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6.  นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร 
 
ภำพรวมของนโยบำยและแนวปฏิบัตขิองกำรก ำกับดูแลกิจกำร 

 
 บริษัทฯ ไดใ้หค้วามส าคญักับการด าเนินงานภายใตห้ลกัธรรมาภิบาล โดยคณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะ
ปฏิบัติตามมาตรการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยจะปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีของกรรมการบริษัทจดทะเบียนตามที่ตลาด
หลักทรัพยไ์ดก้ าหนดไว้ในข้อพึงปฏิบัติที่ดีส าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practice for Directors of Listed 
Companies) 
 

นอกจากนี ้บรษิัทยงัไดป้ฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 5 ขอ้ (Principle of Good Corporate Governance) 
ตามแนวทางของตลาดหลกัทรพัย ์ เพื่อประโยชนต์่อการด าเนินธุรกิจของบรษิัท และเป็นการเสรมิสรา้งความโปรง่ใสและ
ประสิทธิภาพของฝ่ายจดัการ อนัจะสรา้งความเชื่อมั่นใหเ้กดิขึน้แก่ผูถื้อหุน้ ผูล้งทนุ และผูท้ี่เก่ียวขอ้งทกุฝ่าย โดยมีรายละเอยีด
ดงัต่อไปนี ้  

 
(1) สิทธิของผู้ถือหุ้น 

บรษิัทใหค้วามส าคญักบัการปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้ทกุ ๆ คนอย่างเท่าเทียมกนั โดยในการประชมุผูถื้อหุน้บรษิัทใน
แต่ละครัง้ บรษิัทไดจ้ดัส่งหนงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้พรอ้มขอ้มลูประกอบการประชมุตามวาระต่างๆ ใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ย
กว่า 21 วนั และในการประชมุจะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิอย่างเท่าเทียมกนัในการตรวจสอบการด าเนินงานของบรษิัทและแสดง
ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่าง ๆ และมีการบนัทึกการประชมุถกูตอ้ง ครบถว้นเพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถตรวจสอบได้ 

นอกจากนี ้บริษัทมีนโยบายเพิ่มทางเลือกใหก้ับผูถื้อหุ้นโดยเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชมุ
สามารถมอบอ านาจใหก้รรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบเป็นตวัแทนในการเขา้ร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุผู้
ถือหุน้  

ในการประชมุผูถื้อหุน้ ประธานท่ีประชมุไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ทกุรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมในการตรวจสอบ
การด าเนินงานของบรษิัท สอบถาม และแสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่าง ๆ   

