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7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

 

7.1 หลักทรัพย์ของบริษทัฯ 

                 ณ วนัที 31 มีนาคม 2561 บริษทัมีทุนจดทะเบียน 383 ล้านบาท เรียกชําระแล้ว 383 ล้านบาท แบ่งเป็น 

หุ้นสามญั 383,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 1 บาท  

 
7.2 ผู้ถือหุ้น  

บริษัทฯ มีการถือหุ้นตามอตัราส่วนของผู้ ถือหุ้นทีถือ ณ วนัที 31 มนีาคม 2561 ดงันี 

ผู้ ถือหุ้นสญัชาตไิทย  ร้อยละ     99.81 

ผู้ ถือหุ้นสญัชาติต่างด่าว ร้อยละ       0.19 

รวมยอด               100.00 

 
รายชือและสดัส่วนการถือหุ้นทีถือหุ้นสงูสดุ 15 รายแรก ของบริษัท ณ วนัที 31 มีนาคม 2561 

รายชือผู้ถือ          ณ วันที  

   31  มีนาคม 2561 

  จาํนวนหุ้น สัดส่วน 

(ร้อยละ) 

1. นายเกษม             อคัรพงศ์พศิักดิ  110,097,980 28.74 

2. นายประเสริฐ         อคัรพงศ์พิศกัดิ 59,954,300 15.65 

3. นายนชุา               วฒัโนภาส 24,190,900 6.31 

4. นายวชิญ์พล          อคัรพงศ์พศิกัด ิ 16,020,760 4.18 

5. 

6. 

นายวชิาฤทธิ          อคัรพงศ์พศิกัดิ 

นางสาววรวลญัช์    อคัรพงศ์พิศกัดิ 

16,020,760 

16,020,760 

4.18 

4.18 

7. 

8. 

9. 

นายวทิวัส               อคัรพงศ์พิศกัด ิ

นายประสาน          อคัรพงศ์พิศกัดิ 

นางสาวมีนา           อคัรพงศ์พิศกัดิ 

   15,980,760   

13,320,960 

2,700,000 

4.17 

3.47 

0.70 

 รวมกลุ่มอัครพงศ์พศัิกด ิ 274,307,180 71.58 

10. 

11. 

12. 

13. 

นายโสภณ              วิรเศรณี 

นายธีระธรรม          วิรังสีธนกวิน 

นายฉัตรชยั             ธีระสตุ 

นายสมชยั               ศรีอรุณลกัษณ์ 

5,900,000 

4,124,600 

3,940,900 

2,256,400 

1.54 

1.07 

1.02 

0.58 

14. 

15.   

นางนิภา                 อภิรติกลุ 

นายวพิงศ์               เตชะพลูผล 

2,250,000 

2,142,200 

0.58 

0.55 

รวม 20,614,100 5.34  
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นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
 
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงนิปันผลในอตัราไม่ตํากว่าร้อยละ  40 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงนิได้นิติ

บคุคล อย่างไรกดี็ บริษัทอาจกําหนดให้การจ่ายเงนิปันผลมีอตัราน้อยกว่าอตัราทีกําหนดข้างต้นได้ หากบริษทัมีความ

จําเป็นทีจะต้องนําเงนิกําไรสทุธิจํานวนดงักล่าวไปใช้เพือขยายการดําเนินงานของบริษทั  

 
 บริษัทย่อย 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท ออโต้ เม็ททอล จํากดั และบริษทั อลัเทอร์เนทีฟ เอน็แมท จํากดั (ชือ

เดิม “บริษทั สเตนเลสทางเลือก จํากดั”) และ บริษทั เอน็เอสซี เม็ททอล จํากดั (ชือเดิม “บริษทั เง็กเซ่งเชียง เม็ททอล 

จํากดั”) มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ตํากว่าร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ดี 

บริษัทย่อยอาจกําหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอตัราน้อยกวา่อตัราทีกําหนดข้างต้นได้ หากบริษัทย่อยมีความจําเป็นที

จะต้องนําเงนิกําไรสุทธิจํานวนดงักล่าวไปใช้เพือขยายการดําเนินงานของบริษัทย่อย  

 

ทงันี ในช่วง 5 ปีทีผ่านมา บริษทัมีประวตัิการจ่ายเงินปันผล ดงันี 

 

ผลประกอบการประจาํปี บาท / หุ้น จาํนวนเงนิ / บาท 

   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 

ปี 2560 0.34 130,220,000 

 

หมายเหตุ :  * จดทะเบียนเปลียนแปลงทนุ เดือนมกราคม ปี 2556 เป็น 383 ล้านบาท 
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8. โครงสร้างการจัดการ 
 

8.1 โครงสร้างการจัดการของบริษัท 

 
 

* บริษัทว่าจ้างหนว่ยงานภายนอก คือ สํานกังาน เอ.เอม็.ที. เซอร์วิสเซส เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท
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บริษัทมีคณะกรรมการต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสียง รายละเอียดดงันี 

 
(ก) คณะกรรมการบริษัท มีจํานวน 7 ท่าน ประกอบด้วย 

 
1. นายวนัชยั อาํพึงอาตม์ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ 

และประธานกรรมการตรวจสอบ  

2. นายประสาน อคัรพงศ์พิศกัดิ กรรมการ 

3. นายอนนัต์ มนสัชินอภิสิทธิ กรรมการ 

4. นายสมนึก ธนะสาร   กรรมการ 

5. นายอนรุุธ ว่องวานิช กรรมการ  

6. นายธีระ ณ วงัขนาย กรรมการ กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

7. นายเลิศ นิตย์ธีรานนท์ กรรมการ กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

 
โดยมี นายอนนัต์ มนสัชินอภิสิทธิ เป็น เลขานกุารคณะกรรมการบริษัท 

 
กรรมการผู้มีอํานาจลงนามแทนบริษัท 
 
กรรมการผู้ มีอาํนาจลงนามแทนบริษัท คือ นายประสาน อคัรพงศ์พิศกัดิ ลงลายมือชือร่วมกบั  

นายสมนึก ธนะสาร  หรือ นายอนนัต์ มนสัชินอภิสิทธิ และประทบัตราสําคญัของบริษัท 

 
ขอบเขตอํานาจ หน้าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท   

 
คณะกรรมการบริษทัมีอํานาจ หน้าที และความรับผิดชอบในการจดัการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย 

วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติของทีประชุมผู้ ถือหุ้นทีชอบด้วยกฎหมายด้วยความซือสตัย์สจุริตและ

ระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยสรุปอํานาจหน้าที และความรับผิดชอบทีสําคญัได้ ดงันี 

 
(1) จดัให้มกีารประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจําปี ภายใน 4 เดือนนบัแต่วนัสินสดุรอบ

ระยะเวลาบญัชีของบริษัท 

 
(2) จดัให้มกีารประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง 

 
(3) จดัให้มีการทํางบดลุและงบกําไรขาดทนุของบริษัท ณ วนัสินสดุรอบระยะเวลาบญัชีของบริษัท 

ซงึผู้สอบบญัชีตรวจสอบแล้ว และนําเสนอต่อทีประชมุผู้ถือหุ้นเพือพิจารณาและอนมุตัิ 

 
(4) คณะกรรมการอาจมอบอํานาจให้กรรมการคนหนึงหรือหลายคน หรือบุคคลอืนใดปฏิบติัการ

อย่างหนงึอย่างใดแทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคมุของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอํานาจเพือให้บุคคล

ดงักล่าวมีอํานาจตามทีคณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาทีคณะกรรมการเห็นสมควร ซงึคณะกรรมการอาจ

ยกเลิกเพิกถอนเปลียนแปลงหรือแก้ไขบุคคลทีได้รับมอบอํานาจหรืออํานาจนนัๆ ได้เมือเห็นสมควร 
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ทงันี คณะกรรมการอาจมอบอํานาจให้คณะผู้บริหารมีอํานาจหน้าทีในการปฏิบัติงานต่างๆ 

โดยมรีายละเอียดการมอบอํานาจตามขอบเขตอํานาจหน้าทีของคณะผู้บริหาร ซงึการมอบอํานาจนนัต้องไม่มีลกัษณะเป็น

การมอบอํานาจทีทําให้คณะผู้บริหารสามารถพิจารณาและอนมุตัิรายการทีตนหรือบุคคลทีอาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้ส่วน

เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อืนใดทํากับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการทีเป็นไปตาม

นโยบายและหลกัเกณฑท์ีคณะกรรมการพิจารณาและอนมุตัิไว้แล้ว 

 
(5) กําหนดเปา้หมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท ควบคุมกํากบัดแูล

การบริหารและการจดัการของคณะผู้บริหารให้เป็นไปตามนโยบายทีได้รับมอบหมาย เว้นแต่ในเรืองดงัต่อไปนี 

คณะกรรมการต้องได้รับมติอนมุตัิจากทีประชมุผู้ถือหุ้นก่อนการดําเนินการ อนัได้แก่ เรืองทีกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติ

อนุมตัิจากทีประชมุผู้ถือหุ้น เช่น การเพิมทุน การลดทนุ การออกหุ้นกู้  การขายหรือโอนกิจการของบริษัททงัหมดหรือ

บางส่วนทีสําคญัให้แก่บคุคลอืน หรือการซือหรือรับโอนกิจการของบริษัทอืนมาเป็นของบริษัท การแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ

หรือข้อบงัคบั เป็นต้น 

 
นอกจากนี  คณะกรรมการบริษทัยงัมีขอบเขตหน้าทีในการกํากบัดแูลให้บริษัทปฏิบตัิตาม

กฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ อาทิเช่น การทํารายการทีเกียวโยงกัน และ

การซือหรือขายทรพัย์สินทีสําคญัตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายทีเกียวข้องกบัธรุกิจของ

บริษัท 

(6) พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตงัคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการอืนตามความ

เหมาะสม 

(7) ติดตามผลการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนือง 

 
(8) กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของ

บริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามญั หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จํากดัความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจํากดั หรือเป็นกรรมการ

ของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอืนทีประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไมว่า่จะ

ทําเพือประโยชน์ตนหรือเพือประโยชน์ผู้อนื เว้นแต่จะได้แจ้งให้ทีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบก่อนทีจะมีมตแิต่งตงั 

 
(9) กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไมช่กัช้า หากมีส่วนได้เสียไมว่่าโดยตรงหรือโดยอ้อมใน

สญัญาทีบริษัททําขึน หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิมขนึหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ 

 

ขอบเขตอํานาจ หน้าที และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัทฯ 
 

(1.) รับผิดชอบในฐานะผู้ นําของคณะกรรมการในการกํากบั ติดตาม ดแูลการบริหารงานของคณะ

กรรมการบริหาร และคณะกรรมการชดุย่อย ให้บรรลวุตัถปุระสงค์ตามแผนงานทีกําหนดไว้ 

(2.) เป็นประธานการประชมุคณะกรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริษทัฯ 

(3.) เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชีขาดในกรณีทีทีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ มกีารลงคะแนนเสียง และ

คะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากนั 
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(ข) คณะกรรมการบริหาร มีจาํนวน  ท่าน ประกอบด้วย 
 

1. นายประสาน อคัรพงศ์พิศกัดิ ประธานกรรมการบริหาร 

2. นายสมนึก ธนะสาร กรรมการบริหาร 

3. นายอนนัต์ มนสัชินอภิสิทธิ กรรมการบริหาร 

 

                  (ค) การมอบอาํนาจจากคณะกรรมการบริษัท 
 

ทีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครังที 1/2550 เมือวนัที 21 กมุภาพนัธ์ 2550 ทีมีกรรมการอสิระและ

กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย ได้พิจารณาเกียวกบัการกําหนดขอบเขตอํานาจ หน้าที และความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการบริหาร โดยการมอบอํานาจดงักล่าวสรุปรายละเอียดทีสําคญัได้ดงันี 

  
ขอบเขตอํานาจ หน้าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

 
คณะกรรมการบริหารมีอํานาจ หน้าที และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรืองทีเกียวกบัการ

ดําเนินงานตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัท กําหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และ

อํานาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท หลกัเกณฑ์ในการดําเนินธุรกิจให้สอดคล้องกบัสภาพเศรษฐกิจ เพือเสนอให้ทีประชมุ

คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาและอนมุตัิและ/หรือให้ความเห็นชอบ รวมตลอดถงึการตรวจสอบและติดตามผลการ

ดําเนินงานของบริษัทตามนโยบายทีกําหนด โดยสรุปอํานาจ หน้าที และความรับผิดชอบทีสําคญัได้ดงันี 

 
 (1) พิจารณาเรืองการจดัสรรงบประมาณประจําปีตามทีฝ่ายจัดการเสนอก่อนทีจะนําเสนอให้

คณะกรรมการบริษทัพิจารณาและอนุมตัิ ทงันี ให้รวมถึงการพิจารณาและอนมุตัิการเปลียนแปลงและเพมิเติมงบประมาณ

รายจ่ายประจําปีในระหว่างทีไมมี่การประชุมคณะกรรมการบริษัทในกรณีเร่งด่วน และให้นําเสนอคณะกรรมการบริษัท เพือ

ทราบในทีประชมุคราวต่อไป  

 
(2) อนุมตัิการซือขายสินค้าอนัเป็นปกติธุระของบริษัท ในวงเงินไม่เกิน  ล้านบาทต่อรายการ 

และไม่เกิน  ล้านบาทต่อเดือน 

 
(3) อนุมตัิค่าใช้จ่ายในการซือทรพัย์สินอนัมีลกัษณะเป็นการลงทนุ (รวมถงึการซ่อมแซมเครืองจกัร

และอปุกรณ์) นอกเหนือจากทีระบุไว้ในงบประมาณประจําปี ในวงเงินไม่เกิน  ล้านบาท 

 
(4) อนุมตัิการใช้จ่ายเงินลงทนุทีสําคญัๆ ทีได้กําหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามทีจะ

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั หรือตามทีคณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมตัิในหลกัการไว้แล้ว 

 
(5) เป็นคณะทีปรึกษาฝ่ายจดัการในเรืองเกียวกบันโยบายด้านการเงิน การลงทุน การตลาด การ

บริหารงานบุคคล และด้านการปฏิบตัิอืนๆ 

 
(6) จดัสรรเงินบําเหน็จรางวลัซงึได้รับอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัทแล้วแก่พนกังานหรือลกูจ้าง

ของบริษัท หรือบคุคลใดๆ ทีกระทํากิจการให้บริษัท 

 
(7) ควบคมุดูแลการดําเนินกิจการของบริษัท 
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ในกรณีทีคณะกรรมการบริหารได้อนุมตัิรายการใดทีกล่าวไว้ในข้างต้น ให้นําเสนอคณะกรรมการ

บริษัทเพือทราบในทปีระชมุคราวต่อไป 

 

 ทงันี อํานาจของคณะกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดทีอาจมีความขัดแย้งหรือ

รายการใดทีคณะกรรมการบริหาร หรือบคุคลทีเกียวโยงกนักบัคณะผู้บริหารมีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอืนใด

ขัดแย้งกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึงการอนุมัติรายการในลักษณะ

ดงักล่าวจะต้องเสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการและ/หรือทีประชุมผู้ถือหุ้นเพือพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที

ข้อบงัคับของบริษัทหรือกฎหมายทีเกียวข้องกําหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการทีเป็นลักษณะรายการดําเนินธุรกรรม

การค้าปกติทวัไปของบริษัททีคณะกรรมการกําหนดกรอบการพจิารณาไว้ชดัเจนแล้ว 

 
ทีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครังที 4/2550 เมือวนัที 15 สิงหาคม 2550 ทีมีกรรมการอสิระ 

และกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชมุด้วย ได้พิจารณาเกียวกบัการกําหนดขอบเขตอํานาจ หน้าที และความรับผิดชอบ

ของกรรมการผู้จดัการ โดยการมอบอํานาจดงักล่าวสรุปรายละเอียดทีสําคัญได้ดงัน ี

 
ขอบเขตอํานาจ หน้าที และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จดัการ 

(1) ควบคมุ ดแูลการดําเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจําวนัของบริษัท  

(2) ดําเนินการหรือปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณทีได้รับอนมุตัิจาก

คณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท 

 (3) อนมุตัิการซือขายสินค้าอนัเป็นปกติธุระของบริษัทในวงเงินไม่เกิน  ล้านบาทต่อรายการ 

และไม่เกิน  ล้านบาทต่อเดือน 

 (4) อนุมตัิค่าใช้จ่ายในการซือสินทรัพย์อนัมีลกัษณะเป็นการลงทนุ (รวมถึงการซอ่มแซมเครืองจกัร

และอปุกรณ์) นอกเหนือจากทีระบุไว้ในงบประมาณประจําปี ในวงเงินไม่เกิน  ล้านบาทต่อรายการ 

(5) เป็นผู้ รับมอบอํานาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ 

ข้อบงัคบั นโยบาย ระเบียบ ข้อกําหนด คําสัง มติทีประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือมติทีประชมุคณะกรรมการและคณะกรรมการ

บริหารของบริษัททกุประการ 

 
อย่างไรก็ตาม อํานาจของกรรมการผู้จดัการจะไม่รวมถงึการอนมุตัิรายการใดทีอาจมีความขดัแย้ง 

หรือรายการใดทีกรรมการผู้จดัการ หรือบคุคลทีเกียวโยงกนักบักรรมการผู้จดัการมีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลกัษณะ

อนืใดขดัแย้งกบับริษัท หรือบริษัทย่อย ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึงการอนมุตัิรายการดงักล่าว

จะต้องเสนอต่อทีประชมุคณะกรรมการและ/หรือทีประชมุผู้ถือหุ้นเพือพิจารณาและอนุมตัิรายการดงักล่าวตามทีข้อบงัคบั

ของบริษัทหรือกฎหมายทีเกียวข้องกําหนด เว้นแต่เป็นการอนมุติัรายการทีเป็นลกัษณะการดําเนินธรุกรรมการค้าปกติทวัไป

ของบริษัททีคณะกรรมการกําหนดกรอบการพจิารณาไว้ชดัเจนแล้ว 
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(ง) คณะกรรมการตรวจสอบมีจาํนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย 
 

1. นายวนัชยั อาํพงึอาตม ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

2. นายธีระ ณ วงัขนาย กรรมการตรวจสอบ 

3. นายเลิศ นิตย์ธีรานนท์ กรรมการตรวจสอบ 

 
โดยมี นางสาวเมธาพร  ศรีพระราม เป็น เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
วาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ  

ประธานกรรมการตรวจสอบ  3    ปี 

กรรมการตรวจสอบ   3    ปี 

 
ทงันี เมือครบวาระการดํารงตําแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบทีพ้นจาก

ตําแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตงัให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งได้อีก 

 

ทีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครังที 2/2552 เมือวนัที 29 พฤษภาคม 2552 ทีมีกรรมการอสิระ 

และกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชมุด้วย ได้พิจารณาเกียวกบัการกําหนดขอบเขตอํานาจ หน้าที และความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยการมอบอํานาจดงักล่าวสรุปรายละเอียดทีสําคญัได้ดงันี 

