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สารจากคณะกรรมการบริษัท
เรียน

ทานผูถือหุน
ขาพเจาในนามของคณะกรรมการบริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) ใครขอรายงานผลประกอบการของป 2561

มีสาระสําคัญที่สรุปได คือ ภาพรวมเศรษฐกิจในป 2561 ที่ผานมานี้ ยังคงมีความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจโลก ราคาของ
วัตถุดิบในกลุมเหล็ก รวมถึงมาตรการปองกันทางการคาที่เพิ่มมากขึ้น ความเสี่ยงดานการเมืองในแตละภูมิภาค สงครามทาง
การค า ระหว า งสหรั ฐ ฯกั บ จี น และความตึ ง เครี ย ดทางการค า ระหว า งสหรั ฐ ฯกั บ ประเทศคู ค า ที่ ยั ง คงมี อ ยู ใ นครึ่ ง ป
หลัง 2561 และ คาดการณวาในป 2562 ยังคงมีปจจัยสนับสนุนในการขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจไทย ประกอบกับประเทศไทย
ไดกําหนดวันเลือกตั้ง ทําใหเกิดความเชื่อมั่นกับนักลงทุนจากตางประเทศที่ตองการมาลงทุนในประเทศไทย เชน การลงทุน
และการบริโภคภายในประเทศที่เพิ่มมากขึ้นจากภาคสาธารณะและภาคเอกชน เปนตน
ผลดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอยระหวางป 2561 และ 2560 ปรากฎวามีรายไดจากการขายและบริการ
เทากับ 6,275.62 ลานบาท และ ผลประกอบการขาดทุนสุทธิ เทากับ 86,319.26 ลานบาท ซึ่งในป 2560 มีรายไดจากการ
ขายและบริการ เทากับ 5,064.5 ลานบาท และ ผลประกอบการกําไรสุทธิ เทากับ 152,499.38 ลานบาท
ในสวนของแนวโนมความตองการผลิตภัณฑเหล็กนั้นยังคงมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง ซึ่งในป 2561 บริษัทฯได
ดําเนินการสรางสถานที่จัดเก็บสินคาและสั่งซื้อเครื่องจักร เพื่อเตรียมความพรอมโดยการพัฒนาปรับปรุงเครื่องจักรเดิมและ
กระบวนการผลิตใหมีประสิทธิภาพและศักยภาพในการแขงขันใหมากขึ้น สําหรับในป 2562 ทางทีมผูบริหารเรงผลักดันการ
ขยายกลุมลูกคา และควบคุมตนทุนการผลิตไปพรอมกัน เพื่อลดความเสี่ยงตอธุรกิจใหมากที่สุด
ในโอกาสนี้ ผมในนามของคณะกรรมการ ขอขอบคุณทานผูถือหุน ลูกคา พันธมิตรทางการคา สถาบันการเงินทั้งในประเทศ
และตางประเทศ หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และทุกภาคสวนที่เกี่ยวของที่ไดใหการสนับสนุนการดําเนินงานของบริษัทฯ
ดวยดีเสมอมา ขอขอบคุณผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯทุกทานที่ไดรวมมือและรวมใจปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ
ในทุกดาน เพื่อสรางมูลคาสวนเพิ่มใหกับผูถือหุน ผูมีสวนไดสวนเสีย และสังคมโดยรวม และขอใหทุกทานเชื่อมั่นวา บริษัทฯจะ
มุงมั่นดําเนินธุรกิจใหบังเกิดผลประโยชนสูงสุด และพัฒนาองคกรใหมีความเจริญกาวหนาอยางยั่งยืน และบรรลุเปาหมายของ
องคกร
ขอแสดงความนับถือ

(นายชูศักดิ์ ยงวงศไพบูลย)
กรรมการผูจัดการ
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
ในรอบป บั ญ ชี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได ป ฏิ บั ติ ง านอย า งเป น อิ ส ระและครบถ ว นตามที่ ไ ด รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทโดยไดประชุมรวมกับผูบ ริหารผูส อบบัญชีและผูตรวจสอบภายใน เพื่อรวมเสนอขอมูลหารือ และ แลกเปลี่ยน
ขอคิดเห็นในวาระที่เกี่ยวของโดยคณะกรรมการตรวจสอบมีฝายตรวจสอบภายในเปนเครื่องมือในการปฏิบตั ิภารกิจตามกฎบัตรที่กําหนด
ไวโดยขึ้นตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบทําใหปฏิบัติหนาที่ไดอยางเปนอิสระโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อรักษาผลประโยชนของ
บริษัทไดอยางถูกตองและไมมีขอจํากัดในการเขาถึงขอมูลโดยมีการจัดประชุมรวมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการรวมดวยจํานวน 5
ครั้ง ซึ่งสาระสําคัญในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบสรุปไดดังนี้
รายงานทางการเงิน ไดสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําป 2561 และหารือรวมกับผูสอบบัญชีพรอ มทั้ง
พิจารณาขอเสนอแนะดานระบบควบคุมภายในซึ่งเห็นวารายงานทางการเงินของบริษัทไดจัดทําขึ้นอยางถูกตองเปนไปตามมาตรฐาน
บัญชีที่รับรองทั่วไปและมีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ
รายการที่เกี่ยวโยงกัน สอบทานและใหความเห็นตอรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่มีความขัดแยงทางผลประโยชนเพื่อให
แนใจวาการตกลงเขาทํารายการมีความเปนธรรมและเพื่อประโยชนสูงสุดตอบริษัทและผูถือหุนซึ่งบริษัทไดถือปฏิบัติตามนโยบายการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีโดยถือความโปรงใสและการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ
การกํากับดูแลกิจการที่ดี ไดติดตามการสื่อสารเผยแพรจรรยาบรรณของพนักงานบริษัทกําหนดใหพนักงาน บริษัทที่เกี่ยวของ
รายงานชื่อผูที่เกี่ยวโยงกัน, รายงานการถือครองหุนบริษัทประจําทุกไตรมาสที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน หรือรายการที่
เกี่ยวโยงกันใหคณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกครั้ง เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทในป 2561 ไมพบรายการที่กอใหเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชน
ผลการปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการตรวจสอบ นํ า เสนอรายงานผลการปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการตรวจสอบต อ
คณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยไดเสนอความเห็นและใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการ
บริหารงานของฝายบริหารซึ่งฝายบริหารไดดาเนินการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะอยางเหมาะสม รวมทั้งพิจารณาผลการประเมิน
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบป 2561 โดยไดรับการประเมินจากคณะกรรมการบริษัท และนําผลการปฏิบัติงานนั้น
มาพิจารณาปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ผูส อบบั ญ ชี ประเมิ น ความเป น อิ ส ระของผู ส อบบั ญ ชี แ ละให ค วามเห็ น ต อ ค า ตอบแทนของผู ส อบบั ญ ชี เ พื่ อ นํ า เสนอต อ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 ใหแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท บีพีอาร ออดิท แอนด แอดไว
เซอรี่ จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทสําหรับป 2562 จากกิจกรรมตางๆดังกลาวขางตนตลอดป 2561 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา
คณะกรรมการตลอดจนผูบริหารของบริษัทฯถือนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีเปนสําคัญ และยึดมั่นในจริยธรรมธุรกิจโดยมี ความ
มุงมั่นในการปฏิบัติหนาที่เพื่อใหบรรลุเปาหมายของบริษัทอยางมีคุณภาพเยี่ยงมืออาชีพรวมทั้งพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงที่สําคัญให
เกิดประสิทธิผลสูงสุดและสงเสริมระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลและเหมาะสมเพียงพอ รวมทั้งการตรวจสอบภายในมีความเปน
อิสระและมีกระบวนการตรวจสอบที่สอดคลองกับมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายในและมีการพัฒนาปรับปรุง
ระบบการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในใหดีขึ้นอยางตอเนื่อง

นายพิบูลศักดิ์ อรรถบวรพิศาล
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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ขอมูลสําคัญทางการเงิน
อางอิงจากงบการเงินโดยรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบกําไรทุนรวม/งบแสดงฐานะทางการเงินรวม
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สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทรวม
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สินทรัพยรวม

หนี้สินรวม

ปี 2559 "ปรับปรุงใหม่"
สวนของผูถือหุน

ป 2559 "ปรับปรุงใหม"

รายงานประจําป 2561
อัตราสวนทางการเงิน
การวิเคราะหสัดสวน

2561

2560

2559

อัตราสวนสภาพคลอง

1.18

1.28

1.27

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว

0.66

0.37

0.55

อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด

-0.05

0.1

0.24

อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา

6.27

6.87

6.64

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลีย่

57.4

52.39

54.19

อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ

5.81

3.86

4.17

ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย

61.91

93.25

86.27

อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้

11.48

6.58

10.21

ระยะเวลาชําระหนี้

31.36

54.74

35.26

CASH CYCLE

87.96

90.89

105.2

1.29

6.15

12.36

0

0.06

0.1

อัตรากําไรสุทธิ

-1.36

2.99

6.81

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (ROE)

-0.05

0.08

0.21

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย

-2.17

4.03

10.41

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร

0.82

17.55

31.12

อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย

1.59

1.35

1.53

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน

1.3

0.99

0.99

อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย

-0.88

6.06

14.71

0

37.76

27.5

อัตราสวนสภาพคลอง

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร
(PROFITABILITY RATIO)
อัตรากําไรขั้นตน
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)

อัตราสวนวิเคราะหนโนยบายทางการเงิน
(FINANCIAL POLICY RATIO)

อัตราการจายเงินปนผล
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ขอมูลทั่วไปของบริษัท
บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน)
ชื่อยอหลักทรัพย
:
เลขทะเบียนบริษัท
:
ประเภทธุรกิจ
:

AMC
0107547000176
ผลิตและจําหนายเหล็กโครงสรางรูปพรรณ เชน ทอเหล็กและโครงสราง
รูปตัวซีที่ใชในอุตสาหกรรมตางๆ
ศูนยบริการเหล็ก
549.97 ลานบาท
480.10 ลานบาท

ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนชําระแลว

:
:

ที่ตั้งสํานักงานใหญ

:

55,55/1 หมูที่ 2 ซอยวัดหนามแดง ถนนศรีนครินทร ตําบลบางแกว
อําเภอบางพลี จําหวัดสมุทรปราการ 10540

ที่ตั้งโรงงาน

:

90/1 หมูที่ 10 ตําบลสระสี่เหลี่ยม อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

นักลงทุนสัมพันธ

:

กรรมการอิสระที่ทําหนาที่กํากับ
ดูแลผุถือหุนรายยอย

:

เว็บไซต
บริษัทยอยของบริษัท
ประกอบดวย

:
:

โทรศัพท 02 338 7222
Email : ir@asiametal.co.th
โทรสาร 02 338 4102
Email : ia@asiametal.co.th
www.asiametal.co.th
1. บริษทั เอส ที ซี สตีล จํากัด
(บริษัทถือหุน 99%)
2. บริษทั แกรนดเอเซีย สตีลโพรเซสซิ่ง เซ็นเตอร จํากัด
(บริษัทถือหุน 50%)

บุคคลอางอิง
นายทะเบียนหลักทรัพย
ผูสอบบัญชี
ที่ปรึกษากฏหมาย

:
:
:

บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท บีพีอาร ออดิท แอนด แอดไวเซอรี่ จํากัด
บริษัท บี แอนด พี ลอว จํากัด

รายงานประจําป 2561
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ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุมบริษัท
โครสรางการถือหุนของกลุมบริษัท
โครงสรางกลุมบริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
โครงสรางของบริษัทยอยของบริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน)

บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน)
ทุนจดทะเบียน 549.97 ลานบาท
เรียกชําระแลว 480.10 ลานบาท (87.30%)

ทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลว

บริษัท แกรนด เอเซีย สตีล โพรเซสซิ่ง เซ็นเตอร จํากัด
ทุนจดทะเบียน 10 ลานบาท

20 ลานบาท (99.99%)

เรียกชําระแลว 5 ลานบาท (50.00%)

บริษัท เอส ที ซี สตีล จํากัด

โครงสรางของบริษัทรวมของบริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน)

บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน)
ทุนจดทะเบียน 549.97 ลานบาท
เรียกชําระแลว 480.10 ลานบาท (87.30%)

บริษัท ไพรม สตีล มิลล จํากัด
ทุนจดทะเบียน 1,000 ลานบาท
บริษัทฯ ถือหุนในอัตรา รอยละ 30
มูลคาการลงทุน 270 ลานบาท

บริษัท สางสินคาผานแดนเวียงจันทน จํากัด
ทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลว
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 นิ้ว (25 มิลลิเมตร) ถึง 7 นิ้ว (175 มิลลิเมตร) เหล็กโครงสรางรูปตัวซี
รวมทั้งบริการจัดสงสินคาใหแกลูกคา โดยมีกําลังผลิตติดตั้ง จํา นวน 540,000 ตันตอ ป ซึ่งแบงกําลังผลิตเปน เหล็กแผ น
44,000 ตันตอป เหล็กมวนสลิต 244,000 ตันตอป ทอเหล็ก 204,000 ตันตอป และเหล็กรูปตัวซี 48,000 ตันตอป

กลุมบริษัทยอย และ บริษัทรวม มีทั้งสิ้น 3 บริษัท ประกอบดวย
บริษัท เอส ที ซี สตีล จํากัด
ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายทอเหล็กทั้งชนิดกลมและชนิดเหลี่ยมที่มีเสนผาศูนยกลาง 0.5 นิ้ว (12มิลลิเมตร) ถึง
1 นิ้ว (25 มิลลิเมตร) โดยมีกําลังผลิตติดตั้งทอเหล็กทุกชนิดรวม 6,490 ตันตอป

บริษัท แกรนด เอเซีย สตีล โพรเซสซิ่ง เซ็นเตอร จํากัด
เดิมชื่อ บริษัท เอเซียเมทัลแฟบบริเคชั่น จํากัด( เปลี่ยนวันที่ 25 สิงหาคม 2558 ) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับศูนยบริการ
เหล็ก (Coil Center) ตัดแผนและสลิทงานตามขนาดที่ลูกคากําหนด ) 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

: จัดตั้งบริษทั ในนาม บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด
ทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว จํานวน 30 ลานบาท
โดยกลุมนายชูศักดิ์ ยงวงศไพบูลย
ประกอบกิจการลักษณะซื้อมาขายไปเกี่ยวกับเหล็ก

วันที่ 9 มีนาคม 2547

เขาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
ทุนจดทะเบียน จํานวน 200.00 ลานบาท
ทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลว จํานวน 200.00 ลานบาท
ประกอบธุรกิจ :
1.ศูนยบริการเหล็กครบวงจร ไดแก การจําหนายเหล็กมวน (Coiled) ทั้งชนิดรีดรอน (HotRolled) และชนิดรีดเย็น(Cold-Rolled) รวมทั้งรับตัดและจําหนายเหล็กแผน (Sheet) และ
เหล็กมวนสลิต (Slitting Coil) ตามขนาดที่ลูกคากําหนด
2. ผูผลิตและจํา หนายเหล็ กรูปพรรณ ไดแก ทอเหล็ก และเหล็กโครงสรางรูป ตัว ซีที่ใ ชใ น
อุตสาหกรรมตาง ๆ

ป 2550

บริษทั มีทุนจดทะเบียน จํานวน 549.97 ลานบาท และทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลว จํานวน
479.94 ลานบาท

ป 2554

บริษัททําการขยายโรงงานไปยังจังหวัดชลบุรี ซึ่งเปนจุดยุทธศาสตรทางดานการคมนาคม
และการขนสงไปยังภาคตะวันออก และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บนเนื้อที่ 100 ไร 85
ตารางวา ดวยเงินลงทุนกวา 83 ลานบาท

ป 2560

บริษทั ฯ ไดเขาลงทุนเพิ่มใน บริษัทรวมทุน บริษัท ไพรม สตีล มิลล จํากัด โดยปจจุบันบริษัทมี
การลงทุนในบริษัทรวม รวมสัดสวนการถือหุนเปนรอยละ 30

ป 2561

บริษทั ฯ ไดทําการลงทุนสรางอาคารคลังสินคา เนื้อใชสอยประมาณ 8,000 ตารางเมตร บน
เนื้อที่ 12 ไร 68 ตารางวา อาคารคลังสินคาดังกลาวจะทําใหบริษัทสามารถเพิ่มพื้นที่ในการ
บริหารคลังสินคา เพิ่มขึ้นประมาณ 8,000 ตัน เพื่อรองรับการขยายตัวและความตองการของ
ลูกคา
กลุมยงวงศไพบูลยยังคงเปนผูบริหารและเปนผูถือหุนรายใหญในสัดสวนรอยละ 32.81 ของ
ทุนชําระแลว และกลุมคุณหญิงปทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ถือหุนในสัดสวน รอยละ 14.37 ของ
ทุ น ชํ า ระ แล ว รวมทั้ ง กลุ ม สุ ธี ร ชั ย ถื อ หุ น ในสั ด ส ว น ร อ ยละ 15.89 ของทุ น ชํ า ระแล ว
ตามลําดับ
(ปดสมุดทะเบียนลาสุดวันที่ 4 พฤษภาคม 2561)

