.2 26.0 - 40.2 MLR-2.00 
 

 ลา้นบาท  

 งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562  

  

อตัราดอกเบีย 

อตัราดอกเบียปรับขนึลง 

ตามราคาตลาด 

 

ไม่มีอตัรา 

 อตัราดอกเบียที

แทจ้ริง 

 คงที ภายใน 1 ปี ภายใน 2-5 ปี ดอกเบีย รวม (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  - 33.2 - 61.8 95.0 0.15-0.38 

เงินลงทุนชวัคราว - - - 60.7 60.7 - 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื        

- กิจการทีเกียวขอ้งกนั - - - 549.4 549.4 - 

- กิจการอนื - - - 206.5 206.5 - 

เงินฝากสถาบนัการเงินทีมีภาระคาํประกนั 150.4 - - - 150.4 0.65-1.30 
       

หนสิีนทางการเงนิ       

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะสันจาก

สถาบนัการเงิน - 1,115.7 - - 1,115.7 0.50-3.61 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื        

- กิจการทีเกียวขอ้งกนั - - - 2.7 2.7 - 

- กิจการอนื - - - 94.5 94.5 - 

หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - 16.4 29.1 - 45.5 0.32-4.88 

เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - 14.8 11.2 - 26.0 MLR-2.00  
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 ลา้นบาท  

 งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561  

  

อตัราดอกเบีย 

อตัราดอกเบียปรับขนึลง 

ตามราคาตลาด 

 

ไม่มีอตัรา 

 อตัราดอกเบียที

แทจ้ริง 

 คงที ภายใน 1 ปี ภายใน 2-5 ปี ดอกเบีย รวม (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  - 11.1 - 67.4 78.5 0.15-0.40 

เงินลงทุนชวัคราว - - - 140.3 140.3 - 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื        

- กิจการทีเกียวขอ้งกนั - - - 1,111.5 1,111.5 - 

- กิจการอนื - - - 276.0 276.0 - 

เงินฝากสถาบนัการเงินทีมีภาระคาํประกนั 156.0 - - - 156.0 0.65-1.30 
       

หนสิีนทางการเงนิ       

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะสันจาก

สถาบนัการเงิน - 1,997.0 - - 1,997.0 0.95-3.80 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื        

- กิจการทีเกียวขอ้งกนั - - - 49.1 49.1 - 

- กิจการอนื - - - 147.1 147.1 - 

หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - 5.2 10.9 - 16.1 0.78-8.24 

เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - 14.2 26.0 - 40.2 MLR-2.00  
 

ค) ความเสียงจากอตัราแลกเปลียน  
 

บริษทัและบริษทัย่อยมีความเสียงจากอตัราแลกเปลียนเนืองจากยอดซือบางส่วนเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ การซือและการ

นาํเขา้วตัถุดิบและสินคา้บางส่วนจะตอ้งจ่ายชาํระเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐและยูโร สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562 บริษทัมี

ยอดซือทีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศมีมูลค่าคิดเป็นเงินบาท 1,094.7 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2561 : 2,441.8 ลา้นบาท) บริษทั

พิจารณาป้องกนัความเสียงจากอตัราแลกเปลียนโดยการซือสัญญาอตัราแลกเปลียนล่วงหนา้ตามความเหมาะสม 
 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีหนีสินทีเป็นเงินตราต่างประเทศจาํนวน 0.9  ลา้นเหรียญดอลลาร์สหรัฐ และ 6.0 ล้านเหรียญยูโร      

ซึงได้ทาํสัญญาป้องกันความเสียงไวแ้ล้ว (31 ธันวาคม 2561 : 0.8 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ และ 5.3 ล้านเหรียญยูโร) (หมายเหตุ

ประกอบงบการเงินขอ้ 9) 
 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีหนีสินทางการเงินทีเป็นเงินตราต่างประเทศทีไม่ได้ท ําการป้องกันความเสียงจํานวน 0.9 

ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐและ 2.1 ล้านเหรียญยูโร (31 ธันวาคม 2561 : 0.8 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐและ 0.1 ล้านเหรียญยูโร)  

(หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 9) 
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ง) ความเสียงดา้นการให้สินเชือ 
 

บริษทัและบริษทัย่อยมีความเสียงดา้นการให้สินเชือทีเกียวเนืองกบัลูกคา้ อย่างไรก็ตามเนืองจาก บริษทัและบริษทัยอ่ยมีฐานของ

ลูกคา้ทีหลากหลายและมีจาํนวนมากราย ดงันนับริษทัและบริษทัยอ่ยจึงไม่คาดว่าจะไดรั้บความเสียหายอย่างเป็นสาระสําคญัจาก

การเก็บหนีจากลูกหนีเหล่านนั บริษทัและบริษทัย่อยไดป้ระมาณค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ โดยอาศยัการประเมินผลของฝ่ายบริหาร

เกียวกบัความสามารถในการจ่ายชาํระหนีของลูกหนีทีคงคา้งอยู ่ณ วนัสินปี 
 

จ) มูลค่ายติุธรรม 
 

ราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงิน อนัได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื เงินให้กูยื้มและเงินกูยื้มมีมูลค่าใกลเ้คียงกบัมูลค่ายตุิธรรม 
 

