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วิสัยทัศน ์
 

 มุ่งมั่นพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 
 วิสยัทัศน์ท่ีเรามุ่งมัน่พัฒนากลยุทธ์อยา่งไม่หยุดน่ิงจากแนวคิดท่ีเป็นศูนยบ์ริการเหล็กครบวงจร 

ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตท่ีเพ่ิมประสิทธิภาพและควบคุมมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ยกระดับ  

การแข่งขนั การใส่ใจส่ิงแวดลอ้มและชุมชน การอบรมและพฒันาบุคลากร พฒันาองค์กรอย่างต่อเน่ือง 

การด าเนินธุรกิจดว้ยความสุจริตและโปร่งใส และการพฒันาระบบขอ้มูลสนับสนุนการบริหารดว้ยระบบ

โครงข่ายการส่ือสารท่ีทันสมัย อีกทั้งสรา้งสัมพันธภาพท่ีดีต่อลูกคา้ เป็นส่วนส าคัญในการขับเคล่ือน

ธุรกิจเพ่ือความยัง่ยนื 

 บริษัทก าหนดเป้าหมายท่ีจะเป็นผู้ผลิตท่อเหล็กท่ีมีคุณภาพ เน่ืองจากบริษัทเล็งเห็นถึง

ความส าคญัของอุตสาหกรรมท่อเหล็ก ซ่ึงมีการเติบโตในอตัราท่ีสูงมากในปัจจุบนัและอนาคต จากการ

เติบโตของอุตสาหกรรมก่อสรา้ง อุตสาหกรรมเฟอรนิ์เจอร ์อุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรม

เครื่องใชไ้ฟฟ้า 

 บริษัทเน้นท่ีจะเป็นศูนย์บริการเหล็กครบวงจร กล่าวคือ บริษัทสามารถใหบ้ริการผลิตเหล็ก

รูปพรรณต่างๆ ไดต้ามขนาดท่ีลูกคา้ก าหนด ไดแ้ก่ เหล็กแผ่น เหล็กมว้น ท าใหลู้กคา้ไดร้บัความสะดวก

ในการซ้ือสินคา้จากการท่ีลูกคา้สามารถก าหนดใหบ้ริษัทผลิตสินคา้ตามขนาดท่ีตอ้งการใช ้โดยมีการ

ปรับปรุงพัฒนามาตรฐานของบริษัทอยู่ตลอดเวลา ทั้งในดา้นความรูค้วามสามารถของบุคลากรและ

เคร่ืองจักรท่ีใชใ้นการผลิต รวมถึงบริษัทยังมีนโยบายพัฒนาคุณภาพ ความน่าเช่ือถือในผลิตภัณฑ ์  

การบริการของบริษัท รวมทั้งค านึงถึงสภาวะแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกของบริษัท โดยการน า

ระบบการบริหารงานคุณภาพในการผลิต ISO 9001:2015  และ IATF 16949:2016 และมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เขา้มาใชใ้นการบริหารงาน เพ่ือขยายกลุ่มลูกคา้ไปยงัอุตสาหกรรมยานยนต ์

และกลุ่มอุตสาหกรรมอ่ืนๆ สรา้งความมัน่ใจใหแ้ก่ลูกคา้ สินคา้ท่ีซ้ือไปจากบริษัทเป็นสินคา้ท่ีได้

มาตรฐาน และบริษัทมีการพฒันาคุณภาพและเพ่ิมศกัยภาพใหก้บัพนักงานของบริษัทอยา่งต่อเน่ือง 

  



 

2 

แนวทางการก ากับดูแลกิจการ  
 

 บริษัทยึดหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณธุรกิจต่อผู ้มีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มและตั้งมัน่การ

ด าเนินธุรกิจบนหลกัธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส เปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอและตรวจสอบได ้เป็นแนวทางในการ

ประกอบธุรกิจและการก าหนดนโยบาย เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีเป็นไปดว้ยความรับผิดชอบระมดัระวงั และซ่ือสัตยสุ์จริต 

และการเตรียมแผนการด าเนินธุรกิจแก่ผูบ้ริหารและพนักงาน เพื่อสรา้งระบบควบคุมภายในและมาตรการป้องกนั

การทุจริต สู่การด าเนินธุรกิจอยา่งยัง่ยนื  

 บริษัทตระหนักถึงคุณค่าความส าคญัของการอนุรกัษ์ส่ิงแวดลอ้มและความรบัผิดชอบต่อสงัคม ดงัน้ันการน า

พลงังานหมุนเวียนมาใช ้ จึงเป็นการใชท้รพัยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งในการด าเนินงานและกิจกรรมการ

ผลิตต่างๆ นอกจากน้ี AMC ยงัใหค้วามส าคญักบัการประหยดัพลงังาน ดว้ยการน านวตักรรมและระบบการจดัการท่ี

มีประสิทธิภาพมาปรบัใช ้อาทิเช่น การใชพ้ลงังานแสงอาทิตยแ์ละพลงังานทดแทนอื่นๆ 

 

พันธกิจ 
 มุ่งมัน่พฒันาคุณภาพการผลิต และบริการอย่างต่อเน่ือง โดยการปรบัปรุงประสิทธิภาพการผลิต การตรวจสอบ

วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ การจัดตั้งศูนย์กระจายสินคา้ และการสนับสนุนการบริหารจัดการ โดยใช้ระบบ

สารสนเทศและเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั 

  บริหารจดัการโดยยึดหลกัการบริหารแบบบรรษัทธรรมาภิบาล หรือ การก ากบัดูแลกิจการท่ีดีเพื่อความโปร่งใส 

ความเสมอภาค และ ความเป็นธรรมต่อผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่มท่ีเกี่ยวขอ้งกบับริษัท บริษัทย่อยและบริษัท

ร่วม 

 สรา้งเครือขา่ยทางธุรกิจและรกัษาความสมัพนัธท่ี์ดีต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียท่ีเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั  

 สนับสนุนใหพ้นักงานมีส่วนร่วมในการพฒันา ปรบัปรุง เพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อเป็นส่วนหน่ึงในการขบัเคล่ือน

ธุรกิจ  
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รายงานคณะกรรมการบริหาร 
 

เรียน  ท่านผูถื้อหุน้   

ขา้พเจา้ในนามของคณะกรรมการบริษัท เอเซีย เมทัล จ ากดั (มหาชน) ใคร่ขอรายงานผลประกอบการในรอบปีท่ี

ผ่านมา ในปี 2563 ทางบริษัทมีก าไรสุทธิเป็นจ านวนเงิน 188.77 ลา้นบาท เมื่อเทียบกับปี 2562 ซ่ึงมีก าไรสุทธิอยู่ท่ี 

176.07 ลา้นบาท เกิดส่วนต่างผลก าไรสุทธิท่ีเพิ่มขึ้ นอยู่ท่ี 12.7 ลา้นบาท ถึงแมว้่ายอดขายสินคา้และบริการลดลงเมื่อเทียบ

กบัปีก่อน แต่ยงัคงสามารถท าก าไรอยูท่ี่ 10.7 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 7.21% ซ่ึงสรุปประเด็นส าคญัดงัต่อไปน้ี 

สถานการณ ์Covid-19 ยงัคงอยู ่ซ่ึงประเทศไทยเจอวิกฤตเร่ืองการระบาดโรค Covid-19 รอบ 2 ท าใหส่้งผลกระทบ

กบัภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ซ่ึงทางทีมผูบ้ริหารยงัคงบริหารงานดว้ยความรอบคอบ และ ระมดัระวงั รวมถึง ติดตามสถานการณ์

อยา่งใกลชิ้ดท่ีอาจส่งผลกระทบกบับริษัท 

ทางบริษัทมีการพฒันาระบบขอ้มลูสารสนเทศ โดยการลงทุนเกี่ยวกบัโปรแกรม System Applications & Products in 

Data Processing (SAP) ส่งผลใหเ้กิดการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพดียิง่ขึ้ น 

ทางบริษัทรบัรูร้ายไดจ้ากผลประกอบการขาดทุนจากบริษัทร่วมทุนท่ีไม่สามารถจดัหาแหล่งวตัถุดิบ สืบเน่ืองมาจาก

ในช่วงเวลาน้ัน ทางประเทศจีนมีปริมาณการสัง่ซ้ือวตัถุดิบเป็นจ านวนมาก ส่งผลใหว้ตัถุดิบไม่เพียงพอ 

ภายใต้การก ากับดูแลกิจการท่ีเสริมสร้างความเช่ือมัน่ของนักลงทุน คณะกรรมการบริษัทในฐานะผู ้น าท่ีต้อง

รบัผิดชอบต่อการด าเนินธุรกิจไดค้ านึงถึงการก ากบัดูแลกิจการท่ีเป็นปัจจยัส าคญัอย่างหน่ึงในการปรบัปรุงประสิทธิภาพของ

องคก์ร ซ่ึงเกี่ยวกบัความสมัพนัธร์ะหว่างคณะกรรมการ ฝ่ายจดัการ และผูม้ีส่วนไดเ้สียอื่นๆ ท าใหก้ิจการมีระบบการบริหาร

และการจดัการท่ีมีคุณภาพ รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มลูท่ีโปร่งใส มีมาตรฐานการตรวจสอบภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และมี

ผลการปฏบิติังานท่ีเป็นมาตรฐานเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพ สรา้งความสามารถในการแข่งขนั และเพิ่มมูลค่าแก่กิจการ ซ่ึงจะ

สรา้งความพึงพอใจใหแ้ก่ผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 

ปัจจุบนัการเปล่ียนแปลงทางสงัคม เศรษฐกิจ กฎหมาย และ เทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็ว ท าใหบ้ริษัทต่าง ๆ ตอ้ง

ปรบัตวั เพื่อใหส้ามารถรกัษาความสามารถและศกัยภาพการแข่งขนัทางธุรกิจ ทั้งน้ีทางบริษัทฯ ยงัมีแผนท่ีจะขยายการลงทุน

เกี่ยวกบัวตัถุดิบท่ีสนับสนุนการผลิตสินคา้ส าเร็จรูปของบริษัท โดยมีบริษัทร่วมทุนท่ีสามารถจดัหาแหล่งวตัถุดิบมาสนับสนุน

และต่อยอดในการผลิตสินคา้ของบริษัท เพื่อเพิ่มศักยภาพและต่อยอดธุรกิจหลัก น าไปสู่การด าเนินธุรกิจตามแนวทางการ

พฒันาอยา่งยัง่ยนืไดเ้ป็นอยา่งดี 

ในโอกาสน้ี ผมในนามของคณะกรรมการ ขอขอบคุณท่านผูถื้อหุน้ ลูกคา้ พนัธมิตรทางการคา้ สถานบนัการเงินทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ หน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน และทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวขอ้งท่ีไดใ้หก้ารสนับสนุนการด าเนินงานของ

บริษัทฯดว้ยดีเสมอมา ขอขอบคุณผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษัทฯทุกท่านท่ีไดร่้วมมือและร่วมใจปฏิบัติหน้าท่ีดว้ยความ

รบัผิดชอบในทุกดา้น เพื่อสรา้งมลูค่าส่วนเพิ่มใหก้บัผูถื้อหุน้ ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย และสงัคมโดยรวม และขอใหทุ้กท่านเช่ือมัน่ว่า 

บริษัทฯจะมุ่งมัน่ด าเนินธุรกิจใหบ้งัเกิดผลประโยชน์สูงสุด และพฒันาองคก์รใหม้ีความเจริญกา้วหน้าอย่างยัง่ยืน และบรรลุ

เป้าหมายขององคก์ร  

    ขอแสดงความนับถือ 

 

 

(นายชูศกัด์ิ ยงวงศไ์พบูลย)์ 

      กรรมการผูจ้ดัการ  
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ข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญ 
 
 

     (หน่วย : ล้านบาท) 

งบดุล 2563 2562 2561 
สินทรพัยห์มุนเวยีน 2,153.49 1,729.92 2,687.06 

สินทรพัยร์วม 3,739.99 3,398.60 4,125.03 

หน้ีสินหมุนเวยีน 1,440.58 1,267.48 2,282.02 

หน้ีสินรวม 1,545.33 1,339.76 2,334.58 

ส่วนของผูถื้อหุน้  2,194.66 2,058.84 1,790.45 

งบแสดงฐานะทางการเงิน 2563 2562 2561 
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ  4,936.61 5,386.94 6,275.62 

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 0.00 7.23 29.30 

รายไดอ่ื้น 41.28 41.57 39.99 

รายไดร้วม 4,977.89 5,435.75 6,345.01 

ตน้ทุนขายและตน้ทุนบริการ 4,550.47 5,174.14 6,194.74 

ค่าใชจ้า่ยในการขายและบริหาร 137.58 151.27 176.41 

ตน้ทุนทางการเงิน 19.08 35.31 45.83 

ก าไรก่อนส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) *จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและภาษีเงินได ้ 249.92 55.24 (92.41) 

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) *จากการลงทุนในบริษัทร่วม (63.42) 94.89 (5.98) 

รายได ้(ค่าใชจ้า่ย) ภาษีเงินได ้ (50.67) (15.79) 12.07 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรบัปี  135.83 134.34 (86.32) 
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ผลิตภัณฑ์ท่อเหล็ก 
ผลิตภัณฑ์เหล็กตัวซี 
เหล็ก Slab/Bloom 
ผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่น 
ผลิตภัณฑ์เหล็กม้วนสลิต 
อื่น ๆ 

รายได้ 
จากการขายสุทธิ 

4,937 

 6,276  
 5,387  

 4,937  

 -

 1,000

 2,000

 3,000

 4,000

 5,000

 6,000

 7,000

2561
2562
2563

รายได้จากการขายสุทธ ิ

 (86) 

 134   136  

 (500)

 (300)

 (100)

 100

 300

 500

2561
2562
2563

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 

 (6) 

 95  

 (63) 

 (500)

 (300)

 (100)

 100

 300

 500

2561
2562
2563

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 

หน่วย : ล้านบาท 

 4,125  

 3,399  
 3,740  

 -

 1,000

 2,000

 3,000

 4,000

 5,000

2561
2562
2563

หนี้สินรวม 

 4,125.03  

 3,398.60  
 3,840.55  

 -

 1,000

 2,000

 3,000

 4,000

 5,000

2561
2562
2563

สินทรัพย ์ 
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัท 
 

ช่ือบริษัท : บริษัท เอเซีย เมทลั จ ากดั (มหาชน) 

ช่ือย่อหลักทรัพย์ : AMC 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107547000176 

วันที่ก่อตั้งบริษัท : 9 มีนาคม 2536 

วันจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด : 9 มีนาคม 2547 

วันเร่ิมท าการซื้อขายในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

: 13 สิงหาคม 2547 

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุร กิจ เ ป็นศูนย์บ ริการ เห ล็กครบวงจร  ได้แก่  

การจ าหน่ายเหล็กม้วน  (Coiled) ทั้ งชนิดรีดร้อน  

(Hot-Rolled) และชนิดรีดเย็น(Cold-Rolled) เหล็กเคลือบ

สงักะสี (GI) รวมทั้งรับตัดและจ าหน่ายเหล็กแผ่น (Sheet) 

และเหล็กมว้นสลิต (Slitting Coil) ตามขนาดท่ีลูกคา้  

เป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายเหล็กรูปพรรณ ไดแ้ก่ ท่อเหล็ก และ

เหล็กโครงสรา้งรูปตวัซีท่ีใชใ้นอุตสาหกรรมต่างๆ 

ทุนจดทะเบียน : 549.97 ลา้นบาท 

ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว : 480.10 ลา้นบาท 

มูลค่าที่ตราหุ้นไว้ : 1 บาท 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 55,55/1 หมูท่ี่ 2 ซอยวดัหนามแดง ถนนศรีนครินทร ์ต าบล

บางแกว้ อ าเภอบางพลี จ าหวดัสมุทรปราการ 10540 

ที่ตั้งโรงงาน : 90/1 หมูท่ี่ 10 ต าบลสระส่ีเหล่ียม อ าเภอพนัสนิคม จงัหวดั

ชลบุรี 20140 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107547000176 

นักลงทุนสัมพันธ ์ : โทรศพัท ์02 338 7222 โทรสาร 02 338 4102 

  Email : ir@asiametal.co.th 

กรรมการอิสระที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลผู้
ถือหุ้นรายย่อย 

: โทรศพัท ์02 338 7222 โทรสาร 02 338 4102 

 Email : ia@asiametal.co.th 

เว็บไซต์ : www.asiametal.co.th  

  

http://www.asiametal.co.th/
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บุคคลอ้างอิง 
นายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท  ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย)  จ ากดั 

เลขท่ี 2/7  หมูท่ี่ 4 อาคารสถาบนัวิทยาการตลาดทุน 

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ชั้น 2 NORTHPARK   

แขวงทุ่งสองหอ้ง  เขตหลกัส่ี  กรุงเทพมหานคร 10210 

โทรศพัท ์ +66(0) 2596-9000  

โทรสาร   +66(0) 2832-4994-6 

ผู้สอบบัญชี : บริษัท บีพีอาร ์ออดิท แอนด ์แอดไวเซอร่ี จ ากดั 

นางสาวรุง้ตวนั บุญศกัด์ิเฉลิม   

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขทะเบียน 6031 

บริษัท บีพีอาร ์ออดิท แอนด ์แอดไวเซอร่ี จ ากดั 

เลขท่ี 152  ชั้น 12A หอ้ง 08 อาคารชารเ์ตอรส์แควร ์ 

ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 

10500 

โทรศพัท ์ +66(0) 634-5398-9 

โทรสาร +66(0) 634-5399 

ที่ปรึกษากฏหมาย : บริษัท บี แอนด ์พี ลอว ์จ ากดั 

นายพสิษฐ ์ชยัชนะศิริวิทยา  

43 อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร ์หอ้งเลขท่ี 196 ชั้น 19  

ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร  

โทรศพัท ์+66(0) 338-7222  

เลขานุการบริษัท : นางสาวศศิธร  ลิมป์ปิยะชาติ   

โทรศพัท ์+66(0) 338-7222  

โทรสาร +66(0) 383-4101-2 

อีเมล ์Secretary@asiametal.co.th 
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  
 

ช่ือ ประเภทธุรกิจ 
ทุนจดทะเบียน 
(ล้านบาท) 

หุ้นท้ังหมดที่
ออกจ าหน่าย 

หุ้นท้ังหมดที่บริษัทถือ 
จ านวนหุ้น ร้อยละ 

บริษัทย่อย 
1. บริษัท เอส ที ซี สตีล จ ากดั  

ท่ีตั้งส านักงาน 

55 หมู่ 2 ซ.วัดหนามแดง ถ.ศรีนครินทร ์ 

ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 

10540 

โทร: 02-338-7222  

แฟกซ:์ 02-353-4102  

ท่ีตั้งโรงงาน 

60/1 หมู่ 1 ซอยวดัหนามแดง  

ถนนศรีนครินทร ์ต าบลบางแกว้  

อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ 10540 

ผลิตและจดัจ าหน่ายท่อเหล็ก

ทั้งชนิดกลมและชนิดเหล่ียม 

20 200,000 199,994 99.9970 

2. บริษัท แกรนด ์เอเชีย สตีล โพรเซสซ่ิง 

เซ็นเตอร ์จ ากดั  

ท่ีตั้งส านักงาน 

55 หมู่ 2 ซ.วัดหนามแดง ถ.ศรีนครินทร ์ 

ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 

10540 

โทร:  +66(0) 2-338-7222  

แฟกซ:์ +66(0) 2-353-4102  

ท่ีตั้งโรงงาน 

90/1 หมู่ท่ี 10 ต าบลสระส่ีเหล่ียม  

อ าเภอพนัสนิคม จงัหวดัชลบุรี 20140 

ศูนยบ์ริการเหล็ก  

(Coil Center) ตดัแผ่นและ 

สลิทงานตามขนาดที่ลูกคา้

ก าหนด 

20 200,000 100,000 50.00 

บริษัทร่วม  
3. บริษัท ไพรม์ สตีล มิลล ์จ ากดั  

ท่ีตั้งส านักงาน 

1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร ์ 

ชั้น 12 หอ้ง 1202 ถนนพระรามท่ี 3 แขวง

ช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 

10120  

โทร: +66(0) 2-107-9117  

แฟกซ:์  +66(0) 2-107-9119 

ท่ีตั้งโรงงาน 

7/447 หมู่ 6, นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี 

ต าบลมาบยางพร  อ าเภอปลวกแดง  

จงัหวดัระยอง  21140 

โทร: +66(0) 38-018261-69 

แฟกซ:์ 66(0) 38-018270 

ผลิตและจดัจ าหน่าย

เหล็กกลา้คารบ์อนรีดรอ้น

แผ่นมว้นประเภทหนา้แคบ 

1,000 10,000,000 3,500,000 35.00 
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กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  
 

สร้างสรรค์ประโยชน์ เคียงคู่สังคม และชุมชน 
ดว้ยความมุ่งมัน่ของเรา ท่ีจะเติบโตไปพรอ้มกบัความกา้วหน้าของสงัคม เราจึงยดึหลกัการด าเนินธุรกิจท่ีดี ท่ีมีความรบัผิดชอบ

ต่อพนักงาน ลูกคา้ และผูถื้อหุน้ ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียทุกส่วน ตลอดจนการเกื้ อกูลสงัคม โดยมุ่งเน้นการสรา้งรากฐานทางธุรกิจ

ควบคู่ไปกบัการสรา้งสรรคก์ิจกรรมก่อใหเ้กิดประโยชน์สู่สังคมอย่างรอบดา้น เพื่อสรา้งเสริมความสุข และคุณภาพชีวิตท่ีดี 

แก่สงัคม  

 

บริษัทมุ่งเน้นการจดักิจกรรมสรา้งสรรคป์ระโยชน์ใหเ้กิดขึ้ นอยา่งต่อเน่ือง ผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ ดงัน้ี 

1. ดา้นการศึกษา  

บริษัทเล็งเห็นถึงความส าคญัทางดา้นการศึกษาของเยาวชนคนรุ่นใหม่ ท่ีจะเติบโตเป็นผู่ใหญ่และเป็นก าลงัส าคญัในการ

พฒันาศกัยภาพของสงัคมไทย เราจึงมุ่งมัน่สรา้งโอกาส สรา้งอนาคตทางการศึกษา 

 โครงการ สนับสนุนทุนการศึกษาเยาวชน ชุมชน โรงเรียนบางแกว้ประชาสรรค ์ 

 โครงการ สนับสนุนทุนการศึกษาบุตรพนักงาน 

 โครงการส่งเสริมการศึกษาและเรียนรู ้กระบวนการการผลิตใหก้บันักศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี  
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2. ดา้นสาธารณประโยชน์ และสาธารณกุศล เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือชุมชน  

 โครงการ “คอมพิวเตอรเ์พื่อน้อง” โครงการท่ีเกิดจากมลูนิธิกระจกเงา เพื่อน าไปใชป้ระโยชน์ใหก้บันักเรียน นักศึกษา 

โดยบริจาคคอมพิวเตอร ์และอุปกรณส์ารสนเทศ 

 โครงการ “พฒันาชุมชนบางแกว้” โครงการท่ีเกิดจากองคก์ารบริหารส่วนต าบลบางแกว้ ท่ีไดจ้ดัสรา้งศูนยแ์พทย์

ครอบครวัและชุมชนเทศบาลเมืองบางแกว้ เพื่อใหชุ้มชนไดใ้ชบ้ริการไดใ้กลเ้คียงลดการเดินทางไปยงัสถานพยาบาลท่ี

ห่างไกล โดยบริจาคเคร่ืองทนัตกรรมเพื่อชุมชน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ดา้นส่ิงแวดลอ้มและพลงังาน 

บริษัทไดจ้ัดกิจกรรมรณรงค์อนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มและพลังงานอย่างต่อเน่ือง เพื่อส่งเสริมใหเ้กิดการลดใชท้รัพยากรอย่าง

ฟุ่มเฟือย รกัษาทรพัยากรธรรมชาติ การฟ้ืนฟูทรพัยากรดา้นป่าไมแ้ละระบบนิเวศน์ การท่องเท่ียวเชิงอนุรกัษ์ปลูกป่าชายเลน  

และลดการใชพ้ลังงานไฟฟ้าดว้ยการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย ์(Solar Rooftop) ท่ีโรงงานพนัสนิคมแลว้  

ติดตั้งแลว้เสร็จเม่ือเดือนพฤศจิกายน 2563  

 

4. ดา้นกีฬา สาธารณสุข และความปลอดภยั 

บริษัทใหค้วามส าคญัต่อสุขภาพของพนักงานเป็นอย่างยิ่ง เพราะพนักงานทุกคนเป็นผูท่ี้มีความส าคญัในการขบัเคล่ือน

ธุรกิจใหเ้ติบโตอย่างยัง่ยืนและมีคุณภาพ บริษัทจึงจดัใหม้ีการตรวจสุขภาพประจ าปี และมีการใหค้ าแนะน าในการดูแล

สุขภาพโดยแพทยแ์ละพยาบาล อีกทั้งบริษัทยงัไดจ้ดัใหพ้นักงานไดร่้วมกิจกรรมในการเขา้รบัการอบรมเร่ืองอคัคีภยั และ

ภัยอื่นๆโดยมีการซอ้มการดับเพลิงการอพยพหนีไฟประจ าปี ทุกๆ ปี เพื่อใหพ้นักงานมีความรู ้ความเขา้ใจในเร่ือง 

ชีวอนามยัซ่ึงท าใหพ้นักงานท่ีไดเ้ขา้รับการอบรมสามารถน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัได้กบัสถานท่ีท างาน บา้น และตาม 

ชุมชุนท่ีอาศยัอยู ่ 

นอกจากน้ีบริษัทไดจ้ดักิจกรรมดา้นกีฬา เพื่อส่งเสริมดา้นสุขภาพท่ีแข็งแรงและสรา้งเสริมความสามคัคีของพนักงาน 

ในบริษัท กิจกรรมการแข่งขันกีฬาน้ีได้จัดขึ้ นเป็นประจ าในช่วงเดือนธันวาคมของทุกปี และมอบรางวัลเพื่อเป็น 

ขวญัก าลงัใจในการส่งเสริมกิจกรรมดา้นกีฬาและความสามคัคี 
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 

  

ปี 2536 วนัท่ี 9 มีนาคม 2536 จดัตั้งบริษัทในนาม บริษัท เอเซีย เมทลั จ ากดั ทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ จ านวน 30 ลา้นบาท โดย

กลุ่มนายชูศกัด์ิ ยงวงศไ์พบลูย ์ประกอบกิจการลกัษณะซ้ือมาขายไปเก่ียวกบัเหล็ก 

ปี 2547 วนัท่ี 9 มีนาคม 2547 บริษัทไดแ้ปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากดั และเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 150 ลา้นบาทเป็น 200 ลา้นบาท 

และเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไว ้(PAR) จากราคาหุน้ละ 100 บาท เป็นราคาหุน้ละ 1 บาท โดยก าหนดใหม้ีการเสนอขายหุน้เพิ่มทุน

ท่ีออกใหม่แก่ประชาชน จ านวน 50 ลา้นหุน้ ประกอบธุรกิจศูนยบ์ริการเหล็กครบวงจร 

ปี 2548 บริษัท ไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียนจาก 200 ลา้นบาท เป็น 400 ลา้นบาท เพื่อเสนอขายแก่ผูถื้อหุน้เดิมในราคา 1 บาท  

ปี 2550 บริษัท ไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียนจาก 400 ลา้นบาท เป็น 550 ลา้นบาท เพื่อเสนอขายแก่ประชาชนทัว่ไปและผูถื้อหุน้เดิม และเพื่อ

รองรับการแปลงสภาพของใบส าคญัแสดงสิทธิ (ทุนจดทะเบียนจ านวน 549.97 ลา้นบาท ทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 479.94 ลา้น

บาท) 

ปี 2551 บริษัท ขยายกลุ่มลูกคา้และผลิตภณัฑเ์หล็กเพิ่มขึ้ น อาทิเช่น กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนตแ์ละกลุ่มเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 

ปี 2553    บริษัท ไดป้รบัปรุงมาตรฐานการผลิตเพิ่มขึ้ น โดยเป็นศูนยบ์ริการเหล็กท่ีสามารถรองรับการผลิตเหล็กในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต ์
และกลุ่มอุตสาหกรรมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและบริษัทไดร้บัรางวลั BEST VENDOR AWARD จาก บริษัท ไทยซมัซุง อิเลคโทรนิค จ ากดั 

ปี 2554   บริษัท ไดข้ยายโรงงานก่อตั้งท่ีจงัหวดัชลบุรี (พนัสนิคม) เป็นศูนยบ์ริการเหล็กท่ีสามารถรองรับการผลิตเหล็กในกลุ่มอุตสาหกรรม
ยานยนต ์และกลุ่มอุตสาหกรรมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ซ่ึงเป็นจุดยุทศาสตรด์า้นการคมนาคม บนเน้ือท่ี 100 ไร่ 85 ตารางวา ดว้ยเงินลงทุน

กว่า 83 ลา้นบาท 

ปี 2555    ไดร้บัการรบัรองระบบการบริหารงานมาตรฐาน ISO/TS 16949 เพื่อรองรบักลุ่มลูกคา้อุตสาหกรรมยานยนต์ 

ปี 2557    บริษัทลงทุนในบริษัท เต๋อหลง (ไทยแลนด)์ จ ากดั ทุนจดทะเบียน 1,000 ลา้นบาท สดัส่วนการลงทุนรอ้ยละ 15 

ปี 2558    บริษัทซ้ือหุน้สามญัของบริษัท เต๋อหลง (ไทยแลนด)์ จ ากดั จ านวน 50,000 หุน้ ๆ ละ 100 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 5 ของทุนช าระแลว้ 

การซ้ือหุน้เพิ่มท าใหบ้ริษัทมีสดัส่วนการลงทุนในบริษัท เต๋อหลง (ไทยแลนด)์ จ ากดั รอ้ยละ 20 

ปี 2559    บริษัท เข้าลงทุนในบริษัทร่วมทุน บริ ษัท ไพร์ม  ส ตีล มิลล์ จ ากัด  ( เ ดิมชื่อ  บ ริษัท เ ต๋อหลง (ไทยแลนด์)  จ ากัด)  
ทุนจดทะเบียน 1,000 ลา้นบาท ดว้ยสดัส่วนรอ้ยละ 20 คิดเป็นมูลค่า 200 ลา้นบาท 

ปี 2560   บริษัท ไดด้ าเนินการการถือหุน้ของบริษัทย่อย คือ บริษัท แกรนด์ เอเซีย สตีล โพรเซสซ่ิง เซ็นเตอร์ จ ากดั (เดิมชื่อ บริษัท เอเซีย 
เมทลั แฟบริเคชัน่ จ ากดั) ในสดัส่วนรอ้ยละ 50  

ปี 2560  บริษัท ไดเ้ขา้ลงทุนเพิ่มใน บริษัทร่วมทุน บริษัท ไพรม์ สตีล มิลล์ จ ากดั สัดส่วนการลงทุน คิดเป็นมูลค่า 70 ลา้นบาท รวมสัดส่วน

การถือหุน้เป็นรอ้ยละ 30 คิดเป็นมูลค่า 270 ลา้นบาท และไดท้ าการลงทุนสรา้งอาคารคลังสินคา้ เน้ือท่ีใชส้อยประมาณ 8 ,000 

ตารางเมตร บนเน้ือท่ี 12  ไร่ 68 ตารางวา จะท าใหบ้ริษัทสามารถเพิ่มพื้ นท่ีในจดัเก็บสินคา้เพิ่มขึ้ นประมาณ 8,000 ตนั เพื่อรองรับ

การขยายตวัตามความตอ้งการของลูกคา้ 

ปี 2561 บริษัท ไดท้ าด าเนินการสัง่ซ้ือเคร่ืองจกัรใหม่เพิ่มเติม เพื่อทดแทนเคร่ืองจกัรเดิม และ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และก่อสรา้งอาคาร

คลงัสินคา้แลว้เสร็จ ในปี 2561 

ปี 2562  บริษัท อนุมติัการตดัจ าหน่ายบญัชีเงินลงทุน ในบริษัท สางสินคา้ผ่านแดนเวียงจนัทร ์จ ากดั โดยบริษัทตั้งค่าเผ่ือหน้ีสูญจากการลงทุน 

จ านวนเงิน 6,686,322.89 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 100 ของเงินลงทุนทั้งหมดมาก่อนหนา้น้ี และ บริษัท ไดเ้ขา้ลงทุนในบริษัทร่วมทุน 

กบับริษัท ไพรม์ สตีล มิลล ์จ ากดั เพิ่มรอ้ยละ 5 จ านวนเงินลงทุน 48 ลา้นบาท รวมสดัส่วนการถือหุน้เป็นรอ้ยละ 35 คิดเป็นมูลค่า

รวม 318 ลา้นบาท นอกจากน้ีบริษัทไดด้ าเนินการติดตั้งเคร่ืองจกัรใหม่แบบอตัโนมติัเรียบรอ้ยแลว้ ท าใหป้ระสิทธิภาพการผลิตของ

บริษัทมีความรวดเร็วมากขึ้ นและคุณภาพดีขึ้ น 

ปี 2563 บริษัท ลงทุนการติดตั้ งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เป็นจ านวนเงินลงทุน 28.95 ล้านบาท โรงงาน ณ สาขา 

พนัสนิคม เพื่อเป็นการปรบัปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพื่อการใชพ้ลงังานทดแทน โดยไดร้บัการส่งเสริมการลงทุนและติดตั้งแลว้เสร็จ

เมื่อ พฤศจิกายน 2563 และบริษัทท าสญัญาจา้งออกแบบพฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศและติดตั้งระบบโปรแกรม SAP กบับริษัท ไอ

เอสเอ คอนซลัต้ิง (ประเทศไทย) จ ากดั รวมเป็นเงิน 20.1 ลา้นบาท โดยเร่ิมใชง้าน มกราคม 2564  

(กลุ่มยงวงศไ์พบลูยย์งัคงเป็นผูบ้ริหารและเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ในสดัส่วนรอ้ยละ 32.805 ของทุนช าระแลว้ และกลุ่มคุณหญิงปัทมา 

ลีสวสัด์ิตระกูล ถือหุน้ในสัดส่วน รอ้ยละ 14.879 ของทุนช าระแลว้ รวมทั้งกลุ่มสุธีรชัย ถือหุน้ในสัดส่วน รอ้ยละ 15.895 ของทุน

ช าระแลว้ตามล าดบั ปิดสมุดทะเบียนล่าสุดวนัท่ี 18 มิถุนายน 2563)  
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ภาพรวมการประกอบธุรกิจ  
 

บริษัท เอเซีย เมทลั จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “AMC”)  
 บริษัท เอเซีย เมทลั จ ากดั (มหาชน)  

ประกอบธุรกิจเป็นศูนยบ์ริการเหล็กครบวงจร ไดแ้ก่ การจ าหน่ายเหล็กมว้น (Coil) ทั้งชนิดรีดรอ้น (Hot-Rolled) และ

ชนิดรีดเย็น (Cold-Rolled) เหล็กเคลือบสงักะสี (GI) และเป็นผูแ้ปรรูปผลิตภณัฑเ์หล็ก ไดแ้ก่ เหล็กแผ่น (Sheet) เหล็ก

มว้นสลิต (Slitting Coil) ท่อเหล็กท่ีมีเสน้ผ่าศูนยก์ลาง 1 น้ิว (25 มิลลิเมตร) ถึง 7 น้ิว (175 มิลลิเมตร) เหล็ก

โครงสรา้งรูปตวัซี รวมทั้งบริการจดัส่งสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้ โดยมีก าลงัผลิตติดตั้ง จ านวน 540,000 ตนัต่อปี ซ่ึงแบ่งก าลัง

ผลิตเป็น เหล็กแผ่น 44,000 ตนัต่อปี เหล็กมว้นสลิต 244,000 ตนัต่อปี ท่อเหล็ก 204,000 ตนัต่อปี และเหล็กรูปตวัซี 

48,000 ตนัต่อปี 

 บริษัท เอส ที ซี สตีล จ ากดั  

ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายท่อเหล็กทั้งชนิดกลมและชนิดเหล่ียมท่ีมีเสน้ผ่าศูนย์กลาง 0.5 น้ิว (12มิลลิเมตร)  

ถึง 1 น้ิว (25 มิลลิเมตร) โดยมีก าลงัผลิตติดตั้งท่อเหล็กทุกชนิดรวม 6,490 ตนัต่อปี 

 บริษัท แกรนด ์เอเซีย สตีล โพรเซสซ่ิง เซ็นเตอร ์จ ากดั  

เดิมช่ือ บริษัท เอเซียเมทัลแฟบบริเคชัน่ จ ากดั (เปล่ียนวนัท่ี 25 สิงหาคม 2558) ประกอบธุรกิจ เกี่ยวกบัศูนยบ์ริการ

เหล็ก (Coil Center) ตดัแผ่นและสลิทงานตามขนาดท่ีลูกคา้ก าหนด โดยมีก าลงัการผลิตรวม 72,000 ตนัต่อปี  

 บริษัท ไพรม์  สตีล มิลล ์จ ากดั  

ประกอบธุรกิจผลิตเหล็กรีดรอ้นชนิดมว้น ประเภทหน้าแคบ  (Hot Rolled Narrow Strip In Coil) โดยมีก าลงัการผลิตรวม 

600,000 ตนัต่อปี 

 

 ปัจจุบนั บริษัทมีทุนจดทะเบียน 549.97 ลา้นบาท และเรียกช าระแลว้ 480.10 ลา้นบาท โดย กลุ่มยงวงศไ์พบูลย ์

และ กลุ่มสุธีรชัย เป็นผูบ้ริหารและเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ในสัดส่วนรอ้ยละ 32.805 และรอ้ยละ 15.895 ของทุนช าระแลว้

ตามล าดบั (ปิดสมุดทะเบียนล่าสุดวนัท่ี 18 มิถุนายน 2563) 

บริษัทแบ่งลกัษณะผลิตภณัฑแ์ละบริการของบริษัทและบริษัทยอ่ยออกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 

1.  การจดัหาผลิตภณัฑเ์หล็ก  

 บริษัทใหบ้ริการจดัหาผลิตภณัฑเ์หล็กในลักษณะศูนยบ์ริการเหล็ก ทั้งเหล็กแผ่นรีดรอ้นชนิดมว้นและเหล็กแผ่นรีดเย็น

ชนิดมว้น เป็นตน้ เพื่อเขา้มาจ าหน่ายใหแ้ก่ ผูค้า้ส่งเหล็ก และลูกคา้ท่ีเป็นโรงงานเหล็กต่างๆ ซ่ึงลูกคา้จะน าไปใชใ้นการ

แปรรูปเป็นช้ินงานเหล็กต่าง ๆ ต่อไป รวมถึงการใหบ้ริการรบัตดัเหล็กตามขนาดต่าง ๆ ท่ีลูกคา้ตอ้งการ 

2.  การแปรรูปผลิตภณัฑเ์หล็ก  

2.1 ผลิตภณัฑท่์อเหล็ก (Steel Pipe) บริษัทและบริษัทย่อยผลิตและจ าหน่ายท่อเหล็กส าหรับใชใ้นอุตสาหกรรมต่างๆ 

ปัจจุบนั บริษัทและบริษัทยอ่ยมีเคร่ืองจกัรส าหรบัการผลิตท่อเหล็กซ่ึงสามารถผลิตท่อเหล็กไดต้ั้งแต่เสน้ผ่าศูนยก์ลาง 

12  มิลลิเมตรถึง 175 มิลลิเมตร โดยวิธีการน าเหล็กแผ่นรีดรอ้นชนิดมว้นท่ีตดัตามความกวา้งท่ีก าหนดมาท าการ

ขึ้ นรูปและเช่ือมเหล็กแผ่นดว้ยคล่ืนความถ่ีสูงซ่ึงเป็นเคร่ืองจักรท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพในการผลิต ท าให้ 
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ท่อเหล็กของบริษัทมีคุณภาพและเป็นท่ียอมรบัของลูกคา้ โดยบริษัทมีก าลงัการผลิตติดตั้ง เท่ากบั 168,000 ตนัต่อปี 

ซ่ึงในปี 2563  บริษัทใชก้ าลงัการผลิตท่อเหล็กเท่ากบัรอ้ยละ 91 ของก าลงัการผลิต ท่อเหล็กของบริษัทและบริษัท

ย่อยท่ีผลิตมีรูปแบบทั้งทรงกลม ส่ีเหล่ียมจตุัรัส และส่ีเหล่ียมผืนผา้ ซ่ึงบริษัทสามารถผลิตไดต้ามความกวา้งและ  

ความยาวท่ีลูกคา้ก าหนด  

2.2 ผลิตภัณฑ์เหล็กโครงสร้างรูปตัวซี บริษัทผลิตและจ าหน่ายเหล็กโครงสร้างรูปตัวซี  โดยการน าเหล็กมว้น สลิต 

(Slitting Coil) ท่ีตดัตามขนาดมาขึ้ นรูปในลกัษณะรูปตวัซี ซ่ึงจะน าไปใชใ้นอุตสาหกรรมก่อสรา้งเพื่อใชเ้ป็นโครงสรา้ง

หลงัคา บริษัทมีเคร่ืองจกัรส าหรบัการผลิตเหล็กโครงสรา้งรูปตวัซีตั้งแต่ขนาด 3 น้ิวจนถึงขนาด 6 น้ิว โดยมีก าลงัการ

ผลิตติดตั้ง เท่ากบั 48,000 ตันต่อปี ซ่ึงในปี 2563 บริษัทใชก้ าลงัการผลิตเหล็กโครงสรา้งรูปตวัซี เท่ากบัรอ้ยละ 

30 ของก าลงัการผลิต 

3. เหล็กมว้นสลิต (Slitting Coil) บริษัทใหบ้ริการตดัเหล็กเป็นเหล็กมว้นสลิต ซ่ึงเป็นการน าเหล็กมว้น (Coil) มาตดัเป็น

แถบเล็กตามความกวา้งท่ีลูกคา้ก าหนดและมว้นกลบัเพื่อจ าหน่ายโดยบริษัทมีเคร่ืองจกัรส าหรบัการตัดเหล็กเป็นเหล็ก

มว้นสลิต (Slitting Coil) โดยบริษัทมีก าลงัการผลิตติดตั้งเท่ากบั 240,000 ตนัต่อปีโดยแบ่งเป็นการผลิตเพื่อเป็นวตัถุดิบ

ส าหรบัรองรบั การผลิตเป็นท่อเหล็กและผลิตภณัฑโ์ครงสรา้งรูปตวัซี จ านวน 216,000 ตนัต่อปี และการผลิตเพื่อขาย

จ านวน 24,000 ตนัต่อปี ซ่ึงในปี 2563 บริษัทใชก้ าลงัการผลิตเหล็กมว้นสลิตเท่ากบัรอ้ยละ 70 ของก าลงัการผลิต 

4. การผลิตเหล็กแผ่น (Cutting Sheet) บริษัทใหบ้ริการตดัเหล็กแผ่น ซ่ึงเป็นการน าเหล็กมว้น น ามาตดัเป็นเหล็กแผ่นตาม

ความกวา้งและความยาวท่ีลูกคา้ก าหนด บริษัทสามารถตดัเหล็กตามความกวา้งไดต้ั้งแต่ 600 ถึง 1,500 มิลลิเมตร และ

ตามความยาวตั้งแต่ 300 ถึง 6,100 มิลลิเมตรโดยบริษัทมีเคร่ืองจักรส าหรับการตัดเหล็กแผ่น (Cutting Sheet)  

ซ่ึงบริษัทมีก าลงัการผลิตติดตั้งเท่ากบั 44,000 ตนัต่อปี ซ่ึงในปี 2563 บริษัทใชก้ าลงัการผลิตเหล็กแผ่นเท่ากบัรอ้ยละ 

 5 ของก าลงัการผลิต 

 

ลักษณะของลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  
 ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทซ่ึงไดแ้ก่ผลิตภัณฑ์เหล็กโครงสรา้งและเหล็กแผ่นรีดรอ้นน้ัน จะถูกน าไปใชใ้นอุตสาหกรรม

ก่อสรา้งเป็นหลกั อย่างไรก็ดี ในอนาคต บริษัทมีเป้าหมายในการขยายฐานลูกคา้สู่กลุ่มอุตสาหกรรมอื่น ๆ ใหม้ากขึ้ นโดยมุ่งเน้นท่ี 

ผูค้า้ปลีกสมยัใหม่ (Modern Trade) ผูค้า้ส่ง ผูจ้  าหน่ายเหล็กแปรรูปอุตสาหกรรมทัว่ไป ทั้งในเขตกรุงเทพและปริมณฑล โดยลูกคา้

กลุ่มน้ีจะซ้ือผลิตภัณฑข์องบริษัท ทั้งผลิตภณัฑจ์ากธุรกิจศูนยบ์ริการเหล็ก ไดแ้ก่ เหล็กมว้น เหล็กสลิต เหล็กแผ่น รวมถึงเหล็ก

รูปพรรณของบริษัท ได้แก่ ท่อเหล็ก เหล็กโครงสร้างรูปตัวซี เพื่อน าสินคา้ไปจ าหน่ายต่อใหก้ับลูกคา้ และผู ้ประกอบการใน

อุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น อุตสาหกรรมก่อสรา้ง อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 

อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ อุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นตน้ โดยผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมก่อสรา้งซ่ึงเป็นกลุ่มลูกคา้หลักใน

ปัจจุบนัและอุตสาหกรรมยานยนต ์รวมถึงอุตสาหกรรมต่อเน่ืองต่าง ๆ ซ่ึงจะน าผลิตภณัฑข์องบริษัทไปใชเ้ป็นวตัถุดิบในการผลิต  

 ส าหรบัปัจจุบัน ทางบริษัทยงัคงมุ่งมัน่พฒันาความสัมพนัธ์ท่ีดีกบักลุ่มลูกคา้รายเดิม และประกอบกบัการขยายฐานลูกคา้

รายใหมเ่พิ่มขึ้ น จากความสามารถในการผลิตท่ีเพียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้ และการพฒันาผลิตภณัฑต์ามความตอ้งการของ

ลูกคา้ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  
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ผลิตภัณฑ์เหล็กของบริษัทจะถูกน าไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตของอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่าง ๆ ดังนี้ 

 อุตสาหกรรมก่อสรา้ง ใชเ้หล็กโครงสรา้งรูปตัวซีในการท าโครงหลังคา และใชท่้อเหล็กส าหรับเป็นเหล็กแปปูกระเบ้ือง

หลงัคา เป็นตน้ 

 อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร ์ใชท่้อเหล็กเป็นโครงของเฟอรนิ์เจอร์ชนิดต่าง ๆ เช่น โต๊ะ เกา้อี้  ฉากกั้นและใชเ้หล็กแผ่นเป็น

ส่วนประกอบในการท าตู ้ชนิดต่าง ๆ และ ชั้นวางของรวมถึงท าตู ้นิรภัย ซ่ึงสามารถใช้ในอาคารส านักงาน สถาน

การศึกษา และสถานท่ีต่างๆ และเวทีส าเร็จรูป เป็นตน้ 

 อุตสาหกรรมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า  ใชเ้หล็กแผ่นเป็นส่วนประกอบในการผลิตเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า และ อิเล็กทรอนิกส ์เช่น  เคร่ือง 

ซกัผา้ ตูเ้ยน็ เคร่ืองปรบัอากาศ เป็นตน้ 

 อุตสาหกรรมยานยนต์ ใชท่้อเหล็กและเหล็กแผ่นเป็นส่วนประกอบในการผลิตยานยนต์ เช่น ใชท่้อเหล็กเป็นโครงสรา้ง

ตวัถงัรถบสั และ กระบะรถยนต ์และใชเ้หล็กแผ่นเป็นพื้ นกระบะ และตวัถงัภายนอกของรถยนต ์เป็นตน้ 

 อุตสาหกรรมอื่นๆ  ใชเ้หล็กแผ่นรีดรอ้นเป็นช้ินส่วนในการท าถงับรรจุแกส๊ โครงสรา้งวิศวกรรมอื่น และใชใ้นอุตสาหกรรม

ทุกประเภทตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ 

 

ลักษณะการประกอบธุรกิจในปีที่ผ่านมา  

 การประกอบธุรกิจในปี 2563 จากสถานการณภ์ายในประเทศและต่างประเทศ การลงทุนภาครฐัท่ีมีความล่าชา้ สงครามการคา้

ท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทัว่โลกและประเทศไทย และปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในปี 2563 การแพร่ระบาดของ

ไวรสัโควิด-19 ไปทัว่โลกและระบาดในประเทศ จนรฐับาลจ าเป็นตอ้งประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตทัว่ราชอาณาจกัร 

และตอ้งด าเนินการตามมาตรการควบคุมการระบาดอย่างเคร่งครัด และไดร้ับมาตรการผ่อนปรนเป็นระยะ จึงส่งผลใหภ้าค

ธุรกิจและภาคการผลิตของอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงภาคอุตสาหกรรมท่ีใชง้านผลิตภัณฑ์เหล็กไดห้ยุดชะงักลงจากความ

ตอ้งการใชภ้ายในประเทศและต่างประเทศท่ีลดลง และเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อความตอ้งการใชง้านผลิตภณัฑเ์หล็กในอุตสาหกรรม

ต่อเน่ืองเช่น การก่อสรา้ง ยานยนต ์และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า เป็นตน้  

 บริษัทฯ จึงตอ้งปรบัตวัจากสถานการณโ์ดยการด าเนินกิจกรรมทางการคา้โดยการประเมินความเส่ียงและการวางแผนใน

การบริหารจดัการความเส่ียงใหม้ีประสิทธิภาพ ดว้ยการบริหารสินคา้คงคลัง การควบคุมราคาสินคา้และการควบคุม

ประสิทธิภาพ คุณภาพของผลิตภณัฑ ์ก าหนดนโยบายพฒันาประสิทธิภาพการผลิต การปรบัปรุงและพฒันาเคร่ืองจกัร 

ขยายก าลังการผลิต เพิ่มความสามารถในการผลิตสินคา้ไดต้ามมาฐานและคุณภาพท่ีลูกคา้ตอ้งการ และทันต่อเวลาท่ี

ก าหนด และการพฒันาประสิทธิภาพของขอ้มลูในวางแผนการจดัการและการบริหารโดยการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อ

การประเมินความเส่ียง ตรวจสอบ และติดตามผล  
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ภาวะอุตสาหกรรมและสภาวการณ์แข่งขัน  
 ระดบัราคาเหล็กตลาดโลกท่ีมีการปรบัขึ้ นต่อเน่ืองตั้งแต่ปลายปี 2563 โดยเฉพาะจากความตอ้งการของจีนท่ีเพิ่มขึ้ นแมว้่า

ตอ้งเผชิญกบัภาวะโควิด-19 แต่เศรษฐกิจไตรมาส 2-3 กลบัยงัขยายตวัไดดี้ท าใหจ้ีนมีความตอ้งการใชเ้หล็กท่ีเพิ่มขึ้ นใน

ปี 2563 ถึง 8% เมื่อเทียบกบัปี 2562 ส่งผลใหจ้ีนมีการน าเขา้เหล็กเกือบทุกประเภทจากต่างประเทศ ขณะท่ีหลาย

ประเทศเผชิญกบัเศรษฐกิจถดถอยทั้งยุโรป และญ่ีปุ่น ท าใหม้ีการปิดเตาถลุงเหล็กไปหลายแห่ง จึงผลกัดนัใหร้าคาเหล็ก

ตลาดโลกทุกประเภททั้งเหล็กก่อสรา้ง เหล็กทรงแบน เหล็กทรงยาวขยบัขึ้ นจากปลายปีจนถึงขณะน้ี เฉล่ียกว่า 10%  

แลว้ และมีแนวโน้มจะปรบัขึ้ นต่อเน่ือง 

 ภาวะเศรษฐกิจไทยท่ีมีแนวโน้มการฟ้ืนตวัท่ีดีขึ้ นจากปีก่อน โดยในปี 2564 มีแนวโน้มอตัราการใชก้ าลงัการผลิตของอุตสาหกรรม

เหล็กไทยปรบัตวัสูงขึ้ นคาดว่าจะเติบโตจากปี 2563 ประมาณ 5-8% หรือประมาณ 17-18 ลา้นตนั โดยการสนับสนุนเศรษฐกิจ

จากภาครฐัไดผ้ลกัดนันโยบาย “Made in Thailand” และเศรษฐกิจฐานชุมชน (Local Economy) และ จะช่วยใหอุ้ตสาหกรรมเหล็ก

ภายในประเทศฟ้ืนตวั และสภาพการแขง่ขนัอาจขยายตวัจากการลงทุนในโครงสรา้งพื้ นฐานและการขยายตวัของการอุตสาหกรรม

ต่อเน่ือง อุตสาหกรรมกอ่สรา้ง โดยเฉพาะโครงการก่อสรา้ง โครงสรา้งพื้ นฐานของภาครฐั รวมถึงนโยบายหรือมาตรการกระตุน้

เศรษฐกิจของภาครัฐท่ีออกมาช่วยกระตุน้เศรษฐกิจของภาครัฐท่ีออกมาช่วยกระตุน้ การใชจ้่าย และส่งเสริมอุตสาหกรรมใน

ประเทศ ซ่ึงผลของมาตรการดงักล่าว คาดว่าจะส่งผลใหป้ริมาณการผลิตและการบริโภคผลิตภณัฑเ์หล็กในประเทศเพิ่มขึ้ น  

 เหล็กและเหล็กกลา้ คาดการณ์ว่า การผลิตปรับตัวเพิ่มขึ้ นเล็กน้อยอยู่ท่ีประมาณรอ้ยละ 0.0-1.0 เมื่อเทียบกับช่วง

เดียวกนัของปีก่อน การบริโภคเหล็กปี 2564 คาดว่าจะมีปริมาณ 17.5 ลา้นตนั เพิ่มขึ้ นรอ้ยละ 5.0 โดยมีปัจจยัสนับสนุน

จากการขยายตวัของการอุตสาหกรรมต่อเน่ือง เช่น อุตสาหกรรมก่อสรา้ง โดยเฉพาะโครงการก่อสรา้ง โครงสรา้งพื้ นฐาน

ของภาครัฐ รวมถึงนโยบายหรือมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจของภาครัฐท่ีออกมาช่วยกระตุน้การใชจ้่าย และส่งเสริม

อุตสาหกรรมในประเทศ ซ่ึงผลของมาตรการดงักล่าว คาดว่าจะส่งผลใหป้ริมาณการผลิตและการบริโภคผลิตภณัฑเ์หล็กใน

ประเทศเพิ่มขึ้ น ทั้งน้ี มีประเด็นส าคญัท่ีน่าติดตาม เช่น สถานการณเ์ศรษฐกิจและการคา้โลก การควบคุมการแพร่ระบาด

ของเช้ือไวรสัโควิด-19   
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การตลาดและการแข่งขัน 
 

 การวางแผนพฒันาประสิทธิภาพเพื่อความยัง่ยืนทางธุรกิจ ส่งผลใหบ้ริษัทมีความสามารถในการแข่งขนัและความสามารถใน

การรบัมือสถานการณ์ท่ีผนัผวน โดยบริษัทมีความไดเ้ปรียบในการบริหารจดัการดา้นวตัถุดิบจากการท่ีบริษัทไดร่้วมลงทุนกบั

บริษัทผูผ้ลิตเหล็กมว้นท่ีมีก าลงัการผลิตเพียงพอต่อความตอ้งการ เพิ่มขดีความสามารถในการแข่งขนัควบคุมเสถียรภาพตน้ทุน

การผลิต พฒันาผลิตภณัฑแ์ละประสิทธิภาพการผลิตท าใหบ้ริษัทมีความสามารถในการแข่งขนัสามารถควบคุมประสิทธิภาพ

การผลิตตั้งแต่ตน้น ้า ถึงปลายน ้า และก าหนดผลิตภณัฑไ์ดห้ลากหลายขนาดตามความตอ้งการของลูกคา้  

 บริษัทมีนโยบายในการเป็นผูใ้หบ้ริการจดัหา ผลิต และจ าหน่ายผลิตภณัฑเ์หล็กท่ีมีความหลากหลายและครอบคลุมมากท่ีสุด

เพื่อตอบสนองความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัของลูกคา้ ท าใหลู้กคา้ไม่จ าเป็นตอ้งสัง่ซ้ือจากผูจ้ดัจ าหน่ายหลายแห่ง โดยสามารถหา

ผลิตภณัฑทุ์กประเภทได ้จากบริษัทเพียงแห่งเดียว (One-Stop-Service)   สามารถเขา้ถึงตลาดท่ีหลากหลายและครอบคลุม 

ช่วยกระจายความเส่ียงจากความผนัของความตอ้งการเหล็กในประเทศและแต่ละภูมิภาค ซ่ึงบริษัทสามารถจดัหาผลิตภณัฑไ์ด ้

ทั้งในลักษณะของการซ้ือมาขายไป และการว่าจา้งผลิตเพิ่มเติม กลุ่มลูกคา้ของบริษัทประกอบไปดว้ยผูค้า้ส่ง Modern Trade  

และตัวแทนจ าหน่าย รวมไปถึงผูร้ับเหมาก่อสรา้ง ผูร้ับแปรรูปผลิตภณัฑ์เหล็ก ตลอดจนผูผ้ลิตท่ีเกี่ยวขอ้งกบัอุตสาหกรรม 

ยานยนต ์และ อุตสาหกรรมเฟอรนิ์เจอร ์ซ่ึงเป็นการเพิ่มช่องทางกระจายสินคา้ไปยงักลุ่มเป้าหมาย  

 บริษัทเน้นการสรา้งฐานมลูค่าเพิ่มในองคก์ร ดว้ยการพฒันาความรูบุ้คลากรใหเ้กิดการเรียนรูซ่ึ้งเป็นปัจจยัส าคญัของการ

ขบัเคล่ือนธุรกิจและการบริหารจดัการประสิทธิภาพในการท างาน ส่งผลใหก้ระบวนการผลิตสินคา้และการบริหารจดัการ

ภายในองคก์รมีประสิทธิภาพมากขึ้ นและลดการสูญเสียจากกระบวนการผลิต และการพฒันาประสิทธิภาพของขอ้มูล

สารสนเทศเพื่อช่วยในการบริหารจดัการ ควบคุมระบบงานและรายงานผลไดท้นัเวลาและมีประสิทธิภาพ 

 บริษัทใหค้วามส าคญักบัการจดัหาผลิตภณัฑม์าส่งมอบแก่ลูกคา้ใหไ้ดต้ามความตอ้งการของลูกคา้ และระยะเวลาท่ีก าหนด 

เน่ืองจากผลิตภณัฑท่ี์หลากหลายขนาดและการมีระบบควบคุมสินคา้คงคลงัท่ีมีประสิทธิภาพและการจดัส่งผลิตภณัฑไ์ด้

รวดเร็วตรงต่อเวลา และบริหารจดัการการขายและการตลาดโดยการดูแลลูกคา้ตามกลุ่มอุตสาหกรรม ท าใหท้ราบถึง

ความตอ้งการของลูกคา้และลักษณะของลูกคา้ไดเ้ป็นอย่างดีแลว้ ผลิตภัณฑ์ท่ีส่งมอบยงัตอ้งมีคุณภาพตรงตามท่ีลูกคา้

ตอ้งการ ซ่ึงบริษัทตระหนักถึงความส าคัญของคุณภาพผลิตภัณฑ์เป็นอย่างดี ผลิตภัณฑ์เหล็กท่ีบริษัท จ าหน่ายน้ันเป็น

ผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพโดยไดร้บัการรบัรองคุณภาพตามมาตรฐานสากลจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
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การจัดหาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ 
บริษัทและบริษัทย่อยจัดซ้ือเหล็กแผ่นรีดรอ้นซ่ึงเป็นวตัถุดิบหลักในการผลิตจากผูผ้ลิตเหล็กแผ่นรีดรอ้นในประเทศไดแ้ก่  

บริษัท จี สตีล จ ากัด (มหาชน) บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตเหล็กแผ่นรีดรอ้นชนิดมว้นรายใหญ่ใน

ประเทศ มีปริมาณการสัง่ซ้ือคิดเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 37.70 ของยอดซ้ือวตัถุดิบและผลิตภณัฑร์วมในปี 2563 มาจาก

การน าเขา้สินคา้จากต่างประเทศ ทวีปยุโรปและทวีปเชีย เป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ  11.40 อีกทั้งมีการสัง่ซ้ือวตัถุดิบมว้น

หน้าแคบจากบริษัทร่วมทุน บริษัท ไพร์ม สตีล มิลล์ จ ากัด มีปริมาณการสัง่ซ้ือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 31.94  

ของยอดซ้ือวตัถุดิบและผลิตภณัฑ ์

 

อยา่งไรก็ตามจากสถานการณร์าคาเหล็กแผ่นรีดรอ้น เหล็กเคลือบสงักะสี ในตลาดต่างประเทศมีการปรบัตวัลดลงต า่กว่าราคา

เหล็กในประเทศ บริษัทสามารถน าเขา้วตัถุดิบจากต่างประเทศได ้บริษัทมีการติดต่อตวัแทนจ าหน่ายวตัถุดิบจากต่างประเทศ

เพื่อติดตามขอ้มลูราคาวตัถุดิบ การซ้ือวตัถุดิบจากต่างประเทศ ในปี 2563 น าเขา้สินคา้จากทวีปยุโรป และทวีปเอเชีย ซ่ึงเป็น

ผลิตภณัฑป์ระเภทกลุ่มเหล็กรีดรอ้น กลุ่มเหล็กรีดเยน็ กลุ่มเหล็กเคลือบสงักะสี เหล็กรูปพรรณต่างๆ เพื่อขยายฐานกลุ่มลูกคา้

ใหห้ลากหลายในภาคอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวขอ้ง อาทิเช่น เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า อุตสาหกรรมก่อสรา้ง อุตสาหกรรมยานยนต ์ 

 

               (หน่วย : ปริมาณตัน) 

แหล่งที่มา รายการ ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 
ในประเทศ เหล็กแผ่นรีดรอ้นชนิดมว้น และ 

ผลิตภณัฑเ์หล็กประเภทอื่น ๆ 

18,754.32 78,259 31,733 

ต่างประเทศ 693 100,332 103,504 

ในประเทศ 
เหล็กมว้นหน้าแคบ 

11,135 84,900 N/A 

ต่างประเทศ N/A N/A 150,250 

  

นโยบายการสัง่ซ้ือวตัถุดิบหลกัซ่ึงไดแ้ก่ ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑป์ระเภทกลุ่มเหล็กรีดรอ้น กลุ่มเหล็กรีดเย็น กลุ่มเหล็กเคลือบสงักะสี 

เหล็กรูปพรรณต่างๆ บริษัทจะด าเนินการสัง่ซ้ือวตัถุดิบเป็นเวลาล่วงหน้า 2-3 เดือน โดยจะสัง่ซ้ือเป็นจ านวน ครั้งละประมาณ 

10,000 ตนัอยา่งสม า่เสมอ ในราคาและคุณภาพท่ีตกลงก่อนล่วงหน้ากบัผูจ้ าหน่ายวตัถุดิบ เพื่อใหม้ีสินคา้ในปริมาณท่ีเพียงพอและ

มีคุณภาพตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ในระยะเวลา 1 เดือนตามนโยบายการผลิตและการบริหารสินคา้คงคลงัของบริษัท โดยผู ้

จ าหน่ายวตัถุดิบจะทยอยส่งวตัถุดิบใหจ้นครบตามจ านวนท่ีสัง่ซ้ือ ซ่ึงนโยบายการสัง่ซ้ือในปริมาณท่ีสม า่เสมอดงักล่าว ท าใหบ้ริษัท

สามารถต่อรองราคาวตัถุดิบกบัผูข้ายไดม้ากขึ้ น ซ่ึงเป็นการช่วยลดตน้ทุนของบริษัทประการหน่ึง 
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โครงสร้างรายได้ ของ บริษัท เอเซีย เมทัล จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
 

 

มูลค่าการจ าหน่าย 
2563 2562 2561 

ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน 
ศูนยบ์ริการเหล็ก       

   1. บริการจดัหาผลิตภณัฑเ์หล็ก N/A N/A 76.25 1.42 297.05 4.73 

   2. บริการรบัตดัเหล็ก 0.59 0.01 3.54 0.07 6.04 0.10 

รวมรายไดศู้นยบ์ริการเหล็ก 0.59 0.01 79.79 1.49 303.09 4.83 

การแปรรปูผลิตภณัฑเ์หล็ก       

   1. เหล็กแผ่น 361 7.31 388.41 7.21 400.78 6.39 

   2. เหล็กมว้นสลิท 342 6.93 229.99 4.27 251.58 4.01 

   3. ท่อเหล็กด า 3,115 63.09 3,143.74 58.36 2,775.24 44.22 

   4. เหล็กโครงสรา้งรูปตวัซี   251 5.08 561.21 10.42 637.49 10.16 

รวมรายไดก้ารแปรรูป 4,069 82.41 4,323.35 80.26 4,065.09 64.78 

อื่นๆ  867.41 17.58 983.80 19.74 1,907.44 30.39 

รวมมลูคา่การจ าหน่ายทั้งหมด  4,937 100.00 5,386.94 100.00 6,275.62 100.00 
 

หมายเหต ุ:  * รายไดอ้ื่น ๆ ไดแ้ก่ การจ าหน่ายเหล็ก SLAB ,BILLET, เศษจากกระบวนการผลิต 
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นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง 
 

การบริหารจัดการความเสี่ยง 
คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญต่อระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง โดยมอบหมายให้

คณะกรรมการตรวจสอบ ท าหน้าท่ีสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในและติดตามผลอยา่งสม า่เสมอ โดยมุ่งเน้นให้

มีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสมกับความเส่ียงของบริษัท โดยบริษัทได้จัดใหม้ีบุคลากรเพียงพอท่ีจะ

ด าเนินการตามระบบไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกนัและด ารงรกัษาไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นของบริษัท ตลอดจนไม่ใหเ้กิดการ

ทุจริตหรือการด าเนินงานท่ีปกติอยา่งมีสาระส าคญั รวมถึงใหค้วามมัน่ใจอยา่งสมเหตุสมผลว่าการท าธุรกรรมต่างๆ กบับุคคล

