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สำรจำกประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผู้จัดกำร  
 
 ภาพรวมเศรษฐกิจไทยใน ปี 2560 มีการเติบโตของการสง่ออกดขีึน้กวา่ทีค่าดการณ์ไว้และการเติบโตของภาคการ
ทอ่งเที่ยว   ในขณะที่อตัราดอกเบีย้ในประเทศและอตัราการวา่งงานก็ยงัอยูใ่นระดบัต า่ การฟืน้ตวัของเศรษฐกิจไทยในปี 2560 
จึงได้รับแรงหนนุจากการสง่ออกการทอ่งเที่ยวทีแ่ข็งแกร่ง ตลอดจนการฟืน้ตวัของสญัญาณการลงทนุในโครงการใหม่ๆ และการ
ใช้จา่ยภาครัฐ เหลา่นีเ้ป็นปัจจยักระตุ้นทางเศรษฐกิจที่เป็นประโยชน์ตอ่ลกูค้าของบริษัทและบริษัทยอ่ยในอตุสาหกรรมตา่งๆ
และสง่ผลดีตอ่ผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทยอ่ยในล าดบัตอ่มา 
 
          ทัง้นี ้ผลการด าเนินงานประจ าปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษัทฯ และ บริษัท ยอ่ยยงัคงมีก าไรสทุธิส าหรับ 
บริษัท และ บริษัท ยอ่ยเป็นเงินบาท 208.19  ล้าน ก าไรสทุธิที่เพิ่มขึน้เมื่อเทยีบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนซึง่มีก าไรสทุธิ 176.56  
ล้านบาท มาจากอตัราก าไรขัน้ต้นท่ีดีขึน้ของผลติภณัฑ์ประเภทโลหะตา่งๆ โดยเฉพาะทอ่ไอเสยีรถยนต์ ซึง่เป็นผลมาจาก
ประสทิธิภาพการผลติที่ดีขึน้ 
 
        นอกเหนือจากการด าเนินธรุกิจแล้ว บริษัท ฯ และ บริษัทยอ่ยยงัตระหนกัและให้ความส าคญักบัการบริหารงานภายใต้หลกั
ธรรมาภิบาลท่ีดีตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีโดยตระหนกัวา่เปา้หมายทางธุรกิจต้องควบคูไ่ปกบัสงัคมเศรษฐกิจและสิง่แวดล้อมเพื่อให้เกิด
การเติบโตอยา่งยัง่ยืน 
 
        สดุท้ายนี ้ในนามคณะกรรมการผู้บริหารและพนกังานทกุคน บริษัท ฯ และ บริษัทยอ่ย ขอขอบคณุผู้ ถือหุ้นนกัลงทนุลกูค้า
ผู้มีสว่นได้สว่นเสยีรวมถงึภาครัฐและภาคเอกชนที่เก่ียวข้องเพื่อสนบัสนนุและไว้วางใจในตวัเรา ทมีผู้บริหารและพนกังานทกุคน
จะทุม่เทความพยายามและความรู้เพื่อตอบสนองความต้องการของลกูค้าและเพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุราย 

 
 

 

                            
 นายวนัชยั  อ ่าพึง่อาตม์               นายประสาน  อคัรพงศ์พิศกัดิ ์
                     ประธานกรรมการ                                                             กรรมการผู้จดัการ 
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รำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงิน 
 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบต่องบการเงินของ บริษัท  โลหะกิจ เม็ททอล จ ากดั (มหาชน)  และงบการเงินรวม
ของ บริษัท  โลหะกิจ เม็ททอล จ ากัด (มหาชน)  และบริษัทย่อย รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงาน
ประจ าปี งบการเงินดังกล่าวจัดท าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยเลือกใช้นโยบายบญัชีที่เหมาะสม และถือ
ปฏิบตัิอย่างสม ่าเสมอ และใช้ดลุยพินิจอย่างระมดัระวงั และประมาณการที่ดีที่สดุในการจดัท ารวมทัง้ให้มีการเปิดเผยข้อมลูที่
ส าคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน เพื่อให้เป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้น และนกัลงทนุทัว่ไปอยา่งโปร่งใส 

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคมุภายในของบริษัทมีความเหมาะสมในการด าเนินงานให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย วตัถปุระสงค์ กฎหมาย ข้อก าหนดที่เก่ียวข้องได้อย่างมีประสทิธิภาพ และ เพียงพอที่จะสามารถช่วยป้องกนั บริหาร 
จดัการความเสี่ยง หรือ ความเสียหายต่างๆที่อาจเกิดขึน้กบับริษัทและผู้มีสว่นได้เสีย  และ ให้มัน่ใจได้อย่างมีเหตผุลว่าข้อมูล
ทางบญัชีมีความถูกต้องครบถ้วน และเพียงเพื่อให้สามารถจดัท างบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอนั
เป็นสาระส าคญัไมว่า่จะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด 

ในการนีค้ณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อท าหน้าที่สอบทานในด้านต่างๆ 5 ด้านคือ การ
ควบคมุภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคมุการปฏิบตัิงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และ ระบบ
การติดตาม ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในใหม่ที่ได้จัดท าตามแนวคิดของ COSO (The 
Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) ที่ได้ปรับปรุงให้เหมาะสมกับบริษัทจดทะเบียน
ไทย โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัเร่ืองนีป้รากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ใน
รายงานประจ าปีแล้ว 

งบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยได้รับการตรวจสอบโดยผู้ สอบบัญชีของบริษัท  คือบริษัท  
ส านกังาน อีวาย จ ากดั ในการตรวจสอบนัน้ทางคณะกรรมการบริษัทได้สนบัสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆ เพื่อให้ผู้สอบบญัชี
สามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี โดยความเห็นของผู้สอบบญัชีได้ปรากฏในรายงานของ
ผู้สอบบญัชีซึง่แสดงไว้ในรายงานประจ าปีแล้ว 

คณะกรรมการมีความเห็นวา่ระบบการควบคมุภายในของบริษัท โดยรวมอยูใ่นระดบัดีเป็นท่ีนา่พอใจ และสามารถสร้าง
ความเช่ือมัน่อย่างมีเหตุผลได้ว่า งบการเงินของบริษัท  โลหะกิจ เม็ททอล จ ากัด (มหาชน)   และ งบการเงินรวมของ บริษัท  
โลหะกิจ เม็ททอล จ ากดั (มหาชน)  และบริษัทยอ่ย ส าหรับปีสิน้สดุ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 มีความเช่ือถือได้ โดยถือปฏิบตัิตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินและ ได้ปฏิบตัิถกูต้องตามกฎหมาย และกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 

 
 

                                                                                                                     

                                                         
นายวนัชยั  อ ่าพึง่อาตม์  
ประธานกรรมการ         
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รำยงำนจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัทฯ จากประสบการณ์การท างาน ความสามารถ ความ
เป็นอิสระ และหลกัเกณฑ์ตา่งๆที่เก่ียวข้อง ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย นายวนัชยั อ ่าพึง่อาตม์ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ นายธีระ ณ วงัขนาย และนายเลศิ นิตย์ธีรานนท์ กรรมการตรวจสอบ โดยทัง้ 3 ท่าน ไม่มีสว่นร่วมในการบริหารงาน
และไมไ่ด้เป็นพนกังานของบริษัทและบริษัทยอ่ย 

 
ในรอบบัญชีประจ าปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการจัดประชุมรวม  4 ครัง้ โดย

กรรมการตรวจสอบ ได้ร่วมประชมุกบัผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เพื่อชีแ้จงผลการตรวจสอบและประเด็นที่
เก่ียวข้องในเร่ืองต่างๆ และได้จดัท ารายงานการประชุมในแต่ละวาระ ทัง้นีป้ระเด็นที่ประชุมเป็นไปตามขอบเขตอ านาจหน้าที่
และความรับผิดชอบตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ ซึง่พอจะสรุปได้ดงันี ้

 
1. สอบทานและให้ความเห็นชอบงบการเงินรายไตรมาสและประจ าปี โดยได้สอบถามและรับฟังค าชีแ้จงจากผู้สอบ

บญัชีในเร่ืองความถกูต้องครบถ้วนของงบการเงินและความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมลูซึง่คณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นสอดคล้องกบัผู้สอบบญัชีวา่งบการเงินดงักลา่วมีความถกูต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนมุตั ิ

 
2. พิจารณาและให้ความเห็นเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูรายการท่ีเก่ียวโยง และรายการที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์ รวมทัง้รายการท่ีเก่ียวกบัภาระผกูพนัของบริษัทฯ ซึ่งผู้สอบบญัชีได้เปิดเผยรายการการค้ากบับริษัทท่ีเก่ียวข้องและ
รายการภาระผกูพนัของบริษัทไว้ในงบการเงินและหมายเหตปุระกอบงบการเงินแล้ว โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่
รายการดงักลา่วเป็นรายการท่ีสมเหตผุลและเป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

 
3. พิจารณาและให้ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท  โดยพิจารณาภารกิจ ขอบเขต

การปฏิบตัิงานหน้าที่ และความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระ ของส านกังาน เอ.เอ็ม.ที. เซอร์วิสเซส ซึง่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของ
บริษัท และได้อนุมตัิแผนตรวจสอบประจ าปี ที่จัดขึน้ตามมาตรฐานการตรวจสอบโดยทัว่ไป  โดยคณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นวา่ บริษัทฯมีการด าเนินการด้านการควบคมุภายในที่เพียงพอและความเหมาะสม ไมพ่บข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคญั 

 
4. พิจารณาทบทวนและแก้ไขกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ  ให้มีการสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความ

รับผิดชอบในปัจจบุนั เพื่อให้เป็นไปตามการแก้ไขข้อก าหนดวา่ด้วยคณุสมบตัิและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบของตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 
5. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าดัวยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ  ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า  ไม่พบประเด็นที่เป็น
สาระส าคญัในเร่ืองการไมป่ฏิบตัิตามกฎหมาย และข้อก าหนด 
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6. พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตัง้ และให้ค าแนะน ากับคณะกรรมการบริษัทฯ ในการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนด
ค่าตอบแทนในการสอบบญัชี เพื่อน าเสนออนุมตัิต่อที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการ
ปฏิบตัิงานความเป็นอิสระและความเหมาะสมของคา่ตอบแทนแล้ว เห็นควรเสนอแตง่ตัง้ นางก่ิงกาญจน์  อศัวรังสฤษฎ์ ผู้สอบ
บญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน  4496  หรือ นายชยพล ศภุเศรษฐนนท์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 3972 หรือ นางสาว
สมุนา พันธ์พงษ์สานนท์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5872 หรือ นางสาวอรวรรณ เตชวฒันสิริกุล ผู้สอบบัญชีรับ
อนญุาต เลขทะเบียน 4807 แห่งบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท โดยก าหนดค่าตอบแทนในการสอบ
บญัชีปีละ 1,170,000 บาท  
 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าในปีที่ผ่านมา  บริษัทฯ มีการจัดท ารายงานทางการเงินเป็นไปตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  การเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ ระบบการตรวจสอบภายในและระบบการควบคุมที่มี
ประสิทธิภาพตามข้อก าหนดทางกฎหมาย หรือข้อบงัคบัที่เก่ียวข้องอย่างครบถ้วน รวมถึงมีการติดตามด าเนินการแก้ไขตาม
รายงานผลการตรวจสอบของผู้ ตรวจสอบภายในและผู้ สอบบัญชีในประเด็นนัยส าคัญที่มีการรายงานไว้ในรายงานการ
ตรวจสอบ ทัง้นีเ้พื่อให้เกิดการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

 
                                                                
                                                       

                                                         
นายวนัชยั  อ ่าพึง่อาตม์  

                                                                                                 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ                                   
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รำยงำนจำกคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 

คณะกรรมการบริษัท โลหะกิจ เมท็ทอล จ ากดั (มหาชน) ได้แตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน
ตัง้แตปี่ 2559 มีหน้าที่รับผิดชอบในการสรรหา และเสนอช่ือบคุลากรที่มีคณุสมบตัเิหมาะสมเพื่อด ารงต าแหนง่กรรมการและ
กรรมการชดุยอ่ยตา่งๆ ตลอดจนกรรมการผู้จดัการ รวมถงึจดัท านโยบายคา่ตอบแทนของกรรมการและกรรมการผู้จดัการตอ่
คณะกรรมการหรือที่ประชมุเพื่อพิจารณา 

ทัง้นีค้ณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนของ บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จ ากดั (มหาชน) ประกอบด้วย
กรรมการบริษัทจ านวน 3 ทา่น โดยมีรายนามดงันี ้

1. นายธีระ  ณ วงัขนาย   ประธานกรรมการ 
2. นาวนัชยั  อ ่าพึง่อาตย์  กรรมการ 
3. นายเลศิ  นิตย์ธีรานนท์  กรรมการ 

ส าหรับในปี 2560 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนได้มีการประชมุ  2  ครัง้ โดยได้ด าเนินการส าคญัดงัตอ่ไปนี ้

 พิจารณาคดัเลอืกและกลัน่กรองบคุคลที่มีคณุสมบตัิที่จะได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษัท กรรมการใน
คณะกรรมการชดุยอ่ยตา่งๆ เพื่อเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทและที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

 พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชดุยอ่ยตา่ง ๆ ที่
เหมาะสมกบัหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยเปรียบเทียบกบับริษัทอื่นในอตุสาหกรรมทีใ่กล้เคียงกนั เพื่อเสนอตอ่
คณะกรรมการบริษัท และที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพือ่พิจารณาอนมุตัิ 

 พิจารณาแนวทางการประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการผู้จดัการและพิจารณาคา่ตอบแทนประจ าปี เพื่อเสนอตอ่
คณะกรรมการบริษัทให้ความเหน็ชอบ 

 พิจารณารวมถึงการทบทวนนโยบาย รูปแบบและหลกัเกณฑ์การสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนของกรรมการบริษัท 
กรรมการในคณะกรรมการชดุยอ่ยตา่ง ๆ และกรรมการผู้จดัการ รวมถงึการประเมินผลการปฏิบตังิานและก าหนด
คา่ตอบแทนของกรรมการผู้จดัการประจ าปี 2560 เพื่อเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ 

กลา่วโดยสรุป คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนได้ปฏิบตัิหน้าที่ข้างต้นตามบทบาทและความ
รับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และมคีวามเห็นวา่ส าหรับปี 2560 กรรมการบริษัท กรรมการใน
คณะกรรมการชดุยอ่ยตา่งๆ กรรมการผู้จดัการ เป็นบคุคลที่มีความรู้ ความสามารถ ตลอดจนพิจารณาคา่ตอบแทนรวมถึง
ผลประโยชน์อื่นท่ีแสดงไว้ในรายงานประจ าปีนัน้ เหมาะสมกบัภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ สอดคล้องกบัภาวะเศรษฐกิจ
และผลการด าเนินงานของบริษัทโดยรวม                                                   

                                                                                         

                                                                                           นายธีระ  ณ วงัขนาย    

                                                                   ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน                         
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รำยงำนจำกคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
 

คณะกรรมการ บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จ ากดั (มหาชน) ได้ให้ความส าคญัตอ่การบริหารความเสีย่งขององค์กรที่มี
ระบบ มีประสทิธิภาพและประสทิธิผล สอดคล้องกบัแผนกกลยทุธ์องค์กร และการปรับโครงสร้างองค์กรใหม ่เพื่อสร้างความ
เช่ือมัน่ พงึพอใจตอ่ลกูค้าและให้ผลตอบแทนท่ีดีตอ่ผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่าย 

 
คณะกรรมการบริษัท จงึมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสีย่งขององค์กร ประกอบด้วยบคุคลที่มีความรู้

ความสามารถและประสบการณ์ในการบริหารความเสีย่ง ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจลกัษณะการด าเนินธุรกิจเป็นอยา่งดมีี 
จ านวน 5 ทา่น โดยมีรายนามดงันี ้

1. นายประสาน  อคัรพงศ์พิศกัดิ ์ ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 
2. นายอนนัต์  มนสัชินอภิสทิธ์ิ  กรรมการ 
3. นายสมนกึ  ธนะสาร  กรรมการ 
4. นายวศิิษฐ์  วรยศโกวิท  กรรมการ 
5. นายวิทวสั  อคัรพงศ์พิศกัดิ ์  กรรมการและเลขานกุาร 

 
 โดยท าหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารความเสีย่งตามกฎบตัรของคณะกรรมการบริหารความเสีย่งขององค์กร โดย
ก าหนดและทบทวนนโยบายการบริหารความเสีย่ง ก ากบัดแูล และให้ข้อเสนอแนะน ากบัฝ่ายบริหารในการบริหารจดัการความ
เสีย่งให้ความเสีย่งอยใูนระดบัท่ียอมรับได้และติดตามผลการบริหารความเสีย่งอยา่งสม ่าเสมอ 
 
 ส าหรับในปี 2560 คณะกรรมการบริหารความเสีย่งขององค์กร ได้มีการประชมุรวม 5 ครัง้ เพื่อปฏิบตัิหน้าที่ในการ
ก าหนดแนวทางและมาตรการในการบริหารความเสีย่งขององค์กร ติดตามและก ากบัดแูลการบริหารความเสีย่งให้สอดคล้องกบั
สภาวการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไปโดยครอบคลมุความเสีย่งทัง้ 7 ด้าน ได้แก่ ทางด้านเศรษฐกิจ, ด้านของคา่เงินบาท, ด้านการผนั
ผวนของราคาตลาดโลกของนเิกิล ทองแดง อลมูิเนยีม, ด้านการพึง่พิงผู้ผลติและจดัจ าหนา่ยวตัถดุิบหลกั, ด้านการย้ายฐานการ
ผลติของลกูค้า, ด้านคูแ่ขง่ และด้านสภาพคลอ่งของกิจการ รวมทัง้ความเสีย่งทางด้านทจุริตคอร์รัปชัน่ 
 
 
                                                                                                                  

                                                                                           
        นายประสาน  อคัรพงศ์พิศกัดิ ์
                          ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
 
 
 
 



รำยงำนประจ ำปี 2560 ส ำหรับปีสิน้สุด 31 มีนำคม 2561 

 

บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จ ำกัด (มหำชน)                                                                                               8 
 

ข้อมูลทั่วไป 
บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทย่อยประกอบด้วยบริษัท ออโต้ เม็ททอล จ ากดั และบริษัท อลั
เทอร์เนทีฟ เอ็นแมท จ ากดั (เดิมช่ือ "บริษัท สเตนเลสทางเลอืก จ ากดั" จดทะเบียนเปลี่ยนช่ือ เมื่อวนัที่ 4 มกราคม 2559)  และ
บริษัท เอ็นเอสซี เม็ททอล จ ากัด (เดิมช่ือ “บริษัท เง็กเซ่งเชียงเม็ททอล จ ากัด” จดทะเบียนเปลี่ยนช่ือและที่อยู่ เมื่อวนัที่ 1 
เมษายน 2557) และบริษัท โมร่ี โลหะกิจ (ประเทศไทย) จ ากดั (บริษัทร่วม) ประกอบธุรกิจหลกัด้านการแปรรูปผลติภณัฑ์สเตน
เลสม้วนอยา่งครบวงจร โดยการน าระบบการจดัการหว่งโซ่อปุทาน (Supply Chain Management)  มาใช้ในการจดัหาวตัถดุิบ 
การแปรรูป การจ าหนา่ย และการให้บริการแก่ลกูค้า  
 

ส านกังานใหญ่     เลขที ่66/1 หมูท่ี่ 6 ซอยสขุสวสัดิ ์76 ถนนสขุสวสัดิ์   
      ต าบลบางจาก อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ 10130   
      โทรศพัท์ 0-246-30158 โทรสาร 0-2463-7299  

      Home Page:  www.lohakit.co.th    
      เลขทะเบียนนิติบคุคล เลขท่ี  0107548000315  
 
ส านกังานสาขา    เลขที ่43 อาคารไทยซซีีทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 167-169 ชัน้ท่ี 16  

      ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120   
      โทรศพัท์ 0-2673-9559   โทรสาร 0-2673-9579  

 
บริษัท ออโต้ เม็ททอล จ ากดั (บริษัทยอ่ย)  เลขที่ 700/650 หมูท่ี่ 1 ต าบลพานทอง  
      อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบรีุ  20160 
      โทรศพัท์ 038-210-270-77 โทรสาร 038-210-268-9  
 
บริษัท อลัเทอร์เนทีฟ เอ็นแมท จ ากดั (บริษัทยอ่ย) เลขที ่66/1 หมูท่ี่ 6 ซอยสขุสวสัดิ ์76 ถนนสขุสวสัดิ์                        
(เดิมช่ือ บริษัท สเตนเลสทางเลือก จ ากดั,               ต าบลบางจาก อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ 10130   

           จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อ เม่ือวนัที่ 4 มกราคม 2559)    โทรศพัท์ 0-2463-0158 โทรสาร 0-2463-7299 
 
บริษัท โมร่ี โลหะกิจ (ประเทศไทย) จ ากดั  เลขที่ 43 อาคารไทยซซีีทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 167-169 ชัน้ท่ี 16 
(บริษัทร่วม)                                                         ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120   

      โทรศพัท์ 0-2673-9559   โทรสาร 0-2673-9579  
 
บริษัท เอ็นเอสซี เม็ททอล จ ากดั (บริษัทยอ่ย) เลขที่ 108/8 ถนนโยธา แขวงตลาดน้อย  
(เดิมช่ือ บริษัท เง็กเซง่เชียงเม็ททอล จ ากดั,                    เขตสมัพนัธวงศ์ กรุงเทพมหานคร  10100 
จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อและที่อยู ่เม่ือวนัที่                        โทรศพัท์ 0-2639-4151 โทรสาร 0-2639-4159 
1 เมษายน 2557) 

       
 

http://www.lohakit.co.th/
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นายทะเบยีนหุ้น :     บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั   
      เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดนิแดง เขตดินแดง  

กรุงเทพฯ 10400      
 โทรศพัท์ 02-009 9000 โทรสาร 02-009 9991 

 
ผู้สอบบญัชี :     บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั  
      ชัน้ 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137  
      ถนน รัชดาภิเษก  เขต คลองเตย  กรุงเทพฯ 10110   

      โทรศพัท์ 02-264-0777 โทรสาร 02-264-0789-9 
 
ที่ปรึกษากฎหมาย :     บริษัท เสรี มานพ แอนด์ ดอล์ย จ ากดั  
      เลขที่ 21 ถนน สทุธิสารรัชดาภิเษก แขวง สามเสนนอก  
      เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ 10320  
      โทรศพัท์ 02-693-2036 โทรสาร 02-693-4189 
 
เจ้าหน้าที่นกัลงทนุสมัพนัธ์   เลขที ่43 อาคารไทยซซีีทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 167-169 ชัน้ท่ี 16  

      ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120   
      โทรศพัท์ 0-2673-9559 ตอ่ 210 โทรสาร 0-2673-9579 

      หรือที่ E-mail: ird@lohakit.co.th 
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ข้อมูลส ำคัญทำงกำรเงนิ   
  ข้อมูลส ำคัญทำงกำรเงนิ บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย : 
 

  ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 มีนำคม  

      2557 *2558 2559 2560 2561 

      

งบก ำไรขำดทุน (ล้ำนบำท)      

รายได้รวม 3,394.52 3,416.17 3,207.02 3,226.05 3,407.57  

รายได้จากการขาย และบริการ 3,358.67 3,372.45 3,176.85 3,199.82 3,376.19  

ก าไรขัน้ต้น 371.56 346.26 318.19 426.22 482.22  

ก าไรจากการด าเนินงาน 232.11 212.72 173.83 279.67 341.41  

ก าไรสทุธิ 148.65 131.92 97.69 176.56 208.19  

      

งบดุล (ล้ำนบำท)      

สนิทรัพย์รวม 2,297.37 2,395.51 2,217.41 2,271.46 2,362.03  

หนีส้นิรวม 845.43 875.28 678.66 655.42 677.43  

สว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 1,451.94 1,520.23 1,538.75 1,616.04 1,684.60  

      

ต่อหุ้นสำมัญมูลค่ำที่ตรำไว้ 1 บำท      

มลูคา่ตามบญัชีตอ่หุ้น (บาท) 3.32 3.47 3.51 3.70 3.84  

ก าไร (ขาดทนุ) ตอ่หุ้น (บาท) 0.39 0.34 0.26 0.46 0.54  

เงินปันผล ตอ่หุ้น (บาท) 0.22 0.21 0.24 0.34 0.45  

      

อัตรำส่วนทำงกำรเงนิที่ส ำคัญ      
อตัราก าไรขัน้ต้น (%)  11.06% 10.27% 10.02% 13.32% 14.28% 
อตัราก าไรสทุธิ  (%)  4.38% 3.86% 3.05% 5.47% 6.11% 
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น  (%) 11.97% 10.16% 7.31% 12.79% 14.43% 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ (%) 6.25% 5.62% 4.24% 7.87% 8.99% 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่)          2.06           2.08 
           

2.49  2.78            2.91  
อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่)          0.58           0.58          0.44  0.41            0.40  

 
 
* 2558 – ปรับปรุงใหมจ่ากการใช้มาตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุงเร่ืองผลประโยชน์ของพนกังาน 
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ผลประกอบกำรตำมงบกำรเงนิรวม ส ำหรับปี สิน้สุด ณ วันที่ 31 มีนำคม 2557 -2561 
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ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ 
 

 ประวัติควำมเป็นมำ  
 

บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) (เดิมช่ือบริษัท ศนูย์บริการเหลก็โลหะกิจ จ ากดั และเปลีย่น
ช่ือเป็นบริษัท โลหะกิจสตีล จ ากดั เมื่อวนัท่ี 2 มกราคม 2546) กอ่ตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 12 เมษายน 2532 ด้วยทนุจดทะเบียนและทนุ
เรียกช าระแล้ว 20 ล้านบาท ในนามบริษัท ศนูย์บริการเหลก็โลหะกิจ จ ากดั มีวตัถปุระสงค์เพื่อจ าหนา่ยผลติภณัฑ์ สเตนเลส  ผู้
ถือหุ้นใหญ่เมื่อเร่ิมก่อตัง้ คือ กลุม่ตระกลูอคัรพงศ์พิศกัดิ์ ถือหุ้นรวมกนัร้อยละ 80  

 
ตอ่มาเมื่อวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2532 บริษัทได้ร่วมทนุกบับริษัท โตเมนคอร์ปอเรชัน่ จ ากดั เป็นบริษัทในกลุม่   โต

เมน1 ซึง่ด าเนินธุรกิจจ าหนา่ยเหล็ก โดยบริษัทได้เพิ่มทนุเป็น 39.22 ล้านบาท และบริษัท โตเมนคอร์ปอเรชัน่ จ ากดั เข้ามาเป็นผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ในสดัสว่นร้อยละ 49 ในขณะท่ีสดัสว่นการถือหุ้นของกลุม่ตระกลูอคัรพงศ์พิศกัดิ ์ ลดลงเหลอืร้อยละ 40.80 
บริษัทได้น าเงินท่ีได้รับจากการเพิม่ทนุดงักลา่วใช้ในการซือ้สนิทรัพย์ ได้แก่ ทีด่ิน เคร่ืองจกัร และสนิค้าคงคลงั จากบริษัท โลหะ
กิจ เชียร่ิง จ ากดั2 ซึง่เป็นบริษัทท่ีมีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ คือ กลุม่ตระกลูอคัรพงศ์พิศกัดิ์ ตอ่มาบริษัท โลหะกิจ เชียร่ิง จ ากดั ได้จด
ทะเบียนเลกิบริษัทและช าระบญัชีแล้วเสร็จในปี 2535  

 
ในเดือนสงิหาคม 2545 บริษัทได้เพิ่มทนุช าระแล้วเป็น 117.22 ล้านบาท ตอ่มาเมื่อวนัท่ี 30 สิงหาคม 2545 

บริษัท โตเมนคอร์ปอเรชัน่ จ ากดั ได้ขายหุ้นท่ีถืออยูใ่นบริษัททัง้หมดให้แก่กลุม่ตระกลูอคัรพงศ์พิศกัดิ์ และนายนชุา วฒัโนภาส 
เนื่องจากบริษัท โตเมนคอร์ปอเรชัน่ จ ากดั ได้หยดุด าเนินกิจการเหลก็ทัว่โลก สง่ให้ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ประกอบด้วย
กลุม่ตระกลูอคัรพงศ์พิศกัดิ์ ถือหุ้นรวมกนัในสดัสว่น 80 และนายนชุา วฒัโนภาส ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 20 และเมื่อวนัท่ี 2 
มกราคม 2546 บริษัทได้เปลีย่นช่ือเป็นบริษัท โลหะกิจสตีล จ ากดั 

 
ในเดือนมกราคม 2548 บริษัทได้เพิ่มทนุช าระแล้วเป็น 240 ล้านบาท และตอ่มาเมื่อวนัท่ี 29 เมษายน 2548 

บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากดั และเปลีย่นช่ือเป็นบริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จ ากดั (มหาชน)  
 

ในเดือนมกราคม 2551 บริษัทได้เพิ่มทนุช าระแล้วป็น 320 ล้านบาท โดย เสนอขายหุ้นเพิม่ทนุ 80 ล้านหุ้นตอ่
ประชาชน ผา่นทางตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

 
                       ในเดือนมกราคม 2556 บริษัทได้เพิ่มทนุช าระแล้วเป็น 383 ล้านบาท โดยเสนอหุ้นเพิ่มทนุ 63 ล้านหุ้นใน
วงจ ากดัเพื่อช าระมลูคา่หุ้นให้แกผู่้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทยอ่ยรายใหม ่บริษัท เง็กเซง่เชียงเม็ททอล จ ากดั ในการเข้าซือ้หุ้นทัง้หมด
ของบริษัทยอ่ยดงักลา่ว และได้จดทะเบียนเปลีย่นช่ือเป็น บริษัท เอ็นเอสซี เม็ททอล จ ากดั เมื่อวนัที่ 1 เมษายน 2557 

                                                           
1 กลุ่มโตเมน ประกอบดว้ย บริษทั โตเมน เอน็เตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (เดิมช่ือ บริษทั ลคันำวิสำหกิจ จ ำกดั) และบริษทั โตเมน คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (เดิมช่ือ 
หรือ โตโยเมนกำ้ ไคซำ ลิมิเตด็) กลุ่มโตเมนเป็นบริษทัขำ้มชำติ ส ำนกังำนใหญ่ตั้งอยูท่ี่ประเทศญ่ีปุ่น มีเครือข่ำยกวำ่ 80 สำขำ 
ทัว่โลก และเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยใ์นประเทศญ่ีปุ่น กลุ่มโตเมนเป็นหน่ึงในผูน้ ำกำรใหบ้ริกำรในหลำกหลำยกลุ่มธุรกิจ เช่น เทคโนโลยี
สำรสนเทศ ส่ือสำรโทรคมนำคม เคมีภณัฑแ์ละพลำสติก ส่ิงทอ เป็นตน้    

2 บริษทั โลหะกิจ เชียร่ิง จ ำกดั ก่อตั้งข้ึนในปี 2524 โดยกลุ่มตระกูลอคัรพงศพ์ศิกัด์ิ เพื่อประกอบธุรกิจจดัจ ำหน่ำยผลิตภณัฑส์เตนเลส และ 
เหลก็ประเภทอ่ืนๆ บริษทั โลหะกิจ เชียร่ิง จ ำกดั ไดโ้อนขำยทรัพยสิ์นส่วนใหญ่ใหแ้ก่บริษทั โลหะกิจ เมท็ทอล จ ำกดั (มหำชน) ในปี 2532  
และไดจ้ดทะเบียนเลิกบริษทัเม่ือวนัท่ี 4 กนัยำยน 2535 และไดจ้ดทะเบียนเสร็จกำรช ำระบญัชีเม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกำยน 2535 
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         ในเดือนมกราคม ปี 2559 บริษัทได้เพิ่มทนุจดทะเบยีนเป็น 10 ล้านบาท ในบริษัท อลัเทอร์เนทีฟ เอ็นแมท จ ากดั 
โดยเรียกช าระแล้ว 5.5 ล้านบบาท และ มีสดัสว่นถือหุ้นลดลงเหลอืร้อยละ 74.99 และ นกัธุรกิจจากประเทศสงิคโปร์หนึง่ทา่นถือ
หุ้นในสดัสว่นร้อยละ 25.00  โดยการเพิม่ทนุมีวตัถปุระสงค์เพื่อขยายธุรกิจเข้าสูผ่ลติภณัฑ์ประเภทอลมูิเนียมในตลาดใหม่ 
 

ในเดือนพฤศจิกายน ปี 2560 บริษัทได้ท าการซือ้หุ้น บริษัท อลัเทอร์เนทีฟ เอ็นแมท จ ากดั คืนทัง้หมดจากนกั
ธุรกิจ จากประเทศสงิคโปร์ เนื่องจากนกัธุรกิจจากประเทศสงิคโปร์ขอถอนการลงทนุโดยขายหุ้นคืนให้บริษัททัง้หมด จึงท าให้
บริษัทกลายเป็นผู้ ถือหุ้นทัง้หมดของบริษัทยอ่ยนี ้ 
 

ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 ประกอบด้วย กลุม่ตระกลูอคัรพงศ์พิศกัดิ์ ถือหุ้นรวมกนัใน
สดัสว่นร้อยละ 71.58 (รายละเอยีดตามสว่นท่ี 2 ข้อมลูหลกัทรัพย์และผู้ ถือหุ้น ข้อ 7.2) 
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ภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ 
 

โครงสร้างกลุม่บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี  31 มีนาคม 2561 เป็นดงันี ้
 

 
 

บริษัทและบริษัทยอ่ยประกอบธุรกิจหลกัด้านการแปรรูปสเตนเลสม้วนอยา่งครบวงจร โดยการน าระบบการ
จดัการหว่งโซอ่ปุทาน (Supply Chain Management) มาใช้ในการจดัการ และมีบริษัทยอ่ยแหง่ใหมร่ายหนึง่เป็นผู้น าเข้าและ
ตวัแทนจ าหนา่ยสนิค้าประเภททองแดง อลมูเินียม และ สเตนเลส 

