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7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถอืหุ้น 
 

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ 
 
 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 บริษัทมีทนุจดทะเบียน 383 ล้านบาท เรียกช าระแล้ว 383 ล้านบาท แบง่เป็น 
หุ้นสามญั 383,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท  
 

 7.2 ผู้ถอืหุ้น  
 บริษัทฯ มีการถือหุ้นตามอตัราสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีถือ ณ วนัท่ี 31 มนีาคม 2560 ดงันี ้
 ผู้ ถือหุ้นสญัชาติไทย  ร้อยละ     99.96 
 ผู้ ถือหุ้นสญัชาติตา่งดา่ว  ร้อยละ       0.04 
               รวมยอด               100.00 

 
 รายช่ือและสดัสว่นการถือหุ้นท่ีถือหุ้นสงูสดุ 15 รายแรก ของบริษัท ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 
  

 รายชื่อผู้ถอื          ณ วันที่  
   31  มีนาคม 2560 

  จ านวนหุ้น สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

1. นายเกษม             อคัรพงศ์พิศกัดิ์  107,097,980 27.96 

2. นายประเสริฐ         อคัรพงศ์พิศกัดิ ์ 60,004,300 15.66 

3. นายนชุา               วฒัโนภาส 24,190,900 6.31 

4. นายวชิญ์พล          อคัรพงศ์พิศกัดิ ์ 16,020,760 4.18 

5. 

6. 

นายวชิาฤทธ์ิ          อคัรพงศ์พิศกัดิ ์

นางสาววรวลญัช์    อคัรพงศ์พิศกัดิ ์

16,020,760 

16,020,760 

4.18 

4.18 

7. 

8. 

9. 

10.     

นายวิทวสั               อคัรพงศ์พิศกัดิ ์

นายประสาน          อคัรพงศ์พิศกัดิ ์

นางสาววาสนา       อคัรพงศ์พิศกัดิ ์

นางสาวมีนา           อคัรพงศ์พิศกัดิ ์

   15,980,760 

13,320,960 

5,550,020  

2,700,000 

4.17 

3.47 

1.45 

0.70 

 รวมกลุ่มอคัรพงศ์พิศักดิ์ 276,907,200 72.26 

11. 

12. 

13. 

14. 

นายสาธิต              กมุาร 

นายแมนวฒัน์        โชคสวุฒันสกลุ 

นางฐิติมา              เอี่ยมพิกลุ 

นายวิริทธ์ิพล         กานต์กมลภษิูต 

6,324,900 

6,100,000 

5,870,500 

3,000,000 

1.65 

1.59 

1.53 

0.78 

15.   นายสมมงคล         ศรีอรุณลกัษณ์ 2,700,000 0.70 

รวม 300,902,600 78.51  
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                   7.3 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไมต่ า่กวา่ร้อยละ  40 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคล 

อยา่งไรก็ดี บริษัทอาจก าหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอตัราน้อยกวา่อตัราที่ก าหนดข้างต้นได้ หากบริษัทมีความจ าเป็นท่ี
จะต้องน าเงินก าไรสทุธิจ านวนดงักลา่วไปใช้เพื่อขยายการด าเนินงานของบริษัท  

 
 บริษัทยอ่ย 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท ออโต้ เม็ททอล จ ากดั และบริษัท อลัเทอร์เนทีฟ เอ็นแมท จ ากดั (ช่ือเดมิ 

“บริษัท สเตนเลสทางเลอืก จ ากดั”) และ บริษัท เอ็นเอสซี เม็ททอล จ ากดั (ช่ือเดิม “บริษัท เง็กเซง่เชียง เม็ททอล จ ากดั”) มี
นโยบายจา่ยเงินปันผลในอตัราไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคล อยา่งไรก็ดี บริษัทยอ่ยอาจ
ก าหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอตัราน้อยกวา่อตัราทีก่ าหนดข้างต้นได้ หากบริษัทยอ่ยมีความจ าเป็นท่ีจะต้องน าเงินก าไรสทุธิ
จ านวนดงักลา่วไปใช้เพื่อขยายการด าเนินงานของบริษัทยอ่ย  

 
ทัง้นี ้ในชว่ง 5 ปีที่ผา่นมา บริษัทมีประวตักิารจา่ยเงินปันผล ดงันี ้
 

ผลประกอบการประจ าปี บาท / หุ้น จ านวนเงนิ / บาท 
  ปี 2555* 0.14 44,800,000 

   ปี 2556** 0.22 77,960,000 
ปี 2557 0.22 84,260,000 
ปี 2558 0.21 80,430,000 
ปี 2559 0.24 91,920,000 

 
หมายเหตุ : *  ในปี 2555 บริษัทมีทนุจดทะเบียน 320 ล้านบาท 

     ** จดทะเบยีนเปลีย่นแปลงทนุ เดือนมกราคม ปี 2556 เป็น 383 ล้านบาท 
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8. โครงสร้างการจัดการ 
 

8.1 โครงสร้างการจัดการของบริษัท 
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บริษัทมีคณะกรรมการตา่งๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง รายละเอยีดดงันี ้

 
(ก) คณะกรรมการบริษัท มีจ านวน 7 ท่าน ประกอบด้วย 

 
1. นายวนัชยั อ ่าพึง่อาตม์ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ 

และประธานกรรมการตรวจสอบ  
2. นายประสาน อคัรพงศ์พิศกัดิ ์ กรรมการ 
3. นายอนนัต์ มนสัชินอภิสทิธ์ิ กรรมการ 
4. นายสมนกึ ธนะสาร   กรรมการ 
5. นายอนรุุธ วอ่งวานิช กรรมการ  
6. นายธีระ ณ วงัขนาย กรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
7. นายเลศิ นิตย์ธีรานนท์ กรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 
โดยมี นายอนนัต์ มนสัชินอภิสทิธ์ิ เป็น เลขานกุารคณะกรรมการบริษัท 
 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทนบริษัท 
 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทนบริษัท คือ นายประสาน อคัรพงศ์พิศกัดิ์ ลงลายมือช่ือร่วมกบั  

นายสมนกึ ธนะสาร  หรือ นายอนนัต์ มนสัชินอภิสทิธ์ิ และประทบัตราส าคญัของบริษัท 
 
ขอบเขตอ านาจ หน้าที ่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท   
 
คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการจดัการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย 

วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสตัย์สจุริตและ
ระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยสรุปอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบท่ีส าคญัได้ ดงันี ้

 
(1) จดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจ าปี ภายใน 4 เดือนนบัแตว่นัสิน้สดุรอบ

ระยะเวลาบญัชีของบริษัท 
 
(2) จดัให้มีการประชมุคณะกรรมการอยา่งน้อย 3 เดือนตอ่ครัง้ 
 
(3) จดัให้มีการท างบดลุและงบก าไรขาดทนุของบริษัท ณ วนัสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชีของบริษัท 

ซึง่ผู้สอบบญัชีตรวจสอบแล้ว และน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพือ่พิจารณาและอนมุตั ิ
 

(4) คณะกรรมการอาจมอบอ านาจให้กรรมการคนหนึง่หรือหลายคน หรือบคุคลอื่นใดปฏิบตัิการ
อยา่งหนึง่อยา่งใดแทนคณะกรรมการได้ โดยอยูภ่ายใต้การควบคมุของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอ านาจเพื่อให้บคุคล
ดงักลา่วมีอ านาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาทีค่ณะกรรมการเห็นสมควร ซึง่คณะกรรมการอาจ
ยกเลกิเพิกถอนเปลีย่นแปลงหรือแก้ไขบคุคลที่ได้รับมอบอ านาจหรืออ านาจนัน้ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร 
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ทัง้นี ้คณะกรรมการอาจมอบอ านาจให้คณะผู้บริหารมีอ านาจหน้าที่ในการปฏิบตัิงานต่างๆ 
โดยมีรายละเอียดการมอบอ านาจตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะผู้บริหาร ซึ่งการมอบอ านาจนัน้ต้องไม่มีลกัษณะเป็น
การมอบอ านาจที่ท าให้คณะผู้บริหารสามารถพิจารณาและอนมุตัิรายการท่ีตนหรือบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งมีสว่นได้สว่น
เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดท ากับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่ เป็นไปตาม
นโยบายและหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนมุตัิไว้แล้ว 

 
(5) ก าหนดเปา้หมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท ควบคมุก ากบัดแูล

การบริหารและการจดัการของคณะผู้บริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแตใ่นเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้
คณะกรรมการต้องได้รับมติอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นก่อนการด าเนินการ อนัได้แก่ เร่ืองทีก่ฎหมายก าหนดให้ต้องได้รับมติ
อนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น เชน่ การเพิ่มทนุ การลดทนุ การออกหุ้นกู้  การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือ
บางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น หรือการซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท การแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิ
หรือข้อบงัคบั เป็นต้น 

 
นอกจากนี ้  คณะกรรมการบริษัทยงัมีขอบเขตหน้าที่ในการก ากบัดแูลให้บริษัทปฏิบตัติาม

กฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ อาทิเช่น การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และ
การซือ้หรือขายทรัพย์สนิท่ีส าคญัตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยหรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของ
บริษัท 

(6) พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แตง่ตัง้คณะผู้บริหาร และคณะกรรมการอื่นตามความ
เหมาะสม 

(7) ติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอยา่งตอ่เนื่อง 
 

(8) กรรมการจะต้องไมป่ระกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักิจการของ
บริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นสว่นในห้างหุ้นสว่นสามญั หรือเป็นหุ้นสว่นไมจ่ ากดัความรับผิดในห้างหุ้นสว่นจ ากดั หรือเป็นกรรมการ
ของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดยีวกนั และเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัทไมว่า่จะ
ท าเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแตจ่ะได้แจ้งให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบก่อนทีจ่ะมมีตแิตง่ตัง้ 

 
(9) กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไมช่กัช้า หากมีสว่นได้เสยีไมว่า่โดยตรงหรือโดยอ้อมใน

สญัญาที่บริษัทท าขึน้ หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้ เพิ่มขึน้หรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ 
 

 
(ข) คณะกรรมการบริหาร มีจ านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย 

 
1. นายประสาน อคัรพงศ์พิศกัดิ ์ ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายสมนกึ ธนะสาร กรรมการบริหาร 
3. นายอนนัต์ มนสัชินอภิสทิธ์ิ กรรมการบริหาร 
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(ค) การมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัท 
 
ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2550 เมื่อวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ 2550 ที่มีกรรมการอิสระและ

กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชมุด้วย ได้พิจารณาเก่ียวกบัการก าหนดขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริหาร โดยการมอบอ านาจดงักลา่วสรุปรายละเอยีดที่ส าคญัได้ดงันี ้

  
ขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 
 
คณะกรรมการบริหารมีอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเร่ืองทีเ่ก่ียวกบัการ

ด าเนินงานตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัท ก าหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และ
อ านาจการบริหารตา่งๆ ของบริษัท หลกัเกณฑ์ในการด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกบัสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ที่ประชมุ
คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาและอนมุตัิและ/หรือให้ความเห็นชอบ รวมตลอดถงึการตรวจสอบและติดตามผลการ
ด าเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่ก าหนด โดยสรุปอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ส าคญัได้ดงันี ้

 
 (1) พิจารณาเร่ืองการจดัสรรงบประมาณประจ าปีตามที่ฝ่ายจดัการเสนอก่อนที่จะน าเสนอให้

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนมุตัิ ทัง้นี ้ ให้รวมถงึการพิจารณาและอนมุตัิการเปลีย่นแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณ
รายจา่ยประจ าปีในระหวา่งที่ไมม่ีการประชมุคณะกรรมการบริษัทในกรณีเร่งดว่น และให้น าเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อ
ทราบในที่ประชมุคราวตอ่ไป  

 
(2) อนมุตัิการซือ้ขายสนิค้าอนัเป็นปกติธุระของบริษัท ในวงเงินไมเ่กิน 200 ล้านบาทตอ่รายการ 

และไมเ่กิน 600 ล้านบาทตอ่เดอืน 
 
(3) อนมุตัิคา่ใช้จ่ายในการซือ้ทรัพย์สนิอนัมีลกัษณะเป็นการลงทนุ (รวมถึงการซอ่มแซมเคร่ืองจกัร

และอปุกรณ์) นอกเหนือจากที่ระบไุว้ในงบประมาณประจ าปี ในวงเงินไมเ่กิน 10 ล้านบาท 
 
(4) อนมุตัิการใช้จ่ายเงินลงทนุท่ีส าคญัๆ ที่ได้ก าหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามทีจ่ะ

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมมีติอนมุตัิในหลกัการไว้แล้ว 
 
(5) เป็นคณะที่ปรึกษาฝ่ายจดัการในเร่ืองเก่ียวกบันโยบายด้านการเงิน การลงทนุ การตลาด การ

บริหารงานบคุคล และด้านการปฏิบตัิอื่นๆ 
 
(6) จดัสรรเงินบ าเหน็จรางวลัซึง่ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทแล้วแก่พนกังานหรือลกูจ้าง

ของบริษัท หรือบคุคลใดๆ ที่กระท ากิจการให้บริษัท 
 
(7) ควบคมุดแูลการด าเนินกิจการของบริษัท 

 
ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารได้อนุมตัิรายการใดที่กล่าวไว้ในข้างต้น ให้น าเสนอคณะกรรมการ

บริษัทเพื่อทราบในที่ประชมุคราวตอ่ไป 
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ทัง้นี ้อ านาจของคณะกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้งหรือ
รายการใดที่คณะกรรมการบริหาร หรือบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัคณะผู้บริหารมีสว่นได้เสยี หรือผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใด
ขดัแย้งกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมตัิรายการในลกัษณะ
ดงักลา่วจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนมุตัิรายการดงักลา่วตามที่
ข้อบงัคบัของบริษัทหรือกฎหมายที่เก่ียวข้องก าหนด เว้นแต่เป็นการอนมุตัิรายการที่เป็นลกัษณะรายการด าเนินธุรกรรม
การค้าปกติทัว่ไปของบริษัทท่ีคณะกรรมการก าหนดกรอบการพิจารณาไว้ชดัเจนแล้ว 

 
ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 4/2550 เมื่อวนัท่ี 15 สงิหาคม 2550 ที่มีกรรมการอสิระ 

และกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชมุด้วย ได้พิจารณาเก่ียวกบัการก าหนดขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของกรรมการผู้จดัการ โดยการมอบอ านาจดงักลา่วสรุปรายละเอยีดที่ส าคญัได้ดงันี ้

 
ขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จดัการ 

(1) ควบคมุ ดแูลการด าเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจ าวนัของบริษัท  

(2) ด าเนินการหรือปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนมุตัจิาก
คณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท 

 (3) อนมุตัิการซือ้ขายสนิค้าอนัเป็นปกติธุระของบริษัทในวงเงินไมเ่กิน 100 ล้านบาทตอ่รายการ 
และไมเ่กิน 250 ล้านบาทตอ่เดอืน 

 (4) อนมุตัิคา่ใช้จ่ายในการซือ้สนิทรัพย์อนัมีลกัษณะเป็นการลงทนุ (รวมถงึการซอ่มแซมเคร่ืองจกัร
และอปุกรณ์) นอกเหนือจากที่ระบไุว้ในงบประมาณประจ าปี ในวงเงินไมเ่กิน 5 ล้านบาทตอ่รายการ 

(5) เป็นผู้ รับมอบอ านาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ 
ข้อบงัคบั นโยบาย ระเบียบ ข้อก าหนด ค าสัง่ มติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น และ/หรือมติที่ประชมุคณะกรรมการและคณะกรรมการ
บริหารของบริษัททกุประการ 

 
อยา่งไรก็ตาม อ านาจของกรรมการผู้จดัการจะไมร่วมถึงการอนมุตัิรายการใดที่อาจมคีวามขดัแย้ง 

หรือรายการใดทีก่รรมการผู้จดัการ หรือบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบักรรมการผู้จดัการมีส่วนได้เสยี หรือผลประโยชน์ในลกัษณะ
อื่นใดขดัแย้งกบับริษัท หรือบริษัทยอ่ย ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ซึง่การอนมุตัิรายการดงักลา่ว
จะต้องเสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการและ/หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนมุตัิรายการดงักลา่วตามที่ข้อบงัคบั
ของบริษัทหรือกฎหมายที่เก่ียวข้องก าหนด เว้นแตเ่ป็นการอนมุตัิรายการท่ีเป็นลกัษณะการด าเนนิธุรกรรมการค้าปกติทัว่ไป
ของบริษัทท่ีคณะกรรมการก าหนดกรอบการพิจารณาไว้ชดัเจนแล้ว 

 
(ง) คณะกรรมการตรวจสอบมีจ านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย 

 
1. นายวนัชยั อ ่าพึง่อาตม์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
2. นายธีระ ณ วงัขนาย กรรมการตรวจสอบ 
3. นายเลศิ นิตย์ธีรานนท์ กรรมการตรวจสอบ 
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โดยมี นางสาวเมธาพร  ศรีพระราม เป็น เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

วาระการด ารงต าแหนง่ของคณะกรรมการตรวจสอบ  
ประธานกรรมการตรวจสอบ  3    ปี 
กรรมการตรวจสอบ   3    ปี 

 
ทัง้นี ้ เมื่อครบวาระการด ารงต าแหนง่ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบที่พ้นจาก

ต าแหนง่ตามวาระอาจได้รับการแตง่ตัง้ให้กลบัเข้าด ารงต าแหนง่ได้อีก 
 
ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2552 เมื่อวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2552 ที่มีกรรมการอิสระ 

และกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชมุด้วย ได้พิจารณาเก่ียวกบัการก าหนดขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยการมอบอ านาจดงักลา่วสรุปรายละเอียดที่ส าคญัได้ดงันี ้

 
ขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดงันี ้  

 
(1) สอบทานให้บริษัทมกีารรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องและเปิดเผยอยา่งเพยีงพอ โดย

ประสานงานกบัผู้สอบบญัชีและผู้บริหารที่รับผิดชอบจดัท ารายงานทางการเงินทัง้รายไตรมาสและประจ าปี คณะกรรมการ
ตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบญัชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นวา่จ าเป็นและเป็นเร่ืองส าคญัในระหวา่ง
การตรวจสอบบญัชีของบริษัทได้ 

(2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน 
(Internal Audit) ทีม่ีความเหมาะสมและมีประสทิธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหนว่ยงานตรวจสอบภายใน 
ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแตง่ตัง้ โยกย้าย เลกิจ้างหวัหน้าหนว่ยงานตรวจสอบภายใน หรือหนว่ยงานอื่นใด
ที่รับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน  

(3) สอบทานการปฏิบตัิของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

(4) พิจารณาคดัเลอืกและเสนอแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัท รวมถึงพจิารณาเสนอคา่ตอบแทน
ของผู้สอบบญัชี โดยค านงึถึงความนา่เช่ือถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของส านกังาน
ตรวจสอบบญัชีนัน้ รวมถงึประสบการณ์ของบคุลากรที่ได้รับมอบหมายให้ท าการตรวจสอบบญัชีของบริษัท รวมทัง้เข้าร่วม
ประชมุกบัผู้สอบบญัชีโดยไมม่ีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วย อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

(5) พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายกาที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นีเ้พื่อให้มัน่ใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่
บริษัท 

(6) ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ
ด้วย เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสีย่ง ทบทวนการปฏิบตัติามจรรยาบรรณทางธุรกิจ
ของผู้บริหาร ทบทวนร่วมกบัผู้บริหารของบริษัทในรายงานส าคญัๆ ที่ต้องเสนอสาธารณชนตามทีก่ฎหมายก าหนด ได้แก่ บท
รายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น 

(7) จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท  ซึ่ง
รายงานดงักลา่วต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมลูอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี  ้
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(ก)  ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของ
บริษัท 

(ข)  ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท 
(ค)  ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
(ง)  ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 
(จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
(ฉ) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ

ตรวจสอบแตล่ะทา่น 
(ช) ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัิหน้าที่

ตามกฎบตัร (charter) 
(ซ)  รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ ลงทุนทัว่ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และ

ความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
(8) รายงานการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจ า

อยา่งน้อยไตรมาสละหนึง่ครัง้ 
(9) รายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทหากพบหรือสงสยัวา่มีรายการ ซึง่อาจมีผลกระทบอยา่งมี

นยัส าคญัตอ่ฐานะทางเงินและผลการด าเนินของบริษัท เช่น รายงานท่ีเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์, การทจุริตหรือมีสิง่
ผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่ส าคญัในระบบควบคมุภายใน, การฝ่าฝืนกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรัพย์ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

 
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีภายนอก และค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบภายใน โดยบุคคลภายนอก 
  ในรอบปีบญัชี 2560 สิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้ค่าสอบบญัชีส าหรับผู้สอบบญัชี
อิสระภายนอกของบริษัทและบริษัทย่อย คือ บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นจ านวนเงินรวม 2,910,000 บาท โดย
แบ่งเป็นค่าสอบบัญชีส าหรับบริษัทจ านวน 1,110,000 บาท และบริษัทย่อยสามบริษัท จ านวนรวม 1,800,000 บาท 
นอกเหนือจากคา่ตอบแทนดงักลา่ว บริษัทและบริษัทยอ่ยไมม่ีคา่บริการอื่นที่ต้องช าระให้กบัผู้สอบบญัชี ส านกังานสอบบญัชี
ที่ผู้สอบบญัชีสงักดั และบคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกบัผู้สอบบญัชีหรือส านกังานสอบบญัชีที่ผู้สอบบญัชีสงักดั 
 
  ในส่วนของการตรวจสอบภายใน บริษัทมีค่าตรวจสอบภายใน ในรอบปีบญัชี สิน้สุดวนัที่ 31 มีนาคม 
บริษัทรับรู้คา่ตรวจสอบภายในโดยบคุคลภายนอก คือ ส านกังาน เอ.เอ็ม.ที. เซอร์วิสเซส เป็นจ านวนเงินรวม 840,000 บาท 
นอกเหนือจากคา่ตอบแทนดงักลา่ว 
 
   

(จ) คณะกรรมการอิสระมีจ านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย 
 

1. นายวนัชยั อ ่าพึง่อาตม์ กรรมการอิสระ 
2. นายธีระ ณ วงัขนาย กรรมการอิสระ 
3. นายเลศิ นิตย์ธีรานนท์ กรรมการอิสระ 
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(ฉ) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีจ านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย 
1. นายธีระ ณ วงัขนาย ประธานคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคา่ตอบแทน 
2. นายวนัชยั อ ่าพึง่อาตม์ กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
3. นายเลศิ นิตย์ธีรานนท์ กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

 
โดยมี นายอนนัต์  มนสัชินอภิสทิธ์ิ เป็น เลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

 
ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2559 เมื่อวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2559 ที่มีกรรมการอิสระ 

และกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชมุด้วย ได้พิจารณาเก่ียวกบัการก าหนดขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการสรรหารและพจิารณาคา่ตอบแทน โดยการมอบอ านาจดงักลา่วสรุปรายละเอียดที่ส าคญัได้ดงันี ้

 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวน 3 ทา่น 

และในการประชุมแต่ละครัง้ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมด จึงจะถือว่าเป็นองค์
ประชมุ 
 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี แต่วาระการ
ด ารงต าแหน่งของกรรมการแต่ละคนนัน้จะอยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยงัเหลืออยู่ของการด ารงต าแหน่งกรรมการ
บริษัท โดยจะต้องได้รับการคดัเลอืกและแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัท กรรมการท่ีพ้นจากต าแหนง่ตามวาระอาจได้รับการ
แตง่ตัง้ใหมไ่ด้ 
 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนต้องจดัให้มีการประชมุตามความจ าเป็นและสมควรแก่
หน้าที่ความรับผิดชอบตามข้อบังคบัเก่ียวกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดย
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะต้องแจ้งก าหนดการประชุมไว้ล่วงหน้า รวมถึงจัดส่งวาระการ
ประชมุ และเอกสารประกอบการประชมุให้ลว่งหน้าในเวลาอนัสมควร เพื่อให้กรรมการได้พิจารณาเอกสารก่อนถึงวนัประชุม
พร้อมทัง้เสนอและรายงานผลการปฏิบตัิงานตอ่คณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบภายหลงัจากมีการประชมุคณะกรรมการสรร
หาและพิจารณาคา่ตอบแทนในแตล่ะครัง้ 

 ขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ดงันี ้

 (1)   เสนอนโยบายการคดัเลอืกและสรรหากรรมการ โดยต้องมีวิธีการและหลกัเกณฑ์ที่ชดัเจนเป็น
ธรรมและสมเหตสุมผล เพื่อน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแตง่ตัง้ แล้วแตก่รณี 

 (2)   เสนอนโยบายการคดัเลือกและสรรหากรรมการผู้จดัการใหญ่ โดยต้องมีวิธีการหลกัเกณฑ์ที่
ชดัเจน เป็นธรรมและสมเหตสุมผล เพื่อน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา 

 (3)   ทบทวนและน าเสนอขออนมุตัิต่อคณะกรรมการบริษัทในเร่ืองเก่ียวกบันโยบายและกลยุทธ์
ด้านทรัพยากรบคุคลซึง่ควรสอดคล้องกบักลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัท 

 (4) สรรหา คดัเลอืกและเสนอช่ือบคุคลที่ทรงคณุวฒุิ มีคณุธรรม จริยธรรมและคณุสมบตัิเหมาะสม
ที่สมควรได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการและหรือกรรมการผู้จดัการใหญ่แล้วแตก่รณี 



 แบบ 56-1 ส าหรับปีสิน้สุด 31 มีนาคม 2560 

 

บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จ ากัด (มหาชน) สว่นท่ี 2 หน้า 58  

 (5) ทบทวนสดัสว่น จ านวน และประสบการณ์ของกรรมการบริษัท รวมถึงให้ข้อเสนอแนะในการ
สรรหากรรมการแทนต าแหนง่ที่วา่งลง 

 (6) ดแูลให้มีแผนสบืแทนต าแหนง่ที่เฉพาะเจาะจงของกรรมการและกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

 (7) วางข้อก าหนดตา่งๆในสญัญาจ้างกรรมการผู้จดัการใหญ่รวมทัง้ประเมินผลงานและเสนอแนะ
ผู้สบืแทนต าแหนง่ 

 (8) ก าหนดนโยบายและรูปแบบการให้ผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ และกรรมการผู้จดัการใหญ่
ให้สอดคล้องกบักลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัท โดยต้องมีวิธีการและหลกัเกณฑ์ที่ชดัเจน เป็นธรรมและสมเหตผุล เพื่อ
น าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณา 

 (9) เสนอแนะแนวทางและวิธีการจ่ายคา่ตอบแทนทัง้ที่เป็นตวัเงิน หรือคา่ตอบแทนรูปแบบอื่นให้แก่
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดุอื่นที่คณะกรรมการบริษัทแตง่ตัง้ รวมถึงกรรมการผู้จดัการใหญ่ของบริษัท 

 (10) พิจารณาและทบทวนโครงสร้างและระบบการจ่ายค่าตอบแทนและอัตราค่าตอบแทนให้
สอดคล้องกบัสภาวะตลาด ณ ปัจจบุนัและเหมาะสมกบัหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการด าเนินงานของบริษัทและผลการ
ปฏิบตัิงานของกรรมการและกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

 (11) พิจารณาค่าตอบแทนประจ าปีแก่กรรมการเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นของบริษัทเพื่อ
พิจารณาอนมุตัิ 

 (12) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นคณะกรรมการชุดย่อยที่แต่งตัง้โดย
คณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ช่วยศกึษาและกลัน่กรอง จึงต้องรายงานผลการปฏิบตัิหน้าที่ต่อที่ประชุมคณะกรรมการทกุครัง้ 
หลงัจากที่มีการประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน และรายงานผลการปฏิบตัิงานในปีที่ผ่านมาต่อผู้ ถือ
หุ้นในรายงานประจ าปีของบริษัท 

 (13) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายอนัเก่ียวเนื่องกับการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 

 
 

(ช) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจ านวน 5 ท่าน ประกอบด้วย 
1. นายประสาน อคัรพงศ์พิศกัดิ ์ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
2. นายอนนัต์ มนสัชินอภิสทิธ์ิ กรรมการบริหารความเสีย่ง 
3. 
4. 
5.    

นายสมนกึ ธนะสาร 
นายวศิิษฐ์ วรยศโกวิท 
นายวิทวสั อคัรพงศ์พิศกัดิ ์

กรรมการบริหารความเสีย่ง 
กรรมการบริหารความเสีย่ง 
กรรมการและเลขานกุารบริหารความเสีย่ง 
 

ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2559 เมื่อวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2559 ที่มีกรรมการอิสระ 
และกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชมุด้วย ได้พิจารณาเก่ียวกบัการก าหนดขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง โดยการมอบอ านาจดงักลา่วสรุปรายละเอยีดที่ส าคญัได้ดงันี ้
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จ ากดั (มหาชน) ประกอบด้วยบคุคลที่
ด ารงต าแหนง่กรรมการบริหารของบริษัท และบคุคลผู้ ทรงคณุวฒุิ จ านวน 5 ท่าน โดยมีประธานกรรมการบริหารของบริษัท 
ด ารงต าแหนง่ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง  

   คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง พ้นจากต าแหน่งเมื่อ ตาย, ลาออก, หรือคณะกรรมการบริษัทมีมติให้
ออก และการลาออกจากต าแหนง่ มีผลตอ่เมื่อได้ยื่นใบลาตอ่ประธานคณะกรรมการบริษัท 

   ขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง ดงันี ้
 (1)  ศกึษา ทบทวน และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ รวมทัง้แนวโน้มของผลกระทบที่อาจมีต่อ
องค์กร รวมถึงความเสีย่งภายในและภายนอกของบริษัทฯ 
 (2) เสนอนโยบายการบริหารความเสี่ยง และแนวทางการจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ ต่อ
คณะกรรมการบริษัท ซึง่ครอบคลมุความเสีย่งที่มผีลกระทบตอ่การด าเนินกิจการประเภทตา่งๆ ท่ีส าคญั เช่น ความเสีย่งด้าน
ราคาสนิค้า ความเสีย่งจากตลาด ความเสีย่งจากอตัราแลกเงิน ความเสีย่งด้านสภาพคลอ่ง และความเสีย่งด้านปฏิบตัิการ 
  (3)  ก าหนดนโยบายการบริหารความเสีย่งเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ 
  (4)  ก าหนดกลยทุธ์ให้สอดคล้องกบันโยบายบริหารความเสีย่งและทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ 
  (5) ทบทวน ควบคมุ ติดตาม และประเมินผลการบริหารความเสีย่ง ตามนโยบายบริหารความเสี่ยง
ที่ก าหนด  
  (6)  เร่ืองอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
  (7)  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ หรือตาม
สถานการณ์และความจ าเป็น 
                      (ก)  ในการประชมุคณะกรรมการบริหารความเสีย่งจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมการประชมุไมน้่อย 
  กวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมด จึงจะครบเป็นองค์ประชมุ 
                                      (ข)  มติที่ประชมุของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง จะถือตามเสยีงข้างมากของกรรมการท่ีมา 
  ประชมุ  
                       (ค)  ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่งไมอ่ยู่ในท่ีประชมุ หรือไมส่ามารถปฏิบตัิ 
   หน้าที่ได้ให้กรรมการท่ีมาประชมุเลอืกกรรมการคนหนึง่ เป็นประธานในท่ีประชมุแทน 
                       (ง)  คณะกรรมการบริหารความเสีย่งอาจเชิญฝ่ายจดัการ หรือผู้ที่เก่ียวข้องเข้าร่วมประชมุ และ 
   ให้ข้อมลูหรือเอกสารในสว่นท่ีเก่ียวข้องได้ 
                        (จ)  เลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง มีหน้าที่รับผิดชอบตอ่การเตรียมความพร้อม 
   ส าหรับการประชมุการนดัหมาย การจดัเตรียมเอกสารประกอบการประชมุ การจดัท า 
   รายงานการประชมุ และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
   (8)      คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่รายงานการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท
หลงัจากที่มีการประชุมและจัดท ารายงาน การท าหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ ถือหุ้นในรายงานประจ าปี  โดยเปิดเผย
รายละเอียด ดงันี ้
   (ก)   จ านวนครัง้ที่ประชมุ 
   (ข)   จ านวนครัง้ที่กรรมการบริหารความเสีย่งเข้าร่วมประชมุ 
   (ค)   ผลการปฏิบตัิหน้าที่ตามกฎบตัรที่ก าหนดไว้ 
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(ซ) เจ้าหน้าที่บริหาร  
 

เจ้าหน้าที่บริหาร ของบริษัทประกอบด้วย 
1. นายประสาน  อคัรพงศ์พิศกัดิ ์ กรรมการผู้จดัการ 
2.    นายอนนัต์  มนสัชินอภิสทิธ์ิ รองกรรมการผู้จดัการ, รักษาการผู้จดัการ 
   ฝ่ายทรัพยากรบคุคล  
3.    นายสมนกึ  ธนะสาร  รองกรรมการผู้จดัการ, รักษาการผู้จดัการ 
   ฝ่ายประกนัคณุภาพ และผู้จดัการฝ่ายขาย 
   และตลาด 
4. นายวศิิษฐ์  วรยศโกวิท   ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
5.  นายวิทวสั  อคัรพงศ์พิศกัดิ ์* ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 
6.  นายชยัวฒัน์  โบสวุรรณนานา ผู้จดัการฝ่ายคลงัสนิค้า 
7.  นายวรศกัดิ์ วงศ์ประกรณ์กลุ ผู้จดัการฝ่ายผลติ 

 หมายเหต ุ* เข้ารับต าแหน่งเดือน กรกฎาคม 2559                      
 
  (ฌ) เลขานุการบริษัท 
  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 : นายอนนัต์  มนสัชินอภิสทิธ์  ต าแหนง่ เลขานกุารบริษัท 
  ขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานกุารบริษัท 
  จดัการประชมุคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดุตา่งๆ และการประชมุผู้ถือหุ้น รวมทัง้จดัท า
รายงานการประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการชดุตา่งๆ รายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น รายงานประจ าปี 
ตลอดจนจดัเก็บเอกสารตามที่กฎหมายก าหนด พร้อมทัง้อ านวยการและดแูลให้บริษัทปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั 
และข้อก าหนดตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
 

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร  
  

 (ก) การสรรหากรรมการบริษัท 
  

  คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนคดัเลอืกบคุคลที่มี
ความเหมาะสมมาด ารงต าแหนง่กรรมการ โดยพิจารณาจากปัจจยัหลายประการ เช่น ความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจ หรือสามารถเอือ้ประโยชน์ให้กบัธุรกิจของบริษัทในอนาคต เป็นต้น เพื่อน าเสนอตอ่
คณะกรรมการบริษัทและที่ประชมุผู้ ถือหุ้นตอ่ไป โดยบริษัทได้ก าหนดหลกัเกณฑ์ในการแตง่ตัง้กรรมการ ดงันี ้ 

  
  (1) คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจ านวนไมน้่อยกวา่ 5 คน โดยกรรมการไมน้่อยกวา่

กึ่งหนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมดนัน้ ต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัรและจะต้องเป็นผู้มีคณุสมบตัิตามที่กฎหมายก าหนด  
(2) ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

 (2.1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีงตามจ านวนหุ้นท่ีตนถือ 
 (2.2) ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะต้องใช้คะแนนเสยีงที่มีอยูท่ัง้หมดตาม (2.1) เลอืกตัง้บคุคลคน

เดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แตจ่ะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
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 (2.3) บคุคลซึง่ได้รับคะแนนสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ได้รับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ
เทา่จ านวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึง่ได้รับการเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนน
เสยีงเทา่กนัเกินจ านวนกรรมการที่จะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสยีงชีข้าด 

 
  (3) ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหนง่หนึง่ในสามเป็นอตัรา  

ถ้าจ านวนกรรมการท่ีออกแบง่ให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกตามจ านวนใกล้เคียงที่สดุกบัสว่นหนึง่ในสาม 
   กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหนง่ในปีแรก และปีที่สอง ภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ให้ใช้
วิธีจบัสลากกนัวา่ผู้ใดจะออก สว่นในปีหลงัๆ ตอ่ไป ให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหนง่นานท่ีสดุนัน้เป็นผู้ ออกจากต าแหนง่ 
กรรมการท่ีจะออกตามวาระนีอ้าจได้รับเลอืกเข้ามาด ารงต าแหนง่ใหมก็่ได้  
 
    การสรรหาผู้บริหาร (ตามนิยามของ ก.ล.ต.) 
 