 
 1.1 บรษิัทฯ ไดย้ึดถือหลกัการในการก ากบัดแูลสิทธิของผูถื้อหุน้ โดยมุ่งปกป้องคุม้ครองและส่งเสรมิการใชสิ้ทธิของ
ผูถื้อหุน้ ดงันี ้คือ 
  - ผูถื้อหุน้มีสิทธิในความเป็นเจา้ของ โดยควบคมุบรษิัทฯ ผ่านการแต่งตัง้คณะกรรมการใหท้ าหนา้ที่แทนตน 
  - ผูถื้อหุน้มีสิทธิในการตดัสินใจเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงที่ส  าคญัของบรษิัทฯ 
  - ผูถื้อหุน้ควรมีโอกาสเสนอวาระการประชมุ และมีสิทธิมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้รว่มประชมุแทนตน 
  - ผูถื้อหุน้ควรมีโอกาสซกัถามกรรมการทัง้ในท่ีประชมุ และส่งค าถามล่วงหนา้ 
  - ผูถื้อหุน้ควรไดร้บัเอกสาร และรายละเอียดหรือขอ้มลูที่เพียงพอต่อการพิจารณาในแต่ละวาระก่อนการเขา้
ประชมุตามเวลาอนัสมควร 
  - ผูถื้อหุน้ควรไดร้บัทราบกฎเกณฑ ์และวิธีการในการเขา้รว่มประชมุตามเวลาอนัควร 
  - บรษิัทควรส่งเสรมิการใชสิ้ทธิของผูถื้อหุน้ และไม่ละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้ 
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 1.2  ดงันัน้นอกเหนือจากสิทธิขัน้พืน้ฐานหรือสิทธิตามกฎหมายของผูถื้อหุน้ที่ได้รบัแลว้ บริษัทฯ ยงัไดค้  านึงถึงสิทธิ
และความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุน้ทกุราย โดยไดด้  าเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นการส่งเสรมิการใชสิ้ทธิของผูถื้อหุน้ ดงันี ้ 
  - เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายไดร้ับข้อมูลที่จ  าเป็น และเพียงพอเก่ียวกับวันประชุม และวาระการประชุมเป็นกา ร
ล่วงหนา้ บรษิัทไดม้ีการส่ือสารเอกสารและขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้ผ่านทางเว็บไซตข์องบรษิัทท่ี www.lohakit.co.th 
/ Investor Relations / Shareholder Information ตัง้แต่วนัท่ี 22 มิถนุายน 2564 เป็นตน้ไป ซึ่งเป็นระยะเวลา 30 วนัก่อนวนัประชมุ
ผูถื้อหุน้ (ประชุมผูถื้อหุน้ วนัที่ 22 กรกฎาคม 2564) โดยขอ้มลูดงักล่าวนัน้เป็นขอ้มลูชุดเดียวกันกับเอกสารที่บริษัทไดน้ าส่งพรอ้ม
กบัหนงัสือเชิญประชมุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทางไปรษณียล่์วงหนา้ก่อนวนัประชมุ 
  -  ในหนงัสือเชิญประชุมนัน้มีขอ้มลูเก่ียวกับวาระการประชุม พรอ้มเหตุผลและความเห็นของคณะกรรมการใน
เรื่องที่เสนอ วนั เวลาและสถานท่ีประชมุ พรอ้มหลกัเกณฑ ์ขัน้ตอนและเอกสารประกอบในการลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ 
  - เพื่อประโยชนต์่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ บริษัทยงัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่งค าถาม พรอ้มการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณา
บรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการ ล่วงหน้าไดท้ี่ www.lohakit.co.th / 
Investor Relations / Shareholder Information ทัง้นีป้ระกาศหลกัเกณฑแ์ละระบุขั้นตอนที่ชดัเจนแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบผ่านตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และลงประกาศไวใ้นเว็บไซตข์องบรษิัท ตัง้แต่วนัท่ี 3 เมษายน 2564 ถึงวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2564 
 ในการประชมุผูถื้อหุน้ ในปี 2564 ที่ผ่านมา การประชมุด าเนินไปตามล าดบัตามระเบียบวาระการประชมุที่ก าหนดไว้
ในหนงัสือเชิญประชมุที่ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ ซึ่งไม่มีการเพิ่มวาระการประชมุ หรือเปล่ียนแปลงขอ้มลูส าคญัโดยไม่ไดแ้จง้
ใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นและซกัถามเรื่องต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งในแต่วาระนั้น ๆ โดยมี
กรรมการบริษัทและผูบ้ริหารระดับสูงเขา้ร่วมประชุมอย่างพรอ้มเพรียงกัน เพื่อที่จะตอบปัญหาต่าง ๆ ต่อผูถื้อหุน้ในที่ประชุมซึ่ง
รายละเอียดไดม้ีการบนัทึกไวใ้นรายงานการประชมุผูถื้อหุน้ 
 