 
ขอบเขตอํานาจ หน้าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดงันี   

 
(1) สอบทานให้บริษทัมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดย

ประสานงานกบัผู้สอบบญัชีและผู้บริหารทีรับผิดชอบจดัทํารายงานทางการเงินทงัรายไตรมาสและประจําปี คณะกรรมการ

ตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบญัชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ทีเห็นว่าจําเป็นและเป็นเรืองสําคญัในระหว่าง

การตรวจสอบบญัชีของบริษัทได้ 

(2) สอบทานให้บริษทัมีระบบการควบคมุภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน 

(Internal Audit) ทีมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง โยกย้าย เลิกจ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอืนใด

ทีรับผิดชอบเกียวกบัการตรวจสอบภายใน  

(3) สอบทานการปฏิบตัิของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายทีเกียวข้องกบัธรุกิจของบริษัท 

(4) พิจารณาคดัเลือกและเสนอแต่งตัง เลือกกลบัเข้ามาใหม่ และเลิกจ้างผู้สอบบญัชีของบริษัท 

รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี โดยคํานงึถงึความน่าเชือถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณ

งานตรวจสอบของสํานกังานตรวจสอบบญัชีนนั รวมถงึประสบการณ์ของบุคลากรทีได้รับมอบหมายให้ทําการตรวจสอบ

บญัชีของบริษัท รวมทงัเข้าร่วมประชุมกบัผู้สอบบญัชีโดยไมมี่ฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครัง 

(5) พิจารณารายการทีเกียวโยงกนัหรือรายกาทีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตาม

กฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ ทงันีเพือให้มนัใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อ

บริษัท 
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(6) ปฏิบตัิการอืนใดตามทีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ

ด้วย เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสียง ทบทวนการปฏบิติัตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ

ของผู้บริหาร ทบทวนร่วมกบัผู้บริหารของบริษัทในรายงานสําคญัๆ ทีต้องเสนอสาธารณชนตามทีกฎหมายกําหนด ได้แก่ บท

รายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น 

(7) จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท ซึง

รายงานดงักล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดงัต่อไปนี 

(ก)  ความเห็นเกียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นทีเชือถือได้ของรายงานทางการเงินของ

บริษัท 

(ข)  ความเห็นเกียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท 

(ค)  ความเห็นเกียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายทีเกียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

(ง)  ความเห็นเกียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 

(จ) ความเห็นเกียวกบัรายการทีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ

ตรวจสอบแต่ละท่าน 

(ช) ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมทีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัิหน้าที

ตามกฎบตัร (charter) 

(ซ)  รายการอืนทีเห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัวไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าทีและ

ความรับผิดชอบทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

(8) รายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษทัทราบเป็นประจํา

อย่างน้อยไตรมาสละหนงึครัง 

(9) รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทหากพบหรือสงสยัวา่มีรายการ ซงึอาจมีผลกระทบอย่างมี

นยัสําคญัต่อฐานะทางเงนิและผลการดําเนินของบริษัท เช่น รายงานทีเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์, การทจุริตหรือมีสิง

ผิดปกติหรือมคีวามบกพร่องทีสําคญัในระบบควบคมุภายใน, การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรัพย์ หรือกฎหมายทีเกียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีภายนอก และค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบภายใน โดยบุคคลภายนอก 

  ในรอบปีบญัชี 2561 สินสุดวนัที 31 มีนาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้ค่าสอบบญัชีสําหรับผู้สอบ

บญัชีอิสระภายนอกของบริษัทและบริษัทย่อย คือ บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั เป็นจํานวนเงินรวม 3,050,000 บาท โดย

แบ่งเป็นค่าสอบบัญชีสําหรับบริษัทจํานวน 1,170,000 บาท และบริษัทย่อยสามบริษัท จํานวนรวม 1,880,000 บาท 

นอกเหนือจากค่าตอบแทนดงักล่าว บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีค่าบริการอืนทีต้องชําระให้กบัผู้สอบบญัชี สํานกังานสอบบญัชี

ทีผู้สอบบญัชีสงักดั และบคุคลหรือกิจการทีเกียวข้องกบัผู้สอบบญัชีหรือสํานกังานสอบบญัชีทีผู้สอบบญัชีสงักดั 

 

  ในส่วนของการตรวจสอบภายใน บริษัทมีค่าตรวจสอบภายใน ในรอบปีบญัชี สินสุดวันที 31 มีนาคม 

2561 บริษัทรับรู้ค่าตรวจสอบภายในโดยบุคคลภายนอก คือ สํานกังาน เอ.เอ็ม.ที. เซอร์วิสเซส เป็นจํานวนเงินรวม 840,000 

บาท นอกเหนือจากค่าตอบแทนดงักล่าว 

 



 แบบ 56-1 สาํหรับปีสนิสุด 31 มีนาคม 2561 

 

บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จาํกัด (มหาชน) ส่วนที 2 หน้า 56  

(จ) คณะกรรมการอิสระมีจาํนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย 
 

1. นายวนัชยั อาํพงึอาตม ์ กรรมการอสิระ 

2. นายธีระ ณ วงัขนาย กรรมการอสิระ 

3. นายเลิศ นิตย์ธีรานนท์ กรรมการอสิระ 

 
 

(ฉ) คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน มีจาํนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย 

1. นายธีระ ณ วงัขนาย ประธานคณะกรรมการสรรหาและ

พจิารณาค่าตอบแทน 

2. นายวนัชยั อําพงึอาตม ์ กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

3. นายเลิศ นิตย์ธีรานนท์ กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

 
โดยมี นายอนนัต์  มนสัชินอภิสิทธิ เป็น เลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 

ทีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครังที 2/2559 เมือวนัที 26 พฤษภาคม 2559 ทีมีกรรมการอสิระ 

และกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชมุด้วย ได้พิจารณาเกียวกบัการกําหนดขอบเขตอํานาจ หน้าที และความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการสรรหารและพิจารณาค่าตอบแทน โดยการมอบอํานาจดงักล่าวสรุปรายละเอยีดทีสําคญัได้ดงันี 

 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน 

และในการประชุมแต่ละครังต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวนกรรมการทงัหมด จึงจะถือว่าเป็นองค์

ประชุม 

 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ  ปี แต่วาระการ

ดํารงตําแหน่งของกรรมการแต่ละคนนันจะอยู่ในตําแหน่งได้เพียงเท่าวาระทียังเหลืออยู่ของการดํารงตําแหน่งกรรมการ

บริษัท โดยจะต้องได้รับการคดัเลือกและแต่งตงัจากคณะกรรมการบริษทั กรรมการทีพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับการ

แต่งตงัใหม่ได้ 

 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องจดัให้มีการประชุมตามความจําเป็นและสมควรแก่

หน้าทีความรับผิดชอบตามข้อบงัคับเกียวกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อย่างน้อยปีละ  ครัง โดย

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะต้องแจ้งกําหนดการประชุมไว้ล่วงหน้า รวมถึงจัดส่งวาระการ

ประชุม และเอกสารประกอบการประชุมให้ล่วงหน้าในเวลาอนัสมควร เพือให้กรรมการได้พิจารณาเอกสารก่อนถึงวนัประชุม

พร้อมทงัเสนอและรายงานผลการปฏิบตัิงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพือทราบภายหลงัจากมีการประชุมคณะกรรมการสรร

หาและพจิารณาค่าตอบแทนในแต่ละครัง 

 ขอบเขตอาํนาจ หน้าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ดงันี 

 ( )   เสนอนโยบายการคดัเลือกและสรรหากรรมการ โดยต้องมีวิธีการและหลกัเกณฑ์ทีชดัเจนเป็น

ธรรมและสมเหตสุมผล เพือนําเสนอให้คณะกรรมการบริษัทหรือทีประชมุผู้ถือหุ้นเพอืพจิารณาแต่งตงั แล้วแต่กรณี 
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 ( )   เสนอนโยบายการคดัเลือกและสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยต้องมีวิธีการหลักเกณฑ์ที

ชดัเจน เป็นธรรมและสมเหตสุมผล เพือนําเสนอให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณา 

 ( )   ทบทวนและนําเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทในเรืองเกียวกับนโยบายและกลยุทธ์

ด้านทรัพยากรบคุคลซงึควรสอดคล้องกบักลยทุธ์ในการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

 ( ) สรรหา คดัเลือกและเสนอชือบุคคลทีทรงคณุวฒุิ มีคณุธรรม จริยธรรมและคุณสมบตัิเหมาะสม

ทีสมควรได้รับการแต่งตงัเป็นกรรมการและหรือกรรมการผู้จดัการใหญ่แล้วแต่กรณี 

 ( ) ทบทวนสัดส่วน จํานวน และประสบการณ์ของกรรมการบริษัท รวมถึงให้ข้อเสนอแนะในการ

สรรหากรรมการแทนตําแหน่งทีว่างลง 

 ( ) ดแูลให้มีแผนสืบแทนตําแหน่งทีเฉพาะเจาะจงของกรรมการและกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

 ( ) วางข้อกําหนดต่างๆในสญัญาจ้างกรรมการผู้จัดการใหญ่รวมทงัประเมินผลงานและเสนอแนะ

ผู้ สืบแทนตําแหน่ง 

 ( ) กําหนดนโยบายและรูปแบบการให้ผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่

ให้สอดคล้องกบักลยทุธ์ในการดําเนินธรุกิจของบริษัท โดยต้องมีวิธีการและหลกัเกณฑ์ทีชดัเจน เป็นธรรมและสมเหตุผล เพือ

นําเสนอให้คณะกรรมการบริษัทหรือทีประชุมผู้ ถือหุ้นเพือพิจารณา 

 ( ) เสนอแนะแนวทางและวิธีการจ่ายค่าตอบแทนทงัทีเป็นตวัเงนิ หรือค่าตอบแทนรูปแบบอืนให้แก่

คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชดุอืนทีคณะกรรมการบริษัทแต่งตงั รวมถึงกรรมการผู้จดัการใหญ่ของบริษัท 

 ( ) พิจารณาและทบทวนโครงสร้างและระบบการจ่ายค่าตอบแทนและอัตราค่าตอบแทนให้

สอดคล้องกบัสภาวะตลาด ณ ปัจจบุนัและเหมาะสมกบัหน้าที ความรับผิดชอบ และผลการดําเนินงานของบริษัทและผลการ

ปฏิบตัิงานของกรรมการและกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

 ( ) พิจารณาค่าตอบแทนประจําปีแก่กรรมการเพือเสนอต่อทีประชุมผู้ ถือหุ้ นของบริษัทเพือ

พิจารณาอนมุตัิ 

 ( ) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นคณะกรรมการชุดย่อยทีแต่งตังโดย

คณะกรรมการบริษทั เพือให้ช่วยศึกษาและกลนักรอง จึงต้องรายงานผลการปฏิบตัิหน้าทีต่อทีประชุมคณะกรรมการทุกครัง 

หลงัจากทีมีการประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และรายงานผลการปฏิบติังานในปีทีผ่านมาต่อผู้ ถือ

หุ้นในรายงานประจําปีของบริษัท 

 ( ) ปฏิบัติงานอืนใดตามทีคณะกรรมการมอบหมายอันเกียวเนืองกับการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 

 
 

(ช) คณะกรรมการบริหารความเสียง มีจาํนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย 

1. นายประสาน อคัรพงศ์พศิกัด ิ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสียง 

2. นายอนนัต์ มนสัชินอภิสิทธิ กรรมการบริหารความเสียง 

3. 

4. 

5.    

นายสมนึก ธนะสาร 

นายวศิิษฐ์ วรยศโกวิท 

นายวทิวสั อคัรพงศ์พิศกัดิ 

กรรมการบริหารความเสียง 

กรรมการบริหารความเสียง 

กรรมการและเลขานกุารบริหารความเสียง 
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ทีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครังที 2/2559 เมือวนัที 26 พฤษภาคม 2559 ทีมีกรรมการอสิระ 

และกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชมุด้วย ได้พิจารณาเกียวกบัการกําหนดขอบเขตอํานาจ หน้าที และความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการบริหารความเสียง โดยการมอบอํานาจดงักล่าวสรุปรายละเอยีดทีสําคญัได้ดงันี 

คณะกรรมการบริหารความเสียงของ บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จํากดั (มหาชน) ประกอบด้วยบุคคลที

ดํารงตําแหน่งกรรมการบริหารของบริษัท และบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ท่าน โดยมีประธานกรรมการบริหารของบริษัท 

ดํารงตําแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารความเสียง  

   คณะกรรมการบริหารความเสียง พ้นจากตําแหน่งเมือ ตาย, ลาออก, หรือคณะกรรมการบริษัทมีมติให้

ออก และการลาออกจากตําแหน่ง มีผลต่อเมือได้ยืนใบลาต่อประธานคณะกรรมการบริษัท 

   ขอบเขตอํานาจ หน้าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสียง ดงันี 

 ( )  ศกึษา ทบทวน และประเมินความเสียงทีอาจเกิดขึน รวมทงัแนวโน้มของผลกระทบทีอาจมีต่อ

องค์กร รวมถึงความเสียงภายในและภายนอกของบริษัทฯ 

 (2) เสนอนโยบายการบริหารความเสียง และแนวทางการจัดการความเสียงของบริษัทฯ ต่อ

คณะกรรมการบริษทั ซงึครอบคลุมความเสียงทมีีผลกระทบต่อการดําเนินกิจการประเภทต่างๆ ทีสําคญั เช่น ความเสียงด้าน

ราคาสินค้า ความเสียงจากตลาด ความเสียงจากอตัราแลกเงนิ ความเสียงด้านสภาพคล่อง และความเสียงด้านปฏิบตัิการ 

  (3)  กําหนดนโยบายการบริหารความเสียงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 

  (4)  กําหนดกลยทุธ์ให้สอดคล้องกบันโยบายบริหารความเสียงและทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ 

  (5) ทบทวน ควบคมุ ติดตาม และประเมินผลการบริหารความเสียง ตามนโยบายบริหารความเสียง

ทีกําหนด  

  (6)  เรืองอืนๆ ตามทีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

  (7)  คณะกรรมการบริหารความเสียงจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครัง หรือตาม

สถานการณ์และความจําเป็น 

                      (ก)  ในการประชมุคณะกรรมการบริหารความเสียงจะต้องมกีรรมการเข้าร่วมการประชมุไม่น้อย 

  กว่ากึงหนงึของจํานวนกรรมการทงัหมด จงึจะครบเป็นองค์ประชมุ 

                                      (ข)  มติทีประชมุของคณะกรรมการบริหารความเสียง จะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการทีมา 

  ประชุม  

                       (ค)  ในกรณีทีประธานคณะกรรมการบริหารความเสียงไม่อยู่ในทีประชุม หรือไม่สามารถปฏิบตัิ 

   หน้าทีได้ให้กรรมการทีมาประชุมเลือกกรรมการคนหนงึ เป็นประธานในทีประชุมแทน 

                       (ง)  คณะกรรมการบริหารความเสียงอาจเชิญฝ่ายจดัการ หรือผู้ ทีเกียวข้องเข้าร่วมประชมุ และ 

   ให้ข้อมลูหรือเอกสารในส่วนทีเกียวข้องได้ 

                        (จ)  เลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเสียง มีหน้าทีรับผิดชอบต่อการเตรียมความพร้อม 

   สําหรับการประชมุการนดัหมาย การจดัเตรียมเอกสารประกอบการประชมุ การจดัทํา 

   รายงานการประชุม และอืนๆ ตามทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารความเสียง 

   (8)      คณะกรรมการบริหารความเสียงมีหน้าทีรายงานการปฏิบัติหน้าทีต่อคณะกรรมการบริษัท

หลังจากทีมีการประชุมและจัดทํารายงาน การทําหน้าทีในรอบปีทีผ่านมาต่อผู้ ถือหุ้นในรายงานประจําปี โดยเปิดเผย

รายละเอยีด ดงันี 
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   (ก)   จํานวนครังทีประชุม 

   (ข)   จํานวนครงัทีกรรมการบริหารความเสียงเข้าร่วมประชุม 

   (ค)   ผลการปฏิบตัิหน้าทีตามกฎบตัรทีกําหนดไว้ 

 

 
(ซ) เจ้าหน้าทบีริหาร  

 

เจ้าหน้าทีบริหาร ของบริษัทประกอบด้วย 

เจ้าหน้าทีบริหาร ของบริษัทประกอบด้วย 

 
1. นายประสาน  อคัรพงศ์พิศกัดิ กรรมการผู้จดัการ 

2.    นายอนนัต์  มนสัชินอภิสิทธิ รองกรรมการผู้จดัการ 

3.    นายสมนกึ  ธนะสาร  รองกรรมการผู้จดัการ, รักษาการผู้จดัการฝ่าย

ประกนั 

   คณุภาพ และผู้จดัการฝ่ายขายและตลาด 

4. นายวศิิษฐ์  วรยศโกวิท   ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

5.  นายวทิวสั  อคัรพงศ์พิศกัดิ  ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการ  

   และรักษาการผู้จดัการฝ่ายผลิต 

6. นายชยัวฒัน์  โบสวุรรณนานา ผู้จดัการฝ่ายคลงัสินค้า 

7.  นายกฤตช์ฐากูร อารีย์วงศ์* ผู้จดัการฝ่ายทรัพยากรบคุคล 

หมายเหต ุ: * ได้รับการแต่งตงั เดือน มกราคม 2561 

 

  (ฌ) เลขานุการบริษัท 

  ณ วนัที 31 มีนาคม 2561 : นายอนนัต์  มนสัชินอภิสิทธ์  ตําแหน่ง เลขานกุารบริษัท 

  ขอบเขตอํานาจ หน้าที และความรับผิดชอบของเลขานกุารบริษัท 

  จดัการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดต่างๆ และการประชมุผู้ ถือหุ้น รวมทังจดัทํา

รายงานการประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการชุดต่างๆ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจําปี 

ตลอดจนจดัเก็บเอกสารตามทีกฎหมายกําหนด พร้อมทงัอํานวยการและดแูลให้บริษัทปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั 

และข้อกําหนดตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  

 

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร  
  

 (ก) การสรรหากรรมการบริษัท 
  

  คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนคดัเลือกบคุคลทีมี

ความเหมาะสมมาดํารงตําแหน่งกรรมการ โดยพจิารณาจากปัจจยัหลายประการ เช่น ความรู้ ความสามารถ และ

ประสบการณ์ทีเกียวข้องกบัธุรกจิ หรือสามารถเอือประโยชน์ให้กบัธุรกิจของบริษัทในอนาคต เป็นต้น เพือนําเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษทัและทีประชุมผู้ ถือหุ้นต่อไป โดยบริษัทได้กําหนดหลกัเกณฑ์ในการแต่งตังกรรมการ ดงันี  
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  (1) คณะกรรมการบริษทัประกอบด้วยกรรมการจํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกวา่

กงึหนงึของจํานวนกรรมการทงัหมดนนั ต้องมีถนิทีอยู่ในราชอาณาจกัรและจะต้องเป็นผู้ มีคุณสมบตัิตามทีกฎหมายกําหนด  

(2) ให้ทีประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตงักรรมการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดงัต่อไปนี 

 (2.1) ผู้ถือหุ้นคนหนงึมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนงึหุ้นต่อหนงึเสียงตามจํานวนหุ้นทีตนถือ 

 (2.2) ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะต้องใช้คะแนนเสียงทีมีอยู่ทงัหมดตาม (2.1) เลือกตงับุคคลคน

เดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แตจ่ะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

 (2.3) บคุคลซงึได้รับคะแนนสงูสดุตามลําดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตงัเป็นกรรมการ

เท่าจํานวนกรรมการทีจะพึงมีหรือจะพงึเลือกตงัในครังนนั ในกรณีทีบคุคลซงึได้รับการเลือกตงัในลําดบัถดัลงมามีคะแนน

เสียงเท่ากนัเกินจํานวนกรรมการทีจะพงึมหีรือจะพึงเลือกตงัในครังนนัให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชีขาด 

 
  (3) ในการประชมุสามญัประจําปีทุกครัง ให้กรรมการออกจากตําแหน่งหนึงในสามเป็นอตัรา  

ถ้าจํานวนกรรมการทีออกแบง่ให้ตรงเป็นสามส่วนไมไ่ด้ ก็ให้ออกตามจํานวนใกล้เคียงทีสดุกบัส่วนหนงึในสาม 

   กรรมการทีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรก และปีทีสอง ภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนนัให้ใช้

วิธีจบัสลากกันว่าผู้ ใดจะออก สว่นในปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนทีอยู่ในตําแหน่งนานทีสุดนนัเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง 

กรรมการทีจะออกตามวาระนีอาจได้รบัเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่กไ็ด้  

 

    การสรรหาผู้บริหาร (ตามนิยามของ ก.ล.ต.) 