ท่ีอาจมีความขดัแยง้และบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกนั มีการด าเนินการเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และขอ้บังคับบริษัท ขอ้บังคับของ

กฎหมาย เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดความเสียหายต่อบริษัท 

 

ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการท ารายการของบริษัท มีดังนี้ 
1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ 
 ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาวัตถุดิบ 

ในปี 2563 ความผันผวนของราคาเหล็กประเภทกลุ่มเหล็กรีดรอ้น กลุ่มเหล็กรีดเย็น กลุ่มเหล็กเคลือบสังกะสี เหล็ก

รูปพรรณต่างๆ มีผลต่อตน้ทุนผลิตภณัฑ ์และราคาผลิตภณัฑ ์ซ่ึงความเส่ียงจากการผนัผวนทางดา้นราคา โดยปกติแลว้

ราคาขายผลิตภณัฑข์องบริษัทฯ จะเปล่ียนแปลงสอดคลอ้งกบัราคาซ้ือวตัถุดิบ บริษัทฯ จึงอาจมีความเส่ียงหากราคาขาย

ผลิตภณัฑไ์ม่สามารถปรบัใหส้อดคลอ้งกบัราคาซ้ือวตัถุดิบซ่ึงจะมีผลกระทบต่อส่วนต่างราคา (metal margin) และอตัรา

การท าก าไรของบริษัทฯได ้ท่ีผ่านมาบริษัทฯซ้ือวตัถุดิบประเภทกลุ่มเหล็กรีดรอ้น กลุ่มเหล็กรีดเย็น กลุ่มเหล็กเคลือบ

สงักะสี เหล็กรูปพรรณต่างๆ ทั้งน้ีบริษัทฯ ตอ้งสัง่วตัถุดิบล่วงหน้าประมาณ 2-4 เดือน จึงอาจเกิดความเส่ียงหากบริษัทฯ 

ซ้ือวตัถุดิบมาในราคาสูงแต่ไม่สามารถขายผลิตภณัฑข์องบริษัทฯในราคาท่ีสูงกว่าได ้

บริษัทและบริษัทยอ่ยติดตามความเคล่ือนไหวเพื่อประเมินสถานการณ์และแนวโน้มทางดา้นราคาอย่างใกลชิ้ดทั้งท าการ

เปรียบเทียบราคาในประเทศ และต่างประเทศ รวมถึงวิเคราะหส์ถานการณ์ท่ีอาจส่งผลต่อการขึ้ นลงของราคาวตัถุดิบ

ตลอดเวลา เพื่อมาประกอบพิจารณาการสัง่ซ้ือและการบริหารตน้ทุนวตัถุดิบและการผลิต ซ่ึงส่งผลดีต่อการด าเนินงาน

ของบริษัท อย่างไรก็ตามบริษัทและบริษัทย่อยยงัคงมุ่งเน้นการบริหารจดัการคลงัสินคา้ใหอ้ยู่ในปริมาณท่ีเหมาะสมให้

สอดคลอ้งกบัการขายสินคา้ เพื่อลดผลกระทบทางดา้นราคา โดยก าหนดมาตรการลดความเส่ียงดงัน้ี 

1) ติดตามความเคล่ือนไหวประเมินสถานการณ์แนวโน้มราคาอย่างใกล้ชิด เปรียบเทียบราคาในประเทศและ

ต่างประเทศ และติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและปัจจยัอื่นท่ีส่งผลกระทบต่อความผนัผวนของราคาวตัถุดิบ 

เพื่อประกอบการสัง่ซ้ือวตัถุดิบและควบคุมตน้ทุนการผลิต  

2) มุ่งเน้นการวางแผนการสัง่ซ้ือวตัถุดิบและการผลิตใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการขายผลกัดนัการจ าหน่ายสินคา้และส่ง

มอบอยา่งรวดเร็ว เพื่อการควบคุมสินคา้คงคลงัและลดผลกระทบดา้นราคา 
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 ความเสี่ยงจากการผันผวนด้านปริมาณ  
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทและบริษัทย่อยโดยภาพรวมเป็นผลิตภัณฑ์ในอุสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมรถยนต์ และ

อุตสาหกรรมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า เป็นตน้ ในปี 2563 ท่ีผ่านมา สืบเน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจในประเทศท่ีชะลอตวั ประกอบกบั

ภาคอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา้ปรับลดลงทั้งในส่วนผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็กทรงยาว และเหล็กทรงแบน โดย

ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็กทรงยาวลดลง เช่น เหล็กโครงสร้างรูปพรรณชนิดรีดร้อน มีผลมาจากการชะลอตัวของ

อุตสาหกรรมต่อเน่ือง โดยภาพรวม ภาครัฐยงัคงเป็นปัจจยัท่ีส าคญัในการขบัเคล่ือนอุตสาหกรรมดงักล่าว โดยมีปัจจยั

สนับสนุนจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมต่อเน่ือง เช่น อุตสาหกรรมก่อสรา้ง โดยเฉพาะโครงการก่อสรา้งพื้ นฐาน  

ของภาครฐั และมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจต่างๆ ซึ่งเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีผลต่อปริมาณการจดัจ าหน่าย 

 

 ความเสี่ยงผลกระทบจากการแปลงเปลี่ยนกฎหมาย นโยบายภาครัฐและมาตรการท่ีเกีย่วข้อง  
นโยบายภาครฐั และมาตรการท่ีเกี่ยวขอ้ง สืบเน่ืองมาจากปริมาณการน าเขา้เหล็กจากต่างประเทศมากขึ้ น ส่งผลกระทบ

ต่อโครงสรา้งราคาขายภายในประเทศบิดเบือน ทางรัฐบาลด าเนินการออกมาตรการคุม้ครองโรงงานผูผ้ลิตในประเทศ

จากการทุ่มตลาด โดยการเรียกเก็บอากรตอบโตก้ารทุ่มการตลาด (ANTI-DUMPING) หรือออกมาตรการปกป้องจากการ

น าเขา้สินคา้เหล็กแผ่นรีดรอ้น (SAFEGUARD) รวมถึงทางภาครฐัด าเนินการทบทวนมาตรฐานเพิ่มเติมซ่ึงจะมีผลบงัคบั

ภายในปี 2563 ประกอบกับเจา้หน้าท่ีของภาครัฐไม่สามารถไปตรวจสอบระบบบริหารคุณภาพ ณ โรงงานผู ้ผลิต

ต่างประเทศได ้เกิดจากการระบาดของโรค Covid-19 จึงส่งผลกระทบการน าเขา้ของวตัถุดิบ ทั้งน้ีอาจก่อใหเ้กิดการขาด

แคลนวตัถุดิบเหล็ก หากโรงงานผูผ้ลิตเหล็กในประเทศไม่สามารถผลิตเหล็กไดต้ามความตอ้งการหรือเพียงพอต่อการ

บริโภค บริษัทยงัคงใชน้โยบายการรกัษาระดบัปริมาณสินคา้คงคลงั และเตรียมแผนการสัง่ซ้ือวตัถุดิบล่วงหน้าประมาณ 

2-4 เดือน รวมถึงติดตามสถานการณท่ี์เกี่ยวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงกฎหมาย นโยบายของรฐั และมาตรการท่ีเกี่ยวขอ้ง 

ซ่ึงอาจส่งผลกระทบการด าเนินการของธุรกิจทั้งทางตรงและทางออ้ม เพื่อความสามารถในการแขง่ขนั  

 

2. ความเสี่ยงด้านการบริหาร การจัดการ  
 ความเสี่ยงจากการให้เครดิตลูกคา้ 

บริษัทและบริษัทยอ่ยมีลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จ านวน 915.44 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 18.54 

ของรายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ บริษัทฯ ไดใ้หค้วามส าคญัต่อคุณภาพลูกหน้ี โดยมีขอ้ปฏิบติัในการพิจารณาการให้

เครดิตกบัลูกคา้ทุกรายอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกนั เพื่อลดความเส่ียงอนัอาจเกิดการเอื้ อประโยชน์ใหก้บักลุ่มใด  

เป็นพิเศษ  กล่าวคือ พิจารณาประวติัลูกคา้ ขอ้มลูงบการเงิน และอื่นๆ ประกอบ บริษัทและบริษัทย่อยยงัใหค้วามส าคญั

ในการติดตามคุณภาพลูกหน้ีอย่างสม า่เสมอ เพื่อลดความเส่ียงอันอาจเกิดจากการท่ีลูกหน้ีไม่สามารถช าระเงินได ้  

อีกทั้งบริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายในการตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญกบัลูกหน้ีการคา้ทุกรายท่ีเขา้หลักเกณฑ์หรือมี

แนวโน้มจะไม่สามารถช าระเงินได ้
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 ความเสี่ยงจากอตัราดอกเบี้ย 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีหน้ีสินหมุนเวียน 1,440.58 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 93.22

ของหน้ีสินรวม โดยหน้ีสินดงักล่าวเป็นสินเช่ือเพื่อการคา้ในรูปแบบของ เลตเตอรอ์อฟเครดิต ทรสัตรี์ซีทตัว๋สญัญาใชเ้งิน 

เป็นตน้ จากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียในตลาดอาจส่งผลต่อตน้ทุนทางการเงินของบริษัทฯ โดยในปี 2563  บริษัท

และบริษัทยอ่ยมีตน้ทุนทางการเงิน เท่ากบั  19.08 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 0.39 ของรายไดจ้ากการขายและการ

ใหบ้ริการ จากสภาวะความเส่ียงดงักล่าวบริษัทฯ มุ่งเน้นบริหารจดัการหน้ีสิน 

 

 ความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน 
บริษัทและบริษัทย่อยมีการสัง่ซ้ือสินคา้จากต่างประเทศคิดเป็นรอ้ยละ 34 ในปี 2563 ของมูลค่าการสัง่ซ้ือทั้งหมด  

บริษัทฯ ไดท้ าการซ้ือสินคา้จากต่างประเทศทั้งสกุลเงินดอลลารส์หรฐั และยโูร โดยในช่วงปีท่ีผ่านสภาวะความผนัผวนทาง

เศรษฐกิจทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ส่งผลใหอ้ตัราแลกเปล่ียนมีความผนัผวน อยา่งไรก็ตามบริษัทฯยงัคงด าเนินงาน

ตามนโยบายท่ีได้ก าหนดไวเ้ร่ืองการป้องกนัความเส่ียงจากความผันผวนจากอัตราแลกเปล่ียน โดยใชเ้คร่ืองมือทาง

การเงินท่ีเหมาะสม อาทิ การท าสญัญาซ้ือขายเงินต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อลดความเส่ียงและผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้ นจาก

ความผันผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ นอกจากน้ัน บริษัทยงัพิจารณาแนวโน้มอตัราแลกเปล่ียน และ 

ผลการด าเนินงานรวมของบริษัทประกอบการพิจารณา  

 

 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบ 
บริษัทและบริษัทย่อยมีการจดัหาวตัถุดิบจากผูผ้ลิตและผูจ้ดัจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดรอ้น (Hot rolled coil) รายใหญ่ของ

ประเทศไดแ้ก่ บริษัท จี สตีล จ ากดั (มหาชน) บริษัท จี เจ สตีล จ ากดั (มหาชน) ท าใหก้ารซ้ือขายเป็นแบบผูกขาดผูข้าย

มีอ านาจในการก าหนดราคาและการต่อรอง อาจส่งผลต่อการขาดแคลนสินคา้ ซ่ึงปริมาณความตอ้งการใชว้ตัถุดิบใน

ประเทศ ยงัคงมีความเส่ียงจากการขาดแคลนวตัถุดิบ ทางบริษัทไดด้ าเนินการจดัหาวตัถุดิบจากแหล่งอื่น และผลิตภณัฑ์

อื่นเพื่อทดแทนความตอ้งการของลูกคา้ พรอ้มทั้งด าเนินการสัง่ซ้ือเหล็กมว้นหน้าแคบจาก บริษัท ไพรม์ สตีล มิลล ์จ ากดั 

ซ่ึงเป็นบริษัทร่วมทุน รวมถึงมีการน าเขา้วตัถุดิบจากต่างประเทศมากขึ้ น และวางแผนการส ารองวตัถุดิบในปริมาณท่ี

ก าหนดไว ้และจดัซ้ือวตัถุดิบล่วงหน้าเพื่อลดความเส่ียงการขาดแคลนวตัถุดิบ  

 

บริษัทและบริษัทย่อยมีการสัง่ซ้ือเหล็กแผ่นเคลือบชนิดมว้น (Coated steel coil) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

โดยกลุ่มเหล็กแผ่นเคลือบชนิดมว้นในประเทศกับบริษัท โพสโค โคท้เตด้ สตีล (ประเทศไทย) จ ากัด ซ่ึงผูผ้ลิตและ

จ าหน่ายเหล็กเคลือบ โดยผู ้ผลิตในประเทศมีจ านวนน้อย และการออกมาตรการของภาครัฐบาล อาทิเช่น 

 ANTI-DUMPING และการแกไ้ขเพิ่มเติมมาตรฐานผลิตภณัฑอ์ุตสาหกรรม อาจก่อใหเ้กิดความเส่ียงในการขาดแคลน

สินคา้ ประกอบกับความตอ้งการในประเทศเพิ่มขึ้ น เพื่อเป็นการบริหารจดัการท่ีดีทางบริษัทและบริษัทย่อยวางแผน 

การสัง่ซ้ือสินคา้ล่วงหน้าไว ้โดยค านึงถึงแนวโน้มของราคาและปริมาณความตอ้งการ และค านึงถึงคุณภาพของวตัถุดิบ 

และการบริหารตน้ทุนอยา่งเหมาะสมต่อทิศทางการแขง่ขนัและสภาวะทางเศรษฐกิจ 
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 ความเสี่ยงจากการพ่ึงพิงผู้บริหาร 
เน่ืองจากการประกอบธุรกิจอาศัยความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างผูบ้ริหาร คู่คา้ ผูจ้ดัจ าหน่ายและจัดหาวตัถุดิบ และลูกคา้  

ท าใหบ้ริษัทสามารถจดัหาแหล่งวตัถุดิบไดร้าคาท่ีเหมาะสม และรูท้ันสถานการณ์ตลาดเพื่อการควบคุมสถานการณ์  

ของอุตสาหกรรมเหล็ก และวิเคราะห์แนวโน้มราคาวัตถุ ดิบและความตอ้งการของผู ้บริโภค ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อ 

ความเช่ือมัน่ หากผูบ้ริหารไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได ้บริษัทและบริษัทย่อยจึงใหค้วามส าคัญกับการพัฒนา

พนักงานเพื่อเป็นส่วนหน่ึงในการขบัเคล่ือนธุรกิจ ถ่ายทอดองคค์วามรูก้ารประเมินสถานการณใ์นการประกอบการด าเนิน

กิจกรรมทางการคา้  
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การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 
 

 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน  
บริษัทฯ ตระหนักถึงผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย เพื่อใหก้ารด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างยัง่ยืน ซ่ึงในปี 2563 ทางบริษัทฯ มุ่งมัน่การ

สนับสนุนทางดา้นการศึกษา การกีฬา และทางดา้นศาสนามาอยา่งต่อเน่ือง เพื่อสรา้งโอกาส และพฒันาบุคคลากรใหเ้กิด

ศกัยภาพมากขึ้ น  

บริษัทฯ หวงัเป็นอยา่งยิ่งว่านโยบายความรบัผิดชอบต่อสงัคมน้ี จะเป็นแรงผลกัดนัท่ีดีใหผู้บ้ริหาร และ พนักงานทุกท่าน

เป็นส่วนหน่ึงในการสรา้งมาตรฐานท่ีดีใหก้บัชุมชนและสงัคมท่ีดีขึ้ น  รวมถึงร่วมกนัสนับสนุนการด าเนินงานดา้นความ

รบัผิดชอบต่อสงัคมใหเ้ป็นไปดว้ยดีและยัง่ยนือยา่งต่อเน่ืองต่อไป  

บริษัทฯ มีความมุ่งมัน่ท่ีจะบริหารงานอยา่งมีคุณภาพทุกภาคส่วนอยา่งต่อเน่ือง และมุ่งมัน่ท่ีจะสรา้งความยัง่ยืนในอนาคต

ดว้ยการสรา้งความเช่ือมัน่ ภายใตน้โยบายการบริหารองคก์รท่ีดีมีความรับผิดชอบต่อผูเ้กี่ยวขอ้งทางธุรกิจทุกภาคส่วน  

ทั้งพนักงาน ลูกคา้ และผู ้ถือหุน้ ตลอดจนการเกื้ อกูลสังคมอย่างจริงจัง โดยมี กรรมการและผู ้บริหาร และทีมงาน 

เป็นหน่วยงานก ากบัการปฏบิติังานท าหน้าท่ีดูแลเพื่ออนาคตท่ียัง่ยืนของสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม และการอยู่ร่วมกนัอย่างมี

ความสุขและมีการพึ่งพาอาศัยกนัตามหลักค่านิยมขององคก์ร CSSP เกิดจากการเรียนรูข้องบุคลากรในทุกระดบั และมี

การถ่ายทอดแบ่งปันความรู ้ซ่ึงกันและกันภายในระหว่างบุคลากรควบคู่ไปกับการรับความรู ้จากภายน อกโดยมี

วตัถุประสงคท่ี์ส าคญั คือ เอื้ อใหเ้กิดโอกาสในการหาแนวปฏิบติัท่ีดีท่ีสุด (Best Practices) เพื่อน าไปสู่การพฒันาและ

สรา้งเป็นฐานความรูท่ี้เขม้แข็งขององคก์ร เพื่อใหท้ันต่อการเปล่ียนแปลง และเติบโตไดอ้ย่างยัง่ยืนในสภาพการแข่งขนั  

ทางธุรกิจท่ีเพิ่มมากขึ้ น เพื่อใหเ้ราบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรและเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้เราได้ยึดถือในค่านิยม  

องคก์รและมีแนวทางในการปฏิบัติร่วมกนั ซ่ึงเราเรียกว่า CSSP โดยมีความหมาย ดังน้ี (CHANGE) การเปล่ียนแปลง  

ความรวดเร็ว (SPEED) การบริการ (SERVICE) ผูม้ีส่วนไดเ้สีย (PEOPLE) 

 

 การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
- ลูกคา้ สรา้งความพึงพอใจและความผูกพนัแก่ลูกคา้ผ่านการน าเสนอผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน

ในระดบัสากล ในราคาท่ีเป็นธรรม 

- ผูถื้อหุน้ สรา้งผลตอบแทนท่ีดีจากการด าเนินธุรกิจเชิงพาณิชยแ์ละขยายธุรกิจใหเ้ติบโตอยา่งต่อเน่ืองดว้ยความยัง่ยนื 

- พนักงาน สนับสนุนการพฒันาความสามารถการท างานระดบัมอือาชีพอยา่งต่อเน่ืองและจดัสรรค่าตอบแทนและ

สวสัดิการท่ีทดัเทียมกบับริษัทอตุสาหกรรมเดียวกนั 

- คู่คา้ ด าเนินธุรกิจร่วมกนับนพื้ นฐานของความเป็นธรรมและสรา้งสมัพนัธอ์นัดีเพื่อพฒันาศกัยภาพและประสิทธิภาพ

ในการด าเนินธุรกิจร่วมกนัในระยะยาว 

- สงัคมและชุมชน เป็นองคก์รท่ีดีต่อสงัคม โดยการบริหารจดัการผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มตามมาตรฐานสากล และมี

ส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพชีวิตท่ีดีแก่สงัคมชุมชน 
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 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม 
บริษัท เอเซีย เมทัล จ ากดั (มหาชน) ใหค้วามส าคญักบักบัการดูแลรกัษาส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงแหล่งทรพัยากรธรรมชาติ 

โดยจะไม่กระท าการใดๆ ท่ีเป็นการท าลาย รวมถึงสรา้งสรรคก์ิจกรรมเพื่อสนับสนุนการรกัษาสิ่งแวดลอ้มต่อผูค้นในชุมชน 

รวมถึงปลูกฝังจิตใตส้ านึกของพนักงานทุกคนใหป้ฏบิติัตามมาตรฐาน กฎหมาย และกฎระเบียบ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัสิ่งแวดลอ้ม

ของหน่วยงานท่ีก ากับดูแล และตระหนักถึงการด าเนินธุรกิจท่ีสร้างความเช่ือมัน่ใหก้ับลูกคา้ด้วยความรับผิดชอบ 

ต่อส่ิงแวดลอ้มอย่างจริงจงัในทุกกระบวนการ ทั้งดา้นการบริหารจดัการ กระบวนการท างาน การผลิต ตลอดจนการ  

จดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์ก่อใหเ้กิดการพฒันาแนวคิดท่ีกลัน่กรองมาจากประสบการณ ์เพื่อเป็นแนวปฏิบติัในการสรา้งความ

สมดุลอยา่งยัง่ยนืใหแ้ก่ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียทุกภาคส่วน เพื่อเป็นส่วนหน่ึงในการป้องกนั และลดมลภาวะท่ีอาจส่งผลกระทบ

ต่อส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งไดผ้สมผสานกบัหลักการพฒันาอย่างยัง่ยืนและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งมัน่สรา้ง

ความยัง่ยนืและตอบสนองความตอ้งการของผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย โดยมีแนวทางการด าเนินงาน ดงัต่อไปน้ี 

1) ปฏบิติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวขอ้งดา้นส่ิงแวดลอ้ม  

2) มุ่งเน้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ การประหยดัพลงังานและการป้องกนัมลภาวะต่อส่ิงแวดลอ้ม 

3) สรา้งจิตส านึกท่ีดีใหก้บัพนักงานฯ ทุกระดบั ใหม้ีส่วนรวมในการดูแลรกัษาส่ิงแวดลอ้มในสถานท่ีประกอบการ และ 

บริเวณใกลเ้คียง 

โดยในปี 2563 ผลการด าเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้มช่วยลดผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีเกี่ยวขอ้งกับทรัพยากรธรรมชาติ 

เป็นปัจจยัการผลิต ดงัน้ี 

- การจดัการพลงังาน การใชพ้ลงังานอย่างคุม้ค่าและลดการสูญเสียพลงังาน ซ่ึงเป็นตน้ทุนในกระบวนการธุรกิจ โดย

บริษัทบริหารจัดการ ควบคุมการท างานของระบบไฟแสงสว่างและระบบปรับอากาศ โดยติดตั้งและบ ารุงรักษา

อุปกรณ์ รวมถึงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์(Solar Rooftop) ลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้า ท่ีโรงงานพนัส

นิคมแลว้ ติดตั้งแลว้เสร็จเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2563 ซ่ึงผลิตไฟฟ้าไดใ้นเดือนพฤศจิกายน ถึง ธันวาคม 2563 

140,698 กิโลวตัต ์ต่อ ชัว่โมง  

- การจดัการน ้า  

บริษัทมีการใช้น ้ าดิบและน ้าประปาโดยมีการบ ารุงปรับปรุงรักษาและตรวจสภาพของระบบการจ่ายน ้ าภายใน

กระบวนการใหไ้ดม้าตรฐาน พรอ้มทั้งมีการจดัการน ้าท้ิงอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยในปี 2563 บริษัทมีปริมาณการใช้

น ้ารวม 218,000 ลูกบาศกเ์มตร ลดลง จ านวน 35,748 ลูกบาศกเ์มตร หรือ รอ้ยละ 14 เมื่อเทียบกบัปีก่อน  

- การจดัการขยะ ของเสีย และมลพิษ  

บริษัทมีการจดัการขยะและของเสียในกระบวนการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ือง มีระบบการคดัแยกขยะตามประเภท  

ท่ีมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกบัการสรา้งจิตส านึกและการมีส่วนร่วมกบัผูท่ี้เกี่ยวขอ้ง เพื่อลดการก าจดัขยะ และบริษัทมี

การตรวจวดัค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศ กล่ิน เสียง แสงสว่าง อยู่ในเกณฑป์กติตามท่ีกฎหมายก าหนด และมีการ

ปรบัปรุงพฒันาตามท่ีไดร้บัค าแนะน าจากผูต้รวจวดั  

- การจดัการเพื่อลดปัญหากา๊ซเรือนกระจก  

ไม่มีขอ้มลู  
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 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม  
บริษัท เอเซีย เมทลั จ ากดั (มหาชน) มีความมุ่งมัน่ในการผลิตและจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพ ซ่ึงค านึงถึงความ

ปลอดภยัต่อผูใ้ชง้าน ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม ทั้งน้ีทางบริษัทฯไดป้ฏิบติัตามกฎระเบียบ ขอ้ก าหนด 

และกฎหมาย  ตลอดจนปรบัปรุงและพฒันาผลิตภณัฑอ์ย่างต่อเน่ือง ซ่ึงเป็นรากฐานของความรบัผิดชอบต่อสงัคมอย่าง

ยัง่ยนื ยดึหลกัการด าเนินธุรกิจท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได ้ภายใตห้ลกัพื้ นฐานทางจริยธรรม เพื่อใหเ้กิดความเป็นธรรมต่อผูม้ี

ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวขอ้ง พรอ้มทั้งน าหลักการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีเป็นแนวทางเพื่อรักษาดุลยภาพของการ

ด าเนินงานอนัจะน าไปสู่การพฒันาธุรกิจท่ีประสบความส าเร็จอยา่งยัง่ยนื 

 

 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 
 บริษัท เอเซีย เมทลั จ ากดั (มหาชน) ด าเนินธุรกิจโดยยึดหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีเป็นแนวทาง ซ่ึงบริษัทไดก้ าหนด

ไวเ้ป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อใหก้รรมการผู ้บริหารและพนักงานทุกระดับ ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติเพื่อใหส้อดคลอ้งกับ

กฎหมายและก่อใหเ้กิดความเป็นธรรมในการด าเนินธุรกิจไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งหลีกเล่ียงการด าเนินการ

ท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกคา้และผูม้ีส่วนไดเ้สีย ครอบคลุมในเร่ือง

ของการดูแลผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มไดแ้ก่ ผูถื้อหุน้ พนักงาน ลูกคา้ คู่แขง่ คู่คา้ เจา้หน้ี ตลอดจนสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 

 

 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
 บริษัทเช่ือในพลงัของบุคลากรทุกคนในองคก์รว่าเป็นก าลงัส าคญัในการร่วมผลกัดนัองคก์รใหไ้ปสู่วิสยัทศัน์และพนัธกิจได้

อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมและสอดคลอ้งกบักลยุทธก์ารด าเนินธุรกิจ ดงัน้ัน บริษัทจึงสรรหาและคดัเลือกบุคลากร

ใหม่ ๆ ท่ีมีความรู ้ความสามารถ ทกัษะ ทศันคติท่ีดีและมีความพรอ้มท่ีจะเขา้มาร่วมงานกบับริษัท ควบคู่ไปกบัการรกัษา

บุคลากรท่ีมีอยูแ่ลว้ ใหม้ีความรู ้ความสามารถ และทกัษะต่าง ๆ เพิ่มขึ้ น สามารถท างานร่วมกนัเป็นทีม ช่วยเหลือซ่ึงกนั

และกนั มีความรกัความผูกพนั อนัจะบรรลุไปสู่เป้าหมายของบริษัทไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และท่ีส าคญั

เหนือส่ิงอื่นใด ท่ีบริษัทมุ่งเน้นมาโดยตลอด คือการใหพ้นักงานท างานอยา่งมีความสุข มีความรกัและความภาคภูมิใจท่ีได้

เป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร  

 

 นโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติภายใต้หลักสิทธิมนุษยชนต่อแรงงานต่างด้าวของบริษัท 
บริษัทใหค้วามส าคญักบัแรงงานเหล่าน้ีและจา่ยค่าจา้งรวมถึงสวสัดิการต่างๆ ตามความสามารถโดยไม่เลือกปฏบิติั พรอ้ม

กนัน้ีบริษัทไดใ้หค้ าปรึกษาทั้งในการวางแผน การบริหารจดัการ หรือในบางกรณีบริษัทยงัใหก้ารช่วยเหลือโดยตรงและ

สนับสนุนค่าใชจ้่ายโดยโครงการท่ีด าเนินการต่างๆ มีดงัน้ี 

1) การส่งทีมงานเขา้ส ารวจความเป็นอยู่ของแรงงานต่างดา้วในท่ีพักคนงาน บริษัทมีการส่งทีมงานเขา้ไปตรวจสอบ

คุณภาพชีวิตของแรงงานต่างดา้ว หากพบปัญหาจะด าเนินแกไ้ขโดยเร็วท่ีสุดเพื่อชีวิตความเป็นอยูข่องแรงงานท่ีดี 

2) การก าหนดค่าจ้างขั้นต า่ตามกฎหมายให้กับแรงงานต่างด้าว ตามนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับค่าแรงขั้นต า่  

จงัหวดัสมุทรปราการ 331 บาท จงัหวดัชลบุรี 336 บาท ซ่ึงทางบริษัทไดป้ฏิบติัตามกฎหมายดงักล่าวทั้งแรงงาน

ไทยและต่างดา้ว 

3) การดูแลสุขภาพและอนามยัในท่ีพกัคนงาน บริษัทจดัใหม้ีการดูแลรกัษาสุขภาพและอนามยัในท่ีพกัคนงานเป็นประจ า

ทุกปีเพื่อสุขอนามยัท่ีดี 
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4) การพฒันาฝีมือแรงงาน บริษัทมีแนวคิดในการพฒันาคุณภาพแรงงานเหล่าน้ีใหม้ีโอกาสทางวิชาชีพ โดยฝึกอบรมให้

มีทักษะเกี่ยวกับการผลิต การดูแลและใช้งานเคร่ืองจักรอุปกรณ์เบ้ืองตน้ เพื่อใหส้ามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี

ศกัยภาพเทียบเท่าแรงงานทัว่ไป 

 

 การเคารพสิทธิมนุษยชน 
บริษัทยดึหลกัสิทธิมนุษยชนเป็นหลกัปฏบิติัร่วมกนั พนักงานทุกคนจะตอ้งไม่กระท าการใดๆ หรือส่งเสริมใหม้ีการละเมิด

สิทธิมนุษยชนโดยเคร่งครัด โดยได้ก าหนดใหม้ีนโยบายการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน และก าลังด าเนินการจัดท า

แนวนโยบายดงักล่าวไวใ้นคู่มือจริยธรรมธุรกิจเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการถือปฏบิติัโดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

1) สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล 

- บริษัทรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลของพนักงาน เช่น ชีวประวติั ประวติัสุขภาพ ประวติัการท างาน ฯลฯ การเปิดเผย

หรือการถ่ายโอนขอ้มูลส่วนตัวของพนักงานสู่สาธารณะจะท าไดต่้อเมื่อไดร้ับความเห็นชอบจากพนักงานผู ้ น้ัน 

ทั้งน้ี การล่วงละเมิดถือเป็นความผิดทางวินัย เวน้แต่ไดก้ระท าไปตามระเบียบบริษัท หรือตามกฎหมาย 

- การเปิดเผยหรือการถ่ายโอนขอ้มลูส่วนบุคคลจะกระท าไดเ้มื่อไดร้บัการยนิยอมจากเจา้ของขอ้มลู 

- บุคคลย่อมอา้งศกัด์ิศรีแห่งความเป็นมนุษยห์รือใชสิ้ทธิและเสรีภาพของตนไดเ้ท่าท่ีไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพ

ของบุคคลอื่น  

- บริษัทไม่สนับสนุนกิจการท่ีละเมิดหลกัสิทธิมนุษยชนสากล และการทุจริต 

 

2) การปฏบิติัต่อพนักงานดว้ยความเสมอภาค 

- บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนดว้ยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองของเช้ือชาติ สัญชาติ 

ภาษา ศาสนา เพศ อายุ และการศึกษา  

- ในการปฏิบัติหน้าท่ีพึงหลีกเล่ียงการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวขอ้งกบัความแตกต่างทางกายและจิตใจ เช้ือชาติ 

สญัชาติ ภาษา ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา หรือเร่ืองอื่นใดท่ีอาจน าไปสู่ความขดัแยง้ 

- บริษัทเปิดโอกาสใหพ้นักงานมีช่องทางส่ือสาร เสนอแนะร้องทุกขใ์นเร่ืองคับขอ้งใจเกี่ยวกับการท างาน ซ่ึง

ขอ้เสนอต่างๆ จะไดร้บัการพิจารณาอย่างจริงจงั และก าหนดวิธีการแกไ้ข เพื่อใหเ้กิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และ

สรา้งความสมัพนัธอ์นัดีในการท างานร่วมกนั 

- พนักงานตอ้งปฏบิติัต่อกนัดว้ยความเคารพ ใหเ้กียรติซ่ึงกนัและกนั ประพฤติตนเหมาะสมกบัหน้าท่ีการงานตาม

ระเบียบขอ้บงัคบัของบริษัท  และตามขนบธรรมเนียมประเพณี  โดยไม่สรา้งความเส่ือมเสียต่อภาพลกัษณบ์ริษัท  

- บริษัทใหโ้อกาสพนักงานในการแสดงความสามารถอยา่งเต็มท่ี โดยก าหนดผลตอบแทนท่ีเหมาะสมตามระเบียบ

ของบริษัทและใหโ้อกาสพนักงานศึกษาเพิ่มเติมทั้งในระดบัอุดมศึกษาและการอบรมในระยะสั้นและระยะยาว 

- การด าเนินการพิจารณาผลงานความดีความชอบ ตอ้งด าเนินการอยา่งถูกตอ้งและเป็นธรรม 

- ช่วยกนัสอดส่องดูแลใหส้ภาพการท างาน ปลอดจากการกดขีข่ม่เหง หรือการกระท าท่ีไม่เป็นธรรมใหเ้กียรติ และ

เคารพความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั 

- บริษัทสนับสนุนใหพ้นักงานใชสิ้ทธิของตนในฐานะพลเมืองโดยชอบธรรมตามรฐัธรรมนูญ และตามกฎหมาย 
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บริษัทปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนตั้งแต่การจา้งงาน จนถึงการดูแลพนักงานและบุคลากรเพื่อใหพ้นักงานและ

บุคลากรทุกคนผูกพนัเป็นครอบครวัเดียวกบัองคก์ร โดยในปี 2563 บริษัทด าเนินงานดา้นพนักงานท่ีส าคญั ดงัน้ี  

 

ข้อมูลการจ้างงาน ช่วงอาย ุ เพศ 

(ณ 31 ธ.ค. 2563) < 30ปี 30-50 ปี > 50 ปี ชาย หญิง 
การจา้งงาน 231 307 46 430 154 

พนักงานใหม ่ 94 73 1 120 48 

พนักงานลาออก 107 110 9 163 63 

นักศึกษาฝึกงาน 0 0 0 0 0 

ผูบ้ริหาร 1 6 2 6 3 

สถานที่ท างาน  ส านักงานใหญ่ พนัสนิคม 
พนักงานใหม ่ 144 24 

พนักงานลาออก 159 67 

 

- บริษัทจดัหลกัสูตรอบรมพนักงานเพื่อเพิ่มทกัษะและศกัยภาพในการท างานแก่พนักงาน รวม 330 คน โดยคิด

เป็นสดัส่วน ดงัน้ี  

 

สัดส่วนชั่วโมงการอบรม หน่วย 2563 2562 2561 
สดัส่วนต่อคน ชัว่โมง : คน 4.6 5.1 6.7 

ชาย รอ้ยละ 70.00 79.99 79.35 

หญิง รอ้ยละ 30.00 22.01 20.65 

 นโยบายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
บริษัท เอเซีย เมทัล จ ากัด (มหาชน) ก าหนดนโยบายท่ีสนับสนุนใหพ้นักงานปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยและ  

มีสุขอนามยัในสถานท่ีท างานท่ีดี  โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นการป้องกนัอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดขึ้ นได ้และเสริมสรา้งใหพ้นักงาน 

มีจิตส านึกดา้นความปลอดภยั และส่งเสริมใหพ้นักงานมีสุขภาพอนามัยท่ีดี และไม่ท าการใดท่ีเป็นผลรา้ยต่อสุขภาพ

อนามยัแก่ลูกคา้หรือผูร้ับบริการ รวมถึงดูแลสถานท่ีท างานใหถู้กสุขลักษณะและปลอดภยัอยู่เสมอ โดยมีแนวทางใน 

การด าเนินการ ดงัน้ี  

1) ปลูกฝังใหเ้ร่ืองการป้องกันอุบัติเหตุน้ันกลายเป็นส่วนหน่ึงของวัฒนธรรมในองค์กร เพื่อซึมซับไปถึงความคิดและ 

การท างานของพนักงาน เพื่อปฏบิติังานโดยค านึงถึงความปลอดภยั 

2) ปฏบิติัตามกฎระเบียบความปลอดภยัและอาชีวอนามยัอยา่งเคร่งครดั  

3) แจง้ผูบ้ังคบับัญชาของตัวเองทันที หากพบเห็นความเส่ียงในการท างาน เพื่อหาแนวทางป้องกนัความเส่ียง และปลูกฝัง 

ใหพ้นักงานสังเกตและเป็นส่วนหน่ึงในการร่วมป้องกนัความเส่ียง ซ่ึงทางคณะกรรมการความปลอดภยัและอาชีวอนามยั 

มีหน้าท่ีจะปลูกฝังและใหค้วามส าคญัในส่วนน้ีมากขึ้ น  

4) การประเมินรายงานความปลอดภยัประจ าปี เพื่อปรบัปรุงแกไ้ขใหดี้ขึ้ นความเป้าหมาย อุบติัเหตุลดลงจนถึง 0 (Zero 

Accident)  
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โดยในปี 2563 การจดัการลดความถ่ีในการเกิดอุบติัเหตุ ดงัน้ี  

1) จดัอบรมความปลอดภยัปฐมนิเทศส าหรบัพนักงานระดบัปฏบิติัการ โดยเจา้หน้าท่ีช่วยแปลการบรรยาย หลกัสูตรความ

ปลอดภยัในการท างาน  

2) อบรมการป้องกนัอคัคีภยั  

3) อบรมการใชเ้คร่ืองจกัรอยา่งถูกวิธี  

4) ติดป้ายช้ีบ่งจุดอนัตราย ณ จุดปฏบิติังาน  

5) รณรงคก์ารท ากิจกรรม 5 ส. ภายในโรงงาน  

 

 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม  
บริษัท เอเซีย เมทลั จ ากดั (มหาชน) มีความมุ่งมัน่ในการผลิตและจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพ ซ่ึงค านึงถึงความ

ปลอดภยัต่อผูใ้ชง้าน ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม ทั้งน้ีทางบริษัทฯไดป้ฏิบติัตามกฎระเบียบ ขอ้ก าหนด 

และกฎหมาย  ตลอดจนปรบัปรุงและพฒันาผลิตภณัฑ์อย่างต่อเน่ือง ซ่ึงเป็นรากฐานของความรบัผิดชอบต่อสงัคมอย่าง

ยัง่ยนื ยดึหลกัการด าเนินธุรกิจท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได ้ภายใตห้ลกัพื้ นฐานทางจริยธรรม เพื่อใหเ้กิดความเป็นธรรมต่อผูม้ี

ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวขอ้ง พรอ้มทั้งน าหลักการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีเป็นแนวทางเพื่อรักษาดุลยภาพของการ

ด าเนินงานอนัจะน าไปสู่การพฒันาธุรกิจท่ีประสบความส าเร็จอยา่งยัง่ยนื 

 

 การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 

บริษัทตระหนักอยูเ่สมอว่าบริษทัอยูร่อดและเจริญเติบโตไดอ้ยา่งแขง็แกร่งในวนัน้ี ก็ดว้ยการสนับสนุนจากชุมชนและสงัคม 

ดงัน้ันบริษัทจึงใหค้วามส าคญัยิง่ต่อการสนับสนุนใหเ้กิดการพฒันาคุณภาพชีวิต พฒันาความเจริญใหแ้กชุ่มชนและ

สงัคมไทย โดยท่ีผ่านมา ไดม้ีการด าเนินกิจกรรมภายใตข้อบขา่ยและแนวทางปฏบิติั ดงัน้ี 

1) การสรา้งสมัพนัธท่ี์ดีกบัองคก์ร ทั้งภาครฐัและเอกชน ตลอดจนผูน้ าชุมชนในหลากหลายระดบั เพื่อสรา้ง

ความสมัพนัธท่ี์ดีและสามารถประสานความร่วมมือในการพฒันาชุมชนอยา่งยัง่ยนืและเป็นรูปธรรม  

2) การมอบสิ่งปลูกสรา้ง วสัดุอปุกรณ ์ตลอดจนบริจาคทุนทรพัย ์เพื่อดูแลสภาพความเป็นอยู่และความปลอดภยัของ

ชุมชน การสนับสนุนอุปกรณก์ารเรียนการสอน การกีฬาแก่โรงเรียนในบริเวณใกลเ้คียง การบรูณะซ่อมแซม 

3) การปลูกฝังจิตส านึกใหแ้ก่พนักงานในองคก์รเก่ียวกบัความรบัผิดชอบต่อสงัคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้มผ่านส่ือและ

กิจกรรมภายในอยา่งต่อเน่ือง 

 

 บริษัทตระหนักดีว่าสงัคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม ลว้นมีความส าคญัยิ่งต่อการด ารงชีวิตของคนไทยในสงัคม หากคน

ในสังคมมีคุณภาพชีวิตท่ีดี สงัคมก็ย่อมมีศักยภาพท่ีแข็งแรง..ยัง่ยืน ซ่ึงนัน่ย่อมส่งผลต่อการสรา้งรากฐานท่ีมัน่คงยัง่ยืนของ 

บริษัทดว้ย ดังน้ันนอกเหนือจากการด าเนินธุรกิจภายใตห้ลักธรรมาภิบาลท่ีโปร่งใสและเป็นธรรมแลว้ บริษัทยงัไดก้ าหนด

แนวทางในการส่งเสริม “คนคุณภาพและสงัคมคุณธรรม” ตลอดจนการดูแลชุมชนและการอนุรกัษ์ส่ิงแวดลอ้มผ่านโครงการ

และกิจกรรมต่างๆ  
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 นโยบายความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค 
บริษัทใหค้วามส าคญักับการผลิตและส่งมอบผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพตรงตามท่ีลูกคา้ตอ้งการและปฏิบัติหน้าท่ีโดยค านึงถึง 

ประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นหลัก ทั้ งน้ีต้องเป็นไปโดยถูกต้องตามมาตรฐาน ระเบียบข้อบังคับ และกฎหมาย  

ท่ีเกี่ยวขอ้ง หลกัการในการรบัผิดชอบต่อผูบ้ริโภคมีดงัต่อไปน้ี  

1) การควบคุมคุณภาพของสินคา้ เพื่อใหเ้ป็นไปตามความคาดหวงัของลูกคา้ทางบริษัทไดม้ีการเลือกใชว้ตัถุดิบท่ีมีคุณภาพ

โดยผ่านกระบวนการผลิตตามขัน้ตอนมาตรฐานเพื่อไดสิ้นคา้ท่ีดีมีคุณภาพตามการใชง้าน 

2) การควบคุมบริหารตน้ทุน ใหร้ดักุมอยู่ในระดบัท่ีประเมินไว ้เพื่อใหส้ามารถพฒันาผลิตภณัฑท่ี์ไดคุ้ณภาพในราคาตน้ทุน

ต า่ ท าใหผู้บ้ริโภคสามารถซ้ือของดีมีคุณภาพไดใ้นราคาท่ีไม่สูงเกินไป 

3) การควบคุมการส่งมอบสินคา้ท่ีตรงเวลา เพื่อไม่ใหส่้งผลกระทบผูบ้ริโภค ทางเรามีรถขนส่งสินคา้จ านวนเพียงพอต่อการส่ง

มอบสินคา้ท่ีรวดเร็วและแม่นย า และช่วงท่ีมีจดัส่งสินคา้สูง ทางบริษัทก็มีบริษัทคู่คา้มากกว่า 3 รายใหเ้ลือกใชบ้ริการ 

4) มุ่งมัน่ท่ีจะจดัหา พฒันา และผลิตสินคา้และบริการใหม้ีความทนัสมยัอยูเ่สมอเพื่อสนองความตอ้งการของลูกคา้ 

5) จ าหน่ายสินคา้ และบริการท่ีมีคุณภาพ ใหก้บัลูกคา้ในราคาท่ีเป็นธรรม 

6) ใหข้อ้มลูขา่วสารท่ีถูกตอ้งแก่ลูกคา้ โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริง อนัเป็นเหตุใหลู้กคา้เขา้ใจผิดเกี่ยวกบัคุณภาพ 

ปริมาณหรือเง่ือนไขใดๆ ของสินคา้หรือบริการน้ันๆ 

7) จดัใหม้ีกระบวนการท่ีสามารถใหลู้กคา้แจง้ถึงปัญหาของการน าสินคา้ไปใช ้หรือการใหบ้ริการท่ีไม่เหมาะสม เพื่อท่ี

บริษัทจะไดป้้องกนัหรือแกไ้ขปัญหาใหก้บัลูกคา้ไดอ้ย่างรวดเร็ว และน าขอ้มูลดงักล่าวไปปรบัปรุงหรือพฒันาสินคา้

และการใหบ้ริการดงักล่าวต่อไป  

8) จดัใหม้ีบริการหลงัการขายเพื่ออ านวยความสะดวกใหก้บัลูกคา้ อยา่งมีประสิทธิภาพ 

9) รกัษาความลบัของลูกคา้ ไม่น าขอ้มลูลูกคา้ไปเปิดเผย หรือใชป้ระโยชน์ส่วนตนโดยมิชอบ 

10)  สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ในอนัท่ีจะเสริมสรา้งและธ ารงรกัษาไวซ่ึ้งความสมัพนัธอ์นัดีระหว่างลูกคา้กบับริษัทใหย้ัง่ยนื 

 

 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

บริษัทมีนโยบายท่ีจะปฏบิติัต่อคู่คา้อยา่งเสมอภาคและเป็นธรรมดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต ปฏบิติัตามพนัธ์สญัญาต่อผูม้ีส่วน

ไดเ้สียของบริษัท  และตระหนักถึงการป้องกนัการทุจริตทั้งภายในและภายนอกองคก์ร ดว้ยการก าหนดนโยบายว่าดว้ย

การต่อตา้นการทุจริต และอยู่ระหว่างจัดเตรียมประกาศเจตนารมณ์และการก าหนดนโยบายครอบคลุมการด าเนิน

กิจกรรมทางธุรกิจ  

ในปี 2563 ทางบริษัทไม่ไดร้ับการแจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียนเกี่ยวกบัการทุจริตและคอร์รัปชัน่และบริษัทมีนโยบาย 

การรับ หรือใหต้ามประเพณีและศีลธรรมจรรยา เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที หรือเป็นการรักษาสัมพนัธภาพ 

ทางธุรกิจโดยปกติ เป็นส่ิงอนัพึงปฏบิติัตามความเหมาะสม นโยบายท่ีก าหนดขึ้ น ครอบคลุมแนวปฏบิติัเกี่ยวกบัเร่ืองต่างๆ 

ตามขอ้มลู นโยบายการต่อตา้นการทุจริต ท่ีเผยแพร่ผ่านเว็ปไซตข์องบริษัท www.asiametal.co.th  

 

  

http://www.asiametal.co.th/
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การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  
(Management Discussion and Analysis : MD&A) 
 

บริษัท เอเซีย เมทลั จ ากดั (มหาชน) ขอเรียนช้ีแจงผลการด าเนินงานส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวาคม  2563 เทียบกบั 

งวดเดียวกนัของปีก่อน ตามรายละเอียดดงัน้ี 

 

รายได ้

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ เท่ากบั 4,936.61 

ลา้นบาท ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกนัในปีก่อน 450.33 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 8.36 เน่ืองจากเกิดจากการลดลงของ

รายไดจ้ากการขายเหล็ก Billet  ลดลง 269.50 เหล็กตวัซี ลดลง 310.40 ลา้นบาทเมื่อเทียบกบัปีท่ีผ่านมา  สาเหตุจาก 

บริษัท ไพร์ม สตีล มิลล์ จ ากัดน าเข ้าเหล็กเอง จึงมีผลท าให้รายได้ลดลง  อีกทั้ งเศรษฐกิจจากสถานการณ์การ  

แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-19 ซ่ึงมี ผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมยานยนต์ท าใหค้วามตอ้งการใชสิ้นคา้ 

ในตลาดลดลง 

และ บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีรายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑเ์หล็กท่อ จ านวน 3,115.51 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 28.30

ลา้นบาท มีรายไดจ้าการขายเหล็กมว้น เหล็กตวัซี เหล็กแผ่น และเหล็กรปูพรรณอื่นๆ จ านวน 1,821.10  ลา้นบาท  รวม

รายไดจ้ากการขายสินคา้ เท่ากบั 4,937.61 ลา้นบาท 

 

ตน้ทุนขายและบริการ 

ตน้ทุนขายของบริษัทและบริษัทย่อยส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 4,550.47 ลา้นบาท มีก าไรขั้นตน้

เท่ากบั 386.14 ลา้นบาท 

บริษัทฯ มีตน้ทุนการขายเป็นอตัราส่วนท่ีลดลงรอ้ยละ 12.05 เมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ซ่ึงเป็นผลมาจากราคา

ซ้ือวตัถุดิบหลกัของบริษัทท่ีใชใ้นการผลิตสินคา้ ไดแ้ก่ เหล็กมว้นด า เหล็กมว้นชุบสงักะสี  เหล็กมว้นหน้าแคบ เหล็กมว้นป๊ิก

เกอร์ ซ่ึงบริษัทสามารถบริหารตน้ทุนการผลิตไดดี้ขึ้ น เป็นผลจากการบริหารจดัการในเร่ืองของการสัง่ซ้ือวตัถุดิบ โดยมีการ

สัง่ซ้ือในจงัหวะราคาท่ีค่อนขา้งต า่และในเร่ืองของการบริหารจดัการขายไดดี้ขึ้ น เน่ืองจากบริษัทมีโกดังส าหรับเก็บสินคา้ซ่ึง

สรา้งเสร็จในปลายปี 2561 โดยบริษัทสามารถผลิตและสต็อคสินคา้เพื่อทนัต่อการสัง่ซ้ือของลูกคา้ จากเหตุผลขา้งตน้ส่งผลให้

บริษัทมีตน้ทุนขายลดลงในสดัส่วนท่ีมากกว่ารายไดจ้ากการขาย จึงท าใหอ้ตัราก าไรขัน้ตน้เพิ่มขึ้ น 3.87 

 

ฐานะการเงิน 

สินทรพัย ์

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม  2563  บริษัทและบริษัทย่อย มีฐานะทางการเงินประกอบดว้ย สินทรัพยร์วม 3,739.99 ลา้นบาท 

ลดลงจาก  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เท่ากบั 341.39 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 10.05 เน่ืองจาก เงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้ น จ านวน 87.12 ลา้นบาท จากกิจกรรมการลงทุนและการจดัหาเงิน 

 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น  เพิ่มขึ้ น 350.44 ลา้นบาท เน่ืองจากลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกนัเพิ่มขึ้ น 322.35 ลา้นบาท 

ส่วนใหญ่เกิดจากการขาย Slab ใหไ้พรม์ สตีลในสดัส่วนเพิ่มขึ้ นเมื่อเทียบกบัปีก่อน เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 ท าใหท้างไพรม์ สตีล มีวตัถุดิบไม่เพียงพอในการผลิต  

เงินลงทุนในบริษัทร่วม ลดลง 63.42 ลา้นบาท เน่ืองจากเน่ืองจากในปี 2563 บริษัทรับรูส่้วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนใน 

บริษัทร่วม  
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ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ์ลดลง จ านวน 152.70 ลา้นบาท สินทรพัยสิ์ทธิการใช ้เพิ่มขึ้ น จ านวน 127.24 ลา้นบาท ส่วนหน่ึง

เกิดจากการปรบัตามมาตรฐานบญัชีฉบบัใหม่ TFRS 16   ซ่ึงมผีลบงัคบัใชเ้มื่อวนัท่ี 1 มกราคม 2563 

 

หน้ีสิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2563  ในส่วนของหน้ีสินรวม บริษัทและบริษัทย่อยมีหน้ีสินรวม 1,545.33 ลา้นบาท เพิ่มขึ้ นจาก ณ 

วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เท่ากบั 205.56 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 15.34  เน่ืองจากเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบัน

การเงิน เพิ่มขึ้ น 106.77 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เกิดจากเจา้หน้ี Trust Receipt เพิ่มขึ้ น เน่ืองจากบริษัทมีการซ้ือสินคา้จาก

ต่างประเทศเพิ่มมากขึ้ น และตัว๋สัญญาใชเ้งินลดลง เน่ืองจากครบก าหนดจ่ายช าระและมีการออกตัว๋สัญญาใชเ้งินลดลง 

เน่ืองจาก บริษัทมีเงินสดมากขึ้ นจากการขยายกลุ่มลูกคา้และรบัช าระหน้ีค่าสินคา้  

 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ลดลง 15.60  ลา้นบาท เน่ืองจาก การจ่ายช าระคืนเงินกูย้ืมระยะยาว (SCB) ตามงวด

ในสญัญา 

 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 

ในส่วนของผูถื้อหุน้  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563  บริษัทและบริษัทย่อย มีส่วนของผูถื้อหุน้จ านวน 2,194.66 ลา้นบาท  

เพิ่มขึ้ นจากวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เท่ากบั 135.83 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึ้ นรอ้ยละ 6.60 ส่วนแบ่งผลก าไรจากเงินลงทุนใน

บริษัทร่วมส าหรบัปี 2563 ลดลง 158.30 ลา้นบาท  เมื่อเทียบกบัปี 2562  
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สรุปรายงานการสอบบญัชี 

 

ส านักงานผูส้อบบญัชี  : บริษัท บีพีอาร ์ออดิท แอนด ์แอดไวเซอร่ี จ ากดั 

 

ผูส้อบบญัชี   :  

งบการเงิน ผู้สอบบัญชี 
งบการเงินรวมส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 นางสาวรุง้ตวนั บุญศกัด์ิเฉลิม  

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 6031 

งบการเงินรวมส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 นางสาวรุง้ตวนั บุญศกัด์ิเฉลิม  

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 6031 

งบการเงินรวมส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 นางสาวรุง้ตวนั บุญศกัด์ิเฉลิม  

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 6031 

  

  

ผูส้อบบญัชีไดแ้สดงความเห็นถึงงบการเงินของบริษัท โดยสามารถสรุปได ้ดงัน้ี 

ส าหรบังบการเงินส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  2561 - 31 ธนัวาคม  2563 

ผูส้อบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขว่า งบการเงินของบริษัทแสดงฐานะการเงิน ผลการด าเนินงานและ กระแส 

เงินสดโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
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ข้อมูลงบการเงินและอัตราส่วนทางการเงิน   
  (หน่วย : ล้านบาท)  

 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
2563 2562 2561 2563 2562 2561 

สินทรพัย ์       

สินทรพัยห์มุนเวียน       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินลงทุนชัว่คราว 

192.41 

- 

105.29 

- 

90.98 

140.31 

136.52 

- 

95.03 

- 

78.46 

- 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น - กิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกนั 540.53 218.18 846.74 861.16 549.36 1,111.47 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น - กิจการอื่น 383.45 355.36 425.07 204.56 206.51 276.04 

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นและดอกเบี้ ยคา้งรบัแก่บุคคลและกิจการ

ท่ีเกี่ยวขอ้งกนั 

1.88 1.96 1.66 22.25 23.86 24.66 

สินคา้คงเหลือ 987.41 977.33 1,065.33 884.58 792.71 878.99 

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้ - กิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกนั 45.82 8.31 113.93 45.82 8.31 113.93 

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้ - กิจการอื่น 0.14 1.29 0.15 0.14 1.29 0.15 

สินทรพัยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 1.83 62.16 - 1.83 62.16 140.31 

สินทรพัยห์มุนเวียนอ่ืน 0.02 0.04 2.88 - - 2.85 

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 2,153.49 1,729.92 2,687.05 2,156.86 1,739.23 2,626.86 

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน       

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระค า้ประกนั 152.78 151.46 156.98 151.76 150.44 155.95 

สินทรพัยท์างการเงินไมห่มุนเวียนอ่ืน 3.82 3.82 5.52 3.82 3.82 5.52 

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 299.64 363.07 219.78 318.00 318.00 270.00 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย - - - 24.98 24.98 24.98 

อสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุน - - - 29.97 32.52 35.06 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ์ 962.73 1,115.43 1,000.05 875.15 1,021.83 923.66 

สินทรพัยสิ์ทธิการใช ้ 127.25 - - 126.45 - - 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

18.56 

- 

12.17 

- 

12.55 

27.76 

18.56 

- 

12.17 

- 

12.55 

27.76 

สินทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอ่ืน 21.72 22.73 15.34 14.62 14.61 13.62 

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 1,586.50 1,668.68 1,437.98 1,563.31 1,578.37 1,469.10 

รวมสินทรพัย ์ 3,739.99 3,398.60 4,125.03 3,720.17 3,317.60 4,095.96 
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
2563 2562 2561 2563 2562 2561 

หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้       

หน้ีสินหมุนเวียน       

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 1,226.08 1,119.31 2,001.58 1,226.08 1,115.67 1,997.04 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น - กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั 4.62 2.32 62.92 2.82 2.73 49.07 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น - กิจการอื่น 133.04 113.93 171.05 119.15 94.52 147.10 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลท่ีเกี่ยวขอ้งกนั - - 25.00 - - - 

เจา้หน้ีตามสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - - 1.77 - - 1.77 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ

ภายในหน่ึงปี 

 

11.10 14.82 14.22 11.10 14.82 14.22 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 30.92 17.10 5.48 30.51 16.44 5.16 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 34.82 - - 34.82 - - 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 1,440.58 1,267.48 2,282.02 1,424.48 1,244.18 2,214.36 

หน้ีสินไมห่มุนเวยีน       

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน – สุทธิจากส่วนท่ีถึง

ก าหนดช าระ ภายในหน่ึงปี 

- 11.20 26.03 - 11.20 26.03 

       

หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ

ภายในหน่ึงปี 

71.07 30.11 11.90 71.62 29.07 10.93 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 17.06 16.16 3.52      9.57 8.79 - 

ประมาณการหน้ีสินส าหรบัผลประโยชน์พนักงาน 16.62 14.81 11.11 14.02 12.64 8.99 

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน    104.75     72.28     52.56 95.21     61.70     45.95 

รวมหน้ีสิน 1,545.33 1.339.76 2,334.58 1,519.69 1,305.88 2,260.31 

ส่วนของผูถื้อหุน้       

ทุนเรือนหุน้ - หุน้สามญั มูลค่าหุน้ละ 1 บาท       

ทุนจดทะเบียน 

- 549,973,800 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 

549.97 549.97 549.97 549.97 549.97 549.97 

ทุนท่ีออกและช าระเต็มมูลคา่แลว้ 

- 480,096,277 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 

480.10 480.10 480.10 480.10 480.10 480.10 

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 297.75 297.75 297.75 297.75 297.75 297.75 

ก าไรสะสม       

จดัสรรเป็นส ารองตามกฎหมาย55 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,098.43 965.38 818.75 1,133.75 944.99  886.24 

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถื้อหุน้ 261.49 261.49 128.78 233.88  233.88 116.56 

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษัทใหญ่ 2,192.77 2,059.72 1,780.38 2,200.48 2,011.72 1,835.65 

ส่วนของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 1.89 (0.88) 10.07 - - - 

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 2,194.66 2,058.84 1,790.45 2,200.48 2,011.72 1,835.65 

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 3,739.99 3,398.60 4,125.03 3,720.17 3,317.60 4,095.96 
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
2563 2562 2561 2563 2562 2561 

รายได ้       

รายไดจ้ากการขายและบริการ 4,936.61 5,386.94 6,275.62 4,704.12 5,219.16 6,168.88 

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ - 7.23 29.39 - 7.23 29.39 

รายไดอ้ื่น 41.28 41.58 40.00 41.30 48.02 45.16 

รวมรายได ้ 4,977.89 5,435.75 6,345.01 4,745.42 5,274.41 6,243.43 

ค่าใชจ้า่ย       

ตน้ทุนขายและบริการ 4,550.47 5,174.14 6,194.74 4,359.56 5,026.30 6,118.43 

ค่าใชจ้่ายในการขายและจดัจ าหน่าย 68.19 86.70 79.98 49.80 71.70 65.34 

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 69.38 64.57 96.42 60.67 56.21 86.54 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 8.14 - - 8.14 - - 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 12.71 19.79 20.44 8.93 13.09 14.00 

รวมค่าใชจ้า่ย 4,708.89 5,345.20 6,391.58 4,487.10 5,167.30 6,284.31 

ก าไรจากการด าเนินงาน 269.00 90.55 (46.57) 258.32 107.11 (40.88) 

ตน้ทุนทางการเงิน (19.08) (35.31) (45.84) (19.00) (32.58) (43.64) 

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (63.42) 94.89 (5.98) - - - 

ก าไรก่อนภาษีเงินได ้ 186.50 150.13 (98.39) 239.32 74.53 (84.52) 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ (50.67) (15.79) 12.07 (50.55) (15.79) 12.07 

ก าไรส าหรบัปี 135.83 134.34 (86.32) 188.77 58.74 (72.45) 

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน - สุทธิจากภาษี 

รายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรือขาดทุน

ในภายหลงั 

      

ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลคา่ยุติธรรมของเงินลงทุนใน

ตราสารทุน 

- (1.70) (2.55) - (1.70) (2.55) 

ภาษีเงินไดข้องก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นส าหรบัรายการ

ท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม ่

- 0.34 0.51 - 0.34 0.51 

รวมรายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรือ

ขาดทุนในภายหลงั 

- (1.36) (2.04) - (1.36) (2.04) 

รายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรือขาดทุน

ในภายหลงั 

      

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน - 167.59 - - 148.36 - 

ก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั - 0.93 3.65 - - 3.82 

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม - 0.39 - - - - 

ภาษีเงินไดข้องก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นส าหรบัรายการ

ท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม ่

- (33.51) (0.76) - (29.67) (0.76) 

รวมรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรือ

ขาดทุนในภายหลงั 

- 135.40 2.89 - 118.69 3.06 
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
2563 2562 2561 2563 2562 2561 

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรบัปี - 134.04 0.85 - 117.33 1.02 

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรบัปี 135.83 268.38 (85.47) 188.77 176.07 (71.43) 

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) ส าหรบัปี       

- ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษัทใหญ่ 133.05 145.76 (86.18) 188.77 58.74 (72.45) 

- ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมม่ีอ านาจควบคุม 2.78 (11.42) (0.14) - - - 

 135.83 134.34 (86.32) 188.77 58.74 (72.45) 

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรบัปี       

- ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษัทใหญ่ 133.05 279.33 (85.33) 188.77 176.07 (71.43) 

- ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมม่ีอ านาจควบคุม 2.78 (10.95) (0.14) - - - 

 135.83 268.38 (85.47) 188.77 176.07 (71.43) 

ก าไรตอ่หุน้ 0.28 0.30 (0.18) 0.39 0.12 (0.15) 
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
2563 2562 2561 2563 2562 2561 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน       

ก าไรก่อนภาษีเงินได ้ 186.50 150.13 (98.39) 239.32 74.53 (84.52) 

รายการปรบัปรุง    - -  

คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 108.52 105.44 99.09 105.20 101.92 96.29 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (กลบัรายการ) - ลูกหน้ี

การคา้ 

      

( 2562 : หน้ีสงสยัจะสูญ (กลบัรายการ) ) 0.92 (2.44) (0.96) (0.09) (2.60) (0.96) 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน - ดอกเบ้ียคา้งรบั       

( 2562 : หน้ีสงสยัจะสูญ ) - - - 0.60 - - 

ขาดทุนจากการปรบัลดมูลคา่สินคา้คงเหลือ (กลบัรายการ) (7.38) (30.30) 35.20 (5.78) (31.93) 35.21 

ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลคา่ยุติธรรมของ - - - - - - 

สินทรพัยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน - (0.03) (0.02) - (0.03) (0.02) 

ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรพัยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน (0.30) (1.69) (0.58) (0.30) (1.69) (0.58) 

ก าไรจากการปรบัมูลคา่ยุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์ (0.22) - - (0.22) - - 

ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (1.42) (1.72) (0.54) (1.42) (1.72) (0.53) 

ขาดทุนจากการจ าหน่ายและตดัจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ์       

และสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 14.10 1.02 2.38 14.09 1.02 2.51 

ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายเงินมดัจ า - 0.74 5.56 - 0.74 5.56 

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ์ - 1.44 25.77 - 1.44 25.77 

ส่วนแบ่ง (ก าไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 63.42 (94.89) 5.98 - - - 

ประมาณการหน้ีสินส าหรบัผลประโยชน์พนักงาน 1.70 4.32 0.57 1.09 3.41 0.47 

ดอกเบ้ียรบั (1.26) (1.43) (1.62) (1.23) (1.30) (1.46) 

ตน้ทุนทางการเงิน 19.08 35.31 45.83 19.00 32.58 43.64 

ก าไรจากกิจกรรมด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน

สินทรพัยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 

383.66 165.90 118.27 370.26 176.37 121.38 

สินทรพัยด์  าเนินงานลดลง (เพ่ิมข้ึน)       

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (322.35) 628.50 (724.03) (311.80) 562.05 (941.07) 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน (29.13) 75.65 (7.42) 1.92 75.63 15.50 

ลูกหน้ีตามสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 2.17 0.20 - 2.17 0.19 

สินคา้คงเหลือ (2.70) 118.29 130.69 (86.09) 118.21 215.69 

เงินจ่ายล่วงหนา้คา่สินคา้ (36.35) 104.47 377.79 (36.35) 104.47 377.79 

สินทรพัยห์มุนเวียนอ่ืน - 2.85 (2.63) - 2.85 (2.63) 

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 1.02 (7.40) (5.28) (0.01) (0.99) (4.49) 

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)       

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2.29 (60.59) (0.84) 0.09 (46.34) 45.24 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน 19.06 (55.56) (612.21) 24.57 (51.01) (541.94) 

เจา้หน้ีตามสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - (1.77) 1.48 - (1.77) 1.48 

เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน (0.22) - (0.78) - - (0.31) 

เงินสดรบั (จ่าย) จากการด าเนินงาน 15.28 972.51 (724.76) (37.41) 941.64 (713.17) 

จ่ายดอกเบ้ีย (15.58) (34.37) (43.43) (15.43) (31.81) (41.29) 

