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7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถอืหุ้น 
 

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท 
 
 ณ วนัที 31 มีนาคม 2557 บริษัทมีทนุจดทะเบียน 383 ล้านบาท เรียกชําระแล้ว 383 ล้านบาท แบง่เป็น 
หุ้นสามญั 383,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท  
 

7.2 ผู้ถอืหุ้น  
 

 รายชือและสดัสว่นการถือหุ้นของบริษัท ณ วนัที  31 มีนาคม 2557 
  

 รายชือผู้ถอื ณ วันที  
31  มีนาคม 2557 

  จาํนวนหุ้น สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

1. นายเกษม           อคัรพงศ์พิศกัด ิ 97,787,780 25.53 

2. นายประเสริฐ      อคัรพงศ์พิศกัด ิ 52,413,700 13.69 

3. นายประสาน       อคัรพงศ์พิศกัด ิ 44,046,300 11.50 

4. นายวิทวสั           อคัรพงศ์พิศกัด ิ 31,580,200 8.25 

5. นางสาววาสนา    อคัรพงศ์พิศกัดิ 21,750,020 5.68 

6. นายพงศ์เทพ        อคัรพงศ์พิศกัดิ 15,750,000 4.11 

 รวมกลุ่มอคัรพงศ์พิศักด ิ 263,328,000 68.76 

7. นายนชุา              วฒัโนภาส 24,190,900 6.32 

8. นางยพุา              มนัคง 7,945,200 2.07 

9. นายแมนวฒัน์      โชคสวุฒันสกลุ 7,900,000 2.06 

10. นางฐิติมา            เอียมสกลุ 6,877,000 1.80 

รวม 310,241,100 81.01 
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7.3 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
 
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไมต่าํกวา่ร้อยละ  40 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคล 

อยา่งไรก็ดี บริษัทอาจกําหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอตัราน้อยกวา่อตัราทีกําหนดข้างต้นได้ หากบริษัทมีความจําเป็นที
จะต้องนําเงินกําไรสทุธิจํานวนดงักลา่วไปใช้เพือขยายการดําเนินงานของบริษัท  

 
 บริษัทยอ่ย 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท ออโต้ เม็ททอล จํากดั และบริษัท สเตนเลสทางเลอืก จํากดั และ บริษัท 

เอ็นเอสซี เม็ททอล จํากดั มีนโยบายจา่ยเงินปันผลในอตัราไมต่าํกวา่ร้อยละ  40 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคล 
อยา่งไรก็ดี บริษัทยอ่ยอาจกําหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอตัราน้อยกวา่อตัราทีกําหนดข้างต้นได้ หากบริษัทยอ่ยมีความ
จําเป็นทีจะต้องนําเงินกําไรสทุธิจํานวนดงักลา่วไปใช้เพือขยายการดําเนินงานของบริษัทยอ่ย  
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8. โครงสร้างการจัดการ 
 

8.1 โครงสร้างการจัดการ   
 

 โครงสร้างการจดัการของบริษัท 
  
                      
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       * บริษัทวา่จ้างหนว่ยงานภายนอก คือ สํานกังาน เอ.เอ็ม.ที.เซอร์วิสเซส เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน* 

ผู้จดัการ  
ฝ่ายบญัชีและการเงิน 
(นายวิศิษฐ์ วรยศโกวิท)  

รักษาการผู้จดัการโรงงาน 
 (นายสมนึก ธนะสาร) 

ผู้จดัการฝ่ายบริหารงาน 
(นางจนัทร์เพ็ญ จิตรสวสัดิ) 

รักษาการผู้จดัการ 
ฝ่ายทรัพยากรบคุคล 

(นายอนนัต์ มนสัชินอภิสิทธิ) 

ผู้จดัการฝ่ายขายและตลาด 
(นายสมนึก ธนะสาร) 

 

คณะกรรมการบริหาร 

กรรมการผู้จดัการ 
(นายประสาน อคัรพงศ์พิศกัด)ิ 

รองกรรมการผู้จดัการ 
(นายอนนัต์ มนสัชินอภิสิทธิ) รองกรรมการผู้จดัการ 

(นายสมนึก ธนะสาร) 
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บริษัทมีคณะกรรมการตา่งๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ 
รายละเอียดดงันี 

 
(ก) คณะกรรมการบริษัท มจํีานวน 7 ทา่น ประกอบด้วย 

 
1. นายวนัชยั อําพงึอาตม์ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ 

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

 
โดยมี นายอนนัต์ มนสัชินอภิสทิธิ เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริษัท 
 

กรรมการผู้มีอํานาจลงนามแทนบริษัท 
 
กรรมการผู้มีอํานาจลงนามแทนบริษัท คือ นายประสาน อคัรพงศ์พิศกัดิ ลงลายมือชือร่วมกบั  

นายอนนัต์ มนสัชินอภิสทิธิ หรือ นายสมนกึ ธนะสาร  และประทบัตราสาํคญัของบริษัท 
 
ขอบเขตอํานาจ หน้าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท   
 
คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจ หน้าที และความรับผิดชอบในการจดัการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย 

วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติของทีประชมุผู้ ถือหุ้นทีชอบด้วยกฎหมายด้วยความซือสตัย์สจุริตและ
ระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยสรุปอํานาจหน้าที และความรับผิดชอบทีสาํคญัได้ ดงันี 

 
(1) จดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจําปี ภายใน 4 เดือนนบัแตว่นัสนิสดุรอบ

ระยะเวลาบญัชีของบริษัท 
 
(2) จดัให้มีการประชมุคณะกรรมการอยา่งน้อย 3 เดือนตอ่ครัง 
 
(3) จดัให้มีการทํางบดลุและงบกําไรขาดทนุของบริษัท ณ วนัสนิสดุรอบระยะเวลาบญัชีของบริษัท 

ซงึผู้สอบบญัชีตรวจสอบแล้ว และนําเสนอตอ่ทีประชมุผู้ ถือหุ้นเพือพิจารณาและอนมุตั ิ
 

(4) คณะกรรมการอาจมอบอํานาจให้กรรมการคนหนงึหรือหลายคน หรือบคุคลอืนใดปฏิบตัิการ
อยา่งหนงึอยา่งใดแทนคณะกรรมการได้ โดยอยูภ่ายใต้การควบคมุของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอํานาจเพือให้บคุคล
ดงักลา่วมีอํานาจตามทีคณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาทีคณะกรรมการเห็นสมควร ซงึคณะกรรมการอาจ
ยกเลกิเพิกถอนเปลยีนแปลงหรือแก้ไขบคุคลทีได้รับมอบอํานาจหรืออํานาจนนัๆ ได้เมือเห็นสมควร 
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ทงันี คณะกรรมการอาจมอบอํานาจให้คณะผู้บริหารมีอํานาจหน้าทีในการปฏิบตัิงานตา่งๆ โดยมี
รายละเอียดการมอบอํานาจตามขอบเขตอํานาจหน้าทีของคณะผู้บริหาร ซงึการมอบอํานาจนนัต้องไมม่ีลกัษณะเป็นการ
มอบอํานาจทีทําให้คณะผู้บริหารสามารถพิจารณาและอนมุตัิรายการทีตนหรือบคุคลทีอาจมีความขดัแย้งมีสว่นได้สว่นเสยี
หรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อืนใดทํากบับริษัทหรือบริษัทยอ่ย ยกเว้นเป็นการอนมุตัิรายการทีเป็นไปตามนโยบาย
และหลกัเกณฑ์ทีคณะกรรมการพิจารณาและอนมุตัิไว้แล้ว 

 
(5) กําหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท ควบคมุกํากบัดแูล

การบริหารและการจดัการของคณะผู้บริหารให้เป็นไปตามนโยบายทีได้รับมอบหมาย เว้นแตใ่นเรืองดงัตอ่ไปนี 
คณะกรรมการต้องได้รับมติอนมุตัิจากทีประชมุผู้ ถือหุ้นก่อนการดาํเนินการ อนัได้แก่ เรืองทีกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติ
อนมุตัิจากทีประชมุผู้ ถือหุ้น เชน่ การเพิมทนุ การลดทนุ การออกหุ้นกู้  การขายหรือโอนกิจการของบริษัททงัหมดหรือ
บางสว่นทีสาํคญัให้แก่บคุคลอืน หรือการซือหรือรับโอนกิจการของบริษัทอืนมาเป็นของบริษัท การแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิ
หรือข้อบงัคบั เป็นต้น 

 
นอกจากนี  คณะกรรมการบริษัทยงัมีขอบเขตหน้าทีในการกํากบัดแูลให้บริษัทปฏิบตัติาม

กฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ อาทิเช่น การทํารายการทีเกียวโยงกนั และ
การซือหรือขายทรัพย์สนิทีสาํคญัตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยหรือกฎหมายทีเกียวข้องกบัธุรกิจของ
บริษัท 

(6) พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แตง่ตงัคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการอืนตามความ
เหมาะสม 

(7) ติดตามผลการดาํเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอยา่งตอ่เนือง 
 

(8) กรรมการจะต้องไมป่ระกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักิจการของ
บริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นสว่นในห้างหุ้นสว่นสามญั หรือเป็นหุ้นสว่นไมจํ่ากดัความรับผิดในห้างหุ้นสว่นจํากดั หรือเป็นกรรมการ
ของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอืนทีประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดยีวกนั และเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัทไมว่า่จะ
ทําเพือประโยชน์ตนหรือเพือประโยชน์ผู้ อืน เว้นแตจ่ะได้แจ้งให้ทีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบก่อนทีจะมมีตแิตง่ตงั 

 
(9) กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไมช่กัช้า หากมีสว่นได้เสยีไมว่า่โดยตรงหรือโดยอ้อมใน

สญัญาทีบริษัททําขนึ หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้ เพิมขนึหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ 
 

(ข) คณะกรรมการบริหาร มีจํานวน 3 ทา่น ประกอบด้วย 
 

1. นายประสาน อคัรพงศ์พิศกัด ิ ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายอนนัต์ มนสัชินอภิสทิธิ กรรมการบริหาร 
3. นายสมนกึ ธนะสาร กรรมการบริหาร 
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(ค) การมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัท 
 

ทีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครังที 1/2550 เมือวนัที 21 กมุภาพนัธ์ 2550 ทีมีกรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชมุด้วย ได้พิจารณาเกียวกบัการกําหนดขอบเขตอํานาจ หน้าที และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริหาร โดยการมอบอํานาจดงักลา่วสรุปรายละเอียดทีสาํคญัได้ดงันี 

  
ขอบเขตอํานาจ หน้าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 
 
คณะกรรมการบริหารมีอํานาจ หน้าที และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรืองทีเกียวกบัการ

ดําเนินงานตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัท กําหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และ
อํานาจการบริหารตา่งๆ ของบริษัท หลกัเกณฑ์ในการดาํเนินธุรกิจให้สอดคล้องกบัสภาพเศรษฐกิจ เพือเสนอให้ทีประชมุ
คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาและอนมุตัิและ/หรือให้ความเห็นชอบ รวมตลอดถงึการตรวจสอบและติดตามผลการ
ดําเนินงานของบริษัทตามนโยบายทีกําหนด โดยสรุปอํานาจ หน้าที และความรับผิดชอบทีสาํคญัได้ดงันี 

 
 (1) พิจารณาเรืองการจดัสรรงบประมาณประจําปีตามทีฝ่ายจดัการเสนอก่อนทีจะนําเสนอให้

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนมุตัิ ทงันี ให้รวมถงึการพิจารณาและอนมุตัิการเปลยีนแปลงและเพิมเติมงบประมาณ
รายจา่ยประจําปีในระหวา่งทีไมม่ีการประชมุคณะกรรมการบริษัทในกรณีเร่งดว่น และให้นําเสนอคณะกรรมการบริษัท เพือ
ทราบในทีประชมุคราวตอ่ไป  

 
(2) อนมุตัิการซือขายสนิค้าอนัเป็นปกติธุระของบริษัท ในวงเงินไมเ่กิน 200 ล้านบาทตอ่รายการ 