 

    ฝ่ายทรัพยากรบคุคล จะสรรหาและคดัเลือกบุคคลทีมคีุณสมบตัิเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ 

ทกัษะ ประสบการณ์ และมีความเข้าใจในธรุกิจทีตรงความต้องการ เพือนําเสนอผู้ มีอํานาจพิจารณา โดยการสรรหาและ

แต่งตงัผู้บริหารของบริษัท จะเป็นไปตามระเบียบอํานาจอนมุตัิและดําเนินการ ดงันี 

  (1)   การแต่งตงัประธานเจ้าหน้าทีบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าทีบริหารสายธุรกิจ (ระดบั 

CEO) ต้องนําเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพจิารณาอนมุตัิ 

  (2) การแต่งตงัประธานเจ้าหน้าทีการเงิน ประธานเจ้าหน้าทีการลงทนุ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที

บริหารงานกลาง (เจ้าหน้าทีบริหารระดบั C-Level) เป็นอาํนาจอนุมตัิของคณะกรรมการบริหาร 

  (3) การแต่งตงัผู้บริหารระดบัตํากว่าข้อ 2 เป็นอํานาจอนุมตัิของประธานเจ้าหน้าทีบริหาร และ

ผู้บริหารระดบัรองลงไป แล้วแต่กรณี 

 
 (ข) การสรรหากรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

  
คณะกรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการ 3 ท่าน โดยที

ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือทีประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทเป็นผู้อนมุตักิารจดัตงัคณะกรรมการตรวจสอบ และกําหนดให้

คณะกรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบอยูใ่นวาระคราวละ 3 ปี บริษัทมีนโยบายทีจะสรรหาและพิจารณาคดัเลือกบคุคล

ทีมีความเหมาะสมมาดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบโดยพิจารณาจากปัจจยัในแง่ความเป็นอสิระ การ

ทีสามารถเป็นตวัแทนของผู้ ถือหุ้นรายย่อย ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ทีเกียวข้องกบัธุรกิจ โดยในการคดัเลือก

คณะกรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบของบริษทัจะต้องมีคณุสมบตัิ ดงันี 

 
(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 5 ของทนุชําระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที

เกียวข้อง ทงันี นบัรวมหุ้นทีถือโดยผู้ ทีเกียวข้องด้วย  
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(2) ไม่มสี่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษทัร่วม บริษัททีเกียวข้อง หรือ 

ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และไม่เป็นลกูจ้าง พนกังาน หรือทีปรึกษาทีได้รับเงินเดือนประจําจากบริษัท บริษัทในเครือ 

บริษัทร่วม บริษัททีเกียวข้อง หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

(3) ไม่มผีลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทงัในด้านการเงนิและการบริหาร

ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษทัร่วม หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษทั และไมมี่ผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลกัษณะ

ข้างต้นมาก่อนในระยะเวลา 1 ปี ก่อนได้รับการแต่งตงัเป็นกรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ เว้นแต่คณะกรรมการบริษัท

ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่า การเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียนนัจะไมม่ีผลกระทบต่อการปฏิบตัิหน้าทีและ

การให้ความเห็นทีเป็นอสิระ 

(4) ไมใ่ช่เป็นผู้ ทีเกียวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

(5) ไมไ่ด้รับการแต่งตงัขนึเป็นตวัแทนเพือรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

หรือผู้ถือหุ้นซงึเป็นผู้ทีเกียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

(6) สามารถปฏิบติัหน้าที แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบติัหน้าทีตามทีทีได้รับมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัท โดยไมอ่ยู่ภายใต้การควบคมุของผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทงัผู้ ทีเกียวข้องหรือ

ญาตสินิทของบคุคลดงักล่าว 

 
 
 (ค) จาํนวนกรรมการทมีาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่  

 
  จํานวนกรรมการทีมาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุม่ครอบครัวอคัรพงศ์พิศกัดิ มีจํานวน 3 ท่าน 

ประกอบด้วย นายประสาน อคัรพงศ์พิศกัดิ, นายอนนัต์ มนสัชินอภิสิทธิ และ นายสมนกึ ธนะสาร 

 
 
 
ค่าตอบแทนผู้บริหาร  

 
(ก) ค่าตอบแทนทเีป็นตัวเงิน   

   
 -  ค่าตอบแทนกรรมการ 

 

กรรมการ ปีบัญชี 2560 

(1 เม.ย. 2559 – 31 มี.ค. 2560) 

ปีบัญชี 2561 

(1 เม.ย. 2560 – 31 ม.ีค. 2561) 

 เบยีประชุม 

(บาท) 

บําเหน็จกรรมการ 

(บาท) 

เบียประชุม 

(บาท) 

บาํเหน็จกรรมการ 

(บาท) 

. นายวนัชยั อาํพงึอาตม์ 160,000 - 250,000 - 

. นายประสาน อคัรพงศ์พิศกัดิ 40,000 - 10,000 - 

. นายอนนัต์ มนสัชินอภิสทิธิ 40,000 - 10,000 - 

4. นายสมนกึ ธนะสาร 40,000 - 10,000 - 

5. นายอนรุุธ ว่องวานิช 30,000 - 10,000 - 

6. นายธีระ ณ วงัขนาย 60,000 - 190,000 - 

7. นายเลิศ นิตย์ธีรานนท์ 80,000 - 150,000 - 

รวม 450,000 - 630,000 - 
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 -  ค่าตอบแทนผู้บริหาร (ค่าตอบแทนผู้บริหารทีมีรายชืออยู่ในเจ้าหน้าทีบริหาร) 

 

ค่าตอบแทน ปีบัญชี 2560 

(1 เม.ย. 2559 – 31 ม.ีค. 2560) 

ปีบัญชี 2561 

(1 เม.ย. 2560 –  มี.ค. 2561) 

 จาํนวนราย จาํนวนเงนิรวม 

(บาท) 

จาํนวนราย จาํนวนเงนิรวม 

(บาท) 

เงินเดือน 7 28,108,078 7 27,466,653 

โบนสั 7 4,153,835 7 4,598,500 

ผลตอบแทนอนืๆ  (คา่ติดต่อสอืสาร)  2 27,000 2 30,000 

รวม 7 32,288,913 7 32,095,153 

                                                                                          
 

 (ข) ค่าตอบแทนอืนๆ ทเีป็นตัวเงนิ 

    บริษัทและพนกังานได้ร่วมกนัจดทะเบียนจดัตงักองทนุสํารองเลียงชีพ โดยบริษัทจ่ายสมทบให้ใน

อตัราร้อยละ 5 ของเงินเดือน  และไม่มีค่าตอบแทนกรรมการในสิทธิประโยชน์อืนๆ   
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9.    การกํากับดูแลกิจการ 

 

บริษัทได้ให้ความสําคญักบัการดําเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยคณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมนั 

ทีจะปฏิบตัิตามมาตรการกํากบัดแูลกจิการทีดี โดยจะปฏิบตัิตามแนวทางปฏิบติัทีดีของกรรมการบริษัทจดทะเบียนตามที

ตลาดหลกัทรัพย์ได้กําหนดไว้ในข้อพงึปฏิบตัิทีดีสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practice for Directors 

of Listed Companies) 

 
นอกจากนี บริษัทยงัได้ปฏิบติัตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการทีดี 5 ข้อ (Principle of Good Corporate 

Governance) ตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพย์ เพือประโยชน์ตอ่การดําเนินธุรกิจของบริษัท และเป็นการเสริมสร้างความ

โปร่งใสและประสิทธิภาพของฝ่ายจดัการ อนัจะสร้างความเชือมนัให้เกิดขึนแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทนุ และผู้ ทีเกียวข้อง 

ทกุฝ่าย โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี   

 

(1) สทิธิของผู้ถือหุ้น 

บริษัทให้ความสําคญักบัการปฏิบตัิต่อผู้ถือหุ้นทกุๆ คนอย่างเท่าเทียมกนั โดยในการประชมุผู้ ถือหุ้น

บริษัทในแต่ละครัง บริษัทได้จดัส่งหนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้นพร้อมข้อมลูประกอบการประชมุตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้น

ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 21 วนั และในการประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกนัในการตรวจสอบการ

ดําเนินงานของบริษัทและแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ และมีการบนัทึกการประชมุถกูต้อง ครบถ้วนเพือให้ผู้

ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ 

นอกจากนี บริษัทมีนโยบายเพิมทางเลือกให้กบัผู้ ถือหุ้นโดยเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นทีไมส่ามารถเข้าร่วม

ประชุมสามารถมอบอํานาจให้กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบเป็นตวัแทนในการเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน

ในทีประชุมผู้ ถือหุ้น  

ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ประธานทีประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมในการ

ตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัท สอบถาม และแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ   

 

 1.1   บริษัทฯ ได้ยดึถือหลกัการในการกํากบัดแูลสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยมุ่งปกปอ้งคุ้มครองและส่งเสริมการใช้

สิทธิของผู้ ถือหุ้น ดงันี คือ 

  - ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของ โดยควบคมุบริษัทฯ ผ่านการแต่งตงัคณะกรรมการให้ทําหน้าทีแทน

ตน 

  - ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการตดัสินใจเกียวกบัการเปลียนแปลงทีสําคญัของบริษัทฯ 

  - ผู้ถือหุ้นควรมีโอกาสเสนอวาระการประชมุ และมีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้ อืนเข้าร่วมประชมุแทนตน 

  - ผู้ถือหุ้นควรมีโอกาสซกัถามกรรมการทงัในทีประชมุ และส่งคําถามล่วงหน้า 

  - ผู้ถือหุ้นควรได้รับเอกสาร และรายละเอยีดหรือข้อมลูทีเพียงพอต่อการพจิารณาในแต่ละวาระก่อนการ

เข้าประชุมตามเวลาอนัสมควร 

  - ผู้ถือหุ้นควรได้รบัทราบกฎเกณฑ์ และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมตามเวลาอนัควร 

  - บริษัทควรส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น และไมล่ะเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น 
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 1.2   ดงันนันอกเหนือจากสิทธิขันพืนฐานหรือสิทธิตามกฎหมายของผู้ถือหุ้นทีได้รับแล้ว บริษัทฯ ยงัได้

คํานึงถงึสิทธิและความเท่าเทียมกนัของผู้ ถือหุ้นทกุราย โดยได้ดําเนินการในเรืองต่างๆ ทีเป็นการส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ ถือ

หุ้น ดงันี 

  - เพือให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายได้รับข้อมลูทีจําเป็น และเพียงพอเกียวกบัวนัประชมุ และวาระการประชุมเป็น

การล่วงหน้า บริษัทได้มีการสือสารเอกสารและข้อมูลทีเกียวข้องกบัการประชุมผู้ ถือหุ้นผ่านทางเวบ็ไซต์ของบริษัทที 

www.lohakit.co.th / Investor Relations / Shareholder Information ตงัแต่วนัที 25 มิถนุายน 2561 เป็นต้นไป ซงึเป็น

ระยะเวลา 30 วนัก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น (ประชุมผู้ถือหุ้น วนัที 26 กรกฎาคม 2561) โดยข้อมลูดงักล่าวนนัเป็นข้อมูลชดุ

เดียวกนักบัเอกสารทีบริษัทได้นําส่งพร้อมกบัหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ล่วงหน้าก่อนวนัประชมุ 

  -  ในหนงัสือเชิญประชุมนนัมีข้อมลูเกียวกบัวาระการประชุม พร้อมเหตุผลและความเห็นของ

คณะกรรมการในเรืองทีเสนอ วนั เวลาและสถานทีประชมุ พร้อมหลกัเกณฑ์ ขนัตอนและเอกสารประกอบในการลงทะเบียน

เข้าร่วมประชุม 

  - เพือประโยชน์ต่อทีประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทยงัเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นส่งคําถาม พร้อมการเสนอเรืองเพือ

พิจารณาบรรจเุป็นวาระการประชมุ และเสนอชือบคุคลเพือเข้ารับการพิจารณาแต่งตงัเป็นกรรมการ ล่วงหน้าได้ที 

www.lohakit.co.th / Investor Relations / Shareholder Information ทงันีประกาศหลกัเกณฑ์และระบขุนัตอนทีชดัเจน

แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบผ่านตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และลงประกาศไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ตงัแต่วนัที 17 เมษายน 

2561 ถงึวนัที 17 พฤษภาคม 2561 

 ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสําหรับ ปี 2560 การประชุมดําเนินไปตามลําดบัตามระเบียบวาระการประชุมทีกําหนด

ไว้ในหนงัสือเชญิประชมุทีได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ซงึไม่มีการเพิมวาระการประชมุ หรือเปลียนแปลงข้อมลูสําคญั

โดยไมไ่ด้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบล่วงหน้า และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซกัถามเรืองต่างๆ ทีเกียวข้องในแต่

วาระนนัๆ โดยมีกรรมการบริษทัและผู้บริหารระดบัสูงเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกนั เพือทีจะตอบปัญหาต่างๆ ต่อผู้

ถือหุ้นในทีประชมุซงึรายละเอียดได้มกีารบนัทึกไว้ในรายงานการประชุมผู้ ถือหุ้น 
 

 1.3   ก่อนเริมการประชุมประธานได้มอบหมายให้ เจ้าหน้าทีนกัลงทนุสมัพนัธ์ ได้ชีแจงให้ผู้ ถือหุ้นทราบวิธี

ลงคะแนนเสียง ผู้ ทําหน้าทีตรวจสอบการนบัคะแนน และสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างชดัเจน ดงันี 

  - หุ้นหนงึหุ้นมีเสียงหนงึเสียง สําหรับวาระทีขอมติต้องผ่านด้วยเสียงข้างมาก วาระเพือทราบไม่มีการลง

มติวาระการลดทนุจดทะเบียน เพิมทุนจดทะเบียน แก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ และแก้ไขข้อบงัคบั ต้องผ่านด้วยคะแนนเสียง

ไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงของผู้ถือหุ้นทงัหมดทีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ส่วนวาระการกําหนดค่าตอบแทน

กรรมการต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทงัหมดของผู้ ถือหุ้นทีมาประชุม 

  - ส่วนการลงมติเลือกตงักรรมการ ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนมสีิทธิใช้คะแนนเสียงทีมอียู่ทงัหมดตามทีกล่าว

ข้างต้นเลือกบคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 

  - ผู้ถือหุ้นทีมอบฉนัทะและออกเสียงลงคะแนนมาแล้ว เจ้าหน้าทีจะทําการรวบรวมคะแนนไว้ใน

คอมพิวเตอร์ สําหรับผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน ทังนี บริษัทฯ มอบหมายให้ทีปรึกษา

กฎหมาย และฝ่ายตรวจสอบภายในซงึเป็นหน่วยงานอิสระทําหน้าทีเป็นผู้ตรวจนบั หรือตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในการ

ประชุมผู้ ถือหุ้น เพือให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ถกูต้องตามกฎหมายและข้อบงัคบั 

  - สําหรับบตัรลงคะแนนใดทีมีลกัษณะดงัต่อไปนี จะถือว่าเป็นบตัรเสีย  และไม่นํามานบัเป็นคะแนนเสียง  

(1) กรณีบตัรลงคะแนนมีการลงคะแนนไม่ตรงตามวาระทีมีการลงคะแนน 

(2) กรณีมีผู้ลงคะแนนไม่ทําเครืองหมายใด ๆ ในช่องลงคะแนน 
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(3) กรณีบตัรลงคะแนนทําเครืองหมายใด ๆ ในชอ่งลงคะแนนมากกวา่ 1 ช่อง ยกเว้นกรณีของผู้มอบฉนัทะ

เป็นคสัโตเดียนทสีามารถแบง่แยกคะแนนเสียงในแตล่ะวาระออกเป็น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง 

มากน้อยเพียงใด ในแต่ละความเห็นได้ 

(4) กรณีบตัรลงคะแนนชํารุด จนไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่าผู้ลงคะแนนมีความประสงค์จะลงคะแนนเช่นใด 

 สําหรับผู้ถือหุ้นทีมาประชมุ เจ้าหน้าทีได้จัดเตรียมบตัรลงคะแนนให้ เพือใช้ในกรณีทีไม่เห็นด้วยหรืองดออก

เสียง และเพือคํานงึถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ ถือหุ้นทกุราย บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุ ภายหลงัจากที

การประชมุได้เริมไปแล้ว โดยสามารถใช้สิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระทีอยู่ระหวา่งการพิจารณา และยงัไม่ได้

ลงมติกบัทงัมีการแจ้งคะแนนเสียงในการผ่านมติในแต่วาระให้ทีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบผลการลงมติอย่างทนัท่วงที 

 บริษัทได้นําส่งรายงานการประชุมให้กบัตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วนั นบัจากวนัประชุม

และได้มีการเผยแพร่รายงานการประชุมให้แก่ผู้ ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทไปพร้อมกนั เพือให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความ

คิดเห็นและตรวจสอบได้ โดยไม่จําเป็นต้องรอให้ถึงการประชมุครังต่อไป 

 ผู้ถือหุ้นมสีิทธิในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยบริษทัได้นําเสนอค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบ 

ได้แก่ ค่าตอบแทนประจํา เบียประชมุ โบนทั/บาํเหน็จ และสิทธิประโยชน์อืนๆ ให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิเป็นประจําทกุปี ซงึ