วันที่ 31 ธันวาคม 2561

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญในป 2561
ป 2561

บริษทั ฯ ไดทําดําเนินการสั่งซื้อเครื่องจักรใหมเพิ่มเติม เพื่อทดแทนเครื่องจักรเดิม และ เพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต ( อยูระหวางดําเนินการ ) และกอสรางอาคารคลังสินคาแลวเสร็จ ในป
2561
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ลักษณะผลิตภัณฑและบริการ
บริษัทแบงลักษณะผลิตภัณฑและบริการของบริษัทและบริษัทยอยออกเปน 2 ประเภท ดังนี้
1) การจัดหาผลิตภัณฑเหล็ก
บริษัทใหบริการจัดหาผลิตภัณฑเหล็กในลักษณะศูนยบริการเหล็ก ทั้งเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวน และเหล็กแผนรีด
เย็นชนิดมวน และ เหล็กเคลือบสังกะสี (GI) เปนตน เพื่อจําหนายใหแก ผูคาสงเหล็ก และลูกคาที่เปนโรงงานอุตสาหกรรม
เหล็กตางๆ ซึ่งลูกคาจะนําไปใชในการแปรรูปเปนชิ้นงานเหล็กตาง ๆ ตอไปรวมถึงการใหบริการรับตัดเหล็กตามขนาดตาง ๆ ที่
ลูกคาตองการ
2) การแปรรูปผลิตภัณฑเหล็ก
2.1 หล็กมวนสลิต (Slitting Coil)
บริษัทใหบริการตัดเหล็กเปนเหล็กมวนสลิต ซึ่งเปนการนําเหล็กมวน (Coil) มาตัดเปนแถบเล็กตามความกวาง
ที่ลูกคากําหนดและมวนกลับเพื่อจําหนายโดยบริษัทมีเครื่องจักรสําหรับการตัดเหล็กเปนเหล็กมวนสลิต (Slitting Coil)
2.2 การผลิตเหล็กแผน (Cutting Sheet)
บริษัทใหบริการตัดเหล็กแผน ซึ่งเปนการนําเหล็กมวน นํามาตัดเปนเหล็กแผนตามความกวางและความยาวที่
ลูกคากําหนด บริษัทสามารถตัดเหล็กตามความกวางไดตั้งแต 600 ถึง 1,500 มิลลิเมตร และตามความยาวตั้งแต 300 ถึง
6,100 มิลลิเมตรโดยบริษัทมีเครื่องจักรสําหรับการตัดเหล็กแผน (Cutting Sheet)
2.3 ผลิตภัณฑทอเหล็ก (Steel Pipe)
บริษัทและบริษัทยอยผลิตและจําหนายทอเหล็กสําหรับใชในอุตสาหกรรมตางๆ ปจจุบัน บริษัทและบริษัทยอย
มีเครื่องจักรสําหรับการผลิตทอเหล็กซึ่งสามารถผลิตทอเหล็กไดตั้งแตเสนผาศูนยกลาง 12 มิลลิเมตรถึง 175 มิลลิเมตร โดย
วิธีการนําเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวนที่ตัดตามความกวางที่กําหนดมาทําการขึ้นรูปและเชื่อมเหล็กแผนดวยคลื่นความถี่สูงซึ่ง
เปนเครื่องจักรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพในการผลิต ทําใหทอเหล็กของบริษัทมีคุณภาพและเปนที่ยอมรับของลูกคา
บริษัทและบริษัทยอยที่ผลิตทอเหล็ก ที่มีรูปแบบทั้งทรงกลม สี่เหลี่ยมจัตุรัส และสี่เหลี่ยมผืนผา ซึ่งบริษัท
สามารถผลิตไดตามความกวางและความยาวที่ลูกคากําหนด
2.4 ผลิตภัณฑเหล็กโครงสรางรูปตัวซี
บริษัทผลิตและจําหนายเหล็กโครงสรางรูปตัวซี โดยการนําเหล็กมวนสลิต (Slitting Coil) ที่ตัดตามขนาดมา
ขึ้นรูปในลักษณะรูปตัวซี ซึ่งจะนําไปใชในอุตสาหกรรมกอสรางเพื่อใชเปนโครงสรางหลังคา บริษัทมีเครื่องจักรสําหรับการผลิต
เหล็กโครงสรางรูปตัวซีตั้งแตข นาด 3 นิ้วจนถึงขนาด 6 นิ้ว โดยลูกคาจะนําผลิตภัณฑเหล็กที่ซื้อจากบริษัทเปนวัตถุดิบ ใน
กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมตอเนื่องตางๆ ไดแก อุตสาหกรรมยานยนต อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กโทรนิกส
อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรและอุตสาหกรรมอื่นๆ
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โครงสรางรายไดของบริษัท
โครงสรางรายไดของบริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ดังนี้
มูลคาการจําหนาย

2561
ลานบาท

ศูนยบริการเหล็ก
1. บริการจัดหาผลิตภัณฑเหล็ก
2. บริการรับตัดเหล็ก
รวมรายไดศูนยบริการเหล็ก
การแปรรูปผลิตภัณฑเหล็ก
1. เหล็กแผน
2. เหล็กมวนสลิต
3. ทอเหล็ก
4. เหล็กโครงสรางรูปตัวซี
รวมรายไดการแปรรูป
อื่น ๆ*
รวมมูลคาการจําหนายทั้งหมด

2560
สัดสวน

ลานบาท

สัดสวน

2559
“จัดประเภทใหม ”
ลานบาท
สัดสวน

297.05
6.04
303.09

4.73
0.10
4.83

137.15
4.99
142.14

2.71
0.10
2.81

107.23
2.86
110.09

2.10
0.06
2.16

400.78
251.58
2,775.24
637.49
4,065.09
1,907.44
6,275.62

6.39
4.01
44.22
10.16
64.78
30.39
100.00

304.83
200.21
2,415.77
449.48
3,370.29
1,552.08
5,064.51

6.02
3.95
47.70
8.88
66.55
30.64
100.00

271.78
165.21
2,293.99
715.80
3,446.78
1,537.38
5,094.25

5.34
3.24
45.03
14.05
67.66
30.18
100.00

หมายเหตุ : * รายไดอื่น ๆ ไดแก การจําหนายเศษเหล็กที่เกิดจากกระบวนการผลิต
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ผูถือหุนรายใหญของบริษัท
รายชื่อผูถือหุนรายใหญ ณ วันปดสมุดทะเบียนครั้งลาสุด วันที่ 7/5/2561 (มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท)
ลําดับที่
1

ชื่อ / สกุล

จํานวนหุน

% ของจํานวนหุนทั้งหมด

กลุมนายชูศักดิ์ ยงวงศไพบูลย
นายชูศักดิ์

ยงวงศไพบูลย

76,700,000

15.98

นางเพ็ญจันทร

ยงวงศไพบูลย

40,000,000

8.33

นางสาวพีรดา

ยงวงศไพบูลย

19,000,000

3.96

นางสาวชนัญญา ยงวงศไพบูลย

21,791,000

4.54

157,491,000

32.81

69,000,000

14.37

รวมกลุมนายชูศักดิ์ ยงวงศไพบูลย
2

คุณหญิงปทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล

3

กลุมนายวีระชัย สุธีรชัย
นายวีระชัย

สุธีรชัย

46,432,400

9.67

นายวินท

สุธีรชัย

29,880,000

6.22

รวมกลุมนายวีระชัย สุธีรชัย

76,312,400

15.89

นายวิวัฒน

โกวิทยโสภณ

27,393,700

5.71

นายธนวัฒน

โกวิทยโสภณ

10,011,800

2.09

รวมกลุมนายวิวัฒน โกวิทยโสภณ

37,405,500

7.80

5

นายชนาธิป

20,000,000

4.17

6

นางสาวอรวรรณ พงศธัญลักษณ

9,705,000

2.02

7

นายพรเทพ

โยธินอุปไมย

5,400,000

1.12

8

นายสมชาย

ตั้งวงศสามารถ

4,600,000

0.96

9

นายพิชิต

ฉัตรสกุลวงศ

3,976,500

0.83

10

นางสาวอําพร

ศรีโพธิ์ทอง

3,710,700

0.77

11

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด

3,630,312

0.76

12

นายสมเกียรติ

2,979,900

0.62

13

นางสาวอรตภัทร พิพิธกุล

2,434,900

0.51

396,646,212

82.63

4

ไตรวุฒิ

รวม

ตั้งกิจอนันต
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นโยบายประวัติการจายเงินปนผลในรอบ 3 ปท่ีผา นมา
บริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน ในอัตราไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี เวนแตใน
กรณีที่บริษัทมีโครงการจะลงทุนในโครงการอื่นสําหรับบริษัทยอยก็มีนโยบายจายเงินปนผลเหมือนกับบริษัท กลาวคือ จะ
จายเงินปนผลใหแกบริษัทในอัตราไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี เวนแตในกรณีที่บริษทั ยอยนั้นมีโครงการ
จะลงทุนในโครงการอื่น
ในป 2561 เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 72.45 ลานบาท มาจากการดําเนินงานของกิจการ คณะกรรมการ จึงมี
ความเห็นขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน ใหงดการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานของกิจการ
ในป 2560 บริษัทมีกําไรสุทธิ สําหรีบป เทากับ 116.84 ลานบาท คณะกรรมการมีความเห็นเสนอใหที่ประชุมอนุมัติ
การจายเงินปนผล ในอัตราหุนละ 0.12 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 57.60 ลานบาท ซึ่งเปนไปตามนโยบายการจายเงินปนผลของ
บริษัท โดยทั้งนี้เมื่อไดรับ การอนุมัติจากที่ประชุ มสามัญผูถือหุนประจําป 2561 แลว บริษัทจะจายเงินปนผลในวั นที่ 25
พฤษภาคม 2561
ในป 2559 บริษัทมีกําไรสุทธิ 354.26 ลานบาท คณะกรรมการมีความเห็นเสนอใหท่ปี ระชุมผูถือหุนอนุมัติการจายเงิน
ปนผล ในอัตราหุนละ 0.20 บาท รวมเปนเงิน 96.02 ลานบาท เปนไปตามนโยบายการจายปนผลของบริษัท โดยทั้งนี้เมื่อไดรับ
การอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 แลว บริษัทจะจายเงินปนผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560

เปาหมายในการดําเนินธุรกิจของบริษัท
บริษัทกําหนดเปาหมายที่จะเปนผูผลิตทอเหล็ก เหล็กตัวซี ที่มีคุณภาพ เนื่องจากบริษัทเล็งเห็นถึงความสํา คั ญของ
อุตสาหกรรมทอ เหล็กซึ่งมีการเติ บ โตในอัตราที่ สูง มากในปจ จุ บันและอนาคต จากการเติ บ โตของอุ ตสาหกรรมก อ สร า ง
อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร อุตสาหกรรมยานยนต และอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา
นอกจากการเปนผูผลิตทอ เหล็ ก เหล็กตัวซี ที่มีคุณภาพแลว บริษัทยังมุงเนนที่จ ะเปนศูนยบริ การเหล็กครบวงจร
กลาวคือ การที่บริษัทสามารถใหบริการผลิตเหล็กรูปพรรณตางๆ ไดตามขนาดที่ลูกคากํา หนด ไดแก เหล็กแผน เหล็กมวน
ทําใหลกู คาไดรับความสะดวกในการซื้อสินคาจากการที่ลูกคาสามารถกําหนดใหบริษัทผลิตสินคาตามขนาดที่ตองการใช โดยมี
การปรับปรุงพัฒนามาตรฐานของบริษัทอยูตลอดเวลา ทั้งในดานความรูความสามารถของบุคลากรและเครื่องจักรที่ใชในการ
ผลิต รวมถึง บริษัทยังมีนโยบายพัฒนาคุณภาพ ความนาเชื่อถือในผลิตภัณฑ การบริการของบริษัท รวมทั้งคํานึงถึงสภาวะ
แวดลอ มทั้ง ภายในและภายนอกของบริ ษัท โดยการนํ า ระบบการบริห ารงานคุ ณภาพในการผลิต ISO9001:2015 และ
IATF 16949:2016 ทั้งนี้ทางบริษัทอยูระหวางดําเนินการขอใบอนุญาตทําผลิตภัณฑ ตามมาตรฐาน มอก.276-2532 ทอ
เหล็กกลา (Standard for steel pipes) เพื่อขยายกลุมลูกคาไปยังอุตสาหกรรมยานยนต และกลุมอุตสาหกรรมอื่นๆ และสราง
ความมั่นใจใหแกลูกคาวา สินคาที่ซื้อไปจากบริษัทเปนสินคาที่ไดมาตรฐานและบริษัทมีการพัฒนาคุณภาพและเพิ่มศักยภาพ
ใหกับพนักงานของบริษทั อยางตอเนื่อง
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โครงสรางการจัดการ
คณะกรรมการของบริษัทประกอบดวย คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการและ
ผูบ ริหารของบริษัทประกอบดว ยผูทรงคุณ วุฒิท่ีมีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบ ริษัทมหาชน จํา กั ด
พ.ศ. 2535 และไมมีลักษณะตองหามตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย วาดวยเรื่อง การขอ
อนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม และขอกําหนดเกี่ยวกับผูบริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย คณะกรรมการ
บริษัทมีรายชื่อดังตอไปนี้

คณะกรรมการบริษัท (COMMITTEE)
รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบดวย
ชื่อ-สกุล

ตําแหนง

1.
2.
3.

นายวีระชัย
นายชูศักดิ์
นางสาวชนัญญา

สุธีรชัย
ยงวงศไพบูลย
ยงวงศไพบูลย

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

4.

นางเพ็ญจันทร

ยงวงศไพบูลย

กรรมการ

5.
6.

นางเมธิกานต
นายพิบูลศักดิ์

ชุตพิ งศสิริ
อรรถบวรพิศาล

กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

7.
8.

นางไทศิกา
เรือตรีหญิงสุรี

ไพรสงบ
บูรณธนิต

กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

โดยมี นางสาวศศิธร ลิมปปยะชาติ เปนเลขานุการบริษัท
กรรมการผูมอี ํานาจลงนาม
กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท ประกอบดวย
1. นายชูศักดิ์
2. นางเพ็ญจันทร

ยงวงศไพบูลย
ยงวงศไพบูลย

3. นางสาวชนัญญา

ยงวงศไพบูลย

กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท
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ขอบเขต อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีหนาที่ และความรับผิดชอบตอผูถือหุนเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท การกํากับดูแลใหการ
บริหารจัดการเปนไปตามเปาหมายและนโยบายที่กําหนดไว อันกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียทุกฝาย
โดยใหอยูในกรอบของการมีจริยธรรมที่ดี
คณะกรรมการบริษัทมีหนาที่ปฏิบัติ และรับผิดชอบในการจัดการบริษัท ให เปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และ
ขอบังคับ ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถือหุนที่ชอบดวยกฎหมาย ดวยความซื่อสัตยสุจริตและระมัดระวัง รักษาผลประโยชน
ของบริษัท เวนแตในเรื่องที่ตองไดรบั อนุมัติจากที่ประชุมผูถอื หุนกอนดําเนินการ เชน เรื่องที่กฎหมายกําหนดใหตอ งไดรับมติที่
ประชุมผูถือหุน การทํารายการเกี่ยวโยงกัน และการซื้อหรือขายสินทรัพยที่สําคัญตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพ ย แหง
ประเทศไทย หรือตามที่หนวยงานราชการอื่นๆ กําหนด เปนตน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมาย ใหกรรมการคน
หนึ่ง หรือบุคคลอื่นไปปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดแทนคณะกรรมการบริษัทก็ได พิจารณา และอนุมัติกิจการอื่นๆ ที่สําคัญ
อันเกี่ยวกับบริษัทหรือที่เห็นสมควรจะดําเนินกิจการนั้นๆ เพื่อใหเกิดประโยชนแกบริษัท
เวนแตเรื่องดังตอไปนี้ จะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอน ทั้งนี้กําหนดใหรายการที่กรรมการหรือ
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทยอย ใหกรรมการ
ซึ่งมีสวนไดเสียในเรื่องนั้น ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
• เรื่องที่กฎหมายกําหนดใหตองไดมติที่ประชุมผูถือหุน
• การทํารายการที่กรรมการมีสวนไดเสียและอยูในขายที่กฎหมาย หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยระบุใหตอง
ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
• นอกจากนั้นในกรณีดังตอไปนี้จะตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผูถือหุนดวย
คะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ
- การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท
- การทํา แกไข หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษทั ทั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ การมอบหมาย
ใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน
- การแกไขหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับของบริษัท
- การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุนกู การควบหรือเลิกบริษัท
- เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนด
โดยปจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบ สรุปไดดังนี้
 จัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําป ภายใน 4 เดือนนับแตวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของ

บริษัท
 จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง
 จัดใหมีการทํางบดุลและงบกํา ไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผูสอบบั ญชี

ตรวจสอบแลว และนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
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 คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอํานาจใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอยางหนึ่งอยาง

ใดแทนคณะกรรมการบริษัทได โดยอยูภายใตการควบคุมของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบอํานาจเพื่อใหบุคคล
ดังกลาวมีอํานาจตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่ง
คณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแกไขบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจหรืออํานาจนั้นๆ ไดเมื่อ
เห็นสมควรทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริหารมีอํานาจหนาที่ในการปฏิบัติงานตางๆ
โดยมีรายละเอียดการมอบอํานาจตามขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารซึ่งการมอบอํานาจนั้นตองไมมี
ลักษณะเปนการมอบอํานาจที่ทําใหคณะกรรมการบริหารสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมี
สวนไดเสียหรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดที่ทํา กับบริษัท หรือบริษัทยอยยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่
เปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไวแลว
 กําหนดเปาหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท ควบคุมกํากับดูแลการบริหารและการ

จัดการของคณะกรรมการบริหารใหเปนไปตามนโยบายที่ไดรับมอบหมาย เวนแตในเรื่องดังตอไปนี้ ที่คณะกรรมการ
บริษัทตองไดรับมติอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอนการดําเนินการ อันไดแก เรื่องที่กฎหมายกําหนดใหตองไดรับมติ
อนุมัตจิ ากที่ประชุมผูถือหุน
 พิจารณาโครงสรางการบริหารงาน แตงตั้งคณะกรรมการบริหารกรรมการผูอํานวยการและคณะกรรมการอื่นตาม

ความเหมาะสม
 ติดตามผลการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนงานและงบประมาณอยางตอเนื่อง
 กรรมการจะตองไมประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษทั หรือเขาเปน

หุ นสว นในห า งหุ นสว นสามั ญ หรือ เป นหุ นสว นไม จํา กั ดความรับ ผิ ดในห า งหุ นสว นจํา กัด หรื อ เปนกรรมการของ
บริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท ไมวา
จะทําเพื่อประโยชนสวนตนหรือเพื่อประโยชนผูอื่น เวนแตจะไดแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบกอนที่จะมีมติแตงตั้ง
 กรรมการตองแจงใหบริษัท ทราบโดยไมชักชา หากมีสวนไดเสียไมวาโดยตรงหรือโดยออมในสัญญาที่บริษัททําขึ้น

หรือมีการเปลี่ยนแปลงจํานวนการถือหุนหรือหุนกูในบริษัท หรือบริษัทในเครือ

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ( AUDIT COMMITTEE )
รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบดวย
ชื่อ-สกุล
1.
2.
3.

นายพิบูลศักดิ์
นางไทศิกา
เรือตรีหญิงสุรี

อรรถบวรพิศาล
ยงวงศไพบูลย
บูรณธนิต

ตําแหนง
ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
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อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขต อํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท รวมทั้งการรายงานตอคณะกรรมการบริษัท สรุปไดดังนี้
1. สอบทานรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเปดเผยอยางเพียงพอ โดยการประสานงานกับผูสอบบัญชีภายนอก
และผูบริหารที่รับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจําป คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให
ผูสอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ ที่เห็นวาจําเปนและเปนเรื่องสําคัญในระหวางการตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็
ได
2. สอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทาน
รวมกับผูสอบบัญชีภายนอกและผูตรวจสอบภายในตลอดจนพิจารณาถึงความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน
3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจหลักทรัพย
4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอคาตอบแทนของผูสอบบัญชีโดย
คํานึงถึงความนาเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสํานักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึง
ประสบการณของบุคลากรที่ไดรับมอบหมายใหทําการตรวจสอบบัญชีของบริษัทรวมถึงพิจารณาความเปนอิสระของผูสอบ
บัญชี และมีการประชุมรวมกับผูสอบบัญชีอยางนอยปละ 1 ครั้ง โดยไมมีฝายจัดการเขารวม
5. พิจารณาการเป ด เผยขอ มูล ของบริ ษัท ในกรณีที่ เกิ ด รายการเกี่ ยวโยงหรื อ รายการที่ อ าจมี ค วามขัด แย ง ทาง
ผลประโยชนใหมีความถูกตองและครบถวน
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบดวย เชน ทบทวน
นโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการ ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผูบริหาร ทบทวน
รวมกับผูบริหารของบริษัทในรายงานสําคัญ ๆ ที่ตองเสนอตอสาธารณชนตามที่กฎหมายกําหนด ไดแก บทรายงานและการ
วิเคราะหของฝายบริหาร เปนตน
7. จัดทํารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่งรายงาน
ดังกลาวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายการดังกลาวควรประกอบดวยขอมูลดังตอไปนี้
- ความเห็นเกี่ยวกับ กระบวนการจัดทําและการเปดเผยขอ มูลในรายงานทางการเงิ นของบริษัทถึง ความถู กตอง
ครบถวน เปนที่เชื่อถือได
- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
- เหตุผลทีเ่ ชื่อวาผูสอบบัญชีของบริษทั เหมาะสมที่จะไดรับการแตงตั้งตอไปอีกวาระหนึ่ง
- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย
หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษทั
- ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่
- รายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
- รายงานอื่นใดที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่ว ไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนา ที่และความรับผิดชอบที่ ไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
8. รายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบใหคณะกรรมการบริษัททราบเปนประจําอยางนอยไตรมาส ละ 1 ครั้ง
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9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัท มอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทไดมีการกําหนดวาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท
ดังตอไปนี้
• ประธานกรรมการตรวจสอบ
• กรรมการตรวจสอบ

3 ป
3 ป

ทั้งนี้ เมื่อครบวาระการดํารงตําแหนงแลว ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบที่พนจากตําแหนงตาม
วาระอาจไดรับการแตงตั้งใหกลับเขาดํารงตําแหนงไดอีก

คณะกรรมการบริหาร (EXECUTIVE BOARD OF DIRECTOR)
รายชื่อคณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบดวย
ชื่อ-สกุล
1.
2.
3.