วตัถดุิบ การแปรรูป การจดัจ าหนา่ย และการให้บริการแก่ลกูค้า โดย Supply Chain Management เป็นรูปแบบ
ของความร่วมมอืระหวา่ง (1) ซพัพลายเออร์ซึง่เป็นผู้ผลติและจดัจ าหนา่ยวตัถดุิบ (2) บริษัทและบริษัทยอ่ยซึง่เป็นผู้จดัหาแปร
รูป จดัจ าหนา่ย และให้บริการท่ีเก่ียวข้อง (3) ลกูค้าซึง่เป็นผู้ประกอบการในอตุสาหกรรมตา่งๆ โดยบริษัทและบริษัทยอ่ยจะเป็น
ตวักลางในการรวบรวมข้อมลูของซพัพลายเออร์ซึง่เป็นผู้ผลติและจ าหนา่ยวตัถดุิบ และข้อมลูความต้องการสนิค้าของลกูค้า 
และน าข้อมลูดงักลา่วมาใช้ในการวางแผนจดัหาวตัถดุิบ วางแผนการผลติ และสง่มอบสนิค้าให้แกล่กูค้า การน า Supply Chain 
Management  มาใช้สง่ผลให้บริษัทและบริษัทยอ่ยสามารถสัง่ซือ้วตัถดุิบได้ในปริมาณที่ต้องการใช้ ผลติสนิค้าได้ตรงกบัความ
ต้องการของลกูค้า และสง่มอบสนิค้าให้แก่ลกูค้าได้ตามก าหนดเวลาที่ลกูค้าต้องการ ซึง่สง่ผลดตีอ่ประสทิธิภาพในการด าเนิน
ธุรกิจในด้านตา่งๆ ดงันี ้ (ก) ชว่ยลดต้นทนุการผลติ เนื่องจากบริษัทและบริษัทยอ่ยไมต้่องสัง่ซือ้วตัถดุิบไว้ในปริมาณมากเกิน
กวา่ความต้องการใช้ และสง่ผลให้วางแผนการจดัซือ้วตัถดุิบได้ตามเวลาที่ต้องการใช้ไมเ่กิดการขาดแคลนวตัถดุิบ (ข) สามารถ
รักษาปริมาณสนิค้าคงเหลอืในระดบัท่ีเหมาะสมเพยีงพอท่ีจะสง่มอบให้แก่ลกูค้าได้ตรงตามก าหนดเวลา ก่อให้เกิดความเช่ือถือ
แก่ลกูค้า (ค) ชว่ยลดต้นทนุของลกูค้า ได้แก่ ลกูค้าได้รับการสง่มอบสนิค้าตรงตามเวลาและลกูค้าไมต้่องมคีา่ใช้จ่ายในการ
จดัเก็บสนิค้าไว้ในปริมาณที่เกินความต้องการ การท่ีบริษัทและบริษัทยอ่ยน า Supply Chain Management มาใช้ ก่อให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ที่เก่ียวข้องทกุฝ่ายทัง้ซพัพลายเออร์ บริษัทและบริษัทยอ่ย และลกูค้า สง่ผลให้บริษัทและบริษัทยอ่ยมกีาร
บริหารต้นทนุและการบริหารจดัการสนิค้าคงคลงัทีม่ีประสทิธิภาพ อนัน าไปสูค่วามสมัพนัธ์ที่ดีและอ านาจตอ่รองกบัซพัพลาย
เออร์ ราคาสนิค้าของบริษัทและบริษัทยอ่ยมีระดบัราคาที่เหมาะสม และน าไปสูก่ารขยายฐานลกูค้าเพิม่ขึน้ 

กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ประกอบด้วย 
(1) จดัหา แปรรูป และจ าหนา่ยสเตนเลสรีดเย็นชนดิม้วนและแผน่ 
(2) ผลติและจ าหนา่ยทอ่สเตนเลส ได้แก่ ทอ่สเตนเลสส าหรับงานตกแตง่ ทอ่สเตนเลสส าหรับอตุสาหกรรม 
           ยานยนต์  
(3) แปรรูปและจ าหนา่ยเหลก็ชบุสงักะส ีแเหลก็เคลอืบสงักะสชีนิดม้วนและแผน่ 
(4) ให้บริการด้านการตดั เจาะ และขดัผิว สเตนเลส ตามความต้องการของลกูค้า 
(5)       จดัจ าหนา่ยสนิค้า ทองแดง ทองเหลอืง อลมูิเนียม ชนิดม้วน แผน่ ฉาก เพลา และ ทอ่ 

บริษทั โลหะกิจ เม็ททอล จ ำกดั 
(มหำชน) 

ทุนช ำระแลว้ 383 ลำ้นบำท 

บริษทั ออโต ้เม็ททอล จ ำกดั 
ทุนช ำระแลว้ 240 ลำ้นบำท 

ร้อยละ 59.99 

 บริษทั อลัเทอร์เนทีฟ เอ็นแมท 
จ ำกดั ทุนช ำระแลว้ 5.5 ลำ้นบำท   

ร้อยละ 100.00 

บริษทั โมร่ี โลหะกิจ (ประเทศไทย) 
จ ำกดั, ทุนช ำระแลว้ 10 ลำ้นบำท 

ร้อยละ 49.00 

บริษทั เอ็นเอสซี เม็ททอล จ ำกดั 
ทุนช ำระแลว้ 230 ลำ้นบำท 

ร้อยละ  100.00 
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บริษัทมีบริษัทย่อย 3 บริษัทและบริษัทร่วม 1 บริษัท ประกอบด้วย 
(ก) บริษัท ออโต้ เม็ททอล จ ากดั บริษัทยอ่ยประกอบธุรกิจผลติและจ าหนา่ยทอ่สเตนเลสส าหรับอตุสาหกรรม

ยานยนต์ ได้แก่ ทอ่ไอเสยีรถยนต์ ทอ่ไอเสยีรถจกัรยานยนต์ จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 14 ตลุาคม 2547 ด้วยทนุเรียกช าระแล้ว 40 ล้าน
บาท ปัจจบุนัมีทนุเรียกช าระแล้ว 240 ล้านบาท เพื่อการขยายธุรกิจในอตุสาหกรรมยานยนต์ โดยบริษัทถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 
59.99 และ Mory Industries, Inc. จากประเทศญ่ีปุ่ นถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 40.00 

(ข) บริษัท อลัเทอร์เนทีฟ เอ็นแมท จ ากดั (เดิมช่ือ บริษัท สเตนเลสทางเลอืก จ ากดั) บริษัทยอ่ยประกอบธุรกิจ
จ าหนา่ยผลติภณัฑ์สเตนเลสเกรดเฉพาะ จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 2 มิถนุายน 2548 ด้วยทนุช าระแล้ว 1 ล้านบาท เดิมบริษัทถือหุ้นใน
สดัสว่นร้อยละ 99.93  ตอ่มาเมือ่วนัท่ี 4 มกราคม 2559 บริษัทได้จดทะเบียนเปลีย่นช่ือบริษัทและได้เพิ่มทนุจดทะเบียนเป็น 10 
ล้านบาท โดยเรียกช าระแล้ว 5.5 ล้านบบาท และ มีสดัสว่นถือหุ้นลดลงเหลอืร้อยละ 74.99 และ นกัธุรกิจจากประเทศสงิคโปร์
หนึง่ทา่นถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 25.00 โดยการเพิม่ทนุมีวตัถปุระสงค์เพื่อขยายธุรกิจเข้าสูผ่ลิตภณัฑ์ประเภทอลมูิเนียมใน
ตลาดใหม ่ อยา่งไรก็ตาม ในเดอืน พฤศจิกายน ปี 2560 บริษัทได้ท าการซือ้หุ้นคืนทัง้หมดจากนกัธุรกิจจากประเทศสงิคโปร์ 
เนื่องจากนกัธุรกิจจากประเทศสงิคโปร์ขอถอนการลงทนุโดยขายหุ้นคืนให้บริษัททัง้หมดเนื่องจากไมส่ามารถมเีวลาในการ
สนบัสนนุธุรกิจของบริษัทยอ่ยได้อยา่งเตม็ที่เนื่องจากภาระจากธุรกิจสว่นตวั  จึงท าให้บริษัทกลายเป็นผู้ ถือหุ้นทัง้หมดของบริษัท
ยอ่ยนี ้ 

                         (ค)       บริษัท โมร่ี โลหะกิจ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัทร่วมจัดตัง้ขึน้เป็นบริษัทจ ากัดเมื่อวนัที่ 1 เมษายน 
2552 มีบริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จ ากดั (มหาชน) ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 49.00 และ Mory Industries, Inc. ถือหุ้นในสดัสว่น
ร้อยละ 49.00 เช่นกัน เป็นผู้ ถือหุ้ นใหญ่ร่วมกัน ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ ด าเนินกิจการด้านนายหน้า ด้านการขายและ
การตลาดทัง้ในประเทศและตา่งประเทศให้กบับริษัทผู้ ถือหุ้นใหญ่และบริษัทในกลุม่ 

                   (ง)        บริษัท เอ็นเอสซี เม็ททอล จ ากดั (เดิมช่ือ บริษัท เง็กเซ่งเชียงเม็ททอล จ ากดั) ด าเนินธุรกิจเป็นผู้น าเข้า 
และตวัแทนจ าหน่ายสินค้าประเภท สเตนเลส อลมูิเนียม ทองเหลอืง ทองแดง สงักะสี และเหล็กชุบซิงค์ ทัง้แบบแผ่น ม้วน เส้น
แบน ฉาก เพลา และ ทอ่ ตามขนาดมาตรฐาน และ ขนาดพิเศษ ที่ไมม่ีขายในท้องตลาด ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียนเรียกช าระแล้ว 
230 ล้านบาท ทัง้นีบ้ริษัทได้เข้าถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 100 และ เมื่อวนัที่ 1 เมษายน 2557 บริษัทได้จดทะเบียนและที่อยู่
ตามที่จดทะเบียนของบริษัทเป็นช่ือ บริษัท เอ็นเอสซี เม็ททอล จ ากัด และ ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนเป็นที่อยู่เลขที่ 108/8 ถนน
โยธา แขวงตลาดน้อย เขตสมัพนัธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 

                     
 บริษัทและบริษัทย่อยมีโรงงำน 2 แห่ง ประกอบด้วย 
 (1) โรงงานของบริษัท จ านวน 1 แหง่ ตัง้อยูบ่นพืน้ท่ี 27 ไร่ 3 งาน 28 ตารางวา ถนนสขุสวสัดิ์ อ าเภอพระ
ประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ ประกอบด้วย อาคารส านกังาน อาคารแปรรูป อาคารผลติทอ่ อาคารเก็บวตัถดุิบ อาคารเก็บ
สนิค้าส าเร็จรูป อาคารซอ่มบ ารุง อาคารเก็บถงัน า้มนั และโรงตอ่ไม้   
 (2) โรงงานของบริษัทยอ่ยรายบริษัท ออโต้ เม็ททอล จ ากดั จ านวน 1 แหง่ ตัง้อยูบ่นพืน้ท่ี 7 ไร่ 1 งาน  
53 ตารางวา นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร จงัหวดัชลบรีุ ประกอบด้วย อาคารส านกังาน อาคารผลติทอ่ อาคารเก็บวตัถดุบิ 
อาคารเก็บสนิค้าส าเร็จรูป และ ศนูย์กระจายสนิค้า   
                              ในปี 2554 บริษัท ออโต้เม็ททอล จ ากดั ได้ซือ้ที่ดินเพิ่มเตมิจ านวนหนึง่แปลงซึง่ติดกบัท่ีดินเดิมเพื่อ
สนบัสนนุการเติบโตของยอดขายและการผลติ พืน้ท่ีใหมม่ขีนาด 1 ไร่ 3 งาน 92 ตารางวา 
 
 ผลิตภณัฑ์และบริกำรของบริษัทและบริษัทย่อย ประกอบด้วย 
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 (1) สเตนเลสรีดเย็นชนิดม้วนและแผน่ ซึง่มีขนาดความกว้าง ยาว หนา ตามความต้องการของลกูค้า  
โดยน าไปใช้งานในอตุสาหกรรมก่อสร้าง อตุสาหกรรมอาหาร อตุสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟา้ และอตุสาหกรรมยานยนต์ เป็นต้น 
 (2) ทอ่สเตนเลสกลม และทอ่สเตนเลสสีเ่หลีย่ม ได้แก่ ทอ่สเตนเลสกลม ซึง่มีขนาดเส้นผา่ศนูย์กลาง ความ
ยาว ความหนา ตามความต้องการของลกูค้า และทอ่สเตนเลสสีเ่หลีย่ม ซึง่มีขนาดความกว้าง ยาว หนา ตามความต้องการของ
ลกูค้า โดยผลติภณัฑ์ในกลุม่นีน้ าไปใช้งานในอตุสาหกรรมยานยนต์ อตุสาหกรรมอาหาร อตุสาหกรรมปิโตรเคมี และ
อตุสาหกรรมก่อสร้าง เป็นต้น 
 (3) ทอ่สเตนเลสส าหรับอตุสาหกรรมยานยนต์ ได้แก่ ทอ่ไอเสยีรถยนต์ และทอ่ไอเสยีรถจกัรยานยนต์ ซึง่เป็น
ผลติภณัฑ์ของบริษัทยอ่ยรายบริษัท ออโต้ เม็ททอล จ ากดั ใช้เป็นชิน้สว่นส าหรับการผลติรถยนต์ และรถจกัรยานยนต์ 
 (4) สเตนเลสเกรดเฉพาะ ซึง่เป็นผลติภณัฑ์ของบริษัทยอ่ยรายบริษัท อลัเทอร์เนทีฟ เอ็นแมท จ ากดั โดย
ผลติภณัฑ์ดงักลา่วน าเข้าจากประเทศญ่ีปุ่ นภายใต้การผลติของ Nisshin Steel Co., Ltd. มีสว่นผสมเฉพาะที่สง่ผลให้มีความ
ต้านทานการกดักร่อนได้เทยีบเคยีงกบัสเตนเลสเกรด 304 3  จากคณุสมบตัิของสเตนเลสเกรดเฉพาะ 4  ดงักลา่ว ท าให้สามารถ
น าไปใช้ได้ในหลากหลายอตุสาหกรรม เช่น ราวตากผ้า ราวบนัได ชิน้สว่นคอมพิวเตอร์ เคร่ืองจกัรผลติอาหาร อปุกรณ์เคร่ืองใช้
ในครัวเรือน เป็นต้น 
 (5) เหลก็ชบุสงักะสชีนิดม้วนและแผน่ ซึง่มีขนาดความกว้าง ยาว หนา ตามความต้องการของลกูค้า โดย
น าไปใช้งานในอตุสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟา้ และอตุสาหกรรมก่อสร้าง เป็นต้น 
 (6) เหลก็เคลอืบสงักะสชีนิดม้วนและแผน่ ซึง่มีขนาดความกว้าง ยาว หนา ตามความต้องการของลกูค้า โดย
น าไปใช้งานในอตุสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟา้ อตุสาหกรรมก่อสร้าง และอตุสาหกรรมยานยนต์ เป็นต้น 
                      (7)    อลมูิเนียมชนิดม้วน แผน่ เพลาและทอ่ ซึ่งมีขนาดความกว้าง ยาว หนา ตามความต้องการของลกูค้า โดย
น าไปใช้งานในอตุสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟา้และอตุสาหกรรมยานยนต์ 
                      (8) บริการตดั เจาะ และขดัผิว สเตนเลส ตามความต้องการของลกูค้า 
                      (9)   ทองแดง ทัง้แบบแผน่ ม้วน เส้นแบน ฉาก เพลาและทอ่ ตามขนาดมาตรฐาน และ ขนาดพิเศษ โดยน าไปใช้
งานในอตุสาหกรรมไฟฟา้และอิเลก็ทรอนิกส์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3 สเตนเลสเกรด 304 มีคุณสมบติัเด่น คือ แม่เหลก็ดูดไมติ่ด ตำ้นทำนกำรกดักร่อนไดดี้ จึงนิยมใชใ้นอุตสำหกรรมกำรก่อสร้ำง อุตสำหกรรมอำหำร และอุตสำหกรรม
ยำนยนต ์โดยส่วนผสมท่ีส ำคญัของสเตนเลสเกรด 304 ประกอบดว้ย (1) โครเมียม ในสดัส่วนร้อยละ 18 ซ่ึงช่วยเพิ่มควำมตำ้นทำนกำรสึกกร่อน และ (2) นิกเกิล ใน
สดัส่วนร้อยละ 8 ซ่ึงช่วยในกำรข้ึนรูปไดง้่ำย เน่ืองจำกนิกเกิลมีรำคำสูง กำรท่ีสเตนเลสเกรด 304 มีส่วนผสมของนิกเกิลในสดัส่วนท่ีสูง ส่งผลใหร้ำคำสเตนเลสเกรด 
304 มีรำคำสูง  
4  สเตนเลสเกรดเฉพำะ หรือ ดี-สเตนเลส (D-Stainless) เป็นสเตนเลสท่ีเพิ่มส่วนผสมของแมงกำนีส และทองแดง ในเน้ือโลหะท่ีมีส่วนผสมของโครเมียม และ
นิกเกิล โดยปัจจุบนัมีส่วนผสมของนิกเกิลลงใหอ้ยูใ่นช่วงร้อยละ 2 - 5.5 ท ำใหมี้รำคำลดลงกวำ่สเตนเลสเกรด 304 แต่ยงัคงไวซ่ึ้งคุณสมบติัและควำมตำ้นทำนกำรกดั
กร่อนไดเ้ทียบเคียงกบัสเตนเลสเกรด 304 ท ำใหส้ำมำรถใชท้ดแทนสเตนเลสเกรด 304 ได ้
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โครงสร้ำงรำยได้   
 

โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทยอ่ยในปีบญัชี 2559 – 2561 รายละเอยีดดงันี ้ 
รำยได้ ด ำเนินกำรโดย % กำรถือหุ้น

ของบริษัท 
ปีบัญชี 2559  ปีบัญชี 2560  ปีบัญชี 2561  

(1 เม.ย 2558 ถึง (1 เม.ย 2559 ถึง (1 เม.ย 2560 ถึง 

 31มี.ค. 2559)  31มี.ค. 2560)  31มี.ค. 2561) 

   ล้ำน
บำท 

% ล้ำน
บำท 

% ล้ำน
บำท 

% 

จ ำแนกตำมประเภทรำยได้         

1.  รายได้จากการขาย         

    1.1  สเตนเลสรีดเย็นชนิดม้วนและแผ่น       
เกรด 430, 304, 300,316,409,436 และ อ่ืนๆ 

บริษัทฯ , 100.00    896.87    27.97  934.43 28.97 969.20 28.43 

 บริษัทยอ่ย (บจ.เอ็นเอส
ซี เม็ททอล) 

100.00       

    1.2    สเตนเลสเกรดเฉพาะม้วนและแผ่น บริษัทยอ่ย  (บจ. อลั
เทอร์เนทีฟ เอ็นแมท), 

100.00      25.62     0.80  29.05 0.90 8.83 0.26 

บริษัทฯ 100.00 

    1.3    สเตนเลสเกรดเฉพาะ - โครงการ (HDD) บริษัทฯ 100.00    114.14      3.56  (1.60) -0.05 - - 

    1.4    ท่อสเตนเลสชนิดกลมและสี่เหลี่ยม      
เกรด 304, 316L 

บริษัทฯ , 100.00    320.24      9.99  340.86 10.57 277.94 8.15 

 บริษัทยอ่ย (บจ.เอ็นเอส
ซี เม็ททอล) , 

บริษัทยอ่ย (บจ.ออโต้ 
เม็ททอล 

100.00 
 

59.99 

      

     1.5    ท่อสเตนเลสเกรดเฉพาะ บริษัทยอ่ย  (บจ. อลั
เทอร์เนทีฟ เอ็นแมท), 

100.00        1.40      0.04  3.33 0.10 1.22 0.04 

บริษัทฯ 100.00 

     1.6    ท่อสเตนเลสประเภทท่อไอเสียรถยนต์  
และ  รถจกัรยานยนต์ เกรด 409 และ 436 

บริษัทยอ่ย (บจ.ออโต้ 
เม็ททอล), 

59.99     712.85    22.23  755.35 23.17 1,032.10 30.27 

 บริษัทฯ 100.00    

     1.7    สเตนเลสประเภทแถบ และ ประเภท
อ่ืนๆ 

บริษัทฯ , 100.00      45.04      1.40  45.62 1.41 38.66 1.13 

 บริษัทยอ่ย (บจ.เอ็นเอส
ซี เม็ททอล) 

100.00       

     1.8    เหล็กชบุสงักะสีชนิดม้วนและแผ่น บริษัทฯ , 100.00    196.79      6.14  203.09 6.30 194.47 5.70 

 บริษัทยอ่ย (บจ.เอ็นเอส
ซี เม็ททอล) 

100.00       

     1.9    เหล็กเคลอืบสงักะสีชนิดม้วนและแผน่ บริษัทฯ , 100.00      73.38      2.29  80.32 2.49 92.93 2.73 

 บริษัทยอ่ย (บจ.เอ็นเอส
ซี เม็ททอล) 

100.00       

     1.10    อลมูิเนียมชนิดม้วน แผ่น เพลาและท่อ  บริษัทฯ , 100.00    251.26      7.83  278.18 8.62 232.90 6.83 

 บริษัทยอ่ย (บจ.เอ็นเอส
ซี เม็ททอล) 

100.00       

      1.11    ทองแดงชนิดแผ่น ม้วน เส้นแบน ฉาก 
เพลาและท่อ  

บริษัทฯ , 100.00    498.37    15.54  485.65 15.05 487.06 14.29 
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  บริษัทยอ่ย (บจ.เอ็นเอส
ซี เม็ททอล) 

100.00       

     1.12   ทองเหลืองชนิดแผ่น ม้วน เส้นแบน 
ฉาก เพลาและท่อ  

บริษัทยอ่ย (บจ.เอ็นเอส
ซี เม็ททอล) 

100.00      37.17      1.16  42.93 1.33 37.63 1.10 

2.  รายได้จากการให้บริการ บริษัทฯ , 100.00        3.72      0.12  2.61 0.08 3.25 0.10 

รวมรำยได้จำกกำรขำย และบริกำร บริษัทฯ และบริษัท
ย่อย 3 บริษัท 

59.99 , 100.00 
และ 100.00 

3,176.85   99.06  3,199.82 99.19 3,376.19 99.03 

3.  ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย
3 บริษัท 

59.99 , 100.00 
และ 100.00 

            -             -    - - 1.03 0.03 

4.  รายได้อ่ืน** บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย
3 บริษัท 

59.99 , 100.00 
และ 100.00 

     30.17      0.94  26.23 0.81 31.92 0.94 

รวมรำยได้ บริษัทฯ และบริษัท
ย่อย 3 บริษัท 

59.99 , 100.00 
และ 100.00 

3,207.02  100.00  3,226.05 100.00 3,409.14 100.00 

จ ำแนกรำยได้จำกกำรขำยตำมแหล่งที่มำของ
รำยได้ 

        

(ก) รายได้จากการขายและบริการในประเทศ บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย
3 บริษัท 

59.99 , 100.00 
และ 100.00 

3,159.48    99.09  3,214.89 99.09 3,358.82 99.49 

(ข) รายได้จากการขายและบริการ
ต่างประเทศ 

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย
3 บริษัท 

59.99 , 100.00 
และ 100.00 

     17.37      0.91  11.16 0.91 17.37 0.51 

รวมรำยได้จำกกำรขำยและบริกำร บริษัทฯ และบริษัท
ย่อย 3 บริษัท 

59.99 , 100.00 
และ 100.00 

3,176.85 100.00 3,199.82  100.00  3,376.19 100.00 

 
หมายเหต:ุ ** รายได้อ่ืน ประกอบด้วย รายได้จากดอกเบีย้รับ   รายได้จากการขายเศษเหล็ก ก าไรจากการขายเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ ก าไรจากการขายเงินลงทนุในบริษัท

ยอ่ย และ ก าไรจากการต่อรองราคาซือ้เงินลงทนุ 
  
 เป้ำหมำยกำรด ำเนินธุรกิจ   

 
บริษัทและบริษัทยอ่ยมีเปา้หมายการด าเนินธุรกิจในการเป็นผู้น าด้านการแปรรูปสเตนเลสม้วนอยา่งครบวงจรที่มี

การให้บริการครอบคลมุและสมบรูณ์แบบ ทัง้ในด้านการจดัหาผลติภณัฑ์ การแปรรูปผลติภณัฑ์สเตนเลสโดยการตดัตามขนาด 
ตดัเป็นแถบม้วน การขดัพืน้ผิว การเจาะรูและป๊ัมกลม รวมถึงการผลติและจ าหนา่ยทอ่สเตนเลส และการจ าหนา่ยสเตนเลสเกรด
เฉพาะ เพื่อจ าหนา่ยผลติภณัฑ์ตา่งๆ ให้แก่ผู้ประกอบการในกลุม่อตุสาหกรรมตา่งๆ ซึง่เป็นผู้ ผลติสนิค้าภายใต้เคร่ืองหมาย
การค้าที่เป็นท่ียอมรับกนัทัว่ไป นอกจากนีย้งัมีเปา้หมายการจดัจ าหนา่ยสนิค้าประเภทอโลหะประเภทอื่นเช่น ทองแดง 
ทองเหลอืง อลมูเินียม เพื่อให้มบีริการท่ีคลอบคลมุมากขึน้แก่ผู้ประกอบการในกลุม่อตุสาหกรรมอยา่งครบวงจร โดยบริษัทและ
บริษัทยอ่ยมเีปา้หมายขยายฐานลกูค้าไปสูก่ลุม่ลกูค้าบริษัทตา่งชาติรายใหญ่ที่มฐีานการผลติในประเทศไทย ครอบคลมุถงึ
ผู้ผลติรายใหญ่ในอตุสาหกรรมตา่งๆเช่น เคร่ืองใช้ไฟฟา้ ยานยนต์ ก่อสร้าง ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ อิเลคทรอนิกส์ และอื่นๆ รวมทัง้การ
ขยายช่องทางการจ าหนา่ยโดยเฉพาะทอ่ไอเสยีรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ไปยงัตา่งประเทศ นอกจากนี ้ บริษัทและบริษัทยอ่ย
เลง็เห็นความส าคญัของการให้บริการกบัลกูค้า โดยมีเปา้หมายทีจ่ะท าการผลติและการจดัจ าหนา่ยสนิค้าที่มคีณุภาพตาม
มาตรฐานสากล การสง่มอบสนิค้าที่ตรงตอ่เวลา และลดระยะเวลาสัง่ซือ้สนิค้าของลกูค้า ซึง่จะท าให้สามารถลดต้นทนุในสว่น
ของการจดัเก็บและดแูลรักษาสนิค้าคงคลงัให้กบัลกูค้า ตลอดจนมีเปา้หมายที่จะพฒันาสนิค้าให้ตรงตามความต้องการของ
ลกูค้าอยา่งตอ่เนื่อง  
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ปัจจัยควำมเส่ียง 
 
1. ควำมเสี่ยงทำงเศรษฐกิจและอุตสำหกรรมไทยในปี 2560 และ 2561  
        

เศรษฐกิจไทยในปี 2560 ขยายตวัได้ที่ร้อยละ 3.9 จากภาคการส่งออกที่ขยายตวัได้ดีกว่าที่คาดไว้ และ ภาคการ
ทอ่งเที่ยวที่ยงัเติบโตได้ต่อเนื่อง ในสว่นของเศรษฐกิจโลกก็ขยายตวัต่อเนื่อง การสง่ออก ภาคการผลติ ยงัคงขยายตวั อตัราเงิน
เฟอ้ อตัราดอกเบีย้ และ อตัราการวา่งงานยงัคงอยูใ่นระดบัตา่ 

ในส่วนของเศรษฐกิจไทยในปี 2561 คาดว่าเศรษฐกิจไทยคาดว่าจะขยายตวัได้ประมาณร้อยละ 3.6 ถึง 4.6 จะ
ได้รับมาตรการการลงทนุจากภาครัฐทีคาดว่าจะทยอยออกมาต่อเนื่องในโครงการใหญ่ๆตา่งๆ และการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจโลก 
อยา่งไรก็ตาม ยงัคงมีประเด็นที่ต้องติดตามการฟืน้ตวัของประเทศที่เป็นเศรษฐกิจหลกัของโลก เนื่องจากยงัมีอีกหลายปัจจยัท้า
ทายที่ต้องติดตาม เช่นการคุมเข้มนโยบายการเงินโดยธนาคารกลางต่างๆ โดยเฉพาะสหรัฐฯ ประเด็นการ  เจรจา Brexit และ
ความตงึเครียดในคาบสมทุรเกาหลี ขณะที่ในประเทศการบริโภคเอกชนอาจยงัเผชิญความเสี่ยงจากก าลงัซือ้ของประชาชนใน
กลุม่รากหญ้า และ ธุรกิจขนาดเลก็ ในขณะที่การลงทนุภาครัฐและภาคเอกชนจะเป็นปัจจยัสนบัสนนุเพิ่มเติมให้เศรษฐกิจไทย
ในปี 2561 นอกเหนือจากภาคการสง่ออกและการทอ่งเที่ยว  

อย่างไรก็ตาม บริษัทและบริษัทยอ่ยมีนโยบายให้ความส าคญักบัการติดตามภาวะเศรษฐกิจและผลกระทบต่างๆที่
อาจเกิดขึน้อย่างใกล้ชิด ทัง้นี ้บริษัทและบริษัทย่อยเน้นกระจายความเสี่ยงในการท าธุรกิจให้คลอบคลมุอตุสาหกรรมต่างๆใน
ประเทศ 
 

2. ควำมเสี่ยงจำกกำรผันผวนของค่ำเงนิบำท  
      

ตลาดการเงินโลกปี 2560 คา่เงินบาทโดยรวมแข็งตวัขึน้มากกวา่ทีค่าดไว้  
 

THB/USD 

 
 
ส าหรับในปี 2561 ค่าเงินบาทอาจมีความผนัผวนสงูได้ จึงต้องติดตามปัจจยัต่างๆที่มีผลตอ่ค่าเงินดอลลาร์รวมทัง้

นโยบายการเงินของเฟด ซึง่ ยงัมีแนวโน้มปรับขึน้อตัราดอกเบีย้นโยบาย การทยอยลดงบดลุ และแผนการปฏิรูปภาษีของสหรัฐฯ
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ซึง่จะมีผลตอ่การออ่นคา่ของเงินบาท รวมถึงทิศทางนโยบายการเงินของธนาคารกลางหลกัอื่นๆของโลกที่จะเข้าสูก่ารปรับตวัให้
เป็นปกติ สง่ผลตอ่การทยอยตงึตวัของสภาพคลอ่งในระบบการเงิน และอาจจะสง่ผลตอ่ความผนัผวนของการเคลือ่นย้ายเงินทนุ  

อยา่งไรก็ตาม การออ่นคา่ของคา่เงินบาทสามารถบริหารจดัการเพื่อปอ้งกนัได้  ซึง่บริษัทได้มีการติดตามผลกระทบ
ในเร่ืองดงักลา่วอยา่งสม ่าเสมอ โดยบริษัทและบริษัทยอ่ยซึง่เป็นผู้น าเข้าวตัถดุิบบางสว่นจากต่างประเทศได้เพิ่มสดัสว่นการซือ้
ภายในประเทศให้มากขึน้ รวมถึงการซือ้ด้วยเงินสกุลอื่นๆที่ค่าเงินมีความผนัผวนน้อย พร้อมกบัท าการป้องกนัความเสี่ยงจาก
อตัราแลกเปลี่ยนในการน าเข้าวตัถุดิบจากต่างประเทศเป็นเงินสกุลดอลล่าร์โดยการท าสญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศ
ลว่งหน้า  
    

3. ควำมเสี่ยงจำกกำรผันผวนของรำคำตลำดโลกของนิเกิล ทองแดง และ อลูมิเนียม   
 
สเตนเลส ทองแดง และ อลมูิเนยีม เป็นวตัถดุิบและสนิค้าหลกัทีม่ีอตัราหมนุเวยีนในปริมาณมากของบริษัทและ

บริษัทยอ่ย ซึง่การเคลือ่นไหวของราคาในประเทศจะมีการเปลีย่นแปลงตามราคาตลาดโลกซึง่ก าหนดโดยอปุสงค์และอปุทาน
ของผู้ผลติและผู้ใช้โลหะดงักลา่วทัว่โลก ในกรณีของสเตนเลสจะมีสว่นผสมที่ส าคญัคือ โครเมียม นิเกิล และคาร์บอน ดงันัน้
ราคาของนิเกิลซึง่เป็นสว่นประกอบหลกันัน้จะมีสว่นส าคญัที่ท าให้ราคาของสเตนเลสผนัแปร  

 

 
อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการติดตามราคาอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินสถานการณ์และแนวโน้มของราคาเพื่อน ามา

ประกอบการพิจารณาตดัสินใจในการสัง่ซือ้และจดัจ าหน่าย โดยการบริหารจดัการวตัถดุิบท่ีหลากหลายจากหลายแหลง่สนิค้า
และควบคมุระดบัราคาของสินค้าคงคลงัให้มีความเหมาะสมและรวดเร็วสอดคล้องกบัราคาตลาดโลก ทัง้นีเ้พื่อลดผลกระทบ
จากความผนัผวนด้านราคาของวตัถดุิบที่อาจสง่ผลกระทบกบัวตัถดุิบและสนิค้าคงคงเหลอื  
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4. ควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิงผู้ผลิตและจัดจ ำหน่ำยวัตถุดบิหลัก  
 
วตัถดุิบหลกัของบริษัท คือ ม้วนเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็น (cold rolled stainless steel coil) ทองแดง  อลมูิเนียม 