รอบปีทีผ่านมาบริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการผู้บริหารในรูปแบบของเงินเดือน โบนทั เบียประชุม และเงินสมทบ

กองทนุสํารองเลียงชีพตามทีกล่าวไว้ชดัเจนแล้วใน “หวัข้อค่าตอบแทนผู้บริหาร” ส่วนสิทธิประโยชน์อืนๆ บริษทัฯ ไม่มีการ

จ่ายให้แก่กรรมการแต่อย่างใด 

 

(2) การปฏบัิตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 

 บริษัทปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนัในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่อการดําเนินการ

ของบริษัท บริษัทมนีโยบายทีจะปฏิบตัิตามข้อบงัคบัของบริษัท และจะเพิมทางเลือกให้กบัผู้ ถือหุ้นทกุครังทีผู้ ถือหุ้นทีไม่

สามารถเข้าร่วมประชมุสามารถมอบอํานาจให้กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบเป็นตวัแทนในการเข้าร่วมประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนนในทีประชมุผู้ถือหุ้น 

 

 ในการประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ ได้นําหนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นฉบบัสมบูรณ์ลงบนเว็บไซต์ล่วงหน้า

อย่างน้อย 30 วัน ก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้น และบริษัทฯ ได้ดําเนินการให้ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยมสีิทธิในการเสนอระเบียบวาระการ

ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นล่วงหน้า และชือบุคคลทีมีคณุสมบตัิเหมาะสม เพือรับพจิารณาเลือกตงัเป็นกรรมการบริษัทฯ ตาม

หลกัเกณฑ์ทีบริษัทฯ กําหนดในระหว่าง วนัที 17 เมษายน 2561 ถงึวนัที 17 พฤษภาคม 2561 และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ผ่านตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยพร้อมทงัลงประกาศไว้ในเว็บไซต์บริษัทฯ www.lohakit.co.th / Investor Relations / 

Shareholder Information ได้ระบุถงึขนัตอนและวิธีการในการพิจารณาทีชดัเจนโปร่งใส และในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้

กําหนดแบบฟอร์มสําหรบัการเสนอวาระและชือบุคคลเข้าเลือกตงัเป็นกรรมการไว้เพือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้อีก

ด้วย ซงึในปี 2561 ไม่มผีู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชมุและชือบุคคลเข้าเลือกตงัเป็นกรรมการแต่อยา่งใด 

 
เพอืปอ้งกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ การมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัทได้กําหนดให้

บคุคลทไีด้รับมอบอํานาจต้องไมอ่นมุตัิรายการใดๆ ทีตนหรือบุคคลทีอาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรือ

อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี บริษทัและบริษัทย่อยจะปฏิบตัิตามประกาศตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ

ไทยทีใช้บงัคบักบัการทํารายการทีเกียวโยงกนัของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาและจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ของบริษัทจด

ทะเบียน แล้วแต่กรณี  
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บริษัทได้มีการกําหนดหลกัเกณฑ์เกียวกบัการเข้าทําธุรกรรมทีมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ดงันี 

(ก) กรณีเป็นรายการธุรกจิปกติและมเีงือนไขการค้าโดยทวัไป หรือรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติทีมี

เงือนไขการค้าโดยทวัไปและค่าตอบแทนสามารถคํานวณได้จากทรพัย์สินหรือมูลค่าอ้างองิ จะพจิารณาดําเนินการทํา

รายการดงักล่าวให้เป็นไปตามข้อกําหนดของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อกําหนด

ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ทีใช้บงัคบักบัการทํารายการทีเกียวโยงกนั และเสนอต่อทีประชมุคณะกรรมการ

ตรวจสอบพิจารณารับทราบทกุๆ ไตรมาส 

(ข) กรณีเป็นรายการระหว่างกนัอืนๆ นอกเหนือจากข้อ (ก) คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้

ความเห็นเกียวกบัความจําเป็นในการเข้าทํารายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการนันๆ โดยพิจารณา

เงือนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลกัษณะการดําเนินธุรกิจปกติในอตุสาหกรรม และมีการเปรียบเทียบกบัราคาของ

บคุคลภายนอกหรือราคาตลาด หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มคีวามชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกนัทีอาจ

เกิดขนึ บริษทัจะจดัให้ผู้ เชียวชาญอสิระหรือผู้สอบบญัชีของบริษทัเป็นผู้ ให้ความเห็นเกียวกบัรายการดงักล่าว เพือนําไปใช้

ประกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ ถือหุ้น ตามแต่กรณี โดยกรรมการผู้ มีส่วนได้

เสียจะไม่มสีิทธิออกเสียงในรายการดงักล่าว   

 การปอ้งกนัการนําข้อมลูภายในไปใช้ประโยชน์ของผู้บริหาร บริษทัมีระเบียบในการนําข้อมลูภายใน

ของบริษัททียงัไม่ได้เปิดเผยไปใช้เพอืประโยชน์ของตนเองหรือผู้อืน ดงันี 

(ก) บริษัทกําหนดให้มกีารปอ้งกนัการนําข้อมลูของบริษัทไปใช้ โดยกําหนดให้หน่วยงานทีรู้ข้อมลู

ห้ามนําข้อมลูไปเปิดเผยยงัหน่วยงานหรือบุคคลทีไมเ่กียวข้อง 

(ข) ผู้บริหารของบริษทัทีได้รับข้อมลูทางการเงินของบริษัท ต้องไม่ใช้ประโยชน์จากข้อมลูดงักล่าว

ก่อนทีจะเปิดเผยสู่สาธารณชน โดยการกําหนดห้ามผู้บริหารทําการซือขายหลกัทรัพย์ของบริษทัเป็นระยะเวลา  เดือน 

ก่อนทีงบการเงนิจะเปิดเผยสู่สาธารณชน 

(ค) บริษัทจะกําหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลียนแปลงการถือหลกัทรัพย์ต่อสํานกังาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

พ.ศ. 2535 รวมทงัห้ามมใิห้ผู้บริหารหรือพนกังานทีได้รับทราบข้อมลูภายในเปิดเผยข้อมลูภายในแก่บุคคลภายนอกหรือ

บคุคลทไีมมี่หน้าทีเกียวข้อง และไม่ซือขายหลกัทรัพย์ของบริษทัเป็นระยะเวลา 30 วนั ก่อนทีงบการเงนิเผยแพร่ต่อ

สาธารณชน 

 

(3) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทให้ความสําคญัต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทกุกลุม่ทีเกียวข้อง ดงันี 

(ก) พนักงาน  บริษัทตระหนกัอยู่เสมอวา่พนกังานทุกคนเป็นทรัพยากรทีสําคญัของบริษัท เป็น

ปัจจยัแห่งความสําเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษทั บริษทัจึงให้การดแูลตลอดจนให้ความเป็นธรรมในด้านโอกาส 

ผลตอบแทน การแต่งตงั โยกย้าย ตลอดจนการพฒันาศกัยภาพของพนกังาน โดยบริษัทได้ยึดหลกัปฏิบตัิดงัต่อไปนี 

- ปฏบิตัิต่อพนกังานด้วยความเคารพในเกียรติ ศกัดิศรี และสิทธิส่วนบคุคล 

- ดแูลรกัษาสภาพแวดล้อมในการทํางานให้มคีวามปลอดภยัต่อชีวติและทรัพย์สินของพนกังาน

อยู่เสมอ  

- การแต่งตงัและโยกย้าย รวมถงึการให้รางวลัและการลงโทษพนักงาน กระทําด้วยความสุจริต

ใจ และตงัอยู่บนพืนฐานของความรู้ความสามารถและความเหมาะสมของพนกังานแต่ละคน 
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- ให้ความสําคญัต่อการพฒันาความรู้ความสามารถของพนกังาน โดยมีการพฒันาพนกังานใน

หลายรูปแบบ อาทิ การจดัสมัมนา การฝึกอบรม เป็นต้น 

 

โดยในปี 2560 บริษทัได้มีพนกังานได้รับการอบรมจากหน่วยงานภายนอก และหน่วยงานภายใน ดังนี 

ฝ่าย/แผนก จาํนวนผู้เข้า อบรม / สัมมนา จาํนวนชัวโมง อบรม / สัมมนา 

ฝ่ายจดัซือ 

ฝ่ายบญัชแีละการเงิน 

ฝ่ายขายและการตลาด 

ฝ่ายบุคคล 

ฝ่ายผลิต 

ฝ่ายประกนัคณุภาพ  

ฝ่ายวางแผนการผลติ / คลงัสินค้า / จดัส่ง 

ฝ่ายซอ่มบํารุง 

4 

8 

22 

8 

79 

69 

17 

8 

42 

44 

98 

67 

1,477 

294 

240 

110 

 

- กําหนดนโยบายค่าตอบแทนพนกังานและสวสัดิการแก่พนกังานอย่างเป็นธรรม ทีสอดคล้อง

กบัผลการดําเนินงานของบริษัททงัในระยะสนั เช่น สภาพตลาด การแข่งขนัทางธุรกิจ ลกัษณะของงาน ผลการปฏิบตัิงาน

และความสามารถในการทํากําไรในแตล่ะปี เป็นต้น และในระยะยาว เช่น การวดัผลการปฏิบตัิงานตาม Balance 

Scorecard เป็นต้น 

- รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะซึงตงัอยู่บนพนืฐานความรู้ทางวิชาชีพพนกังาน 

- ให้ความรู้และส่งเสริมฝึกอบรมพนกังานในเรืองสิงแวดล้อม ทงัในสถานทีทํางาน และภายนอก

องค์กร  เพือให้ตระหนกัถงึความสําคญัต่อทรัพยากรธรรมชาติ  

 

(ข) คู่ ค้าและเจ้าหนี บริษัทปฏิบตัิต่อคู่ค้าและเจ้าหนีอย่างเป็นธรรม เป็นไปตามเงือนไขทางการ

ค้าและ/หรือข้อตกลงในสญัญาทีทําร่วมกนั เพือก่อให้เกิดความสมัพนัธ์อนัดีทางธุรกิจซงึจะเป็นประโยชน์ต่อทกุฝ่าย 

(ค) ลูกค้า บริษัทเอาใจใส่และรับผดิชอบต่อลกูค้า จดัหา แปรรูป ผลิต และจําหน่ายสินค้าทีมี

คณุภาพมาจําหน่าย รวมทงัรับฟังข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นจากลกูค้า   

(ง) คู่แข่ง  บริษัทปฏบิตัิตามกติกาการแข่งขนัทีดี และหลีกเลียงวิธีการทีไมสุ่จริตเพือทําลาย

คู่แข่ง 

(จ) ผู้ถือหุ้น บริษัทมุ่งเน้นพฒันาองค์กรให้มกีารเติบโตอย่างต่อเนือง ทําให้บริษัทมีรายได้และผล

กําไรเพมิขึน ส่งผลให้ผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้รับผลตอบแทนทีเหมาะสมกบัสภาพการดําเนินธุรกิจ  

(ฉ) ชุมชนและสังคม บริษัทมีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชน และสงัคม รวมทงั

เข้าร่วมในกิจกรรมเพือประโยชน์ต่อสงัคม  

 
 บริษัทได้ออกข้อพงึปฏิบตัิเกียวกบัจริยธรรมทางธุรกิจหรือจรรยาบรรณ (Code of Ethics or 

Statement) เพือให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนในองค์กร ยดึถือเป็นแนวทางการปฏิบตัิหน้าทีตามภารกิจ

ของตนด้วยความซือสตัย์ สจุริต และเทียงธรรม โดยบริษัทจะกํากบัและติดตามเพือให้มีการปฏบิตัิตามแนวทางของ
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จริยธรรมทางธุรกิจ หรือจรรยาบรรณ ดงักล่าวอย่างจริงจงั รวมถงึการกําหนดบทลงโทษทางวินยัไว้ด้วย ซงึทีประชมุ

คณะกรรมการบริษัท ครังที 4/2550 เมือวนัที 15 สิงหาคม 2550 ได้มีมติอนมุตัิข้อพงึปฏิบตัิดงักล่าวเป็นทีเรียบร้อยแล้ว 

 

 ทงันี บริษัทยงัให้ความสําคญัต่อการดําเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิงแวดล้อม ได้นํา

หลกัและกรอบการรายงานข้อมลูแบบบรูณาการมาปรับใช้ในการบริหาร และการจดัการองค์กร โดยทํารายงานความ

รับผิดชอบทางสงัคมไว้ในหวัข้อ “ความรับผิดชอบต่อสงัคม หน้า 55”  

 

บริษัทได้ให้ความสําคญัต่อระบบควบคุมและการตรวจสอบภายในทงัในระดบับริหาร และระดบั

ปฏิบตัิงานทีมีประสิทธิภาพ จงึได้กําหนดภาระหน้าที อํานาจการดําเนินการของผู้บริหาร และผู้ปฏบิตัิไว้เป็นลายลกัษณ์

อกัษร มีการควบคมุดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าทีผู้ปฏิบตัิงาน ผู้ติดตามควบคมุ 

และผู้ประเมินผลออกจากกนั เพือให้เกิดการถ่วงดลุและตรวจสอบระหว่างกนัอย่างเหมาะสม นอกจากนี ยงัมีการควบคุม

ภายในเกียวกบัระบบการเงิน โดยบริษทัได้จดัให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานทีรับผิดชอบ ทงันี บริษัท

ได้จัดให้มีการตรวจสอบการควบคมุภายในของบริษัท โดยแต่งตงัสํานกังาน เอ.เอม็.ที.เซอร์วสิเซส เป็นผู้ตรวจสอบภายใน

ประจําปี 2561 (1 เม.ย. 2560 – 31 มี.ค. 2561) ขอบเขตการตรวจสอบจะเน้นระบบการควบคมุภายในและการวิเคราะห์

ความเสียงของระบบเป็นสําคญั มีขอบเขตโดยสงัเขปดงันี  

1.  ตรวจประเมินความเพียงพอของการควบคมุภายใน 

2. ตรวจสอบการปฏิบตัิงานตามระบบงานต่างๆ  

3. ตรวจสอบรายการบญัชีทีเกิดขึนกบักิจการทีเกียวข้องกนั 

4. ตรวจสอบภาระผกูพนั 

5. ตรวจสอบหนีสินทีอาจจะเกิดขนึ 

6. สรุปรายงานการประเมินความเพียงพอของการควบคมุภายในประจําปี 

 
โดยผู้ ตรวจสอบภายในของบริษัทจะจัดทํารายงานผลตรวจสอบภายในรายไตรมาสและเสนอต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี ผู้ ตรวจสอบภายในของบริษัทจะสอบทานรายการระหว่างกันทีมีสาระสําคัญตามที

คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมายเพือนําเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็น 

ผู้ประสานงานระหว่างผู้ตรวจสอบภายในกบัคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารของบริษทั 

 
 การบริหารความเสียง คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสําคญัเกียวกบัการบริหารความเสียงเป็นอย่าง

มาก โดยในการประชมุคณะกรรมการ ครังที 2/2559 คณะกรรมการบริษทัฯ ได้มีมตแิต่งตงัคณะกรรมการบริหารความเสียง 

เพือให้บริษัทได้มีการกําหนด และประเมินความเสียงของกิจการ มีการกําหนดมาตรการป้องกนัและจดัการความเสียง ซงึ

รวมถึงความเสียงทมีีผลต่อการดําเนินงานของบริษัทตามทีระบุไว้ใน “หวัข้อปัจจยัความเสียง” 

 

 คณะกรรมการบริษทั โลหะกิจ เม็ททอล จํากัด (มหาชน) ได้กําหนดแนวทางการดําเนินธุรกิจด้วย

หลกัการธรรมาภิบาล ทียดึมนัในความรับผดิชอบในผลกระทบของทุกมิติของการทําธุรกิจ และให้ความสําคญัในด้าน

ต่อต้านทจุริตคอร์รัปชันมาโดยตลอด และในปี 2558 วนัที 3 เมษายน 2558 บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จํากดั (มหาชน) ได้เข้า

ร่วมการประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบตัิ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 

และบริษัทได้มติรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทจุริต ในวนัที 22 เมษายน 2559 เพือ
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เป็นแนวทางปฏิบติัของกรรมการ พนกังานทังหมด บริษัทฯ ได้จดัทํา “นโยบายต่อต้านคอร์รัปชนั” เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

เพือให้เป็นแนวทางปฏิบตัิทีชัดเจนในการปฏิบตัิทกุภาคส่วน  โดยแบง่เป็น 3 นโยบายหลกั ดงันี 

 

คํานิยาม 

 คอร์รัปชนั (Corruption) หมายถงึ การติดสินบนในทุกรูปแบบ โดยการเสนอให้ สญัญาจะให้ซึงเงนิ ทรัพย์สิน หรือ

ประโยชน์อนื ทีไม่ถกูต้องและเหมาะสมกบัเจ้าหน้าที หน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน เพือให้บุคคลดงักล่าวกระทําหรือละเว้น

การปฏิบตัิหน้าที หรือให้ได้มา หรือรกัษาไว้ซงึผลประโยชน์อืนใดทีไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีทีกฎหมาย ระเบียบ

ข้อบงัคบั ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถินให้กระทําได้ 

 

1.  นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน 

 ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของ LHK ดําเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชันในทกุรูปแบบทงัทางตรงหรือ

ทางอ้อม โดยครอบคลมุถงึธุรกิจในทกุประเทศและทกุหน่วยงานทีเกียวข้อง และให้มีการสอบทานการปฏบิติัตามนโยบาย

ต่อต้านคอร์รัปชนันีอย่างสมําเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบตัิ และข้อกําหนดในการดําเนินการเพือให้สอดคล้อง

กบัการเปลียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบงัคบั และข้อกําหนดของกฎหมาย 

 

หน้าทคีวามรับผิดชอบ 

1. คณะกรรมการบริษทั มีหน้าทีและรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายและกํากบัดูแลให้มีระบบทีสนบัสนุนการต่อต้าน

คอร์รัปชนัทีมีประสิทธิภาพ เพือให้มนัใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนกัและให้ความสําคญักบัการต่อต้านคอร์รัปชัน และปลกูฝัง

จนเป็นวฒันธรรมองค์กร 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าทีและรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบญัชี ระบบควบคมุภายใน 

ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสียงให้มนัใจวา่เป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุม เหมาะสม ทนัสมยั 

และมีประสิทธิภาพ 

3. กรรมการผู้จดัการใหญ่ คณะจดัการและผู้บริหาร มีหน้าทีและรับผิดชอบในการกําหนดให้มีระบบและให้การส่งเสริมและ

สนบัสนนุนโยบายตอ่ต้านคอร์รัปชนั เพือสือสารไปยงัพนกังานและผู้ เกียวข้องทกุฝ่าย รวมทงัทบทวนความเหมาะสมของ

ระบบและมาตรการต่างๆ เพือให้สอดคล้องกบัการเปลียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบงัคบัและข้อกําหนดของกฎหมาย 

4. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าทีและรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบตัิงานว่าเป็นไปอย่างถกูต้อง ตรง

