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สารจากคณะกรรมการบริษัท 
 

เรียน  ทานผูถือหุน 

   

ขาพเจาในนามของคณะกรรมการบริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) ใครขอรายงานผลประกอบการของป 2561 

มีสาระสําคัญที่สรุปได คือ ภาพรวมเศรษฐกิจในป 2561 ที่ผานมาน้ี ยังคงมีความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจโลก ราคาของ

วัตถุดิบในกลุมเหล็ก รวมถึงมาตรการปองกันทางการคาที่เพิ่มมากขึ้น ความเส่ียงดานการเมืองในแตละภูมิภาค สงครามทาง

การคาระหวางสหรัฐฯกับจีน และความตึงเครียดทางการคาระหวางสหรัฐฯกับประเทศคูคา ที่ ยังคงมีอยู ในคร่ึงป

หลัง 2561  และ คาดการณวาในป 2562 ยังคงมีปจจัยสนับสนุนในการขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจไทย ประกอบกับประเทศไทย

ไดกําหนดวันเลือกต้ัง ทําใหเกิดความเช่ือมั่นกับนักลงทุนจากตางประเทศที่ตองการมาลงทุนในประเทศไทย เชน การลงทุน

และการบริโภคภายในประเทศที่เพิ่มมากขึ้นจากภาคสาธารณะและภาคเอกชน เปนตน 

  ผลดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอยระหวางป 2561 และ 2560 ปรากฎวามีรายไดจากการขายและบริการ 

เทากับ 6,275.62 ลานบาท และ ผลประกอบการขาดทุนสุทธิ เทากับ 86,319.26 ลานบาท ซ่ึงในป 2560 มีรายไดจากการ

ขายและบริการ เทากับ 5,064.5 ลานบาท และ ผลประกอบการกําไรสุทธิ เทากับ 152,499.38 ลานบาท 

 

  ในสวนของแนวโนมความตองการผลิตภัณฑเหล็กน้ันยังคงมีการขยายตัวอยางตอเน่ือง ซ่ึงในป 2561 บริษัทฯได

ดําเนินการสรางสถานที่จัดเก็บสินคาและส่ังซ้ือเคร่ืองจักร เพื่อเตรียมความพรอมโดยการพัฒนาปรับปรุงเคร่ืองจักรเดิมและ

กระบวนการผลิตใหมีประสิทธิภาพและศักยภาพในการแขงขันใหมากข้ึน สําหรับในป 2562 ทางทีมผูบริหารเรงผลักดันการ

ขยายกลุมลูกคา และควบคุมตนทุนการผลิตไปพรอมกัน เพ่ือลดความเส่ียงตอธุรกิจใหมากที่สุด 

 

 ในโอกาสน้ี ผมในนามของคณะกรรมการ ขอขอบคุณทานผูถือหุน ลูกคา พันธมิตรทางการคา สถาบันการเงินทั้งในประเทศ 

และตางประเทศ หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และทุกภาคสวนที่เก่ียวของที่ไดใหการสนับสนุนการดําเนินงานของบริษัทฯ

ดวยดีเสมอมา ขอขอบคุณผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯทุกทานที่ไดรวมมือและรวมใจปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ

ในทุกดาน เพื่อสรางมูลคาสวนเพิ่มใหกับผูถือหุน ผูมีสวนไดสวนเสีย และสังคมโดยรวม และขอใหทุกทานเช่ือมั่นวา บริษัทฯจะ

มุงมั่นดําเนินธุรกิจใหบังเกิดผลประโยชนสูงสุด และพัฒนาองคกรใหมีความเจริญกาวหนาอยางย่ังยืน และบรรลุเปาหมายของ

องคกร 

 

   ขอแสดงความนับถือ 

   

 

          (นายชูศักด์ิ   ยงวงศไพบูลย) 

    กรรมการผูจัดการ 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

 ในรอบปบัญชี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติงานอยางเปนอิสระและครบถวนตามท่ีไดรับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัทโดยไดประชุมรวมกับผูบริหารผูสอบบัญชีและผูตรวจสอบภายใน เพื่อรวมเสนอขอมูลหารือ และ แลกเปล่ียน

ขอคิดเห็นในวาระท่ีเก่ียวของโดยคณะกรรมการตรวจสอบมฝีายตรวจสอบภายในเปนเคร่ืองมือในการปฏิบตัิภารกิจตามกฎบัตรที่กําหนด

ไวโดยข้ึนตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบทําใหปฏิบัติหนาท่ีไดอยางเปนอิสระโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อรักษาผลประโยชนของ

บริษัทไดอยางถูกตองและไมมีขอจํากัดในการเขาถึงขอมูลโดยมีการจัดประชุมรวมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการรวมดวยจํานวน 5 

ครั้ง ซึ่งสาระสําคัญในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบสรปุไดดังนี ้

 รายงานทางการเงิน ไดสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําป 2561 และหารือรวมกับผูสอบบัญชีพรอมทั้ง

พิจารณาขอเสนอแนะดานระบบควบคุมภายในซึ่งเห็นวารายงานทางการเงินของบริษัทไดจัดทําขึ้นอยางถูกตองเปนไปตามมาตรฐาน

บัญชีที่รับรองทั่วไปและมีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ 

 รายการที่เก่ียวโยงกัน สอบทานและใหความเห็นตอรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่มีความขัดแยงทางผลประโยชนเพื่อให

แนใจวาการตกลงเขาทํารายการมีความเปนธรรมและเพ่ือประโยชนสูงสุดตอบริษัทและผูถือหุนซ่ึงบริษัทไดถือปฏิบัติตามนโยบายการ

กํากับดูแลกิจการท่ีดีโดยถือความโปรงใสและการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ 

 การกํากับดูแลกิจการท่ีดี ไดติดตามการสื่อสารเผยแพรจรรยาบรรณของพนักงานบริษัทกําหนดใหพนักงาน บริษัทท่ีเก่ียวของ

รายงานชื่อผูท่ีเก่ียวโยงกัน, รายงานการถือครองหุนบริษัทประจําทุกไตรมาสที่อาจกอใหเกดิความขัดแยงทางผลประโยชน หรือรายการที่

เก่ียวโยงกันใหคณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกครั้ง เพ่ือนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทในป 2561 ไมพบรายการที่กอใหเกิดความ

ขัดแยงทางผลประโยชน 

 ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ นําเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบตอ

คณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยไดเสนอความเห็นและใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการ

บริหารงานของฝายบริหารซ่ึงฝายบริหารไดดาเนินการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะอยางเหมาะสม รวมทั้งพิจารณาผลการประเมิน

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบป 2561 โดยไดรับการประเมินจากคณะกรรมการบริษัท และนําผลการปฏิบัติงานนั้น

มาพิจารณาปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

 ผูสอบบัญชี ประเมินความเปนอิสระของผูสอบบัญชีและใหความเห็นตอคาตอบแทนของผูสอบบัญชีเพ่ือนําเสนอตอ

คณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 ใหแตงต้ังผูสอบบัญชีจากบริษัท บีพีอาร ออดิท แอนด แอดไว

เซอร่ี จํากดั เปนผูสอบบญัชีของบริษัทสําหรับป 2562 จากกิจกรรมตางๆดังกลาวขางตนตลอดป 2561 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา

คณะกรรมการตลอดจนผูบริหารของบริษัทฯถือนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีเปนสําคัญและยึดม่ันในจริยธรรมธุรกิจโดยมีความ

มุงมั่นในการปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือใหบรรลุเปาหมายของบริษัทอยางมีคุณภาพเยี่ยงมืออาชีพรวมทั้งพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงท่ีสําคัญให

เกิดประสิทธิผลสูงสุดและสงเสริมระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลและเหมาะสมเพียงพอ รวมท้ังการตรวจสอบภายในมีความเปน

อิสระและมีกระบวนการตรวจสอบท่ีสอดคลองกับมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายในและมีการพัฒนาปรับปรุง

ระบบการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในใหดีขึ้นอยางตอเนื่อง 

   

 

         นายพิบูลศักด์ิ  อรรถบวรพิศาล 

          ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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ขอมูลสําคัญทางการเงิน 
 

อางอิงจากงบการเงินโดยรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

 

งบกําไรทุนรวม/งบแสดงฐานะทางการเงินรวม 
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อัตราสวนทางการเงิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การวิเคราะหสัดสวน  2561  2560 2559 

อัตราสวนสภาพคลอง    

อัตราสวนสภาพคลอง 1.18 1.28 1.27 

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว 0.66 0.37 0.55 

อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงนิสด -0.05 0.1 0.24 

อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา 6.27 6.87 6.64 

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลีย่ 57.4 52.39 54.19 

อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ 5.81 3.86 4.17 

ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย 61.91 93.25 86.27 

อัตราสวนหมุนเวียนเจาหน้ี 11.48 6.58 10.21 

ระยะเวลาชําระหนี้ 31.36 54.74 35.26 

CASH CYCLE 87.96 90.89 105.2 

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร 

(PROFITABILITY RATIO) 
   

อัตรากําไรขั้นตน 1.29 6.15 12.36 

อัตรากําไรจากการดําเนนิงาน 0 0.06 0.1 

อัตรากําไรสุทธิ -1.36 2.99 6.81 

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (ROE) -0.05 0.08 0.21 

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการ

ดําเนินงาน (EFFICIENCY RATIO) 
   

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย -2.17 4.03 10.41 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร 0.82 17.55 31.12 

อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย 1.59 1.35 1.53 

อัตราสวนวิเคราะหนโนยบายทางการเงิน 

(FINANCIAL POLICY RATIO) 
   

อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน 1.3 0.99 0.99 

อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย -0.88 6.06 14.71 

อัตราการจายเงินปนผล 0 37.76 27.5 
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ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

 

บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) 
 
ชื่อยอหลักทรัพย :  AMC 

เลขทะเบียนบรษิัท :  0107547000176 

ประเภทธุรกิจ :  ผลิตและจําหนายเหล็กโครงสรางรูปพรรณ เชน ทอเหล็กและโครงสราง

รูปตัวซีที่ใชในอุตสาหกรรมตางๆ 

  ศูนยบริการเหล็ก 

ทุนจดทะเบียน :  549.97 ลานบาท 

ทุนจดทะเบียนชําระแลว :  480.10 ลานบาท 

ที่ตั้งสํานักงานใหญ :  
55,55/1 หมูที ่2 ซอยวัดหนามแดง ถนนศรีนครินทร ตําบลบางแกว 

อําเภอบางพลี จําหวัดสมุทรปราการ 10540 

ที่ตั้งโรงงาน :  90/1 หมูที ่10 ตําบลสระส่ีเหล่ียม อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี  

นักลงทุนสัมพันธ :  โทรศัพท 02 338 7222 

  
Email : ir@asiametal.co.th 

กรรมการอิสระที่ทําหนาที่กํากับ

ดูแลผุถือหุนรายยอย 

:  โทรสาร 02 338 4102 

 
Email : ia@asiametal.co.th 

เว็บไซต :  www.asiametal.co.th 

บริษัทยอยของบริษัท

ประกอบดวย 

:  1. บริษทั เอส ที ซี สตีล จํากัด  

    (บริษัทถือหุน 99%) 

2. บริษทั แกรนดเอเซีย สตีลโพรเซสซ่ิง เซ็นเตอร จํากัด  

    (บริษัทถือหุน 50%) 

บุคคลอางอิง 

นายทะเบียนหลักทรัพย :  บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 

ผูสอบบัญชี :  บริษัท บีพีอาร ออดิท แอนด แอดไวเซอร่ี จํากัด 

ที่ปรึกษากฏหมาย :  บริษัท บี แอนด พี ลอว จํากัด 
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ภาพรวมการประกอบธุรกจิของกลุมบริษัท 
 

โครสรางการถือหุนของกลุมบริษัท 

 โครงสรางกลุมบริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

โครงสรางของบริษัทยอยของบริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน)  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

โครงสรางของบรษัิทรวมของบริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) 

ทุนจดทะเบียน 549.97 ลานบาท 

เรียกชําระแลว 480.10 ลานบาท (87.30%) 

บริษัท เอส ที ซี สตีล จํากัด 

ทุนจดทะเบียนเรียกชาํระแลว   

20 ลานบาท (99.99%) 

บริษัท แกรนด เอเซีย สตีล โพรเซสซ่ิง เซ็นเตอร จํากัด 

ทุนจดทะเบียน 10 ลานบาท  

เรียกชําระแลว 5 ลานบาท (50.00%) 

บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) 

ทุนจดทะเบียน 549.97 ลานบาท 

เรียกชาํระแลว 480.10 ลานบาท (87.30%) 

 

บริษัท ไพรม สตีล มิลล จํากัด 

ทุนจดทะเบียน 1,000 ลานบาท 

บริษัทฯ ถือหุนในอัตรา รอยละ 30 

มูลคาการลงทุน 270 ลานบาท  

บริษัท สางสินคาผานแดนเวียงจันทน จํากัด 

ทุนจดทะเบียนเรียกชาํระแลว  

5 แสนดอลลารสหรัฐฯ (40.00%) 
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บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) 

ประกอบธุรกิจเปนศูนยบริการเหล็กครบวงจร ไดแก การจําหนายเหล็กมวน (Coil) ทั้งชนิดรีดรอน (Hot-Rolled) 

และชนิดรีดเย็น (Cold-Rolled) เหล็กเคลือบสังกะสี (GI) และเปนผูแปรรูปผลิตภัณฑเหล็ก ไดแก เหล็กแผน (Sheet) เหล็ก

มวนสลิต (Slitting Coil) ทอเหล็กที่มีเสนผาศูนยกลาง 1 น้ิว (25 มิลลิเมตร) ถึง 7 น้ิว (175 มิลลิเมตร) เหล็กโครงสรางรูปตัวซี 

รวมทั้งบริการจัดสงสินคาใหแกลูกคา โดยมีกําลังผลิตติดต้ัง จํานวน 540,000 ตันตอป ซ่ึงแบงกําลังผลิตเปน เหล็กแผน 

44,000 ตันตอป เหล็กมวนสลิต 244,000 ตันตอป ทอเหล็ก 204,000 ตันตอป และเหล็กรูปตัวซี 48,000 ตันตอป 

 

กลุมบริษัทยอย และ บริษัทรวม มีท้ังสิ้น 3 บริษัท ประกอบดวย 

บริษัท เอส ที ซี สตีล จํากัด 

ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายทอเหล็กทั้งชนิดกลมและชนิดเหล่ียมที่มีเสนผาศูนยกลาง 0.5 น้ิว (12มิลลิเมตร) ถึง 

1 น้ิว (25 มิลลิเมตร) โดยมีกําลังผลิตติดต้ังทอเหล็กทุกชนิดรวม 6,490 ตันตอป 

 

บริษัท แกรนด เอเซีย สตีล โพรเซสซ่ิง เซ็นเตอร จํากัด 

เดิมชื่อ บริษัท เอเซียเมทัลแฟบบริเคชั่น จํากัด( เปล่ียนวันท่ี 25 สิงหาคม 2558 ) ประกอบธุรกิจเก่ียวกับศูนยบริการ

เหล็ก (Coil Center) ตัดแผนและสลิทงานตามขนาดท่ีลูกคากําหนด ) โดยมีกําลังผลิตรวม 72,000 ตันตอป 

 

บริษัท สางสินคาผานแดนเวียงจันทน จํากัด 

ประกอบธุรกิจใหบริการคลังสินคา ยังไมเปดดําเนินการ 

 

บริษัท ไพรม  สตีล มิลล จํากัด  

ประกอบธุรกิจผลิตเหล็กรีดรอนชนิดมวน ประเภทหนากวางแคบ  (Hot Rolled Narrow Strip In Coil)  
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ประวัติความเปนมา 

 

วันที่ 9 มีนาคม 2536  :  จัดต้ังบริษทัในนาม บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด 
  

ทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว จํานวน 30 ลานบาท  

   
 

โดยกลุมนายชูศักด์ิ ยงวงศไพบูลย  
  

ประกอบกิจการลักษณะซ้ือมาขายไปเก่ียวกับเหล็ก 

วันที่ 9 มีนาคม  2547 
 

เขาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย  

   
 

ทุนจดทะเบียน จํานวน 200.00 ลานบาท 
  

ทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลว จํานวน 200.00 ลานบาท 
  

ประกอบธุรกิจ : 

1.ศูนยบริการเหล็กครบวงจร ไดแก การจําหนายเหล็กมวน (Coiled) ทั้งชนิดรีดรอน (Hot-

Rolled) และชนิดรีดเย็น(Cold-Rolled) รวมท้ังรับตัดและจําหนายเหล็กแผน (Sheet) และ

เหล็กมวนสลิต (Slitting Coil) ตามขนาดที่ลูกคากาํหนด    
2. ผูผลิตและจําหนายเหล็กรูปพรรณ ไดแก ทอเหล็ก และเหล็กโครงสรางรูปตัวซีท่ีใชใน

อุตสาหกรรมตาง ๆ  

ป 2550 
 

บริษัทมีทุนจดทะเบียน จํานวน 549.97  ลานบาท และทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลว จํานวน 

479.94 ลานบาท 

ป 2554  

 
บริษัททําการขยายโรงงานไปยังจังหวัดชลบุรี   ซ่ึงเปนจุดยุทธศาสตรทางดานการคมนาคม

และการขนสงไปยังภาคตะวันออก และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บนเน้ือที่ 100 ไร 85 

ตารางวา ดวยเงินลงทุนกวา 83 ลานบาท 

ป 2560  บริษัทฯ ไดเขาลงทุนเพ่ิมใน บริษัทรวมทุน บริษัท ไพรม สตีล มิลล จํากัด โดยปจจุบันบริษัทมี

การลงทุนในบริษัทรวม รวมสัดสวนการถือหุนเปนรอยละ 30 

ป 2561  บริษัทฯ ไดทําการลงทุนสรางอาคารคลังสินคา เน้ือใชสอยประมาณ 8,000 ตารางเมตร บน

เน้ือที่ 12  ไร 68 ตารางวา อาคารคลังสินคาดังกลาวจะทําใหบริษัทสามารถเพิ่มพ้ืนที่ในการ

บริหารคลังสินคา เพิ่มข้ึนประมาณ 8,000 ตัน เพ่ือรองรับการขยายตัวและความตองการของ

ลูกคา 

วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
 

กลุมยงวงศไพบูลยยังคงเปนผูบริหารและเปนผูถือหุนรายใหญในสัดสวนรอยละ 32.81 ของ

ทุนชําระแลว และกลุมคุณหญิงปทมา ลีสวัสด์ิตระกูล ถือหุนในสัดสวน รอยละ 14.37 ของ

ทุนชําระ แลว รวมทั้ งกลุมสุธีรชัย ถือหุนในสัดสวน รอยละ 15.89 ของทุนชําระแลว

ตามลําดับ   
(ปดสมดุทะเบียนลาสุดวันท่ี 4 พฤษภาคม 2561) 

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการท่ีสําคัญในป 2561 

ป 2561  บริษัทฯ ไดทําดําเนินการส่ังซ้ือเคร่ืองจักรใหมเพ่ิมเตมิ เพื่อทดแทนเคร่ืองจักรเดิม และ เพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิต ( อยูระหวางดําเนินการ ) และกอสรางอาคารคลังสินคาแลวเสร็จ ในป 

2561 
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 

ลักษณะผลิตภัณฑและบริการ 

 บริษัทแบงลักษณะผลิตภัณฑและบริการของบริษัทและบริษัทยอยออกเปน 2 ประเภท ดังน้ี 

 1)  การจัดหาผลิตภณัฑเหล็ก 

  บริษัทใหบริการจัดหาผลิตภัณฑเหล็กในลักษณะศูนยบริการเหล็ก ทั้งเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวน และเหล็กแผนรีด

เย็นชนิดมวน และ เหล็กเคลือบสังกะสี (GI) เปนตน  เพ่ือจําหนายใหแก ผูคาสงเหล็ก และลูกคาที่เปนโรงงานอุตสาหกรรม

เหล็กตางๆ ซ่ึงลูกคาจะนําไปใชในการแปรรูปเปนช้ินงานเหล็กตาง ๆ ตอไปรวมถึงการใหบริการรับตัดเหล็กตามขนาดตาง ๆ ที่

ลูกคาตองการ 

 2)  การแปรรูปผลิตภัณฑเหล็ก 

  2.1 หล็กมวนสลิต (Slitting Coil) 

   บริษัทใหบริการตัดเหล็กเปนเหล็กมวนสลิต ซ่ึงเปนการนําเหล็กมวน (Coil) มาตัดเปนแถบเล็กตามความกวาง