เหล็กเคลือบสงักะสี และ เหล็กชุบสงักะสี ซึ่งบริษัทจดัหาวตัถดุิบจากผู้ผลิตในประเทศซึ่งมีเพียงรายเดียวหรือน้อยรายในบาง
วตัถดุิบ ซึง่ท าให้มีความเสีย่งในการจดัหาวตัถดุิบหลกัเนื่องจากการพึง่พิงผู้ผลติในประเทศ บริษัทสัง่ซือ้ม้วนเหลก็กล้าไร้สนิมรีด
เย็นที่ผลิตโดยผู้ผลิตในประเทศที่ส าคญั    จากการที่มีผู้ผลิตเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นรายใหญ่ในประเทศเพียงรายเดียว และ 
กฎหมาย Anti-Dumping Law ท าให้การจัดหาวตัถุดิบเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นจากหลายประเทศในเอเชียมีต้นทุนวตัถุดิบที่
จดัหาสงูกวา่การจดัหาภายในประเทศ นอกจากนีก้ารจดัหาเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นจากต่างประเทศจะต้องใช้เวลาในการขนสง่ 
ท าให้บริษัทมีความเสี่ยงจากการขาดแคลนวตัถดุิบในกรณีที่ผู้ผลิตรายใหญ่ในประเทศดงักลา่วไม่สามารถจดัสง่วตัถดุิบให้กบั
บริษัทได้ตามก าหนด และบริษัทไมส่ามารถจดัหาวตัถดุิบจากแหลง่อื่นเข้ามาทดแทนได้ทนัแผนการผลติและแปรรูปสนิค้าตามที่
ได้รับค าสัง่ซือ้สนิค้าจากลกูค้า 

 
อยา่งไรก็ตาม บริษัทได้มีการวางแผนการสัง่ซือ้วตัถดุิบลว่งหน้าโดยน าระบบการจดัการหว่งโซอ่ปุทาน หรือ 

Supply Chain Management มาใช้ ท าให้มีการประมาณการยอดการสัง่ซือ้วตัถดุิบหลกัตา่งๆลว่งหน้าได้อยา่งมีประสทิธิภาพ
และจากการด าเนินงานของบริษัทในอดีตที่ผา่นมา บริษัทยงัไมเ่คยประสบปัญหาขาดแคลนวตัถดุิบ ประกอบกบับริษัทสัง่ซือ้
วตัถดุิบจากผู้ผลติตา่งๆเป็นเวลานานและมีความสมัพนัธ์ที่ดีกบัผู้ผลติดงักลา่ว และนอกจากนีบ้ริษัทก็ยงัมีความสามารถในการ
น าเข้าจากผู้ผลติหลกัตา่งๆในตา่งประเทศ  

 
5. ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรย้ำยฐำนกำรผลิตของลกูค้ำซ่ึงเป็นผู้ประกอบกำรในอุตสำหกรรมต่ำงๆ 

 
ผลิตภัณฑ์สเตนเลสของบริษัทและบริษัทย่อยจ าหน่ายแก่ลูกค้าในประเทศโดยลูกค้าดังกล่าวส่วนใหญ่เป็น

ผู้ประกอบการจากต่างประเทศที่มาตัง้โรงงานในประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น  อตุสาหกรรม
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ อุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นต้น โดยใน ในงวดปีบญัชี 2560 
บริษัทและบริษัทยอ่ยมียอดขายและบริการในประเทศจ านวน 3,200 ล้านบาท และในงวดปีบญัชี 2561 บริษัทและบริษัทยอ่ยมี
ยอดขายและบริการในประเทศจ านวน 3,376.19 ล้านบาท บริษัทและบริษัทย่อยมีความเสีย่งเก่ียวกบัการย้ายฐานการผลติของ
ลกูค้าซึ่งเป็นผู้ประกอบการในอตุสาหกรรมต่างๆ ไปยงัประเทศอื่นๆ อนัอาจสง่ผลกระทบตอ่ยอดขายและบริการของบริษัทและ
บริษัทยอ่ย 
 

อยา่งไรก็ตาม ประเทศไทยยงัมีความได้เปรียบเชิงเปรียบเทยีบเนือ่งจากมีทรัพยากรที่พร้อมทัง้ในด้านวตัถดุิบและ
ก าลงัคน สาธารณปูโภคพืน้ฐาน มีนโยบายสง่เสริมการลงทนุท่ีดีและเอือ้ตอ่การลงทนุ โดยภาพรวมรัฐบาลไทยให้การสง่เสริม
ผู้ประกอบการใช้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทนุการวิจยัและพฒันา และการจดัตัง้อตุส าหกรรมทีม่ีศกัยภาพในอนาคต โดยให้
สทิธิประโยชน์ในหลากหลายรูปแบบเป็นกรณีพิเศษ ซึง่ประกอบด้วย สทิธิประโยชน์ทางด้านภาษีและสทิธิประโยชน์ทางด้าน
การเงิน ทัง้นีส้ านกังานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ หรือบีโอไอ ได้เปิดเผยวา่ในปี 2560 มีโครงการยื่นขอรับสง่เสริมการ
ลงทนุจ านวน 1,456 โครงการ มลูคา่เงินลงทนุรวม 641,978 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 22 จากปีที่ผา่นมา ซึง่สงูกวา่เปา้หมาย
ที่ตัง้ไว้ 600,000 ล้านบาท โดยเป็นการยื่นขอรับการลงทนุในพืน้ที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก หรือ EEC จ านวน 388 
โครงการ มลูคา่เงินลงทนุ 296,889 ล้านบาท หรือร้อยละ 46 ของมลูคา่การลงทนุทัง้หมด และมีการขอรับการลงทนุใน 10 
อตุสาหกรรมเปา้หมาย หรือ S-Curve มลูคา่ถงึ 392,141 ล้านบาท หรือร้อยละ 61 ของมลูคา่การขอรับการสง่เสริมการลงทนุ
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ทัง้หมด สว่นการขอรับสง่เสริมการลงทนุจากตา่งประเทศ ในปี 2560 พบวา่ประเทศทีม่ีมลูคา่ขอรับการลงทนุมากที่สดุอนัดบั
แรก คือ ประเทศญ่ีปุ่ น รองลงมาคือประเทศสงิคโปร์ จีน สหรัฐอเมริกา และเนเธอร์แลนด์ ทัง้นีจ้งึเป็นโอกาสของบริษัทและ
บริษัทยอ่ยในการหาลกูค้าใหม่ๆ   

ในสว่นของลกูค้าเกา่หากลกูค้าดงัจะย้ายฐานการผลติจะต้องใช้เวลาและบริษัทและบริษัทยอ่ยจะทราบลว่งหน้าซึง่จะ
ท าให้สามารถวางแผนปรับเปลีย่นการผลติได้ โดยบริษัทและบริษัทยอ่ยได้มีการติดตามนโยบายการลงทนุของลกูค้าซึง่เป็น
ผู้ประกอบการในอตุสาหกรรมตา่งๆ อยา่งตอ่เนื่องเพื่อน าข้อมลูดงักลา่วมาใช้ในการวางแผนนโยบายการด าเนินธุรกิจและวาง
แผนการผลติเพื่อรองรับความเปลีย่นแปลงตา่งๆ ขณะเดียวกนั บริษัทและบริษัทยอ่ยมีความหลากหลายในการกระจายธุรกิจ
เข้าสูอ่ตุสาหกรรมหลกัตา่งๆของประเทศเพื่อลดความเสีย่งตอ่การพึง่พิงอตุสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึง่ในประเทศโดยเฉพาะ 
นอกจากนีย้งัได้บริการลกูค้าด้วยการจดัหาวตัถดุิบคณุภาพในเกรดตา่งๆที่หลากหลาย รวมไปถงึการแปรรูปเพื่อเพิ่มมลูคา่ใน
ด้วยกระบวนการผลติที่มีคณุภาพ เช่นบริษัทยอ่ยรายบริษัท ออโต้ เม็ททอล จ ากดั ได้กระจายความเสีย่งโดยการจ าหนา่ยสนิค้า
ประเภททอ่สเตนเลส ประเภททอ่ไอเสยี ไปยงัอตุสาหกรรมรถยนต์ และอตุสาหกรรมรถจกัรยานยนต์  บริษัทยอ่ยรายบริษัท อลั
เทอร์เนทีฟ เอ็นแมท จ ากดั ซึง่เป็นผู้จดัจ าหนา่ยอลมูเินียมในอตุสาหกรรมการตอ่เรือ และ งานก่อสร้าง รวมทัง้บริษัทยอ่ยราย
บริษัท เอ็นเอสซี เม็ททอล จ ากดั เป็นตวัแทนจ าหนา่ย ทองแดง ทองเหลอืง สเตนเลส และ อลมูิเนียม ให้กบัผู้ประกอบการใน
อตุสาหกรรมก่อสร้าง อตุสาหกรรมอิเลคทรอนิคส์ อตุสาหกรรมยานยนต์ และ อตุสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟา้  
 

6. ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรเข้ำมำของคู่แข่งขนัรำยใหม่ 
 
ปัจจุบันการประกอบธุรกิจของบริษัทในด้านการแปรรูปสเตนเลส ได้แก่ การจัดหา แปรรูป ผลิตและจ าหน่าย

ผลติภณัฑ์สเตนเลส มีผู้ประกอบการในประเทศที่ท าธุรกิจใกล้เคียงกบับริษัทประมาณ 2-3 ราย นอกจากนีบ้ริษัทยอ่ยรายบริษัท 
ออโต้ เม็ททอล จ ากัด ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายท่อสเตนเลสประเภทท่อไอเสียส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ใช้
เคร่ืองจกัรเทคโนโลยี FFX ของประเทศญ่ีปุ่ นเป็นรายแรกในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ บริษัทและบริษัทยอ่ยมีความเสีย่งจากการ
เข้ามาของคูแ่ขง่ขนัรายใหม ่ซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่ยอดขายและสว่นแบง่ตลาดของบริษัทและบริษัทยอ่ย  

อยา่งไรก็ตาม การประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอ่ยต้องอาศยัปัจจยัตา่งๆ เกือ้หนนุ ประกอบด้วย 
                       (1)  ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน และประสบการณ์ยาวนานในการพฒันาผลิตภณัฑ์ให้มีคุณภาพและตรงกับ
ความต้องการของลกูค้ากลุม่เป้าหมายซึง่เป็นผู้ประกอบการในอตุสาหกรรมต่างๆ ดงัจะเห็นได้จากประสบการณ์การประกอบ
ธุรกิจของบริษัทเป็นระยะเวลากวา่ 20 ปี  

(2)    ต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญ เข้าใจในความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลง  และ
ประสบการณ์สงูในการประกอบธุรกิจ  

(3) ต้องอาศัยความสัมพันธ์ในการท าธุรกิจที่ดีและต่อเนื่องกับผู้ ผลิต และ ผู้ จ าหน่ายวัตถุดิบและลูกค้า
กลุม่เปา้หมาย  

(4) การประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอ่ยต้องใช้เคร่ืองมอืเคร่ืองจกัรและการผลติที่มีประสทิธิภาพ จึงต้องมี
การบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรให้อยูใ่นสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา และควบคมุมาตรฐานการปฏิบตัิงานในสว่นการผลติ เพื่อให้
ได้สนิค้าที่มีคณุภาพและบริการท่ีรวดเร็ว  
                     (5) บริษัท และ บริษัทยอ่ยผลติและจ าหนา่ยผลติภณัฑ์ทัง้โลหะและอโลหะท่ีหลากหลายทัง้ในแงว่ตัถดุิบตา่งๆ 
ชนิดและขนาดตา่งๆ จงึท าให้บริษัทและบริษัทยอ่ยสามารถบริหารจดัการวางแผนวตัถดุิบและการผลติโดยมีคณุภาพและมี
ต้นทนุท่ีสามารถแขง่ขนัได้อยา่งมีประสทิธิภาพ  
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(6)   บริษัท และบริษัทยอ่ย ยงัได้รับการสนบัสนนุทางด้านเทคนิคในการผลิตและการตลาดเพื่อสร้างความมัน่ใจ
ในด้านคณุภาพ และ การขยายผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ เพื่อเพิ่มฐานลกูค้าของบริษัทได้กว้างขวางมากขึน้   จากผู้ ร่วมลงทนุในบริษัท
ยอ่ยคือ Mory Industries Inc. ประเทศญ่ีปุ่ น  

 
จากปัจจัยดังกล่าวข้างต้นส่งผลให้บริษัทและบริษัทย่อยมีความพร้อมและความสามารถในการแข่งขันที่

เหนือกวา่ผู้ประกอบการรายใหม่ 
 

7. ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับสภำพคล่องของกิจกำร  
 

บริษัทและบริษัทย่อยประกอบธุรกิจหลกัในด้านการแปรรูปผลิตภณัฑ์สเตนเลสม้วนอย่างครบวงจรและมีบริษัท
ย่อยรายหนึ่งเป็นตวัแทนจดัจ าหน่าย ทองแดง ทองเหลือง อลมูิเนียม สินทรัพย์ที่ส าคญัของบริษัทและบริษัทย่อย คือ สินค้า
คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินค้าคงเหลอืสทุธิจ านวน 663.32 ล้านบาท (คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 
28.08 ของสนิทรัพย์รวม) บริษัทจึงมีความเสีย่งหากสนิค้าคงเหลอืดงักลา่วไม่มีการหมนุเวียนในระดบัท่ีเหมาะสมหรือมีสนิค้าที่
ไมส่ามารถจ าหนา่ยได้ปกติคงเหลอื  

นอกจากนีบ้ริษัทและบริษัทยอ่ยมีลกูหนีค้งค้างสทุธิจ านวน  706.03  ล้านบาท (คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 29.89 
ของสนิทรัพย์รวม) บริษัทจึงมีความเสีย่งหากลกูหนีก้ารค้าไมส่ามารถช าระหนีไ้ด้ตามก าหนด ซึง่อาจจะสง่ผลกระทบตอ่สภาพ
คลอ่งและฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ย 

อยา่งไรก็ตาม ในสว่นของสนิค้านัน้บริษัทและบริษัทยอ่ยได้น าระบบการจดัการหว่งโซอ่ปุทาน (Supply Chain 
Management) มาใช้ และได้พฒันาระบบดงักลา่วอยา่งตอ่เนือ่งเพื่อให้สามารถสัง่ซือ้วตัถดุิบได้ในปริมาณที่ต้องการใช้ ผลติ
สนิค้าได้ตรงกบัความต้องการ และสง่มอบสนิค้าได้ตามก าหนดเวลาที่ลกูค้าต้องการ ซึง่ท าให้บริษัทและบริษัทยอ่ยมีการบริหาร
ต้นทนุและการบริหารจดัการสนิค้าคงคลงัทีม่ีประสทิธิภาพและรักษาระดบัการหมนุเวียนและสดัสว่นของสนิค้าคงคลงัตอ่
สนิทรัพย์รวมได้อยา่งเหมาะสม จึงสง่ผลให้ระยะที่ผา่นมาบริษัทมีต้นทนุเฉลีย่วตัถดุิบที่สอดคล้องกบัราคาตลาดและ มีสภาพ
คลอ่งทางการเงินท่ีเหมาะสม และ ในสว่นของลกูหนีก้ารค้านัน้ บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการตดิตามดแูลอยา่งใกล้ชิดโดยการ
เข้าพบลกูค้าอยา่งสม า่เสมอและตอ่เนื่องเพื่อให้สามารถประเมินข้อมลูในเชิงลกึ ในรายทีเ่ห็นวา่อาจจะเกิดปัญหาได้ บริษัทจะ
เปลีย่นแปลงเป็นการขายในเง่ือนไขที่ลดระยะเวลาเครดิตลง หรือขายเงินสด หรือ อาจขอหลกัประกนัตา่งๆจากลกูค้าเพิ่มเติม
เพื่อบริหารจดัการให้ความเสีย่งในการผิดนดัช าระหนีล้ดลงไป 
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โครงสร้ำงเงนิทุน 
 

 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ 
 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษัทมีทนุจดทะเบียน 383 ล้านบาท เรียกช าระแล้ว 383 ล้านบาท แบง่เป็น 
หุ้นสามญั 383,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท  
 

 ผู้ถอืหุ้น  
 บริษัทฯ มีการถือหุ้นตามอตัราสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีถือ ณ วนัท่ี 31 มนีาคม 2561 ดงันี ้
 ผู้ ถือหุ้นสญัชาติไทย  ร้อยละ     99.81 
 ผู้ ถือหุ้นสญัชาติตา่งดา่ว  ร้อยละ       0.19 
               รวมยอด               100.00 

 
 รายช่ือและสดัสว่นการถือหุ้นท่ีถือหุ้นสงูสดุ 15 รายแรก ของบริษัท ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 

 รำยชื่อผู้ถอื          ณ วันที่  
   31  มีนำคม 2561 

  จ ำนวนหุ้น สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

1. นายเกษม             อคัรพงศ์พิศกัดิ์  110,097,980 28.74 

2. นายประเสริฐ         อคัรพงศ์พิศกัดิ ์ 59,954,300 15.65 

3. นายนชุา               วฒัโนภาส 24,190,900 6.31 

4. นายวชิญ์พล          อคัรพงศ์พิศกัดิ ์ 16,020,760 4.18 

5. 

6. 

นายวชิาฤทธ์ิ          อคัรพงศ์พิศกัดิ ์

นางสาววรวลญัช์    อคัรพงศ์พิศกัดิ ์

16,020,760 

16,020,760 

4.18 

4.18 

7. 

8. 

9. 

นายวิทวสั               อคัรพงศ์พิศกัดิ ์

นายประสาน          อคัรพงศ์พิศกัดิ ์

นางสาวมีนา           อคัรพงศ์พิศกัดิ ์

   15,980,760    

13,320,960 

2,700,000 

4.17 

3.47 

0.70 

 รวมกลุ่มอคัรพงศ์พิศักดิ์ 274,307,180 71.58 

10. 

11. 

12. 

13. 

นายโสภณ              วิรเศรณี 

นายธีระธรรม          วิรังสธีนกวิน 

นายฉตัรชยั             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 

นายวิพงศ์               เตชะพลูผล 

2,250,000 

2,142,200 

0.58 

0.55 

รวม 20,614,100 5.34  
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นโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผล 
 
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไมต่ า่กวา่ร้อยละ  40 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้นติิบคุคล อยา่งไรก็

ดี บริษัทอาจก าหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอตัราน้อยกวา่อตัราที่ก าหนดข้างต้นได้ หากบริษัทมีความจ าเป็นท่ีจะต้องน าเงิน
ก าไรสทุธิจ านวนดงักลา่วไปใช้เพือ่ขยายการด าเนินงานของบริษัท  

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

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

 
ทัง้นี ้ในชว่ง 5 ปีที่ผา่นมา บริษัทมีประวตักิารจา่ยเงินปันผล ดงันี ้
 

ผลประกอบกำรประจ ำปี บำท / หุ้น จ ำนวนเงนิ / บำท 
   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 

 
หมำยเหตุ :  * จดทะเบียนเปลีย่นแปลงทนุ เดือนมกราคม ปี 2556 เป็น 383 ล้านบาท 
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กำรจัดกำร 
โครงสร้ำงกำรจัดกำร   

 
 

* บริษัทวา่จ้างหนว่ยงานภายนอก คือ ส านกังาน เอ.เอม็.ที. เซอร์วิสเซส เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท 
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บริษัทมีคณะกรรมการตา่งๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง รายละเอยีดดงันี ้

(ก) คณะกรรมกำรบริษัท มีจ ำนวน 7 ท่ำน ประกอบด้วย 
 

1. นายวนัชยั อ ่าพึง่อาตม์ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ 
และประธานกรรมการตรวจสอบ  

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

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

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

วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติของทีป่ระชมุผู้ ถือหุ้นท่ีชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสตัย์สจุริตและ
ระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยสรุปอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบท่ีส าคญัได้ ดงันี ้

 
(1) จดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจ าปี ภายใน 4 เดือนนบัแตว่นัสิน้สดุรอบ

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

ผู้สอบบญัชีตรวจสอบแล้ว และน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพจิารณาและอนมุตัิ 
 

(4) คณะกรรมการอาจมอบอ านาจให้กรรมการคนหนึง่หรือหลายคน หรือบคุคลอื่นใดปฏิบตัิการอยา่ง
หนึง่อยา่งใดแทนคณะกรรมการได้ โดยอยูภ่ายใต้การควบคมุของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอ านาจเพื่อให้บคุคลดงักลา่วมี
อ านาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึง่คณะกรรมการอาจยกเลกิเพิกถอน
เปลีย่นแปลงหรือแก้ไขบคุคลท่ีได้รับมอบอ านาจหรืออ านาจนัน้ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร 
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ทัง้นี ้คณะกรรมการอาจมอบอ านาจให้คณะผู้บริหารมีอ านาจหน้าที่ในการปฏิบตัิงานตา่งๆ โดยมี
รายละเอียดการมอบอ านาจตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะผู้บริหาร ซึง่การมอบอ านาจนัน้ต้องไม่มีลกัษณะเป็นการมอบ
อ านาจที่ท าให้คณะผู้บริหารสามารถพิจารณาและอนมุตัิรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขดัแย้งมีสว่นได้สว่นเสียหรือมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดท ากับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและ
หลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนมุตัิไว้แล้ว 

 
(5) ก าหนดเปา้หมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท ควบคมุก ากบัดแูลการ

บริหารและการจดัการของคณะผู้บริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแตใ่นเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้ คณะกรรมการต้อง
ได้รับมติอนมุตัจิากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นก่อนการด าเนินการ อนัได้แก ่ เร่ืองที่กฎหมายก าหนดให้ต้องได้รับมติอนมุตัิจากที่ประชมุผู้
ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทนุ การลดทนุ การออกหุ้นกู้  การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอืน่ 
หรือการซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท การแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั เป็นต้น 

 
นอกจากนี ้  คณะกรรมการบริษัทยงัมีขอบเขตหน้าทีใ่นการก ากบัดแูลให้บริษัทปฏิบตัิตาม

กฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ อาทิเช่น การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และ
การซือ้หรือขายทรัพย์สนิท่ีส าคญัตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยหรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของ
บริษัท 

(6) พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แตง่ตัง้คณะผู้บริหาร และคณะกรรมการอื่นตามความ
เหมาะสม 

(7) ติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอยา่งตอ่เนื่อง 
 

(8) กรรมการจะต้องไมป่ระกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักิจการของ
บริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นสว่นในห้างหุ้นสว่นสามญั หรือเป็นหุ้นสว่นไมจ่ ากดัความรับผิดในห้างหุ้นสว่นจ ากดั หรือเป็นกรรมการ
ของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดยีวกนั และเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัทไมว่า่จะท า
เพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแตจ่ะได้แจ้งให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบก่อนทีจ่ะมมีติแตง่ตัง้ 

 
(9) กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไมช่กัช้า หากมีสว่นได้เสยีไมว่า่โดยตรงหรือโดยอ้อมใน

สญัญาที่บริษัทท าขึน้ หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้ เพิ่มขึน้หรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ 
 
ขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัทฯ 
 

(1.) รับผิดชอบในฐานะผู้น าของคณะกรรมการในการก ากบั ติดตาม ดแูลการบริหารงานของคณะ
กรรมการบริหาร และคณะกรรมการชดุยอ่ย ให้บรรลวุตัถปุระสงค์ตามแผนงานท่ีก าหนดไว้ 

(2.) เป็นประธานการประชมุคณะกรรมการ และผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 
(3.) เป็นผู้ลงคะแนนเสยีงชีข้าดในกรณีที่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ มีการลงคะแนนเสยีง และ

คะแนนเสยีง 2 ฝ่ายเทา่กนั 
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(ข) คณะกรรมกำรบริหำร มีจ ำนวน 3 ท่ำน ประกอบด้วย 
 

1. นายประสาน อคัรพงศ์พิศกัดิ ์ ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายสมนกึ ธนะสาร กรรมการบริหาร 
3. นายอนนัต์ มนสัชินอภิสทิธ์ิ กรรมการบริหาร 

 
 (ค)    กำรมอบอ ำนำจจำกคณะกรรมกำรบริษัท 

 
ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2550 เมื่อวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ 2550 ที่มีกรรมการอิสระและ

กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชมุด้วย ได้พิจารณาเก่ียวกบัการก าหนดขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริหาร โดยการมอบอ านาจดงักลา่วสรุปรายละเอยีดที่ส าคญัได้ดงันี ้

  
ขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 
 
คณะกรรมการบริหารมีอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเร่ืองที่เก่ียวกบัการ

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

 
 (1) พิจารณาเร่ืองการจดัสรรงบประมาณประจ าปีตามที่ฝ่ายจดัการเสนอก่อนที่จะน าเสนอให้

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนมุตัิ ทัง้นี ้ ให้รวมถึงการพิจารณาและอนมุตัิการเปลีย่นแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณ
รายจา่ยประจ าปีในระหวา่งที่ไมม่ีการประชมุคณะกรรมการบริษัทในกรณีเร่งดว่น และให้น าเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อ
ทราบในที่ประชมุคราวตอ่ไป  

 
(2) อนมุตัิการซือ้ขายสนิค้าอนัเป็นปกติธุระของบริษัท ในวงเงินไมเ่กิน 200 ล้านบาทตอ่รายการ และ

ไมเ่กิน 600 ล้านบาทตอ่เดือน 
 
(3) อนมุตัิคา่ใช้จ่ายในการซือ้ทรัพย์สนิอนัมีลกัษณะเป็นการลงทนุ (รวมถึงการซอ่มแซมเคร่ืองจกัร

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

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมมีติอนมุตัิในหลกัการไว้แล้ว 
 
(5) เป็นคณะที่ปรึกษาฝ่ายจดัการในเร่ืองเก่ียวกบันโยบายด้านการเงิน การลงทนุ การตลาด การ

บริหารงานบคุคล และด้านการปฏิบตัิอื่นๆ 
 
(6) จดัสรรเงินบ าเหน็จรางวลัซึง่ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทแล้วแก่พนกังานหรือลกูจ้างของ

บริษัท หรือบคุคลใดๆ ที่กระท ากิจการให้บริษัท 
 
(7) ควบคมุดแูลการด าเนินกิจการของบริษัท 
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ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารได้อนมุตัิรายการใดที่กลา่วไว้ในข้างต้น ให้น าเสนอคณะกรรมการบริษัท

เพื่อทราบในท่ีประชมุคราวตอ่ไป 
 
ทัง้นี  ้อ านาจของคณะกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้งหรือรายการใดที่คณะ
กรรมการบริหาร หรือบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับคณะผู้บริหารมีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดขดัแย้งกับบริษัท 
หรือบริษัทยอ่ย ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ซึง่การอนมุตัิรายการในลกัษณะดงักลา่วจะต้องเสนอตอ่ที่
ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือ
กฎหมายที่เก่ียวข้องก าหนด เว้นแต่เป็นการอนมุตัิรายการท่ีเป็นลกัษณะรายการด าเนินธุรกรรมการค้าปกติทัว่ไปของบริษัทที่
คณะกรรมการก าหนดกรอบการพิจารณาไว้ชดัเจนแล้ว 

 
ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 4/2550 เมื่อวนัท่ี 15 สงิหาคม 2550 ที่มีกรรมการอิสระ 

และกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชมุด้วย ได้พิจารณาเก่ียวกบัการก าหนดขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของ
กรรมการผู้จดัการ โดยการมอบอ านาจดงักลา่วสรุปรายละเอียดทีส่ าคญัได้ดงันี ้

 
ขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จดัการ 

(1) ควบคมุ ดแูลการด าเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจ าวนัของบริษัท  

(2) ด าเนินการหรือปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนมุตัิจาก
คณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท 

 (3) อนมุตัิการซือ้ขายสนิค้าอนัเป็นปกติธุระของบริษัทในวงเงินไมเ่กิน 100 ล้านบาทตอ่รายการ และ
ไมเ่กิน 250 ล้านบาทตอ่เดือน 

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

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

 
อยา่งไรก็ตาม อ านาจของกรรมการผู้จดัการจะไมร่วมถึงการอนมุตัิรายการใดที่อาจมคีวามขดัแย้ง หรือ

รายการใดทีก่รรมการผู้จดัการ หรือบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบักรรมการผู้จดัการมีสว่นได้เสยี หรือผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใด
ขดัแย้งกบับริษัท หรือบริษัทยอ่ย ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ซึง่การอนมุตัิรายการดงักลา่วจะต้องเสนอ
ตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการและ/หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนมุตัิรายการดงักลา่วตามที่ข้อบงัคบัของบริษัทหรือ
กฎหมายทีเ่ก่ียวข้องก าหนด เว้นแตเ่ป็นการอนมุตัิรายการท่ีเป็นลกัษณะการด าเนินธุรกรรมการค้าปกติทัว่ไปของบริษัทที่
คณะกรรมการก าหนดกรอบการพิจารณาไว้ชดัเจนแล้ว 
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(ง) คณะกรรมกำรตรวจสอบมีจ ำนวน 3 ท่ำน ประกอบด้วย 
 

1. นายวนัชยั อ ่าพึง่อาตม์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
2. นายธีระ ณ วงัขนาย กรรมการตรวจสอบ 
3. นายเลศิ นิตย์ธีรานนท์ กรรมการตรวจสอบ 

 
โดยมี นางสาวเมธาพร  ศรีพระราม เป็น เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
วาระการด ารงต าแหนง่ของคณะกรรมการตรวจสอบ  
ประธานกรรมการตรวจสอบ  3    ปี 
กรรมการตรวจสอบ   3    ปี 

 
ทัง้นี ้ เมื่อครบวาระการด ารงต าแหนง่ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบที่พ้นจาก

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

และกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชมุด้วย ได้พิจารณาเก่ียวกบัการก าหนดขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยการมอบอ านาจดงักลา่วสรุปรายละเอียดที่ส าคญัได้ดงันี ้

 
ขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดงันี ้  

 
(1) สอบทานให้บริษัทมกีารรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องและเปิดเผยอยา่งเพยีงพอ โดย

ประสานงานกบัผู้สอบบญัชีและผู้บริหารที่รับผิดชอบจดัท ารายงานทางการเงินทัง้รายไตรมาสและประจ าปี คณะกรรมการ
ตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบญัชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นวา่จ าเป็นและเป็นเร่ืองส าคญัในระหวา่งการ
ตรวจสอบบญัชีของบริษัทได้ 

(2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน 
(Internal Audit) ทีม่ีความเหมาะสมและมีประสทิธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหนว่ยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจน
ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแตง่ตัง้ โยกย้าย เลกิจ้างหวัหน้าหนว่ยงานตรวจสอบภายใน หรือหนว่ยงานอื่นใดที่รับผิดชอบ
เก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน  

(3) สอบทานการปฏิบตัิของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

(4) พิจารณาคดัเลอืกและเสนอแตง่ตัง้ เลอืกกลบัเข้ามาใหม ่ และเลกิจ้างผู้สอบบญัชีของบริษัท 
รวมถงึพิจารณาเสนอคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี โดยค านงึถึงความนา่เช่ือถือ ความเพยีงพอของทรัพยากร และปริมาณงาน
ตรวจสอบของส านกังานตรวจสอบบญัชีนัน้ รวมถงึประสบการณ์ของบคุลากรที่ได้รับมอบหมายให้ท าการตรวจสอบบญัชีของ
บริษัท รวมทัง้เข้าร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชีโดยไมม่ีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วย อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

(5) พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายกาที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นีเ้พื่อให้มัน่ใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่
บริษัท 
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(6) ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย 
เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสีย่ง ทบทวนการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของ
ผู้บริหาร ทบทวนร่วมกบัผู้บริหารของบริษัทในรายงานส าคญัๆ ที่ต้องเสนอสาธารณชนตามทีก่ฎหมายก าหนด ได้แก่ บท
รายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น 

(7) จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท  ซึ่ง
รายงานดงักลา่วต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมลูอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้

(ก)  ความเห็นเก่ียวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของ
บริษัท 

(ข)  ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท 
(ค)  ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

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

ตรวจสอบแตล่ะทา่น 
(ช) ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัิหน้าที่

ตามกฎบตัร (charter) 
(ซ)  รายการอื่นที่เห็นวา่ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความ

รับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
(8) รายงานการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจ าอยา่ง

น้อยไตรมาสละหนึง่ครัง้ 
(9) รายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทหากพบหรือสงสยัวา่มีรายการ ซึง่อาจมีผลกระทบอยา่งมี

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

 
ค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชีภำยนอก และค่ำตอบแทนผู้ตรวจสอบภำยใน โดยบุคคลภำยนอก 
  ในรอบปีบัญชี 2561 สิน้สุดวนัที่ 31 มีนาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้ค่าสอบบัญชีส าหรับผู้สอบ
บญัชีอิสระภายนอกของบริษัทและบริษัทย่อย คือ บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด เป็นจ านวนเงินรวม 3,050,000 บาท โดย
แบ่งเป็นค่าสอบบัญชีส าหรับบริษัทจ านวน 1,170,000 บาท และบริษัทย่อยสามบริษัท จ านวนรวม 1,880,000 บาท 
นอกเหนือจากค่าตอบแทนดงักลา่ว บริษัทและบริษัทยอ่ยไมม่ีคา่บริการอื่นท่ีต้องช าระให้กบัผู้สอบบญัชี ส านกังานสอบบญัชีที่
ผู้สอบบญัชีสงักดั และบคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกบัผู้สอบบญัชีหรือส านกังานสอบบญัชีที่ผู้สอบบญัชีสงักดั 
 
  ในสว่นของการตรวจสอบภายใน บริษัทมีค่าตรวจสอบภายใน ในรอบปีบญัชี สิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2561 
บริษัทรับรู้ค่าตรวจสอบภายในโดยบุคคลภายนอก คือ ส านกังาน เอ.เอ็ม.ที. เซอร์วิสเซส เป็นจ านวนเงิน รวม 840,000 บาท 
นอกเหนือจากคา่ตอบแทนดงักลา่ว 
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(จ) คณะกรรมกำรอิสระมีจ ำนวน 3 ท่ำน ประกอบด้วย 

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

 
(ฉ) คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน มีจ ำนวน 3 ท่ำน ประกอบด้วย 

1. นายธีระ ณ วงัขนาย ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน 

2. นายวนัชยั อ ่าพึง่อาตม์ กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
3. นายเลศิ นิตย์ธีรานนท์ กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

 
โดยมี นายอนนัต์  มนสัชินอภิสทิธ์ิ เป็น เลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

 
ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2559 เมื่อวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2559 ที่มีกรรมการอิสระ 

และกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชมุด้วย ได้พิจารณาเก่ียวกบัการก าหนดขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการสรรหารและพิจารณาคา่ตอบแทน โดยการมอบอ านาจดงักลา่วสรุปรายละเอียดที่ส าคญัได้ดงันี ้

 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน 

และในการประชุมแต่ละครัง้ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมด จึงจะถือว่าเป็นองค์
ประชมุ 

 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี แต่วาระการด ารง

ต าแหน่งของกรรมการแต่ละคนนัน้จะอยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยงัเหลืออยู่ของการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท โดย
จะต้องได้รับการคดัเลอืกและแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัท กรรมการท่ีพ้นจากต าแหนง่ตามวาระอาจได้รับการแตง่ตัง้ใหมไ่ด้ 
 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องจัดให้มีการประชุมตามความจ าเป็นและสมควรแก่
หน้าที่ความรับผิดชอบตามข้อบงัคบัเก่ียวกบัคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยประธาน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะต้องแจ้งก าหนดการประชุมไว้ล่วงหน้า รวมถึงจดัสง่วาระการประชุม และ
เอกสารประกอบการประชุมให้ลว่งหน้าในเวลาอนัสมควร เพื่อให้กรรมการได้พิจารณาเอกสารก่อนถึงวนัประชุมพร้อมทัง้เสนอ
และรายงานผลการปฏิบตัิงานตอ่คณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบภายหลงัจากมีการประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทนในแตล่ะครัง้ 

 

 ขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ดงันี ้

 (1)   เสนอนโยบายการคดัเลือกและสรรหากรรมการ โดยต้องมีวิธีการและหลกัเกณฑ์ที่ชัดเจนเป็น
ธรรมและสมเหตสุมผล เพื่อน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแตง่ตัง้ แล้วแตก่รณี 
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 (2)   เสนอนโยบายการคัดเลือกและสรรหากรรมการผู้ จัดการใหญ่ โดยต้องมีวิธีการหลกัเกณฑ์ที่
ชดัเจน เป็นธรรมและสมเหตสุมผล เพื่อน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา 

 (3)   ทบทวนและน าเสนอขออนมุตัิต่อคณะกรรมการบริษัทในเร่ืองเก่ียวกบันโยบายและกลยทุธ์ด้าน
ทรัพยากรบคุคลซึง่ควรสอดคล้องกบักลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัท 

 (4) สรรหา คดัเลือกและเสนอช่ือบคุคลที่ทรงคณุวฒุิ มีคณุธรรม จริยธรรมและคณุสมบตัิเหมาะสมที่
สมควรได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการและหรือกรรมการผู้จดัการใหญ่แล้วแตก่รณี 

 (5) ทบทวนสดัสว่น จ านวน และประสบการณ์ของกรรมการบริษัท รวมถึงให้ข้อเสนอแนะในการสรร
หากรรมการแทนต าแหนง่ที่วา่งลง 

 (6) ดแูลให้มีแผนสบืแทนต าแหนง่ที่เฉพาะเจาะจงของกรรมการและกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

 (7) วางข้อก าหนดตา่งๆในสญัญาจ้างกรรมการผู้จดัการใหญ่รวมทัง้ประเมนิผลงานและเสนอแนะผู้สบื
แทนต าแหนง่ 

 (8) ก าหนดนโยบายและรูปแบบการให้ผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ และกรรมการผู้จดัการใหญ่ให้
สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัท โดยต้องมีวิธีการและหลกัเกณฑ์ที่ชัดเจน เป็นธรรมและสมเหตุผล เพื่อ
น าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณา 

 (9) เสนอแนะแนวทางและวิธีการจ่ายค่าตอบแทนทัง้ที่เป็นตวัเงิน หรือค่าตอบแทนรูปแบบอื่นให้แก่
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดุอื่นที่คณะกรรมการบริษัทแตง่ตัง้ รวมถึงกรรมการผู้จดัการใหญ่ของบริษัท 

 (10) พิจารณาและทบทวนโครงสร้างและระบบการจ่ายคา่ตอบแทนและอตัราคา่ตอบแทนให้สอดคล้อง
กบัสภาวะตลาด ณ ปัจจุบนัและเหมาะสมกบัหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการด าเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบตัิงาน
ของกรรมการและกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

 (11) พิจารณาค่าตอบแทนประจ าปีแก่กรรมการเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณา
อนมุตัิ 

 (12) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นคณะกรรมการชุดย่อยที่แต่งตัง้โดย
คณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ช่วยศึกษาและกลัน่กรอง จึงต้องรายงานผลการปฏิบตัิหน้าที่ต่อที่ประชุมคณะกรรมการทุกครัง้ 
หลงัจากที่มีการประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และรายงานผลการปฏิบตัิงานในปีที่ผ่านมาตอ่ผู้ ถือหุ้น
ในรายงานประจ าปีของบริษัท 

 (13) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายอันเก่ียวเนื่องกับการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 

 
 

(ช) คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง มีจ ำนวน 5 ท่ำน ประกอบด้วย 
1. นายประสาน อคัรพงศ์พิศกัดิ ์ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
2. นายอนนัต์ มนสัชินอภิสทิธ์ิ กรรมการบริหารความเสีย่ง 
3. 
4. 