และไมเ่กิน 600 ล้านบาทตอ่เดอืน 
 
(3) อนมุตัิคา่ใช้จ่ายในการซือทรัพย์สนิอนัมีลกัษณะเป็นการลงทนุ (รวมถึงการซอ่มแซมเครืองจกัร

และอปุกรณ์) นอกเหนือจากทีระบไุว้ในงบประมาณประจําปี ในวงเงินไมเ่กิน 10 ล้านบาท 
 
(4) อนมุตัิการใช้จ่ายเงินลงทนุทีสาํคญัๆ ทีได้กําหนดไว้ในงบประมาณรายจา่ยประจําปีตามทีจะ

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามทีคณะกรรมการบริษัทได้เคยมมีติอนมุตัิในหลกัการไว้แล้ว 
 
(5) เป็นคณะทีปรึกษาฝ่ายจดัการในเรืองเกียวกบันโยบายด้านการเงิน การลงทนุ การตลาด การ

บริหารงานบคุคล และด้านการปฏิบตัิอืนๆ 
 
(6) จดัสรรเงินบําเหน็จรางวลัซงึได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทแล้วแก่พนกังานหรือลกูจ้าง

ของบริษัท หรือบคุคลใดๆ ทีกระทํากิจการให้บริษัท 
 
(7) ควบคมุดแูลการดําเนินกิจการของบริษัท 

 
ในกรณีทีคณะกรรมการบริหารได้อนุมตัิรายการใดทีกล่าวไว้ในข้างต้น ให้นําเสนอคณะกรรมการ

บริษัทเพือทราบในทีประชมุคราวตอ่ไป 
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ทงันี อํานาจของคณะกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดทีอาจมีความขัดแย้งหรือ
รายการใดทีคณะกรรมการบริหาร หรือบคุคลทีเกียวโยงกนักบัคณะผู้บริหารมีสว่นได้เสยี หรือผลประโยชน์ในลกัษณะอืนใด
ขดัแย้งกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึงการอนุมตัิรายการในลกัษณะ
ดงักลา่วจะต้องเสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการและ/หรือทีประชุมผู้ ถือหุ้นเพือพิจารณาและอนมุตัิรายการดงักลา่วตามที
ข้อบงัคบัของบริษัทหรือกฎหมายทีเกียวข้องกําหนด เว้นแต่เป็นการอนมุตัิรายการทีเป็นลกัษณะรายการดําเนินธุรกรรม
การค้าปกติทวัไปของบริษัททีคณะกรรมการกําหนดกรอบการพิจารณาไว้ชดัเจนแล้ว 

 
ทีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครังที 4/2550 เมือวนัที 15 สงิหาคม 2550 ทีมีกรรมการอิสระ 

และกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชมุด้วย ได้พิจารณาเกียวกบัการกําหนดขอบเขตอํานาจ หน้าที และความรับผิดชอบ
ของกรรมการผู้จดัการ โดยการมอบอํานาจดงักลา่วสรุปรายละเอียดทีสาํคญัได้ดงันี 

 
ขอบเขตอํานาจ หน้าที และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จดัการ 

 (1)   ควบคมุ ดแูลการดาํเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจําวนัของบริษัท  

 (2)   ดําเนินการหรือปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณทีได้รับอนมุตัิจาก
คณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท 

 (3)  อนมุตัิการซือขายสนิค้าอนัเป็นปกติธุระของบริษัทในวงเงินไมเ่กิน 100 ล้านบาทตอ่รายการ และ
ไมเ่กิน 250 ล้านบาทตอ่เดือน  

 (4)  อนมุตัิคา่ใช้จ่ายในการซือสนิทรัพย์อนัมีลกัษณะเป็นการลงทนุ (รวมถงึการซอ่มแซมเครืองจกัร
และอปุกรณ์) นอกเหนือจากทีระบไุว้ในงบประมาณประจําปี ในวงเงินไมเ่กิน 5 ล้านบาทตอ่รายการ 

 (5)  เป็นผู้ รับมอบอํานาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ 
ข้อบงัคบั นโยบาย ระเบียบ ข้อกําหนด คําสงั มติทีประชมุผู้ ถือหุ้น และ/หรือมติทีประชมุคณะกรรมการและคณะกรรมการ
บริหารของบริษัททกุประการ 

 
อยา่งไรก็ตาม อํานาจของกรรมการผู้จดัการจะไมร่วมถึงการอนมุตัิรายการใดทีอาจมคีวามขดัแย้ง 

หรือรายการใดทีกรรมการผู้จดัการ หรือบคุคลทีเกียวโยงกนักบักรรมการผู้จดัการมีสว่นได้เสยี หรือผลประโยชน์ในลกัษณะ
อืนใดขดัแย้งกบับริษัท หรือบริษัทยอ่ย ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ซงึการอนมุตัิรายการดงักลา่ว
จะต้องเสนอตอ่ทีประชมุคณะกรรมการและ/หรือทีประชมุผู้ ถือหุ้นเพือพิจารณาและอนมุตัิรายการดงักลา่วตามทีข้อบงัคบั
ของบริษัทหรือกฎหมายทีเกียวข้องกําหนด เว้นแตเ่ป็นการอนมุตัิรายการทีเป็นลกัษณะการดาํเนินธุรกรรมการค้าปกติทวัไป
ของบริษัททีคณะกรรมการกําหนดกรอบการพิจารณาไว้ชดัเจนแล้ว 

 
(ง) คณะกรรมการตรวจสอบมีจํานวน 3 ทา่น ประกอบด้วย 

 
1. นายวนัชยั อําพงึอาตม์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
2. นายธีระ ณ วงัขนาย กรรมการตรวจสอบ 
3. นายเลศิ นิตย์ธีรานนท์ กรรมการตรวจสอบ 
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โดยมีนางสาวเมธาพร  ศรีพระราม เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

วาระการดาํรงตาํแหนง่ของคณะกรรมการตรวจสอบ  
ประธานกรรมการตรวจสอบ  3    ปี 
กรรมการตรวจสอบ   3    ปี 

 
ทงันี เมือครบวาระการดาํรงตาํแหนง่ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบทีพ้นจาก

ตําแหนง่ตามวาระอาจได้รับการแตง่ตงัให้กลบัเข้าดํารงตาํแหนง่ได้อีก 
 
ทีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครังที 2/2552 เมือวนัที 29 พฤษภาคม 2552 ทีมีกรรมการอิสระ 

และกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชมุด้วย ได้พิจารณาเกียวกบัการกําหนดขอบเขตอํานาจ หน้าที และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยการมอบอํานาจดงักลา่วสรุปรายละเอียดทีสาํคญัได้ดงันี 

 
ขอบเขตอํานาจ หน้าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดงันี   

 
(1) สอบทานให้บริษัทมกีารรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องและเปิดเผยอยา่งเพียงพอ โดย

ประสานงานกบัผู้สอบบญัชีและผู้บริหารทีรับผิดชอบจดัทํารายงานทางการเงินทงัรายไตรมาสและประจําปี คณะกรรมการ
ตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบญัชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ทีเห็นวา่จําเป็นและเป็นเรืองสาํคญัในระหวา่ง
การตรวจสอบบญัชีของบริษัทได้ 

(2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน 
(Internal Audit) ทีมีความเหมาะสมและมีประสทิธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหนว่ยงานตรวจสอบภายใน 
ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแตง่ตงั โยกย้าย เลกิจ้างหวัหน้าหนว่ยงานตรวจสอบภายใน หรือหนว่ยงานอืนใด
ทีรับผิดชอบเกียวกบัการตรวจสอบภายใน  

(3) สอบทานการปฏิบตัิของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายทีเกียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

(4) พิจารณาคดัเลอืกและเสนอแตง่ตงัผู้สอบบญัชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอคา่ตอบแทน
ของผู้สอบบญัชี โดยคํานงึถึงความนา่เชือถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสาํนกังาน
ตรวจสอบบญัชีนนั รวมถงึประสบการณ์ของบคุลากรทีได้รับมอบหมายให้ทําการตรวจสอบบญัชีของบริษัท รวมทงัเข้าร่วม
ประชมุกบัผู้สอบบญัชีโดยไมม่ีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วย อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง 

(5) พิจารณารายการทีเกียวโยงกนัหรือรายกาทีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ ทงันีเพือให้มนัใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่
บริษัท 

(6) ปฏิบตัิการอืนใดตามทีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ
ด้วย เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสยีง ทบทวนการปฏิบตัติามจรรยาบรรณทางธุรกิจ
ของผู้บริหาร ทบทวนร่วมกบัผู้บริหารของบริษัทในรายงานสาํคญัๆ ทีต้องเสนอสาธารณชนตามทีกฎหมายกําหนด ได้แก่ บท
รายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น 

(7) จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท ซึง
รายงานดงักลา่วต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมลูอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี 
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(ก)  ความเห็นเกียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นทีเชือถือได้ของรายงานทางการเงินของ
บริษัท 

(ข)  ความเห็นเกียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท 
(ค)  ความเห็นเกียวกับการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายทีเกียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
(ง)  ความเห็นเกียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 
(จ) ความเห็นเกียวกบัรายการทีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ

ตรวจสอบแตล่ะทา่น 
(ช) ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมทีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัิหน้าที

ตามกฎบตัร (charter) 
(ซ)  รายการอืนทีเห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ ลงทุนทวัไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าทีและ

ความรับผิดชอบทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
(8) รายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจํา

อยา่งน้อยไตรมาสละหนงึครัง 
(9) รายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทหากพบหรือสงสยัวา่มีรายการ ซงึอาจมีผลกระทบอยา่งมี

นยัสาํคญัตอ่ฐานะทางเงินและผลการดําเนินของบริษัท เช่น รายงานทีเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์, การทจุริตหรือมีสงิ
ผิดปกติหรือมีความบกพร่องทีสาํคญัในระบบควบคมุภายใน, การฝ่าฝืนกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด
หลกัทรัพย์ หรือกฎหมายทีเกียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

 
(จ) คณะกรรมการอิสระมีจํานวน 3 ทา่น ประกอบด้วย 

 
1. นายวนัชยั อําพงึอาตม์ กรรมการอิสระ 
2. นายธีระ ณ วงัขนาย กรรมการอิสระ 
3. นายเลศิ นิตย์ธีรานนท์ กรรมการอิสระ 

 
 

(ฉ) เจ้าหน้าทีบริหาร  
 

เจ้าหน้าทีบริหาร ของบริษัทประกอบด้วย 
 

1. นายประสาน  อคัรพงศ์พิศกัด ิ กรรมการผู้จดัการ 
2.    นายอนนัต์  มนสัชินอภิสทิธิ  รองกรรมการผู้จดัการ และรักษาการ 
   ผู้จดัการฝ่ายทรัพยากรบคุคล    
3.    นายสมนกึ  ธนะสาร  รองกรรมการผู้จดัการ, ผู้จดัการฝ่ายขายและตลาด 
   และรักษาการผู้จดัการโรงงาน  
4. นางจนัทร์เพ็ญ  จิตรสวสัด ิ ผู้จดัการฝ่ายบริหารงาน 
5. นายวศิิษฐ์  วรยศโกวิท   ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
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8.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร  
  

 (ก) การสรรหากรรมการบริษัท 
  

  แม้วา่บริษัทจะไมม่ีคณะกรรมการสรรหาเพือคดัเลอืกบคุคลทีจะแตง่ตงัเป็นกรรมการ แตบ่ริษัทมี
นโยบายทีจะสรรหาและพิจารณาคดัเลอืกบคุคลทีมคีวามเหมาะสมมาดาํรงตําแหนง่กรรมการ โดยพิจารณาจากปัจจยั
หลายประการ เช่น ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ทีเกียวข้องกบัธุรกิจ หรือสามารถเอือประโยชน์ให้กบัธุรกิจของ
บริษัทในอนาคต เป็นต้น เพือนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทและทีประชมุผู้ ถือหุ้นตอ่ไป โดยบริษัทได้กําหนดหลกัเกณฑ์
ในการแตง่ตงักรรมการ ดงันี  

  
  (1) คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจํานวนไมน้่อยกวา่ 5 คน โดยกรรมการไมน้่อยกวา่