ที่ลูกคากําหนดและมวนกลับเพื่อจําหนายโดยบริษัทมีเคร่ืองจักรสําหรับการตัดเหล็กเปนเหล็กมวนสลิต (Slitting Coil)  

  2.2 การผลิตเหล็กแผน (Cutting Sheet) 

   บริษัทใหบริการตัดเหล็กแผน ซ่ึงเปนการนําเหล็กมวน นํามาตัดเปนเหล็กแผนตามความกวางและความยาวท่ี

ลูกคากําหนด บริษัทสามารถตัดเหล็กตามความกวางไดต้ังแต 600 ถึง 1,500 มิลลิเมตร และตามความยาวต้ังแต 300 ถึง 

6,100 มิลลิเมตรโดยบริษัทมีเคร่ืองจักรสําหรับการตัดเหล็กแผน (Cutting Sheet) 

  2.3 ผลิตภัณฑทอเหล็ก (Steel Pipe)  

   บริษัทและบริษัทยอยผลิตและจําหนายทอเหล็กสําหรับใชในอุตสาหกรรมตางๆ ปจจุบัน บริษัทและบริษัทยอย

มีเคร่ืองจักรสําหรับการผลิตทอเหล็กซ่ึงสามารถผลิตทอเหล็กไดต้ังแตเสนผาศูนยกลาง 12  มิลลิเมตรถึง 175 มิลลิเมตร โดย

วิธีการนําเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวนท่ีตัดตามความกวางที่กําหนดมาทําการข้ึนรูปและเช่ือมเหล็กแผนดวยคล่ืนความถี่สูงซ่ึง

เปนเคร่ืองจักรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพในการผลิต ทําใหทอเหล็กของบริษัทมีคุณภาพและเปนที่ยอมรับของลูกคา  

   บริษัทและบริษัทยอยที่ผลิตทอเหล็ก ท่ีมีรูปแบบท้ังทรงกลม ส่ีเหลี่ยมจัตุรัส และส่ีเหล่ียมผืนผา ซ่ึงบริษัท

สามารถผลิตไดตามความกวางและความยาวที่ลูกคากําหนด  

  2.4 ผลิตภัณฑเหล็กโครงสรางรูปตัวซี  

   บริษัทผลิตและจําหนายเหล็กโครงสรางรูปตัวซี  โดยการนําเหล็กมวนสลิต (Slitting Coil) ที่ตัดตามขนาดมา

ขึ้นรูปในลักษณะรูปตัวซี ซ่ึงจะนําไปใชในอุตสาหกรรมกอสรางเพื่อใชเปนโครงสรางหลังคา บริษัทมีเคร่ืองจักรสําหรับการผลิต

เหล็กโครงสรางรูปตัวซีต้ังแตขนาด 3 น้ิวจนถึงขนาด 6 น้ิว โดยลูกคาจะนําผลิตภัณฑเหล็กที่ซ้ือจากบริษัทเปนวัตถุดิบใน

กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมตอเน่ืองตางๆ ไดแก อุตสาหกรรมยานยนต อตุสาหกรรมเคร่ืองใชไฟฟาและอิเล็กโทรนิกส 

อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรและอุตสาหกรรมอื่นๆ 

 

 

 

 



รายงานประจําป 2561     10 

โครงสรางรายไดของบริษัท 
 

โครงสรางรายไดของบริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ดังน้ี 

มูลคาการจําหนาย 2561 2560 2559 

“จัดประเภทใหม ” 

ลานบาท สัดสวน ลานบาท สัดสวน ลานบาท สัดสวน 

ศูนยบริการเหล็ก       

 1. บริการจัดหาผลิตภัณฑเหล็ก 297.05 4.73 137.15 2.71 107.23 2.10  

 2. บริการรับตัดเหล็ก 6.04 0.10 4.99 0.10 2.86 0.06 

 รวมรายไดศูนยบริการเหล็ก 303.09 4.83 142.14 2.81 110.09 2.16 

การแปรรูปผลิตภัณฑเหล็ก       

  1. เหล็กแผน 400.78 6.39 304.83 6.02 271.78 5.34 

  2. เหล็กมวนสลิต 251.58 4.01 200.21 3.95 165.21 3.24 

  3. ทอเหล็ก 2,775.24 44.22 2,415.77 47.70 2,293.99 45.03 

  4. เหล็กโครงสรางรูปตัวซี 637.49 10.16 449.48 8.88 715.80 14.05 

  รวมรายไดการแปรรูป 4,065.09 64.78 3,370.29 66.55 3,446.78 67.66 

อ่ืน ๆ* 1,907.44 30.39 1,552.08 30.64 1,537.38 30.18 

รวมมูลคาการจําหนายทั้งหมด 6,275.62 100.00 5,064.51 100.00 5,094.25 100.00 
 

หมายเหตุ :  * รายไดอ่ืน ๆ ไดแก การจําหนายเศษเหล็กที่เกิดจากกระบวนการผลิต 
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ผูถือหุนรายใหญของบริษัท 
 

รายช่ือผูถือหุนรายใหญ ณ วันปดสมุดทะเบียนคร้ังลาสุด วันที่ 7/5/2561  (มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท) 

 

ลําดับท่ี ชื่อ / สกุล จํานวนหุน % ของจํานวนหุนทั้งหมด 

1 กลุมนายชูศักด์ิ    ยงวงศไพบูลย   

นายชูศักด์ิ          ยงวงศไพบูลย 76,700,000 15.98 

นางเพ็ญจันทร     ยงวงศไพบูลย 40,000,000 8.33 

นางสาวพรีดา      ยงวงศไพบูลย 19,000,000 3.96 

นางสาวชนัญญา   ยงวงศไพบูลย 21,791,000 4.54 

รวมกลุมนายชูศักดิ์  ยงวงศไพบลูย 157,491,000  32.81 

2 คุณหญิงปทมา    ลีสวัสด์ิตระกูล 69,000,000 14.37 

3 กลุมนายวีระชัย   สุธีรชยั   

นายวีระชัย         สุธีรชัย 46,432,400 9.67 

นายวินท           สุธีรชัย 29,880,000 6.22 

รวมกลุมนายวีระชัย    สุธีรชัย 76,312,400 15.89 

4 นายวิวัฒน         โกวิทยโสภณ 27,393,700 5.71 

นายธนวฒัน       โกวิทยโสภณ 10,011,800 2.09 

รวมกลุมนายวิวัฒน  โกวิทยโสภณ 37,405,500 7.80 

5 นายชนาธิป        ไตรวุฒิ 20,000,000 4.17 

6 นางสาวอรวรรณ  พงศธัญลักษณ 9,705,000 2.02 

7 นายพรเทพ        โยธินอุปไมย 5,400,000 1.12 

8 นายสมชาย        ต้ังวงศสามารถ 4,600,000 0.96 

9 นายพิชิต           ฉัตรสกุลวงศ 3,976,500 0.83 

10 นางสาวอําพร      ศรีโพธ์ิทอง 3,710,700 0.77 

11 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด 3,630,312 0.76 

12 นายสมเกียรติ      ต้ังกิจอนันต 2,979,900 0.62 

13 นางสาวอรตภัทร   พิพิธกุล 2,434,900 0.51 

รวม 396,646,212 82.63 
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นโยบายประวัติการจายเงินปนผลในรอบ 3 ปที่ผานมา 
 

 บริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน ในอัตราไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี เวนแตใน

กรณีที่บริษัทมีโครงการจะลงทุนในโครงการอ่ืนสําหรับบริษัทยอยก็มีนโยบายจายเงินปนผลเหมือนกับบริษัท กลาวคือ จะ

จายเงินปนผลใหแกบริษัทในอัตราไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลงัหักภาษี เวนแตในกรณีท่ีบริษทัยอยนั้นมีโครงการ

จะลงทุนในโครงการอื่น 

  

 ในป 2561 เน่ืองจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 72.45 ลานบาท มาจากการดําเนินงานของกิจการ คณะกรรมการ จึงมี

ความเห็นขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน ใหงดการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานของกิจการ  
 

 ในป 2560 บริษัทมีกําไรสุทธิ สําหรีบป เทากับ 116.84 ลานบาท คณะกรรมการมีความเห็นเสนอใหที่ประชุมอนุมัติ

การจายเงินปนผล ในอัตราหุนละ 0.12 บาท รวมเปนเงินท้ังส้ิน 57.60 ลานบาท ซ่ึงเปนไปตามนโยบายการจายเงินปนผลของ

บริษัท โดยทั้งน้ีเมื่อไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 แลว บริษัทจะจายเงินปนผลในวันที่ 25 

พฤษภาคม 2561 
 

 ในป 2559 บริษัทมีกําไรสุทธิ 354.26 ลานบาท คณะกรรมการมีความเห็นเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการจายเงิน

ปนผล ในอัตราหุนละ 0.20 บาท รวมเปนเงิน 96.02 ลานบาท เปนไปตามนโยบายการจายปนผลของบริษัท โดยทั้งน้ีเม่ือไดรับ

การอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 แลว บริษัทจะจายเงินปนผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 

 

เปาหมายในการดําเนินธุรกิจของบริษัท 
 

 บริษัทกําหนดเปาหมายท่ีจะเปนผูผลิตทอเหล็ก เหล็กตัวซี ที่มีคุณภาพ เน่ืองจากบริษัทเล็งเห็นถึงความสําคัญของ

อุตสาหกรรมทอเหล็กซึ่งมีการเติบโตในอัตราที่สูงมากในปจจุบันและอนาคต จากการเติบโตของอุตสาหกรรมกอสราง 

อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร อุตสาหกรรมยานยนต และอุตสาหกรรมเคร่ืองใชไฟฟา 
 

 นอกจากการเปนผูผลิตทอเหล็ก เหล็กตัวซี ที่มีคุณภาพแลว บริษัทยังมุงเนนที่จะเปนศูนยบริการเหล็กครบวงจร 

กลาวคือ การที่บริษัทสามารถใหบริการผลิตเหล็กรูปพรรณตางๆ ไดตามขนาดที่ลูกคากําหนด ไดแก เหล็กแผน เหล็กมวน  

ทําใหลกูคาไดรับความสะดวกในการซ้ือสินคาจากการที่ลูกคาสามารถกําหนดใหบริษัทผลิตสินคาตามขนาดที่ตองการใช โดยมี

การปรับปรุงพัฒนามาตรฐานของบริษัทอยูตลอดเวลา ทั้งในดานความรูความสามารถของบุคลากรและเคร่ืองจักรที่ใชในการ

ผลิต รวมถึง บริษัทยังมีนโยบายพัฒนาคุณภาพ ความนาเชื่อถือในผลิตภัณฑ การบริการของบริษัท รวมทั้งคํานึงถึงสภาวะ

แวดลอมทั้งภายในและภายนอกของบริษัท โดยการนําระบบการบริหารงานคุณภาพในการผลิต ISO9001:2015 และ  

IATF 16949:2016 ทั้งนี้ทางบริษัทอยูระหวางดําเนินการขอใบอนุญาตทําผลิตภัณฑ ตามมาตรฐาน มอก.276-2532 ทอ

เหล็กกลา (Standard for steel pipes) เพื่อขยายกลุมลูกคาไปยังอุตสาหกรรมยานยนต และกลุมอุตสาหกรรมอื่นๆ และสราง

ความม่ันใจใหแกลูกคาวา สินคาที่ซ้ือไปจากบริษัทเปนสินคาท่ีไดมาตรฐานและบริษัทมีการพัฒนาคุณภาพและเพิ่มศักยภาพ

ใหกับพนักงานของบริษทัอยางตอเน่ือง 
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โครงสรางการจัดการ 
 

 คณะกรรมการของบริษัทประกอบดวย คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการและ

ผูบริหารของบริษัทประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด  

พ.ศ. 2535 และไมมีลักษณะตองหามตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย วาดวยเร่ือง การขอ

อนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนท่ีออกใหม และขอกําหนดเก่ียวกบัผูบริหารของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย คณะกรรมการ

บริษัทมีรายชื่อดังตอไปน้ี 

 

คณะกรรมการบริษัท (COMMITTEE) 

 รายช่ือคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบดวย 

 

ช่ือ-สกุล ตําแหนง 

1. นายวีระชัย สุธีรชัย ประธานกรรมการ 

2. นายชศูักด์ิ ยงวงศไพบูลย กรรมการ 

3. นางสาวชนัญญา ยงวงศไพบูลย กรรมการ 

4. นางเพ็ญจันทร ยงวงศไพบูลย กรรมการ 

5. นางเมธิกานต ชุตพิงศสิริ กรรมการ 

6.  นายพิบูลศักด์ิ อรรถบวรพิศาล ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 

7. นางไทศิกา ไพรสงบ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 

8. เรือตรีหญิงสุรี บูรณธนิต กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 
 

 โดยมี นางสาวศศิธร ลิมปปยะชาติ  เปนเลขานุการบริษัท  

 

กรรมการผูมอํีานาจลงนาม 

 กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท  ประกอบดวย 

 1. นายชศัูกด์ิ  ยงวงศไพบูลย   

 2. นางเพ็ญจันทร   ยงวงศไพบูลย 

 3. นางสาวชนัญญา   ยงวงศไพบูลย 

 กรรมการสองในสามคนน้ีลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท 
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ขอบเขต อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท 
 

 คณะกรรมการบริษัทมีหนาท่ี และความรับผิดชอบตอผูถือหุนเก่ียวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท การกํากับดูแลใหการ

บริหารจัดการเปนไปตามเปาหมายและนโยบายท่ีกําหนดไว อันกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูถือหุนและผูมีสวนไดเสยีทุกฝาย 

โดยใหอยูในกรอบของการมีจริยธรรมที่ดี  

 คณะกรรมการบริษัทมีหนาที่ปฏิบัติ  และรับผิดชอบในการจัดการบริษัท ให เปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และ

ขอบังคับ ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถือหุนที่ชอบดวยกฎหมาย ดวยความซ่ือสัตยสุจริตและระมัดระวัง  รักษาผลประโยชน

ของบริษัท  เวนแตในเร่ืองที่ตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถอืหุนกอนดําเนินการ เชน เร่ืองท่ีกฎหมายกําหนดใหตองไดรับมติที่

ประชุมผูถือหุน  การทํารายการเก่ียวโยงกัน และการซ้ือหรือขายสินทรัพยที่สําคัญตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย หรือตามที่หนวยงานราชการอื่นๆ  กําหนด เปนตน ท้ังน้ี คณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมาย ใหกรรมการคน

หน่ึง หรือบุคคลอ่ืนไปปฏิบัติการอยางหน่ึงอยางใดแทนคณะกรรมการบริษัทก็ได  พิจารณา และอนุมัติกิจการอื่นๆ ที่สําคัญ 

อันเกี่ยวกับบริษัทหรือที่เห็นสมควรจะดําเนินกิจการน้ันๆ เพื่อใหเกิดประโยชนแกบริษัท 

 เวนแตเร่ืองดังตอไปน้ี จะกระทําไดตอเม่ือไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอน ทั้งน้ีกําหนดใหรายการที่กรรมการหรือ

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทยอย ใหกรรมการ

ซ่ึงมสีวนไดเสียในเร่ืองน้ัน ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองน้ัน 

 • เร่ืองที่กฎหมายกําหนดใหตองไดมติท่ีประชุมผูถือหุน 

• การทํารายการที่กรรมการมีสวนไดเสียและอยูในขายที่กฎหมาย หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยระบุใหตอง

ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน 

• นอกจากน้ันในกรณีดังตอไปนี้จะตองไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผูถือหุนดวย

คะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

  - การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนท่ีสําคัญ 

  - การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท 

  - การทํา แกไข หรือเลิกสัญญา เก่ียวกับการใหเชากิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ การมอบหมาย

ใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอ่ืนโดยมีวัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน 

  - การแกไขหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับของบริษัท 

  - การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุนกู การควบหรือเลิกบริษัท 

  - เร่ืองอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนด 

โดยปจจุบันคณะกรรมการบริษัทมขีอบเขต หนาท่ี และความรับผิดชอบ สรุปไดดังนี ้

 จัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําป ภายใน 4 เดือนนับแตวันส้ินสุดรอบระยะเวลาบัญชีของ

บริษัท 

 จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอยางนอย 3 เดือนตอคร้ัง 

 จัดใหมีการทํางบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัท ณ วันส้ินสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซ่ึงผูสอบบัญชี

ตรวจสอบแลว และนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาและอนุมัติ 
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 คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอํานาจใหกรรมการคนหน่ึงหรือหลายคน หรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบัติการอยางหน่ึงอยาง

ใดแทนคณะกรรมการบริษัทได โดยอยูภายใตการควบคุมของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบอํานาจเพื่อใหบุคคล

ดังกลาวมีอํานาจตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรและภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซ่ึง

คณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิกเพิกถอนเปล่ียนแปลงหรือแกไขบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจหรืออํานาจน้ันๆ ไดเมื่อ

เห็นสมควรทั้งน้ี คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริหารมีอํานาจหนาที่ในการปฏิบัติงานตางๆ  

โดยมีรายละเอียดการมอบอํานาจตามขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารซ่ึงการมอบอํานาจน้ันตองไมมี

ลักษณะเปนการมอบอํานาจท่ีทําใหคณะกรรมการบริหารสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมี

สวนไดเสียหรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนอ่ืนใดที่ทํากับบริษัท หรือบริษัทยอยยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่

เปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไวแลว 

 กําหนดเปาหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท ควบคุมกํากับดูแลการบริหารและการ

จัดการของคณะกรรมการบริหารใหเปนไปตามนโยบายที่ไดรับมอบหมาย เวนแตในเร่ืองดังตอไปน้ี  ที่คณะกรรมการ

บริษัทตองไดรับมติอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอนการดําเนินการ อันไดแก เร่ืองท่ีกฎหมายกําหนดใหตองไดรับมติ

อนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน  

 พิจารณาโครงสรางการบริหารงาน แตงต้ังคณะกรรมการบริหารกรรมการผูอํานวยการและคณะกรรมการอ่ืนตาม

ความเหมาะสม 

 ติดตามผลการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนงานและงบประมาณอยางตอเน่ือง 

 กรรมการจะตองไมประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษทั หรือเขาเปน

หุนสวนในหางหุนสวนสามัญ หรือเปนหุนสวนไมจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด หรือเปนกรรมการของ

บริษัทเอกชน หรือบริษัทอ่ืนท่ีประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท ไมวา

จะทําเพ่ือประโยชนสวนตนหรือเพื่อประโยชนผูอื่น เวนแตจะไดแจงใหท่ีประชุมผูถือหุนทราบกอนที่จะมีมติแตงต้ัง 

 กรรมการตองแจงใหบริษัท ทราบโดยไมชักชา หากมีสวนไดเสียไมวาโดยตรงหรือโดยออมในสัญญาที่บริษัททําขึ้น 

หรือมีการเปล่ียนแปลงจํานวนการถือหุนหรือหุนกูในบริษัท หรือบริษัทในเครือ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ( AUDIT COMMITTEE ) 
 

  รายช่ือคณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ประกอบดวย 

 

ช่ือ-สกุล ตําแหนง 

1. นายพิบูลศักด์ิ อรรถบวรพิศาล ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 

2. นางไทศิกา ยงวงศไพบลูย กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 

3. เรือตรีหญิงสุรี บูรณธนิต กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 
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 อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขต  อํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษัท รวมทั้งการรายงานตอคณะกรรมการบริษัท  สรุปไดดังน้ี 

 1. สอบทานรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเปดเผยอยางเพียงพอ โดยการประสานงานกับผูสอบบัญชีภายนอก

และผูบริหารที่รับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจําป คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให

ผูสอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ ที่เห็นวาจําเปนและเปนเร่ืองสําคัญในระหวางการตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็

ได 

 2. สอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทาน

รวมกับผูสอบบัญชีภายนอกและผูตรวจสอบภายในตลอดจนพิจารณาถึงความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน 

 3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของ

ตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจหลักทรัพย 

 4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแตงต้ังผูสอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอคาตอบแทนของผูสอบบัญชีโดย

คํานึงถึงความนาเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสํานักงานตรวจสอบบัญชีน้ัน รวมถึง

ประสบการณของบุคลากรที่ไดรับมอบหมายใหทําการตรวจสอบบัญชีของบริษัทรวมถึงพิจารณาความเปนอิสระของผูสอบ

บัญชี และมีการประชุมรวมกับผูสอบบัญชีอยางนอยปละ 1 คร้ัง โดยไมมีฝายจัดการเขารวม 

 5. พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทในกรณีที่ เกิดรายการเก่ียวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทาง

ผลประโยชนใหมีความถูกตองและครบถวน 

 6. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบดวย เชน ทบทวน

นโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเส่ียง ทบทวนการ ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผูบริหาร ทบทวน

รวมกับผูบริหารของบริษัทในรายงานสําคัญ ๆ ที่ตองเสนอตอสาธารณชนตามที่กฎหมายกําหนด ไดแก บทรายงานและการ

วิเคราะหของฝายบริหาร เปนตน 

 7. จัดทํารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซ่ึงรายงาน

ดังกลาวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายการดังกลาวควรประกอบดวยขอมูลดังตอไปนี้ 

 - ความเห็นเก่ียวกับกระบวนการจัดทําและการเปดเผยขอมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทถึงความถูกตอง 

ครบถวน เปนที่เชื่อถือได 

 - ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท 

 - เหตุผลที่เชื่อวาผูสอบบัญชขีองบริษทัเหมาะสมที่จะไดรับการแตงต้ังตอไปอีกวาระหนึ่ง 

 - ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย 

หรือกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษทั 

 - ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที ่

 - รายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 

 - รายงานอ่ืนใดที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาท่ีและความรับผิดชอบที่ไดรับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

 8. รายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบใหคณะกรรมการบริษัททราบเปนประจําอยางนอยไตรมาส ละ 1 คร้ัง 
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 9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัท มอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

 นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทไดมีการกําหนดวาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท  

ดังตอไปนี ้

 • ประธานกรรมการตรวจสอบ  3    ป 

 • กรรมการตรวจสอบ   3    ป 
 

 ทั้งน้ี เมื่อครบวาระการดํารงตําแหนงแลว ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบที่พนจากตําแหนงตาม

วาระอาจไดรับการแตงต้ังใหกลับเขาดํารงตําแหนงไดอีก 
 

คณะกรรมการบริหาร (EXECUTIVE BOARD OF DIRECTOR) 
 

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  ประกอบดวย 

 

ช่ือ-สกุล ตําแหนง 

1. นายชูศักด์ิ ยงวงศไพบูลย ประธานกรรมการบริหาร 

2. นางเพ็ญจันทร ยงวงศไพบูลย กรรมการบริหาร 

3. นางสาวชนัญญา ยงวงศไพบูลย กรรมการบริหาร 

 

ขอบเขต อํานาจ หนาที่ของคณะกรรมการบริหาร 

 คณะกรรมการบริหารมีขอบเขต หนาที่และความรับผิดชอบการบริหารงานในเร่ืองเก่ียวกับการดําเนินงานตามปกติธุระ

และงานบริหารของบริษัท กําหนดนโยบาย  แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสรางการบริหารงาน และอํานาจการบริหารตางๆ ของ

บริษัท หลักเกณฑในการดําเนินธุรกิจใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ เพ่ือเสนอใหที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

อนุมัติและ/หรือใหความเห็นชอบ รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานของบริษัท ตามนโยบายที่กําหนด โดย

ปจจุบันคณะกรรมการบริหาร มีขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบ สรุปไดดังนี้ 

 1. กําหนดนโยบาย กลยุทธ โครงสรางทางการเงิน และอํานาจการบริหารตางๆ เพื่อใหสอดคลองและสนับสนุนตอ

สภาวะเศรษฐกิจ 

 2. พิจารณาใหความเห็นตอแผนการดําเนินธุรกิจและการจัดสรรงบประมาณประจําปตามที่กรรมการผูจัดการเสนอมา

เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท 

3. กํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับภาวะของธุรกิจ

เพื่อประโยชนตอการบริหารกิจการและการดําเนินธุรกิจของบริษัทใหเปนไปตามวัตถุประสงคและขอบงัคับของบริษัท 

 4. ดําเนินการอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

 5. มีอํานาจในการพิจารณาตัดสินใจดําเนินการกับธนาคารในธุรกิจปกติของบริษัท เชน การกูยืมเงิน รวมถึงการให

หลักประกันตางๆ กับธนาคาร เปนตน  
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6.   มีอํานาจในการอนุมัติคาใชจายเพื่อธุรกรรมตามปกติของบริษัท เชน คาใชจายดําเนินงาน และคาใชจายในการขาย

และบริหาร โดยมีวงเงินการอนุมัติรายการดังกลาวตอคร้ังไมเกินกวารายการละ 250 ลานบาท หรือตามวงเงินที่

คณะกรรมการกําหนด 

 7. จัดสรรเงินบําเหน็จรางวัลซ่ึงไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแลว แกพนักงานหรือลูกจางของบริษัท หรือ

บุคคลใดๆ ที่กระทาํกิจการใหบริษัท 
 

 ทั้งน้ีคณะกรรมการบริหารอาจมอบอํานาจหนาที่ใหพนักงานระดับบริหารของบริษัทมีอํานาจกระทาํการในเร่ืองใดเร่ือง

หน่ึงหรือหลายเร่ืองตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรได การมอบอํานาจดังกลาวขางตน คณะกรรมการบริหารจะตอง

ปฏิบัตติามขอกําหนดและระเบียบวาระตาง ๆ ที่ไดรับอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัทในแตละคร้ัง และตองไมอนุมัติรายการใด 

ๆ ที่ตนเองหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะ

อื่นใดกับบริษัทและบริษัทยอย และจะตองนําเสนอรายการดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อใหคณะกรรมการบริษัท

พจิารณา 

 นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทไดมีการกําหนดวาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการบริหารของบริษัท ดังตอไปน้ี 

 • ประธานกรรมการบริหาร  3    ป 

 • กรรมการบริหาร    3    ป 

 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

 

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  ประกอบดวย 

 

ช่ือ-สกุล ตําแหนง 

1. นางเพ็ญจันทร ยงวงศไพบูลย ประธานคณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทนฯ 

2. นางไทศิกา ไพรสงบ กรรมการ 

3. นางสาวชนัญญา ยงวงศไพบูลย กรรมการ 

 

ขอบเขต อํานาจ หนาที่ของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนฯ มีขอบเขต หนาที่สรุปไดดังน้ี 

 1. กําหนดนโยบาย และหลักเกณฑ เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริษัท ในเร่ืองดังน้ี 

  - วธีิการในการสรรหากรรมการ และกรรมการผูจัดการ 

- วิธีการจายคาตอบแทนและผลประโยชนอื่นที่จายใหแกคณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการบริหารคณะกรรมการ

ชุดยอย และกรรมการผูจัดการ  

 2. คัดเลือกและเสนอช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาดังน้ี 

  - กรรมการ 

- กรรมการในคณะกรรมการชุดยอยตางๆที่ไดรับมอบอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบโดยตรงจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
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- กรรมการผูจัดการและรองกรรมการผูจัดการ สําหรับตําแหนงรองกรรมการผูจัดการ มอบหมายใหกรรมการ

ผูจัดการพิจารณาเบื้องตนเพ่ือเสนอคณะกรรมการสรรหา ใหความเห็นชอบและเสนอคณะกรรมการบริษัท

พิจารณา 

 3. ดูแลใหคณะกรรมการบริษัท มีขนาดองคประกอบที่เหมาะสมกับองคกร รวมท้ังการปรับเปล่ียนใหสอดคลองกับ

สภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

 4. ดูแลใหกรรมการและกรรมการผูจัดการ ไดรับคาตอบแทนที่เหมาะสมกับหนาท่ีและความรับผิดชอบที่ไดรับหมอบหมาย 

 5. กําหนดแนวทาง นําเสนอ และใหความเห็นชอบผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผูอํานวยการเพื่อ

พิจารณาปรับคาตอบแทนและการจายเงินรางวัลจูงใจประจําป 

 6. ติดตามการทําแผนสืบทอดตําแหนงงาน ของตําแหนง กรรมการผูจัดการและรองกรรมการผู จัดการเสนอ

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอยางนอยปละ 1 คร้ัง 

 7. รายงานผลการปฏบิัติงานตอคณะกรรมการบริษัทอยางนอยปละ 1 คร้ัง 

 8. ดําเนินการอื่นๆตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  ประกอบดวย 

 

ช่ือ-สกุล ตําแหนง 

1. นายชูศักด์ิ  ยงวงศไพบลูย ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

2. นางไทศิกา ไพรสงบ กรรมการ 

3. นางเพ็ญจันทร ยงวงศไพบลูย กรรมการ 

 

ขอบเขต อํานาจ หนาที่ของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีขอบเขต หนาท่ีสรุปไดดงัน้ี 

 1. กํากับดูแลใหหนวยงานตางๆกําหนดแผนและดําเนินงานตามแผนการจัดการความเสี่ยง 

 2. ใหคําปรึกษา และอนุมัติหลักการสําหรับการวางแผนบริหารความเส่ียงขององคกร และวางมาตรการในการควบคุม

ที่เหมาะสม 

 3. รับผิดชอบในการประเมินความเส่ียง จัดทําและกํากับดูแลการดําเนินการตามแผนการจัดการความเส่ียงในระดับ

องคกร 

4. เสนอเร่ืองแกคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท ใหมีการกําหนดทิศทาง วางกลยุทธบริหารความ

เส่ียง กําหนดกรอบความเส่ียงที่ยอมรับได เพื่อการพิจารณาทบทวน หรือ อนุมัติ 

5. จัดใหมีการประชุมทบทวนผลการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงพรอมทั้งรายงานผลแกคณะกรรมการบริหาร

หรือคณะกรรมการบริษัท 
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ผูบริหาร 

 

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  ประกอบดวย 

 

ช่ือ-สกุล ตําแหนง 

1. นายชูศักด์ิ  ยงวงศไพบูลย ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

2. นางไทศิกา ไพรสงบ กรรมการ 

3. นางเพ็ญจันทร ยงวงศไพบูลย กรรมการ 

4. นางราตรี จารุวนากุล ผูชวยรองกรรมการผูจัดการ 

5. นายชิดชนก โทมะวงศ ผูอาํนวยฝายกาตลาดและขาย 

6. นายสุนทร คําพิพจน ผูอาํนวยการฝายปฏบิัติการ 

7. นางวันนารี ทิพยสุวรรณ ผูอาํนวยการฝายบัญชี-การเงิน 

 

ขอบเขต อํานาจหนาที่ของกรรมการผูจดัการ 

 ขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบของ กรรมการผูจัดการ ในการบริหารงานในเร่ืองเก่ียวกับการดําเนินงานตามปกติ

ธุระและงานบริหารของบริษัท  สรุปไดดังน้ี 

 เปนผูรับมอบอํานาจของบริษัท ในการบริหารจัดการภายในบริษัท ใหเปนไปตามนโยบาย วัตถุประสงค  แผนงาน 

กฎระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด  ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหารของบริษัท 

 เปนผูรับมอบอํานาจในการควบคุมดูแลการบริหารงานประจําวันของบริษัท 

 เปนผูรับมอบอํานาจในการบริหารบริษัทใหเปนไปตามวัตถุประสงค ระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด คําส่ัง รวมถึง 

การกํากบัดูแลการดําเนินงานโดยรวม  

 ทั้งน้ี การรับมอบอํานาจดังกลาวของกรรมการผูจัดการขางตน กรรมการผูจัดการจะตองปฏิบัติตามขอกําหนดและ

ระเบียบวาระตาง ๆ ที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในแตละคร้ัง และตองไมอนุมัติรายการใด ๆ ที่ตนเองหรือบุคคลที่

อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอ่ืนใดกับบริษัทและบริษัท

ยอย และจะตองเปดเผยรายการดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาการอ่ืนใดนอกเหนือจาก

ที่กลาวมาขางตน กรรมการผูจัดการไมสามารถกระทําได เวนแตจะไดรับมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเปน

คราว ๆ ไป 
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คาตอบแทนกรรมการที่เปนตัวเงินในป 2561  

 

             (หนวย : บาท) 

ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 เมื่อวนัที่ 

27 เมษายน 2561 ท่ีผานมา ที่ประชุมผูถือหุนมีมติ

อนุมัติเงินคาตอบแทน ของคณะกรรมการบริษัทใน

วงเงิน   4,000,000 บาท ซ่ึงเปนอัตราเดียวกันกับป 

2560 โดยบริษัทฯ ไดจายคาตอบแทนคณะกรรมการ

ของบริษัทที่มิใชผูบริหาร 5 ทาน คือ 

 

       

       

       

            (หนวย : พนับาท) 

 

คณะกรรมการของบริษัทอีก 3 ทาน (ในป 2560 ) 

และ 3 ทาน (ในป 2561)  

ไม มีการจ า ยค าตอบแทนในฐานะกรรมกา ร 

เน่ืองจากกรรมการทั้ง 2 ทานเปนผูบริหาร ดังน้ันจึง

ไดรับคาตอบแทนในฐานะผูบริหาร  

 

 

 

คาตอบแทนอ่ืนสําหรับกรรมการและผูบริหาร 

ในป 2561 บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) ยังไมมีนโยบายเก่ียวกับคาตอบแทนอื่นสําหรับกรรมการและผูบริหาร 

  

 ช่ือ-นามสกุล คาตอบแทนประจําตําแหนง / 

คาตอบแทนรายเดือน 

ป 2561 ป 2560 

1 นายวีระชัย     สุธีรชัย 480,000 440,000 

2 เรือตรีหญิงสุรี  บูรณธนิต 240,000 240,000 

3 นางไทศิกา     ไพรสงบ 240,000 220,000 

4 นายพิบูลศักด์ิ  อรรถบวรพิศาล 480,000 480,000 

5 นางเมธิกานต   ชุติพงศสิริ 240,000 160,000 

รายละเอียด เงินเดือนและ

โบนัส ป 2561 

 

เงินเดือนและ

โบนัส ป 2560 

กรรมการบริษัท – ที่เปนผูบริหาร 

(ป 61= 3 คน  ป 60 = 3 คน ) 

8,160.00 7,431.00 

ผูบริหาร 

(ป 61= 3 คน  ป 60 = 2 คน ) 

5,613.25 3,519.75 

รวม 13,773.25 10,950.75 
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8.5 บุคลากร  

 จํานวนพนักงานท้ังหมดของบริษัท และ

บริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 

2560 มีจํานวนทั้งส้ิน 505 คน และ 456 คน 

(ไมรวมผูบริหาร) ประกอบดวยพนักงานตาม

สายงานดังน้ี 

 

ทั้งน้ีในระยะเวลา 3 ปท่ีผานมา บริษัทไมมขีอพิพาทดานแรงงานใดๆ  

 

คาตอบแทนพนักงาน 

 คาตอบแทนรวมของพนักงานที่ไมใชผูบริหารของบริษัท และบริษัทยอย (รวมเขาออกระหวางป) ในป 2561 และ 

2560 เปนจํานวน 112.75  และ 110.70  ลานบาท ตามลําดับ โดยเปนคาตอบแทนในรูปเงินเดือน โบนัส คาแรง คาลวงเวลา 

คาครองชีพ และเงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพ 

 

นโยบายการพัฒนาบุคลากร  

 บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาพนักงาน โดยมีการจัดอบรมภายใน และการสงอบรมภายนอกอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือเพิ่ม

ศักยภาพใหกับพนักงานของบริษัทใหมีความรูความสามารถเพิ่มข้ึนในทุกๆดาน อีกทั้งยังมีระบบการถายทอดงานแบบพ่ีเล้ียง

ใหกับพนักงานที่เพิ่งเขาทํางานใหมโดยใหพนักงานรุนเกาเปนพ่ีเล้ียงใหพนักงานรุนใหมในการเรียนรูงาน  ซ่ึงจะทําใหพนักงาน

ของบริษัทสามารถปฏิบัติหนาที่ของตนไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งสามารถพัฒนาองคกรใหมีศักยภาพในการ

แขงขันทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค  รวมท้ังมีนโยบายในการใหผลตอบแทนกับพนักงานในอัตราที่เหมาะสมเพื่อจูงใจและ

รักษาใหพนักงานทํางานกับบริษัทในระยะยาว รวมทั้งมีการจัดโครงการใหผลตอบแทนแกพนักงานที่แนะนําเพื่อนพนักงานท่ียัง

ไมเคยทํางานกับบริษัทมากอนเพื่อสรางแรงจูงใจในการแนะนําและชักชวนเพื่อน ญาติพ่ีนองมาปฏิบัติงานใหบริษัท 

   

ฝ่าย 

จํานวนพนกังาน 

ประจํา(คน)  

จํานวนพนกังาน 

ประจํา(คน)  

. ฝ่ายสํานักงาน 110 116 

. ฝ่ายโรงงาน 395 340 

รวม 505 456 
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ปจจัยความเสี่ยง 
 

 1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ 

  • ความเส่ียงจากการผันผวนทางดานปริมาณ 

  ผลิตภัณฑหลักของบริษัทและบริษทัยอยโดยภาพรวมเปนผลิตภณัฑในอุตสาหกรรมกอสราง อุตสาหกรรมยานยนต 

และอุตสาหกรรมเคร่ืองใชไฟฟา เปนตน ในป 2561 ที่ผานมา อุตสาหกรรมดังกลาวโดยภาพรวมมีการปรับตัว โดยภาคของ

อุตสาหกรรมการกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน ภาครัฐยังคงเปนปจจัยที่สําคัญในการขับเคล่ือนอุตสาหกรรมดังกลาว จากการ

ชะลอตัวของอุตสาหกรรมกอสราง ซ่ึงเปนปจจัยหนึ่งที่มีผลตอปริมาณการขาย  

  • ความเส่ียงจากการผันผวนของราคาวัตถุดิบ 

  ในป 2561 ความผันผวนของราคาเหล็กประเภทกลุมเหล็กรีดรอน และ ประเภทชุบเคลือบสังกะสีมีผลตอตนทุน

ผลิตภัณฑ และราคาผลิตภัณฑ ซ่ึงความเส่ียงจากการผันผวนทางดานราคา  

  โดยปกติแลวราคาขายผลิตภัณฑของบริษัทฯ จะเปล่ียนแปลงสอดคลองกับราคาซ้ือวัตถุดิบ บริษัทฯ จึงอาจมีความ

เส่ียง หากราคาขายผลิตภัณฑไมสามารถปรับใหสอดคลองกับราคาซ้ือวัตถุดิบซ่ึงจะมีผลกระทบตอสวนตางราคา (metal 

margin) และอตัราการทํากําไรของบริษัทฯได ที่ผานมา บริษัทฯซ้ือวัตถุดิบประเภทกลุมเหล็กรีดรอน และ ประเภทชุบเคลือบ

สังกะสี ทั้งน้ีบริษัทฯ ตองส่ังวัตถุดิบลวงหนาประมาณ 2-4 เดือน จึงอาจเกิดความเส่ียง คือ หากบริษัทฯซ้ือวัตถุดิบมาในราคา

สูงแตไมสามารถขายผลิตภัณฑของบริษัทฯในราคาที่สูงกวาได  

  บริษัทและบริษัทยอยไดทําการติดตามความเคล่ือนไหวเพ่ือประเมินสถานการณและแนวโนมทางดานราคาอยาง

ใกลชิดทั้งทําการเปรียบเทียบราคาในประเทศ และตางประเทศ รวมถึงองคประกอบอื่นที่อาจสงผลตอการข้ึนลงของราคา

วัตถุดิบ เพ่ือนํามาประกอบพิจารณาการส่ังซ้ือ อยางไรก็ตามบริษัทและบริษัทยอยยังคงมุงเนนการบริหารจัดการคลังสินคาให

อยูในปริมาณท่ีเหมาะสมใหสอดคลองกับการขายสินคา เพ่ือลดผลกระทบทางดานราคา  

 ความเส่ียงเก่ียวกับผลกระทบจากการแปลงเปลี่ยนกฎหมาย นโยบายภาครัฐ และมาตรการที่เก่ียวของ 

  สืบเน่ืองมาจากปริมาณการนําเขาเหล็กจากตางประเทศมากข้ึน สงผลกระทบตอโครงสรางราคาขาย

ภายในประเทศบิดเบือน ทางรัฐบาลดําเนินการออกมาตรการคุมครองโรงงานผูผลิตในประเทศจากการทุมตลาด โดยการเรียก

เก็บอากรตอบโตการทุมการตลาด (ANTI-DUMPING) หรือออกมาตรการปกปองจากการนําเขาสินคาเหล็กแผนรีดรอน 

(SAFEGUARD) นอกจากน้ีทางผูผลิตภายในประเทศดําเนินการย่ืนเร่ืองการไตสวนการทุมตลาดสินคาหลอดหรือทอทําดวย

เหล็กหรือเหล็กกลาที่มีแหลงกําเนิดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ทั้งนี้อาจกอใหเกิดการขาดแคลนวัตถุดิบเหล็ก หาก