นายสมนกึ ธนะสาร 
นายวศิิษฐ์ วรยศโกวิท 

กรรมการบริหารความเสีย่ง 
กรรมการบริหารความเสีย่ง 
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5.    นายวิทวสั อคัรพงศ์พิศกัดิ ์ กรรมการและเลขานกุารบริหารความเสีย่ง 
 

ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2559 เมื่อวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2559 ที่มีกรรมการอิสระ 
และกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชมุด้วย ได้พิจารณาเก่ียวกบัการก าหนดขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง โดยการมอบอ านาจดงักลา่วสรุปรายละเอียดที่ส าคญัได้ดงันี ้

 
คณะกรรมการบริหารความเสีย่งของ บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จ ากดั (มหาชน) ประกอบด้วยบคุคลที่ด ารง

ต าแหน่งกรรมการบริหารของบริษัท และบุคคลผู้ทรงคุณวฒุิ จ านวน 5 ท่าน โดยมีประธานกรรมการบริหารของบริษัท ด ารง
ต าแหนง่ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง  

   คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง พ้นจากต าแหนง่เมื่อ ตาย, ลาออก, หรือคณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออก 
และการลาออกจากต าแหนง่ มีผลตอ่เมื่อได้ยื่นใบลาตอ่ประธานคณะกรรมการบริษัท 

   ขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง ดงันี ้
 (1)  ศึกษา ทบทวน และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ รวมทัง้แนวโน้มของผลกระทบที่อาจมีต่อ
องค์กร รวมถึงความเสีย่งภายในและภายนอกของบริษัทฯ 
 (2) เสนอนโยบายการบริหารความเสี่ยง และแนวทางการจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ ต่อ
คณะกรรมการบริษัท ซึ่งครอบคลมุความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการด าเนินกิจการประเภทต่างๆ ที่ส าคญั เช่น ความเสี่ยงด้าน
ราคาสนิค้า ความเสีย่งจากตลาด ความเสีย่งจากอตัราแลกเงิน ความเสีย่งด้านสภาพคลอ่ง และความเสีย่งด้านปฏิบตัิการ 
  (3)  ก าหนดนโยบายการบริหารความเสีย่งเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ 
  (4)  ก าหนดกลยทุธ์ให้สอดคล้องกบันโยบายบริหารความเสีย่งและทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ 
  (5) ทบทวน ควบคมุ ติดตาม และประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ตามนโยบายบริหารความเสี่ยงที่
ก าหนด  
  (6)  เร่ืองอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
  (7)  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ หรือตาม
สถานการณ์และความจ าเป็น 
  (ก)  ในการประชมุคณะกรรมการบริหารความเสีย่งจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมการประชมุไมน้่อย 
         กวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมด จึงจะครบเป็นองค์ประชมุ 
  (ข)  มติที่ประชมุของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง จะถือตามเสยีงข้างมากของกรรมการท่ีมา 
         ประชมุ  
  (ค)  ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่งไมอ่ยูใ่นท่ีประชมุ หรือไมส่ามารถปฏิบตัิ 
          หน้าที่ได้ให้กรรมการท่ีมาประชมุเลอืกกรรมการคนหนึง่ เป็นประธานในท่ีประชมุแทน 
  (ง)  คณะกรรมการบริหารความเสีย่งอาจเชิญฝ่ายจดัการ หรือผู้ที่เก่ียวข้องเข้าร่วมประชมุ และ 
         ให้ข้อมลูหรือเอกสารในสว่นท่ีเก่ียวข้องได้ 
  (จ)  เลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง มีหน้าที่รับผิดชอบตอ่การเตรียมความพร้อม 
         ส าหรับการประชมุการนดัหมาย การจดัเตรียมเอกสารประกอบการประชมุ การจดัท า 
         รายงานการประชมุ และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
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   (8)      คณะกรรมการบริหารความเสีย่งมีหน้าที่รายงานการปฏิบตัิหน้าที่ตอ่คณะกรรมการบริษัทหลงัจาก
ที่มีการประชมุและจดัท ารายงาน การท าหน้าที่ในรอบปีที่ผา่นมาตอ่ผู้ ถือหุ้นในรายงานประจ าปี โดยเปิดเผยรายละเอียด ดงันี ้
   (ก)   จ านวนครัง้ที่ประชมุ 
   (ข)   จ านวนครัง้ที่กรรมการบริหารความเสีย่งเข้าร่วมประชมุ 
   (ค)   ผลการปฏิบตัิหน้าที่ตามกฎบตัรที่ก าหนดไว้ 
 
 

(ซ) เจ้ำหน้ำที่บริหำร  
เจ้าหน้าที่บริหาร ของบริษัทประกอบด้วย 

 
1. นายประสาน  อคัรพงศ์พิศกัดิ ์ กรรมการผู้จดัการ 
2.    นายอนนัต์  มนสัชินอภิสทิธ์ิ รองกรรมการผู้จดัการ 
3.    นายสมนกึ  ธนะสาร  รองกรรมการผู้จดัการ, รักษาการผู้จดัการฝ่ายประกนั 
   คณุภาพ และผู้จดัการฝ่ายขายและตลาด 
4. นายวศิิษฐ์  วรยศโกวิท   ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
5.  นายวิทวสั  อคัรพงศ์พิศกัดิ ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ  
   และรักษาการผู้จดัการฝ่ายผลติ 
6. นายชยัวฒัน์  โบสวุรรณนานา ผู้จดัการฝ่ายคลงัสนิค้า 
7.  นายกฤตช์ฐากรู อารีย์วงศ์* ผู้จดัการฝ่ายทรัพยากรบคุคล 

หมายเหต ุ: * ได้รับการแตง่ตัง้ เดือน มกราคม 2561 
 
  (ฌ) เลขำนุกำรบริษัท 
  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 : นายอนนัต์  มนสัชินอภิสทิธ์  ต าแหนง่ เลขานกุารบริษัท 
 
  ขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานกุารบริษัท 
  จดัการประชมุคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดุตา่งๆ และการประชมุผู้ถือหุ้น รวมทัง้จดัท า
รายงานการประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการชดุตา่งๆ รายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น รายงานประจ าปี 
ตลอดจนจดัเก็บเอกสารตามที่กฎหมายก าหนด พร้อมทัง้อ านวยการและดแูลให้บริษัทปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั และ
ข้อก าหนดตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
 

กำรสรรหำกรรมกำรและผู้บริหำร  
  

 (ก) กำรสรรหำกรรมกำรบริษัท 
  

  คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนคดัเลอืกบคุคลที่มี
ความเหมาะสมมาด ารงต าแหนง่กรรมการ โดยพิจารณาจากปัจจยัหลายประการ เช่น ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
ที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจ หรือสามารถเอือ้ประโยชน์ให้กบัธุรกิจของบริษัทในอนาคต เป็นต้น เพื่อน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท
และที่ประชมุผู้ ถือหุ้นตอ่ไป โดยบริษัทได้ก าหนดหลกัเกณฑ์ในการแตง่ตัง้กรรมการ ดงันี ้ 
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  (1) คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจ านวนไมน้่อยกวา่ 5 คน โดยกรรมการไมน้่อยกวา่กึง่
หนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมดนัน้ ต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัรและจะต้องเป็นผู้มีคณุสมบตัิตามที่กฎหมายก าหนด  

(2) ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้
 (2.1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีงตามจ านวนหุ้นท่ีตนถือ 
 (2.2) ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะต้องใช้คะแนนเสยีงที่มีอยูท่ัง้หมดตาม (2.1) เลอืกตัง้บคุคลคนเดยีว

หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แตจ่ะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
 (2.3) บคุคลซึง่ได้รับคะแนนสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ได้รับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเทา่

จ านวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึง่ได้รับการเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสยีง
เทา่กนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสยีงชีข้าด 

 
  (3) ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหนง่หนึง่ในสามเป็นอตัรา  

ถ้าจ านวนกรรมการท่ีออกแบง่ให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกตามจ านวนใกล้เคียงที่สดุกบัสว่นหนึง่ในสาม 
   กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหนง่ในปีแรก และปีที่สอง ภายหลงัจดทะเบยีนบริษัทนัน้ให้ใช้วธีิ
จบัสลากกนัวา่ผู้ใดจะออก สว่นในปีหลงัๆ ตอ่ไป ให้กรรมการคนที่อยูใ่นต าแหนง่นานท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหนง่ กรรมการ
ที่จะออกตามวาระนีอ้าจได้รับเลอืกเข้ามาด ารงต าแหนง่ใหมก็่ได้  
 
    กำรสรรหำผู้บริหำร (ตำมนิยำมของ ก.ล.ต.) 
    ฝ่ายทรัพยากรบคุคล จะสรรหาและคดัเลอืกบคุคลที่มีคณุสมบตัเิหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ ทกัษะ 
ประสบการณ์ และมีความเข้าใจในธุรกิจทีต่รงความต้องการ เพื่อน าเสนอผู้มีอ านาจพจิารณา โดยการสรรหาและแตง่ตัง้
ผู้บริหารของบริษัท จะเป็นไปตามระเบียบอ านาจอนมุตัิและด าเนนิการ ดงันี ้
  (1)   การแตง่ตัง้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจ (ระดบั CEO) 
ต้องน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ 
  (2) การแตง่ตัง้ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ประธานเจ้าหน้าทีก่ารลงทนุ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารงานกลาง (เจ้าหน้าที่บริหารระดบั C-Level) เป็นอ านาจอนมุตัิของคณะกรรมการบริหาร 
  (3) การแตง่ตัง้ผู้บริหารระดบัต า่กวา่ข้อ 2 เป็นอ านาจอนมุตัขิองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ
ผู้บริหารระดบัรองลงไป แล้วแตก่รณี 
 
 (ข) กำรสรรหำกรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ 

  
คณะกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการ 3 ทา่น โดยที่ประชมุ

คณะกรรมการ และ/หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทเป็นผู้อนมุตัิการจดัตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ และก าหนดให้
คณะกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบอยูใ่นวาระคราวละ 3 ปี บริษัทมีนโยบายทีจ่ะสรรหาและพิจารณาคดัเลอืกบคุคลที่มี
ความเหมาะสมมาด ารงต าแหนง่กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบโดยพิจารณาจากปัจจยัในแง่ความเป็นอิสระ การท่ี
สามารถเป็นตวัแทนของผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจ โดยในการคดัเลอืก
คณะกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทจะต้องมีคณุสมบตัิ ดงันี ้

 
(1) ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 5 ของทนุช าระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทท่ีเก่ียวข้อง 

ทัง้นี ้นบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ที่เก่ียวข้องด้วย  
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(2) ไมม่ีสว่นร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทท่ีเก่ียวข้อง หรือ 
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และไมเ่ป็นลกูจ้าง พนกังาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ าจากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัท
ร่วม บริษัทท่ีเก่ียวข้อง หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

(3) ไมม่ีผลประโยชน์หรือสว่นได้เสยีไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อมทัง้ในด้านการเงินและการบริหารของ
บริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และไมม่ีผลประโยชน์หรือสว่นได้เสยีในลกัษณะข้างต้นมา
ก่อนในระยะเวลา 1 ปี ก่อนได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ เว้นแตค่ณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา
อยา่งรอบคอบแล้วเห็นวา่ การเคยมีผลประโยชน์หรือสว่นได้เสยีนัน้จะไมม่ีผลกระทบตอ่การปฏิบตัิหน้าที่และการให้ความเห็น
ที่เป็นอิสระ 

(4) ไมใ่ช่เป็นผู้ที่เก่ียวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
(5) ไมไ่ด้รับการแตง่ตัง้ขึน้เป็นตวัแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
(6) สามารถปฏิบตัิหน้าที่ แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบตัิหน้าที่ตามที่ที่ได้รับมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัท โดยไมอ่ยูภ่ายใต้การควบคมุของผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทัง้ผู้ที่เก่ียวข้องหรือ
ญาติสนิทของบคุคลดงักลา่ว 
 
 (ค) จ ำนวนกรรมกำรที่มำจำกผู้ถอืหุ้นรำยใหญ่  

 
  จ านวนกรรมการท่ีมาจากผู้ ถือหุ้นรายใหญ่กลุม่ครอบครัวอคัรพงศ์พิศกัดิ์ มจี านวน 3 ทา่น ประกอบด้วย 
นายประสาน อคัรพงศ์พิศกัดิ,์ นายอนนัต์ มนสัชินอภิสทิธ์ิ และ นายสมนกึ ธนะสาร 
 
 
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร  

 
(ก) ค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ   

   
 -  คา่ตอบแทนกรรมการ 

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

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

 เบีย้ประชุม 
(บำท) 

บ ำเหน็จกรรมกำร 
(บำท) 

เบีย้ประชุม 
(บำท) 

บ ำเหน็จกรรมกำร 
(บำท) 

1. นายวนัชยั อ ่าพึง่อาตม์ 160,000 - 250,000 - 
2. นายประสาน อคัรพงศ์พิศกัดิ์ 40,000 - 10,000 - 
3. นายอนนัต์ มนสัชินอภิสิทธ์ิ 40,000 - 10,000 - 
4. นายสมนึก ธนะสาร 40,000 - 10,000 - 
5. นายอนรุุธ วอ่งวานิช 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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 -  คา่ตอบแทนผู้บริหาร (คา่ตอบแทนผู้บริหารที่มีรายช่ืออยูใ่นเจ้าหน้าที่บริหาร) 
ค่ำตอบแทน ปีบัญชี 2560 

(1 เม.ย. 2559 – 31 มี.ค. 2560) 
ปีบัญชี 2561 

(1 เม.ย. 2560 – 31 มี.ค. 2561) 

 จ ำนวนรำย จ ำนวนเงนิรวม 
(บำท) 

จ ำนวนรำย จ ำนวนเงนิรวม 
(บำท) 

เงินเดือน 7 28,108,078 7 27,466,653 

โบนสั 7 4,153,835 7 4,598,500 

ผลตอบแทนอื่นๆ  (คา่ติดตอ่สื่อสาร)  2 27,000 2 30,000 
รวม 7 32,288,913 7 32,095,153 

                                                                                   
 (ข) ค่ำตอบแทนอื่นๆ ที่เป็นตวัเงนิ     

  บริษัทและพนกังานได้ร่วมกนัจดทะเบียนจดัตัง้กองทนุส ารองเลีย้งชีพ โดยบริษัทจา่ยสมทบให้ในอตัรา
ร้อยละ 5 ของเงินเดือน  และไมม่คีา่ตอบแทนกรรมการในสทิธิประโยชน์อื่นๆ   
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กำรก ำกับดูแลกิจกำร 
 

 บริษัทได้ให้ความส าคญักบัการด าเนินงานภายใต้หลกัธรรมาภิบาล โดยคณะกรรมการบริษัทมคีวามมุง่มัน่ 
ที่จะปฏิบตัิตามมาตรการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยจะปฏิบตัติามแนวทางปฏิบตัิทีด่ีของกรรมการบริษัทจดทะเบียนตามที่ตลาด
หลกัทรัพย์ได้ก าหนดไว้ในข้อพงึปฏิบตัิที่ดีส าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบยีน (Code of Best Practice for Directors of Listed 
Companies) 
 

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

 
(1) สิทธิของผู้ถอืหุ้น 

บริษัทให้ความส าคญักบัการปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุๆ คนอยา่งเทา่เทียมกนั โดยในการประชมุผู้ ถือหุ้น
บริษัทในแตล่ะครัง้ บริษัทได้จดัสง่หนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้นพร้อมข้อมลูประกอบการประชมุตามวาระตา่งๆ ให้ผู้ ถือหุ้นทราบ
ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 21 วนั และในการประชมุจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสทิธิอยา่งเทา่เทียมกนัในการตรวจสอบการด าเนินงาน
ของบริษัทและแสดงความคิดเหน็และข้อเสนอแนะตา่งๆ และมกีารบนัทกึการประชมุถกูต้อง ครบถ้วนเพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถ
ตรวจสอบได้ 

นอกจากนี ้ บริษัทมีนโยบายเพิ่มทางเลอืกให้กบัผู้ ถือหุ้นโดยเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ามารถเข้าร่วม
ประชมุสามารถมอบอ านาจให้กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบเป็นตวัแทนในการเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนใน
ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น  

ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ประธานท่ีประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายมีสทิธิอยา่งเทา่เทียมในการ
ตรวจสอบการด าเนินงานของบริษัท สอบถาม และแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะตา่งๆ   

 
 1.1   บริษัทฯ ได้ยดึถือหลกัการในการก ากบัดแูลสทิธิของผู้ ถือหุ้น โดยมุง่ปกปอ้งคุ้มครองและสง่เสริมการใช้สทิธิ
ของผู้ ถือหุ้น ดงันี ้คือ 
  - ผู้ ถือหุ้นมีสทิธิในความเป็นเจ้าของ โดยควบคมุบริษัทฯ ผา่นการแตง่ตัง้คณะกรรมการให้ท าหน้าที่แทนตน 
  - ผู้ ถือหุ้นมีสทิธิในการตดัสนิใจเก่ียวกบัการเปลี่ยนแปลงที่ส าคญัของบริษัทฯ 
  - ผู้ ถือหุ้นควรมีโอกาสเสนอวาระการประชมุ และมีสทิธิมอบฉนัทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชมุแทนตน 
  - ผู้ ถือหุ้นควรมีโอกาสซกัถามกรรมการทัง้ในท่ีประชมุ และสง่ค าถามลว่งหน้า 
  - ผู้ ถือหุ้นควรได้รับเอกสาร และรายละเอียดหรือข้อมลูที่เพยีงพอตอ่การพิจารณาในแตล่ะวาระก่อนการเข้า
ประชมุตามเวลาอนัสมควร 
  - ผู้ ถือหุ้นควรได้รับทราบกฎเกณฑ์ และวิธีการในการเข้าร่วมประชมุตามเวลาอนัควร 
  - บริษัทควรสง่เสริมการใช้สทิธิของผู้ ถือหุ้น และไมล่ะเมิดหรือลดิรอนสทิธิของผู้ ถือหุ้น 
 
 1.2   ดงันัน้นอกเหนือจากสทิธิขัน้พืน้ฐานหรือสทิธิตามกฎหมายของผู้ ถือหุ้นท่ีได้รับแล้ว บริษัทฯ ยงัได้ค านงึถึง
สทิธิและความเทา่เทียมกนัของผู้ ถือหุ้นทกุราย โดยได้ด าเนินการในเร่ืองตา่งๆ ท่ีเป็นการสง่เสริมการใช้สทิธิของผู้ ถือหุ้น ดงันี  ้
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  - เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายได้รับข้อมลูที่จ าเป็น และเพียงพอเก่ียวกบัวนัประชมุ และวาระการประชมุเป็นการ
ลว่งหน้า บริษัทได้มีการสือ่สารเอกสารและข้อมลูที่เก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้นผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัทท่ี 
www.lohakit.co.th / Investor Relations / Shareholder Information ตัง้แตว่นัท่ี 25 มิถนุายน 2561 เป็นต้นไป ซึง่เป็น
ระยะเวลา 30 วนัก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น (ประชมุผู้ ถือหุ้น วนัท่ี 26 กรกฎาคม 2561) โดยข้อมลูดงักลา่วนัน้เป็นข้อมลูชดุ
เดียวกนักบัเอกสารที่บริษัทได้น าสง่พร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุให้แก่ผู้ ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลว่งหน้าก่อนวนัประชมุ 
  -  ในหนงัสอืเชิญประชมุนัน้มีข้อมลูเก่ียวกบัวาระการประชมุ พร้อมเหตผุลและความเห็นของคณะกรรมการ
ในเร่ืองทีเ่สนอ วนั เวลาและสถานท่ีประชมุ พร้อมหลกัเกณฑ์ ขัน้ตอนและเอกสารประกอบในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ 
  - เพื่อประโยชน์ตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทยงัเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสง่ค าถาม พร้อมการเสนอเร่ืองเพื่อ
พิจารณาบรรจเุป็นวาระการประชมุ และเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแตง่ตัง้เป็นกรรมการ ลว่งหน้าได้ที่ 
www.lohakit.co.th / Investor Relations / Shareholder Information ทัง้นีป้ระกาศหลกัเกณฑ์และระบขุัน้ตอนท่ีชดัเจนแจ้งให้
ผู้ ถือหุ้นทราบผา่นตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และลงประกาศไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ตัง้แตว่นัท่ี 17 เมษายน 2561 ถึง
วนัท่ี 17 พฤษภาคม 2561 
 ในการประชมุผู้ ถือหุ้นส าหรับ ปี 2560 การประชมุด าเนินไปตามล าดบัตามระเบยีบวาระการประชมุที่ก าหนดไว้
ในหนงัสอืเชิญประชมุที่ได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้า ซึง่ไมม่ีการเพิ่มวาระการประชมุ หรือเปลีย่นแปลงข้อมลูส าคญัโดย
ไมไ่ด้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้า และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซกัถามเร่ืองตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องในแตว่าระ
นัน้ๆ โดยมีกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดบัสงูเข้าร่วมประชมุอยา่งพร้อมเพรียงกนั เพื่อท่ีจะตอบปัญหาตา่งๆ ตอ่ผู้ ถือหุ้นในท่ี
ประชมุซึง่รายละเอียดได้มีการบนัทกึไว้ในรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 
 

 1.3   ก่อนเร่ิมการประชมุประธานได้มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่นกัลงทนุสมัพนัธ์ ได้ชีแ้จงให้ผู้ ถือหุ้นทราบวิธี
ลงคะแนนเสยีง ผู้ท าหน้าที่ตรวจสอบการนบัคะแนน และสทิธิของผู้ ถือหุ้นอยา่งชดัเจน ดงันี ้
  - หุ้นหนึง่หุ้นมีเสยีงหนึง่เสยีง ส าหรับวาระท่ีขอมติต้องผา่นด้วยเสยีงข้างมาก วาระเพื่อทราบไมม่ีการลงมติ
วาระการลดทนุจดทะเบียน เพิ่มทนุจดทะเบียน แก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิ และแก้ไขข้อบงัคบั ต้องผา่นด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อย
กวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงของผู้ ถือหุ้นทัง้หมดที่มาประชมุ และมีสทิธิออกเสยีง สว่นวาระการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ
ต้องผา่นด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 
  - สว่นการลงมตเิลอืกตัง้กรรมการ ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนมีสทิธิใช้คะแนนเสยีงที่มีอยูท่ัง้หมดตามที่กลา่วข้างต้น
เลอืกบคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แตจ่ะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
  - ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะและออกเสยีงลงคะแนนมาแล้ว เจ้าหน้าทีจ่ะท าการรวบรวมคะแนนไว้ในคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุไมต้่องออกเสยีงลงคะแนน ทัง้นี ้บริษัทฯ มอบหมายให้ที่ปรึกษากฎหมาย และฝ่าย
ตรวจสอบภายในซึง่เป็นหนว่ยงานอิสระท าหน้าที่เป็นผู้ตรวจนบั หรือตรวจสอบการลงคะแนนเสยีงในการประชมุผู้ถือหุ้น 
เพื่อให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ถกูต้องตามกฎหมายและข้อบงัคบั 
  - ส าหรับบตัรลงคะแนนใดที่มีลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้จะถือวา่เป็นบตัรเสยี  และไมน่ ามานบัเป็นคะแนนเสยีง  

(1) กรณีบตัรลงคะแนนมีการลงคะแนนไมต่รงตามวาระท่ีมกีารลงคะแนน 
(2) กรณีมีผู้ลงคะแนนไมท่ าเคร่ืองหมายใด ๆ ในช่องลงคะแนน 
(3) กรณีบตัรลงคะแนนท าเคร่ืองหมายใด ๆ ในช่องลงคะแนนมากกวา่ 1 ช่อง ยกเว้นกรณีของผู้มอบฉนัทะเป็นคสั

โตเดียนท่ีสามารถแบง่แยกคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระออกเป็น เหน็ด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง มากน้อย
เพียงใด ในแตล่ะความเห็นได้ 

(4) กรณีบตัรลงคะแนนช ารุด จนไมส่ามารถวินจิฉยัได้วา่ผู้ลงคะแนนมคีวามประสงค์จะลงคะแนนเช่นใด 

http://www.lohakit.co.th/
http://www.lohakit.co.th/
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 ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ เจ้าหน้าที่ได้จดัเตรียมบตัรลงคะแนนให้ เพื่อใช้ในกรณีที่ไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสยีง 
และเพื่อค านงึถงึสทิธิและความเทา่เทียมกนัของผู้ถือหุ้นทกุราย บริษัทฯ ให้สทิธิผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุ ภายหลงัจากที่การ
ประชมุได้เร่ิมไปแล้ว โดยสามารถใช้สทิธิออกเสยีงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระท่ีอยูร่ะหวา่งการพิจารณา และยงัไมไ่ด้ลงมติ
กบัทัง้มีการแจ้งคะแนนเสยีงในการผา่นมตใินแตว่าระให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบผลการลงมติอยา่งทนัทว่งท ี
 บริษัทได้น าสง่รายงานการประชมุให้กบัตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ภายใน 14 วนั นบัจากวนัประชมุและ
ได้มีการเผยแพร่รายงานการประชมุให้แก่ผู้ ถือหุ้นผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัทไปพร้อมกนั เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและ
ตรวจสอบได้ โดยไมจ่ าเป็นต้องรอให้ถึงการประชมุครัง้ตอ่ไป 
 ผู้ ถือหุ้นมีสทิธิในการพิจารณาคา่ตอบแทนกรรมการ โดยบริษัทได้น าเสนอคา่ตอบแทนกรรมการทกุรูปแบบ 
ได้แก่ คา่ตอบแทนประจ า เบีย้ประชมุ โบนทั/บ าเหน็จ และสทิธิประโยชน์อื่นๆ ให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัเิป็นประจ าทกุปี ซึง่
รอบปีที่ผา่นมาบริษัทได้จ่ายคา่ตอบแทนให้แก่กรรมการผู้บริหารในรูปแบบของเงินเดือน โบนทั เบีย้ประชมุ และเงินสมทบ
กองทนุส ารองเลีย้งชีพตามที่กลา่วไว้ชดัเจนแล้วใน “หวัข้อคา่ตอบแทนผู้บริหาร” สว่นสทิธิประโยชน์อื่นๆ บริษัทฯ ไมม่กีารจ่าย
ให้แก่กรรมการแตอ่ยา่งใด 

 
(2) กำรปฏิบัตต่ิอผู้ถอืหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกนั 
 บริษัทปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนัในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นตอ่การด าเนินการของ

บริษัท บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบตัิตามข้อบงัคบัของบริษัท และจะเพิ่มทางเลอืกให้กบัผู้ ถือหุ้นทกุครัง้ที่ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ามารถเข้า
ร่วมประชมุสามารถมอบอ านาจให้กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบเป็นตวัแทนในการเข้าร่วมประชมุและออกเสยีง
ลงคะแนนในที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

 
 ในการประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ ได้น าหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นฉบบัสมบรูณ์ลงบนเว็บไซต์ลว่งหน้าอยา่ง

น้อย 30 วนั ก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น และบริษัทฯ ได้ด าเนินการให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยมีสทิธิในการเสนอระเบียบวาระการประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นลว่งหน้า และช่ือบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสม เพื่อรับพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ ตามหลกัเกณฑ์ที่
บริษัทฯ ก าหนดในระหวา่ง วนัที่ 17 เมษายน 2561 ถึงวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2561 และได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบผา่นตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยพร้อมทัง้ลงประกาศไว้ในเว็บไซต์บริษัทฯ www.lohakit.co.th / Investor Relations / Shareholder 
Information ได้ระบถุึงขัน้ตอนและวิธีการในการพิจารณาที่ชดัเจนโปร่งใส และในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ก าหนดแบบฟอร์ม
ส าหรับการเสนอวาระและช่ือบคุคลเข้าเลอืกตัง้เป็นกรรมการไว้เพือ่ให้ผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้อีกด้วย ซึง่ในปี 2561 ไมม่ี
ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชมุและช่ือบคุคลเข้าเลอืกตัง้เป็นกรรมการแตอ่ยา่งใด 

 
เพื่อปอ้งกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ การมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดให้บคุคลที่

ได้รับมอบอ านาจต้องไมอ่นมุตัิรายการใดๆ ที่ตนหรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ มีสว่นได้เสยี หรืออาจมีความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี ้ บริษัทและบริษัทยอ่ยจะปฏิบตัิตามประกาศตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยทีใ่ช้บงัคบักบั
การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาและจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน แล้วแตก่รณี  

 
บริษัทได้มีการก าหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการเข้าท าธุรกรรมที่มคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ ดงันี  ้
(ก) กรณีเป็นรายการธุรกิจปกติและมเีง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไป หรือรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติทีม่ี

เง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไปและคา่ตอบแทนสามารถค านวณได้จากทรัพย์สนิหรือมูลคา่อ้างอิง จะพจิารณาด าเนินการท ารายการ
ดงักลา่วให้เป็นไปตามข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อก าหนดของตลาด

http://www.lohakit.co.th/
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หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ทีใ่ช้บงัคบักบัการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และเสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบพจิารณา
รับทราบทกุๆ ไตรมาส 