 1.3   ก่อนเริ่มการประชุมประธานไดม้อบหมายให ้เจา้หนา้ที่นกัลงทุนสมัพนัธ ์ไดช้ีแ้จงใหผู้ถื้อหุน้ทราบวิธีลงคะแนน
เสียง ผูท้  าหนา้ที่ตรวจสอบการนบัคะแนน และสิทธิของผูถื้อหุน้อย่างชดัเจน ดงันี ้
  - หุน้หนึ่งหุน้มีเสียงหน่ึงเสียง ส าหรบัวาระท่ีขอมติตอ้งผ่านดว้ยเสียงขา้งมาก วาระเพื่อทราบไม่มีการลงมติวาระ
การลดทนุจดทะเบียน เพิ่มทนุจดทะเบียน แกไ้ขหนงัสือบรคิณหส์นธิ และแกไ้ขขอ้บงัคบั ตอ้งผ่านดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 
4 ของจ านวนเสียงของผูถื้อหุน้ทัง้หมดที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ส่วนวาระการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการตอ้งผ่านดว้ย
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุ 
  - ส่วนการลงมติเลือกตัง้กรรมการ ผูถื้อหุน้แต่ละคนมีสิทธิใชค้ะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามที่กล่าวขา้งตน้เลือก
บคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได  ้
  - ผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนมาแลว้ เจา้หนา้ที่จะท าการรวบรวมคะแนนไวใ้นคอมพิวเตอร ์
ส าหรบัผูร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุไม่ตอ้งออกเสียงลงคะแนน ทัง้นี ้บรษิัทฯ มอบหมายใหท้ี่ปรกึษากฎหมาย และฝ่ายตรวจสอบ
ภายในซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระท าหนา้ที่เป็นผูต้รวจนบั หรือตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในการประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อใหเ้ป็นไปดว้ย
ความโปรง่ใส ถกูตอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคบั 
  - ส าหรบับตัรลงคะแนนใดที่มีลกัษณะดงัต่อไปนี ้จะถือว่าเป็นบตัรเสีย  และไม่น ามานบัเป็นคะแนนเสียง  

(1) กรณีบตัรลงคะแนนมีการลงคะแนนไม่ตรงตามวาระท่ีมีการลงคะแนน 
(2) กรณีมีผูล้งคะแนนไม่ท าเครื่องหมายใด ๆ ในช่องลงคะแนน 
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(3) กรณีบัตรลงคะแนนท าเครื่องหมายใด ๆ ในช่องลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง ยกเวน้กรณีของผูม้อบฉันทะเป็นคัส
โตเดียนที่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระออกเป็น เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง มากนอ้ย
เพียงใด ในแต่ละความเห็นได ้

(4) กรณีบตัรลงคะแนนช ารุด จนไม่สามารถวินิจฉัยไดว้่าผูล้งคะแนนมีความประสงคจ์ะลงคะแนนเช่นใด 
 ส าหรบัผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุ เจา้หนา้ที่ไดจ้ดัเตรียมบตัรลงคะแนนให ้เพื่อใชใ้นกรณีที่ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง และ
เพื่อค านึงถึงสิทธิและความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุน้ทกุราย บรษิัทฯ ใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชุม ภายหลงัจากที่การประชมุไดเ้ริ่ม
ไปแลว้ โดยสามารถใชสิ้ทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณา และยงัไม่ไดล้งมติกับทัง้มีการแจง้
คะแนนเสียงในการผ่านมติในแต่วาระใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทราบผลการลงมติอย่างทนัท่วงที 
 บริษัทไดน้ าส่งรายงานการประชุมใหก้บัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ภายใน 14 วนั นบัจากวนัประชุมและไดม้ี
การเผยแพร่รายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทไปพรอ้มกัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น และ
ตรวจสอบได ้โดยไม่จ าเป็นตอ้งรอใหถ้ึงการประชุมครัง้ต่อไป รวมถึงไดเ้ปิดเผยผูต้รวจสอบการนบัคะแนนเสียงในการประชุมผูถื้อ
หุน้ไวใ้นรายงานการประชมุอีกดว้ย 
 ผูถื้อหุน้มีสิทธิในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยบริษัทไดน้ าเสนอค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบ ไดแ้ก่ 
ค่าตอบแทนประจ า เบีย้ประชุม โบนสั/บ าเหน็จ และสิทธิประโยชนอ์ื่น ๆ ใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิเป็นประจ าทุกปี ซึ่งรอบปีที่ผ่าน
มาบรษิัทไดจ้่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการผูบ้รหิารในรูปแบบของเงินเดอืน โบนสั เบีย้ประชมุ และเงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชพี
ตามที่กล่าวไวช้ดัเจนแลว้ใน “หวัขอ้ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร” ส่วนสิทธิประโยชนอ์ื่น ๆ บรษิัทฯ ไม่มีการจ่ายใหแ้ก่กรรมการแต่อย่างใด 

 
(2) กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทยีมกัน 
 บริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุน้อย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่อการด าเนินการของ