จ่ายภาษีเงินได ้ (14.95) (8.56) (16.57) (14.95) (8.56) (16.57) 

เงินสดสุทธิไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมด าเนินงาน (15.25) 929.57 (784.76) (67.79) 901.27 (771.03) 
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
2563 2562 2561 2563 2562 2561 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน       

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระค า้ประกนัลดลง 

(เพิ่มขึ้ น) 

(1.32) 5.52 (1.37) (1.32) 5.52 (1.37) 

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการท่ี

เกี่ยวขอ้งกนัและ 

0.08 (0.30) 0.51 1.02 (0.20) 0.50 

ดอกเบี้ ยคา้งรบัลดลง (เพิ่มขึ้ น)       

เงินสดรบัจากการจ าหน่ายสินทรพัยท์างการเงิน

หมุนเวยีนอ่ืน 

1,883.28 3,430.66 1,634.92 1,883.28 3,430.66 1,634.92 

เงินสดจ่ายซ้ือสินทรพัยท์างการเงินหมุนเวียน

อื่น 

(1,822.44) (3,349.30) (1,684.59) (1,822.44) (3,349.30) (1,684.59) 

เงินสดรบัจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัท

ย่อย 

- - (1.05) - - - 

เงินสดรบัจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและ

อุปกรณ ์

51.10 42.99 16.78 51.09 42.98 16.54 

เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษัทร่วม - (48.00) - - (48.00) - 

เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือท่ีดิน อาคารและอปุกรณ ์ (57.62) (53.41) (99.72) (55.68) (50.37) (99.21) 

เงินสดจ่ายเงินมดัจ าค่าเคร่ืองจกัร - (4.13) (30.41) - (4.13) (30.41) 

เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือสินทรพัยไ์มม่ีตวัตน (17.86) (0.91) - (17.86) (0.91) (1.05) 

รบัดอกเบี้ ย 1.39 1.37 1.66 1.35 2.25 1.50 

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมลงทุน     36.61 24.49 (163.27) 39.44 28.50 (163.17) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน       

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจาก

สถาบนัการเงินเพิ่มขึ้ น (ลดลง) 

108.19 (884.24) 993.00 111.83 (883.35) 988.47 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลท่ีเกี่ยวขอ้งกนัลดลง - (25.00) 11.00 - - - 

จ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่า (27.50) (16.25) (4.89) (27.06) (15.59) (4.27) 

เงินสดรบัจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนั

การเงิน 

- - 42.59 - - 42.58 

จ่ายช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนั

การเงิน 

(14.93) (14.23) (2.33) (14.93) (14.23) (2.33) 

เงินปันผลจ่าย - (0.03) (57.59) - (0.03) (57.59) 

เงินสดสุทธิไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมจดัหา

เงิน 

65.76 (939.75) 981.78 69.84 (913.20) 966.86 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน

สุทธิ 

87.12 14.31 33.75 41.49 16.57 32.66 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 105.29 90.98 57.23 95.03 78.46 45.80 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ิน

ปี 

192.41 105.29 90.98 136.52 95.03 78.46 

ขอ้มูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม        

รายการท่ีมิใช่เงินสด       

การไดม้าซ่ึงสินทรพัยสิ์ทธิการใชต้ามสญัญาเช่า 52.73 43.97 18.31 51.39 42.98 16.50 
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ตารางอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 

 

อัตราส่วนทางการเงิน 
งบการเงินรวม 

2563 2562 2561 
อตัราส่วนสภาพคล่อง 1.49 1.36 1.18 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว 0.78 0.59 0.66 

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (0.01) 0.52 (0.38) 

อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้ 5.88 5.34 6.40 

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย 61.24 67.39 56.23 

อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ 10.51 10.93 14.23 

ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย 34.25 32.92 25.29 

อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ี 54.26 50.95 13.40 

ระยะเวลาช าระหน้ี 6.63 7.07 26.87 

Cash Cycle 88.86 93.25 54.64 

    

อตัราก าไรขัน้ตน้ 7.82 3.95 1.29 

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน 3.78 2.79 (1.57) 

อตัราก าไรสุทธิ 2.73 2.47 (1.36) 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (ROE) 6.39 6.98 4.64 

    

อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย ์ 3.81 3.57 (2.17) 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัยถ์าวร 22.23 22.56 1.17 

อตัราการหมุนเวียนของสินทรพัย ์ 1.39 1.44 1.59 

    

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 0.70 0.65 1.30 

อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย (2.45) 26.88 (15.86) 

อตัราการจา่ยเงินปันผล 50.52 - - 
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ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
 

 หลกัทรพัยข์องบริษัท 

บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนท่ีออกและเรียกช าระแลว้ของบริษทั  ณ วนัท่ี 31/12/2563 มีดงัน้ี 

ทุนจดทะเบียน จ านวน    549,973,800 บาท 

ทุนท่ีออกและเรียกช าระแลว้ จ านวน  480,096,277 บาท 

แบ่งเป็นหุน้สามญั จ านวน    480,096,277 หุน้ 

มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ    1 บาท 

 รายช่ือผูถื้อหุน้รายใหญ่ ณ วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ล่าสุด วนัท่ี 18/6/2563 (มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท) 

ล าดับที ่ ชื่อ / สกุล จ านวนหุ้น % ของจ านวนหุ้นท้ังหมด 
1 กลุ่มนายชูศกัด์ิ    ยงวงศไ์พบลูย ์   

นายชูศกัด์ิ          ยงวงศไ์พบูลย ์ 76,700,000 15.98 

นางเพ็ญจนัทร ์    ยงวงศไ์พบูลย ์ 40,000,000 8.33 

นางสาวพรีดา      ยงวงศไ์พบูลย ์ 19,000,000 3.96 

นางสาวชนัญญา   ยงวงศไ์พบลูย ์ 21,791,000 4.54 

รวมกลุ่มนายชูศกัด์ิ  ยงวงศไ์พบลูย ์ 157,491,000  32.81 

2 คุณหญิงปัทมา    ลีสวสัด์ิตระกูล 71,434,900 14.88 

3 กลุ่มนายวรีะชยั   สุธีรชยั   

นายวรีะชยั         สุธีรชยั 46,432,400 9.67 

นายวินท ์           สุธีรชยั 29,880,000 6.22 

รวมกลุ่มนายวรีะชยั    สุธีรชยั 76,312,400 15.89 

4 นายววิฒัน์         โกวิทยโ์สภณ 27,555,600 5.74 

นายธนวฒัน์       โกวิทยโ์สภณ 10,011,800 2.09 

รวมกลุ่มนายววิฒัน์  โกวิทยโ์สภณ 37,405,500 7.83 

5 นายชนาธิป        ไตรวุฒิ 20,000,000 4.17 

6 นางสาวอรวรรณ  พงศธ์ญัลกัษณ์ 9,705,000 2.02 

7 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จ ากดั 6,831,512 1.42 

8 นายพรเทพ        โยธินอุปไมย 5,400,000 1.12 

9 นายพิชิต           ฉตัรสกุลวงศ ์ 3,976,500 0.83 

10 นางสาวอ าพร     ศรีโพธ์ิทอง 3,879,000 0.81 

11 นายอภิรุม         ปัญญาพล 3,200,000 0.67 

12 นายสมชาย        ตั้งวงศส์ามารถ 3,060,000 0.64 

13 นายประสิทธ์ิ      กิจบุญเลิศ 2,472,500 0.52 

 รวม 401,330,212  
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รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยข์องกรรมการ และผู้บรหิารของบรษิัท  
 

 

รายชื่อ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

ตนเอง 

คู่สมรส
และบุตรที่
ยังไม่

บรรลุนิติ
ภาวะ 

เพิ่ม (ลด) 
ระหว่าง
รอบบัญช ี

ตนเอง 

คู่สมรส
และบุตรที่
ยังไม่

บรรลุนิติ
ภาวะ 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

1. นายวีระชยั สุธีรชยั 46.43 29.88 เท่าเดิม 46.43 29.88 15.89% 

2. นายชูศกัด์ิ    ยงวงศไ์พบูลย ์ 76.70 40.00 
2
 เท่าเดิม 76.70 19.90 

3
 19.94% 

3. นางเพ็ญจนัทร ์    ยงวงศไ์พบูลย ์
1
 - - เท่าเดิม 40.00  - 8.33% 

4. นางสาวพีรดา      ยงวงศไ์พบูลย ์
3
 19.90 - เท่าเดิม - - 3.96% 

5. นางสาวชนัญญา  ยงวงศไ์พบูลย ์ 21.79 - เท่าเดิม - - 4.54% 

6. นายพิบูลศกัด์ิ      อรรถบวรพิศาล - - N/A - - N/A 

7. เรือตรีหญิงสุรี      บูรณธนิต - - N/A - - N/A 

8. นางไทศิกา          ไพรสงบ - - N/A - - N/A 

9. นางสาวเมธิกานต ์     ชุติพงศสิ์ริ - - N/A - - N/A 

10. นางสาวสุนทรียา  วงศศิ์ริกุล 
4
 - - N/A - - N/A 

11. นายสุนทร          ค าพิพจน์ 
5
 - - N/A - - N/A 

12. นายสมัพนัธ ์      ศรีจกัรโคตร ์
6 
 - - N/A - - N/A 

1
 คุณเพ็ญจนัทร ์ยงวงศไ์พบลูย ์ลาออกจากต าแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2562   

2
 คุณเพ็ญจนัทร ์ยงวงศไ์พบลูย ์ถือหุน้ 40,000,000 หุน้ และมีความสมัพนัธก์บั ครอบครวัยงวงศไ์พบูลย ์

3
 คุณพีรดา ยงวงศไ์พบลูย ์ไดร้บัแต่งตั้งกรรมการบริษัท เมื่อวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563  

4
 คุณสุนทรียา วงศศิ์ริกุล ไดร้บัแต่งตั้งกรรมการบริษัท เมื่อวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563  

5
 คุณสุนทร ค าพิพจน์ ไดร้บัแต่งตั้งกรรมการบริษัท เมื่อวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563  

6  
คุณสมัพนัธ ์ศรีจกัรโคตร ์ลาออกจากต าแหน่งผูอ้ านวยการฝ่ายบญัชีการเงิน เมื่อวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2563  

 

การออกหลักทรัพย์อื่น 
ในปี 2563 บริษัทไม่มีการออกหลกัทรพัยใ์หก้บัผูถื้อหุน้ 

 

ประวัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 
หน่วย : บาท ทุนช าระแล้วก่อนการ

เพิ่มทุน 
จ านวนทุนที่เพิ่มทุน ทุนช าระแล้วหลังการ

เพิ่มทุน 
ประเภทการเพ่ิมทุน 

2545 30,000,000 70,000,000 100,000,000 เสนอขายผูถื้อหุน้เดิม 

2546 100,000,000 50,000,000 150,000,000 เสนอขายผูถื้อหุน้เดิม 

2547 150,000,000 50,000,000 200,000,000 เสนอขายประชาชน 

2548 200,000,000 199,973,800 399,973,800 เสนอขายผูถื้อหุน้เดิม 

2549 399,973,800 150,000,000 549,973,800 เสนอขายผูถื้อหุน้เดิมและ

ประชาชน 
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การลงทุนในบริษัทย่อย 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษัทมีบริษัทยอ่ยทั้งส้ิน 2 บริษัทและบริษัทร่วมอีก 1 บริษัท คือ 

1. บริษัท เอส ที ซี สตีล จ ากดั ด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายท่อเหล็ก บริษัทถือหุน้ของบริษัท เอส ที ซี สตีล จ ากดั ในอตัรา

รอ้ยละ 99.99 ทุนจดทะเบียน 20 ลา้นบาท และเรียกช าระแลว้ 20 ลา้นบาท  

 

2. บริษัท แกรนด ์เอเซีย สตีล โพรเซสซ่ิง เซ็นเตอร์ จ ากดั (เดิมช่ือ เอเซีย เมทลั แฟบบริเคชัน่ จ ากดั) ไดเ้ปล่ียนรูปแบบ

ด าเนินธุรกิจ จากเดิม คือ ใหบ้ริการออกแบบผลิตโครงสรา้เหล็ก และรับเหมาก่อสรา้ง ปัจจุบันเป็นศูนยบ์ริการเหล็ก 

(Coil Center) ตดัแผ่นและสลิทงานตามขนาดท่ีลูกคา้ก าหนด โดยบริษัทถือหุน้ของบริษัท แกรนด ์เอเซีย สตีล โพรเซสซ่ิง 

เซ็นเตอร ์จ ากดั ในอตัรารอ้ยละ 99.99 ทุนจดทะเบียน 20 ลา้นบาท และเรียกช าระแลว้ 10 ลา้นบาท 

 

การลงทุนในบริษัทร่วม 
1. บริษัท ไพรม์ สตีล มิลล ์จ ากดั ทุนจดทะเบียน 1,000 ลา้นบาท โดยบริษัท ฯ ถือหุน้ในอตัรา รอ้ยละ 35 คิดเป็นมูลค่า

การลงทุน 350 ลา้นบาท  

 

 

นโยบายการลงทุนและการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  
นโยบายการลงทุนของบริษัท คือ บริษัทจะพิจารณาลงทุนในธุรกิจที่เกื้ อหนุนและเอื้ อประโยชน์ต่อการท าธุรกิจของ

บริษัทหรือเป็นธุรกิจซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเจริญเติบ โตและจะค านึงถึงอัตราผลตอบแทนท่ีไดร้ับจากการ

ลงทุนเป็นส าคัญ และบริษัทจะควบคุมดูแลโดยจะส่งกรรมการเขา้ไปเป็นตัวแทนตามสัดส่วนการถือหุน้ และหากเป็น

บริษัทร่วม บริษัทจะส่งตัวแทนจากบริษัทเขา้ไปเป็นกรรมการในบริษัทน้ัน ๆ ทั้งน้ีจ านวนตัวแทนจากบริษัทท่ีเขา้ไปเป็น

กรรมการจะขึ้ นอยู่กันสัดส่วนการถือหุน้ของบริษัท 

 

ข้อพิพาททางกฎหมาย 
บริษัทไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมายท่ีเป็นสาระส าคัญต่อการด าเนินกิจการของบริษัท  

 

งานที่ยังไม่ส่งมอบ 
บริษัทไม่มีงานท่ียงัไม่ส่งมอบ  
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นโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท 
 

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ในอตัราไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 ของก าไรสุทธิหลงัหกัภาษี เวน้แต่ในกรณีท่ีบริษัท

มีโครงการจะลงทุนในโครงการอื่น ส าหรบับริษัทย่อยก็มีนโยบายจ่ายเงินปันผลเหมือนกบับริษัท กล่าวคือ จะจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่

บริษัทในอตัราไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 ของก าไรสุทธิหลงัหกัภาษี เวน้แต่ในกรณีท่ีบริษัทยอ่ยน้ันมีโครงการจะลงทุนในโครงการอื่น 

 
ผลการด าเนินงาน

ประจ าปี 
ก าไรสุทธิ 
(บาท) 

ก าไรต่อหุ้น  
(บาท) 

เงินปันผลต่อหุ้น 
(บาท) 

อัตราเงิน 
ปันผลตอบแทน 

เงินปันผลจ่าย 
(บาท) 

อัตราเงินปันผล
จ่ายต่อก าไรสุทธิ 

2563 133.05 0.28 0.14 14% 67.21 51 

2562 58.74 0.30 N/A N/A N/A N/A 

2561 (72.45) (0.15) N/A N/A N/A N/A 

2560 116.84 0.24 0.12 12% 57.60 49 

 

 

 ปี 2563 ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินเฉพาะบริษัทฯ มีผลประกอบการก าไรสุทธิ จ านวน 188.87 ลา้นบาท 

คณะกรรมการมีความเห็นเสนอใหท่ี้ประชุมอนุมติัการจา่ยเงินปันผล ในอตัราหุน้ละ 0.14 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 67.21 

ล้านบาท โดยทั้งน้ีเมื่อได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจ าปี 2563 แล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผล 

ในวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564  

 ปี 2562 ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินเฉพาะบริษัทฯ มีผลประกอบการก าไรสุทธิจ านวนเงิน 58.74 ลา้นบาท 

สืบเน่ืองจากในปี 2563 บริษัทจะมีการลงทุนติดตั้งระบบ SOLAR ROOFTOP ขนาด 997.92 kwp. ใชก้บัเคร่ืองจกัรของ

บริษัท ท่ีโรงงาน  A2 สาขาพนัสนิคม จ านวนเงินลงทุนประมาณ 29 ลา้นบาท ประกอบกบัภาวะเศรษฐกิจโลกยงัไม่ดีขึ้ น 

รวมทั้งการเกิดโรคระบาดไวรสั Covid-19 ส่งผลใหเ้ศรษฐกิจโลกชะลอตวัลงไปอีก ท าใหบ้ริษัทตอ้งรกัษาสภาพคล่องทาง

การเงินไวใ้นปี 2563 บริษัทจึงเสนอใหง้ดจ่ายเงินปันผล ส าหรบัผลการด าเนินงานในปี 2562 

 ปี 2561 เน่ืองจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 72.45 ล้านบาท มาจากการด าเนินงานของกิจการ คณะกรรมการ  

จึงมีความเห็นขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ใหง้ดการจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานของกิจการ  

 ปี 2560 บริษัทมีก าไรสุทธิ ส าหรบัปี เท่ากบั 116.84 ลา้นบาท คณะกรรมการมีความเห็นเสนอใหท่ี้ประชุมอนุมติัการ

จ่ายเงินปันผล ในอตัราหุน้ละ 0.12 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 57.60 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล

ของบริษัท โดยทั้งน้ีเมื่อไดร้บัการอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 แลว้ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 

25 พฤษภาคม 2561 
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โครงสร้างการจัดการ 
 

โครงสรา้งองคก์ร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ
สรรหาและ
ก าหนด

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
บริหาร 

คณะกรรมการ
บริหาร 

ความเสี่ยง 

ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร CEO 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

และธรรมาภิบาล 

กรรมการ
ผู้จัดการ  

MD 

สายงาน 
พัฒนาองค์กร 

งานตรวจสอบ
ภายใน 

สายงานขาย 
และการตลาด 

สายงาน
ปฏิบัติการ 

สายงานบัญชี 
และการเงิน 

เลขานุการบริษัท 
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คณะกรรมการบรษิัท 
 

ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง 

การประชุม
คณะกรรมการ  

(การเข้าประชุม/สิทธิ
ในการประชุม) 

การประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้นประจ าปี  

(การเข้าประชุม/สิทธิ
ในการประชุม) 

1 นายวรีะชยั สุธีรชยั ประธานกรรมการ 6/7 0/1 

2 นายชูศกัด์ิ ยงวงศไ์พบูลย ์ กรรมการผูจ้ดัการ /  

ประธานคณะกรรมการบริหารความ

เส่ียง / ประธานกรรมการสรรหาและ

ก าหนดค่าตอบแทน  

7/7 1/1 

3 นางสาวชนัญญา ยงวงศไ์พบูลย ์ กรรมการ  / รกัษาการผูอ้ านวยการ

ฝ่ายบญัชีและการเงิน 
1
 

7/7 1/1 

4 นางสาวพรีดา  ยงวงศไ์พบูลย ์ กรรมการ / กรรมการบริหารความ

เส่ียง 
2
 

2/2 1/1 

5 นายพิบูลศกัด์ิ อรรถบวรพิศาล ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 

กรรมการอิสระ 
7/7 1/1 

6 นางไทศิกา ไพรสงบ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 7/7 1/1 

7 เรือตรีหญิงสุรี บูรณธนิต กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 6/7 1/1 

8 นางเมธิกานต ์ ชุติพงศสิ์ริ กรรมการ  7/7 1/1 

9 นางสาวสุนทรียา วงศศิ์ริกุล กรรมการ 
3
 2/2 1/1 

10 นายสุนทร ค าพิพจน์ กรรมการ / กรรมการบริหารความ

เส่ียง 
4
 

7/7 1/1 

1
 นางสาวชนัญญา ยงวงศไ์พบูลย ์ด ารงต าแหน่ง รกัษาการผูอ้ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน แทน นายสมัพนัธ ์ 

ศรีจกัรโคตร ์ตั้งแต่ วนัท่ี 20 กรกฎาคม 2563 เป็นตน้ไป  

2 
นางสาวพรีดา ยงวงศไ์พบลูย ์

3
 นางสาวสุนทรียา วงศศิ์ริกุล และ 

4  
นายสุนทร ค าพพิจน์ ไดร้บัการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

ของบริษัท เมื่อวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563  

 

กรรมการผูม้ีอ านาจลงนาม 

กรรมการผูม้ีอ านาจลงนามผูกพนับริษัทประกอบดว้ย 

1. นายชูศกัด์ิ ยงวงศไ์พบูลย ์  

2. นางสาวชนัญญา ยงวงศไ์พบูลย ์ 

3. นางสาวพีรดา ยงวงศไ์พบูลย ์

กรรมการสองในสามคนน้ีลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษัท 
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การประชุมคณะกรรมการ 
บริษัทไดก้ าหนดใหม้ีการประชุมคณะกรรมการอยา่งสม า่เสมอ (อยา่งน้อย 3 เดือนต่อครั้ง) และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตาม

ความจ าเป็น โดยมีการก าหนดวาระชดัเจน ล่วงหน้า และมวีาระพิจารณาติดตามผลการด าเนินงานเป็นประจ า โดยมีการจดัส่ง

หนังสือเชิญประชุมพรอ้มระเบียบวาระการประชุมและเอกสารกอ่นการประชุมเป็นระยะเวลาล่วงหน้า 7 วนัก่อนวนัประชุม 

เพื่อใหค้ณะกรรมการไดม้ีเวลาศึกษาขอ้มลูอยา่งเพียงพอก่อนเขา้ร่วมประชุม รวมทั้งไดม้ีการจดบนัทึกการประชุมเป็นลาย

ลกัษณอ์กัษร จดัเก็บรายงานการประชุมท่ีผ่านการรบัรองจากคณะกรรมการบริษัท พรอ้มใหค้ณะกรรมการบริษัทและผูท่ี้

เกี่ยวขอ้งตรวจสอบได ้ 

 
การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 
บริษัทตระหนักถึงความส าคญัของการบริหารงานการสืบทอดต าแหน่งไปยงับุคลากรรุ่นใหม่เพื่อใหเ้กิดการพฒันาองคก์รอย่าง

ยัง่ยืนและสามารถสืบทอดธุรกิจไปยงัรุ่นต่อๆไป จึงใหค้วามส าคญัในการสรรหาบุคลากรท่ีจะมารับต าแหน่งต่อๆไป อีกทั้ง

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการก ากับดูแลกิจการ จึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา และมีการมอบหมายให้

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นผูส้รรหาบุคคลท่ีมีความเหมาะสมเขา้รบัการคดัเลือก โดยบุคคลท่ีเหมาะสม

จะถูกคดัเลือกโดยคณะกรรมการสรรหาฯ ซ่ึงคณะกรรมการสรรหาเป็นผูก้ าหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการสรรหาทั้งน้ีขึ้ นอยู่

กบัความเหมาะสมของสถานการณข์องบริษัทในช่วงเวลาน้ันๆ 

 

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 
คณะกรรมการบริษัท ได้ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของกรรมการและผู ้บริหาร โดยจัดให้มีการอบรม  

และใหค้วามรูท่ี้เกี่ยวขอ้งแก่กรรมการและผูบ้ริหารท่ีเขา้รบัต าแหน่งใหม่รวมทั้งใหม้ีการพฒันาปรบัปรุงการปฏิบติังานอย่าง

ต่อเน่ือง เช่นจัดให้มีการพบปะแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างกรรมการและผู ้บริหารระดับสูง  อีกทั้งได้มอบหมาย  

ให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ติดตามการจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่งงานของกรรมการผู ้จัดการ  

รองกรรมการผูจ้ดัการ เพื่อใหเ้กิดความมัน่ใจว่าบริษัทจะไดผู้บ้ริหารท่ีมีความรูค้วามสามารถเพียงพอต่อการปฏบิติังาน ดงัน้ี 

1. คณะกรรมการบริษัทก าหนดใหม้ีแผนการพฒันาศกัยภาพผูบ้ริหาร เพื่อจดัท าแผนการสืบทอดต าแหน่งงานประกอบดว้ย 

กรรมการผูจ้ดัการ รองกรรมการผูจ้ดัการ ผูอ้ านวยการทุกสายงาน 

2. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนฯ พิจารณาก าหนดความรูค้วามสามารถ ประสบการณ์ของแต่ละต าแหน่ง

งาน เพื่อคดัเลือกผูบ้ริหารท่ีมีคุณสมบติัสอดคลอ้งตามท่ีก าหนด เพื่อใหส้ามารถสืบทอดงานในแต่ละต าแหน่ง 

3. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน มอบหมายใหผู้บ้ริหารงานบุคคล ท าหน้าท่ีดูแลติดตามการอบรม และ

พฒันาความรูค้วามสามารถของผูท่ี้สืบทอดต าแหน่งงาน 

4. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ทบทวนและสรุปผลการจดัท าแผนการสืบทอดต าแหน่งของกรรมการ

ผูจ้ดัการ รองกรรมการผูจ้ดัการ เป็นประจ าและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทราบอยา่งน้อยปีละ 1 ครั้ง 

  



 

47 

 
 

เลขานุการบริษัท 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคดัเลือกผูท่ี้มีคุณวุฒิและประสบการณ์ท่ีเหมาะสมเสนอต่อท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งเป็นเลขานุการบริษัท  โดยคณะกรรมการไดพ้ิจารณาแต่งตั้ง นางสาวศศิธร  

ลิมป์ปิยะชาติ ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันท่ี 1 กันยายน 2558 ซ่ึงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีบริษัท 

ก าหนด ใหด้ ารงต าแหน่งเลขานุการบริษัท และเลขานุการของคณะอนุกรรมการทุกคณะ ไดแ้ก่  คณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  และคณะกรรมการ

บริหารความเส่ียง ทั้งน้ี บริษัทไดก้ าหนดคุณสมบติั บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทไว ้ 

คุณสมบติัของเลขานุการบริษัท  

1. มีความรอบรูแ้ละเขา้ใจในธุรกิจของบริษัท  

2. เขา้ใจบทบาทหน้าท่ีของเลขานุการบริษัท 

3. มีความรูแ้ละความเขา้ใจดา้นกฎหมาย กฎระเบียบของส านักงาน กลต. และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

4. ไม่มุ่งหวงัผลประโยชน์ส่วนตวัจากโอกาสทางธุรกิจของบริษัท รวมทั้งเก็บรกัษาความลบัของบริษัทไดเ้ป็นอยา่งดี  

5. มีมนุษยส์มัพนัธท่ี์ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆ ภายในและภายนอกบริษัท 

6. มีความรูด้า้นภาษาองักฤษ 

7. มีประสบการณท์ างานดา้นเลขานุการบริษัทอยา่งน้อย 3-5 ปี 

 

บทบาทหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของเลขานุการบริษัท 

1) ปฏิบัติหน้าท่ีดว้ยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซ่ือสัตยสุ์จริต เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบท่ี

เกี่ยวขอ้ง 

2) ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งใหค้ าแนะน าแก่กรรมการเกี่ยวกบัขอ้บงัคบัของบริษัท และกฎระเบียบต่างๆ 

ของหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง  

3) จัดการและประสานงานการประชุมคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ และการประชุมผู ้ถือหุ ้น รวมทั้งดูแลและ

ประสานงานใหม้ีการปฏิบัติตามวัตถุประสงค ์ขอ้บังคับของบริษัท มติท่ีประชุมคณะกรรมการ และผูถื้อหุน้ ตลอดจน

ขอ้ก าหนดทางดา้นกฎหมายและกฎระเบียบอื่นท่ีเกี่ยวขอ้ง 

4) จัดท าและเก็บรักษาเอกสารต่างๆของบริษัท ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริษัทและผูถื้อหุน้ และรายงานประจ าปีของบริษัท เป็นตน้ 

5) เก็บรกัษารายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษัท รวมทั้งจดัส่งส าเนารายงานดงักล่าวให้

ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วนัท าการนับแต่วนัท่ีบริษัทไดร้บัรายงานน้ัน 
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6) ในกรณีท่ีเลขานุการบริษัทพน้จากต าแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได ้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

จะพิจารณาคดัเลือกผูท่ี้มีคุณวุฒิและประสบการณท่ี์เหมาะสมเสนอต่อท่ีประชุม คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

เป็นเลขานุการบริษัท ภายใน 90 วันนับแต่วันท่ีเลขานุการบริษัทคนเดิมพน้จากต าแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ี  

โดยคณะกรรมการบริษัทมีอ านาจมอบหมายใหก้รรมการคนใดคนหน่ึงปฏบิติัหน้าท่ีแทนในช่วงเวลาดงักล่าว   

 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 เมื่อวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 ท่ีผ่านมา ท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัเงิน

ค่าตอบแทน ของคณะกรรมการบริษัทในวงเงิน 4,000,000 บาท ซ่ึงเป็นอตัราเดียวกนักบัปี 2562 โดยบริษัทฯ ไดจ้่าย

ค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทท่ีมิใช่ผูบ้ริหาร 6 ท่านคือ 

 

 ช่ือ นามสกุล ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง /  
ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท) 
ปี 2563 ปี 2562 

1 นายวรีะชยั สุธีรชยั - ประธานกรรมการ 440,000 440,000 

2 นายพิบูลศกัด์ิ อรรถบวรพิศาล - ประธานกรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการอิสระ 
440,000 440,000 

3 เรือตรีหญิงสุรี บูรณธนิต - กรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการอิสระ 
220,000 220,000 

4 นางไทศิกา ไพรสงบ - กรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการอิสระ 
  

5 นางสาวเมธิกานต ์ ชุติพงศศิ์ริ - กรรมการ 220,000 220,000 

6 นางสาวสุนทรียา วงศศิ์ริกุล - กรรมการ 220,000 - 

     (ด ารงต าแหน่งเมื่อ 31 กรกฎาคม 2563)     
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กรรมการและผูบ้ริหารไม่ไดร้บัค่าตอบแทนอื่น นอกจากค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินจากเงินเดือนและโบนัส 

 ช่ือ นามสกุล ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง /  
เงินเดือนและโบนัส (บาท) 
ปี 2563 ปี 2562 

1 นายชูศกัด์ิ ยงวงศไ์พบูลย ์ - กรรมการ 

- ประธานกรรมการผูจ้ดัการ 

- ประธานกรรมการบริหารความ

เส่ียง 

8,435,833.33 

(ยอดเงินรวมทั้ง 

4ท่าน) 

8,025,000 

(ยอดเงิน

รวมทั้ง 3 ท่าน) 

2 นางสาวชนัญญา ยงวงศไ์พบูลย ์ - กรรมการ 

- กรรมการบริหาร / ผูบ้ริหาร 

- กรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน 

- รกัษาการผูอ้ านวยการฝ่ายบญัชี

และการเงิน 

  

3 นางสาวพรีดา 

 

ยงวงศไ์พบูลย ์

 

- กรรมการ  

- กรรมการบริหาร / ผูบ้ริหาร 

- กรรมการบริหารความเส่ียง 

  

      (ด ารงต าแหน่งเมื่อ 31 กรกฎาคม 2563)     

4 นายสุนทร ค าพิพจน์ - กรรมการ  

- กรรมการบริหาร / ผูบ้ริหาร 

- กรรมการบริหารความเส่ียง 

  

       (ด ารงต าแหน่งเมื่อ 31 กรกฎาคม 2563)    

   
ในปี 2563 ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ เน่ืองจากกรรมการทั้ง 4 ท่าน เป็นผูบ้ริหาร ดังน้ันจึงได้รับ

ค่าตอบแทนในฐานะผูบ้ริหาร ค่าตอบแทนของผูบ้ริหารท่ีไม่ไดเ้ป็นกรรมการ ประกอบดว้ยเงินเดือน โบนัส และเงินกองทุน

ส ารองเล้ียงชีพใหก้บัผูบ้ริหาร  

 

ค่าตอบแทนส าหรับกรรมการท่ีไม่ใช่ผู้บริหาร 
ค่าเบ้ียประชุมเฉพาะเร่ือง    5,000 ต่อครั้งท่ีเขา้ประชุม ต่อคน 

ผลตอบแทนอื่นๆ ส าหรบักรรมการท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหาร ไม่มีผลประโยชน์อื่นใดนอกจากน้ี 

ในปี 2563 มีการจ่ายค่าเบ้ียประชุมเฉพาะเร่ืองโดยจา่ยเป็นรายครั้งเมื่อมีการเขา้ร่วมประชุม  
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บุคลากร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษัทมีพนักงานรวมทั้งส้ิน แบ่งตามโครงสรา้งองคก์ร ดงัน้ี  

สายงาน จ านวนพนักงาน 
สายงานพฒันาองคก์ร 26 

สายงานขายและการตลาด 21 

สายงานปฏบิติัการ 299 

สายงานบญัชีการเงิน 10 

รวม 356 
 
 

ค่าตอบแทนพนักงาน  
 บริษัทมีนโยบายในการพฒันาพนักงาน โดยมีการจดัอบรมภายใน และการส่งอบรมภายนอกอยา่งสม า่เสมอ เพื่อเพิ่ม

ศกัยภาพใหก้บัพนักงานของบริษัทใหม้ีความรูค้วามสามารถเพิ่มขึ้ นในทุกๆดา้น อีกทั้งยงัมีระบบการถ่ายทอดงานแบบพี่เล้ียง

ใหก้บัพนักงานท่ีเพิ่งเขา้ท างานใหม่โดยใหพ้นักงานรุ่นเก่าเป็นพี่เล้ียงใหพ้นักงานรุ่นใหม่ในการเรียนรูง้าน  ซ่ึงจะท าใหพ้นักงาน

ของบริษัทสามารถปฏบิติัหน้าท่ีของตนไดอ้ยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งสามารถพฒันาองคก์รใหม้ีศกัยภาพในการ

แขง่ขนัทั้งในระดบัประเทศและภูมิภาค  รวมทั้งมีนโยบายในการใหผ้ลตอบแทนกบัพนักงานในอตัราท่ีเหมาะสมเพื่อจูงใจและ

รกัษาใหพ้นักงานท างานกบับริษัทในระยะยาว รวมทั้งมีการจดัโครงการใหผ้ลตอบแทนแก่พนักงานท่ีแนะน าเพื่อนพนักงานท่ี

ยงัไม่เคยท างานกบับริษัทมาก่อนเพื่อสรา้งแรงจงูใจในการแนะน าและชกัชวนเพื่อน ญาติพี่น้องมาปฏบิติังานใหบ้ริษัท  

 

โดยในปี 2563 บริษัทและบริษัทยอ่ยจ่ายค่าตอบแทนส าหรบับุคลากร (ไม่รวมผูบ้ริหาร) ซ่ึงประกอบไปดว้ย เงินเดือน ค่าแรง 

ค่าล่วงเวลา โบนัส และเงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ รวมเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 120,269,468.53 บาท  
 

การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน  
บริษัทไดเ้ล็งเห็นบุคลากรเป็นทรพัยากรส าคญัท่ีท าใหอ้งคก์รสามารถเติบโตไดอ้ยา่งยัง่ยนืและมีความไดเ้ปรียบเชิงธุรกิจ จึง

ส่งเสริมการพฒันาบุคลากรอย่างต่อเน่ือง เพิ่มพูนทกัษะ ความรู ้ความสามารถ ควบคู่ไปกบัการพฒันาระบบบริหารทรพัยากรบุคล  

โดยพนักงานจะไดร้บัการพฒันาศกัยภาพเพื่อสามารถตอบสนองความตอ้งการดา้นขดีความสามารถของบุคลากรโดยสอดคลอ้งกบัการ

ด าเนินธุรกิจในปัจจุบนั 

 

สรุปการอบรมให้กับผู้บริหารและพนักงาน ในปี 2563 
 

การจัดอบรม จ านวนผู้เข้ารับการอบรม 
การอบรมภายในบริษัท (In house Training) 319 

การจดัอบรมโดยสถาบนัต่างๆ 11 

รวม 330 
 

 

ส าหรบัการอบรมภายใน ภายนอก โดยรวมของบริษัท โดยมีตวัอยา่งหลกัสูตรการอบรมภายใน ภายนอก ประจ าปี 2563 ดงัน้ี 

- การใชง้านระบบโปรแกรมส าเร็จรปู SAP 

- การใชง้านระบบสารสนเทศ (Intranet)  

- หลกัสตูรการเช่ือมอารก์อน  

 

 

- หลกัสตูรมาตรฐานผลิตภณัฑ ์มอก. 107-2561  

- หลกัสตูรการใชง้านเคร่ืองมอืวดั  

- หลกัสตูรตรวจเช็คเคร่ืองจกัรและระบบบริหารคลงัสินคา้ 
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นโยบายการก ากับดูแลกิจการ  
 

คณะกรรมการบริษัท เอเซีย เมทัล  จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักดีว่าการก ากับดูแลกิจการท่ีดีเป็น

ปัจจยัพื้ นฐานส าคญัในการยกระดบัมาตรฐานการด าเนินงานของบริษัทใหเ้กิดความโปร่งใส เพิ่มความน่าเช่ือถือใหแ้ก่ผู ้

ถือหุ ้น ผู ้ลงทุน และผู ้เกี่ยวขอ้งทุกราย ตลอดจนเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการ ดังน้ัน

คณะกรรมการบริษัทจึงไดจ้ดัใหม้ีนโยบายเกี่ยวกบัการก ากบัดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทท่ีเป็นลายลกัษณ์

อกัษร สอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษัท จดทะเบียนของตลาดหลักทรพัยฯ์ และแนวคิดความ

รับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจเพื่อใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษัทไดย้ึดถือปฏิบัติภายใตน้โยบายการ

บริหารองคก์รท่ีดีมีความรบัผิดชอบต่อผูเ้กี่ยวขอ้งทางธุรกิจทั้งพนักงาน ลูกคา้และผูถื้อหุน้ ตลอดจนการเกื้ อกูลสังคม

อย่างจริงจงั โดยมีหน่วยงานเลขานุการบริษัทซ่ึงเป็นหน่วยงานก ากบัการปฏิบติังานท าหน้าท่ีดูแลใหบ้ริษัท กรรมการ 

และผูบ้ริหารปฏบิติัใหถู้กตอ้งตามกฎขอ้บงัคบัต่างๆ ของตลาดหลกัทรพัยฯ์  ก.ล.ต. พรบ.บริษัทมหาชน รวมทั้งกฎหมาย

อื่นๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง ซ่ึงในปัจจุบนับริษัทไดม้ีการปฏบิติัตามหลกัการดงักล่าวดงัต่อไปน้ี 

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 
1.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ตามขอ้บงัคบัของบริษัท ไดก้ าหนดไวว้่า ในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการตาม

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปน้ี  

1) ผูถื้อหุน้คนหน่ีงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียงตามจ านวนหุน้ท่ีตนถือ 

2) ผู ้ถือหุน้แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น  

กรรมการได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากน้อยเพียงใดไม่ได ้

3) บุคคลซึ่งไดร้บัคะแนนสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะพึง มีหรือ

จะพึงเลือกตั้งในครั้งน้ัน ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งไดร้บัการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวน

กรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งน้ัน ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด  

 

 นอกจากน้ีในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีท่ีผ่านมา บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

สามารถเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

 

1.2 สิทธิเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น  
ก่อนวนัประชุม 

1) บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ใชสิ้ทธิเสนอระเบียบวาระการประชุมและช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการเลือกตั้งเป็น

คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวนัประชุม 60 วนั โดยไดด้ าเนินการแจง้ถึงหลักเกณฑก์ารเสนอดังกล่าวไว้

อย่างละเอียดบนเว็บไซต์ของบริษัทท่ี www.asiametal.co.th และประกาศผ่านช่องทางการแจง้ข่าวของตลาด

หลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยรวมทั้งไดจ้ดัท าแบบฟอรม์เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ในการเสนอระเบียบ

วาระการประชุมและช่ือบุคคลดงักล่าวอยา่งไรก็ตามในปี 2564 น้ี ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอวาระการประชุมและ

เสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการดงักล่าว   
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2) บริษัทได้เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ใชสิ้ทธิเสนอระเบียบวาระการประชุมและช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการเลือกตั้งเป็น

คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวนัประชุม 60 วนั โดยไดด้ าเนินการแจง้ถึงหลกัเกณฑก์ารเสนอดงักล่าวไวอ้ย่าง

ละเอียดบนเว็บไซตข์องบริษัทท่ี www.asiametal.co.th และประกาศผ่านช่องทางการแจง้ข่าวของตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทยรวมทั้งไดจ้ดัท าแบบฟอรม์เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ในการเสนอระเบียบวาระการประชุม

และช่ือบุคคลดงักล่าวอยา่งไรก็ตามในปี 2564 น้ี ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอวาระการประชุมและเสนอช่ือบุคคลเพื่อ

เขา้รบัการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการดงักล่าว 

3) บริษัทไดจ้ดัส่งหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ท่ีก าหนดระเบียบวาระการประชุมและระบุความเห็นของคณะกรรมการใน

แต่ละวาระ พรอ้มเอกสารประกอบวาระการประชุม ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วนั ก่อนวนั

ประชุมผูถื้อหุน้  รวมทั้งน าเสนอขอ้มูลดงักล่าวทั้งหมดไวบ้นเว็บไซตข์องบริษัทในหวัขอ้ “ขอ้มูลส าหรับนักลงทุน”  

เป็นระยะเวลาล่วงหน้า 30 วนั ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ ตามแนวทางของ AGM Checklists เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้

มีเวลาศึกษาขอ้มลูประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนไดร้บัขอ้มลูดงักล่าวในรูปแบบเอกสาร 

4) เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกในการประชุม ส าหรบัผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถมาเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง บริษัทได้

แนบแบบหนังสือมอบฉนัทะแบบ ข. และแบบ ค. ไปพรอ้มกบัหนังสือเชิญประชุม เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศสามารถมอบฉันทะใหผู้อ้ื่นมาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน หรือสามารถมอบอ านาจให้

กรรมการอิสระท่ีบริษัทแต่งตั้งใหเ้ป็นตวัแทนรบัมอบฉนัทะ 

5) นอกจากการส่งหนังสือเชิญประชุมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการรบัรูข้อ้มลู บริษัทไดด้ าเนินการ

ลงโฆษณาบอกกล่าวเชิญประชุมผูถื้อหุน้ในหนังสือพิมพเ์ป็นระยะเวลาติดต่อกนั 3 วนั และล่วงหน้า 3 วนั ก่อนวนั

ประชุมผูถื้อหุน้ ตามขอ้ก าหนดของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 รวมทั้งเผยแพร่หนังสือเชิญ

ประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไวบ้นเว็บไซตข์องบริษัทในหวัขอ้ “ขอ้มลูส าหรบันักลงทุน” ดว้ย 

 

ในวนัประชุม 

1) บริษัทไดอ้ านวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ทั้งในเร่ืองของสถานท่ีจดัประชุมท่ีสะดวกต่อการเดินทาง  การเตรียมหนังสือ

เชิญประชุมเผ่ือส าหรบัผูถื้อหุน้ท่ีไม่ไดน้ าเอกสารมาดว้ย การจดัใหม้ีจอรบัภาพเพื่อรองรบัการน าเสนอวาระต่างๆ 

เป็นรูปแบบของ PowerPoint ท าใหเ้กิดความสะดวกและความน่าสนใจในการพิจารณาแต่ละวาระและการจดัเตรียม

ไมโครโฟน เพื่อรองรบัการเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิซกัถาม เสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ได้

อย่างเหมาะสม  รวมทั้งการจดัโต๊ะรับลงทะเบียน (แบบ barcode) โดยมีเจา้หน้าท่ีปฏิบัติงาน เพื่ออ านวยความ

สะดวกส าหรบัการลงทะเบียนและการตรวจสอบเอกสาร 

2) คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารไดต้ระหนักถึงความส าคญัในการเ ขา้ร่วม

ประชุมและถือเป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบในเร่ืองดังกล่าว ท าใหก้ารประชุมสามญัผูถื้อหุน้ในปีท่ีผ่านมาน้ัน มี

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และผูบ้ริหารท่ีมีอ านาจสูงสุดของฝ่ายการเงิน

และบญัชีเขา้ร่วมทั้งหมดยกเวน้ประธานกรรมการตรวจสอบท่ีติดภารกิจด่วน ไม่สามารถเดินทางมาร่วมประชุมได ้ 

3) ก่อนเร่ิมการพิจารณาประเด็นต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือเชิญประชุม บริษัทไดก้ าหนดใหเ้ลขานุการบริษัทช้ีแจงถึง

วิธีการออกเสียงลงคะแนนใน แต่ละวาระ รวมถึงการแจง้จ านวนผูถื้อหุน้ท่ีมาเขา้ร่วมประชุมและจ านวนหุน้ทั้งหมดท่ี

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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4) เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนัในการแสดงความคิดเห็น และซกัถามต่อคณะกรรมการบริษัท ในแต่ละวาระ

ตามระเบียบวาระการประชุม 

 

ภายหลงัการประชุม 

1) นอกจากการแจง้มติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีผ่านทางระบบขา่วสารของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยแลว้

น้ัน บริษัทยงัไดเ้ผยแพร่ไวบ้นเว็บไซตข์องบริษัทเพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถตรวจสอบความถูกตอ้งของมติดังกล่าวได ้

นอกจากน้ียงัเป็นช่องทางการรบัรูข้อ้มลูขา่วสารของผู ้ถือหุน้ท่ีไม่สามารถมาเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและนักลงทุน

อื่นๆ อีกดว้ย 

2) บริษัทไดจ้ดัท ารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีและเผยแพร่ไวบ้นเว็บไซตข์องบริษัทภายใน14 วนั นับจาก

วนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 

 
1.3 สิทธิในการได้รับเงินปันผล  
บริษัทมีการก าหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 ของก าไรสุทธิภายหลัง

การจดัสรรก าไรสุทธิดงักล่าวเป็นเงินทุนส ารองตามกฎหมาย ซ่ึงบริษัทจะตอ้งจดัสรรก าไรเป็นเงินทุนส ารองตามกฎหมาย

ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียนท่ีช าระแลว้ ซ่ึงปัจจุบนับริษัทไดม้ีการกนัเงินส ารองไวแ้ลว้จ านวน 55 ลา้นบาท 

ครบจ านวนตามท่ีกฎหมายก าหนด  

 
1.4 สิทธิในการรับข่าวสารข้อมูลกิจการอย่างเพียงพอ   
บริษัทไดด้ าเนินการเผยแพร่ขา่วสารต่างๆ ท่ีส าคญั อาทิเช่น ผลการด าเนินงาน หรืองบการเงิน  เป็นตน้ ผ่านทางระบบ

ขา่วของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย นอกจากน้ียงัไดเ้ผยแพร่ไวบ้นเว็บไซตข์องบริษัทในหวัขอ้ขา่วสารแจง้ตลาด

หลกัทรพัยแ์ละบริษัทไดจ้ดัตั้งหน่วยงานนักลงทุนสมัพนัธเ์พื่อท าหน้าท่ีติดต่อส่ือสารกบันักลงทุน นักวิเคราะห ์รวมถึง

หน่วยงานภาครฐัและเอกชนท่ีเกี่ยวขอ้ง โดยสามารถติดต่อไดท่ี้ 

 โทรศพัท ์: 02 338 7222 

 โทรสาร  : 02 383 4102 

 E-MAIL : ir@asiametal.co.th  

 

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน 
1) การจดัท าหนังสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 บริษัทไดด้ าเนินการปฏบิติัต่อผูถื้อหุน้ในประเทศและผูถื้อ

หุน้ต่างชาติอย่างเท่าเทียมกนั โดยไดจ้ดัท าหนังสือเชิญประชุมดงักล่าวและเอกสารประกอบการพิจารณาวาระต่างๆ 

เป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

2) บริษัทไดจ้ดัท าหนังสือมอบฉนัทะ แบบ ข. และแบบ ค. เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ทั้งในประเทศและต่างประเทศท่ีไม่สามารถมา

เขา้ร่วมประชุมได ้สามารถมอบฉนัทะใหแ้ก่บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะมาเขา้

ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนไดแ้ละไดอ้ านวยความสะดวกโดยใหผู้ถื้อหุน้สามารถดาวน์โหลดหนังสือ

มอบฉนัทะดงักล่าวไดจ้ากเว็บไซตข์องบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุม 30 วนั   
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3) บริษัทจะไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่ไดแ้จง้ผูถื้อหุน้ล่วงหน้า 

4) บริษัทก าหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหารตอ้งรายงานใหบ้ริษัททราบถึงการมีส่วนไดเ้สียของตนหรือของบุคคลท่ีมีความ

เกี่ยวขอ้ง ซ่ึงเป็นส่วนไดเ้สียท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการบริหารจดัการกิจการของบริษัทตามท่ีระบุไวใ้นมาตรา 89/14 แห่ง

พระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  และก าหนดใหม้ีการทบทวนการรายงานฯ 

ภายในเดือนกุมภาพนัธ ์ของทุกปี และ/หรือ ทุกครั้งท่ีมีการเปล่ียนแปลงขอ้มูล โดยใหส่้งรายงานถึงฝ่ายเลขานุการ

บริษัท ภายใน 7 วนัท าการ ทั้งน้ี ยงัไดข้ยายผลไปยงัพนักงานระดบัจดัการของบริษัทฯและบริษัทย่อย ตั้งแต่ผูจ้ดัการ

แผนกขึ้ นไป เพื่อใหค้ณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัท ท่ีอาจมีความขดัแยง้ของผลประโยชน์และ

สามารถตดัสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยรวมได ้ทั้งน้ีกรรมการและผูบ้ริหารท่ีมีส่วนไดเ้สียกบัธุรกรรมท่ีท ากบั

บริษัท จะไม่มีส่วนร่วมในการตดัสินในการท าธุรกรรมดงักล่าว 

5) คณะกรรมการบริษัทไดต้ระหนักถึงความส าคญัของการป้องกนัขอ้มลูภายในของบริษัทไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตนเป็น

อยา่งยิง่ จึงมีนโยบายใหม้ีการเก็บรกัษาขอ้มลูซ่ึงยงัมิไดเ้ปิดเผยต่อประชาชนไวเ้ป็นความลบั โดยก าหนดใหร้บัรูเ้ฉพาะ

ผูม้ีส่วนเกี่ยวขอ้งเท่าน้ัน 

 

ทั้งน้ี บริษัทไดแ้จง้ใหก้รรมการและผูบ้ริหารทุกคนรบัทราบถึงภาระหน้าท่ีในการรายงานการถือครองหลกัทรพัยใ์นบริษัท

ของตน รวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรพัย ์ต่อส านักงาน 

ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยฯ์ ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 แลว้ อีกทั้ง บริษัทไดห้า้มมิใหก้รรมการและผูบ้ริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ

ของบุคคลดังกล่าว ท าการซ้ือ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ขอ้มูลภายในซ่ึงยังมิได้เปิดเผยต่อ

สาธารณชน  ส าหรบักรณีท่ีกรรมการ ผูบ้ริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะท าการซ้ือ ขาย โอนหรือรับ

โอนหลกัทรพัยข์องบริษัทท่ีไม่เขา้ขา่ยกรณีขา้งตน้ใหร้ายงานต่อส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยทุ์กครั้งท่ีท าการซ้ือ 

ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพยด์ังกล่าวภายใน 3 วันนับแต่วันท่ีเกิดรายการขึ้ น พร้อมทั้งส่งส าเนารายงานน้ีใหก้ับ

เลขานุการบริษัทเพื่อเก็บเป็นหลกัฐานทุกครั้ง ทั้งน้ี หากกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษัท น าขอ้มูลภายในของ

บริษัทไม่ว่าจะเป็นเร่ืองใดๆ  ไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตนและการกระท าดงักล่าวก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่บริษัท บริษัทจะ

พิจารณาด าเนินการทางกฎหมายตามความเหมาะสมต่อไป 

 

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
บริษัทไดต้ระหนักถึงสิทธิและความส าคญัของผูม้ีส่วนไดเ้สียทั้งในส่วนของ ลูกคา้, พนักงาน, คู่คา้, ผูถื้อหุน้หรือ ผูล้งทุน, 

เจา้หน้ี, คู่แข่ง และใหค้วามส าคญักบัความรบัผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้มและสังคม ชุมชนท่ีบริษัทตั้งอยู่ รวมทั้งสงัคม และ

ภาครฐั โดยบริษัทฯไดเ้พิ่มแนวปฏิบติัท่ีดี โดยการก าหนดนโยบายในเร่ือง หา้มผูบ้ริหารและพนักงาน น าซอฟแวรท่ี์ผิด

กฎหมายมาใช ้และหา้มคดัลอกซอฟทแ์วรลิ์ขสิทธ์ิ การไม่เก่ียวขอ้งกบัการละเมิดสิทธิมนุษยชน การส่งเสริมใหพ้นักงานมี

การใชท้รัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุม้ค่า เอาใจใส่และปฏิบัติงานดว้ยจิตส านึกถึงความปลอดภยัและค านึงถึง

ส่ิงแวดลอ้ม ส่งเสริมใหพ้นักงานและผูม้ีส่วนไดเ้สียของบริษัทมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนและสงัคม อย่างต่อเน่ือง โดย

สามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

1) ลูกคา้ ดว้ยแนวคิดการยึดถือลูกคา้เป็นศูนยก์ลางท่ีบริษัทพรอ้มใหบ้ริการตอบสนองความตอ้งการอย่างครอบคลุม

รอบดา้น  โดยการใหค้ าแนะน า แกปั้ญหา ช่วยเหลือในการจดัหาสินคา้  สรา้งสรรคบ์ริการรูปแบบใหม่ๆ คิดคน้  
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ทางเลือกท่ีหลากหลายแก่ลูกคา้  เพิ่มคุณค่าใหก้บัผลิตภณัฑเ์หล็ก  ซ่ึงเป็นการเปล่ียนมุมมองใหม่ในการท าธุรกิจ

เหล็ก ภายใตร้ะบบการบริหารจดัการ ท่ีรองรบัความตอ้งการอย่างครบครนั ทั้งการผลิต เทคโนโลยีท่ีทนัสมยั การ

ตรวจสอบคุณภาพผลิตภณัฑ ์การจดัส่งท่ีรวดเร็วตรงต่อเวลาสอดคลอ้งกบัแผนการผลิตของลูกคา้เพื่อสรา้งความมัน่ใจ

และความสะดวกสบายแก่ลูกคา้ 

2) พนักงาน เน่ืองจากศกัยภาพของพนักงานเป็นหน่ึงในโครงสรา้งส าคญัสูงสุดท่ีท าใหทุ้กความคิดและทุกจินตนาการ

เป็นจริง ดงัน้ันบริษัทจึงมุ่งมัน่ในการพฒันาคนของบริษัทใหเ้ป็นมืออาชีพ มีค่านิยมทั้งวิธีคิดและวิธีปฏิบติัท่ีมุ่งมัน่สู่

ความส าเร็จ น่าเช่ือถือ และเป็นท่ีไวว้างใจ พรอ้มตอบสนองทุกความตอ้งการ ขณะเดียวกันบริษัทยงัเน้นสรา้ง

พนักงานใหม้ีความรู ้ประสบการณ์ มีความเช่ียวชาญพรอ้มใหค้ าปรึกษา และเรียนรูส่ิ้งใหม่ๆ ตลอดเวลา ดว้ยการ

จดัการอบรมและพฒันาฝีมืออยา่งสม า่เสมอ 

3) คู่คา้ บริษัทมีนโยบายท่ีจะสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีต่อคู่คา้ รวมทั้งปฏิบติัต่อคู่คา้อย่างเป็นธรรม เป็นไปตามเง่ือนไข

ทางการคา้ และ/หรือขอ้ตกลงระหว่างกนั ทั้งน้ีก็เพื่อท่ีจะพฒันาและรักษาสัมพนัธภาพใหย้ัง่ยืนบนรากฐานแห่ง

ผลประโยชน์ซ่ึงกนัและกนั  

4) ผูถื้อหุน้ บริษัทมุ่งมัน่ท่ีจะขยายการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเน่ืองและยัง่ยืนจนสามารถกา้วขึ้ นเป็นบริษัทชั้นน าใน

อุตสาหกรรมเหล็ก ถึงแมใ้นปีท่ีผ่านมาจะมีปัญหาทางเศรษฐกิจจากปัจจยัหลายอย่างก็ตาม ทั้งน้ีก็เพื่อสรา้งความ

มัน่ใจและมูลค่าเพิ่มใหก้ับผูถื้อหุน้ในระยะยาว รวมถึงการจัดใหม้ีช่องทางใหผู้ถื้อหุน้/ ผู ้มีส่วนได้เสีย ติดต่อ/ 

รอ้งเรียน ต่อกรรมการอิสระ และยงัไดก้ าหนดใหม้ีช่องทางการรบัขอ้รอ้งเรียนดา้นธรรมาภิบาลจากพนักงาน ผ่าน

เลขานุการบริษัท โดยน าเสนอรายงานดา้นธรรมาภิบาลต่อคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลเป็นรายไตร

มาส 

5) เจา้หน้ี  บริษัทปฏิบติัตามเง่ือนไขของการกูย้ืมเงินตามขอ้ตกลง และใหข้อ้มูลทางการเงินท่ีถูกตอ้งรวมทั้งมีการจ่าย

ช าระหน้ีตรงตามเวลาทุกครั้ง  

6) คู่แขง่  บริษัทด าเนินธุรกิจตามกรอบกติกาการแขง่ขนัท่ีเป็นธรรมและไม่ท าลายช่ือเสียงหรือก่อใหเ้กิดความเสียหาย

โดยไม่ชอบต่อคู่แขง่  

7) ชุมชนและสังคม คณะกรรมการบริษัทไดใ้หค้วามส าคญักับการพฒันาและรับผิดชอบต่อสังคม ควบคู่ไปกบัการ

ด าเนินธุรกิจ ดว้ยส านึกดีว่าธุรกิจ จะด ารงอยู่ได ้ ตอ้งมีพื้ นฐานมาจากสังคมและส่ิงแวดลอ้มท่ีเจริญเติบโตอย่าง

มัน่คง จึงผลกัดนัใหเ้กิดกิจกรรมต่างๆ เพื่อการพฒันาและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มในดา้นการผลิต  สภาพแวดลอ้ม

ในการท างาน สถานท่ีท างานและชุมชนรอบขา้ง การดูแลความปลอดภยั  การค านึงถึงสุขภาพกายและสุขภาพจิต

ของพนักงาน รวมทั้งการสรา้งกิจกรรมเพื่อรบัผิดชอบต่อสงัคม  ซ่ึงในปี 2563 บริษัทฯ ไดจ้ดักิจกรรมและโครงการ 

ต่างๆ  เพื่อเป็นการแสดงถึงความรบัผิดชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ตามขอ้มูลท่ีปรากฏ

ในหวัขอ้ กิจกรรมเพื่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม ของรายงานประจ าปี 

8) ภาครฐั บริษัทบริษัทปฏบิติัตามกฎหมาย กฎระเบียบ และขอ้ก าหนดต่างๆ ของภาครฐั อย่างเคร่งครดั พรอ้มทั้งให้

ความร่วมมือในดา้นการใหข้อ้มูลข่าวสารเกี่ยวกบัการด าเนินธุรกิจของกิจการ และการร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามท่ี

หน่วยงานของภาครฐัจดั 
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หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
1) คณะกรรมการบริษัทไดดู้แลใหม้ีการเปิดเผยขอ้มูลส าคญัท่ีเกี่ยวขอ้งกบับริษัท ทั้งขอ้มูลทางการเงินท่ีตรวจสอบแลว้

จากผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตท่ีเป็นอิสระซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรบัรองโดยทัว่ไป และขอ้มูลท่ีไม่ใช่ขอ้มูล

ทางการเงิน เช่น ขอ้มูลค่าตอบแทนกรรมการ, จ านวนครั้งของกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม,ขอบเขตการด าเนินงาน

ของคณะกรรมการชุดต่างๆ, ขอ้มลูการท ารายการระหว่างกนั  และนโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษัท เป็นตน้ 

ตามขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทย รวมถึงขอ้มูลอื่นๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง  อย่างถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา โปร่งใส เพื่อใหนั้กลงทุนและผูม้ีส่วนไดเ้สียทุก

ฝ่ายของบริษัท ไดร้บัสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกนั โดยผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย , แบบ

แสดงรายการขอ้มูลประจ าปี, รายงานประจ าปี และเว็บไซตข์องบริษัทท่ี www.asiametal.co.th รวมทั้งการแต่งตั้ง

เลขานุการบริษัทเพื่อเป็นผูด้ าเนินการจดัท าและเก็บรกัษาขอ้มลูดงักล่าว และใหข้อ้มลูท่ีถูกตอ้งต่อนักลงทุน, ผูถื้อหุน้

, นักวิเคราะห ์และผูม้ีส่วนไดเ้สีย 

2) นโยบายค่าตอบแทนกรรมการได้ก าหนดไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับ

อุตสาหกรรมเดียวกนั ซ่ึงไดผ่้านการพิจารณาจากคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและไดข้ออนุมติัจากท่ีประชุม

สามญัผูถื้อหุน้แลว้ ทั้งน้ีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารไดเ้ปิดเผยไวใ้นหวัขอ้โครงสรา้งการจดัการ  

 

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
1) การก าหนดวาระกรรมการ 

ตามขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ท่ี 13 ก าหนดใหใ้นการประชุมสามญัประจ าปีทุกครั้ง ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งหน่ึง

ในสาม และถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงใน

สาม โดยใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดน้ันเป็นผูอ้อกจากต าแหน่งและกรรมการท่ีจะออกตามวาระน้ีอาจ

ไดร้บัเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได ้

2) คุณสมบติัของกรรมการอิสระ 

กรรมการอิสระของบริษัทมีคุณสมบติัครบถว้นตามคุณสมบติัของกรรมการอิสระในประกาศคณะกรรมการก ากบั

ตลาดทุนท่ี ทจ.4/2552 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ (ฉบบัท่ี 2) 

3) ภาวะผูน้ าและวิสยัทศัน์ 

คณะกรรมการของบริษัทมีภาวะผูน้ า วิสยัทศัน์ และมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจ ก าหนดนโยบายวางเป้าหมาย 

พฒันาแผนธุรกิจ และพิจารณางบประมาณ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้และการเติบโตของบริษัท    

3.1) ตอ้งถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 5 ของทุนช าระแลว้ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทท่ีเกี่ยวขอ้ง ทั้งน้ี

ใหนั้บรวมหุน้ท่ีถือโดยผูท่ี้เกี่ยวขอ้งดว้ย 

3.2) เป็นกรรมการท่ีไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทท่ีเกี่ยวขอ้ง หรือผู ้

ถือหุน้รายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งไม่เป็นลูกจา้ง พนักงาน หรือท่ีปรึกษาท่ีไดร้บัเงินเดือนประจ าจากบริษัท 

บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทท่ีเกี่ยวขอ้ง หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัท เช่นกรรมการผูจ้ดัการของบริษัท 

ไม่สามารถเป็นกรรมการตรวจสอบไดเ้น่ืองจากกรรมการผูจ้ดัการเป็นผูร้บัผิดชอบโดยตรงต่อการบริหารเป็น

ตน้ 
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3.3) เป็นกรรมการท่ีไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนไดเ้สียไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งในดา้นการเงินและการ

บริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัทและรวมถึงไม่มีผลประโยชน์

หรือส่วนไดเ้สียในลกัษณะขา้งตน้มาก่อนในระยะเวลา 1 ปี ก่อนไดร้บัการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ เวน้

แต่คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาอย่างรอบคอบเห็นว่า การเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนไดเ้สียน้ันจะไม่มี

ผลกระทบต่อการปฏบิติัหน้าท่ีและการใหค้วามเห็นท่ีเป็นอิสระ 

3.4) เป็นกรรมการท่ีไม่ใช่เป็นผูท่ี้เกี่ยวขอ้งหรือญาติสนิทของผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัท 

3.5) เป็นกรรมการท่ีไม่ไดร้บัการแต่งตั้งขึ้ นเป็นตวัแทนเพื่อรกัษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทผูถื้อหุน้รายใหญ่

หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เกี่ยวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัท 

3.6) สามารถปฏิบัติหน้าท่ี แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบั ติงานตามหน้าท่ี ท่ีไดร้ับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท โดยไม่อยู่ภายใตก้ารควบคุมของผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผูท่ี้

เกี่ยวขอ้งหรือญาติสนิทของบุคคลดงักล่าว  

 นอกจากน้ีกรณีท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนหรือคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยไ์ดม้ี

ประกาศปรบัปรุงหรือผ่อนปรนหลกัเกณฑคุ์ณสมบติักรรมการอิสระก็ใหถื้อปฏบิติัตามท่ีไดป้ระกาศในภายหลงัต่อไป 

4) ภาวะผูน้ าและวิสยัทศัน์ 

คณะกรรมการของบริษัทมีภาวะผูน้ า วิสยัทศัน์ และมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจ ก าหนดนโยบายวางเป้าหมาย 

พฒันาแผนธุรกิจ และพิจารณางบประมาณ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้และการเติบโตของบริษัทและมีการ

ทบทวนแผนเป็นประจ าทุกปีเพื่อใหไ้ดต้ามเป้าหมายธุรกิจท่ีวางไว ้

5) ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

 เพื่อป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ คณะกรรมการไดดู้แลอย่างรอบคอบเมื่อเกิดรายการท่ีอาจมีความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รวมทั้งก าหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ใหผู้บ้ริหารและผูท่ี้เกี่ยวขอ้งน าขอ้มูลภายใน

ของบริษัทไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตนดงัน้ี  

 รายการท่ีอาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ : คณะกรรมการไดท้ราบถึงรายการท่ีมีความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์ รายการท่ีเกี่ยวโยงกนั และไดพ้ิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง รวมทั้งมีการปฏิบติั

ตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัย ์โดยราคาและเง่ือนไขเสมือนท ารายการกบับุคคลภายนอก (Arm’s Length 