(ข) กรณีเป็นรายการระหวา่งกนัอื่นๆ นอกเหนือจากข้อ (ก) คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็น
เก่ียวกบัความจ าเป็นในการเข้าท ารายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการนัน้ๆ โดยพิจารณาเง่ือนไขตา่งๆ ให้
เป็นไปตามลกัษณะการด าเนินธุรกิจปกตใินอตุสาหกรรม และมีการเปรียบเทียบกบัราคาของบคุคลภายนอกหรือราคาตลาด 
หากคณะกรรมการตรวจสอบไมม่ีความช านาญในการพิจารณารายการระหวา่งกนัท่ีอาจเกิดขึน้ บริษัทจะจดัให้ผู้ เช่ียวชาญ
อิสระหรือผู้สอบบญัชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเก่ียวกบัรายการดงักลา่ว เพื่อน าไปใช้ประกอบการตดัสนิใจของ
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ ถือหุ้น ตามแตก่รณี โดยกรรมการผู้มีสว่นได้เสยีจะไมม่ีสทิธิออกเสยีงใน
รายการดงักลา่ว   

 การปอ้งกนัการน าข้อมลูภายในไปใช้ประโยชน์ของผู้บริหาร บริษัทมีระเบยีบในการน าข้อมลูภายในของ
บริษัทท่ียงัไมไ่ด้เปิดเผยไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น ดงันี ้

(ก) บริษัทก าหนดให้มกีารปอ้งกนัการน าข้อมลูของบริษัทไปใช้ โดยก าหนดให้หนว่ยงานท่ีรู้ข้อมลูห้าม
น าข้อมลูไปเปิดเผยยงัหนว่ยงานหรือบคุคลที่ไมเ่ก่ียวข้อง 

(ข) ผู้บริหารของบริษัทท่ีได้รับข้อมลูทางการเงินของบริษัท ต้องไมใ่ช้ประโยชน์จากข้อมลูดงักลา่ว
ก่อนท่ีจะเปิดเผยสูส่าธารณชน โดยการก าหนดห้ามผู้บริหารท าการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทเป็นระยะเวลา 1 เดือน ก่อนที่
งบการเงินจะเปิดเผยสูส่าธารณชน 

(ค) บริษัทจะก าหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลีย่นแปลงการถือหลกัทรัพย์ตอ่ส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตามมาตรา 59 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 
2535 รวมทัง้ห้ามมิให้ผู้บริหารหรือพนกังานท่ีได้รับทราบข้อมลูภายในเปิดเผยข้อมลูภายในแก่บคุคลภายนอกหรือบคุคลที่ไมม่ี
หน้าที่เก่ียวข้อง และไมซ่ือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทเป็นระยะเวลา 30 วนั ก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ตอ่สาธารณชน 

 
(3) บทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทให้ความส าคญัตอ่สทิธิของผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ที่เก่ียวข้อง ดงันี  ้
(ก) พนักงำน  บริษัทตระหนกัอยูเ่สมอวา่พนกังานทกุคนเป็นทรัพยากรที่ส าคญัของบริษัท เป็น

ปัจจยัแหง่ความส าเร็จของการบรรลเุปา้หมายของบริษัท บริษัทจึงให้การดแูลตลอดจนให้ความเป็นธรรมในด้านโอกาส 
ผลตอบแทน การแตง่ตัง้ โยกย้าย ตลอดจนการพฒันาศกัยภาพของพนกังาน โดยบริษัทได้ยดึหลกัปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี ้

- ปฏิบตัิตอ่พนกังานด้วยความเคารพในเกียรติ ศกัดิ์ศรี และสทิธิสว่นบคุคล 
- ดแูลรักษาสภาพแวดล้อมในการท างานให้มคีวามปลอดภยัตอ่ชีวติและทรัพย์สนิของพนกังานอยู่

เสมอ  
- การแตง่ตัง้และโยกย้าย รวมถงึการให้รางวลัและการลงโทษพนกังาน กระท าด้วยความสจุริตใจ 

และตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของความรู้ความสามารถและความเหมาะสมของพนกังานแตล่ะคน 
- ให้ความส าคญัตอ่การพฒันาความรู้ความสามารถของพนกังาน โดยมีการพฒันาพนกังานใน

หลายรูปแบบ อาทิ การจดัสมัมนา การฝึกอบรม เป็นต้น 
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โดยในปี 2560 บริษัทได้มีพนกังานได้รับการอบรมจากหนว่ยงานภายนอก และหนว่ยงานภายใน ดงันี ้
ฝ่ำย/แผนก จ ำนวนผู้เข้ำ อบรม / สัมมนำ จ ำนวนชั่วโมง อบรม / สัมมนำ 

ฝ่ายจดัซือ้ 
ฝ่ายบญัชีและการเงิน 
ฝ่ายขายและการตลาด 
ฝ่ายบคุคล 
ฝ่ายผลติ 
ฝ่ายประกนัคณุภาพ  
ฝ่ายวางแผนการผลติ / คลงัสนิค้า / จดัสง่ 
ฝ่ายซอ่มบ ารุง 

4 
8 
22 
8 
79 
69 
17 
8 

42 
44 
98 
67 

1,477 
294 
240 
110 

 
- ก าหนดนโยบายคา่ตอบแทนพนกังานและสวสัดิการแก่พนกังานอยา่งเป็นธรรม ที่สอดคล้องกบั

ผลการด าเนินงานของบริษัททัง้ในระยะสัน้ เช่น สภาพตลาด การแขง่ขนัทางธุรกิจ ลกัษณะของงาน ผลการปฏิบตังิานและ
ความสามารถในการท าก าไรในแตล่ะปี เป็นต้น และในระยะยาว เช่น การวดัผลการปฏิบตัิงานตาม Balance Scorecard เป็น
ต้น 

- รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะซึง่ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานความรู้ทางวชิาชีพพนกังาน 
- ให้ความรู้และสง่เสริมฝึกอบรมพนกังานในเร่ืองสิง่แวดล้อม ทัง้ในสถานท่ีท างาน และภายนอก

องค์กร  เพื่อให้ตระหนกัถงึความส าคญัตอ่ทรัพยากรธรรมชาติ  
 
(ข) คู่ ค้ำและเจ้ำหนี ้ บริษัทปฏิบตัติอ่คูค้่าและเจ้าหนีอ้ยา่งเป็นธรรม เป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้า

และ/หรือข้อตกลงในสญัญาที่ท าร่วมกนั เพื่อก่อให้เกิดความสมัพนัธ์อนัดีทางธุรกิจซึง่จะเป็นประโยชน์ตอ่ทกุฝ่าย 
(ค) ลูกค้ำ บริษัทเอาใจใสแ่ละรับผิดชอบตอ่ลกูค้า จดัหา แปรรูป ผลติ และจ าหนา่ยสนิค้าที่มี

คณุภาพมาจ าหนา่ย รวมทัง้รับฟังข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นจากลกูค้า   
(ง) คู่แข่ง  บริษัทปฏิบตัิตามกติกาการแขง่ขนัท่ีดี และหลกีเลีย่งวิธีการท่ีไมส่จุริตเพื่อท าลายคูแ่ขง่ 
(จ) ผู้ถอืหุ้น บริษัทมุง่เน้นพฒันาองค์กรให้มีการเติบโตอยา่งตอ่เนื่อง ท าให้บริษัทมีรายได้และผล

ก าไรเพิ่มขึน้ สง่ผลให้ผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้รับผลตอบแทนทีเ่หมาะสมกบัสภาพการด าเนินธุรกิจ  
(ฉ) ชุมชนและสังคม บริษัทมีความรับผิดชอบตอ่สภาพแวดล้อมของชมุชน และสงัคม รวมทัง้เข้า

ร่วมในกิจกรรมเพื่อประโยชน์ตอ่สงัคม  
 

 บริษัทได้ออกข้อพงึปฏิบตัเิก่ียวกบัจริยธรรมทางธุรกิจหรือจรรยาบรรณ (Code of Ethics or Statement) 
เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนในองค์กร ยดึถือเป็นแนวทางการปฏิบตัิหน้าทีต่ามภารกิจของตนด้วยความ
ซื่อสตัย์ สจุริต และเทีย่งธรรม โดยบริษัทจะก ากบัและติดตามเพื่อให้มกีารปฏิบตัิตามแนวทางของจริยธรรมทางธุรกิจ หรือ
จรรยาบรรณ ดงักลา่วอยา่งจริงจงั รวมถึงการก าหนดบทลงโทษทางวินยัไว้ด้วย ซึง่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 4/2550 
เมื่อวนัท่ี 15 สงิหาคม 2550 ได้มีมติอนมุตัข้ิอพงึปฏิบตัิดงักลา่วเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
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 ทัง้นี ้บริษัทยงัให้ความส าคญัตอ่การด าเนินงานด้วยความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม ได้น าหลกั
และกรอบการรายงานข้อมลูแบบบรูณาการมาปรับใช้ในการบริหาร และการจดัการองค์กร โดยท ารายงานความรับผิดชอบทาง
สงัคมไว้ในหวัข้อ “ความรับผิดชอบตอ่สงัคม หน้า 55”  

 
บริษัทได้ให้ความส าคญัตอ่ระบบควบคมุและการตรวจสอบภายในทัง้ในระดบับริหาร และระดบั

ปฏิบตัิงานท่ีมีประสทิธิภาพ จึงได้ก าหนดภาระหน้าที่ อ านาจการด าเนินการของผู้บริหาร และผู้ปฏิบตัิไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร มี
การควบคมุดแูลการใช้ทรัพย์สนิของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบง่แยกหน้าที่ผู้ปฏิบตัิงาน ผู้ติดตามควบคมุ และผู้
ประเมินผลออกจากกนั เพื่อให้เกิดการถ่วงดลุและตรวจสอบระหวา่งกนัอยา่งเหมาะสม นอกจากนี ้ ยงัมีการควบคมุภายใน
เก่ียวกบัระบบการเงิน โดยบริษัทได้จดัให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานท่ีรับผิดชอบ ทัง้นี ้ บริษัทได้จดัให้มี
การตรวจสอบการควบคมุภายในของบริษัท โดยแตง่ตัง้ส านกังาน เอ.เอ็ม.ที.เซอร์วิสเซส เป็นผู้ตรวจสอบภายในประจ าปี 2561 
(1 เม.ย. 2560 – 31 มี.ค. 2561) ขอบเขตการตรวจสอบจะเน้นระบบการควบคมุภายในและการวิเคราะห์ความเสีย่งของระบบ
เป็นส าคญั มีขอบเขตโดยสงัเขปดงันี ้ 

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

 
โดยผู้ ตรวจสอบภายในของบริษัทจะจัดท ารายงานผลตรวจสอบภายในรายไตรมาสและเสนอต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี ้ผู้ ตรวจสอบภายในของบริษัทจะสอบทานรายการระหว่างกันที่มีสาระส าคัญตามที่
คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมายเพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็น  
ผู้ประสานงานระหวา่งผู้ตรวจสอบภายในกบัคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารของบริษัท 

 
 การบริหารความเสีย่ง คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส าคญัเก่ียวกบัการบริหารความเสีย่งเป็นอยา่ง

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

 
 คณะกรรมการบริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จ ากดั (มหาชน) ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินธุรกิจด้วยหลกัการ

ธรรมาภิบาล ที่ยดึมัน่ในความรับผิดชอบในผลกระทบของทกุมติิของการท าธุรกิจ และให้ความส าคญัในด้านตอ่ต้านทจุริต
คอร์รัปชัน่มาโดยตลอด และในปี 2558 วนัท่ี 3 เมษายน 2558 บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จ ากดั (มหาชน) ได้เข้าร่วมการประกาศ
เจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบตัิ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต และบริษัทได้มติ
รับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านทจุริต ในวนัท่ี 22 เมษายน 2559 เพื่อเป็นแนวทางปฏิบตัิ
ของกรรมการ พนกังานทัง้หมด บริษัทฯ ได้จดัท า “นโยบายตอ่ต้านคอร์รัปชัน่” เป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบตัิ
ที่ชดัเจนในการปฏิบตัิทกุภาคสว่น  โดยแบง่เป็น 3 นโยบายหลกั ดงันี ้
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ค ำนิยำม 
 คอร์รัปชัน่ (Corruption) หมายถงึ การตดิสนิบนในทกุรูปแบบ โดยการเสนอให้ สญัญาจะให้ซึง่เงิน ทรัพย์สนิ หรือ
ประโยชน์อื่น ที่ไมถ่กูต้องและเหมาะสมกบัเจ้าหน้าที่ หนว่ยงานภาครัฐ หรือเอกชน เพื่อให้บคุคลดงักลา่วกระท าหรือละเว้นการ
ปฏิบตัิหน้าที่ หรือให้ได้มา หรือรักษาไว้ซึง่ผลประโยชน์อื่นใดที่ไมเ่หมาะสมทางธุรกิจ เว้นแตเ่ป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบยีบ
ข้อบงัคบั ขนบธรรมเนยีม ประเพณีท้องถ่ินให้กระท าได้ 
 
1.  นโยบำยต่อต้ำนคอร์รัปชั่น 
 ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของ LHK ด าเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชัน่ในทกุรูปแบบทัง้ทางตรงหรือ
ทางอ้อม โดยครอบคลมุถงึธุรกิจในทกุประเทศและทกุหนว่ยงานที่เก่ียวข้อง และให้มีการสอบทานการปฏิบตัิตามนโยบาย
ตอ่ต้านคอร์รัปชัน่นีอ้ยา่งสม า่เสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบตัิ และข้อก าหนดในการด าเนินการเพื่อให้สอดคล้องกบั
การเปลีย่นแปลงของธุรกิจ ระเบยีบ ข้อบงัคบั และข้อก าหนดของกฎหมาย 
 
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
1. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าทีแ่ละรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายและก ากบัดแูลให้มีระบบทีส่นบัสนนุการตอ่ต้าน
คอร์รัปชัน่ท่ีมีประสทิธิภาพ เพื่อให้มัน่ใจวา่ฝ่ายบริหารได้ตระหนกัและให้ความส าคญักบัการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ และปลกูฝังจน
เป็นวฒันธรรมองค์กร 
2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบญัชี ระบบควบคมุภายใน 
ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสีย่งให้มัน่ใจวา่เป็นไปตามมาตรฐานสากล มคีวามรัดกมุ เหมาะสม ทนัสมยั 
และมีประสทิธิภาพ 
3. กรรมการผู้จดัการใหญ่ คณะจดัการและผู้บริหาร มีหน้าที่และรับผิดชอบในการก าหนดให้มีระบบและให้การสง่เสริมและ
สนบัสนนุนโยบายตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ เพื่อสือ่สารไปยงัพนกังานและผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่าย รวมทัง้ทบทวนความเหมาะสมของระบบ
และมาตรการตา่งๆ เพื่อให้สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบงัคบัและข้อก าหนดของกฎหมาย 
4. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบตัิงานวา่เป็นไปอยา่งถกูต้อง ตรง
ตามนโยบาย แนวปฏิบตัิ อ านาจด าเนินการ ระเบียบปฏิบตัิ และกฎหมาย ข้อก าหนดของหนว่ยงานก ากบัดแูล เพื่อให้มัน่ใจวา่มี
ระบบควบคมุทีม่ีความเหมาะสมเพียงพอตอ่ความเสีย่งด้านคอร์รัปชัน่ท่ีอาจเกิดขึน้ และรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัท 
 
แนวทำงกำรปฏิบตัิ และด ำเนินกำร 
1. กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน LHK ทกุระดบัต้องปฏิบตัิตามนโยบายอยา่งเคร่งครัด โดยไมม่ข้ีอยกเว้น 
2. พนกังาน LHK ต้องไมล่ะเลย หรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท าที่เข้าขา่ยคอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวข้องกบั LHK โดยต้องแจ้งให้
ผู้บงัคบับญัชา หรือบคุคลท่ีรับผิดชอบทราบ 
3. LHK จะให้ความเป็นธรรม และคุ้มครองพนกังานท่ีแจ้งเบาะแสเร่ืองคอร์รัปชัน่ โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ ร้องเรียน ตามที่ได้
ก าหนดไว้ใน “นโยบายการคุ้มครองผู้ ร้องเรียน พยาน ผู้ใช้ข้อมลู หรือแจ้งเบาะแสเก่ียวกบัการทจุริตผิดกฎหมาย และ
จรรยาบรรณ (Whistle Blower Policy)” 
4. ผู้ที่กระท าคอร์รัปชัน่ จะต้องได้รับการพิจารณาลงโทษทางวินยัตามที่ได้ก าหนดไว้ โดยไม่มีข้อยกเว้น 
5. LHK จะท าการเผยแพร่ ให้ความรู้ และท าความเข้าใจกบับคุคลอื่นท่ีต้องปฏิบตัิหน้าที่ท่ีเก่ียวข้องกบั LHK ในเร่ืองที่ต้อง
ปฏิบตัินโยบายนี ้
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6. นโยบายตอ่ต้านคอร์รัปชัน่นี ้ครอบคลมุไปถึงกระบวนการบริหารงานบคุคล ตัง้แตก่ารสรรหา การคดัเลอืก การเลือ่นต าแหนง่ 
การฝึกอบรม การประเมินผล และการให้ผลตอบแทน โดยให้ผู้บงัคบับญัชาทกุระดบั สือ่สาร ท าความเข้าใจกบัพนกังานให้
ชดัเจน 
7. เพื่อความชดัเจนในการด าเนินงานในเร่ืองทีม่ีความเสีย่งสงูกบัการเกิดคอร์รัปชัน่ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน 
LHK ทกุระดบั ต้องปฏิบตัด้ิวยความระมดัระวงัในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้
 7.1 ของก านลั การเลีย้งรับรอง การให้ มอบ หรือรับ ของก านลัการเลีย้งรับรอง ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในคูม่ือ และ
จรรยาบรรณของพนกังาน 
 7.2 เงินบริจาคเพื่อการกศุล หรือเงินสนบัสนนุการให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนบัสนนุ ต้องเป็นไปอยา่งโปร่งใส 
และถกูต้องตามกฎหมาย โดยไมต้่องมัน่ใจวา่ เงินบริจาค หรือเงินสนบัสนนุไมไ่ด้ถกูน าไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสนิบน 
 7.3 ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ ห้ามให้ หรือรับสนิบน ในการด าเนินธรุกิจทกุมติิ และต้องเป็นไปอยา่งโปร่งใส ซื่อสตัย์ 
และเป็นไปตามกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง 
 
2.  นโยบำยกำรคุ้มครองผู้ร้องเรียน พยำน ผู้ใช้ข้อมูล หรือแจ้งเบำะแสเกี่ยวกับกำรทุจริตผิดกฎหมำย และ
จรรยำบรรณ (Whistle Blower Policy) 
 
ค ำจ ำกดัควำม 
ผู้ ร้องเรียน หมายถึง   พนกังานของ บมจ. โลหะกิจ เม็ททอล และบริษัทยอ่ย ของ บมจ. โลหะกิจ เม็ททอล  
                                                         ไมว่า่จะเป็นพนกังานประจ า พนกังานรายวนั พนกังานจดัจ้างพิเศษ 
ผู้ รับข้อร้องเรียน หมายถึง   กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จดัการคนใดคนหนึง่ 
 
เร่ืองที่ ร้องเรียน หรือ ให้ข้อมูล 
เร่ืองทจุริต ผิดกฎหมาย กฎระเบยีบ ข้อบงัคบั หรือจรรยาบรรณ ท่ีสง่ผลกระทบตอ่ช่ือเสยีง ภาพลกัษณ์ คา่นยิม ฐานะทาง
การเงิน หรือขดัแย้งกบันโยบายในการด าเนินธุรกิจ และเก่ียวข้องกบัผู้บริหารระดบัสงู 
 
ช่องทำงกำรร้องเรียน หรือ แจ้งข้อมูล, กำรเข้ำถงึข้อมูล และค ำแนะน ำ 
1. ด้วยวาจาหรือลายลกัษณ์อกัษร มาที่  

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

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

เลขานกุารบริษัท  
บริษัท โลหะกิจเม็ททอล จ ากดั (มหาชน) 
เลขที่ 43 อาคารไทย ซซีี ทาวเวอร์ ชัน้ 16   ห้อง 167-169 
ถนนสาทร  แขวงยานนาวา  เขตสาทร  กทม. 10120 
โทร. 02 673 9559 
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แนวทำงกำรร้องเรียน 
1. ผู้ ร้องเรียนสามารถร้องเรียนได้มากกวา่หนึง่ช่องทาง และไมจ่ าเป็นต้องเปิดเผยตวัตน แตห่ากเปิดเผยตนเองจะท าให้ผู้ รับ
ร้องเรียนสามารถแจ้งผลการด าเนินการในเร่ืองที่ร้องเรียนให้ทราบได้ 
2. ในกรณีที่ผู้ ร้องเรียนเลอืกที่จะไมเ่ปิดเผยช่ือ ต้องระบรุายละเอียดข้อเท็จจริง หรือหลกัฐานท่ีชดัเจนเพียงพอท่ีแสดงให้เห็นวา่ 
มีเหตอุนัควรเช่ือวา่มีการกระท าเกิดขึน้จริงตามที่ให้ข้อมลู รวมทัง้ควรแจ้งช่องทางในการสือ่สารกลบั เพื่อให้สามารถแจ้งผลการ
ด าเนินการในเร่ืองที่ร้องเรียนให้ทราบได้ ทัง้นีก้ารร้องเรียนจะถือเป็นความลบั 
 
ขัน้ตอนกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงจำกกำรร้องเรียน 
1. ผู้ รับข้อร้องเรียนจะเป็นผู้ด าเนนิการด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้บคุคล หรือคณะบคุคลด าเนินการแทนตน 
2. หากตรวจสอบวา่เป็นจริง ถ้าเป็นเร่ืองส าคญัทีก่ระทบตอ่ช่ือเสยีง คา่นยิม ภาพลกัษณ์ ให้เสนอเร่ืองตอ่คณะกรรมการบริหาร
เพื่อพิจารณา และน าเสนอเร่ืองตอ่คณะกรรมการตรวจสอบในล าดบัตอ่ไป เพื่อพิจารณาด าเนินการ หรือลงโทษตามหลกัเกณฑ์
ข้อก าหนดของบริษัท 
 
กำรคุ้มครองปกป้องผู้ร้องเรียน หรือให้ข้อมูล 
1. การคุ้มครองจะเกิดขึน้ทนัทีที่ผู้ ร้องเรียนได้แจ้งข้อมลูและให้เบาะแส 
2. ข้อมลูที่เก่ียวข้องถือเป็นความลบั และจะเปิดเผยเทา่ทีจ่ าเป็น โดยค านงึถงึความเสยีหาย ความปลอดภยัของผู้ ร้องเรียน 
3. กรณีที่ผู้ ร้องเรียนเห็นวา่ ตนอาจไมป่ลอดภยั หรืออาจเกิดความเสยีหายเดือดร้อน ผู้ ร้องเรียนสามารถร้องขอให้บริษัทก าหนด
มาตรการคุ้มครองทีเ่หมาะสม หรือบริษัทอาจก าหนดมาตรการคุ้มครอง โดยผู้ ร้องเรียนไมต้่องร้องขอก็ได้ หากเห็นวา่ เป็นเร่ือง
ที่มีแนวโน้มจะเกิดความเดือดร้อนเสยีหาย และไมป่ลอดภยั 

 
3.  นโยบำยและขัน้ตอนกำรปฏิบัติเร่ืองกำรให้กำรช่วยเหลอืทำงกำรเมือง/กำรบริจำคเพื่อกำรกุศล / กำรให้เงนิ
สนับสนุน (Sponsorships) /กำรจ่ำยเงนิค่ำของขวัญ/ ค่ำบริกำรต้อนรับและค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ 
 

โดยที่คณะกรรมการบริษัท ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินธุรกิจด้วยหลกัธรรมาภิบาลท่ียดึมัน่ในความรับผิดชอบใน
ผลกระทบของทกุมิตขิองการท าธุริกจ และได้ประกาศนโยบายตอ่ต้านคอร์รัปชัน่  (Anti-Corruption Policy) เพื่อเป็นแนว
ทางการปฏิบตัิอยา่งเคร่งครัดส าหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนนัน้ บริษัทจึงได้ก าหนดนโยบายและมาตรการท่ี
เก่ียวข้องในการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ ในการปฏิบตัเิร่ืองการให้การช่วยเหลอืทางการเมือง/การบริจาคเพื่อการกศุล / การให้เงิน
สนบัสนนุ (Sponsorships) /การจ่ายเงินคา่ของขวญั/ คา่บริการต้อนรับและคา่ใช้จา่ยตา่งๆ ไว้ดงัตอ่ไปนี  ้

1. นโยบายและการปฏิบตัิที่เก่ียวข้องในเร่ืองนีใ้ห้เป็นไปตามทีก่ าหนดไว้ในนโยบายการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ และข้อพึง

ปฏิบตัิทางจริยธรรมของผู้บริหารและพนกังานของบริษัท   

2. หากมิได้มีการระบไุว้ ให้ถือปฏิบตัิตามนโยบายและแนวทางที่ก าหนดไว้นี ้

 

นโยบำยว่ำด้วยกำรช่วยเหลือทำงกำรเมอืง 
บริษัทมีนโยบายยดึมัน่ในความเป็นกลางทางการเมอืง ไมส่นบัสนนุให้มีน าเงินทนุหรือความชว่ยเหลอืในรูปแบบอื่น 

ไปช่วยเหลอืทางการเมืองแก่พรรคการเมืองใด ทัง้ทางตรงและทางอ้อม 
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การชว่ยเหลอืทางการเมือง (Political Contributions) หมายถึง การช่วยเหลอืไมว่า่จะเป็นทางด้านการเงิน หรือการ
ช่วยเหลอืในรูปแบบอื่น (In-kind) เช่น การให้สิง่ของหรือบริการ การโฆษณาสง่เสริมหรือสนบัสนุนพรรคการเมือง การซือ้บตัร
เข้าชมงานท่ีจดัเพื่อระดมทนุหรือบริจาคเงินให้แก่องค์กรที่มคีวามสมัพนัธ์ใกล้ชิดกบัพรรคการเมือง การเป็นตวัแทนบริษัทเพื่อ
ร่วมด าเนินการเก่ียวกบัการรณรงค์ทางการเมือง ฯลฯ 

บริษัทฯ ให้การสนบัสนนุงานการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย   และถือวา่พนกังานมสีทิธิและหน้าที่ใน
ฐานะพลเมืองตามกฏหมายทจีะเข้าไปมีสว่นร่วมหรือสนบัสนนุกิจกรรมทางการเมืองตา่ง ๆ ได้อยา่งอิสระเป็นการสว่นตวั  โดย
ห้ามไมใ่ห้พนกังานทกุคนแอบอ้างความเป็นพนกังาน   หรือน าทรัพย์สนิของบริษัทไปสนบัสนนุ หรือกระท าการใดๆ  

  
นโยบำยกำรบริจำคเพื่อกำรกุศล 

การใช้เงินหรือทรัพย์สนิของบริษัทในการบริจาคเพื่อการกศุล จะต้องกระท าอยา่งเปิดเผย  โปร่งใส ถกูต้องตาม
กฏหมาย  และต้องไมถ่กูน าไปใช้เพือเป็นข้ออ้างในการติดสนิบน    

การบริจาคเพื่อการกศุลจะต้องกระท าในนามบริษัทเทา่นัน้ และด าเนินการผา่นขัน้ตอนการอนุมตัิโดยผู้มีอ านาจของ
บริษัท โดยต้องเป็นการบริจาคให้กบัองค์กรหรือหนว่ยงาน เพื่อประโยชน์ตอ่สงัคม  การศกึษา หรือสาธารณะ   และไมม่ีสว่น
เก่ียวข้องกบัผลประโยชน์ตา่งตอบแทนใด ๆ เช่น มลูนิธิ องค์กรสาธารณกศุล วดั สถานศกึษา สถานพยาบาล เป็นต้น ทัง้นี ้
จะต้องมีการออกหลกัฐานรับรองที่นา่เช่ือถือและสามารถตรวจสอบได้ 

 
นโยบำยกำรให้เงนิสนับสนุน (Sponsorships) 

เงินสนบัสนนุ  หมายถงึเงินทีจ่ายให้หรือได้รับจากลกูค้า คูค้่าและหุ้นสว่นทางธุรกิจอยา่งสมเหตสุมผล โดยมี
วตัถปุระสงค์เพื่อธุรกิจ ตราสนิค้า หรือช่ือเสยีงของบริษัท เป็นประโยชน์ต่อการสร้ างความนา่เช่ือถือทางการค้า (Goodwill) ช่วย
กระชบัความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ และเหมาะสมแก่โอกาส  

การใช้เงินหรือทรัพย์สนิของบริษัทเพื่อเป็นเงินสนบัสนนุ (Sponsorships) จะต้องกระท าอยา่งเปิดเผย โปร่งใส ถกูต้อง
ตามกฏหมาย และต้องไมถ่กูน าไปใช้เพือเป็นข้ออ้างในการติดสนิบน    

การให้เงินสนบัสนนุจะต้องกระท าในนามบริษัทเทา่นัน้ และด าเนนิการผา่นขัน้ตอนการอนมุตัิโดยผู้มีอ านาจของบริษัท 
โดยเงินสนบัสนนุท่ีจ่ายไป ต้องมวีตัถปุระสงค์เพื่อธุรกิจ สร้างภาพลกัษณ์หรือช่ือเสยีงที่ดใีห้กบับริษัททัง้นีจ้ะต้องมีการออก
หลกัฐานรับรองที่นา่เช่ือถือ ระบวุตัถปุระสงค์และผู้ รับเงินท่ีชดัเจนสามารถตรวจสอบได้ 
 
นโยบำยกำรจ่ำยเงนิค่ำของขวญั/ ค่ำบริกำรต้อนรับและค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ 

บริษัทมีนโยบายที่ห้ามกรรมการ และพนกังานต้องไมรั่บหรือให้ของขวญั ของที่ระลกึใด ๆ กบัผู้มีสว่นได้สว่นเสยีใน
เร่ืองงานที่ตนรับผิดชอบอยู ่ทัง้ทางตรงและทางอ้อม แกเ่จ้าหน้าทีข่องรัฐ หนว่ยงานของรัฐ หนว่ยงานเอกชนและคูค้่าทางธุรกิจ 
เพื่อให้ได้มาซึง่ผลประโยชน์ในทางมิชอบและเป็นการชกัน าให้เกิดการละเว้นในการปฏิบตัิหน้าที่ของตน เว้นแตเ่ป็นการให้หรือ
รับของขวญั ของที่ระลกึตามโอกาสหรือวาระตา่ง ๆ ที่เหมาะสม เช่น การให้ตามขนบธรรมเนยีม ประเพณีท้องถ่ินหรือจารีตทาง
การค้า  เหมาะสมกบัโอกาส และต้องมมีลูคา่ไมม่ากเกินปกติวิสยัหรือมีมลูคา่ไมเ่กินข้อห้ามที่เจ้าหน้าที่ของรัฐพงึรับได้ 

การใช้จา่ยส าหรับการเลีย้งรับรองทางธุรกิจ และการใช้จา่ยอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการปฏิบตัติามสญัญาทางธุรกิจ 
สามารถกระท าได้ แตต้่องอยูใ่นระดบัและขอบเขตทีเ่หมาะสม มีความสมเหตสุมผล สามารถตรวจสอบได้ 
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ขัน้ตอนกำรปฏิบตัิ และกำรควบคุมเร่ืองกำรให้กำรช่วยเหลอืทำงกำรเมือง/กำรบริจำคเพื่อกำรกุศล / กำรให้เงนิ
สนับสนุน (Sponsorships)  /กำรจ่ำยเงนิค่ำของขวัญ/ ค่ำบริกำรต้อนรับและค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ 

เมื่อบริษัทมีความประสงค์จะบริจาคเงินหรือทรัพย์สนิเพื่อการกศุล  ให้เงินสนบัสนนุ  หรือจ่ายเงินคา่ของขวญั/ 
คา่บริการต้อนรับ และคา่ใช้จ่ายตา่งๆ แก่องค์กร หรือหนว่ยงานให้ปฏิบตัิตามขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี  ้

1. หนว่ยงานได้รับหนงัสอื หรือประกาศขอการสนบัสนนุ โดยเสนอพิจารณาในเร่ืองตา่งๆ เช่น 

 พิจารณาวา่เป็นไปตามนโยบายและวตัถปุระสงค์ของบริษัทหรือไม ่    

 พิจารณาวา่การบริจาคเพื่อการกศุล หรือเงินสนบัสนนุ คา่ของขวญั/ คา่บริการต้อนรับ และคา่ใช้จา่ยตา่งๆ เงิน

เป็นไปตามปกติ/ธรรมเนยีมธุรกิจหรือไม ่

 ตรวจสอบ และติดตามข้อมลูประกอบการขอสนบัสนนุมีวตัถปุระสงค์ชดัเจนความเหมาะสมด้านปริมาณและ

จ านวนเงิน มีหนว่ยงานทีมีทีอยูแ่นน่อน และมีผู้ รับผิดชอบท่ีชดัเจน 

2. หนว่ยงานน าเร่ืองเสนอตอ่กรรมการผู้จดัการในการพิจารณาอนมุตัิ  

 
(4) กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส 
 

นโยบายเก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการ คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายเก่ียวกบัการก ากบัดแูล
กิจการ เนื่องจากเห็นวา่เป็นสิง่ทีม่ีความส าคญัและจ าเป็นตอ่การด าเนินธุรกิจให้มีการเจริญเติบโตที่ยัง่ยืน คณะกรรมการบริษัท
มีความมุง่มัน่และตัง้ใจที่จะปฏิบตัิตามหลกัการดงักลา่ว โดยได้ก าหนดนโยบายและทิศทางการด าเนินงานของบริษัท ให้
ความส าคญัตอ่ระบบควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน ก ากบัดแูลฝ่ายจดัการให้ด าเนินการนโยบายอยา่งมี
ประสทิธิภาพเพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้น ภายใต้กรอบข้อก าหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ รวมทัง้มุง่มัน่
ในเร่ืองความโปร่งใสในการด าเนนิกิจการ การเปิดเผยข้อมลู และการบริหารความเสีย่งที่เหมาะสม 

 
 การประชมุคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทมีก าหนดประชมุโดยปกติอยา่งน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ 

และมีการประชมุเพิม่เตมิตามความจ าเป็น เลขานกุารคณะกรรมการบริษัทได้จดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุพร้อมระเบยีบวาระการ
ประชมุและเอกสารก่อนการประชมุลว่งหน้า 7 วนั เพื่อให้คณะกรรมการได้มเีวลาศกึษาข้อมลูอยา่งเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชมุ 
ทัง้นี ้ ได้มีการจดบนัทกึการประชมุเป็นลายลกัษณ์อกัษร จดัเก็บรายงานการประชมุที่ผา่นการรับรองจากคณะกรรมการพร้อม
ให้คณะกรรมการและผู้ที่เก่ียวข้องตรวจสอบได้ 