โรงงานผูผลิตเหล็กในประเทศไมสามารถผลิตเหล็กไดตามความตองการ หรือเพียงพอตอการบริโภคภายในประเทศ 

  บริษัทยังคงใชนโยบายการรักษาระดบัปริมาณสินคาคงคลัง และเตรียมแผนการส่ังซ้ือวัตถุดิบลวงหนาประมาณ 2-

4 เดือน ทําใหสามารถลดผลกระทบจากมาตรการดังกลาว 
 

 2. ความเส่ียงดานการบริหาร การจัดการ 

  ความเส่ียงจากการใหเครดิตลูกคา 

  บริษัทและบริษัทยอยมีลูกหน้ีการคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จํานวน 1,271.81 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 

20.27  ของรายไดจากการขายและใหบริการ บริษทัฯ ไดใหความสําคัญตอคุณภาพลูกหน้ี โดยมีขอปฏิบัติในการพิจารณาการ
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ใหเครดิตกับลูกคาทุกรายอยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน เพื่อลดความเส่ียงอันอาจเกิดการเอื้อประโยชนใหกับกลุมใดเปน

พิเศษ  กลาวคือ พิจารณาประวัติลูกคา ขอมูลงบการเงิน และอื่นๆ ประกอบ บริษัทและบริษัทยอยยังใหความสําคัญในการ

ติดตามคุณภาพลูกหน้ีอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือลดความเส่ียงอันอาจเกิดจากการท่ีลูกหน้ีไมสามารถชําระเงินได อีกทั้งบริษัทและ

บริษัทยอยมีนโยบายในการตั้งคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญกับลูกหน้ีการคาทุกรายที่เขาหลักเกณฑหรือมีแนวโนมจะไมสามารถชําระ

เงินได   

   

  ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ีย 

  

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทยอยมีหน้ีสินหมุนเวียน 2,282.02 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 

97.75 ของหน้ีสินรวม โดยหน้ีสินดังกลาวเปนสินเช่ือเพื่อการคาในรูปแบบของ เลตเตอรออฟเครดิต ทรัสตรรีซีท ต๋ัวสัญญาใช

เงิน เปนตน จากการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาดอาจสงผลตอตนทุนทางการเงินของบริษัทฯ โดยในป 2561  บริษัท

และบริษัทยอยมีตนทุนทางการเงิน เทากับ 45.83 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 0.73 ของรายไดจากการขายและการ

ใหบริการ จากสภาวะความเส่ียงดังกลาวบริษัทฯ มุงเนนบริหารหน้ีสินที่กอใหเกิดประสิทธิผลสูงสุดตอองคกร 

   

  ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

 ในป 2561 บริษัทและบริษัทยอยมีการส่ังซื้อสินคาจากตางประเทศคิดเปนรอยละ  39.3  ของมูลคาการส่ังซื้อท้ังหมด 

บริษัทฯไดทําการซ้ือสินคาจากตางประเทศทั้งสกุลเงินดอลลารสหรัฐ และยูโร โดยในชวงปที่ผานสภาวะความผันผวนทาง

เศรษฐกิจทั้งในประเทศ และตางประเทศ สงผลใหตลาดเงินมีความผันผวน อยางไรก็ตามบริษัทฯยังคงดําเนินงานตามนโยบาย

ที่ไดวางไวในเร่ืองการปองกันความเส่ียงจากความผันผวนจากอัตราแลกเปล่ียน โดยใชเคร่ืองมือทางการเงินที่เหมาะสม อาทิ 

การทําสัญญาซ้ือขายเงินตางประเทศลวงหนา การแปลงคาเงินตางประเทศเปนเงินบาท เพ่ือลดความเส่ียงและผลกระทบท่ีอาจ

เกิดข้ึนจากความผันผวนขอ  
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ทรัพยสนิที่ใชในการประกอบธุรกิจ 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีทรัพยสินถาวรหลักที่ใชในการประกอบธุรกิจ ดังนี ้  
 

ประเภท/ลักษณะทรัพยสิน ลักษณะกรรมสิทธ์ิ มูลคาตามบัญชี ภาระผูกพัน 

1. ที่ดิน    

-เน้ือที่ 16 ไร 3 งาน 5 ตารางวา 

ที่ต้ัง : เลขที่ 55, 55/1 หมู 2 ซอยวัดหนาม 

แดง ถนนศรีนครินทร ตําบลบางแกว อําเภอ 

บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

บริษัทเปนเจาของ 

 

147.51 (1).ติดภาระคํ้าประกัน  

-เน้ือที่ 99 ไร 72 ตารางวา* 

ที่ต้ัง  เลขท่ี 90/1 หมูที่ 10 ตําบลสระส่ีเหล่ียม  

อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 

บริษัทเปนเจาของ 

 

49.66 (2) ติดภาระคํ้าประกัน 

49.12 ลานบาท  

ปลอดภาระคํ้าประกัน 0.54 

ลานบาท 

-เน้ือที่ 85 ไร 69 ตารางวา** 

ที่ต้ัง  เลขท่ี 90/1 หมูที่ 10 ตําบลสระส่ีเหล่ียม  

อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 

บริษัทเปนเจาของ 

 

41.63 ปลอดภาระ 

 

-เน้ือที่ 17 ไร 34 ตารางวา 

ที่ต้ัง เลขท่ี 90/1 หมูที่ 10 ตําบลสระส่ีเหล่ียม  

อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 

บริษัทเปนเจาของ 

 

8.46 ปลอดภาระ 

-เน้ือที่ 3 ไร 82 ตารางวา 

ที่ต้ัง  : เลขท่ี 6/10 หมู 1 ซอยวัดหนามแดง 

ถนนศรีนครินทร ตําบลบางแกว อําเภอบางพลี 

จังหวัดสมุทรปราการ  

เปนของบริษัท STC 

 

25.64 (3) ติดภาระคํ้าประกัน 

 

2. อาคารโรงงาน 3 แหง    

1. อาคารโรงงานของบริษัท 

ที่ต้ัง : เลขที่ 55, 55/1 หมู 2 ซอยวัดหนาม 

แดง ถนนศรีนครินทร ตําบลบางแกว อําเภอ 

บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

บริษัทเปนเจาของ 

 

55.53 

 

 

 

(1) ติดภาระคํ้าประกัน 

 

อาคารและสวนปรับปรุงสิ่งกอสรางบนที่ดินเชา บริษัทเปนเจาของ 60.78 ไมมีภาระผูกพัน 

2. อาคารโรงงานชลบุรีของบริษัท* * 

ที่ต้ัง  เลขท่ี 90/1 หมูที่ 10 ตําบลสระส่ีเหล่ียม 

อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 

บริษัทเปนเจาของ 

 

173.78 (2) ติดภาระคํ้าประกัน  
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ประเภท/ลักษณะทรัพยสิน ลักษณะกรรมสิทธ์ิ มูลคาตามบัญชี ภาระผูกพัน 

3. อาคารโรงงานของบริษัทยอย  

ที่ต้ัง : เลขท่ี 6/10 หมู 1 ซอยวัดหนามแดง  

ถนนศรีนครินทร ตําบลบางแกว อําเภอบางพลี 

จงัหวัดสมุทรปราการ 

เปนของบริษัท STC 

 

11.67 (3) ติดภาระคํ้าประกัน 

 

4. อาคารโรงงานและสํานักงานเชา เปนของบริษัท GA 0.10 ติดภาระคํ้าประกัน 

5.  เคร่ืองจักรและอุปกรณโรงงาน บริษัทเปนเจาของ 279.04 ปลอดภาระ 

6.  เคร่ืองจักรและอุปกรณโรงงาน เปนของบริษัท STC 0.03 ปลอดภาระ 

7.  เคร่ืองจักรและอุปกรณโรงงาน เปนของบริษัท GA 0.07 สัญญาเชา 

8.  ยานพาหนะ บริษัทเปนเจาของ 6.37 ปลอดภาระ 

9.  ยานพาหนะ เปนของบริษัท GA 1.87 ปลอดภาระ 

10.  เคร่ืองตกแตงและเคร่ืองใชสํานักงาน บริษัทเปนเจาของ 6.37 ปลอดภาระ 

11.  เคร่ืองตกแตงและเคร่ืองใชสํานักงาน เปนของบริษัท GA 1.23 ปลอดภาระ 

12.  งานระหวางกอสรางและเคร่ืองจกัรระหวาง

ติดต้ัง 

บริษัทเปนเจาของ 90.11 ปลอดภาระ 

13.  งานระหวางกอสรางและเคร่ืองจักรระหวาง

ติดต้ัง 

เปนของบริษัท STC 0.73 ปลอดภาระ 

14. สินทรัพยที่ไมมีตัวตน บริษัทเปนเจาของ 12.55 ปลอดภาระ 

  

นโยบายการลงทุนและการบริหารงานในบริษัทยอยและบริษัทรวม 
 

นโยบายการลงทุนของบริษัท คือ บริษัทจะพิจารณาลงทุนในธุรกิจที่เก้ือหนุนและเอ้ือประโยชนตอการทําธุรกิจของ

บริษัทหรือเปนธุรกิจซึ่งอยูในอุตสาหกรรมท่ีมีแนวโนมเจริญเติบโตและจะคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนท่ีไดรับจากการลงทุนเปน

สําคัญ และบริษัทจะควบคุมดูแลโดยจะสงกรรมการเขาไปเปนตัวแทนตามสัดสวนการถือหุน และหากเปนบริษัทรวม บริษัทจะ

สงตัวแทนจากบริษัทเขาไปเปนกรรมการในบริษัทน้ัน ๆ ทั้งน้ีจํานวนตัวแทนจากบริษัทท่ีเขาไปเปนกรรมการจะข้ึนอยูกัน

สัดสวนการถือหุนของบริษัท  

 

 

 

 

 

 

  



รายงานประจําป 2561     27 

รายงานการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ด ี 
 

 คณะกรรมการบริษัท เอเซีย เมทัล  จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักดีวาการกํากับดูแลกิจการที่ดี เปน

ปจจัยพื้นฐานสาํคญัในการยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานของบริษัทใหเกิดความโปรงใส เพ่ิมความนาเชื่อถือใหแกผูถือหุน ผู

ลงทุน และผูเก่ียวของทุกราย ตลอดจนเปนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของกิจการ ดังน้ันคณะกรรมการบริษัทจึงได

จัดใหมีนโยบายเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทที่เปนลายลักษณอักษร สอดคลองกับหลักการ

กํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัท จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพยฯ และแนวคิดความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจเพื่อให

กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทไดยึดถือปฏิบัติภายใตนโยบายการบริหารองคกรที่ดีมีความรับผิดชอบตอ

ผูเกี่ยวของทางธุรกิจทั้งพนักงาน ลูกคาและผูถือหุน ตลอดจนการเก้ือกูลสังคมอยางจริงจัง โดยมีหนวยงานเลขานุการบริษัทซ่ึง

เปนหนวยงานกํากับการปฏิบัติงานทําหนาที่ดูแลใหบริษัท กรรมการ และผูบริหารปฏิบัติใหถูกตองตามกฎขอบงัคับตางๆ ของ

ตลาดหลักทรัพยฯ  ก.ล.ต. พรบ.บริษัทมหาชน รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวของ ซ่ึงในปจจุบันบริษัทไดมีการปฏิบัติตาม

หลักการดังกลาวดังตอไปนี้ 

 

หมวดที่ 1 สิทธิของผูถือหุน 

 1.1 การแตงต้ังคณะกรรมการ 

  ตามขอบังคับของบริษัท ไดกําหนดไววา ในการแตงต้ังคณะกรรมการบริษัท ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกต้ังกรรมการ

ตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปน้ี  

 (1) ผูถือหุนคนหน่ีงมีคะแนนเสียงเทากับหน่ึงหุนตอหน่ึงเสียงตามจํานวนหุนที่ตนถือ 

 (2) ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกต้ังบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการได 

แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 

(3) บุคคลซ่ึงไดรับคะแนนสูงสุดตามลาํดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกต้ังเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือ

จะพึงเลือกต้ังในคร้ังน้ัน ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งไดรับการเลือกต้ังในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวน

กรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังน้ัน ใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด 

 นอกจากน้ีในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปที่ผานมา บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

สามารถเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 

 

 1.2 สิทธิเกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน  
 

 กอนวันประชุม 

 (1) บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนใชสิทธิเสนอระเบียบวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเขารับการเลือกต้ังเปน

คณะกรรมการบริษัทลวงหนากอนวันประชุม 60 วัน โดยไดดําเนินการแจงถึงหลักเกณฑการเสนอดังกลาวไวอยาง

ละเอียดบนเว็บไซตของบริษัทที่ www.asiametal.co.th และประกาศผานชองทางการแจงขาวของตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทยรวมท้ังไดจัดทําแบบฟอรมเพ่ืออํานวยความสะดวกแกผูถือหุนในการเสนอระเบียบวาระการประชุม

และชื่อบุคคลดังกลาวอยางไรก็ตามในป 2561 น้ี ไมมีผูถือหุนทานใดเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา

รับการพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการดังกลาว 
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(2) บริษัทไดจัดสงหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนที่กําหนดระเบียบวาระการประชุมและระบุความเห็นของคณะกรรมการ

ในแตละวาระ พรอมเอกสารประกอบวาระการประชุม ใหแกผูถือหุนลวงหนาเปนระยะเวลาไมนอยกวา 14 วัน กอน

วันประชุมผูถือหุน  รวมทั้งนําเสนอขอมูลดังกลาวทั้งหมดไวบนเว็บไซตของบริษัทในหัวขอ “ขอมูลสําหรับนักลงทุน” 

เปนระยะเวลาลวงหนา 30 วัน กอนวันประชุมผูถือหุน ตามแนวทางของ AGM Checklists เพ่ือเปดโอกาสใหผูถือหุนมี

เวลาศึกษาขอมูลประกอบการประชุมลวงหนากอนไดรับขอมูลดังกลาวในรูปแบบเอกสาร  

 (3) เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกในการประชุม สําหรับผูถือหุนที่ไมสามารถมาเขารวมประชุมไดดวยตนเอง บริษัท

ไดแนบแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. ไปพรอมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่อใหผูถือหุนทั้งในประเทศและ

ตางประเทศสามารถมอบฉันทะใหผูอ่ืนมารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน หรือสามารถมอบอํานาจให

กรรมการอสิระที่บริษัทแตงต้ังใหเปนตัวแทนรับมอบฉันทะ 

 (4) นอกจากการสงหนังสือเชิญประชุมใหแกผูถือหุนแลว เพื่อเปนการเพ่ิมชองทางในการรับรูขอมูล บริษัทได

ดําเนินการลงโฆษณาบอกกลาวเชิญประชุมผูถือหุนในหนังสือพิมพเปนระยะเวลาติดตอกัน 3 วัน และลวงหนา 3 วัน 

กอนวันประชุมผูถือหุน ตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 รวมทั้งเผยแพรหนังสือเชิญ

ประชมุและเอกสารประกอบการประชุมไวบนเว็บไซตของบริษัทในหัวขอ “ขอมูลสําหรับนักลงทุน” ดวย 
 

 ในวันประชุม 

(1) บริษัทไดอํานวยความสะดวกแกผูถือหุนทั้งในเร่ืองของสถานที่จัดประชุมที่สะดวกตอการเดินทาง  การเตรียม

หนังสือเชิญประชุมเผื่อสําหรับผูถือหุนที่ไมไดนําเอกสารมาดวย การจัดใหมีจอรับภาพเพ่ือรองรับการนําเสนอวาระ

ตางๆ เปนรูปแบบของ PowerPoint ทําใหเกิดความสะดวกและความนาสนใจในการพิจารณาแตละวาระและการ

จัดเตรียมไมโครโฟน เพื่อรองรับการเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิซักถาม เสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็น

ตางๆ ไดอยางเหมาะสม  รวมทั้งการจัดโตะรับลงทะเบียน (แบบ barcode) โดยมีเจาหนาที่ปฏิบัติงาน เพ่ืออํานวย

ความสะดวกสําหรับการลงทะเบียนและการตรวจสอบเอกสาร 

 (2) คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารไดตระหนักถึงความสาํคัญในการเขารวม

ประชุมและถือเปนหนาท่ีและความรับผิดชอบในเร่ืองดังกลาว ทําใหการประชุมสามัญผูถือหุนในปที่ผานมาน้ัน มี

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และผูบริหารที่มีอํานาจสูงสุดของฝายการเงิน

และบัญชีเขารวมทั้งหมดยกเวนประธานกรรมการตรวจสอบที่ติดภารกิจดวน ไมสามารถเดินทางมารวมประชุมได  

 (3) กอนเร่ิมการพิจารณาประเด็นตางๆ ตามที่ระบุไวในหนังสือเชิญประชุม บริษัทไดกําหนดใหเลขานุการบริษัทชี้แจง

ถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนใน แตละวาระ รวมถึงการแจงจํานวนผูถือหุนที่มาเขารวมประชุมและจํานวนหุนทั้งหมดที่

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 (4) เปดโอกาสใหผูถือหุนอยางเทาเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น และซักถามตอคณะกรรมการบริษัท ในแตละ

วาระตามระเบียบวาระการประชุม 

 

 ภายหลังการประชุม 

(1) นอกจากการแจงมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําปผานทางระบบขาวสารของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

แลวนั้น บริษัทยังไดเผยแพรไวบนเว็บไซตของบริษัทเพ่ือใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบความถูกตองของมติดังกลาวได 



รายงานประจําป 2561     29 

นอกจากน้ียังเปนชองทางการรับรูขอมูลขาวสารของผูถือหุนที่ไมสามารถมาเขารวมประชุมดวยตนเองและนักลงทุน

อ่ืนๆ อีกดวย 

 (2) บริษัทไดจัดทํารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปและเผยแพรไวบนเว็บไซตของบริษัทภายใน 14 วัน 

นับจากวันประชุมสามัญผูถอืหุนประจําป 

 

 1.3 สิทธิในการไดรับเงินปนผล 

 บริษัทมีการกําหนดนโยบายการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิภายหลัง

การจัดสรรกําไรสุทธิดังกลาวเปนเงินทุนสํารองตามกฎหมาย ซ่ึงบริษัทจะตองจัดสรรกําไรเปนเงินทุนสํารองตามกฎหมาย 

ไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแลว ซ่ึงปจจุบันบริษัทไดมีการกันเงินสํารองไวแลวจํานวน 55 ลานบาท  

ครบจํานวนตามที่กฎหมายกําหนด  

 

 1.4 สิทธิในการรับขาวสารขอมูลของกิจการอยางเพียงพอ 

บริษัทไดดําเนินการเผยแพรขาวสารตางๆ ที่สําคัญ อาทิเชน ผลการดําเนินงาน หรืองบการเงิน   เปนตน ผานทางระบบขาว

ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย นอกจากน้ียังไดเผยแพรไวบนเว็บไซตของบริษัทในหัวขอขาวสารแจงตลาดหลักทรัพย

และบริษทัไดจัดต้ังหนวยงานนักลงทุนสัมพันธเพื่อทําหนาท่ีติดตอส่ือสารกับนักลงทุน นักวิเคราะห รวมถึงหนวยงานภาครัฐ

และเอกชนที่เก่ียวของ โดยสามารถติดตอไดที่หมายเลข  :  

 โทรศพัท : 02 338 7222 

 โทรสาร  : 02 383 4102 

 

หมวดที่ 2 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 

 (1) การจดัทาํหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถอืหุนประจําป 2562 บริษัทไดดําเนินการปฏิบัติตอผูถือหุนในประเทศและผู

ถือหุนตางชาติอยางเทาเทียมกัน โดยไดจัดทําหนังสือเชิญประชุมดังกลาวและเอกสารประกอบการพิจารณาวาระตางๆ เปน

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 (2) บริษัทไดจัดทําหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และแบบ ค. เพื่อใหผูถือหุนทั้งในประเทศและตางประเทศที่ไมสามารถ

มาเขารวมประชุมได สามารถมอบฉันทะใหแกบุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอใหเปนผูรับมอบฉันทะมาเขารวม

ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนไดและไดอํานวยความสะดวกโดยใหผูถือหุนสามารถดาวนโหลดหนังสือมอบฉันทะ

ดังกลาวไดจากเว็บไซตของบริษัทลวงหนากอนการประชุม 30 วัน 

 (3) บริษัทจะไมมีการเพิ่มวาระการประชุมโดยไมไดแจงผูถือหุนลวงหนา 

 (4) บริษัทกําหนดใหกรรมการและผูบริหารตองรายงานใหบริษัททราบถึงการมีสวนไดเสียของตนหรือของบุคคลท่ีมี