นายชูศักดิ์
นางเพ็ญจันทร
นางสาวชนัญญา

ยงวงศไพบูลย
ยงวงศไพบูลย
ยงวงศไพบูลย

ตําแหนง
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

ขอบเขต อํานาจ หนาที่ของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารมีขอบเขต หนาที่และความรับผิดชอบการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดําเนินงานตามปกติธุระ
และงานบริหารของบริษัท กําหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสรางการบริหารงาน และอํานาจการบริหารตางๆ ของ
บริษัท หลักเกณฑในการดําเนินธุรกิจใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอใหที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
อนุมัติและ/หรือใหความเห็นชอบ รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานของบริษัท ตามนโยบายที่กําหนด โดย
ปจจุบันคณะกรรมการบริหาร มีขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบ สรุปไดดังนี้
1. กําหนดนโยบาย กลยุทธ โครงสรางทางการเงิน และอํานาจการบริหารตางๆ เพื่อใหสอดคลองและสนับสนุนตอ
สภาวะเศรษฐกิจ
2. พิจารณาใหความเห็นตอแผนการดําเนินธุรกิจและการจัดสรรงบประมาณประจําปตามที่กรรมการผูจัดการเสนอมา
เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท
3. กํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับภาวะของธุรกิจ
เพื่อประโยชนตอการบริหารกิจการและการดําเนินธุรกิจของบริษัทใหเปนไปตามวัตถุประสงคและขอบังคับของบริษัท
4. ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
5. มีอํานาจในการพิจารณาตัดสินใจดําเนินการกับธนาคารในธุรกิจปกติของบริษัท เชน การกูยืมเงิน รวมถึงการให
หลักประกันตางๆ กับธนาคาร เปนตน
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6. มีอํานาจในการอนุมัติคาใชจายเพื่อธุรกรรมตามปกติของบริษัท เชน คาใชจายดําเนินงาน และคาใชจา ยในการขาย
และบริหาร โดยมีวงเงินการอนุมัติรายการดังกลาวตอครั้งไม เกิ นกวารายการละ 250 ลา นบาท หรือตามวงเงินที่
คณะกรรมการกําหนด
7. จัดสรรเงินบํา เหน็จรางวัลซึ่งไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแลว แกพนักงานหรือ ลูกจางของบริษัท หรือ
บุคคลใดๆ ที่กระทํากิจการใหบริษัท
ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารอาจมอบอํานาจหนาที่ใหพนักงานระดับบริหารของบริษัทมีอํานาจกระทําการในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งหรือหลายเรื่องตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรได การมอบอํานาจดังกลาวขางตน คณะกรรมการบริหารจะตอง
ปฏิบัตติ ามขอกําหนดและระเบียบวาระตาง ๆ ที่ไดรับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัทในแตละครั้ง และตองไมอนุมัติรายการใด
ๆ ที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะ
อื่นใดกับ บริษัทและบริษัทยอย และจะตองนําเสนอรายการดังกลา วตอ คณะกรรมการบริษัทเพื่อใหคณะกรรมการบริ ษัท
พิจารณา
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทไดมีการกําหนดวาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการบริหารของบริษัท ดังตอไปนี้
• ประธานกรรมการบริหาร

3 ป

• กรรมการบริหาร

3 ป

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
รายชื่อคณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบดวย
ชื่อ-สกุล
1.
2.
3.

นางเพ็ญจันทร
นางไทศิกา
นางสาวชนัญญา

ยงวงศไพบูลย
ไพรสงบ
ยงวงศไพบูลย

ตําแหนง
ประธานคณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทนฯ
กรรมการ
กรรมการ

ขอบเขต อํานาจ หนาที่ของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนฯ มีขอบเขต หนาที่สรุปไดดังนี้
1. กําหนดนโยบาย และหลักเกณฑ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องดังนี้
- วิธีการในการสรรหากรรมการ และกรรมการผูจัดการ
- วิธีการจายคาตอบแทนและผลประโยชนอ่นื ที่จา ยใหแกคณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการบริหารคณะกรรมการ
ชุดยอย และกรรมการผูจัดการ
2. คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาดังนี้
- กรรมการ
- กรรมการในคณะกรรมการชุดยอยตางๆที่ไดรับมอบอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบโดยตรงจากคณะกรรมการบริษัทฯ
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- กรรมการผูจัดการและรองกรรมการผูจัดการ สําหรับตําแหนงรองกรรมการผูจัดการ มอบหมายใหกรรมการ
ผู จัด การพิจ ารณาเบื้อ งตนเพื่อ เสนอคณะกรรมการสรรหา ใหความเห็นชอบและเสนอคณะกรรมการบริษั ท
พิจารณา
3. ดูแลใหคณะกรรมการบริษัท มีขนาดองคประกอบที่เหมาะสมกับองคกร รวมทั้งการปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับ
สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป
4. ดูแลใหกรรมการและกรรมการผูจัดการ ไดรับคาตอบแทนที่เหมาะสมกับหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับหมอบหมาย
5. กําหนดแนวทาง นําเสนอ และใหความเห็นชอบผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผูอํา นวยการเพื่อ
พิจารณาปรับคาตอบแทนและการจายเงินรางวัลจูงใจประจําป
6. ติ ดตามการทํ า แผนสืบ ทอดตํ า แหนง งาน ของตํ า แหนง กรรมการผูจั ด การและรองกรรมการผู จั ด การเสนอ
คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอยางนอยปละ 1 ครั้ง
7. รายงานผลการปฏิบัติงานตอคณะกรรมการบริษัทอยางนอยปละ 1 ครั้ง
8. ดําเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการบริห ารความเสี่ยง
รายชื่อคณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบดวย
ชื่อ-สกุล
1.
2.
3.

นายชูศักดิ์
นางไทศิกา
นางเพ็ญจันทร

ตําแหนง
ยงวงศไพบูลย
ไพรสงบ
ยงวงศไพบูลย

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ
กรรมการ

ขอบเขต อํานาจ หนาที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีขอบเขต หนาที่สรุปไดดงั นี้
1. กํากับดูแลใหหนวยงานตางๆกําหนดแผนและดําเนินงานตามแผนการจัดการความเสี่ยง
2. ใหคําปรึกษา และอนุมัติหลักการสําหรับการวางแผนบริหารความเสี่ยงขององคกร และวางมาตรการในการควบคุม
ที่เหมาะสม
3. รับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยง จัดทําและกํากับดูแลการดําเนินการตามแผนการจัดการความเสี่ยงในระดับ
องคกร
4. เสนอเรื่องแกคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท ใหมีการกําหนดทิศทาง วางกลยุทธบริหารความ
เสี่ยง กําหนดกรอบความเสี่ยงที่ยอมรับได เพื่อการพิจารณาทบทวน หรือ อนุมัติ
5. จัดใหมีการประชุมทบทวนผลการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงพรอมทั้งรายงานผลแกคณะกรรมการบริหาร
หรือคณะกรรมการบริษัท
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ผูบริหาร
รายชื่อคณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบดวย

ชื่อ-สกุล

ตําแหนง

1.
2.
3.

นายชูศักดิ์
นางไทศิกา
นางเพ็ญจันทร

ยงวงศไพบูลย
ไพรสงบ
ยงวงศไพบูลย

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ
กรรมการ

4.

นางราตรี

จารุวนากุล

ผูชวยรองกรรมการผูจัดการ

5.

นายชิดชนก

โทมะวงศ

ผูอาํ นวยฝายกาตลาดและขาย

6.

นายสุนทร

คําพิพจน

ผูอาํ นวยการฝายปฏิบัติการ

7.

นางวันนารี

ทิพยสุวรรณ

ผูอาํ นวยการฝายบัญชี-การเงิน

ขอบเขต อํานาจหนาที่ของกรรมการผูจดั การ
ขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบของ กรรมการผูจัดการ ในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดําเนินงานตามปกติ
ธุระและงานบริหารของบริษัท สรุปไดดังนี้
เปนผูรับมอบอํานาจของบริษัท ในการบริหารจัดการภายในบริษัท ใหเปนไปตามนโยบาย วัตถุประสงค แผนงาน
กฎระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหารของบริษัท
เปนผูรับมอบอํานาจในการควบคุมดูแลการบริหารงานประจําวันของบริษัท
เปนผูรับมอบอํานาจในการบริหารบริษัทใหเปนไปตามวัตถุป ระสงค ระเบียบ ขอ บังคับ ขอกําหนด คํา สั่ง รวมถึง
การกํากับดูแลการดําเนินงานโดยรวม
ทั้งนี้ การรับมอบอํานาจดังกลาวของกรรมการผูจัดการขางตน กรรมการผูจัดการจะตองปฏิบัติตามขอ กําหนดและ
ระเบียบวาระตาง ๆ ที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในแตละครั้ง และตองไมอนุมัติรายการใด ๆ ที่ตนเองหรือบุคคลที่
อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัทและบริษัท
ยอย และจะตองเปดเผยรายการดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาการอื่นใดนอกเหนือจาก
ที่กลาวมาขางตน กรรมการผูจัดการไมสามารถกระทําได เวนแตจะไดรับมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป น
คราว ๆ ไป
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คาตอบแทนกรรมการที่เปนตัวเงินในป 2561
ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 เมื่อวันที่
27 เมษายน 2561 ที่ผานมา ที่ประชุมผูถือหุ นมี มติ
อนุมัติเงินคา ตอบแทน ของคณะกรรมการบริษัท ใน
วงเงิน 4,000,000 บาท ซึ่งเปนอัตราเดียวกั นกับป
2560 โดยบริษัทฯ ไดจายคาตอบแทนคณะกรรมการ
ของบริษัทที่มิใชผูบริหาร 5 ทาน คือ

(หนวย : บาท)
ชื่อ-นามสกุล

1
2
3
4
5

นายวีระชัย
เรือตรีหญิงสุรี
นางไทศิกา
นายพิบูลศักดิ์
นางเมธิกานต

สุธีรชัย
บูรณธนิต
ไพรสงบ
อรรถบวรพิศาล
ชุติพงศสิริ

คาตอบแทนประจําตําแหนง /
คาตอบแทนรายเดือน
ป 2561
ป 2560
480,000
240,000
240,000
480,000
240,000

440,000
240,000
220,000
480,000
160,000

(หนวย : พันบาท)
คณะกรรมการของบริษัทอีก 3 ทาน (ในป 2560 )
และ 3 ทาน (ในป 2561)
ไม มี ก ารจ า ยค า ตอบแทนในฐานะกรรมกา ร
เนื่องจากกรรมการทั้ง 2 ทานเปนผูบริหาร ดังนั้นจึง
ไดรับคาตอบแทนในฐานะผูบริหาร

รายละเอียด

เงินเดือนและ
โบนัส ป 2561

เงินเดือนและ
โบนัส ป 2560

กรรมการบริษัท – ที่เปนผูบริหาร
(ป 61= 3 คน ป 60 = 3 คน )
ผูบริหาร
(ป 61= 3 คน ป 60 = 2 คน )
รวม

8,160.00

7,431.00

5,613.25

3,519.75

13,773.25

คาตอบแทนอื่นสําหรับกรรมการและผูบริหาร
ในป 2561 บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) ยังไมมีนโยบายเกี่ยวกับคาตอบแทนอื่นสําหรับกรรมการและผูบริหาร

10,950.75

รายงานประจําป 2561
8.5

บุคลากร
จํานวนพนักงานทั้งหมดของบริษัท และ

บริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ
2560 มีจํานวนทั้งสิ้น 505 คน และ 456 คน
(ไมรวมผูบริหาร) ประกอบดวยพนักงานตาม
สายงานดังนี้
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จํานวนพนักงาน
ประจํา(คน)

จํานวนพนักงาน
ประจํา(คน)

. ฝ่ ายสํานักงาน

110

116

. ฝ่ ายโรงงาน

395

340

รวม

505

456

ฝ่ าย

ทั้งนี้ในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา บริษัทไมมขี อพิพาทดานแรงงานใดๆ
คาตอบแทนพนักงาน
คาตอบแทนรวมของพนักงานที่ไมใชผูบ ริหารของบริษัท และบริษัทยอ ย (รวมเขาออกระหวางป) ในป 2561 และ
2560 เปนจํานวน 112.75 และ 110.70 ลานบาท ตามลําดับ โดยเปนคาตอบแทนในรูปเงินเดือน โบนัส คาแรง คาลวงเวลา
คาครองชีพ และเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
นโยบายการพัฒนาบุคลากร
บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาพนักงาน โดยมีการจัดอบรมภายใน และการสงอบรมภายนอกอยางสม่ําเสมอ เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพใหกับพนักงานของบริษัทใหมีความรูความสามารถเพิ่มขึ้นในทุกๆดาน อีกทั้งยังมีระบบการถายทอดงานแบบพี่เลี้ยง
ใหกับพนักงานที่เพิ่งเขาทํางานใหมโดยใหพนักงานรุนเกาเปนพี่เลี้ยงใหพนักงานรุนใหมในการเรียนรูงาน ซึ่งจะทําใหพนักงาน
ของบริษัทสามารถปฏิบัติหนาที่ของตนไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งสามารถพัฒนาองคกรใหมีศักยภาพในการ
แขงขันทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค รวมทั้งมีนโยบายในการใหผลตอบแทนกับพนักงานในอัตราที่เหมาะสมเพื่อจูงใจและ
รักษาใหพนักงานทํางานกับบริษัทในระยะยาว รวมทั้งมีการจัดโครงการใหผลตอบแทนแกพนักงานที่แนะนําเพื่อนพนักงานที่ยัง
ไมเคยทํางานกับบริษัทมากอนเพื่อสรางแรงจูงใจในการแนะนําและชักชวนเพื่อน ญาติพี่นองมาปฏิบัติงานใหบริษัท
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ปจจัยความเสี่ยง
1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
• ความเสี่ยงจากการผันผวนทางดานปริมาณ
ผลิตภัณฑหลักของบริษัทและบริษทั ยอยโดยภาพรวมเปนผลิตภัณฑในอุตสาหกรรมกอสราง อุตสาหกรรมยานยนต
และอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา เปนตน ในป 2561 ที่ผานมา อุตสาหกรรมดังกลาวโดยภาพรวมมีการปรับตัว โดยภาคของ
อุตสาหกรรมการกอสรางโครงสรางพื้นฐาน ภาครัฐยังคงเปนปจจัยที่สําคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดังกลาว จากการ
ชะลอตัวของอุตสาหกรรมกอสราง ซึ่งเปนปจจัยหนึ่งที่มีผลตอปริมาณการขาย
• ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาวัตถุดิบ
ในป 2561 ความผันผวนของราคาเหล็กประเภทกลุมเหล็กรีดรอน และ ประเภทชุบเคลือบสังกะสีมีผลตอตนทุน
ผลิตภัณฑ และราคาผลิตภัณฑ ซึ่งความเสี่ยงจากการผันผวนทางดานราคา
โดยปกติแลวราคาขายผลิตภัณฑของบริษัทฯ จะเปลี่ยนแปลงสอดคลองกับราคาซื้อวัตถุดิบ บริษัทฯ จึงอาจมีความ
เสี่ยง หากราคาขายผลิตภัณฑไมสามารถปรับใหสอดคลองกับ ราคาซื้อวัตถุดิบซึ่งจะมีผลกระทบตอสวนตา งราคา (metal
margin) และอัตราการทํากําไรของบริษัทฯได ที่ผานมา บริษัทฯซื้อวัตถุดิบประเภทกลุมเหล็กรีดรอน และ ประเภทชุบเคลือบ
สังกะสี ทั้งนี้บริษัทฯ ตองสั่งวัตถุดิบลวงหนาประมาณ 2-4 เดือน จึงอาจเกิดความเสี่ยง คือ หากบริษัทฯซื้อวัตถุดิบมาในราคา
สูงแตไมสามารถขายผลิตภัณฑของบริษัทฯในราคาที่สูงกวาได
บริษัทและบริษัทยอยไดทําการติดตามความเคลื่อนไหวเพื่อประเมินสถานการณและแนวโนมทางดานราคาอยาง
ใกลชิดทั้งทําการเปรียบเทียบราคาในประเทศ และตางประเทศ รวมถึงองคประกอบอื่นที่อาจสงผลตอการขึ้นลงของราคา
วัตถุดิบ เพื่อนํามาประกอบพิจารณาการสั่งซื้อ อยางไรก็ตามบริษัทและบริษัทยอยยังคงมุงเนนการบริหารจัดการคลังสินคาให
อยูในปริมาณที่เหมาะสมใหสอดคลองกับการขายสินคา เพื่อลดผลกระทบทางดานราคา
 ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลกระทบจากการแปลงเปลี่ยนกฎหมาย นโยบายภาครัฐ และมาตรการที่เกี่ยวของ