 
ในปี 2560 และ ปี 2561 คณะกรรมการมกีารประชมุรายละเอียดดงันี ้

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

ปี 2561 
( 1 เม.ย. 60 – 31 มี.ค. 61 ) 

กรรมกำร จ ำนวนครัง้กำรประชุม /  
จ ำนวนครัง้ที่เข้ำร่วมประชุม 

จ ำนวนครัง้กำรประชุม /  
จ ำนวนครัง้ที่เข้ำร่วมประชุม 

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

  
ในปี 2560 และ ปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนมีการประชมุรายละเอียดดงันี ้

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

ปี 2561 
( 1 เม.ย. 60 – 31 มี.ค. 61 ) 

กรรมกำร จ ำนวนครัง้กำรประชุม /  
จ ำนวนครัง้ที่เข้ำร่วมประชุม 

จ ำนวนครัง้กำรประชุม /  
จ ำนวนครัง้ที่เข้ำร่วมประชุม 

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

หมายเหต ุ:  * ในปี 2560 มีการประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ในวนัที่ 18 พฤษภาคม 2560 

 

           ในปี 2560 และ ปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเสีย่งมีการประชมุรายละเอียดดงันี ้
 ปี 2560 

( 1 เม.ย. 59 – 31 มี.ค. 60 ) 
ปี 2561 

( 1 เม.ย. 60 – 31 มี.ค. 61 ) 
กรรมกำร จ ำนวนครัง้กำรประชุม /  

จ ำนวนครัง้ที่เข้ำร่วมประชุม 
จ ำนวนครัง้กำรประชุม /  

จ ำนวนครัง้ที่เข้ำร่วมประชุม 
1. นายประสาน อคัรพงศ์พิศกัดิ ์ 6/6 3/3 
2. นายอนนัต์ มนสัชินอภิสทิธ์ิ 6/6 3/3 
3. นายสมนกึ ธนะสาร 6/6 3/3 
4. นายวศิิษฐ์  วรยศโกวิท 6/6 3/3 
5. นายวิทวสั อคัรพงศ์พิศกัดิ ์ 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 ) 
กรรมกำร และผู้บริหำร ตนเอง คู่สมรส/บุตร ตนเอง คู่สมรส/บุตร 

1. นายวนัชยั อ ่าพึง่อาตม์ - -  - 
2. นายประสาน อคัรพงศ์พิศกัดิ ์ 13,320,960 - 13,320,960 - 
3. นายอนนัต์ มนสัชินอภิสทิธ์ิ  - -  - 
4. นายสมนกึ ธนะสาร  - -  - 
5. นายอนรุุธ วอ่งวานิช - -  - 
6. นายธีระ ณ วงัขนาย - -  - 
7. นายเลศิ นิตย์ธีรานนท์ - -  - 
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8. นายวิทวสั อคัรพงศ์พิศกัดิ ์ 15,980,760 - 15,980,760 - 
9. นายวศิิษฐ์  วรยศโกวิท - -  - 
10. นายกฤตช์ฐากรู   อารีย์วงศ์* - -  - 

 
 

 รายงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่งบการเงินของบริษัท และข้อมลูทาง
การเงินท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี โดยงบการเงินของบริษัทจดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีที่รับรองทัว่ไปในประเทศไทย มี
การพิจารณาใช้นโยบายบญัชีทีเ่หมาะสมและถือปฏิบตัิอยา่งสม ่าเสมอ และใช้ดลุยพินิจอยา่งระมดัระวงัและประมาณการท่ีดี
ที่สดุในการจดัท า รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมลูส าคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน   

 
นอกจากนี ้ ยงัก าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ดแูลพิจารณากลัน่กรองรายงานทาง 

งบการเงิน รวมถึงการเปิดเผยข้อมลูในงบการเงินของบริษัท 
 

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

 
คณะกรรมการให้ความส าคญัตอ่การเปิดเผยข้อมลูที่มีความถกูต้องครบถ้วน โปร่งใส และทัว่ถงึ  

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

 
บริษัทฯ ได้ให้ความส าคญัเก่ียวกบัการพฒันาความรู้ และฝีกอบรมของคณะกรรมการ โดยมกีรรมการและ

ผู้บริหารเข้ารับการอบรมตามหลกัสตูร ซึง่จดัโดย สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ดงันี ้ 
     คณุวิทวสั  อคัรพงศ์พิศกัดิ์  ต าแหนง่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ และกรรมการบริหารความเสีย่ง 
     อบรมในหลกัสตูร ในปี 2561 
     - Family Business Governance (FBG) รุ่นท่ี 11/2018  
 

ทัง้นี ้ บริษัทฯ ได้มชี่องทางในการแจ้งเบาะแสการกระท าผิดเก่ียวกบัการทจุริตผิดกฎหมาย และ
จรรยาบรรณ (Whistle Blower Policy) ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และช่องทางตามที่ได้ก าหนดไว้ในนโยบายการคุ้มครองผู้
ร้องเรียน พยาน ผู้ใช้ข้อมลู หรือแจ้งเบาะแสเก่ียวกบัการทจุริตผิดกฎหมาย และจรรยาบรรณ (Whistle Blower Policy)   
 

(5) ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 
คณะกรรมการบริษัทได้มีสว่นร่วมในการก าหนดวิสยัทศัน์ ภารกิจ กลยทุธ์ เปา้หมายการด าเนนิธุรกิจ 

แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท และได้สว่นร่วมในการพิจารณาทบทวนและอนมุตัวิิสยัทศัน์ เปา้เหมาย กลยทุธ์ และทิศ
ทางการด าเนินในแตล่ะปี รวมถึงได้ตดิตามดแูลให้มีการน ากลยทุธ์ของบริษัทไปปฏิบตัิ ตลอดจนก ากบัดแูลให้ฝ่ายจดัการ
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ด าเนินการให้เป็นไปตามเปา้หมาย และแผนธุรกิจและงบประมาณที่ก าหนดไว้อยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล เพื่อเพิ่ม
มลูคา่ทางเศรษฐกิจสงูสดุให้กิจการ และความมัน่คงสงูสดุให้แก่ผู้ ถือหุ้ น  
 
การถว่งดลุของกรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร ในโครงสร้างของคณะกรรมการ ดงันี ้

คณะกรรมการบริษัทมจี านวน 7 ทา่น ประกอบด้วย 
-  กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารจ านวน 3 ทา่น  
-  กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารจ านวน 1 ทา่น 
-  กรรมการท่ีเป็นกรรมการอิสระจ านวน 3 ทา่น 

ดงันัน้ บริษัทมกีรรมการท่ีเป็นอิสระจ านวน 3 ทา่น คิดเป็นร้อยละ 42.86 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด   
 
โดยบริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้ความสามารถและเช่ียวชาญด้านบญัชี (ข้อมลูดปูระกอบ

ได้จาก “หวัข้อประวตัิกรรมการและผู้บริหาร : คณุวนัชยั  อ า่พึง่อาตม์ และ คณุธีระ  ณ วงัขนาย”) และยงัมีบทบาทหน้าที่ในการ
เสนอแตง่ตัง้ และเลกิจ้างผู้สอบบญัชีภายนอกอกีด้วย (ข้อมลูดปูระกอบได้จาก “หวัข้อขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ข้อ 4.” 

 
การรวมหรือแยกต าแหนง่ ประธานกรรมการไมเ่ป็นบคุคลเดยีวกบักรรมการผู้จดัการ เพื่อเป็นการแบง่แยก

หน้าที่ในการก าหนดนโยบายก ากบัดแูลและบริหารงานประจ า โดยมีการแบง่แยกบทบาทหน้าที่อยา่งชดัเจน  
 

นโยบายและวิธีปฏิบตัใินการด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัทอื่นของกรรมการและกรรมการผู้จดัการ 
คณะกรรมการให้ความส าคญักบัประสทิธิภาพในการปฏิบตัิหน้าทีข่องกรรมการ เพื่อให้กรรมการสามารถ

อทุิศเวลาในการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทได้อยา่งเต็มที ่ จึงก าหนดเป็นนโยบายในการจ ากดัจ านวนบริษัทจดทะเบียนท่ี
กรรมการด ารงต าแหนง่กรรมการได้ไมเ่กิน 5 แหง่ โดยในปัจจบุนัไมม่ีกรรมการบริษัทท่ีด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัทจดทะเบยีน
เกินหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 

นอกจากนีค้ณะกรรมการได้ก าหนดนโยบายในการด ารงต าแหนง่กรรมการท่ีบริษัทอื่นของกรรมการและ
กรรมการผู้จดัการดงันี ้ คือ กรรมการและกรรมการผู้จดัการ จะต้องไมป่ระกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการ
แขง่ขนักบักิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นสว่นในห้างหุ้นสว่นสามญั หรือเป็นหุ้นสว่นไมจ่ ากดัความรับผิดในห้างหุ้นสว่นจ ากดั 
หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแขง่ขนักบักิจการของ
บริษัทไมว่า่จะท าเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแตจ่ะได้แจ้งให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมมีติแตง่ตัง้ 

โดยในปัจจบุนักรรมการ และกรรมการผู้จดัการไมไ่ด้ด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการ
อนัมีสภาพอยา่งเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัท นอกจากนีก้รรมการและกรรมการผู้จดัการไมไ่ด้เข้าเป็น
หุ้นสว่นในห้างหุ้นสว่นสามญั หรือเป็นหุ้นสว่นไมจ่ ากดัความรับผิดในห้างหุ้นสว่นจ ากดั หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือ
บริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักิจการบริษัท 
 
การประชมุคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท มีการก าหนดการประชมุคณะกรรมการบริษัทเป็นการลว่งหน้าทกุปี ในการประชมุ
แตล่ะครัง้มกีารก าหนดวาระการประชมุที่ชดัเจนทัง้วาระเพื่อทราบ และวาระเพื่อพิจารณา มีเอกสารประกอบการประชมุที่
ครบถ้วนเพยีงพอ และจดัสง่วาระการประชมุให้กบัคณะกรรมการลว่งหน้าอยา่งน้อย 7 วนั เพื่อให้คณะกรรมการได้มเีวลาศกึษา
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ข้อมลูอยา่งเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชมุ ในการประชมุประธานได้จดัสรรเวลาอยา่งเพยีงพอ เพื่อให้กรรมการทกุคนสามารถ
อภิปรายและแสดงความเห็นร่วมกนัได้อยา่งเปิดเผย โดยมีประธานกรรมการเป็นผู้ประมวลความเห็นและข้อสรุปท่ีได้จากที่
ประชมุบนัทกึการประชมุได้มีการจดัท าเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยเลขานกุารคณะกรรมการบริษัท และหลงัจากที่ผา่นการรับรอง
จากที่ประชมุ จะถกูจดัเก็บไว้ที่ตู้ ห้องเก็บเอกสารส าคญัของบริษัท ส านกังานกรุงเทพ ชัน้ 16 อาคารไทยซซีี ทาวเวอร์ เพื่อให้
กรรมการและผู้ที่เก่ียวข้องตรวจสอบได้  

 
ทัง้นี ้ บริษัทได้ก าหนดนโยบายเก่ียวกบัองค์ประชมุขัน้ต ่า ณ ขณะที่คณะกรรมการบริษัทจะลงมติในท่ี

ประชมุคณะกรรมการบริษัทวา่ต้องมีกรรมการอยูไ่มน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 
 
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะท าการปฐมนิเทศกรรมการใหมท่กุคน เพือ่สร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ และ

การด าเนินการด้านตา่งๆ ของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการ โดยการน าเสนอลกัษณะและ
นโยบายธุรกิจ ภาพรวมการด าเนนิธุรกิจและผลการด าเนินงาน เพือ่ให้กรรมการใหมไ่ด้เห็นภาพท่ีชดัเจน 

 
ข้อมลูสารสนเทศที่ส าคญัและจ าเป็นตอ่การปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการใหมท่ี่ใช้ในการปฐมนิเทศทีก่รรมการใหม ่คือ 

1. เร่ืองที่บริษัทจะต้องปฏิบตัติามกฎหมาย อาทิ การซือ้ขายหุ้นของบริษัท และการรายงานการมีสว่นได้
เสยีของตนเอง คูส่มรส และญาตสินิทที่เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ กรรมการผู้บริหารในธุรกิจตา่งๆ และความสมัพนัธ์กบับริษัท เป็นต้น 

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

  
 กำรประเมินผลงำนของกรรมกำรผู้จัดกำรและนโยบำยค่ำตอบแทน 
 คณะกรรมการบริษัท ได้ก าหนดให้มีผลการปฏิบตัิงานของกรรมการผู้จดัการเป็นประจ าทกุปี โดยใช้

เปา้หมายและหลกัเกณฑ์ในการประเมินท่ีเช่ือมโยงกบัความส าเร็จตามแผนการด าเนินงาน (Key Performance Indicators 
หรือ KPI) เพื่อพิจารณาก าหนดคา่ตอบแทน และเงินรางวลัจงูใจที่เหมาะสม 
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 ทัง้นี ้ นโยบายคา่ตอบแทนของกรรมการผู้จดัการ นอกจากจะขึน้อยูก่บัผลประเมินการปฏิบตัิงาน  (KPI) 
ตามทีก่ลา่วมาข้างต้น ยงัก าหนดให้สอดคล้องกบัคณุสมบตัิและความสามารถ สถานภาพของบริษัท รวมถงึระดบัคา่ตอบแทน
ในอตุสาหกรรมด้วย โดยมคีา่ตอบแทนทัง้ระยะสัน้และระยะยาว เช่น โบนสัและการปรับขึน้เงินเดือน เป็นต้น 
 

 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร  
บริษัทให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ได้ปฏิบตัิหน้าที่ภายใต้ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  โดยก าหนดนโยบาย
คา่ตอบแทนกรรมการไว้อยา่งชดัเจนและโปร่งใส โดยคา่ตอบแทนอยูใ่นระดบัเดียวกบัอตุสาหกรรม รวมทัง้ค านงึประสบการณ์ 
ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ เพื่อท่ีจะดแูลและรักษากรรมการท่ีมีคุณสมบตัิที่ต้องการ และได้ขออนมุตัิ
จากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นแล้ว  ส าหรับในปี 2560 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนได้มีการประชมุ  2  ครัง้ 
 
 คณะอนุกรรมกำร 

คณะกรรมการบริษัทได้มกีารแตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยในการก ากบัดแูลกิจการของบริษัท 
โดยมีการก าหนดอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบไว้อยา่งชดัเจนตามรายละเอียดการมอบอ านาจจากคณะกรรมการ 
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ควำมรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR) 
 
 บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จ ากดั (มหาชน) มีความตัง้ใจทีจ่ะน าหลกัและแนวกรอบการรายงานข้อมลูด้านความ
รับผิดชอบตอ่สงัคมแบบบรูณาการมาปรับใช้ในการบริหาร และการจดัการองค์กร ทัง้นี ้ บริษัทฯ เลง็เห็นความส าคญัตอ่ความ
รับผิดชอบตอ่สงัคมด้วยความเช่ือมัน่วา่จะด าเนินงานด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมจะเป็นแนวทางที่จะน าไปสูก่ารพฒันาที่
ยัง่ยืนในอนาคต  

  
 นโยบำยและภำพรวม 
 ด้วยคณะกรรมการบริษัทได้มีนโยบายให้การด าเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอ่ยเป็นไปด้วยความรับผิดชอบตอ่สงัคม 
สิง่แวดล้อม และกลุม่ของผู้ที่มีสว่นได้เสยี (Stakeholders) ตามหลกัการ 8 ข้อ ที่ได้ปฏิบตัิอยูใ่นกระบวนการท างานของหลกั
กิจการ เพื่อน าไปสูค่วามยัง่ยืนในการด าเนินธุรกิจ    
 1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 
 2. การตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ 
 3. การเคารพสทิธิมนษุยชน 
 4. การปฏิบตัิตอ่แรงงานอยา่งเป็นธรรม 
 5. ความรับผิดชอบตอ่ผู้บริโภค 
 6. การดแูลรักษาสิง่แวดล้อม 
 7. การร่วมพฒันาชมุชนหรือสงัคม 
 8. การมีนวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรมซึง่ได้จากการด าเนินงานที่มีความรับผิดชอบตอ่สงัคม  
 สิง่แวดล้อม และผู้มีสว่นได้เสยี 
 
  นอกเหนือจากการด าเนินธุรกิจอยา่งมีจริยธรรม อนัเป็นหลกัการส าคญัที่บริษัทฯ ได้ปลกูฝังให้แก่พนกังาน จน
กลายเป็นวฒันธรรมองค์กรที่ชดัเจนของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ ยงัได้ตัง้ปณิธานในการแสดงความรับผิดชอบตอ่สงัคม โดย
ด าเนินโครงการสาธารณประโยชน์ตา่งๆ อยา่งตอ่เนื่องเป็นรูปธรรม เพื่อมุง่สร้างจิตส านกึในการเป็นผู้ให้และเกือ้กลูสงัคม ด้วย
การเปิดโอกาสให้พนกังานทกุคนได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ตา่งๆ กิจกรรมเพื่อสงัคมแต่ละโครงการ มีการตัง้
คณะท างานในการรับผิดชอบและปฏิบตัิการ เพื่อให้บรรลวุตัถปุระสงค์ที่วางไว้ ตามนโยบายการด าเนินงานท่ีมุง่เน้นการสร้าง
คณุคา่ทีย่ัง่ยืนแก่ชมุชนและสงัคม 
 
 กำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมนโยบำย 
 การด าเนินงานตามนโยบายของบริษัทฯ จากนโยบายภาพรวมที่บริษัทฯ ได้ยดึถือไมไ่ด้เพียงจารึกไว้เป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรเพียงเทา่นัน้ แตน่ ามาปฏิบตัิใช้อยา่งเคร่งครัด ดงันี ้
        

1.  กำรประกอบกิจกำรด้วยควำมเป็นธรรม จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ครอบคลมุการ
เคารพกฎหมาย ปราศจากการมสีว่นได้สว่นเสยีและความขดัแย้งทางผลประโยชน์ การรักษาความลบัและการใช้
ข้อมลูภายใน การปฏิบตัิตอ่ลกูค้าและผู้บริโภค การปฏิบตัิตอ่คูแ่ขง่ทางการค้า การจดัซือ้จดัหาและการปฏิบตัิตอ่คู่
ค้า ความรับผิดชอบตอ่ชมุชนและสงัคมโดยรวม การปฏิบตัิตอ่พนกังาน การควบคมุและการตรวจสอบภายใน 
การรับการให้ทรัพย์สนิหรือประโยชน์อื่นใด ความปลอดภยัด้านสขุอนามยัและสิง่แวดล้อม ทรัพย์สนิทางปัญญา
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และการใช้ระบบคอมพวิเตอร์ บริษัทฯ ก าหนดให้พนกังานใหมท่กุคนจะต้องได้รับการอบรมในระหวา่งการ
ปฐมนิเทศ และการพฒันาหลกัสตูรอบรมทบทวนส าหรับพนกังานปัจจบุนั เพื่อให้มัน่ใจวา่พนกังานทกุคนมคีวาม
ตระหนกั และเข้าใจอยูเ่สมอ เพือ่สร้างจิตส านกึและความเข้าใจของพนกังาน และยงัครอบคลมุไปถึงกระบวนการ
วดัประสทิธิผลของระบบเพื่อการปรับปรุงให้ดียิง่ขึน้ นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยงัจดัให้มีการสร้างจิตส านกึทัว่ทัง้องค์กร
อยา่งตอ่เนื่องผา่นสือ่และกิจกรรมตา่งๆ เพื่อให้มัน่ใจวา่พนกังานสามารถน าจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจไป
ประยกุต์ในการท างานได้อยา่งมปีระสทิธิภาพ 
 
2. กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น บริษัทฯ มีนโยบายการด าเนินกิจการให้ถกูต้องตามกฎหมาย และเป็น
ประโยชน์ตอ่สงัคม สนบัสนนุให้พนกังานของบริษัทปฏิบตัิงานอยา่งมีคณุธรรมและเป็นพลเมืองที่ดีของ
ประเทศชาติ รวมทัง้สง่เสริมให้คูค้่าของกลุม่บริษัทด าเนินธุรกิจที่ถกูต้องด้วยความโปร่งใสด้วยเช่นกนั เพื่อให้
สงัคมโดยรวมด าเนินไปได้โดยสนัติสขุ บริษัทฯ จึงก าหนดให้การตอ่ต้านการทจุริตและการติดสนิบนเป็นนโยบายที่
ส าคญัอีกนโยบายหนึง่ของบริษัทฯ  
                       ทัง้นี ้เมื่อวนัท่ี 20 มีนาคม 2558 บริษัทได้เข้าประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมปฏิบตัใินการตอ่ต้าน
การทจุริตของภาคเอกชนไทย ( Collective Action Coalition ) และได้รับการตอบรับเมื่อวนัท่ี 3 เมษายน 2558 ใน
การเข้าร่วม โดยแนวร่วมนีจ้ะร่วมมือกบัภาครัฐ ภาคประชาสงัคม สือ่มวลชนและองค์กรระหวา่งประเทศเพื่อร่วม
สร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่ใสสะอาด และ บริษัทท่ีเข้าร่วมจะด าเนินงานตามกรอบและขัน้ตอนซึง่เป็นไป
ตามหลกัการสากลอนัได้แก่ หลกัที่ 10 วา่ด้วยการตอ่ต้านการทจุริตตาม The Ten Principles of  the United 
Nations Global Compact หลกัการด าเนินธุรกิจวา่ด้วยการตอ่ต้านการให้สนิบน (Business Principles for 
Countering Bribery) ซึง่ก าหนดโดย Transparency International รวมถงึหลกัการตา่งๆที่เผยแพร่โดย 
ธนาคารโลก และ Center for International Private Enterprise (CIPE) และ องค์กรนานาชาติอื่นๆ  
                             โดยบริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายการตอ่ต้านการทจุริตและการติดสนิบนเพื่อให้ได้รับการปฏิบตัิ
อยา่งเป็นรูปธรรม โดยก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ  และ กรรมการ
ผู้จดัการ เพื่อด าเนินการดแูลให้นโยบายการตอ่ต้านทจุริตและการตดิสนิบนได้รับการปฏิบตัิตามแนวทางการ
ปฏิบตัิและด าเนินการอยา่งถกูต้อง 
   เมื่อวนัท่ี 22 เมษายน 2559 บริษัทฯ ได้รับมติรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิของ
ภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านทจุริต   
 
3. กำรเคำรพสทิธิมนุษยชน บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องกบัพนกังาน 
และหลกัการเก่ียวกบัสทิธิมนษุยชนขัน้พืน้ฐานตามเกณฑ์สากล โดยไมแ่บง่แยกถ่ินก าเนิด เชือ้ชาติ เพศ อาย ุสผิีว 
ศาสนา ความพิการ ฐานะ ชาตติระกลู สถานศกึษา หรือสถานะอื่นใดที่มิได้เก่ียวข้องโดยตรงกบัการปฏิบตัิงาน 
รวมทัง้ให้ความเคารพตอ่ความเป็นปัจเจกชนและศกัดิ์ศรีของความเป็นมนษุย์ โดยท่ีท่ีผา่นมาไมเ่คยมข้ีอร้องเรียน
เร่ืองการละเมดิสทิธิมนษุยชน 
4. กำรปฏิบัตต่ิอแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม บริษัทฯ ได้ตระหนกัอยูเ่สมอวา่ พนกังานทกุคนเป็นทรัพยากรที่
ทรงคณุคา่ที่สดุของบริษัทฯ เป็นปัจจยัแหง่ความส าเร็จของการบรรลเุปา้หมายของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงให้การดแูล
และการปฏิบตัิที่เป็นธรรมทัง้ในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแตง่ตัง้ โยกย้าย และสวสัดิการท่ีเหมาะสม และเป็น
ธรรม ในด้านตา่งๆ เช่น 
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- ด้านการบริหารคา่จ้าง ผลตอบแทนและสวสัดิการตา่งๆ บริหารโดยค านงึถึงหลกัการจงูใจพนกังาน ให้พนกังาน
ปฏิบตัิงานเต็มความสามารถ มคีวามเป็นธรรม เป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมายและมีระบบแบบแผนในการ
ปฏิบตัิที่เป็นมาตรฐานเดียวกนั มกีารประเมินและวิเคราะห์คา่งานให้มีความเป็นปัจจบุนั เหมาะสมกบัระดบัหน้าที่
ความรับผิดชอบสอดคล้องกบัการด าเนินธุรกิจ และอยูใ่นระดบัท่ีสามารถแขง่ขนัได้หรือเทยีบเทา่กบัอตัรา
คา่ตอบแทนของบริษัทอื่นๆ ในธุรกิจเดียวกนั 
-  ด้านการพฒันาศกัยภาพของพนกังาน บริษัทฯ ได้ให้ความส าคญัในการพฒันาความรู้ ความสามารถและทกัษะ
การบริหาร โดยผา่นระบวนการฝึกอบรม การสมัมนา การดงูาน และยงัมุง่มัน่ท่ีจะสร้างกรอบการพฒันาบคุลากร 
เพื่อเพิ่มขดีความสามารถของพนกังานทกุระดบัและเป็นไปอยา่งตอ่เนื่อง 
-  ด้านการจ้างงาน การปฏิบตังิาน ความก้าวหน้าในอาชีพการงาน บริษัทฯ ได้ก าหนดแนวปฏิบตัิที่ชดัเจนเป็น
มาตรฐาน ตัง้อยูบ่นหลกัการท่ีไมเ่ลอืกปฏิบตัิและสอดคล้องกบักฎหมายตา่งๆ ทีเ่ก่ียวข้อง โดยให้โอกาสทกุคน
อยา่งเทา่เทียมกนั ทัง้ในด้านสดัสว่นของหญิง ชาย เชือ้ชาติ ศาสนา ภมูิล าเนาเดิม อาย ุสภาพความพิการ ฐานะ
ทางเศรษฐกิจสงัคม หรือ คณุวฒุกิารศกึษา 
-  ด้านความปลอดภยัและสขุอนามยัในท่ีท างาน บริษัทฯ ได้หว่งใยในชีวิต และสขุภาพของพนกังานทกุคน ดงันัน้ 
การบริหารการจดัการด้านความปลอดภยัและสภาพแวดล้อมในการท างาน นอกจากจะเป็นไปตามมาตรฐานท่ี
กฎหมายก าหนดแล้ว บริษัทฯ ยงัสนบัสนนุและสง่เสริมให้มีการจดักิจกรรมความปลอดภยัอยา่งตอ่เนื่องอีกด้วย 

 
5. ควำมรับผิดชอบต่อผู้บริโภค บริษัทฯ ได้ให้ความส าคญัในการให้บริการของลกูค้า และจดัท าแบบส ารวจ
ความพงึพอใจของลกูค้า เป็นประจ าทกุปี เพื่อน าผลการประเมินมาปรับปรุงและพฒันาการท างานให้มี
ประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้  

 
6. กำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อม ในการด าเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้มีการรณรงค์ให้พนกังานประหยดัพลงังานและ
ทรัพยากรธรรมชาติไปพร้อมๆ กบัการปลกุจิตส านึกของพนกังาน อาทิเช่น 
- การรณรงค์ให้พนกังานเปลีย่นมาใช้ระบบขนสง่ที่ทางบริษัทฯ ที่จดัไว้เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก และเป็น
การประหยดัคา่ใช้จ่ายในการเดินทางให้กบัพนกังาน พร้อมทัง้เป็นการรักษาสิง่แวดล้อม และเป็นการลดมลพิษ
ทางอากาศ 
-  การรณรงค์ให้ปิดไฟฟา้ และปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ ช่วงพกักลางวนัระหวา่งเวลา 12.00 – 13.00 น. ทัง้นี ้
เพื่อให้พนกังานฝึกปฏิบตักิารประหยดัพลงังานและน าไปประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวนั รวมถึงการเผยแพร่วธีิการ
ประหยดัพลงังานในสงัคมของตนเอง 
- การก าจดัขยะหรือกากพษิจากการผลติให้เป็นไปตามมาตรฐานและกฏหมายด้านงานอตุสาหกรรมตา่งๆที่
เก่ียวข้องอยา่งเข้มงวด 

 
7. กำรร่วมพัฒนำชุมชนหรือสังคม บริษัทฯ ได้วางแผนการพฒันาชมุชนและสงัคม ภายใต้การสร้างความ
เช่ือมโยงของชีวติในเมืองและผืนป่า และสงัคมเมือง ปัจจบุนัแหลง่อาศยัที่ส าคญัของสตัว์ป่าชายเลน ได้ถกูบกุรุก
อยา่งมาก ด้วยสงัคมและชมุชนมนษุย์ สง่ผลกระทบตอ่ประชากรของสตัว์น า้ ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้เลง็เห็นความส าคญั
ที่จะอนรัุกษ์และรักษาระดบัประชากรสตัว์น า้ และป่าชายเลน ซึง่สอดคล้องกบันโยบายของบริษัทฯ ซึง่
รายละเอียดของโครงการสามารถดไูด้ในหวัข้อนี ้
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กรอบกำรท ำงำน โครงกำร ผู้ได้รับประโยชน์ ผลผลิต / ผลกระทบ 
กำรศึกษำ การมอบทนุการศกึษาให้กบั

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบรีุ 

นกัศกึษา สร้างโอกาสให้นกัศกึษาได้
มีวิชาชีพท่ีดีในอนาคต 

 บริจาคเงิน สิง่ของ และอาหาร
กลางวนั 

ศนูย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ 
วดัชมนิมิตร 

สร้างโอกาสทางด้าน
การศกึษา และกิจกรรมที่
เป็นการเพิ่มทกัษะการ
เรียนรู้ 

สิ่งแวดล้อม โครงการปลกูป่าชายเลน สตัว์น า้ และสิง่แวดล้อม สร้างพืน้ป่าชายเลนให้มี
พืน้ท่ีมากขึน้ และเพิ่ม
จ านวนสตัว์น า้ป่าชายเลน 

สังคม และประชำกร บริจาคผ้าทราย (HL – 3) 
ให้กบักรมราชทณัฑ์ 

กรมราชทณัฑ์ และสงัคม สร้างและฝึกวชิาชีพให้กบั
ผู้ ต้องขงั เพื่อน าความรู้
ออกไปประกอบอาชีพท่ี
สจุริต 

 บริจาคเงินร่วมกบัสภากาชาด 
เพื่อศนูย์มะเร็งแหง่ชาติ 
โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ 
  

ประชาชน ประชาชนได้รับการรักษาที่
ดี และมีสขุภาพท่ีดีขึน้ 

 
  8. กำรมีนวตักรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จำกกำรด ำเนินงำนที่มีควำมรับผิดชอบต่อสงัคม  
สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสยี  ปัจจบุนับริษัทฯ ได้ศกึษาและวางแผนหาแนวความคิดในการจดัหานวตักรรมใหม่ๆ  เพื่อมา
ด าเนินงานของบริษัทฯ ให้มีประสทิธิภาพสงูสดุ ภายใต้กระบวนการควบคมุทีด่ี และมุง่สง่เสริมพร้อมพฒันาธุรกิจ ของบริษัทฯ 
โดยได้มีการศกึษาและท าโครงการติดตัง้ระบบผลติไฟฟา้ด้วยโซลา่เซลล์แบบตดิตัง้บนหลงัคา เพือ่การประหยดัพลงังาน และ
เป็นการใช้พลงังานทดแทน ลดผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม โครงการดงักลา่วนีย้งัได้รับการสง่เสริมการลงทนุ (BOI) เร่ือง มาตการ
สง่เสริมการลงทนุเพื่อปรับปรุงประสทิธิภาพการผลติ โดยบริษัทได้ท าการเสนอแผนการลงทนุเพื่อการประหยดัพลงังาน การน า
พลงังานทดแทนมาใช้ในกิจการ หรือการลดผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม สทิธิและประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการมดีงันี ้

1. ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับเคร่ืองจกัร 
2. ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลเป็นระยะเวลา 3 ปี เป็นสดัสว่นร้อยละ 50 ของเงินลงทนุ โดย

ไมร่วมคา่ที่ดินและทนุหมนุเวียนในการปรับปรุง ทัง้นี ้ ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นติิบคุคลจาก
รายได้ของกิจการท่ีด าเนินการอยูเ่ดิม 

3. ระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล ให้นบัจากวนัท่ีมีรายได้ภายหลงัได้รับบตัรสง่เสริม 
  ทัง้นี ้ บริษัทฯ ได้ยื่นค าขอรับการสง่เสริมการลงทนุ และได้รับบตัรสง่เสริมการลงทนุในโครงการนี ้ เมื่อวนัท่ี 17 
เมษายน 2561 พร้อมเร่ิมด าเนินการตามขัน้ตอนในการติดตัง้ระบบผลติไฟฟา้ด้วยโซลา่เซลล์แบบติดตัง้บนหลงัคา 
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กำรดูแลเร่ืองกำรใช้ข้อมูลภำยใน  
 

บริษัทได้มีข้อก าหนดและหลกัเกณฑ์ในการควบคมุและการใช้ข้อมลูภายในอยา่งรัดกมุ โดยเฉพาะข้อมลูแสดง
ฐานะทางการเงินของบริษัท ที่จะต้องผา่นการตรวจสอบ / สอบทาน จากผู้สอบบญัชีรับอนญุาต และผา่นการอนมุตัิจากที่
ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบทกุครัง้ ก่อนน าเสนอตอ่คณะกรรมการ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หรือเผยแพร่ตอ่
สาธารณชน 

 
บริษัทมีนโยบายและวิธีการดแูลผู้บริหารและพนกังานในการน าข้อมลูภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์สว่นตน ดงันี  ้

 
 (1) ห้ามมใิห้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถงึคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะของบคุคลดงักลา่ว ใช้ข้อมลู