กึงหนงึของจํานวนกรรมการทงัหมดนนั ต้องมีถินทีอยูใ่นราชอาณาจกัรและจะต้องเป็นผู้มีคณุสมบตัิตามทีกฎหมายกําหนด  
(2) ให้ทีประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตงักรรมการตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการดงัตอ่ไปนี 

 (2.1) ผู้ ถือหุ้นคนหนงึมีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนงึหุ้นตอ่หนงึเสยีงตามจํานวนหุ้นทีตนถือ 
 (2.2) ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะต้องใช้คะแนนเสยีงทีมีอยูท่งัหมดตาม (2.1) เลอืกตงับคุคลคน

เดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แตจ่ะแบง่คะแนนเสยีงให้แกผู่้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
 (2.3) บคุคลซงึได้รับคะแนนสงูสดุตามลาํดบัลงมาเป็นผู้ได้รับการเลอืกตงัเป็นกรรมการ

เทา่จํานวนกรรมการทีจะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตงัในครังนนั ในกรณีทีบคุคลซงึได้รับการเลอืกตงัในลาํดบัถดัลงมามีคะแนน
เสยีงเทา่กนัเกินจํานวนกรรมการทีจะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตงัในครังนนัให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสยีงชีขาด 

 
  (3) ในการประชมุสามญัประจําปีทกุครัง ให้กรรมการออกจากตาํแหนง่หนงึในสามเป็นอตัรา  

ถ้าจํานวนกรรมการทีออกแบง่ให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกตามจํานวนใกล้เคียงทีสดุกบัสว่นหนงึในสาม 
   กรรมการทีจะต้องออกจากตําแหนง่ในปีแรก และปีทีสอง ภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนนัให้ใช้
วิธีจบัสลากกนัวา่ผู้ใดจะออก สว่นในปีหลงัๆ ตอ่ไป ให้กรรมการคนทีอยูใ่นตาํแหนง่นานทีสดุนนัเป็นผู้ออกจากตาํแหนง่ 
กรรมการทีจะออกตามวาระนีอาจได้รับเลอืกเข้ามาดาํรงตาํแหนง่ใหมก็่ได้   

 
 

 (ข) การสรรหากรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
  

คณะกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการ 3 ทา่น โดยที
ประชมุคณะกรรมการ และ/หรือทีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทเป็นผู้อนมุตัิการจดัตงัคณะกรรมการตรวจสอบ และกําหนดให้
คณะกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบอยูใ่นวาระคราวละ 3 ปี บริษัทมีนโยบายทีจะสรรหาและพิจารณาคดัเลอืกบคุคล
ทีมีความเหมาะสมมาดํารงตาํแหนง่กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบโดยพิจารณาจากปัจจยัในแง่ความเป็นอิสระ การ
ทีสามารถเป็นตวัแทนของผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ทีเกียวข้องกบัธุรกิจ โดยในการคดัเลอืก
คณะกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทจะต้องมีคณุสมบตัิ ดงันี 

 
(1) ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 5 ของทนุชําระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที

เกียวข้อง ทงันี นบัรวมหุ้นทีถือโดยผู้ ทีเกียวข้องด้วย  
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(2) ไมม่ีสว่นร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัททีเกียวข้อง หรือ 
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และไมเ่ป็นลกูจ้าง พนกังาน หรือทีปรึกษาทีได้รับเงินเดือนประจําจากบริษัท บริษัทในเครือ 
บริษัทร่วม บริษัททีเกียวข้อง หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

(3) ไมม่ีผลประโยชน์หรือสว่นได้เสยีไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อมทงัในด้านการเงินและการบริหาร
ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และไมม่ีผลประโยชน์หรือสว่นได้เสยีในลกัษณะ
ข้างต้นมาก่อนในระยะเวลา 1 ปี ก่อนได้รับการแตง่ตงัเป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ เว้นแตค่ณะกรรมการบริษัท
ได้พิจารณาอยา่งรอบคอบแล้วเห็นวา่ การเคยมีผลประโยชน์หรือสว่นได้เสยีนนัจะไมม่ีผลกระทบตอ่การปฏิบตัิหน้าทีและ
การให้ความเห็นทีเป็นอิสระ 

(4) ไมใ่ช่เป็นผู้ ทีเกียวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
(5) ไมไ่ด้รับการแตง่ตงัขนึเป็นตวัแทนเพือรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

หรือผู้ ถือหุ้นซงึเป็นผู้ ทีเกียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
(6) สามารถปฏิบตัิหน้าที แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบตัิหน้าทีตามทีทีได้รับมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัท โดยไมอ่ยูภ่ายใต้การควบคมุของผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทงัผู้ ทีเกียวข้องหรือ
ญาติสนิทของบคุคลดงักลา่ว 

 
 (ค) จํานวนกรรมการทีมาจากผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  

 
  จํานวนกรรมการทีมาจากผู้ ถือหุ้นรายใหญ่กลุม่ครอบครัวอคัรพงศ์พิศกัดิ มีจํานวน 3 ทา่น 
ประกอบด้วย นายประสาน อคัรพงศ์พิศกัดิ นายอนนัต์ มนสัชินอภิสทิธิ นายสมนกึ ธนะสาร 
 
 
 8.3 ค่าตอบแทนผู้บริหาร  

 
(ก) คา่ตอบแทนทีเป็นตวัเงิน   

   
 -  คา่ตอบแทนกรรมการ 
 

กรรมการ ปีบัญชี 2556 
(1 เม.ย. 2555– 31 มี.ค. 2556) 

ปีบัญชี 2557 
(1 เม.ย. 2556 – 31 มี.ค. 2557) 

 เบียประชุม 
(บาท) 

บาํเหน็จกรรมการ 
(บาท) 

เบียประชุม 
(บาท) 

บาํเหน็จกรรมการ 
(บาท) 

1. นายวนัชยั อําพงึอาตม์ 240,000 - 160,000 - 
2. นายประสาน อคัรพงศ์พิศกัดิ 40,000 - 80,000 - 
3. นายอนนัต์ มนสัชินอภิสิทธิ  40,000 - 80,000 - 
4. นายสมนึก ธนะสาร  40,000 - 40,000 - 
5. นายอนรุุธ วอ่งวานิช 30,000 - 30,000 - 
6. นายธีระ ณ วงัขนาย 100,000 - 40,000 - 
7. นายเลิศ นิตย์ธีรานนท์ 100,000 - 40,000 - 

รวม 590,000 - 470,000 - 
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 -  คา่ตอบแทนผู้บริหาร (คา่ตอบแทนผู้บริหารทีมีรายชืออยูใ่นเจ้าหน้าทีบริหาร) 
 

ค่าตอบแทน ปีบัญชี 2556 
(1 เม.ย. 2555 – 31 มี.ค. 2556) 

ปีบัญชี 2557 
(1 เม.ย. 2556 – 31 มี.ค. 2557) 

 จาํนวนราย  จาํนวนเงนิรวม 
(บาท) 

จาํนวนราย* จาํนวนเงนิรวม 
(บาท) 

เงินเดือน 7 19,145,817 7 19,824,014 

โบนสั 7 3,694,785 7 2,897,120 

ผลตอบแทนอืนๆ  (คา่ติดตอ่สือสาร)  1 18,000 1 18,000 
รวม 7 22,858,602 7 22,739,134 

 
หมายเหตุ  :  *    จํานวนผู้บริหาร 7 ราย ไมต่รงกบัรายชือผู้บริหารในโครงสร้างการจดัการ ข้อ (ฉ) ซงึมีผู้บริหาร 5 ราย เนืองจากมีผู้บริหาร 
                           ลาออก 2  ราย ในเดือน เมษายน 2557 
                                                                                                         

 (ข) คา่ตอบแทนอืนๆ ทีเป็นตวัเงิน   
   

  บริษัทและพนกังานได้ร่วมกนัจดทะเบียนจดัตงักองทนุสาํรองเลยีงชีพ โดยบริษัทจา่ยสมทบให้ใน
อตัราร้อยละ 5 ของเงินเดือน  

 

 8.4 การดูแลเรืองการใช้ข้อมูลภายใน  
 

บริษัทได้มีข้อกําหนดและหลกัเกณฑ์ในการควบคมุและการใช้ข้อมลูภายในอยา่งรัดกมุ โดยเฉพาะข้อมลู
แสดงฐานะทางการเงินของบริษัท ทีจะต้องผา่นการตรวจสอบ / สอบทาน จากผู้สอบบญัชีรับอนญุาต และผา่นการอนมุตัิ
จากทีประชมุคณะกรรมการตรวจสอบทกุครัง ก่อนนําเสนอตอ่คณะกรรมการ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หรือ
เผยแพร่ตอ่สาธารณชน 

 
บริษัทมีนโยบายและวิธีการดแูลผู้บริหารและพนกังานในการนําข้อมลูภายในของบริษัทไปใช้เพือประโยชน์

สว่นตน ดงันี 
 (1) ห้ามมใิห้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงคูส่มรสและบตุรทียงัไมบ่รรลนิุติภาวะของบคุคลดงักลา่ว ใช้ข้อมลู

ภายในเพือทําการซือ ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย์ของบริษัท ก่อนทีข้อมลูนนัจะถกูเผยแพร่ให้ประชาชนทวัไปทราบโดย
ทวัถึงกนั โดยเฉพาะในช่วงระยะเวลา 30 วนั ก่อนทีงบการเงินของบริษัทจะถกูเผยแพร่ตอ่สาธารณชน นอกจากนี ภายหลงั
จากทีข้อมลูได้ถกูเผยแพร่แล้ว บคุคลข้างต้นต้องละเว้นการซือหรือขายหลกัทรัพย์ของบริษัทจนกระทงัประชาชนทีได้รับ
ทราบข้อมลูดงักลา่วได้มีเวลาประเมินข้อมลูทีได้รับในระยะเวลาพอสมควรแล้ว (7 วนั นบัแตว่นัทีเผยแพร่)  

 
(2) ให้ความรู้แก่กรรมการ และผู้บริหาร ทีมีหน้าทีทีจะต้องรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของตน คูส่มรส 

และบตุรทียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ เกียวกบัการรายงานการถือหลกัทรัพย์ของบริษัท โดยหากกรรมการ ผู้บริหาร รวมถงึคูส่มรส
และบตุรทียงัไมบ่รรลนิุติภาวะของบคุคลดงักลา่ว ทีเข้าขา่ยมกีารซอื ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย์ของบริษัทตามทีกําหนด
ไว้ในประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที สจ. 14/2540 เรือง การจดัทําและเปิดเผยรายงานการถือหลกัทรัพย์ และ
บทกําหนดโทษตามพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
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หากมกีารกระทําการฝ่าฝืนระเบียบปฏิบตัิดงักลา่วข้างต้น บริษัทจะดาํเนินการทางวินยัเพือพิจารณาลงโทษ
ตามสมควรแก่กรณี เช่น ตกัเตือนเป็นหนงัสอื ตดัคา่จ้าง พกังาน เลกิจ้าง เป็นต้น 
 

8.5 บุคลากร 
 

(ก) จํานวนบคุลากร ณ 31 มีนาคม 2556 บริษัทมีบคุลากรทงัสนิ 209 คน และ 31 มีนาคม 2557 บริษัทมี
บคุลากรทงัสนิ 208 คน แบง่ตามสายงานตา่งๆ ดงันี  

 

 

(ข) ข้อพิพาททางด้านแรงงานในระยะ 3 ปีทีผา่นมา (31 มีนาคม ปี 2555 – 2557)  
 - ไมม่ี  
 

(ค) ผลตอบแทนรวมและลกัษณะผลตอบแทนทีให้กบัพนกังาน (ไมร่วมผู้บริหาร)  
 

ลักษณะผลตอบแทน 
(หน่วย: บาท) 

ปีบัญชี 2556 
(1 เม.ย. 2555– 31 มี.ค. 2556) 

ปีบัญชี 2557 
(1 เม.ย. 2556 – 31 มี.ค. 2557) 

เงินเดือน / คา่จ้าง 45,966,211 51,207,768 
โบนสั 3,783,136 3,994,146 
คา่ใช้จา่ยเกียวกบัสวสัดกิารพนกังาน 5,654,624 5,957,034 

รวม 55,403,971 61,158,948 
จาํนวนพนักงาน 202 201 

 