สื บ เนื่ อ งมาจากปริ ม าณการนํ า เข า เหล็ ก จากต า งประเทศมากขึ้ น ส ง ผลกระทบต อ โครงสร า งราคาขาย
ภายในประเทศบิดเบือน ทางรัฐบาลดําเนินการออกมาตรการคุมครองโรงงานผูผลิตในประเทศจากการทุมตลาด โดยการเรียก
เก็บอากรตอบโตการทุมการตลาด (ANTI-DUMPING) หรือออกมาตรการปกปอ งจากการนํา เขา สินค า เหล็ กแผนรี ดร อ น
(SAFEGUARD) นอกจากนี้ทางผูผลิตภายในประเทศดําเนินการยื่นเรื่องการไตสวนการทุมตลาดสินคาหลอดหรือทอทําดว ย
เหล็กหรือเหล็กกลาที่มีแหลงกําเนิดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ทั้งนี้อาจกอใหเกิดการขาดแคลนวัตถุดิบเหล็ก หาก
โรงงานผูผลิตเหล็กในประเทศไมสามารถผลิตเหล็กไดตามความตองการ หรือเพียงพอตอการบริโภคภายในประเทศ
บริษัทยังคงใชนโยบายการรักษาระดับปริมาณสินคาคงคลัง และเตรียมแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบลวงหนาประมาณ 24 เดือน ทําใหสามารถลดผลกระทบจากมาตรการดังกลาว
2. ความเสี่ยงดานการบริหาร การจัดการ
ความเสี่ยงจากการใหเครดิตลูกคา
บริษัทและบริษัทยอยมีลูกหนี้การคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จํานวน 1,271.81 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ
20.27 ของรายไดจากการขายและใหบริการ บริษทั ฯ ไดใหความสําคัญตอคุณภาพลูกหนี้ โดยมีขอปฏิบัติในการพิจารณาการ
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ใหเครดิตกับลูกคาทุกรายอยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน เพื่อลดความเสี่ยงอันอาจเกิดการเอื้อประโยชนใหกับกลุมใดเปน
พิเศษ กลาวคือ พิจารณาประวัติลูกคา ขอมูลงบการเงิน และอื่นๆ ประกอบ บริษัทและบริษัทยอยยังใหความสําคัญในการ
ติดตามคุณภาพลูกหนี้อยางสม่ําเสมอ เพื่อลดความเสี่ยงอันอาจเกิดจากการที่ลูกหนี้ไมสามารถชําระเงินได อีกทั้งบริษัทและ
บริษัทยอยมีนโยบายในการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญกับลูกหนี้การคาทุกรายที่เขาหลักเกณฑหรือมีแนวโนมจะไมสามารถชําระ
เงินได
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทยอยมีหนี้สินหมุนเวียน 2,282.02 ลา นบาท หรือคิดเปนรอยละ
97.75 ของหนี้สินรวม โดยหนี้สินดังกลาวเปนสินเชื่อเพื่อการคาในรูปแบบของ เลตเตอรออฟเครดิต ทรัสตรรีซีท ตั๋วสัญญาใช
เงิน เปนตน จากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาดอาจสงผลตอตนทุนทางการเงินของบริษัทฯ โดยในป 2561 บริษัท
และบริษัทยอ ยมี ตนทุนทางการเงิ น เทา กับ 45.83 ลานบาท หรือคิดเป นรอ ยละ 0.73 ของรายไดจากการขายและการ
ใหบริการ จากสภาวะความเสี่ยงดังกลาวบริษัทฯ มุงเนนบริหารหนี้สินที่กอใหเกิดประสิทธิผลสูงสุดตอองคกร
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ในป 2561 บริษัทและบริษัทยอยมีการสั่งซื้อสินคาจากตางประเทศคิดเปนรอยละ 39.3 ของมูลคาการสั่งซื้อทั้งหมด
บริษัทฯไดทําการซื้อ สินคา จากตางประเทศทั้งสกุลเงินดอลลารสหรัฐ และยูโร โดยในชวงปท่ีผา นสภาวะความผันผวนทาง
เศรษฐกิจทั้งในประเทศ และตางประเทศ สงผลใหตลาดเงินมีความผันผวน อยางไรก็ตามบริษัทฯยังคงดําเนินงานตามนโยบาย
ที่ไดวางไวในเรื่องการปองกันความเสี่ยงจากความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยใชเครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสม อาทิ
การทําสัญญาซื้อขายเงินตางประเทศลวงหนา การแปลงคาเงินตางประเทศเปนเงินบาท เพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นจากความผันผวนขอ
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ทรัพยสนิ ที่ใชในการประกอบธุรกิจ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีทรัพยสินถาวรหลักที่ใชในการประกอบธุรกิจ ดังนี้
ประเภท/ลักษณะทรัพยสิน

ลักษณะกรรมสิทธิ์

มูลคาตามบัญชี

ภาระผูกพัน

1. ที่ดิน
-เนื้อที่ 16 ไร 3 งาน 5 ตารางวา

บริษัทเปนเจาของ

147.51

(1).ติดภาระค้ําประกัน

บริษัทเปนเจาของ

49.66

(2) ติดภาระค้ําประกัน
49.12 ลานบาท
ปลอดภาระค้ําประกัน 0.54

ที่ตั้ง : เลขที่ 55, 55/1 หมู 2 ซอยวัดหนาม
แดง ถนนศรีนครินทร ตําบลบางแกว อําเภอ
บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
-เนื้อที่ 99 ไร 72 ตารางวา*
ที่ตั้ง เลขที่ 90/1 หมูที่ 10 ตําบลสระสี่เหลี่ยม
อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
-เนื้อที่ 85 ไร 69 ตารางวา**

ลานบาท
บริษัทเปนเจาของ

41.63

ปลอดภาระ

-เนื้อที่ 17 ไร 34 ตารางวา
ที่ตั้ง เลขที่ 90/1 หมูที่ 10 ตําบลสระสี่เหลี่ยม
อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

บริษัทเปนเจาของ

8.46

ปลอดภาระ

-เนื้อที่ 3 ไร 82 ตารางวา

เปนของบริษัท STC

25.64

(3) ติดภาระค้ําประกัน

บริษัทเปนเจาของ

55.53

(1) ติดภาระค้ําประกัน

อาคารและสวนปรับปรุงสิ่งกอสรางบนที่ดินเชา

บริษัทเปนเจาของ

60.78

ไมมีภาระผูกพัน

2. อาคารโรงงานชลบุรีของบริษัท* *

บริษัทเปนเจาของ

173.78

(2) ติดภาระค้ําประกัน

ที่ตั้ง เลขที่ 90/1 หมูที่ 10 ตําบลสระสี่เหลี่ยม
อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

ที่ตั้ง : เลขที่ 6/10 หมู 1 ซอยวัดหนามแดง
ถนนศรีนครินทร ตําบลบางแกว อําเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ
2. อาคารโรงงาน 3 แหง
1. อาคารโรงงานของบริษัท
ที่ตั้ง : เลขที่ 55, 55/1 หมู 2 ซอยวัดหนาม
แดง ถนนศรีนครินทร ตําบลบางแกว อําเภอ
บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

ที่ตั้ง เลขที่ 90/1 หมูที่ 10 ตําบลสระสี่เหลี่ยม
อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
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ประเภท/ลักษณะทรัพยสิน
3. อาคารโรงงานของบริษัทยอย
ที่ตั้ง : เลขที่ 6/10 หมู 1 ซอยวัดหนามแดง
ถนนศรีนครินทร ตําบลบางแกว อําเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ
4. อาคารโรงงานและสํานักงานเชา
5. เครื่องจักรและอุปกรณโรงงาน
6. เครื่องจักรและอุปกรณโรงงาน
7. เครื่องจักรและอุปกรณโรงงาน
8. ยานพาหนะ
9. ยานพาหนะ
10. เครื่องตกแตงและเครื่องใชสํานักงาน
11. เครื่องตกแตงและเครื่องใชสํานักงาน
12. งานระหวางกอสรางและเครื่องจักรระหวาง
ติดตั้ง
13. งานระหวางกอสรางและเครื่องจักรระหวาง
ติดตั้ง
14. สินทรัพยที่ไมมีตัวตน
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มูลคาตามบัญชี
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ภาระผูกพัน

เปนของบริษัท STC

11.67

(3) ติดภาระค้ําประกัน

เปนของบริษัท GA
บริษัทเปนเจาของ
เปนของบริษัท STC
เปนของบริษัท GA
บริษัทเปนเจาของ
เปนของบริษัท GA
บริษัทเปนเจาของ
เปนของบริษัท GA
บริษัทเปนเจาของ

0.10
279.04
0.03
0.07
6.37
1.87
6.37
1.23
90.11

ติดภาระค้ําประกัน
ปลอดภาระ
ปลอดภาระ
สัญญาเชา
ปลอดภาระ
ปลอดภาระ
ปลอดภาระ
ปลอดภาระ
ปลอดภาระ

เปนของบริษัท STC

0.73

ปลอดภาระ

บริษัทเปนเจาของ

12.55

ปลอดภาระ

นโยบายการลงทุนและการบริหารงานในบริษัทยอยและบริษัทรวม
นโยบายการลงทุนของบริษัท คือ บริษัทจะพิจารณาลงทุนในธุรกิจที่เกื้อหนุนและเอื้อประโยชนตอการทําธุรกิจของ
บริษัทหรือเปนธุรกิจซึ่งอยูในอุตสาหกรรมที่มีแนวโนมเจริญเติบโตและจะคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่ไดรับจากการลงทุนเปน
สําคัญ และบริษัทจะควบคุมดูแลโดยจะสงกรรมการเขาไปเปนตัวแทนตามสัดสวนการถือหุน และหากเปนบริษัทรวม บริษัทจะ
สงตัวแทนจากบริษัทเขาไปเปนกรรมการในบริษัทนั้น ๆ ทั้งนี้จํานวนตัวแทนจากบริษัทที่เขาไปเปนกรรมการจะขึ้นอยู กั น
สัดสวนการถือหุนของบริษัท
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รายงานการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริ ษั ท เอเซี ย เมทั ล จํ า กั ด (มหาชน) (“บริ ษั ท ”) ตระหนั ก ดี ว า การกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี เ ป น
ปจจัยพื้นฐานสําคัญในการยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานของบริษัทใหเกิดความโปรงใส เพิ่มความนาเชื่อถือใหแกผูถือหุน ผู
ลงทุน และผูเกี่ยวของทุกราย ตลอดจนเปนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของกิจการ ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงได
จัดใหมีนโยบายเกี่ยวกับ การกํากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทที่เปนลายลักษณอักษร สอดคลองกับหลักการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัท จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพยฯ และแนวคิดความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจเพื่อให
กรรมการ ผูบ ริห าร และพนั กงานของบริ ษั ทได ยึดถื อปฏิบั ติภายใต นโยบายการบริห ารองค กรที่ ดีมีความรับ ผิ ดชอบต อ
ผูเกี่ยวของทางธุรกิจทั้งพนักงาน ลูกคาและผูถือหุน ตลอดจนการเกื้อกูลสังคมอยางจริงจัง โดยมีหนวยงานเลขานุการบริษัทซึ่ง
เปนหนวยงานกํากับการปฏิบัติงานทําหนาที่ดูแลใหบริษัท กรรมการ และผูบริหารปฏิบัติใหถูกตองตามกฎขอบังคับตางๆ ของ
ตลาดหลักทรัพยฯ ก.ล.ต. พรบ.บริษัทมหาชน รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งในปจจุบันบริษัทไดมีการปฏิบัติตาม
หลักการดังกลาวดังตอไปนี้
หมวดที่ 1 สิทธิของผูถือหุน
1.1 การแตงตั้งคณะกรรมการ
ตามขอบังคับของบริษัท ไดกําหนดไววา ในการแตงตั้งคณะกรรมการบริษัท ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการ
ตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
(1) ผูถือหุนคนหนี่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียงตามจํานวนหุนที่ตนถือ
(2) ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการได
แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
(3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือ
จะพึงเลือ กตั้ ง ในครั้ง นั้ น ในกรณีที่บุ คคลซึ่ง ไดรั บ การเลือ กตั้ งในลํา ดั บ ถั ดลงมามีคะแนนเสี ยงเทา กันเกินจํา นวน
กรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด
นอกจากนี้ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปที่ผานมา บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
สามารถเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
1.2 สิทธิเกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน
กอนวันประชุม
(1) บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนใชสิทธิเสนอระเบียบวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเขารับการเลือกตั้งเปน
คณะกรรมการบริษัทลวงหนากอนวันประชุม 60 วัน โดยไดดําเนินการแจงถึงหลักเกณฑการเสนอดังกลาวไวอยาง
ละเอียดบนเว็บไซตของบริษัทที่ www.asiametal.co.th และประกาศผานชองทางการแจงขาวของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยรวมทั้งไดจัดทําแบบฟอรมเพื่ออํานวยความสะดวกแกผูถือหุนในการเสนอระเบียบวาระการประชุม
และชื่อบุคคลดังกลาวอยางไรก็ตามในป 2561 นี้ ไมมีผถู ือหุนทานใดเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา
รับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการดังกลาว
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(2) บริษัทไดจัดสงหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนที่กําหนดระเบียบวาระการประชุมและระบุความเห็นของคณะกรรมการ
ในแตละวาระ พรอมเอกสารประกอบวาระการประชุม ใหแกผูถือหุนลวงหนาเปนระยะเวลาไมนอยกวา 14 วัน กอน
วันประชุมผูถือหุน รวมทั้งนําเสนอขอมูลดังกลาวทั้งหมดไวบนเว็บไซตของบริษัทในหัวขอ “ขอมูลสําหรับนักลงทุน”
เปนระยะเวลาลวงหนา 30 วัน กอนวันประชุมผูถือหุน ตามแนวทางของ AGM Checklists เพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนมี
เวลาศึกษาขอมูลประกอบการประชุมลวงหนากอนไดรับขอมูลดังกลาวในรูปแบบเอกสาร
(3) เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกในการประชุม สําหรับผูถือหุนที่ไมสามารถมาเขารวมประชุมไดดวยตนเอง บริษัท
ไดแนบแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. ไปพรอมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่อใหผูถือหุนทั้งในประเทศและ
ตา งประเทศสามารถมอบฉันทะให ผูอื่ นมารว มประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนนแทน หรือสามารถมอบอํา นาจให
กรรมการอิสระที่บริษัทแตงตั้งใหเปนตัวแทนรับมอบฉันทะ
(4) นอกจากการสง หนั งสื อ เชิ ญ ประชุ มใหแ ก ผูถื อ หุ น แล ว เพื่อ เปนการเพิ่ม ชอ งทางในการรั บ รู ข อ มู ล บริษั ทได
ดําเนินการลงโฆษณาบอกกลาวเชิญประชุมผูถือหุนในหนังสือพิมพเปนระยะเวลาติดตอกัน 3 วัน และลวงหนา 3 วัน
กอนวันประชุมผูถือหุน ตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 รวมทั้งเผยแพรหนังสือเชิญ
ประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไวบนเว็บไซตของบริษัทในหัวขอ “ขอมูลสําหรับนักลงทุน” ดวย
ในวันประชุม
(1) บริษัทไดอํา นวยความสะดวกแกผูถือหุ นทั้งในเรื่องของสถานที่จัดประชุมที่สะดวกตอ การเดินทาง การเตรียม
หนังสือเชิญประชุมเผื่อสําหรับผูถือหุนที่ไมไดนําเอกสารมาดวย การจัดใหมีจอรับภาพเพื่อรองรับการนําเสนอวาระ
ตางๆ เปนรูปแบบของ PowerPoint ทําใหเกิดความสะดวกและความนา สนใจในการพิจารณาแตละวาระและการ
จัดเตรียมไมโครโฟน เพื่อรองรับการเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิซักถาม เสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็น
ตางๆ ไดอยางเหมาะสม รวมทั้งการจัดโตะรับลงทะเบียน (แบบ barcode) โดยมีเจาหนาที่ปฏิบัติงาน เพื่ออํานวย
ความสะดวกสําหรับการลงทะเบียนและการตรวจสอบเอกสาร
(2) คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารไดตระหนักถึงความสําคัญในการเขารวม
ประชุมและถือ เปนหนาที่และความรับ ผิดชอบในเรื่อ งดังกลาว ทําใหการประชุมสามัญผูถือหุนในปที่ผานมานั้น มี
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และผูบริหารที่มีอํานาจสูงสุดของฝายการเงิน
และบัญชีเขารวมทั้งหมดยกเวนประธานกรรมการตรวจสอบที่ติดภารกิจดวน ไมสามารถเดินทางมารวมประชุมได
(3) กอนเริ่มการพิจารณาประเด็นตางๆ ตามที่ระบุไวในหนังสือเชิญประชุม บริษัทไดกําหนดใหเลขานุการบริษัทชี้แจง
ถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนใน แตละวาระ รวมถึงการแจงจํานวนผูถือหุนที่มาเขารวมประชุมและจํานวนหุนทั้งหมดที่
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(4) เปดโอกาสใหผูถือหุนอยางเทาเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น และซักถามตอคณะกรรมการบริษัท ในแตละ
วาระตามระเบียบวาระการประชุม
ภายหลังการประชุม
(1) นอกจากการแจงมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําปผานทางระบบขาวสารของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
แลวนั้น บริษัทยังไดเผยแพรไวบนเว็บไซตของบริษัทเพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบความถูกตองของมติดังกลาวได
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นอกจากนี้ยังเปนชองทางการรับรูขอมูลขาวสารของผูถือหุนที่ไมสามารถมาเขารวมประชุมดวยตนเองและนักลงทุน
อื่นๆ อีกดวย
(2) บริษัทไดจัดทํารายงานการประชุมสามัญ ผูถือหุนประจํา ปและเผยแพรไวบนเว็บ ไซตข องบริษัทภายใน 14 วัน
นับจากวันประชุมสามัญผูถอื หุนประจําป
1.3 สิทธิในการไดรับเงินปนผล
บริษัทมีการกําหนดนโยบายการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิภายหลัง
การจัดสรรกํา ไรสุทธิดังกลาวเปนเงินทุนสํารองตามกฎหมาย ซึ่งบริษัทจะตองจัดสรรกํา ไรเปนเงินทุนสํา รองตามกฎหมาย
ไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแลว ซึ่งปจจุบันบริษัทไดมีการกันเงินสํา รองไวแลวจํานวน 55 ลานบาท
ครบจํานวนตามที่กฎหมายกําหนด
1.4 สิทธิในการรับขาวสารขอมูลของกิจการอยางเพียงพอ
บริษัทไดดําเนินการเผยแพรขาวสารตางๆ ที่สําคัญ อาทิเชน ผลการดําเนินงาน หรืองบการเงิน เปนตน ผานทางระบบขาว
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย นอกจากนี้ยังไดเผยแพรไวบนเว็บไซตของบริษัทในหัวขอขาวสารแจงตลาดหลักทรัพย
และบริษทั ไดจดั ตั้งหนวยงานนักลงทุนสัมพันธเพื่อทําหนาที่ติดตอสื่อสารกับนักลงทุน นักวิเคราะห รวมถึงหนวยงานภาครัฐ
และเอกชนที่เกี่ยวของ โดยสามารถติดตอไดที่หมายเลข :
โทรศัพท
:
02 338 7222
โทรสาร

:

02 383 4102

หมวดที่ 2 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
(1) การจัดทําหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถอื หุนประจําป 2562 บริษัทไดดําเนินการปฏิบัติตอผูถือหุนในประเทศและผู
ถือหุนตางชาติอยางเทาเทียมกัน โดยไดจัดทําหนังสือเชิญประชุมดังกลาวและเอกสารประกอบการพิจารณาวาระตางๆ เปน
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
(2) บริษัทไดจัดทําหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และแบบ ค. เพื่อใหผูถือหุนทั้งในประเทศและตางประเทศที่ไมสามารถ
มาเขารวมประชุมได สามารถมอบฉันทะใหแกบุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอใหเปนผูรับมอบฉันทะมาเขา รว ม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนไดและไดอํา นวยความสะดวกโดยใหผูถือหุนสามารถดาวนโหลดหนังสือมอบฉันทะ
ดังกลาวไดจากเว็บไซตของบริษัทลวงหนากอนการประชุม 30 วัน
(3) บริษัทจะไมมีการเพิ่มวาระการประชุมโดยไมไดแจงผูถือหุนลวงหนา
(4) บริษัทกําหนดใหกรรมการและผูบริหารตองรายงานใหบริษัททราบถึงการมีสวนไดเสียของตนหรือของบุคคลที่มี
ความเกี่ยวขอ ง ซึ่งเปนสว นได เสีย ที่เ กี่ ยวของกับ การบริ หารจัดการกิ จการของบริษั ทตามที่ ระบุไวใ นมาตรา 89/14 แหง
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และกําหนดใหมีการทบทวนการรายงานฯภายในเดือน
กุมภาพันธ ของทุกป และ/หรือ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงขอมูล โดยใหสงรายงานถึงฝายเลขานุการบริษัท ภายใน 7 วันทํา
การ ทั้ ง นี้ ยั ง ได ข ยายผลไปยั ง พนั ก งานระดั บ จั ด การของบริ ษั ท ฯและบริ ษั ท ย อ ย ตั้ ง แต ผู จั ด การแผนกขึ้ น ไป เพื่ อ ให
คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัท ที่อาจมีความขัดแยงของผลประโยชนและสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน
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ของบริษัทโดยรวมได ทั้งนี้กรรมการและผูบริหารที่มีสวนไดเสียกับธุรกรรมที่ทํากับบริษัท จะไมมีสวนรวมในการตัดสินในการ
ทําธุรกรรมดังกลาว
(5) คณะกรรมการบริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญของการปองกันขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตน
เปนอยางยิ่ง จึงมีนโยบายใหมีการเก็บรักษาขอมูลซึ่งยังมิไดเปดเผยตอประชาชนไวเปนความลับ โดยกําหนดใหรับรูเฉพาะผูมี
สวนเกี่ยวของเทานั้น
ทั้งนี้ บริษัทไดแจงใหกรรมการและผูบริหารทุกคนรับทราบถึงภาระหนาที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพ ยใ น
บริษัทของตน รวมถึงคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย ตอสํานักงาน
ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 แลว อีกทั้ง บริษัทไดหามมิใหกรรมการและผูบริหาร รวมถึงคูสมรสและบุตรที่ยงั ไมบรรลุนิติภาวะของ
บุคคลดังกลา ว ทําการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพ ยของบริษัทโดยใชขอมูลภายในซึ่งยังมิไดเปดเผยตอสาธารณชน
สําหรับกรณีที่กรรมการ ผูบริหาร รวมถึงคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะทําการซื้อ ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพยของ
บริษัทที่ไมเขาขายกรณีขางตนใหรายงานตอสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยทุกครั้งที่ทําการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน
หลักทรัพยดังกลาวภายใน 3 วันนับแตวันที่เกิดรายการขึ้น พรอมทั้งสงสําเนารายงานนี้ใหกับเลขานุการบริษัทเพื่อเก็บ เปน
หลักฐานทุกครั้ง ทั้งนี้ หากกรรมการ ผูบ ริหาร และพนักงานของบริษัท นําขอมูลภายในของบริษัทไมวาจะเปนเรื่องใดๆ ไปใช
เพื่อประโยชนสว นตนและการกระทําดังกลาวกอใหเกิดความเสียหายแกบริษัท บริษัทจะพิจารณาดําเนินการทางกฎหมายตาม
ความเหมาะสมตอไป
หมวดที่ 3 บทบาทของผูมสี วนไดเสีย
บริษัทไดตระหนักถึงสิทธิและความสําคัญของผูมีสวนไดเสียทั้งในสวนของ ลูกคา, พนักงาน, คูคา , ผูถือหุนหรือ ผูลงทุน
, เจาหนี้, คูแขง และใหความสําคัญกับความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและสังคม ชุมชนที่บริษทั ตั้งอยู รวมทั้งสังคม และภาครัฐ
โดยบริษัทฯไดเพิ่มแนวปฏิบัติที่ดี โดยการกําหนดนโยบายในเรื่อง หามผูบริหารและพนักงาน นําซอฟแวรที่ผิดกฎหมายมาใช
และหามคัดลอกซอฟทแวรลิขสิทธิ์ การไมเกี่ยวของกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน การสงเสริมใหพนักงานมีการใชทรัพยากร
อยางมีประสิทธิภาพและคุมคา เอาใจใสและปฏิบัติงานดวยจิตสํานึกถึงความปลอดภัยและคํา นึงถึงสิ่งแวดลอม สงเสริมให
พนักงานและผูมสี วนไดเสียของบริษัทมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนและสังคม อยางตอเนื่อง โดยสามารถสรุปไดดังตอไปนี้
(1) ลูกคา

ดวยแนวคิ ดการยึ ดถื อ ลูก คาเปนศูนยก ลางที่บ ริษั ทพร อมใหบ ริการตอบสนองความตอ งการอย าง

ครอบคลุมรอบดาน โดยการใหคําแนะนํา แกปญหา ชวยเหลือในการจัดหาสินคา สรางสรรคบริการรูปแบบใหมๆ คิดคน
ทางเลือกที่หลากหลายแกลูกคา เพิ่มคุณคาใหกับผลิตภัณฑเหล็ก ซึ่งเปนการเปลี่ยนมุมมองใหมในการทําธุรกิจเหล็ก ภายใต
ระบบการบริหารจัดการ ที่รองรับความตองการอยางครบครั น ทั้งการผลิต เทคโนโลยีที่ทันสมั ย การตรวจสอบคุณภาพ
ผลิตภัณฑ การจัดสงที่รวดเร็วตรงตอเวลาสอดคลองกับแผนการผลิตของลูกคาเพื่อสรางความมั่นใจและความสะดวกสบายแกลูกคา
(2) พนักงาน เนื่ อ งจากศั ก ยภาพของพนั กงานเป น หนึ่ ง ในโครงสร า งสํ า คั ญ สู ง สุ ด ที่ ทํ า ให ทุ ก ความคิ ด และทุ ก
จินตนาการเปนจริง ดังนั้นบริษัทจึงมุงมั่นในการพัฒนาคนของบริษัทใหเปนมืออาชีพ มีคานิยมทั้งวิธีคิดและวิธีปฏิบัติที่มุงมั่นสู
ความสําเร็จ นาเชื่อถือ และเปนที่ไววางใจ พรอมตอบสนองทุกความตองการ ขณะเดียวกันบริษัทยังเนนสรางพนักงานใหมี
ความรู ประสบการณ มีความเชี่ยวชาญพรอมใหคําปรึกษา และเรียนรูสิ่งใหมๆ ตลอดเวลา ดวยการจัดการอบรมและพัฒนา
ฝมืออยางสม่ําเสมอ

รายงานประจําป 2561
(3) คูคา

31

บริษัทมีนโยบายที่จะสรางความสัมพันธอันดีตอคูคา รวมทั้งปฏิบัติตอคูคาอยางเปนธรรม เปนไปตาม

เงื่อนไขทางการคา และ/หรือ ขอ ตกลงระหวางกั น ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะพัฒนาและรั กษาสัมพั นธภาพใหยั่งยื นบนรากฐานแหง
ผลประโยชนซ่งึ กันและกัน
(4) ผูถือหุน บริษัทมุงมั่นที่จะขยายการเติบโตของธุรกิจอยางตอเนื่องและยั่งยืนจนสามารถกาวขึ้นเปนบริษัทชั้นนํา
ในอุตสาหกรรมเหล็ก ถึงแมในปที่ผานมาจะมีปญหาทางเศรษฐกิจจากปจจัยหลายอยางก็ตาม ทั้งนี้ก็เพื่อสรางความมั่นใจและ
มูลคาเพิ่มใหกับผูถือหุนในระยะยาว รวมถึงการจัดใหมีชองทางใหผูถือหุน/ ผูมสี วนไดเสีย ติดตอ/ รองเรียน ตอกรรมการอิสระ
และยังไดกําหนดใหมีชองทางการรับขอรองเรียนดานธรรมาภิบาลจากพนักงาน ผานเลขานุการบริษัท โดยนําเสนอรายงาน
ดานธรรมาภิบาลตอคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลเปนรายไตรมาส
(5) เจาหนี้ บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขของการกูยืมเงินตามขอตกลง และใหขอมูลทางการเงินที่ถูกตองรวมทั้งมีการ
จายชําระหนี้ตรงตามเวลาทุกครั้ง
(6) คูแขง
บริษัทดําเนินธุรกิจตามกรอบกติกาการแขงขันที่เปนธรรมและไมทําลายชื่อเสียงหรือกอใหเกิดความ
เสียหายโดยไมชอบตอคูแขง
(7) ชุมชนและสังคม

คณะกรรมการบริษัทไดใหความสําคัญกับการพัฒนาและรับผิดชอบตอสังคม ควบคูไปกับ

การดําเนินธุรกิจ ดวยสํานึกดีวาธุรกิจ จะดํารงอยูได ตองมีพื้นฐานมาจากสังคมและสิ่งแวดลอมที่เจริญเติบโตอยางมั่นคง จึง
ผลักดันใหเกิดกิจกรรมตางๆ เพื่อการพัฒนาและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมในดานการผลิต สภาพแวดลอมในการทํางาน สถานที่
ทํางานและชุมชนรอบขาง การดูแลความปลอดภัย การคํานึงถึงสุขภาพกายและสุขภาพจิตของพนักงาน รวมทั้งการสราง
กิจกรรมเพื่อรับผิดชอบตอสังคม
(8) ภาครัฐ บริษัทบริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และขอกําหนดตางๆ ของภาครัฐ อยางเครงครัด พรอม
ทั้งใหความรวมมือในดานการใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของกิจการ และการรวมกิจกรรมตางๆ ตามที่หนวยงาน
ของภาครัฐจัด
หมวดที่ 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
(1) คณะกรรมการบริษัทไดดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลสําคัญที่เกี่ยวของกับบริษัท ทั้งขอมูลทางการเงินที่ตรวจสอบแลว
จากผูสอบบัญชีรับอนุญาตที่เปนอิสระซึ่งเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และขอมูลที่ไมใชขอมูลทางการเงิน
เชน ขอมูลคาตอบแทนกรรมการ, จํานวนครั้งของกรรมการที่เขารวมประชุม,ขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการชุด
ตางๆ, ขอมูลการทํารายการระหวางกัน และนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัท เปนตน ตามขอกําหนดของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพ ย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
อยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลา โปรงใส เพื่อใหนักลงทุนและผูมีสวนไดเสียทุกฝายของบริษัท ไดรับสารสนเทศอยางเทาเทียม
กัน โดยผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, แบบแสดงรายการขอมูลประจําป, รายงานประจําป และเว็บไซต
ของบริษัทที่ www.asiametal.co.th รวมทั้งการแตงตั้ งเลขานุ การบริษัทเพื่อเป นผูดํา เนินการจัดทําและเก็บ รักษาข อ มู ล
ดังกลาว และใหขอมูลที่ถูกตองตอนักลงทุน, ผูถือหุน, นักวิเคราะห และผูมีสวนไดเสีย
(2) นโยบายค า ตอบแทนกรรมการได กํา หนดไว อ ย า งชั ดเจนและโปร ง ใส โดยคา ตอบแทนอยู ใ นระดั บ เดี ย วกั บ
อุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนและไดขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือ
หุนแลว ทั้งนี้รายละเอียดคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารไดเปดเผยไวในหัวขอโครงสรางการจัดการ
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1. โครงสรางคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท ณ สิ้นป 2561 มีจํานวนทั้งหมด 8 ทาน แบงเปนกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
จํานวน 3 ทาน ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยเปนผูที่มีความรูความสามารถ ประสบการณ
และทักษะที่เปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุนให
ดํารงตําแหนงดังกลาว สําหรับรายละเอียดที่เกี่ยวของและขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบปรากฏอยูในหัวขอโครงสราง
และการจัดการ
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 ทาน โดยคณะกรรมการตรวจสอบเปน
กรรมการอิสระผูไมมีสวนไดเสียและไมมีความสัมพันธเกี่ยวของใดๆ กับบริษัท คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร ผู
ถือ หุนรายใหญ และผู ที่เ กี่ ยวข อ งกั บบุ คคลดัง ที่ ได กลา วมา โดยคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ทา น เป นผู มีความรูแ ละ
ประสบการณเพียงพอที่จะทําหนาที่ในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงิน สําหรับรายรายละเอียดที่เกี่ยวขอ งและ
ขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบปรากฏอยูในหัวขอโครงสรางการจัดการ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ประกอบดวยประธานกรรมการและกรรมการอีก 2 ทาน รวมเปน 3
ทาน โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนทั้ง 3 ทาน เปนผูมีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะทําหนาที่ใน
การสรรหาและกําหนดคาตอบแทนฯ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบดวยประธานกรรมการ และกรรมการอีก 2 ทาน รวมเปน 3 ทาน โดย
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้ง 3 ทาน เปนผูมีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะทําหนาที่ในการบริหารความเสี่ยง
และปองกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได
คณะกรรมการบริหาร ประกอบดวยประธานกรรมการ และกรรมการอีก 2 ทาน รวมเปน 3 ทาน โดยคณะกรรมการ
บริหารของบริษัททั้ง 3 ทาน เปนผูมีความรูความสามารถ และประสบการณเพียงพอที่จะทําหนาที่ในการบริหารบริษัทใหมี
ความมั่งคง กาวหนา มีศักยภาพในการแขงขันกับบริษัทอื่นๆที่อยูในอุตสาหกรรมเดียวกัน
2. การกําหนดวาระกรรมการ
ตามขอบังคับของบริษัท ขอที่ 13 กําหนดใหในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนง
หนึ่งในสามและถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม โดย
ใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนงและกรรมการที่จะออกตามวาระนี้อาจไดรับเลือกเขามา
ดํารงตําแหนงใหมก็ได
3. คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท ไดกําหนดขึ้นเทากับขอกําหนดขั้นต่ําของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กลาวคือ
1. ตองถือหุนไมเกินรอยละ 5 ของทุนชําระแลวของบริษัท บริษัทในเครือ บริษทั รวม หรือบริษัทที่เกี่ยวของ ทั้งนี้
ใหนบั รวมหุนที่ถือโดยผูท่เี กี่ยวของดวย
2. เปนกรรมการที่ไมมีสวนรวมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม บริษัทที่เกี่ยวของ หรือผูถือ
หุนรายใหญของบริษัท รวมทั้งไมเปนลูกจาง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจําจากบริษัท บริษัท

รายงานประจําป 2561

33

ในเครือ บริษัทรวม บริษัทที่เกี่ยวของ หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท เชนกรรมการผูจัดการของบริษัท ไม
สามารถเปนกรรมการตรวจสอบไดเนื่องจากกรรมการผูจัดการเปนผูรับผิดชอบโดยตรงตอการบริหารเปนตน
3. เปนกรรมการที่ ไ ม มีผ ลประโยชน ห รื อ ส ว นได เ สี ย ไม วา ทางตรงหรื อ ทางอ อ ม ทั้ง ในด า นการเงิ น และการ
บริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทและรวมถึงไมมีผลประโยชน
หรือสวนไดเสียในลักษณะขางตนมากอนในระยะเวลา 1 ป กอนไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการตรวจสอบ เวน
แตคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาอยา งรอบคอบเห็ นวา การเคยมีผลประโยชนหรือสวนไดเสีย นั้นจะไมมี
ผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่และการใหความเห็นที่เปนอิสระ
4. เปนกรรมการที่ไมใชเปนผูที่เกี่ยวของหรือญาติสนิทของผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท
5. เปนกรรมการที่ไมไดรับการแตงตั้งขึ้นเปนตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชนของกรรมการบริษัทผูถือหุนรายใหญ
หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถอื หุนรายใหญของบริษัท
6. สามารถปฏิบั ติ ห น า ที่ แสดงความเห็ นหรือ รายงานผลการปฏิบั ติ ง านตามหน า ที่ ที่ไดรั บมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท โดยไมอยูภ ายใตการควบคุมของผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท รวมทั้งผูท่ี
เกี่ยวของหรือญาติสนิทของบุคคลดังกลาว
นอกจากนี้กรณีที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนหรือคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยไดมีประกาศ
ปรับปรุงหรือผอนปรนหลักเกณฑคุณสมบัติกรรมการอิสระก็ใหถือปฏิบัติตามที่ไดประกาศในภายหลังตอไป
4. ภาวะผูนําและวิสัยทัศน
คณะกรรมการของบริษัทมีภาวะผูนํา วิสัยทัศน และมีความเปนอิสระในการตัดสินใจ กําหนดนโยบายวางเปาหมาย
พัฒนาแผนธุรกิจ และพิจารณางบประมาณ เพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือหุนและการเติบโตของบริษัทและมีการทบทวนแผน
เปนประจําทุกปเพื่อใหไดตามเปาหมายธุรกิจที่วางไว
5. ความขัดแยงทางผลประโยชน
เพื่อปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน คณะกรรมการไดดูแลอยางรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแยง
ทางผลประโยชน รวมทั้งกําหนดนโยบายและวิธีการดูแลไมใหผูบริหารและผูท่ีเกี่ยวของนําขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพื่อ
ประโยชนสวนตนดังนี้
• รายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน : คณะกรรมการไดทราบถึงรายการที่มีความขัดแยงทางผลประโยชน
รายการที่เกี่ยวโยงกัน และไดพิจารณาความเหมาะสมอยางรอบคอบทุกครั้ง รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑของตลาด
หลักทรัพย โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนทํารายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis) และไดเปดเผยรายละเอี ยด
มูลคารายการ คูสัญญา เหตุผล/ความจําเปน ไวในรายงานประจําป และแบบ 56-1 ตอไปในหัวขอรายการระหวางกัน
• การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน :
คณะกรรมการกําหนดใหผูบริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 หามไมให
ผูบริหารหรือหนวยงานที่ไดรับทราบขอมูลภายในเปดเผยขอมูลภายในแกบุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไมมีหนาที่เกี่ยวของ และ
ไมซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทในชวง 1 เดือน กอนที่งบการเงินเผยแพรตอสาธารณชน
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6. จริยธรรมธุรกิจ
บริษัทไดกําหนดขอพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝายบริหาร และพนักงาน เพื่อใหผูเกี่ยวของ
ยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจของบริษัทดวยความซื่อสัตย สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติตอบริษัท
ผูมีสวนไดเสียทุกกลุม สาธารณชนและสังคม ซึ่งบทบาทและหนาที่ดังกลาวไดมีการกําหนดไวในขอบเขต อํานาจ หนาที่ของ
คณะกรรมการบริษัท กรรมการผูจัดการ รวมทั้งขอบังคับในการทํางานของบริษัทซึ่งไดมีการกําหนดบทลงโทษทางวินัยไวดวย
และคณะกรรมการบริษัทฯ ไดปรับปรุงนโยบายการกํากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจฯ เพื่อใหสอดคลองกับแนวปฏิบัติที่ดี
ดังนี้
6.1 กําหนดนโยบายเกี่ยวกับจํานวนบริษัทที่กรรมการแตละคนจะไปดํารงตําแหนงกรรมการได แตไมไดกําหนดจํานวน
วาระการดํารงตําแหนง โดยกรรมการบริษัทฯ ทั้ง 8 คน ดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทจดทะเบียนไมเกิน 5 บริษัท
เปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการ
6.2 กําหนดใหกรรมการผูจัดการ สามารถไปดํารงตําแหนงกรรมการที่บริษัทอื่นไดโดยตองรายงานใหคณะกรรมการ
บริษัทฯ ทราบเปนรายลั กษณอักษร ภายใน 14 วันนับตั้งแตท ราบวา ตนเองจะไปดํา รงตํา แหนง หรือตองแจง ให
คณะกรรมการทราบกอนการรับการแตงตั้งเปนกรรมการผูจัดการ(ในกรณีที่รับตําแหนงกรรมการผูจัดการใหม)
6.3 คณะกรรมการฯ ใหความสําคัญในการแจงขอรองเรียน และขอเสนอแนะ โดยเปดโอกาสใหพนักงานและผูสวนได
เสียมีชองทางการรอ งเรียน การแสดงความเห็น เพื่อนําไปสูการปรับปรุงระบบบริหารจัดการ สํา หรับ การแจง
เบาะแสการกระทําผิดกฎหมาย โดยสงจดหมายรองเรียนผานเลขานุการบริษทั ฯ
ชองทางการรับแจงเบาะแส (Whistle Blowing) หรือรองเรียนการทุจริตและคอรรัปชั่น
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูพิจารณารับเรื่องแจงเบาะแส ขอรองเรียนการ
กระทําที่อาจทําใหเกิดความสงสัยไดวาเปนการทุจริตและคอรรปั ชั่น ที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ โดยทั้งทางตรงหรือทางออม โดยผาน
ชองทางการรับเรื่องที่ไดกําหนดใหโดยผูรองเรียนตองระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะแจงเบาะแส หรือขอรองเรียน พรอม
หลักฐาน หรือขอมูลที่เพียงพอตอการตรวจสอบ และแจงชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพท ที่สามารถติดตอได สงมายังชองทาง
รับเรื่องดังนี้
แจงผานชองทาง อีเมล ( E-Mail )