ความเก่ียวของ ซ่ึงเปนสวนไดเสียท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทตามท่ีระบุไวในมาตรา 89/14 แหง

พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551  และกําหนดใหมีการทบทวนการรายงานฯภายในเดือน

กุมภาพันธ ของทุกป และ/หรือ ทุกคร้ังที่มีการเปล่ียนแปลงขอมูล โดยใหสงรายงานถึงฝายเลขานุการบริษัท ภายใน 7 วนัทํา

การ ทั้งน้ี ยังไดขยายผลไปยังพนักงานระดับจัดการของบริษัทฯและบริษัทยอย ต้ังแตผู จัดการแผนกขึ้นไป เพ่ือให

คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัท ที่อาจมีความขัดแยงของผลประโยชนและสามารถตัดสินใจเพ่ือประโยชน
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ของบริษัทโดยรวมได ทั้งนี้กรรมการและผูบริหารที่มีสวนไดเสียกับธุรกรรมที่ทํากับบริษัท จะไมมีสวนรวมในการตัดสินในการ

ทําธุรกรรมดังกลาว 

 (5) คณะกรรมการบริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญของการปองกันขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพ่ือประโยชนสวนตน

เปนอยางย่ิง จึงมีนโยบายใหมีการเก็บรักษาขอมูลซ่ึงยังมิไดเปดเผยตอประชาชนไวเปนความลับ โดยกําหนดใหรับรูเฉพาะผูมี

สวนเก่ียวของเทาน้ัน 

 ทั้งน้ี บริษัทไดแจงใหกรรมการและผูบริหารทุกคนรับทราบถึงภาระหนาท่ีในการรายงานการถือครองหลักทรัพยใน

บริษัทของตน รวมถึงคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย ตอสํานักงาน 

ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย พ.ศ. 2535 แลว อีกท้ัง บริษัทไดหามมิใหกรรมการและผูบริหาร รวมถึงคูสมรสและบุตรที่ยงัไมบรรลุนิติภาวะของ

บุคคลดังกลาว ทําการซ้ือ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพยของบริษัทโดยใชขอมูลภายในซ่ึงยังมิไดเปดเผยตอสาธารณชน  

สําหรับกรณีที่กรรมการ ผูบริหาร รวมถึงคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะทําการซ้ือ ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพยของ

บริษัทที่ไมเขาขายกรณีขางตนใหรายงานตอสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยทุกคร้ังที่ทําการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน

หลักทรัพยดังกลาวภายใน 3 วันนับแตวันที่เกิดรายการขึ้น พรอมทั้งสงสําเนารายงานน้ีใหกับเลขานุการบริษัทเพื่อเก็บเปน

หลักฐานทุกคร้ัง ทั้งน้ี หากกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท นําขอมูลภายในของบริษัทไมวาจะเปนเร่ืองใดๆ  ไปใช

เพื่อประโยชนสวนตนและการกระทําดังกลาวกอใหเกิดความเสียหายแกบริษัท บริษัทจะพิจารณาดําเนินการทางกฎหมายตาม

ความเหมาะสมตอไป 

 

หมวดที่ 3 บทบาทของผูมสีวนไดเสีย 

 บริษัทไดตระหนักถึงสิทธิและความสําคัญของผูมีสวนไดเสียทั้งในสวนของ ลูกคา, พนักงาน, คูคา, ผูถือหุนหรือ ผูลงทุน

, เจาหน้ี, คูแขง และใหความสําคัญกับความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและสังคม ชุมชนที่บริษทัต้ังอยู รวมทั้งสังคม และภาครัฐ 

โดยบริษัทฯไดเพ่ิมแนวปฏิบัติที่ดี โดยการกําหนดนโยบายในเร่ือง หามผูบริหารและพนักงาน นําซอฟแวรท่ีผิดกฎหมายมาใช 

และหามคัดลอกซอฟทแวรลิขสิทธ์ิ การไมเก่ียวของกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน การสงเสริมใหพนักงานมีการใชทรัพยากร

อยางมีประสิทธิภาพและคุมคา เอาใจใสและปฏิบัติงานดวยจิตสํานึกถึงความปลอดภัยและคํานึงถึงส่ิงแวดลอม สงเสริมให

พนักงานและผูมสีวนไดเสียของบริษัทมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนและสังคม อยางตอเน่ือง โดยสามารถสรุปไดดังตอไปน้ี 

 (1) ลูกคา ดวยแนวคิดการยึดถือลูกคาเปนศูนยกลางที่บริษัทพรอมใหบริการตอบสนองความตองการอยาง

ครอบคลุมรอบดาน  โดยการใหคําแนะนํา แกปญหา ชวยเหลือในการจัดหาสินคา  สรางสรรคบริการรูปแบบใหมๆ คิดคน

ทางเลือกที่หลากหลายแกลูกคา  เพ่ิมคุณคาใหกับผลิตภัณฑเหล็ก  ซ่ึงเปนการเปล่ียนมุมมองใหมในการทําธุรกิจเหล็ก ภายใต

ระบบการบริหารจัดการ ที่รองรับความตองการอยางครบครัน ทั้งการผลิต เทคโนโลยีที่ทันสมัย การตรวจสอบคุณภาพ

ผลิตภัณฑ การจัดสงที่รวดเร็วตรงตอเวลาสอดคลองกับแผนการผลิตของลูกคาเพื่อสรางความม่ันใจและความสะดวกสบายแกลูกคา 

 (2) พนักงาน เน่ืองจากศักยภาพของพนักงานเปนหนึ่งในโครงสรางสําคัญสูงสุดที่ทําใหทุกความคิดและทุก

จินตนาการเปนจริง ดังน้ันบริษัทจึงมุงม่ันในการพัฒนาคนของบริษัทใหเปนมืออาชีพ มีคานิยมท้ังวิธีคิดและวิธีปฏิบัติที่มุงม่ันสู

ความสําเร็จ นาเชื่อถือ และเปนที่ไววางใจ พรอมตอบสนองทุกความตองการ ขณะเดียวกันบริษัทยังเนนสรางพนักงานใหมี

ความรู ประสบการณ มีความเชี่ยวชาญพรอมใหคําปรึกษา และเรียนรูส่ิงใหมๆ ตลอดเวลา ดวยการจัดการอบรมและพัฒนา

ฝมืออยางสมํ่าเสมอ 
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 (3) คูคา บริษัทมีนโยบายที่จะสรางความสัมพันธอันดีตอคูคา รวมทั้งปฏิบัติตอคูคาอยางเปนธรรม เปนไปตาม

เง่ือนไขทางการคา และ/หรือขอตกลงระหวางกัน ทั้งน้ีก็เพื่อที่จะพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพใหย่ังยืนบนรากฐานแหง

ผลประโยชนซ่ึงกันและกัน 

 (4) ผูถือหุน  บริษัทมุงม่ันที่จะขยายการเติบโตของธุรกิจอยางตอเน่ืองและย่ังยืนจนสามารถกาวขึ้นเปนบริษัทชั้นนํา

ในอุตสาหกรรมเหล็ก ถึงแมในปที่ผานมาจะมีปญหาทางเศรษฐกิจจากปจจัยหลายอยางก็ตาม ทั้งน้ีก็เพ่ือสรางความม่ันใจและ

มูลคาเพ่ิมใหกับผูถือหุนในระยะยาว รวมถึงการจัดใหมีชองทางใหผูถือหุน/ ผูมสีวนไดเสีย ติดตอ/ รองเรียน ตอกรรมการอิสระ 

และยังไดกําหนดใหมีชองทางการรับขอรองเรียนดานธรรมาภิบาลจากพนักงาน ผานเลขานุการบริษัท โดยนําเสนอรายงาน

ดานธรรมาภิบาลตอคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลเปนรายไตรมาส 

 (5)  เจาหน้ี   บริษัทปฏิบัติตามเง่ือนไขของการกูยืมเงินตามขอตกลง และใหขอมูลทางการเงินที่ถูกตองรวมท้ังมีการ

จายชําระหน้ีตรงตามเวลาทุกคร้ัง 

 (6) คูแขง   บริษัทดําเนินธุรกิจตามกรอบกติกาการแขงขันที่เปนธรรมและไมทําลายชื่อเสียงหรือกอใหเกิดความ

เสียหายโดยไมชอบตอคูแขง 

 (7)  ชุมชนและสังคม คณะกรรมการบริษัทไดใหความสําคัญกับการพัฒนาและรับผิดชอบตอสังคม ควบคูไปกับ

การดําเนินธุรกิจ ดวยสํานึกดีวาธุรกิจ จะดํารงอยูได  ตองมีพ้ืนฐานมาจากสังคมและส่ิงแวดลอมท่ีเจริญเติบโตอยางมั่นคง จึง

ผลักดันใหเกิดกิจกรรมตางๆ เพื่อการพัฒนาและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมในดานการผลิต  สภาพแวดลอมในการทํางาน สถานที่

ทํางานและชุมชนรอบขาง การดูแลความปลอดภัย  การคํานึงถึงสุขภาพกายและสุขภาพจิตของพนักงาน รวมทั้งการสราง

กิจกรรมเพื่อรับผิดชอบตอสังคม   

 (8)   ภาครัฐ บริษัทบริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และขอกําหนดตางๆ ของภาครัฐ อยางเครงครัด พรอม

ทั้งใหความรวมมือในดานการใหขอมูลขาวสารเก่ียวกับการดําเนินธุรกิจของกิจการ และการรวมกิจกรรมตางๆ ตามที่หนวยงาน

ของภาครัฐจัด 

 

หมวดที่ 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 

 (1) คณะกรรมการบริษัทไดดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลสําคัญที่เก่ียวของกับบริษัท ทั้งขอมูลทางการเงินที่ตรวจสอบแลว

จากผูสอบบญัชีรับอนุญาตที่เปนอิสระซ่ึงเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และขอมูลท่ีไมใชขอมูลทางการเงิน 

เชน ขอมูลคาตอบแทนกรรมการ, จํานวนคร้ังของกรรมการที่เขารวมประชุม,ขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการชุด

ตางๆ, ขอมูลการทํารายการระหวางกัน  และนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัท เปนตน   ตามขอกําหนดของสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงขอมูลอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ  

อยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลา โปรงใส เพื่อใหนักลงทุนและผูมีสวนไดเสียทุกฝายของบริษัท ไดรับสารสนเทศอยางเทาเทียม

กัน โดยผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, แบบแสดงรายการขอมูลประจําป, รายงานประจําป และเว็บไซต

ของบริษัทที่ www.asiametal.co.th รวมทั้งการแตงต้ังเลขานุการบริษัทเพ่ือเปนผูดําเนินการจัดทําและเก็บรักษาขอมูล

ดังกลาว และใหขอมูลที่ถูกตองตอนักลงทุน, ผูถือหุน, นักวิเคราะห และผูมีสวนไดเสีย 

 (2) นโยบายคาตอบแทนกรรมการไดกําหนดไวอยางชัดเจนและโปรงใส โดยคาตอบแทนอยูในระดับเดียวกับ

อุตสาหกรรมเดียวกัน ซ่ึงไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนและไดขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือ

หุนแลว ทั้งน้ีรายละเอียดคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารไดเปดเผยไวในหัวขอโครงสรางการจัดการ  
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 1.  โครงสรางคณะกรรมการ 

  คณะกรรมการบริษัท  ณ ส้ินป 2561  มีจํานวนทั้งหมด 8 ทาน แบงเปนกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

จํานวน 3 ทาน ซ่ึงเปนไปตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยเปนผูที่มีความรูความสามารถ ประสบการณ 

และทักษะท่ีเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุนให

ดํารงตําแหนงดังกลาว  สําหรับรายละเอียดที่เก่ียวของและขอบเขต หนาท่ี และความรับผิดชอบปรากฏอยูในหัวขอโครงสราง

และการจัดการ 

 คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล   ประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 ทาน โดยคณะกรรมการตรวจสอบเปน

กรรมการอิสระผูไมมีสวนไดเสียและไมมีความสัมพันธเก่ียวของใดๆ กับบริษัท คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร ผู

ถือหุนรายใหญ และผูท่ีเก่ียวของกับบุคคลดังที่ไดกลาวมา โดยคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ทาน เปนผูมีความรูและ

ประสบการณเพียงพอที่จะทําหนาที่ในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงิน สําหรับรายรายละเอียดท่ีเก่ียวของและ

ขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบปรากฏอยูในหัวขอโครงสรางการจัดการ 

 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน   ประกอบดวยประธานกรรมการและกรรมการอีก 2 ทาน รวมเปน 3 

ทาน โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนทั้ง 3 ทาน เปนผูมีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะทําหนาที่ใน

การสรรหาและกําหนดคาตอบแทนฯ 

 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง   ประกอบดวยประธานกรรมการ และกรรมการอีก 2 ทาน รวมเปน 3 ทาน โดย

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงทั้ง 3 ทาน เปนผูมีความรูและประสบการณเพียงพอท่ีจะทําหนาที่ในการบริหารความเส่ียง

และปองกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได 

 คณะกรรมการบริหาร   ประกอบดวยประธานกรรมการ และกรรมการอีก 2 ทาน รวมเปน 3 ทาน โดยคณะกรรมการ

บริหารของบริษัททั้ง 3 ทาน เปนผูมีความรูความสามารถ และประสบการณเพียงพอที่จะทําหนาที่ในการบริหารบริษัทใหมี

ความมั่งคง กาวหนา มีศักยภาพในการแขงขันกับบริษัทอ่ืนๆที่อยูในอุตสาหกรรมเดียวกัน 

 2.  การกําหนดวาระกรรมการ 

  ตามขอบังคับของบริษัท ขอท่ี 13 กําหนดใหในการประชุมสามัญประจําปทุกคร้ัง ใหกรรมการออกจากตําแหนง

หน่ึงในสามและถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได กใ็หออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหน่ึงในสาม โดย

ใหกรรมการคนท่ีอยูในตําแหนงนานที่สุดน้ันเปนผูออกจากตําแหนงและกรรมการที่จะออกตามวาระน้ีอาจไดรับเลือกเขามา

ดํารงตําแหนงใหมก็ได 

 3.  คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 

  คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท ไดกําหนดข้ึนเทากับขอกําหนดขั้นตํ่าของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กลาวคือ 

1. ตองถือหุนไมเกินรอยละ 5 ของทุนชําระแลวของบริษัท บริษัทในเครือ บริษทัรวม หรือบริษัทที่เก่ียวของ ทั้งน้ี

ใหนบัรวมหุนที่ถือโดยผูที่เก่ียวของดวย 

2. เปนกรรมการที่ไมมีสวนรวมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม บริษัทที่เก่ียวของ หรือผูถือ

หุนรายใหญของบริษัท รวมทั้งไมเปนลูกจาง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจําจากบริษัท บริษัท
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ในเครือ บริษัทรวม บริษัทท่ีเก่ียวของ หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท เชนกรรมการผูจัดการของบริษัท ไม

สามารถเปนกรรมการตรวจสอบไดเน่ืองจากกรรมการผูจัดการเปนผูรับผิดชอบโดยตรงตอการบริหารเปนตน 

3. เปนกรรมการที่ไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออม ทั้งในดานการเงินและการ

บริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทและรวมถึงไมมีผลประโยชน

หรือสวนไดเสียในลักษณะขางตนมากอนในระยะเวลา 1 ป กอนไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการตรวจสอบ เวน

แตคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาอยางรอบคอบเห็นวา การเคยมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียน้ันจะไมมี

ผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่และการใหความเห็นที่เปนอิสระ 

4. เปนกรรมการที่ไมใชเปนผูท่ีเก่ียวของหรือญาติสนิทของผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท 

5. เปนกรรมการที่ไมไดรับการแตงต้ังข้ึนเปนตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชนของกรรมการบริษัทผูถือหุนรายใหญ

หรือผูถือหุนซ่ึงเปนผูที่เก่ียวของกับผูถอืหุนรายใหญของบริษัท 

6. สามารถปฏิบัติหนาที่ แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหนาที่ ที่ไดรับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท โดยไมอยูภายใตการควบคุมของผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท รวมทั้งผูที่

เก่ียวของหรือญาติสนิทของบุคคลดังกลาว 

 นอกจากน้ีกรณีที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนหรือคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยไดมีประกาศ

ปรับปรุงหรือผอนปรนหลักเกณฑคุณสมบัติกรรมการอิสระก็ใหถือปฏิบัติตามที่ไดประกาศในภายหลังตอไป 

 4.  ภาวะผูนําและวิสัยทศัน 

  คณะกรรมการของบริษัทมีภาวะผูนํา วิสัยทัศน และมีความเปนอิสระในการตัดสินใจ กําหนดนโยบายวางเปาหมาย 

พัฒนาแผนธุรกิจ และพิจารณางบประมาณ เพ่ือประโยชนสูงสุดของผูถือหุนและการเติบโตของบริษัทและมีการทบทวนแผน

เปนประจาํทุกปเพื่อใหไดตามเปาหมายธุรกิจที่วางไว  

 5.  ความขัดแยงทางผลประโยชน 

  เพื่อปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน คณะกรรมการไดดูแลอยางรอบคอบเม่ือเกิดรายการที่อาจมีความขัดแยง

ทางผลประโยชน รวมท้ังกําหนดนโยบายและวิธีการดูแลไมใหผูบริหารและผูที่เกี่ยวของนําขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพื่อ

ประโยชนสวนตนดังน้ี 

 • รายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน : คณะกรรมการไดทราบถึงรายการที่มีความขัดแยงทางผลประโยชน 

รายการที่เก่ียวโยงกัน และไดพิจารณาความเหมาะสมอยางรอบคอบทุกคร้ัง รวมท้ังมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑของตลาด

หลักทรัพย โดยราคาและเง่ือนไขเสมือนทํารายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis) และไดเปดเผยรายละเอียด 

มูลคารายการ คูสัญญา เหตุผล/ความจําเปน ไวในรายงานประจําป และแบบ 56-1 ตอไปในหัวขอรายการระหวางกัน  

 • การดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน :  

  คณะกรรมการกําหนดใหผูบริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 หามไมให

ผูบริหารหรือหนวยงานที่ไดรับทราบขอมูลภายในเปดเผยขอมูลภายในแกบุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไมมีหนาท่ีเกี่ยวของ  และ

ไมซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัทในชวง 1 เดือน กอนท่ีงบการเงินเผยแพรตอสาธารณชน 
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 6. จริยธรรมธุรกิจ 

  บริษัทไดกําหนดขอพึงปฏิบัติเก่ียวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝายบริหาร และพนักงาน เพื่อใหผูเก่ียวของ

ยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาท่ีตามภารกิจของบริษัทดวยความซ่ือสัตย สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติตอบริษัท  

ผูมีสวนไดเสียทุกกลุม สาธารณชนและสังคม ซ่ึงบทบาทและหนาที่ดังกลาวไดมีการกําหนดไวในขอบเขต อํานาจ หนาที่ของ

คณะกรรมการบริษัท กรรมการผูจัดการ รวมทั้งขอบังคับในการทํางานของบริษัทซ่ึงไดมีการกําหนดบทลงโทษทางวินัยไวดวย

และคณะกรรมการบริษัทฯ ไดปรับปรุงนโยบายการกํากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจฯ เพ่ือใหสอดคลองกับแนวปฏิบัติที่ดี

ดังน้ี 

 6.1 กําหนดนโยบายเก่ียวกับจํานวนบริษัทที่กรรมการแตละคนจะไปดํารงตําแหนงกรรมการได แตไมไดกําหนดจํานวน

วาระการดํารงตําแหนง โดยกรรมการบริษัทฯ ท้ัง 8 คน ดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทจดทะเบียนไมเกิน 5 บริษัท 

เปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการ 

 6.2 กําหนดใหกรรมการผูจัดการ สามารถไปดํารงตําแหนงกรรมการที่บริษัทอื่นไดโดยตองรายงานใหคณะกรรมการ

บริษัทฯ ทราบเปนรายลักษณอักษร ภายใน 14 วันนับต้ังแตทราบวาตนเองจะไปดํารงตําแหนง หรือตองแจงให

คณะกรรมการทราบกอนการรับการแตงต้ังเปนกรรมการผูจัดการ(ในกรณีที่รับตําแหนงกรรมการผูจัดการใหม) 

 6.3 คณะกรรมการฯ ใหความสําคัญในการแจงขอรองเรียน และขอเสนอแนะ  โดยเปดโอกาสใหพนักงานและผูสวนได

เสียมีชองทางการรองเรียน  การแสดงความเห็น เพื่อนําไปสูการปรับปรุงระบบบริหารจัดการ    สําหรับการแจง