    ฝ่ายทรัพยากรบคุคล จะสรรหาและคดัเลอืกบคุคลที่มคีณุสมบตัิเหมาะสม มคีวามรู้ ความสามารถ 
ทกัษะ ประสบการณ์ และมคีวามเข้าใจในธุรกิจทีต่รงความต้องการ เพื่อน าเสนอผู้มีอ านาจพจิารณา โดยการสรรหาและ
แตง่ตัง้ผู้บริหารของบริษัท จะเป็นไปตามระเบยีบอ านาจอนมุตัิและด าเนินการ ดงันี ้
  (1)   การแตง่ตัง้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจ (ระดบั 
CEO) ต้องน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ 
  (2) การแตง่ตัง้ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ประธานเจ้าหน้าที่การลงทนุ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารงานกลาง (เจ้าหน้าที่บริหารระดบั C-Level) เป็นอ านาจอนมุตัิของคณะกรรมการบริหาร 
  (3) การแตง่ตัง้ผู้บริหารระดบัต า่กวา่ข้อ 2 เป็นอ านาจอนมุตัิของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ
ผู้บริหารระดบัรองลงไป แล้วแตก่รณี 

 
 (ข) การสรรหากรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

  
คณะกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการ 3 ทา่น โดยที่

ประชมุคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทเป็นผู้อนมุตัิการจดัตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ และก าหนดให้
คณะกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบอยูใ่นวาระคราวละ 3 ปี บริษัทมีนโยบายที่จะสรรหาและพิจารณาคดัเลอืกบคุคล
ที่มีความเหมาะสมมาด ารงต าแหนง่กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบโดยพิจารณาจากปัจจยัในแง่ความเป็นอิสระ การ
ที่สามารถเป็นตวัแทนของผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจ โดยในการคดัเลอืก
คณะกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทจะต้องมีคณุสมบตัิ ดงันี ้

 
(1) ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 5 ของทนุช าระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทท่ี

เก่ียวข้อง ทัง้นี ้นบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ที่เก่ียวข้องด้วย  
(2) ไมม่ีสว่นร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทท่ีเก่ียวข้อง หรือ 

ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และไมเ่ป็นลกูจ้าง พนกังาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ าจากบริษัท บริษัทในเครือ 
บริษัทร่วม บริษัทท่ีเก่ียวข้อง หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

(3) ไมม่ีผลประโยชน์หรือสว่นได้เสยีไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อมทัง้ในด้านการเงินและการบริหาร
ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และไมม่ีผลประโยชน์หรือสว่นได้เสยีในลกัษณะ
ข้างต้นมาก่อนในระยะเวลา 1 ปี ก่อนได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ เว้นแตค่ณะกรรมการบริษัท
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ได้พิจารณาอยา่งรอบคอบแล้วเหน็วา่ การเคยมีผลประโยชน์หรือสว่นได้เสยีนัน้จะไมม่ีผลกระทบตอ่การปฏิบตัิหน้าทีแ่ละ
การให้ความเห็นทีเ่ป็นอิสระ 

(4) ไมใ่ช่เป็นผู้ที่เก่ียวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
(5) ไมไ่ด้รับการแตง่ตัง้ขึน้เป็นตวัแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
(6) สามารถปฏิบตัิหน้าที่ แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบตัิหน้าที่ตามที่ที่ได้รับมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัท โดยไมอ่ยูภ่ายใต้การควบคมุของผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทัง้ผู้ที่เก่ียวข้องหรือ
ญาติสนิทของบคุคลดงักลา่ว 

 
 
 (ค) จ านวนกรรมการที่มาจากผู้ถอืหุ้นรายใหญ่  

 
  จ านวนกรรมการท่ีมาจากผู้ ถือหุ้นรายใหญ่กลุม่ครอบครัวอคัรพงศ์พิศกัดิ์ มีจ านวน 3 ทา่น 
ประกอบด้วย นายประสาน อคัรพงศ์พิศกัดิ,์ นายอนนัต์ มนสัชินอภิสทิธ์ิ และ นายสมนกึ ธนะสาร 
 
 
 
ค่าตอบแทนผู้บริหาร  

 
(ก) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ   

   
 -  คา่ตอบแทนกรรมการ 
 

กรรมการ ปีบัญชี 2559 
(1 เม.ย. 2558 – 31 มี.ค. 2559) 

ปีบัญชี 2560 
(1 เม.ย. 2559 – 31 มี.ค. 2560) 

 เบีย้ประชุม 
(บาท) 

บ าเหน็จกรรมการ 
(บาท) 

เบีย้ประชุม 
(บาท) 

บ าเหน็จกรรมการ 
(บาท) 

1. นายวนัชยั อ ่าพึง่อาตม์ 160,000 - 160,000 - 
2. นายประสาน อคัรพงศ์พิศกัดิ์ 40,000 - 40,000 - 
3. นายอนนัต์ มนสัชินอภิสิทธ์ิ 40,000 - 40,000 - 
4. นายสมนึก ธนะสาร 40,000 - 40,000 - 
5. นายอนรุุธ วอ่งวานิช 30,000 - 30,000 - 
6. นายธีระ ณ วงัขนาย 60,000 - 60,000 - 
7. นายเลิศ นิตย์ธีรานนท์ 80,000 - 80,000 - 

รวม 450,000 - 450,000 - 
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 -  คา่ตอบแทนผู้บริหาร (คา่ตอบแทนผู้บริหารที่มีรายช่ืออยูใ่นเจ้าหน้าที่บริหาร) 
 

ค่าตอบแทน ปีบัญชี 2559 
(1 เม.ย. 2558 – 31 มี.ค. 2559) 

ปีบัญชี 2560 
(1 เม.ย. 2559 – 31 มี.ค. 2560) 

 จ านวนราย จ านวนเงนิรวม 
(บาท) 

จ านวนราย จ านวนเงนิรวม 
(บาท) 

เงินเดือน 8 24,927,819 7 28,108,078 

โบนสั 8 2,742,355 7 4,153,835 

ผลตอบแทนอื่นๆ  (คา่ติดตอ่สื่อสาร)  1 18,000 2 27,000 
รวม 8 27,688,174 7 32,288,913 

                                                                                          
 

 (ข) ค่าตอบแทนอื่นๆ ที่เป็นตวัเงนิ     
  บริษัทและพนกังานได้ร่วมกนัจดทะเบียนจดัตัง้กองทนุส ารองเลีย้งชีพ โดยบริษัทจา่ยสมทบให้ใน

อตัราร้อยละ 5 ของเงินเดือน  
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9.    การก ากับดูแลกิจการ 
 

 บริษัทได้ให้ความส าคญักบัการด าเนินงานภายใต้หลกัธรรมาภิบาล โดยคณะกรรมการบริษัทมคีวามมุง่มัน่ 
ที่จะปฏิบตัิตามมาตรการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยจะปฏิบตัติามแนวทางปฏิบตัิทีด่ีของกรรมการบริษัทจดทะเบียนตามที่
ตลาดหลกัทรัพย์ได้ก าหนดไว้ในข้อพงึปฏิบตัิที่ดีส าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practice for Directors 
of Listed Companies) 
 

นอกจากนี ้ บริษัทยงัได้ปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 5 ข้อ (Principle of Good Corporate 
Governance) ตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพย์ เพื่อประโยชน์ตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัท และเป็นการเสริมสร้างความ
โปร่งใสและประสทิธิภาพของฝ่ายจดัการ อนัจะสร้างความเช่ือมัน่ให้เกิดขึน้แก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ และผู้ที่เก่ียวข้อง 
ทกุฝ่าย โดยมีรายละเอยีดดงัตอ่ไปนี ้  

 
(1) สิทธิของผู้ถอืหุ้น 

บริษัทให้ความส าคญักบัการปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุๆ คนอยา่งเทา่เทียมกนั โดยในการประชมุผู้ ถือหุ้น
บริษัทในแตล่ะครัง้ บริษัทได้จดัสง่หนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้นพร้อมข้อมลูประกอบการประชมุตามวาระตา่งๆ ให้ผู้ ถือหุ้น
ทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 21 วนั และในการประชมุจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสทิธิอยา่งเทา่เทียมกนัในการตรวจสอบการ
ด าเนินงานของบริษัทและแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะตา่งๆ และมีการบนัทกึการประชมุถกูต้อง ครบถ้วนเพื่อให้ผู้
ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ 

นอกจากนี ้ บริษัทมีนโยบายเพิ่มทางเลอืกให้กบัผู้ ถือหุ้นโดยเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ามารถเข้าร่วม
ประชมุสามารถมอบอ านาจให้กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบเป็นตวัแทนในการเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนน
ในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น  

ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ประธานท่ีประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายมีสทิธิอยา่งเทา่เทียมในการ
ตรวจสอบการด าเนินงานของบริษัท สอบถาม และแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะตา่งๆ   

 
 1.1   บริษัทฯ ได้ยดึถือหลกัการในการก ากบัดแูลสทิธิของผู้ ถือหุ้น โดยมุง่ปกปอ้งคุ้มครองและสง่เสริมการใช้
สทิธิของผู้ ถือหุ้น ดงันี ้คือ 
  - ผู้ ถือหุ้นมีสทิธิในความเป็นเจ้าของ โดยควบคมุบริษัทฯ ผา่นการแตง่ตัง้คณะกรรมการให้ท าหน้าที่แทน
ตน 
  - ผู้ ถือหุ้นมีสทิธิในการตดัสนิใจเก่ียวกบัการเปลีย่นแปลงที่ส าคญัของบริษัทฯ 
  - ผู้ ถือหุ้นควรมีโอกาสเสนอวาระการประชมุ และมีสทิธิมอบฉนัทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชมุแทนตน 
  - ผู้ ถือหุ้นควรมีโอกาสซกัถามกรรมการทัง้ในท่ีประชมุ และสง่ค าถามลว่งหน้า 
  - ผู้ ถือหุ้นควรได้รับเอกสาร และรายละเอียดหรือข้อมลูที่เพยีงพอตอ่การพิจารณาในแตล่ะวาระก่อนการ
เข้าประชมุตามเวลาอนัสมควร 
  - ผู้ ถือหุ้นควรได้รับทราบกฎเกณฑ์ และวิธีการในการเข้าร่วมประชมุตามเวลาอนัควร 
  - บริษัทควรสง่เสริมการใช้สทิธิของผู้ ถือหุ้น และไมล่ะเมิดหรือลดิรอนสทิธิของผู้ ถือหุ้น 
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 1.2   ดงันัน้นอกเหนือจากสทิธิขัน้พืน้ฐานหรือสทิธิตามกฎหมายของผู้ ถือหุ้นท่ีได้รับแล้ว บริษัทฯ ยงัได้
ค านงึถึงสทิธิและความเทา่เทียมกนัของผู้ ถือหุ้นทกุราย โดยได้ด าเนินการในเร่ืองตา่งๆ ที่เป็นการสง่เสริมการใช้สทิธิของผู้ ถือ
หุ้น ดงันี ้
  - เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายได้รับข้อมลูที่จ าเป็น และเพียงพอเก่ียวกบัวนัประชมุ และวาระการประชมุเป็น
การลว่งหน้า บริษัทได้มกีารสือ่สารเอกสารและข้อมลูที่เก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้นผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัทท่ี 
www.lohakit.co.th / Investor Relations / Shareholder Information ตัง้แตว่นัท่ี 27 มิถนุายน 2559 เป็นต้นไป ซึง่เป็น
ระยะเวลา 30 วนัก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น (ประชมุผู้ ถือหุ้น วนัท่ี 28 กรกฎาคม 2559) โดยข้อมลูดงักลา่วนัน้เป็นข้อมลูชดุ
เดียวกนักบัเอกสารที่บริษัทได้น าสง่พร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุให้แก่ผู้ ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลว่งหน้าก่อนวนัประชมุ 
  -  ในหนงัสอืเชิญประชมุนัน้มีข้อมลูเก่ียวกบัวาระการประชมุ พร้อมเหตผุลและความเห็นของ
คณะกรรมการในเร่ืองที่เสนอ วนั เวลาและสถานท่ีประชมุ พร้อมหลกัเกณฑ์ ขัน้ตอนและเอกสารประกอบในการลงทะเบยีน
เข้าร่วมประชมุ 
  - เพื่อประโยชน์ตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทยงัเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสง่ค าถาม พร้อมการเสนอเร่ืองเพื่อ
พิจารณาบรรจเุป็นวาระการประชมุ และเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแตง่ตัง้เป็นกรรมการ ลว่งหน้าได้ที่ 
www.lohakit.co.th / Investor Relations / Shareholder Information ทัง้นีป้ระกาศหลกัเกณฑ์และระบขุัน้ตอนท่ีชดัเจน
แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบผา่นตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และลงประกาศไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ตัง้แตว่นัท่ี 8 เมษายน 
2559 ถึงวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2559 
 ในการประชมุผู้ ถือหุ้นส าหรับ ปี 2559 การประชมุด าเนินไปตามล าดบัตามระเบยีบวาระการประชมุที่ก าหนด
ไว้ในหนงัสอืเชิญประชมุที่ได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้า ซึง่ไมม่กีารเพิม่วาระการประชมุ หรือเปลีย่นแปลงข้อมลูส าคญั
โดยไมไ่ด้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้า และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซกัถามเร่ืองตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องในแต่
วาระนัน้ๆ โดยมีกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดบัสงูเข้าร่วมประชมุอยา่งพร้อมเพรียงกนั เพื่อท่ีจะตอบปัญหาตา่งๆ ตอ่ผู้
ถือหุ้นในที่ประชมุซึง่รายละเอยีดได้มีการบนัทกึไว้ในรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 
 
 1.3   ก่อนเร่ิมการประชมุประธานได้มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่นกัลงทนุสมัพนัธ์ ได้ชีแ้จงให้ผู้ ถือหุ้นทราบวิธี
ลงคะแนนเสยีง ผู้ท าหน้าที่ตรวจสอบการนบัคะแนน และสทิธิของผู้ ถือหุ้นอยา่งชดัเจน ดงันี ้
  - หุ้นหนึง่หุ้นมีเสยีงหนึง่เสยีง ส าหรับวาระท่ีขอมติต้องผา่นด้วยเสยีงข้างมาก วาระเพื่อทราบไมม่ีการลง
มติวาระการลดทนุจดทะเบียน เพิ่มทนุจดทะเบียน แก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิ และแก้ไขข้อบงัคบั ต้องผา่นด้วยคะแนนเสยีง
ไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงของผู้ ถือหุ้นทัง้หมดทีม่าประชมุ และมีสทิธิออกเสยีง สว่นวาระการก าหนดคา่ตอบแทน
กรรมการต้องผา่นด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 
  - สว่นการลงมตเิลอืกตัง้กรรมการ ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนมีสทิธิใช้คะแนนเสยีงที่มีอยูท่ัง้หมดตามที่กลา่ว
ข้างต้นเลอืกบคุคลคนเดยีวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แตจ่ะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
  - ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะและออกเสยีงลงคะแนนมาแล้ว เจ้าหน้าทีจ่ะท าการรวบรวมคะแนนไว้ใน
คอมพิวเตอร์ ส าหรับผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุไมต้่องออกเสยีงลงคะแนน ทัง้นี ้บริษัทฯ มอบหมายให้ที่ปรึกษา
กฎหมาย และฝ่ายตรวจสอบภายในซึง่เป็นหนว่ยงานอิสระท าหน้าที่เป็นผู้ตรวจนบั หรือตรวจสอบการลงคะแนนเสยีงในการ
ประชมุผู้ ถือหุ้น เพื่อให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ถกูต้องตามกฎหมายและข้อบงัคบั 
 ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ เจ้าหน้าที่ได้จดัเตรียมบตัรลงคะแนนให้ เพื่อใช้ในกรณีที่ไมเ่ห็นด้วยหรืองดออก
เสยีง และเพื่อค านงึถึงสทิธิและความเทา่เทียมกนัของผู้ ถือหุ้นทกุราย บริษัทฯ ให้สทิธิผู้ ถือหุ้ นเข้าร่วมประชมุ ภายหลงัจากที่
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การประชมุได้เร่ิมไปแล้ว โดยสามารถใช้สทิธิออกเสยีงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระท่ีอยูร่ะหวา่งการพิจารณา และยงัไมไ่ด้
ลงมติกบัทัง้มีการแจ้งคะแนนเสยีงในการผา่นมติในแตว่าระให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบผลการลงมตอิยา่งทนัทว่งที 
 บริษัทได้น าสง่รายงานการประชมุให้กบัตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ภายใน 14 วนั นบัจากวนัประชมุ
และได้มีการเผยแพร่รายงานการประชมุให้แก่ผู้ ถือหุ้นผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัทไปพร้อมกนั เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความ
คิดเห็นและตรวจสอบได้ โดยไมจ่ าเป็นต้องรอให้ถงึการประชมุครัง้ตอ่ไป 
 ผู้ ถือหุ้นมีสทิธิในการพิจารณาคา่ตอบแทนกรรมการ โดยบริษัทได้น าเสนอคา่ตอบแทนกรรมการทกุรูปแบบ 
ได้แก่ คา่ตอบแทนประจ า เบีย้ประชมุ โบนทั/บ าเหน็จ และสทิธิประโยชน์อื่นๆ ให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิเป็นประจ าทกุปี ซึง่
รอบปีที่ผา่นมาบริษัทได้จ่ายคา่ตอบแทนให้แก่กรรมการผู้บริหารในรูปแบบของเงินเดือน โบนทั เบีย้ประชมุ และเงินสมทบ
กองทนุส ารองเลีย้งชีพตามที่กลา่วไว้ชดัเจนแล้วในข้อ 8.3 เทา่นัน้ สว่นสทิธิประโยชน์อื่นๆ บริษัทฯ ไมม่ีการจา่ยให้แก่
กรรมการแตอ่ยา่งใด 