แจงทางไปรษณีย

คณะกรรมการตรวจสอบ :
IA@asiametal.co.th
เลขานุการบริษัท :

ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน)
ที่อยู : 55,55/1 หมูที่ 2 ซอยวัดหนามแดง ถนนศรีนครินทร

Secretary@asiametal.co.th

ตําบลบางแกว อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

ในกรณี ผูแจ งเบาะแส หรื อ ผู รอ งเรีย น มีขอ ร อ งเรี ยนคณะกรรมการบริ ษั ทฯ ขอใหสงเรื่อ งร อ งเรีย นมายั ง ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง
บุคคลที่สามารถแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนเกี่ยวกับ การทุจริตและคอรรัปชั่น คือ ผูมีสวนไดเสียทุกกลุมของบริษัทฯ
ไดแก ผูถือหุน ลูกคา คูแขงทางการคา เจาหนี้ ภาครัฐบาล ชุมชน สังคม ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ ไมวาจะแจง
ดวยวิธีใดดังกลาวขางตน บริษัทฯ จะรักษาความลับไว
ในป 2561 ทางบริษัทไมมกี ารแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและคอรรัปชั่น
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6.4 คณะกรรมการบริษัทฯ ถือวา คูมือ “จริยธรรมฯ” เปนวินัยอยางหนึ่ง ซึ่งกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน
ตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด การฝาฝนไมปฏิบัติตาม ถือเปนการทําผิดวินัย ตามระเบียบวาดวยการบริหารงานบุคคล
6.5 คณะกรรมการบริษัทฯไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแยงของผลประโยชนไวในคูมือจริยธรรมฯ เพื่อปองกัน
การใชโอกาสแสวงหาผลประโยชนสวนตน ดังนี้
- ตองไมมปี ระวัติการกระทําผิดกฎระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย /
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
- กําหนดใหประธานกรรมการเปนบุคคลคนละคนกับ กรรมการผูจัดการ โดยมีบทบาท อํานาจ และหนาที่ที่
แบงแยกออกจากกันอยางชัดเจน
- จัดใหมีการประชุมระหวา งกรรมการที่ไ ม เป นผูบ ริหาร โดยไม มีฝา ยจั ดการ เพื่ อ ความอิ สระในการแสดง
ความเห็นเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการของฝายบริหาร
- คณะกรรมการบริ ษั ทฯจัดใหมีร ะบบการควบคุ มภายในที่ ครอบคลุมทั้ งดา นการเงิ น การปฏิ บัติง าน การ
ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวของ รวมทั้งจัดใหมีการบริหารความเสี่ย งที่
เหมาะสมเพียงพอ ตลอดจนจัดใหมีกลไกลการตรวจสอบและถวงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกปองรักษา
และดูแลทรัพยสิน มีแผนกตรวจสอบภายใน ซึ่งเปนหนวยงานอิสระที่รายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบและ
ธรรมาภิบาล และจัดทํา รายงานคณะกรรมการตรวจสอบฯไดอยางมีคุณภาพ ประกอบดวยขอมูลสํา คัญอยาง
ครบถวน และมีการกําหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง ไวอยางชัดเจน
7. การถวงดุลของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีคณะกรรมการทั้งสิ้นจํานวน 8 ทาน รายละเอียดเปนดังนี้
• กรรมการที่เปนผูบริหาร
• กรรมการ

3
2

ทาน
ทาน

• กรรมการตรวจสอบ

3

ทาน

ดังนั้น บริษัทมีกรรมการที่เปนอิสระทั้งหมด 3 ทาน คิดเปนรอยละ 37.50 ของกรรมการทั้งหมด อีกทั้งยังจัดใหมีการ
ประชุมรวมกับของกรรมการที่มิใชเปนผูบริหารและฝายจัดการเพื่อใหมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นตางๆไดอยางเต็มที่
8. การรวมหรือแยกตําแหนง
ประธานกรรมการไมเปนบุคคลเดียวกันกับกรรมการผูจัดการ แตประธานกรรมการ และกรรมการผูจัดการเปน
ตัวแทนของกลุมผูถือหุนรายใหญซึ่งถือหุนเปนรอยละ 19.13 และ รอยละ 24.90 ตามลําดับ ของทุนจดทะเบียนและชําระแลว
อยางไรก็ตามโครงสรางคณะกรรมการของบริษัทประกอบดวยกรรมการตรวจสอบ 3 ทาน ซึ่งจะกอใหเกิดการถวงดุลและการ
สอบทานการบริหารงาน
9. คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
บริษัทไดกําหนดนโยบายคาตอบแทนกรรมการไวอยางชัดเจนและโปรงใส โดยมอบหมายใหคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดคา ตอบแทนเปนผูพิจารณา ซึ่งคาตอบแทนดังกลา วไดแสดงไวในหัวขอ โครงสรางการจัดการเรื่องการคาตอบแทน
กรรมการและผูบริหาร
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10. การประชุมคณะกรรมการ
บริษัทไดกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางสม่ําเสมอ (อยางนอย 3 เดือนตอครั้ง) และมีการประชุมพิเศษ
เพิ่มตามความจําเปน โดยมีการกํา หนดวาระ
ชัดเจน ลวงหนา และมีวาระพิจารณาติดตาม
ผลการดําเนินงานเปนประจํา โดยมีการจัด สง
หนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม พร อ มระเบี ย บวาระการ
ประชุ ม และเอกสารก อ นการประชุ ม เป น
ระยะเวลาลวงหนา 7 วันกอนวันประชุม เพื่อให
คณะกรรมการได มี เ วลาศึ ก ษาข อ มู ล อย า ง
เพียงพอกอนเขารวมประชุม รวมทั้งไดมีการจด
บันทึกการประชุมเปนลายลักษณอักษร จัดเก็บ
รายงานการประชุ ม ที่ ผ า นการรั บ รองจาก

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ป 2561 คณะกรรมการของบริษัท มีการประชุม 5 ครั้ง
ชื่อ-สกุล
จํานวนที่เขารวมประชุม
นายวีระชัย
สุธีรชัย
5/5
นายชูศักดิ์
ยงวงศไพบูลย
5/5
นางสาวชนัญญา ยงวงศไพบูลย
5/5
นางเพ็ญจันทร
ยงวงศไพบูลย
5/5
นางเมธิกานต
ชุตพิ งศสิริ
5/5
นายพิบลู ศักดิ์
อรรถบวรพิศาล
5/5
นางไทศิกา
ไพรสงบ
5/5
เรือตรีหญิงสุรี
บูรณธนิต
5/5

คณะกรรมการบริษัท พรอมใหคณะกรรมการบริษัทและผูที่เกี่ยวของตรวจสอบได
11. คณะอนุกรรมการ
ที่ประชุมสามัญผูถือหุนไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล เขาดํารงตําแหนงเมื่อวันที่ 17
กุมภาพันธ 2547 เพื่อชวยในการกํากับดูแลกิจการของบริษัท โดยอํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเปนไปตาม
รายละเอียดในเรื่องโครงสรางการจัดการ ทั้งนี้ปจจุบันมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นเพื่อทําหนาที่ในการกลั่นกรอง และ
ตรวจสอบรวมทั้งบริหารจัดการเรื่องตาง โดยคณะอนุกรรมการคณะตางๆมีการประชุมรวมกันอยางนอย 3 เดือนตอครั้งเพื่อ
พิจารณาเรื่องตางที่เกิดขึ้นเพื่อใหทันกับการบริหารงานของบริษัท
12. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
บริษัทใหความสําคัญตอระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานเพื่อใหมีประสิทธิภาพ จึงได
กําหนดภาระหนาที่ อํานาจการดําเนินการของผูปฏิบัติงาน ผูบริหาร ไวเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน มีการควบคุมดูแล
การใชทรัพยสินของบริษัทใหเกิดประโยชน และมีการแบงแยกหนาที่ของผูปฏิบัติงาน ผูติดตามควบคุมและประเมินผลออก
จากกัน เพื่อใหเกิดการถวงดุลและตรวจสอบระหวางกันอยางเหมาะสมและมีการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับระบบการเงิน โดย
บริษัทไดจัดใหมีระบบรายงานทางการเงินเสนอผูบริหารตามสายงานที่รับผิดชอบ รวมถึงบริษัทจัดตั้งหนวยตรวจสอบภายใน
เพื่อ ใหมั่นใจวาการปฏิบัติงานหลักและกิ จกรรมทางการเงินที่ สําคัญของบริษัทไดดํา เนินการตามแนวทางที่กํา หนดและมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกํา หนดที่เกี่ยวของกับบริษัท (Compliance Control) และ
เพื่อใหหนวยงานตรวจสอบภายในมีความเปนอิสระ สามารถทําหนาที่ตรวจสอบและถวงดุลไดอยางเต็มที่ คณะกรรมการจึง
กําหนดใหหนวยตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ และไดรับการประเมินผลงาน
จากคณะกรรมการตรวจสอบดวย และเพื่อใหการตรวจสอบระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายในมีความเปนอิสระมาก
13. รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย (ถามี)
และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจําป ทั้งนี้งบการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
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ในประเทศไทย โดยเลือกใชนโยบายบัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังและ
ประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทํา รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการไดจัดใหมีการดํารงรักษาไวซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อใหมั่นใจไดอยางมีเหตุผลวา
การบันทึกขอมูลทางบัญชีมีความถูกตอง ครบถวน และเพียงพอที่จะดํารงรักษาไวซึ่งทรัพยสิน และเพื่อใหทราบจุดออนเพื่อ
ปองกันไมใหเกิดการทุจริตหรือการดําเนินการที่ผิดปกติอยางมีสาระสําคัญ
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบ าล ซึ่งประกอบดวยกรรมการที่ไม เปนผูบ ริ หารเปนผู ดูแลรับผิ ดชอบ
เกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายในและมีการประชุมรวมกับผูสอบบัญชีของบริษัท โดยไมมีฝาย
บริหารของบริษัทเขารวมประชุม เพื่อประเมินความเสี่ยง ความเพียงพอของขอมูลและระบบควบคุมภายใน
ดังนั้น คณะกรรมการจึงมีความเห็นวาระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยูในระดับที่นาพอใจและสามารถ
สรางความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลตอความเชื่อถือไดของงบการเงินของบริษัท
14. ความสัมพันธกับผูลงทุน
คณะกรรมการบริ ษั ท ตระหนั ก ดี วา ข อ มู ล ของบริ ษัท ทั้ ง ที่ เ กี่ ย วกั บ การเงิ น และที่ ไ ม ใ ช ก ารเงิ น ล ว นมี ผ ลต อ
กระบวนการตัดสินใจของผูลงทุนและผูที่มีสวนไดสว นเสียของบริษัท จึงไดกําชับใหฝายบริหารดําเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการ
เปดเผยขอมูลที่ครบถวน ตรงตอความเปนจริง เชื่อถือได สม่ําเสมอ และทันเวลา ซึ่งฝายบริหารของบริษัทไดใหความสํา คัญ
และจะยึ ดถือปฏิบั ติไปโดยตลอด ในสว นของงานดา นผู ลงทุนสัมพั นธนั้น ปจจุบันบริษัทมีหนว ยงานที่ดูแลรับ ผิดชอบคื อ
หนวยงานเลขานุการบริษัท รวมกับ อํานวยการฝายบัญชีและการเงิน ทําหนาที่ติดตอสื่อสารกับผูลงทุนสถาบัน ผูถือหุน รวมทั้ง
นักวิเคราะหและภาครัฐที่เกี่ยวของเพื่อจะไดสง ขอมูลไดทันตามเวลา
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กิจกรรมขององคกรเพื่อความรับผิดชอบตอสังคม
Corporate Social Responsibility
บริษัทฯ ไดใหความสําคัญกับองคกร และการมีสว นรวมตอสังคม ในรูปแบบตางๆ อาทิเชน การมอบทุนการศึ กษา
ใหกับบุตรพนักงานเปนประจําทุกป การมอบทุนการศึกษาใหกับสถานศึกษา ระดับประถม และระดับมัธยมในเขตชุมชน อีก
ทั้งรวมกับหนวยงานรัฐในการสงเสริมใหพนักงานรวมกันบริจาคสิ่งของและอื่นๆใหกับบุคคลที่ดอยโอกาสซึ่งเปนการเสริมสราง
กิจกรรมรวมกันระหวางอุตสาหกรรมกับชุมชน ใหอยูรวมกันอยางอบอุนและสรางสรรค
ในดานความรับผิดชอบตอสังคม บริษัทไดเล็งเห็นถึงความสําคัญกับผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของกับบริษัททั้งหมด ทั้ง
ภายในองคกร ไดแก ผูบริหาร พนักงาน จนไปถึงภายนอกองคกร ไดแก ลูกคา ผูถือหุน รวมถึงสังคมรอบขางทั้งในดานสังคม
และสิ่งแวดลอม โดยบริษัทไดมีเปาหมายที่จะสรางสรรคส่งิ ดีๆกับสังคมใหมากยิ่งขึ้นอยางตอเนื่องและรอบดาน ทั้งนี้เพื่อเปน
การสรางจิตสํานักที่ดีใหกับพนักงานและฝงแนวทางดังกลาวนี้ใหกลายเปนสวนหนึ่งขององคกรใหเกิดเปนการพัฒนาจนนําไปสู
ความยั่งยืนตอไป
(รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ประจําป 2561 ที่ www.asiametal.co.th)
โครงการเพื่อสังคม/ชุมชน
บริษัท ได ร วมมื อ กับ โรงเรีย นในแหลง ชุ มชน จัดมอบทุ นการศึ กษาใหกับ นั ก เรี ยนในชุ มชนที่ ศึกษาในโรงเรี ย นใน
ระดับประถม และโรงเรียนระดับมัธยม ดวยตระหนักดีวาเยาวชนคือทรัพยากรที่สําคัญของประเทศในอนาคต จึงควรสงเสริม
ใหเกิดการเรียนรูและการพัฒนาทักษะในดานตางๆ โดยในป 2561 มีกิจกรรมดังนี้
 ทางบริษัท เขารวมสนับสนุนคาจัดทําหนังสือ “นวัตกรรมและการออกแบบกอสราง” ศูนยเชี่ยวชาญเฉพาะ

ทางดานนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอยางยั่งยืน มหาวิทยาลับเทคโนโลยีสุรนารี
 วันที่ 5 สิงหาคม 2561 ทางผูบริหารและพนักงานบริษทั รวมกันบริจาคสิ่งจอง ที่วดั พระพุทธบาทน้ําพุ
 วันที่ 9 ธันวาคม 2561 ทางบริษัทดําเนินการมอบเสื้อกันหนาวและอุป กรณกีฬาเพื่อสงมอบใหกับโรงเรียน

ระดับประถมและมัธยม ณ ศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แมฟา หลวง บานหวยปูด
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โครงการเพื่อพนักงาน
บริษัทใหความสําคัญตอสุขภาพของพนักงานเปนอยางยิ่ง เพราะพนักงานทุกคนเปนผูที่มีความสําคัญในการขับเคลื่อน
ธุรกิจใหเติบโตอยางยั่งยืนและมีคุณภาพ บริษทั จึงจัดใหมีการตรวจสุขภาพประจําป และมีการใหคําแนะนําในการดูแลสุขภาพ
โดยแพทยและพยาบาล
บริษัทไดจัดใหพนักงานไดรวมกิจกรรมในการเขารับการอบรมเรื่องอัคคีภัย และภัยอื่นๆโดยมีการซอมการดับเพลิง
การอพยพหนี้เพลิงประจําป ทุกๆ ป
 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2562 ไดมีการจัดอบรมซอมดับเพลิง ประจําป 2561 ทั้งสํานักงานใหญและสํา นักงาน

สาขาที่พนัสนิคม เพื่อใหพนักงานมีความรูความเขาใจในเรื่องชีวอนามัย ซึ่งทําใหพนักงานที่ไดเขารับ การ
อบรมสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันไดไมวาจะในสถานที่ทํางาน บาน และตามชุมชุนที่อาศัยอยู
 ทางผูบริหารของบริษัทไดเขารวมอบรมหัวขอเรื่อง “สุดยอดการเปนหัวหนาฉบับ 4.0” วิทยากร คือ รศ.สุขุม

นวลสกุ ล อดีตที่ ป รึกษานายกรัฐ มนตรี พลเอก เปรม ติณ สุลานนท และ อดี ตอธิก ารบดีมหาวิทยาลั ย
รามคําแหง 2 สมัยซอน เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561
 วันที่ 7 กรกฏาคม 2561 ผูบริหารไดจดั เลี้ยงอาหารกลางวันใหแกพนักงาน
 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2561 ทางบริษัทไดจดั เลี้ยงปใหม ทําบุญเลี้ยงพระประจําป รวมถึงประกวดรองเพลง และ

แขงขันกีฬาภายในบรัท อาทิ แขงขันฟุตบอล และ แขงขันตระกรอ
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สรุปรายการระหวางกันของบริษัท สําหรับป 2561
สรุปรายการระหวางกันของบริษัท บริษัทยอย และบริษทั ที่เกี่ยวของหรือกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนที่เกิดขึ้นในป 2561
รายการ
บริษัท เอส ที ซี สตีล
จํากัด
ประกอบธุรกิจผลิตและ
รับจางเหล็กแปรรูป