ตามนโยบาย แนวปฏิบติั อาํนาจดําเนินการ ระเบียบปฏบิตัิ และกฎหมาย ข้อกําหนดของหน่วยงานกํากบัดแูล เพือให้มนัใจ

ว่ามีระบบควบคมุทีมีความเหมาะสมเพียงพอต่อความเสียงด้านคอร์รัปชนัทีอาจเกิดขึน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั 

 

แนวทางการปฏิบัต ิและดาํเนนิการ 

1. กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน LHK ทกุระดบัต้องปฏิบตัิตามนโยบายอย่างเคร่งครัด โดยไม่มข้ีอยกเว้น 

2. พนกังาน LHK ต้องไมล่ะเลย หรือเพิกเฉย เมือพบเห็นการกระทําทีเข้าข่ายคอร์รัปชนัทีเกียวข้องกบั LHK โดยต้องแจ้งให้

ผู้บงัคบับญัชา หรือบคุคลทีรับผดิชอบทราบ 

3. LHK จะให้ความเป็นธรรม และคุ้มครองพนกังานทีแจ้งเบาะแสเรืองคอร์รัปชนั โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ ร้องเรียน ตามที

ได้กําหนดไว้ใน “นโยบายการคุ้มครองผู้ ร้องเรียน พยาน ผู้ใช้ข้อมลู หรือแจ้งเบาะแสเกียวกบัการทุจริตผิดกฎหมาย และ

จรรยาบรรณ (Whistle Blower Policy)” 

4. ผู้ ทีกระทําคอร์รัปชัน จะต้องได้รับการพจิารณาลงโทษทางวินยัตามทีได้กําหนดไว้ โดยไม่มีข้อยกเว้น 
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5. LHK จะทําการเผยแพร่ ให้ความรู้ และทําความเข้าใจกบับคุคลอืนทต้ีองปฏิบตัิหน้าทีทีเกียวข้องกับ LHK ในเรืองทีต้อง

ปฏิบตัินโยบายนี 

6. นโยบายต่อต้านคอร์รัปชนันี ครอบคลมุไปถงึกระบวนการบริหารงานบุคคล ตงัแตก่ารสรรหา การคดัเลือก การเลือน

ตําแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผล และการให้ผลตอบแทน โดยให้ผู้บงัคบับญัชาทกุระดบั สือสาร ทําความเข้าใจกบั

พนกังานให้ชัดเจน 

7. เพือความชดัเจนในการดําเนินงานในเรืองทีมีความเสียงสงูกบัการเกิดคอร์รัปชนั กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน 

LHK ทกุระดบั ต้องปฏบิตัิด้วยความระมดัระวังในเรืองดงัต่อไปนี 

 7.1 ของกํานลั การเลียงรับรอง การให้ มอบ หรือรับ ของกํานลัการเลียงรับรอง ให้เป็นไปตามทีกําหนดในคูมื่อ และ

จรรยาบรรณของพนกังาน 

 7.2 เงนิบริจาคเพือการกศุล หรือเงินสนบัสนนุการให้หรือรับเงนิบริจาค หรือเงนิสนบัสนนุ ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส 

และถกูต้องตามกฎหมาย โดยไมต้่องมนัใจวา่ เงนิบริจาค หรือเงนิสนบัสนนุไม่ได้ถกูนําไปใช้เพือเป็นข้ออ้างในการติดสินบน 

 7.3 ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ ห้ามให้ หรือรับสินบน ในการดําเนินธุรกิจทุกมิติ และต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซือสตัย์ 

และเป็นไปตามกฎหมายทีเกียวข้อง 

 

2.  นโยบายการคุ้มครองผู้ร้องเรียน พยาน ผู้ใช้ข้อมูล หรือแจ้งเบาะแสเกียวกับการทจุริตผิดกฎหมาย และ

จรรยาบรรณ (Whistle Blower Policy) 

 

คําจาํกัดความ 

ผู้ ร้องเรียน หมายถงึ   พนกังานของ บมจ. โลหะกิจ เม็ททอล และบริษทัย่อย ของ บมจ. โลหะกิจ เม็ททอล  

                                                         ไม่ว่าจะเป็นพนกังานประจํา พนกังานรายวนั พนกังานจดัจ้างพิเศษ 

ผู้ รับข้อร้องเรียน หมายถงึ   กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จดัการคนใดคนหนึง 

 

เรืองทร้ีองเรียน หรือ ให้ข้อมูล 

เรืองทจุริต ผิดกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคบั หรือจรรยาบรรณ ทีส่งผลกระทบต่อชือเสียง ภาพลกัษณ์ ค่านิยม ฐานะทาง

การเงิน หรือขดัแย้งกบันโยบายในการดําเนินธุรกิจ และเกียวข้องกบัผู้บริหารระดบัสูง 

 

ช่องทางการร้องเรียน หรือ แจ้งข้อมลู, การเข้าถงึข้อมูล และคาํแนะนํา 

1. ด้วยวาจาหรือลายลกัษณ์อกัษร มาที  

เลขานุการบริษัท  

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

2. ผ่านทาง E-mail ของบริษัท บนเว็บไซต์ www.lohakit.co.th 

3. ผ่านทางไปรษณีย์ ส่งมาที  

เลขานุการบริษัท  

บริษัท โลหะกิจเม็ททอล จํากดั (มหาชน) 

เลขที 43 อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ ชนั 16   ห้อง 167-169 

ถนนสาทร  แขวงยานนาวา  เขตสาทร  กทม. 10120 

โทร. 02 673 9559 
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แนวทางการร้องเรียน 

1. ผู้ ร้องเรียนสามารถร้องเรียนได้มากกว่าหนึงช่องทาง และไม่จําเป็นต้องเปิดเผยตวัตน แต่หากเปิดเผยตนเองจะทําให้ผู้ รับ

ร้องเรียนสามารถแจ้งผลการดําเนินการในเรืองทีร้องเรียนให้ทราบได้ 

2. ในกรณีทีผู้ ร้องเรียนเลือกทีจะไม่เปิดเผยชือ ต้องระบรุายละเอียดข้อเท็จจริง หรือหลกัฐานทีชดัเจนเพียงพอทีแสดงให้เห็น

ว่า มีเหตอุนัควรเชือวา่มีการกระทําเกิดขึนจริงตามทีให้ข้อมลู รวมทงัควรแจ้งช่องทางในการสือสารกลบั เพือให้สามารถแจ้ง

ผลการดําเนินการในเรืองทีร้องเรียนให้ทราบได้ ทงันีการร้องเรียนจะถือเป็นความลบั 

 

ขันตอนการตรวจสอบข้อเทจ็จริงจากการร้องเรียน 

1. ผู้ รับข้อร้องเรียนจะเป็นผู้ ดําเนินการด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้บุคคล หรือคณะบคุคลดําเนินการแทนตน 

2. หากตรวจสอบว่าเป็นจริง ถ้าเป็นเรืองสําคญัทีกระทบต่อชือเสียง ค่านิยม ภาพลกัษณ์ ให้เสนอเรืองต่อคณะ

กรรมการบริหารเพอืพจิารณา และนําเสนอเรืองต่อคณะกรรมการตรวจสอบในลําดบัต่อไป เพือพิจารณาดําเนินการ หรือ

ลงโทษตามหลกัเกณฑ์ข้อกําหนดของบริษัท 

 

การคุ้มครองปกป้องผู้ร้องเรียน หรือให้ข้อมูล 

1. การคุ้มครองจะเกิดขึนทนัทีทีผู้ ร้องเรียนได้แจ้งข้อมูลและให้เบาะแส 

2. ข้อมลูทีเกียวข้องถือเป็นความลบั และจะเปิดเผยเท่าทีจําเป็น โดยคํานงึถงึความเสียหาย ความปลอดภยัของผู้ ร้องเรียน 

3. กรณีทีผู้ ร้องเรียนเห็นว่า ตนอาจไมป่ลอดภยั หรืออาจเกิดความเสียหายเดือดร้อน ผู้ ร้องเรียนสามารถร้องขอให้บริษัท

กําหนดมาตรการคุ้มครองทีเหมาะสม หรือบริษัทอาจกําหนดมาตรการคุ้มครอง โดยผู้ ร้องเรียนไม่ต้องร้องขอก็ได้ หากเห็น

ว่า เป็นเรืองทีมีแนวโน้มจะเกิดความเดือดร้อนเสียหาย และไม่ปลอดภยั 

 

3.  นโยบายและขันตอนการปฏิบัตเิรืองการให้การช่วยเหลอืทางการเมือง/การบริจาคเพือการกุศล / การให้เงนิ

สนับสนุน (Sponsorships) /การจ่ายเงนิค่าของขวัญ/ ค่าบริการต้อนรับและค่าใช้จ่ายต่างๆ 

 

โดยทีคณะกรรมการบริษัท ได้กําหนดแนวทางการดําเนินธุรกจิด้วยหลกัธรรมาภิบาลทียดึมนัในความรับผิดชอบใน

ผลกระทบของทกุมิติของการทําธุริกจ และได้ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน  (Anti-Corruption Policy) เพือเป็นแนว

ทางการปฏิบตัิอย่างเคร่งครัดสําหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนนัน บริษัทจึงได้กําหนดนโยบายและมาตรการที

เกียวข้องในการต่อต้านการคอร์รัปชัน ในการปฏิบตัิเรืองการให้การช่วยเหลือทางการเมือง/การบริจาคเพือการกศุล / การให้

เงนิสนบัสนุน (Sponsorships) /การจ่ายเงนิค่าของขวญั/ ค่าบริการต้อนรับและค่าใช้จ่ายต่างๆ ไว้ดงัต่อไปนี 

1. นโยบายและการปฏิบติัทีเกียวข้องในเรืองนีให้เป็นไปตามทีกําหนดไว้ในนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชนั และ

ข้อพงึปฏิบตัิทางจริยธรรมของผู้บริหารและพนกังานของบริษทั   

2. หากมิได้มีการระบุไว้ ให้ถือปฏิบตัิตามนโยบายและแนวทางทีกําหนดไว้นี 

 

นโยบายว่าด้วยการช่วยเหลือทางการเมือง 

บริษัทมีนโยบายยดึมนัในความเป็นกลางทางการเมือง ไม่สนบัสนุนให้มีนําเงินทุนหรือความช่วยเหลือในรูปแบบ

อนื ไปช่วยเหลือทางการเมืองแก่พรรคการเมืองใด ทังทางตรงและทางอ้อม 

การช่วยเหลือทางการเมือง (Political Contributions) หมายถงึ การช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเงิน หรือการ

ช่วยเหลือในรูปแบบอืน (In-kind) เช่น การให้สิงของหรือบริการ การโฆษณาส่งเสริมหรือสนบัสนนุพรรคการเมือง การซือบตัร
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เข้าชมงานทีจดัเพือระดมทนุหรือบริจาคเงินให้แก่องค์กรทีมีความสมัพนัธ์ใกล้ชดิกบัพรรคการเมือง การเป็นตวัแทนบริษัท

เพือร่วมดําเนินการเกียวกบัการรณรงค์ทางการเมือง ฯลฯ 

บริษัทฯ ให้การสนบัสนุนงานการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย   และถือว่าพนกังานมสีิทธิและหน้าที-

ในฐานะพลเมืองตามกฏหมายทีจะเข้าไปมีส่วนร่วมหรือสนบัสนนุกิจกรรมทางการเมืองต่าง ๆ ได้อย่างอิสระเป็นการส่วนตวั  

โดยห้ามไมใ่ห้พนกังานทกุคนแอบอ้างความเป็นพนักงาน   หรือนําทรัพย์สินของบริษัทไปสนบัสนนุ หรือกระทําการใดๆ  

  

นโยบายการบริจาคเพือการกุศล 

การใช้เงนิหรือทรพัย์สินของบริษัทในการบริจาคเพือการกศุล จะต้องกระทําอย่างเปิดเผย  โปร่งใส ถกูต้องตาม

กฏหมาย  และต้องไม่ถกูนําไปใช้เพือเป็นข้ออ้างในการติดสินบน    

การบริจาคเพือการกศุลจะต้องกระทําในนามบริษัทเท่านนั และดําเนินการผ่านขนัตอนการอนุมติัโดยผู้ มีอาํนาจ

ของบริษัท โดยต้องเป็นการบริจาคให้กบัองค์กรหรือหน่วยงาน เพือประโยชน์ต่อสงัคม  การศึกษา หรือสาธารณะ   และไม่มี

ส่วนเกียวข้องกบัผลประโยชน์ต่างตอบแทนใด ๆ เชน่ มลูนิธิ องค์กรสาธารณกศุล วดั สถานศกึษา สถานพยาบาล เป็นต้น 

ทงันีจะต้องมีการออกหลกัฐานรับรองทีน่าเชือถือและสามารถตรวจสอบได้ 

 

นโยบายการให้เงนิสนับสนุน (Sponsorships) 

เงนิสนบัสนุน  หมายถงึเงินทีจ่ายให้หรือได้รับจากลกูค้า คู่ค้าและหุ้นส่วนทางธรุกิจอย่างสมเหตสุมผล โดยมี

วตัถปุระสงค์เพือธรุกิจ ตราสินค้า หรือชือเสียงของบริษัท เป็นประโยชน์ต่อการสร้ างความน่าเชือถือทางการค้า (Goodwill) 

ช่วยกระชบัความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ และเหมาะสมแก่โอกาส  

การใช้เงนิหรือทรพัย์สินของบริษัทเพือเป็นเงินสนบัสนนุ (Sponsorships) จะต้องกระทําอย่างเปิดเผย โปร่งใส 

ถกูต้องตามกฏหมาย และต้องไมถ่กูนําไปใช้เพือเป็นข้ออ้างในการติดสินบน    

การให้เงินสนบัสนนุจะต้องกระทําในนามบริษัทเท่านนั และดําเนินการผ่านขันตอนการอนุมตัิโดยผู้มีอํานาจของ

บริษัท โดยเงนิสนบัสนนุทีจ่ายไป ต้องมีวตัถปุระสงค์เพือธุรกิจ สร้างภาพลักษณ์หรือชือเสียงทีดีให้กบับริษัททงันีจะต้องมี

การออกหลกัฐานรับรองทีน่าเชือถือ ระบวุตัถปุระสงค์และผู้ รับเงินทีชดัเจนสามารถตรวจสอบได้ 

 

นโยบายการจ่ายเงนิค่าของขวัญ/ ค่าบริการต้อนรับและค่าใช้จ่ายต่างๆ 

บริษัทมีนโยบายทีห้ามกรรมการ และพนกังานต้องไม่รับหรือให้ของขวญั ของทีระลกึใด ๆ กบัผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียใน

เรืองงานทีตนรับผิดชอบอยู่ ทงัทางตรงและทางอ้อม แก่เจ้าหน้าทีของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชนและคู่ค้าทาง

ธุรกิจ เพือให้ได้มาซงึผลประโยชน์ในทางมิชอบและเป็นการชกันําให้เกิดการละเว้นในการปฏิบตัิหน้าทีของตน เว้นแต่เป็น

การให้หรือรับของขวญั ของทีระลึกตามโอกาสหรือวาระต่าง ๆ ทีเหมาะสม เช่น การให้ตามขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิน

หรือจารีตทางการค้า  เหมาะสมกบัโอกาส และต้องมีมลูค่าไม่มากเกินปกติวสิยัหรือมีมลูค่าไม่เกินข้อห้ามทีเจ้าหน้าทีของรัฐ

พงึรับได้ 

การใช้จ่ายสําหรับการเลียงรับรองทางธุรกิจ และการใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องกบัการปฏิบตัิตามสญัญาทางธรุกิจ 

สามารถกระทําได้ แต่ต้องอยู่ในระดบัและขอบเขตทีเหมาะสม มีความสมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ 

 

ขันตอนการปฏิบัต ิและการควบคุมเรืองการให้การช่วยเหลือทางการเมือง/การบริจาคเพือการกุศล / การให้เงนิ

สนับสนุน (Sponsorships)  /การจ่ายเงนิค่าของขวัญ/ ค่าบริการต้อนรับและค่าใช้จ่ายต่างๆ 

เมือบริษทัมีความประสงค์จะบริจาคเงินหรือทรัพย์สินเพือการกศุล  ให้เงินสนบัสนนุ  หรือจ่ายเงินค่าของขวญั/ 

ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายต่างๆ แก่องค์กร หรือหน่วยงานให้ปฏิบตัิตามขันตอนดงัต่อไปนี 
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1. หน่วยงานได้รับหนงัสือ หรือประกาศขอการสนบัสนนุ โดยเสนอพิจารณาในเรืองต่างๆ เช่น 

 พิจารณาว่าเป็นไปตามนโยบายและวตัถปุระสงค์ของบริษัทหรือไม่     

 พิจารณาว่าการบริจาคเพือการกุศล หรือเงินสนบัสนุน ค่าของขวญั/ ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายต่างๆ 

เงนิเป็นไปตามปกติ/ธรรมเนียมธุรกิจหรือไม่ 

 ตรวจสอบ และติดตามข้อมลูประกอบการขอสนบัสนนุมีวตัถุประสงค์ชดัเจนความเหมาะสมด้านปริมาณและ

จํานวนเงิน มีหน่วยงานทีมีทีอยู่แน่นอน และมีผู้ รับผิดชอบทีชดัเจน 

2. หน่วยงานนําเรืองเสนอต่อกรรมการผู้จดัการในการพิจารณาอนมุตัิ  

 

(4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

 

นโยบายเกียวกบัการกํากบัดแูลกจิการ คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบายเกียวกบัการกํากบั

ดแูลกิจการ เนืองจากเห็นว่าเป็นสิงทีมคีวามสําคญัและจําเป็นต่อการดําเนินธุรกิจให้มีการเจริญเติบโตทียงัยืน 

คณะกรรมการบริษทัมีความมุ่งมนัและตงัใจทีจะปฏิบติัตามหลกัการดงักล่าว โดยได้กําหนดนโยบายและทิศทางการ

ดําเนินงานของบริษัท ให้ความสําคญัต่อระบบควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน กํากับดแูลฝ่ายจดัการให้ดําเนินการ

นโยบายอย่างมีประสิทธิภาพเพือประโยชน์ในระยะยาวของผู้ ถือหุ้น ภายใต้กรอบข้อกําหนดของกฎหมายและจริยธรรมทาง

ธุรกิจ รวมทงัมุ่งมนัในเรืองความโปร่งใสในการดําเนินกิจการ การเปิดเผยข้อมลู และการบริหารความเสียงทีเหมาะสม 

 

 การประชมุคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัมีกําหนดประชมุโดยปกติอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง 

และมีการประชมุเพิมเติมตามความจําเป็น เลขานุการคณะกรรมการบริษัทได้จดัส่งหนงัสือเชิญประชมุพร้อมระเบียบวาระ

การประชมุและเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า 7 วนั เพือให้คณะกรรมการได้มีเวลาศกึษาข้อมลูอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วม

ประชุม ทงันี ได้มีการจดบนัทกึการประชมุเป็นลายลกัษณ์อกัษร จดัเก็บรายงานการประชุมทีผ่านการรับรองจาก

คณะกรรมการพร้อมให้คณะกรรมการและผู้ ทีเกียวข้องตรวจสอบได้ 

 