 
(2) การปฏิบัตต่ิอผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 
 บริษัทปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนัในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นตอ่การด าเนินการ

ของบริษัท บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบตัิตามข้อบงัคบัของบริษัท และจะเพิ่มทางเลอืกให้กบัผู้ ถือหุ้นทกุครัง้ที่ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่
สามารถเข้าร่วมประชมุสามารถมอบอ านาจให้กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบเป็นตวัแทนในการเข้าร่วมประชมุและ
ออกเสยีงลงคะแนนในท่ีประชมุผู้ถือหุ้น 

 
 ในการประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ ได้น าหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นฉบบัสมบรูณ์ลงบนเว็บไซต์ลว่งหน้า

อยา่งน้อย 30 วนั ก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น และบริษัทฯ ได้ด าเนินการให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยมีสทิธิในการเสนอระเบยีบวาระการ
ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นลว่งหน้า และช่ือบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสม เพื่อรับพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ ตาม
หลกัเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก าหนดในระหวา่ง วนัท่ี 8 เมษายน 2559 ถึงวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2559 และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ
ผา่นตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยพร้อมทัง้ลงประกาศไว้ในเวบ็ไซต์บริษัทฯ www.lohakit.co.th / Investor Relations / 
Shareholder Information ได้ระบถุึงขัน้ตอนและวิธีการในการพิจารณาทีช่ดัเจนโปร่งใส และในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้
ก าหนดแบบฟอร์มส าหรับการเสนอวาระและช่ือบคุคลเข้าเลอืกตัง้เป็นกรรมการไว้เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้อีก
ด้วย ซึง่ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ในปี 2559 ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชมุและช่ือบคุคลเข้าเลอืกตัง้เป็นกรรมการแตอ่ยา่ง
ใด 

 
เพื่อปอ้งกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ การมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดให้

บคุคลที่ได้รับมอบอ านาจต้องไมอ่นมุตัิรายการใดๆ ทีต่นหรือบคุคลท่ีอาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ มีสว่นได้เสยี หรือ
อาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี ้ บริษัทและบริษัทยอ่ยจะปฏิบตัิตามประกาศตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ
ไทยที่ใช้บงัคบักบัการท ารายการที่เก่ียวโยงกนัของบริษัทจดทะเบยีน หรือการได้มาและจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ของบริษัทจด
ทะเบียน แล้วแตก่รณี  

 
บริษัทได้มีการก าหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการเข้าท าธุรกรรมที่มคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ ดงันี  ้
(ก) กรณีเป็นรายการธุรกิจปกติและมเีง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไป หรือรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติที่มี

เง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไปและคา่ตอบแทนสามารถค านวณได้จากทรัพย์สนิหรือมลูคา่อ้างอิง จะพิจารณาด าเนินการท า
รายการดงักลา่วให้เป็นไปตามข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อก าหนด
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ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ที่ใช้บงัคบักบัการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และเสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการ
ตรวจสอบพิจารณารับทราบทกุๆ ไตรมาส 

(ข) กรณีเป็นรายการระหวา่งกนัอื่นๆ นอกเหนือจากข้อ (ก) คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้
ความเห็นเก่ียวกบัความจ าเป็นในการเข้าท ารายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการนัน้ๆ โดยพิจารณา
เง่ือนไขตา่งๆ ให้เป็นไปตามลกัษณะการด าเนินธุรกิจปกตใินอตุสาหกรรม และมีการเปรียบเทียบกบัราคาของ
บคุคลภายนอกหรือราคาตลาด หากคณะกรรมการตรวจสอบไมม่ีความช านาญในการพิจารณารายการระหวา่งกนัท่ีอาจ
เกิดขึน้ บริษัทจะจดัให้ผู้ เช่ียวชาญอิสระหรือผู้สอบบญัชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเก่ียวกบัรายการดงักลา่ว เพื่อน าไปใช้
ประกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ ถือหุ้น ตามแตก่รณี โดยกรรมการผู้มีสว่นได้
เสยีจะไมม่ีสทิธิออกเสยีงในรายการดงักลา่ว   

 
 การปอ้งกนัการน าข้อมลูภายในไปใช้ประโยชน์ของผู้บริหาร บริษัทมีระเบยีบในการน าข้อมลูภายใน

ของบริษัทท่ียงัไมไ่ด้เปิดเผยไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น ดงันี ้
(ก) บริษัทก าหนดให้มกีารปอ้งกนัการน าข้อมลูของบริษัทไปใช้ โดยก าหนดให้หนว่ยงานท่ีรู้ข้อมลู

ห้ามน าข้อมลูไปเปิดเผยยงัหนว่ยงานหรือบคุคลที่ไมเ่ก่ียวข้อง 
(ข) ผู้บริหารของบริษัทท่ีได้รับข้อมลูทางการเงินของบริษัท ต้องไมใ่ช้ประโยชน์จากข้อมลูดงักลา่ว

ก่อนที่จะเปิดเผยสูส่าธารณชน โดยการก าหนดห้ามผู้บริหารท าการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทเป็นระยะเวลา 1 เดือน 
ก่อนที่งบการเงินจะเปิดเผยสูส่าธารณชน 

(ค)         บริษัทจะก าหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลีย่นแปลงการถือหลกัทรัพย์ตอ่ส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตามมาตรา 59 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 รวมทัง้ห้ามมิให้ผู้บริหารหรือพนกังานท่ีได้รับทราบข้อมลูภายในเปิดเผยข้อมลูภายในแก่บคุคลภายนอกหรือ
บคุคลที่ไมม่ีหน้าทีเ่ก่ียวข้อง และไมซ่ือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทเป็นระยะเวลา 30 วนั กอ่นท่ีงบการเงินเผยแพร่ตอ่
สาธารณชน 

 
(3) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทให้ความส าคญัตอ่สทิธิของผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ที่เก่ียวข้อง ดงันี  ้
(ก) พนกังาน: บริษัทปฏิบตัิตอ่พนกังานทกุคนอยา่งเทา่เทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทน 

ที่เหมาะสมรวมทัง้ให้จดัการอบรมและพฒันาความรู้ เป็นต้น 
(ข) คูค้่าและเจ้าหนี:้ บริษัทปฏิบตัิตอ่คูค้่าและเจ้าหนีอ้ยา่งเป็นธรรม เป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้า

และ/หรือข้อตกลงในสญัญาที่ท าร่วมกนั เพื่อก่อให้เกิดความสมัพนัธ์อนัดีทางธุรกิจซึง่จะเป็นประโยชน์ตอ่ทกุฝ่าย 
(ค) ลกูค้า: บริษัทเอาใจใสแ่ละรับผิดชอบตอ่ลกูค้า จดัหา แปรรูป ผลติ และจ าหนา่ยสนิค้าทีม่ี

คณุภาพมาจ าหนา่ย รวมทัง้รับฟังข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นจากลกูค้า   
(ง) คูแ่ขง่: บริษัทปฏิบตัิตามกติกาการแขง่ขนัท่ีดี และหลกีเลีย่งวิธีการที่ไมส่จุริตเพื่อท าลายคูแ่ขง่ 
(จ) ผู้ ถือหุ้น: บริษัทมุง่เน้นพฒันาองค์กรให้มกีารเติบโตอยา่งตอ่เนื่อง ท าให้บริษัทมีรายได้และผล

ก าไรเพิ่มขึน้ สง่ผลให้ผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกบัสภาพการด าเนินธุรกิจ  
(ฉ) ชมุชนและสงัคม: บริษัทมีความรับผิดชอบตอ่สภาพแวดล้อมของชมุชน และสงัคม รวมทัง้

เข้าร่วมในกิจกรรมเพื่อประโยชน์ตอ่สงัคม  
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 บริษัทได้ออกข้อพงึปฏิบตัเิก่ียวกบัจริยธรรมทางธุรกิจหรือจรรยาบรรณ (Code of Ethics or 
Statement) เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนในองค์กร ยดึถือเป็นแนวทางการปฏิบตัิหน้าที่ตามภารกิจ
ของตนด้วยความซื่อสตัย์ สจุริต และเที่ยงธรรม โดยบริษัทจะก ากบัและติดตามเพื่อให้มีการปฏิบตัิตามแนวทางของ
จริยธรรมทางธุรกิจ หรือจรรยาบรรณ ดงักลา่วอยา่งจริงจงั รวมถงึการก าหนดบทลงโทษทางวินยัไว้ด้วย ซึง่ที่ประชมุ
คณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 4/2550 เมือ่วนัท่ี 15 สงิหาคม 2550 ได้มีมติอนมุตัิข้อพงึปฏิบตัิดงักลา่วเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

 
 ทัง้นี ้ บริษัทยงัให้ความส าคญัตอ่การด าเนินงานด้วยความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม โดย

บริษัทได้ก าหนดแนวทางการด าเนินงานกิจกรรมเพื่อสงัคม (CSR) ร่วมกบัทางตลาดหลกัทรัพย์ฯ อีกด้วย 
 

บริษัทได้ให้ความส าคญัตอ่ระบบควบคมุและการตรวจสอบภายในทัง้ในระดบับริหาร และระดบั
ปฏิบตัิงานท่ีมีประสทิธิภาพ จึงได้ก าหนดภาระหน้าที่ อ านาจการด าเนินการของผู้บริหาร และผู้ปฏิบตัิไว้เป็นลายลกัษณ์
อกัษร มกีารควบคมุดแูลการใช้ทรัพย์สนิของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบง่แยกหน้าที่ผู้ปฏิบตัิงาน ผู้ติดตามควบคมุ 
และผู้ประเมินผลออกจากกนั เพื่อให้เกิดการถ่วงดลุและตรวจสอบระหวา่งกนัอยา่งเหมาะสม นอกจากนี ้ ยงัมกีารควบคมุ
ภายในเก่ียวกบัระบบการเงิน โดยบริษัทได้จดัให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานท่ีรับผิดชอบ ทัง้นี ้ บริษัท
ได้จดัให้มีการตรวจสอบการควบคมุภายในของบริษัท โดยแตง่ตัง้ส านกังาน เอ.เอม็.ที.เซอร์วิสเซส เป็นผู้ตรวจสอบภายใน
ประจ าปี 2560 (1 เม.ย. 2559 – 31 มี.ค. 2560) ขอบเขตการตรวจสอบจะเน้นระบบการควบคมุภายในและการวิเคราะห์
ความเสีย่งของระบบเป็นส าคญั มีขอบเขตโดยสงัเขปดงันี ้ 

1.  ตรวจประเมินความเพียงพอของการควบคมุภายใน 
2. ตรวจสอบการปฏิบตัิงานตามระบบงานตา่งๆ  
3. ตรวจสอบรายการบญัชีที่เกิดขึน้กบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 
4. ตรวจสอบภาระผกูพนั 
5. ตรวจสอบหนีส้นิท่ีอาจจะเกิดขึน้ 
6. สรุปรายงานการประเมินความเพียงพอของการควบคมุภายในประจ าปี 

 
โดยผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทจะจัดท ารายงานผลตรวจสอบภายในรายไตรมาสและเสนอต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี ้ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทจะสอบทานรายการระหว่างกันที่มีสาระส าคญัตามที่
คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมายเพื่อน าเสนอตอ่คณะกรรมการตรวจสอบโดยเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็น 
ผู้ประสานงานระหวา่งผู้ตรวจสอบภายในกบัคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารของบริษัท 

 
 การบริหารความเสีย่ง คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส าคญัเก่ียวกบัการบริหารความเสีย่งเป็นอยา่ง

มาก โดยในการประชมุคณะกรรมการ ครัง้ที่ 2/2559 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมตแิตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
เพื่อให้บริษัทได้มีการก าหนด และประเมินความเสีย่งของกิจการ มีการก าหนดมาตรการปอ้งกนัและจดัการความเสีย่ง ซึง่
รวมถงึความเสีย่งทีม่ีผลตอ่การด าเนินงานของบริษัทตามที่ระบไุว้ใน “หวัข้อปัจจยัความเสีย่ง” 

 
 คณะกรรมการบริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จ ากดั (มหาชน) ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินธุรกิจด้วย

หลกัการธรรมาภิบาล ที่ยดึมัน่ในความรับผิดชอบในผลกระทบของทกุมติิของการท าธุรกิจ และให้ความส าคญัในด้าน
ตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่มาโดยตลอด และในปี 2558 วนัท่ี 3 เมษายน 2558 บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จ ากดั (มหาชน) ได้เข้า
ร่วมการประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบตัิ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต 
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และบริษัทได้มติรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านทจุริต ในวนัท่ี 22 เมษายน 2559 เพื่อ
เป็นแนวทางปฏิบตัิของกรรมการ พนกังานทัง้หมด บริษัทฯ ได้จดัท า “นโยบายตอ่ต้านคอร์รัปชัน่” เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบตัิที่ชดัเจนในการปฏิบตัิทกุภาคสว่น  โดยแบง่เป็น 3 นโยบายหลกั ดงันี ้
 
ค านิยาม 
 คอร์รัปชัน่ (Corruption) หมายถงึ การตดิสนิบนในทกุรูปแบบ โดยการเสนอให้ สญัญาจะให้ซึง่เงิน ทรัพย์สนิ หรือ
ประโยชน์อื่น ที่ไมถ่กูต้องและเหมาะสมกบัเจ้าหน้าที่ หนว่ยงานภาครัฐ หรือเอกชน เพื่อให้บคุคลดงักลา่วกระท าหรือละเว้น
การปฏิบตัิหน้าที่ หรือให้ได้มา หรือรักษาไว้ซึง่ผลประโยชน์อื่นใดที่ไมเ่หมาะสมทางธุรกิจ เว้นแตเ่ป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ
ข้อบงัคบั ขนบธรรมเนยีม ประเพณีท้องถ่ินให้กระท าได้ 
 
1.  นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น 
 ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของ LHK ด าเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชัน่ในทกุรูปแบบทัง้ทางตรงหรือ
ทางอ้อม โดยครอบคลมุถงึธุรกิจในทกุประเทศและทกุหนว่ยงานที่เก่ียวข้อง และให้มีการสอบทานการปฏิบตัิตามนโยบาย
ตอ่ต้านคอร์รัปชัน่นีอ้ยา่งสม า่เสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบตัิ และข้อก าหนดในการด าเนินการเพื่อให้สอดคล้อง
กบัการเปลีย่นแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบงัคบั และข้อก าหนดของกฎหมาย 
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าทีแ่ละรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายและก ากบัดแูลให้มีระบบทีส่นบัสนนุการตอ่ต้าน
คอร์รัปชัน่ท่ีมีประสทิธิภาพ เพื่อให้มัน่ใจวา่ฝ่ายบริหารได้ตระหนกัและให้ความส าคญักบัการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ และปลกูฝัง
จนเป็นวฒันธรรมองค์กร 
2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบญัชี ระบบควบคมุภายใน 
ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสีย่งให้มัน่ใจวา่เป็นไปตามมาตรฐานสากล มคีวามรัดกมุ เหมาะสม ทนัสมยั 
และมีประสทิธิภาพ 
3. กรรมการผู้จดัการใหญ่ คณะจดัการและผู้บริหาร มีหน้าที่และรับผิดชอบในการก าหนดให้มีระบบและให้การสง่เสริมและ
สนบัสนนุนโยบายตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ เพื่อสือ่สารไปยงัพนกังานและผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่าย รวมทัง้ทบทวนความเหมาะสมของ
ระบบและมาตรการตา่งๆ เพื่อให้สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงของธุรกิจ ระเบยีบ ข้อบงัคบัและข้อก าหนดของกฎหมาย 
4. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบตัิงานวา่เป็นไปอยา่งถกูต้อง ตรง
ตามนโยบาย แนวปฏิบตัิ อ านาจด าเนินการ ระเบียบปฏิบตัิ และกฎหมาย ข้อก าหนดของหนว่ยงานก ากบัดแูล เพื่อให้มัน่ใจ
วา่มีระบบควบคมุที่มีความเหมาะสมเพียงพอตอ่ความเสีย่งด้านคอร์รัปชัน่ท่ีอาจเกิดขึน้ และรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัท 
 