เบาะแสการกระทําผิดกฎหมาย โดยสงจดหมายรองเรียนผานเลขานุการบริษทัฯ 

ชองทางการรับแจงเบาะแส (Whistle Blowing) หรือรองเรียนการทจุริตและคอรรัปช่ัน  

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูพิจารณารับเร่ืองแจงเบาะแส ขอรองเรียนการ

กระทาํที่อาจทําใหเกิดความสงสัยไดวาเปนการทุจริตและคอรรัปชั่น ที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ โดยทั้งทางตรงหรือทางออม โดยผาน

ชองทางการรับเร่ืองท่ีไดกําหนดใหโดยผูรองเรียนตองระบุรายละเอียดของเร่ืองที่จะแจงเบาะแส หรือขอรองเรียน พรอม

หลักฐาน หรือขอมูลท่ีเพียงพอตอการตรวจสอบ และแจงช่ือ ท่ีอยู และหมายเลขโทรศัพท ที่สามารถติดตอได สงมายังชองทาง

รับเร่ืองดังน้ี 

แจงผานชองทาง อีเมล ( E-Mail ) แจงทางไปรษณีย 

คณะกรรมการตรวจสอบ : 

IA@asiametal.co.th 

เลขานุการบริษัท : 

Secretary@asiametal.co.th 

ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ ประธานกรรมการบริษัท 

บรษิัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) 

ที่อยู : 55,55/1 หมูที่ 2 ซอยวัดหนามแดง ถนนศรีนครินทร 

ตําบลบางแกว อาํเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

 

ในกรณีผูแจงเบาะแส หรือผูรองเรียน มีขอรองเรียนคณะกรรมการบริษัทฯ ขอใหสงเร่ืองรองเรียนมายังประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง  

บุคคลที่สามารถแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตและคอรรัปชั่น คือ ผูมีสวนไดเสียทุกกลุมของบริษัทฯ 

ไดแก ผูถือหุน ลูกคา คูแขงทางการคา เจาหน้ี ภาครัฐบาล ชุมชน สังคม ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทั้งน้ี ไมวาจะแจง

ดวยวิธีใดดังกลาวขางตน บริษัทฯ จะรักษาความลับไว 

 ในป 2561 ทางบริษัทไมมกีารแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตและคอรรัปชั่น 
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6.4 คณะกรรมการบริษัทฯ ถือวา คูมือ “จริยธรรมฯ” เปนวินัยอยางหน่ึง ซ่ึงกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน

ตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด การฝาฝนไมปฏิบัติตาม ถือเปนการทําผิดวินัย ตามระเบียบวาดวยการบริหารงานบุคคล 

 6.5 คณะกรรมการบริษัทฯไดกําหนดนโยบายเก่ียวกับความขัดแยงของผลประโยชนไวในคูมือจริยธรรมฯ เพ่ือปองกัน

การใชโอกาสแสวงหาผลประโยชนสวนตน ดังน้ี  

  - ตองไมมปีระวัติการกระทําผิดกฎระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย / 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

  - กําหนดใหประธานกรรมการเปนบุคคลคนละคนกับกรรมการผูจัดการ โดยมีบทบาท อํานาจ และหนาที่ท่ี

แบงแยกออกจากกันอยางชัดเจน 

  - จัดใหมีการประชุมระหวางกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร โดยไมมีฝายจัดการ เพ่ือความอิสระในการแสดง

ความเห็นเพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการของฝายบริหาร 

  - คณะกรรมการบริษัทฯจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งดานการเงิน การปฏิบัติงาน การ

ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย  ขอบังคับ  และระเบียบที่เก่ียวของ รวมทั้งจัดใหมีการบริหารความเส่ียงที่

เหมาะสมเพียงพอ ตลอดจนจัดใหมีกลไกลการตรวจสอบและถวงดุลท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกปองรักษา

และดูแลทรัพยสิน มีแผนกตรวจสอบภายใน ซ่ึงเปนหนวยงานอิสระที่รายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบและ

ธรรมาภิบาล และจัดทํารายงานคณะกรรมการตรวจสอบฯไดอยางมีคุณภาพ ประกอบดวยขอมูลสําคัญอยาง

ครบถวน และมีการกําหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง ไวอยางชัดเจน 

 7.  การถวงดุลของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  บริษัทมีคณะกรรมการทั้งส้ินจํานวน 8  ทาน รายละเอียดเปนดังนี้ 

  • กรรมการที่เปนผูบริหาร  3 ทาน 

  • กรรมการ   2 ทาน 

  • กรรมการตรวจสอบ   3 ทาน 
 

 ดังน้ัน บริษัทมีกรรมการที่เปนอิสระทั้งหมด 3 ทาน คิดเปนรอยละ 37.50  ของกรรมการทั้งหมด อีกทั้งยังจัดใหมีการ

ประชมุรวมกับของกรรมการที่มิใชเปนผูบริหารและฝายจัดการเพ่ือใหมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นตางๆไดอยางเต็มที่  

 8.  การรวมหรือแยกตําแหนง 

  ประธานกรรมการไมเปนบุคคลเดียวกันกับกรรมการผูจัดการ แตประธานกรรมการ และกรรมการผูจัดการเปน

ตัวแทนของกลุมผูถือหุนรายใหญซ่ึงถือหุนเปนรอยละ 19.13 และ รอยละ 24.90 ตามลําดับ ของทุนจดทะเบียนและชําระแลว 

อยางไรก็ตามโครงสรางคณะกรรมการของบริษัทประกอบดวยกรรมการตรวจสอบ 3 ทาน ซึ่งจะกอใหเกิดการถวงดุลและการ

สอบทานการบริหารงาน 

 9. คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

 บริษัทไดกําหนดนโยบายคาตอบแทนกรรมการไวอยางชัดเจนและโปรงใส โดยมอบหมายใหคณะกรรมการสรรหาและ

กําหนดคาตอบแทนเปนผูพิจารณา ซ่ึงคาตอบแทนดังกลาวไดแสดงไวในหัวขอโครงสรางการจัดการเร่ืองการคาตอบแทน

กรรมการและผูบริหาร  
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 10. การประชุมคณะกรรมการ 

  บริษัทไดกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางสม่ําเสมอ (อยางนอย 3 เดือนตอคร้ัง) และมีการประชุมพิเศษ

เพ่ิมตามความจําเปน โดยมีการกําหนดวาระ

ชัดเจน ลวงหนา และมีวาระพิจารณาติดตาม

ผลการดําเนินงานเปนประจํา โดยมีการจัดสง

หนังสือเชิญประชุมพรอมระเบียบวาระการ

ประชุมและเอกสารกอนการประชุมเป น

ระยะเวลาลวงหนา 7 วันกอนวันประชุม เพื่อให

คณะกรรมการได มีเวลา ศึกษาขอมูลอยาง

เพียงพอกอนเขารวมประชุม รวมท้ังไดมีการจด

บันทึกการประชุมเปนลายลักษณอักษร จัดเก็บ

รายงานการประชุมที่ผานการรับรองจาก

คณะกรรมการบริษัท พรอมใหคณะกรรมการบริษัทและผูที่เก่ียวของตรวจสอบได 

 11. คณะอนุกรรมการ 

  ที่ประชุมสามัญผูถือหุนไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล เขาดํารงตําแหนงเมื่อวันท่ี 17 

กุมภาพันธ 2547 เพื่อชวยในการกํากับดูแลกิจการของบริษัท โดยอํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเปนไปตาม

รายละเอียดในเร่ืองโครงสรางการจัดการ ทั้งน้ีปจจุบันมีการแตงต้ังคณะอนุกรรมการข้ึนเพื่อทําหนาที่ในการกล่ันกรอง และ

ตรวจสอบรวมท้ังบริหารจัดการเร่ืองตาง โดยคณะอนุกรรมการคณะตางๆมีการประชุมรวมกันอยางนอย 3 เดือนตอคร้ังเพื่อ

พิจารณาเร่ืองตางที่เกิดขึ้นเพ่ือใหทันกับการบริหารงานของบริษัท 

 12. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 

  บริษัทใหความสําคัญตอระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานเพื่อใหมีประสิทธิภาพ จึงได

กําหนดภาระหนาที่ อํานาจการดําเนินการของผูปฏิบัติงาน ผูบริหาร ไวเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน มีการควบคุมดูแล

การใชทรัพยสินของบริษัทใหเกิดประโยชน และมีการแบงแยกหนาที่ของผูปฏิบัติงาน ผูติดตามควบคุมและประเมินผลออก

จากกัน เพื่อใหเกิดการถวงดุลและตรวจสอบระหวางกันอยางเหมาะสมและมีการควบคุมภายในที่เก่ียวกับระบบการเงิน โดย

บริษัทไดจัดใหมีระบบรายงานทางการเงินเสนอผูบริหารตามสายงานที่รับผิดชอบ รวมถึงบริษัทจัดต้ังหนวยตรวจสอบภายใน

เพ่ือใหม่ันใจวาการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที่สําคัญของบริษัทไดดําเนินการตามแนวทางที่กําหนดและมี

ประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดที่เก่ียวของกับบริษัท (Compliance Control) และ

เพื่อใหหนวยงานตรวจสอบภายในมีความเปนอิสระ สามารถทําหนาที่ตรวจสอบและถวงดุลไดอยางเต็มที่ คณะกรรมการจึง

กําหนดใหหนวยตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ และไดรับการประเมินผลงาน

จากคณะกรรมการตรวจสอบดวย และเพ่ือใหการตรวจสอบระบบการควบคมุและการตรวจสอบภายในมีความเปนอิสระมาก 
 

 13. รายงานของคณะกรรมการ 

  คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย (ถามี) 

และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจําป ทั้งน้ีงบการเงินดังกลาวจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชทีี่รับรองทั่วไป

ป 2561 คณะกรรมการของบริษัท มีการประชุม 5 ครั้ง  

ช่ือ-สกุล จํานวนท่ีเขารวมประชุม 

1. นายวีระชัย สุธีรชัย 5/5 

2. นายชูศักด์ิ ยงวงศไพบูลย 5/5 

3. นางสาวชนัญญา ยงวงศไพบูลย 5/5 

4. นางเพ็ญจันทร ยงวงศไพบูลย 5/5 

5. นางเมธิกานต ชุตพิงศสิริ 5/5 

6.  นายพิบลูศักด์ิ อรรถบวรพิศาล 5/5 

7. นางไทศิกา ไพรสงบ 5/5 

8. เรือตรีหญิงสุรี บูรณธนิต 5/5 
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ในประเทศไทย โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังและ

ประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทํา รวมท้ังมกีารเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

  คณะกรรมการไดจัดใหมีการดํารงรักษาไวซ่ึงระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อใหม่ันใจไดอยางมีเหตุผลวา

การบันทึกขอมูลทางบัญชีมีความถูกตอง ครบถวน และเพียงพอที่จะดํารงรักษาไวซึ่งทรัพยสิน และเพื่อใหทราบจุดออนเพื่อ

ปองกันไมใหเกิดการทุจริตหรือการดําเนินการที่ผิดปกติอยางมีสาระสําคัญ 

  คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล  ซ่ึงประกอบดวยกรรมการที่ไมเปนผูบริหารเปนผูดูแลรับผิดชอบ

เก่ียวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายในและมีการประชุมรวมกับผูสอบบัญชีของบริษัท โดยไมมีฝาย

บริหารของบริษัทเขารวมประชุม เพื่อประเมินความเส่ียง ความเพยีงพอของขอมูลและระบบควบคุมภายใน 

  ดังน้ัน คณะกรรมการจึงมีความเห็นวาระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยูในระดับที่นาพอใจและสามารถ

สรางความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลตอความเชื่อถือไดของงบการเงินของบริษัท 
 

 14. ความสัมพนัธกับผูลงทนุ 

  คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีวาขอมูลของบริษัททั้งที่เ ก่ียวกับการเงินและที่ไมใชการเงิน ลวนมีผลตอ

กระบวนการตัดสินใจของผูลงทุนและผูที่มีสวนไดสวนเสียของบริษัท จึงไดกําชับใหฝายบริหารดําเนินการในเร่ืองที่เก่ียวกับการ

เปดเผยขอมูลท่ีครบถวน ตรงตอความเปนจริง เชื่อถือได สม่ําเสมอ และทันเวลา ซ่ึงฝายบริหารของบริษัทไดใหความสําคัญ

และจะยึดถือปฏิบัติไปโดยตลอด ในสวนของงานดานผูลงทุนสัมพันธนั้น ปจจุบันบริษัทมีหนวยงานที่ดูแลรับผิดชอบคือ

หนวยงานเลขานุการบริษัท รวมกับ อํานวยการฝายบัญชีและการเงิน ทําหนาที่ติดตอส่ือสารกับผูลงทุนสถาบัน ผูถือหุน รวมทั้ง

นักวิเคราะหและภาครัฐที่เก่ียวของเพ่ือจะไดสงขอมูลไดทันตามเวลา 
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กิจกรรมขององคกรเพ่ือความรับผิดชอบตอสังคม 

Corporate Social Responsibility  
 

 บริษัทฯ ไดใหความสําคัญกับองคกร และการมีสวนรวมตอสังคม ในรูปแบบตางๆ อาทิเชน การมอบทุนการศึกษา

ใหกับบุตรพนักงานเปนประจําทุกป การมอบทุนการศึกษาใหกับสถานศึกษา ระดับประถม และระดับมัธยมในเขตชุมชน  อีก

ทั้งรวมกับหนวยงานรัฐในการสงเสริมใหพนักงานรวมกันบริจาคส่ิงของและอ่ืนๆใหกับบุคคลท่ีดอยโอกาสซ่ึงเปนการเสริมสราง

กิจกรรมรวมกันระหวางอุตสาหกรรมกับชุมชน ใหอยูรวมกันอยางอบอุนและสรางสรรค 

 ในดานความรับผิดชอบตอสังคม บริษัทไดเล็งเห็นถึงความสําคัญกับผูมีสวนไดสวนเสียที่เก่ียวของกับบริษัททั้งหมด ท้ัง

ภายในองคกร ไดแก ผูบริหาร พนักงาน จนไปถึงภายนอกองคกร ไดแก ลูกคา ผูถือหุน รวมถึงสังคมรอบขางทั้งในดานสังคม

และส่ิงแวดลอม โดยบริษัทไดมีเปาหมายที่จะสรางสรรคสิ่งดีๆกับสังคมใหมากย่ิงขึ้นอยางตอเน่ืองและรอบดาน  ทั้งน้ีเพ่ือเปน

การสรางจิตสํานักที่ดีใหกับพนักงานและฝงแนวทางดังกลาวน้ีใหกลายเปนสวนหน่ึงขององคกรใหเกิดเปนการพัฒนาจนนําไปสู

ความย่ังยืนตอไป  

 (รายงานการพัฒนาเพ่ือความย่ังยืน ประจําป 2561 ท่ี www.asiametal.co.th) 

 

 โครงการเพ่ือสังคม/ชุมชน 

 บริษัทไดรวมมือกับโรงเรียนในแหลงชุมชน จัดมอบทุนการศึกษาใหกับนักเรียนในชุมชนที่ ศึกษาในโรงเรียนใน

ระดับประถม และโรงเรียนระดับมัธยม ดวยตระหนักดีวาเยาวชนคือทรัพยากรท่ีสําคัญของประเทศในอนาคต จึงควรสงเสริม

ใหเกิดการเรียนรูและการพัฒนาทักษะในดานตางๆ โดยในป 2561  มีกิจกรรมดงันี้ 

 ทางบริษัท เขารวมสนับสนุนคาจัดทําหนังสือ “นวัตกรรมและการออกแบบกอสราง” ศูนยเชี่ยวชาญเฉพาะ

ทางดานนวัตกรรมเพื่อการพฒันาโครงสรางพื้นฐานอยางย่ังยืน มหาวทิยาลับเทคโนโลยีสุรนารี 

 วันที่ 5 สิงหาคม 2561 ทางผูบริหารและพนักงานบริษทัรวมกันบริจาคส่ิงจอง ที่วัดพระพุทธบาทนํ้าพุ 

 วันที่ 9 ธันวาคม 2561 ทางบริษัทดําเนินการมอบเส้ือกันหนาวและอุปกรณกีฬาเพื่อสงมอบใหกับโรงเรียน

ระดับประถมและมัธยม ณ ศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แมฟาหลวง บานหวยปูด 
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 โครงการเพ่ือพนักงาน 

 บริษัทใหความสําคัญตอสุขภาพของพนักงานเปนอยางย่ิง  เพราะพนักงานทุกคนเปนผูที่มีความสําคัญในการขับเคล่ือน

ธุรกิจใหเติบโตอยางย่ังยืนและมีคุณภาพ บริษทัจึงจัดใหมีการตรวจสุขภาพประจําป และมีการใหคําแนะนําในการดูแลสุขภาพ

โดยแพทยและพยาบาล 
 

  บริษัทไดจัดใหพนักงานไดรวมกิจกรรมในการเขารับการอบรมเร่ืองอัคคีภัย และภัยอื่นๆโดยมีการซอมการดับเพลิง

การอพยพหน้ีเพลิงประจําป ทกุๆ ป  

 เม่ือวันที่ 22 ธันวาคม 2562 ไดมีการจัดอบรมซอมดับเพลิง ประจําป 2561 ทั้งสํานักงานใหญและสํานักงาน

สาขาที่พนัสนิคม เพื่อใหพนักงานมีความรูความเขาใจในเร่ืองชีวอนามัย ซ่ึงทําใหพนักงานที่ไดเขารับการ

อบรมสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันไดไมวาจะในสถานที่ทํางาน บาน และตามชุมชุนที่อาศัยอยู 

 ทางผูบริหารของบริษัทไดเขารวมอบรมหัวขอเร่ือง “สุดยอดการเปนหัวหนาฉบับ 4.0” วิทยากร คือ รศ.สุขุม 

นวลสกุล อดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี พลเอก เปรม ติณสุลานนท และ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัย

รามคําแหง 2 สมัยซอน เมื่อวนัท่ี 15 สิงหาคม 2561 

 วันที่ 7 กรกฏาคม 2561 ผูบริหารไดจดัเล้ียงอาหารกลางวันใหแกพนักงาน  

 เม่ือวันที่ 8 ธันวาคม 2561 ทางบริษัทไดจัดเล้ียงปใหม ทําบุญเล้ียงพระประจําป รวมถึงประกวดรองเพลง และ 

แขงขันกฬีาภายในบรัท อาท ิแขงขันฟุตบอล และ แขงขนัตระกรอ 
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สรุปรายการระหวางกันของบริษัท สําหรับป 2561 
 

สรุปรายการระหวางกันของบริษัท บริษัทยอย และบริษัทที่เก่ียวของหรือกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนที่เกิดข้ึนในป 2561 

รายการ ลักษณะความสัมพนัธ ลักษณะรายการ 
มูลคารายการ

(ลานบาท) 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท เอส ที  ซี สตีล 

จํากัด 

ประกอบธุรกิจผลิตและ

รับจางเหล็กแปรรูป 

บริษัทยอย 

บริษัท เอเซีย เมทัล จาํกัด (มหาชน) 

ถือหุน 99.99% 

บริษัทใหเชาอาคารสํานักงานกับ 

บริษัท เอส ที ซี สตีล จํากัด 

0.12 - เปนการใหเชาอาคารสํานักงาน กับบริษทั เอส ที ซ ีสตีล จํากัด 

และราคาที่ตกลงรวมกันตามสัญญาใหเชา 

ซ่ึงมีลูกหนีย้อดคงคาง ณ ส้ินป เทากับ 

ดอกเบี้ยคางรับ ณ สิ้นป เทากับ 

0.00 

23.00 

บริษัทวาจางผลิตสินคาเหล็กจาก

บริษัท เอส ที ซี สตีล จํากัด  

 

9.76 - เปนการวาจางผลิตสินคาเหล็กจาก บริษทั เอส ที ซี สตีล จํากัด 

เปนการซ้ือในราคาตลาดและเปนราคาเทียบเคียงไดกับการขายให

บุคคลภายนอกซ่ึงเปนการคาปกติ 

ซ่ึงมีเจาหน้ียอดคงคาง ณ ส้ินป เทากับ 1.11  

บริษัทเชาคลังสินคา กับ บริษัท เอส ที 

ซี สตีล จํากัด 

0.60 -เปนราคาตามสัญญาเชา 

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ไดพิจารณาการทํารายการ

ดังกลาวขางตนแลวเห็นวาการทํารายการ เปนการทํารายการที่

สมเหตุสมผลเพื่อเกิดประโยชนสูงสุดแกบริษัท ราคาท่ีบริษัทซ้ือ 

- ขายสินคา เปนราคาเทียบเคียงไดกับที่ซ้ือ-ขายสินคากับ

บุคคลภายนอก 
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รายการ ลักษณะความสัมพนัธ ลักษณะรายการ 
มูลคารายการ