ลักษณะความสัมพันธ

ลักษณะรายการ

บริษัทยอย
บริษัทใหเชาอาคารสํานักงานกับ
บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) บริษัท เอส ที ซี สตีล จํากัด
ถือหุน 99.99%
ซึ่งมีลูกหนีย้ อดคงคาง ณ สิ้นป เทากับ
ดอกเบี้ยคางรับ ณ สิ้นป เทากับ
บริษัทวาจางผลิตสินคาเหล็กจาก
บริษัท เอส ที ซี สตีล จํากัด
ซึ่งมีเจาหนี้ยอดคงคาง ณ สิ้นป เทากับ
บริษัทเชาคลังสินคา กับ บริษัท เอส ที
ซี สตีล จํากัด

มูลคารายการ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
(ลานบาท)
0.12 - เปนการใหเชาอาคารสํานักงาน กับบริษทั เอส ที ซี สตีล จํากัด
และราคาที่ตกลงรวมกันตามสัญญาใหเชา
0.00
23.00
9.76 - เปนการวาจางผลิตสินคาเหล็กจาก บริษทั เอส ที ซี สตีล จํากัด
เปนการซื้อในราคาตลาดและเปนราคาเทียบเคียงไดกับการขายให
บุคคลภายนอกซึ่งเปนการคาปกติ
1.11
0.60 -เปนราคาตามสัญญาเชา
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ไดพิจารณาการทํารายการ
ดังกลาวขางตนแลวเห็นวาการทํารายการ เปนการทํารายการที่
สมเหตุสมผลเพื่อเกิดประโยชนสูงสุดแกบริษัท ราคาที่บริษัทซื้อ
- ขายสินคา เปนราคาเทียบเคียงไดกบั ที่ซื้อ-ขายสินคากับ
บุคคลภายนอก
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รายการ
บริษัท แกรนด เอเซีย
สตีล โพรเซสซิ่ง เซ็น
เตอร จํากัด
ประกอบธุรกิจผลิตและ
จําหนายเหล็กแปรรูป

ลักษณะความสัมพันธ

ลักษณะรายการ

บริษัทยอย
บริษัทจําหนายสินคาเหล็กใหกับ
บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) บริษทั แกรนด เอเซีย สตีล โพรเซสซิ่ง
ถือหุน 50.00%
เซ็นเตอร จํากัด
บริษัทใหเชาอาคารและเครื่องจักร
บริษัท แกรนด เอเซีย สตีล โพรเซสซิ่ง
เซ็นเตอร จํากัด
ซึ่งมีลูกหนีย้ อดคงคาง ณ สิ้นป เทากับ
บริษัทซื้อสินคาเหล็กจาก บริษัท
แกรนด เอเซีย สตีล โพรเซสซิ่ง เซ็น
เตอร จํากัด
ซึ่งมีเจาหนี้ยอดคงคาง ณ สิ้นป เทากับ
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มูลคารายการ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
(ลานบาท)
546.56 - เปนการขายสินคาเหล็กและใหบริการรับจางตัด สลิต รายไดอื่นๆ
ซึ่งเปนการคาปกติ โดยราคาที่บริษัทขายสินคาเหล็กและใหบริการ
รับจางตัด สลิต กับบริษัท แกรนด เอเซีย สตีล โพรเซสซิ่ง เซ็นเตอร
12.10 จํากัด เปนการขายในราคาตลาดและเปนราคาเทียบเคียงไดกับการ
ขายใหบุคคลภายนอก และราคาที่ตกลงรวมกันตามสัญญาใหเชา
288.68
2.04 - เปนการซื้อสินคาเหล็กแผนขนาดที่มีความหนาเพื่อรวบรวมใหกับ
ลูกคา โดยราคาที่บริษัทซื้อสินคาเหล็กกับบริษัท แกรนด เอเซีย สตีล
โพรเซสซิ่ง เซ็นเตอร จํากัด เปนการซื้อในราคาตลาดและเปนราคา
เทียบเคียงไดกับการขายใหบุคคลภายนอกซึ่งเปนการคาปกติ
1.19 - คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ไดพิจารณาการทํา
รายการดังกลาวขางตนแลวเห็นวาการทํารายการ เปนการทํารายการ
ที่สมเหตุสมผลเพื่อเกิดประโยชนสูงสุดแกบริษทั ราคาที่บริษัทซื้อขายสินคา เปนราคาเทียบเคียงไดกับที่ซื้อ-ขายสินคากับ
บุคคลภายนอก
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รายการ

ลักษณะความสัมพันธ

บริษทั ทวีโชค พาณิช
จํากัด
ประกอบธุรกิจ คาปลีก
เหล็กแผนรีดรอน

นายพรเทพ โยธินอุปไมย
นางแสงจันทร ลี และนางวัชรี โยธิน
อุปไมย ทั้งสามคนเปนกรรมการผูมี
อํานาจลงนามและผูถือหุนของ
บริษัท ทวีโชค พาณิช จํากัด เปนพี่
นองและมารดาของนางเพ็ญจันทร
ยงวงศไพบูลย ซึ่งเปนกรรมการและ
เปนผูถือหุนใหญของบริษทั

ลักษณะรายการ
บริษัทจําหนายสินคาเหล็กใหบริษัท
ทวีโชค พาณิช จํากัด
รายไดอ่นื
ซึ่งมีลูกหนีย้ อดคงคาง ณ สิ้นป เทากับ
บริษัทซื้อสินคาเหล็กจากบริษัท
ทวีโชค พาณิช จํากัด

ซึ่งมีเจาหนี้ยอดคงคาง ณ สิ้นป เทากับ
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มูลคารายการ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
(ลานบาท)
0.00 - เปนการขายสินคาเหล็กและใหบริการรับจางตัด สลิต ซึ่งเปนการคาปกติ
โดยราคาที่บริษัทขายสินคาเหล็กและใหบริการรับจางตัด สลิต กับบริษัท
ทวีโชค พาณิช จํากัด เปนการขายในราคาตลาดและเปนราคาเทียบเคียง
0.00 ไดกับการขายใหบุคคลภายนอก
0.00
0.007 - เปนการซื้อสินคาเหล็กแผนขนาดที่มีความหนาเพื่อรวบรวมใหกับลูกคา
โดยราคาที่บริษัทซื้อสินคาเหล็ก กับบริษัท ทวีโชค พาณิช จํากัด เปนการ
ซื้อในราคาตลาดและเปนราคาเทียบเคียงไดกับการขายใหบุคคลภายนอก
ซึ่งเปนการคาปกติ
0.00 - คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ไดพิจารณาการทํารายการ
ดังกลาวขางตนแลวเห็นวาการทํารายการ เปนการทํารายการที่
สมเหตุสมผลเพื่อเกิดประโยชนสูงสุดแกบริษัท ราคาที่บริษัทซื้อ-ขายสินคา
เปนราคาเทียบเคียงไดกับที่ซ้อื -ขายสินคากับบุคคลภายนอก
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รายการ

ลักษณะความสัมพันธ

บริษทั เพิ่มชัย พาณิช
จํากัด
ประกอบธุรกิจ คาเหล็ก
แผนชั้นสอง

คุณวีระชัย สุธีรชัยเปนผูถือหุนของ
บริษัท เพิ่มชัยพาณิช จํากัด เปนนา
ขายของเปนนานายชูศักดิ์ ยงวงศ
ไพบูลย ซึ่งเปนกรรมการและเปนผู
ถือหุนใหญของบริษัท

บริษัทจําหนายสินคาเหล็กใหบริษัท
เพิ่มชัยพาณิช จํากัด

กลุมพี่นอ งตระกูลยงวงศไพบูลยเปน
ผูถือหุนใหญของบริษัท เพิ่มสิน สตีล
เวิคส จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปน
กรรมการและเปนผูถือหุนใหญของ
บริษัท

บริษัทและบริษัทยอยจําหนายสินคา
เหล็กจากบริษัท เพิ่มสิน สตีลเวิคส
จํากัด (มหาชน)
บริษัทและบริษัทยอยซื้อสินคาเหล็ก
จากบริษัท เพิ่มสิน สตีลเวิคส จํากัด
(มหาชน)
ซึ่งมีเจาหนี้ยอดคงคาง ณ สิ้นป เทากับ

บริษทั เพิ่มสิน สตีล
เวิคส จํากัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจ คาเหล็ก
รีดเย็น และศูนยบริการ
เหล็กรีดเย็น

ลักษณะรายการ

ซึ่งมีลูกหนีย้ อดคงคาง ณ สิ้นป เทากับ
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มูลคารายการ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
(ลานบาท)
0.00 - ลักษณะธุรกรรมเปนการขายสินคาเหล็กและใหบริการรับจางตัด สลิต ซึ่ง
เปนการคาปกติ โดยราคาที่บริษัทขายสินคาเหล็กและใหบริการรับจางตัด
สลิต กับบริษัท เพิ่มชัยพาณิช จํากัดเปนการขายในราคาตลาดและเปนราคา
เทียบเคียงไดกับการขายใหบุคคลภายนอก
0.00 - เนื่องจากไมมีธุรกรรมดังกลาวในป 2561 คณะกรรมการตรวจสอบและธรร
มาภิบาล จึงไมมีความเห็น
0.00 - เปนการขายสินคาเหล็ก ซึ่งเปนการคาปกติ โดยราคาที่บริษัทขายสินคา
เหล็ก กับ บริษัท เพิ่มสิน สตีลเวิคส จํากัด (มหาชน) เปนการขายในราคา
ตลาดและเปนราคาเทียบเคียงไดกับการขายใหบุคคลภายนอก
55..17 - เปนการซื้อเหล็กแผนรีดเย็น ซึ่งเปนการคาปกติ โดยราคาที่บริษัทซื้อเหล็ก
แผนรีดเย็น กับบริษัท เพิ่มสิน สตีลเวคส จํากัด (มหาชน) เปนการซื้อใน
ราคาตลาดและเปนราคาเทียบเคียงไดกับการซื้อจากบุคคลภายนอก
12.11 - คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ไดพิจารณาการทํารายการ
ดังกลาวขางตนแลวเห็นวาการทํารายการนี้ เปนการทํารายการที่
สมเหตุสมผลเพื่อเกิดประโยชนสูงสุดแกบริษัท ราคาที่บริษัทซื้อ-ขายสินคา
เปนราคาเทียบเคียงไดกับที่ซ้อื -ขายสินคากับบุคคลภายนอก

รายงานประจําป 2561

รายการ

ลักษณะความสัมพันธ

ลักษณะรายการ

บริษทั จีเจ สตีล จํากัด
(มหาชน)
ประกอบธุรกิจ ผลิต
และจําหนายเหล็กแผน
รีดรอนชนิดมวน

คุณหญิงปทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล เปน
กรรมการ และผูถือหุนของบริษัท
จีเจ สตีล จํากัด ผูถือหุนใหญของ
บริษัท

บริษัทซื้อเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวน
จากบริษัท จีเจ สตีล จํากัด (มหาชน)

บริษทั จี สตีล จํากัด
(มหาชน)
ประกอบธุรกิจ ผลิต
และจําหนายเหล็กแผน
รีดรอนชนิดมวน

คุณหญิงปทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล เปน
กรรมการ และผูถือหุนของ
บริษัท จี สตีล จํากัด
ผูถือหุนใหญของบริษัท

ซึ่งมีเจาหนี้ยอดคงคาง ณ สิ้นป เทากับ

บริษัทซื้อเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวน
จากบริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน)

ซึ่งมีเจาหนี้ยอดคงคาง ณ สิ้นป เทากับ
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มูลคารายการ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
(ลานบาท)
298.01 - เปนการซื้อเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวน ซึ่งเปนการคาปกติ โดยราคาที่
บริษัทซื้อเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวน กับบริษัท จีเจ สตีล จํากัด
(มหาชน) เปนการซื้อในราคาตลาดและเปนราคาเทียบเคียงไดกับการ
ซื้อจากบุคคลภายนอก
0.00 - คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาการทํารายการดังกลาวขางตน
แลวเห็นวาการทํารายการนี้ เปนการทํารายการที่สมเหตุสมผลเพื่อเกิด
ประโยชนสูงสุดแกบริษัท ราคาที่บริษัทซื้อเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวน
ดังกลาว เปนราคาเทียบเคียงไดกับที่ซื้อกับบุคคลภายนอก
0.00 - เปนการซื้อเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวน ซึ่งเปนการคาปกติ โดยราคาที่
บริษัทซื้อเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวน กับบริษัท จีสตีล จํากัด (มหาชน)
เปนการซื้อในราคาตลาดและเปนราคาเทียบเคียงไดกับการซื้อจาก
บุคคลภายนอก
0.00 - คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาการทํารายการดังกลาวขางตน
แลวเห็นวาการทํารายการนี้ เปนการทํารายการที่เปนการคาปกติ
ราคาที่บริษัทซื้อเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวนดังกลาว เปนราคา
เทียบเคียงไดกับที่ซื้อกับบุคคลภายนอก
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รายการ
บริษัท ไพรม สตีล มิลล
จํากัด
(เดิมชื่อ บริษัท
เตอหลง (ไทยแลนด)
จํากัด)
ประกอบธุรกิจ ผลิตและ
จําหนายเหล็กมวนรีด
รอนหนาแคบ

ลักษณะความสัมพันธ

ลักษณะรายการ

คุณวินท สุธีรชัย เปนกรรมการผูมี บริษัทจําหนายสินคาเหล็กใหบริษัท
อํานาจลงนามและผูถือหุนของ
ไพรม สตีล มิลล จํากัด
บริษัท ไพรม สตีล มิลล จํากัด เปน
พี่นองของนายชูศักดิ์ ยงวงศไพบูลย
ซึ่งเปนกรรมการและเปนผูถือหุน
ใหญของบริษัท
ซึ่งมีลูกหนีย้ อดคงคาง ณ สิ้นป เทากับ
เงินทดลองจายคาสินคา
บริษัทซื้อเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวน
จากบริษัท ไพรม สตีล มิลลจํากัด

ซึ่งมีเจาหนี้ยอดคงคาง ณ สิ้นป เทากับ

มูลคารายการ
(ลานบาท)

45

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

1,856.89 - เปนการขายสินคา Slab และใหบริการรับจางผลิตเหล็กมวน ซึ่งเปน
การคาปกติ โดยราคาที่บริษัทขายสินคาเหล็กและใหบริการรับจาง
ผลิตเหล็ก กับบริษัท ไพรม สตีล มิลล จํากัด เปนการขายในราคา
ตลาดและเปนราคาเทียบเคียงไดกับการขายใหบุคคลภายนอก
822.79
113.93
2,474.58 - เปนการซื้อเหล็กมวนรีดรอนหนาแคบซึ่งเปนการคาปกติ โดยราคาที่
บริษัทซื้อเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวน กับบริษัท ไพรม สตีล มิลล จํากัด
(มหาชน) เปนการซื้อในราคาตลาดและเปนราคาเทียบเคียงไดกับการ
ซื้อจากบุคคลภายนอก
46.49 - คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาการทํารายการดังกลาวขางตน
แลวเห็นวาการทํารายการนี้ เปนการทํารายการที่เปนการคาปกติ
ราคาที่บริษัทซื้อเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวนดังกลาว เปนราคา
เทียบเคียงไดกับที่ซื้อกับบุคคลากรภายนอก

รายงานประจําป 2561

46

รายงานประจําป 2561

รายการ

ลักษณะความสัมพันธ

บริษทั วิน วิน โฮลดิ้ง
จํากัด

คุณวินท สุธีรชัย เปนกรรมการผูมี
อํานาจลงนามและผูถือหุนของ
บริษัท วิน วิน โฮลดิ้ง จํากัด เปนพี่
นองของนายชูศักดิ์ ยงวงศไพบูลย
ซึ่งเปนกรรมการและเปนผูถือหุน
ใหญของบริษัท

ประกอบธุรกิจ นําเขา
และจําหนายเหล็ก

ลักษณะรายการ
บริษัทยอยจําหนายสินคาเหล็กให
บริษัท วิน วิน โฮลดิ้ง จํากัด

ซึ่งมีลูกหนีย้ อดคงคาง ณ สิ้นป เทากับ

บริษัทยอยซื้อเหล็กจากบริษัท วิน วิน
โฮลดิ้ง จํากัด
ซึ่งมีเจาหนี้ยอดคงคาง ณ สิ้นป เทากับ

มูลคารายการ
(ลานบาท)

47

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

20.91 - เปนการขายสินคา ซึ่งเปนการคาปกติ โดยราคาที่บริษัทยอยขาย
สินคาเหล็ก กับบริษัท วิน วิน โฮลดิ้ง จํากัด เปนการขายในราคา
ตลาดและเปนราคาเทียบเคียงไดกับการขายใหบุคคลภายนอก
22.71
- เปนการซื้อเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวน ซึ่งเปนการคาปกติ โดยราคา
ที่บริษัทยอยซื้อเหล็ก กับ บริษัท วิน วิน โฮลดิ้ง จํากัด เปนการซื้อใน
0.00 ราคาตลาดและเปนราคาเทียบเคียงไดกับการซื้อจากบุคคลภายนอก
4.04 - คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาการทํารายการดังกลาว
ขางตนแลวเห็นวาการทํารายการนี้ เปนการทํารายการที่
สมเหตุสมผลเพื่อเกิดประโยชนสูงสุดแกบริษัท ราคาที่บริษัทซื้อเหล็ก
เปนราคาเทียบเคียงไดกับที่ซ้อื กับบุคคลภายนอก

รายงานประจําป 2561

รายการ

ลักษณะความสัมพันธ

บริษทั พรีซิชั่น เพอร
เฟคท ไพพ จํากัด

คุณวินท สุธีรชัย เปนกรรมการผูมี
อํานาจลงนามและผูถือหุนของ
บริษัท พรีซิชั่น เพอรเฟคท ไพพ
จํากัด เปนพี่นองของนายชูศักดิ์ ยง
วงศไพบูลย ซึ่งเปนกรรมการและ
เปนผูถือหุนใหญของบริษทั

ประกอบธุรกิจ ผลิตทอ
เหล็ก

ลักษณะรายการ

มูลคารายการ
(ลานบาท)

48

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทยอยจําหนายสินคาเหล็กให
บริษัท พรีซิชั่น เพอรเฟคท ไพพ
จํากัด

2.67 - เปนการขายสินคา ซึ่งเปนการคาปกติ โดยราคาที่บริษัทยอยขาย
สินคาเหล็ก กับบริษัท พรีซิชั่น เพอรเฟคท ไพพ จํากัด เปนการขาย
ในราคาตลาดและเปนราคาเทียบเคียงไดกับการขายให
บุคคลภายนอก

ซึ่งมีลูกหนีย้ อดคงคาง ณ สิ้นป เทากับ

1.25

บริษัทยอยซื้อทอเหล็กจากบริษัท พรี
ซิชั่น เพอรเฟคท ไพพ จํากัด

0.00 - เปนการซื้อทอเหล็กซึ่งเปนการคาปกติ โดยราคาที่บริษัทยอยซื้อทอ
เหล็ก กับ บริษัท พรีซิชั่น เพอรเฟคท ไพพ จํากัด เปนการซื้อในราคา
ตลาดและเปนราคาเทียบเคียงไดกับการซื้อจากบุคคลภายนอก

มีเจาหนี้ยอดคงคาง ณ สิ้นป เทากับ

0.00 - คณะกรรมการตรวจสอบได พิ จ ารณาการทํ ารายการดั ง กล า ว
ขางตนแลวเห็นวาการทํารายการนี้ เปนการทํารายการที่เปนการคา
ปกติ ราคาที่บริษัทซื้อทอเหล็กชนิดมวนดังกลาว เปนราคาเทียบเคียง
ไดกับที่ซื้อกับบุคคลากรภายนอก
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รายการ