แนวทางการปฏิบตัิ และด าเนินการ 
1. กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน LHK ทกุระดบัต้องปฏิบตัิตามนโยบายอยา่งเคร่งครัด โดยไมม่ข้ีอยกเว้น 
2. พนกังาน LHK ต้องไมล่ะเลย หรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท าที่เข้าขา่ยคอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวข้องกบั LHK โดยต้องแจ้งให้
ผู้บงัคบับญัชา หรือบคุคลท่ีรับผิดชอบทราบ 
3. LHK จะให้ความเป็นธรรม และคุ้มครองพนกังานท่ีแจ้งเบาะแสเร่ืองคอร์รัปชัน่ โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ ร้องเรียน ตามที่
ได้ก าหนดไว้ใน “นโยบายการคุ้มครองผู้ ร้องเรียน พยาน ผู้ใช้ข้อมลู หรือแจ้งเบาะแสเก่ียวกบัการทจุริตผิดกฎหมาย และ
จรรยาบรรณ (Whistle Blower Policy)” 
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4. ผู้ที่กระท าคอร์รัปชัน่ จะต้องได้รับการพิจารณาลงโทษทางวินยัตามที่ได้ก าหนดไว้ โดยไมม่ีข้อยกเว้น 
5. LHK จะท าการเผยแพร่ ให้ความรู้ และท าความเข้าใจกบับคุคลอื่นท่ีต้องปฏิบตัิหน้าที่ท่ีเก่ียวข้องกบั LHK ในเร่ืองที่ต้อง
ปฏิบตัินโยบายนี ้
6. นโยบายตอ่ต้านคอร์รัปชัน่นี ้ครอบคลมุไปถึงกระบวนการบริหารงานบคุคล ตัง้แตก่ารสรรหา การคดัเลอืก การเลือ่น
ต าแหนง่ การฝึกอบรม การประเมินผล และการให้ผลตอบแทน โดยให้ผู้บงัคบับญัชาทกุระดบั สือ่สาร ท าความเข้าใจกบั
พนกังานให้ชดัเจน 
7. เพื่อความชดัเจนในการด าเนินงานในเร่ืองทีม่ีความเสีย่งสงูกบัการเกิดคอร์รัปชัน่ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน 
LHK ทกุระดบั ต้องปฏิบตัด้ิวยความระมดัระวงัในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้
 7.1 ของก านลั การเลีย้งรับรอง การให้ มอบ หรือรับ ของก านลัการเลีย้งรับรอง ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในคูม่ือ และ
จรรยาบรรณของพนกังาน 
 7.2 เงินบริจาคเพื่อการกศุล หรือเงินสนบัสนนุการให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนบัสนนุ ต้องเป็นไปอยา่งโปร่งใส 
และถกูต้องตามกฎหมาย โดยไมต้่องมัน่ใจวา่ เงินบริจาค หรือเงินสนบัสนนุไมไ่ด้ถกูน าไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสนิบน 
 7.3 ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ ห้ามให้ หรือรับสนิบน ในการด าเนินธรุกิจทกุมติิ และต้องเป็นไปอยา่งโปร่งใส ซื่อสตัย์ 
และเป็นไปตามกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง 
 
2.  นโยบายการคุ้มครองผู้ร้องเรียน พยาน ผู้ใช้ข้อมูล หรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตผิดกฎหมาย และ
จรรยาบรรณ (Whistle Blower Policy) 
 
ค าจ ากดัความ 
ผู้ ร้องเรียน หมายถึง   พนกังานของ บมจ. โลหะกิจ เม็ททอล และบริษัทยอ่ย ของ บมจ. โลหะกิจ เม็ททอล  
                                                         ไมว่า่จะเป็นพนกังานประจ า พนกังานรายวนั พนกังานจดัจ้างพิเศษ 
ผู้ รับข้อร้องเรียน หมายถึง   กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จดัการคนใดคนหนึง่ 
 
เร่ืองที่ ร้องเรียน หรือ ให้ข้อมูล 
เร่ืองทจุริต ผิดกฎหมาย กฎระเบยีบ ข้อบงัคบั หรือจรรยาบรรณ ท่ีสง่ผลกระทบตอ่ช่ือเสยีง ภาพลกัษณ์ คา่นยิม ฐานะทาง
การเงิน หรือขดัแย้งกบันโยบายในการด าเนินธุรกิจ และเก่ียวข้องกบัผู้บริหารระดบัสงู 
 
ช่องทางการร้องเรียน หรือ แจ้งข้อมูล, การเข้าถงึข้อมูล และค าแนะน า 
1. ด้วยวาจาหรือลายลกัษณ์อกัษร มาที่  

เลขานกุารบริษัท  
หรือ E-Mail: whistleblower@lohakit.co.th 

2. ผา่นทาง E-mail ของบริษัท บนเว็บไซต์ www.lohakit.co.th 
3. ผา่นทางไปรษณีย์ สง่มาที่  

เลขานกุารบริษัท  
บริษัท โลหะกิจเม็ททอล จ ากดั (มหาชน) 
เลขที่ 43 อาคารไทย ซซีี ทาวเวอร์ ชัน้ 16   ห้อง 167-169 
ถนนสาทร  แขวงยานนาวา  เขตสาทร  กทม. 10120 
โทร. 02 673 9559 
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แนวทางการร้องเรียน 
1. ผู้ ร้องเรียนสามารถร้องเรียนได้มากกวา่หนึง่ช่องทาง และไมจ่ าเป็นต้องเปิดเผยตวัตน แตห่ากเปิดเผยตนเองจะท าให้ผู้ รับ
ร้องเรียนสามารถแจ้งผลการด าเนินการในเร่ืองที่ร้องเรียนให้ทราบได้ 
2. ในกรณีที่ผู้ ร้องเรียนเลอืกที่จะไมเ่ปิดเผยช่ือ ต้องระบรุายละเอียดข้อเท็จจริง หรือหลกัฐานท่ีชดัเจนเพียงพอท่ีแสดงให้เห็น
วา่ มเีหตอุนัควรเช่ือวา่มีการกระท าเกิดขึน้จริงตามที่ให้ข้อมลู รวมทัง้ควรแจ้งช่องทางในการสือ่สารกลบั เพื่อให้สามารถแจ้ง
ผลการด าเนินการในเร่ืองที่ร้องเรียนให้ทราบได้ ทัง้นีก้ารร้องเรียนจะถือเป็นความลบั 
 
ขัน้ตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากการร้องเรียน 
1. ผู้ รับข้อร้องเรียนจะเป็นผู้ด าเนนิการด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้บคุคล หรือคณะบคุคลด าเนินการแทนตน 
2. หากตรวจสอบวา่เป็นจริง ถ้าเป็นเร่ืองส าคญัทีก่ระทบตอ่ช่ือเสยีง คา่นยิม ภาพลกัษณ์ ให้เสนอเร่ืองตอ่คณะ
กรรมการบริหารเพื่อพิจารณา และน าเสนอเร่ืองตอ่คณะกรรมการตรวจสอบในล าดบัตอ่ไป เพื่อพิจารณาด าเนินการ หรือ
ลงโทษตามหลกัเกณฑ์ข้อก าหนดของบริษัท 
 
การคุ้มครองปกป้องผู้ร้องเรียน หรือให้ข้อมูล 
1. การคุ้มครองจะเกิดขึน้ทนัทีที่ผู้ ร้องเรียนได้แจ้งข้อมลูและให้เบาะแส 
2. ข้อมลูที่เก่ียวข้องถือเป็นความลบั และจะเปิดเผยเทา่ทีจ่ าเป็น โดยค านงึถงึความเสยีหาย ความปลอดภยัของผู้ ร้องเรียน 
3. กรณีที่ผู้ ร้องเรียนเห็นวา่ ตนอาจไมป่ลอดภยั หรืออาจเกิดความเสยีหายเดือดร้อน ผู้ ร้องเรียนสามารถร้องขอให้บริษัท
ก าหนดมาตรการคุ้มครองทีเ่หมาะสม หรือบริษัทอาจก าหนดมาตรการคุ้มครอง โดยผู้ ร้องเรียนไมต้่องร้องขอก็ได้ หากเห็น
วา่ เป็นเร่ืองที่มีแนวโน้มจะเกิดความเดือดร้อนเสยีหาย และไมป่ลอดภยั 

 
3.  นโยบายและขัน้ตอนการปฏิบัติเร่ืองการให้การช่วยเหลอืทางการเมือง/การบริจาคเพื่อการกุศล / การให้เงนิ
สนับสนุน (Sponsorships) /การจ่ายเงนิค่าของขวัญ/ ค่าบริการต้อนรับและค่าใช้จ่ายต่างๆ 
 

โดยที่คณะกรรมการบริษัท ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินธุรกิจด้วยหลกัธรรมาภิบาลท่ียดึมัน่ในความรับผิดชอบใน
ผลกระทบของทกุมิตขิองการท าธุริกจ และได้ประกาศนโยบายตอ่ต้านคอร์รัปชัน่  (Anti-Corruption Policy) เพื่อเป็นแนว
ทางการปฏิบตัิอยา่งเคร่งครัดส าหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนนัน้ บริษัทจึงได้ก าหนดนโยบายและมาตรการท่ี
เก่ียวข้องในการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ ในการปฏิบตัเิร่ืองการให้การช่วยเหลอืทางการเมือง/การบริจาคเพื่อการกศุล / การให้
เงินสนบัสนนุ (Sponsorships) /การจา่ยเงินคา่ของขวญั/ คา่บริการต้อนรับและคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ไว้ดงัตอ่ไปนี ้

1. นโยบายและการปฏิบตัิที่เก่ียวข้องในเร่ืองนีใ้ห้เป็นไปตามทีก่ าหนดไว้ในนโยบายการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ และ

ข้อพงึปฏิบตัิทางจริยธรรมของผู้บริหารและพนกังานของบริษัท   

2. หากมิได้มีการระบไุว้ ให้ถือปฏิบตัิตามนโยบายและแนวทางที่ก าหนดไว้นี ้

 
นโยบายว่าด้วยการช่วยเหลือทางการเมอืง 

บริษัทมีนโยบายยดึมัน่ในความเป็นกลางทางการเมอืง ไมส่นบัสนนุให้มีน าเงินทนุหรือความชว่ยเหลอืในรูปแบบ
อื่น ไปช่วยเหลอืทางการเมืองแกพ่รรคการเมืองใด ทัง้ทางตรงและทางอ้อม 
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การชว่ยเหลอืทางการเมือง (Political Contributions) หมายถึง การช่วยเหลอืไมว่า่จะเป็นทางด้านการเงิน หรือการ
ช่วยเหลอืในรูปแบบอื่น (In-kind) เช่น การให้สิง่ของหรือบริการ การโฆษณาสง่เสริมหรือสนบัสนนุพรรคการเมือง การซือ้บตัร
เข้าชมงานท่ีจดัเพื่อระดมทนุหรือบริจาคเงินให้แก่องค์กรที่มคีวามสมัพนัธ์ใกล้ชิดกบัพรรคการเมือง การเป็นตวัแทนบริษัท
เพื่อร่วมด าเนินการเก่ียวกบัการรณรงค์ทางการเมือง ฯลฯ 

บริษัทฯ ให้การสนบัสนนุงานการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย   และถือวา่พนกังานมสีทิธิและหน้าที่-
ในฐานะพลเมืองตามกฏหมายทจีะเข้าไปมีสว่นร่วมหรือสนบัสนนุกิจกรรมทางการเมืองตา่ง ๆ ได้อยา่งอิสระเป็นการสว่นตวั  
โดยห้ามไมใ่ห้พนกังานทกุคนแอบอ้างความเป็นพนกังาน   หรือน าทรัพย์สนิของบริษัทไปสนบัสนนุ หรือกระท าการใดๆ  

  
นโยบายการบริจาคเพื่อการกุศล 

การใช้เงินหรือทรัพย์สนิของบริษัทในการบริจาคเพื่อการกศุล จะต้องกระท าอยา่งเปิดเผย  โปร่งใส ถกูต้องตาม
กฏหมาย  และต้องไมถ่กูน าไปใช้เพือเป็นข้ออ้างในการติดสนิบน    

การบริจาคเพื่อการกศุลจะต้องกระท าในนามบริษัทเทา่นัน้ และด าเนินการผา่นขัน้ตอนการอนมุตัิโดยผู้มีอ านาจ
ของบริษัท โดยต้องเป็นการบริจาคให้กบัองค์กรหรือหนว่ยงาน เพือ่ประโยชน์ตอ่สงัคม  การศกึษา หรือสาธารณะ   และไมม่ี
สว่นเก่ียวข้องกบัผลประโยชน์ตา่งตอบแทนใด ๆ เช่น มลูนิธิ องค์กรสาธารณกศุล วดั สถานศกึษา สถานพยาบาล เป็นต้น 
ทัง้นีจ้ะต้องมีการออกหลกัฐานรับรองที่นา่เช่ือถือและสามารถตรวจสอบได้ 
 
นโยบายการให้เงนิสนับสนุน (Sponsorships) 

เงินสนบัสนนุ  หมายถงึเงินทีจ่ายให้หรือได้รับจากลกูค้า คูค้่าและหุ้นสว่นทางธุรกิจอยา่งสมเหตสุมผล โดยมี
วตัถปุระสงค์เพื่อธุรกิจ ตราสนิค้า หรือช่ือเสยีงของบริษัท เป็นประโยชน์ตอ่การสร้ างความนา่เช่ือถือทางการค้า (Goodwill) 
ช่วยกระชบัความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ และเหมาะสมแก่โอกาส  

การใช้เงินหรือทรัพย์สนิของบริษัทเพื่อเป็นเงินสนบัสนนุ (Sponsorships) จะต้องกระท าอยา่งเปิดเผย โปร่งใส 
ถกูต้องตามกฏหมาย และต้องไมถ่กูน าไปใช้เพือเป็นข้ออ้างในการติดสนิบน    

การให้เงินสนบัสนนุจะต้องกระท าในนามบริษัทเทา่นัน้ และด าเนนิการผา่นขัน้ตอนการอนมุัติโดยผู้มีอ านาจของ
บริษัท โดยเงินสนบัสนนุท่ีจา่ยไป ต้องมีวตัถปุระสงค์เพื่อธุรกิจ สร้างภาพลกัษณ์หรือช่ือเสยีงทีด่ีให้กบับริษัททัง้นีจ้ะต้องมี
การออกหลกัฐานรับรองที่นา่เช่ือถือ ระบวุตัถปุระสงค์และผู้ รับเงินที่ชดัเจนสามารถตรวจสอบได้ 
 
นโยบายการจ่ายเงนิค่าของขวัญ/ ค่าบริการต้อนรับและค่าใช้จ่ายต่างๆ 

บริษัทมีนโยบายที่ห้ามกรรมการ และพนกังานต้องไมรั่บหรือให้ของขวญั ของที่ระลกึใด ๆ กบัผู้มีสว่นได้สว่นเสยีใน
เร่ืองงานที่ตนรับผิดชอบอยู ่ทัง้ทางตรงและทางอ้อม แกเ่จ้าหน้าทีข่องรัฐ หนว่ยงานของรัฐ หนว่ยงานเอกชนและคูค้่าทาง
ธุรกิจ เพื่อให้ได้มาซึง่ผลประโยชน์ในทางมิชอบและเป็นการชกัน าให้เกิดการละเว้นในการปฏิบตัิหน้าที่ของตน เว้นแตเ่ป็น
การให้หรือรับของขวญั ของที่ระลกึตามโอกาสหรือวาระตา่ง ๆ ที่เหมาะสม เช่น การให้ตามขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถ่ิน
หรือจารีตทางการค้า  เหมาะสมกบัโอกาส และต้องมีมลูคา่ไมม่ากเกินปกติวิสยัหรือมีมลูคา่ไมเ่กินข้อห้ามที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
พงึรับได้ 

การใช้จา่ยส าหรับการเลีย้งรับรองทางธุรกิจ และการใช้จา่ยอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการปฏิบตัติามสญัญาทางธุรกิจ 
สามารถกระท าได้ แตต้่องอยูใ่นระดบัและขอบเขตทีเ่หมาะสม มีความสมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ 
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ขัน้ตอนการปฏิบตัิ และการควบคุมเร่ืองการให้การช่วยเหลอืทางการเมือง/การบริจาคเพื่อการกุศล / การให้เงนิ
สนับสนุน (Sponsorships)  /การจ่ายเงนิค่าของขวัญ/ ค่าบริการต้อนรับและค่าใช้จ่ายต่างๆ 
 

เมื่อบริษัทมีความประสงค์จะบริจาคเงินหรือทรัพย์สินเพื่อการกศุล  ให้เงินสนบัสนนุ  หรือจ่ายเงินคา่ของขวญั/ 
คา่บริการต้อนรับ และคา่ใช้จ่ายตา่งๆ แก่องค์กร หรือหนว่ยงานให้ปฏิบตัิตามขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี  ้

1. หนว่ยงานได้รับหนงัสอื หรือประกาศขอการสนบัสนนุ โดยเสนอพิจารณาในเร่ืองตา่งๆ เช่น 

 พิจารณาวา่เป็นไปตามนโยบายและวตัถปุระสงค์ของบริษัทหรือไม ่    

 พิจารณาวา่การบริจาคเพื่อการกศุล หรือเงินสนบัสนนุ คา่ของขวญั/ คา่บริการต้อนรับ และคา่ใช้จา่ยตา่งๆ 