Basis) และจะไดเ้ปิดเผยรายละเอียด มลูค่ารายการ คู่สญัญา เหตุผล/ความจ าเป็น ไวใ้นรายงานประจ าปี หรือ 

56-1 One report  

 การดูแลเร่ืองการใชข้อ้มลูภายใน คณะกรรมการก าหนดใหผู้บ้ริหารรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรพัย์

ต่อ ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติ

หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 หา้มไม่ใหผู้บ้ริหารหรือหน่วยงานท่ีไดร้ับทราบขอ้มูลภายใน

เปิดเผยขอ้มูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลท่ีไม่มีหน้าท่ีเกี่ยวขอ้ง  และไม่ซ้ือขายหลักทรพัยข์องบริษัท

ในช่วง 1 เดือน ก่อนท่ีงบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน  
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6) จริยธรรมธุรกิจ 

บริษัทไดก้ าหนดขอ้พึงปฏิบติัเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน เพื่อใหผู้เ้กี่ยวขอ้ง

ยดึถือเป็นแนวทางในการปฏบิติัหน้าท่ีตามภารกิจของบริษัทดว้ยความซ่ือสตัย ์สุจริต และเท่ียงธรรม ทั้งการปฏิบติั

ต่อบริษัท  ผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม สาธารณชนและสงัคม ซ่ึงบทบาทและหน้าท่ีดงักล่าวไดม้ีการก าหนดไวใ้นขอบเขต 

อ านาจ หน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท กรรมการผูจ้ดัการ รวมทั้งขอ้บังคบัในการท างานของบริษัท  ซ่ึงไดม้ีการ

ก าหนดบทลงโทษทางวินัยไวด้ว้ยและในในแต่ละปี คณะกรรมการบริษัทฯ ไดม้ีการตรวจสอบและปรบัปรุงนโยบาย

การก ากบัดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจฯ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแนวปฏบิติัท่ีดี ดงัน้ี 

6.1) ก าหนดนโยบายเกี่ยวกบัจ านวนบริษัทท่ีกรรมการแต่ละคนจะไปด ารงต าแหน่งกรรมการได ้แต่ไม่ไดก้ าหนด

จ านวนวาระการด ารงต าแหน่ง โดยกรรมการบริษัทฯ ทั้ง 7 คน ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนไม่

เกิน 5 บริษัท เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการ 

6.2) ก าหนดให้กรรมการผู ้จัดการสามารถไปด ารงต าแหน่งกรรมการท่ีบริษัทอื่นได้โดยต้องรายงานให้

คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ภายใน 14 วันนับตั้งแต่ทราบว่าตนเองจะไปด ารง

ต าแหน่ง หรือตอ้งแจง้ใหค้ณะกรรมการทราบก่อนการรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผูจ้ดัการ(ในกรณีท่ีรับ

ต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหม่) 

6.3) คณะกรรมการฯ  ใหค้วามส าคญัในการแจง้ขอ้รอ้งเรียน และขอ้เสนอแนะ  โดยเปิดโอกาสใหพ้นักงานและ  

ผูส่้วนไดเ้สียมีช่องทางการรอ้งเรียน  การแสดงความเห็น เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงระบบบริหารจัดการ    

ส าหรบั การแจง้เบาะแสการกระท าผิดกฎหมาย โดยส่งจดหมายรอ้งเรียนผ่านเลขานุการบริษัทฯ 

 

ช่องทางการรับแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing) หรือร้องเรียนการทุจริตและคอร์รัปชั่น 
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพ้ิจารณารับเร่ืองแจง้เบาะแส ขอ้รอ้งเรียนการ

กระท าท่ีอาจท าใหเ้กิดความสงสัยไดว้่าเป็นการทุจริตและคอรร์ัปชัน่ ท่ีเกิดขึ้ นกบับริษัทฯ โดยทั้งทางตรงหรือทางออ้ม 

โดยผ่านช่องทางการรบัเร่ืองท่ีไดก้ าหนดใหโ้ดยผูร้อ้งเรียนตอ้งระบุรายละเอียดของเร่ืองท่ีจะแจง้เบาะแส หรือขอ้รอ้งเรียน 

พรอ้มหลกัฐาน หรือขอ้มูลท่ีเพียงพอต่อการตรวจสอบ และแจง้ช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศพัท ์ท่ีสามารถติดต่อได ้ส่ง

มายงัช่องทางรบัเร่ืองดงัน้ี 

แจ้งผ่านช่องทาง อีเมล์ ( E-Mail ) แจ้งทางไปรษณีย ์
คณะกรรมการตรวจสอบ : 

ia@asiametal.co.th 

เลขานุการบริษัท : 

Secretary@asiametal.co.th 

ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ ประธานกรรมการบริษัท 

บริษัท เอเซีย เมทลั จ ากดั (มหาชน) 

ท่ีอยู ่: 55,55/1 หมู่ท่ี 2 ซอยวดัหนามแดง ถนนศรีนครินทร ์

ต าบลบางแกว้ อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ 10540 
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ในกรณีผู ้แจง้เบาะแส หรือผู ้ร ้องเรียน มีขอ้ร้องเรียนคณะกรรมการบริษัทฯ ขอใหส่้งเร่ืองรอ้งเรียนมายังประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง  

บุคคลท่ีสามารถแจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียนเกี่ยวกบัการทุจริตและคอร์รัปชัน่ คือ ผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มของบริษัทฯ 

ไดแ้ก่ ผูถื้อหุน้ ลูกคา้ คู่แขง่ทางการคา้ เจา้หน้ี ภาครฐับาล ชุมชน สงัคม ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทั้งน้ี ไม่ว่า

จะแจง้ดว้ยวิธีใดดงักล่าวขา้งตน้ บริษัทฯ จะรักษาความลับไว้ โดยในปี 2563 ทางบริษัทไม่ไดร้ับการแจง้เบาะแสหรือ 

ขอ้รอ้งเรียนเกี่ยวกบัการทุจริตและคอรร์ปัชัน่  

6.4) คณะกรรมการบริษัทฯ  ถือว่า คู่มือ “จริยธรรมฯ” เป็นวินัยอยา่งหน่ึง ซ่ึงกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุก

คนตอ้งปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด การฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ถือเป็นการท าผิดวินัย ตามระเบียบว่าดว้ยการ

บริหารงานบุคคล 

6.5) คณะกรรมการบริษัทฯ ไดก้ าหนดนโยบายเกี่ยวกบัความขดัแยง้ของผลประโยชน์ไวใ้นคู่มือจริยธรรมฯ เพื่อ

ป้องกนัการใชโ้อกาสแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน ดงัน้ี  

6.6) ตอ้งไม่มีประวติัการกระท าผิดกฎระเบียบของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย/์ 

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

6.7) ก าหนดใหป้ระธานกรรมการเป็นบุคคลคนละคนกบักรรมการผูจ้ดัการ โดยมีบทบาท อ านาจ และหน้าท่ีท่ี

แบ่งแยกออกจากกนัอยา่งชดัเจน  

6.8) จดัใหม้ีการประชุมระหว่างกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร โดยไม่มีฝ่ายจดัการ เพื่อความอิสระในการแสดง

ความเห็นเพื่อพฒันาการบริหารจดัการของฝ่ายบริหาร 

6.9) คณะกรรมการบริษัทฯจดัใหม้ีระบบการควบคุมภายในท่ีครอบคลุมทั้งดา้นการเงิน การปฏิบัติงาน การ

ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  และระเบียบท่ีเกี่ยวขอ้ง รวมทั้งจดัใหม้ีการบริหารความเส่ียงท่ี

เหมาะสมเพียงพอ ตลอดจนจดัใหม้ีกลไกลการตรวจสอบและถ่วงดุลท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้อง

รกัษาและดูแลทรัพยสิ์น มีแผนกตรวจสอบภายใน ซ่ึงเป็นหน่วยงานอิสระท่ีรายงานตรงต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบและธรรมาภิบาล และจดัท ารายงานคณะกรรมการตรวจสอบฯไดอ้ย่างมีคุณภาพ ประกอบดว้ย

ขอ้มลูส าคญัอยา่งครบถว้น และมีการก าหนดนโยบายบริหารความเส่ียง ไวอ้ยา่งชดัเจน 

7) การรวมหรือแยกต าแหน่ง 

ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกนักบักรรมการผูจ้ดัการ แต่ประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการเป็น

ตวัแทนของกลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ซ่ึงถือหุน้เป็นรอ้ยละ 17.98 และ รอ้ยละ 33.43  ตามล าดบั ของทุนจดทะเบียนและ

ช าระแลว้ อยา่งไรก็ตามโครงสรา้งคณะกรรมการของบริษัทประกอบดว้ยกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ซ่ึงจะก่อใหเ้กิด

การถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน 

8) ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

บริษัทไดก้ าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไวอ้ยา่งชดัเจนและโปร่งใส โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาและ

ก าหนดค่าตอบแทนเป็นผูพ้ิจารณา ซ่ึงค่าตอบแทนอยูใ่นระดบัเดียวกบัอุตสาหกรรมและเหมาะสมกบัหน้าท่ีและความ

รบัผิดชอบท่ีไดร้บัมอบหมาย รวมทั้งอยูใ่นระดบัท่ีสูงเพียงพอท่ีจะดึงดูดและรกัษากรรมการท่ีมีคุณสมบติัท่ีตอ้งการได้

และไดข้ออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้แลว้ ส่วนค่าตอบแทนผูบ้ริหารเป็นไปตามหลกัการและนโยบายท่ีคณะกรรมการ

บริษัทก าหนด ซ่ึงเช่ือมโยงกบัผลการด าเนินงานของบริษัทและผลการด าเนินงานของผูบ้ริหารแต่ละท่าน   
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9) ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 

บริษัทใหค้วามส าคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานเพื่อใหม้ีประสิทธิภาพ  

จึงไดก้ าหนดภาระหน้าท่ี อ านาจการด าเนินการของผูป้ฏิบัติงาน ผูบ้ริหาร ไวเ้ป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน  

มีการควบคุมดูแลการใชท้รัพยสิ์นของบริษัทใหเ้กิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าท่ีของผูป้ฏิบัติงาน ผูติ้ดตาม

ควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อใหเ้กิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม และมีการ

ควบคุมภายในท่ีเกี่ยวกบัระบบการเงิน โดยบริษัทไดจ้ดัใหม้ีระบบรายงานทางการเงินเสนอผูบ้ริหารตามสายงานท่ี

รบัผิดชอบ รวมถึงบริษัทจดัตั้งหน่วยตรวจสอบภายในเพื่อใหม้ัน่ใจว่าการปฏิบติังานหลกัและกิจกรรมทางการเงินท่ี

ส าคญัของบริษัทไดด้ าเนินการตามแนวทางท่ีก าหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบติัตามกฎหมาย

และขอ้ก าหนดท่ีเกี่ยวขอ้งกบับริษัท (Compliance Control) และเพื่อใหห้น่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ 

สามารถท าหน้าท่ีตรวจสอบและถ่วงดุลไดอ้ยา่งเต็มท่ี คณะกรรมการจึงก าหนดใหห้น่วยตรวจสอบภายในรายงานผล

การตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และไดร้บัการประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบดว้ย 

และเพื่อใหก้ารตรวจสอบระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระมาก 

10) รายงานของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทเป็นผูร้บัผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอ่ย  และ

สารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี ทั้งน้ีงบการเงินดังกล่าวจดัท าขึ้ นตามมาตรฐานการบัญชีท่ี

รบัรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลือกใชน้โยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏบิติัอยา่งสม า่เสมอ และใชดุ้ลยพินิจอยา่ง

ระมัดระวังและประมาณการท่ีดีท่ีสุดในการจัดท า รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลส าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน 

 คณะกรรมการไดจ้ดัใหม้ีการด ารงรกัษาไวซ่ึ้งระบบควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผล เพื่อใหม้ัน่ใจไดอ้ย่างมีเหตุผล

ว่าการบนัทึกขอ้มูลทางบญัชีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอท่ีจะด ารงรกัษาไวซ่ึ้งทรพัยสิ์น และเพื่อใหท้ราบ

จุดอ่อนเพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดการทุจริตหรือการด าเนินการท่ีผิดปกติอยา่งมีสาระส าคญั 

ในการน้ี ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารเป็น

ผูดู้แลรบัผิดชอบเกี่ยวกบัคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน  

 คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับท่ีน่าพอใจและสามารถสรา้ง

ความเช่ือมัน่อยา่งมีเหตุผลต่อความเช่ือถือไดข้องงบการเงินของบริษัท  

11) ความสมัพนัธก์บัผูล้งทุน 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าขอ้มลูของบริษัททั้งท่ีเกี่ยวกบัการเงินและท่ีไม่ใช่การเงิน ลว้นมีผลต่อกระบวนการ

ตดัสินใจของผูล้งทุนและผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียของบริษัท จึงไดก้ าชบัใหฝ่้ายบริหารด าเนินการในเร่ืองท่ีเกี่ยวกบัการ

เปิดเผยขอ้มูลท่ีครบถว้น ตรงต่อความเป็นจริง เช่ือถือได ้สม า่เสมอ และทันเวลา ซ่ึงฝ่ายบริหารของบริษัทไดใ้ห้

ความส าคญัและจะยดึถือปฏบิติัไปโดยตลอด ในส่วนของงานดา้นผูล้งทุนสมัพนัธน้ั์น ซ่ึงปัจจุบนับริษัทอยูร่ะหวา่งการ

จดัตั้งหน่วยงานเฉพาะขึ้ น  แต่ไดม้อบหมายใหผู้อ้ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน ท าหน้าท่ีติดต่อส่ือสารกบัผูล้งทุน

สถาบนั ผูถื้อหุน้ รวมทั้งนักวิเคราะหแ์ละภาครฐัท่ีเกี่ยวขอ้ง   
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12) คณะอนุกรรมการ 

คณะกรรมการของบริษัทประกอบดว้ย คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการและ

ผูบ้ริหารของบริษัทประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีคุณสมบติัครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญติับริษัทมหาชน 

จ ากดั พ.ศ. 2535 และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ ทั้งน้ี

ปัจจุบนัมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้ นเพื่อท าหน้าท่ีในการกลัน่กรอง และตรวจสอบรวมทั้งบริหารจดัการเร่ือง

ต่าง โดยคณะอนุกรรมการคณะต่างๆมีการประชุมร่วมกนัอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้งเพื่อพิจารณาเร่ืองต่างท่ีเกิดขึ้ น

เพื่อใหท้นักบัการบริหารงานของบริษัท  

โครงสรา้งคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท  

ณ ส้ินปี 2563  มีจ านวนทั้งหมด 10 ท่าน แบ่งเป็นกรรมอิสระและกรรมการตรวจสอบจ านวน 3 ท่าน ซ่ึง

เป็นไปตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยเป็นผูท่ี้มีความรูค้วามสามารถ , ประสบการณ์

และทกัษะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทไดร้บัความเห็นชอบจากท่ี

ประชุมผู ้ถือหุน้ใหด้ ารงต าแหน่งดังกล่าว  ส าหรับรายละเอียดท่ีเกี่ยวขอ้งและขอบเขต หน้าท่ี และความ

รบัผิดชอบปรากฏอยูใ่นหวัขอ้โครงสรา้งและการจดัการ 

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล  

ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระผูไ้ม่มีส่วนไดเ้สียและไม่มี

ความสมัพนัธเ์กี่ยวขอ้งใดๆ กบับริษัท, คณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการบริหาร, ผูถื้อหุน้รายใหญ่ และผูท่ี้

เกี่ยวขอ้งกบับุคคลดังท่ีไดก้ล่าวมา โดยคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เป็นผูม้ีความรูแ้ละประสบการณ์

เพียงพอท่ีจะท าหน้าท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน ส าหรบัรายรายละเอียดท่ีเกี่ยวขอ้งและ

ขอบเขต หน้าท่ี และความรบัผิดชอบปรากฏอยูใ่นหวัขอ้โครงสรา้งการจดัการ 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

ประกอบดว้ยประธานกรรมการและกรรมการอีก 2 ท่าน รวมเป็น 3 ท่าน โดยคณะกรรมการสรรหาและ

ก าหนดค่าตอบแทนทั้ง 3 ท่าน เป็นผูม้ีความรูแ้ละประสบการณเ์พียงพอท่ีจะท าหน้าท่ีในการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทนฯ 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  

ประกอบดว้ยประธานกรรมการ และกรรมการอีก 2 ท่าน รวมเป็น 3 ท่าน โดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียง

ทั้ง 3 ท่าน เป็นผูม้ีความรูแ้ละประสบการณ์เพียงพอท่ีจะท าหน้าท่ีในการบริหารความเส่ียงและป้องกนัความ

เสียหายท่ีจะเกิดขึ้ นได ้

คณะกรรมการบริหาร  

ประกอบดว้ยประธานกรรมการ และกรรมการอีก 4 ท่าน รวมเป็น 5 ท่าน โดยคณะกรรมการบริหารของบริษัท

ทั้ง 3 ท่าน เป็นผูม้ีความรูค้วามสามารถ และประสบการณเ์พียงพอท่ีจะท าหน้าท่ีในการบริหารบริษัทใหม้ีความ

มัง่คง กา้วหน้า มีศกัยภาพในการแขง่ขนักบับริษัทอื่นๆท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกนั 
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11.1) คณะกรรมการบริษัท  

รายช่ือคณะกรรมการบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ย 

 ช่ือ นามสกุล ต าแหน่ง 
1 นายวรีะชยั สุธีรชยั ประธานกรรมการ 

2 นายชูศกัด์ิ ยงวงศไ์พบูลย ์ กรรมการผูจ้ดัการ / ประธานคณะกรรมการ

บริหารความเส่ียง / ประธานกรรมการสรร

หาและก าหนดค่าตอบแทน 

3 นางสาวชนัญญา ยงวงศไ์พบูลย ์ กรรมการ  / รกัษาการผูอ้ านวยการฝ่ายบญัชี

และการเงิน 
1
 

4 นางสาวพรีดา  ยงวงศไ์พบูลย ์ กรรมการ / กรรมการบริหารความเส่ียง 
2
 

5 นายพิบูลศกัด์ิ อรรถบวรพิศาล ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 

6 นางไทศิกา ไพรสงบ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 

7 เรือตรีหญิงสุรี บูรณธนิต กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 

8 นางเมธิกานต ์ ชุติพงศสิ์ริ กรรมการ  

9 นางสาวสุนทรียา วงศศิ์ริกุล กรรมการ 
3
 

10 นายสุนทร ค าพิพจน์ กรรมการ / กรรมการบริหารความเส่ียง 
4
 

1
 นางสาวชนัญญา ยงวงศไ์พบูลย ์ด ารงต าแหน่ง รกัษาการผูอ้ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน แทน นายสมัพนัธ ์ 

ศรีจกัรโคตร ์ตั้งแต่ วนัท่ี 20 กรกฎาคม 2563 เป็นตน้ไป  

2 
นางสาวพรีดา ยงวงศไ์พบลูย ์

3
 นางสาวสุนทรียา วงศศิ์ริกุล และ 

4  
นายสุนทร ค าพพิจน์ ไดร้บัการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

ของบริษัท เมื่อวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563  

 

กรรมการผูม้ีอ านาจลงนาม 

กรรมการผูม้ีอ านาจลงนามผูกพนับริษัทประกอบดว้ย 

1. นายชูศกัด์ิ ยงวงศไ์พบูลย ์  

2. นางสาวชนัญญา ยงวงศไ์พบูลย ์ 

3. นางสาวพีรดา ยงวงศไ์พบูลย ์

กรรมการสองในสามคนน้ีลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษัท 

 

ขอบเขต อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ี และความรบัผิดชอบต่อผูถื้อหุน้เกี่ยวกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัท การก ากบัดูแลใหก้าร

บริหารจดัการเป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายท่ีก าหนดไว ้อนัก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุน้และผูม้ีส่วนไดเ้สียทุก

ฝ่าย โดยใหอ้ยูใ่นกรอบของการมีจริยธรรมท่ีดี  
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คณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีปฏิบัติ  และรับผิดชอบในการจดัการบริษัท ให ้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และ

ขอ้บังคับ ตลอดจนมติของท่ีประชุมผู ้ถือหุ ้นท่ีชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตและระมัดระวัง  รักษา

ผลประโยชน์ของบริษัท  เวน้แต่ในเร่ืองท่ีตอ้งไดร้ับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ก่อนด าเนินการ เช่น เร่ืองท่ีกฎหมาย

ก าหนดใหต้อ้งไดร้บัมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้  การท ารายการเกี่ยวโยงกนั และการซ้ือหรือขายสินทรพัยท่ี์ส าคญัตามกฎเกณฑ์

ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือตามท่ีหน่วยงานราชการอื่นๆ  ก าหนด เป็นตน้ ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษัทอาจ

มอบหมาย ใหก้รรมการคนหน่ึง หรือบุคคลอื่นไปปฏิบติัการอย่างหน่ึงอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัทก็ได ้ พิจารณา 

และอนุมติักิจการอื่นๆ ท่ีส าคญั อนัเกี่ยวกบับริษัทหรือท่ีเห็นสมควรจะด าเนินกิจการน้ันๆ เพื่อใหเ้กิดประโยชน์แก่บริษัท 

เวน้แต่เร่ืองดงัต่อไปน้ี จะกระท าไดต่้อเมื่อไดร้บัอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ก่อน ทั้งน้ีก าหนดใหร้ายการท่ีกรรมการหรือ

บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื่นใดกบับริษัทหรือบริษัทย่อย ใ ห้

กรรมการซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองน้ัน ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองน้ัน  

 เร่ืองท่ีกฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดม้ติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

 การท ารายการท่ีกรรมการมีส่วนไดเ้สียและอยู่ในข่ายท่ีกฎหมาย หรือขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรพัยร์ะบุใหต้อ้ง

ไดร้บัอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

 นอกจากน้ันในกรณีดังต่อไปน้ีจะตอ้งไดร้ับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการและท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ย

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

- การขายหรือโอนกจิการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญั 

- การซ้ือหรือรบัโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

- การท า แกไ้ข หรือเลิกสญัญา เกี่ยวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญั การมอบหมายให้

บุคคลอื่นเขา้จดัการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกบับุคคลอื่นโดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 

- การแกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิหรือขอ้บงัคบัของบริษัท 

- การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุน้กู ้การควบหรือเลิกบริษัท 

- เร่ืองอื่นใดตามท่ีกฎหมายก าหนด  
 

โดยปัจจุบนัคณะกรรมการบริษทัมีขอบเขต หน้าท่ี และความรบัผิดชอบ สรุปไดด้งัน้ี 

 จดัใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายใน 4 เดือนนับแต่วนัส้ินสุดรอบระยะเวลาบญัชีของบริษัท 

 จดัใหม้ีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอยา่งน้อย 3 เดือนต่อครั้ง 

 จดัใหม้ีการท างบดุลและงบก าไรขาดทุนของบริษัท ณ วนัส้ินสุดรอบระยะเวลาบญัชีของบริษัท ซ่ึงผูส้อบบญัชีตรวจสอบ

แลว้ และน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาและอนุมติั 

 คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอ านาจใหก้รรมการคนหน่ึงหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบติัการอย่างหน่ึงอย่างใด

แทนคณะกรรมการบริษัทได ้โดยอยู่ภายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบอ านาจเพื่อให้บุคคล

ดังกล่าวมีอ านาจตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรและภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซ่ึง

คณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิกเพิกถอนเปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขบุคคลท่ีไดร้ับมอบอ านาจหรืออ านาจน้ันๆ ไดเ้มื่อ

เห็นสมควร ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบริหารมีอ านาจหน้าท่ีในการปฏิบติังานต่างๆ  

โดยมีรายละเอียดการมอบอ านาจตามขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร ซ่ึงการมอบอ านาจน้ันตอ้งไม่มี

ลกัษณะเป็นการมอบอ านาจท่ีท าใหค้ณะกรรมการบริหาร สามารถพิจารณาและอนุมติัรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมี

ส่วนไดเ้สียหรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื่นใดท่ีท ากบับริษัท หรือบริษัทย่อย ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการท่ี

เป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมติัไวแ้ลว้   
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 ก าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท ควบคุมก ากบัดูแลการบริหารและการจดัการ

ของคณะกรรมการบริหาร ใหเ้ป็นไปตามนโยบายท่ีไดร้ับมอบหมาย เวน้แต่ในเร่ืองดังต่อไปน้ี ท่ีคณะกรรมการบริษัท

ตอ้งไดร้ับมติอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ก่อนการด าเนินการ อนัไดแ้ก่ เร่ืองท่ีกฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดร้บัมติอนุมติั

จากท่ีประชุมผูถื้อหุน้  

 พิจารณาโครงสรา้งการบริหารงาน แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร กรรมการผูอ้ านวยการ และคณะกรรมการอื่นตาม

ความเหมาะสม 

 ติดตามผลการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอยา่งต่อเน่ือง 

 กรรมการจะตอ้งไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักับกิจการของบริษัท หรือเขา้เป็น

หุน้ส่วนในหา้งหุน้ส่วนสามัญ หรือเป็นหุน้ส่วนไม่จ ากัดความรับผิดในหา้งหุน้ส่วนจ ากัด หรือเป็นกรรมการของ

บริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัท ไม่ว่าจะ

ท าเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อประโยชน์ผูอ้ื่น เวน้แต่จะไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง 

 กรรมการต้องแจง้ใหบ้ริษัท ทราบโดยไม่ชักชา้ หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยออ้มในสัญญาท่ีบริษัทท า 

ขึ้ น หรือมีการเปล่ียนแปลงจ านวนการถือหุน้หรือหุน้กูใ้นบริษัท หรือบริษัทในเครือ 

 

11.2) คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล (AUDIT COMMITTEE) 

รายช่ือคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ย 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง  

1. นายพิบูลศกัด์ิ อรรถบวรพิศาล ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 

2. นางไทศิกา ไพรสงบ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 

3. เรือตรีหญิงสุรี บูรณธนิต กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 

 
ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขต  อ านาจ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบตามท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

รวมทั้งการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท  สรุปไดด้งัน้ี 

1. สอบทานรายงานทางการเงินอย่างถูกตอ้งและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกบัผูส้อบบญัชีภายนอกและ

ผูบ้ริหารท่ีรบัผิดชอบจดัท ารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจ าปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้

ผูส้อบบญัชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ ท่ีเห็นว่าจ าเป็นและเป็นเร่ืองส าคญัในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของ

บริษัทก็ได ้

2. สอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกบั

ผูส้อบบญัชีภายนอกและผูต้รวจสอบภายใน ตลอดจนพิจารณาถึงความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานการปฏิบติังานของบริษัทใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาด

หลกัทรพัย ์หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจหลกัทรพัย ์

4. พิจารณาคดัเลือกและเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีโดยค านึงถึง

ความน่าเช่ือถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของส านักงานตรวจสอบบัญชีน้ัน รวมถึง

ประสบการณ์ของบุคลากรท่ีไดร้ับมอบหมายใหท้ าการตรวจสอบบัญชีของบริษัทรวมถึงพิจารณาความเป็นอิสระของ

ผูส้อบบญัชี และมีการประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีอยา่งน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วม 
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5. พิจารณาการเปิดเผยขอ้มูลของบริษัทในกรณีท่ีเกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยง้ทาง

ผลประโยชน์ใหม้ีความถูกตอ้งและครบถว้น 

6. ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบดว้ย เช่น ทบทวน

นโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเส่ียง ทบทวนการ ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของ

ผูบ้ริหาร ทบทวนร่วมกบัผูบ้ริหารของบริษัทในรายงานส าคญั ๆ ท่ีตอ้งเสนอต่อสาธารณชนตามท่ีกฎหมายก าหนด 

ไดแ้ก่ บทรายงานและการวิเคราะหข์องฝ่ายบริหาร เป็นตน้ 

7. จดัท ารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษัท ซ่ึงรายงานดงักล่าว

ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายการดงักล่าวควรประกอบดว้ยขอ้มลูดงัต่อไปน้ี  

- ความเห็นเกี่ยวกบักระบวนการจดัท าและการเปิดเผยขอ้มูลในรายงานทางการเงินของบริษัทถึงความถูกตอ้ง 

ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือได ้

- ความเห็นเกี่ยวกบัความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท 

- เหตุผลท่ีเช่ือว่าผูส้อบบญัชีของบริษัทเหมาะสมท่ีจะไดร้บัการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหน่ึง 

- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ขอ้ก าหนดของตลาด

หลกัทรพัย ์หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัท 

- ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏบิติัหน้าท่ี 

- รายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

- รายงานอื่นใดท่ีเห็นว่าผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดร้ับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

8. รายงานการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบเป็นประจ าอยา่งน้อยไตรมาสละ 1 

ครั้ง 

9. ปฏบิติัการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัท มอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทได้มีการก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท 

ดงัต่อไปน้ี 

• ประธานกรรมการตรวจสอบ  3    ปี 

• กรรมการตรวจสอบ   3    ปี 

 

ทั้งน้ี เมื่อครบวาระการด ารงต าแหน่งแลว้ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบท่ีพน้จากต าแหน่งตาม

วาระอาจไดร้บัการแต่งตั้งใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งไดอ้ีก 
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11.3) คณะกรรมการบริหาร (Executive Board of Director) 

 รายช่ือคณะกรรมการบริหาร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ย 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 
1. นายชูศกัด์ิ ยงวงศไ์พบูลย ์ ประธานกรรมการบริหาร 

2. นางสาวชนัญญา ยงวงศไ์พบูลย ์ กรรมการบริหาร /รกัษาการ

ผูอ้ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

3.  นางสาวพรีดา  ยงวงศไ์พบูลย ์ กรรมการบริหาร / ผูจ้ดัการทัว่ไป 

4. นายสุนทร ค าพิพจน์ กรรมการบริหาร / ผู่อ านวยการฝ่าย

ปฏบิติัการ 

ขอบเขต อ านาจ หน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารมีขอบเขต หน้าท่ีและความรบัผิดชอบการบริหารงานในเร่ืองเกี่ยวกบัการด าเนินงานตามปกติธุระ

และงานบริหารของบริษัท ก าหนดนโยบาย  แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสรา้งการบริหารงาน และอ านาจการบริหาร

ต่างๆ ของบริษัท หลักเกณฑใ์นการด าเนินธุรกิจใหส้อดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการ

บริษัทพิจารณาอนุมติัและ/หรือใหค้วามเห็นชอบ รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงานของบริษัท ตาม

นโยบายท่ีก าหนด โดยปัจจุบนัคณะกรรมการบริหาร มีขอบเขต หน้าท่ี และความรบัผิดชอบ สรุปไดด้งัน้ี  

1. ก าหนดนโยบาย กลยุทธ ์โครงสรา้งทางการเงิน และอ านาจการบริหารต่างๆ เพื่อใหส้อดคลอ้งและสนับสนุนต่อ

สภาวะเศรษฐกิจ 

2. พิจารณาใหค้วามเห็นต่อแผนการด าเนินธุรกิจและการจดัสรรงบประมาณประจ าปีตามท่ีกรรมการผูจ้ดัการ

เสนอมา เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 

3. ก ากบัดูแลและติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทใหเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกบัภาวะของ

ธุรกิจเพื่อประโยชน์ต่อการบริหารกิจการและการด าเนินธุรกิจของบริษัทใหเ้ป็นไปตามวัตถุประสงค์และ

ขอ้บงัคบัของบริษัท 

4. ด าเนินการอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

5. มีอ านาจในการพิจารณาตดัสินใจด าเนินการกบัธนาคารในธุรกิจปกติของบริษัท เช่น การกูย้ืมเงิน รวมถึงการ

ใหห้ลกัประกนัต่างๆ กบัธนาคาร เป็นตน้  

6. มีอ านาจในการอนุมติัค่าใชจ้่ายเพื่อธุรกรรมตามปกติของบริษัท เช่น ค่าใชจ้่ายด าเนินงาน และค่าใชจ้่ายในการ

ขายและบริหาร โดยมีวงเงินการอนุมติัรายการดงักล่าวต่อครั้งไม่เกินกว่ารายการละ 250 ลา้นบาท หรือตาม

วงเงินท่ีคณะกรรมการก าหนด 

7. จดัสรรเงินบ าเหน็จรางวลัซ่ึงไดร้บัอนุมติัจากคณะกรรมการบริษัทแลว้ แก่พนักงานหรือลูกจา้งของบริษัท หรือ

บุคคลใดๆ ท่ีกระท ากิจการใหบ้ริษัท 

 

ทั้งน้ีคณะกรรมการบริหารอาจมอบอ านาจหน้าท่ีใหพ้นักงานระดับบริหารของบริษัทมีอ านาจกระท าการในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง

หรือหลายเร่ืองตามท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควรได ้การมอบอ านาจดงักล่าวขา้งตน้ คณะกรรมการบริหารจะตอ้งปฏิบติั

ตามขอ้ก าหนดและระเบียบวาระต่าง ๆ ท่ีไดร้บัอนุมติัจากคณะกรรมการบริษัทในแต่ละครั้ง และตอ้งไม่อนุมติัรายการใด ๆ ท่ี

ตนเองหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใด

กบับริษัทและบริษัทยอ่ย และจะตอ้งน าเสนอรายการดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณา 
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นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัไดม้ีการก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการบริหารของบริษัท ดงัต่อไปน้ี 

• ประธานกรรมการบริหาร   3    ปี 

• กรรมการบริหาร   3    ปี 

 

11.4) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนผูบ้ริหาร  

 รายช่ือคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

ประกอบดว้ย 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 
1. นายชูศกัด์ิ ยงวงศไ์พบูลย ์ ประธานคณะกรรมการสรรหา 

และก าหนดค่าตอบแทน 

2. นางไทศิกา ไพรสงบ กรรมการ 

3. นางสาวชนัญญา ยงวงศไ์พบูลย ์ กรรมการ 

 

ขอบเขต อ านาจ หน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนฯ มีขอบเขต หน้าท่ีสรุปไดด้งัน้ี 

1. ก าหนดนโยบาย และหลกัเกณฑ ์เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท ในเร่ืองดงัน้ี 

- วิธีการในการสรรหากรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ 

- วิธีการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นท่ีจ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการชุดยอ่ย และกรรมการผูจ้ดัการ  

2. คดัเลือกและเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาดงัน้ี 

- กรรมการ 

- กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆท่ีได้รับมอบอ านาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบโดยตรงจาก

คณะกรรมการบริษัทฯ 

- กรรมการผูจ้ดัการและรองกรรมการผูจ้ดัการ ส าหรบัต าแหน่งรองกรรมการผูจ้ดัการ มอบหมายใหก้รรมการ

ผูจ้ดัการพิจารณาเบ้ืองตน้เพื่อเสนอคณะกรรมการสรรหา ใหค้วามเห็นชอบและเสนอคณะกรรมการบริษัท

พิจารณา 

3. ดูแลใหค้ณะกรรมการบริษัท มีขนาดองคป์ระกอบท่ีเหมาะสมกบัองคก์ร รวมทั้งการปรับเปล่ียนใหส้อดคลอ้งกับ

สภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป 

4. ดูแลใหก้รรมการและกรรมการผูจ้ดัการ ไดร้บัค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัหน้าท่ีและความรบัผิดชอบท่ีไดร้บัหมอบ

หมาย 

5. ก าหนดแนวทาง น าเสนอ และใหค้วามเห็นชอบผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผูอ้ านวยการเพื่อ

พิจารณาปรบัค่าตอบแทนและการจ่ายเงินรางวลัจงูใจประจ าปี 

6. ติดตามการท าแผนสืบทอดต าแหน่งงาน ของต าแหน่ง กรรมการผู ้จัดการและรองกรรมการผู ้จัดการเสนอ

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอยา่งน้อยปีละ 1 ครั้ง 

7. รายงานผลการปฏบิติังานต่อคณะกรรมการบริษัทอยา่งน้อยปีละ 1 ครั้ง 

8. ด าเนินการอื่นๆตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
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11.5 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  

รายช่ือคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ยคณะกรรมการบริษัทและ

ผูบ้ริหารดงัน้ี 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 
1. นายชูศกัด์ิ ยงวงศไ์พบูลย ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร 

ความเส่ียง 

2. นางไทศิกา ไพรสงบ กรรมการ 

3. นางสาวพรีดา  ยงวงศไ์พบูลย ์ กรรมการ 

4. นายสุนทร ค าพิพจน์ กรรมการ 

    

ขอบเขต อ านาจ หนา้ท่ีของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีขอบเขต หน้าท่ีสรุปไดด้งัน้ี 

1. ก ากบัดูแลใหห้น่วยงานต่างๆก าหนดแผนและด าเนินงานตามแผนการจดัการความเส่ียง 

2. ใหค้ าปรึกษา และอนุมติัหลกัการส าหรบัการวางแผนบริหารความเส่ียงขององคก์ร และวางมาตรการในการควบคุมท่ี

เหมาะสม 

3. รบัผิดชอบในการประเมินความเส่ียง จดัท าและก ากบัดูแลการด าเนินการตามแผนการจดัการความเส่ียงในระดับ

องคก์ร 

4. เสนอเร่ืองแก่คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท ใหม้ีการก าหนดทิศทาง วางกลยุทธบ์ริหารความเส่ียง 

ก าหนดกรอบความเส่ียงท่ียอมรบัได ้เพื่อการพิจารณาทบทวน หรือ อนุมติั 

5. จดัใหม้ีการประชุมทบทวนผลการด าเนินงานการบริหารความเส่ียง พรอ้มทั้งรายงานผลแก่คณะกรรมการบริหาร 

หรือคณะกรรมการบริษัท 

 

11.6 ผูบ้ริหาร 

 รายช่ือคณะกรรมการบริหาร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  ประกอบดว้ย 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 
1. นายชูศกัด์ิ ยงวงศไ์พบูลย ์ กรรมการผูจ้ดัการ  

2. นางสาวชนัญญา ยงวงศไ์พบูลย ์ กรรมการ / รกัษาการผูอ้ านวยการ 

ฝ่ายการเงินและบญัชี  

3. นางสาวพรีดา ยงวงศไ์พบูลย ์ กรรมการ  

4. นายสุนทร ค าพิพจน์ กรรมการ / ผูอ้ านวยการฝ่ายปฏบิติัการ 
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ขอบเขต อ านาจหนา้ท่ีของกรรมการผูจ้ดัการ 

1. ขอบเขต หน้าท่ี และความรับผิดชอบของ กรรมการผูจ้ัดการ ในการบริหารงานในเร่ืองเกี่ยวกับการด าเนินงาน

ตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัท  สรุปไดด้งัน้ี 

2. เป็นผูร้บัมอบอ านาจของบริษัท ในการบริหารจดัการภายในบริษัท ใหเ้ป็นไปตามนโยบาย วตัถุประสงค ์ แผนงาน 

กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั ขอ้ก าหนด  ตามท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหารของ

บริษัท 

3. เป็นผูร้บัมอบอ านาจในการควบคุมดูแลการบริหารงานประจ าวนัของบริษัท 

4. เป็นผูร้บัมอบอ านาจในการบริหารบริษัทใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์ระเบียบ ขอ้บงัคบั ขอ้ก าหนด ค าสัง่ รวมถึงการ

ก ากบัดูแลการด าเนินงานโดยรวม  

 

ทั้งน้ี การรบัมอบอ านาจดงักล่าวของกรรมการผูจ้ดัการขา้งตน้ กรรมการผูจ้ดัการจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดและ

ระเบียบวาระต่าง ๆ ท่ีไดร้บัอนุมติัจากคณะกรรมการบริษัทในแต่ละครั้ง และตอ้งไม่อนุมติัรายการใด ๆ ท่ีตนเอง

หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่น

ใดกบับริษัทและบริษัทยอ่ย และจะตอ้งเปิดเผยรายการดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อใหค้ณะกรรมการบริษัท

พิจารณาการอื่นใดนอกเหนือจากท่ีกล่าวมาขา้งต้น กรรมการผู ้จัดการไม่สามารถกระท าได้ เวน้แต่จะได้รับ

มอบหมายจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นคราว ๆ ไป 

 

13) การรวมหรือแยกต าแหน่ง 

ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกนักบักรรมการผูจ้ดัการ แต่ประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการเป็นตวัแทน

ของกลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ซ่ึงถือหุน้เป็นรอ้ยละ 19.13 และ รอ้ยละ 24.90 ตามล าดบั ของทุนจดทะเบียนและช าระแลว้ 

อยา่งไรก็ตามโครงสรา้งคณะกรรมการของบริษัทประกอบดว้ยกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดการถ่วงดุลและ

การสอบทานการบริหารงาน 

14) การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม 

คณะกรรมการของบริษัทฯไดม้ีการก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของกรรมการและผูบ้ริหารของ

บริษัท ยอ่ยและบริษัทร่วม โดยใชน้โยบายเช่นเดียวกนักบัของบริษัท นอกจากน้ีไมว่่าจะเป็นการกระท ารายการกบับุคคล

ท่ีเกี่ยวโยงกนัจะตอ้งมีการเปิดเผยขอ้มลูเช่นเดียวกนักบับริษัท ทั้งน้ีบริษัทไดม้ีการส่งตวัแทนเขา้ร่วมเป็นกรรมการใน

บริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมตามสดัส่วนของการถือหุน้  

 

15) การป้องกนัการน าขอ้มลูภายในไปใชป้ระโยชน์  

1. บริษัทก าหนดใหม้ีการป้องกนัการน าขอ้มลูของบริษัทไปใช ้โดยก าหนดใหห้น่วยงานท่ีรูข้อ้มลูหา้มน าขอ้มลูไป

เปิดเผยยงัหน่วยงานหรือบุคคลท่ีไม่เกี่ยวขอ้ง 

2. ผูบ้ริหารของบริษัทท่ีไดร้บัขอ้มลูทางการเงินของบริษัท ตอ้งไม่ใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูดงักล่าวก่อนท่ีจะเปิดเผยสู่

สาธารณชน โดยการก าหนดหา้มผูบ้ริหารท าการซ้ือขายหลกัทรพัยข์องบริษัทเป็นระยะเวลา 1 เดือน ก่อนท่ีงบ

การเงินจะเปิดเผยสู่สาธารณชน   
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16) ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 

ในปี 2563 บริษัทว่าจา้งบริษัท บีพีอาร ์ออดิท แอนด ์แอดไวเซอร่ี จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท โดยมีค่าตอบแทน

ส าหรบัการสอบบญัชีเท่ากบั 2,060,000 บาท และบริษัท บีพีอาร ์ออดิท แอนด ์แอดไวเซอร่ี จ ากดั ไม่เป็นบุคคลหรือ

กิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกบับริษัท โดยเปรียบเทียบอตัราค่าสอบบญัชี ดงัน้ี   

 

  ปี 2563 ปี 2562 

ค่าธรรมเนียม  
(บาท) 

ตรวจสอบ
ประจ าปี 

สอบทาน 
งบการเงิน 3  
ไตรมาส 

รวม 
ตรวจสอบ
ประจ าป ี

สอบทาน 
งบการเงิน 3 
ไตรมาส 

รวม 

บมจ.เอเซีย เมทลั 1,000,000 690,000 1,690,000 900,000 690,000 1,590,000 

งบการเงินรวม 160,000 210,000 370,000 200,000 210,000 410,000 

รวม 1,160,000 900,000 2,060,000 1,100,000 900,000 2,000,000 
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท 
คณะกรรมการตรวจสอบฯไดพ้ิจารณาและสอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายในแลว้ เห็นว่าระบบการตรวจสอบการ

ท างานในแต่ละขั้นตอนยงัคงเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานการท างานของบริษัท แต่ทั้งน้ีในบางหน่วยงานควรท าการ

หมุนเวียนการท างานเพื่อเป็นการสอบทานในหน่วงงานท่ีมีความเส่ียง อีกทั้งยงัเป็นการพฒันาบุคคลากรใหเ้กิดองค์

ความรูใ้นหลายๆ ดา้น ในส่วนของรายงานงบการเงินของบริษัท จากรายงานความเห็นของผูส้อบบัญชี และการหารือ

ร่วมกนั เห็นไดว้่าบริษัทไดจ้ัดท างบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตาม

มาตรฐานการบัญชี พร้อมทั้งให้ขอ้เสนอแนะการตรวจสอบ ซ่ึงมุ่งเน้นการตรวจสอบเชิงปฏิบัติการให้พัฒนามี

ประสิทธิภาพมีประสิทธิผล อยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งใหม้ีการติดตามการแกไ้ขตามรายงานผลการตรวจสอบและรายงานให้

คณะกรรมการบริษัททราบอย่างสม า่เสมอ ระบบควบคุมภายในท่ีเพียงพอครอบคลุมทั้งทางด้านอง ค์กรและ

สภาพแวดลอ้ม การบริหารความเส่ียง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล โดยท าการ

ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในอยา่งต่อเน่ือง โดยสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี   

 

ด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม 
บริษัทมีโครงสรา้งองคก์ร ขอบเขตอ านาจของฝ่ายบริหารต่างๆ  ท่ีชดัเจน ไดม้ีการประชุมพนักงานใหแ้ต่ละฝ่ายก าหนด

เป้าหมายเพื่อสรุปเป้าหมายของบริษัทร่วมกนั โดยบริษัทมีการตั้งเป้าหมายในการด าเนินงานประจ าทุกปี และใชผ้ล

ด าเนินงานท่ีแทจ้ริงมาทบทวนก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงานในปีถดัไป  นอกจากน้ี บริษัทไดจ้ดัท าจริยธรรมธุรกิจ

เพื่อเป็นแนวทางใหผู้บ้ริหารและพนักงานปฏบิติัตาม และไดม้ีการก าหนดบทลงโทษไวใ้นคู่มือพนักงาน  

บริษัทฯมีเป้าหมายในการปรบัปรุงประสิทธิภาพการผลิตใหไ้ดสิ้นคา้ท่ีมีมาตรฐานเป็นท่ียอมรบัในระดบัสากล 

รวมทั้งใหค้วามส าคญัอย่างมากต่อการดูแลรกัษาส่ิงแวดลอ้ม โดยบริษัทฯไดก้ารรบัรองระบบคุณภาพ ISO 9001 และ

ระบบ IATF 16949 มีตรวจสอบติดตามใหม้ีการปฏบิติัเป็นไปตามขอ้ก าหนด ต่าง ๆ อยา่งสม า่เสมอ  

 

ด้านการบริหารความเสี่ยง 
ฝ่ายบริหารจะมีการประเมินสถานการณ์ของเศรษฐกิจและประเทศโดยรวมอย่างน้อย 3 เดือนล่วงหน้า เพื่อวิเคราะหถึ์ง

ปัจจยัความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้ นและหามาตรการเพื่อลดความเส่ียงท่ีเกิดขึ้ น โดยจะแจง้ใหแ้ผนกท่ีเกี่ยวขอ้งรับทราบและ

ร่วมมือกนัป้องกนัความเส่ียงหรือลดความเส่ียงท่ีเกิดขึ้ น  นอกจากน้ี บริษัทไดม้ีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการในการ

บริหารความเส่ียงขึ้ น เพื่อร่วมกบัฝ่ายบริหารในการประเมินสถานการณ ์ในทุกเดือน  คณะกรรมการจะไดร้บัรายงานผล

การด าเนินงานประจ าเดือน เพื่อประโยชน์ในการติดตาม ควบคุมการด าเนินงานและวิเคราะห์/ประเมินปัจจยัเส่ียงท่ี

เกิดขึ้ นในแต่ละเดือน  
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ด้านการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
บริษัทมีการก าหนดขอบเขตหน้าท่ีและอ านาจอนุมติัของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อกัษร  

มีระบบการตรวจสอบระหว่างหน่วยงาน  ปัจจุบันบริษัทมีระบบการควบคุมภายในเร่ืองการท าธุรกรรมกับผูถื้อหุน้  

รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหารและบุคคลท่ีเกี่ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว อย่างเพียงพอและรดักุมแลว้ โดยท่ีผ่านมาธุรกรรม

รายการระหว่างกนัทุกรายการจะไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบเพื่อดูแลรายการ

ระหว่างกนั ดงัน้ัน ในการอนุมติัรายการจะตอ้งไดร้บัอนุมติัโดยกรรมการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียต่อการท ารายการน้ันๆ  และมี

ความเห็นจากกรรมการตรวจสอบ ตามกฎขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

โดยบริษัท มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 2 ชุด ประกอบดว้ยคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และ

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร เพื่อท างานร่วมกบัคณะกรรมการบริหารและ 

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ซึ่งคณะกรรมการทั้ง 4 ชุด ไดป้ฏบิติังานภายใตข้อบเขต อ านาจหน้าท่ีท่ีไดร้บั

มอบหมาย ในการควบคุมการปฏบิติังานของฝ่ายบริหารดงัน้ี  

1. การก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีและวงเงินอนุมติัของผูบ้ริหารทุกฝ่ายและทุกระดบัไวอ้ยา่งชดัเจน และเป็นลาย

ลกัษณอ์กัษร โดยก าหนดต าแหน่งผูม้ีอ านาจอนุมติั วงเงิน การสัง่การ การกอ่หน้ี และการช าระหน้ี ไวเ้ป็นลาย

ลกัษณอ์กัษร รวมทั้ง ไดก้ าหนดใหม้ีการทบทวนความเหมาะสมอยา่งน้อยปีละ 1 ครั้ง 

2. จดัท าระบบการปฏบิติังานและอ านาจหนา้ท่ีในการอนุมติั ตามลกัษณะการประกอบธุรกิจและโครงสรา้งองคก์ร  

3. ก าหนดใหม้ีการจดัท ารายการขอ้กฎหมาย หรือขอ้บงัคบัท่ีเกี่ยวขอ้งกบับริษัทฯ เพื่อควบคุมใหทุ้กหน่วยงานมีการ

ปฏบิติัตามกฎหมายอยา่งเคร่งครดั       

4. ติดตามการควบคุมการด าเนินงานป้องกนัทรพัยสิ์นของบริษัทและบริษัทยอ่ยท่ีอาจน าไปใชโ้ดยมิชอบหรือโดยไม่มี

อ านาจ  

นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบฯไดพ้ิจารณาทบทวนและอนุมติัแผนการตรวจสอบประจ าปี    เพื่อใหค้รอบคลุม

ทุกกระบวนการปฏิบัติงานท่ีมีความเส่ียงสูง ท าใหบ้ริษัทฯ มัน่ใจว่าหน่วยงานต่าง ๆ มีการควบคุม การปฏิบัติงานท่ี

เพียงพอ   ทั้งดา้นการเงิน การปฏบิติังาน การปฏบิติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ กฎเกณฑต่์างๆ   

ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบฯไดพ้ิจารณาประเด็นส าคญัและปัญหาท่ีตรวจพบจากการตรวจสอบ โดยไดเ้สนอแนะ

ใหฝ่้ายบริหารด าเนินการแกไ้ข และใหม้ีการรายงานผลการแกไ้ข  มาตรการป้องกนัมิใหเ้กิดปัญหาเดิมขึ้ นอีกในอนาคต 

 

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล 
บริษัทไดจ้ดัการประชุมคณะกรรมการตามท่ีกฎหมายก าหนดไว ้โดยจดัส่งหนังสือนัดประชุมพรอ้มเอกสารประกอบการ

ประชุมต่างๆ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วนั ส าหรบัเร่ืองการจดัเก็บและบันทึกบญัชีน้ัน บริษัทไดใ้หค้วามส าคญัในการ

จดัเก็บและบนัทึกบญัชี โดยบริษัทไดใ้ช ้ซอฟแวรส์ าหรับจดัท าบัญชีทั้งระบบมีการเช่ือมโยงของเอกสารท่ีออกพรอ้มทั้ง

ระบบบาร์โค๊ดในการควบคุมสินคา้คงคลัง การควบคุมการผลิต การส่งสินคา้ใหก้บัลูกคา้ของบริษัท เพื่อใหเ้กิดความ

ถูกตอ้งแม่นย าในการปฏบิติังานและช่วยใหง้านมีประสิทธิภาพมากขึ้ น 
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ระบบการติดตาม 
บริษัทมีการก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจและเปรียบเทียบผลการด าเนินงานท่ีเกิดขึ้ นจริงกบัเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้

โดยตอ้งมีการช้ีแจงเหตุผลส่วนแตกต่างท่ีเกิดขึ้ น  หากมีขอ้บกพร่องเกิดขึ้ น จะตอ้งรายงานต่อผูบ้ริหารเพื่อแกไ้ข  ในอดีต

ท่ีผ่านมา ไม่มีการตรวจพบขอ้บกพร่องเป็นสาระส าคญั  

บริษัทฯจดัใหม้ีการตรวจสอบการปฏบิติัตามระบบการควบคุมภายในอยา่งสม า่เสมอโดยผูร้บัผิดชอบในฝ่ายงาน

รบัผิดชอบในการดูแลการปฏบิติัตามระบบการควบคุมภายใน และมีแผนกตรวจสอบภายในท าการตรวจสอบการปฏิบติั

และรายงานผลอยา่งเป็นอิสระต่อคณะกรรมการตรวจสอบฯ  

นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบไดร่้วมกนัพิจารณาและประเมินถึงระบบการควบคุมภายในโดยพิจารณา

ขัน้ตอนการปฏบิติังาน  เอกสารในระบบงาน  ขอบเขตอ านาจ และการท ารายการระหว่างกนั  รายละเอียดดงัน้ี 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
บริษัท ไดจ้ดัใหม้ีขั้นตอนการปฏิบัติงานเช่ือมโยงกันทั้งในดา้นขอ้มูลของระบบคอมพิวเตอร์และเอกสารส าคัญ โดย

เอกสารท่ีเกี่ยวขอ้งจะมีผูล้งนามในส่วนผูจ้ดัท าหรือผูบ้นัทึกรายการ ผูต้รวจสอบ และผูอ้นุมติั ท าหน้าท่ีแยกออกจากกนั 

และฝ่ายบญัชีจะท าหน้าท่ีตรวจสอบยนัรายการในระบบกบัเอกสารก่อนผ่านรายการเขา้ระบบบญัชีอีกครั้งหน่ึง 

  

เอกสารในระบบงาน 
บริษัท ไดจ้ดัแบบฟอรม์การบนัทึกหรือใบส าคญัต่างๆ ไวเ้ป็นแบบมาตรฐานและใชเ้ป็นการถาวร ซ่ึงในแบบฟอรม์ท่ีส าคญั 

เช่น ใบก ากบัภาษี ใบเสร็จรับเงิน ใบก ากบัสินคา้ จะเป็นแบบท่ีสัง่พิมพจ์ากโรงพิมพเ์ป็นการเฉพาะ และจดัใหม้ีเลขท่ี

ก ากบัเพื่อควบคุมเอกสาร รวมทั้งจดัใหม้ีผูร้กัษาเอกสารแยกออกตามส่วนงานแต่ละฝ่ายแยกออกจากฝ่ายบนัทึกรายการ 

นอกจากน้ีเอกสารส าคญัของบริษัท เช่น เช็ค หนังสือสญัญา เอกสารทางราชการ ตราประทบั โฉนดท่ีดิน และขอ้มูลใน

ระบบคอมพิวเตอร ์เป็นตน้ ไดม้ีการระบุใหม้ีเจา้หน้าท่ีระดบัผูบ้ริหารเป็นผูเ้ก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยั  

 

ขอบเขตอ านาจ 
บริษัท ไดจ้ดัล าดบัและขอบเขตของอ านาจส าหรบัผูอ้นุมติัรายการไวใ้นแต่ละส่วนงานอยา่งชดัเจน โดยไดร้ะบุช่ือต าแหน่ง

และขอบเขตอ านาจไวเ้ป็นล าดับตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ ผูจ้ัดการ ผูอ้ านวยการ รองกรรมการผูอ้ านวยการ กรรมการ

ผูอ้ านวยการ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท ซ่ึงจะค านึงถึงความส าคญัและการตรวจสอบถ่วงดุลในการ

อนุมติัรายการต่างๆ  

นอกจากน้ี ผูส้อบบญัชีอิสระ ยงัไดศึ้กษาตรวจสอบระบบและประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในดา้น

บญัชีตามท่ีเห็นว่าจ าเป็น เพื่อประโยชน์ในการก าหนดขอบเขตการปฏบิติังานตรวจสอบใหร้ดักุมและเหมาะสม  

 

ทั้งน้ี ในปี 2563 บริษัทไดม้ีการปรบัปรุงและพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการรายงานขอ้มูลเพื่อการ

บริหารจดัการและการควบคุมระบบบริหารภายในองคก์รโดยไดเ้ร่ิมใชง้านแลว้เมื่อตน้ปี 2564  จึงวางแผนจดัเตรียมการ

ปรบัปรุงระบบการปฏบิติังาน,การรายงานผล และการบริหารงานภายในองคก์ร  

ไตรมาส 3/2564 คณะกรรมการสรรหาจะด าเนินการสรรหาและแต่งตั้งหน่วยงานผู ้ตรวจสอบภายใน 

คาดการณ์ว่าจะสามารถเขา้มาด าเนินการตรวจสอบระบบริหารภายในองคก์รในช่วงไตรมาส 4/2564 หรือ ไตรมาส 

1/2565 เป็นตน้ไป 
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รายการระหว่างกัน 
 

1. รายละเอียดบริษัทที่เกี่ยวข้อง กรรมการและผู้บริหาร 
ของบริษัท เอเซีย เมทลั จ ากดั (มหาชน) มีญาติเป็นกรรมการและ/หรือผูถื้อหุน้ของบริษัทท่ีเกี่ยวขอ้งกนั ดงัน้ี 

 

บริษัท ประเภทธุรกิจ 
สัดส่วนการถือหุ้น 

รายชื่อผู้ถือหุ้น ร้อยละ 

บริษัท เพิ่มชยั พาณิชย ์จ ากดั คา้เหล็กแผ่นชั้นสอง
1
 (Wholesale) ซ่ึง

จ าหน่ายตรงใหแ้ก่ลูกคา้ ท่ีเป็น

อุตสาหกรรมขนาดเล็กท่ีน าเหล็กแผ่นชั้น

สอง 
1
 มาตดัเป็นแผ่นเพื่อน าไปใชใ้น

ขบวนการผลิต เช่น กลอนประต ูบานพบั 

ช้ินส่วนจกัรยาน เป็นตน้ 

นาง สุภาพร สุธีรชยั 

อื่นๆ 

76.00 

24.00 

 

บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส ์

จ ากดั (มหาชน) 

คา้เหล็กรีดเยน็ และศูนยบ์ริการเหล็กรีด

เยน็ ซ่ึงเหล็กรีดเยน็จะน าไปใชใ้นการ

ตกแต่งภายนอกท่ีตอ้งการพื้ นผิวท่ีมีความ

เรียบและความบาง เช่น ตวัถงัตูเ้ยน็ โต๊ะ

เหล็ก ตูเ้หล็ก เป็นตน้ 

นายชูเกียรติ ยงวงศไ์พบูลย ์

นางชไมพร ยงวงศไ์พบลูย ์

นางสาวลลิลพร ยงวงศไ์พบูลย ์

นางสาวณฐัพร ยงวงศไ์พบูลย ์

นายชูชีพ ยงวงศไ์พบูลย ์

นายเพิ่มศิลป์ ยงวงศไ์พบูลย ์

นายกริช สุธีรชยั 

อื่น ๆ 

16.79 

6.96 

4.84 

4.44 

3.36 

3.14 

0.78 

39.15 

บริษัท พีเอส สตีล โปรเซสซ่ิง 

เซ็นเตอร ์จ ากดั (เดิมช่ือ บริษัท 

เพิ่มสหาย สตีล จ ากดั) 
 

คา้เหล็กแผ่นรีดเยน็ ซ่ึงจ าหน่ายใหก้ลุ่ม

ลูกคา้ OEM ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการต่างชาติท่ี

ใชเ้หล็กแผ่นรีดเยน็เป็นวตัถุดิบ 

กลุ่มคุณวีระชยั สุธีรชยั 
2
 

อื่นๆ 

59.80 

40.20 

 

บริษัท จ ีสตีล  จ ากดั

(มหาชน) 

ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดรอ้นชนิด

มว้น 

คุณหญิงปัทมา ลีสวสัด์ิตระกูล 

อื่นๆ 

0.94 

95.4 

บริษัท จ ีเจ สตีล จ ากดั

(มหาชน) 

ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดรอ้นชนิด

มว้น 

บริษัท จ ีสตีล  จ ากดั(มหาชน) 

อื่นๆ 

8.33 

83.27 

บริษัท ทวีโชค พาณิช จ ากดั คา้ปลีกเหล็กแผ่นรีดรอ้น นายพรเทพ โยธินอุปไมย 

นางแสงจนัทร ์ลี 
3
 

นางวชัรี โยธินอปุไมย 

50.00 

25.00 

25.00 

บริษัท ไพรม์ สตีล มลิล ์จ ากดั 

(เดิมช่ือบริษัท เต๋อหลง (ไทย

แลนด)์ จ ากดั) 

ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดรอ้นชนิด

มว้น 

บริษัท เอเซีย เมทลั จ ากดั 

(มหาชน) 

นายชูศกัด์ิ ยงวงศไ์พบูลย ์

นายวรีะชยั สุธีรชยั 

อื่นๆ 

35.00 

10.00 

5.00 

50.00 
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บริษัท ประเภทธุรกิจ 
สัดส่วนการถือหุ้น 

รายชื่อผู้ถือหุ้น ร้อยละ 

บริษัท เอส ที  ซี สตีล จ ากดั ผลิตและรบัจา้งเหล็กแปรรูป บริษัท เอเซีย เมทลั จ ากดั 

(มหาชน) 

นายชูศกัด์ิ ยงวงศไ์พบูลย ์

นางเพ็ญจนัทร ์ยงวงศไ์พบูลย ์

อื่นๆ 

99.9970 

0.0005 

0.0005 

0.0020  

บริษัท แกรนด ์เอเซีย สตีล  

โพรเซสซ่ิง เซ็นเตอร ์จ ากดั 

ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแปรรูป บริษัท เอเซีย เมทลั จ ากดั 

(มหาชน) 

บริษัท วิน วิน โฮลด้ิง จ ากดั 

นายสมศกัด์ิ วงศศิ์ริทรพัย ์

50.00 

45.00 

5.00  

บริษัท วิน วิน โฮลด้ิง จ ากดั น าเขา้และจ าหน่ายเหล็ก กลุ่มคุณวีระชยั สุธีรชยั 
2
 100.00 

บริษัท อิน-เทค สตีล จ ากดั 

(ช่ือเดิม บริษัท พรีซิชัน่ เพอร์

เฟ็คท ์ไพพ ์จ ากดั) 

ผลิตท่อเหล็ก บริษัท วิน วิน โฮลด้ิง จ ากดั 

อื่นๆ 

65.100 

34.90  

 

1
  เหล็กแผ่นชั้นสอง ไดแ้ก่ เหล็กแผ่นรีดรอ้นชนิดมว้นท่ีขนาดไม่ไดม้าตรฐาน ซ่ึงเป็นเหล็กท่ีเกิดจากขบวนการผลิตของผูผ้ลิต

เหล็กแผ่นรีดรอ้น  เช่น มีความหนาไม่เสมอกนัทั้งแผ่นหรือความกวา้งไม่เท่ากนั  ซ่ึงจะจ าหน่ายใหแ้ก่ผูค้า้เหล็กชั้นสอง

น าไปตดัจ าหน่ายใหแ้ก่ลูกคา้ท่ีเป็นผูป้ระกอบธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดเล็ก  

2
  กลุ่มคุณวีระชัย สุธีรชัย ซ่ึงเป็นน้าของนายชูศักด์ิ ยงวงศ์ไพบูลย์ ประกอบดว้ยนายวีระชัย สุธีรชัย นางบุญศรี สุธีรชัย  

นายกริช สุธีรชยั นางสาวธนัญญา สุธีรชยั และนายวินท ์สุธีรชยั  

3
  นางแสงจนัทร ์ลี และนายพรเทพ โยธินอุปไมย เป็นพี่น้องของนางเพ็ญจนัทร ์ยงวงศไ์พบูลย ์

4  
กลุ่มพี่น้องตระกูลยงวงศไ์พบูลย ์ประกอบดว้ย นายชูเกียรติ นายชูชีพ. นางชไมพร นายชยัโรจน์ และ นางสุวรรณี 

5 
 คุณหญิงปัทมา ลีสวัสด์ิตระกูล เป็นผู ้ถือหุ ้นใหญ่ของบริษัท เอเซีย เมทัล จ ากัด (มหาชน) จ านวน ร้อยละ 14.37  

 

ซ่ึงในปี 2563 บริษัทมีการซ้ือขายกบับริษัทท่ีเกี่ยวขอ้งขา้งตน้ตาม แบบแสดงรายการระหว่างกนัของบริษัทและบริษัทยอ่ย 
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2. มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน 
ส าหรบัรายการระหว่างกนัในอนาคตท่ีเป็นกรณีการคา้ปกติ เช่น การซ้ือสินคา้ การจ าหน่ายสินคา้ และการจา้งตดั 

บริษัทมีนโยบายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เป็นผูพ้ิจารณาและใหค้วามเห็นต่อรายการดังกล่าว โดยผู ้

ตรวจสอบภายในจะน าราคาตลาดของผูอ้ื่นมาเปรียบเทียบกับราคาของรายการระหว่างกัน เพื่อประกอบการ

พิจารณาสอบทานเป็นรายไตรมาสของคณะกรรมการตรวจสอบส าหรบัรายการระหว่างกนัท่ีไม่ใช่กรณีการคา้ปกติ 

บริษัทมีนโยบายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เป็นผูพ้ิจารณาและให้ความเห็นต่อรายการดังกล่าวก่อนท่ี

บริษัทจะเขา้ท ารายการน้ัน และขอใหก้รรมการผูม้ีส่วนไดเ้สีย งดออกเสียง  

 

3. นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกัน 
ในอนาคตหากบริษัทมีความจ าเป็นตอ้งท ารายการระหว่างกนักบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบั

บริษัท บริษัทมีนโยบายท่ีจะก าหนดเง่ือนไขต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามลกัษณะการด าเนินการคา้ปกติและเป็นราคาตลาด