บริษทั พีเอส สตีล
โปรเซสซิ่ง เซ็นเตอร
จํากัด

ลักษณะความสัมพันธ

คุณวินท สุธีรชัย เปนกรรมการผูมี
อํานาจลงนามและผูถือหุนของ
บริษัท พีเอส สตีล โปรเซสซิ่ง เซ็น
เตอร จํากัด เปนพี่นองของนายชู
ประกอบธุรกิจ ผลิตและ
ศักดิ์ ยงวงศไพบูลย ซึ่งเปน
จําหนายเหล็กแผนรีดเย็น
กรรมการและเปนผูถือหุนใหญ
ของบริษัท

ลักษณะรายการ

มูลคารายการ

49

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

(ลานบาท)

บริษัทยอยจําหนายสินคาเหล็กให
บริษัท พีเอส สตีล โปรเซสซิ่ง เซ็น
เตอร จํากัด

0.00 - เปนการขายสินคา โดยราคาที่บริษัทยอยขายสินคา กับ บริษัท พี
เอส สตีล โปรเซสซิ่ง เซ็นเตอร จํากัด เปนการขายในราคาตลาดและ
เปนราคาเทียบเคียงไดกับการขายใหบคุ คลภายนอก

บริษัทยอยซื้อเหล็กแผนรีดเย็นจาก
บริษัท พีเอส สตีล โปรเซสซิ่ง เซ็น
เตอร จํากัด

0.00 - เปนการซื้อเหล็กแผนรีดเย็น ซึ่งเปนการคาปกติโดยราคาที่บริษัท
ยอยซื้อเหล็กแผนรีดเย็น กับ บริษัท พีเอส สตีล โปรเซสซิ่ง เซ็นเตอร
จํากัด เปนการซื้อในราคาตลาดและเปนราคาเทียบเคียงไดกับการซื้อ
จากบุคคลภายนอก

ซึ่งมีเจาหนี้ยอดคงคาง ณ สิ้นป
เทากับ

0.00 - คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาการทํารายการดังกลาวขางตน
แลวเห็นวาการทํารายการนี้ เปนการทํารายการที่เปนการคาปกติ
ราคาที่บริษัทซื้อเหล็กแผนรีดเย็นดังกลาว เปนราคาเทียบเคียงไดกับที่
ซื้อกับบุคคลากรภายนอก
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นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกัน
ในอนาคตหากบริษัทมีความจําเปนตองทํารายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัท
บริษัทมีนโยบายที่ จ ะกํา หนดเงื่ อนไขตา งๆ ใหเปนไปตามลักษณะการดํา เนิ นการคา ปกติ และเปนราคาตลาดซึ่ง สามารถ
เปรียบเทียบไดกับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้บริษัทจะไดใหคณะกรรมการตรวจสอบหรือผูสอบบัญชีของบริษัทหรือ
ผูเชี่ยวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบและใหความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทํารายการดวย
รายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น กรรมการจะตองปฏิบัติตามระเบียบตางๆ ที่ไดกําหนดขึ้นและกรรมการ
จะตองไมอนุมัติรายการใดๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท และจะตอง
เปดเผยรายการดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่งบริษัทจะตองปฏิบัติใหเปนไปตาม
กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลั กทรัพ ย และขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกํา หนดของตลาดหลักทรัพย แ หง
ประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการทํารายการเกี่ยวโยงกัน และการไดมาหรือ
จําหนายไปซึ่งทรัพยสินของบริษัทหรือบริษทั ยอย
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รายละเอียดกรรมการและผูบริหาร
1. ชื่อ
อายุ
ตําแหนง
วุฒิการศึกษา

:
:
:
:

นายวีระชัย สุธีรชัย
68 ป
ประธานบริษัทและประธานกรรมการ
ปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง
MINI MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ปริญญาตรี RCA INSTITUTE OF TECHNOLOGY NEWYORK U.S.A.
ผานการอบรม
: หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 15/2004
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2547 จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%)
: 9.67%
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง : นาชายของนายชูศักดิ์ ยงวงศไพบูลย
ผูบริหาร
ประวัติการทํางาน
2552 – ปจจุบัน
: ประธานบริษัทและประธานกรรมการ บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน)
2531 - ปจจุบัน
: กรรมการผูจัดการ บริษัท คอสโม แลนด แอนด เฮาส จํากัด
2537 – ปจจุบัน
: กรรมการผูจัดการ บริษัท คอสโม พร็อพเพอรตี้ แมเนจเมนท จํากัด
2519 – ปจจุบัน
: กรรมการผูจัดการ บริษัท สินธีรชัย จํากัด

2. ชื่อ
อายุ
ตําแหนง
วุฒิการศึกษา
ผานการอบรม

:
:
:
:
:

นายชูศักดิ์ ยงวงศไพบูลย
56 ป
กรรมการผูจัดการและกรรมการผูมอี ํานาจลงนาม
ปริญญาตรี อัสสัมชัญบริหารธุรกิจ
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 15/2004
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2547
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุนที่ 46/2004
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2547 จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%)
: 15.98%
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง : สามีของนางเพ็ญจันทร
ผูบริหาร
ประวัติการทํางาน
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 โพรเซสซิ่ง เซ็นเตอร จํากัด
2561 – ปจจุบัน
: กรรมการ บริษัท วีเค แลนด ดีเวลลอปเมนท จํากัด
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3. ชื่อ
อายุ
ตําแหนง
วุฒิการศึกษา
ผานการอบรม
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นางเพ็ญจันทร ยงวงศไพบูลย
54 ป
รองกรรมการผูจัดการและกรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อัสสัมชัญคอมเมอรส
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 15/2004
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2547
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุนที่ 49/2004
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2547 จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%)
: 8.33%
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง : ภรรยาของนายชูศักดิ์
ผูบริหาร
ประวัติการทํางาน
2536 – ปจจุบัน
: รองกรรมการผูจัดการ บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน)
2546 - ปจจุบัน
: กรรมการ บริษัท เอส ที ซี สตีล จํากัด

4. ชื่อ
อายุ
ตําแหนง
วุฒิการศึกษา
ผานการอบรม

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%)
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง
ผูบริหาร
ประวัติการทํางาน
2558 – ปจจุบัน
2558 – ปจจุบัน
2561 – ปจจุบัน

:
:
:
:
:

:
:
:
:
:

นางสาวชนัญญา ยงวงศไพบูลย
26 ป
กรรมการ
ปริญญาตรี สาขาคณะพณิชยศาสตร และบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 123/2016
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559 จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
: หลักสูตร ORIENTATION สําหรับบริษัท IPOs : CFO FOCUS ON FINANCIAL
REPORTING รุนที่ 7 เมื่อวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2561 จากสภาวิชาชีพบัญชี ใน
พระบรมราชูปถัมภ
: 4.54%
: ลูกสาวของคุณชูศักดิ์ และ คุณเพ็ญจันทร

: ฝายบัญชีและการเงิน บริษทั เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน)
: กรรมการ บริษัท แกรนด เอเซีย สตีล โพรเซสซิ่ง เซ็นเตอร จํากัด
: กรรมการ บริษัท บีพซี ี แลนด จํากัด
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5. ชื่อ
อายุ
ตําแหนง
วุฒิการศึกษา
ผานการอบรม
สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%)
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง
ผูบริหาร
ประวัติการทํางาน
2560 – ปจจุบัน
2548 – ปจจุบัน
2557 – ปจจุบัน
6. ชื่อ
อายุ
ตําแหนง
วุฒิการศึกษา
ผานการอบรม
สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%)
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง
ผูบริหาร
ประวัติการทํางาน
1/11/2561 – ปจจุบัน
2558 – 30/8/2561
2555 – 2558
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:
:
:
:

นางเมธิกานต ชุติพงศสริ ิ
51 ป
กรรมการบริษทั
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบณ
ั ฑิต (Com Science) มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาธนบุรี
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
: ไมมี
: ไมมี
: ไมมี

: กรรมการ บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน)
: ประธานฝายปฏิบัติการ และกรรมการ บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน)
: ผูจัดการทั่วไปอาวุโส (แผนกจัดซื้อ)
:
:
:
:
:
:
:

นางวันนารี ทิพยสุวรรณ
42 ป
ผูอาํ นวยการฝายบัญชีและการเงิน
ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยบูรพา
ไมมี
ไมมี
ไมเกี่ยวของ

: ผูอาํ นวยการฝายบัญชีและการเงิน บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน)
: ผูอ าํ นวยการฝายบัญชีและการเงิน บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน)
: เลขาองคกร บริษทั เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 นางวันนารี ทิพยสุวรรณ กลับมารับแตงตั้งผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน มาดํารงตําแหนง
แทน นายพิษณุ ฉิมมาลี มีความประสงคลาออกบริษัท
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7. ชื่อ
อายุ
ตําแหนง
วุฒิการศึกษา
ผานการอบรม
สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%)
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง
ผูบริหาร
ประวัติการทํางาน
1/9/2561 – 30/10/61
2559 – 2561
2549 – 2555
2546 – 2549
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:
:
:
:

นายพิษณุ ฉิมมาลี
46 ป
ผูอาํ นวยการฝายบัญชีและการเงิน
ปริญญาโท : มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ MBA
ปริญญาตรี : มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ การบัญชี
: ไมมี
: ไมมี
: ไมเกี่ยวของ

:
:
:
:

ผูอาํ นวยการฝายบัญชีและการเงิน บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน)
ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน บริษัท เฟมไลน โปรดักส จํากัด
ผูจัดการสวนงานบัญชี และ ภาษีอากร บริษัท เนาวรัตน พัฒนาการ จํากัด (มหาชน)
ผูชวยผูจัดการฝายตรวจสอบภายใน บริษัท เนาวรัตน พัฒนาการ จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุ เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2561 นายพิษณุ ฉิมมาลี ไดรับแตงตั้งผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน มาดํารงตําแหนงแทน นาง
วันนารี ทิพยสุวรรณ มีความประสงคลาออกจากตําแหนง CFO

8. ชื่อ
อายุ
ตําแหนง
วุฒิการศึกษา
ผานการอบรม
สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%)
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง
ผูบริหาร
ประวัติการทํางาน
2558 – ปจจุบัน
2540-2556
2528-2540
2521-2528
2520-2521
2518-2520

:
:
:
:

นายพิบูลศักดิ์ อรรถบวรพิศาล
67 ป
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ปริญญาโท สาขาพาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมสาสตรบัณฑิต สาขาไฟฟา มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ
: Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 123/2016 เมื่อวันที่ 25
มกราคม 2559 จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
: ไมมี
: ไมเกี่ยวของ

: ประธานกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด
(มหาชน)
: ผูชวยผูจัดการทั่วไป บมจ.ไทยไวรโพรดักส
: ผูจัดการโรงงาน บมจ.ไทยไวรโพรดักส
: หัวหนาแผนกซอมไฟฟา บริษัท เหล็กสยาม จํากัด
: วิศวกรการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
: วิศวกรองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย
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9. ชื่อ
อายุ
ตําแหนง
วุฒิการศึกษา
ผานการอบรม

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%)
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง
ผูบริหาร
ประวัติการทํางาน
2547 – ปจจุบัน
ปจจุบัน

10. ชื่อ
อายุ
ตําแหนง
วุฒิการศึกษา
ผานการอบรม

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%)
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง
ผูบริหาร
ประวัติการทํางาน
2547 – ปจจุบัน
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:
:
:
:

เรือตรีหญิงสุรี บูรณธนิต
84 ป
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ปริญญาโท รัฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ปริญญาตรี รัฐศาสตร (การทูตและการตางประเทศ) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
: Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 19/2004 เมื่อวันที่ 21
มิถุนายน 2547 จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย(IOD)
หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทยรุนที่ 17 (ACP)
หลักสูตรประกาศนียบัตร Audit Committee Program, IOD Class 18/2007
: ไมมี
: ไมเกี่ยวของ

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไอที ซิตี้ จํากัด (มหาชน)
กรรมการผูทรงคุณวุฒขิ องสภาลูกเสือไทย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ที่ปรึกษาสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย
ผูประนีประนอมศาลประจําศาลจังหวัดธัญบุรี
กรรมการสมาคมติดตามการพัฒนาสตรีในประเทศไทย
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการกิจการลูกเสือ คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒสิ ภา
ประธานกรรมการ นิติบคุ คลหมูบานจัดสรรวรบูลย
ที่ปรึกษาสมาคมศิษยเกาโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต
:
:
:
:
:

นางไทศิกา ไพรสงบ
68 ป
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยอีสเทอรน เอเซีย
Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 15/2004 เมื่อวันที่ 18
พฤษภาคม 2547
Audit Committee Program (ACP) รุนที่ 7/2005 จากสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
: ไมมี
: ไมเกี่ยวของ

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน)

รายงานประจําป 2561
2546 - ปจจุบัน
2542 – ปจจุบัน
2547 -2552
2545 -2546
2543 - 2544
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กรรมการ บริษัท เอส ที ซี สตีล จํากัด
กรรมการบริษัท บุญศิริ เรียลเอสเตส จํากัด
ผูจัดการอาวุโสฝายธุรกิจขนาดยอม 8 ธนาคารนครหลวงไทยจํากัด (มหาชน)
ผูจัดการฝายพัฒนา สช. ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)
ผูจัดการฝายธุรกิจ 4 ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)

10. ชื่อ
อายุ
ตําแหนง
วุฒิการศึกษา
ผานการอบรม
สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%)
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง
ผูบริหาร
ประวัติการทํางาน
2561 – ปจจุบัน
2553 – 2561
2537 – 2552

:
:
:
:
:
:
:

11. ชื่อ
อายุ
ตําแหนง
วุฒิการศึกษา
ผานการอบรม

:
:
:
:
:

นายสุนทร คําพิพจน
50 ป
ผูอํานวยการฝายปฏิบัติการ
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA/HRM) ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร (IE)
Quality management system.
ไมมี
ไมเกี่ยวของ

ผูอํานวยการฝายปฏิบัติการ บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน)
ผูอํานวยการฝายผลิต บริษัท ไทยสินเมทัล อินดัสตรี จํากัด
ผูจัดการโรงงาน และ ผูจัดการวางแผน และกําหนดนโนบายการผลิต บมจ.
แปซิฟกไพพ จํากัด (มหาชน)

นายชิดชนก โทมะวงศ
55 ป
ผูอํานวยการฝายการตลาด-ขาย
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคําแหง
จป.บริหาร
Quality management system ( ISO9001 และ IATF16949 )
สัดสวนการถือหุนในบริษัท (%)
: ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร : ไมเกี่ยวของ
ประวัติการทํางาน
2561 – ปจจุบัน
ผูอํานวยการฝายการตลาด และ ตัวแทนฝายบริหารดานคุณภาพ (QMR)
บริษทั เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน)
2558 – 2560
ผูชวยกรรมการผูจัดการ บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (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

รายงานประจําป 2561
2548 – 2549
2546 – 2548
2537 – 2543
12. ชื่อ
อายุ
ตําแหนง
วุฒิการศึกษา
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ผูอํานวยการฝายการผลิต บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน)
ผูจัดการฝายการผลิต บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน)
ผูจัดการโครงการหมูบา นรุงเรืองธานี บริษัท รุงเรืองธานี จํากัด
:
:
:
:

นางสาวศศิธร ลิมปปยะชาติ
41 ป
เลขานุการบริษัท
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 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 : ไมเกี่ยวของ
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)

รายงานประจําป 2561
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมในบริษัทยอย บริษัทรวม
หรือบริษัทที่เกี่ยวของของบริษัท
ชื่อ-นามสกุล

นายวีระชัย
นายชูศักดิ์
นางเพ็ญจันทร
นางสาวชนัญญา
นางสาวธารดี
นายพิบูลศักดิ์
นางไทศิกา
เรือตรีหญิงสุรี
นายชิดชนก
นายพูวง
นายสุวิทย
นายวินท
นายสมศักดิ์
นางสาวศศิธร
หมายเหตุ:

สุธีรชัย
ยงวงศไพบูลย
ยงวงศไพบูลย
ยงวงศไพบูลย
เพียรสัมฤทธิ์
อรรถบวรพิศาล
ไพรสงบ
บูรณะธนิต
โทมะวงศ
กอระสัก
รัตนจินดา
สุธีรชัย
วงศศิริทรัพย
ลิมปปยะชาติ

บริษัท เอเซีย
เมทัล จํากัด
(มหาชน)

บริษัท เอส
ที ซี สตีล
จํากัด

บริษัท แกรนดเอเซีย สตีล
โพรเซสซิ่ง เซ็นเตอร
จํากัด

บริษัท สางสินคา
ผานแดนเวียงจันทน
จํากัด

บริษัท ไพรม
สตีล มิลล
จํากัด

1,5
3, 5, 6
5,6
5
2, 4
4, 5
4, 5
7

5
5
5
5
5
-

5,6
5
5
5
-

5,6
5,6
5,6
-

5
5
5,6
-

1 = ประธานกรรมการ
4 = กรรมการตรวจสอบ

2 = ประธานกรรมการตรวจสอบ
5 = กรรมการ
6 = ผูบริหาร

3 = กรรมการผูจัดการ
7= เลขานุการบริษัท

รายงานประจําป 2561
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) รวมถึงขอมูลสารสนเทศ
ทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจําปงบการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปโดยเลือกใชนโยบาย
บัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอและใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังในการจัดทํารวมทั้งใหมีการเปดเผยขอ มูลที่
สําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อใหเปนประโยชนตอผูถือหุนและนักลงทุนอยางโปรงใส
คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีระบบบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพื่อให
ไดความมั่นใจอยางมีเหตุผลวาขอมูลของบริษัทมีความถูกตองครบถวนเพียงพอที่จะดํารงรักษาไวซ่ึงทรัพยสินตลอดจนเพื่อ
ไมใหเกิดการทุจริตหรือการดําเนินงานที่ผิดปกติอยางมีสาระสําคัญ
คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทําหนาที่สอบทานนโยบายการบัญชีและความถูกตองของ
รายงานทางการเงินสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในตลอดจนระบบการบริหารความเสี่ยงโดยเรื่อง
นี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไวในรายงานประจําปแลว
งบการเงินของบริษัทไดรับ การตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท บีพีอาร ออดิท แอนด แอดไวเซอรี่
จํากัด ในการตรวจสอบนั้นทางคณะกรรมการบริษัทไดใหความรวมมือและสนับสนุนขอมูลเอกสารตางๆเพื่อใหผูสอบบัญชี
สามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นไดอยางอิสระและเปนไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีทั่วไปโดยความเห็นของผูสอบบัญชี
ไดปรากฏในรายงานของผูสอบบัญชีซึ่งแสดงไวในรายงานประจําปแลว
คณะกรรมการมีความเห็นวาระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยูในระดับที่นาพอใจและสามารถสรางความ
เชื่อมั่นอยางมีเหตุผลไดวางบการเงินของบริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) สําหรับปสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561 มีความ
นาเชื่อถือโดยปฏิบัติถูกตองตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ

(นายวีระชัย สุธีรชัย)
ประธานกรรมการ

(นายชูศักดิ์ ยงวงศไพบูลย)
กรรมการผูจัดการ