เงินเป็นไปตามปกติ/ธรรมเนียมธรุกิจหรือไม ่

 ตรวจสอบ และติดตามข้อมลูประกอบการขอสนบัสนนุมีวตัถปุระสงค์ชดัเจนความเหมาะสมด้านปริมาณและ

จ านวนเงิน มีหนว่ยงานทีมีทีอยูแ่นน่อน และมีผู้ รับผิดชอบท่ีชดัเจน 

2. หนว่ยงานน าเร่ืองเสนอตอ่กรรมการผู้จดัการในการพิจารณาอนมุตัิ 

   

(4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
 

นโยบายเก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการ คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายเก่ียวกบัการก ากบั
ดแูลกิจการ เนื่องจากเห็นวา่เป็นสิง่ที่มีความส าคญัและจ าเป็นตอ่การด าเนินธุรกิจให้มีการเจริญเติบโตที่ยัง่ยืน 
คณะกรรมการบริษัทมคีวามมุง่มัน่และตัง้ใจที่จะปฏิบตัติามหลกัการดงักลา่ว โดยได้ก าหนดนโยบายและทิศทางการ
ด าเนินงานของบริษัท ให้ความส าคญัตอ่ระบบควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน ก ากบัดแูลฝ่ายจดัการให้ด าเนินการ
นโยบายอยา่งมีประสทิธิภาพเพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผู้ ถือหุ้น ภายใต้กรอบข้อก าหนดของกฎหมายและจริยธรรมทาง
ธุรกิจ รวมทัง้มุง่มัน่ในเร่ืองความโปร่งใสในการด าเนินกิจการ การเปิดเผยข้อมลู และการบริหารความเสีย่งที่เหมาะสม 

 
 การประชมุคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทมีก าหนดประชมุโดยปกติอยา่งน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ 

และมีการประชมุเพิม่เตมิตามความจ าเป็น เลขานกุารคณะกรรมการบริษัทได้จดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุพร้อมระเบยีบวาระ
การประชมุและเอกสารก่อนการประชมุลว่งหน้า 7 วนั เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศกึษาข้อมลูอยา่งเพียงพอก่อนเข้าร่วม
ประชมุ ทัง้นี ้ ได้มีการจดบนัทกึการประชมุเป็นลายลกัษณ์อกัษร จดัเก็บรายงานการประชมุที่ผา่นการรับรองจาก
คณะกรรมการพร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เก่ียวข้องตรวจสอบได้ 

 
 

 ในปี 2559 และ ปี 2560 คณะกรรมการมกีารประชมุรายละเอียดดงันี ้
 ปี 2559 

( 1 เม.ย. 58 – 31 มี.ค. 59 ) 
ปี 2560 

( 1 เม.ย. 59 – 31 มี.ค. 60 ) 
กรรมการ จ านวนครัง้การประชุม /  

จ านวนครัง้ที่เข้าร่วมประชุม 
จ านวนครัง้การประชุม /  

จ านวนครัง้ที่เข้าร่วมประชุม 
1. นายวนัชยั อ ่าพึง่อาตม์ 4/4 4/4 
2. นายประสาน อคัรพงศ์พิศกัดิ ์ 4/4 4/4 
3. นายอนนัต์ มนสัชินอภิสทิธ์ิ  4/4 4/4 
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4. นายสมนกึ ธนะสาร  4/4 4/4 
5. นายอนรุุธ วอ่งวานิช 4/3 4/3 
6. นายธีระ ณ วงัขนาย 4/3 4/3 
7. นายเลศิ นิตย์ธีรานนท์ 4/4 4/4 

 
           ในปี 2559 และ ปี 2560 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนมกีารประชมุรายละเอียดดงันี ้

 ปี 2559* 
( 1 เม.ย. 58 – 31 มี.ค. 59 ) 

ปี 2560** 
( 1 เม.ย. 59 – 31 มี.ค. 60 ) 

กรรมการ จ านวนครัง้การประชุม /  
จ านวนครัง้ที่เข้าร่วมประชุม 

จ านวนครัง้การประชุม /  
จ านวนครัง้ที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายธีระ ณ วงัขนาย - 1/1 
2. นายวนัชยั อ ่าพึง่อาตม์ - 1/1 
3. นายเลศิ นิตย์ธีรานนท์ - 1/1 

หมายเหต ุ:  * ในปี 2559 บริษัทฯ เร่ิมจดัตัง้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน จงึยงัไมมี่การประชมุ 

         ** ในปี 2560 มีการประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ในวนัที่ 18 พฤษภาคม 2560 
 

            ในปี 2559 และ ปี 2560 คณะกรรมการบริหารความเสีย่งมีการประชมุรายละเอียดดงันี ้
 ปี 2559* 

( 1 เม.ย. 58 – 31 มี.ค. 59 ) 
ปี 2560 

( 1 เม.ย. 59 – 31 มี.ค. 60 ) 
กรรมการ จ านวนครัง้การประชุม /  

จ านวนครัง้ที่เข้าร่วมประชุม 
จ านวนครัง้การประชุม /  

จ านวนครัง้ที่เข้าร่วมประชุม 
1. นายประสาน อคัรพงศ์พิศกัดิ ์ - 6/6 
2. นายอนนัต์ มนสัชินอภิสทิธ์ิ - 6/6 
3. นายสมนกึ ธนะสาร - 6/6 
4. นายวศิิษฐ์  วรยศโกวิท - 6/6 
5. นายวิทวสั อคัรพงศ์พิศกัดิ ์ - 6/6 

หมายเหต ุ:  * ในปี 2559 บริษัทฯ เร่ิมจดัตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จงึยงัไม่มีการประชมุ 

 
ในปี 2559 และ ปี 2560 คณะกรรมการ และผู้บริหาร มีการถือครองหุ้นของบริษัท ดงันี ้

 ปี 2559 
( 1 เม.ย. 58 – 31 มี.ค. 59 ) 

ปี 2560 
( 1 เม.ย. 59 – 31 มี.ค. 60 ) 

กรรมการ และผู้บริหาร จ านวนหุ้น จ านวนหุ้น 
1. นายวนัชยั อ ่าพึง่อาตม์ - - 
2. นายประสาน อคัรพงศ์พิศกัดิ ์ 44,046,300 13,320,960 
3. นายอนนัต์ มนสัชินอภิสทิธ์ิ  - - 
4. นายสมนกึ ธนะสาร  - - 
5. นายอนรุุธ วอ่งวานิช - - 
6. นายธีระ ณ วงัขนาย - - 
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7. นายเลศิ นิตย์ธีรานนท์ - - 
8. นายวิทวสั อคัรพงศ์พิศกัดิ ์ 13,320,760 15,980,760 
9. นายวศิิษฐ์  วรยศโกวิท - - 
10. นายวรศกัดิ์ วงศ์ประกรณ์กลุ - - 
11. นายชยัวฒัน์ โบสวุรรณนานา - - 

 
 

 รายงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่งบการเงินของบริษัท และข้อมลู
ทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี โดยงบการเงินของบริษัทจดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีที่รับรองทัว่ไปในประเทศ
ไทย มีการพิจารณาใช้นโยบายบญัชีทีเ่หมาะสมและถือปฏิบตัิอยา่งสม ่าเสมอ และใช้ดลุยพินิจอยา่งระมดัระวงัและ
ประมาณการท่ีดีที่สดุในการจดัท า รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมลูส าคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน   

 
นอกจากนี ้ ยงัก าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ดแูลพิจารณากลัน่กรองรายงานทาง 

งบการเงิน รวมถึงการเปิดเผยข้อมลูในงบการเงินของบริษัท 
 

 ความสมัพนัธ์กบัผู้ลงทนุ คณะกรรมการบริษัทจะจดัให้มีบคุลากรรับผิดชอบในเร่ืองการเปิดเผยข้อมลู
สารสนเทศที่ส าคญัของบริษัทให้ถกูต้อง ทนัเวลา และโปร่งใส และในอนาคตคณะกรรมการจะพจิารณาก าหนดผู้ รับผิดชอบ
เก่ียวกบั “ผู้ลงทนุสมัพนัธ์” เพื่อเป็นตวัแทนในการสือ่สารกบันกัลงทนุท่ีเป็นสถาบนั ผู้ ถือหุ้น และนกัวิเคราะห์ทัว่ไป 

 
คณะกรรมการให้ความส าคญัตอ่การเปิดเผยข้อมลูที่มีความถกูต้องครบถ้วน โปร่งใส และทัว่ถงึ  

ทัง้รายงานข้อมลูทางการเงินและข้อมลูทัว่ไป โดยจดัให้มีการแถลงขา่วตอ่สือ่มวลชน และบคุคลภายนอก ผา่นกิจกรรมของ
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ในงาน Opportunity Day ในทกุไตรมาส บริษัทยงัได้มอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่นกัลงทนุสมัพนัธ์เป็น
ผู้ รับผิดชอบในเร่ืองการเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศที่ส าคญัของบริษัท เพื่อเป็นตวัแทนในการสือ่สารกบันกัลงทนุท่ีเป็นสถาบนั 
ผู้ ถือหุ้น และนกัวิเคราะห์ทัว่ไป ทัง้นี ้นกัลงทนุทัว่ไปสามารถติดตอ่ขอทราบข้อมลูของบริษัทได้ทีห่มายเลขโทรศพัท์ 02-673-
9559 ตอ่ 210 หรือที ่E-mail: ird@lohakit.co.th    

 
บริษัทฯ ได้ให้ความส าคญัเก่ียวกบัการพฒันาความรู้ และฝีกอบรมของคณะกรรมการ โดยมีกรรมการ 

คือ คณุธีระ ณ วงัขนาย ต าแหนง่กรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน เข้ารับการอบรมในหลกัสตูร ในปี 2559 ดงันี ้

- Corporate Governance for Executive (CGE 6/2016) 
- Board that Make a Difference (BMD 2/2016) 
- Tax Management Strategies รุ่น 36 (Dharmmiti Seminar) 
 
ซึง่จดัโดย สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ทัง้นี ้ บริษัทฯ ได้มีช่องทางในการแจ้ง

เบาะแสการกระท าผิดเก่ียวกบัการทจุริตผิดกฎหมาย และจรรยาบรรณ (Whistle Blower Policy) ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
และช่องทางตามที่ได้ก าหนดไว้ในนโยบายการคุ้มครองผู้ ร้องเรียน พยาน ผู้ใช้ข้อมลู หรือแจ้งเบาะแสเก่ียวกบัการทจุริตผิด
กฎหมาย และจรรยาบรรณ (Whistle Blower Policy)   
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(5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทได้มีสว่นร่วมในการก าหนดวิสยัทศัน์ ภารกิจ กลยทุธ์ เปา้หมายการด าเนินธุรกิจ 

แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนก ากบัดแูลให้ฝ่ายจดัการด าเนินการให้เป็นไปตามเปา้หมาย และแผนธุรกิจ
และงบประมาณทีก่ าหนดไว้อยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล เพื่อเพิ่มมลูคา่ทางเศรษฐกิจสงูสดุให้กิจการ และความ
มัน่คงสงูสดุให้แก่ผู้ ถือหุ้น  

 
 การถว่งดลุของกรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษัทมจี านวน 7 ทา่น ประกอบด้วย 
-  กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารจ านวน 3 ทา่น  
-  กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารจ านวน 1 ทา่น 
-  กรรมการท่ีเป็นกรรมการอิสระจ านวน 3 ทา่น 
 
ดงันัน้ บริษัทมกีรรมการท่ีเป็นอิสระจ านวน 3 ทา่น คิดเป็นร้อยละ 42.86 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด  
การรวมหรือแยกต าแหนง่ ประธานกรรมการไมเ่ป็นบคุคลเดยีวกบักรรมการผู้จดัการ เพื่อเป็นการ

แบง่แยกหน้าที่ในการก าหนดนโยบายก ากบัดแูลและบริหารงานประจ า โดยมีการแบง่แยกบทบาทหน้าที่อยา่งชดัเจน 
 
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะท าการปฐมนิเทศกรรมการใหมท่กุคน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ 

และการด าเนินการด้านตา่งๆ ของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการ โดยการน าเสนอลกัษณะ
และนโยบายธุรกิจ ภาพรวมการด าเนินธุรกิจและผลการด าเนินงาน เพื่อให้กรรมการใหมไ่ด้เห็นภาพท่ีชดัเจน 

 
ข้อมลูสารสนเทศที่ส าคญัและจ าเป็นตอ่การปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการใหมท่ี่ใช้ในการปฐมนิเทศทีก่รรมการใหม ่คือ 

1. เร่ืองที่บริษัทจะต้องปฏิบตัิตามกฎหมาย อาทิ การซือ้ขายหุ้นของบริษัท และการรายงานการมีสว่น
ได้เสยีของตนเอง คูส่มรส และญาติสนิทท่ีเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ กรรมการผู้บริหารในธุรกิจตา่งๆ และความสมัพนัธ์กบับริษัท เป็น
ต้น 

2. หนงัสอืบริคณห์สนธิ และข้อบงัคบั 
3. ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุยอ่ย 
4. รายงานการประชมุคณะกรรมการ และก าหนดการประชมุ 
5. นโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 
6. การดแูลการใช้ข้อมลูภายใน 
7. นโยบายด้านความเสีย่ง 
8. การควบคมุภายใน 
9. รายการท่ีเก่ียวโยง (Conflict of Interest) 
10. คูม่ือจรรยาบรรณธุรกิจ และข้อพงึปฏิบตัิในการท างาน (Code of Conduct) 
11. นโยบายตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ และการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing) 
12. ข้อพิพาททางกฎหมาย (ถ้าม)ี 
13. รานงานขององค์กรก ากบัดแูลที่ให้บริษัทปรับปรุงและปฏิบตัิตาม  
ทัง้นีใ้ห้ เลขานกุารบริษัทเป็นผู้จดัท าเอกสารที่เก่ียวข้องดงักลา่ว 
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 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  

บริษัทให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ได้ปฏิบตัิหน้าที่ภายใต้ขอบเขตอ านาจหน้าที่
ของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  โดยก าหนดนโยบาย
คา่ตอบแทนกรรมการไว้อยา่งชดัเจนและโปร่งใส โดยคา่ตอบแทนอยูใ่นระดบัเดียวกบัอตุสาหกรรม รวมทัง้ค านงึ
ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ เพื่อท่ีจะดแูลและรักษากรรมการท่ีมีคณุสมบตัิที่
ต้องการ และได้ขออนมุตัจิากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นแล้ว   

 
 คณะอนุกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทได้มกีารแตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยในการก ากบัดแูลกิจการของ
บริษัท โดยมีการก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบไว้อยา่งชดัเจนตามรายละเอยีดการมอบอ านาจจาก
คณะกรรมการ 
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR) 
 

 บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จ ากดั (มหาชน) มีความตัง้ใจที่จะน าหลกัและแนวกรอบการรายงานข้อมลูด้านความ
รับผิดชอบตอ่สงัคมแบบบรูณาการมาปรับใช้ในการบริหาร และการจดัการองค์กร ทัง้นี ้ บริษัทฯ เลง็เห็นความส าคญัตอ่
ความรับผิดชอบตอ่สงัคมด้วยความเช่ือมัน่วา่จะด าเนินงานด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมจะเป็นแนวทางทีจ่ะน าไปสูก่าร
พฒันาที่ยัง่ยืนในอนาคต  

  
 นโยบายและภาพรวม 
 ด้วยคณะกรรมการบริษัทได้มีนโยบายให้การด าเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอ่ยเป็นไปด้วยความรับผิดชอบตอ่
สงัคม สิง่แวดล้อม และกลุม่ของผู้ที่มีสว่นได้เสยี (Stakeholders) ตามหลกัการ 8 ข้อ ที่ได้ปฏิบตัิอยูใ่นกระบวนการท างาน
ของหลกักิจการ เพื่อน าไปสูค่วามยัง่ยืนในการด าเนินธุรกิจ    
 1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 
 2. การตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ 
 3. การเคารพสทิธิมนษุยชน 
 4. การปฏิบตัิตอ่แรงงานอยา่งเป็นธรรม 
 5. ความรับผิดชอบตอ่ผู้บริโภค 
 6. การดแูลรักษาสิง่แวดล้อม 
 7. การร่วมพฒันาชมุชนหรือสงัคม 
 8. การมีนวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรมซึง่ได้จากการด าเนินงานที่มีความรับผิดชอบตอ่สงัคม  
 สิง่แวดล้อม และผู้มีสว่นได้เสยี 
 
 นอกเหนือจากการด าเนินธุรกิจอยา่งมีจริยธรรม อนัเป็นหลกัการส าคญัที่บริษัทฯ ได้ปลกุฝังให้แก่พนกังาน จน
กลายเป็นวฒันธรรมองค์กรที่ชดัเจนของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ ยงัได้ตัง้ปณิธานในการแสดงความรับผิดชอบต่อสงัคม โดย
ด าเนินโครงการสาธารณประโยชน์ตา่งๆ อยา่งตอ่เนื่องเป็นรูปธรรม เพื่อมุง่สร้างจิตส านกึในการเป็นผู้ให้และเกือ้กลูสงัคม 
ด้วยการเปิดโอกาสให้พนกังานทกุคนได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ตา่งๆ กิจกรรมเพือ่สงัคมแตล่ะโครงการ มี
การตัง้คณะท างานในการรับผิดชอบและปฏิบตัิการ เพื่อให้บรรลวุตัถปุระสงค์ทีว่างไว้ ตามนโยบายการด าเนินงานท่ีมุง่เน้น
การสร้างคณุคา่ที่ยัง่ยืนแกช่มุชนและสงัคม 
 
 การด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย 
 การด าเนินงานตามนโยบายของบริษัทฯ จากนโยบายภาพรวมที่บริษัทฯ ได้ยดึถือไมไ่ด้เพยีงจารึกไว้เป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรเพียงเทา่นัน้ แตน่ ามาปฏิบตัิใช้อยา่งเคร่งครัด ดงันี ้
        