 
(ง) นโยบายในการพฒันาบคุลากร    

 

เนืองจากบริษัทและบริษัทยอ่ยประกอบธุรกิจหลกัด้านการแปรรูปสเตนเลสม้วนอยา่งครบวงจร การ
ดําเนินธุรกิจหลกัของบริษัทและบริษัทยอ่ยประกอบด้วยการจดัหา แปรรูป ผลติ และจําหนา่ยผลติภณัฑ์สเตนเลส  แก่ลกูค้า
กลุม่เป้าหมายซงึเป็นผู้ประกอบการในอตุสาหกรรมตา่งๆ บริษัทจึงมีนโยบายมุง่เน้นทางด้านการพฒันาบคุลากรให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุขององค์กรและเพือให้ลกูค้าพงึพอใจและได้รับประโยชน์สงูสดุ  

ประเภท ประจาํปี 2556 
(1 เม.ย. 55-31 มี.ค. 56) 

ประจาํปี 2557 
(1 เม.ย. 56-31 มี.ค. 57) 

ฝ่ายจดัซือ 3 5 
ฝ่ายบญัชีและการเงิน/หนว่ยพฒันาระบบ/ตรวจสอบ 11 9 
ฝ่ายขายและการตลาด 26 30 
ฝ่ายบริหารงาน 2 2 
ฝ่ายทรัพยากรบคุคล 7 4 
ฝ่ายประกนัคณุภาพ 17 18 
ฝ่ายวางแผนการผลติ/คลงัสนิค้า/หนว่ยจดัสง่ยานยนต์ 60 55 
ฝ่ายผลติ 83 85 

รวม 209 208 
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บริษัทมีฝ่ายทรัพยากรบคุคล ทีเป็นผู้ รับผิดชอบในการจดัการฝึกอบรมทงัภายในและภายนอก 

ในสว่นของการจดัการฝึกอบรมภายในจะอบรมโดยวิทยากรของบริษัท และ/หรือวิทยากรภายนอก ในสว่นของการจดัการ
ฝึกอบรมภายนอกจะพิจารณาจากตําแหนง่และหน้าทีความรับผิดชอบของพนกังานในการกําหนดหลกัสตูรและเนือหาของ
การฝึกอบรม ตลอดจนเลอืกสถาบนัในการฝึกอบรมให้เหมาะสม 
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9. การกาํกบัดูแลกิจการ 
 

 บริษัทได้ให้ความสาํคญักบัการดาํเนินงานภายใต้หลกัธรรมาภิบาล โดยคณะกรรมการบริษัทมคีวามมุง่มนั 
ทีจะปฏิบตัิตามมาตรการกํากบัดแูลกิจการทีดี โดยจะปฏิบตัติามแนวทางปฏิบตัิทีดีของกรรมการบริษัทจดทะเบียนตามที
ตลาดหลกัทรัพย์ได้กําหนดไว้ในข้อพงึปฏิบตัิทีดีสาํหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practice for Directors 
of Listed Companies) 
 

นอกจากนี บริษัทยงัได้ปฏิบตัิตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการทีดี 5 ข้อ (Principle of Good Corporate 
Governance) ตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพย์ เพือประโยชน์ตอ่การดาํเนินธุรกิจของบริษัท และเป็นการเสริมสร้างความ
โปร่งใสและประสทิธิภาพของฝ่ายจดัการ อนัจะสร้างความเชือมนัให้เกิดขนึแก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ และผู้ ทีเกียวข้อง 
ทกุฝ่าย โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี   

 
(1) สิทธิของผู้ถอืหุ้น 

บริษัทให้ความสําคญักบัการปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุๆ คนอย่างเทา่เทียมกนั โดยในการ
ประชมุผู้ ถือหุ้นบริษัทในแตล่ะครัง บริษัทได้จดัสง่หนงัสือนดัประชมุพร้อมข้อมลูประกอบการประชมุ
ตามวาระตา่งๆ ให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 21 วนั และในการประชมุจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมี
สิทธิอยา่งเทา่เทียมกนัในการตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัทและแสดงความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะตา่งๆ และมีการบนัทกึการประชมุถกูต้อง ครบถ้วน เพือให้ 
ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ 

นอกจากนี บริษัทมีนโยบายเพิมทางเลอืกให้กบัผู้ ถือหุ้นโดยเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นทีไมส่ามารถเข้าร่วม
ประชมุสามารถมอบอํานาจให้กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบเป็นตวัแทนในการเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนน
ในทีประชมุผู้ ถือหุ้น 

ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ประธานทีประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายมีสทิธิอยา่งเทา่เทียมในการ
ตรวจสอบการดาํเนินงานของบริษัท สอบถาม และแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะตา่งๆ   

 
(2) การปฏิบัตต่ิอผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 
 บริษัทปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนัในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นตอ่การดาํเนินการ

ของบริษัท บริษัทมีนโยบายทีจะปฏิบตัิตามข้อบงัคบัของบริษัท และจะเพิมทางเลอืกให้กบัผู้ ถือหุ้นทกุครังทีผู้ ถือหุ้นทีไม่
สามารถเข้าร่วมประชมุสามารถมอบอํานาจให้กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบเป็นตวัแทนในการเข้าร่วมประชมุและ
ออกเสยีงลงคะแนนในทีประชมุผู้ถือหุ้น 

 

เพือป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ การมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัทได้กําหนดให้
บคุคลทีได้รับมอบอํานาจต้องไมอ่นมุตัิรายการใดๆ ทีตนหรือบคุคลทีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ มีสว่นได้เสยี 
หรืออาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี บริษัทและบริษัทยอ่ยจะปฏิบตัิตามประกาศตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทยทีใช้บงัคบักบัการทํารายการทีเกียวโยงกนัของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาและจําหนา่ยไปซงึสนิทรัพย์
ของบริษัทจดทะเบียน แล้วแตก่รณี  
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บริษัทได้มีการกําหนดหลกัเกณฑ์เกียวกบัการเข้าทําธุรกรรมทีมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ ดงันี 

(ก) กรณีเป็นรายการธุรกิจปกติและมเีงือนไขการค้าโดยทวัไป หรือรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติทีมี
เงือนไขการค้าโดยทวัไปและคา่ตอบแทนสามารถคํานวณได้จากทรัพย์สนิหรือมลูคา่อ้างอิง จะพิจารณาดาํเนินการทํา
รายการดงักลา่วให้เป็นไปตามข้อกําหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อกําหนด
ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ทีใช้บงัคบักบัการทํารายการทีเกียวโยงกนั และเสนอตอ่ทีประชมุคณะกรรมการ
ตรวจสอบพิจารณารับทราบทกุๆ ไตรมาส 

(ข) กรณีเป็นรายการระหวา่งกนัอืนๆ นอกเหนือจากข้อ (ก) คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้
ความเห็นเกียวกบัความจําเป็นในการเข้าทํารายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการนนัๆ โดยพิจารณา
เงือนไขตา่งๆ ให้เป็นไปตามลกัษณะการดําเนินธุรกิจปกตใินอตุสาหกรรม และมีการเปรียบเทียบกบัราคาของ
บคุคลภายนอกหรือราคาตลาด หากคณะกรรมการตรวจสอบไมม่ีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวา่งกนัทีอาจ
เกิดขนึ บริษัทจะจดัให้ผู้ เชียวชาญอิสระหรือผู้สอบบญัชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกียวกบัรายการดงักลา่ว เพือนําไปใช้
ประกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ ถือหุ้น ตามแตก่รณี โดยกรรมการผู้มีสว่นได้
เสยีจะไมม่ีสทิธิออกเสยีงในรายการดงักลา่ว   

 

 การป้องกนัการนําข้อมลูภายในไปใช้ประโยชน์ของผู้บริหาร บริษัทมีระเบียบในการนําข้อมลูภายใน
ของบริษัททียงัไมไ่ด้เปิดเผยไปใช้เพือประโยชน์ของตนเองหรือผู้ อืน ดงันี 

(ก) บริษัทกําหนดให้มกีารป้องกนัการนําข้อมลูของบริษัทไปใช้ โดยกําหนดให้หนว่ยงานทีรู้ข้อมลู
ห้ามนําข้อมลูไปเปิดเผยยงัหนว่ยงานหรือบคุคลทีไมเ่กียวข้อง 

(ข) ผู้บริหารของบริษัททีได้รับข้อมลูทางการเงินของบริษัท ต้องไมใ่ช้ประโยชน์จากข้อมลูดงักลา่ว
ก่อนทีจะเปิดเผยสูส่าธารณชน โดยการกําหนดห้ามผู้บริหารทําการซือขายหลกัทรัพย์ของบริษัทเป็นระยะเวลา 1 เดือน 
ก่อนทีงบการเงินจะเปิดเผยสูส่าธารณชน 

(ค) บริษัทจะกําหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลยีนแปลงการถือหลกัทรัพย์ตอ่สาํนกังาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตามมาตรา 59 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 รวมทงัห้ามมิให้ผู้บริหารหรือพนกังานทีได้รับทราบข้อมลูภายในเปิดเผยข้อมลูภายในแก่บคุคลภายนอกหรือ
บคุคลทีไมม่ีหน้าทีเกียวข้อง และไมซ่ือขายหลกัทรัพย์ของบริษัทเป็นระยะเวลา 30 วนั กอ่นทีงบการเงินเผยแพร่ตอ่
สาธารณชน 

 
(3) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทให้ความสาํคญัตอ่สทิธิของผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ทีเกียวข้อง ดงันี 

(ก) พนกังาน: บริษัทปฏิบตัิตอ่พนกังานทกุคนอยา่งเทา่เทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทน 
ทีเหมาะสมรวมทงัให้จดัการอบรมและพฒันาความรู้ เป็นต้น 

(ข) คูค้่าและเจ้าหนี: บริษัทปฏิบตัิตอ่คูค้่าและเจ้าหนีอยา่งเป็นธรรม เป็นไปตามเงือนไขทางการ
ค้าและ/หรือข้อตกลงในสญัญาทีทําร่วมกนั เพือก่อให้เกิดความสมัพนัธ์อนัดีทางธุรกิจซงึจะเป็นประโยชน์ตอ่ทกุฝ่าย 

(ค) ลกูค้า: บริษัทเอาใจใสแ่ละรับผิดชอบตอ่ลกูค้า จดัหา แปรรูป ผลติ และจําหนา่ยสนิค้าทีมี
คณุภาพมาจําหนา่ย รวมทงัรับฟังข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นจากลกูค้า   
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(ง) คูแ่ขง่: บริษัทปฏิบตัิตามกติกาการแขง่ขนัทีดี และหลกีเลยีงวิธีการทีไมส่จุริตเพือทําลายคูแ่ขง่ 

(จ) ผู้ ถือหุ้น: บริษัทมุง่เน้นพฒันาองค์กรให้มกีารเติบโตอยา่งตอ่เนือง ทําให้บริษัทมีรายได้และ
ผลกําไรเพิมขนึ สง่ผลให้ผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้รับผลตอบแทนทีเหมาะสมกบัสภาพการดาํเนินธุรกิจ  

(ฉ) ชมุชนและสงัคม: บริษัทมีความรับผิดชอบตอ่สภาพแวดล้อมของชมุชน และสงัคม รวมทงั
เข้าร่วมในกิจกรรมเพือประโยชน์ตอ่สงัคม  

 บริษัทได้ออกข้อพงึปฏิบตัเิกียวกบัจริยธรรมทางธุรกิจหรือจรรยาบรรณ (Code of Ethics or 
Statement) เพือให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนในองค์กร ยดึถือเป็นแนวทางการปฏิบตัิหน้าทีตามภารกิจ
ของตนด้วยความซือสตัย์ สจุริต และเทียงธรรม โดยบริษัทจะกํากบัและติดตามเพือให้มีการปฏิบตัิตามแนวทางของ
จริยธรรมทางธุรกิจ หรือจรรยาบรรณ ดงักลา่วอยา่งจริงจงั รวมถงึการกําหนดบทลงโทษทางวินยัไว้ด้วย ซงึทีประชมุ
คณะกรรมการบริษัท ครังที 4/2550 เมอืวนัที 15 สงิหาคม 2550 ได้มีมติอนมุตัิข้อพงึปฏิบตัิดงักลา่วเป็นทีเรียบร้อยแล้ว 