ซ่ึงสามารถเปรียบเทียบไดก้บัราคาท่ีเกิดขึ้ นกบับุคคลภายนอก ทั้งน้ีบริษัทจะไดใ้หค้ณะกรรมการตรวจสอบหรือ

ผูส้อบบัญชีของบริษัทหรือผูเ้ช่ียวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบและใหค้วามเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและ

ความสมเหตุสมผลของการท ารายการดว้ย  

 รายการระหว่างกนัท่ีอาจเกิดขึ้ นในอนาคตน้ัน กรรมการจะตอ้งปฏิบติัตามระเบียบต่างๆ ท่ีไดก้ าหนดขึ้ นและ

กรรมการจะตอ้งไม่อนุมติัรายการใดๆ ท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ในลักษณะอื่นใดกบั

บริษัท และจะตอ้งเปิดเผยรายการดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซ่ึงบริษัท

จะตอ้งปฏิบัติใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์และขอ้บังคับ ประกาศ ค าสัง่ หรือ

ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการเปิดเผยขอ้มูล

การท ารายการเกี่ยวโยงกนั และการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย  

 ทั้งน้ี หากมีรายการระหว่างกนัของบริษัท เอเซีย เมทลั จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย เกิดขึ้ นกบับุคคลท่ีอาจ

มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรือมีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ท่ีไม่ใช่กรณีการคา้ปกติ 

บริษัทจะใหค้ณะกรรม การตรวจสอบ เป็นผูใ้หค้วามเห็นเกี่ยวกบัราคา อตัราค่าตอบแทน รวมทั้งความจ าเป็นและ

ความเหมาะสมของรายการน้ัน ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหว่าง

กนัท่ีอาจเกิดขึ้ น บริษัทจะใหผู้ป้ระเมินราคาอิสระ หรือผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นน้ันๆ เป็นผูใ้หค้วามเห็นเกี่ยวกับ

รายการระหว่างกนัดงักล่าว เพื่อน ามาใชป้ระกอบการตดัสินใจของคณะกรรม การตรวจสอบ คณะกรรมการ หรือผู ้

ถือหุน้ตามแต่กรณี ทั้งน้ีบริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกนัไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน แบบแสดงรายการ

ขอ้มลูประจ าปี  
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4. สรุปรายการระหว่างกันของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2563  

รายการ ลักษณะความสัมพันธ ์ ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ
(ล้านบาท) 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษทั เอส ที  ซี 

สตีล จ  ากดั 

ประกอบธุรกิจผลิต

และรบัจา้งเหล็กแปร

รูป 

 

บริษัทยอ่ย 

บริษัท เอเซีย เมทลั จ ากดั 

(มหาชน) ถือหุน้ 99.99% 

 

บริษัทใหเ้ช่าอาคารส านักงานกบั 

บริษัท เอส ที ซี สตีล จ ากดั 

0.12 - เป็นการใหเ้ช่าอาคารส านักงาน กบับริษัท เอส ที ซี สตีล จ ากดั 

และราคาท่ีตกลงร่วมกนัตามสญัญาใหเ้ช่า 

 

ซ่ึงมียอดลูกหน้ีคงคา้ง ณ ส้ินปี 

เท่ากบั 

 

ดอกเบ้ียคา้งรบั ณ ส้ินปี เท่ากบั 

 

0.00 

 

 

21.00 

 

ดอกเบ้ียรบั 

 

บริษัทว่าจา้งผลิตสินคา้เหล็กจาก

บริษัท เอส ที ซี สตีล จ ากดั  

 

0.00 

 

7.58 

 

- เป็นการวา่จา้งผลิตสินคา้เหล็กจาก บริษัท เอส ที ซี สตีล 

จ ากดั เป็นการซ้ือในราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

 

ซ่ึงมียอดเจา้หน้ีคงคา้ง ณ ส้ินปี 

เท่ากบั 

 

บริษัทเช่าพื้ นท่ีกบั บริษัท เอส ที ซี  

สตีล จ ากดั เท่ากบั 

 

0.69 

 

 

 

0.60 

 

- คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ไดพ้ิจารณาการท า

รายการดงักล่าวขา้งตน้แลว้เห็นว่าการท ารายการ เป็นการท า

รายการท่ีสมเหตุสมผลเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ราคาท่ี

บริษัทซ้ือ 

- ขายสินคา้ เป็นราคาเทียบเคยีงไดก้บัท่ีซ้ือ-ขายสินคา้กบั

บุคคลภายนอก 
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รายการ ลักษณะความสัมพันธ ์ ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ
(ล้านบาท) 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษทั แกรนด ์

เอเซีย สตีล โพรเซ

สซ่ิง เซ็นเตอร ์จ  ากดั 

ประกอบธุรกิจผลิต

และจ าหน่ายเหล็กแปร

รูป 

บริษัทยอ่ย  

บริษัท เอเซีย เมทลั จ ากดั 

(มหาชน) ถือหุน้ 50.00% 

บริษัทจ าหน่ายสินคา้เหล็กใหบ้ริษัท 

แกรนด ์เอเซีย สตีลฯ จ ากดั 

 

บริษัทใหเ้ช่าอาคารและเคร่ืองจกัร

แก่ บริษัท แกรนด ์เอเซีย สตีลฯ 

จ ากดั 

 

        346.54 

 

        

  10.68 

- เป็นการขายสินคา้เหล็กและใหบ้ริการรบัจา้งตดั สลิต รายได้

อื่นๆ ซึ่งเป็นการคา้ปกติ โดยราคาท่ีบริษัทขายสินคา้เหล็กและ

ใหบ้ริการรบัจา้งตดั สลิต กบับริษัท แกรนด ์เอเซีย สตีล  

โพรเซสซ่ิง เซ็นเตอร ์จ ากดั เป็นการขายในราคาตลาดและเป็น

ราคาเทียบเคียงไดก้บัการขายใหบุ้คคลภายนอก และราคาท่ีตก

ลงร่วมกนัตามสญัญาใหเ้ช่า 

บริษัทมียอดลูกหน้ีคงคา้ง ณ ส้ินปี 

เท่ากบั 

 

320.63 

บริษัทซ้ือสินคา้เหล็กจาก บริษัท     

แกรนด ์เอเซีย สตีลฯ จ ากดั 

 

7.31 -  เป็นการซ้ือสินคา้เหล็กแผ่นขนาดท่ีมีความหนาเพื่อรวบรวม

ใหก้บัลูกคา้  โดยราคาท่ีบริษัทซ้ือสินคา้เหล็ก กบับริษัท แกรนด ์

เอเซีย สตีล โพรเซสซ่ิง เซ็นเตอร ์จ ากดั เป็นการซ้ือในราคาตลาด

และเป็นราคาเทียบเคียงไดก้บัการขายใหบุ้คคลภายนอกซ่ึงเป็น

การคา้ปกติ 

ซ่ึงมยีอดเจา้หน้ีคงคา้ง ณ ส้ินปี กบั

บริษัท แกรนด ์เอเชีย สตีลฯ จ ากดั 

1.68 - คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ไดพ้ิจารณาการท า

รายการดงักล่าวขา้งตน้แลว้เห็นว่าการท ารายการ เป็นการท า

รายการท่ีสมเหตุสมผลเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ราคาท่ี

บริษัทซ้ือ-ขายสินคา้ เป็นราคาเทียบเคียงไดก้บัท่ีซ้ือ-ขายสินคา้

กบับุคคลภายนอก 
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รายการ ลักษณะความสัมพันธ ์ ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ
(ล้านบาท) 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษทั ทวีโชค 

พาณิช จ  ากดั 

ประกอบธุรกิจ คา้

ปลีกเหล็กแผ่นรีดรอ้น 

นายพรเทพ โยธินอุปไมย  

นางแสงจนัทร ์ลี และนางวชัรี 

โยธินอปุไมย ทั้งสามคนเป็น

กรรมการผูม้ีอ านาจลงนามและผู ้

ถือหุน้ของบริษัท ทวีโชค พาณิช 

จ ากดั เป็นพี่น้องและมารดาของ

นางเพ็ญจนัทร ์ยงวงศไ์พบูลย ์ 

ซ่ึงเป็นมารดาและภรรยา 

ของกรรมการบริษัท 

และเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษัท 

บริษัทจ าหน่ายสินคา้เหล็กใหบ้ริษัท 

ทวีโชค พาณิช จ ากดั 

 

0.00 - เป็นการขายสินคา้เหล็กและใหบ้ริการรบัจา้งตดั สลิต ซ่ึงเป็น

การคา้ปกติ โดยราคาท่ีบริษัทขายสินคา้เหล็กและใหบ้ริการ

รบัจา้งตดั สลิต กบับริษัท ทวีโชค พาณิช จ ากดั เป็นการขายใน

ราคาตลาดและเป็นราคาเทียบเคียงไดก้บัการขายให้

บุคคลภายนอก 

บริษัทไม่มีรายไดอ้ื่น และไม่มียอด 0.00 

ลูกหน้ีคงคา้ง ณ ส้ินปี กบับริษัท ทวี

โชค พาณิช จ ากดั 

 

บริษัทซ้ือสินคา้เหล็กจากบริษัท ทวี

โชค พาณิช จ ากดั  

 

บริษัทยอ่ย มีซ้ือสินคา้จากบริษทั 

ทวีโชค พาณิช จ ากดั 

 

27.39 

 

 

0.60 

-  เป็นการซ้ือสินคา้เหล็กแผ่นขนาดท่ีมีความหนาเพื่อรวบรวม

ใหก้บัลูกคา้ โดยราคาท่ีบริษัทซ้ือสินคา้เหล็ก กบับริษัท ทวโีชค 

พาณิช จ ากดั เป็นการซ้ือในราคาตลาดและเป็นราคาเทียบเคียง

ไดก้บัการขายใหบุ้คคลภายนอกซ่ึงเป็นการคา้ปกติ 

ซ่ึงมียอดเจา้หน้ีคงคา้ง ณ ส้ินปี 

เท่ากบั 

0.00 - คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ไดพ้ิจารณาการท า

รายการดงักล่าวขา้งตน้แลว้เห็นว่าการท ารายการ เป็นการท า

รายการท่ีสมเหตุสมผลเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ราคาท่ี

บริษัทซ้ือ-ขายสินคา้ เป็นราคาเทียบเคียงไดก้บัท่ีซ้ือ-ขายสินคา้

กบับุคคลภายนอก 
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รายการ ลักษณะความสัมพันธ ์ ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ
(ล้านบาท) 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษทั เพิ่มชยั พาณิช 

จ  ากดั 

ประกอบธุรกิจ คา้

เหล็กแผ่นชั้นสอง 

คุณวีระชยั สุธีรชยัเป็นผูถื้อหุน้

ของบริษัท เพิ่มชยัพาณิช จ ากดั 

เป็นน้าชายของนายชูศกัด์ิ ยงวงศ์

ไพบูลย ์ซ่ึงเป็นกรรมการและ 

เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษัท 

บริษัทจ าหน่ายสินคา้เหล็กให้

บริษัท เพิ่มชยัพาณิช จ ากดั 

0.00 - ลกัษณะธุรกรรมเป็นการขายสินคา้เหล็กและใหบ้ริการรบัจา้ง

ตดั สลิต ซ่ึงเป็นการคา้ปกติ โดยราคาท่ีบริษัทขายสินคา้เหล็ก

และใหบ้ริการรบัจา้งตดั สลิต กบับริษัท เพิ่มชยัพาณิช จ ากดัเป็น

การขายในราคาตลาดและเป็นราคาเทียบเคียงไดก้บัการขายให้

บุคคลภายนอก 

  ซ่ึงมยีอดลูกหน้ีคงคา้ง ณ ส้ินปี กบั

บริษัท เพิ่มชยัพาณิช จ ากดั 

0.00 - เน่ืองจากไม่มีธุรกรรมดงักล่าวในปี 2563 คณะกรรมการ

ตรวจสอบและธรรมาภบิาล จึงไม่มีความเห็น 
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รายการ ลักษณะความสัมพันธ ์ ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ
(ล้านบาท) 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษทั เพิ่มสิน สตลี

เวิคส ์จ  ากดั 

(มหาชน) 

ประกอบธุรกิจ คา้

เหล็กรีดเยน็ และ

ศูนยบ์ริการเหล็กรีด

เยน็ 

กลุ่มพี่น้องตระกลูยงวงศไ์พบูลย์

เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษัท  

เพิ่มสิน สตีลเวิคส ์จ ากดั 

(มหาชน) ซ่ึงเป็นกรรมการและ

เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษัท 

บริษัทจ าหน่ายสินคา้เหล็กจาก

บริษัท เพิ่มสิน สตีลเวิคส ์จ ากดั 

(มหาชน) 

 

 

บริษัทซ้ือเหล็กแผ่นรีดเยน็ 

0.00 

 

 

 

 

5.3 

- เป็นการขายสินคา้เหล็ก ซ่ึงเป็นการคา้ปกติ โดยราคาท่ีบริษัท

ขายสินคา้เหล็ก กบั บริษัท เพิ่มสิน สตีลเวิคส ์จ ากดั (มหาชน) 

เป็นการขายในราคาตลาดและเป็นราคาเทียบเคียงไดก้บัการขาย

ใหบุ้คคลภายนอก 

 

- เป็นการซ้ือเหล็กแผ่นรีดเยน็ ซ่ึงเป็นการคา้ปกติ โดยราคาท่ี

บริษัทซ้ือเหล็กแผ่นรีดเยน็ กบับริษัท เพิ่มสิน สตีลเวคส ์จ ากดั 

(มหาชน) เป็นการซ้ือในราคาตลาดและเป็นราคาเทียบเคียงได้

กบัการซ้ือจากบุคคลภายนอก 

  บริษัทยอ่ยซ้ือเหล็กแผ่นรีดเยน็ 13.21  

  บริษัทยอ่ยไม่มียอดเจา้หน้ีคงคา้ง 

ณ ส้ินปี  

0.00 - คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ไดพ้ิจารณาการท า

รายการดงักล่าวขา้งตน้แลว้เห็นว่าการท ารายการน้ี เป็นการท า

รายการท่ีสมเหตุสมผลเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ราคาท่ี

บริษัทซ้ือ-ขายสินคา้ เป็นราคาเทียบเคียงไดก้บัท่ีซ้ือ-ขายสินคา้

กบับุคคลภายนอก 

 

 



 

82 

  

รายการ ลักษณะความสัมพันธ ์ ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ
(ล้านบาท) 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษทั จเีจ สตีล 

จ  ากดั (มหาชน)  

ประกอบธุรกิจ ผลิต

และจ าหน่ายเหล็กแผ่น

รีดรอ้นชนิดมว้น 

คุณหญิงปัทมา ลีสวสัด์ิตระกูล 

เป็นกรรมการ และผูถื้อหุน้ของ

บริษัท จีเจ สตีล จ ากดั ผูถื้อหุน้

ใหญ่ของบริษัท  

บริษัทซ้ือเหล็กแผ่นรีดรอ้นชนิด

มว้นจากบริษัท จีเจ สตีล จ ากดั 

(มหาชน)  

2.00 - เป็นการซ้ือเหล็กแผ่นรีดรอ้นชนิดมว้น ซ่ึงเป็นการคา้ปกติ โดย

ราคาท่ีบริษัทซ้ือเหล็กแผ่นรีดรอ้นชนิดมว้น กบับริษัท จีเจ สตีล 

จ ากดั (มหาชน) เป็นการซ้ือในราคาตลาดและเป็นราคา

เทียบเคียงไดก้บัการซ้ือจากบุคคลภายนอก 

บริษัทไม่มียอดเจา้หน้ีคงคา้ง ณ 

ส้ินปี 

0.00 -  คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาการท ารายการดงักล่าว

ขา้งตน้แลว้เห็นว่าการท ารายการน้ี เป็นการท ารายการท่ี

สมเหตุสมผลเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ราคาท่ีบริษัทซ้ือ

เหล็กแผ่นรีดรอ้นชนิดมว้นดงักล่าว เป็นราคาเทียบเคียงไดก้บัท่ี

ซ้ือกบับุคคลภายนอก 

บริษทั จ ีสตีล จ  ากดั 

(มหาชน)  

ประกอบธุรกิจ ผลิต

และจ าหน่ายเหล็กแผ่น

รีดรอ้นชนิดมว้น 

คุณหญิงปัทมา ลีสวสัด์ิตระกูล 

เป็นกรรมการ และผูถื้อหุน้ของ 

บริษัท จ ีสตีล จ ากดั  

ผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษัท  

บริษัทซ้ือเหล็กแผ่นรีดรอ้นชนิด

มว้นจากบริษัท  จี สตีล จ ากดั 

(มหาชน)  

239.44 - เป็นการซ้ือเหล็กแผ่นรีดรอ้นชนิดมว้น ซ่ึงเป็นการคา้ปกติ โดย

ราคาท่ีบริษัทซ้ือเหล็กแผ่นรีดรอ้นชนิดมว้น กบับริษัท จสีตีล 

จ ากดั (มหาชน) เป็นการซ้ือในราคาตลาดและเป็นราคา

เทียบเคียงไดก้บัการซ้ือจากบุคคลภายนอก 

บริษัทไม่มียอดเจา้หน้ีคงคา้ง ณ 

ส้ินปี 

0.00 -  คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาการท ารายการดงักล่าว

ขา้งตน้แลว้เห็นว่าการท ารายการน้ี เป็นการท ารายการท่ีเป็น

การคา้ปกติ ราคาท่ีบริษัทซ้ือเหล็กแผ่นรีดรอ้นชนิดมว้นดงักล่าว 

เป็นราคาเทียบเคียงไดก้บัท่ีซ้ือกบับุคคลภายนอก 
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รายการ ลักษณะความสัมพันธ ์ ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ
(ล้านบาท) 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษทั ไพรม์ สตลี 

มิลล ์จ  ากดั  

ประกอบธุรกิจ ผลิต

และจ าหน่ายเหล็กมว้น

รีดรอ้นหนา้แคบ 

บริษัทร่วม บริษัท เอเซีย เมทลั 

จ ากดั (มหาชน) ถือหุน้ 35.00% 

 

บริษัทจ าหน่ายสินคา้เหล็กให ้

บริษัท ไพรม์ สตีล มลิล ์จ ากดั 

823.36 - เป็นการขายสินคา้ Slab และใหบ้ริการรบัจา้งผลิตเหล็กมว้น 

ซ่ึงเป็นการคา้ปกติ โดยราคาท่ีบริษัทขายสินคา้เหล็กและ

ใหบ้ริการรบัจา้งผลิตเหล็ก กบับริษัท ไพรม์ สตีล มิลล ์เป็น

การซ้ือในราคาตลาดและเป็นราคาเทียบเคียงไดก้บัการซ้ือจาก

บุคคลภายนอก 

 ซ่ึงมียอดลูกหน้ีคงคา้ง ณ ส้ินปี 

เท่ากบั 

540.53 

เงินทดรองจ่ายค่าสินคา้ 45.82 

บริษัทซ้ือเหล็กแผ่นรีดรอ้นชนิดมว้น

จากไพรม์ สตีล มิลล ์จ ากดั 

1,340.64 - เป็นการซ้ือเหล็กมว้นรีดรอ้นหน้าแคบซึ่งเป็นการคา้ปกติ 

โดยราคาท่ีบริษัทซ้ือเหล็กแผ่นรีดรอ้นชนิดมว้น กบับริษัท จี

สตีล จ ากดั (มหาชน) เป็นการซ้ือในราคาตลาดและเป็นราคา

เทียบเคียงไดก้บัการซ้ือจากบุคคลภายนอก 

ซ่ึงมียอดเจา้หน้ีคงคา้ง ณ ส้ินปี 

เท่ากบั 

0.00 - คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาการท ารายการดงักล่าว

ขา้งตน้แลว้เห็นว่าการท ารายการน้ี เป็นการท ารายการท่ีเป็น

การคา้ปกติ ราคาท่ีบริษัทซ้ือเหล็กแผ่นรีดรอ้นชนิดมว้น

ดงักล่าว เป็นราคาตลาดและเป็นราคาเทียบเคียงไดก้บัการซ้ือ

จากบุคคลภายนอก 
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รายการ ลักษณะความสัมพันธ ์ ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ
(ล้านบาท) 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษทั วิน วิน โฮลดิ้ ง 

จ  ากดั  

ประกอบธุรกิจ น าเขา้

และจ าหน่ายเหล็ก 

คุณวีระชยั สุธีรชยั และ 

คุณวินท ์สุธีรชยั เป็นกรรมการ 

ผูม้ีอ านาจลงนามและผูถื้อหุน้ 

ของ บริษัท วนิ วิน โฮลด้ิง จ ากดั 

และเกี่ยวขอ้งเป็นน้าชายและเป็น

พี่น้องของนายชูศกัด์ิ  ยงวงศ์

ไพบูลย ์ซ่ึงเป็นกรรมการและเป็น

ผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษัท 

 

บริษัทยอ่ยจ าหน่ายสินคา้เหล็กให้

บริษัท วิน วิน โฮลด้ิง จ ากดั 

ซ่ึงมียอดลูกหน้ีคงคา้งกบับริษัทยอ่ย 

ณ ส้ินปี เท่ากบั 

บริษัทยอ่ยซ้ือเหล็กจากบริษัท วนิ 

วิน โฮลด้ิง จ ากดั 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 

- เน่ืองจากไม่มีธุรกรรมดงักล่าวในปี 2563 คณะกรรมการ

ตรวจสอบและธรรมาภบิาล จึงไม่มีความเห็น 

 

 

ซ่ึงมยีอดเจา้หน้ีคงคา้ง ณ ส้ินปี  0.00  

บริษทั อิน-เทค สตีล 

จ  ากดั 

เดิมช่ือบริษัท พรีซิชัน่ 

เพอรเ์ฟ็คท ์ไพพ ์

จ ากดั  

ประกอบธุรกิจ ผลิต

ท่อเหล็ก 

คุณวินท ์สุธีรชยั เป็นกรรมการผู ้

มีอ านาจลงนามและผูถื้อหุน้ของ 

บริษัท อิน-เทค สตีล จ ากดั เป็น

พี่น้องของนายชูศกัด์ิ  ยงวงศ์

ไพบูลย ์ซ่ึงเป็นกรรมการและเป็น

ผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษัท 

บริษัทยอ่ยจ าหน่ายสินคา้เหล็กให้

บริษัท อิน-เทค สตีล จ ากดั 

 

มียอดลูกหน้ีคงคา้ง ณ ส้ินปี เท่ากบั  

 

บริษัทยอ่ยซ้ือท่อเหล็กจากบริษทั 

อิน-เทค สตีล จ ากดั  

 

ซ่ึงมีเจา้หน้ีคงคา้ง ณ ส้ินปี เท่ากบั 

0.00 

 

 

0.00 

 

0.00 

 

 

0.00 

- เน่ืองจากไม่มีธุรกรรมดงักล่าวในปี 2563 คณะกรรมการ

ตรวจสอบและธรรมาภบิาล จึงไม่มีความเห็น 
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รายการ ลักษณะความสัมพันธ ์ ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ
(ล้านบาท) 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษทั พีเอส สตลี 

โปรเซสซ่ิง เซ็นเตอร ์

จ  ากดั 

ประกอบธุรกิจ ผลิตและ

จ าหน่ายเหล็กแผ่นรีด

เยน็ 

 

คุณวีระชยั สุธีรชยั เป็น

กรรมการผูม้ีอ านาจลงนามและ

ผูถื้อหุน้ของ บริษัท พีเอส สตีล 

โปรเซสซ่ิง เซ็นเตอร ์จ ากดั เป็น

น้าชายของนายชูศกัด์ิ  ยงวงศ์

ไพบูลย ์ซ่ึงเป็นกรรมการและ

เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษัท 

บริษัทยอ่ยจ าหน่ายสินคา้เหล็กให้

บริษัท พีเอส สตีล โปรเซสซ่ิง เซ็น

เตอร ์จ ากดั 

บริษัทยอ่ยซ้ือท่อเหล็กจากบริษทั 

พีเอส สตีล โปรเซสซ่ิง เซ็นเตอร ์

จ ากดั 

ซ่ึงมเีจา้หน้ีคงคา้ง ณ ส้ินปี เท่ากบั 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 

 

- เน่ืองจากไม่มีธุรกรรมดงักล่าวในปี 2563 คณะกรรมการ

ตรวจสอบและธรรมาภบิาล จึงไม่มีความเห็น 
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บริษัท เอเซีย เมทลั จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
 
 
 
 

งบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
และรายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษทั บพีอีาร์ ออดทิ แอนด์ แอดไวเซอร่ี จ ากดั 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญา
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รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

 
เสนอ  ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมกำรบริษัท เอเซีย เมทัล จ ำกัด (มหำชน)  
 

ควำมเห็น 
 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั  เอเซีย เมทลั จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”) ซ่ึงประกอบดว้ย
งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ 
ผูถื้อหุน้รวม และงบกระแสเงินสดรวม ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุ
สรุปนโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เอเซีย เมทัล จ ากัด (มหาชน)  
ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลง 
ส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุป
นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั  
 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมของบริษทั  เอเซีย เมทลั จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย  ณ วนัท่ี      
31 ธันวาคม 2563 ผลการด าเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวม ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และแสดงฐานะการเงินของ
บริษทั เอเซีย เมทลั จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั 
โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 

เกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็น 
 

ขา้พเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี  ความรับผิดชอบของขา้พเจ้าได้กล่าวไวใ้นวรรคความ
รับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัตาม
ขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ      
งบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือวา่
หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
 
เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ 
 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ คือ เร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดปัจจุบัน ขา้พเจ้าได้น าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงิน
โดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
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เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ พร้อมวธีิการตรวจสอบส าหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 
 

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ  กำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำในเร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ 

การรับรู้รายได้จากการขายสินค้า 
 

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 6 
นโยบายการบัญชีส าหรับการรับรู้รายได้จากการขาย
สินคา้ เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีจ านวนรายการขายสินคา้
เป็นจ านวนมาก ดงันั้นขา้พเจา้จึงพิจารณาเป็นเร่ืองส าคญั
ในการตรวจสอบในเร่ืองมูลค่าและเวลาและความ
ถูกตอ้งของการรับรู้รายได้จากการขายสินคา้ว่าเป็นไป
ตามนโยบายการบญัชีและตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน 
 

  
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถึง 
 การประเมินนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัท 

เ ก่ี ย วกับการ รับ รู้ ร ายได้จ ากการข าย สินค้า           
การประเมินความมีประสิทธิภาพของการควบคุม
ทั่วไปของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวม 
และการประเมินความมีประสิทธิภาพของระบบ
การควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวกบัวงจร
รายไดจ้ากการขายสินคา้ และเวลาท่ีเหมาะสมของ
การบนัทึกรายไดจ้ากการขายสินคา้ 

 สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการรายไดจ้าก
การขายสินคา้ท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปี  

 ตรวจตัดยอดรายได้จากการขายสินค้าช่วงก่อน     
ส้ินปีและหลงัส้ินปี 

 สอบทานความเหมาะสมของใบลดหน้ีท่ีกลุ่มบริษทั
ออกภายหลงัวนัส้ินปี  

 วเิคราะห์เปรียบเทียบรายไดจ้ากการขายสินคา้แบบ
แยกยอ่ย เพ่ือตรวจสอบความผิดปกติท่ีอาจเกิดข้ึน
จากรายการขาย และตรวจสอบรายการบนัทึกบญัชี
ท่ีเ ก่ียวข้องกับบัญชีรายได้จากการขายสินค้าท่ี
บนัทึกผา่นสมุดรายวนัทัว่ไป 
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เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ  กำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำในเร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ 

มูลค่าสุทธิทีจ่ะได้รับของสินค้าคงเหลอื 
 

ดังท่ีอธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11 
และนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
กลุ่มบริษทั มีสินคา้คงเหลือจ านวน 987 ลา้นบาท สินคา้
คงเหลือแสดงมูลค่าด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะ
ไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่  
 

ในการพิจารณาประมาณการมูลค่าสินคา้คงเหลือท่ีลดลง 
ผูบ้ริหารใชดุ้ลยพินิจประมาณมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บจาก
ราคาปกติท่ีคาดวา่จะขายไดข้องธุรกิจหักดว้ยค่าใชจ่้ายท่ี
จ าเป็นเพ่ือให้สินคา้นั้ นพร้อมขายรวมถึงค่าใช้จ่ายใน   
การขาย เช่น ค่าขนส่ง ค่าการตลาด เป็นตน้ โดยอา้งอิง
จากราคาขายของสินค้าคงเหลือและประเมินความ
ถูกตอ้งของค่าเผื่อการลดลงของมูลคา่สุทธิท่ีจะไดรั้บเป็น
รายไตรมาส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถึง 
 สอบถามผูบ้ริหารเพื่อท าความเขา้ใจเก่ียวกับการ

ประมาณการมูลค่าสุทธิ ท่ีจะได้รับของสินค้า
คงเหลือ และทดสอบระบบการควบคุมภายในของ
ระบบการจดัซ้ือ  

 เข้าร่วมสังเกตการณ์การตรวจนับสินค้าคงเหลือ 
ส้ินปี 

 สุ่มทดสอบการบันทึกบัญชีสินคา้คงเหลือ เพ่ือให้
มัน่ใจว่าตน้ทุนสินคา้บนัทึกในบญัชีถูกตอ้ง และมี
การปันส่วนค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคา้ดังกล่าว
ถูกตอ้ง 

 วิเคราะห์ปริมาณและการเคล่ือนไหวของสินค้า
คงเหลือ เพื่อระบุสินคา้ท่ีมีการหมุนเวียนต ่า  หรือ
สินคา้ท่ีมีอายนุาน 

  สอบถามผู ้บ ริหารเพื่อท าความเข้าใจถึงความ
เหมาะสมของราคาขายต่อหน่วย รวมถึงการทดสอบ
ความเหมาะสมของราคาขายต่อหน่วย จากใบ     
แจง้หน้ีเทียบกบัราคาตลาด ณ ส้ินปี 

 เปรียบเทียบตน้ทุนสินคา้กับมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ
ของสินค้าคงเหลือ ค านวณจากราคาขายสินค้า
ภายหลงัส้ินปีหกัดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีจ าเป็นเพ่ือให้สินคา้
นั้นขายได ้ 

 พิจารณาความเพียงพอของการแสดงรายการและ
เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกับสินค้าคงเหลือในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน 
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ข้อมูลอ่ืน 
 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ย ขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่
รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรายงานนั้น) ซ่ึงคาดวา่จะถูกจดัเตรียมใหก้บัขา้พเจา้ภายหลงัวนัท่ี
ในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 
 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะการให้ความเช่ือมัน่ใน
รูปแบบใดๆ ต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 
 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนนั้นมีความขดัแยง้
ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูล
ท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ 
 

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษทัตามท่ีกล่าวขา้งตน้แลว้ และหากขา้พเจา้สรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดั
ต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้จะส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเพ่ือให้ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบั
ดูแลด าเนินการแกไ้ขขอ้มูลท่ีแสดงขดัต่อขอ้เท็จจริง 
 

ควำมรับผดิชอบของผู้บริหำรและผู้มหีน้ำทีใ่นกำรก ำกบัดูแลต่องบกำรเงนิ 
  
ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จ าเป็นเพ่ือให้สามารถจดัท างบการเงินท่ีปราศจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 
  
ในการจดัท างบการเงิน  ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผย
เร่ืองท่ีเก่ียวกับการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์การบัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ือง      
เวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้ 
 

ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการก ากบัดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทั 
 

ควำมรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงนิ 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบ
บญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจ้าอยู่ด้วย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ได้เป็นการ
รับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สาระส าคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคญัเม่ือ
คาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลวา่รายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจ
ทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 
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ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบ
วชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
 

 ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินไม่ว่าจะเกิด
จากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวธีิการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น 
และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียง
ท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจาก
ขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การ
แสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสม
กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ
กลุ่มบริษทั  

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและ
การเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร  

 สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจาก
หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจ
เป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนัยส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้
ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้
โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็น
ของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงาน
ของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษทัตอ้ง
หยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง  

 ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินแสดง
รายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าใหมี้การน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 

 ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มบริษทัหรือ
ของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการก าหนด
แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อ
ความเห็นของขา้พเจา้ 
 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีส าคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนัยส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบ รวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนัยส าคญัในระบบการควบคุม
ภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้  ารับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็น
อิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ทั้งหมด ตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผล
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ท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ให้ขา้พเจา้
ขาดความเป็นอิสระ 
จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงิน
ในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่
กฎหมายหรือขอ้บังคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกับเร่ืองดังกล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจ้า
พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่าง
สมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 
 

 
 
 
(นางสาวรุ้งตวนั บุญศกัด์ิเฉลิม) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 6031 
 

บริษทั บีพีอาร์ ออดิท แอนด ์แอดไวเซอร่ี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
25 กมุภาพนัธ์ 2564 
 
 



บริษัท เอเซีย เมทัล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 9 192,413,300           105,291,453            136,522,025 95,027,413

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน - กิจการทเีกียวขอ้งกนั 8 , 10 540,528,703           218,180,806            861,162,957 549,359,699

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน - กิจการอืน 10 383,449,434           355,360,997            204,560,155 206,508,961

เงินใหกู้ย้มืระยะสนัและดอกเบียคา้งรับแก่บุคคลและกิจการทีเกียวขอ้งกนั 8 1,881,132               1,962,532                22,247,529 23,862,532

สินคา้คงเหลือ 11 987,406,479           977,333,396            884,576,082 792,708,954

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้ - กิจการทเีกียวขอ้งกนั 8 45,820,695             8,313,804                45,820,695 8,313,804

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้ - กิจการอืน 135,024                  1,293,958                135,024 1,293,958

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอืน 12 1,830,105               62,154,002              1,830,105 62,154,002

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน 23,565                    28,416                     - -

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,153,488,437        1,729,919,364         2,156,854,572      1,739,229,323         

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากสถาบนัการเงินทีมีภาระคาํประกนั 13 152,783,412           151,460,074            151,759,112         150,435,774            

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอืน 14 3,824,280               3,824,280                3,824,280             3,824,280                

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 15 299,643,077           363,066,689            318,000,000         318,000,000            

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 16 - - 24,980,807           24,980,807              

อสงัหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน 17 - - 29,971,354           32,517,403              

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 18 962,730,815           1,115,427,616         875,153,130         1,021,834,738         

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 8, 22 127,244,678           - 126,448,478         -

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 18,559,662             12,168,088              18,559,662           12,168,088              

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน 21,717,645             22,732,696              14,617,590           14,607,590              

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,586,503,569        1,668,679,443         1,563,314,413      1,578,368,680         

รวมสินทรัพย์ 3,739,992,006        3,398,598,807         3,720,168,985      3,317,598,003         

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท

งบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 93



บริษัท เอเซีย เมทัล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 19 1,226,084,211      1,119,312,568         1,226,084,211      1,115,667,618         

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน - กิจการทเีกียวขอ้งกนั 8, 20 4,616,658             2,324,177                2,820,695             2,732,680                

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน - กิจการอืน 20 133,037,505         113,924,074            119,149,328         94,521,628              

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 21 11,096,040           14,821,613              11,096,040           14,821,613              

หนีสินตามสญัญาเช่าส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 8, 22 30,923,737           17,099,589              30,513,998           16,438,163              

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 34,816,982           - 34,816,982           -

รวมหนีสินหมุนเวียน 1,440,575,133      1,267,482,021         1,424,481,254      1,244,181,702         

หนีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิจากส่วนทถึีงกาํหนดชาํระ

ภายในหนึงปี 21 - 11,201,182              - 11,201,182              

หนีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนทถึีงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 8, 22 71,070,420           30,111,854              71,616,760           29,070,294              

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 27 17,057,722           16,158,402              9,575,374             8,794,655                

ประมาณการหนีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 23 16,624,165           14,810,228              14,017,114           12,638,467              

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 104,752,307         72,281,666              95,209,248           61,704,598              

รวมหนีสิน 1,545,327,440      1,339,763,687         1,519,690,502      1,305,886,300         

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ - หุน้สามญั มูลค่าหุน้ละ 1 บาท

ทุนจดทะเบียน 

- 549,973,800 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 549,973,800         549,973,800            549,973,800         549,973,800            

ทุนทีออกและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

- 480,096,277 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 480,096,277         480,096,277            480,096,277         480,096,277            

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 297,745,124         297,745,124            297,745,124         297,745,124            

กาํไรสะสม

- จดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย 24 55,000,000           55,000,000              55,000,000           55,000,000              

- ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,098,434,631      965,383,464            1,133,752,939      944,986,159            

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 261,490,870         261,490,870            233,884,143         233,884,143            

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ 2,192,766,902      2,059,715,735         2,200,478,483      2,011,711,703         

ส่วนของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 16 1,897,664             (880,615)                 - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,194,664,566      2,058,835,120         2,200,478,483      2,011,711,703         

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,739,992,006      3,398,598,807         3,720,168,985      3,317,598,003         

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 94



บริษัท เอเซีย เมทัล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายได้ 8, 29

รายไดจ้ากการขายและบริการ 4,936,610,700       5,386,944,503       4,704,126,551       5,219,163,993       

กาํไรจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ - 7,228,565              - 7,228,565              

รายไดอื้น 41,281,771            41,573,012            41,295,511            48,016,422            

รวมรายได้ 4,977,892,471       5,435,746,080       4,745,422,062       5,274,408,980       

ค่าใช้จ่าย 8, 26

ตน้ทุนขายและบริการ 4,550,472,481       5,174,138,930       4,359,559,774       5,026,300,054       

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 68,191,150            86,696,654            49,802,375            71,693,965            

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 69,384,865            64,573,501            60,673,709            56,213,626            

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ 8,142,276              - 8,142,276              -

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 12,705,348            19,791,991            8,928,192              13,086,942            

รวมค่าใช้จ่าย 4,708,896,120       5,345,201,076       4,487,106,326       5,167,294,587       

กําไรจากกิจกรรมดําเนินงาน 268,996,351          90,545,004            258,315,736          107,114,393          

ตน้ทุนทางการเงิน (19,076,065)           (35,307,807)           (19,000,330)           (32,583,971)           

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 15 (63,423,613)           94,889,994            - -

กําไรก่อนภาษเีงินได้ 186,496,673          150,127,191          239,315,406          74,530,422            

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 27 (50,667,227)           (15,785,599)           (50,548,626)           (15,785,599)           

กําไรสําหรับปี 135,829,446          134,341,592          188,766,780          58,744,823            

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน - สุทธิจากภาษี

รายการทีอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ขาดทุนจากการเปลียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุน 14 - (1,699,680)             - (1,699,680)             

ภาษีเงินไดข้องกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืนสาํหรับรายการทีอาจถูกจดัประเภทใหม่ 27 - 339,936                 - 339,936                 

รวมรายการทีอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง - (1,359,744)             - (1,359,744)             

รายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทีดิน 18 - 167,587,750          - 148,357,750          

กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 23 - 934,906                 - -

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืนในบริษทัร่วม 15 - 393,969                 - -

ภาษีเงินไดข้องกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืนสาํหรับรายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ 18, 27 - (33,517,550)           - (29,671,550)           

รวมรายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง - 135,399,075          - 118,686,200          

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืนสาํหรับปี - 134,039,331          - 117,326,456          

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 135,829,446          268,380,923          188,766,780          176,071,279          

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) สําหรับปี

- ส่วนทเีป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ 133,051,167          145,763,344          188,766,780          58,744,823            

- ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 16 2,778,279              (11,421,752)           - -

135,829,446          134,341,592          188,766,780          58,744,823            

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

- ส่วนทเีป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ 133,051,167          279,335,222          188,766,780          176,071,279          

- ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 2,778,279              (10,954,299)           - -

135,829,446          268,380,923          188,766,780          176,071,279          

กําไรต่อหุ้น 28 0.28                       0.30                       0.39                       0.12                       

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท เอเซีย เมทัล จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563

ส่วนเกินทุน ส่วนเกินทุนจากการ รวม

ทุนทีออก ส่วนเกินทุน จากการรวมธุรกิจ ผลขาดทุนของเงินลงทุนในตราสารทุน เปลียนแปลง องคป์ระกอบ รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สียที

และชาํระเต็ม ส่วนเกินมูลค่า จดัสรรเพอืสาํรอง จากการตีราคา ภายใตก้ารควบคุม ทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ส่วนไดเ้สีย อืนของส่วน ผูถื้อหุ้น ไม่มีอาํนาจ  รวม

มูลค่าแลว้ หุ้นสามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ทีดิน เดียวกนั ผา่นกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืน ในบริษทัยอ่ย ของผูถื้อหุ้น บริษทัใหญ่ ควบคุม ส่วนของผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2562 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     

กาํไร (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        

รวมกาํไร (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 วนัท ี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     

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

กาํไรสาํหรับปี - - - 133,051,167      - - - - - 133,051,167        2,778,279       135,829,446        

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืน - - - - - - - - - - - -                      

รวมกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับปี - - - 133,051,167      - - - - - 133,051,167        2,778,279       135,829,446        

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2563 480,096,277    297,745,124      55,000,000        1,098,434,631   257,094,458      12,038,972        (4,419,168)                                             (3,223,392)            261,490,870   2,192,766,902     1,897,664       2,194,664,566     

กาํไรสะสม

บาท

งบการเงินรวม

ส่วนของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 96



บริษัท เอเซีย เมทัล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563

ทุนทีออก ผลขาดทุนของเงินลงทุนในตราสารทุน

และชาํระเตม็ ส่วนเกินมูลค่า จดัสรรเพอืสาํรอง ส่วนเกินทุน ทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม รวมองคป์ระกอบอืน รวม

มูลค่าแลว้ หุน้สามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร จากการตีราคาทีดิน ผ่านกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืน ของส่วนของผูถื้อหุน้ ส่วนของผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2562 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           

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

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

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

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 ธันวาคม 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           

กาํไรสาํหรับปี - - - 188,766,780          - - - 188,766,780              

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืน - - - - - - - -

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับปี - - - 188,766,780          - - - 188,766,780              

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2563 480,096,277          297,745,124          55,000,000            1,133,752,939       238,303,311             (4,419,168)                                               233,884,143               2,200,478,483           

กาํไรสะสม

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563

2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 186,496,673                 150,127,191            239,315,406            74,530,422              

รายการปรับปรุง

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 108,516,563                 105,438,407            105,202,360            101,924,605            

ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน (กลบัรายการ) - ลูกหนีการคา้

( 2562 : หนีสงสัยจะสูญ (กลบัรายการ) ) 920,730                       (2,440,158)              (93,972)                   (2,598,048)              

ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน - ดอกเบียคา้งรับ

( 2562 : หนีสงสัยจะสูญ ) - - 593,004                   -

ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ (กลบัรายการ) (7,377,026)                   (30,295,669)             (5,781,273)              (31,926,004)             

กาํไรทียงัไม่เกิดขึนจากการเปลียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของ

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอืน (773)                             (32,157)                   (773)                        (32,157)                   

กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยท์างการเงินหมนุเวยีนอืน (295,501)                      (1,694,175)              (295,501)                 (1,694,175)              

กาํไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ (218,373)                      - (218,373)                 -

กาํไรทียงัไม่เกิดขึนจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ (1,415,952)                   (1,723,670)              (1,415,952)              (1,723,670)              

ขาดทุนจากการจาํหน่ายและตดัจาํหน่ายทีดิน อาคารและอปุกรณ์

และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 14,101,005                   1,017,565                14,092,336              1,017,564                

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายเงินมดัจาํ - 743,028                   - 743,028                   

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าทีดิน อาคารและอปุกรณ์ - 1,444,000                - 1,444,000                

ส่วนแบ่ง (กาํไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 63,423,613                   (94,889,994)             - -

ประมาณการหนีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 1,702,636                     4,327,049                1,088,666                3,410,648                

ดอกเบียรับ (1,267,470)                   (1,427,108)              (1,225,855)              (1,303,950)              

ตน้ทุนทางการเงิน 19,076,065                   35,307,807              19,000,330              32,583,971              

กาํไรจากกจิกรรมดําเนินงานก่อนการเปลยีนแปลงในสินทรัพย์และ

หนีสินดําเนินงาน 383,662,190                 165,902,116            370,260,403            176,376,234            

สินทรัพย์ดําเนินงานลดลง (เพมิขึน)

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื - กิจการทีเกียวขอ้งกนั (322,347,897)               628,500,550            (311,803,258)           562,046,221            

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื - กิจการอนื (29,131,962)                 75,649,971              1,919,983                75,626,762              

ลูกหนีตามสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 2,168,351                - 2,168,351                

สินคา้คงเหลือ (2,696,057)                   118,293,343            (86,085,856)             118,210,851            

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้ (36,347,958)                 104,470,803            (36,347,958)             104,470,803            

สินทรัพยห์มุนเวยีนอนื 4,851                           2,848,306                - 2,848,162                

สินทรัพยไ์ม่หมนุเวยีนอืน 1,015,051                     (7,400,871)              (10,000)                   (994,997)                 

หนีสินดําเนินงานเพมิขึน (ลดลง)

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื - กิจการทีเกียวขอ้งกนั 2,292,481                     (60,594,677)             88,015                     (46,339,083)             

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื - กิจการอนื 19,060,815                   (55,558,249)             24,575,083              (51,011,260)             

เจา้หนีตามสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - (1,773,583)              - (1,773,583)              

เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนกังาน (224,282)                      - - -

เงินสดรับ (จ่าย) จากการดําเนินงาน 15,287,232                   972,506,060            (37,403,588)             941,628,461            

จ่ายดอกเบีย (15,575,099)                 (34,374,107)             (15,434,418)             (31,810,356)             

จ่ายภาษีเงินได้ (14,950,926)                 (8,561,277)              (14,950,926)             (8,561,278)              

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกจิกรรมดําเนินงาน (15,238,793)                 929,570,676            (67,788,932)             901,256,827            

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563

2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินฝากสถาบนัการเงินทีมภีาระคาํประกนัลดลง (เพมิขึน) (1,323,339)                   5,517,942                (1,323,339)              5,517,942                

เงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่บุคคลและกิจการทีเกียวขอ้งกนัและ

ดอกเบียคา้งรับลดลง (เพมิขึน) 81,400                         (304,328)                 1,022,000                (204,328)                 

เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอืน 1,883,279,126              3,430,661,249         1,883,279,126         3,430,661,249         

เงินสดจ่ายซือสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอืน (1,822,440,582)            (3,349,300,000)        (1,822,440,582)        (3,349,300,000)        

เงินสดรับจากการจาํหน่ายทีดิน อาคารและอปุกรณ์ 51,098,386                   42,984,558              51,093,386              42,984,558              

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

เงินสดจ่ายเพือซือทีดิน อาคารและอปุกรณ์ (57,621,825)                 (53,408,269)             (55,678,862)             (50,373,505)             

เงินสดจ่ายเงินมดัจาํค่าเครืองจกัร - (4,125,410)              - (4,125,410)              

เงินสดจ่ายเพือซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (17,857,800)                 (909,133)                 (17,857,800)             (909,133)                 

รับดอกเบีย 1,390,265                     1,371,879                1,348,649                2,248,721                

เงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมลงทุน    36,605,631                   24,488,488              39,442,578              28,500,094              

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงินเพิมขึน (ลดลง) 108,187,596                 (884,236,588)           111,832,546            (883,349,141)           

เงินกูย้มืระยะสันจากบุคคลทีเกียวขอ้งกนัลดลง - (25,000,000)             - -

จ่ายชาํระหนีสินตามสัญญาเช่า (27,505,832)                 (16,255,003)             (27,064,825)             (15,584,444)             

จ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (14,926,755)                 (14,232,002)             (14,926,755)             (14,232,002)             

เงินปันผลจ่าย - (28,116)                   - (28,116)                   

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกจิกรรมจัดหาเงิน 65,755,009                   (939,751,709)           69,840,966              (913,193,703)           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพมิขึนสุทธิ 87,121,847                   14,307,455              41,494,612              16,563,218              

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสินปี 192,413,300                 105,291,453            136,522,025            95,027,413              

-                               -                          -                          -                          

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพมิเติม 

รายการทีมิใช่เงินสด

    ซือทีดิน อาคาร และอปุกรณ์ตามสัญญาเช่าทางการเงิน การไดม้าซึงสินทรัพยสิ์ทธิการใชต้ามสัญญาเช่า 52,734,181                   43,974,558              51,392,125              42,984,558              

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินโดยคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2564 
 

1. ข้อมูลทัว่ไป 
 

บริษทั เอเซีย เมทลั จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ไดจ้ดทะเบียนเขา้เป็นบริษทัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในปี 2547 บริษทัมี 
ท่ีอยูต่ามท่ีไดจ้ดทะเบียนไว ้เลขท่ี 55, 55/1 หมู่ 2 ซอยวดัหนามแดง ถนนศรีนครินทร์ ต าบลบางแกว้ อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ 
10540 ประเทศไทย และมีโรงงานสาขา ตั้งอยูเ่ลขท่ี 90/1 หมู่ท่ี 10 ถนน 331 ต าบลสระส่ีเหล่ียม อ าเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี 20140
ประเทศไทย 
 

บริษทัด าเนินธุรกิจหลกัในธุรกิจผลิต และจ าหน่ายผลิตภณัฑ์เหล็กแปรรูป และมีบริษทัยอ่ย 2 แห่ง ด าเนินธุรกิจผลิตและรับจา้งผลิต
เหลก็แปรรูป 1 แห่ง และอีก 1 แห่ง ด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑเ์หล็กแปรรูป 
 

บริษทัและบริษทัยอ่ยทั้งหมดด าเนินงานในประเทศไทย 
 

2. กำรแพร่ระบำดของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 
 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบนัยงัมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่     
อาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัติดตาม
ความคืบหน้าของสถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและ
หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง ทั้ งน้ี ฝ่ายบริหารได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เม่ือสถานการณ์มีการ
เปล่ียนแปลง 
 

3. เกณฑ์กำรจดัท ำงบกำรเงนิ 
 

3.1 งบการเงินน าเสนอเพื่อวตัถุประสงค์ของการรายงานเพื่อใช้ในประเทศ และจัดท าเป็นภาษาไทย งบการเงินฉบั บ
ภาษาองักฤษไดจ้ดัท าข้ึนเพ่ือความสะดวกของผูอ่้านงบการเงินท่ีไม่คุน้เคยกบัภาษาไทย  
 

งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชี 
กฎระเบียบ และประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง   
 

งบการเงินน้ีจดัท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท ซ่ึงเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ย ขอ้มูลทางการ
เงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็นหลกัพนับาทหรือหลกัลา้นบาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็น
อย่างอ่ืน 
 

งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยถือหลกัเกณฑก์ารบนัทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวน้ท่ีกล่าวไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 
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3.2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงินรวม 
 

ก) งบการเงินรวมน้ีได้จัดท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั เอเซีย เมทัล จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2563 และ 2562 ดงัน้ี 

    พนับาท  สัดส่วนการถือหุน้ทางตรงและ 
    ทุนช าระแลว้  ทางออ้มของบริษทั (ร้อยละ) 

ช่ือบริษทั  ลกัษณะธุรกิจ  2563  2562  2563  2562 
           

บริษทั เอส ที ซี สตีล จ ากดั  ผลิตและรับจา้งผลิตเหลก็แปรรูป  20,000  20,000  100  100 
บริษทั แกรนด ์เอเซีย สตีล โพรเซสซ่ิง 
เซ็นเตอร์ จ  ากดั  

 ผลิตและจ าหน่ายเหลก็แปรรูป  10,000  10,000  50  50 

 

ข) บริษัทจะถือว่ามีการควบคุมกิจการท่ีเข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียใน
ผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และสามารถใชอ้ านาจในการสั่งการกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อ
จ านวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้

 

ค) บริษทัน างบการเงินของบริษทัยอ่ยมารวมในการจดัท างบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัมีอ านาจในการควบคุมบริษทัยอ่ย
จนถึงวนัท่ีบริษทัส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 

 

ง) งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีท่ีส าคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทั 
 

จ) ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัและบริษทัยอ่ย รายการคา้ระหว่างกนัท่ีมีสาระส าคญัของบริษทัและบริษทัยอ่ย ราคาตามบญัชี
ของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินของบริษทักบัส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้ 

 

ฉ) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมคือ จ านวนก าไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยส่วนท่ีไม่ได ้
เป็นของบริษทั ซ่ึงแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของก าไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะ
การเงินรวม 

 

3.3 บริษทัจดัท างบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมตามวธีิราคาทุน 
 

4. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่ 
 

ก. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่ร่ิมมผีลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 
 

ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง 
(ปรับปรุง 2562) และฉบบัใหม่ จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1  มกราคม 2563 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหา 
เท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการ
บญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มี
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ผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั อยา่งไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การ
เปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงนิ 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จ านวน 5 ฉบบั 
ไดแ้ก่ 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดัมูลค่าเคร่ืองมือทาง
การเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสด
ตามสญัญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลกัการเก่ียวกบัวิธีการค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดย
ใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการ
และการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

การน ามาตรฐานกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัมีผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัจากรายการดงัต่อไปน้ี 

การจัดประเภทรายการและวดัมลูค่า 
 

สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน หรือราคาทุนตดัจ าหน่าย การจดัประเภทดงักล่าวจะข้ึนอยูก่บัโมเดลธุรกิจของกลุ่มบริษทัในการจดัการสินทรัพย ์และ

ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสญัญาของสินทรัพยท์างการเงินนั้น 
 

สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารทุนของบริษทัจดทะเบียนวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนซ่ึงจะไม่
สามารถโอนไปเป็นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

 

หน้ีสินทางการเงินจดัประเภทและวดัมูลค่าดว้ยวธีิราคาทุนตดัจ าหน่าย 
 

ตราสารอนุพนัธ์จดัประเภทและวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 
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การรับรู้รายการผลขาดทุนดา้นเครดิต - กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนต่อสินทรัพยท์างการเงินโดยไม่

จ าเป็นตอ้งรอใหเ้หตุการณ์ท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเกิดข้ึนก่อน กลุ่มบริษทัใชว้ิธีการอยา่งง่ายในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนท่ี

คาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอายสุ าหรับลูกหน้ีการคา้ โดยผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัพิจารณาแลว้วา่การรับรู้รายการผลขาดทุนดา้นเครดิต

ขา้งตน้ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัใหมี้การปรับปรุงก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
 

ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 5 
 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบับที ่16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สญัญาเช่า และการตีความมาตรฐานบญัชี
ท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของ
สัญญาเช่า และก าหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส าหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกวา่ 12 เดือน  
เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า 
 

การบญัชีส าหรับผูใ้หเ้ช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้ห้เช่ายงัคงตอ้งจดัประเภท
สญัญาเช่าเป็นสญัญาเช่าด าเนินงานหรือสญัญาเช่าเงินทุน 
 

กลุ่มบริษทัน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการน ามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัคร้ังแรกโดยรับรู้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 
2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 
 

ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 5 
 

ข. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที ่             
1  มกรำคม 2564 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่ร่ิมมผีลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

 

สภาวชิาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง 

ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาตรฐานการรายงานทาง

การเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ 

โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวธีิปฏิบติัทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  
 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
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5. ผลสะสมจำกกำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบัญชีเน่ืองจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่มำถือปฏิบัติ 
 

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน
และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัในระหวา่งปีปัจจุบนั  
 

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานเหล่าน้ีมาถือปฏิบติั แสดงไดด้งัน้ี 
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม 

  ผลกระทบจาก  
 

31 ธนัวาคม 2562 

มาตรฐานการ 
รายงานทางการเงิน               

 กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 16 1 มกราคม 2563 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ     
สินทรัพย์     
สินทรัพย์หมุนเวยีน     
เงินลงทุนชัว่คราว 60,678 (60,678) - - 
ลูกหน้ีตามสญัญาซ้ือขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหนา้ 1,476 (1,476) - - 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอ่ืน - 62,154 - 62,154 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน     
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน - 3,824 - 3,824 
เงินลงทุนเผื่อขาย 3,824 (3,824) - - 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - - 87,428 87,428 
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 1,115,428 - (60,986) 1,054,442 
หนีสิ้นหมุนเวยีน     
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนด
ช าระภายในหน่ึงปี 17,099 - 1,179 18,278 
หนีสิ้นไม่หมนุเวยีน     
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 30,112 - 25,263 55,375 
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 พนับาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ผลกระทบจาก  
 

31 ธนัวาคม 2562 

มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน กลุ่ม

เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 16 1 มกราคม 2563 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ     
สินทรัพย์     
สินทรัพย์หมุนเวยีน     
เงินลงทุนชัว่คราว 60,678 (60,678) - - 
ลูกหน้ีตามสญัญาซ้ือขายเงินตรา 
ต่างประเทศล่วงหนา้ 1,476 (1,476) - - 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอ่ืน - 62,154 - 62,154 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน     
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน - 3,824 - 3,824 
เงินลงทุนเผื่อขาย 3,824 (3,824) - - 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - - 87,822 87,822 
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 1,021,835 - (58,750) 963,085 
หนีสิ้นหมุนเวยีน     
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนด
ช าระภายในหน่ึงปี 16,438 - 1,699 18,137 
หนีสิ้นไม่หมนุเวยีน     
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 29,070 - 27,373 56,443 
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5.1  เคร่ืองมือทำงกำรเงนิ 
 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 การจดัประเภทรายการและวดัมูลค่า และมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 และมูลค่าตามหลกัการบญัชีเดิม แสดงไดด้งัน้ี 
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม 

  การจดัประเภทและวดัมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 

 มูลค่าตาม
หลกัการ
บญัชีเดิม 

มูลค่ายติุธรรมผา่น
ก าไรหรือขาดทุน 

มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

ราคาทุน 
ตดัจ าหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 105,291 - - 105,291 105,291 
เงินลงทุนชัว่คราว 60,678 60,678 - - 60,678 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 218,181 - - 218,181 218,181 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน – กิจการอ่ืน 355,361 - - 355,361 355,361 
ลูกหน้ีตามสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหนา้ 1,476 1,476 - - 1,476 
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันและดอกเบ้ียคา้งรับแก่บุคคล
และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,963 - - 1,963 1,963 
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระค ้าประกนั 151,460 - - 151,460 151,460 
เงินลงทุนเผือ่ขาย 3,824 - 3,824 - 3,824 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 538 - - 538 538 

รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 898,772 62,154 3,824 832,794 898,772 
 

 พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  การจดัประเภทและวดัมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 

 มูลค่าตาม
หลกัการ
บญัชีเดิม 

มูลค่ายติุธรรมผา่น
ก าไรหรือขาดทุน 

มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

ราคาทุน 
ตดัจ าหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 95,027 - - 95,027 95,027 
เงินลงทุนชัว่คราว 60,678 60,678 - - 60,678 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 549,360 - - 549,360 549,360 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน – กิจการอ่ืน 206,509 - - 206,509 206,509 
ลูกหน้ีตามสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหนา้ 1,476 1,476 - - 1,476 
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 พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  การจดัประเภทและวดัมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 

 มูลค่าตาม
หลกัการ
บญัชีเดิม 

มูลค่ายติุธรรมผา่น
ก าไรหรือขาดทุน 

มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

ราคาทุน 
ตดัจ าหน่าย รวม 

เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันและดอกเบ้ียคา้งรับแก่บุคคล
และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 23,862 - - 23,862 23,862 
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระค ้าประกนั 150,436 - - 150,436 150,436 
เงินลงทุนเผือ่ขาย 3,824 - 3,824 - 3,824 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 160 - - 160 160 

รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 1,091,332 62,154 3,824 1,025,354 1,091,332 
 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัไม่ไดก้ าหนดใหห้น้ีสินทางการเงินใดวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน  
 

5.2 สัญญำเช่ำ 
 

การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่าส าหรับสัญญาเช่าท่ี
เคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของเงินจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีเหลืออยูคิ่ดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียเงิน
กูย้ืมส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ส าหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน กลุ่มบริษทัรับรู้
มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามสัญญาเช่าดว้ยมูลค่าตามบญัชีเดิมก่อนวนัท่ีน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน   
ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 
 

  พนับาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าท่ีเปิดเผย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  36,266  35,335 
หกั  : สญัญาเช่าระยะสั้น   (930)  - 
บวก : สิทธิท่ีจะขยายระยะเวลาท่ีค่อนขา้งแน่  1,550  4,400 
หกั: ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี  (10,444)  (10,663) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 จากการน ามาตรฐาน  

 
   

การรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก  26,442  29,072 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  47,211  45,508 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  73,653  74,580 
     
ประกอบดว้ย     
หน้ีสินตามสญัญาเช่าหมุนเวยีน  18,279  18,137 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าไม่หมุนเวยีน  55,374  56,443 
  73,653  74,580 
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รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฎิบัติคร้ังแรก ณ วนัท่ี           
1 มกราคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 
 

  พนับาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563     
ท่ีดิน  24,958  24,958 
อาคาร  1,484  4,114 
เคร่ืองจกัร  56,133  56,133 
ยานพาหนะ  4,853  2,617 
รวมสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้  87,428  87,822 
 

6. นโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคญั 
 

เกณฑ์ในการจดัท างบการเงินรวม  
 

งบการเงินรวมประกอบดว้ย งบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย  
 

การรวมธุรกิจ  
 

บริษทับนัทึกบญัชีส าหรับการรวมธุรกิจตามวธีิซ้ือ ยกเวน้ในกรณีท่ีเป็นการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 
 

การควบคุม หมายถึง อ านาจในการก าหนดนโยบายทางการเงินและการด าเนินงานของกิจการเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงประโยชน์จากกิจกรรม
ของกิจการนั้น ในการพิจารณาอ านาจในการควบคุม กิจการตอ้งน าสิทธิในการออกเสียงท่ีเป็นไปไดแ้ละสามารถใชสิ้ทธิไดม้ารวม
ในการพิจารณา วนัท่ีซ้ือกิจการคือวนัท่ีมีการโอนอ านาจในการควบคุมนั้นไปยงัผูซ้ื้อ การก าหนดวนัท่ีซ้ือกิจการและการโอนอ านาจ
ควบคุมจากฝ่ายหน่ึงไปอีกฝ่ายหน่ึงตอ้งใชดุ้ลยพินิจเขา้มาเก่ียวขอ้ง 
 

บริษทับนัทึกบญัชีการรวมธุรกิจโดยใชว้ิธีการซ้ือ ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ส าหรับการซ้ือบริษทัย่อยตอ้งวดัดว้ยมูลค่ายติุธรรมของ
สินทรัพยท่ี์ผูซ้ื้อโอนให้และหน้ีสินท่ีก่อข้ึนและส่วนไดเ้สียในส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีออกโดยบริษทัและบริษทัย่อย รวมถึงมูลค่า
ยติุธรรมของสินทรัพย ์หรือหน้ีสินท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายช าระ ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน และวดั
มูลค่าเร่ิมแรกของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไดม้าท่ีระบุไดแ้ละหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการรวมธุรกิจดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ 
ในการรวมธุรกิจแต่ละคร้ังบริษัทวดัมูลค่าของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าของ
สินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดข้องผูถู้กซ้ือตามสดัส่วนของหุน้ท่ีถือ  
 

ในกรณีท่ีมูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีโอนให ้และมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ และมูลค่ายติุธรรม ณ วนัซ้ือธุรกิจของ
ส่วนไดเ้สียในส่วนของผูถื้อหุ้นของผูถู้กซ้ือท่ีผูซ้ื้อถืออยูก่่อนการรวมธุรกิจมากกวา่มูลค่าสุทธิ ณ วนัท่ีซ้ือของสินทรัพยท่ี์ไดม้าท่ี
ระบุไดแ้ละหน้ีสินท่ีรับมา บริษทัจะรับรู้เป็นค่าความนิยม หากมูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ และมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจ
ควบคุมในผูถู้กซ้ือ และมูลค่ายุติธรรม ณ วนัซ้ือธุรกิจของส่วนไดเ้สียในส่วนของผูถื้อหุ้นของผูถู้กซ้ือท่ีผูซ้ื้อถืออยู่ก่อนการรวม
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ธุรกิจนอ้ยกวา่มูลค่าราคายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยเน่ืองจากมีการต่อรองราคาซ้ือ บริษทัจะรับรู้ส่วนต่างโดยตรง
ไปยงัก าไรหรือขาดทุน 
 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

บริษทัยอ่ยเป็นกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของบริษทัและบริษทัยอ่ย การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือบริษทัและบริษทัยอ่ยเปิดรับหรือมี
สิทธิในผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นและมีความสามารถในการใชอ้ านาจเหนือกิจการนั้นท าให้เกิดผล
กระทบต่อจ านวนเงินผลตอบแทนของบริษทัและบริษทัยอ่ย งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวม นบัแต่วนัท่ีมี
การควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง  
 

ผลขาดทุนในบริษทัยอ่ยจะถูกปันส่วนไปยงัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมแมว้า่การปันส่วนดงักล่าวจะท าให้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อ านาจควบคุมมียอดคงเหลือติดลบก็ตาม 
 

การสูญเสียอ านาจควบคุม  
 

เม่ือมีการสูญเสียอ านาจควบคุม บริษทัตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในบริษทัย่อย ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมและ
ส่วนประกอบอ่ืนในส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัยอ่ยนั้น ก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการสูญเสียอ านาจควบคุมใน
บริษทัยอ่ยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยเดิม หากยงัคงเหลืออยูใ่หว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีสูญเสีย
อ านาจควบคุม และจดัประเภทเงินลงทุนเป็นเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สียหรือเป็นเงินลงทุนเผื่อขาย ข้ึนอยูก่บัระดบัของอิทธิพลท่ี
คงเหลืออยู ่ 
 

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
 

บริษทัร่วมเป็นกิจการที่บริษทัมีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญัโดยมีอ านาจเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบันโยบายทาง
การเงินและการด าเนินงานแต่ไม่ถึงระดบัท่ีจะควบคุมนโยบายดงักล่าว 
 

เงินตราต่างประเทศ  
 

รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัรา
แลกเปล่ียน ณ วนันั้น  ก าไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าจะบนัทึกในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศและบนัทึกตามเกณฑร์าคาทุนเดิม แปลงค่า
เป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ  
 