1.  การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ครอบคลมุการเคารพกฎหมาย 
ปราศจากการมีสว่นได้สว่นเสยีและความขดัแย้งทางผลประโยชน์ การรักษาความลบัและการใช้ข้อมลูภายใน การปฏิบตัิตอ่
ลกูค้าและผู้บริโภค การปฏิบตัิตอ่คูแ่ขง่ทางการค้า การจดัซือ้จดัหาและการปฏิบตัิตอ่คูค้่า ความรับผิดชอบตอ่ชมุชนและ
สงัคมโดยรวม การปฏิบตัติอ่พนกังาน การควบคมุและการตรวจสอบภายใน การรับการให้ทรัพย์สนิหรือประโยชน์อื่นใด 
ความปลอดภยัด้านสขุอนามยัและสิง่แวดล้อม ทรัพย์สนิทางปัญญาและการใช้ระบบคอมพวิเตอร์ บริษัทฯ ก าหนดให้
พนกังานใหมท่กุคนจะต้องได้รับการอบรมในระหวา่งการปฐมนเิทศ และการพฒันาหลกัสตูรอบรมทบทวนส าหนบัพนกังาน
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ปัจจบุนั เพื่อให้มัน่ใจวา่พนกังานทกุคนมีความตระหนกั และเข้าใจอยูเ่สมอ เพื่อสร้างจิตส านกึและความเข้าใจของพนกังาน 
และยงัครอบคลมุไปถงึกระบวนการวดัประสทิธิผลของระบบเพื่อการปรับปรุงให้ดยีิ่งขึน้ นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยงัจดัให้มีการ
สร้างจิตส านกึทัว่ทัง้องค์กรอยา่งตอ่เนื่องผา่นสือ่และกิจกรรมตา่งๆ เพื่อให้มัน่ใจวา่พนกังานสามารถน าจรรยาบรรณในการ
ด าเนินธุรกิจไปประยกุต์ในการท างานได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

 
2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น บริษัทฯ มีนโยบายการด าเนินกิจการให้ถกูต้องตามกฎหมาย และเป็นประโยชน์ตอ่
สงัคม สนบัสนนุให้พนกังานของบริษัทปฏิบตัิงานอยา่งมีคณุธรรมและเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ รวมทัง้สง่เสริมให้คู่
ค้าของกลุม่บริษัทด าเนินธุรกิจทีถ่กูต้องด้วยความโปร่งใสด้วยเชน่กนั เพื่อให้สงัคมโดยรวมด าเนนิไปได้โดยสนัติสขุ บริษัทฯ 
จึงก าหนดให้การตอ่ต้านการทจุริตและการตดิสนิบนเป็นนโยบายที่ส าคญัอีกนโยบายหนึง่ของบริษัทฯ  
  ทัง้นีเ้มื่อวนัท่ี 20 มีนาคม 2558 บริษัทได้เข้าประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมปฏิบตัิในการตอ่ต้านการทจุริตของ
ภาคเอกชนไทย ( Collective Action Coalition ) และได้รับการตอบรับเมื่อวนัท่ี 3 เมษายน 2558 ในการเข้าร่วม โดยแนว
ร่วมนีจ้ะร่วมมือกบัภาครัฐ ภาคประชาสงัคม สือ่มวลชนและองค์กรระหวา่งประเทศเพื่อร่วมสร้างมาตรฐานการประกอบ
ธุรกิจที่ใสสะอาด และ บริษัทท่ีเข้าร่วมจะด าเนินงานตามกรอบและขัน้ตอนซึง่เป็นไปตามหลกัการสากลอนัได้แก่ หลกัที่ 10 
วา่ด้วยการตอ่ต้านการทจุริตตาม The Ten Principles of  the United Nations Global Compact หลกัการด าเนินธุรกิจวา่
ด้วยการตอ่ต้านการให้สนิบน (Business Principles for Countering Bribery) ซึง่ก าหนดโดย Transparency 
International รวมถงึหลกัการตา่งๆที่เผยแพร่โดย ธนาคารโลก และ Center for International Private Enterprise (CIPE) 
และ องค์กรนานาชาติอื่นๆ  
   โดยบริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายการตอ่ต้านการทจุริตและการติดสนิบนเพื่อให้ได้รับการปฏิบตัิอยา่งเป็น
รูปธรรม โดยก าหนดหน้าทีค่วามรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ  และ กรรมการผู้จดัการ เพื่อ
ด าเนินการดแูลให้นโยบายการตอ่ต้านทจุริตและการติดสนิบนได้รับการปฏิบตัิตามแนวทางการปฏิบตัิและด าเนินการอยา่ง
ถกูต้อง 
  เมื่อวนัท่ี 22 เมษายน 2559 บริษัทฯ ได้รับมติรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการ
ตอ่ต้านทจุริต   
 
3. การเคารพสทิธิมนุษยชน บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องกบัพนกังาน และ
หลกัการเก่ียวกบัสทิธิมนษุยชนขัน้พืน้ฐานตามเกณฑ์สากล โดยไม่แบง่แยกถ่ินก าเนดิ เชือ้ชาติ เพศ อาย ุสผิีว ศาสนา ความ
พิการ ฐานะ ชาตติระกลู สถานศกึษา หรือสถานะอื่นใดทีม่ิได้เก่ียวข้องโดยตรงกบัการปฏิบตัิงาน รวมทัง้ให้ความเคารพตอ่
ความเป็นปัจเจกชนและศกัดิ์ศรีของความเป็นมนษุย์ โดยท่ีท่ีผา่นมาไมเ่คยมข้ีอร้องเรียนเร่ืองการละเมิดสทิธิมนษุยชน 

 
4. การปฏิบัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม บริษัทฯ ได้ตระหนกัอยูเ่สมอวา่ พนกังานทกุคนเป็นทรัพยากรที่ทรงคณุคา่ที่สดุ
ของบริษัทฯ เป็นปัจจยัแหง่ความส าเร็จของการบรรลเุปา้หมายของบริษัทฯ บริษัทฯ จงึให้การดแูลและการปฏิบตัิที่เป็นธรรม
ทัง้ในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแตง่ตัง้ โยกย้าย และสวสัดิการท่ีเหมาะสม และเป็นธรรม ในด้านตา่งๆ เช่น 
- ด้านการบริหารคา่จ้าง ผลตอบแทนและสวสัดิการตา่งๆ บริหารโดยค านงึถงึหลกัการจงูใจพนกังาน ให้พนกังานปฏิบตัิงาน
เต็มความสามารถ มคีวามเป็นธรรม เป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมายและมีระบบแบบแผนในการปฏิบตัิที่เป็นมาตรฐาน
เดียวกนั มีการประเมินและวิเคราะห์คา่งานให้มคีวามเป็นปัจจบุนั เหมาะสมกบัระดบัหน้าที่ความรับผิดชอบสอดคล้องกบั
การด าเนินธุรกิจ และอยูใ่นระดบัที่สามารถแขง่ขนัได้หรือเทยีบเทา่กบัอตัราคา่ตอบแทนของบริษัทอื่นๆ ในธุรกิจเดียวกนั 
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-  ด้านการพฒันาศกัยภาพของพนกังาน บริษัทฯ ได้ให้ความส าคญัในการพฒันาความรู้ ความสามารถและทกัษะการ
บริหาร โดยผา่นระบวนการฝึกอบรม การสมัมนา การดงูาน และยงัมุง่มัน่ท่ีจะสร้างกรอบการพฒันาบคุลากร เพื่อเพิม่ขีด
ความสามารถของพนกังานทกุระดบัและเป็นไปอยา่งตอ่เนื่อง 
-  ด้านการจ้างงาน การปฏิบตังิาน ความก้าวหน้าในอาชีพการงาน บริษัทฯ ได้ก าหนดแนวปฏิบตัิที่ชดัเจนเป็นมาตรฐาน 
ตัง้อยูบ่นหลกัการท่ีไมเ่ลอืกปฏิบตัิและสอดคล้องกบักฎหมายตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง โดยให้โอกาสทกุคน 
อยา่งเทา่เทียมกนั ทัง้ในด้านสดัสว่นของหญิง ชาย เชือ้ชาติ ศาสนา ภมูิล าเนาเดิม อาย ุ สภาพความพกิาร ฐานะทาง
เศรษฐกิจสงัคม หรือ คณุวฒุิการศกึษา 
-  ด้านความปลอดภยัและสขุอนามยัในท่ีท างาน บริษัทฯ ได้หว่งใยในชีวติ และสขุภาพของพนกังานทกุคน ดงันัน้ การ
บริหารการจดัการด้านความปลอดภยัและสภาพแวดล้อมในการท างาน นอกจากจะเป็นไปตามมาตรฐานท่ีกฎหมาย
ก าหนดแล้ว บริษัทฯ ยงัสนบัสนนุและสง่เสริมให้มกีารจดักิจกรรมความปลอดภยัอยา่งตอ่เนื่องอกีด้วย 
 
5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค บริษัทฯ ได้ให้ความส าคญัในการให้บริการของลกูค้า และจดัท าแบบส ารวจความพงึ
พอใจของลกูค้า เป็นประจ าทกุปี เพื่อน าผลการประเมินมาปรับปรุงและพฒันาการท างานให้มีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้  
 
6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ในการด าเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้มีการรณรงค์ให้พนกังานประหยดัพลงังานและ
ทรัพยากรธรรมชาติไปพร้อมๆ กบัการปลกุจิตส านกึของพนกังาน อาทิเช่น 
- การรณรงค์ให้พนกังานเปลีย่นมาใช้ระบบขนสง่ที่ทางบริษัทฯ ที่จดัไว้เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก และเป็นการ
ประหยดัคา่ใช้จ่ายในการเดินทางให้กบัพนกังาน พร้อมทัง้เป็นการรักษาสิง่แวดล้อม และเป็นการลดมลพิษทางอากาศ 
-  การรณรงค์ให้ปิดไฟฟา้ และปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ ช่วงพกักลางวนัระหวา่งเวลา 12.00 – 13.00 น. ทัง้นี ้ เพื่อให้
พนกังานฝึกปฏิบตักิารประหยดัพลงังานและน าไปประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวนั รวมถงึการเผยแพร่วิธีการประหยดัพลงังาน
ในสงัคมของตนเอง 
 
7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม บริษัทฯ ได้วางแผนการพฒันาชมุชนและสงัคม ภายใต้การสร้างความเช่ือมโยงของ
ชีวิตในเมืองและผืนป่า และสงัคมเมือง ปัจจบุนัแหลง่อาศยัที่ส าคญัของสตัว์ป่าชายเลน ได้ถกูบกุรุกอยา่งมาก ด้วยสงัคม
และชมุชนมนษุย์ สง่ผลกระทบตอ่ประชากรของสตัว์น า้ ทัง้นี ้ บริษัทฯ ได้เลง็เห็นความส าคญัที่จะอนรัุกษ์และรักษาระดบั
ประชากรสตัว์น า้ และป่าชายเลนซึง่สอดคล้องกบันโยบายของบริษัทฯ ซึง่รายละเอยีดของโครงการสามารถดไูด้ในหวัข้อนี ้

กรอบการท างาน โครงการ ผู้ได้รับประโยชน์ ผลผลิต / ผลกระทบ 
การศึกษา การมอบทนุการศกึษาให้กบั

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบรีุ 

นกัศกึษา สร้างโอกาสให้นกัศกึษาได้
มีวิชาชีพท่ีดีในอนาคต 

 บริจาคเงิน สิง่ของ และ
อาหารกลางวนั 

ศนูย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ 
วดัชมนิมิตร 

สร้างโอกาสทางด้าน
การศกึษา และกิจกรรมที่
เป็นการเพิ่มทกัษะการ
เรียนรู้ 

สิ่งแวดล้อม โครงการปลกูป่าชายเลน สตัว์น า้ และสิง่แวดล้อม สร้างพืน้ป่าชายเลนให้มี
พืน้ท่ีมากขึน้ และเพิม่
จ านวนสตัว์น า้ป่าชายเลน 
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สังคม และประชากร บริจาคผ้าทราย (HL – 3) 
ให้กบักรมราชทณัฑ์ 

กรมราชทณัฑ์ และสงัคม สร้างและฝึกวชิาชีพให้กบั
ผู้ ต้องขงั เพื่อน าความรู้
ออกไปประกอบอาชีพท่ี
สจุริต 

 บริจาคเงินร่วมกบัสภากาชาด 
เพื่อศนูย์มะเร็งแหง่ชาติ 
โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ 
  

ประชาชน ประชาชนได้รับการรักษาที่
ดี และมีสขุภาพท่ีดีขึน้ 

 
8. การมีนวตักรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการด าเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคม  
สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสยี  ปัจจบุนับริษัทฯ ได้ศกึษาและวางแผนหาแนวความคิดในการจดัหานวตักรรมใหม่ๆ  เพื่อ
มาด าเนินงานของบริษัทฯ ให้มีประสทิธิภาพสงูสดุ ภายใต้กระบวนการควบคมุทีด่ี และมุง่สง่เสริมพร้อมพฒันาธุรกิจ ของ
บริษัทฯ  
 
การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน  

 
บริษัทได้มีข้อก าหนดและหลกัเกณฑ์ในการควบคมุและการใช้ข้อมลูภายในอยา่งรัดกมุ โดยเฉพาะข้อมลู

แสดงฐานะทางการเงินของบริษัท ที่จะต้องผา่นการตรวจสอบ / สอบทาน จากผู้สอบบญัชีรับอนญุาต และผ่านการอนมุตัิ
จากที่ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบทกุครัง้ ก่อนน าเสนอตอ่คณะกรรมการ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หรือ
เผยแพร่ตอ่สาธารณชน 

 
บริษัทมีนโยบายและวิธีการดแูลผู้บริหารและพนกังานในการน าข้อมลูภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์สว่นตน ดงันี  ้

 
 (1) ห้ามมใิห้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะของบคุคลดงักลา่ว ใช้ข้อมลู

ภายในเพื่อท าการซือ้ ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย์ของบริษัท ก่อนที่ข้อมลูนัน้จะถกูเผยแพร่ให้ประชาชนทัว่ไปทราบโดย
ทัว่ถึงกนั โดยเฉพาะในช่วงระยะเวลา 30 วนั ก่อนที่งบการเงินของบริษัทจะถกูเผยแพร่ตอ่สาธารณชน นอกจากนี ้ ภายหลงั
จากที่ข้อมลูได้ถกูเผยแพร่แล้ว บคุคลข้างต้นต้องละเว้นการซือ้หรือขายหลกัทรัพย์ของบริษัทจนกระทัง่ประชาชนที่ได้รับ
ทราบข้อมลูดงักลา่วได้มีเวลาประเมินข้อมลูที่ได้รับในระยะเวลาพอสมควรแล้ว (7 วนั นบัแตว่นัท่ีเผยแพร่)  

 
(2) ให้ความรู้แก่กรรมการ และผู้บริหาร ที่มีหน้าที่ท่ีจะต้องรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของตน คูส่มรส 

และบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ เก่ียวกบัการรายงานการถือหลกัทรัพย์ของบริษัท โดยหากกรรมการ ผู้บริหาร รวมถงึคูส่มรส
และบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะของบคุคลดงักลา่ว ที่เข้าขา่ยมกีารซือ้ ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย์ของบริษัทตามที่ก าหนด
ไว้ในประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 14/2540 เร่ือง การจดัท าและเปิดเผยรายงานการถือหลกัทรัพย์ และ
บทก าหนดโทษตามพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

 
หากมกีารกระท าการฝ่าฝืนระเบยีบปฏิบตัิดงักลา่วข้างต้น บริษัทจะด าเนินการทางวินยัเพื่อพิจารณาลงโทษ

ตามสมควรแก่กรณี เช่น ตกัเตือนเป็นหนงัสอื ตดัคา่จ้าง พกังาน เลกิจ้าง เป็นต้น 
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บุคลากร 
 

(ก) จ านวนบคุลากร ณ 31 มีนาคม 2559 บริษัทมีบคุลากรทัง้สิน้ 225 คน และ 31 มีนาคม 2560 บริษัทมี
บคุลากรทัง้สิน้  238 คน แบง่ตามสายงานตา่งๆ ดงันี ้

 
 

(ข) ข้อพิพาททางด้านแรงงานในระยะ 3 ปีที่ผา่นมา (31 มีนาคม ปี 2558 – 2560)  
 - ไมม่ี  

 
(ค) ผลตอบแทนรวมและลกัษณะผลตอบแทนที่ให้กบัพนกังาน (ไมร่วมผู้บริหาร)  

 

ลักษณะผลตอบแทน 

(หน่วย: บาท) 

ปีบัญชี 2559 

(1 เม.ย. 2558 – 31 มี.ค. 2559) 

ปีบัญชี 2560 

(1 เม.ย. 2559 – 31 มี.ค. 2560) 

เงินเดือน / คา่จ้าง 63,024,454 60,975,404 

โบนสั 4,908,092 5,241,709 

คา่ใช้จา่ยเก่ียวกบัสวสัดกิารพนกังาน 8,483,349 8,948,386 

รวม 76,415,895 75,165,499 

จ านวนพนักงาน                  217                 231 

 
 