 
 ทงันี บริษัทยงัให้ความสาํคญัตอ่การดาํเนินงานด้วยความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสงิแวดล้อม โดย

บริษัทได้กําหนดแนวทางการดาํเนินงานกิจกรรมเพือสงัคม (CSR) ร่วมกบัทางตลาดหลกัทรัพย์ฯ อีกด้วย 
 

บริษัทได้ให้ความสาํคญัตอ่ระบบควบคมุและการตรวจสอบภายในทงัในระดบับริหาร และระดบั
ปฏิบตัิงานทีมีประสทิธิภาพ จึงได้กําหนดภาระหน้าที อํานาจการดําเนินการของผู้บริหาร และผู้ปฏิบตัิไว้เป็นลายลกัษณ์
อกัษร มกีารควบคมุดแูลการใช้ทรัพย์สนิของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบง่แยกหน้าทีผู้ปฏิบตัิงาน ผู้ติดตามควบคมุ 
และผู้ประเมินผลออกจากกนั เพือให้เกิดการถ่วงดลุและตรวจสอบระหวา่งกนัอยา่งเหมาะสม นอกจากนี ยงัมกีารควบคมุ
ภายในเกียวกบัระบบการเงิน โดยบริษัทได้จดัให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานทีรับผิดชอบ ทงันี บริษัท
ได้จดัให้มีการตรวจสอบการควบคมุภายในของบริษัท โดยเมือวนัที 16 พฤษภาคม 2556 บริษัทได้ลงนาม 
ในสญัญาแตง่ตงัสาํนกังาน เอ.เอ็ม.ที.เซอร์วิสเซส เป็นผู้ตรวจสอบภายในประจําปี 2556 (1 เม.ย. 2556 – 31 มี.ค. 2557) 
ของบริษัท ขอบเขตการตรวจสอบจะเน้นระบบการควบคมุภายในและการวเิคราะห์ความเสยีงของระบบเป็นสาํคญั มี
ขอบเขตโดยสงัเขปดงันี  

1. ตรวจประเมินความเพียงพอของการควบคมุภายใน 

2. ตรวจสอบการปฏิบตัิงานตามระบบงานตา่งๆ  

3. ตรวจสอบรายการบญัชีทีเกิดขนึกบักิจการทีเกียวข้องกนั 

4. ตรวจสอบภาระผกูพนั 

5. ตรวจสอบหนีสนิทีอาจจะเกิดขนึ 

6. สรุปรายงานการประเมินความเพียงพอของการควบคมุภายในประจําปี 

 

โดยผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทจะจดัทํารายงานผลตรวจสอบภายในรายไตรมาสและเสนอตอ่
คณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทจะสอบทานรายการระหวา่งกนัทีมีสาระสาํคญัตามที
คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมายเพือนําเสนอตอ่คณะกรรมการตรวจสอบโดยเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบเป็น 
ผู้ประสานงานระหวา่งผู้ตรวจสอบภายในกบัคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารของบริษัท 
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 การบริหารความเสยีง คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสาํคญัเกียวกบัการบริหารความเสยีงเป็นอยา่ง
มาก บริษัทได้มกีารกําหนดและประเมินความเสยีงของกิจการ มีการกําหนดมาตรการป้องกนัและจดัการความเสยีง ซงึ
รวมถงึความเสยีงทีมีผลตอ่การดาํเนินงานของบริษัทตามทีระบไุว้ใน “หวัข้อปัจจยัความเสยีง” 

 
 คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการทีดี ได้ตระหนกัถึงความสาํคญัของการมีสว่นร่วมของผู้มีสว่นได้เสยีทกุ
กลุม่ทีจะมาชว่ยกํากบัดแูลบริษัท จึงได้กําหนดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน เพือให้บริษัทมีกลไกในการ
รับทราบข้อมลูตา่งๆ จากพนกังานและจากผู้มีสว่นได้เสยีอืน เช่น  ผู้ ถือหุ้น ลกูค้า คูค้่า ชมุชน  ไมว่า่จะเป็นเรืองการกระทํา
ผิดกฎหมายหรือจริยธรรมธุรกิจ  หรือการกระทําทจุริต หรือการกระทําความผิดตอ่ตาํแหนง่หน้าที หรือการกระทําการฝ่าฝืน
ตอ่นโยบายเกียวกบัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท หรือการกระทําการทีขดัตอ่หรือการละเลยตอ่หน้าทีตาม
นโยบาย แนวปฏิบตัิ คาํสงั หรือระเบียบตา่ง ของบริษัท หรือรายงานทางการเงินทีไมถ่กูต้อง หรือระบบการควบคมุภายในที
บกพร่อง หรือการกระทําอืนๆ ทีอยูใ่นขา่ยทําให้ผู้แจ้งหรือบริษัทได้รับความเสยีหาย มายงัคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการที
ดีของบริษัท ผา่นทาง E-Mail : ird@lohakit.co.th หรือทางโทรศพัท์หมายเลข 0-2673-9559 ตอ่ 208 ซงึจะทําให้บริษัททราบ
ถึงปัญหาหรือข้อมลูเชิงลกึได้มากยิงขนึ และเป็นโอกาสให้บริษัทนําข้อมลูทีได้รับมาวิเคราะห์ หาหนทางแก้ไขปัญหา 
ตลอดจนวางมาตรการป้องกนัตา่งๆ ให้รัดกมุยงิขนึ อนัจะทําให้การบริหารงานโดยรวมของบริษัทมปีระสทิธิภาพดียิงขนึ  

 
(4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
 

นโยบายเกียวกบัการกํากบัดแูลกิจการ คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบายเกียวกบัการ
กํากบัดแูลกิจการ เนืองจากเห็นวา่เป็นสงิทีมคีวามสาํคญัและจําเป็นตอ่การดาํเนินธุรกิจให้มีการเจริญเติบโตทียงัยืน 
คณะกรรมการบริษัทมคีวามมุง่มนัและตงัใจทีจะปฏิบตัติามหลกัการดงักลา่ว โดยได้กําหนดนโยบายและทิศทางการ
ดําเนินงานของบริษัท ให้ความสาํคญัตอ่ระบบควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน กํากบัดแูลฝ่ายจดัการให้
ดําเนินการนโยบายอยา่งมีประสทิธิภาพเพือประโยชน์ในระยะยาวของผู้ ถือหุ้น ภายใต้กรอบข้อกําหนดของกฎหมาย
และจริยธรรมทางธุรกิจ รวมทงัมุง่มนัในเรืองความโปร่งใสในการดําเนินกิจการ การเปิดเผยข้อมลู และการบริหาร
ความเสยีงทีเหมาะสม 

 

 การประชมุคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทมีกําหนดประชมุโดยปกติอยา่งน้อยไตรมาสละ 1 ครัง 
และมีการประชมุเพิมเตมิตามความจําเป็น เลขานกุารคณะกรรมการบริษัทได้จดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุพร้อมระเบียบ
วาระการประชมุและเอกสารก่อนการประชมุลว่งหน้า 7 วนั เพือให้คณะกรรมการได้มเีวลาศกึษาข้อมลูอยา่งเพียงพอ
ก่อนเข้าร่วมประชมุ ทงันี ได้มีการจดบนัทกึการประชมุเป็นลายลกัษณ์อกัษร จดัเก็บรายงานการประชมุทีผา่นการ
รับรองจากคณะกรรมการพร้อมให้คณะกรรมการและผู้ ทีเกียวข้องตรวจสอบได้ 
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ในปี 2556 และ ปี 2557 คณะกรรมการมกีารประชมุรายละเอียดดงันี 

 ปี 2556 
( 1 เม.ย. 55 – 31 มี.ค. 56 ) 

ปี 2557 
( 1 เม.ย. 56 – 31 มี.ค. 57 ) 

กรรมการ จาํนวนครังการประชุม /  
จาํนวนครังทีเข้าร่วมประชุม 

จาํนวนครังการประชุม /  
จาํนวนครังทีเข้าร่วมประชุม 

1. นายวนัชยั อําพงึอาตม์ 6/6 4/4 
2. นายประสาน อคัรพงศ์พิศกัด ิ 6/6 4/4 
3. นายอนนัต์ มนสัชินอภิสทิธิ  6/6 4/4 
4. นายสมนกึ ธนะสาร  6/6 4/4 
5. นายอนรุุธ วอ่งวานิช 6/3 4/3 
6. นายธีระ ณ วงัขนาย 6/4 4/4 
7. นายเลศิ นิตย์ธีรานนท์ 6/5 4/4 

 

 รายงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่งบการเงินของบริษัท และข้อมลู
ทางการเงินทีปรากฏในรายงานประจําปี โดยงบการเงินของบริษัทจดัทําขนึตามมาตรฐานการบญัชีทีรับรองทวัไปใน
ประเทศไทย มีการพิจารณาใช้นโยบายบญัชีทีเหมาะสมและถือปฏิบตัิอยา่งสมาํเสมอ และใช้ดลุยพินิจอยา่ง
ระมดัระวงัและประมาณการทีดทีีสดุในการจดัทํา รวมทงัมีการเปิดเผยข้อมลูสาํคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน   

นอกจากนี ยงักําหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ดแูลพิจารณากลนักรองรายงานทาง 
งบการเงิน รวมถึงการเปิดเผยข้อมลูในงบการเงินของบริษัท 

 

ความสมัพนัธ์กบัผู้ลงทนุ คณะกรรมการบริษัทจะจดัให้มีบคุลากรรับผิดชอบในเรืองการเปิดเผย
ข้อมลูสารสนเทศทีสาํคญัของบริษัทให้ถกูต้อง ทนัเวลา และโปร่งใส และในอนาคตคณะกรรมการจะพิจารณากําหนด
ผู้ รับผิดชอบเกียวกบั “ผู้ลงทนุสมัพนัธ์” เพือเป็นตวัแทนในการสอืสารกบันกัลงทนุทีเป็นสถาบนั ผู้ ถือหุ้น และ
นกัวิเคราะห์ทวัไป 

 

คณะกรรมการให้ความสาํคญัตอ่การเปิดเผยข้อมลูทีมีความถกูต้องครบถ้วน โปร่งใส และทวัถงึ  
ทงัรายงานข้อมลูทางการเงินและข้อมลูทวัไป โดยจดัให้มีการแถลงขา่วตอ่สอืมวลชน และบคุคลภายนอก ผา่นกิจกรรม
ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ในงาน Opportunity Day ในทกุไตรมาส บริษัทยงัได้มอบหมายให้มีเจ้าหน้าทีนกัลงทนุสมัพนัธ์
เป็นผู้ รับผิดชอบในเรืองการเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศทีสาํคญัของบริษัท เพือเป็นตวัแทนในการสอืสารกบันกัลงทนุที
เป็นสถาบนั ผู้ ถือหุ้น และนกัวเิคราะห์ทวัไป ทงันี นกัลงทนุทวัไปสามารถติดตอ่ขอทราบข้อมลูของบริษัทได้ทีหมายเลข
โทรศพัท์ 02-673-9559 ตอ่ 208 หรือที E-mail : ird@lohakit.co.th    
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(5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทได้มีสว่นร่วมในการกําหนดวิสยัทศัน์ ภารกิจ กลยทุธ์ เป้าหมายการดาํเนิน
ธุรกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกํากบัดแูลให้ฝ่ายจดัการดําเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย และ
แผนธุรกิจและงบประมาณทีกําหนดไว้อยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล เพือเพิมมลูคา่ทางเศรษฐกิจสงูสดุให้
กิจการ และความมนัคงสงูสดุให้แก่ผู้ ถือหุ้น  

 

 การถว่งดลุของกรรมการทีไมเ่ป็นผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษัทมจํีานวน 7 ทา่น ประกอบด้วย 

-  กรรมการทีเป็นผู้บริหารจํานวน 3 ทา่น  

-  กรรมการทีไมเ่ป็นผู้บริหารจํานวน 1 ทา่น 

-  กรรมการทีเป็นกรรมการอิสระจํานวน 3 ทา่น 

ดงันนั บริษัทมกีรรมการทีเป็นอิสระจํานวน 3 ทา่น คิดเป็นร้อยละ 42.86 ของจํานวนกรรมการ
ทงัหมด  