ในปี 2560 และ ปี 2561 คณะกรรมการมกีารประชมุรายละเอยีดดงันี 

 ปี 2560 

( 1 เม.ย. 59 – 31 มี.ค. 60 ) 

ปี 2561 

( 1 เม.ย. 60 – 31 มี.ค. 61 ) 

กรรมการ จาํนวนครังการประชุม /  

จาํนวนครังทเีข้าร่วมประชุม 

จาํนวนครังการประชุม /  

จาํนวนครังทีเข้าร่วมประชุม 

. นายวนัชัย อําพงึอาตม์ 4/4 4/4 

. นายประสาน อคัรพงศ์พศิกัดิ 4/4 4/4 

. นายอนนัต์ มนสัชินอภิสิทธิ  4/4 4/4 

. นายสมนกึ ธนะสาร  4/4 4/4 

. นายอนรุุธ ว่องวานิช 4/3 4/1 

. นายธีระ ณ วงัขนาย 4/3 4/4 

. นายเลิศ นิตย์ธีรานนท์ 4/4 4/3 
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ในปี 2560 และ ปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีการประชมุรายละเอียดดงันี 

 ปี 2560* 

( 1 เม.ย. 59 – 31 มี.ค. 60 ) 

ปี 2561 

( 1 เม.ย. 60 – 31 มี.ค. 61 ) 

กรรมการ จาํนวนครังการประชุม /  

จาํนวนครังทเีข้าร่วมประชุม 

จาํนวนครังการประชุม /  

จาํนวนครังทีเข้าร่วมประชุม 

1. นายธีระ ณ วงัขนาย 1/1 2/2 

2. นายวนัชยั อาํพงึอาตม์ 1/1 2/2 

3. นายเลิศ นิตย์ธีรานนท์ 1/1 2/2 

หมายเหต ุ:  * ในปี 2560 มีการประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ในวนัที 18 พฤษภาคม 2560 

 

           ในปี 2560 และ ปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเสียงมีการประชมุรายละเอียดดงันี 

 ปี 2560 

( 1 เม.ย. 59 – 31 มี.ค. 60 ) 

ปี 2561 

( 1 เม.ย. 60 – 31 มี.ค. 61 ) 

กรรมการ จาํนวนครังการประชุม /  

จาํนวนครังทเีข้าร่วมประชุม 

จาํนวนครังการประชุม /  

จาํนวนครังทีเข้าร่วมประชุม 

. นายประสาน อคัรพงศ์พศิกัดิ 6/6 3/3 

. นายอนนัต์ มนสัชินอภสิิทธิ 6/6 3/3 

. นายสมนกึ ธนะสาร 6/6 3/3 

. นายวศิิษฐ์  วรยศโกวิท 6/6 3/3 

. นายวทิวสั อคัรพงศ์พศิกัดิ 6/6 3/3 

 

 

ในปี 2560 และ ปี 2561 คณะกรรมการ และผู้บริหาร มีการถือครองหุ้นของบริษัท ดงันี 

 ปี 2560 

( 1 เม.ย. 59 – 31 มี.ค. 60 ) 

ปี 2561 

( 1 เม.ย. 60 – 31 มี.ค. 61 ) 

กรรมการ และผู้บริหาร ตนเอง คู่สมรส/บุตร ตนเอง คู่สมรส/บุตร 

1. นายวนัชยั อาํพงึอาตม์ - -  - 

2. นายประสาน อคัรพงศ์พิศกัดิ 13,320,960 - 13,320,960 - 

3. นายอนนัต์ มนสัชินอภิสิทธิ  - -  - 

4. นายสมนกึ ธนะสาร  - -  - 

5. นายอนรุุธ วอ่งวานิช - -  - 

6. นายธีระ ณ วงัขนาย - -  - 

7. นายเลิศ นิตย์ธีรานนท์ - -  - 

8. นายวทิวสั อคัรพงศ์พศิกัดิ 15,980,760 - 15,980,760 - 

9. นายวศิิษฐ์  วรยศโกวิท - -  - 

10. นายกฤตช์ฐากูร   อารีย์วงศ์ - -  - 
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 รายงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัเป็นผู้ รับผิดชอบต่องบการเงนิของบริษัท และข้อมลู

ทางการเงนิทีปรากฏในรายงานประจําปี โดยงบการเงนิของบริษัทจัดทําขึนตามมาตรฐานการบญัชีทีรับรองทวัไปในประเทศ

ไทย มีการพจิารณาใช้นโยบายบญัชีทีเหมาะสมและถือปฏิบตัิอย่างสมําเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมดัระวงัและ

ประมาณการทีดีทีสดุในการจัดทํา รวมทงัมีการเปิดเผยข้อมลูสําคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ   

 
นอกจากนี ยงักําหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ดแูลพิจารณากลนักรองรายงานทาง 

งบการเงิน รวมถงึการเปิดเผยข้อมลูในงบการเงินของบริษัท 

 
 ความสมัพนัธ์กบัผู้ลงทนุ คณะกรรมการบริษทัจะจดัให้มบีคุลากรรับผิดชอบในเรืองการเปิดเผยข้อมลู

สารสนเทศทีสําคญัของบริษัทให้ถกูต้อง ทนัเวลา และโปร่งใส และในอนาคตคณะกรรมการจะพิจารณากําหนดผู้ รับผิดชอบ

เกียวกบั “ผู้ลงทนุสมัพนัธ์” เพือเป็นตวัแทนในการสือสารกบันกัลงทนุทีเป็นสถาบนั ผู้ ถือหุ้น และนกัวิเคราะห์ทวัไป 

 
คณะกรรมการให้ความสําคญัต่อการเปิดเผยข้อมูลทีมีความถกูต้องครบถ้วน โปร่งใส และทวัถงึ  

ทงัรายงานข้อมลูทางการเงินและข้อมลูทวัไป โดยจดัให้มีการแถลงข่าวต่อสือมวลชน และบคุคลภายนอก ผ่านกิจกรรมของ

ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ในงาน Opportunity Day ในทกุไตรมาส บริษทัยงัได้มอบหมายให้มเีจ้าหน้าทีนกัลงทนุสมัพนัธ์เป็น

ผู้ รับผิดชอบในเรืองการเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศทีสําคญัของบริษัท เพือเป็นตวัแทนในการสือสารกบันกัลงทนุทีเป็นสถาบนั 

ผู้ ถือหุ้น และนกัวิเคราะห์ทวัไป ทงันี นกัลงทนุทวัไปสามารถติดต่อขอทราบข้อมลูของบริษัทได้ทีหมายเลขโทรศพัท์ 02-673-

9559 ต่อ 210 หรือที E-mail: ird@lohakit.co.th    

 

บริษัทฯ ได้ให้ความสําคญัเกียวกบัการพฒันาความรู้ และฝีกอบรมของคณะกรรมการ โดยมีกรรมการ

และผู้บริหารเข้ารับการอบรมตามหลกัสูตร ซงึจดัโดย สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ดงันี  

     คณุวิทวสั  อคัรพงศ์พศิกัดิ  ตําแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ และกรรมการบริหารความเสียง 

     อบรมในหลกัสตูร ในปี 2561 

     - Family Business Governance (FBG) รุ่นที 11/2018  

 

ทงันี บริษัทฯ ได้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสการกระทําผิดเกียวกบัการทจุริตผิดกฎหมาย และ

จรรยาบรรณ (Whistle Blower Policy) ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และช่องทางตามทีได้กําหนดไว้ในนโยบายการคุ้มครองผู้

ร้องเรียน พยาน ผู้ ใช้ข้อมลู หรือแจ้งเบาะแสเกียวกบัการทจุริตผิดกฎหมาย และจรรยาบรรณ (Whistle Blower Policy)   

 

(5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 

คณะกรรมการบริษทัได้มีส่วนร่วมในการกําหนดวิสัยทศัน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายการดําเนินธุรกิจ 

แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษทั และได้ส่วนร่วมในการพิจารณาทบทวนและอนมุตัิวสิยัทศัน์ เป้าเหมาย กลยทุธ์ และ

ทิศทางการดําเนินในแต่ละปี รวมถงึได้ติดตามดแูลให้มีการนํากลยทุธ์ของบริษัทไปปฏิบตัิ ตลอดจนกํากับดแูลให้ฝ่าย

จดัการดําเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย และแผนธุรกิจและงบประมาณทกํีาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

เพือเพมิมลูค่าทางเศรษฐกิจสงูสดุให้กิจการ และความมนัคงสูงสดุให้แกผู่้ถือหุ้น  

 
การถ่วงดลุของกรรมการทีไม่เป็นผู้บริหาร ในโครงสร้างของคณะกรรมการ ดงันี 

คณะกรรมการบริษทัมีจํานวน 7 ท่าน ประกอบด้วย 
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-  กรรมการทีเป็นผู้บริหารจํานวน 3 ท่าน  

-  กรรมการทีไม่เป็นผู้บริหารจํานวน 1 ท่าน 

-  กรรมการทีเป็นกรรมการอสิระจํานวน 3 ท่าน 

ดงันนั บริษัทมีกรรมการทีเป็นอสิระจํานวน 3 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 42.86 ของจํานวนกรรมการทงัหมด   

 

โดยบริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบทีมีความรู้ความสามารถและเชียวชาญด้านบญัชี (ข้อมูลดู

ประกอบได้จาก “หวัข้อประวตัิกรรมการและผู้บริหาร : คณุวนัชยั  อําพงึอาตม์ และ คณุธีระ  ณ วงัขนาย”) และยงัมีบทบาท

หน้าทีในการเสนอแต่งตงั และเลิกจ้างผู้สอบบญัชีภายนอกอีกด้วย (ข้อมลูดูประกอบได้จาก “หวัข้อขอบเขตอํานาจ หน้าที 

และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ข้อ 4.” 

 

การรวมหรือแยกตําแหน่ง ประธานกรรมการไม่เป็นบคุคลเดียวกบักรรมการผู้จดัการ เพือเป็นการ

แบง่แยกหน้าทีในการกําหนดนโยบายกํากบัดแูลและบริหารงานประจํา โดยมกีารแบง่แยกบทบาทหน้าทีอย่างชดัเจน  

 

นโยบายและวิธีปฏิบตัิในการดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทอืนของกรรมการและกรรมการผู้จดัการ 

คณะกรรมการให้ความสําคญักบัประสิทธิภาพในการปฏิบติัหน้าทีของกรรมการ เพือให้กรรมการ

สามารถอทุิศเวลาในการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทได้อย่างเต็มที จึงกําหนดเป็นนโยบายในการจํากัดจํานวนบริษัทจด

ทะเบียนทีกรรมการดํารงตําแหน่งกรรมการได้ไม่เกนิ 5 แห่ง โดยในปัจจุบนัไม่มกีรรมการบริษัททีดํารงตําแหน่งกรรมการ

บริษัทจดทะเบียนเกินหลกัเกณฑ์ทีกําหนดไว้ 

นอกจากนีคณะกรรมการได้กําหนดนโยบายในการดํารงตําแหน่งกรรมการทีบริษัทอืนของกรรมการ

และกรรมการผู้จดัการดงันี คือ กรรมการและกรรมการผู้จดัการ จะต้องไม่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็น

การแข่งขนักบักิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามญั หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จํากดัความรับผิดในห้าง

หุ้นส่วนจํากดั หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษทัอืนทีประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการ

แข่งขนักบักิจการของบริษัทไม่ว่าจะทําเพือประโยชน์ตนหรือเพือประโยชน์ผู้อืน เว้นแต่จะได้แจ้งให้ทีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบ

ก่อนทีจะมีมติแต่งตัง 

โดยในปัจจบุนักรรมการ และกรรมการผู้จดัการไม่ได้ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทอืนทีประกอบ

กิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัท นอกจากนีกรรมการและกรรมการผู้จดัการไมไ่ด้เข้า

เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามญั หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จํากดัความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจํากดั หรือเป็นกรรมการของ

บริษัทเอกชน หรือบริษัทอืนทีประกอบกิจการอนัมสีภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักับกิจการบริษัท 

 

การประชมุคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทั มีการกําหนดการประชมุคณะกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าทกุปี ในการ

ประชุมแต่ละครังมีการกําหนดวาระการประชมุทีชดัเจนทงัวาระเพือทราบ และวาระเพือพจิารณา มีเอกสารประกอบการ

ประชุมทีครบถ้วนเพียงพอ และจัดส่งวาระการประชุมให้กบัคณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั เพือให้คณะกรรมการได้

มีเวลาศกึษาข้อมลูอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชมุ ในการประชมุประธานได้จดัสรรเวลาอย่างเพียงพอ เพือให้กรรมการทุก

คนสามารถอภิปรายและแสดงความเห็นร่วมกนัได้อย่างเปิดเผย โดยมีประธานกรรมการเป็นผู้ประมวลความเห็นและข้อสรุป

ทีได้จากทีประชมุบนัทกึการประชมุได้มีการจดัทําเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยเลขานกุารคณะกรรมการบริษัท และหลงัจากที
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ผ่านการรับรองจากทีประชมุ จะถูกจดัเก็บไว้ทีตู้ห้องเก็บเอกสารสําคญัของบริษัท สํานกังานกรุงเทพ ชนั 16 อาคารไทยซีซ ี

ทาวเวอร์ เพือให้กรรมการและผู้ทีเกียวข้องตรวจสอบได้  

 

ทงันี บริษัทได้กําหนดนโยบายเกียวกบัองค์ประชุมขนัตํา ณ ขณะทีคณะกรรมการบริษัทจะลงมติในที

ประชุมคณะกรรมการบริษัทว่าต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทงัหมด 

 

บริษัทฯ มีนโยบายทีจะทําการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทกุคน เพือสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ 

และการดําเนินการด้านต่างๆ ของบริษัทฯ เพือเตรียมความพร้อมในการปฏิบติัหน้าทีของกรรมการ โดยการนําเสนอลกัษณะ

และนโยบายธุรกิจ ภาพรวมการดําเนินธุรกิจและผลการดําเนินงาน เพือให้กรรมการใหม่ได้เห็นภาพทีชดัเจน 

 

ข้อมลูสารสนเทศทีสําคญัและจําเป็นต่อการปฏิบติัหน้าทีของกรรมการใหม่ทีใช้ในการปฐมนิเทศทีกรรมการใหม่ คือ 

1. เรืองทีบริษัทจะต้องปฏิบตัิตามกฎหมาย อาทิ การซือขายหุ้นของบริษัท และการรายงานการมีส่วน

ได้เสียของตนเอง คู่สมรส และญาติสนิททีเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการผู้บริหารในธุรกิจต่างๆ และความสมัพนัธ์กบับริษัท เป็น

ต้น 

2. หนงัสือบริคณห์สนธิ และข้อบงัคบั 

3. ขอบเขต หน้าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุย่อย 

4. รายงานการประชมุคณะกรรมการ และกําหนดการประชมุ 

5. นโยบายการกํากบัดแูลกจิการทีดี 

6. การดูแลการใช้ข้อมลูภายใน 

7. นโยบายด้านความเสียง 

8. การควบคมุภายใน 

9. รายการทีเกียวโยง (Conflict of Interest) 

10. คู่มือจรรยาบรรณธรุกิจ และข้อพงึปฏิบติัในการทํางาน (Code of Conduct) 

11. นโยบายต่อต้านคอร์รัปชนั และการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing) 

12. ข้อพพิาททางกฎหมาย (ถ้ามี) 

13. รานงานขององค์กรกํากับดูแลทีให้บริษัทปรับปรุงและปฏิบตัิตาม  

ทงันีให้ เลขานกุารบริษทัเป็นผู้จดัทําเอกสารทีเกียวข้องดงักล่าว 

  

 การประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการและนโยบายค่าตอบแทน 

 คณะกรรมการบริษัท ได้กําหนดให้มผีลการปฏบิตัิงานของกรรมการผู้จดัการเป็นประจําทกุปี โดยใช้

เป้าหมายและหลกัเกณฑ์ในการประเมินทีเชือมโยงกบัความสําเร็จตามแผนการดําเนินงาน (Key Performance Indicators 

หรือ KPI) เพือพจิารณากําหนดค่าตอบแทน และเงินรางวัลจงูใจทีเหมาะสม 

 ทงันี นโยบายค่าตอบแทนของกรรมการผู้จดัการ นอกจากจะขึนอยู่กบัผลประเมินการปฏิบติังาน  

(KPI) ตามทีกล่าวมาข้างต้น ยงักําหนดให้สอดคล้องกบัคณุสมบตัิและความสามารถ สถานภาพของบริษัท รวมถงึระดบั

ค่าตอบแทนในอตุสาหกรรมด้วย โดยมีค่าตอบแทนทังระยะสนัและระยะยาว เช่น โบนสัและการปรับขนึเงนิเดือน เป็นต้น 
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 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  

บริษัทให้คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ได้ปฏิบติัหน้าทีภายใต้ขอบเขตอํานาจหน้าที

ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตามทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  โดยกําหนดนโยบาย

ค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชดัเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดบัเดียวกบัอตุสาหกรรม รวมทังคํานงึ

ประสบการณ์ ภาระหน้าที ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ เพือทจีะดแูลและรักษากรรมการทีมีคณุสมบตัิที

ต้องการ และได้ขออนมุตัจิากทีประชมุผู้ ถือหุ้นแล้ว  สําหรับในปี 2560 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้มี

การประชมุ  2  ครัง 

 

 คณะอนุกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัได้มีการแตง่ตงัคณะกรรมการตรวจสอบเพือช่วยในการกํากบัดแูลกจิการของ

บริษัท โดยมีการกําหนดอํานาจหน้าทีของคณะกรรมการตรวจสอบไว้อย่างชดัเจนตามรายละเอียดการมอบอํานาจจาก

คณะกรรมการ 
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR) 

 

 บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จํากดั (มหาชน) มีความตงัใจทีจะนําหลกัและแนวกรอบการรายงานข้อมลูด้านความ

รับผิดชอบต่อสงัคมแบบบูรณาการมาปรับใช้ในการบริหาร และการจดัการองค์กร ทงันี บริษัทฯ เล็งเห็นความสําคญัต่อ

ความรับผิดชอบต่อสงัคมด้วยความเชือมนัว่าจะดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมจะเป็นแนวทางทีจะนําไปสู่การ

พฒันาทียงัยืนในอนาคต  

  

นโยบายและภาพรวม 

  ด้วยคณะกรรมการบริษทัได้มีนโยบายให้การดําเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นไปด้วยความรับผิดชอบ

ต่อสงัคม สงิแวดล้อม และกลุ่มของผู้ ทีมีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ตามหลกัการ 8 ข้อ ทีได้ปฏิบติัอยู่ในกระบวนการ

ทํางานของหลักกจิการ เพือนําไปสู่ความยงัยืนในการดําเนินธุรกิจ    

 1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

 2. การต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชนั 

 3. การเคารพสิทธิมนษุยชน 

 4. การปฏิบตัิต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

 5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

 6. การดูแลรักษาสิงแวดล้อม 

 7. การร่วมพฒันาชมุชนหรือสงัคม 

 8. การมีนวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรมซงึได้จากการดําเนินงานทีมีความรับผิดชอบต่อสงัคม  