(ง) นโยบายในการพฒันาบคุลากร    
 

เนื่องจากบริษัทและบริษัทยอ่ยประกอบธุรกิจหลกัด้านการแปรรูปสเตนเลสม้วนอยา่งครบวงจร การ
ด าเนินธุรกิจหลกัของบริษัทและบริษัทยอ่ยประกอบด้วยการจดัหา แปรรูป ผลติ และจ าหนา่ยผลติภณัฑ์สเตนเลส  แก่ลกูค้า
กลุม่เปา้หมายซึง่เป็นผู้ประกอบการในอตุสาหกรรมตา่งๆ บริษัทจึงมีนโยบายมุง่เน้นทางด้านการพฒันาบคุลากรให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุขององค์กรและเพื่อให้ลกูค้าพงึพอใจและได้รับประโยชน์สงูสดุ  

 

ประเภท ประจ าปี 2559 
(1 เม.ย. 58-31 มี.ค. 59) 

ประจ าปี 2560 
(1 เม.ย. 59-31 มี.ค. 60) 

ฝ่ายจดัซือ้ 4 5 
ฝ่ายบญัชีและการเงิน / หนว่ยพฒันาระบบ  10 10 
ฝ่ายขายและการตลาด  25 21 
ฝ่ายบริหารงาน 4 4 
ฝ่ายทรัพยากรบคุคล 9 7 
ฝ่ายประกนัคณุภาพ 18 18 
ฝ่ายวางแผนการผลติ/คลงัสนิค้า/หนว่ยจดัสง่ยานยนต์ 75 77 
ฝ่ายผลติ / ซอ่มบ ารุง 80 96 

รวม 225 238 
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บริษัทมีฝ่ายทรัพยากรบคุคล ที่เป็นผู้ รับผิดชอบในการจดัการฝึกอบรมทัง้ภายในและภายนอก 
ในสว่นของการจดัการฝึกอบรมภายในจะอบรมโดยวิทยากรของบริษัท และ/หรือวิทยากรภายนอก ในสว่นของการจดัการ
ฝึกอบรมภายนอกจะพิจารณาจากต าแหนง่และหน้าที่ความรับผิดชอบของพนกังานในการก าหนดหลกัสตูรและเนือ้หาของ
การฝึกอบรม ตลอดจนเลอืกสถาบนัในการฝึกอบรมให้เหมาะสม 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 
  
 

11.1 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเพียงพอและเหมาะสมของระบบควบคุม
ภายในของบริษัท 

ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2560 วนัท่ี 29 พฤษภาคม 2560 โดยมีกรรมการอิสระ 3 ทา่น 

และกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชมุด้วย คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคมุภายในของบริษัทในด้านตา่งๆ 5 
สว่น คือ การควบคมุภายในองค์กร ( Control Environment ) การประเมินความเสีย่ง ( Risk Assessment ) การควบคมุการ
ปฏิบตัิงาน   (Control Activities ) ระบบสารสนเทศและการสือ่สารข้อมลู ( Information & Communication ) และ ระบบ
การติดตาม (Monitoring Activities ) ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในใหมท่ี่ได้จดัท าตาม
แนวคิดของ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission ) ที่ได้ปรับปรุงให้
เหมาะสมกบับริษัทจดทะเบยีนไทย  

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา่ ระบบการควบคมุภายในของบริษัทมีความเหมาะสมในการด าเนินงานให้
เป็นไปตามเปา้หมาย วตัถปุระสงค์ กฏหมาย ข้อก าหนดที่เก่ียวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ เพียงพอที่จะสามารถช่วย
ปอ้งกนั บริหาร จดัการความเสีย่ง หรือ ความเสียหายต่างๆที่อาจเกิดขึน้กบับริษัทและผู้มีสว่นได้เสีย (รายละเอียดตามการ
รับรองความถกูต้องของข้อมลูตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท) กลา่วคือ 
 

1. ด้านการควบคมุภายในองค์กร 
  
  บริษัทมีโครงสร้างองค์กร การแบง่แยกหน้าที่ และก าหนดขอบเขตอ านาจของฝ่ายบริหารต่างๆ ที่ชดัเจน 
ได้มีการประชุมพนักงานให้แต่ละฝ่ายก าหนดเป้าหมายเพื่อสรุปเป้าหมายร่วมกัน โดยบริษัทมีการตัง้เป้าหมายในการ
ด าเนินงานประจ าทกุปี และได้พิจารณาผลด าเนินงานท่ีแท้จริงมาเปรียบเทียบกบัเป้าหมายในการด าเนินงานในการประชุม
คณะกรรมการเป็นรายไตรมาส นอกจากนี ้บริษัทได้มีการจัดท าผงัโครงสร้างองค์กรโดยรวมและการแยกสายการบงัคับ
บญัชารวมจนถึงค าบรรยายลกัษณะงานอยา่งชดัเจนเพื่อให้การบริหารตามสายบงัคบับญัชาเป็นไปอยา่งคลอ่งตวั และยงัได้
ก าหนดนโยบายในการขายและการปฏิบตัิต่อลกูค้าอย่างซื่อสตัย์และเป็นธรรม ทัง้นีบ้ริษัทได้มีข้อก าหนดเป็นลายลกัษณ์
อกัษรเก่ียวกบัจริยธรรม (Code of Conduct) ส าหรับผุ้บริหารและพนกังาน และ นโยบายการต่อต้านการทุจริตและติด
สนิบน โดยมีแนวทางปฏิบตัิและด าเนินงานอย่างชดัเจน และ มีบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืน ทัง้นีไ้ด้มีการให้พนกังานลงนาม
รับทราบข้อก าหนดและบทลงโทษ 
 

2. ด้านการประเมินความเสีย่ง 
  
  ฝ่ายบริหารจะมีการประเมินสถานการณ์ของเศรษฐกิจและประเทศโดยรวมตลอดเวลาเพื่อวิเคราะห์ถึง
ปัจจัยความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจเกิดขึน้ในองค์กรทัง้ปัจจัยภายในและภายนอก ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การ
ด าเนินงาน การรายงาน การปฏิบตัิตามเกณฑ์ตา่งๆที่ก าหนดขึน้ และ ด้านเทคโนโลยี่สารสนเทศ โดยบริษัทจะมีการติดตาม
การด าเนินงานกับผู้บริหารระดับฝ่ายเป็นประจ าทุกเดือน การประชุมได้จัดขึน้เป็นประจ าและต่อเนื่องเพื่อ วิเคราะห์ผล
ประกอบการและสถานการณ์ต่างๆ รวมถึงความเสี่ยงในทกุด้าน และหามาตรการเพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึน้  ทัง้นีบ้ริษัทมี
การประเมินความเสีย่งและไม่พบผลกระทบที่มีสาระส าคญัที่อาจมีต่อระบบควบคมุภายใน และ ความถกูต้องของรายงาน
ทางการเงินตามมาตรฐานการบญัชีที่รับรองทัว่ไปท่ีเหมาะสมกบับริษัท 
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3. ด้านการควบคมุการปฏิบตัิงาน 
  
  บริษัทมีการก าหนดนโยบาย ขอบเขตหน้าที่ กระบวนการและขัน้ตอนการท างาน อ านาจการอนมุตัิ การ
แบง่แยกหน้าที่ความรับผิดชอบ และการควบคมุในแตล่ะระดบัและแผนกอยา่งชดัเจน และมีการทบทวนความเหมาะสมใน
ทกุๆปี นอกจากนัน้ผู้ตรวจสอบภายในยงัได้ด าเนินการตรวจสอบธรุกรรมตา่งๆตลอดทัง้ปี นอกจากนี ้บริษัทยงัได้มีมาตรการ
เร่ืองการท าธุรกรรมกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหารและบคุคลที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วอยา่งเพียงพอและรัดกมุ
แล้ว โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาการท ารายการดงักลา่วทกุไตรมาส และมอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายใน
ตรวจสอบการท ารายการดงักลา่วและให้รายงานตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้ให้บริษัทเปิดเผยรายละเอียดและ
เง่ือนไขการท ารายการดงักลา่วในหมายเหตปุระกอบงบการเงินท่ีตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบญัชีของบริษัท   
 

4. ระบบสารสนเทศและการสือ่สารข้อมลู 
 
                           บริษัทได้จดัการประชมุคณะกรรมการอยา่งน้อยทกุไตรมาส โดยจดัสง่หนงัสอืนดัประชมุพร้อมเอกสาร
ประกอบการประชมุตา่ง ๆ ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 7 วนั ส าหรับเร่ืองการจดัเก็บและบนัทกึบญัชีนัน้ บริษัทได้ให้ความส าคญัใน
การจดัเก็บและบนัทกึบญัชี โดยบริษัทได้ใช้บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้ตรวจสอบบญัชี รวมถงึก ากบัดแูลให้
นโยบายบญัชีของบริษัทเป็นไปตามหลกัการบญัชีที่รับรองทัว่ไป เพื่อรายงานให้ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการสามารถได้
รับทราบและสามารถตดัสนิใจทีถ่กูต้องและได้ โดยเฉพาะข้อมลูทางบญัชีและการเงิน  
                           นอกจากนี ้ตามนโยบายการตอ่ต้านการทจุริต บริษัทยงัได้เปิดรับข้อมลูจากบคุคลทัง้ภายในและภายนอก 
โดยสามารถแจ้งข้อมลูได้ที่เลขานกุารกรรมการบริษัททัง้ทางโทรศพัท์ Email หรือ ทาง Website 
 
 5. ระบบการติดตาม 
 
  คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในด าเนินการตรวจสอบธุรกรรมประเภทต่างๆ
ในทกุไตรมาสเพื่อประเมินผลระบบการควบคมุภายในและรายงานผลโดยตรงกบัคณะกรรมการตรวจสอบ ในประเด็นใดที่
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นข้อบกพร่องของการควบคมุภายใน  จะแจ้งให้คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารทราบ เพื่อ
ด าเนินการแก้ไข และ จะได้มีการตรวจสอบในภายหลงัวา่ข้อบกพร่องได้รับการแก้ไขแล้ว 
                                 นอกจากนีบ้ริษัทมีการก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจและเปรียบเทียบผลการด าเนินงานที่เกิดขึน้
จริงกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยต้องมีการชีแ้จงเหตุผลส่วนแตกต่างที่เกิดขึน้ รวมถึงการวิเคราะห์ถึงสาเหตุของส่วน
แตกตา่งนัน้ๆเพื่อหามาตรการในการด าเนินการแก้ไขอยา่งทนัทว่งที  
 
 
ความเห็นเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
 (ก) ความเห็นเก่ียวกบัระบบควบคมุภายในของผู้สอบบญัชี 
 

  จากการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ส าหรับปี สิน้สดุ 31 มีนาคม 2560 นัน้ ผู้สอบบญัชีของบริษัท
ได้ศกึษาและประเมินประสทิธิภาพระบบการควบคมุภายในด้านบญัชีของบริษัท และไมม่ีข้อสงัเกตเก่ียวกบัระบบการ
ควบคมุภายในด้านบญัชีของบริษัท    
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 (ข) ความเห็นเก่ียวกบัระบบควบคมุภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 
 

  ส านกังาน เอ.เอม็.ที. เซอร์วิสเซส ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท โดยได้น าเสนอ
ผลการประเมินระบบการควบคมุภายในระดบัองค์กร ซึง่ได้ด าเนนิการสอบทานตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที ่
2/2560 เมื่อวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2560 โดยสรุปการประเมินระบบการควบคมุภายในระดบัองค์กรในคือ การควบคมุภายใน
องค์กร การประเมินความเสีย่ง การควบคมุการปฏิบตัิงาน ระบบสารสนเทศและการสือ่สารข้อมลู และ ระบบการตดิตาม 
พบวา่บริษัทมีการปฏิบตัิในระดบัดีเพียงพอ 

 
นอกจากนี ้ ผู้ตรวจสอบภายในได้ท าการตรวจสอบระบบการควบคมุภายใน ของกิจกรรมตา่งๆ  และ 

น าเสนอรายงานการตรวจสอบภายในของบริษัท ตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส ตามแผนการ
ตรวจสอบประจ าปี 2560 (1 เม.ย. 2559 – 31 มี.ค. 2560) โดยผู้ตรวจสอบภายในเช่ือวา่กิจกรรมหลกัที่ตรวจสอบดงักลา่วไว้
ข้างต้น มีระบบการควบคมุภายในท่ีเหมาะสมและเพียงพอตอ่การปอ้งกนัความเสีย่งที่อาจเกิดขึน้ 
 

(ค) ความเห็นเก่ียวกบัระบบควบคมุภายในของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

ในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่ 2/2560 เมื่อวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2560 ได้พิจารณาและ
รับทราบรายงานผลการประเมินระบบการควบคมุภายในระดบัองค์กรของบริษัทจากผู้ตรวจสอบภายใน และจากการ
ตรวจสอบระบบควบคมุภายในตามแผนการตรวจสอบประจ าปี 2560 (1 เม.ย. 2559 – 31 มี.ค. 2560) ของ ธุรกรรมตา่งๆ 
พบวา่บริษัทมีระบบการควบคมุภายในของธุรกรรมดงักลา่วที่เหมาะสมและเพียงพอ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นวา่บริษัทมีระบบการควบคมุภายในท่ีเพียงพอ และเหมาะสม 
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12. รายการระหว่างกัน 
 
 12.1 สรุปรายการระหว่างกนัของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือกับบุคคลที่อาจมคีวาม
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกดิขึน้ในปีบัญชี 2560 สิน้สุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 
 
  - ปัจจบุนัไมม่ีรายการท่ีเก่ียวข้องกนั  

 
 
 

12.2 ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
   

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่การท ารายการะหวา่งกนัดงักลา่ว มีความจ าเป็นและสมเหตสุมผล 
เนื่องจากราคาขายสนิค้าดงักลา่วเป็นไปตามปกติธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอ่ย โดยมีราคาใกล้เคียงกบัราคาตลาด 
 

12.3 มาตรการและขัน้ตอนการท ารายการระหว่างกนั   
 

ในการท ารายการระหวา่งกนัจะต้องผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท และที่ประชมุผู้ถือหุ้น ตามแต่
กรณี คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ได้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัทจะต้องไมอ่นมุตัิรายการใดๆ ที่ตนหรือบคุคลที่
อาจมคีวามขดัแย้งมีสว่นได้เสยีหรืออาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดกบับริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

 
กรณีที่มีรายการระหวา่งกนัของบริษัท บริษัทยอ่ย (ถ้าม)ี หรือบริษัทร่วม (ถ้าม)ี กบับคุลท่ีอาจมีความขดัแย้ง

ทางผลประโยชน์มีสว่นได้เสยีหรืออาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทมีมาตรการและขัน้ตอนดงันี ้
 
(1) กรณีเป็นรายการธุรกิจปกติและมเีง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไป หรือรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติที่มเีง่ือนไข

การค้าโดยทัว่ไปและคา่ตอบแทนสามารถค านวณได้จากทรัพย์สนิหรือมลูคา่อ้างอิง จะพจิารณาด าเนินการท ารายการ
ดงักลา่วให้เป็นไปตามข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อก าหนดของ
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ที่ใช้บงัคบักบัการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และเสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ
พิจารณารับทราบทกุๆ ไตรมาส 

 
(2) กรณีเป็นรายการระหวา่งกนัอื่นๆ นอกเหนือจากข้อ (1) คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็น

เก่ียวกบัความจ าเป็นในการเข้าท ารายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการนัน้ๆ โดยพิจารณาเง่ือนไขตา่งๆ ให้
เป็นไปตามลกัษณะการด าเนินธุรกิจปกตใินอตุสาหกรรม และมกีารเปรียบเทยีบกบัราคาของบคุคลภายนอกหรือราคาตลาด 
หากคณะกรรมการตรวจสอบไมม่ีความช านาญในการพิจารณารายการระหวา่งกนัท่ีอาจเกิดขึน้ บริษัทจะจดัให้ผู้ เช่ียวชาญ
อิสระหรือผู้สอบบญัชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเก่ียวกบัรายการดงักลา่ว เพื่อน าไปใช้ประกอบการตดัสนิใจของ
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ ถือหุ้น ตามแตก่รณี โดยกรรมการผู้มีสว่นได้เสยีจะไมม่ีสทิธิออกเสยีง
ในรายการดงักลา่ว   

 
(3) บริษัทจะมกีารเปิดเผยรายการระหวา่งกนัในหมายเหตปุระกอบงบการเงินท่ีตรวจสอบหรือสอบทานโดย

ผู้สอบบญัชีของบริษัท รวมถึงจะมีการเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี 
 
(4) บริษัทจะปฏิบตัใิห้เป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และในกรณีที่บริษัทมี

หลกัทรัพย์จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย บริษัทจะปฏิบตัิตามข้อบงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรือข้อก าหนดของ



 แบบ 56-1 ส าหรับปีสิน้สุด 31 มีนาคม 2560 

 

บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จ ากัด (มหาชน) สว่นท่ี 2 หน้า 88  

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย รวมตลอดจนถึงปฏิบตัติามข้อก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูการท ารายการท่ีเก่ียวโยง
กนั และการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ 

 
12.4 นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 

   
นโยบายการท ารายการระหวา่งกนัในอนาคต คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความจ าเป็น และความ

สมเหตสุมผลของการเข้าท ารายการ และเป็นประโยชน์สงูสดุของบริษัท  และจะพิจารณาก าหนดราคาและเง่ือนไขการท า
รายการให้เป็นไปตามการค้าปกติทัว่ไปซึง่สามารถเปรียบเทียบได้กบัราคาที่เกิดขึน้กบับุคคลภายนอก ทัง้นี ้บริษัทจะให้ 
คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้สอบบญัชีของบริษัท หรือผู้ เช่ียวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความ
เหมาะสมของราคาและความสมเหตสุมผลของการท ารายการระหวา่งกนัท่ีอาจจะเกิดขึน้ในอนาคต รวมทัง้บริษัทจะปฏิบตัิ
ตามข้อก าหนดของหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เก่ียวกบั
การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั 