(ลานบาท) 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท แกรนด เอเซีย 

สตีล โพรเซสซ่ิง เซ็น

เตอร จํากัด 

ประกอบธุรกิจผลิตและ

จําหนายเหล็กแปรรูป 

บริษัทยอย  

บริษัท เอเซีย เมทัล จาํกัด (มหาชน) 

ถือหุน 50.00% 

บริษัทจําหนายสินคาเหล็กใหกับ 

บริษัท แกรนด เอเซีย สตีล โพรเซสซ่ิง 

เซ็นเตอร จํากัด 

546.56 - เปนการขายสินคาเหล็กและใหบริการรับจางตัด สลิต รายไดอ่ืนๆ 

ซ่ึงเปนการคาปกติ โดยราคาที่บริษัทขายสินคาเหล็กและใหบริการ

รับจางตัด สลิต กับบริษัท แกรนด เอเซีย สตีล โพรเซสซ่ิง เซ็นเตอร 

จํากัด เปนการขายในราคาตลาดและเปนราคาเทียบเคียงไดกับการ

ขายใหบุคคลภายนอก และราคาที่ตกลงรวมกันตามสัญญาใหเชา 

บริษัทใหเชาอาคารและเคร่ืองจักร 

บริษัท แกรนด เอเซีย สตีล โพรเซสซ่ิง 

เซ็นเตอร จํากัด 

12.10 

ซ่ึงมีลูกหนีย้อดคงคาง ณ ส้ินป เทากับ 288.68 

บริษัทซ้ือสินคาเหล็กจาก บริษัท  

แกรนด เอเซีย สตีล โพรเซสซ่ิง เซ็น

เตอร จํากัด 

2.04 -  เปนการซ้ือสินคาเหล็กแผนขนาดท่ีมีความหนาเพ่ือรวบรวมใหกับ

ลูกคา  โดยราคาที่บริษัทซ้ือสินคาเหล็กกับบริษัท แกรนด เอเซีย สตีล 

โพรเซสซ่ิง เซ็นเตอร จํากัด เปนการซื้อในราคาตลาดและเปนราคา

เทียบเคียงไดกับการขายใหบุคคลภายนอกซ่ึงเปนการคาปกติ 

ซ่ึงมีเจาหน้ียอดคงคาง ณ ส้ินป เทากับ 1.19 

 

- คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ไดพิจารณาการทาํ

รายการดงักลาวขางตนแลวเห็นวาการทํารายการ เปนการทาํรายการ

ที่สมเหตุสมผลเพ่ือเกิดประโยชนสูงสุดแกบริษทั ราคาที่บริษัทซ้ือ-

ขายสินคา เปนราคาเทียบเคียงไดกับท่ีซ้ือ-ขายสินคากับ

บุคคลภายนอก 
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รายการ ลักษณะความสัมพนัธ ลักษณะรายการ 
มูลคารายการ

(ลานบาท) 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ทวีโชค พาณิช 

จํากัด 

ประกอบธุรกิจ คาปลีก

เหล็กแผนรีดรอน 

นายพรเทพ โยธินอุปไมย  

นางแสงจันทร ลี และนางวัชรี โยธิน

อุปไมย ทั้งสามคนเปนกรรมการผูมี

อํานาจลงนามและผูถือหุนของ

บริษัท ทวีโชค พาณิช จํากัด เปนพี่

นองและมารดาของนางเพ็ญจันทร 

ยงวงศไพบูลย ซ่ึงเปนกรรมการและ

เปนผูถือหุนใหญของบริษทั 

บริษัทจําหนายสินคาเหล็กใหบริษัท 

ทวีโชค พาณิช จํากัด 

 

0.00 

 

- เปนการขายสินคาเหล็กและใหบริการรับจางตัด สลิต ซ่ึงเปนการคาปกติ 

โดยราคาที่บริษัทขายสินคาเหล็กและใหบริการรับจางตัด สลิต กับบริษัท 

ทวีโชค พาณิช จํากัด เปนการขายในราคาตลาดและเปนราคาเทียบเคียง

ไดกับการขายใหบุคคลภายนอก รายไดอื่น 0.00 

ซ่ึงมีลูกหน้ียอดคงคาง ณ ส้ินป เทากับ 0.00 

บริษัทซ้ือสินคาเหล็กจากบริษัท  

ทวีโชค พาณิช จํากัด  

0.007 -  เปนการซ้ือสินคาเหล็กแผนขนาดท่ีมีความหนาเพ่ือรวบรวมใหกับลูกคา 

โดยราคาที่บริษัทซ้ือสินคาเหล็ก กับบริษัท ทวีโชค พาณิช จํากัด เปนการ

ซ้ือในราคาตลาดและเปนราคาเทียบเคียงไดกับการขายใหบุคคลภายนอก

ซ่ึงเปนการคาปกติ 

ซ่ึงมีเจาหนี้ยอดคงคาง ณ ส้ินป เทากับ 0.00 - คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ไดพิจารณาการทํารายการ

ดังกลาวขางตนแลวเห็นวาการทํารายการ เปนการทํารายการที่

สมเหตุสมผลเพื่อเกิดประโยชนสูงสดุแกบริษัท ราคาท่ีบริษัทซ้ือ-ขายสินคา 

เปนราคาเทียบเคียงไดกับที่ซื้อ-ขายสินคากับบุคคลภายนอก 

     

 

 

 

 

 



รายงานประจําป 2561  

    
 

43 

 

 

รายการ ลักษณะความสัมพนัธ ลักษณะรายการ 
มูลคารายการ

(ลานบาท) 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท เพ่ิมชัย พาณิช 

จํากัด 

ประกอบธุรกิจ คาเหล็ก

แผนช้ันสอง 

คุณวีระชัย สุธีรชัยเปนผูถือหุนของ

บริษัท เพ่ิมชัยพาณิช จํากัด เปนนา

ขายของเปนนานายชูศักด์ิ ยงวงศ

ไพบูลย ซ่ึงเปนกรรมการและเปนผู

ถือหุนใหญของบริษัท 

บริษัทจําหนายสินคาเหล็กใหบริษัท 

เพิ่มชัยพาณิช จํากัด 

0.00 - ลักษณะธุรกรรมเปนการขายสินคาเหล็กและใหบริการรับจางตัด สลิต ซ่ึง

เปนการคาปกติ โดยราคาท่ีบริษัทขายสินคาเหล็กและใหบริการรับจางตัด 

สลิต กับบริษัท เพิ่มชัยพาณิช จํากัดเปนการขายในราคาตลาดและเปนราคา

เทียบเคียงไดกับการขายใหบุคคลภายนอก 

ซ่ึงมีลูกหน้ียอดคงคาง ณ ส้ินป เทากับ 0.00 - เน่ืองจากไมมีธุรกรรมดังกลาวในป 2561 คณะกรรมการตรวจสอบและธรร

มาภิบาล จึงไมมีความเห็น 

บริษัท เพ่ิมสิน สตีล

เวิคส จํากัด (มหาชน) 

ประกอบธุรกิจ คาเหล็ก

รีดเย็น และศูนยบริการ

เหล็กรีดเย็น 

กลุมพี่นองตระกูลยงวงศไพบลูยเปน

ผูถือหุนใหญของบริษัท เพ่ิมสิน สตีล

เวิคส จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปน

กรรมการและเปนผูถือหุนใหญของ

บริษัท 

บริษัทและบริษัทยอยจําหนายสินคา

เหล็กจากบริษัท เพ่ิมสิน สตีลเวคิส 

จํากัด (มหาชน) 

0.00 

 

             

- เปนการขายสินคาเหล็ก ซ่ึงเปนการคาปกติ โดยราคาที่บริษัทขายสินคา

เหล็ก กับ บริษัท เพ่ิมสิน สตีลเวิคส จํากัด (มหาชน) เปนการขายในราคา

ตลาดและเปนราคาเทียบเคียงไดกับการขายใหบุคคลภายนอก 

บริษัทและบริษัทยอยซ้ือสินคาเหล็ก

จากบริษัท เพ่ิมสิน สตีลเวิคส จํากัด 

(มหาชน) 

55..17       - เปนการซ้ือเหล็กแผนรีดเย็น ซ่ึงเปนการคาปกติ โดยราคาท่ีบริษัทซ้ือเหล็ก

แผนรีดเย็น กับบริษัท เพ่ิมสิน สตีลเวคส จํากัด (มหาชน) เปนการซ้ือใน

ราคาตลาดและเปนราคาเทยีบเคียงไดกับการซ้ือจากบคุคลภายนอก 

  ซ่ึงมีเจาหนี้ยอดคงคาง ณ ส้ินป เทากับ 12.11 - คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ไดพิจารณาการทํารายการ

ดังกลาวขางตนแลวเห็นวาการทํารายการน้ี เปนการทํารายการที่

สมเหตุสมผลเพื่อเกิดประโยชนสูงสดุแกบริษัท ราคาท่ีบริษัทซ้ือ-ขายสินคา 

เปนราคาเทียบเคียงไดกับที่ซื้อ-ขายสินคากับบุคคลภายนอก 
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รายการ ลักษณะความสัมพนัธ ลักษณะรายการ 
มูลคารายการ

(ลานบาท) 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท จีเจ สตีล จํากัด 

(มหาชน)  

ประกอบธุรกิจ ผลิต

และจําหนายเหล็กแผน

รีดรอนชนิดมวน 

คุณหญิงปทมา ลีสวัสด์ิตระกูล เปน

กรรมการ และผูถือหุนของบริษัท     

จีเจ สตีล จํากัด ผูถือหุนใหญของ

บริษัท  

บริษัทซ้ือเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวน

จากบริษัท จีเจ สตีล จํากัด (มหาชน)  

298.01 - เปนการซ้ือเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวน ซ่ึงเปนการคาปกติ โดยราคาที่

บริษัทซ้ือเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวน กับบริษัท จีเจ สตีล จํากัด 

(มหาชน) เปนการซ้ือในราคาตลาดและเปนราคาเทียบเคียงไดกับการ

ซ้ือจากบุคคลภายนอก 

ซ่ึงมีเจาหนี้ยอดคงคาง ณ ส้ินป เทากับ 0.00 -  คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาการทํารายการดังกลาวขางตน

แลวเห็นวาการทํารายการน้ี เปนการทํารายการท่ีสมเหตุสมผลเพื่อเกิด

ประโยชนสูงสุดแกบริษัท ราคาที่บริษัทซ้ือเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวน

ดังกลาว เปนราคาเทียบเคียงไดกับที่ซ้ือกับบุคคลภายนอก 

บริษัท จี สตีล จํากัด 

(มหาชน)  

ประกอบธุรกิจ ผลิต

และจําหนายเหล็กแผน

รีดรอนชนิดมวน 

คุณหญิงปทมา ลีสวัสด์ิตระกูล เปน

กรรมการ และผูถือหุนของ 

บริษัท จี สตีล จํากัด  

ผูถือหุนใหญของบริษัท  

บริษัทซ้ือเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวน

จากบริษัท  จี สตีล จํากัด (มหาชน)  

0.00 - เปนการซ้ือเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวน ซ่ึงเปนการคาปกติ โดยราคาที่

บริษัทซ้ือเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวน กับบริษัท จีสตีล จํากัด (มหาชน) 

เปนการซ้ือในราคาตลาดและเปนราคาเทียบเคียงไดกับการซ้ือจาก

บุคคลภายนอก 

ซ่ึงมีเจาหนี้ยอดคงคาง ณ ส้ินป เทากับ 0.00 -  คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาการทํารายการดังกลาวขางตน

แลวเห็นวาการทํารายการน้ี เปนการทํารายการท่ีเปนการคาปกติ 

ราคาที่บริษัทซ้ือเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวนดังกลาว เปนราคา

เทียบเคียงไดกับที่ซ้ือกับบุคคลภายนอก 



รายงานประจําป 2561  

    
 

45 

รายการ ลักษณะความสัมพันธ ลักษณะรายการ 
มูลคารายการ

(ลานบาท) 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ไพรม สตีล มิลล 

จํากัด  

(เดิมช่ือ บริษัท  

เตอหลง (ไทยแลนด) 

จํากัด) 

คุณวินท สุธีรชัย เปนกรรมการผูมี

อํานาจลงนามและผูถือหุนของ

บริษัท ไพรม สตีล มิลล จํากัด เปน

พี่นองของนายชูศักด์ิ  ยงวงศไพบูลย 

ซ่ึงเปนกรรมการและเปนผูถือหุน

ใหญของบริษัท 

บริษัทจําหนายสินคาเหล็กใหบริษัท  

ไพรม สตีล มิลล จํากัด 

1,856.89 - เปนการขายสินคา Slab และใหบริการรับจางผลิตเหล็กมวน ซ่ึงเปน

การคาปกติ โดยราคาที่บริษัทขายสินคาเหล็กและใหบริการรับจาง

ผลิตเหล็ก กับบริษัท ไพรม สตีล มิลล จํากัด เปนการขายในราคา

ตลาดและเปนราคาเทียบเคียงไดกับการขายใหบุคคลภายนอก 

ประกอบธุรกิจ ผลิตและ

จําหนายเหล็กมวนรีด

รอนหนาแคบ 

ซ่ึงมีลูกหน้ียอดคงคาง ณ ส้ินป เทากับ 822.79 

เงินทดลองจายคาสินคา 113.93 

บริษัทซ้ือเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวน

จากบริษัท ไพรม สตีล มิลลจํากัด 

2,474.58 - เปนการซ้ือเหล็กมวนรีดรอนหนาแคบซ่ึงเปนการคาปกติ โดยราคาท่ี

บริษัทซ้ือเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวน กับบริษัท ไพรม สตีล มิลล จํากัด 

(มหาชน) เปนการซ้ือในราคาตลาดและเปนราคาเทียบเคียงไดกับการ

ซ้ือจากบุคคลภายนอก 

ซ่ึงมีเจาหน้ียอดคงคาง ณ ส้ินป เทากับ 46.49 - คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาการทํารายการดังกลาวขางตน

แลวเห็นวาการทํารายการน้ี เปนการทํารายการที่เปนการคาปกติ 

ราคาที่บริษัทซ้ือเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวนดังกลาว เปนราคา

เทียบเคียงไดกับที่ซ้ือกับบุคคลากรภายนอก 
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รายการ ลักษณะความสัมพันธ ลักษณะรายการ 
มูลคารายการ

(ลานบาท) 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท วิน วนิ โฮลด้ิง 

จํากัด  

ประกอบธุรกิจ นําเขา

และจําหนายเหล็ก 

คุณวินท สุธีรชัย เปนกรรมการผูมี

อํานาจลงนามและผูถือหุนของ 

บริษัท วิน วิน โฮลด้ิง จํากัด เปนพี่

นองของนายชูศักด์ิ  ยงวงศไพบลูย 

ซ่ึงเปนกรรมการและเปนผูถือหุน

ใหญของบริษัท 

บริษัทยอยจําหนายสินคาเหล็กให

บริษัท วิน วิน โฮลด้ิง จํากัด 

 

ซ่ึงมีลูกหน้ียอดคงคาง ณ ส้ินป เทากับ 

 

บริษัทยอยซ้ือเหล็กจากบริษัท วิน วิน 

โฮลด้ิง จํากัด 

20.91 

 

 

22.71 

 

0.00 

 

- เปนการขายสินคา ซ่ึงเปนการคาปกติ โดยราคาท่ีบริษัทยอยขาย

สินคาเหล็ก กบับริษัท วิน วิน โฮลด้ิง จํากัด เปนการขายในราคา

ตลาดและเปนราคาเทียบเคียงไดกับการขายใหบุคคลภายนอก 

 

 

- เปนการซ้ือเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวน ซ่ึงเปนการคาปกติ โดยราคา

ที่บริษัทยอยซ้ือเหล็ก กับ บริษัท วิน วิน โฮลด้ิง จํากัด เปนการซ้ือใน

ราคาตลาดและเปนราคาเทยีบเคียงไดกับการซ้ือจากบคุคลภายนอก 

ซ่ึงมีเจาหนี้ยอดคงคาง ณ ส้ินป เทากับ 4.04 -  คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาการทํารายการดังกลาว

ขางตนแลวเห็นวาการทํารายการนี้ เปนการทํารายการที่

สมเหตุสมผลเพื่อเกิดประโยชนสูงสดุแกบริษัท ราคาท่ีบริษัทซ้ือเหล็ก 

เปนราคาเทียบเคียงไดกับที่ซื้อกับบุคคลภายนอก 
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รายการ ลักษณะความสัมพนัธ ลักษณะรายการ 
มูลคารายการ

(ลานบาท) 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท พรีซิช่ัน เพอร

เฟคท ไพพ จํากัด 

ประกอบธุรกิจ ผลิตทอ

เหล็ก 

คุณวินท สุธีรชัย เปนกรรมการผูมี

อํานาจลงนามและผูถือหุนของ 

บริษัท พรีซิชั่น เพอรเฟคท ไพพ 

จํากัด เปนพ่ีนองของนายชูศักด์ิ  ยง

วงศไพบูลย ซ่ึงเปนกรรมการและ

เปนผูถือหุนใหญของบริษทั 

บริษัทยอยจําหนายสินคาเหล็กให

บริษัท พรีซิชั่น เพอรเฟคท ไพพ 

จํากัด 

2.67 - เปนการขายสินคา ซ่ึงเปนการคาปกติ โดยราคาท่ีบริษัทยอยขาย

สินคาเหล็ก กบับริษัท พรีซิช่ัน เพอรเฟคท ไพพ จํากัด เปนการขาย

ในราคาตลาดและเปนราคาเทียบเคียงไดกับการขายให

บุคคลภายนอก 

ซ่ึงมีลูกหน้ียอดคงคาง ณ ส้ินป เทากับ 1.25  

บริษัทยอยซ้ือทอเหล็กจากบริษัท  พรี

ซิช่ัน เพอรเฟคท ไพพ จํากัด 

0.00 - เปนการซ้ือทอเหล็กซ่ึงเปนการคาปกติ โดยราคาท่ีบริษัทยอยซ้ือทอ

เหล็ก กับ บริษัท พรีซิช่ัน เพอรเฟคท ไพพ จํากัด เปนการซ้ือในราคา

ตลาดและเปนราคาเทียบเคียงไดกับการซ้ือจากบคุคลภายนอก 

มีเจาหน้ียอดคงคาง ณ ส้ินป เทากับ 0.00 -  คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาการทํารายการดังกลาว

ขางตนแลวเห็นวาการทํารายการน้ี เปนการทํารายการที่เปนการคา

ปกติ ราคาที่บริษัทซ้ือทอเหล็กชนิดมวนดังกลาว เปนราคาเทียบเคียง

ไดกับท่ีซ้ือกับบุคคลากรภายนอก 
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รายการ ลักษณะความสัมพันธ ลักษณะรายการ 
มูลคารายการ

(ลานบาท) 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท พีเอส สตีล 

โปรเซสซ่ิง เซ็นเตอร 

จํากัด 

ประกอบธุรกิจ ผลิตและ

จําหนายเหล็กแผนรีดเย็น 

คุณวินท สุธีรชัย เปนกรรมการผูมี

อํานาจลงนามและผูถือหุนของ 

บริษัท พีเอส สตีล โปรเซสซ่ิง เซ็น

เตอร จํากัด เปนพี่นองของนายชู

ศักด์ิ  ยงวงศไพบูลย ซ่ึงเปน

กรรมการและเปนผูถือหุนใหญ

ของบริษัท 

บริษัทยอยจําหนายสินคาเหล็กให

บริษัท พีเอส สตีล โปรเซสซ่ิง เซ็น

เตอร จํากัด 

0.00 - เปนการขายสินคา โดยราคาที่บริษัทยอยขายสินคา กับ บริษัท พี

เอส สตีล โปรเซสซ่ิง เซ็นเตอร จํากัด เปนการขายในราคาตลาดและ

เปนราคาเทียบเคียงไดกับการขายใหบคุคลภายนอก 

บริษัทยอยซ้ือเหล็กแผนรีดเย็นจาก

บริษัท พีเอส สตีล โปรเซสซ่ิง เซ็น

เตอร จํากัด 

0.00 - เปนการซ้ือเหล็กแผนรีดเย็น ซ่ึงเปนการคาปกติโดยราคาท่ีบริษัท

ยอยซ้ือเหล็กแผนรีดเย็น กับ บริษัท พเีอส สตีล โปรเซสซ่ิง เซ็นเตอร 

จํากัด เปนการซ้ือในราคาตลาดและเปนราคาเทยีบเคียงไดกับการซ้ือ

จากบุคคลภายนอก 

 ซ่ึงมีเจาหนี้ยอดคงคาง ณ ส้ินป 

เทากบั 

0.00 -  คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาการทํารายการดังกลาวขางตน

แลวเห็นวาการทํารายการน้ี เปนการทํารายการท่ีเปนการคาปกติ 

ราคาที่บริษัทซ้ือเหล็กแผนรีดเย็นดังกลาว เปนราคาเทียบเคียงไดกับท่ี

ซ้ือกับบุคคลากรภายนอก 
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นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกัน 

 

ในอนาคตหากบริษัทมีความจําเปนตองทํารายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัท 

บริษัทมีนโยบายท่ีจะกําหนดเง่ือนไขตางๆ ใหเปนไปตามลักษณะการดําเนินการคาปกติและเปนราคาตลาดซึ่งสามารถ

เปรียบเทียบไดกับราคาท่ีเกิดข้ึนกับบุคคลภายนอก ทั้งน้ีบริษัทจะไดใหคณะกรรมการตรวจสอบหรือผูสอบบญัชีของบริษัทหรือ

ผูเชี่ยวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบและใหความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทํารายการดวย 

 รายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตน้ัน กรรมการจะตองปฏบิัติตามระเบียบตางๆ ที่ไดกําหนดขึ้นและกรรมการ

จะตองไมอนุมัติรายการใดๆ ท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ในลักษณะอ่ืนใดกับบริษัท และจะตอง

เปดเผยรายการดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซ่ึงบริษัทจะตองปฏิบัติใหเปนไปตาม

กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําส่ัง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดเก่ียวกับการเปดเผยขอมูลการทํารายการเก่ียวโยงกัน และการไดมาหรือ

จําหนายไปซ่ึงทรัพยสินของบริษัทหรือบริษทัยอย 
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รายละเอียดกรรมการและผูบรหิาร 

 

1. ชื่อ : นายวีระชัย สุธีรชัย 

 อายุ : 68 ป 

 ตําแหนง : ประธานบริษัทและประธานกรรมการ 

 วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

MINI MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ปริญญาตรี RCA INSTITUTE OF TECHNOLOGY NEWYORK U.S.A. 