 สิงแวดล้อม และผู้มสี่วนได้เสีย 

 

  นอกเหนือจากการดําเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม อนัเป็นหลกัการสําคญัทีบริษัทฯ ได้ปลูกฝังให้แก่พนกังาน จน

กลายเป็นวฒันธรรมองค์กรทีชดัเจนของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ ยงัได้ตงัปณิธานในการแสดงความรับผิดชอบต่อสงัคม โดย

ดําเนินโครงการสาธารณประโยชน์ต่างๆ อย่างต่อเนืองเป็นรูปธรรม เพือมุ่งสร้างจิตสํานกึในการเป็นผู้ให้และเกือกลูสงัคม 

ด้วยการเปิดโอกาสให้พนกังานทกุคนได้เข้าร่วมกิจกรรมเพือสาธารณประโยชน์ต่างๆ กิจกรรมเพือสงัคมแต่ละโครงการ มี

การตงัคณะทํางานในการรับผิดชอบและปฏบิตัิการ เพือให้บรรลวุตัถุประสงค์ทีวางไว้ ตามนโยบายการดําเนินงานทีมุ่งเน้น

การสร้างคุณค่าทียงัยืนแก่ชุมชนและสงัคม 

 

การดาํเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย 

 การดําเนินงานตามนโยบายของบริษัทฯ จากนโยบายภาพรวมทีบริษัทฯ ได้ยึดถือไม่ได้เพียงจารึกไว้เป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรเพียงเท่านนั แต่นํามาปฏิบตัิใช้อย่างเคร่งครัด ดงันี 

        

1.  การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ครอบคลุมการ

เคารพกฎหมาย ปราศจากการมีส่วนได้ส่วนเสียและความขดัแย้งทางผลประโยชน์ การรักษาความลบัและการ

ใช้ข้อมลูภายใน การปฏิบตัิต่อลกูค้าและผู้บริโภค การปฏิบตัิต่อคู่แข่งทางการค้า การจดัซือจดัหาและการ

ปฏิบตัิต่อคู่ค้า ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสงัคมโดยรวม การปฏิบตัิต่อพนกังาน การควบคมุและการ

ตรวจสอบภายใน การรับการให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อืนใด ความปลอดภยัด้านสขุอนามยัและสิงแวดล้อม 

ทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ บริษัทฯ กําหนดให้พนกังานใหม่ทุกคนจะต้องได้รับการ
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อบรมในระหว่างการปฐมนิเทศ และการพฒันาหลกัสตูรอบรมทบทวนสําหรับพนกังานปัจจุบนั เพือให้มนัใจว่า

พนกังานทกุคนมีความตระหนกั และเข้าใจอยู่เสมอ เพือสร้างจิตสํานกึและความเข้าใจของพนกังาน และยงั

ครอบคลมุไปถึงกระบวนการวดัประสิทธิผลของระบบเพือการปรับปรุงให้ดียิงขึน นอกจากนี บริษัทฯ ยังจัดให้มี

การสร้างจิตสํานึกทวัทงัองค์กรอย่างต่อเนืองผ่านสือและกิจกรรมต่างๆ เพือให้มนัใจว่าพนกังานสามารถนํา

จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจไปประยุกต์ในการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ มีนโยบายการดําเนินกิจการให้ถกูต้องตามกฎหมาย และเป็น

ประโยชน์ต่อสงัคม สนบัสนนุให้พนกังานของบริษัทปฏิบตัิงานอย่างมีคุณธรรมและเป็นพลเมืองทีดีของ

ประเทศชาติ รวมทงัส่งเสริมให้คู่ค้าของกลุ่มบริษัทดําเนินธรุกิจทีถกูต้องด้วยความโปร่งใสด้วยเช่นกนั เพือให้

สงัคมโดยรวมดําเนินไปได้โดยสนัติสุข บริษัทฯ จึงกําหนดให้การต่อต้านการทจุริตและการติดสินบนเป็น

นโยบายทีสําคญัอกีนโยบายหนงึของบริษัทฯ  

                       ทงันี เมือวนัที 20 มีนาคม 2558 บริษทัได้เข้าประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมปฏิบตัใินการ

ต่อต้านการทจุริตของภาคเอกชนไทย ( Collective Action Coalition ) และได้รับการตอบรับเมือวนัที 3 

เมษายน 2558 ในการเข้าร่วม โดยแนวร่วมนีจะร่วมมือกบัภาครัฐ ภาคประชาสงัคม สือมวลชนและองค์กร

ระหว่างประเทศเพือร่วมสร้างมาตรฐานการประกอบธรุกิจทีใสสะอาด และ บริษทัทีเข้าร่วมจะดําเนินงานตาม

กรอบและขนัตอนซงึเป็นไปตามหลกัการสากลอนัได้แก่ หลกัที 10 ว่าด้วยการต่อต้านการทจุริตตาม The Ten 

Principles of  the United Nations Global Compact หลกัการดําเนินธุรกิจว่าด้วยการต่อต้านการให้สินบน 

(Business Principles for Countering Bribery) ซงึกําหนดโดย Transparency International รวมถงึหลกัการ

ต่างๆทีเผยแพร่โดย ธนาคารโลก และ Center for International Private Enterprise (CIPE) และ องค์กร

นานาชาติอืนๆ  

                             โดยบริษทัฯ ได้กําหนดนโยบายการต่อต้านการทจุริตและการติดสินบนเพือให้ได้รับการ

ปฏิบตัิอย่างเป็นรูปธรรม โดยกําหนดหน้าทีความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ  และ 

กรรมการผู้จดัการ เพือดําเนินการดูแลให้นโยบายการต่อต้านทุจริตและการติดสินบนได้รับการปฏิบตัิตามแนว

ทางการปฏิบตัิและดําเนินการอย่างถกูต้อง 

   เมือวนัที 22 เมษายน 2559 บริษัทฯ ได้รับมติรบัรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิของ

ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทจุริต   

 

3. การเคารพสิทธมินุษยชน บริษัทฯ มีนโยบายทีจะปฏบิติัตามกฎหมายและข้อบงัคบัทีเกียวข้องกบั

พนกังาน และหลกัการเกียวกบัสิทธิมนษุยชนขนัพืนฐานตามเกณฑ์สากล โดยไม่แบ่งแยกถินกําเนิด เชือชาติ 

เพศ อายุ สีผิว ศาสนา ความพิการ ฐานะ ชาติตระกลู สถานศกึษา หรือสถานะอืนใดทีมไิด้เกียวข้องโดยตรงกบั

การปฏิบตัิงาน รวมทงัให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศกัดิศรีของความเป็นมนษุย์ โดยทีทีผ่านมา

ไม่เคยมีข้อร้องเรียนเรืองการละเมดิสิทธิมนุษยชน 

4. การปฏิบัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม บริษัทฯ ได้ตระหนกัอยู่เสมอว่า พนกังานทุกคนเป็นทรัพยากรที

ทรงคณุค่าทีสดุของบริษัทฯ เป็นปัจจยัแห่งความสําเร็จของการบรรลุเปา้หมายของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงให้การ

ดแูลและการปฏิบตัิทีเป็นธรรมทงัในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตงั โยกย้าย และสวสัดิการทีเหมาะสม 

และเป็นธรรม ในด้านต่างๆ เช่น 



 แบบ 56-1 สาํหรับปีสนิสุด 31 มีนาคม 2561 

 

บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จาํกัด (มหาชน) ส่วนที 2 หน้า 81  

- ด้านการบริหารค่าจ้าง ผลตอบแทนและสวสัดกิารต่างๆ บริหารโดยคํานงึถงึหลกัการจงูใจพนกังาน ให้

พนกังานปฏิบตัิงานเต็มความสามารถ มีความเป็นธรรม เป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมายและมีระบบแบบ

แผนในการปฏิบตัิทีเป็นมาตรฐานเดียวกนั มีการประเมินและวิเคราะห์ค่างานให้มีความเป็นปัจจบุนั เหมาะสม

กบัระดบัหน้าทีความรับผิดชอบสอดคล้องกบัการดําเนินธุรกจิ และอยู่ในระดบัทีสามารถแข่งขนัได้หรือ

เทียบเท่ากบัอตัราค่าตอบแทนของบริษัทอืนๆ ในธุรกิจเดียวกนั 

-  ด้านการพฒันาศกัยภาพของพนกังาน บริษัทฯ ได้ให้ความสําคัญในการพฒันาความรู้ ความสามารถและ

ทกัษะการบริหาร โดยผ่านระบวนการฝึกอบรม การสมัมนา การดงูาน และยงัมุ่งมันทีจะสร้างกรอบการพฒันา

บคุลากร เพือเพิมขีดความสามารถของพนกังานทกุระดบัและเป็นไปอย่างต่อเนือง 

-  ด้านการจ้างงาน การปฏิบตัิงาน ความก้าวหน้าในอาชีพการงาน บริษทัฯ ได้กําหนดแนวปฏิบตัิทีชดัเจนเป็น

มาตรฐาน ตงัอยู่บนหลกัการทีไมเ่ลือกปฏิบตัิและสอดคล้องกบักฎหมายต่างๆ ทีเกียวข้อง โดยให้โอกาสทกุคน

อย่างเท่าเทียมกนั ทงัในด้านสดัส่วนของหญิง ชาย เชือชาติ ศาสนา ภมูิลําเนาเดิม อายุ สภาพความพิการ 

ฐานะทางเศรษฐกิจสงัคม หรือ คุณวุฒิการศกึษา 

-  ด้านความปลอดภยัและสขุอนามยัในทีทํางาน บริษัทฯ ได้ห่วงใยในชีวิต และสขุภาพของพนกังานทกุคน 

ดงันนั การบริหารการจดัการด้านความปลอดภยัและสภาพแวดล้อมในการทํางาน นอกจากจะเป็นไปตาม

มาตรฐานทีกฎหมายกําหนดแล้ว บริษัทฯ ยงัสนบัสนุนและส่งเสริมให้มกีารจดักิจกรรมความปลอดภยัอย่าง

ต่อเนืองอีกด้วย 

 

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค บริษัทฯ ได้ให้ความสําคญัในการให้บริการของลูกค้า และจดัทําแบบสํารวจ

ความพงึพอใจของลกูค้า เป็นประจําทกุปี เพือนําผลการประเมินมาปรับปรุงและพฒันาการทํางานให้มี

ประสิทธิภาพมากยิงขนึ  

 

6. การดูแลรักษาสิงแวดล้อม ในการดําเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้มีการรณรงค์ให้พนกังานประหยดัพลงังานและ

ทรัพยากรธรรมชาติไปพร้อมๆ กบัการปลุกจติสํานกึของพนกังาน อาทิเช่น 

- การรณรงค์ให้พนกังานเปลียนมาใช้ระบบขนส่งทีทางบริษัทฯ ทีจดัไว้เพือเป็นการอาํนวยความสะดวก และ

เป็นการประหยดัค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กบัพนกังาน พร้อมทงัเป็นการรักษาสิงแวดล้อม และเป็นการลด

มลพษิทางอากาศ 

-  การรณรงค์ให้ปิดไฟฟา้ และปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ ช่วงพกักลางวันระหว่างเวลา 12.00 – 13.00 น. ทงันี 

เพือให้พนกังานฝึกปฏิบตัิการประหยดัพลงังานและนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวนั รวมถึงการเผยแพร่

วิธีการประหยดัพลงังานในสงัคมของตนเอง 

- การกําจดัขยะหรือกากพิษจากการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานและกฏหมายด้านงานอตุสาหกรรมต่างๆที

เกียวข้องอย่างเข้มงวด 

 

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม บริษัทฯ ได้วางแผนการพฒันาชุมชนและสงัคม ภายใต้การสร้างความ

เชือมโยงของชีวิตในเมืองและผืนป่า และสงัคมเมือง ปัจจุบนัแหล่งอาศยัทีสําคญัของสตัว์ป่าชายเลน ได้ถกูบกุ

รุกอย่างมาก ด้วยสงัคมและชุมชนมนษุย์ ส่งผลกระทบต่อประชากรของสตัว์นํา ทงันี บริษทัฯ ได้เล็งเห็น

ความสําคญัทีจะอนรัุกษ์และรักษาระดบัประชากรสตัว์นํา และป่าชายเลน ซงึสอดคล้องกบันโยบายของบริษัท

ฯ ซงึรายละเอียดของโครงการสามารถดไูด้ในหวัข้อนี 
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กรอบการทาํงาน โครงการ ผู้ได้รับประโยชน์ ผลผลิต / ผลกระทบ 

การศกึษา การมอบทนุการศึกษาให้กบั

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ

จอมเกล้าธนบรีุ 

นกัศกึษา สร้างโอกาสให้นกัศกึษาได้

มีวิชาชีพทีดีในอนาคต 

 บริจาคเงนิ สิงของ และ

อาหารกลางวนั 

ศนูย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ 

วดัชมนิมิตร 

สร้างโอกาสทางด้าน

การศกึษา และกิจกรรมที

เป็นการเพมิทกัษะการ

เรียนรู้ 

สงิแวดล้อม โครงการปลกูป่าชายเลน สตัว์นํา และสงิแวดล้อม สร้างพืนป่าชายเลนให้มี

พืนทีมากขนึ และเพิม

จํานวนสตัว์นําป่าชายเลน 

สังคม และประชากร บริจาคผ้าทราย (HL – 3) 

ให้กบักรมราชทณัฑ ์

กรมราชทณัฑ์ และสงัคม สร้างและฝึกวชิาชีพให้กบั

ผู้ ต้องขัง เพือนําความรู้

ออกไปประกอบอาชีพที

สจุริต 

 บริจาคเงนิร่วมกบัสภากาชาด 

เพือศนูย์มะเร็งแห่งชาติ 

โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ 

  

ประชาชน ประชาชนได้รับการรักษาที

ดี และมีสขุภาพทีดีขนึ 

 

  8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึงได้จากการดาํเนินงานทีมีความรับผิดชอบต่อสังคม  

สงิแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย  ปัจจบุนับริษัทฯ ได้ศกึษาและวางแผนหาแนวความคิดในการจดัหานวตักรรมใหม่ๆ  เพือ

มาดําเนินงานของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพสงูสดุ ภายใต้กระบวนการควบคมุทีดี และมุง่ส่งเสริมพร้อมพฒันาธรุกิจ ของ

บริษัทฯ โดยได้มีการศกึษาและทําโครงการติดตงัระบบผลิตไฟฟา้ด้วยโซล่าเซลล์แบบติดตงับนหลงัคา เพือการประหยดั

พลงังาน และเป็นการใช้พลงังานทดแทน ลดผลกระทบต่อสิงแวดล้อม โครงการดงักล่าวนียงัได้รับการส่งเสริมการลงทนุ 

(BOI) เรือง มาตการส่งเสริมการลงทุนเพือปรับปรุงประสิทธิภาพการผลติ โดยบริษัทได้ทําการเสนอแผนการลงทนุเพือการ

ประหยดัพลงังาน การนําพลงังานทดแทนมาใช้ในกิจการ หรือการลดผลกระทบต่อสิงแวดล้อม สิทธิและประโยชน์ทีได้รับ

จากโครงการมีดงันี 

1. ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเครืองจกัร 

2. ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลเป็นระยะเวลา 3 ปี เป็นสดัส่วนร้อยละ 50 ของเงนิลงทนุ 

โดยไม่รวมค่าทีดินและทนุหมนุเวียนในการปรับปรุง ทงันี ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงนิได้นิติบคุคล

จากรายได้ของกิจการทีดําเนินการอยู่เดิม 

3. ระยะเวลายกเว้นภาษีเงนิได้นิติบคุคล ให้นบัจากวนัทีมีรายได้ภายหลงัได้รับบตัรส่งเสริม 

  ทงันี บริษัทฯ ได้ยืนคําขอรับการส่งเสริมการลงทนุ และได้รับบตัรส่งเสริมการลงทนุในโครงการนี เมอืวนัที 17 

เมษายน 2561 พร้อมเริมดําเนินการตามขนัตอนในการติดตงัระบบผลติไฟฟา้ด้วยโซล่าเซลล์แบบติดตงับนหลงัคา 
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การดูแลเรืองการใช้ข้อมูลภายใน  
 

บริษัทได้มีข้อกําหนดและหลกัเกณฑ์ในการควบคมุและการใช้ข้อมลูภายในอย่างรัดกมุ โดยเฉพาะข้อมลู

แสดงฐานะทางการเงนิของบริษัท ทีจะต้องผ่านการตรวจสอบ / สอบทาน จากผู้สอบบญัชีรับอนญุาต และผ่านการอนมุตัิ

จากทีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทกุครัง ก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการ และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย หรือ

เผยแพร่ต่อสาธารณชน 

 
บริษัทมีนโยบายและวธีิการดแูลผู้บริหารและพนกังานในการนําข้อมูลภายในของบริษทัไปใช้เพือประโยชน์ส่วนตน ดงันี 

 
 (1) ห้ามมใิห้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบตุรทียงัไม่บรรลนุิติภาวะของบคุคลดังกล่าว ใช้ข้อมลู

ภายในเพือทําการซือ ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย์ของบริษัท ก่อนทีข้อมลูนนัจะถูกเผยแพร่ให้ประชาชนทวัไปทราบโดย

ทวัถงึกนั โดยเฉพาะในช่วงระยะเวลา 30 วนั ก่อนทีงบการเงินของบริษทัจะถกูเผยแพร่ต่อสาธารณชน นอกจากนี ภายหลงั

จากทีข้อมลูได้ถกูเผยแพร่แล้ว บคุคลข้างต้นต้องละเว้นการซือหรือขายหลกัทรัพย์ของบริษัทจนกระทงัประชาชนทีได้รับ

ทราบข้อมลูดงักล่าวได้มีเวลาประเมนิข้อมลูทีได้รับในระยะเวลาพอสมควรแล้ว (  วนั นบัแต่วนัทีเผยแพร่)  

 
(2) ให้ความรู้แก่กรรมการ และผู้บริหาร ทีมีหน้าทีทีจะต้องรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของตน คูส่มรส 

และบตุรทียงัไม่บรรลนุติิภาวะ เกียวกบัการรายงานการถือหลกัทรัพย์ของบริษัท โดยหากกรรมการ ผู้บริหาร รวมถงึคู่สมรส

และบตุรทียงัไม่บรรลนุติิภาวะของบุคคลดงักล่าว ทีเข้าข่ายมีการซือ ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย์ของบริษัทตามทีกําหนด

ไว้ในประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที สจ. 14/2540 เรือง การจดัทําและเปิดเผยรายงานการถือหลกัทรัพย์ และ

บทกําหนดโทษตามพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

 
หากมีการกระทําการฝ่าฝืนระเบียบปฏิบตัิดงักล่าวข้างต้น บริษัทจะดําเนินการทางวนิยัเพือพิจารณาลงโทษ

ตามสมควรแก่กรณี เช่น ตกัเตือนเป็นหนงัสือ ตดัค่าจ้าง พกังาน เลิกจ้าง เป็นต้น 

 