ภายในเพื่อท าการซือ้ ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย์ของบริษัท ก่อนที่ข้อมลูนัน้จะถกูเผยแพร่ให้ประชาชนทัว่ไปทราบโดย
ทัว่ถึงกนั โดยเฉพาะในช่วงระยะเวลา 30 วนั ก่อนที่งบการเงินของบริษัทจะถกูเผยแพร่ตอ่สาธารณชน นอกจากนี ้ภายหลงัจาก
ที่ข้อมลูได้ถกูเผยแพร่แล้ว บคุคลข้างต้นต้องละเว้นการซือ้หรือขายหลกัทรัพย์ของบริษัทจนกระทัง่ประชาชนท่ีได้รับทราบข้อมลู
ดงักลา่วได้มเีวลาประเมินข้อมลูที่ได้รับในระยะเวลาพอสมควรแล้ว (7 วนั นบัแตว่นัท่ีเผยแพร่)  

 
(2) ให้ความรู้แก่กรรมการ และผู้บริหาร ที่มีหน้าที่ท่ีจะต้องรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของตน คูส่มรส 

และบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ เก่ียวกบัการรายงานการถือหลกัทรัพย์ของบริษัท โดยหากกรรมการ ผู้บริหาร รวมถงึคูส่มรสและ
บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะของบคุคลดงักลา่ว ที่เข้าขา่ยมกีารซือ้ ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย์ของบริษัทตามทีก่ าหนดไว้ใน
ประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 14/2540 เร่ือง การจดัท าและเปิดเผยรายงานการถือหลกัทรัพย์ และบทก าหนด
โทษตามพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

 
หากมกีารกระท าการฝ่าฝืนระเบยีบปฏิบตัิดงักลา่วข้างต้น บริษัทจะด าเนินการทางวินยัเพื่อพิจารณาลงโทษตาม

สมควรแกก่รณี เช่น ตกัเตือนเป็นหนงัสอื ตดัคา่จ้าง พกังาน เลกิจ้าง เป็นต้น 
 
บุคลำกร 

(ก) จ านวนบคุลากร ณ 31 มีนาคม 2560 บริษัทมีบคุลากรทัง้สิน้ 238 คน และ 31 มีนาคม 2561 บริษัทมี
บคุลากรทัง้สิน้  220 คน แบง่ตามสายงานตา่งๆ ดงันี ้

 

ประเภท ประจ ำปี 2560 
(1 เม.ย. -31 มี.ค. 60) 

ประจ ำปี 2561 
(1 เม.ย. 60-31 มี.ค. 61) 

ฝ่ายจดัซือ้ 5 4 
ฝ่ายบญัชีและการเงิน / หนว่ยพฒันาระบบ  10 10 
ฝ่ายขายและการตลาด  21 22 
ฝ่ายบริหารงาน 4 4 
ฝ่ายทรัพยากรบคุคล 7 8 
ฝ่ายประกนัคณุภาพ 18 19 
ฝ่ายวางแผนการผลติ/คลงัสนิค้า/หนว่ยจดัสง่ยานยนต์ 77 76 
ฝ่ายผลติ / ซอ่มบ ารุง 96 77 

รวม 238 220 
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(ข) ข้อพิพาททางด้านแรงงานในระยะ 3 ปีที่ผา่นมา (31 มีนาคม ปี 2559 – 2561)  
 - ไมม่ี  

 
(ค) ผลตอบแทนรวมและลกัษณะผลตอบแทนที่ให้กบัพนกังาน (ไมร่วมผู้บริหาร)  

 

ลักษณะผลตอบแทน 

(หน่วย: บำท) 

ปีบัญชี 2560 

(1 เม.ย. 2559 – 31 มี.ค. 2560) 

ปีบัญชี 2561 

(1 เม.ย. 2560 – 31 มี.ค. 2561) 

เงินเดือน / คา่จ้าง 60,975,404 62,351,669 

โบนสั 5,241,709 6,299,802 

คา่ใช้จา่ยเก่ียวกบัสวสัดกิารพนกังาน 8,948,386 9,033,964 

รวม 75,165,499 77,685,435 

จ ำนวนพนักงำน                 231                  213 

 
 

(ง) นโยบายในการพฒันาบคุลากร    
 

เนื่องจากบริษัทและบริษัทยอ่ยประกอบธุรกิจหลกัด้านการแปรรูปสเตนเลสม้วนอยา่งครบวงจร การด าเนิน
ธุรกิจหลกัของบริษัทและบริษัทยอ่ยประกอบด้วยการจดัหา แปรรูป ผลติ และจ าหนา่ยผลติภณัฑ์สเตนเลส  แก่ลกูค้า
กลุม่เปา้หมายซึง่เป็นผู้ประกอบการในอตุสาหกรรมตา่งๆ บริษัทจึงมีนโยบายมุง่เน้นทางด้านการพฒันาบคุลากรให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุขององค์กรและเพื่อให้ลกูค้าพงึพอใจและได้รับประโยชน์สงูสดุ  

 
บริษัทมีฝ่ายทรัพยากรบคุคล ที่เป็นผู้ รับผิดชอบในการจดัการฝึกอบรมทัง้ภายในและภายนอก 

ในสว่นของการจดัการฝึกอบรมภายในจะอบรมโดยวิทยากรของบริษัท และ/หรือวิทยากรภายนอก ในสว่นของการจดัการ
ฝึกอบรมภายนอกจะพิจารณาจากต าแหนง่และหน้าที่ความรับผิดชอบของพนกังานในการก าหนดหลกัสตูรและเนือ้หาของการ
ฝึกอบรม ตลอดจนเลอืกสถาบนัในการฝึกอบรมให้เหมาะสม 
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กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียง 
 
สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเพียงพอและเหมาะสมของระบบควบคุมภายในของบริษัท 

 
ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 3/2561 วนัท่ี 28 พฤษภาคม 2561 โดยมีกรรมการอิสระ 3 ทา่น และ

กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชมุด้วย คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคมุภายในของบริษัทในด้านตา่งๆ 5 สว่น คือ 
การควบคมุภายในองค์กร ( Control Environment ) การประเมินความเสีย่ง ( Risk Assessment ) การควบคมุการปฏิบตัิงาน   
(Control Activities ) ระบบสารสนเทศและการสือ่สารข้อมลู ( Information & Communication ) และ ระบบการติดตาม 
(Monitoring Activities ) ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในใหมท่ี่ได้จดัท าตามแนวคดิของ COSO 
(The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission ) ที่ได้ปรับปรุงให้เหมาะสมกบับริษัทจด
ทะเบียนไทย  

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเหมาะสมในการด าเนินงานให้
เป็นไปตามเป้าหมาย วตัถุประสงค์ กฏหมาย ข้อก าหนดที่เก่ียวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ เพียงพอที่จะสามารถช่วย
ป้องกัน บริหาร จัดการความเสี่ยง หรือ ความเสียหายต่างๆที่อาจเกิดขึน้กับบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย (รายละเอียดตามการ
รับรองความถกูต้องของข้อมลูตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท) กลา่วคือ 
 

1. ด้านการควบคมุภายในองค์กร 
  
  บริษัทมีโครงสร้างองค์กร การแบง่แยกหน้าที่ และก าหนดขอบเขตอ านาจของฝ่ายบริหารตา่งๆ ท่ีชดัเจน ได้มี
การประชุมพนกังานให้แต่ละฝ่ายก าหนดเป้าหมายเพื่อสรุปเป้าหมายร่วมกนั โดยบริษัทมีการตัง้เป้าหมายในการด าเนินงาน
ประจ าทกุปี และได้พิจารณาผลด าเนินงานท่ีแท้จริงมาเปรียบเทียบกบัเปา้หมายในการด าเนินงานในการประชมุคณะกรรมการ
เป็นรายไตรมาส นอกจากนี ้บริษัทได้มีการจดัท าผงัโครงสร้างองค์กรโดยรวมและการแยกสายการบงัคบับญัชารวมจนถึงค า
บรรยายลกัษณะงานอยา่งชดัเจนเพื่อให้การบริหารตามสายบงัคบับญัชาเป็นไปอยา่งคลอ่งตวั และยงัได้ก าหนดนโยบายในการ
ขายและการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างซื่อสตัย์และเป็นธรรม ทัง้นีบ้ริษัทได้มีข้อก าหนดเป็นลายลกัษณ์อักษรเก่ียวกับจริยธรรม 
(Code of Conduct) ส าหรับผุ้บริหารและพนกังาน และ นโยบายการต่อต้านการทจุริตและติดสินบน โดยมีแนวทางปฏิบตัิและ
ด าเนินงานอยา่งชดัเจน และ มีบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืน ทัง้นีไ้ด้มีการให้พนกังานลงนามรับทราบข้อก าหนดและบทลงโทษ 
 

2. ด้านการประเมินความเสีย่ง 
  
  ฝ่ายบริหารจะมีการประเมินสถานการณ์ของเศรษฐกิจและประเทศโดยรวมตลอดเวลาเพื่อวิเคราะห์ถึงปัจจยั
ความเสี่ยงทกุประเภทที่อาจเกิดขึน้ในองค์กรทัง้ปัจจยัภายในและภายนอก ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านกลยทุธ์ การด าเนินงาน 
การรายงาน การปฏิบตัิตามเกณฑ์ตา่งๆที่ก าหนดขึน้ และ ด้านเทคโนโลยี่สารสนเทศ โดยบริษัทจะมีการติดตามการด าเนินงาน
กับผู้ บริหารระดับฝ่ายเป็นประจ าทุกเดือน การประชุมได้จัดขึน้เป็นประจ าและต่อเนื่องเพื่อวิเคราะห์ผลประกอบการและ
สถานการณ์ตา่งๆ รวมถึงความเสีย่งในทกุด้าน และหามาตรการเพื่อลดความเสีย่งที่เกิดขึน้  ทัง้นีบ้ริษัทมีการประเมินความเสีย่ง
และไม่พบผลกระทบที่มีสาระส าคญัที่อาจมีต่อระบบควบคมุภายใน และ ความถกูต้องของรายงานทางการเงินตามมาตรฐาน
การบญัชีที่รับรองทัว่ไปท่ีเหมาะสมกบับริษัท 
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3. ด้านการควบคมุการปฏิบตัิงาน 
  
  บริษัทมีการก าหนดนโยบาย ขอบเขตหน้าที่ กระบวนการและขัน้ตอนการท างาน อ านาจการอนมุตัิ การ
แบง่แยกหน้าที่ความรับผิดชอบ และการควบคมุในแตล่ะระดบัและแผนกอยา่งชดัเจน และมีการทบทวนความเหมาะสมในทกุๆ
ปี นอกจากนัน้ผู้ตรวจสอบภายในยงัได้ด าเนินการตรวจสอบธุรกรรมตา่งๆตลอดทัง้ปี นอกจากนี ้บริษัทยงัได้มีมาตรการเร่ืองการ
ท าธุรกรรมกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหารและบคุคลที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วอยา่งเพียงพอและรัดกมุแล้ว โดย
คณะกรรมการตรวจสอบจะพจิารณาการท ารายการดงักลา่วทกุไตรมาส และมอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในตรวจสอบการท า
รายการดงักลา่วและให้รายงานตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้ให้บริษัทเปิดเผยรายละเอียดและเง่ือนไขการท ารายการ
ดงักลา่วในหมายเหตปุระกอบงบการเงินท่ีตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบญัชีของบริษัท   
 

4. ระบบสารสนเทศและการสือ่สารข้อมลู 
 
                           บริษัทได้จดัการประชมุคณะกรรมการอยา่งน้อยทกุไตรมาส โดยจดัสง่หนงัสอืนดัประชมุพร้อมเอกสาร
ประกอบการประชมุตา่ง ๆ ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 7 วนั ส าหรับเร่ืองการจดัเก็บและบนัทกึบญัชีนัน้ บริษัทได้ให้ความส าคญัในการ
จดัเก็บและบนัทกึบญัชี โดยบริษัทได้ใช้บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้ตรวจสอบบญัชี รวมถงึก ากบัดแูลให้นโยบายบญัชี
ของบริษัทเป็นไปตามหลกัการบญัชีที่รับรองทัว่ไป เพื่อรายงานให้ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการสามารถได้รับทราบและ
สามารถตดัสนิใจที่ถกูต้องและได้ โดยเฉพาะข้อมลูทางบญัชีและการเงิน  
                           นอกจากนี ้ ตามนโยบายการตอ่ต้านการทจุริต บริษัทยงัได้เปิดรับข้อมลูจากบคุคลทัง้ภายในและภายนอก 
โดยสามารถแจ้งข้อมลูได้ที่เลขานกุารกรรมการบริษัททัง้ทางโทรศพัท์ Email หรือ ทาง Website 
 
 5. ระบบการติดตาม 
 
  คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในด าเนินการตรวจสอบธุรกรรมประเภทต่างๆใน
ทุกไตรมาสเพื่อประเมินผลระบบการควบคุมภายในและรายงานผลโดยตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ ในประเด็นใดที่
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน  จะแจ้งให้คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารทราบเพื่อ
ด าเนินการแก้ไข และ จะได้มีการตรวจสอบในภายหลงัวา่ข้อบกพร่องได้รับการแก้ไขแล้ว 
                                 นอกจากนีบ้ริษัทมีการก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจและเปรียบเทียบผลการด าเนินงานที่เกิดขึน้จริง
กบัเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยต้องมีการชีแ้จงเหตผุลสว่นแตกต่างที่เกิดขึน้ รวมถึงการวิเคราะห์ถึงสาเหตขุองสว่นแตกตา่งนัน้ๆ
เพื่อหามาตรการในการด าเนินการแก้ไขอยา่งทนัทว่งที  
 
ความเห็นเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 (ก) ความเห็นเก่ียวกบัระบบควบคมุภายในของผู้สอบบญัชี 
 

  จากการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ส าหรับปี สิน้สดุ 31 มีนาคม 2561 นัน้ ผู้สอบบญัชีของบริษัทได้
ศกึษาและประเมินประสทิธิภาพระบบการควบคมุภายในด้านบญัชีของบริษัท และไมม่ีข้อสงัเกตเก่ียวกบัระบบการควบคมุ
ภายในด้านบญัชีของบริษัท    
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 (ข) ความเห็นเก่ียวกบัระบบควบคมุภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 
 

  ส านกังาน เอ.เอ็ม.ที. เซอร์วิสเซส ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท โดยได้น าเสนอผล
การประเมินระบบการควบคมุภายในระดบัองค์กร ซึง่ได้ด าเนินการสอบทานตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่ 2/2561 
เมื่อวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2561 โดยสรุปการประเมินระบบการควบคมุภายในระดบัองค์กรในคือ การควบคมุภายในองค์กร การ
ประเมินความเสีย่ง การควบคมุการปฏิบตัิงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมลู และ ระบบการติดตาม พบวา่บริษัทมีการ
ปฏิบตัิในระดบัดเีพียงพอ 

 
นอกจากนี ้ผู้ตรวจสอบภายในได้ท าการตรวจสอบระบบการควบคมุภายใน ของกิจกรรมตา่งๆ  และ น าเสนอ

รายงานการตรวจสอบภายในของบริษัท ตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส ตามแผนการตรวจสอบประจ าปี 
2561 (1 เม.ย. 2560 – 31 มี.ค. 2561) โดยผู้ตรวจสอบภายในเช่ือวา่กิจกรรมหลกัที่ตรวจสอบดงักลา่วไว้ข้างต้น มีระบบการ
ควบคมุภายในท่ีเหมาะสมและเพียงพอตอ่การปอ้งกนัความเสีย่งที่อาจเกิดขึน้ 
 

(ค) ความเห็นเก่ียวกบัระบบควบคมุภายในของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

ในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่ 2/2561 เมื่อวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2561 ได้พิจารณาและ
รับทราบรายงานผลการประเมินระบบการควบคมุภายในระดบัองค์กรของบริษัทจากผู้ตรวจสอบภายใน และจากการตรวจสอบ
ระบบควบคมุภายในตามแผนการตรวจสอบประจ าปี 2561 (1 เม.ย. 2560 – 31 มี.ค. 2561) ของ ธุรกรรมตา่งๆ พบวา่บริษัทมี
ระบบการควบคมุภายในของธุรกรรมดงักลา่วที่เหมาะสมและเพียงพอ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่บริษัทมีระบบ
การควบคมุภายในท่ีเพียงพอ และเหมาะสม 
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รำยกำรระหว่ำงกัน 
 1. สรุปรำยกำรระหว่ำงกนัของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือกับบุคคลที่อำจมคีวำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์ที่เกดิขึน้ในปีบัญชี 2561 สิน้สุด ณ วันที่ 31 มีนำคม 2561 
 
  - ปัจจบุนัไมม่ีรายการท่ีเก่ียวข้องกนั  

 

 

2. ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตุสมผล 
   

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่การท ารายการะหวา่งกนัดงักลา่ว มีความจ าเป็นและสมเหตสุมผล 
เนื่องจากราคาขายสนิค้าดงักลา่วเป็นไปตามปกติธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอ่ย โดยมีราคาใกล้เคียงกบัราคาตลาด 
 

3.  มำตรกำรและขัน้ตอนกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนั   
 

ในการท ารายการระหวา่งกนัจะต้องผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท และที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ตามแต่
กรณี คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ได้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัทจะต้องไมอ่นมุตัิรายการใดๆ ที่ตนหรือบคุคลท่ีอาจมี
ความขดัแย้งมีสว่นได้เสยีหรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดกบับริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

 
กรณีที่มีรายการระหวา่งกนัของบริษัท บริษัทยอ่ย (ถ้าม)ี หรือบริษัทร่วม (ถ้าม)ี กบับคุลท่ีอาจมีความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์มีสว่นได้เสยีหรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทมมีาตรการและขัน้ตอนดงันี ้
 
(1) กรณีเป็นรายการธุรกิจปกติและมเีง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไป หรือรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติทีม่ีเง่ือนไขการค้า

โดยทัว่ไปและคา่ตอบแทนสามารถค านวณได้จากทรัพย์สนิหรือมลูคา่อ้างอิง จะพจิารณาด าเนินการท ารายการดงักลา่วให้
เป็นไปตามข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย ที่ใช้บงัคบักบัการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และเสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารับทราบ
ทกุๆ ไตรมาส 

 
(2) กรณีเป็นรายการระหวา่งกนัอื่นๆ นอกเหนือจากข้อ (1) คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็น

เก่ียวกบัความจ าเป็นในการเข้าท ารายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการนัน้ๆ โดยพิจารณาเง่ือนไขตา่งๆ ให้
เป็นไปตามลกัษณะการด าเนินธุรกิจปกตใินอตุสาหกรรม และมีการเปรียบเทียบกบัราคาของบคุคลภายนอกหรือราคาตลาด 
หากคณะกรรมการตรวจสอบไมม่ีความช านาญในการพิจารณารายการระหวา่งกนัท่ีอาจเกิดขึน้ บริษัทจะจดัให้ผู้ เช่ียวชาญ
อิสระหรือผู้สอบบญัชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเก่ียวกบัรายการดงักลา่ว เพื่อน าไปใช้ประกอบการตดัสนิใจของ
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ ถือหุ้น ตามแตก่รณี โดยกรรมการผู้มีสว่นได้เสยีจะไมม่ีสทิธิออกเสยีงใน
รายการดงักลา่ว   

 
(3) บริษัทจะมีการเปิดเผยรายการระหวา่งกนัในหมายเหตปุระกอบงบการเงินท่ีตรวจสอบหรือสอบทานโดย

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

หลกัทรัพย์จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย บริษัทจะปฏิบตัิตามข้อบงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรือข้อก าหนดของ
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ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย รวมตลอดจนถงึปฏิบตัิตามข้อก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
และการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ 

 
4. นโยบำยหรือแนวโน้มกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัในอนำคต 

   
นโยบายการท ารายการระหวา่งกนัในอนาคต คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความจ าเป็น และความ

สมเหตสุมผลของการเข้าท ารายการ และเป็นประโยชน์สงูสดุของบริษัท  และจะพิจารณาก าหนดราคาและเง่ือนไขการท า
รายการให้เป็นไปตามการค้าปกติทัว่ไปซึง่สามารถเปรียบเทียบได้กบัราคาที่เกิดขึน้กบับคุคลภายนอก ทัง้นี ้ บริษัทจะให้
คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้สอบบญัชีของบริษัท หรือผู้ เช่ียวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความ
เหมาะสมของราคาและความสมเหตสุมผลของการท ารายการระหวา่งกนัท่ีอาจจะเกิดขึน้ในอนาคต รวมทัง้บริษัทจะปฏิบตัิตาม
ข้อก าหนดของหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เก่ียวกบัการท า
รายการท่ีเก่ียวโยงกนั   
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ประวัตกิรรมกำรและผู้บริหำร 
 
นำยวนัชัย  อ ่ำพึ่งอำตย์ 
อาย ุ70 ปี 
ต ำแหน่ง/ วนัที่ได้รับกำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำรบริษัท 
ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  
(27 กรกฎำคม 2560) 
 
วุฒกิำรศึกษำ 
- ปริญญาโท, สาขาบริหารการจดัการ สถาบนับณัฑติบริหารธุรกิจศศินทร์  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- ปริญญาตรี, สาขาพาณิชยศาสตร์และการบญัชี  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 
กำรอบรมจำก IOD 
- หลกัสตูร Directors  Accreditation Program รุ่นท่ี 35/2548 
- หลกัสตูร Directors Certification Program รุ่นท่ี 102/2551 

 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (ส ำหรับ 5 ปี ย้อนหลงั) 
2548 – ปัจจบุนั   ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
                          บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จ ากดั (มหาชน) 
2545 – ปัจจบุนั   กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ, บริษัท มรูาโมโต้ อิเลค็ตรอน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
2556 – ปัจจบุนั   กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ, บริษัท โอซีซี จ ากดั (มหาชน) 
2548 – 2556      กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ, บริษัท สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 
2549 – 2554      กรรมการ, องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร 
2550 – 2556      กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ, บริษัท ธนลูกัษณ์ จ ากดั (มหาชน) 
2551 – 2552      กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ, การไฟฟา้นครหลวง 

 
สัดส่วนกำรถอืหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 มีนำคม 2561) 
- ไมม่ี     -  

 
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร 
- ไมม่ี     -  

 
ด ารงต าแหนง่กรรมการในกิจการอื่นท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียนตามประสบการณ์ท างานหลกั – ไม่มี – 
การด ารงต าแหนง่ใดๆ ในกิจการอื่นหรือองค์กรอื่นในปีที่ผา่นมาทีม่ีผลกระทบกบัการอทุิศเวลาอยา่งมีนยัส าคญัตอ่บริษัท - ไม่ม ี
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นำยประสำน  อัครพงศ์พิศักดิ์ 
อาย ุ60 ปี 
ต ำแหน่ง/ วนัที่ได้รับกำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำรบริษัท 
กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร, ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง และกรรมการผู้จดัการ (28 กรกฎำคม 2559) 
 
วุฒกิำรศึกษำ 
- ปริญญาโท, สาขาบริหารธุรกิจ  สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- ปริญญาตรี, สาขาเทคโนโลยีและการจดัการอตุสาหกรรม สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตพระนครเหนือ 

 
กำรอบรมจำก IOD 
- หลกัสตูร Directors  Accreditation Program รุ่นท่ี 37/2005 
- หลกัสตูร Directors Certification Program รุ่นท่ี 60/2005 

 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (ส ำหรับ 5 ปี ย้อนหลงั) 
2532 – ปัจจบุนั   กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง และกรรมการผู้จดัการ 
                          บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จ ากดั (มหาชน) 
2544 – ปัจจบุนั   กรรมการ, บริษัท ซูมรูม จ ากดั  
2545 – ปัจจบุนั   กรรมการ, บริษัท ทรูมายด์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จ ากดั  
2547 – ปัจจบุนั   กรรมการ, บริษัท ออโต้ เม็ททอล จ ากดั 
2548 – ปัจจบุนั   กรรมการ, อลัเทอร์เนทีฟ เอ็นแมท จ ากดั 
2556 – ปัจจบุนั   กรรมการ, บริษัท เอ็นเอสซี เม็ททอล จ ากดั 

 
สัดส่วนกำรถอืหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 มีนำคม 2561) 
- ร้อยละ 3.47  (13,320,960 หุ้น) 

  
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร 
- บิดา, นายวิทวสั  อคัรพงศ์พิศกัดิ ์ 

 
ด ารงต าแหนง่กรรมการในกิจการอื่นท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียนตามประสบการณ์ท างานหลกั จ านวน 5 แหง่ 
การด ารงต าแหนง่ใดๆ ในกิจการอื่นหรือองค์กรอื่นในปีที่ผา่นมาทีม่ีผลกระทบกบัการอทุิศเวลาอยา่งมีนยัส าคญัตอ่บริษัท –ไม่ม ี
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นำยอนันต์  มนัสชินอภสิทิธ์ิ 
อาย ุ55 ปี 
ต ำแหน่ง/ วนัที่ได้รับกำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำรบริษัท 
กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสีย่ง และรองกรรมการผู้จดัการ (28 กรกฎำคม 2558) 
 
วุฒกิำรศึกษำ 
- ปริญญาโท, สาขาบญัชี  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- ปริญญาตรี, สาขาบญัชี  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 
กำรอบรมจำก IOD 
- หลกัสตูร Directors Certification Program รุ่นท่ี 92/2007 

 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (ส ำหรับ 5 ปี ย้อนหลงั) 
2548 – ปัจจบุนั   กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสีย่ง และรองกรรมการผู้จดัการ 
                          บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จ ากดั (มหาชน) 
2556 – ปัจจบุนั   กรรมการ, บริษัท เอ็นเอสซี เม็ททอล จ ากดั  
2543 – 2548      ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน, บริษัท ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จ ากดั  
2551 – 2560      กรรมการ, บริษัท ออโต้ เม็ททอล จ ากดั 

 
สัดส่วนกำรถอืหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 มีนำคม 2561) 
- ไมม่ี     -  

 
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร 
- ไมม่ี     -  

 
ด ารงต าแหนง่กรรมการในกิจการอื่นท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียนตามประสบการณ์ท างานหลกั จ านวน 1 แหง่ 
การด ารงต าแหนง่ใดๆ ในกิจการอื่นหรือองค์กรอื่นในปีที่ผา่นมาทีม่ีผลกระทบกบัการอทุิศเวลาอยา่งมีนยัส าคญัตอ่บริษัท –ไม่ม ี
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นำยสมนึก  ธนะสำร 
อาย ุ52 ปี 
ต ำแหน่ง/ วนัที่ได้รับกำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำรบริษัท 
กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสีย่ง, รองกรรมการผู้จดัการ, ผู้จดัการฝ่ายขายและการตลาด 
และผู้จดัการฝ่ายประกนัคณุภาพ (28 กรกฎำคม 2559) 
 
วุฒกิำรศึกษำ 
- ปริญญาตรี, คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 
กำรอบรมจำก IOD 
- หลกัสตูร Directors Certification Program รุ่นท่ี 106/2008 

 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (ส ำหรับ 5 ปี ย้อนหลงั) 
2551 – ปัจจบุนั   กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสีย่ง/ รองกรรมการผู้จดัการ/ ผู้จดัการฝ่ายขาย 
                          และการตลาด/ และผู้จดัการฝ่ายประกนัคณุภาพ 
                          บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จ ากดั (มหาชน) 
2551 – ปัจจบุนั   กรรมการ, บริษัท ออโต้ เม็ททอล จ ากดั 
2551 – ปัจจบุนั   กรรมการ, อลัเทอร์เนทีฟ เอ็นแมท จ ากดั 
2542 – ปัจจบุนั   ผู้จดัการฝ่ายขายและการตลาด, บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จ ากดั (มหาชน) 

 
สัดส่วนกำรถอืหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 มีนำคม 2561) 
- ไมม่ี     -  

 
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร 
- ไมม่ี     -  

 
ด ารงต าแหนง่กรรมการในกิจการอื่นท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียนตามประสบการณ์ท างานหลกั จ านวน 2 แหง่ 
การด ารงต าแหนง่ใดๆ ในกิจการอื่นหรือองค์กรอื่นในปีที่ผา่นมาทีม่ีผลกระทบกบัการอุทิศเวลาอยา่งมีนยัส าคญัตอ่บริษัท–ไม่ม ี
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นำยอนุรุธ  ว่องวำนิช 
อาย ุ56 ปี 
ต ำแหน่ง/ วนัที่ได้รับกำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำรบริษัท 
กรรมการ (27 กรกฎำคม 2560) 
 
วุฒกิำรศึกษำ 
- ปริญญาโท, คณะบริหารธุรกิจ, สาขาการจดัการ,  สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- ปริญญาตรี, สาขาเศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์, มหาวิทยาลยัฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 
กำรอบรมจำก IOD 
- หลกัสตูร Directors Certification Program รุ่นท่ี 41/2004 

 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (ส ำหรับ 5 ปี ย้อนหลงั) 
2548 – ปัจจบุนั   กรรมการ, บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จ ากดั (มหาชน) 
2539 – ปัจจบุนั   ประธานกรรมการบริหาร, บริษัท องักฤษตราง ู(แอลพี) จ ากดั  
2539 – ปัจจบุนั   ประธานกรรมการบริหาร, บริษัท ห้างขายยาองักฤษ (ตราง)ู จ ากดั  
2547 – ปัจจบุนั   ประธานกรรมการบริหาร, บริษัท วอ่งวานิช โฮลดิง้ จ ากดั 
2551 – ปัจจบุนั   ประธานกรรมการบริหาร, บริษัท บริทิช ดิสเพนซาร่ี คอนซเูมอร์ จ ากดั (มหาชน) 
2559 – ปัจจบุนั   กรรมการ, สง่เสริมกิจการศนูย์รับบริจาคอวยัวะ สภากาชาดไทย 
2560 – ปัจจบุนั   กรรมการ, หอการค้าไทย 
2533 – 2555       นายกสมาคม, ยวุพทุธิสมาคมแหง่ประเทศไทยในพระบรมราชปูถมัภ์ (ย.พ.ส.) 
2541 – 2543       ประธาน, Young President Organization (Y.P.O.) – Thailand Chapter 
2543 – 2555      ประธาน, องค์การยวุพทุธศาสนิกสมัพนัธ์แหง่โลก (ย.พ.ส.ล.) 

 
สัดส่วนกำรถอืหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 มีนำคม 2561) 
- ไมม่ี     -  

 
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร 
- ไมม่ี     -  

 
ด ารงต าแหนง่กรรมการในกิจการอื่นท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียนตามประสบการณ์ท างานหลกั จ านวน 3 แหง่ 
การด ารงต าแหนง่ใดๆ ในกิจการอื่นหรือองค์กรอื่นในปีที่ผา่นมาทีม่ีผลกระทบกบัการอทุิศเวลาอยา่งมีนยัส าคญัตอ่บริษัท–ไม่ม ี
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นำยธีระ  ณ วังขนำย 
อาย ุ61 ปี 
ต ำแหน่ง/ วนัที่ได้รับกำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำรบริษัท 
กรรมการ, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน (28 กรกฎำคม 2559) 
 
วุฒกิำรศึกษำ 
- หลกัสตูรนกับริหารชัน้สงู (Senior Executive Program) สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- วิทยาลยัเทคโนโลยีด้านน า้ตาล, รัฐควีนสแลนด์, ประเทศออสเตรเลยี 
- สถาบนัด้านเทคโนโลยีแหง่เวสเทร์ินออสเตรเลยี, ประเทศออสเตรเลยี 

 
กำรอบรมจำก IOD 
- หลกัสตูร Directors Certification Program รุ่นท่ี 54/2005 
- หลกัสตูร Audit Committee Program รุ่นท่ี 6/2005 
- หลกัสตูร Financial Statements for Directors (FSD รุ่นท่ี 20/2013) 
- หลกัสตูร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR รุ่นท่ี 15/2013) 
- หลกัสตูร Monitoring of the Internal Audit Function (MIA รุ่นท่ี 5/2013) 
- หลกัสตูร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR รุ่นท่ี 18/2013) 
- หลกัสตูร Role of Nomination and Governance Committee (RNG รุ่นท่ี 5/2013) 
- หลกัสตูร How to Meaure the Success of corporate Strategy (HMs รุ่นท่ี 3/20130 
- หลกัสตูร Anti Corruption The Practical Guide (ACPG รุ่นท่ี 8/2014) 
- หลกัสตูร Director Certification Program Update (DCPU รุ่นท่ี 2/2014 
- หลกัสตูร Ethical Leadership Program (ELP รุ่นท่ี 3/2016) 
- หลกัสตูร Corporate Governance for Executive (CGE รุ่นท่ี 6/2016) 
- หลกัสตูร Board Thai Make a Difference (BMD รุ่นท่ี 2/2016) 
- หลกัสตูร Tax Management Strategies รุ่นท่ี 36  

 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (ส ำหรับ 5 ปี ย้อนหลงั) 
2548 – ปัจจบุนั   กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
                          บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จ ากดั (มหาชน) 
2529 – ปัจจบุนั   กรรมการ, บริษัท เจ้าจอม จ ากดั  
2530 – ปัจจบุนั   กรรมการ, บริษัท การค้าอตุสาหกรรมน า้ตาล จ ากดั  
2530 – ปัจจบุนั   กรรมการ, บริษัท น า้ตาลวงัขนาย จ ากดั 
2530 – ปัจจบุนั   กรรมการ, บริษัท อตุสาหกรรมน า้ตาล ที. เอ็น. จ ากดั 
2531 – ปัจจบุนั    กรรมการ, บริษัท วงัขนาย จ ากดั 
2531 – ปัจจบุนั    กรรมการ, บริษัท วงัขนาย เทอร์มินลั จ ากดั 
2534 – ปัจจบุนั    กรรมการ, บริษัท วงับซิิเนส จ ากดั  
2535 – ปัจจบุนั    กรรมการ, บริษัท น า้ตาลมหาวงั จ ากดั 
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2535 – ปัจจบุนั    กรรมการ, บริษัท น า้ตาลราชสมีา จ ากดั 
2535 – ปัจจบุนั    กรรมการ, บริษัท น า้ตาลรีไฟน์ชยัมงคล จ ากดั 
2535 – ปัจจบุนั    กรรมการ, บริษัท อา่งทองคลงัสนิค้า จ ากดั 
2535 – ปัจจบุนั    กรรมการ, บริษัท อา่วไทยคลงัสนิค้า จ ากดั 
2537 – ปัจจบุนั    กรรมการ, บริษัท ครีเดนซ์ จ ากดั 
2546 – ปัจจบุนั    กรรมการ, บริษัท เอสติมา คอนชลัติง้ จ ากดั 
2555 – ปัจจบุนั    กรรมการ, บริษัท อตุสาหกรรมอา่งเวยีน จ ากดั 
2555 – ปัจจบุนั    กรรมการ, บริษัท วงัชกูาร์ โฮลดิง้ จ ากดั 
2555 – ปัจจบุนั    กรรมการ, บริษัท วงัชยันาท จ ากดั 
 

 
สัดส่วนกำรถอืหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 มีนำคม 2561) 
- ไมม่ี     -  

 
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร 
- ไมม่ี     -  
 
ด ารงต าแหนง่กรรมการในกิจการอื่นท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียนตามประสบการณ์ท างานหลกั จ านวน 17 แหง่ 
การด ารงต าแหนง่ใดๆ ในกิจการอื่นหรือองค์กรอื่นในปีที่ผา่นมาทีม่ีผลกระทบกบัการอทุิศเวลาอยา่งมีนยัส าคญัตอ่บริษัท–ไม่ม ี
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นำยเลิศ  นิตย์ธีรำนนท์ 
อาย ุ56 ปี 
ต ำแหน่ง/ วนัที่ได้รับกำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำรบริษัท 
กรรมการ, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน (27 กรกฎำคม 2560) 
 
วุฒกิำรศึกษำ 
- Master of Business Administration (International Business) University of Southern California U.S.A. 
- Bachelor of Science Mechanical Engineering and Applied Mechanics University of Pennsylvania U.S.A. 