 ผานการอบรม : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 15/2004  

เม่ือวันที่ 18 พฤษภาคม 2547 จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย 

 สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%) : 9.67% 

 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง

ผูบริหาร 

: นาชายของนายชศัูกด์ิ ยงวงศไพบูลย 

 ประวตัิการทํางาน   

 2552 – ปจจุบัน              : ประธานบริษัทและประธานกรรมการ บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) 

 2531 - ปจจุบัน : กรรมการผูจัดการ บริษัท คอสโม แลนด แอนด เฮาส จํากัด 

 2537 – ปจจุบัน : กรรมการผูจัดการ บริษัท คอสโม พร็อพเพอรต้ี แมเนจเมนท จํากัด 

 2519 – ปจจุบัน : กรรมการผูจัดการ บริษัท สินธีรชัย จํากัด 

    

2. ชื่อ : นายชูศักด์ิ  ยงวงศไพบลูย 

 อายุ : 56 ป 

 ตําแหนง : กรรมการผูจัดการและกรรมการผูมอีํานาจลงนาม 

 วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี อัสสัมชัญบริหารธุรกิจ 

 ผานการอบรม : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 15/2004  

เม่ือวันที่ 18 พฤษภาคม 2547 

หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุนที่ 46/2004  

เม่ือวันที่ 25 สิงหาคม 2547 จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%) : 15.98% 

 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง

ผูบริหาร 

: สามีของนางเพ็ญจันทร 

 ประวตัิการทํางาน   

 2536 – ปจจุบัน : กรรมการผูจัดการ บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) 

 2546 - ปจจุบัน : กรรมการ  บริษัท เอส ที ซี สตีล จํากัด 

 2558 – ปจจุบัน : กรรมการ  บริษัท ไพรม สตีล มิลล จํากัด (เดิมชื่อบริษัท เตอหลง (ไทยแลนด) จํากัด) 

 2558 – ปจจุบัน : กรรมการ บริษัท แกรนด เอเซีย สตีล โพรเซสซ่ิง เซ็นเตอร จํากัด 

 2561 – ปจจุบัน : กรรมการ บริษัท วีเค แลนด ดีเวลลอปเมนท จํากัด 
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3. ชื่อ : นางเพ็ญจันทร  ยงวงศไพบูลย 

 อายุ : 54 ป 

 ตําแหนง : รองกรรมการผูจัดการและกรรมการผูมีอํานาจลงนาม 

 วุฒิการศึกษา : ประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อัสสัมชัญคอมเมอรส 

 ผานการอบรม : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 15/2004  

เม่ือวันที่ 18 พฤษภาคม 2547 

หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุนที่ 49/2004  

เม่ือวันที่ 7 ตุลาคม 2547 จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%) : 8.33% 

 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง

ผูบริหาร 

: ภรรยาของนายชูศักด์ิ 

 ประวตัิการทํางาน   

 2536 – ปจจุบัน : รองกรรมการผูจัดการ บริษัท เอเซีย เมทัล จาํกัด (มหาชน) 

 2546 - ปจจุบัน : กรรมการ  บริษัท เอส ที ซี สตีล จาํกัด 

    

4. ชื่อ : นางสาวชนัญญา ยงวงศไพบูลย 

 อายุ : 26 ป 

 ตําแหนง : กรรมการ 

 วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาคณะพณิชยศาสตร และบญัชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 ผานการอบรม : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 123/2016  

เม่ือวันที่ 25 มกราคม 2559 จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย 

  : หลักสูตร ORIENTATION สําหรับบริษัท IPOs : CFO FOCUS ON FINANCIAL 

REPORTING รุนที่ 7 เม่ือวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2561 จากสภาวิชาชพีบัญชี ใน

พระบรมราชูปถัมภ 

 สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%) : 4.54% 

 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง

ผูบริหาร 

: ลูกสาวของคุณชูศักด์ิ และ คุณเพ็ญจันทร 

  

ประวตัิการทํางาน 

  

 2558 – ปจจุบัน : ฝายบัญชีและการเงิน บริษทั เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) 

 2558 – ปจจุบัน : กรรมการ บริษัท แกรนด เอเซีย สตีล โพรเซสซิ่ง เซ็นเตอร จํากัด 

 2561 – ปจจุบัน : กรรมการ บริษัท บีพีซี แลนด จํากัด 
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5. ช่ือ : นางเมธิกานต  ชุติพงศสริิ 

อายุ : 51 ป 

ตําแหนง : กรรมการบริษทั 

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบณัฑิต (Com Science) มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาธนบุรี 

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ผานการอบรม : ไมมี 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%) : ไมมี 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง

ผูบริหาร 

: ไมมี 

ประวัติการทํางาน   

2560 – ปจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) 

2548 – ปจจุบัน : ประธานฝายปฏิบัติการ และกรรมการ บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) 

2557 – ปจจุบัน : ผูจัดการทั่วไปอาวุโส (แผนกจัดซ้ือ) 

    

6. ชื่อ : นางวันนารี  ทิพยสุวรรณ 

 อายุ : 42 ป 

 ตําแหนง : ผูอาํนวยการฝายบัญชีและการเงิน 

 วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยบูรพา 

 ผานการอบรม : ไมมี 

 สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%) : ไมมี 

 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง

ผูบริหาร 

: ไมเก่ียวของ 

 ประวตัิการทํางาน   

 1/11/2561 – ปจจุบัน : ผูอาํนวยการฝายบัญชีและการเงิน บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) 

 2558 – 30/8/2561 : ผูอาํนวยการฝายบัญชีและการเงิน บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) 

 2555 – 2558 : เลขาองคกร บริษทั เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน)   

 

หมายเหตุ  เมื่อวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 นางวันนารี ทิพยสุวรรณ กลับมารับแตงต้ังผูอํานวยการฝายบญัชีและการเงิน มาดํารงตําแหนง

แทน นายพิษณุ ฉิมมาลี มีความประสงคลาออกบริษัท 
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7. ช่ือ : นายพิษณุ  ฉิมมาลี 

 อายุ : 46 ป 

 ตําแหนง : ผูอาํนวยการฝายบัญชีและการเงิน 

 วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท : มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ MBA 

ปริญญาตรี : มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ การบัญชี 

 ผานการอบรม : ไมมี 

 สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%) : ไมมี 

 ความสัมพันธทางครอบครวัระหวาง

ผูบริหาร 

: ไมเก่ียวของ 

 ประวัติการทํางาน   

 1/9/2561 – 30/10/61 : ผูอาํนวยการฝายบัญชีและการเงิน บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) 

 2559 – 2561 : ผูจัดการฝายบัญชแีละการเงิน บริษัท เฟมไลน โปรดักส จํากัด 

 2549 – 2555  : ผูจัดการสวนงานบัญชี และ ภาษีอากร บริษัท เนาวรัตน พัฒนาการ จํากัด (มหาชน) 

 2546 – 2549                       : ผูชวยผูจัดการฝายตรวจสอบภายใน บริษัท เนาวรัตน พัฒนาการ จํากัด (มหาชน) 

 

หมายเหตุ  เมื่อวันท่ี 1 กันยายน พ.ศ. 2561 นายพิษณุ ฉมิมาล ีไดรับแตงตั้งผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน มาดํารงตําแหนงแทน นาง

วันนารี ทิพยสุวรรณ มคีวามประสงคลาออกจากตําแหนง CFO 

8. ชื่อ : นายพิบูลศักด์ิ อรรถบวรพิศาล 

 อายุ : 67 ป 

 ตําแหนง : ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขาพาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมสาสตรบัณฑิต สาขาไฟฟา มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ 

 ผานการอบรม : Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 123/2016 เม่ือวันที่ 25 

มกราคม 2559 จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD) 

 สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%) : ไมมี 

 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง

ผูบริหาร 

: ไมเก่ียวของ 

 ประวัติการทํางาน   

 2558 – ปจจุบัน : ประธานกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด 

(มหาชน) 

 2540-2556 : ผูชวยผูจัดการท่ัวไป บมจ.ไทยไวรโพรดักส 

 2528-2540 : ผูจัดการโรงงาน บมจ.ไทยไวรโพรดักส 

 2521-2528 : หัวหนาแผนกซอมไฟฟา บริษัท เหล็กสยาม จํากัด 

 2520-2521 : วิศวกรการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

 2518-2520 : วิศวกรองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย 
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9. ชื่อ : เรือตรีหญิงสุรี  บูรณธนิต 

 อายุ : 84 ป 

 ตําแหนง : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท รัฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 

ปริญญาตรี รัฐศาสตร (การทูตและการตางประเทศ) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 ผานการอบรม : Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 19/2004 เม่ือวันท่ี 21 

มิถุนายน 2547 จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย(IOD) 

หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทยรุนที่ 17 (ACP) 

หลักสูตรประกาศนียบัตร Audit Committee Program, IOD Class 18/2007 

 สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%) : ไมมี 

 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง

ผูบริหาร 

: ไมเก่ียวของ 

 ประวัติการทํางาน   

 2547 – ปจจุบัน  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน)  

 ปจจุบัน  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  บริษัท ไอที ซิต้ี จํากัด (มหาชน) 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิของสภาลูกเสือไทย 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

ที่ปรึกษาสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

ผูประนีประนอมศาลประจําศาลจังหวัดธัญบุรี 

กรรมการสมาคมติดตามการพัฒนาสตรีในประเทศไทย 

ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการกิจการลูกเสือ คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา 

ประธานกรรมการ นิติบคุคลหมูบานจัดสรรวรบูลย 

ที่ปรึกษาสมาคมศิษยเกาโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต 

    

10. ช่ือ : นางไทศิกา ไพรสงบ 

 อายุ : 68 ป 

 ตําแหนง : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยอีสเทอรน เอเซีย 

 ผานการอบรม : Director Accreditation Program (DAP)  รุนที่ 15/2004 เม่ือวันท่ี 18 

พฤษภาคม 2547  

Audit Committee Program (ACP) รุนที่ 7/2005 จากสมาคมสงเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 สัดสวนการถือหุนในบรษัิท (%) : ไมมี 

 ความสัมพนัธทางครอบครัวระหวาง

ผูบริหาร 

: ไมเก่ียวของ 

 ประวัติการทํางาน   

 2547 – ปจจุบัน  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) 
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 2546 - ปจจุบัน  กรรมการ  บริษัท เอส ที ซี สตีล จํากัด 

 2542 – ปจจุบัน  กรรมการบริษัท บุญศิริ เรียลเอสเตส จาํกัด 

 2547 -2552  ผูจัดการอาวุโสฝายธุรกิจขนาดยอม 8 ธนาคารนครหลวงไทยจํากัด (มหาชน) 

 2545 -2546  ผูจัดการฝายพัฒนา สช.   ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) 

 2543 - 2544  ผูจัดการฝายธุรกิจ 4   ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) 

 

10. ช่ือ : นายสุนทร คําพิพจน 

 อายุ : 50 ป 

 ตําแหนง : ผูอํานวยการฝายปฏิบัติการ 

 วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA/HRM) ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร (IE) 

 ผานการอบรม : Quality management system. 

 สัดสวนการถือหุนในบรษัิท (%) : ไมมี 

 ความสัมพนัธทางครอบครัวระหวาง

ผูบริหาร 

: ไมเก่ียวของ 

 ประวัติการทํางาน   

 2561 – ปจจุบัน  ผูอํานวยการฝายปฏิบัติการ บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) 

 2553 – 2561  ผูอํานวยการฝายผลิต บริษัท ไทยสินเมทัล อินดัสตรี จํากัด  

 2537 – 2552  ผูจัดการโรงงาน และ ผูจัดการวางแผน และกําหนดนโนบายการผลิต บมจ.

แปซิฟกไพพ จาํกัด (มหาชน)  

    

11. ช่ือ : นายชิดชนก โทมะวงศ 

 อายุ : 55 ป 

 ตําแหนง : ผูอํานวยการฝายการตลาด-ขาย 

 วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี บริหารธุรกจิการเงินการธนาคาร มหาวทิยาลัยรามคําแหง 

 ผานการอบรม : จป.บริหาร  

Quality management system ( ISO9001 และ IATF16949 ) 

 สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%) : ไมมี 

 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร : ไมเก่ียวของ 

 ประวัติการทํางาน   

 2561 – ปจจุบัน  ผูอํานวยการฝายการตลาด  และ ตัวแทนฝายบริหารดานคุณภาพ (QMR) 

บริษทั เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) 

 2558 – 2560  ผูชวยกรรมการผูจัดการ บริษัท เอเซีย เมทัล จํากดั (มหาชน) และ รักษาการ

ผูอํานวยการฝายโรงงาน 

 2557 – ปจจุบัน  กรรมการ บริษัท เอ็น.วาย.เค อินเตอร กรุป จํากัด 

 2549 – 2556  ผูอํานวยการฝายการตลาด  และ ตัวแทนฝายบริหารดานคุณภาพ (QMR) 

บริษทั เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) 

 2546 – ปจจุบัน  กรรมการ บริษัท เอส ที ซี สตีล จํากัด  
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 2548 – 2549  ผูอํานวยการฝายการผลิต บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) 

 2546 – 2548  ผูจัดการฝายการผลิต บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) 

 2537 – 2543  ผูจัดการโครงการหมูบานรุงเรืองธานี บริษัท รุงเรืองธานี จํากัด 

 

12. ช่ือ : นางสาวศศิธร  ลิมปปยะชาติ 

 อายุ : 41 ป 

 ตําแหนง : เลขานุการบริษัท 

 วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี บริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ 

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ 

 ผานการอบรม : Corporate Secretary Program (CSP) รุนที่ 91/2018 จากสมาคมสงเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

   Quality management system ( ISO9001 และ IATF16949 ) 

 สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%) : ไมมี 

 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร : ไมเก่ียวของ 

 ประวัติการทํางาน   

 2558 – ปจจุบัน  เลขานุการบริษัท   บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) 

 2555 – ปจจุบัน  ผูชวยตัวแทนฝายบริหารขององคกร บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) 

 2546 – 2559   หัวหนาการตลาด   บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) 
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รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมในบริษัทยอย บริษัทรวม  

หรือบริษัทท่ีเก่ียวของของบริษัท 
 

ช่ือ-นามสกุล บริษัท เอเซีย 

เมทลั จํากัด 

(มหาชน) 

บริษัท เอส 

ที ซี สตีล 

จํากัด 

บริษัท แกรนดเอเซีย สตีล 

โพรเซสซิ่ง เซ็นเตอร  

จํากัด 

บริษัท สางสินคา

ผานแดนเวียงจันทน 

จํากัด 

บริษัท ไพรม 

สตีล มิลล 

จํากัด 

นายวีระชัย  สุธีรชัย 1,5 - - - 5 

นายชูศักด์ิ ยงวงศไพบูลย 3, 5, 6 5 5,6 5,6 5 

นางเพ็ญจันทร ยงวงศไพบูลย 5,6 5 - - - 

นางสาวชนัญญา ยงวงศไพบูลย 5 - 5 - - 

นางสาวธารดี  เพียรสัมฤทธ์ิ - 5 - - - 

นายพิบูลศักดิ์ อรรถบวรพิศาล 2, 4 - - - - 

นางไทศิกา ไพรสงบ 4, 5 5 - - - 

เรือตรีหญิงสุรี บูรณะธนิต 4, 5 - - - - 

นายชิดชนก โทมะวงศ - 5 - - - 

นายพูวง กอระสัก - - - 5,6 - 

นายสุวิทย รัตนจินดา - - - 5,6 - 

นายวินท   สุธีรชัย - - 5 - 5,6 

นายสมศักด์ิ วงศศิริทรัพย - - 5 - - 

นางสาวศศิธร ลิมปปยะชาติ 7 - - - - 

หมายเหตุ:  1 = ประธานกรรมการ   2 = ประธานกรรมการตรวจสอบ  3 = กรรมการผูจัดการ  

4 = กรรมการตรวจสอบ 5 = กรรมการ   6 = ผูบริหาร 7= เลขานุการบริษัท 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน 
 

 คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) รวมถึงขอมูลสารสนเทศ

ทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจําปงบการเงินดังกลาวจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปโดยเลือกใชนโยบาย

บัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอและใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังในการจัดทํารวมทั้งใหมีการเปดเผยขอมูลที่

สําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อใหเปนประโยชนตอผูถือหุนและนักลงทุนอยางโปรงใส 
 

 คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีระบบบริหารความเส่ียงและระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพื่อให

ไดความม่ันใจอยางมีเหตุผลวาขอมูลของบริษัทมีความถูกตองครบถวนเพียงพอที่จะดํารงรักษาไวซ่ึงทรัพยสินตลอดจนเพื่อ

ไมใหเกิดการทุจริตหรือการดําเนินงานที่ผิดปกติอยางมีสาระสําคัญ 
 

 คณะกรรมการบริษัทไดแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทําหนาที่สอบทานนโยบายการบัญชีและความถูกตองของ

รายงานทางการเงินสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในตลอดจนระบบการบริหารความเส่ียงโดยเร่ือง

น้ีปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงแสดงไวในรายงานประจําปแลว 
 

 งบการเงินของบริษัทไดรับการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท บีพีอาร ออดิท แอนด แอดไวเซอร่ี 

จํากัด ในการตรวจสอบน้ันทางคณะกรรมการบริษัทไดใหความรวมมือและสนับสนุนขอมูลเอกสารตางๆเพ่ือใหผูสอบบัญชี

สามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นไดอยางอิสระและเปนไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีทั่วไปโดยความเห็นของผูสอบบัญชี

ไดปรากฏในรายงานของผูสอบบัญชีซ่ึงแสดงไวในรายงานประจาํปแลว 
 

 คณะกรรมการมีความเห็นวาระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยูในระดับที่นาพอใจและสามารถสรางความ

เช่ือม่ันอยางมีเหตุผลไดวางบการเงินของบริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) สําหรับปส้ินสุด 31 ธันวาคม 2561 มีความ

นาเช่ือถือโดยปฏิบัติถูกตองตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวของ 

 

 

 

 

(นายวีระชัย  สุธีรชัย)    (นายชูศักด์ิ  ยงวงศไพบูลย) 

       ประธานกรรมการ      กรรมการผูจัดการ



  
 

 

 