บรษิัท บรษิัทมีนโยบายที่จะปฏิบตัิตามขอ้บงัคบัของบรษิัท และจะเพิ่มทางเลือกใหก้บัผูถื้อหุน้ทกุครัง้ที่ผูถื้อหุน้ที่ไม่สามารถเขา้ร่วม
ประชุมสามารถมอบอ านาจใหก้รรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบเป็นตวัแทนในการเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่
ประชมุผูถื้อหุน้ 

 
 ในการประชมุผูถื้อหุน้ บรษิัทฯ ไดน้ าหนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้ฉบบัสมบรูณล์งบนเว็บไซตล่์วงหนา้อย่างนอ้ย 

30 วนั ก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ และบรษิัทฯ ไดด้  าเนินการใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยมีสิทธิในการเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผูถื้อ
หุน้ล่วงหนา้ และชื่อบุคคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสม เพื่อรบัพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ ตามหลกัเกณฑท์ี่บริษัทฯ ก าหนด
ในระหว่าง วันที่ 3 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 และไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบผ่านตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย
พรอ้มทั้งลงประกาศไวใ้นเว็บไซตบ์ริษัทฯ www.lohakit.co.th / Investor Relations / Shareholder Information ไดร้ะบุถึงขัน้ตอน
และวิธีการในการพิจารณาที่ชดัเจนโปรง่ใส และในเว็บไซตข์องบรษิัทฯ ไดก้ าหนดแบบฟอรม์ส าหรบัการเสนอวาระและชื่อบคุคลเขา้
เลือกตัง้เป็นกรรมการไวเ้พื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถดาวนโ์หลดไดอ้ีกดว้ย ซึ่งในปี 2564 ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอวาระการประชมุและชื่อบุคคล
เขา้เลือกตัง้เป็นกรรมการแต่อย่างใด 

 
เพื่อป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์การมอบอ านาจจากคณะกรรมการบรษิัทไดก้ าหนดใหบ้คุคลที่ไดร้บั

มอบอ านาจตอ้งไม่อนุมตัิรายการใด ๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้
ทางผลประโยชน ์นอกจากนี ้บริษัทและบริษัทย่อยจะปฏิบัติตามประกาศตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยที่ใชบ้ังคับกับการท า
รายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบรษิัทจดทะเบียน หรือการไดม้าและจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยข์องบรษิัทจดทะเบียน แลว้แต่กรณี  
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บรษิัทไดม้ีการก าหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการเขา้ท าธุรกรรมที่มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ดงันี ้ 
(ก) กรณีเป็นรายการธุรกิจปกติและมีเงื่อนไขการคา้โดยทั่วไป หรือรายการสนบัสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไข

การคา้โดยทั่วไปและค่าตอบแทนสามารถค านวณไดจ้ากทรพัยสิ์นหรือมลูค่าอา้งอิง จะพิจารณาด าเนินการท ารายการดงักล่าวให้
เป็นไปตามขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย ที่ใชบ้งัคบักับการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน และเสนอต่อที่ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารบัทราบทุก ๆ ไตร
มาส 

(ข)  กรณีเป็นรายการระหว่างกันอื่น ๆ นอกเหนือจากขอ้ (ก) คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูใ้หค้วามเห็น
เก่ียวกบัความจ าเป็นในการเขา้ท ารายการและความเหมาะสมทางดา้นราคาของรายการนัน้ ๆ โดยพิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ใหเ้ป็นไป
ตามลักษณะการด าเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรม และมีการเปรียบเทียบกับราคาของบุคคลภายนอกหรือราคาตลาด หาก
คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึน้ บริษัทจะจดัใหผู้เ้ชี่ยวชาญอิสระหรือ
ผูส้อบบญัชีของบริษัทเป็นผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกับรายการดงักล่าว เพื่อน าไปใชป้ระกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบรษิัท หรือผูถื้อหุน้ ตามแต่กรณี โดยกรรมการผูม้ีส่วนไดเ้สียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดงักล่าว   

 การป้องกนัการน าขอ้มลูภายในไปใชป้ระโยชนข์องผูบ้รหิาร บรษิัทมีระเบียบในการน าขอ้มลูภายในของบรษิัท
ที่ยงัไม่ไดเ้ปิดเผยไปใชเ้พื่อประโยชนข์องตนเองหรือผูอ้ื่น ดงันี ้