 
กำรอบรมจำก IOD 
- หลกัสตูร Directors  Accreditation Program รุ่นท่ี 35/2005 

 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (ส ำหรับ 5 ปี ย้อนหลงั) 
2548 – ปัจจบุนั   กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
                          บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จ ากดั (มหาชน) 
2527 – ปัจจบุนั   กรรมการ, บริษัท โรแยลคอนคอร์ด อินเตอร์เทรด จ ากดั  

 
สัดส่วนกำรถอืหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 มีนำคม 2561) 
- ไมม่ี      - 

 
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร 
- ไมม่ี     - 

 
ด ารงต าแหนง่กรรมการในกิจการอื่นท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียนตามประสบการณ์ท างานหลกั จ านวน 1 แหง่ 
การด ารงต าแหนง่ใดๆ ในกิจการอื่นหรือองค์กรอื่นในปีที่ผา่นมาทีม่ีผลกระทบกบัการอทุิศเวลาอยา่งมีนยัส าคญัตอ่บริษัท–ไม่ม ี
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นำยวิศิษฐ์  วรยศโกวทิ 
อาย ุ51 ปี 
ต ำแหน่ง/ วนัที่ได้รับกำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำรบริษัท 
ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน  และกรรมการบริหารความเสีย่ง 
 
วุฒกิำรศึกษำ 
- MBA มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ปริญญาตรี การบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (ส ำหรับ 5 ปี ย้อนหลงั) 
2552 – ปัจจบุนั   ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน และกรรมการบริหารความเสีย่ง 
                          บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จ ากดั (มหาชน) 
2541 – 2552      ผู้จดัการสว่นกลางด้านการเงิน, บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จ ากดั 
2547 – 2550      ผู้จดัการฝ่ายการเงิน, บริษัท อลัฟา – ลาวาล (ไทยแลนด์) จ ากดั 
2551 – 2547      ผู้จดัการฝ่ายการเงิน, บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั  

 
สัดส่วนกำรถอืหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 มีนำคม 2561) 
- ไมม่ี      - 

 
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร 
- ไมม่ี     - 

 
ด ารงต าแหนง่กรรมการในกิจการอื่นท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียนตามประสบการณ์ท างานหลกั –ไม่ม-ี 
การด ารงต าแหนง่ใดๆ ในกิจการอื่นหรือองค์กรอื่นในปีที่ผา่นมาทีม่ีผลกระทบกบัการอทุิศเวลาอยา่งมีนยัส าคญัตอ่บริษัท–ไม่ม ี
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นำยวทิวัส  อคัรพงศ์พิศักดิ์ 
อาย ุ37 ปี 
ต ำแหน่ง/ วนัที่ได้รับกำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำรบริษัท 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ, กรรมการบริหารความเสีย่ง และรักษาการผู้จดัการฝ่ายผลติ 
 
วุฒกิำรศึกษำ 
- ปริญญาโท  MBA, Finance University of San Francisco  
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 
กำรอบรมจำก IOD 
- หลกัสตูร Directors Certification Program รุ่นท่ี 231/2016 
- หลกัสตูร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นท่ี 10/2016 
- หลกัสตูร Family Business Governance (FBG) รุ่นท่ี 11/2018 

 
กำรอบรมจำก, ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) 
- Strategic CFO in Capital Markets Program รุ่นท่ี 3/2016 

 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (ส ำหรับ 5 ปี ย้อนหลงั) 
2556 – ปัจจบุนั    ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ/ กรรมการบริหารความเสีย่ง,  
                            บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จ ากดั (มหาชน) 
2556 – ปัจจบุนั     กรรมการ, บริษัท ออโต้ เม็ททอล จ ากดั 
2559 – ปัจจบุนั     กรรมการ และกรรมการผู้จดัการ, บริษัท อลัเทอร์เนทีฟ เอ็นแมท จ ากดั 
2559 – ปัจจบุนั  กรรมการ, บริษัท โมร่ี โลหะกิจ เม็ททอล จ ากดั 

 
สัดส่วนกำรถอืหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 มีนำคม 2561) 
- ร้อยละ 4.17   (15,980,760 หุ้น)    

 
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร 
- บตุร, นายประสาน  อคัรพงศ์พิศกัดิ ์

 
ด ารงต าแหนง่กรรมการในกิจการอื่นท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียนตามประสบการณ์ท างานหลกั  จ านวน  3 แหง่ 
การด ารงต าแหนง่ใดๆ ในกิจการอื่นหรือองค์กรอื่นในปีที่ผา่นมาทีม่ีผลกระทบกบัการอทุิศเวลาอยา่งมีนยัส าคญัตอ่บริษัท–ไม่ม ี
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นำยชัยวัฒน์  โบสุวรรณนำนำ 
อาย ุ46 ปี 
ต ำแหน่ง/ วนัที่ได้รับกำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำรบริษัท 
ผู้จดัการฝ่ายคลงัสนิค้า 
 
วุฒกิำรศึกษำ 
- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจดัการอตุสาหกรรม สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล 

 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (ส ำหรับ 5 ปี ย้อนหลงั) 
2558 – ปัจจบุนั   ผู้จดัการฝ่ายคลงัสนิค้า, บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จ ากดั (มหาชน) 
2548 – ปัจจบุนั   ผู้จดัการฝ่ายจดัสง่สนิค้า, บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จ ากดั (มหาชน) 
2547 – 2548       ผู้ช่วยผู้จดัการฝ่ายวางแผน, บริษัท ทาคาฮาชิ พลาสติก จ ากดั 
2545 – 2547       หวัหน้าฝ่ายวางแผน, บริษัท ไทยชงัชิน นิวแมททีเรียล จ ากดั 
 
สัดส่วนกำรถอืหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 มีนำคม 2561) 
- ไมม่ี      - 
 
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร 
- ไมม่ี     - 

 
ด ารงต าแหนง่กรรมการในกิจการอื่นท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียนตามประสบการณ์ท างานหลกั –ไม่ม-ี 
การด ารงต าแหนง่ใดๆ ในกิจการอื่นหรือองค์กรอื่นในปีที่ผา่นมาทีม่ีผลกระทบกบัการอทุิศเวลาอยา่งมีนยัส าคญัตอ่บริษัท–ไม่ม ี
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นำยกฤตช์ฐำกูร  อำรีย์วงศ์ 
อาย ุ51 ปี 
ต ำแหน่ง/ วนัที่ได้รับกำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำรบริษัท 
ผู้จดัการฝ่ายทรัพยากรบคุคล 
 
วุฒกิำรศึกษำ 
- MPA ทรัพยากรบคุคล,  มหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนย์ 

 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (ส ำหรับ 5 ปี ย้อนหลงั) 
2560 – ปัจจบุนั   ผู้จดัการฝ่ายทรัพยากรบคุคล 
                          บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จ ากดั (มหาชน) 
2555 – 2555  ผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร  

 บริษัท โรงพยาบาลกรุงธน 
2555 – 2560 ผู้จดัการฝ่ายทรัพยากรบคุคล  

 บริษัท ดีเอ็ม คอนเทนเนอร์ จ ากดั 
 

 
สัดส่วนกำรถอืหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 มีนำคม 2561) 
- ไมม่ี      - 
 
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร 
- ไมม่ี     - 

 
ด ารงต าแหนง่กรรมการในกิจการอื่นท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียนตามประสบการณ์ท างานหลกั –ไม่ม-ี 
การด ารงต าแหนง่ใดๆ ในกิจการอื่นหรือองค์กรอื่นในปีที่ผา่นมาทีม่ีผลกระทบกบัการอทุิศเวลาอยา่งมีนยัส าคญัตอ่บริษัท–ไม่ม ี
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ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร 
 
1.  ผลกำรด ำเนินงำน 

                                                                                                               (หน่วย : ล้ำนบำท) 
 

  ประจ าปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มี.ค.  

งบการเงินรวม เม.ย.2560 -
มี.ค. 2561 

เม.ย.2559 -
มี.ค. 2560 

เปลีย่นแปลง % 
เปลีย่นแปลง 

รายได้จากการขายและบริการ 3,376.19 3,199.82 176.37 5.5% 
รายได้อื่น 31.38 26.23 5.15 19.6% 
รำยได้รวม 3,407.57 3,226.05 181.52 5.6% 

ต้นทนุขายและบริการ 2,893.97 2,773.60 120.37 4.3% 
คา่ใช้จา่ยในการขาย 66.05 67.99 -1.94 -2.9% 
คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 106.14 104.79 1.35 1.3% 
รวมค่ำใช้จ่ำย 3,066.16 2,946.38 119.78 4.1% 
ก ำไรก่อนดอกเบีย้จ่ำยและภำษีเงนิ
ได้ 341.41 279.67 61.74 22.1% 
คา่ใช้จา่ยทางการเงิน -4.83 -8.02 3.19 -39.8% 
สว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษัท
ร่วม 1.44 1.66 -0.22 -13.3% 
ภาษีเงินได้ -67.95 -54.32 -13.63 25.1% 
ก ำไรสุทธิ 270.07 218.99 51.08 23.3% 
สว่นแบง่ก าไรสทุธิของผู้ ถือหุ้นสว่น
น้อยของบริษัทยอ่ย -61.88 -42.43 -19.45 45.8% 
ก ำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถอืหุ้น
บริษัทใหญ่ 208.19 176.56 31.63 17.9% 

 
 ผลประกอบการงวดประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีก าไรสทุธิในสว่นของผู้ ถือหุ้นบริษัท

ใหญ่จ านวน 208.19 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 31.63 ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 17.9 โดยยอดขายและก าไรสทุธิเพิ่มขึน้เมื่อเทียบผล
ประกอบการช่วงเดียวกนัของปีก่อน ซึ่งมีผลก าไรสทุธิ 176.56 ล้านบาท ยอดขายที่เพิ่มขึน้ในภาพรวมเกิดจากการฟืน้ตวัของ
เศรษฐกิจไทยในปี 2560 จึงได้รับแรงหนนุจากการสง่ออกการทอ่งเที่ยวที่แข็งแกร่ง ตลอดจนการฟืน้ตวัของสญัญาณการลงทนุ
ในโครงการใหม่ๆและการใช้จ่ายภาครัฐ เหลา่นีเ้ป็นปัจจัยกระตุ้นทางเศรษฐกิจที่เป็นประโยชน์ต่อลกูค้าของบริษัทและบริษัท
ย่อยในอุตสาหกรรมต่างๆและส่งผลดีต่อผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในล าดบัต่อมา ในส่วนของก าไรสทุธิที่
เพิ่มขึน้เนื่องจากก าไรขัน้ต้นยังคงอยู่ในระดับทีดีจากกลุ่มสินค้าโลหะประเภทต่ างๆโดยเฉพาะสินค้ากลุ่มท่อไอเสียใน
อตุสาหกรรมยานยนต์ ซึง่เป็นผลมาจากประสทิธิภาพการผลติที่ดีขึน้ในระหวา่งปี 
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 ทัง้นีก้ าไรก่อนดอกเบีย้จ่ายและภาษีเงินได้เพิ่มขึน้ 61.74 ล้านบาท ในขณะที่มีค่าใช้จ่ายจากภาษีเงินได้เพิ่มขึน้ 13.63 
ล้านบาท และ ค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลง 3.19 ล้านบาท ในขณะที่มีสว่นแบ่งก าไรสทุธิของผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
เพิ่มขึน้จ านวน 19.45 ล้านบาทในปีปัจจบุนั 
 
      1.1 รำยได้  
รายได้ส าหรับงวดประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีรายได้จากการขายและบริการจ านวน 
3,376.19 ล้านบาท เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนทีม่ีรายได้จากการขายและบริการจ านวน 3,199.82 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้ในอตัราร้อยละ 5.5 ทัง้นีย้อดขายที่เพิ่มขึน้สว่นใหญ่เกิดจากน า้หนกัขายโดยรวมเพิ่มขึน้ในกลุม่ทอ่ไอเสยีในอตุสาหกรรม
ยานยนต์ 
 

ทัง้นีย้อดขายสว่นใหญ่ของบริษัทมาจากกลุม่สินค้าแสตนเลส ทองแดง อลมูิเนียม ในขณะท่่ียอดขายสว่นใหญ่ของ
บริษัทย่อยมาจากยอดขายกลุม่สินค้าโลหะประเภทแสตนเลส และ อโลหะประเภท ทองแดง อลมูิเนียม โดยเป็นการขายให้กบั
กลุม่อตุสาหกรรมตา่งๆโดยสว่นใหญ่เป็นอตุสาหกรรมยานยนต์ เคร่ืองใช้ไฟฟา้ และ ก่อสร้าง 

 
รายได้จากการขายของบริษัทและบริษัทยอ่ยสว่นใหญ่เป็นรายได้จากการขายในประเทศ โดยในงวดประจ าปีสิน้สดุ

วนัที่ 31 มีนาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายในประเทศคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 99.49 ของรายได้รวมจาก
การขายและบริการ 

 
 

( % ) = ปีก่อนหน้ำ 4/2559 – 3/2560 
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 1.2 รำยได้อื่น   
รายได้อื่น ได้แก่ รายได้จากดอกเบีย้รับ ก าไรจากการขายทรัพย์สนิ รายได้จากการขายเศษเหลก็ และเงินปันผล

ส าหรับงวดประจ าปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 จ านวน 31.38 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 19.6 จากงวดเดียวกนัของปีก่อน
ตามล าดบั ทัง้นีร้ายได้อื่นท่ีเพิ่มขึน้มาจากก าไรจากการขายเคร่ืองจกัรเกา่ซึง่ไมไ่ด้ใช้งานในปัจจบุนั 

  
รายได้อื่นท่ีส าคญั คือ รายได้จากการขายเศษเหลก็ ซึง่มีที่มาจากการท่ีบริษัทและบริษัทยอ่ยน าวตัถดุิบประเภท

แผน่สตนเลสรีดเย็นชนิดม้วน แผน่ และแถบ มาผา่นกระบวนการแปรรูปตา่งๆ ตามค าสัง่ของลกูค้า เช่น การตดัตามความกว้าง 
ยาว ตามที่ลกูค้าก าหนด และมีเศษที่เหลอืจากการแปรรูปดงักลา่ว โดยบริษัทและบริษัทยอ่ยน าเศษที่เหลอืดงักลา่วไปจ าหนา่ย 
และบนัทกึบญัชีเป็นรายได้อื่น    
 
 1.3 ต้นทุนขำย  
 ต้นทนุขายสว่นใหญ่ของบริษัทและบริษัทยอ่ยมาจากต้นทนุวตัถดุิบประเภทสเตนเลสรีดเย็นชนิดม้วน ชนิดแผน่และ
ชนิดท่อ ซึ่งทางบริษัทและบริษัทย่อยได้น ามาแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์สเตนเลสประเภทต่างๆ โดยในงวดประจ าปีสิน้สดุวนัที่ 31 
มีนาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทนุขายจ านวน 2,893.97 ล้านบาท หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 84.92 ของรายได้รวม 
เมื่อเปรียบเทียบงวดประจ าปีสิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทนุขายจ านวน 2,773.60 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 85.98 ของรายได้รวม บริษัทและบริษัทยอ่ยมีต้นทนุขายที่เพิ่มขึน้ในอตัราร้อยละ 4.3 โดยเพิ่มขึน้ในอตัรา
ที่น้อยกวา่ในขณะท่ีรายได้จากการขายเพิ่มขึน้ในอตัราร้อยละ 5.5 เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้า  
 

1.4 ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 
คา่ใช้จา่ยในการขายที่ส าคญัประกอบด้วยคา่ใช้จ่ายพนกังานขาย คา่ขนสง่ คา่ใช้จา่ยในการสง่เสริมการขาย โดย

งวดประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีคา่ใช้จ่ายในการขาย จ านวน 66.05 ล้านบาท เปรียบเทียบ
กบังวดเดยีวกนัของปีก่อนที่มีคา่ใช้จา่ยในการขายจ านวน 67.99 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราที่ลดลงร้อยละ 2.9 ทัง้นีค้า่ใช้จ่าย
สว่นใหญ่เป็นคา่ใช้จา่ยด้านพนกังานท่ีปรับขึน้ตามปกติ ทัง้นีบ้ริษัทและบริษัทยอ่ยไมม่ีภาระต้องส ารองหนีส้งสยัจะสญูเหมือน
ในไตรมาสแรกของปีก่อนหน้า จงึท าให้มีสว่นของคา่ใช้จ่ายในการขายประจ าปีลดลง 
 

สดัสว่นคา่ใช้จ่ายในการขายตอ่รายได้จากการขายและบริการส าหรับงวดประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 
เทา่กบัร้อยละ 1.94 ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนที่สดัสว่นคา่ใช้จ่ายในการขายต่อรายได้จากการขายและ
บริการ คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 2.11 
 

1.5 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 
คา่ใช้จ่ายในการบริหารท่ีส าคญัประกอบด้วยค่าใช้จ่ายผู้บริหาร และ ค่าใช้จ่ายพนกังานแผนกต่างๆนอกเหนือจาก

ฝ่ายขาย ค่าเช่าส านกังาน และ คา่ใช้จ่ายในการบริหารจดัการตา่งๆ โดยงวดประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษัทและ
บริษัทยอ่ยมีคา่ใช้จา่ยในการบริหาร จ านวน 106.14 ล้านบาท เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนที่มีคา่ใช้จา่ยในการบริหาร
จ านวน 104.79 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราเพิ่มขึน้เลก็น้อยร้อยละ 1.3  
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 คา่ใช้จา่ยในการบริหารคิดเป็นสดัสว่นค่าใช้จ่ายในการบริหารตอ่รายได้รวมส าหรับงวดประจ าปีสิน้สดุวนัท่ี 31 
มีนาคม 2561 เทา่กบัร้อยละ 3.11 โดยมีสดัสว่นตอ่รายได้รวมลดลงเมื่อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนที่สดัสว่น
คา่ใช้จา่ยในการบริหารตอ่รายได้รวม คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 3.25 
 
 1.6 ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนดอกเบีย้จ่ำยและภำษีเงนิได้ และก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ 

ในงวดประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีผลก าไรจากการด าเนินงานก่อนดอกเบีย้จา่ย
และภาษีเงินได้จ านวน 341.41 ล้านบาทเมื่อหกัคา่ใช้จา่ยทางการเงินจ านวน 4.83 ล้านบาท ภาษีเงินได้จ านวน 67.95 ล้านบาท 
และสว่นแบง่ก าไรสทุธิของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยของบริษัทยอ่ยจ านวน 61.88 ล้านบาท เมื่อรวมกบัสว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุใน
บริษัทร่วมจ านวน 1.44 ล้านบาท สง่ผลให้บริษัทและบริษัทยอ่ยมีผลก าไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 208.19 ล้าน
บาท เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนที่มีผลก าไรก่อนดอกเบีย้จา่ยและภาษีเงินได้จ านวน 279.67 ล้านบาท และมีก าไร
สทุธิ 176.56 ล้านบาท โดยก าไรสทุธิเพิ่มขึน้ร้อยละ 17.9 
 

1.7     ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนในบริษัทร่วม 
ในเดือน เมษายน 2552 บริษัทได้ลงทนุในหุ้นสามญัของบริษัท โมร่ี โลหะกิจ (ประเทศไทย) จ ากดัโดยมีเงินลงทนุใน

หุ้นสามญัในสดัสว่นร้อยละ 49  และสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560 บริษัทรับรู้สว่นแบ่งก าไรในงบการเงินรวมตามวิธี
สว่นได้เสียจ านวน 1.44 ล้านบาท และ 1.66 ล้านบาท ตามล าดบั ทัง้นีส้่วนแบ่งก าไรที่ลดลงเนื่องจากค่าใช้จ่ายด้านบุคคลที่
เพิ่มขึน้ในปีปัจจบุนัเมื่อเปรียบเทียบกบัปีก่อนหน้า 
 

1.8 ภำษีเงนิได้ 
                  ในงวดประจ าปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษัทและบริษัทยอ่ย มีภาษีเงินได้ จ านวน 67.95 ล้านบาท หรือคิด
เป็นอตัราเพิ่มขึน้ร้อยละ 25.1 ทัง้นีส้าเหตเุนื่องจากก าไรจากการด าเนินงานท่ีเพิม่ขึน้ 
 

1.9 ส่วนแบ่งก ำไรสุทธิของผู้ถอืหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย 
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2553 บริษัทใหญ่มีการขายเงินลงทุนบริษัทย่อยให้แก่พันธมิตรธุรกิจจากญ่ีปุ่ น Mory 

Industrial Inc. จึงมีการรับรู้สว่นแบ่งของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยของบริษัทยอ่ยจากผลก าไรสทุธิในบริษัทย่อยตามสดัสว่นการถือหุ้น 
ส าหรับปีบญัชีปัจจุบันสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2561 ส่วนแบ่งก าไรส าหรับผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจในบริษัทย่อย เป็น
จ านวนเงิน 61.88 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากสว่นแบง่ก าไรจากปีก่อนหน้าจ านวน 42.43 ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 45.8 ทัง้นีส้ว่น
แบง่ก าไรท่ีเพิ่มขึน้เกิดจากยอดขายและก าไรขัน้ต้นท่ีเพิ่มขึน้ของบริษัทยอ่ยผู้ผลติทอ่ไอเสยีในอตุสาหกรรมยานยนต์ 
 
 
 1. 10 ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร 

   บริษัทและบริษัทย่อยมีอตัราก าไรขัน้ต้นส าหรับงวดประจ าปีสิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2561 เท่ากบัร้อยละ 14.28 
เพิ่มขึน้เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีอตัราก าไรขัน้ต้นร้อยละ 13.32 โดยมีสาเหตหุลกัจากก าไรขัน้ต้นที่สงูใน
สินค้ากลุม่ท่อไอเสียในอตุสาหกรรมยานยนต์จากขนาดการผลิตที่สงูขึน้และการพฒันากระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องในปีที่
ผา่นมา ประกอบกบัยอดขายที่ลดลงในกลุม่ผู้ ค้าสง่ซึง่มีอตัราก าไรขัน้ต้นท่ีต ่า 
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  บริษัทและบริษัทยอ่ยมีอตัราก าไรสทุธิในสว่นของผู้ ถือหุ้นในบริษัทใหญ่ส าหรับงวดประจ าปีสิน้สดุวนัท่ี 31 
มีนาคม 2561 เทา่กบัก าไรร้อยละ 6.11 เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนทีม่ีอตัราก าไรสทุธิร้อยละ 5.47 ก าไรสทุธิที่
เพิ่มขึน้เป็นผลมาจากก าไรขัน้ต้นที่เพิ่มขึน้ 
 
                                                                                                                                                             (หนว่ย : ล้านบาท) 

 
งบกำรเงนิรวม ณ วันที่ 31 มีนำคม 2561  ณ วันที่ 31 มีนำคม 2560  
    จ ำนวนเงนิ % จ ำนวนเงนิ % 

สินทรัพย์     

สินทรัพย์หมุนเวียน     
  เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 488.97 20.70% 237.45 10.45% 
 เงินลงทนุชัว่คราว 4.85 0.21% 21.35 0.94% 
  ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น 706.03 29.89% 679.83 29.93% 
  สนิค้าคงเหลอื 663.32 28.08% 792.71 34.90% 
  สนิทรัพย์หมนุเวียนอื่น 3.24 0.14% 5.71 0.25% 
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  1,866.41 79.02% 1,737.05 76.47% 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     

  เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค า้ประกนั 46.18 1.96% 45.98 2.03% 

 เงินลงทนุในบริษัทร่วม 12.43 0.53% 10.99 0.48% 

 เงินลงทนุระยะยาว 2.76 0.12% 2.73 0.12% 

  ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 412.07 17.45% 448.52 19.75% 

  สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน 0.57 0.02% 0.76 0.03% 
 สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 17.90 0.76% 21.60 0.95% 
  สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 3.71 0.16% 3.83 0.17% 
         รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 495.62 20.98% 534.41 23.53% 
รวมสินทรัพย์ 2,362.03 100.00% 2,271.46 100.00% 

หนีส้ินและส่วนของผู้ถอืหุ้น     

หนีส้ินหมุนเวียน     
  เงินกู้ยืมระยะสัน้จากธนาคาร 35.84 1.52% 53.56 2.36% 
  เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 563.80 23.87% 531.90 23.42% 
  เจ้าหนีต้ามสญัญาเชา่การเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี - - 1.17 0.05% 
  ภาษีเงินได้นิติบคุคลค้างจ่าย 30.95 1.31% 29.49 1.30% 
  หนีส้นิหมนุเวียนอื่น 10.33 0.43% 8.23 0.36% 

   รวมหนีส้ินหมุนเวียน 640.92 27.13% 624.35 27.49% 

หนีส้ินไม่หมุนเวียน     

 ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 36.51 1.55% 31.07 1.36%- 
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        รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน  36.51 1.55% 31.07 1.36% 
รวมหนีส้ิน 677.43 28.68% 655.42 28.85% 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น     

  
ทนุเรือนหุ้น 

383.00  383.00  ทนุจดทะเบียน 
  ทนุท่ีออกและเรียกช าระแล้ว 383.00 16.22% 383.00 16.86% 
     สว่นเกินมลูคา่หุ้น 519.67 22.00% 519.67 22.88% 
  ก าไรสะสม     
  จดัสรรแล้ว-ส ารองตามกฎหมาย 74.10 3.14% 72.60 3.20% 
     สว่นของผู้ ถือหุ้นบริษัท 493.53 20.89% 440.35 19.39% 

  
    ส่วนของผู้ มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมของบริษัท
ยอ่ย 214.30 9.07% 200.42 8.82% 

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 1,684.60 71.32% 1,616.04 71.15% 
รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 2,362.03 100.00% 2,271.46 100.00% 

 
 

2. ฐำนะทำงกำรเงนิ 
 
2.1  สินทรัพย์ 

 ส าหรับมูลค่าทรัพย์สินสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2561 และ 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมจ านวน 
2,362.03 ล้านบาท และ 2,271.46 ล้านบาท ตามล าดบั ทรัพย์สนิเพิ่มขึน้จ านวน 90.57 ล้านบาท โดยสว่นใหญ่เป็นการเพิ่มขึน้
ของลกูหนีก้ารค้า และเงินสดคงเหลือ บริษัทและบริษัทย่อยด าเนินธุรกิจหลกัด้านการแปรรูปสเตนเลสม้วนอย่างครบวงจรซึ่ง
ประกอบด้วยการจดัหา แปรรูป ผลติ และจ าหนา่ยผลติภณัฑ์สเตนเลส และ บริษัทย่อยรายหนึ่งเป็นผู้จดัหาและจ าหน่ายโลหะ
และอโลหะส าเร็จรูป ดงันัน้ สินทรัพย์ที่ส าคญัสว่นใหญ่จะอยู่ในรูปสินค้าคงเหลือ ลกูหนีก้ารค้า และที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ 
โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 2.1.1  สินค้าคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2561 และ 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินค้าคงเหลือ-สทุธิ จ านวน 
663.32 ล้านบาท (สดัสว่นร้อยละ 28.08 ของสนิทรัพย์รวม) และจ านวน 792.71 ล้านบาท (สดัสว่นร้อยละ 34.90 ของสนิทรัพย์
รวม) ตามล าดบั 
 
 2.1.2 ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2561 และ 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีลกูหนีก้ารค้า
และลกูหนีอ้ื่น จ านวน 706.03 ล้านบาท (สดัสว่นร้อยละ 29.89 ของสินทรัพย์รวม) และจ านวน 679.83 ล้านบาท (สดัสว่นร้อย
ละ 29.93 ของสนิทรัพย์รวม) ตามล าดบั ลกูหนีก้ารค้าที่เพิ่มขึน้ เนื่องจากยอดขายทีส่งูขึน้ในไตรมาสลา่สดุ 
 
                   2.1.3   ที่ดิน  อาคาร และอุปกรณ์  ได้แก่  ที่ ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน  อาคารและสิ่งติดตัง้  เค ร่ืองจักร  
และอปุกรณ์ เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส านกังาน ยานพาหนะ และงานระหว่างก่อสร้าง โดย ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2561 และ 
2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สทุธิ จ านวน 412.07 ล้านบาท (สดัสว่นร้อยละ 17.45 ของสินทรัพย์
รวม) และจ านวน 448.52 ล้านบาท (สดัสว่นร้อยละ 19.75 ของสนิทรัพย์รวม) ตามล าดบั  
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              2.1.4   เงินฝากธนาคารที่มีภาระค า้ประกัน ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2561 และ 2560 จ านวน 46.18 ล้านบาท และ 
จ านวน 45.98 ล้านบาท (สดัส่วนร้อยละ 1.96 และ ร้อยละ 2.03 ของสินทรัพย์รวมตามล าดับ) โดยเป็นเงินฝากในสถาบัน
การเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ยรายหนึง่เพื่อเป็นหลกัประกนัส าหรับวงเงินกู้จากสถาบนัการเงิน 
 
             2.1.5   ทรัพย์สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 และ 2560 จ านวน 17.90 ล้านบาท และ 
จ านวน 21.60 ล้านบาท (สดัสว่นร้อยละ 0.76 และ ร้อยละ 0.95 ของสนิทรัพย์รวมตามล าดบั)  
 

2.2 หนีส้ิน 
 หนีส้ินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 และ 2560 มีจ านวน 677.43 ล้านบาท และ 
655.42 ล้านบาท ตามล าดบั โดยมีการลดลงของหนีส้ิน ได้แก่ การช าระคืนเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน เนื่องโดยเงิน
สดจากการด าเนินงานท่ีคงเหลอื แตม่ีการเพิ่มขึน้ของหนีส้นิในสว่นของเจ้าหนีก้ารค้าจากการซือ้วตัถดุิบ 
 

2.3  ส่วนของผู้ถอืหุ้น 
     ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 สว่นของผู้ ถือหุ้นจากงบการเงินรวมจ านวน 1,684.60 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากสว่นของผู้ ถือ

หุ้น ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2560 จ านวน 1,616.04 ล้านบาท จากผลก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปีจ านวน 269.57 ล้านบาท และมี
การจ่ายเงินปันผลจ านวน 199.76 ล้านบาท ทัง้นีส้ว่นของผู้ ถือของบริษัทและผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อยมีมลูค่าคงเหลือ
จ านวน 1,684.60 และ จ านวน 214.30 ล้านบาท ตามล าดบั  

 
         ด้านสัดส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้ น ณ วันที่  31 มีนาคม 2561 และ 2560 เท่ากับ 0.40 เท่า และ 0.41 เท่า 

ตามล าดบั  
                                                                                                                                       (หนว่ย : ล้านบาท) 

รำยละเอียด ณ 31 มี.ค. 2561 ณ 31 มี.ค. 2560 

กระแสเงินสดสทุธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 480.45 430.18 
กระแสเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ -10.29 -23.84 
กระแสเงินสดสทุธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน -218.65 -346.59 
ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นที่มตีอ่เงิน
สดและรายการเทียบเทา่เงินสด 0.01 0.06 

กระแสเงินสดสทุธิเพิม่ขึน้ (ลดลง) สทุธิ 251.52 59.81 

 
 
3. กระแสเงนิสด 

 
       ส าหรับประจ าปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรม

ด าเนินงาน 480.45 ล้านบาท โดยเป็นกระแสเงินสดที่เพิ่มขึน้จากผลประกอบการจ านวน 328.38 ล้านบาท และจากเงินทุน
หมนุเวียนสทุธิจ านวน 152.07 ล้านบาท โดยสว่นใหญ่มาจากมลูคา่สนิค้าคงเหลอืที่ลดลงและเจ้าหนีก้ารค้าที่เพิ่มขึน้ 
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       ในส่วนของกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนมียอดสทุธิจ านวน  -10.29 ล้านบาท โดยมีการลงทุนในเคร่ืองจักรและ
อปุกรณ์จ านวน -35.04 ล้านบาท ในขณะที่มีเงินสดรับจาการจ าหนา่ยเงินลงทนุชัว่คราวจ านวน 16.86 ล้านบาท และ เงินสดรับ
จากการจ าหนา่ยอปุกรณ์และเคร่ืองจกัรจ านวน 8.23 ล้านบาท 

  
       ในสว่นของกิจกรรมจัดหาเงินมียอดจดัหาสทุธิ -218.65 ล้านบาทโดยเป็นการน ากระแสเงินสดจาการด าเนินการมา

จ่ายคืนเงินกู้ ระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพิ่มเติมสทุธิจ านวน -17.72 ล้านบาท และ จ่ายเงินปันผลจ านวน -199.76 ล้านบาท  
 
      โดยรวมบริษัทและบริษัทยอ่ยมีเงินสดสทุธิเพิ่มขึน้จ านวน 251.52 ล้านบาท 
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