30. การบริหารจัดการทุน 
 

วตัถุประสงค์ในการบริหารจดัการทุนทีสําคญัของบริษทัและบริษทัย่อย คือ การจดัให้มีซึงโครงสร้างทางการเงินทีเหมาะสมและ

การดาํรงไวซึ้งความสามารถในการดาํเนินธุรกิจอยา่งต่อเนือง 
 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีอตัราส่วนหนีสินต่อทุนเทา่กบั 0.65:1 และ 1.30:1 ตามลาํดบั และบริษทั

มีอตัราส่วนหนีสินต่อทุนเท่ากบั 0.65:1 และ 1.23:1 ตามลาํดบั 
 

31. ภาระผูกพนัและหนีสินทีอาจเกดิขึน 
 

ก) ภาระผูกพนัตามรายจ่ายฝ่ายทุน 
 

- ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 บริษทัมีภาระผูกพนัในการซือเครืองจกัรและสัญญาก่อสร้างจาํนวน 0.3 ลา้นเหรียญดอลลาร์สหรัฐและ 

28.9 ลา้นบาท (วนัที 31 ธนัวาคม 2561 : 0.8 ลา้นเหรียญดอลลาร์สหรัฐและ 1.8 ลา้นบาท) 
 

- ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 บริษทัมีภาระผูกพนัเพอืจ่ายพฒันาโปรแกรมคอมพวิเตอร์จาํนวน 0.02 ลา้นเหรียญดอลลาร์สหรัฐ  
 

ข) สัญญาเช่าและสัญญาบริการ 
 

1) ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษทัย่อยมีสัญญาเช่าและบริการอาคารสํานักงาน โดยมีภาระผูกพนัตามสัญญาที

จะตอ้งจ่ายในอนาคต ดงันี 
 

 ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 2562  2561 

ไม่เกิน 1 ปี  0.9  0.7 

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี -  - 

รวม 0.9  0.7 
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2) บริษัทมีสัญญาเช่าทีดินกับบุคคลภายนอก โดยมีระยะเวลาเช่า 20 ปี บริษัทต้องจ่ายค่าเช่ารายปี  ปีที  1-2 เป็นเงิน  

ประมาณ 1.4 ลา้นบาทต่อปี ปีที 3-5 เป็นเงินประมาณ 1.6 ลา้นบาทต่อปี ปีที 6-8 เป็นเงินประมาณ 1.7 ลา้นบาทต่อปี ปีที 9-11 เป็น

เงินประมาณ 1.9 ลา้นบาทต่อปี ปีที 12-14 เป็นเงินประมาณ 2.1 ลา้นบาทต่อปี ปีที 15-17 เป็นเงินประมาณ 2.3 ลา้นบาทต่อปี และ

ปีที 18-20 เป็นเงินประมาณ 2.6 ลา้นบาทต่อปี สัญญานีมีผลใชบ้งัคบัตงัแต่วนัที 1 มีนาคม 2560 จนถึงวนัที 1 มีนาคม 2580 โดย

บริษทัตอ้งจ่ายค่าเช่าในอตัราทีกาํหนดไวใ้นสัญญา   
 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ค่าเช่าขนัตาํตามสัญญาเช่าดงักล่าวขา้งตน้ทีตอ้งจ่ายในอนาคต มีดงันี 
 

 ลา้นบาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2562  2561 

ไม่เกินหนึงปี 1.6  1.6 

เกิน 1 ปีแต่ไมเ่กิน 5 ปี 6.8  6.6 

เกิน 5 ปี 26.9  28.7 

รวม 35.3  36.9 
 

ค) ภาระผูกพนัตามเลตเตอร์ออฟเครดิต 
 

บริษทัมีภาระผูกพนัจากการเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต เพือสังซือสินคา้ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 จาํนวน 2.2 ลา้นเหรียญ

ดอลลาร์สหรัฐ (วนัที 31 ธันวาคม 2561 จาํนวน 0.7 ลา้นเหรียญดอลลาร์สหรัฐ) 
 

ง) หนงัสือคาํประกนัทีออกโดยธนาคาร 
 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษทัและบริษทัย่อยมีหนีสินทีอาจเกิดขึนจากหนงัสือคาํประกนัทีออกโดยธนาคาร เพือ

คาํประกันการจ่ายชาํระค่าใช้ไฟฟ้า จาํนวน 8.0 ลา้นบาท และการซือสินค้า จาํนวน 0.1 ล้านบาท (งบเฉพาะกิจการ : ค่าไฟฟ้า 

จาํนวน 6.9 ลา้นบาท และการซือสินคา้ จาํนวน 0.1 ลา้นบาท) 
 

จ) ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษทัมีหนีสินทีอาจเกิดขึนจากการคาํประกันวงเงินสินเชือของบริษทัร่วมทีได้รับจาก

สถาบนัการเงินในประเทศแห่งหนึงเป็นจาํนวนเงิน 276 ลา้นบาท 
 

 
 

 
 
 
  