การรวมหรือแยกตําแหนง่ ประธานกรรมการไมเ่ป็นบคุคลเดียวกบักรรมการผู้จดัการ เพือเป็นการ
แบง่แยกหน้าทีในการกําหนดนโยบายกํากบัดแูลและบริหารงานประจํา 

 

ทงันี บริษัทได้จดัให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม ่โดยเตรียมข้อมลูและการบรรยายเกียวกบัธุรกิจ
ของบริษัท รวมทงัข้อมลูอืนๆ ทีเกียวข้องกบัการดําเนินธุรกิจของบริษัทให้กบักรรมการทีเข้ามารับตาํแหนง่ในบริษัทเป็น
ครังแรกด้วย 

คณะกรรมการได้สนบัสนนุให้กรรมการ 1 ทา่น คือ คณุเสศิ นิตย์ธีรานนท์ (Member 
No.GM6655) ได้เข้าร่วมในกิจกรรมสมัมนา ของการประชมุ Directors Forum ในหวัข้อ “ธุรกิจครอบครัว : กํากบัดแูล
อยา่งไรให้ยงัยืน โดยทาง IOD เป็นผู้จดัการสมัมนาในครังนี 

 
 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  

คา่ตอบแทนกรรมการ: บริษัทได้กําหนดนโยบายคา่ตอบแทนกรรมการไว้อยา่งชดัเจนและโปร่งใส 
โดยคา่ตอบแทนอยูใ่นระดบัเดียวกบัอตุสาหกรรม รวมทงัคํานงึประสบการณ์ ภาระหน้าที ขอบเขตของบทบาทและ
ความรับผิดชอบ เพือทีจะดแูลและรักษากรรมการทีมีคณุสมบตัิทีต้องการ และได้ขออนมุตัจิากทีประชมุผู้ ถือหุ้นแล้ว  

 

 คา่ตอบแทนผู้บริหาร: คา่ตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลกัการและนโยบายทีคณะกรรมการบริษัท
กําหนด ซงึเชือมโยงกบัผลการดาํเนินงานของบริษัท และผลการดาํเนินงานของผู้บริหารแตล่ะทา่น โดยปัจจบุนับริษัท
ไมม่ีอนกุรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 
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  คณะอนุกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทได้มกีารแตง่ตงัคณะกรรมการตรวจสอบเพือช่วยในการกํากบัดแูลกิจการ
ของบริษัท โดยมกีารกําหนดอํานาจหน้าทีของคณะกรรมการตรวจสอบไว้อยา่งชดัเจน (รายละเอียดตามเรืองการจดัการ 
หวัข้อโครงสร้างการจดัการ ข้อ (ค) การมอบอํานาจจากคณะกรรมการ) 

 

บริษัทยงัไมม่ีอนคุณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน อยา่งไรก็ดี บริษัทมีกระบวนการพิจารณา
คา่ตอบแทนทีเหมาะสม โดยใช้ข้อมลูคา่ตอบแทนของบริษัทในอตุสาหกรรมเดยีวกนัและมีขนาดใกล้เคียงกนั รวมทงัใช้
ผลประกอบการของบริษัทประกอบการพิจารณากําหนด  
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR) 
 บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จํากดั (มหาชน) มีความตงัใจทีจะนําหลกัและแนวกรอบการรายงานข้อมลูด้านความ
รับผิดชอบตอ่สงัคมแบบบรูณาการมาปรับใช้ในการบริหาร และการจดัการองค์กร ทงันี บริษัทฯ เลง็เห็นความสาํคญัตอ่
ความรับผิดชอบตอ่สงัคมด้วยความเชือมนัวา่จะดาํเนินงานด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมจะเป็นแนวทางทีจะนําไปสูก่าร
พฒันาทียงัยืนในอนาคต  

  
 นโยบายและภาพรวม 
 ด้วยคณะกรรมการบริษัทได้มีนโยบายให้การดําเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอ่ยเป็นไปด้วยความรับผิดชอบตอ่
สงัคม สงิแวดล้อม และกลุม่ของผู้ ทีมีสว่นได้เสยี (Stakeholders) ตามหลกัการ 8 ข้อ ทีได้ปฏิบตัิอยูใ่นกระบวนการทํางาน
ของหลกักิจการ เพือนําไปสูค่วามยงัยืนในการดาํเนินธุรกิจ    
 1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 
 2. การตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชนั 
 3. การเคารพสทิธิมนษุยชน 
 4. การปฏิบตัิตอ่แรงงานอยา่งเป็นธรรม 
 5. ความรับผิดชอบตอ่ผู้บริโภค 
 6. การดแูลรักษาสงิแวดล้อม 
 7. การร่วมพฒันาชมุชนหรือสงัคม 
 8. การมีนวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรมซงึได้จากการดําเนินงานทีมีความรับผิดชอบตอ่สงัคม  
 สงิแวดล้อม และผู้มีสว่นได้เสยี 
 
 นอกเหนือจากการดาํเนินธุรกิจอยา่งมีจริยธรรม อนัเป็นหลกัการสาํคญัทีบริษัทฯ ได้ปลกุฝังให้แก่พนกังาน จน
กลายเป็นวฒันธรรมองค์กรทีชดัเจนของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ ยงัได้ตงัปณิธานในการแสดงความรับผิดชอบตอ่สงัคม โดย
ดําเนินโครงการสาธารณประโยชน์ตา่งๆ อยา่งตอ่เนืองเป็นรูปธรรม เพือมุง่สร้างจิตสาํนกึในการเป็นผู้ให้และเกือกลูสงัคม 
ด้วยการเปิดโอกาสให้พนกังานทกุคนได้เข้าร่วมกิจกรรมเพือสาธารณประโยชน์ตา่งๆ กิจกรรมเพือสงัคมแตล่ะโครงการ มี
การตงัคณะทํางานในการรับผิดชอบและปฏิบตัิการ เพือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ทีวางไว้ ตามนโยบายการดาํเนินงานทีมุง่เน้น
การสร้างคณุคา่ทียงัยืนแกช่มุชนและสงัคม 
 
 การดาํเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย 
 การดาํเนินงานตามนโยบายของบริษัทฯ จากนโยบายภาพรวมทีบริษัทฯ ได้ยดึถือไมไ่ด้เพียงจารึกไว้เป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรเพียงเทา่นนั แตนํ่ามาปฏิบตัิใช้อยา่งเคร่งครัด ดงันี 
        

1.  การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม จรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ ครอบคลมุการ
เคารพกฎหมาย ปราศจากการมสีว่นได้สว่นเสยีและความขดัแย้งทางผลประโยชน์ การรักษาความลบัและการ
ใช้ข้อมลูภายใน การปฏิบตัิตอ่ลกูค้าและผู้บริโภค การปฏิบตัติอ่คูแ่ขง่ทางการค้า การจดัซือจดัหาและการ
ปฏิบตัิตอ่คูค้่า ความรับผิดชอบตอ่ชมุชนและสงัคมโดยรวม การปฏิบตัิตอ่พนกังาน การควบคมุและการ
ตรวจสอบภายใน การรับการให้ทรัพย์สนิหรือประโยชน์อืนใด ความปลอดภยัด้านสขุอนามยัและสงิแวดล้อม 
ทรัพย์สนิทางปัญญาและการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ บริษัทฯ กําหนดให้พนกังานใหมท่กุคนจะต้องได้รับการ



 แบบ 56-1 สําหรับปีสินสุด 31 มีนาคม 2557 

 

บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จาํกัด (มหาชน)                   สว่นที 2 หน้า 72 

อบรมในระหวา่งการปฐมนิเทศ และการพฒันาหลกัสตูรอบรมทบทวนสาํหนบัพนกังานปัจจบุนั เพือให้มนัใจวา่
พนกังานทกุคนมคีวามตระหนกั และเข้าใจอยูเ่สมอ เพือสร้างจิตสาํนกึและความเข้าใจของพนกังาน และยงั
ครอบคลมุไปถึงกระบวนการวดัประสทิธิผลของระบบเพือการปรับปรุงให้ดียงิขนึ นอกจากนี บริษัทฯ ยงัจดัให้มี
การสร้างจิตสาํนกึทวัทงัองค์กรอยา่งตอ่เนืองผา่นสอืและกิจกรรมตา่งๆ เพือให้มนัใจวา่พนกังานสามารถนํา
จรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจไปประยกุต์ในการทํางานได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
 
2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ มีนโยบายการดาํเนินกิจการให้ถกูต้องตามกฎหมาย และเป็น
ประโยชน์ตอ่สงัคม สนบัสนนุให้พนกังานของบริษัทปฏิบตัิงานอยา่งมีคณุธรรมและเป็นพลเมืองทีดีของ
ประเทศชาติ รวมทงัสง่เสริมให้คูค้่าของกลุม่บริษัทดาํเนินธุรกิจทีถกูต้องด้วยความโปร่งใสด้วยเช่นกนั เพือให้
สงัคมโดยรวมดาํเนินไปได้โดยสนัติสขุ บริษัทฯ จึงกําหนดให้การตอ่ต้านการทจุริตและการติดสนิบนเป็น
นโยบายทีสาํคญัอีกนโยบายหนงึของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายและแนวปฏิบตัิเกียวกบัการรับ-
การให้ของขวญัหรือทรัพย์สนิขนึเพือสร้างความมนัใจวา่นโยบายการตอ่ต้านการทจุริตและการติดสนิบนได้รับ
การปฏิบตัิอยา่งเป็นรูปธรรมอยา่งเพียงพอ ทงันี คณะกรรมการบรรษัทภิบาลอยูร่ะหวา่งการดําเนินการ
พิจารณา และกําหนดนโยบาย แนวทางการปฏิบตัิ และรายละเอียดแผนงานและการดําเนินงาน รวมทงักรอบ
เวลาตา่งๆ ให้เหมาะสมกบัสภาวะการณ์ของบริษัทฯ  
 
3. การเคารพสทิธิมนุษยชน บริษัทฯ มีนโยบายทีจะปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อบงัคบัทีเกียวข้องกบั
พนกังาน และหลกัการเกียวกบัสทิธิมนษุยชนขนัพืนฐานตามเกณฑ์สากล โดยไมแ่บง่แยกถินกําเนิด เชือชาต ิ
เพศ อาย ุสผิีว ศาสนา ความพิการ ฐานะ ชาตติระกลู สถานศกึษา หรือสถานะอืนใดทีมิได้เกียวข้องโดยตรงกบั
การปฏิบตัิงาน รวมทงัให้ความเคารพตอ่ความเป็นปัจเจกชนและศกัดิศรีของความเป็นมนษุย์ โดยทีทีผา่นมา
ไมเ่คยมีข้อร้องเรียนเรืองการละเมิดสทิธิมนษุยชน 
 
4. การปฏิบัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม บริษัทฯ ได้ตระหนกัอยูเ่สมอวา่ พนกังานทกุคนเป็นทรัพยากรที
ทรงคณุคา่ทีสดุของบริษัทฯ เป็นปัจจยัแหง่ความสาํเร็จของการบรรลเุป้าหมายของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงให้การ
ดแูลและการปฏิบตัิทีเป็นธรรมทงัในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแตง่ตงั โยกย้าย และสวสัดิการทีเหมาะสม 
และเป็นธรรม ในด้านตา่งๆ เช่น 
- ด้านการบริหารคา่จ้าง ผลตอบแทนและสวสัดิการตา่งๆ บริหารโดยคาํนงึถงึหลกัการจงูใจพนกังาน ให้
พนกังานปฏิบตังิานเต็มความสามารถ มีความเป็นธรรม เป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมายและมีระบบแบบ
แผนในการปฏิบตัิทีเป็นมาตรฐานเดียวกนั มีการประเมินและวิเคราะห์คา่งานให้มคีวามเป็นปัจจบุนั เหมาะสม
กบัระดบัหน้าทีความรับผิดชอบสอดคล้องกบัการดาํเนินธุรกิจ และอยูใ่นระดบัทีสามารถแขง่ขนัได้หรือ
เทียบเทา่กบัอตัราคา่ตอบแทนของบริษัทอืนๆ ในธุรกิจเดียวกนั 
-  ด้านการพฒันาศกัยภาพของพนกังาน บริษัทฯ ได้ให้ความสาํคญัในการพฒันาความรู้ ความสามารถและ
ทกัษะการบริหาร โดยผา่นระบวนการฝึกอบรม การสมัมนา การดงูาน และยงัมุง่มนัทีจะสร้างกรอบการพฒันา
บคุลากร เพือเพิมขีดความสามารถของพนกังานทกุระดบัและเป็นไปอยา่งตอ่เนือง 
-  ด้านการจ้างงาน การปฏิบตัิงาน ความก้าวหน้าในอาชีพการงาน บริษัทฯ ได้กําหนดแนวปฏิบตัทีิชดัเจนเป็น
มาตรฐาน ตงัอยูบ่นหลกัการทีไมเ่ลอืกปฏิบตัิและสอดคล้องกบักฎหมายตา่งๆ ทีเกียวข้อง โดยให้โอกาสทกุคน 
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อยา่งเทา่เทียมกนั ทงัในด้านสดัสว่นของหญิง ชาย เชือชาติ ศาสนา ภมูิลาํเนาเดิม อาย ุ สภาพความพิการ 
ฐานะทางเศรษฐกิจสงัคม หรือ คณุวฒุิการศกึษา 
-  ด้านความปลอดภยัและสขุอนามยัในทีทํางาน บริษัทฯ ได้หว่งใยในชีวติ และสขุภาพของพนกังานทกุคน 
ดงันนั การบริหารการจดัการด้านความปลอดภยัและสภาพแวดล้อมในการทํางาน นอกจากจะเป็นไปตาม
มาตรฐานทีกฎหมายกําหนดแล้ว บริษัทฯ ยงัสนบัสนนุและสง่เสริมให้มีการจดักิจกรรมความปลอดภยัอยา่ง
ตอ่เนืองอีกด้วย 

 
 

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค บริษัทฯ ได้ให้ความสาํคญัในการให้บริการของลกูค้า และจดัทําแบบสาํรวจ
ความพงึพอใจของลกูค้า เป็นประจําทกุปี เพือนําผลการประเมินมาปรับปรุงและพฒันาการทํางานให้มี
ประสทิธิภาพมากยิงขนึ  

 
 

6. การดูแลรักษาสงิแวดล้อม ในการดําเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้มกีารรณรงค์ให้พนกังานประหยดัพลงังานและ
ทรัพยากรธรรมชาติไปพร้อมๆ กบัการปลกุจิตสาํนกึของพนกังาน อาทิเช่น 
- การรณรงค์ให้พนกังานเปลยีนมาใช้ระบบขนสง่ทีทางบริษัทฯ ทีจดัไว้เพือเป็นการอํานวยความสะดวก และ
เป็นการประหยดัคา่ใช้จ่ายในการเดินทางให้กบัพนกังาน พร้อมทงัเป็นการรักษาสงิแวดล้อม และเป็นการลด
มลพิษทางอากาศ 
-  การรณรงค์ให้ปิดไฟฟ้า และปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ ช่วงพกักลางวนัระหวา่งเวลา 12.00 – 13.00 น. ทงันี 
เพือให้พนกังานฝึกปฏิบตักิารประหยดัพลงังานและนําไปประยกุต์ใช้ในชีวิตประจําวนั รวมถงึการเผยแพร่
วิธีการประหยดัพลงังานในสงัคมของตนเอง 
 
 
7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม บริษัทฯ ได้วางแผนการพฒันาชมุชนและสงัคม ภายใต้การสร้างความ
เชือมโยงของชีวติในเมืองและผืนป่า และสงัคมเมือง ปัจจบุนัแหลง่อาศยัทีสาํคญัของสตัว์ป่าชายเลน ได้ถกูบกุ
รุกอยา่งมาก ด้วยสงัคมและชมุชนมนษุย์ สง่ผลกระทบตอ่ประชากรของสตัว์นํา ทงันี บริษัทฯ ได้เลง็เห็น
ความสาํคญัทีจะอนรัุกษ์และรักษาระดบัประชากรสตัว์นํา และป่าชายเลน ซงึสอดคล้องกบันโยบายของบริษัท
ฯ ซงึรายละเอียดของโครงการสามารถดไูด้ในหวัข้อนี 
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กรอบการทาํงาน โครงการ ผู้ได้รับประโยชน์ ผลผลิต / ผลกระทบ 
การศึกษา การมอบทนุการศกึษา

ให้กบัมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบรีุ 

นกัศกึษา สร้างโอกาสให้นกัศกึษาได้
มีวิชาชีพทีดีในอนาคต 

สิงแวดล้อม โครงการปลกูป่าชายเลน สตัว์นํา สร้างพืนป่าชายเลนให้มี
พืนทีมากขนึ และเพิม
จํานวนสตัว์นําป่าชายเลน 

 
 

 8. การมีนวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรมซึงได้จากการดาํเนินงานทีมีความรับผิดชอบต่อสังคม  
สิงแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสยี  ปัจจบุนับริษัทฯ ได้กําลงัศกึษาและวางแผนหาแนวความคิดในการจดัหา
นวตักรรมใหม่ๆ  เพือมาดําเนินงานของบริษัทฯ ให้มีประสทิธิภาพสงูสดุ ภายใต้กระบวนการควบคมุทีดี และมุง่
สง่เสริมพร้อมพฒันาธุรกิจ ของบริษัทฯ 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสียง 
  
 

 11.1 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกียวกับความเพียงพอและเหมาะสมของระบบควบคุม
ภายในของบริษัท 

 

ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท ครังที 2/2557 วนัที 28 พฤษภาคม 2557 โดยมีกรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบจํานวน 3 ทา่น เข้าร่วมประชมุด้วย คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคมุภายในของบริษัทใน
ด้านตา่งๆ 5 สว่น คือ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสยีง การควบคมุการปฏิบตัิงานของฝ่ายบริหาร 
ระบบสารสนเทศและการสอืสารข้อมลู และระบบติดตาม คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา่ บริษัทมีระบบการควบคมุ
ภายในในเรืองการทําธุรกรรมกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ ทีเกียวข้องกบับคุคลดงักลา่วข้างต้น (ตาม
สว่นที 3 ข้อ 3.3 ถึง 3.7 ของแบบประเมินระบบการควบคมุภายใน) อยา่งเพียงพอแล้ว สาํหรับการประเมินในเรืองอืนๆ 
คณะกรรมการมีความเห็นวา่ มคีวามเพียงพอแล้วเช่นกนั  (รายละเอียดตามการรับรองความถกูต้องของข้อมลู เอกสาร
แนบ 3 แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท ) กลา่วคือ 

 
1. ด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม 

  
  บริษัทมีโครงสร้างองค์กร ขอบเขตอํานาจของฝ่ายบริหารต่างๆ ทีชดัเจน ได้มีการประชุมพนกังานให้แต่
ละฝ่ายกําหนดเป้าหมายเพือสรุปเป้าหมายร่วมกัน โดยบริษัทมีการตงัเป้าหมายในการดําเนินงานประจําทุกปี และได้
พิจารณาผลดําเนินงานทีแท้จริงมาเปรียบเทียบกบัเป้าหมายในการดําเนินงานในการประชุมคณะกรรมการเป็นรายไตรมาส 
นอกจากนี บริษัทได้มีการจดัทําผงัโครงสร้างองค์กรโดยรวมและการแยกสายการบงัคบับญัชารวมจนถึงคําบรรยายลกัษณะ
งานอยา่งชดัเจนเพือให้การบริหารตามสายบงัคบับญัชาเป็นไปอยา่งคลอ่งตวั และยงัได้กําหนดนโยบายในการขายและการ
ปฏิบตัิตอ่ลกูค้าอยา่งซือสตัย์และเป็นธรรม 
 

2. ด้านการบริหารความเสยีง 
  
  ฝ่ายบริหารจะมีการประเมินสถานการณ์ของเศรษฐกิจและประเทศโดยรวมตลอดเวลาเพือวิเคราะห์ถึง
ปัจจัยความเสียงทีอาจเกิดขึน โดยบริษัทจะมีการติดตามการดําเนินงานกับผู้บริหารระดบัฝ่ายเป็นประจําทุกเดือน การ
ประชุมได้จดัขึนเป็นประจําและอย่างต่อเนืองเพือวิเคราะห์ผลประกอบการและสถานการณ์ต่างๆรวมถึงความเสียงในการ
ดําเนินการและความเสยีงทางการเงิน และหามาตรการเพือลดความเสยีงทีเกิดขนึ  
 

3. ด้านการควบคมุการปฏิบตัิงานของฝ่ายบริหาร 
  
  บริษัทมีการกําหนดขอบเขตหน้าทีและอํานาจอนมุตัิของฝ่ายบริหารและการแบง่แยกหน้าทีความ
รับผิดชอบในแตล่ะระดบัและแผนกอยา่งชดัเจน นอกจากนนัผู้ตรวจสอบภายในยงัได้ดําเนินการตรวจสอบธุรกรรมตา่งๆ
ตลอดทงัปี ปัจจบุนั บริษัทยงัได้มีมาตรการเรืองการทําธุรกรรมกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหารและบคุคลทีเกียวข้อง
กบับคุคลดงักลา่ว (ตามสว่นที 3 ข้อ 3.3 ถึง 3.7 ของแบบประเมิน) อยา่งเพียงพอและรัดกมุแล้ว โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะพิจารณาการทํารายการดงักลา่วทกุไตรมาส และมอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในตรวจสอบการทํารายการ
ดงักลา่วและให้รายงานตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ รวมทงัให้บริษัทเปิดเผยรายละเอียดและเงือนไขการทํารายการ
ดงักลา่วในหมายเหตปุระกอบงบการเงินทีตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบญัชีของบริษัท   
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4. ระบบสารสนเทศและการสอืสารข้อมลู 
 
  บริษัทได้จดัการประชมุคณะกรรมการอยา่งน้อยทกุไตรมาส โดยจดัสง่หนงัสอืนดัประชมุพร้อมเอกสาร
ประกอบการประชมุตา่ง ๆ ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 7 วนั สาํหรับเรืองการจดัเก็บและบนัทกึบญัชีนนั บริษัทได้ให้ความสาํคญัใน
การจดัเก็บและบนัทกึบญัชี โดยบริษัทได้ใช้บริษัท สาํนกังาน อีวาย จํากดั เป็นผู้ตรวจสอบบญัชี รวมถงึกํากบัดแูลให้
นโยบายบญัชีของบริษัทเป็นไปตามหลกัการบญัชีทีรับรองทวัไป เพือรายงานให้ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการสามารถได้
รับทราบและสามารถตดัสนิใจทีถกูต้องและได้ โดยเฉพาะข้อมลูทางบญัชีและการเงิน  
 
 5. ระบบการติดตาม 
 
  บริษัทมีการกําหนดเป้าหมายการดําเนินธุรกิจและเปรียบเทียบผลการดําเนินงานทีเกิดขึนจริงกับ
เป้าหมายทีกําหนดไว้ โดยต้องมีการชีแจงเหตผุลสว่นแตกตา่งทีเกิดขึน รวมถึงการวิเคราะห์ถึงสาเหตขุองสว่นแตกต่างนนัๆ
เพือหามาตรการในการดําเนินการแก้ไขอยา่งทนัทว่งที 
 

 11.2 ความเห็นเกียวกับระบบควบคุมภายในของผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท และ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 (ก) ความเห็นเกียวกบัระบบควบคมุภายในของผู้สอบบญัชี 

 
  จากการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท สาํหรับปี สนิสดุ 31 มีนาคม 2557 นนั ผู้สอบบญัชีของบริษัท
ได้ศกึษาและประเมินประสทิธิภาพระบบการควบคมุภายในด้านบญัชีของบริษัท และไมม่ีข้อสงัเกตเกียวกบัระบบการ
ควบคมุภายในด้านบญัชีของบริษัท    

 
 (ข) ความเห็นเกียวกบัระบบควบคมุภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 