บุคลากร 

(ก) จํานวนบคุลากร ณ 31 มีนาคม 2560 บริษัทมีบคุลากรทงัสิน 238 คน และ 31 มีนาคม 2561 บริษัทมี

บคุลากรทงัสิน  220 คน แบง่ตามสายงานต่างๆ ดงันี 

 

ประเภท ประจาํปี 2560 

(1 เม.ย. -31 มี.ค. 60) 

ประจาํปี 2561 

(1 เม.ย. 60-31 มี.ค. 61) 

ฝ่ายจดัซือ 5 4 

ฝ่ายบญัชีและการเงนิ / หน่วยพฒันาระบบ  10 10 

ฝ่ายขายและการตลาด  21 22 

ฝ่ายบริหารงาน 4 4 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 7 8 

ฝ่ายประกนัคณุภาพ 18 19 

ฝ่ายวางแผนการผลิต/คลงัสินค้า/หน่วยจดัส่งยานยนต์ 77 76 

ฝ่ายผลิต / ซอ่มบํารุง 96 77 

รวม 238 220 
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(ข) ข้อพพิาททางด้านแรงงานในระยะ 3 ปีทีผ่านมา (31 มีนาคม ปี 2559 – 2561)  

 - ไม่มี  

 

(ค) ผลตอบแทนรวมและลกัษณะผลตอบแทนทีให้กบัพนกังาน (ไม่รวมผู้บริหาร)  
 

ลกัษณะผลตอบแทน 

(หน่วย: บาท) 

ปีบัญชี 2560 

(  เม.ย. 2559 – 31 มี.ค. 2560) 

ปีบัญชี 2561 

(  เม.ย. 2560 – 31 มี.ค. 2561) 

เงนิเดือน / ค่าจ้าง 60,975,404 62,351,669 

โบนสั 5,241,709 6,299,802 

ค่าใช้จ่ายเกียวกบัสวสัดกิารพนกังาน 8,948,386 9,033,964 

รวม 75,165,499 77,685,435 

จาํนวนพนักงาน                 231                  213 

 
 

(ง) นโยบายในการพฒันาบุคลากร    

 

เนืองจากบริษัทและบริษัทย่อยประกอบธุรกิจหลกัด้านการแปรรูปสเตนเลสม้วนอย่างครบวงจร การ

ดําเนินธุรกิจหลกัของบริษทัและบริษัทย่อยประกอบด้วยการจดัหา แปรรูป ผลิต และจําหน่ายผลติภณัฑ์สเตนเลส  แก่ลกูค้า

กลุ่มเปา้หมายซงึเป็นผู้ประกอบการในอตุสาหกรรมต่างๆ บริษทัจึงมีนโยบายมุ่งเน้นทางด้านการพฒันาบคุลากรให้เกดิ

ประโยชน์สงูสดุขององค์กรและเพือให้ลูกค้าพงึพอใจและได้รับประโยชน์สูงสดุ  

 
บริษัทมีฝ่ายทรัพยากรบคุคล ทีเป็นผู้ รับผิดชอบในการจดัการฝึกอบรมทงัภายในและภายนอก 

ในส่วนของการจดัการฝึกอบรมภายในจะอบรมโดยวิทยากรของบริษัท และ/หรือวิทยากรภายนอก ในส่วนของการจดัการ

ฝึกอบรมภายนอกจะพิจารณาจากตําแหน่งและหน้าทีความรับผิดชอบของพนกังานในการกําหนดหลกัสูตรและเนือหาของ

การฝึกอบรม ตลอดจนเลือกสถาบนัในการฝึกอบรมให้เหมาะสม 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสียง 
  
 
สรุปความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทเกียวกับความเพียงพอและเหมาะสมของระบบควบคุมภายในของบริษัท 

 ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท ครังที 3/2561 วนัที 28 พฤษภาคม 2561 โดยมีกรรมการอสิระ 3 ท่าน และ

กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคมุภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 ส่วน คือ 

การควบคมุภายในองค์กร ( Control Environment ) การประเมินความเสียง ( Risk Assessment ) การควบคมุการ

ปฏิบตัิงาน   (Control Activities ) ระบบสารสนเทศและการสือสารข้อมูล ( Information & Communication ) และ ระบบ

การติดตาม (Monitoring Activities ) ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในใหม่ทีได้จดัทําตาม

แนวคิดของ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission ) ทีได้ปรับปรุงให้

เหมาะสมกบับริษทัจดทะเบียนไทย  

คณะกรรมการบริษทัมีความเห็นว่า ระบบการควบคมุภายในของบริษัทมีความเหมาะสมในการดําเนินงานให้

เป็นไปตามเป้าหมาย วตัถุประสงค์ กฏหมาย ข้อกําหนดทีเกียวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ เพียงพอทีจะสามารถช่วย

ปอ้งกนั บริหาร จดัการความเสียง หรือ ความเสียหายต่างๆทีอาจเกิดขึนกบับริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย (รายละเอียดตามการ

รับรองความถกูต้องของข้อมลูตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท) กล่าวคือ 

 
1. ด้านการควบคมุภายในองค์กร 

  
  บริษทัมีโครงสร้างองค์กร การแบ่งแยกหน้าที และกําหนดขอบเขตอํานาจของฝ่ายบริหารต่างๆ ทีชดัเจน 

ได้มีการประชุมพนักงานให้แต่ละฝ่ายกําหนดเป้าหมายเพือสรุปเป้าหมายร่วมกัน โดยบริษัทมีการตังเป้าหมายในการ

ดําเนินงานประจําทกุปี และได้พิจารณาผลดําเนินงานทีแท้จริงมาเปรียบเทียบกบัเป้าหมายในการดําเนินงานในการประชุม

คณะกรรมการเป็นรายไตรมาส นอกจากนี บริษัทได้มีการจัดทําผังโครงสร้างองค์กรโดยรวมและการแยกสายการบงัคับ

บญัชารวมจนถงึคําบรรยายลกัษณะงานอย่างชดัเจนเพือให้การบริหารตามสายบงัคบับญัชาเป็นไปอย่างคล่องตวั และยงัได้

กําหนดนโยบายในการขายและการปฏิบตัิต่อลูกค้าอย่างซือสัตย์และเป็นธรรม ทงันีบริษัทได้มีข้อกําหนดเป็นลายลักษณ์

อกัษรเกียวกับจริยธรรม (Code of Conduct) สําหรับผุ้บริหารและพนักงาน และ นโยบายการต่อต้านการทุจริตและติด

สินบน โดยมีแนวทางปฏิบติัและดําเนินงานอย่างชดัเจน และ มีบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืน ทังนีได้มีการให้พนักงานลงนาม

รับทราบข้อกําหนดและบทลงโทษ 

 
2. ด้านการประเมินความเสียง 

  
  ฝ่ายบริหารจะมีการประเมินสถานการณ์ของเศรษฐกิจและประเทศโดยรวมตลอดเวลาเพือวิเคราะห์ถึง

ปัจจัยความเสียงทุกประเภททีอาจเกิดขึนในองค์กรทังปัจจัยภายในและภายนอก ซึงรวมถึงความเสียงด้านกลยุทธ์ การ

ดําเนินงาน การรายงาน การปฏิบตัิตามเกณฑ์ต่างๆทีกําหนดขนึ และ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยบริษัทจะมีการติดตาม

การดําเนินงานกับผู้บริหารระดับฝ่ายเป็นประจําทุกเดือน การประชุมได้จัดขึนเป็นประจําและต่อเนืองเพือวิเคราะห์ผล

ประกอบการและสถานการณ์ต่างๆ รวมถึงความเสียงในทุกด้าน และหามาตรการเพือลดความเสียงทีเกิดขึน  ทงันีบริษัทมี

การประเมินความเสียงและไม่พบผลกระทบทีมีสาระสําคญัทีอาจมีต่อระบบควบคุมภายใน และ ความถูกต้องของรายงาน

ทางการเงนิตามมาตรฐานการบญัชีทีรับรองทวัไปทีเหมาะสมกบับริษัท 
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3. ด้านการควบคมุการปฏบิตัิงาน 

  
  บริษัทมีการกําหนดนโยบาย ขอบเขตหน้าที กระบวนการและขนัตอนการทํางาน อํานาจการอนมุตัิ การ

แบง่แยกหน้าทีความรบัผิดชอบ และการควบคมุในแตล่ะระดบัและแผนกอย่างชดัเจน และมีการทบทวนความเหมาะสมใน

ทกุๆปี นอกจากนนัผู้ตรวจสอบภายในยงัได้ดําเนินการตรวจสอบธุรกรรมต่างๆตลอดทงัปี นอกจากนี บริษัทยงัได้มีมาตรการ

เรืองการทําธรุกรรมกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหารและบคุคลทีเกียวข้องกบับุคคลดงักล่าวอย่างเพียงพอและรัดกุม

แล้ว โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะพจิารณาการทํารายการดงักล่าวทกุไตรมาส และมอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายใน

ตรวจสอบการทํารายการดงักล่าวและให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทังให้บริษัทเปิดเผยรายละเอียดและ

เงือนไขการทํารายการดงักล่าวในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิทีตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบญัชีของบริษัท   

 

4. ระบบสารสนเทศและการสือสารข้อมลู 

 

                           บริษทัได้จดัการประชมุคณะกรรมการอย่างน้อยทกุไตรมาส โดยจดัส่งหนงัสือนดัประชมุพร้อมเอกสาร

ประกอบการประชมุต่าง ๆ ล่วงหน้าไมน้่อยกว่า 7 วนั สําหรับเรืองการจดัเก็บและบนัทกึบญัชีนนั บริษัทได้ให้ความสําคญัใน

การจดัเก็บและบนัทกึบญัชี โดยบริษัทได้ใช้บริษทั สํานกังาน อีวาย จํากดั เป็นผู้ตรวจสอบบญัชี รวมถงึกํากบัดูแลให้

นโยบายบญัชีของบริษัทเป็นไปตามหลกัการบญัชีทีรับรองทวัไป เพอืรายงานให้ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการสามารถได้

รับทราบและสามารถตดัสินใจทีถกูต้องและได้ โดยเฉพาะข้อมลูทางบญัชีและการเงิน  

                           นอกจากนี ตามนโยบายการต่อต้านการทจุริต บริษัทยงัได้เปิดรับข้อมลูจากบคุคลทงัภายในและภายนอก 

โดยสามารถแจ้งข้อมลูได้ทีเลขานกุารกรรมการบริษัททงัทางโทรศพัท์ Email หรือ ทาง Website 

 
 5. ระบบการติดตาม 

 
  คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในดําเนินการตรวจสอบธุรกรรมประเภทต่างๆ

ในทุกไตรมาสเพือประเมินผลระบบการควบคุมภายในและรายงานผลโดยตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ ในประเด็นใดที

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน  จะแจ้งให้คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารทราบเพือ

ดําเนินการแก้ไข และ จะได้มีการตรวจสอบในภายหลงัว่าข้อบกพร่องได้รับการแก้ไขแล้ว 

                                 นอกจากนีบริษัทมีการกําหนดเป้าหมายการดําเนินธุรกิจและเปรียบเทียบผลการดําเนินงานทีเกิดขึน

จริงกับเป้าหมายทีกําหนดไว้ โดยต้องมีการชีแจงเหตุผลส่วนแตกต่างทีเกิดขึน รวมถึงการวิเคราะห์ถึงสาเหตุของส่วน

แตกต่างนนัๆเพือหามาตรการในการดําเนินการแก้ไขอย่างทนัท่วงที  

 
 
ความเหน็เกียวกับระบบควบคมุภายในของผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท และคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
 
 (ก) ความเห็นเกียวกบัระบบควบคมุภายในของผู้สอบบญัชี 

 
  จากการตรวจสอบงบการเงนิของบริษัท สําหรับปี สินสดุ 31 มีนาคม 2561 นนั ผู้สอบบญัชีของบริษัท

ได้ศกึษาและประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคมุภายในด้านบญัชีของบริษัท และไม่มีข้อสงัเกตเกียวกบัระบบการ

ควบคมุภายในด้านบญัชีของบริษัท    
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 (ข) ความเห็นเกียวกบัระบบควบคมุภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 

 
  สํานกังาน เอ.เอ็ม.ที. เซอร์วิสเซส ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท โดยได้นําเสนอ

ผลการประเมินระบบการควบคมุภายในระดบัองค์กร ซึงได้ดําเนินการสอบทานต่อทีประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ครังที 

2/2561 เมือวนัที 28 พฤษภาคม 2561 โดยสรุปการประเมินระบบการควบคมุภายในระดบัองค์กรในคือ การควบคมุภายใน

องค์กร การประเมินความเสียง การควบคุมการปฏิบตัิงาน ระบบสารสนเทศและการสือสารข้อมลู และ ระบบการติดตาม 

พบวา่บริษทัมีการปฏบิตัิในระดบัดีเพยีงพอ 

 

นอกจากนี ผู้ตรวจสอบภายในได้ทําการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน ของกจิกรรมต่างๆ  และ 

นําเสนอรายงานการตรวจสอบภายในของบริษัท ต่อทีประชมุคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส ตามแผนการ

ตรวจสอบประจําปี 2561 (1 เม.ย. 2560 – 31 มี.ค. 2561) โดยผู้ตรวจสอบภายในเชือวา่กิจกรรมหลกัทีตรวจสอบดงักล่าวไว้

ข้างต้น มีระบบการควบคมุภายในทีเหมาะสมและเพียงพอต่อการปอ้งกนัความเสียงทีอาจเกิดขนึ 

 

(ค) ความเห็นเกียวกบัระบบควบคมุภายในของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

ในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ครังที 2/2561 เมือวนัที 28 พฤษภาคม 2561 ได้พิจารณาและ

รับทราบรายงานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในระดบัองค์กรของบริษัทจากผู้ตรวจสอบภายใน และจากการ

ตรวจสอบระบบควบคมุภายในตามแผนการตรวจสอบประจําปี 2561 (1 เม.ย. 2560 – 31 มี.ค. 2561) ของ ธุรกรรมต่างๆ 

พบวา่บริษทัมีระบบการควบคมุภายในของธุรกรรมดงักล่าวทีเหมาะสมและเพียงพอ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมี

ความเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคมุภายในทีเพียงพอ และเหมาะสม 
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12. รายการระหว่างกัน 

 
 1. สรุปรายการระหว่างกันของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัททีเกียวข้องหรือกับบุคคลทีอาจมีความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ทเีกิดขนึในปีบัญชี 2561 สนิสดุ ณ วันที 31 มีนาคม 2561 

 

  - ปัจจบุนัไมมี่รายการทีเกียวข้องกนั  
 

 

 

2. ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผล 
   

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่การทํารายการะหว่างกนัดงักล่าว มีความจําเป็นและสมเหตสุมผล 

เนืองจากราคาขายสินค้าดงักล่าวเป็นไปตามปกติธรุกิจของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีราคาใกล้เคียงกบัราคาตลาด 

 

3.  มาตรการและขนัตอนการทาํรายการระหว่างกัน   
 

ในการทํารายการระหว่างกนัจะต้องผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการบริษัท และทีประชมุผู้ถือหุ้น ตามแต่

กรณี คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ได้รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัทจะต้องไม่อนมุตัิรายการใดๆ ทีตนหรือบคุคลที

อาจมีความขดัแย้งมสี่วนได้เสียหรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอืนใดกบับริษัทหรือบริษัทย่อย 

 
กรณีทีมรีายการระหว่างกนัของบริษัท บริษัทย่อย (ถ้ามี) หรือบริษัทร่วม (ถ้ามี) กบับคุลทีอาจมีความขดัแย้ง

ทางผลประโยชน์มสี่วนได้เสียหรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทมีมาตรการและขันตอนดงันี 

 
(3.1) กรณีเป็นรายการธุรกจิปกติและมีเงือนไขการค้าโดยทวัไป หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติทีมีเงือนไข

การค้าโดยทวัไปและค่าตอบแทนสามารถคํานวณได้จากทรัพย์สินหรือมูลค่าอ้างอิง จะพิจารณาดําเนินการทํารายการ

ดงักล่าวให้เป็นไปตามข้อกําหนดของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์ และข้อกําหนดของ

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ทีใช้บงัคบักบัการทํารายการทีเกียวโยงกนั และเสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

พิจารณารับทราบทกุๆ ไตรมาส 

 
(3.2)  กรณีเป็นรายการระหว่างกนัอืนๆ นอกเหนือจากข้อ (1) คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ ให้ความเห็น

เกียวกบัความจําเป็นในการเข้าทํารายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการนนัๆ โดยพิจารณาเงือนไขต่างๆ ให้

เป็นไปตามลกัษณะการดําเนินธุรกิจปกตใินอตุสาหกรรม และมีการเปรียบเทียบกบัราคาของบคุคลภายนอกหรือราคาตลาด 

หากคณะกรรมการตรวจสอบไมมี่ความชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกนัทีอาจเกิดขนึ บริษัทจะจดัให้ผู้ เชียวชาญ

อสิระหรือผู้สอบบญัชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกียวกบัรายการดงักล่าว เพือนําไปใช้ประกอบการตดัสินใจของ

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ ถือหุ้น ตามแต่กรณี โดยกรรมการผู้ มีส่วนได้เสียจะไมมี่สิทธิออกเสียง

ในรายการดงักล่าว   

 
(3.3)  บริษัทจะมีการเปิดเผยรายการระหว่างกนัในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิทีตรวจสอบหรือสอบทาน

โดยผู้สอบบญัชีของบริษัท รวมถงึจะมีการเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี 

 
(3.4) บริษัทจะปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และในกรณีทีบริษัทมี

หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษทัจะปฏิบตัิตามข้อบงัคบั ประกาศ คําสงั หรือข้อกําหนดของ



 แบบ 56-1 สาํหรับปีสนิสุด 31 มีนาคม 2561 

 

บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จาํกัด (มหาชน) ส่วนที 2 หน้า 89  

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดจนถึงปฏิบตัิตามข้อกําหนดเกียวกบัการเปิดเผยข้อมลูการทํารายการทีเกียวโยง

กนั และการได้มาหรือจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ 

 

4. นโยบายหรือแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกันในอนาคต 
   

นโยบายการทํารายการระหว่างกนัในอนาคต คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความจําเป็น และความ

สมเหตสุมผลของการเข้าทํารายการ และเป็นประโยชน์สงูสดุของบริษัท  และจะพิจารณากําหนดราคาและเงือนไขการทํา

รายการให้เป็นไปตามการค้าปกติทวัไปซงึสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาทีเกิดขึนกบับคุคลภายนอก ทงันี บริษัทจะให้ 

คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้สอบบญัชีของบริษัท หรือผู้ เชียวชาญอสิระ พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถงึความ

เหมาะสมของราคาและความสมเหตสุมผลของการทํารายการระหว่างกนัทีอาจจะเกิดขึนในอนาคต รวมทงับริษัทจะปฏิบตัิ

ตามข้อกําหนดของหน่วยงานทีเกียวข้อง เช่น สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เกียวกบั

การทํารายการทีเกียวโยงกนั 