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ไดแ้ก่ เงินสดในมือ เงินสดระหวา่งทาง เช็คระหวา่งทาง และเงินฝากธนาคารทุกประเภท และ
เงินฝากประจ าและเงินลงทุนชัว่คราวท่ีมีวนัครบก าหนดไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้า ยกเวน้เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้ า
ประกนั 
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สินค้าคงเหลอื 
 

สินคา้คงเหลือแสดงดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ ราคาทุนของสินคา้ค านวณโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วง
น ้ าหนัก ราคาทุนประกอบด้วยตน้ทุนในการซ้ือสินคา้และค่าใช้จ่ายทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือสินคา้ เช่น ค่าอากรขาเขา้  
ค่าขนส่ง หักดว้ยส่วนลดและเงินท่ีไดรั้บคืนจากการซ้ือ ราคาทุนของสินคา้ส าเร็จรูปและงานระหวา่งท าประกอบดว้ยค่าวตัถุดิบ 
ค่าแรงทางตรง ค่าใชจ่้ายอ่ืนทางตรงและค่าใชจ่้ายในการผลิตซ่ึงปันส่วนตามเกณฑก์ารด าเนินงานตามปกติ 
 

มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายไดจ้ากการด าเนินธุรกิจปกติหกัดว้ยประมาณการตน้ทุนท่ีจะผลิตให้เสร็จและ
ตน้ทุนท่ีจ าเป็นตอ้งจ่ายไปเพ่ือใหข้ายสินคา้นั้นได ้
 

อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 
 

บริษทับันทึกมูลค่าเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนในราคาทุนซ่ึงรวมตน้ทุนการท ารายการ หลงัจากนั้น บริษทัจะ
บนัทึกอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 
 

ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนค านวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารใช้ประโยชน์โดยประมาณ 20 ปี 
ค่าเส่ือมราคาของอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 
 

ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินในส่วนอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 
 

บริษทัรับรู้ผลต่างระหวา่งจ านวนเงินท่ีไดรั้บสุทธิจากการจ าหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยใ์นส่วนของก าไรหรือขาดทุนใน
งวดท่ีตดัรายการอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนออกจากบญัชี 
 

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 
 

ท่ีดิน แสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมท่ีข้ึนอยู่กบัราคาประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ โดยจะมีการประเมินทุกห้าปี ส าหรับอาคาร 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ รับรู้เม่ือเร่ิมแรกตามราคาทุนหกัดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 
 

การเพ่ิมข้ึนของราคาตามบญัชีท่ีเป็นผลมาจากการตีราคาใหม่ของท่ีดินจะแสดงเป็นส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดินแสดงอยูใ่นส่วน
ของผูถื้อหุน้ การลดลงในมูลค่าของท่ีดินท่ีเคยมีการตีราคาเพ่ิมจะน าไปหกั ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดินไดไ้ม่เกินจ านวนซ่ึงเคย
ตีราคาเพ่ิมของท่ีดินชนิดเดียวกนั ส าหรับส่วนท่ีเกินกวา่นั้นจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายทนัทีในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
 

ในกรณีท่ีราคาตามบญัชีสูงกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนซ่ึงค านวณจากมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคต
จากการใชสิ้นทรัพยอ์ยา่งต่อเน่ือง หรือจ านวนท่ีจะไดรั้บจากการจ าหน่ายสินทรัพยห์ักดว้ยตน้ทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพยน์ั้น
แลว้แต่จ านวนใดจะสูงกวา่ ราคาตามบญัชีจะถูกปรับลดใหเ้ท่ากบัมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 
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ค่าเส่ือมราคาค านวณโดยวิธีเส้นตรง เพื่อลดราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ต่ละชนิด ตามอายกุารใชป้ระโยชน์โดยประมาณของ
สินทรัพยด์งัต่อไปน้ี 
 

 

อาคารและส่วนปรับปรุงส่ิงปลูกสร้าง 20  ปี 
อาคารและส่วนปรับปรุงส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดินเช่า ตามอายสุญัญาเช่า 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงาน 5 ปี และ 10  ปี 
ยานพาหนะ 5  ปี 
เคร่ืองตกแต่ง และเคร่ืองใชส้ านกังาน 5  ปี 

 

ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและงานระหวา่งก่อสร้าง 
 

วธีิคิดการค่าเส่ือมราคา อายกุารใชป้ระโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่าคงเหลือ ไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบปีบญัชีและปรับปรุง
ตามความเหมาะสม 
 

สัญญาเช่า 
 

ณ วนัเร่ิมตน้ของสญัญาเช่า กลุ่มบริษทัจะประเมินวา่สญัญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ โดยสัญญาจะเป็น
สัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า ถา้สัญญานั้นมีการให้สิทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุไดส้ าหรับช่วงเวลาหน่ึง
เพ่ือการแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 
 

กลุ่มบริษทัประเมินอายสุญัญาเช่าตามระยะเวลาท่ีบอกเลิกไม่ไดท่ี้ระบุในสญัญาเช่าหรือตามระยะเวลาท่ีเหลืออยูข่องสัญญาเช่าท่ี
มีผลอยู ่โดยรวมระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการขยายอายสุัญญาเช่าหากมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลท่ีจะใชสิ้ทธิเลือกนั้น
และระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการยกเลิกสญัญาเช่า หากมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลท่ีจะไม่ใชสิ้ทธิเลือกนั้น ทั้งน้ีพิจารณา
ถึงผลกระทบของการเปล่ียนแปลงในเทคโนโลย ีและ/หรือ การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการต่ออายุ
ของสญัญาเช่าดงักล่าว เป็นตน้ 
 

กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ เช่า 
 

กลุ่มบริษทัใชว้ธีิการบญัชีเดียวส าหรับการรับรู้รายการและการวดัมูลค่าสญัญาเช่าทุกสญัญา เวน้แต่สญัญาเช่าระยะสั้นและสัญญา
เช่าท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล (วนัท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงพร้อมใชง้าน) กลุ่มบริษทับนัทึกสินทรัพยสิ์ทธิ
การใชซ่ึ้งแสดงสิทธิในการใชสิ้นทรัพยอ์า้งอิงและหน้ีสินตามสญัญาเช่าตามการจ่ายช าระตามสญัญาเช่า 
 

(ก) สินทรัพย์สิทธิการใช้ 
 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม และปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่า
ของหน้ีสินตามสญัญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ ประกอบดว้ยจ านวนเงินของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจากการรับรู้
เร่ิมแรก ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึน จ านวนเงินท่ีจ่ายช าระตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเช่า
เร่ิมมีผล และหกัดว้ยส่ิงจูงใจตามสญัญาเช่าท่ีไดรั้บ 
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ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชร้วมถึงประมาณการตน้ทุนท่ีจะเกิดข้ึนส าหรับผูเ้ช่าในการร้ือ และขนยา้ยสินทรัพยอ์า้งอิง การ
บูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยอ์า้งอิงหรือการบูรณะสินทรัพยอ์า้งอิงให้อยูใ่นสภาพตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ตกลงและเง่ือนไขของ
สญัญาเช่า 
 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชค้  านวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญาเช่าหรืออายกุารให้
ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ต่ละประเภทแลว้แต่ระยะเวลาใดจะสั้นกวา่ ดงัน้ี 
 

ท่ีดิน 17  ปี 
อาคาร 3  ปี 
เคร่ืองจกัร 10 ปี และ 20 ปี 
ยานพาหนะ 5  ปี 

 

(ข) หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 
 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าตลอดอายสุัญญาเช่า จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่าย
ตามสญัญาเช่าประกอบดว้ยค่าเช่าคงท่ีหกัดว้ยส่ิงจูงใจตามสญัญาเช่า จ านวนเงินท่ีคาดวา่จะจ่ายภายใตก้ารรับประกนัมูลคา่คงเหลือ 
รวมถึงราคาใชสิ้ทธิของสิทธิเลือกซ้ือซ่ึงมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลท่ีกลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธินั้น และการจ่ายค่าปรับเพ่ือการ
ยกเลิกสญัญาเช่า หากขอ้ก าหนดของสญัญาเช่าแสดงใหเ้ห็นวา่กลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธิในการยกเลิกสัญญาเช่า กลุ่มบริษทับนัทึกค่า
เช่าผนัแปรท่ีไม่ข้ึนอยูก่บัดชันีหรืออตัราเป็นค่าใชจ่้ายในงวดท่ีเหตุการณ์หรือเง่ือนไขซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการจ่ายช าระนั้นไดเ้กิดข้ึน  
 

กลุ่มบริษทัคิดลดมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าโดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียการกูย้ืมส่วนเพ่ิม ณ วนัท่ีสัญญาเช่า    
มีผล หากอตัราดอกเบ้ียตามนยัของหน้ีสินสญัญาเช่านั้นไม่สามารถก าหนดได ้ทั้งน้ีอตัราดอกเบ้ียการกูย้มืส่วนเพ่ิมอา้งอิงจากอตัรา
ผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลปรับดว้ยค่าความเส่ียงท่ีเหมาะสมตามระยะเวลาของสญัญาเช่านั้น หลงัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมี
ผล มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะเพ่ิมข้ึนจากดอกเบ้ียของหน้ีสินตามสัญญาเช่า และลดลงจากการจ่ายช าระหน้ีสิน
ตามสัญญาเช่า นอกจากน้ี มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูกจดัมูลค่าใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงอายสุัญญาเช่า การ
เปล่ียนแปลงการจ่ายช าระตามสญัญาเช่า หรือการเปล่ียนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกซ้ือสินทรัพยอ์า้งอิง 
 

(ค) สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมมีลูค่าต า่ 
 

สญัญาเช่าท่ีมีอายสุัญญาเช่า 12  เดือนหรือนอ้ยกวา่นบัตั้งแต่วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล หรือสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า 
จะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายตามวธีิเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 
 

(ง) รายการขายและเช่ากลบัคืน 
 

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าสินทรัพยสิ์ทธิการใชท่ี้เกิดจากการเช่ากลบัคืนตามสดัส่วนของมูลค่าตามบญัชีเดิมของสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งกบั
สิทธิในการใชสิ้นทรัพยท่ี์ยงัคงอยูก่บักลุ่มบริษทั โดยกลุ่มบริษทัจะรับรู้เฉพาะจ านวนเงินของผลก าไรหรือขาดทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
สิทธิท่ีโอนไปยงัผูใ้หเ้ช่า  
 

หากมูลค่ายติุธรรมของส่ิงตอบแทนส าหรับการขายสินทรัพยต์  ่ากวา่มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย ์กลุ่มบริษทัจะปรับปรุงส่วนต่าง
โดยถือเป็นการจ่ายล่วงหนา้ของการจ่ายช าระตามสญัญาเช่า เพ่ือวดัมูลค่าจ านวนเงินท่ีไดรั้บจากการขายใหเ้ป็นมูลค่ายติุธรรม 
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กลุ่มบริษัทในฐำนะผู้ให้เช่ำ 
 

กรณีสัญญาเช่าเงินทุน 
 

สัญญาเช่าท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าเงินทุน ณ วนัท่ี
สัญญาเช่าเร่ิมมีผล กลุ่มบริษทับนัทึกสินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่าเงินทุนเป็นลูกหน้ีดว้ยจ านวนท่ีเท่ากบัเงินลงทุนสุทธิตามสัญญา
เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจ านวนเงินท่ีจะไดรั้บตามสัญญาเช่าและมูลค่าคงเหลือท่ีไม่ไดรั้บการประกนั หลงัจากนั้นจะรับรู้
รายไดท้างการเงินตลอดอายสุญัญาเช่าในรูปแบบท่ีสะทอ้นถึงอตัราผลตอบแทนรายงวดคงท่ีของเงินลงทุนสุทธิตามสญัญาเช่า 
 

กรณีสัญญาเช่าด าเนินงาน 
 

สัญญาเช่าท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน    
กลุ่มบริษทับนัทึกจ านวนเงินท่ีไดรั้บตามสัญญาเช่าด าเนินงานเป็นรายไดใ้นส่วนของก าไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุ
ของสัญญาเช่า ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึนจากการไดม้าซ่ึงสัญญาเช่าด าเนินงานรวมในมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยอ์า้งอิง
และรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตลอดอายสุญัญาเช่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกนักบัรายไดจ้ากสญัญาเช่า 
 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยซ้ือมาและมีอายกุารใชป้ระโยชน์ทราบไดแ้น่นอนวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักดว้ยค่าตดั
จ าหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 

 

รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการ 
 

รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์ม่ือก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็นสินทรัพยท่ี์
สามารถระบุไดท่ี้เก่ียวขอ้งนั้น รายจ่ายอ่ืนรวมถึงค่าความนิยมและตราผลิตภณัฑท่ี์เกิดข้ึนภายในรับรู้ ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือ
เกิดข้ึน 

 

ค่าตัดจ าหน่าย   
 

ค่าตดัจ าหน่ายค านวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์รือมูลค่าอ่ืนท่ีใชแ้ทนราคาทุนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์
 

ค่าตัดจ าหน่ายรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบท่ีคาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพยน์ั้นตามระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนซ่ึงไม่รวมค่าความนิยม 
โดยเร่ิมตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือสินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะใหป้ระโยชน์  

 

ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์แสดงไดด้งัน้ี 
 

ค่าลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ 3 - 10 ปี 
 

บริษทัและบริษทัยอ่ยไม่ไดคิ้ดค่าตดัจ าหน่ายส าหรับสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งการพฒันา 
 

วธีิการตดัจ าหน่าย ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบปีบญัชีและปรับปรุงตาม
ความเหมาะสม  
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กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ทีไ่ม่ใช่สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ 
 

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะท าการประเมินการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้
สินทรัพยสิ์ทธิการใชอ่ื้นท่ีเก่ียวขอ้ง หรือสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของกลุ่มบริษทัหากมีขอ้บ่งช้ีวา่สินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า 
กลุ่มบริษทัรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าต ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น 
ทั้งน้ีมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่
ราคาใดจะสูงกวา่ ในการประเมินมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์กลุ่มบริษทัประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดวา่จะ
ไดรั้บจากสินทรัพยแ์ละค านวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนภาษีท่ีสะทอ้นถึงการประเมินความเส่ียงในสภาพ
ตลาดปัจจุบนัของเงินสดตามระยะเวลาและความเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะของสินทรัพยท่ี์ก าลงัพิจารณาอยู ่ในการประเมินมูลค่า
ยติุธรรมหกัตน้ทุนในการขาย กลุ่มบริษทัใชแ้บบจ าลองการประเมินมูลค่าท่ีดีท่ีสุดซ่ึงเหมาะสมกบัสินทรัพย ์ซ่ึงสะทอ้นถึงจ านวน
เงินท่ีกิจการสามารถจะไดม้าจากการจ าหน่ายสินทรัพยห์ักดว้ยตน้ทุนในการจ าหน่าย โดยการจ าหน่ายนั้น ผูซ้ื้อกบัผูข้ายมีความ
รอบรู้และเตม็ใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั 
 

กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 
 

หากในการประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์มีขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงให้เห็นวา่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์รับรู้ในงวดก่อนได้
หมดไปหรือลดลง กลุ่มบริษทัจะประมาณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยน์ั้น และจะกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ี
รับรู้ในงวดก่อนก็ตอ่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชก้ าหนดมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนภายหลงัจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่าคร้ังล่าสุด โดยมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพ่ิมข้ึนจากการกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าตอ้งไม่สูงกว่ามูลค่าตาม
บญัชีท่ีควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์นงวดก่อนๆ กลุ่มบริษทัจะบนัทึกกลบัรายการผล
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยโ์ดยรับรู้ไปยงัส่วนของก าไรหรือขาดทุนทนัที  
 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 
 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนแสดงในราคาทุน 
 

ผลประโยชน์ของพนักงาน 
 

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
 

บริษทัรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคมเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 
 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน 
 

โครงการสมทบเงิน 
 

บริษทัและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสมและเงินท่ีบริษทัจ่ายสมทบให้
เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ารองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทั เงินท่ีบริษทัจ่ายสมทบกองทุนส ารอง 
เล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 
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โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 
 

บริษทัมีภาระส าหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน และตามโครงการผลตอบแทน
พนกังานอ่ืนๆ ซ่ึงบริษทัถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานส าหรับพนกังาน  
 

บริษทัค านวณหน้ีสินโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานโดยใชว้ธีิคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit 
Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระไดท้ าการประเมินหน้ีสินดงักล่าวอยา่งสม ่าเสมอ วธีิคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไวพิ้จารณาวา่
การบริการในแต่ละงวดก่อให้เกิดสิทธิในการไดรั้บผลประโยชน์เพ่ิมข้ึน และวดัมูลค่าแต่ละหน่วยแยกจากกนัเพ่ือรวมเป็นภาระ
ผูกพนังวดสุดทา้ย ตน้ทุนบริการในอดีตรับรู้ตามวิธีเส้นตรงตลอดช่วงอายุงานเฉล่ียจนกวา่ผลประโยชน์ท่ีปรับเปล่ียนนั้นจะตก
เป็นสิทธิขาดของพนกังาน กิจการตอ้งรับรู้ก าไรขาดทุนจากการลดขนาดโครงการลงและการช าระผลประโยชน์ของโครงการเม่ือ
มีการลดขนาดโครงการลงและการช าระผลประโยชน์เกิดข้ึน  
 

ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial gains and losses) ส าหรับโครงการผลประโยชน์
หลงัออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงานท่ีเกิดจากการปรับปรุงและเปล่ียนแปลงขอ้สมมุติฐานรับรู้เป็น
รายการในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเกิดข้ึน หน้ีสินโครงการผลประโยชน์พนักงานวดัค่าโดย วิธีคิด
ส่วนลดมูลค่าปัจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตโดยใช้อตัราส่วนลดซ่ึงใกล้เคียงกับอตัราผลตอบแทนของ
พนัธบตัรรัฐบาล 
 

ประมาณการหนี้สิน 
 

กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตไดเ้กิดข้ึนแลว้ และมีความ
เป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนวา่กลุ่มบริษทัจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพ่ือปลดเปล้ืองภาระผูกพนันั้น และกลุ่มบริษทัสามารถ
ประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 
 

เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

นโยบายการบญัชีท่ีถือปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
 

กลุ่มบริษทัรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยท์างการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรม และบวกดว้ยตน้ทุนการท ารายการเฉพาะในกรณีท่ี
เป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม ส าหรับลูกหน้ีการคา้ท่ีไม่มี
องคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมีนยัส าคญั กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวดว้ยราคาของรายการ ตามท่ีกล่าว
ไวใ้นนโยบายการบญัชีเร่ืองการรับรู้รายได ้
 

การจัดประเภทรายการและการวดัมลูค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 
 

กลุ่มบริษทัจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเร่ิมแรก เป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคา
ทุนตดัจ าหน่าย สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และสินทรัพยท์างการ
เงินท่ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจดัการสินทรัพย์
ทางการเงิน และลกัษณะของกระแสเงินสดตามสญัญาของสินทรัพยท์างการเงิน 
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สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวดัมลูค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย  
 

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย เม่ือกลุ่มบริษทัถือครองสินทรัพยท์างการเงินนั้นเพ่ือรับกระแส
เงินสดตามสัญญา และเง่ือนไขตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดท่ีเป็นการรับช าระเพียงเงินตน้และ
ดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีระบุไวเ้ท่านั้น  
 

สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าววดัมูลค่าในภายหลงัโดยใชว้ธีิดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงและตอ้งมีการประเมินการดอ้ยค่า ทั้งน้ี ผลก าไรและ
ขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการตดัรายการ การเปล่ียนแปลง หรือการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวจะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน    
 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมกีารก าหนดให้วดัมลูค่าด้วยมลูค่ายติุธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (ตราสารทุน)  
 

ณ วนัท่ีรับรู้รายการวนัแรก กลุ่มบริษทัสามารถเลือกจดัประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงไม่ไดถื้อไวเ้พ่ือคา้ เป็นตราสารทุนท่ี
ก าหนดใหว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน โดยไม่สามารถเปล่ียนการจดัประเภทในภายหลงัได ้ทั้งน้ี การ
จดัประเภทรายการจะพิจารณาเป็นรายตราสาร  
 

ผลก าไรและขาดทุนท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของสินทรัพยท์างการเงินน้ีจะไม่สามารถโอนไปรับรู้ในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุนไดใ้นภายหลงั  
 

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนดงักล่าวถือเป็นรายไดอ่ื้นในส่วนของก าไรหรือขาดทุน เวน้แต่ในกรณีท่ีเป็นการไดรั้บคืนของตน้ทุน
การลงทุนในสินทรัพยท์างการเงินอยา่งชดัเจน กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายการนั้นในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  
 

นอกจากน้ี เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนไม่มีขอ้ก าหนดให้
ประเมินการดอ้ยค่า  
 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวดัมลูค่าด้วยมลูค่ายติุธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 
 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรม โดย
รับรู้การเปล่ียนแปลงสุทธิของมูลค่ายติุธรรมในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 
 

ทั้งน้ี สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว หมายรวมถึง ตราสารอนุพนัธ์ เงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อคา้    เงินลงทุนในตราสาร
ทุนซ่ึงกลุ่มบริษทัไม่ไดเ้ลือกจดัประเภทใหว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และสินทรัพยท์างการเงินท่ีมี
กระแสเงินสดท่ีไม่ไดรั้บช าระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ีย 
 

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัจดทะเบียนถือเป็นรายไดอ่ื้นในส่วนของก าไรหรือขาดทุน  
 

การจัดประเภทรายการและการวดัมลูค่าของหนีสิ้นทางการเงิน 
 

ยกเวน้หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ กลุ่มบริษทัรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกส าหรับหน้ีสินทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมหักตน้ทุนการท า
รายการ และจดัประเภทหน้ีสินทางการเงินเป็นหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย โดยใชว้ิธี
ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ทั้งน้ี ผลก าไรและขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการตดัรายการหน้ีสินทางการเงินและการตดัจ าหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริงจะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน โดยการค านวณมูลค่าราคาทุนตดัจ าหน่ายค านึงถึงค่าธรรมเนียมหรือตน้ทุนท่ีถือ
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เป็นส่วนหน่ึงของอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงนั้นดว้ย ทั้งน้ี ค่าตดัจ าหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนทาง
การเงินในส่วนของก าไรหรือขาดทุน  
 

กลุ่มบริษทัอาจเลือกวดัมูลค่าหน้ีสินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน เพ่ือเป็นการขจัดหรือลดความไม่
สอดคลอ้งของการรับรู้รายการอยา่งมีนยัส าคญั (บางคร้ังเรียกวา่การไม่จบัคู่ทางบญัชี) 
 

การตัดรายการของเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัรายการออกจากบญัชี เม่ือสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้นไดส้ิ้นสุดลง หรือไดมี้การ
โอนสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้น รวมถึงไดมี้การโอนความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์
นั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพยน์ั้น แมว้า่จะไม่มีการโอนหรือไม่ไดค้งไวซ่ึ้งความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมด
ของสินทรัพยน์ั้น   
 

กลุ่มบริษทัตดัรายการหน้ีสินทางการเงินก็ต่อเม่ือไดมี้การปฏิบติัตามภาระผูกพนัของหน้ีสินนั้นแลว้ มีการยกเลิกภาระผูกพนันั้น 
หรือมีการส้ินสุดลงของภาระผูกพนันั้น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอยูใ่ห้เป็นหน้ีสินใหม่จากผูใ้ห้กูร้ายเดียวกนั
ซ่ึงมีขอ้ก าหนดท่ีแตกต่างกนัอย่างมาก หรือมีการแกไ้ขขอ้ก าหนดของหน้ีสินท่ีมีอยู่อย่างเป็นสาระส าคญั จะถือว่าเป็นการตดั
รายการหน้ีสินเดิมและรับรู้หน้ีสินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบญัชีดงักล่าวในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 
 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 
 

กลุ่มบริษทัใชว้ธีิการอยา่งง่ายในการค านวณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนส าหรับลูกหน้ีการคา้และสินทรัพยท่ี์เกิดจาก
สญัญา ดงันั้น ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจึงไม่มีการติดตามการเปล่ียนแปลงของความเส่ียงทางดา้นเครดิต แต่จะ
รับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนจากผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอายขุองลูกหน้ีการคา้และสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา โดย
อา้งอิงจากขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงดว้ยขอ้มูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเก่ียวกบัลูกหน้ีนั้น
และสภาพแวดลอ้มทางดา้นเศรษฐกิจ  
 

สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัจ าหน่ายออกจากบญัชี เม่ือกิจการคาดวา่จะไม่ไดรั้บคืนกระแสเงินสดตามสญัญาอีกต่อไป  
 

การหักกลบของเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะน ามาหกักลบกนั และแสดงดว้ยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะการเงิน ก็ต่อเม่ือกิจการ
มีสิทธิบงัคบัใชไ้ดต้ามกฎหมายอยูแ่ลว้ในการหกักลบจ านวนเงินท่ีรับรู้ และกิจการมีความตั้งใจท่ีจะช าระดว้ยยอดสุทธิ หรือตั้งใจ
ท่ีจะรับสินทรัพยแ์ละช าระหน้ีสินพร้อมกนั 
 

นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563 
 

ลูกหนี้การค้า 
 

ลูกหน้ีการคา้แสดงมูลค่าตามจ านวนมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญส าหรับผลขาดทุนโดยประมาณ
ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวเิคราะห์อายหุน้ี 
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เงินลงทุน 
 

กลุ่มบริษทัจดัประเภทเงินลงทุนท่ีนอกเหนือจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมเป็น 4 ประเภทคือ 1. เงินลงทุนเพื่อคา้ 2. 
เงินลงทุนท่ีถือไวจ้นครบก าหนด 3. เงินลงทุนเผื่อขาย และ 4. เงินลงทุนทัว่ไป การจดัประเภทข้ึนอยูก่บัจุดมุ่งหมายขณะลงทุน ฝ่าย
บริหารจะเป็นผูก้  าหนดการจดัประเภทท่ีเหมาะสมส าหรับเงินลงทุน ณ เวลาลงทุนและทบทวนการจดัประเภทเป็นระยะ 
(1) เงินลงทุนเพ่ือคา้ คือ เงินลงทุนเพ่ือจุดมุ่งหมายหลกัในการหาก าไรจากการเปล่ียนแปลงราคาในช่วงเวลาสั้น และแสดงรวม
ไวใ้นสินทรัพยห์มุนเวยีน 
(2) เงินลงทุนท่ีถือไวจ้นครบก าหนด คือ เงินลงทุนท่ีมีก าหนดเวลาและผูบ้ริหารตั้งใจแน่วแน่และมีความสามารถถือไวจ้นครบ
ก าหนดไดแ้สดงรวมไวใ้นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน เวน้แต่จะครบก าหนดภายใน 12 เดือนนบัแต่วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานก็จะ
แสดงไวใ้นสินทรัพยห์มุนเวยีน 
(3) เงินลงทุนเผื่อขาย คือ เงินลงทุนท่ีจะถือไวโ้ดยไม่ระบุช่วงเวลาและอาจขายเพ่ือเสริมสภาพคล่องหรือเม่ืออตัราดอกเบ้ีย
เปล่ียนแปลง ไดแ้สดงรวมไวใ้นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน เวน้แต่กรณีท่ีฝ่ายบริหารแสดงเจตจ านงท่ีจะถือไวใ้นช่วงเวลานอ้ยกวา่ 12 
เดือนนบัแต่วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ก็จะแสดงรวมไวใ้นสินทรัพยห์มุนเวียน หรือเวน้แต่กรณีท่ีฝ่ายบริหารมีความจ าเป็นท่ี
ตอ้งขายเพ่ือเพ่ิมเงินทุนด าเนินงาน จึงจะแสดงรวมไวใ้นสินทรัพยห์มุนเวยีน 
(4) เงินลงทุนทัว่ไป คือ เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่มีตลาดซ้ือขายคล่องรองรับ 
 

เงินลงทุนทั้ง 4 ประเภทรับรู้มูลค่าเร่ิมแรกดว้ยราคาทุน ซ่ึงหมายถึงมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีให้ไปเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงเงิน
ลงทุนนั้นรวมทั้งค่าใชจ่้ายในการท ารายการ 
 

เงินลงทุนเพ่ือคา้และเงินลงทุนเผื่อขายวดัมูลค่าในเวลาต่อมาดว้ยมูลค่ายติุธรรม มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนวดัตามราคาเสนอซ้ือ
ท่ีอา้งอิงจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ณ วนัท าการสุดทา้ยของวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน โดยอา้งอิงราคาเสนอซ้ือ
ล่าสุดจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รายการก าไรและขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงของเงินลงทุนเพ่ือคา้รับรู้ในงบก าไร
ขาดทุน รายการก าไรและขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงของเงินลงทุนเผื่อขายรับรู้ในส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
 

เงินลงทุนท่ีจะถือไวจ้นครบก าหนดวดัมูลค่าภายหลงัการไดม้าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่ายตามอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง หักดว้ยค่า
เผื่อการดอ้ยค่า 
 

เงินลงทุนทัว่ไป แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเผื่อการดอ้ยค่า 
 

บริษทัจะทดสอบค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนเม่ือมีขอ้บ่งช้ีวา่เงินลงทุนนั้นอาจมีค่าเผื่อการดอ้ยค่าเกิดข้ึน หากราคาตามบญัชี
ของเงินลงทุนสูงกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน บริษทัจะบนัทึกรายการขาดทุนจากค่าเผื่อการดอ้ยค่ารวมไวใ้นงบก าไรขาดทุน 
 

ในการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหวา่งมูลค่ายติุธรรมของผลตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจ าหน่ายเม่ือเปรียบเทียบกบัราคาตาม
บญัชีของเงินลงทุนนั้นจะบนัทึกรวมอยูใ่นก าไรหรือขาดทุน กรณีท่ีจ าหน่ายเงินลงทุนท่ีถือไวใ้นตราสารหน้ีหรือตราสารทุนชนิด
เดียวกนัออกไปบางส่วน ราคาตามบญัชีของเงินลงทุนท่ีจ าหน่ายจะก าหนดโดยใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัดว้ยราคาตามบญัชีจาก
จ านวนทั้งหมดท่ีถือไว ้
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การวดัมูลค่ายตุิธรรม 
 

มูลค่ายติุธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพ่ือโอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรายการ
ดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหวา่งผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมในตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า กลุ่มบริษทัใชร้าคาเสนอซ้ือ
ขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง
ก าหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะ
เดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้กลุ่มบริษทัจะประมาณมูลค่ายติุธรรมโดยใชเ้ทคนิคการ
ประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะ
วดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด  
 

ล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดบั
ตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 
 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 
 ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสงัเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม 
 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน  
 

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลคา่ยติุธรรมส าหรับ

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดัมูลค่ายติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจ า 
 

รายได้ 
 

รายไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ 
 

การขายสินค้าและให้บริการ 
 

รายไดจ้ะรับรู้เม่ือบริษทัและบริษทัย่อยไดป้ฏิบติัตามขอ้ผูกพนัในการโอนสินคา้หรือบริการแก่ลูกคา้แลว้ โดยตอ้งปันส่วนรายไดท่ี้
ไดรั้บจากสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ใหก้บัแต่ละภาระท่ีตอ้งปฏิบติั ซ่ึงอา้งอิงกบัราคาขายแบบเอกเทศ 

 

รายไดจ้ากการขายสินคา้ รับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือไดโ้อนอ านาจการควบคุมในสินคา้ให้กบัผูซ้ื้อแลว้ กล่าวคือผูซ้ื้อสามารถสั่งการ
การใชแ้ละไดรั้บประโยชน์ท่ีเหลืออยูเ่กือบทั้งหมดจากสินคา้ และบริษทัและบริษทัยอ่ยมีสิทธิท่ีจะไดรั้บช าระเงินส าหรับสินคา้นั้น 
ทั้งน้ี บริษทัและบริษทัยอ่ยจะไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ท่ีขายไปแลว้นั้นหรือมีความไม่แน่นอนท่ีมี
นัยส าคญัในการไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้นั้นไม่อาจวดัมูลค่าของจ านวนรายได้และตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนได้อย่าง
น่าเช่ือถือ หรือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนท่ีจะตอ้งรับคืนสินคา้ 
 

ดอกเบีย้รับ 
 

ดอกเบ้ียรับบนัทึกในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามเกณฑค์งคา้ง 
 

รายได้อ่ืน 
 

รายไดอ่ื้นจะรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามเกณฑค์งคา้ง 
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เงินปันผลรับ 
 

เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือบริษทัมีสิทธิในการรับเงินปันผล 
 

ต้นทุนทางการเงิน 
 

ดอกเบ้ียจ่ายและค่าใชจ่้ายในท านองเดียวกนับนัทึกในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในงวดท่ีค่าใชจ่้ายดงักล่าวเกิดข้ึน ยกเวน้ในกรณีท่ีมี
การบนัทึกเป็นตน้ทุนส่วนหน่ึงของสินทรัพย ์อนัเป็นผลมาจากการใชเ้วลายาวนานในการจดัหาก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์
ดงักล่าวก่อนท่ีจะน ามาใช้เองหรือเพ่ือขาย ดอกเบ้ียซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของค่างวดตามสัญญาเช่าการเงินบันทึกในงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ โดยใชว้ธีิอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 

ภาษเีงินได้ 
 

ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 
 

บริษทัและบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจ านวนท่ีคาดวา่จะจ่ายให้แก่หน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ โดยค านวณจากก าไร
ทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 
 

ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี 
 

บริษทัและบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหวา่งราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ 
วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู ่หรือ ท่ีคาดได้
ค่อนขา้งแน่วา่จะมีผลบงัคบัใชภ้ายในส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน และคาดวา่อตัราภาษีดงักล่าวจะน าไปใชเ้ม่ือสินทรัพยภ์าษีเงินได้
รอตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บประโยชน์ หรือหน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีไดมี้การจ่ายช าระ 
 

บริษทัและบริษทัยอ่ยรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษี
เงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจ านวนเท่าท่ีมีความเป็นไป
ไดค้่อนขา้งแน่ท่ีบริษทัและบริษทัย่อยจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษี
และผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 
 

บริษทัและบริษทัยอ่ยจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลารายงานและจะท าการ
ปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่บริษทัจะไม่มีก าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพยภ์าษีเงิน
ไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 
 

บริษทัและบริษทัย่อยจะบันทึกหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกับ
รายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี จะแสดงหักกลบกนัก็ต่อเม่ือบริษทัและบริษทัยอ่ยมีสิทธิ
ตามกฎหมายท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั และทั้งสินทรัพยภ์าษีเงิน
ไดร้อการตดับัญชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเก่ียวขอ้งกับภาษีเงินได้ท่ีประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงาน
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เดียวกนั โดยการเรียกเก็บเป็นหน่วยภาษีเดียวกนั หรือหน่วยภาษีต่างกนัซ่ึงตั้งใจจะจ่ายหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวด
ปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ  
 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 
 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ค านวณโดยการหารก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปีส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ดว้ยจ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ีย
ถ่วงน ้ าหนกัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี  
 

7. กำรใช้ดุลยพนิิจและประมำณกำรทำงบัญชีทีส่ ำคญั 
 

ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจ และการประมาณการในเร่ืองท่ีมี
ความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ี ส่งผลกระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อ
ขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงจึงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและ
การประมาณการทางบญัชีท่ีส าคญัไดแ้ก่ 
 

รำยได้จำกสัญญำทีท่ ำกบัลูกค้ำ 
 

การระบุภาระท่ีต้องปฏิบัติ 
 

ในการระบุภาระท่ีตอ้งปฏิบติัในการส่งมอบสินคา้หรือบริการให้กบัลูกคา้ ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประเมิน
เง่ือนไขและรายละเอียดของสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้เพ่ือพิจารณาวา่สินคา้หรือบริการแต่ละรายการถือเป็นภาระท่ีแยกจากกนัหรือไม่ 
กล่าวคือ กิจการจะบนัทึกสินคา้หรือบริการแต่ละรายการแยกจากกนั ก็ต่อเม่ือสินคา้หรือบริการดงักล่าวสามารถระบุไดว้า่แยกจาก
สินคา้หรือบริการอ่ืนในสญัญา และลูกคา้ไดรั้บประโยชน์จากสินคา้หรือบริการนั้น 
 

การก าหนดจังหวะเวลาของการรับรู้รายได้ 
 

ในการก าหนดจงัหวะเวลาของการรับรู้รายได ้ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาท่ีท า
กบัลูกคา้เพ่ือพิจารณาวา่ภาระท่ีตอ้งปฏิบติันั้นเสร็จส้ินตลอดช่วงเวลาหน่ึงหรือเสร็จส้ิน ณ เวลาใดเวลาหน่ึง ทั้งน้ี กิจการจะรับรู้รายได้
ตลอดช่วงเวลาหน่ึง เม่ือเป็นไปตามเง่ือนไขขอ้ใด ขอ้หน่ึงต่อไปน้ี 
 

- ลูกคา้ไดรั้บและใชป้ระโยชน์จากผลของการปฏิบติังานของกิจการในขณะท่ีกิจการปฏิบติังาน  
- การปฏิบติังานของกิจการก่อใหเ้กิดสินทรัพยท่ี์ลูกคา้ควบคุมในขณะท่ีสร้างสินทรัพยด์งักล่าว หรือ 
- การปฏิบติังานของกิจการไม่ก่อให้เกิดสินทรัพยท่ี์กิจการสามารถน าไปใชป้ระโยชน์อ่ืนได ้และกิจการมีสิทธิในการรับช าระ

ส าหรับการปฏิบติังานท่ีเสร็จส้ินถึงปัจจุบนั 
 

ในกรณีท่ีไม่เขา้เง่ือนไขขา้งตน้ กิจการจะรับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึง ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประเมินวา่ภาระท่ีตอ้ง
ปฏิบติันั้นไดเ้สร็จส้ินลงเม่ือใด 
 

การรับรู้และการตัดรายการสินทรัพย์และหนีสิ้น 
 

ในการพิจารณาการรับรู้หรือการตดับญัชีสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการพิจารณาวา่กลุ่มบริษทัไดโ้อน
หรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่าวแลว้หรือไม่ โดยใชดุ้ลยพินิจบนพ้ืนฐานของขอ้มูลท่ีดี
ท่ีสุดท่ีรับรู้ไดใ้นสภาวะปัจจุบนั 
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สัญญาเช่า 
 

การก าหนดอายสัุญญาเช่าท่ีมสิีทธิการเลือกในการขยายอายสัุญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า - กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ เช่า  
 

ในการก าหนดอายสุัญญาเช่า ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประเมินวา่กลุ่มบริษทัมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผล
หรือไม่ท่ีจะใชสิ้ทธิเลือกในการขยายอายสุัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า โดยค านึงถึงขอ้เท็จจริงและสภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้ง
ทั้งหมดท่ีท าให้เกิดส่ิงจูงใจในทางเศรษฐกิจส าหรับกลุ่มบริษทัในการใชสิ้ทธิเลือกนั้น ภายหลงัจากวนัท่ีสัญญาเช่ามีผล กลุ่ม
บริษทัจะประเมินอายสุัญญาเช่าใหม่หากมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีมีนัยส าคญัซ่ึงอยู่ภายใตก้ารควบคุมและส่งผลต่อความ
แน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลท่ีจะใชสิ้ทธิเลือก 
 

การจัดประเภทของสัญญาเช่า – กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้เช่า 
 

ในการพิจารณาประเภทของสญัญาเช่าวา่เป็นสญัญาเช่าด าเนินงานหรือสญัญาเช่าเงินทุน ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประเมิน
เง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพ่ือพิจารณาว่ากลุ่มบริษัทได้โอนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของใน
สินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 
 

ค่าเผือ่ผลขาดทุนด้านเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึ้นของลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ทีเ่กดิจากสัญญา 
 

ในการประมาณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนของลูกหน้ีการคา้และสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา ฝ่ายบริหาร
จ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยค านึงถึงประสบการณ์
การเก็บเงินในอดีต อายขุองหน้ีท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีคาดการณ์ไวข้องกลุ่มลูกคา้ท่ีมีความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีคลา้ยคลึงกนั 
เป็นตน้ ทั้งน้ี ขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจของกลุ่มบริษทัอาจไม่ไดบ่้ง
บอกถึงการผิดสญัญาของลูกคา้ท่ีเกิดข้ึนจริงในอนาคต 
 

มูลค่ายตุิธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

ในการประเมินมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน ท่ีไม่มีการซ้ือขายในตลาดและไม่สามารถ
หาราคาไดใ้นตลาดซ้ือขายคล่อง ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประเมินมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว โดย
ใชเ้ทคนิคและแบบจ าลองการประเมินมูลค่า ซ่ึงตวัแปรท่ีใชใ้นแบบจ าลองไดม้าจากการเทียบเคียงกบัตวัแปรท่ีมีอยูใ่นตลาด โดย
ค านึงถึงความเส่ียงทางดา้นเครดิต สภาพคล่อง ขอ้มูลความสัมพนัธ์ และการเปล่ียนแปลงของมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินใน
ระยะยาว ทั้งน้ีการเปล่ียนแปลงของสมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีใชใ้นการค านวณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายติุธรรมท่ีแสดง
อยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิดเผยล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 
 

ค่าเส่ือมราคาของทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้ และค่าตัดจ าหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 

ในการค านวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ตลอดจนสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้และค่าตดัจ าหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ฝ่าย
บริหารจ าเป็นตอ้งท าการประมาณอายกุารใหป้ระโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใชง้าน (ถา้มี) และตอ้งทบทวนอายกุารให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน  
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นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจะตอ้งพิจารณาการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนหากมี
ขอ้บ่งช้ี และบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนต ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น  
 

ขอ้บ่งช้ีดงักล่าวรวมถึงการลดลงอยา่งมีนยัส าคญัของมูลค่าตลาดหรือมูลค่าท่ีไดรั้บจากการใชป้ระโยชน์ในอนาคตของสินทรัพย ์การ
เปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัส าคญัของกลยทุธ์ทางธุรกิจของกิจการท่ีมีผลกระทบต่อการใชสิ้นทรัพยน์ั้นในอนาคต แนวโนม้ในทางลบของ
ภาวะอุตสาหกรรมและสภาพเศรษฐกิจท่ีเก่ียวขอ้งการสูญเสียส่วนแบ่งตลาดท่ีส าคญัของกิจการ รวมถึง กฎระเบียบขอ้บงัคบัท่ีส าคญั
หรือค าตดัสินของศาลท่ีมีผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ เป็นตน้  
 

การทดสอบการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลย
พินิจในการประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดรั้บในอนาคตจากสินทรัพยห์รือหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการ
เลือกอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมในการค านวณมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั้น ๆ ทั้งน้ี กระแสเงินสดประมาณการบนพ้ืนฐานของ
ขอ้มูลการด าเนินงานท่ีมีอยู่ ณ ปัจจุบนั ซ่ึงฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้สมมติฐานเก่ียวกบัสภาวะตลาดใน
อนาคต รวมถึงรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยห์รือหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดนั้น โดยประมาณการ
กระแสเงินสดดงักล่าวอาจเปล่ียนแปลงไดเ้น่ืองจาก ภาวะการแข่งขนั แนวโน้ม การเปล่ียนแปลงของรายได ้โครงสร้างตน้ทุน การ
เปล่ียนแปลงของอตัราคิดลด ภาวะอุตสาหกรรมและภาวะตลาดท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี 
 

กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีซ่ึงค านวณข้ึนจากผลแตกต่างชัว่คราว ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานระหวา่ง
ฐานภาษีของสินทรัพยห์รือหน้ีสินกบัราคาตามบญัชีของสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น เม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนวา่กลุ่ม
บริษทัจะมีก าไรทางภาษีจากการด าเนินงานในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีเงินไดน้ั้น ในการน้ีฝ่ายบริหาร
จ าเป็นตอ้งประมาณการวา่บริษทัฯควรรับรู้จ านวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจ านวนเท่าใดโดยพิจารณาถึงก าไรทาง
ภาษีท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 
 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 
 

หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานประมาณข้ึนตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้
สมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการ เช่น อตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะและปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในเชิง
ประชากรศาสตร์ เป็นตน้ ในการก าหนดอตัราคิดลดฝ่ายบริหารไดพิ้จารณาถึงอตัราดอกเบ้ียท่ีสะทอ้นถึงสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ
ในปัจจุบนั ส่วนอตัรามรณะใชข้อ้มูลตารางอตัรามรณะท่ีเปิดเผยทัว่ไปในประเทศ อยา่งไรก็ตามผลประโยชน์หลงัการเลิกจา้งงาน
ท่ีเกิดข้ึนจริงนั้นอาจแตกต่างไปจากท่ีประมาณไว ้
 

8. รำยกำรบัญชีกบับุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 
 

สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้ตน้ทุน และค่าใชจ่้าย ส่วนหน่ึงของบริษทัเกิดจากรายการบญัชีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั บุคคล
หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของบริษทั หรือสามารถควบคุมบริษทัทั้งทางตรงและ
ทางออ้ม หรือมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญัในการตดัสินใจดา้นการเงินหรือการด าเนินงานของบริษทั  
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ลกัษณะของความสมัพนัธ์กบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นดงัน้ี 
 

ช่ือบริษทั  ประเภทธุรกิจ  ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
บริษทั เอส ที ซี สตีล จ ากดั  ผลิตและรับจา้งผลิตเหลก็แปรรูป  บริษทัยอ่ย 

บริษทั แกรนด ์เอเซีย สตีล โพรเซสซ่ิง 
เซ็นเตอร์ จ ากดั  

ผลิตและจ าหน่ายเหลก็แปรรูป 
 

บริษทัยอ่ย 

บริษทั สางสินคา้ผา่นแดนเวยีงจนัทน ์จ ากดั 
 
ใหบ้ริการระบบคลงัสินคา้ปลอดภาษท่ีีด่านชายแดนสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว  

บริษทัร่วม(ตดัจ าหน่ายออกจากบญัชี
แลว้ในไตรมาส 2 ปี 2562) 

บริษทั ไพร์ม สตีล มิลล ์จ ากดั  ผลิตและจ าหน่ายเหลก็รีดร้อนหนา้แคบ  บริษทัร่วม 
บริษทั ทวโีชค พาณิช จ ากดั 

 
น าเขา้ ส่งออก เหลก็เสน้ เหลก็แผน่ เหลก็มว้น 
เหลก็รูปพรรณ และเหลก็ทุกชนิด  

ถือหุน้โดยญาติสนิทของกรรมการ 

บริษทั จี สตีล จ ากดั (มหาชน)  ผลิตและจ าหน่ายเหลก็แผน่รีดร้อนชนิดมว้น  กรรมการร่วมกนั 
บริษทั เพิม่สิน สตีลเวคิส์ จ ากดั (มหาชน) 

 

แปรรูปและจ าหน่าย เหลก็รีดร้อนและรีดเยน็ เหลก็กลา้ 
แรงดึงสูงชุบสังกะสี เหลก็เคลือบเคมีดว้ยไฟฟ้า เหลก็โคร่งคร่าว 
เพดานและผนงั แผน่หลงัคา และผนงัเหลก็เคลือบสี  

ถือหุน้โดยญาติสนิทของกรรมการ 

บริษทั พเีอส สตีล โปรเซสซ่ิง เซ็นเตอร์ จ ากดั  จ าหน่ายเหลก็แผน่รีดเยน็  ถือหุน้โดยญาติสนิทของกรรมการ 
บริษทั เพิม่ชยั พาณิชย ์จ ากดั  จ าหน่ายเหลก็  ถือหุน้โดยญาติสนิทของกรรมการ 
บริษทั สตีลเซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั  ผลิตและจ าหน่ายเหลก็แผน่ชั้นสอง  และเหลก็แผน่วลิาส  ถือหุน้โดยญาติสนิทของกรรมการ 
บริษทั จี เจ สตีล จ ากดั (มหาชน)  ผลิตและจ าหน่ายเหลก็แผน่รีดร้อนชนิดมว้น  ถือหุน้โดยกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
บริษทั วนิ วนิ โฮลดิง้ จ ากดั  น าเขา้และจ าหน่ายเหลก็  ถือหุน้โดยญาติสนิทของกรรมการ 
บริษทั อิน – เทค สตีล จ ากดั 
  

ผลิตท่อเหลก็ 
 
กรรมการร่วมกนักบับริษทัยอ่ยของ

บริษทั 
นางเพญ็จนัทร์ ยงวงศไ์พบูลย ์  -  ผูถ้ือหุน้และกรรมการบริษทั 

(ลาออกจากกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 
25 พฤศจิกายน 2562) 

นางสาวชนญัญา ยงวงศไ์พบูลย ์  -  ผูถ้ือหุน้และกรรมการบริษทั 
นางสาวพรีดา ยงวงศไ์พบูลย ์  -  ผูถ้ือหุน้และญาติสนิทของกรรมการ 
นายสมศกัด์ิ วงศศิ์ริทรัพย ์  -  ผูถื้อหุน้และกรรมการบริษทัยอ่ย 
นายวนิท ์สุธีรชยั  -  ผูถื้อหุน้และกรรมการบริษทัยอ่ย 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งอื่น  -  พนกังานบริษทั 

 

นโยบายการก าหนดราคาส าหรับแต่ละรายการอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
 

รายการ  นโยบายการคิดราคา 
รายไดจ้ากการขาย  ราคาทุนบวกส่วนเพ่ิมและราคาใกลเ้คียงกบัราคาท่ีคิดแก่บคุคลภายนอก 
รายไดอ่ื้น  ราคาตามสัญญา และราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ซ้ือสินคา้ วตัถุดิบ และบริการ  ราคาทุน ราคาทุนบวกส่วนเพ่ิม ราคาตามสญัญาและราคาใกลเ้คียงกบัราคาท่ีซ้ือ 
  จากบุคคลภายนอก 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน  ราคาทุน 
ค่าเช่า  ราคาตามสัญญา 
ดอกเบ้ียจ่าย  อตัราร้อยละ 7 ต่อปี และไม่คิดดอกเบ้ีย 
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รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีมีสาระส าคญัท่ีเกิดข้ึนระหวา่งบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  
และ 2562 มีดงัน้ี 
 

  พนับาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2563  2562  2563  2562 
รำยได้จำกกำรขำย         
บริษทั แกรนด ์เอเซีย สตีล โพรเซสซ่ิง เซ็นเตอร์ จ ากดั  -  -  346,539  455,085 
บริษทั ไพร์ม สตีล มิลล ์จ ากดั  823,355  696,008  823,355  696,008 
บริษทั วนิ วนิ โฮลด้ิง จ ากดั  -  10,070  -  - 
บริษทั อิน – เทค สตีล จ ากดั  -  484  -  - 
รวม  823,355  706,562  1,169,894  1,151,093 

รำยได้อ่ืน         
บริษทั เอส ที ซี สตีล จ ากดั  -  -  120  120 
บริษทั แกรนด ์เอเซีย สตีล โพรเซสซ่ิง เซ็นเตอร์ จ ากดั  -  -  10,682  12,855 
รวม  -  -  10,802  12,975 

ซ้ือสินค้ำ วตัถุดบิ และบริกำร         
บริษทั เอส ที ซี สตีล จ ากดั  -  -  11,599  8,549 
บริษทั แกรนด ์เอเซีย สตีล โพรเซสซ่ิง  
เซ็นเตอร์ จ ากดั  -  -  7,300  4,242 
บริษทั ไพร์ม สตีล มิลล ์จ ากดั  1,340,642  2,470,532  1,340,642  2,470,532 
บริษทั ทวโีชค พาณิช จ ากดั  27,987  258  27,392  258 
บริษทั จี เจ สตีล จ ากดั (มหาชน)  2,008  -  2,008  - 
บริษทั จี สตีล จ ากดั (มหาชน)   239,438  7,103  239,438  7,103 
บริษทั เพ่ิมสิน สตีลเวคิส์ จ ากดั (มหาชน)  13,212  15,960  5,355  - 
บริษทั พีเอส สตีล โปรเซสซ่ิง เซ็นเตอร์ จ ากดั  -  219  -  - 
รวม  1,623,287  2,494,072  1,633,734  2,490,684 

ค่ำใช้จ่ำยอ่ืน         
บริษทั ไพร์ม สตีล มิลล ์จ ากดั  187  -  187  - 
บริษทั แกรนด ์เอเซีย สตีล โพรเซสซ่ิง เซ็นเตอร์ จ ากดั  -  -  17  31 
รวม  187  -  204  31 

ค่ำเช่ำ         
บริษทั เอส ที ซี สตีล จ ากดั  -  -  -  600 

ดอกเบีย้จ่ำย         
นางเพญ็จนัทร์ ยงวงศไ์พบูลย ์  -  1,006  -  - 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารท่ีส าคญั ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรทีส่ ำคญั        
ผลประโยชน์ระยะสั้น 12,005  19,066  8,436  12,734 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 700  726  492  353 
รวม 12,705  19,792  8,928  13,087 
 

ยอดคงเหลือท่ีมีสาระส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น        
ลูกหนีก้ำรค้ำ        
บริษทั ไพร์ม สตีล มิลล ์จ ากดั 540,529          217,740  540,529          217,740 
บริษทั แกรนด ์เอเซีย สตีล โพรเซสซ่ิง  
เซ็นเตอร์ จ ากดั - 

 
- 

 
320,634 

 
        331,681 

บริษทั วนิ วนิ โฮลด้ิง จ ากดั -                497  -  - 
บริษทั อิน – เทค สตีล จ ากดั -                    5  -  - 
รวม 540,529          218,242  861,163          549,421 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 
( 2562 : ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ ) -  (61)  -  (61) 
สุทธิ 540,529          218,181  861,163           549,360 

เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันและดอกเบีย้ค้ำงรับ        
เงนิให้กู้ยืมระยะส้ัน        
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน (ไม่คิดดอกเบ้ีย) 1,881  1,963  1,841  1,863 
ดอกเบีย้ค้ำงรับ        
บริษทั เอส ที ซี สตีล จ ากดั            
(ดอกเบ้ียร้อยละ 4.92 ต่อปี) -  -  21,000  22,000 
รวม 1,881  1,963  22,841  23,863 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 
( 2562 : ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ ) -  -  (593)  - 
สุทธิ 1,881  1,963  22,248  23,863 
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 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
เงนิจ่ำยล่วงหน้ำค่ำสินค้ำ        
บริษทั ไพร์ม สตีล มิลล ์จ ากดั 45,821  8,314  45,821  8,314 

สินทรัพย์สิทธิกำรใช้        
บริษทั เอส ที ซี สตีล จ ากดั     -  -  2,076  - 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น        
เจ้ำหนีก้ำรค้ำ        
บริษทั เพ่ิมสิน สตีลเวคิส์ จ ากดั (มหาชน) 4,171  -  -  - 
บริษทั แกรนด ์เอเซีย สตีล โพรเซสซ่ิง  
เซ็นเตอร์ จ ากดั - 

 
- 

 
1,637 

 
- 

บริษทั ไพร์ม สตีล มิลล ์จ ากดั -  1,150  -  1,150 
บริษทั ทวโีชค พาณิช จ ากดั -  179  -  179 
บริษทั เอส ที ซี สตีล จ ากดั     -  -  365  144 
เจ้ำหนีอ่ื้น        
บริษทั เอส ที ซี สตีล จ ากดั -  -  328  915 
บริษทั แกรนด ์เอเซีย สตีล โพรเซสซ่ิง  
เซ็นเตอร์ จ ากดั 

 
- 

  
- 

  
45 

  
- 

บริษทั ไพร์ม สตีล มิลล ์จ ากดั 168  -  168  - 
บริษทั อิน – เทค สตีล จ ากดั -  650  -  - 
นายชูศกัด์ิ ยงวงศไ์พบูลย ์ 61  -  61  - 
นางสาวชนญัญา ยงวงศไ์พบูลย ์ -  10  -  10 
นางสาวพีรดา ยงวงศไ์พบูลย ์ 217  335  217  335 
รวม 4,617  2,324  2,821  2,733 

หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ        
บริษทั เอส ที ซี สตีล จ ากดั -  -  2,111  - 
 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรับแก่บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีรายการเคล่ือนไหวท่ีเป็นสาระส าคญัในระหวา่งปี ดงัน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม 
 2562  เพ่ิมข้ึน  ลดลง  2563 

เงนิให้กู้ยืมระยะส้ัน        
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน 1,963  214  (296)  1,881 
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 พนับาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  เพ่ิมข้ึน  ลดลง  2563 

เงนิให้กู้ยืมระยะส้ัน        
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน 1,863  214  (236)  1,841 

ดอกเบีย้ค้ำงรับ        
บริษทั เอส ที ซี สตีล จ ากดั                   22,000  -  (1,000)  21,000 

รวม 23,863  214  (1,236)  22,841 
 

 พนับาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  เพ่ิมข้ึน  ลดลง  2562 

เงนิให้กู้ยืมระยะส้ัน        
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน 1,658  708                 (503)  1,863 

ดอกเบีย้ค้ำงรับ        
บริษทั เอส ที ซี สตีล จ ากดั                   23,000  -  (1,000)  22,000 

รวม 24,658  708  (1,503)  23,863 
 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีรายการเคล่ือนไหวท่ีเป็นสาระส าคญัในระหวา่งปี ดงัน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม 
 2561  เพ่ิมข้ึน  ลดลง  2562 

เงนิกู้ยืมระยะส้ัน        
     นางเพญ็จนัทร์ ยงวงศไ์พบูลย ์
     (ดอกเบ้ียร้อยละ 7 ต่อปี) 25,000  10,000  (35,000)  - 
 

 
 
 

 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม 
 2561  เพ่ิมข้ึน  ลดลง  2562 

เงนิให้กู้ยืมระยะส้ัน        
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน 1,658  808  (503)  1,963 
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9. เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
เงินสด 260  320  180  240 
เงินฝากสถาบนัการเงิน-ประเภทกระแสรายวนั 90,730  61,590  89,611  61,540 
เงินฝากสถาบนัการเงิน-ประเภทออมทรัพย ์ 101,423  43,381  46,731  33,247 
รวม 192,413  105,291  136,522  95,027 

 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีเงินฝากออมทรัพย ์ซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 0.05 ถึง 0.13 
ต่อปี และร้อยละ 0.15 ถึง 0.38 ต่อปี ตามล าดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการ: ร้อยละ 0.05 ถึง 0.13 ต่อปีและร้อยละ 0.15 ถึง 0.38 ต่อปี 
ตามล าดบั)   
 

10. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น-กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั        
ลูกหน้ีการคา้ 540,529  218,242  861,163  549,421 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 
( 2562 : ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ ) -  (61)  -  (61) 
สุทธิ 540,529  218,181  861,163  549,360 

ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น - กจิกำรอ่ืน        
ลูกหน้ีการคา้   447,975  407,202  277,817  280,753 
เช็ครับลงวนัท่ีล่วงหนา้ 31,007  33,244  20,798  13,124 
รวม 478,982  440,446  298,615  293,877 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 
( 2562 : ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ ) (104,071)  (103,089)  (102,141)  (102,174) 
สุทธิ 374,911  337,357  196,474  191,703 
ลูกหน้ีอ่ืน        
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 1,249  3,408  1,136  3,198 
เงินทดรองจ่าย 2,399  13,132  2,315  10,313 
อ่ืนๆ 4,890  1,464  4,635  1,295 
รวม 8,538  18,004  8,086  14,806 
รวม  383,449  355,361  204,560  206,509 
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ยอดคงเหลือลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระไดด้งัน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 292,261  217,679  382,501  379,935 
เกินก าหนดช าระ        

ไม่เกิน 3 เดือน -  5  103,175  132,839 
เกินกวา่ 3 - 6 เดือน 248,268  497  345,961  36,586 
เกินกวา่ 6 - 12 เดือน -  -  29,526  - 
เกินกวา่ 12 เดือน ข้ึนไป -  61  -  61 

รวม 540,529  218,242  861,163  549,421 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 
( 2562 : ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ ) -  (61)  -  (61) 
สุทธิ 540,529  218,181  861,163  549,360 
 

ยอดคงเหลือลูกหน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระไดด้งัน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 252,083  248,167  129,528  140,457 
เกินก าหนดช าระ        

ไม่เกิน 3 เดือน 122,226  81,475  66,843  50,469 
เกินกวา่ 3 - 6 เดือน 749  7,516  -  608 
เกินกวา่ 6 - 12 เดือน 278  400  278  369 
เกินกวา่ 12 เดือน ข้ึนไป 103,646  102,888  101,966  101,974 

รวม 478,982  440,446  298,615  293,877 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 
( 2562 : ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ ) (104,071)  (103,089)  (102,141)  (102,174) 
สุทธิ 374,911  337,357  196,474  191,703 
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 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (กลบัรายการ)   
( 2562 : หน้ีสงสยัจะสูญ (กลบัรายการ) ) 
ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม (921) 

 

(2,440) 

 

(94) 

 

(2,598) 
 

11. สินค้ำคงเหลือ 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
สินคา้ส าเร็จรูป 398,326  467,642  354,281  439,696 
วตัถุดิบ 617,413  538,749  559,537  381,083 
อะไหล่และวสัดุส้ินเปลือง 10,121  8,585  9,178  7,943 
สินคา้ระหวา่งทาง -  8,188  -  8,188 
รวม 1,025,860  1,023,164  922,996  836,910 
หกั ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ (38,454)  (45,831)  (38,420)  (44,201) 
สุทธิ 987,406            977,333  884,576  792,709 
 

ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือท่ีบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายและไดร้วมในบญัชีตน้ทุนขาย     
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม        
- ตน้ทุนขาย 4,569,448  5,204,435  4,365,341  5,058,226 
- ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ 
(กลบัรายการ) (7,377)  (30,296)  (5,781)  (31,926) 
รวม 4,562,071  5,174,139  4,359,560  5,026,300 
 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  และ 2562  สรุปไดด้งัน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม  45,831  76,127  44,201  76,127 
บวก ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ 
(กลบัรายการ) (7,377) 

 
(30,296) 

 
(5,781) 

 
(31,926) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 38,454  45,831  38,420  44,201 
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12. สินทรัพย์ทำงกำรเงนิหมุนเวยีนอ่ืน 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562 
ลูกหน้ีตามสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ -  1,476 
เงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหน้ี -  60,678 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอ่ืนท่ีวดัดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน    
  - เงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหน้ี 136  - 
  - สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 1,694  - 
รวม 1,830  62,154 
 

เงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562 
เงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหน้ี    
ณ วนัตน้ปี 60,678  140,313 
การซ้ือเพ่ิมข้ึน 1,822,440  3,349,300 
การจ าหน่ายออกไป (1,883,279)  (3,430,661) 
บวก การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม 1  32 
        ก าไรจากการขาย 296  1,694 
ณ วนัส้ินปี 136  60,678 
 

มลูค่าตามบัญชีและมลูค่ายติุธรรม 
 

มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนรวมทั้งมูลค่าตามบญัชีถูกแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562  มีดงัน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562 

 มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม  มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม 

เงินลงทุนในกองทุนเปิด        
      ตราสารหน้ี 136  136  60,678  60,678 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัมีการท าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพ่ือป้องกันความเส่ียงท่ีเกิดจากอตัรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศส าหรับหน้ีสินท่ีเป็นสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐและสกลุเงินยโูร โดยมียอดเงินต่างประเทศท่ีท าสัญญา
จ านวน 0.4 ลา้นเหรียญดอลลาร์สหรัฐ และ 3.1 ลา้นเหรียญยโูร (วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 จ านวน 0.9 ลา้นเหรียญดอลลาร์สหรัฐ 
และ 6.0 ลา้นเหรียญยโูร) 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัมีหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศส่วนท่ียงัไม่ไดป้้องกนัความเส่ียงจ านวน 1.6      
ลา้นเหรียญดอลลาร์สหรัฐ และ 3.5 ลา้นเหรียญยโูร (วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 จ านวน 0.9 ลา้นเหรียญดอลลาร์สหรัฐและ 2.1     
ลา้นเหรียญยโูร) 
 

การวดัมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหน้ี และสินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ถูกจดัล าดบัชั้น การวดัมูลค่ายติุธรรม
อยูใ่นระดบัท่ี 2 ไดแ้ก่ ขอ้มูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นระดบัท่ี 1 ท่ีสามารถสงัเกตไดโ้ดยตรง (ไดแ้ก่ ขอ้มูล
ราคาตลาด) หรือโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีค านวณมาจากราคาตลาด) ส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น 
 

13. เงนิฝำกสถำบันกำรเงนิทีม่ภีำระค ำ้ประกนั 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีเงินฝากประจ ากบัสถาบนัการเงินในประเทศหลายแห่งจ านวนเงิน 152.8 
ลา้นบาท และ 151.5 ลา้นบาท ตามล าดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการ : จ านวน 151.8 ลา้นบาท และ 150.4 ลา้นบาท ตามล าดบั)        
เงินฝากประจ าดังกล่าวได้น าไปเป็นหลกัทรัพยเ์พ่ือค ้ าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบันการเงิน                   
(หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 19) และค ้าประกนัการจ่ายช าระค่าใชไ้ฟฟ้าของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
 

14. สินทรัพย์ทำงกำรเงนิไม่หมุนเวยีนอ่ืน 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562 
เงินลงทุนเผื่อขาย -  3,824 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีน 
ท่ีวดัดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน    
  - เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัจดทะเบียน 3,824  - 
รวม 3,824  3,824 
 

มูลค่ำยุตธิรรม 
 

การวดัมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนถูกจดัล าดบัชั้น การวดัมูลค่ายติุธรรมอยูใ่นระดบัท่ี 1 ซ่ึงเป็นราคาเสนอซ้ือขาย
ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องและบริษทัสามารถเขา้ถึงตลาดนั้น ณ วนัท่ีวดัมูลค่า ในระหวา่งงวดไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้น
ของมูลค่ายติุธรรม 
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 พนับาท 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562 
 ราคาทุน  มูลค่ายติุธรรม  ราคาทุน  มูลค่ายติุธรรม 
เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัจดทะเบียน 3,824  3,824  5,524  3,824 
การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของตราสารทุน -  -  (1,700)  - 
สุทธิ 3,824  3,824  3,824  3,824 