 
  สาํนกังาน เอ.เอ็ม.ที. เซอร์วิสเซส ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท โดยได้นําเสนอ
ผลการประเมินระบบการควบคมุภายในระดบัองค์กร ซงึได้ดาํเนินการสอบทานตอ่ทีประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 
ครังที 2/2557 เมือวนัที 28 พฤษภาคม 2557 โดยสรุปการประเมนิระบบการควบคมุภายในระดบัองค์กรในด้านองค์กร
และสภาพแวดล้อม การบริหารความเสยีง การควบคมุการปฏิบตังิานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสอืสาร
ข้อมลู และระบบการติดตาม พบวา่บริษัทมีการปฏิบตัิในระดบัด ี

 

นอกจากนี ผู้ตรวจสอบภายในได้ทําการตรวจสอบระบบการควบคมุภายใน ของกิจกรรมตา่งๆ  และ 
นําเสนอรายงานการตรวจสอบภายในของบริษัท ตอ่ทีประชมุคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส ตามแผนการ
ตรวจสอบประจําปี 2556 (1 เม.ย. 2556 – 31 มี.ค. 2557) โดยผู้ตรวจสอบภายในเชือวา่กิจกรรมหลกัทีตรวจสอบ
ดงักลา่วไว้ข้างต้น มีระบบการควบคมุภายในทีเหมาะสมและเพียงพอตอ่การป้องกนัความเสยีงทีอาจเกิดขนึ 
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(ค) ความเห็นเกียวกบัระบบควบคมุภายในของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
ในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ครังที 2/2557 เมือวนัที 28 พฤษภาคม 2557 ได้พิจารณาและ

รับทราบรายงานผลการประเมินระบบการควบคมุภายในระดบัองค์กรของบริษัทจากผู้ตรวจสอบภายใน และจากการ
ตรวจสอบระบบควบคมุภายในตามแผนการตรวจสอบประจําปี 2556 (1 เม.ย. 2556 – 31 มี.ค. 2557) ของ ธุรกรรมตา่งๆ 
พบวา่บริษัทมีระบบการควบคมุภายในของธุรกรรมดงักลา่วทีเหมาะสมและเพียงพอ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นวา่บริษัทมีระบบการควบคมุภายในทีเพียงพอ และเหมาะสม 
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12. รายการระหว่างกนั   
 
12.1   สรุปรายการระหว่างกนัของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัททีเกียวข้องหรือกับบุคคลทีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทีเกิดขนึในปีบัญชี 2557 สินสุด ณ วันที 31 

มีนาคม 2557 
 

 

บุคคลทอีาจมี 
ความขัดแย้ง 

ลักษณะความสัมพันธ์ 
 

ลักษณะรายการ 
 

จาํนวนเงนิ 
(ล้านบาท) 

 
ความเหน็กรรมการตรวจสอบ 

1 เม.ย. 2556 – 
31 มี.ค. 2557 

1. ห้างหุ้นสว่นสามญั 499  
เซอร์วิส 

  

บริษัท เอ็นเอสซี เม็ททอล จํากัด และห้างหุ้นส่วน
สามัญ 499 เซอร์วิส   มีกรรมการผู้ จัดการเป็น
บคุคลเดียวกนัและเป็นผู้ลงทนุร้อยละ 100.00 ใน
ห้างหุ้ นส่วนสามัญ 499 เซอร์วิส  ณ วันที  1 
กมุภาพนัธ์ 2554 
 
 
 

ห้างหุ้ นส่วนสามัญ 499 เซอร์วิส บริการให้เช่า
รถยนต์นงัสว่นบคุคล  
 
 เมือวันที 1 มกราคม 2556 บริษัท เอ็นเอสซี เม็ท
ทอล จํากดั ได้ทําสญัญาเชา่รถยนต์นงัเป็นเวลา 1ปี  
 
ทังนี เมือครบกําหนดระยะเวลาสัญญา อาจจะต่อ
อายสุญัญา คราวละไม่เกิน 1 ปี ในกรณีทีมิได้มีการ
ดําเนินการใดๆ เมือครบกําหนดอายุสัญญาแต่ละ
ครัง ให้ถือว่าคู่สัญญาประสงค์จะต่ออายุสัญญานี
ออกไปอีกคราวละ 1 ปี 
 
                     - คา่เชา่รถยนต์ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0.43 

 
 

 คา่เชา่รถมีราคาสอดคล้องกบัราคาตลาดของคา่เชา่จาก
ผู้ประกอบการให้เชา่รถภายนอก 
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บุคคลทอีาจมี 
ความขัดแย้ง 

ลักษณะความสัมพันธ์ 
 

ลักษณะรายการ 
 

จาํนวนเงนิ 
(ล้านบาท) 

 
ความเหน็กรรมการตรวจสอบ 

1 เม.ย. 2556– 
31 มี.ค. 2557 

2. นายเกษม อคัรพงศ์พิศกัดิ  เป็นบิดาของกรรมการผู้จดัการ บริษัท โลหะกิจ เม็ท
ทอล จํากดั (มหาชน) และกรรมการผู้จดัการ บริษัท 
เอ็นเอสซี เม็ททอล จํากดั 
 
นายเกษม อคัรพงศ์พิศกัดิ ถือหุ้นในบริษัท โลหะกิจ 
เม็ททอล จํากดั (มหาชน) ในสดัสว่นร้อยละ  25.53 
( ณ วนัที  31 มีนาคม 2557 ) 
 

1. ให้เช่าโกดังเก็บสินค้า เลขที  602-604  
ถนนสีพระยา ขนาดพืนที 783 ตรม.  
 

2. ให้เช่าอาคารพาณิชย์เพือทําการค้า เลขที 
947-949 ถนนเจริญกรุง ขนาดพืนที 595 
ตรม.  
 
- คา่เชา่สํานกังาน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

2.98 
 

คา่เชา่พืนทีมีอตัราเชา่ทีตํา เมือพิจารณาเปรียบเทียบกบัอตัรา
คา่เชา่ในพืนทีใกล้เคียงของบคุคลภายนอก 
 
 

หมายเหตุ  : ทงันีบริษัทได้เข้าถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 100 ณ วนัที 31 มกราคม 2556 เมือวนัที 1 เมษายน 2557 บริษัทได้จดทะเบียนและทีอยู่ตามทีจดทะเบียนของบริษัทเป็นชือ บริษัท เอ็นเอสซี เม็ททอล จํากดั และ ทีอยู่ตามทีจดทะเบียนเป็นทีอยู่

เลขที 108/8 ถนนโยธา แขวงตลาดน้อย เขตสมัพนัธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 
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12.2 ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผล 
   

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่การทํารายการะหวา่งกนัดงักลา่ว มีความจําเป็นและสมเหตสุมผล 
เนืองจากราคาขายสนิค้าดงักลา่วเป็นไปตามปกติธุรกิจของบริษัท โดยมีราคาใกล้เคียงกบัราคาทีขายให้กบัลกูค้ารายใหญ่
ของบริษัท สาํหรับคา่นายหน้าในอตัราไมเ่กินร้อยละ 2 เป็นอตัราอยูใ่นระดบัเดียวกบัคา่นายหน้าทีบริษัทจา่ยให้ตวัแทน
จําหนา่ยตา่งประเทศอยูที่ระดบัร้อยละ 1.5 ถึงร้อยละ 2 ของยอดขาย นอกจากนี ในรายการระหวา่งกนัประเภทอืนๆก็มีราคา
ใกล้เคยีงกบัราคาตลาดทีเปรียบเทียบได้จากบคุคลทีเป็นผู้ประกอบการอิสระภายนอก 

นอกจากนี คณะกรรมการตรวจสอบได้ตรวจสอบแล้วพบวา่ในงวดสาํหรับปี สนิสดุวนัที 31 มี.ค. 2557 ไม่
พบวา่ลกูค้าที บริษัท เอ็นเอสซี เม็ททอล จํากดั เป็นตวัแทนจําหนา่ย เคยเป็นลกูค้าของบริษัทมากอ่น 

 
12.3 มาตรการและขันตอนการทาํรายการระหว่างกนั   

 
ในการทํารายการระหวา่งกนัจะต้องผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท และทีประชมุผู้ ถือหุ้น ตามแต่

กรณี คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ได้รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัทจะต้องไมอ่นมุตัิรายการใดๆ ทีตนหรือบคุคลที
อาจมคีวามขดัแย้งมีสว่นได้เสยีหรืออาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอืนใดกบับริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

 
กรณีทีมีรายการระหวา่งกนัของบริษัท บริษัทยอ่ย (ถ้ามี) หรือบริษัทร่วม (ถ้ามี) กบับคุลทีอาจมีความขดัแย้ง

ทางผลประโยชน์มีสว่นได้เสยีหรืออาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทมีมาตรการและขนัตอนดงันี 
 
(1) กรณีเป็นรายการธุรกิจปกติและมเีงือนไขการค้าโดยทวัไป หรือรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติทีมเีงือนไข

การค้าโดยทวัไปและคา่ตอบแทนสามารถคํานวณได้จากทรัพย์สนิหรือมลูคา่อ้างอิง จะพิจารณาดําเนินการทํารายการ
ดงักลา่วให้เป็นไปตามข้อกําหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อกําหนดของ
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ทีใช้บงัคบักบัการทํารายการทีเกียวโยงกนั และเสนอตอ่ทีประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ
พิจารณารับทราบทกุๆ ไตรมาส 

 
(2) กรณีเป็นรายการระหวา่งกนัอืนๆ นอกเหนือจากข้อ (1) คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็น

เกียวกบัความจําเป็นในการเข้าทํารายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการนนัๆ โดยพิจารณาเงือนไขตา่งๆ ให้
เป็นไปตามลกัษณะการดาํเนินธุรกิจปกตใินอตุสาหกรรม และมีการเปรียบเทียบกบัราคาของบคุคลภายนอกหรือราคาตลาด 
หากคณะกรรมการตรวจสอบไมม่ีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวา่งกนัทีอาจเกิดขนึ บริษัทจะจดัให้ผู้ เชียวชาญ
อิสระหรือผู้สอบบญัชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกียวกบัรายการดงักลา่ว เพือนําไปใช้ประกอบการตดัสนิใจของ
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ ถือหุ้น ตามแตก่รณี โดยกรรมการผู้มีสว่นได้เสยีจะไมม่ีสทิธิออกเสยีงใน
รายการดงักลา่ว   

 
(3) บริษัทจะมีการเปิดเผยรายการระหวา่งกนัในหมายเหตปุระกอบงบการเงินทีตรวจสอบหรือสอบทานโดย

ผู้สอบบญัชีของบริษัท รวมถึงจะมีการเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี 
 
(4) บริษัทจะปฏิบตัใิห้เป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และในกรณีทีบริษัทมี

หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย บริษัทจะปฏิบตัิตามข้อบงัคบั ประกาศ คําสงั หรือข้อกําหนดของ
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย รวมตลอดจนถึงปฏิบตัิตามข้อกําหนดเกียวกบัการเปิดเผยข้อมลูการทํารายการทีเกียวโยง
กนั และการได้มาหรือจําหนา่ยไปซงึสนิทรัพย์ 



 แบบ 56-1 สําหรับปีสินสุด 31 มีนาคม 2557 
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12.4 นโยบายหรือแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกนัในอนาคต 
   

นโยบายการทํารายการระหวา่งกนัในอนาคต คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความจําเป็น และความ
สมเหตสุมผลของการเข้าทํารายการ และเป็นประโยชน์สงูสดุของบริษัท  และจะพิจารณากําหนดราคาและเงือนไขการทํา
รายการให้เป็นไปตามการค้าปกติทวัไปซงึสามารถเปรียบเทียบได้กบัราคาทีเกิดขนึกบับคุคลภายนอก ทงันี บริษัทจะให้
คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้สอบบญัชีของบริษัท หรือผู้ เชียวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความ
เหมาะสมของราคาและความสมเหตสุมผลของการทํารายการระหวา่งกนัทีอาจจะเกิดขนึในอนาคต รวมทงับริษัทจะปฏิบตัิ
ตามข้อกําหนดของหนว่ยงานทีเกียวข้อง เช่น สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เกียวกบัการ
ทํารายการทีเกียวโยงกนั   

 
 

  
 

 
 