 

มลูค่ายติุธรรม 
 

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน รวมทั้งมูลค่าตามบญัชีถูกแสดงในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
 

 พนับาท 
 2563  2562 
 มูลค่า  มูลค่ายติุธรรม  มูลค่า  มูลค่ายติุธรรม 
 ตามบญัชี  ระดบั 1  ตามบญัชี  ระดบั 1 
เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัจดทะเบียน 3,824  3,824  3,824  3,824 

 

ตารางขา้งตน้วิเคราะห์การวดัมูลค่ายุติธรรมท่ีเกิดข้ึนประจ าส าหรับสินทรัพยท์างการเงิน การวดัมูลค่ายุติธรรมเหล่าน้ีถูกจัด
ประเภทอยูใ่นระดบัท่ีต่างกนัของล าดบัชั้นมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า นิยามของระดบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
เงินลงทุนของบริษทั มีดงัน้ี 

 

ระดบั 1 : เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง (ตลาดหลกัทรัพย)์ ส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสิน
อยา่งเดียวกนั และบริษทัสามารถเขา้ถึงตลาดนั้น ณ วนัท่ีวดัมูลค่า 
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15. เงนิลงทุนในบริษัทร่วม 
 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

    พนับาท 

        งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม 

  

จดัตั้งข้ึน 

สัดส่วนการถือหุน้ทั้ง
ทางตรงและทางออ้ม
ของบริษทั (ร้อยละ) 

มูลค่าตามบญัชีตามวิธี
ส่วนไดเ้สีย ราคาทุน 

ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)
จากเงินลงทุนใน 
บริษทัร่วมในปี 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ในประเทศ 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
บริษทั ไพร์ม สตีล มิลล ์จ  ากดั   ผลิตและจ าหน่ายเหลก็รีดร้อนหนา้แคบ ไทย  35 35 299,643 363,067 318,000 318,000 (63,424) 94,890 

หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่าเงินลงทุน     - - - - - - 

สุทธิ     299,643 363,067 318,000 318,000 (63,424) 94,890 
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ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2562 มีมติอนุมติัใหบ้ริษทัท าสญัญาซ้ือขายเงินลงทุนกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั
กบับริษทัท่านหน่ึง (ผูข้าย) โดยบริษทัตกลงซ้ือเงินลงทุนในบริษทั ไพร์ม สตีล มิลล ์จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมของบริษทัเพ่ิมอีก
เป็นจ านวน 500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5 ของหุ้นสามญัทั้งหมดของบริษทัร่วมดงักล่าว ในราคา 48.0 ลา้นบาทจากผูข้ายซ่ึงเป็น   
ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัร่วมดังกล่าว ซ่ึง ณ วนัท าสัญญา บริษทัได้มีการจ่ายช าระเงินประกันการซ้ือเงินลงทุนดังกล่าวเป็น     
จ านวนเงิน 10.0 ลา้นบาท ต่อมาในเดือนสิงหาคม 2562 บริษทัไดจ่้ายช าระเงินส่วนท่ีเหลืออีก 38 ลา้นบาทให้กบัผูข้ายและมีการ
รับโอนหุน้จากผูข้ายแลว้ ดงันั้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัร่วมดงักล่าวคิดเป็นร้อยละ 35 
 

บริษทัไดด้ าเนินการใหมี้การวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมา ณ วนัซ้ือกิจการ โดยการวดัมูลค่า
น้ีไดเ้สร็จสมบูรณ์แลว้ในไตรมาสท่ี 4 ของปี 2562 ซ่ึงอยูภ่ายในระยะเวลาในการวดัมูลค่า 12 เดือนนบัจากวนัท่ีซ้ือกิจการตามท่ี
ก าหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2561) ทั้งน้ี ภายในระยะเวลาวดัมูลค่าดงักล่าว บริษทัไดรั้บ
ขอ้มูลเก่ียวกบัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินส่วนหน่ึงเพ่ิมเติมและไดท้ าการปรับยอ้นหลงัมูลค่ายติุธรรม ณ วนัซ้ือกิจการ 
โดยมีรายละเอียดการซ้ือกิจการดงัต่อไปน้ี 

 

 ลา้นบาท 
ส่ิงท่ีตอบแทนท่ีใชใ้นการซ้ือ 48 
หกั: มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดรั้บ 46 
ค่าความนิยม 2 

 

รายละเอียดของส่ิงตอบแทนท่ีใชใ้นการซ้ือเงินลงทุนมีดงัน้ี 
 

 ลา้นบาท 
เงินสดท่ีโอนจ่าย 48 

 

รายการเคล่ือนไหวเงินลงทุนในบริษทัร่วมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 363,067  219,783  318,000  270,000 
ลงทุนเพ่ิม -  48,000  -  48,000 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน 
– วธีิส่วนไดเ้สีย (63,424) 

 
94,890 

  
- 

 
 
- 

ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม -  394  -  - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 299,643  363,067  318,000  318,000 

 
 
 
 
 
 
 



บริษทั เอเซีย เมทัล จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
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รายการกระทบยอดขอ้มูลทางการเงินขา้งตน้กบัมูลค่าตามบญัชีท่ีบนัทึกบญัชีโดยวธีิส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวม มีดงัน้ี 
 

 พนับาท 

 2563  2562 
สินทรัพยสุ์ทธิ 813,691  1,005,226 
ส่วนไดเ้สียของบริษทั 35%  35% 
ส่วนแบ่งในสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทั 284,792  351,829 
รายการปรับปรุงเพ่ือการบนัทึกบญัชีตามวธีิส่วนไดเ้สีย    
 (ก าไร) ขาดทุนระหวา่งกนัในสินคา้คงเหลือ 2,208  (1,699) 
ส่วนเกินท่ียงัไม่ไดต้ดัจ าหน่าย 334  628 
ค่าความนิยม 12,309  12,309 
ราคาตามบญัชีตามวธีิส่วนไดเ้สีย 299,643  363,067 

 

ขอ้มูลทางการเงินของบริษทัร่วม  
 

ขอ้มูลทางการเงินตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินของบริษทัร่วมสรุปไดด้งัน้ี 
 

     (หน่วย: ลา้นบาท) 

บริษทั 

ทุนเรียกช าระ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

สินทรัพยร์วม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

หน้ีสินรวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

รายไดร้วมส าหรับปี 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

บริษทั ไพร์ม สตีล มิลล ์
จ  ากดั      “ตรวจสอบแลว้” 

2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

 

1,000 

 

1,000 

 

2,321 

 

2,883 

 

1,508 

 

1,878 

 

3,700 

 

6,948 

 

(192) 

 

317 
 

16. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย  
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สัดส่วนการถือหุน้ทั้งทางตรง พนับาท 

 และทางออ้มของบริษทั(ร้อยละ) ทุนช าระแลว้ วธีิราคาทุน 

ช่ือบริษทั 2563 2562  2563  2562 2563 2562 

บริษทั เอส ที ซี สตีล จ ากดั 100 100 20,000 20,000 20,000 20,000 

บริษทั แกรนด ์เอเซีย สตีล โพรเซสซ่ิง เซ็นเตอร์ จ  ากดั 
จ  ากดั 

50 50 10,000 10,000 9,481 9,481 

รวม     29,481 29,481 

หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่าเงินลงทุน     (4,500) (4,500) 

สุทธิ     24,981 24,981 
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ส่วนได้เสียทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุม   
 

ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทัยอ่ยท่ีมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีมีสาระส าคญั 
 

รายละเอียดดา้นล่างแสดงขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทัยอ่ยแต่ละรายท่ีมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีมีสาระส าคญั
ต่อกลุ่มกิจการ จ านวนท่ีเปิดเผยส าหรับบริษทัยอ่ยแต่ละรายแสดงดว้ยจ านวนก่อนการตดัรายการระหวา่งกนั 
 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิโดยสรุป 
 

 บริษทั แกรนด ์เอเซีย สตีล โพรเซสซ่ิง เซ็นเตอร์ จ ากดั 
 พนับาท 
 2563  2562 
ร้อยละของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 50%  50% 
สินทรัพย ์ 345,973  356,379 
หน้ีสิน (342,178)  (358,140) 
สินทรัพยสุ์ทธิ 3,795  (1,761) 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 1,898  (881) 
 

งบก ำไรขำดทุนโดยสรุป 
 

 บริษทั แกรนด ์เอเซีย สตีล โพรเซสซ่ิง เซ็นเตอร์ จ ากดั 
 พนับาท 
 2563  2562 
รายไดร้วม 597,047  633,313 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 5,556  (22,844) 
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน -  935 
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม 5,556  (21,909) 
ก าไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 2,778  (11,422) 

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจ
ควบคุม - 

 
468 
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งบกระแสเงนิสดโดยสรุป 
 

 บริษทั แกรนด ์เอเซีย สตีล โพรเซสซ่ิง เซ็นเตอร์ จ ากดั 
 พนับาท 
 2563  2562 
เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 48,004  28,096 
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (1,938)  (3,035) 
เงินสดสุทธิใชไ้ปจากกิจกรรมจดัหาเงิน (4,826)  (26,558) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ 41,240  (1,497) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 5,975  7,472 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินปี 47,215  5,975 

 

17. อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 
 

 พนับาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562 
ราคาทุน 50,744  50,744 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม (20,773)  (18,227) 
สุทธิ 29,971  32,517 

 

การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนส าหรับปี 2563 และ 2562 ดงัน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562 
มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 32,517  35,054 
ค่าเส่ือมราคา (2,546)  (2,537) 
มูลค่าตามบญัชีส้ินปี 29,971  32,517 

มูลค่ายติุธรรม * 60,250  60,250 
 

*มูลค่ายติุธรรมประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระตามรายงานลงวนัท่ี 2 ธนัวาคม 2562 ตามล าดบั โดยใชว้ิธีคิดตน้ทุน (Cost 
Approach) การวดัมูลค่ายติุธรรมของอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนถูกจดัล าดบัชั้น การวดัมูลค่ายติุธรรมในระดบัท่ี 3  
 

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนดงักล่าวส่วนหน่ึงได้ถูกจดจ านองไวเ้ป็นหลกัทรัพยค์  ้ าประกันวงเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบัน
การเงิน (หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 19)  
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18. ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ 
   พนับาท 

 งบการเงินรวม 

 ราคาประเมิน ราคาทุน  
 

ท่ีดิน 
อาคารและส่วน 

ปรับปรุงส่ิงปลูกสร้าง 
อาคารและส่วนปรับปรุง    
ส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดินเช่า 

เคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์โรงงาน ยานพาหนะ 

เคร่ืองตกแต่งและ 
เคร่ืองใชส้ านกังาน 

งานระหว่างก่อสร้างและ
เคร่ืองจกัรระหว่างติดตั้ง รวม 

ราคาทุน         

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 272,910 509,373 60,939 881,799 38,856 44,084 156,078 1,964,039 

ซ้ือเพ่ิม - 37 - 15,388 7,514 626 73,818 97,383 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาใหม่ 167,588 - - - - - - 167,588 
โอนเขา้ (โอนออก) - - - 66,730 - - (66,730) - 

จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - - (3,465) - (1,899) (42,984) (48,348) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 440,498 509,410 60,939 960,452 46,370 42,811 120,182 2,180,662 
รายการปรับปรุงจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบบัท่ี 16 มาถือปฎิบติัคร้ังแรก  - - 

 
- (59,485) (8,080) - - (67,565) 

ซ้ือเพ่ิม  - 433 - 2,410 7,271 2,817 44,691 57,622 
โอนเขา้ (โอนออก) - 33,876 - 12,607 3,600 - (46,483) 3,600 

จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - (29,032) - (31,852) (9,218) (17,008) (4,633) (91,743) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 440,498 514,687 60,939 884,132 39,943 28,620 113,757 2,082,576 

         
         
         
         
         



บริษทั เอเซีย เมทัล จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ (ต่อ) 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 
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   พนับาท 

 งบการเงินรวม 

 ราคาประเมิน ราคาทุน  
 

ท่ีดิน 
อาคารและส่วน 

ปรับปรุงส่ิงปลูกสร้าง 
อาคารและส่วนปรับปรุง    
ส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดินเช่า 

เคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์โรงงาน ยานพาหนะ 

เคร่ืองตกแต่งและ
เคร่ืองใชส้ านกังาน 

งานระหว่างก่อสร้างและ
เคร่ืองจกัรระหว่างติดตั้ง รวม 

ค่าเส่ือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม         
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 -                       268,301 156            602,238 30,616 36,902 25,773 963,986 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 24,114 3,344 71,574 3,167 2,120 - 104,319 
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า - - - - - - 1,444 1,444 

จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - - (2,650) - (1,865) - (4,515) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 - 292,415 3,500            671,162 33,783 37,157 27,217 1,065,234 
รายการปรับปรุงจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบบัท่ี 16 มาถือปฎิบติัคร้ังแรก - - 

 
- (3,351) (3,227) - - (6,578) 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 24,243 3,353 64,261 1,605 1,662 - 95,124 
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า - - - - 2,547 - - 2,547 

จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - (146) - (17,362) (2,104) (16,870) - (36,482) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 - 316,512 6,853 714,710 32,604 21,949 27,217 1,119,845 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี         

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

31 ธนัวาคม 2563 440,498 198,175 54,086 169,422 7,339 6,671 86,540 962,731 

       
ค่าเส่ือมราคาซ่ึงรวมอยูใ่นงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม       

2562      104,319 

2563        95,124 



บริษทั เอเซีย เมทัล จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ (ต่อ) 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 
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  พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ราคาประเมิน ราคาทุน  
 

ท่ีดิน 
อาคารและส่วน 

ปรับปรุงส่ิงปลูกสร้าง 
อาคารและส่วนปรับปรุง    
ส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดินเช่า 

เคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์โรงงาน ยานพาหนะ 

เคร่ืองตกแต่งและ
เคร่ืองใชส้ านกังาน 

งานระหว่างก่อสร้างและ
เคร่ืองจกัรระหว่างติดตั้ง รวม 

ราคาทุน         
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 247,270 416,185 60,939 861,063 36,237 41,912 155,346 1,818,952 
ซ้ือเพ่ิม - - - 13,301 5,874 365 73,818 93,358 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาใหม่ 148,358 - - - - - - 148,358 
โอนเขา้ (โอนออก) - - - 66,730 - - (66,730) - 

จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - - (3,465) - (1,899) (42,985) (48,349) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 395,628 416,185 60,939 937,629              42,111 40,378 119,449 2,012,319 
รายการปรับปรุงจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบบัท่ี 16 มาถือปฎิบติัคร้ังแรก - - 

 
-    (59,484) (5,279) - - (64,763) 

ซ้ือเพ่ิม - 369 - 1,023 7,271 2,325 44,691 55,679 
โอนเขา้ (โอนออก) - 33,876 - 12,607 3,600 - (46,483) 3,600 

จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - (28,950) - (31,802) (9,218) (17,003) (4,633) (91,606) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 395,628 421,480 60,939 859,973 38,485 25,700 113,024 1,915,229 

         
         
         
         
         
         
         



บริษทั เอเซีย เมทัล จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ (ต่อ) 
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    พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ราคาประเมิน ราคาทุน  
 

ท่ีดิน 
อาคารและส่วน 

ปรับปรุงส่ิงปลูกสร้าง 
อาคารและส่วนปรับปรุงส่ิง
ปลูกสร้างบนท่ีดินเช่า 

เคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์โรงงาน ยานพาหนะ 

เคร่ืองตกแต่งและ
เคร่ืองใชส้ านกังาน 

งานระหว่างก่อสร้างและ
เคร่ืองจกัรระหว่างติดตั้ง รวม 

ค่าเส่ือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม         
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 -                       221,931 156             582,026 29,866 35,536 25,773 895,288 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 19,496 3,344 71,061 2,645 1,721 - 98,267 
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า - - - - - - 1,444 1,444 

จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - - (2,650) - (1,865) - (4,515) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 -                       241,427 3,500             650,437 32,511 35,392 27,217 990,484 
รายการปรับปรุงจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบบัท่ี 16 มาถือปฎิบติัคร้ังแรก - - - (3,351) (2,663) - 

 
- (6,014) 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 19,657 3,353 63,678 1,466 1,262 - 89,416 
รับโอน/(โอนออก) - - - - 2,547 - - 2,547 

จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - (63) - (17,325) (2,104) (16,865) - (36,357) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 - 261,021 6,853 693,439 31,757 19,789 27,217 1,040,076 
         

มูลค่าสุทธิตามบญัชี         

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

31 ธนัวาคม 2563 395,628 160,459 54,086 166,534 6,728 5,911 85,807 875,153 
 

     

ค่าเส่ือมราคาซ่ึงรวมอยูใ่นงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม     

2562        98,267 

2563        89,416 



บริษทั เอเซีย เมทัล จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ (ต่อ) 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 
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ค่าเส่ือมราคาแสดงรายการรวมในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัต่อไปน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
ตน้ทุนขายและบริการ 87,148  91,480  84,472  88,513 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 7,976  12,839  4,944  9,754 
รวม 95,124  104,319  89,416  98,267 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562  ท่ีดิน และส่ิงปลูกสร้างของบริษทัและบริษทัยอ่ย จ านวน 559.4 ลา้นบาท และมูลค่า 570.8    
ลา้นบาท ตามล าดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จ านวน 506.8 ลา้นบาท และ 516.3  ลา้นบาท ตามล าดบั) ไดถู้กจดจ านองไวเ้ป็น
หลกัทรัพยค์  ้าประกนัวงเงินกูร้ะยะสั้นและระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีส่วนหน่ึงของอาคาร อุปกรณ์ส านกังาน เคร่ืองตกแต่งและยานพาหนะ 
ซ่ึงคิดค่าเส่ือมราคาเต็มมูลค่าแลว้แต่ยงัคงใชง้านอยู่ ซ่ึงมีราคาทุนประมาณ 403.2 ลา้นบาท และ 361.3 ลา้นบาท ตามล าดบั  
(งบการเงินเฉพาะกิจการ: จ านวน 380.0 ลา้นบาท และ 338.3 ลา้นบาท ตามล าดบั) 
 

ท่ีดินของบริษทัและบริษทัยอ่ยไดมี้การประเมินใหม่ เม่ือวนัท่ี 2 ธนัวาคม 2562 โดยผูป้ระเมินราคาอิสระ โดยใชว้ธีิเปรียบเทียบกบั
ขอ้มูลตลาด (Comparison Approach) ซ่ึงอา้งอิงกบัราคาขายของท่ีดินท่ีเปรียบเทียบกนัไดใ้นบริเวณใกลเ้คียงกนัและมาปรับปรุง
ด้วยความแตกต่างของคุณสมบัติท่ีส าคัญ เช่น ขนาดรูปร่าง ท าเลท่ีตั้ ง และสภาพของท่ีดิน ข้อมูลดังกล่าวเพียงพอท่ีจะใช้
เปรียบเทียบเพ่ือก าหนดมูลค่ายติุธรรมน้ี ซ่ึงการประเมินราคาดงักล่าวใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดท่ี้มีนยัส าคญัมาเป็นตวัแปร
ในเทคนิคการประเมินมูลคา่ บริษทัและบริษทัยอ่ยจึงไดจ้ดัประเภทการวดัมูลค่าดงักล่าวอยูใ่นระดบั 3 ของล าดบัชั้นมูลค่ายติุธรรม 
ซ่ึงมีผลท าใหท่ี้ดินของกลุ่มบริษทัและบริษทัมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 167.6 ลา้นบาท และ 148.4 ลา้นบาท ตามล าดบั กลุ่มบริษทัและบริษทั
ไดบ้นัทึกภาษีเงินไดจ้ากการประเมินราคาท่ีดินท่ีเพ่ิมข้ึนไวใ้นบญัชี “หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี” เป็นจ านวน 33.5 ลา้นบาท 
และ 29.7 ลา้นบาท ตามล าดบั และบนัทึกส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลค่าท่ีดินจากการประเมินราคาสุทธิจากภาษีเงินไดส้ าหรับกลุ่ม
บริษทั และบริษทัเป็นจ านวน  134.1 ลา้นบาท และ 118.7 ลา้นบาท ตามล าดบั ไวใ้นบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน” ซ่ึง
แสดงไวภ้ายใตอ้งคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงิน  
 

19. เงนิเบิกเกนิบัญชีและเงนิกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงนิ 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 326,000  601,000  326,000  601,000 
เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีท 900,084  514,668  900,084  514,668 
เจา้หน้ีจากการขายลดลูกหน้ี -  3,645  -  - 
รวม 1,226,084  1,119,313  1,226,084  1,115,668 



บริษทั เอเซีย เมทัล จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ (ต่อ) 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษทัมีวงเงินสินเช่ือระยะสั้นเพ่ือการคา้จากสถาบนัการเงินตามสัญญาเงินกูย้ืมในวงเงิน
สูงสุดรวม 3,335 ลา้นบาท วงเงินสินเช่ือเพื่อการคา้ดงักล่าวประกอบดว้ย เงินเบิกเกินบัญชีเลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีท          
ตัว๋สญัญาใชเ้งิน การขายลดตัว๋เงิน แพคก้ิงเครดิต และหนงัสือค ้าประกนัธนาคารโดยวงเงินสินเช่ือดงักล่าวมีอตัราดอกเบ้ีย MOR 
ต่อปี ส าหรับเงินเบิกเกินบญัชี และวงเงินสินเช่ืออ่ืนมีอตัราดอกเบ้ียตั้งแต่ร้อยละ 0.45  ต่อปี ถึงร้อยละ 1.80 ต่อปี และร้อยละ 0.95    
ต่อปี ถึงร้อยละ 3.80 ต่อปี ตามล าดบั และมีก าหนดช าระระหวา่ง 1 ถึง 6 เดือน 
 

วงเงินสินเช่ือระยะสั้นจากสถาบนัการเงินดงักล่าว ค ้าประกนัโดยการจดจ านอง ท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดิน อสังหาริมทรัพยเ์พื่อ
การลงทุน และเงินฝากประจ าของทั้งบริษทัและบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนั  (หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 13 17 
และ 18) 
 

20. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั        
เจา้หน้ีการคา้ 4,171  1,330  2,030  1,474 
เจา้หน้ีอ่ืน 446  994  791  1,259 
รวม 4,617  2,324  2,821  2,733 
 

       

เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น - กจิกำรอ่ืน        
เจา้หน้ีการคา้   97,800  64,427  89,232  48,725 
เจา้หน้ีอ่ืน 35,238  49,497  29,917  45,797 
รวม 133,038  113,924  119,149  94,522 
 

ยอดเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน-กิจการอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 จดัประเภทตามสกลุเงินตราต่างประเทศไดด้งัน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
สกลุเงินบาท 133,038  104,378  119,149  84,976 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา -  9,546  -  9,546 
รวม 133,038  113,924  119,149  94,522 
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21. เงนิกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงนิ 

  

 พนับาท 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 11,096  26,023 
หกั ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (11,096)  (14,822) 
สุทธิ -  11,201 
 

ในเดือนกรกฎาคม 2561 บริษทัท าสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงเป็นจ านวนเงิน 43.0 ลา้นบาท เพื่อใชใ้น
การก่อสร้างอาคารคลงัสินคา้ บริษทัเบิกรับเงินกูง้วดแรกในเดือนกรกฎาคม 2561 และทั้งจ านวนแลว้ในเดือนกนัยายน 2561 
ก าหนดช าระคืนภายใน 3 ปี 4 เดือน นบัแต่วนัท่ีมีการเบิกเงินกูง้วดแรก เงินกูด้งักล่าวมีอตัราดอกเบ้ีย MLR-2% ต่อปี โดยช าระเป็น
รายเดือน 
 

การช าระคืนเงินตน้ งวดท่ี 1 ถึง งวดท่ี 4 ปลอดช าระคืนเงินตน้ งวดท่ี 5 ถึง งวดท่ี 39 ช าระเป็นจ านวนเงินเดือนละ 1.3 ลา้นบาท 
และงวดท่ี 40 ช าระหน้ีส่วนท่ีเหลือทั้งหมด  

 

นอกจากน้ีบริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของ 
ผูถื้อหุน้ และอตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ีใหเ้ป็นไปตามอตัราท่ีก าหนดในสญัญา เป็นตน้ 
 

บริษทัท าหนงัสือยืนยนักบัสถาบนัการเงินดงักล่าวโดยจะไม่น าสินทรัพย ์ไดแ้ก่ ส่ิงปลูกสร้างอาคารคลงัสินคา้ และสิทธิการเช่า 
ไปจ าหน่าย จ่าย โอน ให้เช่า จ าน า จ านอง ก่อให้เกิดภาระผูกพนั เวน้แต่จะไดรั้บความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากสถาบนั
การเงินดงักล่าวก่อน 
 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินมีรายการเคล่ือนไหวส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ดงัน้ี 
 

  พนับาท 
  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม  26,023  40,255 
บวก รับเงินกูเ้พ่ิม -  - 
หกั จ่ายช าระคืน (14,927)  (14,232) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  11,096  26,023 
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22. สัญญำเช่ำ 
 

กลุ่มบริษัทในฐำนะผู้เช่ำ 
 

กลุ่มบริษทัท าสญัญาเช่าสินทรัพยเ์พ่ือใชใ้นการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั 
 

1)     สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ 
 

การเคล่ือนไหวของสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม 
 ราคาทุน 
  

ท่ีดิน 
 

อาคาร 
เคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์โรงงาน 

 
  ยานพาหนะ 

 
           รวม 

ราคาทุน      
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี  1 มกราคม 2563 – หลงัรายการ
ปรับปรุงจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัท่ี 16  มาถือปฎิบติัคร้ังแรก 

 
24,958 

 
1,484 

 
59,484 

 
8,080 

 
94,006 

ซ้ือเพ่ิม - 28,950 14,742 9,042 52,734 
รับโอน/(โอนออก) - - - (3,600) (3,600) 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - - - - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 24,958 30,434 74,226 13,522 143,140 
ค่าเส่ือมราคาสะสม      
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี  1 มกราคม 2563 – หลงัรายการ
ปรับปรุงจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัท่ี 16 มาถือปฎิบติัคร้ังแรก 

 
- 

 
- 

 
3,351 

 
3,227 

 
6,578 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 1,454 669 7,154 2,587 11,864 
รับโอน/(โอนออก) - - - (2,547) (2,547) 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - - - - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 1,454 669 10,505 3,267 15,895 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี      
31 ธนัวาคม 2563 23,504 29,765 63,721 10,255 127,245 

ค่าเส่ือมราคาซ่ึงรวมอยูใ่นงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ  ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม    

2563     11,864 
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 พนับาท 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ราคาทุน 
  

ท่ีดิน 
 

อาคาร 
เคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์โรงงาน 

 
ยานพาหนะ 

 
รวม 

ราคาทุน      
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี  1 มกราคม 2563 – หลงัรายการ
ปรับปรุงจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัท่ี 16 มาถือปฎิบติัคร้ังแรก 

 
24,958 

 
4,114 

 
59,484 

 
5,279 

 
93,835 

ซ้ือเพ่ิม - 28,950 14,742 7,700 51,392 
โอนเขา้ (โอนออก) - - - (3,600) (3,600) 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - - - - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 24,958 33,064 74,226 9,379 141,627 
ค่าเส่ือมราคาสะสม      
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี  1 มกราคม 2563 – หลงัรายการ
ปรับปรุงจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัท่ี 16 มาถือปฎิบติัคร้ังแรก 

 
- 

 
- 

 
3,351 

 
2,663 

 
6,014 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 1,454 1,223 7,154 1,881 11,712 
รับโอน/(โอนออก) - - - (2,547) (2,547) 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - - - - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 1,454 1,223 10,505 1,997 15,179 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี      
31 ธนัวาคม 2563 23,504 31,841 63,721 7,382 126,448 

ค่าเส่ือมราคาซ่ึงรวมอยูใ่นงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม     
2563     11,712 
 

2)     หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 115,475  49,965  115,593  48,152 
หกั ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (13,481)  (2,754)  (13,462)  (2,644) 
สุทธิ 101,994  47,211  102,131  45,508 
หกั ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (30,924)  (17,099)  (30,514)  (16,438) 
สุทธิ 71,070  30,112  71,617  29,070 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินตามสัญญาเช่า โดยมีรายละเอียดของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายช าระ
ดงัน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม 
 2563  2562 
 ผลรวมของ

จ านวนเงินขั้น
ต ่าท่ีตอ้งจ่าย  

ดอกเบ้ียจ่าย
รอตดับญัชี  

มูลค่าปัจจุบนั
ของจ านวนเงิน
ขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย  

ผลรวมของ
จ านวนเงินขั้น
ต ่าท่ีตอ้งจ่าย  

ดอกเบ้ียจ่าย
รอตดับญัชี  

มูลค่าปัจจุบนั
ของจ านวนเงิน
ขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย 

ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 34,113  3,189  30,924  18,672  1,573  17,099 
ถึงก าหนดช าระเกินหน่ึงปี 
แต่ไม่เกินหา้ปี 56,283  5,260  51,023 

 
31,293  1,181  30,112 

ถึงก าหนดช าระเกินกวา่หา้ปี 25,079  5,032  20,047  -  -  - 
รวม 115,475  13,481  101,994  49,965  2,754  47,211 

 

 พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562 

 ผลรวมของ
จ านวนเงินขั้น
ต ่าท่ีตอ้งจ่าย  

ดอกเบ้ียจ่าย
รอตดับญัชี  

มูลค่าปัจจุบนั
ของจ านวนเงิน
ขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย  

ผลรวมของ
จ านวนเงินขั้น
ต ่าท่ีตอ้งจ่าย  

ดอกเบ้ียจ่าย
รอตดับญัชี  

มูลค่าปัจจุบนั
ของจ านวนเงิน
ขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย 

ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 33,674  3,160  30,514  17,942  1,504  16,438 
ถึงก าหนดช าระเกินหน่ึงปี 
แต่ไม่เกินหา้ปี 56,840  5,270  51,570 

 
30,210  1,140  29,070 

ถึงก าหนดช าระเกินกวา่หา้ปี 25,079  5,032  20,047  -  -  - 
รวม 115,593  13,462  102,131  48,152  2,644  45,508 
 

 

3)     ค่ำใช้จ่ำยเกีย่วกบัสัญญำเช่ำทีรั่บรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2563 
 

  พนับาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้  11,864  11,712 
ดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสญัญาเช่า  3,253  3,223 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสญัญาเช่าระยะสั้น (ไม่เกิน 1 ปี)  484  - 
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23. ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน 
 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัต่อไปน้ี 
 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน        
     เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 16,624  14,810  14,017  12,638 
 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 
ดงัน้ี 
 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 14,810        11,116  12,638  8,994 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 1,703  1,823  1,089  1,137 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 335  302  290  234 
ตน้ทุนบริการในอดีต -  2,504  -  2,273 
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน :        
(ก าไร) ขาดทุนจากการประมาณตามหลกัการคณิตศาสตร์        
ประกนัภยั        
  ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน -  224  -  - 
  ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางประชากร -  -  -  - 
  ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ -  (1,159)  -  - 
ผลประโยชนท่ี์จ่ายในระหวา่งปี (224)  -  -  - 
ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 16,624  14,810  14,017  12,638 
 

ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัต่อไปน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 1,703  1,823  1,089  1,137 
ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั 335  302  290  234 
รวม 
1ม 

2,038  2,125  1,379  1,371 
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ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จขา้งตน้ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 แสดงรวมในรายการ
ดงัต่อไปน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
ตน้ทุนขายและบริการ 582  550  303  369 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 149  140  94  85 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
1ม 

272  407  200  330 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 700  726  492  353 
รวม 1,703  1,823  1,089  1,137 

 

บริษทัและบริษทัยอ่ยคาดวา่จะจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานภายใน 1 ปีขา้งหนา้ เป็นจ านวนเงินประมาณ 0.9 ลา้นบาท 
(งบเฉพาะกิจการ : จ านวน 0.7 ลา้นบาท) 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักในการจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษทัและ 
บริษทัยอ่ยประมาณ 8 ปี 9 ปี และ 20 ปี (งบเฉพาะกิจการ : 8 ปี) 
 

ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ีรายงาน  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 
มีดงัต่อไปน้ี 
 

  
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

อตัราคิดลด  ร้อยละ 2.04, 2.55 และ 2.66 ต่อปี  ร้อยละ 2.55 ต่อปี 
อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน ร้อยละ 4.00 ถึงร้อยละ 6.00 ต่อปี  ร้อยละ 4.00 ต่อปี 

อตัราการหมุนเวยีนพนกังาน ตามอายพุนกังานตั้งแต่ร้อยละ 1.91 ถึง 
ร้อยละ 57.30 

 ตามอายพุนกังานตั้งแต่ร้อยละ 4.78  
ถึงร้อยละ 57.30  

 อตัรามรณะ ร้อยละ 105.00 ตามตารางมรณะไทยปี 2560  ร้อยละ 105.00 ตามตารางมรณะไทยปี 2560 
 

การวเิคราะห์ความอ่อนไหว 
 

การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีอาจเป็นไปไดอ้ย่าง
สมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรายงาน โดยถือว่าขอ้สมมติฐานอ่ืนๆ คงท่ี จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพนัผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวเ้ป็น
จ านวนเงินดงัต่อไปน้ี 
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 พนับาท 
 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2563  2562  2563  2562 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม        
อตัราคิดลด          
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.00 (796)  (981)  (711)  (719) 
ลดลงร้อยละ 1.00 899  1,130  803  811 
อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน          
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.00 1,114  1,190  1,004  882 
ลดลงร้อยละ 1.00 (1,000)  (1,056)  (901)  (795) 
อตัราการหมุนเวยีนพนกังาน        
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20.00 ของสมมติฐานหลกั (1,350)  (1,307)  (1,242)  (1,084) 
ลดลงร้อยละ 20.00 ของสมมติฐานหลกั 1,702  1,638  1,577  1,362 

 

แมว้่าการวิเคราะห์น้ีไม่ไดค้  านึงถึงการกระจายตวัแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดท่ีคาดหวงัภายใตโ้ครงการดงักล่าว แต่ได้
แสดงประมาณการความอ่อนไหวของขอ้สมมติฐานต่างๆ 
 

24. ส ำรองตำมกฎหมำย 
 

ตามบทบัญญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้งจดัสรรทุนส ารอง (“ส ารองตาม
กฎหมาย”) อยา่งนอ้ยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหลงัจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ส ารองดงักล่าวมีจ านวนไม่
นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินส ารองน้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 

25. กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 
 

บริษทัและบริษทัย่อยไดจ้ดัตั้งเงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพพนักงานตามความในพระราชบญัญตัิกองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 
2530 ตามระเบียบกองทุน บริษทัและพนกังานตอ้งจ่ายเงินสมทบและเงินสะสมเขา้กองทุนน้ีเป็นร้อยละ 2 ของเงินเดือนพนกังาน
ดว้ยจ านวนท่ีเท่ากนั บริษทัและบริษทัยอ่ยไดแ้ต่งตั้งผูจ้ดัการกองทุน เพ่ือบริหารกองทุนให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎกระทรวง
ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2532) ออกตามความในพระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 
 

เงินสมทบเขา้กองทุนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 

เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 486  557  392  414 
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26. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 
 

ค่าใชจ่้ายท่ีส าคญัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ซ่ึงจ าแนกตามลกัษณะไดด้งัน้ี  
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูปและงานระหวา่งท า 69,316  11,107  85,415  19,919 
ซ้ือวตัถุดิบและสินคา้ส าเร็จรูป 446,553  534,322  810,870  1,018,039 
วตัถุดิบใชไ้ป 3,760,935  4,366,560  3,230,514  3,770,302 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 108,517  105,438  105,202  101,925 
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ (กลบัรายการ) (7,377)  (30,296)  (5,781)  (31,926) 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ -  1,444  -  1,444 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 8,142  -  8,142  - 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 120,269  125,988  98,242  105,312 
ค่าขนส่งและจดัจ าหน่าย 47,468  63,732  37,073  53,471 
ค่าสาธารณูปโภค 38,640  43,140  31,495  34,729 
หน้ีสงสยัจะสูญ (กลบัรายการ) - ลูกหน้ีการคา้ 921  (2,440)  (94)  (2,598) 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 12,705  19,792  8,928  13,087 
ค่านายหนา้ ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย 5,715  7,392  2,322  5,621 
ตน้ทุนจา้งผลิตภายนอก 10,235  5,538  8,860  3,731 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ 86,857  93,484  65,918  74,239 
รวม 4,708,896  5,345,201  4,487,106  5,167,295 
 

27. ภำษีเงนิได้ 
 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี  
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม 
 2563  2562 
ภำษีเงนิได้ปัจจุบัน :    
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนั (49,768)  (8,562) 
ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี:    
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั    
ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรกและท่ีกลบัรายการ (899)  (7,224) 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่น 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (50,667)  (15,786) 
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 พนับาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562 
ภำษีเงนิได้ปัจจุบัน :    
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนั (49,768)  (8,562) 
ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี:    
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั    
ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรกและท่ีกลบัรายการ (781)  (7,224) 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่น 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (50,549)  (15,786) 
 

การกระทบยอดระหวา่งอตัราภาษีท่ีแทจ้ริงส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สามารถแสดงไดด้งัน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม 
 2563  2562 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
 

จ านวนเงิน 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
 

จ านวนเงิน 
ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินได ้   186,497    150,127 

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20  (37,299)  20  (30,025) 
ใชป้ระโยชน์จากขาดทุนสะสม   2,153    1,282 
ผลกระทบทางภาษีของรายไดท่ี้ไดรั้บการยกเวน้และ        
ค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถน ามาหกัในการค านวณก าไรทางภาษี   (2,405)    241 
ผลกระทบจากการตดับญัชีในการจดัท างบการเงินรวม   (12,217)    19,940 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจาก 
ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีรับรู้และกลบัรายการ 

  
(899) 

   
(7,224) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 27  (50,667)  11  (15,786) 
 

 พนับาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
 

จ านวนเงิน 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
 

จ านวนเงิน 
ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินได ้   239,315    74,530 

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20  (47,863)  20  (14,906) 
ใชป้ระโยชน์จากขาดทุนสะสม   -    1,282 
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 พนับาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562 
ผลกระทบทางภาษีของรายไดท่ี้ไดรั้บการยกเวน้และ        
ค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถน ามาหกัในการค านวณก าไรทางภาษี   (1,905)    5,062 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจาก 
ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีรับรู้และกลบัรายการ 

  
(781) 

   
(7,224) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 21  (50,549)  21  (15,786) 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหักกลบได ้เม่ือกิจการมีสิทธิตามกฎหมายท่ีจะ
น าสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงาน
จดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนั 
 

รายการการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 
2562 ดงัน้ี 
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม 

  บนัทึกเป็น(รายจ่าย)รายไดใ้น  บนัทึกเป็น(รายจ่าย)รายไดใ้น  

                                                                                                           1 มกราคม 
2562 

ก าไรหรือ
ขาดทุน 

ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

31 ธนัวาคม 
2562 

ก าไรหรือ
ขาดทุน 

ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

31 ธนัวาคม 
2563 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี        

ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ-ลูกหน้ีการคา้ 20,967 (520) - 20,447 (19) - 20,428 
ค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 15,225 (6,385) - 8,840 (1,156) - 7,684 
ค่าเผื่อการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรม
ของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 11,643 - 

 
340 11,983 - 

 
- 11,983 

ค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษัท
ยอ่ยและบริษทัร่วม 2,237 (1,337) - 900 - - 900 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ได้
ใชใ้นการด าเนินงาน     640 - - 640 - - 640 
ค่าเผื่อการด้อยค่าท่ีดิน อาคาร และ
อุปกรณ์ 

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

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 1,799 729 - 2,528 276 - 2,804 

รวม 57,665 (7,224) 340 50,781 (899) - 49,882 
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 พนับาท 

 งบการเงินรวม 

  บนัทึกเป็น(รายจ่าย)รายไดใ้น  บนัทึกเป็น(รายจ่าย)รายไดใ้น  

                                                                                                           1 มกราคม 
2562 

ก าไรหรือ
ขาดทุน 

ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

31 ธนัวาคม 
2562 

ก าไรหรือ
ขาดทุน 

ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

31 ธนัวาคม 
2563 

หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี        

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

สุทธิ 27,761 (7,224) (29,332) (8,795) (899) - (9,694) 

576        
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี        
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดินของ
บริษทัยอ่ย (3,518) - (3,845) (7,363) - - (7,363) 

สุทธิ 24,243 (7,224) (33,177) (16,158) (899) - (17,057) 
 

 พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  บนัทึกเป็น(รายจ่าย)รายไดใ้น  บนัทึกเป็น(รายจ่าย)รายไดใ้น  

                                                                                                           

1 มกราคม 
2562 

ก าไรหรือ
ขาดทุน 

ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

31 ธนัวาคม 
2562 

ก าไรหรือ
ขาดทุน 

ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

31 ธนัวาคม 
2563 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี        

ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ-ลูกหน้ีการคา้ 20,967 (520) - 20,447 (19) - 20,428 
ค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ
คงเหลือ 

15,225 (6,385) - 8,840 (1,156) - 7,684 
ค่าเผื่อการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรม
ของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 11,643 - 

 
340 11,983 - 

 
- 11,983 

ค่าเผือ่การดอ้ยค่าเงินลงทุนใน    
บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 2,237 (1,337) - 900 - - 900 
เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - - 119 - 119 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ได้
ใชใ้นการด าเนินงาน 640 - - 640 - - 640 
ค่าเผื่อการด้อยค่าท่ีดิน อาคาร และ
อุปกรณ์         5,154 289 - 5,443 - - 5,443 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 1,799 729 - 2,528 275 - 2,803 

รวม 57,665 (7,224) 340 50,781 (781) - 50,000 
        หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี        
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน (29,904) - (29,672) (59,576) - - (59,576) 

สุทธิ 27,761 (7,224) (29,332) (8,795) (781) - (9,576) 
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จ านวนเงินภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี  
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชีทีเ่กีย่วข้องกบั        
ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลคา่ยติุธรรมของเงินลงทุนใน
หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย - 

 
340 

 
- 

 
340 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน -  (33,517)  -  (29,672) 
รวม -  (33,177)  -  (29,332) 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัยอ่ยมีผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้จ านวน 17.5 ลา้นบาท และ 27.6  ลา้นบาท 
ตามล าดบั บริษทัยอ่ยไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี เน่ืองจากพิจารณาแลว้เห็นวา่บริษทัยอ่ยอาจไม่มีก าไรทาง
ภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะน าขาดทุนทางภาษีมาใชป้ระโยชน์ได ้ 
 

28. ก ำไรต่อหุ้น 
 

ก าไรต่อหุน้ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ค  านวณจากก าไรส าหรับปีท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่
และจ านวนหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหวา่งปีโดยแสดงการค านวณดงัน้ี 
 

 พนับาท/พนัหุน้ 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
ก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่  133,051  145,763  188,767  58,745 
       

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั  480,096  480,096  480,096  480,096 

ก าไรต่อหุน้ (บาทต่อหุน้)  0.28  0.30  0.39  0.12 
        
 

29. ส่วนงำนด ำเนินงำน 
 

ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานไดรั้บ
และสอบทานอยา่งสม ่าเสมอเพ่ือใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของ
ส่วนงาน 
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ส่วนงำนทีร่ำยงำน 
 

บริษทัและบริษทัยอ่ยด าเนินธุรกิจภายใตส่้วนงานด าเนินงานจ านวน 1 ส่วนงาน คือ การผลิตและจ าหน่ายเหล็กแปรรูป และ
บริการตดัและแปลงสภาพ จึงไม่ไดมี้การเสนอขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานด าเนินงานในงบการเงินน้ี 
 

ข้อมูลเกีย่วกบัภูมศิำสตร์ 
 

บริษทัและบริษทัยอ่ยด าเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์คือในประเทศไทย จึงไม่ไดมี้การเสนอขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตาม
ส่วนงานทางภูมิศาสตร์ในงบการเงินน้ี 
 

ขอ้มูลเก่ียวกบัรายไดข้องบริษทัส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563   และ 2562 ประกอบดว้ยรายละเอียด ดงัน้ี 
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 

ประเภทของสินค้ำและบริกำรหลกั        
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 4,936,038  5,383,477  4,704,122  5,219,087 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 573  3,468  5  77 

รวมรายได ้ 4,936,611  5,386,945  4,704,127  5,219,164 
                
จงัหวะเวลำในกำรรับรู้รำยได้        
ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 4,936,611  5,386,945  4,704,127  5,219,164 
ตลอดช่วงเวลาหน่ึง -  -  -  - 
รวมรายได ้ 4,936,611  5,386,945  4,704,127  5,219,164 
 

ลูกค้ำรำยใหญ่ 
 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จ านวน 2 ราย จากส่วนงานธุรกิจการผลิต
และจ าหน่ายเหล็กแปรรูปและบริการตดัและแปลงสภาพเหล็กเป็นจ านวนเงิน 1,274.9 ลา้นบาท (2562: บริษทัและบริษทัย่อยมี
รายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จ านวน 1 ราย จากส่วนงานธุรกิจการผลิตและจ าหน่ายเหล็กแปรรูปและบริการตดัและแปลงสภาพเหล็ก
เป็นจ านวนเงิน 696.0 ลา้นบาท) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษทั เอเซีย เมทัล จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ (ต่อ) 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 
 

159 
 

30. เคร่ืองมือทำงกำรเงนิ 
 

30.1 ตรำสำรอนุพนัธ์และกำรบัญชีป้องกนัควำมเส่ียง 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวมและงบเฉพาะกิจการ 

 2563  2562 
สินทรัพย์ตรำสำรอนุพนัธ์    
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ท่ีไม่ไดก้ าหนดใหเ้ป็นเคร่ืองมือ 
ท่ีใชป้้องกนัความเส่ียง  

 
 

สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 1,694  1,476 
 

ตรำสำรอนุพนัธ์ทีไ่ม่ได้ก ำหนดให้เป็นเคร่ืองมือทีใ่ช้ป้องกนัควำมเส่ียง 
 

กลุ่มบริษทัใชส้ญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เพ่ือบริหารความเส่ียงในการท าธุรกรรมบางส่วน โดยเขา้ท าสญัญาซ้ือขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ในช่วงเวลาท่ีสอดคลอ้งกบัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของรายการอา้งอิงซ่ึงมี
อายสุญัญาโดยทัว่ไปไม่เกิน 1 ปี 
 

30.2 วตัถุประสงค์และนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงทำงกำรเงนิ  
 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทัประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 
สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน เจ้าหน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน เงินกู้ยืมระยะยาว และหน้ีสินตามสัญญาเช่า กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียงดงัน้ี 
 

ควำมเส่ียงด้ำนเครดติ 
 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน เงินฝากกบัธนาคาร และเคร่ืองมือทางการเงินอ่ืน ๆ 
โดยจ านวนเงินสูงสุดท่ีกลุ่มบริษทัอาจตอ้งสูญเสียจากการใหสิ้นเช่ือคือมูลค่า ตามบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน  
 

ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 
 

กลุ่มบริษทับริหารความเส่ียงโดยใชน้โยบายและขั้นตอนในการควบคุมการให้สินเช่ืออย่างเหมาะสม จึงไม่คาดว่าจะเกิดผล
ขาดทุนทางการเงินท่ีมีสาระส าคญั นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัมีการติดตามยอดคงคา้งของลูกหน้ีการคา้อยา่งสม ่าเสมอ อีกทั้งการให้
สินเช่ือของกลุ่มบริษทัไม่มีการกระจุกตวัเน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีฐานลูกคา้ท่ีหลากหลายและมีจ านวนมากราย 
 

กลุ่มบริษทัพิจารณาการดอ้ยค่าทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน โดยมีการแบ่งกลุ่มลูกคา้ท่ีมีรูปแบบของความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีมี
ลกัษณะคลา้ยคลึงกนั และค านวณหาอตัราการตั้งส ารองของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากอายหุน้ีคงคา้งนบัจาก
วนัท่ีถึงก าหนดช าระส าหรับแต่กลุ่มนั้นๆ การค านวณผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนค านึงถึงขอ้มูลท่ีมี
ความสมเหตุสมผลและสามารถสนับสนุนได้ท่ีมีอยู่ ณ วนัท่ีรายงานเก่ียวกับเหตุการณ์ในอดีต สภาพการณ์ปัจจุบันและการ
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คาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต โดยทัว่ไป กลุ่มบริษทัจะตดัจ าหน่ายลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนออกจากบญัชีตามนโยบาย
ของกลุ่มบริษทัโดยพิจารณาตามความเหมาะสม 
 

เคร่ืองมือทำงกำรเงนิและเงนิฝำกธนำคำร  
 

กลุ่มบริษทับริหารความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีเก่ียวขอ้งกบัยอดคงเหลือกบัธนาคารและสถาบนัการเงินตามนโยบายของกลุ่มบริษทั 
โดยจะลงทุนกบัคู่สญัญาท่ีไดรั้บการอนุมติัแลว้เท่านั้นและอยูใ่นวงเงินสินเช่ือท่ีก าหนดใหก้บัคู่สญัญาแต่ละราย โดยวงเงินสินเช่ือ
อาจมีการปรับปรุงในระหว่างปี การก าหนดวงเงินดงักล่าวเป็นการช่วยลดความเส่ียงของการกระจุกตวัและลดความเส่ียงท่ีอาจ
เกิดข้ึนจากผิดนดัช าระของคู่สญัญา 
 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงดา้นเครดิตของตราสารหน้ีและตราสารอนุพนัธ์ไม่สูงมากนกัเน่ืองจากคู่สญัญาเป็นธนาคารท่ีมีอนัดบัความ
น่าเช่ือถือดา้นเครดิตท่ีอยูใ่นระดบัสูงซ่ึงประเมินโดยสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือดา้นเครดิตระหวา่งประเทศ  
 

ควำมเส่ียงด้ำนตลำด 
 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงดา้นตลาด 2 ประเภท ไดแ้ก่ ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนและความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย กลุ่มบริษทัได้
เขา้ท าสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ เพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจากการน าเขา้สินคา้ 
 

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลีย่น 
 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือสินคา้เป็นเงินตราต่างประเทศ โดยกลุ่มบริษทับริหาร
ความเส่ียงส่วนใหญ่โดยการเขา้ท าสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้  
 

กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกลุเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562
ดงัน้ี 

 

 พนัเหรียญ  อตัราแลกเปล่ียน 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  งบการเงินรวมและงบเฉพาะกิจการ  

 2563  2562  สกลุเงิน  2563  2562 
สินทรัพย์          
เงินฝากธนาคาร 9  8  เหรียญสหรัฐอเมริกา  29.8674  29.9767 
          

หนีสิ้น          
เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีท 1,965  1,539  เหรียญสหรัฐอเมริกา  30.2068  30.3313 
 6,640  8,174  ยโูร  37.2578  34.0846 

 

 
 
 
 



บริษทั เอเซีย เมทัล จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ (ต่อ) 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลือดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวมและงบเฉพาะกิจการ 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

สกุลเงิน จ านวนท่ีซ้ือ 
อตัราแลกเปล่ียนตาม
สญัญาของจ านวนท่ีซ้ือ                        

วนัครบก าหนดตาม
สญัญา จ านวนท่ีซ้ือ 

อตัราแลกเปล่ียนตาม
สญัญาของจ านวนท่ีซ้ือ                        

วนัครบก าหนดตาม
สญัญา 

 
(พนัเหรียญ) (บาทต่อหน่วยเงินตรา

ต่างประเทศ) 
 (พนัเหรียญ) (บาทต่อหน่วยเงินตรา

ต่างประเทศ)  
เหรียญสหรัฐอเมริกา 400 29.86 – 31.40 16 ม.ค 64 – 22 มิ.ย 64 936 30.00 – 30.19 16 เม.ย 63 – 3 ก.ค 63 
ยโูร 3,132 36.07 – 36.72 5 พ.ค 64 – 12 พ.ค 64 6,043 33.69 – 34.85 24 ม.ค 63 – 29 มิ.ย 63 

 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 
 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ียอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากธนาคาร สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน เงินกูย้ืมระยะยาว และ
หน้ีสินตามสญัญาเช่า สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินของกลุ่มบริษทัส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัรา
ตลาดหรืออตัราดอกเบ้ียคงท่ีท่ีใกลเ้คียงกบัอตัราตลาด 
 

ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม 2563 และ 2562 สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีส าคญั สามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย 
และส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ีครบก าหนด หรือวนัท่ีมีการก าหนดอตัรา
ดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 

 

 ลา้นบาท  
 งบการเงินรวม  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

  
อตัราดอกเบ้ีย 

อตัราดอกเบ้ียปรับข้ึนลง 
ตามราคาตลาด 

 
ไม่มีอตัรา 

 อตัราดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริง 

 คงท่ี ภายใน 1 ปี ภายใน 2-5 ปี เกินกวา่ 5 ปี ดอกเบ้ีย รวม (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  - 101.4 - - 91.0 192.4 0.05 - 0.13 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน         
- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - - 540.5 540.5 - 
- กิจการอ่ืน - - - - 383.4 383.4 - 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรับ
แก่บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - - 1.9 1.9 - 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน - - - - 1.8 1.8 - 
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระค ้า
ประกนั 

 
152.8 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
152.8 0.20 - 1.00 

        

หนีสิ้นทำงกำรเงนิ        
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น
จากสถาบนัการเงิน - 1,226.1 - 

 
- - 1,226.1 0.45 - 1.80 



บริษทั เอเซีย เมทัล จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ (ต่อ) 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 
 

162 
 

 ลา้นบาท  
 งบการเงินรวม  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

  
อตัราดอกเบ้ีย 

อตัราดอกเบ้ียปรับข้ึนลง 
ตามราคาตลาด 

 
ไม่มีอตัรา 

 อตัราดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริง 

 คงท่ี ภายใน 1 ปี ภายใน 2-5 ปี เกินกวา่ 5 ปี ดอกเบ้ีย รวม (ร้อยละต่อปี) 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน         
- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - - 4.6 4.6 - 
- กิจการอ่ืน - - - - 133.0 133.0 - 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - 30.9 51.0 20.1 - 102.0 0.317 – 4.875 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - 11.1 - - - 11.1 MLR – 2.00 

 

 ลา้นบาท  
 งบการเงินรวม  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  

  
อตัราดอกเบ้ีย 

อตัราดอกเบ้ียปรับข้ึนลง 
ตามราคาตลาด 

 
ไม่มีอตัรา 

 อตัราดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริง 

 คงท่ี ภายใน 1 ปี ภายใน 2-5 ปี ดอกเบ้ีย รวม (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  - 43.4 - 61.9 105.3 0.15-0.38 
เงินลงทุนชัว่คราว - - - 60.7 60.7 - 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน        
- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - 218.2 218.2 - 
- กิจการอ่ืน - - - 355.4 355.4 - 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรับ       
แก่บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - 2.0 2.0 - 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน - - - 62.2 62.2 - 
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระค ้าประกนั 151.5 - - - 151.5 0.65-1.30 
       

หนีสิ้นทำงกำรเงนิ       
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจาก
สถาบนัการเงิน - 1,119.3 - - 1,119.3 0.50-3.83 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน        
- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - 2.3 2.3 - 
- กิจการอ่ืน - - - 113.9 113.9 - 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - 17.1 30.1 - 47.2 0.32-4.88 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - 14.8 11.2 - 26.0 MLR-2.00 

 
 
 
 
 
 



บริษทั เอเซีย เมทัล จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ (ต่อ) 
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 ลา้นบาท  
 งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

  
อตัราดอกเบ้ีย 

อตัราดอกเบ้ียปรับข้ึนลง 
ตามราคาตลาด 

 
ไม่มีอตัรา 

 อตัราดอกเบ้ีย
ท่ีแทจ้ริง 

 คงท่ี ภายใน 1 ปี ภายใน 2-5 ปี เกินกวา่ 5 ปี ดอกเบ้ีย รวม (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  - 46.7 - - 89.8 136.5 0.15 – 0.38 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน         
- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - - 861.2 861.2 - 
- กิจการอ่ืน - - - - 204.6 204.6 - 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรับ       
แก่บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - - 22.2 22.2 - 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน - - - - 1.8 1.8 - 
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระค ้าประกนั 151.8 - - - - 151.8 0.20 – 1.00 
หนีสิ้นทำงกำรเงนิ        
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจาก
สถาบนัการเงิน - 1,226.1 - 

 
- - 1,226.1 0.45 – 1.80 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน         
- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - - 2.8 2.8 - 
- กิจการอ่ืน - - - - 119.1 119.1 - 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - 30.5 52.7 18.9 - 102.1 0.317 – 4.875 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - 11.1 - - - 11.1 MLR – 2.00 

 

 ลา้นบาท  
 งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  

  
อตัราดอกเบ้ีย 

อตัราดอกเบ้ียปรับข้ึนลง 
ตามราคาตลาด 

 
ไม่มีอตัรา 

 อตัราดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริง 

 คงท่ี ภายใน 1 ปี ภายใน 2-5 ปี ดอกเบ้ีย รวม (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  - 33.2 - 61.8 95.0 0.15-0.38 
เงินลงทุนชัว่คราว - - - 60.7 60.7 - 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน        
- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - 549.4 549.4 - 
- กิจการอ่ืน - - - 206.5 206.5 - 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรับ        
แก่บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - 62.2 62.2 - 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน - - - 23.9 23.9 - 
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระค ้าประกนั 150.4 - - - 150.4 0.65-1.30 
       



บริษทั เอเซีย เมทัล จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ (ต่อ) 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 
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 ลา้นบาท  
 งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  

  
อตัราดอกเบ้ีย 

อตัราดอกเบ้ียปรับข้ึนลง 
ตามราคาตลาด 

 
ไม่มีอตัรา 

 อตัราดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริง 

 คงท่ี ภายใน 1 ปี ภายใน 2-5 ปี ดอกเบ้ีย รวม (ร้อยละต่อปี) 

หนีสิ้นทำงกำรเงนิ       
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจาก
สถาบนัการเงิน - 1,115.7 - - 1,115.7 0.50-3.61 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน        
- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - 2.7 2.7 - 
- กิจการอ่ืน - - - 94.5 94.5 - 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - 16.4 29.1 - 45.5 0.32-4.88 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - 14.8 11.2 - 26.0 MLR-2.00  

 

ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 
 

กลุ่มบริษทัมีการติดตามความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการใชเ้งินเบิกเกินบญัชี เงินกูย้มืธนาคารและสญัญาเช่า กลุ่มบริษทั
มีความสามารถในการเขา้ถึงแหล่งของเงินทุนท่ีหลากหลายอยา่งเพียงพอ ความเส่ียงดงักล่าวจึงอยูใ่นระดบัต ่า 
 

30.3 มูลค่ำยุตธิรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงนิ 
 

เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยูใ่นประเภทระยะสั้นหรือมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียใน
ตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  
 

ในระหวา่งปีปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 
 

31. กำรบริหำรจดักำรทุน 
 

วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีส าคญัของบริษทัและบริษทัยอ่ย คือ การจดัให้มีซ่ึงโครงสร้างทางการเงินท่ีเหมาะสมและ
การด ารงไวซ่ึ้งความสามารถในการด าเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.70:1 และ 0.65:1 ตามล าดบั และบริษทั
มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.69:1 และ 0.65:1 ตามล าดบั 
 

32. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ 
 

ก) ภาระผกูพนัตามรายจ่ายฝ่ายทุน 
 

- ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีภาระผกูพนัเพ่ือจ่ายพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์จ านวน 5.5 ลา้นบาท  
 

- ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัมีภาระผกูพนัในการซ้ือเคร่ืองจกัรและสัญญาก่อสร้างจ านวน 0.3 ลา้นเหรียญดอลลาร์สหรัฐ และ 
28.9 ลา้นบาท 



บริษทั เอเซีย เมทัล จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ (ต่อ) 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 
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ข) สญัญาเช่าและสญัญาบริการ 
 

1) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษทัย่อยมีสัญญาเช่าและบริการอาคารส านักงาน โดยมีภาระผูกพนัตามสัญญาท่ี
จะตอ้งจ่ายในอนาคต ดงัน้ี 
 

 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 

 2563  2562 
ไม่เกิน 1 ปี  -  0.9 
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี -  - 
รวม -  0.9 

 

2) บริษทัมีสัญญาเช่าท่ีดินกับบุคคลภายนอก โดยมีระยะเวลาเช่า 20 ปี บริษทัตอ้งจ่ายค่าเช่ารายปี  ปีท่ี  1-2 เป็นเงิน  
ประมาณ 1.4 ลา้นบาทต่อปี ปีท่ี 3-5 เป็นเงินประมาณ 1.6 ลา้นบาทต่อปี ปีท่ี 6-8 เป็นเงินประมาณ 1.7 ลา้นบาทต่อปี ปีท่ี 9-11 เป็น
เงินประมาณ 1.9 ลา้นบาทต่อปี ปีท่ี 12-14 เป็นเงินประมาณ 2.1 ลา้นบาทต่อปี ปีท่ี 15-17 เป็นเงินประมาณ 2.3 ลา้นบาทต่อปี และ
ปีท่ี 18-20 เป็นเงินประมาณ 2.6 ลา้นบาทต่อปี สัญญาน้ีมีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2560 จนถึงวนัท่ี 1 มีนาคม 2580 โดย
บริษทัตอ้งจ่ายค่าเช่าในอตัราท่ีก าหนดไวใ้นสญัญา   
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ค่าเช่าขั้นต ่าตามสญัญาเช่าดงักล่าวขา้งตน้ท่ีตอ้งจ่ายในอนาคต มีดงัน้ี 
 

 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562 
ไม่เกินหน่ึงปี -  1.6 
เกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี -  6.8 
เกิน 5 ปี -  26.9 
รวม -  35.3 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัไม่มีภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าท่ีดินจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีดินท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่า
ด าเนินงานดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของเงินจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีเหลืออยูคิ่ดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพ่ิมของกลุ่ม
บริษทั ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 5 

 

ค) ภาระผกูพนัตามเลตเตอร์ออฟเครดิต 
 

บริษทัมีภาระผูกพนัจากการเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต เพ่ือสั่งซ้ือสินคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จ านวน 1.3 ลา้นเหรียญ
ดอลลาร์สหรัฐ (วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 จ านวน 2.2 ลา้นเหรียญดอลลาร์สหรัฐ) 

 
 
 



บริษทั เอเซีย เมทัล จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ (ต่อ) 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 
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ง) หนงัสือค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคาร 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากหนงัสือค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคาร เพื่อ
ค ้าประกนัการจ่ายช าระค่าใชไ้ฟฟ้า จ านวน 8.0 ลา้นบาท และการซ้ือสินคา้ จ านวน 0.1 ลา้นบาท (งบเฉพาะกิจการ : ค่าไฟฟ้า 
จ านวน 6.9 ลา้นบาท และการซ้ือสินคา้ จ านวน 0.1 ลา้นบาท) 
 

จ) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการค ้ าประกนัวงเงินสินเช่ือของบริษทัร่วมท่ีไดรั้บจาก
สถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึงเป็นจ านวนเงิน 322 ลา้นบาท และ 276 ลา้นบาท ตามล าดบั 

 

33. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำทีร่ำยงำน 

 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2564 คณะกรรมการมีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลในอตัรา   
หุ้นละ 0.14 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 67.2 ลา้นบาท ทั้งน้ีการเสนอจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั 
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ส่วนที ่4 : การรับรองความถูกต้องของข้อมูลส าหรับการส่งแบบ 56-1 One Report  
 

บริษัทไดส้อบทานขอ้มลูในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี/รายงานประจ าปีฉบบัน้ีแลว้ดว้ยความระมดัระวงั บริษัทขอ

รบัรองว่า ขอ้มลูดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าใหผู้อ้ื่นส าคญัผิดหรือไม่ขาดขอ้มลูท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั 

นอกจากน้ี บริษัทขอรบัรองว่า  

(1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี/รายงานประจ าปีไดแ้สดงขอ้มูลอย่าง

ถูกตอ้งครบถว้นในสาระส าคญัเกี่ยวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอ่ยแลว้ 

(2) บริษัทไดจ้ดัใหม้ีระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี เพื่อใหแ้น่ใจว่าบริษัทไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนท่ีเป็นสาระส าคญัทั้งของ

บริษัทและบริษัทยอ่ยอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลใหม้ีการปฏบิติัตามระบบดงักล่าว 

(3) บริษัทไดม้ีระบบการควบคุมภายในท่ีดีและควบคุมดูแลใหม้ีการปฏิบัติตามระบบดงักล่าว และบริษัทไดแ้จง้ขอ้มูล

การประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ีล่าสุดท่ีมี ต่อผูส้อบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแลว้ ซ่ึง

ครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระท าท่ีมิชอบท่ีอาจ

มีผลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ย  

ในการน้ี เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษัทไดร้ับรองความถูกตอ้งแลว้ บริษัทได้

มอบหมายใหผู้ร้ับมอบอ านาจเป็นผูล้งลายมือช่ือก ากบัเอกสารน้ีไวทุ้กหน้าดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของผูร้ับ

มอบอ านาจ นางสาวณรินทร ์ภู่ยางโทน ก ากบัไว ้บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ขอ้มูลท่ีบริษัทไดร้บัรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้

ดงักล่าวขา้งตน้  

 ช่ือ นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายวรีะชยั สุธีรชยั ประธานกรรมการ ……………………………………………. 

2 นายชูศกัด์ิ ยงวงศไ์พบูลย ์ กรรมการผูจ้ดัการ / ประธาน

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  

/ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน  

……………………………………………. 

3 นางสาวชนัญญา ยงวงศไ์พบูลย ์ กรรมการ  / รกัษาการผูอ้ านวยการฝ่าย

บญัชีและการเงิน  

……………………………………………. 

4 นางสาวพรีดา  ยงวงศไ์พบูลย ์ กรรมการ / กรรมการบริหารความเส่ียง  ……………………………………………. 

5 นายพิบูลศกัด์ิ อรรถบวรพิศาล ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการ

อิสระ 

……………………………………………. 

6 นางไทศิกา ไพรสงบ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ ……………………………………………. 

7 เรือตรีหญิงสุรี บูรณธนิต กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ ……………………………………………. 

8 นางเมธิกานต ์ ชุติพงศสิ์ริ กรรมการ  ……………………………………………. 

9 นางสาวสุนทรียา วงศศิ์ริกุล กรรมการ  ……………………………………………. 

10 นายสุนทร ค าพิพจน์ กรรมการ / กรรมการบริหารความเส่ียง  ……………………………………………. 
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ผูร้ับมอบอ านาจ  

 ช่ือ นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นางสาวณรินทร ์ ภู่ยางโทน สมุหบ์ญัชี / ผูจ้ดัการบญัชีและการเงิน ……………………………………………. 
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เอกสารแนบ 1  

รายละเอียดประวัติและการด ารงต าแหน่งของกรรมการ และเลขานุการบริษัท   
 

1. รายละเอียดคณะกรรมการบริษัท 

ชื่อ/นามสกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
การอบรม 

สัดส่วนใน
การถือหุ้น
ในบริษัท 
(%) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

1. นายวีระชัย สุธีรชัย 

- ประธานบริษัท 

- ประธานกรรมการ  

69 - ปริญญาโท สาขาวิชารฐัศาสตร ์ 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

- MINI MBA  

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

- ปริญญาตรี RCA INSTITUTE OF 

TECHNOLOGY NEWYORK U.S.A. 

- ประกาศนียบตัรหลกัสูตร  

Director Accreditation Program 

(DAP) 15/2004 

9.540 น้าชายของนาย 

ชูศักด์ิ ยงวงศ์

ไพบูลย์ 

2552-ปัจจุบัน 

 

 

2531-ปัจจุบัน 

2537-ปัจจุบัน 

2519-ปัจจุบัน 

ประธานบริษัทและประธานกรรมการ  

กรรมการผูจ้ัดการ 

 

กรรมการผูจ้ัดการ 

กรรมการผูจ้ัดการ 

กรรมการผูจ้ัดการ  

บมจ.เอเซีย เมทัล  

 

 

บจก.คอสโม แลนด์ แอนด์ เฮา้ส์  

บจก.คอสโม พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเมน้ท์ 

บจก.สินธีรชัย  

2. นายชูศักด์ิ ยงวงศ์ไพบูลย์ 

- กรรมการผูจ้ัดการ  

- กรรมการผูม้ีอ านาจลงนาม  

57 - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ  

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

- ประกาศนียบตัรหลกัสูตร  

Director Accreditation Program 

(DAP) 15/2004 

- ประกาศนียบตัรหลกัสูตร  

Director Certification Program 

(DCP) 46/2004  

15.976 บิดาของ 

นางสาวพีรดา 

และ 

นางสาว 

ชนัญญา  

ยงวงศ์ไพบูลย์ 

2536-ปัจจุบัน 

2546-ปัจจุบัน 

2558-ปัจจุบัน 

2558-ปัจจุบัน 

 

2561-ปัจจุบัน 

กรรมการผูจ้ัดการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

บมจ.เอเซีย เมทัล  

บจก.เอส ที ซี สตีล 

บจก.ไพร์ม สตีล มิลล์ 

บจก.แกรนด์ เอเชีย สตีล โพรเซสซ่ิง  

เซ็นเตอร์  

บจก.วีเค แลนด์ ดีเวลลอปเมน้ท์ 
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ชื่อ/นามสกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
การอบรม 

สัดส่วนใน
การถือหุ้น
ในบริษัท 
(%) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

3. นางสาวชนัญญา ยงวงศ์ไพบูลย์ 

- รักษาการผูอ้ านวยการบัญชีและ

การเงิน 

- กรรมการผูม้ีอ านาจลงนาม 

- กรรมการ 

27 - ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร ์

และบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

- ประกาศนียบตัรหลกัสูตร DAP  

รุ่นท่ี 123/2016 - 

ประกาศนียบตัรหลกัสูตร 

ORIENTATION ส าหรบับริษัท IPOs : 

CFO FOCUS ON FINANCIAL 

REPORTING รุ่นท่ี 7 

- ประกาศนียบตัรหลกัสูตร  

e-Learning CFO’s Orientation 

Course 12 ชัว่โมง 2/2021 

4.539 ลูกสาวของคุณ 

ชูศกัด์ิ และ

นอ้งสาว 

ของ นางสาว 

พีรดา ยงวงศ์

ไพบลูย ์

2558-ปัจจุบัน 

 

2558-ปัจจุบัน 

 

2561-ปัจจุบัน 

กรรมการ และรักษาการผูอ้ านวยการ

บัญชีและการเงิน 

กรรมการ   

 

กรรมการ 

บมจ.เอเซีย เมทัล  

 

บจก.แกรนด์ เอเชีย สตีล โพรเซสซ่ิง เซ็น

เตอร์  

บจก.บีพีซี แลนด์  

4. นางสาวเมธิกานต์ ชุติพงศ์สิริ 

- กรรมการ 

53 - ปริญญาโท บริหารธุรกจิ

มหาบณัฑิต จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบ์ณัฑิต 

(Com Science) มหาวทิยาลยัพระ

จอมเกลา้ธนบุรี 

- ประกาศนียบตัรหลกัสูตร DAP  

รุ่นท่ี 164/2019   

ไม่มี ไม่เกี่ยวขอ้ง 2560-ปัจจุบัน 

2548-2562 

2557-2561 

กรรมการ 

ประธานฝ่ายปฏิบัติการ/กรรมการ 

ผูจ้ัดการทัว่ไป อาวุโส 

บมจ.เอเซีย เมทัล 

บมจ.จี สตีล 

5. นายพิบูลศักด์ิ อรรถบวรพิศาล 

- ประธานกรรมการอิสระ 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ    

68 - ปริญญาโท  

สาขาพาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิต

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์

บัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- ประกาศนียบตัรหลกัสูตร DAP  

รุ่นท่ี 123/2016 

ไม่มี ไม่เกี่ยวขอ้ง 2558 – ปัจจุบัน 

2540-2556 

2528-2540 

2521-2528 

2520-2521 

2518-2520 

ประธานกรรมการอิสระและกรรมการ

ตรวจสอบ    

ผูช้่วยผูจ้ัดการทัว่ไป 

ผูจ้ัดการโรงงาน 

หัวหน้าแผนกซ่อมไฟฟ้า 

วิศวกร 

วิศวกร 

บมจ.เอเซีย เมทัล 

 

บมจ.ไทยไวร์โพรดักส์ 

บมจ.ไทยไวร์โพรดักส์ 

บจ.เหล็กสยาม 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย 



 

171 

ชื่อ/นามสกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
การอบรม 

สัดส่วนใน
การถือหุ้น
ในบริษัท 
(%) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

6. เรือตรีหญิงสุรี  บูรณธนิต 

- กรรมการอิสระ 

- กรรมการตรวจสอบ 

86 - ปริญญาโท รัฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์  

(การทูตและการต่างประเทศ) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ไม่มี ไม่เกี่ยวขอ้ง 2547 - ปัจจุบัน 

 

ปัจจุบัน 

กรรมการอิสระและกรรมการ

ตรวจสอบ 

กรรมการอิสระและกรรมการ

ตรวจสอบ   

กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 

กรรมการ 

ท่ีปรึกษาสมาคม 

ผูป้ระนีประนอม 

กรรมการ 

ท่ีปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 

คณะกรรมาธิการการศึกษา  

ประธานกรรมการ  

ท่ีปรึกษาสมาคมศิษย์เก่า 

บมจ.เอเซีย เมทัล 

 

บมจ.ไอที ซิต้ี 

 

สภาลูกเสือไทย 

สภามหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนประเทศไทย 

ศาลประจ าศาลจังหวัดธัญบุรี 

สมาคมติดตามการพัฒนาสตรี 

กิจการลูกเสือ 

วุฒิสภา 

นิติบุคคลหมู่บา้นจัดสรรวรบูลย์ 

โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ 

7. นางไทศิกา ไพรสงบ 

- กรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการอิสระ  

70 - ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยอีสเทอร์น เอเชีย 

- ประกาศนียบตัรหลกัสูตร (DAP)  

รุ่นท่ี 15/2004  

- ประกาศนียบตัรหลกัสูตร (ACP) 

รุ่นท่ี 7/2005  

ไม่มี ไม่เกี่ยวขอ้ง 2547 - ปัจจุบัน 

 

2546 - ปัจจุบัน 

2542 - ปัจจุบัน 

2547 - 2552 

2545 - 2546 

2543 - 2544 

กรรมการอิสระและกรรมการ

ตรวจสอบ 

กรรมการ   

กรรมการ   

ผูจ้ัดการอาวุโสฝ่ายธุรกิจขนาดย่อม 8  

ผูจ้ัดการฝ่ายพัฒนา 

ผูจ้ัดการฝ่ายธุรกิจ 4 

บมจ.เอเซีย เมทัล 

 

บจ.เอส ที ซี สตีล 

บจ.บุญศิริ เรียลเอสเตส 

ธนาคารนครหลวงไทย จ ากัด(มหาชน) 

 

ธนาคารนครหลวงไทย จ ากัด(มหาชน) 

ธนาคารนครหลวงไทย จ ากัด(มหาชน) 

8. นายสุนทร ค าพิพจน์ 

- ผูอ้ านวยการฝ่ายปฏิบัติการ 

- กรรมการบริหาร 

- กรรมการบริหารความเส่ียง  

 

52 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 

(MBA/HRM)  

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์

(IE) 

- ประกาศนียบตัรหลกัสูตร (DAP)  

รุ่นท่ี 181/2021 

ไม่มี ไม่เกี่ยวขอ้ง 2563 - ปัจจุบัน 

 

2561 - 2563 

2553 - 2561 

2537 - 2552 

กรรมการ และผูอ้ านวยการฝ่าย

ปฏิบัติการ 

ผูอ้ านวยการฝ่ายปฏิบัติการ 

 

บมจ.เอเซีย เมทัล 

 

บมจ.เอเซีย เมทัล 

บจก.ไทยสินเมทัล อินดัสตรี 

บมจ.แปซิฟิกไพพ์ จ ากัด 
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ชื่อ/นามสกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
การอบรม 

สัดส่วนใน
การถือหุ้น
ในบริษัท 
(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

9. นางสาวพีรดา ยงวงศ์ไพบูลย์ 

- กรรมการบริหาร  

- ผูม้ีอ านาจลงนามบริษัท 

- กรรมการบริหารความเส่ียง  

28 - MASTER OF SCIENCE IN 

MANAGEMENT, CASS BUSINESS 

SCHOOL 

- โครงการหลักสูตรวิศวกรรม

บัณฑิตนานาชาติ 2 ปริญญา 

- BACHELOR OF ENGINEERING 

(MECHANICAL), UNIVERSITY OF 

NOTTINGHAM 

- วิศวกรรมศาตร์บัณฑิต 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

- หลักสูตรผูป้ระกอบการแห่ง

อนาคต รุ่นท่ี 6  

- ประกาศนียบตัรหลกัสูตร (DAP)  

รุ่นท่ี 181/2021 

3.958 (ลูกสาวของ 

คุณชูศกัด์ิ และ

พี่สาวของ  

คุณชนัญญา  

ยงวงศไ์พบลูย)์ 

2563 - ปัจจุบัน 

2561 - 2563 

2558 - 2560 

กรรมการบริหาร 

ผูจ้ัดการฝ่ายบริหารกลาง 

MANAGEMENT TRAINEE 

บมจ.เอเซีย เมทัล 

บมจ.เอเซีย เมทัล 

JOHNSON & JOHNSON (THAILAND) 

LTD. 

10. นางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล 

- กรรมการ   

52 - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  

สาขาการเงิน 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

- วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีชีวภาพ  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้

เจา้คุณทหารลาดกระบัง 

- ประกาศนียบตัรหลกัสูตร (RCL) 

รุ่นท่ี 18/2019 

- ประกาศนียบตัรหลกัสูตร (SFLP) 

ไม่มี ไม่เกี่ยวขอ้ง 2563 - ปัจจุบัน 

2558 - ปัจจุบัน  

 

2562 – 2562  

 

2558 - 2562 

 

2548 – 2549  

 

2539 – 2548 

กรรมการ 

กรรมการ 

 

รองประธานเจา้หน้าท่ีบริหารดา้นกล

ยุทธ์และวางแผนธุรกิจ 

กรรมการ และประธานเจา้หน้าท่ี

บริหารดา้นบัญชีและการเงิน 

ผูอ้ านวยการสินเชื่อบรรษัทธนกิจ  

 

ผูช้่วยผูอ้ านวยการสินเชื่อบรรษท 

ธนกิจ 

 

บมจ.เอเซีย เมทัล 

STRATEGIC STEERING COMMITTEE  

บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ ากัด 

 

ธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน)  

(เดิมธนาคารเอเซีย จ ากัด (มหาชน)) 
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ชื่อ/นามสกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
การอบรม 

สัดส่วนใน
การถือหุ้น
ในบริษัท 
(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

11. นางสาวศศธิร  ลมิป์ปิยะชาติ 
- เลขานุการบรษิัท 

43 - ปรญิญาตร  ีบรหิารธุรกจิ 

มหาวทิยาลยั อสัสมัชญั 
- ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ 

มหาวทิยาลยั อสัสมัชญั 

0.000 ไม่เกี่ยวขอ้ง 2558 - ปัจจุบนั  
2555 - ปัจจุบนั 
2546-2559 

เลขานุการบรษิัท    
ผู้ช่วยตวัแทนฝ่ายบรหิารขององค์กร   
หวัหน้าการลาด  

บมจ.เอเซีย เมทลั 
บมจ.เอเซีย เมทลั 
บมจ.เอเซีย เมทลั 
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เอกสารแนบ 2 

รายละเอยีดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบรษิัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท 

ช่ือ-นามสกุล บริษัท เอเซยี เมทัล 
จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท เอส 
ที ซี สตีล 
จ ากัด 

บริษัท แกรนด์เอเซยี สตีล 
โพรเซสซิ่ง เซ็นเตอร์  

จ ากัด 

บริษัท ไพร์ม สตีล 
มิลล์ จ ากัด 

นายวรีะชยั  สุธีรชยั 1,5 - - 5 

นายชูศกัด์ิ ยงวงศไ์พบูลย ์ 3, 5, 6 5 5,6 5 

นางเพ็ญจนัทร ์ ยงวงศไ์พบูลย ์ - 5 - 5 

นางสาวชนัญญา ยงวงศไ์พบูลย ์ 5 - 5 - 

นางสาวพรีดา ยงวงศไ์พบูลย ์ 6 - - 5 

นายสุนทร ค าพิพจน์ 5 - - - 

นางสาวเมธิกานต ์ ชุติพงศสิ์ริ 5 - - - 

นางสาวสุนทรียา วงศศิ์ริกุล 5 - - - 

นางสาวธารดี  เพียรสมัฤทธ์ิ - 5 - - 

นายพิบูลศกัด์ิ อรรถบวรพิศาล 2, 4 - - - 

นางไทศิกา ไพรสงบ 4, 5 5 - - 

เรือตรีหญิงสุรี บูรณะธนิต 4, 5 - - - 

นายบุญชยั จิระพงษ์ตระกลู - - - 5 

นายสุรช จิระพงษ์ตระกลู - - - 5 

นายวรรณา สิทธิศิรินุกูล - - - 5 

นายชิดชนก โทม้ะวงศ ์ - 5 - - 

นายสุวิทย ์ รตันจินดา - - - 5 

นายวินท ์  สุธีรชยั - - 5 5,6 

นายสมศกัด์ิ วงศศิ์ริทรพัย ์ - - 5 - 

นางสาวศศิธร ลิมป์ปิยะชาติ 7 - - - 

หมายเหตุ :  1 = ประธานกรรมการ    2 = ประธานกรรมการตรวจสอบ 

3 = กรรมการผูจ้ดัการ  4 = กรรมการตรวจสอบ 

5 = กรรมการ     6 = ผูบ้รหิาร 

7 = เลขานุการบรษิทั 
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เอกสารแนบ 2 

รายละเอยีดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 ชื่อ  นามสกุล บริษัท เอส ที ซี สตีล จ ากัด 
1 นายชูศกัด์ิ ยงวงศไ์พบูลย ์ 1 

2 นางเพ็ญจนัทร ์ ยงวงศไ์พบูลย ์ 5 

3 นางไทศิกา               ไพรสงบ 5 

4 นางสาวธารดี            เพียรสมัฤทธ์ิ 5 

5 นายชิดชนก               โทม้ะวงศ ์ 5 

หมายเหตุ :  1 = ประธานกรรมการ    2 = ประธานกรรมการตรวจสอบ 

3 = กรรมการผูจ้ดัการ  4 = กรรมการตรวจสอบ 

5 = กรรมการ     6 = ผูบ้รหิาร 

7 = เลขานุการบรษิทั 

 

 ชื่อ  นามสกุล บริษัท แกรนด์ เอเชีย สตีล โพรเซสซิ่ง เซ็นเตอร์ จ ากัด 
1 นายชูศกัด์ิ ยงวงศไ์พบูลย ์ 1 

2 นางสาวชนัญญา ยงวงศไ์พบูลย ์ 5 

3 นายวินท ์                สุธีรชยั 5 

4 นายสมศกัด์ิ              วงศศิ์ริทรพัย ์ 5 

หมายเหตุ :  1 = ประธานกรรมการ    2 = ประธานกรรมการตรวจสอบ 

3 = กรรมการผูจ้ดัการ  4 = กรรมการตรวจสอบ 

5 = กรรมการ     6 = ผูบ้รหิาร 

7 = เลขานุการบรษิทั 

 

 ชื่อ  นามสกุล บริษัท ไพร์ม สตีล มิลล์ จ ากัด 
1 นายชูศกัด์ิ ยงวงศไ์พบูลย ์ 5 

2 นายวรีะชยั                 สุธีรชยั 5 

3 นางเพ็ญจนัทร ์ ยงวงศไ์พบูลย ์ 5 

4 นายบุญชยั                  จิระพงษ์ตระกลู                                          5 

5 นายสุรช                      จิระพงษ์ตระกลู     5 

6 นางวรรณา                   สิทธิศิรินุกูล 5 

7 นางสาวพรีดา                       ยงวงศไ์พบูลย ์ 5 

8 นายสุวิทย ์ จิระพงษ์ตระกลู 5 

หมายเหตุ :  1 = ประธานกรรมการ    2 = ประธานกรรมการตรวจสอบ 

3 = กรรมการผูจ้ดัการ  4 = กรรมการตรวจสอบ 

5 = กรรมการ     6 = ผูบ้รหิาร 

7 = เลขานุการบรษิทั 
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เอกสารแนบ 3 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน ของบริษัท ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 

 ทางคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรชะลอการเขา้ตรวจสอบและสอบทานระบบควบคุมภายในตาม

แผนงานต่างๆ สืบเน่ืองมาจาก บริษัท เอเซีย เมทลั จ ากดั (มหาชน) ในปี 2563 บริษัทไดม้ีการปรบัปรุงและพฒันาระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศในการรายงานขอ้มลูเพื่อการบริหารจดัการและการควบคุมระบบบริหารภายในองคก์รโดยไดเ้ร่ิมใช้

งานแลว้เมื่อตน้ปี 2564 จึงวางแผนจัดเตรียมการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงาน ,การรายงานผล และการบริหารงาน

ภายในองคก์ร  

ไตรมาส 3/2564 คณะกรรมการสรรหาจะด าเนินการสรรหาและแต่งตั้งหน่วยงานผู ้ตรวจสอบภายใน 

คาดการณ์ว่าจะสามารถเขา้มาด าเนินการตรวจสอบระบบริหารภายในองคก์รในช่วงไตรมาส 4/2564 หรือ ไตรมาส 

1/2565 เป็นตน้ไป 
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เอกสารแนบ 4 

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ  
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษัทม ีทรพัยสิ์นถาวรหลกัท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ ดงัน้ี 
ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน ลักษณะกรรมสิทธิ ์ มูลค่าตามบัญชี ภาระผูกพัน 

1. ที่ดิน    

-เน้ือท่ี 16 ไร่ 3 งาน 5 ตารางวา 

ท่ีตั้ง : เลขท่ี 55, 55/1 หมู่ 2 ซอยวดัหนาม 

แดง ถนนศรีนครินทร ์ต าบลบางแกว้ อ าเภอ 

บางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ 

บริษัทเป็นเจา้ของ 

 

254.79 (1) ติดภาระค ้าประกนั  

 

-เน้ือท่ี 99 ไร่ 72 ตารางวา* 

ท่ีตั้ง  เลขท่ี 90/1 หมู่ท่ี 10 ต าบลสระ

ส่ีเหล่ียม อ าเภอพนัสนิคม จงัหวดัชลบุรี 

บริษัทเป็นเจา้ของ 

 

119.14 (2) ติดภาระค ้าประกนั  

 

-เน้ือท่ี 102 ไร่ 155 ตารางวา** 

ท่ีตั้ง  เลขท่ี 90/1 หมู่ท่ี 10 ต าบลสระ

ส่ีเหล่ียม อ าเภอพนัสนิคม จงัหวดัชลบุรี 

บริษัทเป็นเจา้ของ 

 

21.70 ปลอดภาระ  

-เน้ือท่ี 3 ไร่ 82 ตารางวา 

ท่ีตั้ง  : เลขท่ี 6/10 หมู่ 1 ซอยวดัหนามแดง 

ถนนศรีนครินทร ์ต าบลบางแกว้ อ าเภอบาง

พลี จงัหวดัสมุทรปราการ  

 

เป็นของบริษัท STC 

 

44.87 (3) ติดภาระค ้าประกนั 

 

2. อาคารโรงงาน  3 แห่ง    
1. อาคารโรงงานของบริษัท 

ท่ีตั้ง : เลขท่ี 55, 55/1 หมู่ 2 ซอยวดัหนาม 

แดง ถนนศรีนครินทร ์ต าบลบางแกว้ อ าเภอ 

บางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ 

บริษัทเป็นเจา้ของ 

บริษัทเป็นเจา้ของ 

 

 

41.10 

5.01 

 

(1) ติดภาระค ้าประกนั 

ปลอดภาระ 

อาคารและส่วนปรบัปรุงส่ิงก่อสรา้งบนท่ีดิน

เช่า  

 

 

 

 

 

 

 

 54.09 ปลอดภาระ 
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ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน ลักษณะกรรมสิทธิ ์ มูลค่าตามบัญชี ภาระผูกพัน 
2. อาคารโรงงานชลบุรีของบริษทั* * 

ท่ีตั้ง  เลขท่ี 90/1 หมู่ท่ี 10 ต าบลสระ

ส่ีเหล่ียม อ าเภอพนัสนิคม จงัหวดัชลบุรี 

บริษัทเป็นเจา้ของ 

 

91.81 (2) ติดภาระค ้าประกนั  

       

 

3. อาคารโรงงานของบริษัทยอ่ย  

ท่ีตั้ง : เลขท่ี 6/10 หมู่ 1 ซอยวดัหนามแดง  

ถนนศรีนครินทร ์ ต าบลบางแกว้ อ าเภอ 

บางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ 

เป็นของบริษัท STC 

 

7.66 (3) ติดภาระค ้าประกนั 

 

4. ส่วนปรบัปรุงอาคารโรงงาน 

     และส านักงานเช่า 

เป็นของบริษัท GA 0.02 ปลอดภาระ 

5.  เคร่ืองจกัรและอปุกรณโ์รงงาน บริษัทเป็นเจา้ของ 166.54 ปลอดภาระ 

6.  ยานพาหนะ บริษัทเป็นเจา้ของ 6.73 ปลอดภาระ 

7.  ยานพาหนะ เป็นของบริษัท GA 0.61 ปลอดภาระ 

8.  เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ านักงาน บริษัทเป็นเจา้ของ 5.90 ปลอดภาระ 

9.  เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ านักงาน เป็นของบริษัท GA 0.76 ปลอดภาระ 

10.งานระหวา่งก่อสรา้งและเคร่ืองจกัร

ระหว่างติดตั้ง 

บริษัทเป็นเจา้ของ 85.81 ปลอดภาระ 

    

    

 

เคร่ืองหมายการคา้ส าคญั ลิขสิทธ์ิ หรือทรพัยสิ์นทางปัญญาอื่น  

รูปแบบเครื่องหมาย/ลิขสิทธิ ์ ชื่อเจ้าของ 
ประเภทสินค้า/

บริการ 
เลขทะเบียน/ 

ประเทศท่ีจดทะเบยีน 
ระยะเวลา
คุ้มครอง 

เคร่ืองหมายการคา้  บริษัท เอ เ ซีย 

เ ม ทั ล  จ า กั ด 

(มหาชน)  

จ าพวก 6 201122578 ประเทศไทย 10 ปี 
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รายละเอียดเก่ียวกับการประเมินที่ดิน  
 

บริษัท เอเซีย เมทลั จ ากดั (มหาชน) ไดม้ีการประเมินราคาท่ีดิน เมื่อปี 2557 ท่ีผ่านมา ตามนโยบายบญัชีของบริษัทจะ

ด าเนินการประเมินท่ีดิน ทุก 5 ปีของรอบบญัชี ซ่ึงในปี 2562 ทางบริษัท เอเซีย เมทลั จ ากดั (มหาชน) ไดว้่าจา้งบริษัท 

ยเูค แวลูเอชัน่ แอนด ์เอเจนซี่ จ ากดั (“ผูป้ระเมินอิสระ”) ท าการประเมินมูลค่าทรพัยสิ์นมีตวัตน และก าหนดการตรวจ

ประเมินรอบถดัไป ปี 2567 ผลการประเมินท่ีดินปี 2562 มีรายการดงัต่อไปน้ี  

 

ทรัพย์สิน ท่ีดิน (ประเภทโรงงานผลิตเหล็ก) 
ท่ีตั้ง บริษัท เอเซีย เมทลั จ ากดั (มหาชน) 

90/1 หมู1่0 ถนนสายฉะเชิงเทรา-สตัหีบ (ทางหลวงหมายเลข 331) ต าบลสระ

ส่ีเหล่ียม อ าเภอพนัสนิคม จงัหวดัชลบุรี 

รายการท่ีดิน  

เน้ือท่ีดิน 201-1-74 ไร ่

ผูถื้อกรรมสิทธ์ิท่ีดิน บริษัท เอเซีย เมทลั จ ากดั (มหาชน) 

ภาระผูกพนั จ านองไวก้บัธนาคาร ไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

วนัท่ีประเมินมูลค่าทรพัยสิ์น 10 ตุลาคม 2562 

มูลค่าท่ีดินตามราคาประเมิน 140.84 ลา้นบาท  

มูลค่าท่ีดินทางบญัชี ณ วนัประเมิน    99.75 ลา้นบาท 

 

ทรัพย์สิน ท่ีดิน (ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม) 
ท่ีตั้ง บริษัท เอเซีย เมทลั จ ากดั (มหาชน) 

55, 55/1 หมู2่ ถนนศรีนครินทร ์ต าบลบางแกว้ อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ 

รายการท่ีดิน  

เน้ือท่ีดิน 16-3-5 ไร ่

ผูถื้อกรรมสิทธ์ิท่ีดิน บริษัท เอเซีย เมทลั จ ากดั (มหาชน) 

ภาระผูกพนั จ านองไวก้บัธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

วนัท่ีประเมินมูลค่าทรพัยสิ์น 10 ตุลาคม 2562 

มูลค่าท่ีดินตามราคาประเมิน 254.79 ลา้นบาท  

มูลค่าท่ีดินทางบญัชี ณ วนัประเมิน 147.51 ลา้นบาท 

ราคาประเมินราชการ (เฉพาะท่ีดิน) 133.46 ลา้นบาท 

 

ทรัพย์สิน ท่ีดิน (ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม) 
ท่ีตั้ง บริษัท เอส ที ซี สตีล จ ากดั 

6/10 หมูท่ี่ 1 ซอยวดัหนามแดง ถนนศรีนครินทร ์ต าบลบางแกว้ อ าเภอบางพลี จงัหวดั

สมุทรปราการ 

รายการท่ีดิน  

เน้ือท่ีดิน 3 ไร ่82 ตารางวา 

ผูถื้อกรรมสิทธ์ิท่ีดิน บริษัท เอเซีย เมทลั จ ากดั (มหาชน) 

ภาระผูกพนั จ านองไวก้บัธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

วนัท่ีประเมินมูลค่าทรพัยสิ์น 10 ตุลาคม 2562 

มูลค่าท่ีดินตามราคาประเมิน  44.87 ลา้นบาท  

มูลค่าท่ีดินทางบญัชี ณ วนัประเมิน  25.64 ลา้นบาท 
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รายละเอียดของสัญญาที่ส าคัญ 
 

สัญญา คู่สัญญา รายละเอียด ระยะเวลา 
สญัญาเช่าท่ีดิน ผูใ้หเ้ช่า: 

นายสมบติั บุญอ า่ 

ทรพัยสิ์นท่ีเช่า  

โฉนดเลขท่ี 7570 เลขท่ีดิน 118 

หนา้ส ารวจ 584 ต.บางแกว้  

(ส าโรงฝั่งเหนือ) อ.บางพลี  

(พระโขนง) จ.สมุทรปราการ  

เช่าในอตัรา 3/12 ส่วน 

ก าหนดระยะเวลา 21 ปี  

 นับตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2558   

ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2579  

อตัราคา่เช่า  

1) ปี2558 ถึง ปี2559 อตัราคา่เช่า 

1,440,000 บาท  

2) ปี 2559 ถึง ปี 2561 อตัรา

เดือนละ 120,000 บาท    

3) ปี2561 ถึง ปี 2564  อตัรา

เดือนละ 132,000 บาท  

4) ปี2564 ถึง ปี2567   อตัรา

เดือนละ 145,200บาท  

5) ปี2567 ถึง ปี2570  อตัราเดือน

ละ 159,700 บาท  

6) ปี2570 ถึง ปี2573  อตัราเดือน

ละ 175,700 บาท  

7) ปี2573 ถึง ปี2576  อตัราเดือน

ละ 193,300  

8) ปี2576 ถึง ปี2579 อตัราเดือน

ละ 212,600 โดยช าระทุกส้ินเดือน 

สญัญาเช่าหอพกั

ส าหรบัสวสัดิการ

พนักงาน 

บริษัท แชมป์ ทราน

สปอรต์ (1996) 

จ ากดัโดย นางหนูจิตร 

เพ็งนาม 

ทรพัยสิ์นท่ีเช่า หอพกัจ านวน 28 

หอ้ง 1 อาคาร  

 

ก าหนดระยะเวลา 3 ปี  

นับตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฏาคม 2562  

ถึง วนัท่ี 31 กรกฏาคม 2565 

อตัราคา่เช่า เดือนละ 50,000 บาท 

โดยช าระทุกส้ินเดือน 

สญัญาเช่าอาคาร

โรงงาน 

บริษัท เอส ที ซี สตีล 

จ ากดั  

ทรพัยสิ์นท่ีเช่า เช่าพ้ืนท่ีอาคาร 

บา้นเลขท่ี 55 หมู2่ ซ.วดัหนามแดง 

ถ.ศรีนครินทร ์ต.บางแกว้ อ.บางพลี 

จ.สมุทรปราการ เน้ือท่ี 75 ตาราง

เมตร 

ก าหนดระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วนัท่ี 

1 มกราคม 2563 ถึง วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2567 

อตัราคา่เช่า เดือนละ 50,000 บาท 

ราคาน้ียงัไม่รวม VAT 7% โดยช าระ

ทุกส้ินเดือน 
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เอกสารแนบ 5 

นโยบายและแนวปฏิบัติการก ากับดูแลกิจการ  
 

บริษัทฯ มีแนวปฏิบติัท่ีเป็นมาตรฐานสากลในการจดัการท่ีดี เสริมสรา้งความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพในการบริหารงาน

และการด าเนินงาน ใหเ้ป็นท่ียอมรบั เพื่อสรา้งความเช่ือมัน่ใหเ้กิดแก่ผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน และผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ตลอดจนให้

เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรบับริษัทจดทะเบียน 

 

คณะกรรมการบริษัท จึงก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการของกลุ่มบริษัทฯ  ไวเ้พื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทัว่กัน 

ดงัต่อไปน้ี 

1. ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น าองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน   
1) คณะกรรมการตอ้งเขา้ใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผูน้ าท่ีตอ้งก ากับดูแลใหอ้งคก์รมีการ

บริหารจดัการท่ีดี ซ่ึงครอบคลุมถึง 

 การก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย 

 การก าหนดกลยุทธ์ นโยบายการด าเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรส าคัญเพื่อให้บรรลุ

วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย 

 การติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการด าเนินงาน 

2) ในการสรา้งคุณค่าใหแ้ก่กิจการอยา่งยัง่ยนื คณะกรรมการมีหน้าท่ีก ากบัดูแลกิจการใหน้ าไปสู่ผลดงัต่อไปน้ี 

 บริษัทสามารถแขง่ขนัได ้และมีผลประกอบการท่ีดีโดยค านึงถึงผลกระทบในระยะยาว 

 ประกอบธุรกิจอยา่งมีจริยธรรม เคารพสิทธิ และมีความรบัผิดชอบต่อผูถื้อหุน้และผูม้ีส่วนไดเ้สีย 

 เป็นประโยชน์ต่อสงัคม และพฒันาหรือลดผลกระทบดา้นลบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

 สามารถปรบัตวัไดภ้ายใตปั้จจยัการเปล่ียนแปลง 

3) คณะกรรมการมีหน้าท่ีดูแลใหก้รรมการทุกคนและผูบ้ริหาร ปฏิบัติหน้าท่ีดว้ยความรับผิดชอบระมดัระวัง และ

ซ่ือสตัยสุ์จริตต่อองคก์ร และดูแลใหก้ารด าเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

4) คณะกรรมการเขา้ใจขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และก าหนดขอบเขตการมอบหมาย

หน้าท่ีและความรับผิดชอบใหก้รรมการผู ้จัดการใหญ่  และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลให้

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และฝ่ายจดัการปฏบิติัหน้าท่ีตามท่ีไดร้บัมอบหมาย 

 

2. ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน  
1) คณะกรรมการมีหน้าท่ีก าหนดหรือดูแลใหว้ตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลักของกิจการเป็นไปเพื่อความยัง่ยืน โดย

เป็นวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีสอดคลอ้งกบัการสรา้งคุณค่าใหท้ั้งกิจการ ลูกคา้ ผูม้ีส่วนไดเ้สีย และสงัคมโดยรวม 

2) คณะกรรมการมีหน้าท่ีก ากบัดูแลใหม้ัน่ใจว่า วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ในระยะสั้น กลาง หรือ

ยาว และ/หรือประจ าปีของกิจการ สอดคลอ้งกบัการบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการ โดยมีการน า

นวตักรรมและเทคโนโลยมีาใชอ้ยา่งเหมาะสม ปลอดภยั 
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3. เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล  
1) คณะกรรมการมีหน้าท่ีรับผิดชอบการก าหนดและทบทวนโครงสรา้งคณะกรรมการ ทั้งในเร่ืองขนาด องคป์ระกอบ 

สดัส่วนกรรมการท่ีเป็นอิสระท่ีเหมาะสมและจ าเป็นต่อการน าพาองคก์รสู่วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัท่ีก าหนดไว ้

2) คณะกรรมการมีหน้าท่ีคดัเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมเป็นประธานกรรมการ และดูแลใหม้ัน่ใจว่าองคป์ระกอบและการ

ด าเนินงานของคณะกรรมการเอื้ อต่อการใชดุ้ลพินิจในการตดัสินใจอยา่งมีอิสระ 

3) คณะกรรมการมีหน้าท่ีก ากบัดูแลใหก้ารสรรหาและคดัเลือกกรรมการมีกระบวนการท่ีโปร่งใสและชดัเจน เพื่อใหไ้ด้

คณะกรรมการท่ีมีคุณสมบติัสอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบท่ีก าหนดไว ้

4) ในการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการใหผู้ถื้อหุน้อนุมัติ  คณะกรรมการต้องพิจารณาใหโ้ครงสรา้งและอัตรา

ค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจใหค้ณะกรรมการน าพาองค์กรใหด้ าเนินงานตาม

เป้าหมาย ทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

5) คณะกรรมการมีหน้าท่ีก ากบัดูแลใหก้รรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ีและจดัสรรเวลาอย่าง

เพียงพอ 

6) คณะกรรมการมีหน้าท่ีก ากบัดูแลใหม้ีกรอบและกลไกในการก ากบัดูแลนโยบาย และการด าเนินงานของบริษัทย่อย

และกิจการอื่นท่ีบริษัทไปลงทุนอยา่งมีนัยส าคญั ในระดบัท่ีเหมาะสมกบักิจการแต่ละแห่ง รวมทั้งใหบ้ริษัทย่อยและ

กิจการอื่นท่ีบริษัทไปลงทุนมีความเขา้ใจถูกตอ้งตรงกนัดว้ย 

7) คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประเมินผลการปฏิบติัหน้าท่ีประจ าปีของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และ

กรรมการรายบุคคล โดยผลประเมินจะถูกน าไปใชส้ าหรบัการพฒันาการปฏบิติัหน้าท่ีต่อไปดว้ย 

8) คณะกรรมการมีหน้าท่ีก ากับดูแลใหค้ณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบับทบาท

หน้าท่ี ลกัษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนใหก้รรมการ

ทุกคนไดร้บัการเสริมสรา้งทกัษะและความรูส้ าหรบัการปฏบิติัหน้าท่ีกรรมการอยา่งสม า่เสมอ 

9) คณะกรรมการมีหน้าท่ีดูแลใหม้ัน่ใจว่าการด าเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ย สามารถเขา้ถึง

ขอ้มูลท่ีจ าเป็น และมีเลขานุการบริษัทท่ีมีความรูแ้ละประสบการณ์ท่ีจ าเป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการ

ด าเนินงานของคณะกรรมการ 

 

4. สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร  
1) คณะกรรมการมีหน้าท่ีด าเนินการใหม้ัน่ใจว่า มีการสรรหาและพฒันากรรมการผูจ้ดัการใหญ่หรือผูบ้ริหารระดับ

สูงสุด และผูบ้ริหารระดบัสูง ใหม้ีความรู ้ทกัษะ ประสบการณ ์และคุณลกัษณะท่ีจ าเป็นต่อการขบัเคล่ือนองคก์รไปสู่

เป้าหมาย 

2) คณะกรรมการมีหน้าท่ีก ากบัดูแลใหม้ีการก าหนดโครงสรา้งค่าตอบแทนและการประเมินผลท่ีเหมาะสม 

3) คณะกรรมการควรเขา้ใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู ้ถือหุน้ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการบริหารและการ

ด าเนินงานของกิจการ 

4) คณะกรรมการมีหน้าท่ีติดตามดูแลการบริหารและพฒันาบุคลากรใหม้ีจ านวน ความรู ้ทักษะ ประสบการณ์ และ

แรงจงูใจท่ีเหมาะสม 
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5. ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ 
1) คณะกรรมการใหค้วามส าคญัและสนับสนุนการสรา้งนวตักรรมท่ีก่อใหเ้กิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกบัการสรา้ง

คุณประโยชน์ต่อลูกคา้หรือผูท่ี้เกี่ยวขอ้ง และมีความรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 

2) คณะกรรมการมีหน้าท่ีติดตามดูแลใหฝ่้ายจดัการประกอบธุรกิจอยา่งมีความรบัผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

และสะทอ้นอยู่ในแผนด าเนินการ (Operational Plan) เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่า ทุกฝ่ายขององคก์รไดด้ าเนินการ

สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกั และแผนกลยุทธ ์(Strategy) ขององคก์ร 

3) คณะกรรมการมีหน้าท่ีดูแลใหฝ่้ายจัดการ จัดสรรและจัดการทรัพยากรใหเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล โดยค านึงถึงผลกระทบและการพฒันาทรพัยากรตลอดสายโซ่ (Value Chain) เพื่อใหส้ามารถบรรลุ

วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัไดอ้ยา่งยัง่ยนื 

4) คณะกรรมการควรจัดใหม้ีกรอบการก ากบัดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองคก์รท่ี

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ รวมทั้งดูแลใหม้ีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและ

พฒันาการด าเนินงาน การบริหารความเส่ียง เพื่อใหก้ิจการสามารถบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของ

กิจการ 

 

6. ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม 
1) คณะกรรมการมีหน้าท่ีก ากบัดูแลใหม้ัน่ใจว่าบริษัทมีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ีจะท า

ใหบ้รรลุวตัถุประสงคอ์ยา่งมีประสิทธิผล และมีการปฏบิติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเกี่ยวขอ้ง 

2) คณะกรรมการตอ้งจดัตั้งคณะกรรมการตรวจสอบท่ีสามารถปฏบิติัหน้าท่ีไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ 

3) คณะกรรมการมีหน้าท่ีติดตามดูแลและจดัการความขดัแยง้ของผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึ้ นไดร้ะหว่างบริษัทกบั

ฝ่ายจดัการ คณะกรรมการ หรือผูถื้อหุน้ รวมไปถึงการป้องกนัการใชป้ระโยชน์อนัมิควรในทรพัยสิ์น ขอ้มูลและ

โอกาสของบริษัท และการท าธุรกรรมกบัผูท่ี้มีความสมัพนัธเ์กี่ยวโยงกบับริษัทในลกัษณะท่ีไม่สมควร 

4) คณะกรรมการมีหน้าท่ีก ากบัดูแลใหม้ีการจดัท านโยบายและแนวปฏิบติัดา้นการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชนัท่ี

ชดัเจนและสื่อสารในทุกระดบัขององคก์รและต่อบุคคลภายนอก เพื่อใหเ้กิดการน าไปปฏบิติัไดจ้ริง 

5) คณะกรรมการมีหน้าท่ีก ากบัดูแลใหม้ีกลไกในการรบัเร่ืองรอ้งเรียนและการด าเนินการกรณีมีการช้ีเบาะแส 
 

7. รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล 
1) คณะกรรมการมีหน้าท่ีรบัผิดชอบในการดูแลใหร้ะบบการจดัท ารายงานทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลส าคญั

ต่าง ๆ ถูกตอ้ง เพียงพอ ทนัเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ ์มาตรฐาน และแนวปฏบิติัท่ีเกี่ยวขอ้ง 

2) คณะกรรมการมีหน้าท่ีติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการช าระหน้ี 

3) ในภาวะท่ีกิจการประสบปัญหาทางการเงิน หรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา คณะกรรมการจะตอ้งท าใหม้ัน่ใจไดว้่า

กิจการมีแผนในการแกไ้ขปัญหา หรือมีกลไกอื่นท่ีจะสามารถแกไ้ขปัญหาทางการเงินได ้ทั้งน้ี ภายใตก้ารค านึงถึง

สิทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สีย 

4) คณะกรรมการมีหน้าท่ีก ากบัดูแลใหม้ีการจดัท ารายงานความยัง่ยนืตามความเหมาะสม 

5) คณะกรรมการมีหน้าท่ีก ากบัดูแลใหฝ่้ายจดัการจดัใหม้ีหน่วยงานหรือผูร้บัผิดชอบงานนักลงทุนสมัพนัธท่ี์ท าหน้าท่ี

ส่ือสารกบัผูถื้อหุน้และผูม้ีส่วนไดเ้สียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห ์ใหเ้ป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกนั และ

ทนัเวลา 

6) คณะกรรมการมีหน้าท่ีส่งเสริมใหม้ีการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการเผยแพร่ขอ้มลู 
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8. สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น 
1) คณะกรรมการมีหน้าท่ีดูแลใหม้ัน่ใจว่า ผูถื้อหุน้มีส่วนร่วมในการตดัสินใจในเร่ืองส าคญัของบริษัท 

2) คณะกรรมการมีหน้าท่ีดูแลให้การด าเนินการในวันประชุมผู ้ถือหุ ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  โปร่งใส มี

ประสิทธิภาพ และเอื้ อใหผู้ถื้อหุน้สามารถใชสิ้ทธิของตน 

3) คณะกรรมการมีหน้าท่ีดูแลใหก้ารเปิดเผยมติท่ีประชุมและการจัดท ารายงานการประชุมผูถื้อหุน้  เป็นไปอย่าง

ถูกตอ้งและครบถว้น 
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จรรยาบรรณธุรกิจ  
 

 

บริษัทฯ มุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกิจตามหลักการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยยึดถือการท างานท่ีโปร่งใส ปฏิบัติตามกฎหมาย 

ความรบัผิดชอบต่อผูเ้กี่ยวขอ้งทุกฝ่ายอยา่งเท่าเทียมกนั ดูแลและรบัผิดชอบต่อสงัคม และส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงมุ่งเน้นคุณภาพ

ของผลิตภณัฑแ์ละการบริการท่ีดีต่อธุรกิจในระยะยาว โดยก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกระดบั ยึดถือปฏิบติั

ตามจรรยาบรรณธุรกิจอยา่ง เคร่งครดั  

  

ลูกคา้ : บริษัทฯ มุ่งมัน่ในแนวคิด การยึดถือลูกคา้เป็นศูนยก์ลาง โดยพรอ้มใหบ้ริการท่ีตอบสนองความตอ้งการอย่างรอบ

ดา้น ไม่ว่าจะเป็นการใหค้ าแนะน า แกปั้ญหา ช่วยเหลือในการจดัหาสินคา้ เสนอทางเลือกท่ีหลากหลายภายใตร้ะบบการ

บริหารจดัการท่ีครอบคลุมถึงการผลิตและการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑด์ว้ยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย  รวมถึงการจัดส่งท่ี

รวดเร็วตรงต่อเวลาสอดคลอ้งกบัแผนการผลิต 

  

ผูถื้อหุน้ : บริษัทฯ มุ่งมัน่ขยายธุรกิจใหเ้ติบโตอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนืจนกา้วขึ้ นเป็นบริษัทอนัดบัน าของอุตสาหกรรมเหล็กใน

ประเทศ มีการบริหารจดัการความเส่ียงจากปัจจยัท่ีมีผลกระทบอยา่งส าคญั เพื่อสรา้งความมัน่ใจและมูลค่าเพิ่มใหก้บัผูถื้อหุน้

ในระยะยาว รวมถึงการจดัใหม้ีช่องทางใหผู้ถื้อหุน้/ ผูม้ีส่วนไดเ้สีย ติดต่อ/ รอ้งเรียน ต่อกรรมการอิสระ และมีช่องทางการรบั

ขอ้รอ้งเรียนดา้นธรรมาภิบาลจากพนักงาน ผ่านเลขานุการบริษัท ซ่ึงจะรวบรวมเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

เจา้หน้ี :  บริษัทฯ ปฏิบติัตามเง่ือนไขของการกูย้ืมเงินตามขอ้ตกลง และใหข้อ้มูลทางการเงินท่ีถูกตอ้ง รวมทั้งมีการจ่ายช าระ

หน้ีตรงตามเวลาทุกครั้ง 

 

พนักงาน : บริษัทฯ มุ่งพัฒนาศักยภาพพนักงานใหเ้ป็นมืออาชีพในงานท่ีท า  เพราะศักยภาพของพนักงานเป็นหน่ึงใน

โครงสรา้งส าคญัสูงสุดท่ีท าใหทุ้กความคิด ทุกจินตนาการ และทุกแผนงานเป็นจริง สรา้งค่านิยมและวฒันธรรมองคก์ร การ

ปฏิบัติท่ีมุ่งมัน่สู่ความส าเร็จ น่าเช่ือถือ และเป็นท่ีไวว้างใจ ขณะเดียวกนับริษัทยงัจดัสรา้งระบบการบริหารจดัการความรู ้

เพื่อใหพ้นักงานมีความรู ้แลกเปล่ียน สะสมประสบการณ ์และเรียนรูส่ิ้งใหม่ๆ ตลอดเวลา  

 

คู่คา้และคู่สญัญา : บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีต่อคู่คา้ รวมทั้งปฏิบติัต่อคู่คา้อย่างเป็นธรรม เป็นไปตาม

เง่ือนไขทางการคา้ และ/หรือขอ้ตกลงระหว่างกัน ทั้งน้ีก็เพื่อท่ีจะพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพใหย้ัง่ยืนบนรากฐานแห่ง

ผลประโยชน์ซ่ึงกนัและกนั 

 

คู่แข่งขนัทางการคา้ : บริษัทฯ พึงด าเนินธุรกิจตามกรอบกติกาการแข่งขนัอย่างเสรีและเป็นธรรม ไม่ท าลายช่ือเสียง หรือ

บิดเบือนขอ้มลูใหเ้กิดความเสียหายโดยมิชอบต่อคู่แขง่ขนัทางการคา้ และไม่น าประเด็นทางสงัคมมาเป็นขอ้ไดเ้ปรียบทางการ

แขง่ขนั 

 

 

 



 

186 

ชุมชน สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม : บริษัทฯ ใหค้วามส าคญักบัการพฒันาและรบัผิดชอบต่อสังคม ควบคู่ไปกบัการด าเนินธุรกิจ 

ดว้ยส านึกดีว่าธุรกิจจะด ารงอยู่ได ้ ตอ้งมีพื้ นฐานมาจากสังคมและส่ิงแวดลอ้มท่ีเจริญเติบโตอย่างมัน่คง สนับสนุนกิจกรรม

ต่างๆ ท่ีมีวตัถุประสงคใ์นการพฒันาและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มดา้นการผลิต  สภาพแวดลอ้มดา้นการท างาน สถานท่ีท างาน

และชุมชนรอบขา้ง การดูแลความปลอดภยั  สุขภาพกายและสุขภาพจิตของพนักงาน รวมทั้งการสรา้งกิจกรรมเพื่อรบัผิดชอบ

ต่อสงัคม 

 

ภาครฐั : บริษัทฯ มุ่งมัน่ปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบ และขอ้ก าหนดต่างๆ ของภาครฐั อย่างเคร่งครดั พรอ้มทั้งใหค้วาม

ร่วมมือในดา้นการใหข้อ้มูลข่าวสารเกี่ยวกบัการด าเนินธุรกิจของกิจการ และการร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามท่ีหน่วยงานของ

ภาครฐัก าหนด 

 

การรักษาขอ้มูลความลับ : พนักงานตอ้งรกัษาความลบัของขอ้มูลในการปฏิบัติหน้าท่ีทางธุรกิจ หรือ รกัษาขอ้มูลความลับ

ของลูกคา้ คู่คา้ ระมดัระวงัไม่ใหเ้อกสารหรือขอ้มูลข่าวสารอนัเป็นความลบัของบริษัท หรือ คู่คา้ท่ีเกี่ยวขอ้ง รัว่ไหลหรือตกไป

ถึงผูท่ี้ไม่เกี่ยวขอ้ง อนัเป็นเหตุใหเ้กิดผลกระทบต่อบริษัทหรือบุคคลอื่น รวมถึงการใชข้อ้มลู ดงักล่าว เพื่อแสวงหาผลประโยชน์

โดยมิชอบทั้งต่อตนเองและใหผู้อ้ื่น แมจ้ะเกษียณอายุ ลาออก หรือส้ินสุดการท างานกบับริษัท เวน้แต่การเปิดเผยน้ันจะไดร้บั

การมอบหมายอยา่งถูกตอ้งจากบริษัท หรือการเปิดเผยตามขอ้บงัคบัของกฎหมาย  

 

การเปิดเผยขอ้มลูภายใน : บริษัทฯ ไดต้ระหนักถึงความส าคญัของการป้องกนัขอ้มูลภายในของบริษัทไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วน

ตน จึงมีนโยบายใหม้ีการเก็บรักษาขอ้มูลซึ่งยงัมิไดเ้ปิดเผยต่อประชาชนไวเ้ป็นความลับ โดยก าหนดใหร้ับรูเ้ฉพาะผูม้ีส่วน

เกี่ยวขอ้งเท่าน้ัน 

 

การมีส่วนไดเ้สียและความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ : กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน พึงปฏิบติัหน้าท่ีโดยค านึงถึงประโยชน์

ของบริษัทเป็นส าคญั โดยปราศจากความตอ้งการส่วนตวัหรืออิทธิพลจากผูใ้กลชิ้ด รวมถึงมีความตระหนักอยู่เสมอว่า ตนเอง

จะไม่มีส่วนไดเ้สียหรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในการปฏบิติังาน ไม่ว่าจะเป็นเงิน ทรพัยสิ์น หรือผลประโยชน์ตอบแทน

ใดๆ และไม่ประกอบธุรกิจ ท่ีมีลกัษณะเป็นการขดักบัผลประโยชน์ของบริษัท  

 

การป้องกนัและต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชัน่ : กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน พึงปฏบิติัหน้าท่ีดว้ยความระมดัระวงั ซ่ือสตัย์

สุจริต เป็นไปตามหลักการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และขอ้ก าหนดของกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยกรรมการ ผูบ้ริหาร และ

พนักงานจะไม่เขา้ไปมีส่วนร่วมในการทุจริตคอรร์ปัชัน่ ไม่ยินยอมและต่อตา้นการใหห้รือรบัทรพัยสิ์น ของก านัล สินบน หรือ 

ผลประโยชน์อื่นใดในทุกรูปแบบท่ีเกินกว่าความจ าเป็นตามประเพณีนิยม และไม่กระท าการใดๆเพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิ

ชอบดว้ยกฎหมาย  

 

การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและทรพัยสิ์นทางปัญญา : บริษัทฯ ส่งเสริมใหม้ีการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการด าเนินธุรกิจ

และเป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นส าคญั กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานมีหน้าท่ีและ

ความรบัผิดชอบในการปฏบิติังานดว้ยความรอบคอบ ระมดัระวงัในการใชง้าน เคารพสิทธิ 
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ส่วนบุคคล ไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา หรือผิดศีลธรรมอนัดีงาม รวมถึงปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคบัว่าดว้ย

เร่ืองเกี่ยวกบัการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

การใชสิ้ทธิทางการเมือง : บริษัทฯ มีความเป็นกลางทางการเมือง กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน สามารถใชสิ้ทธิทาง

การเมืองภายใตบ้ทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญได้ แต่ต้องไม่แอบอา้งความเป็นพนักงานบริษัทหรือน าทรัพย์สิน  อุปกรณ ์

เคร่ืองมือใดๆ ของบริษัทไปใชเ้พื่อประโยชน์ในการด าเนินการใดๆในทางการเมืองและพึงหลีกเล่ียงการใชสิ้ทธิหรือกิจกรรม

ทางการเมืองท่ีเขา้ขา่ยผิดกฎหมาย หรือสรา้งความแตกแยกในสถานท่ีท างานและในสงัคม  

 

การเคารพสิทธิมนุษยชน : บริษัทฯ สนับสนุนและเคารพในหลกัการดา้นสิทธิมนุษยชน โดยไม่เขา้ไปมีส่วนเกี่ยวขอ้งกบัการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมใหม้ีการละเมิดสิทธิมนุษยชนดังกล่าว การใชท้รพัยากรและการดูแล

รักษาทรัพยสิ์นของบริษัท กรรมการ ผู ้บริหาร และพนักงาน มีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการใชท้รัพยากรและการดูแล

รักษาการใชท้รัพยสิ์นของบริษัทใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด และไม่น าทรัพยากรหรือทรัพยสิ์นของบริษัทไปใชเ้พื่อประโยชน์

ส่วนตวัหรือบุคคลภายนอก รวมถึงการน าไปใชใ้นทางท่ีผิด  

 

การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน : บริษัทฯ ใหค้วามส าคญัต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดบับริหาร และระดับ

ปฏบิติังานเพื่อใหม้ีประสิทธิภาพ จึงไดก้ าหนดภาระหน้าท่ีอ านาจการด าเนินการของผูป้ฏบิติังาน ผูบ้ริหาร ไวเ้ป็นลายลกัษณ์

อกัษรอย่างชดัเจน มีการควบคุมดูแลการใชท้รัพยสิ์นของบริษัทใหเ้กิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าท่ีของผูป้ฏิบติังาน 

ผูติ้ดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกนั เพื่อใหเ้กิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกนัอยา่งเหมาะสมและมีการควบคุม

ภายในท่ีเกี่ยวกบัระบบการเงิน โดยบริษัทไดจ้ดัใหม้ีระบบรายงานทางการเงินเสนอผูบ้ริหารตามสายงานท่ีรบัผิดชอบ รวมถึง

บริษัทจัดตั้งหน่วยตรวจสอบภายในเพื่อใหม้ัน่ใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินท่ีส าคัญของบริษัทได้

ด าเนินการตามแนวทางท่ีก าหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้ก าหนดท่ีเกี่ยวขอ้งกบั

บริษัท (COMPLIANCE CONTROL) และเพื่อใหห้น่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถท าหน้าท่ีตรวจสอบและถ่วงดุล

ได้อย่างเต็มท่ี คณะกรรมการจึงก าหนดใหห้น่วยตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และไดร้บัการประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบดว้ย และเพื่อใหก้ารตรวจสอบระบบการควบคุมและการ

ตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระมาก 

 

การดูแลใหม้ีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ : กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน มีหน้าท่ีรับทราบ ท าความเขา้ใจ และ

ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเคร่งครัด โดยผู ้บริหารและผูบ้ังคับบัญชาต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีในการปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณธุรกิจ และมีหน้าท่ีในการสอดส่อง ดูแล และส่งเสริมใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบติัตามจรรยาบรรณธุรกิจท่ีก าหนด

อยา่งเคร่งครดั ในการขอยกเวน้การปฏบิติัตามจรรยาบรรณธุรกิจน้ีจะตอ้งไดร้บัอนุมติัจากคณะกรรมการบริษัท  

การรายงานการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ : ผูท่ี้พบเห็นการกระท าผิดโดยการละเมิด ฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณธุรกิจท่ีระบุไวใ้นคู่มือฉบบัน้ีใหร้ายงานต่อผูบ้งัคบับญัชาโดยตรงหรือรายงานไดท่ี้ ผูบ้งัคบับญัชาของสายงานท่ี

บุคคลผูก้ระท าผิดสงักดัอยู ่
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ช่องทางในการรบัแจง้ หรือ ขอ้รอ้งเรียน   

• คณะกรรมการบริษัท  หรือ เลขานุการบริษัท โดยสามารถส่งไดท่ี้  

ทางอีเมล ์: SECRETARY@ASIAMETAL.CO.TH  หรือ IA@ASIAMETAL.CO.TH 

ทางไปรษณีย ์: บริษัท เอเซีย เมทลั จ ากดั (มหาชน)  

เลขท่ี 55,55/1 หมู่ท่ี 2 ซอยวดัหนามแดง ถนนศรีนครินทร ์ต าบลบางแกว้ อ าเภอบาพลี จงัหวดัสมุทรปราการ 10540  

 

บริษัทมีนโยบายท่ีจะเก็บรกัษาขอ้มลูความลบัและผูร้ายงานเป็นอยา่งดี โดยบริษัทค านึงถึงความปลอดภยั และ ความเสียหาย

ท่ีอาจเกิดขึ้ นกบัผูร้ายงานหรือพยานบุคคลท่ีเกี่ยวขอ้ง 

 

การลงโทษทางวินัย : จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทถือเป็นวินัยอยา่งหน่ึง หากพบว่ามีการละเมิด ฝ่าฝืนหรือกระท าการใดๆ ท่ี

ขดัต่อการ ปฏิบติัตามจรรยาบรรณธุรกิจท่ีไดก้ าหนดไวน้ี้ บริษัทจะพิจารณาลงโทษตามลกัษณะแห่งความผิดตามสมควรแก่

กรณี 
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เอกสารแนบ 6 

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน ปี 2564 
 

คณะกรรมการของบริษัท เป็นผูร้ับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริษัท เอเซีย เมทัล จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

ซ่ึงจัดท าขึ้ นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาพวิชาชีพบัญชี  

กฎระเบียบ และประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท่ี์เกี่ยวขอ้ง โดยมีการพิจารณาเลือกใชน้โยบาย

การบญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏบิติัอยา่งสม า่เสมอ รวมทั้งใหม้ีการเปิดเผยขอ้มลูส าคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบ

การเงิน โดยผูส้อบบญัชีไดส้อบทานและตรวจสอบงบการเงินและแสดงความเห็นในรายงานผูส้อบบญัชี ซ่ึงแสดงในรายงาน

ของผูส้อบบญัชีประจ าปี 2563 

 

คณะกรรมการบริษัทท าหน้าท่ีก ากบัดูแลและพฒันาบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณ อีกทั้งจดัใหม้ีระบบการควบคุมภายในท่ี

เหมาะสมเพื่อเพิ่มความมัน่ใจไดว้่าขอ้มลูทางการบญัชีมีความถูกตอ้งครบถว้น ทนัเวลา และเพียงพอท่ีจะด ารงไวซ่ึ้งทรพัยสิ์น 

ตลอดจนเพื่อไม่ใหเ้กิดการทุกจริตหรือการด าเนินการท่ีผิดปกติอย่างมีสาระส าคญั ในการน้ีคณะกรรมการบริษัทไดแ้ต่งตั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการท่ีเป็นอิสระท าหน้าท่ีก ากบัดูแลงบการเงิน ประเมินระบบการควบคุม

ภายในและการตรวจสอบภายในใหม้ีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏใน

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจ าปีน้ีแลว้ 

 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทสามารถสรา้งความเช่ือมัน่ได้

ว่างบการเงินของบริษัท เอเซีย เมทลั จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย แสดงฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงิน

สดถูกตอ้งตามควรในสาระส าคญั ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

 

 

  (นายวีระชยั  สุธีรชยั)       (นายชูศกัด์ิ ยงวงศไ์พบูลย)์  

     ประธานกรรมการ               กรรมการผูจ้ดัการ 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

ในรอบปีบัญชี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระและครบถ้วนตามท่ีได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัทโดยได้ประชุมร่วมกับผู ้บริหารผู ้สอบบัญชีและผู ้ตรวจสอบภายใน เพื่อร่วมเสนอขอ้มูลหารือ และ 

แลกเปล่ียนขอ้คิดเห็นในวาระท่ีเกี่ยวขอ้งโดยคณะกรรมการตรวจสอบมีฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นเคร่ืองมือในการปฏิบติัภารกิจ

ตามกฎบตัรท่ีก าหนดไวโ้ดยขึ้ นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบท าใหป้ฏิบติัหน้าท่ีไดอ้ย่างเป็นอิสระโปร่งใสตามหลกัธรรมาภิ

บาล เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทไดอ้ย่างถูกตอ้งและไม่มีขอ้จ ากดัในการเขา้ถึงขอ้มูลโดยมีการจดัประชุมร่วมกบัผูส้อบ

บญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการร่วมดว้ยจ านวน 4 ครั้ง ซ่ึงสาระส าคญัในการปฏบิติังานของคณะกรรมการตรวจสอบสรุปไดด้งัน้ี 

  รายงานทางการเงิน ไดส้อบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปี 2563 และหารือร่วมกบัผูส้อบบญัชี

พรอ้มทั้งพิจารณาขอ้เสนอแนะดา้นระบบควบคุมภายในซ่ึงเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษัทไดจ้ดัท าขึ้ นอย่างถูกตอ้งเป็นไป

ตามมาตรฐานบญัชีท่ีรบัรองทัว่ไปและมีการเปิดเผยขอ้มลูอยา่งเพียงพอ 

  รายการท่ีเกี่ยวโยงกัน สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการท่ี เกี่ยวโยงกันหรือรายการท่ีมีความขัดแยง้ทาง

ผลประโยชน์เพื่อใหแ้น่ใจว่าการตกลงเขา้ท ารายการมีความเป็นธรรมและเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผูถื้อหุน้ซ่ึงบริษัทได้

ถือปฏบิติัตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีโดยถือความโปร่งใสและการเปิดเผยขอ้มลูอยา่งเพียงพอ 

การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ไดติ้ดตามการส่ือสารเผยแพร่จรรยาบรรณของพนักงานบริษัทก าหนดใหพ้นักงาน บริษัทท่ีเกี่ยวขอ้ง

รายงานช่ือผูท่ี้เกี่ยวโยงกนั, รายงานการถือครองหุน้บริษัทประจ าทุกไตรมาสท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ หรือ

รายการท่ีเกี่ยวโยงกนัใหค้ณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกครั้ง เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในปี 2563 ไม่พบรายการ

ท่ีก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

  ผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบ น าเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อ

คณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้งท่ีมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยได้เสนอความเห็นและใหข้อ้เสนอแนะท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อการบริหารงานของฝ่ายบริหารซ่ึงฝ่ายบริหารไดด้าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะอย่างเหมาะสม รวมทั้ง

พิจารณาผลการประเมินการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2563 โดยไดร้บัการประเมินจากคณะกรรมการ

บริษัท และน าผลการปฏบิติังานน้ันมาพิจารณาปรบัปรุงการปฏบิติังาน 

  ผูส้อบบญัชี ประเมินความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชีและใหค้วามเห็นต่อค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีเพื่อน าเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมติัท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ใหแ้ต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษัท บีพีอาร์ ออดิท 

แอนด์ แอดไวเซอร่ี จ ากัด เป็นผู ้สอบบัญชีของบริษัทส าหรับปี 2564 จากกิจกรรมต่างๆดังกล่าวขา้งต้นตลอดปี 2563 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าคณะกรรมการตลอดจนผูบ้ริหารของบริษัทฯถือนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีเป็นส าคญั

และยึดมัน่ในจริยธรรมธุรกิจโดยมีความมุ่งมัน่ในการปฏิบติัหน้าท่ีเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายของบริษัทอย่างมีคุณภาพเยี่ยงมือ

อาชีพรวมทั้งพฒันาระบบบริหารความเส่ียงท่ีส าคญัใหเ้กิดประสิทธิผลสูงสุดและส่งเสริมระบบควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผล

และเหมาะสมเพียงพอ รวมทั้งการตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระและมีกระบวนการตรวจสอบท่ีสอดคล้องกับ

มาตรฐานสากลการปฏบิติังานวิชาชีพการตรวจสอบภายในและมีการพฒันาปรบัปรุงระบบการปฏิบติังานตรวจสอบภายในใหดี้

ขึ้ นอยา่งต่อเน่ือง 

 

 

นายพิบูลศกัด์ิ อรรถบวรพิศาล 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 