(ก) บริษัทก าหนดใหม้ีการป้องกันการน าขอ้มลูของบริษัทไปใช ้โดยก าหนดใหห้น่วยงานที่รูข้อ้มลูหา้มน า
ขอ้มลูไปเปิดเผยยงัหน่วยงานหรือบคุคลที่ไม่เก่ียวขอ้ง 

(ข) ผูบ้รหิารของบรษิัทท่ีไดร้บัขอ้มลูทางการเงินของบรษิัท ตอ้งไม่ใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูดงักล่าวก่อนที่จะ
เปิดเผยสู่สาธารณชน โดยการก าหนดหา้มผูบ้ริหารท าการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบริษัทเป็นระยะเวลา 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินจะ
เปิดเผยสู่สาธารณชน 

(ค) บริษัทจะก าหนดใหผู้บ้ริหารรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรพัยต์่อส านักงานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 รวมทัง้หา้ม
มิใหผู้บ้รหิารหรือพนกังานท่ีไดร้บัทราบขอ้มลูภายในเปิดเผยขอ้มลูภายในแก่บคุคลภายนอกหรือบคุคลที่ไม่มีหนา้ที่เก่ียวขอ้ง และไม่
ซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิัทเป็นระยะเวลา 30 วนั ก่อนที่งบการเงินเผยแพรต่่อสาธารณชน 

 
(3) บทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บรษิัทใหค้วามส าคญัต่อสิทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุกลุ่มที่เก่ียวขอ้ง ดงันี  ้
(ก) พนักงำน  บริษัทตระหนักอยู่เสมอว่าพนักงานทุกคนเป็นทรพัยากรที่ส  าคัญของบริษัท เป็นปัจจัย

แห่งความส าเร็จของการบรรลเุป้าหมายของบริษัท บริษัทจึงก าหนดนโยบายที่ชดัเจนและเป็นรูปธรรมเก่ียวกับการดูแลเรื่องความ
ปลอดภยั และสขุอนามยั และเปิดเผยถึงการปฏิบตัิงาน รวมถึงเปิดเผยสถิติการเกิดอบุตัิเหต ุและอตัราการหยดุงาน หรือ อตัราการ
เจ็บป่วยจากการท างานไวใ้หท้ราบ รวมถึงการก าหนดนโยบายในการพฒันาบคุลากรของบรษิัท และไดเ้ปิดเผยถึงแนวปฏิบตัิที่เป็น
รูปธรรม เปิดเผยตวัเลขจ านวนชั่วโมงเฉล่ียของการฝึกอบรมของพนกังาน ตลอดจนใหค้วามเป็นธรรมในดา้นโอกาส ผลตอบแทน 
การแต่งตัง้ โยกยา้ย ตลอดจนการพฒันาศกัยภาพของพนกังาน โดยบรษิัทไดย้ึดหลกัปฏิบตัิดงัต่อไปนี ้ 

- ปฏิบตัิต่อพนกังานดว้ยความเคารพในเกียรติ ศกัดิ์ศรี และสิทธิส่วนบคุคล 
- ดแูลรกัษาสภาพแวดลอ้มในการท างานใหม้ีความปลอดภยัต่อชีวิตและทรพัยสิ์นของพนกังานอยู่เสมอ  
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- การแต่งตัง้และโยกยา้ย รวมถึงการใหร้างวลัและการลงโทษพนกังาน กระท าดว้ยความสจุริตใจ และ
ตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความรูค้วามสามารถและความเหมาะสมของพนกังานแต่ละคน 

- ใหค้วามส าคญัต่อการพฒันาความรูค้วามสามารถของพนกังาน โดยมีการพัฒนาพนักงานในหลาย
รูปแบบ อาทิ การจดัสมัมนา การฝึกอบรม เป็นตน้ 

 
โดยในปี 2564 บรษิัทไดม้ีพนกังานไดร้บัการอบรมจากหน่วยงานภายนอก และหน่วยงานภายใน ดงันี ้

ฝ่ำย/แผนก อบรมภำยใน 
จ ำนวนผู้เข้ำอบรม/ชั่วโมง 

อบรมภำยนอกหน่วยงำน 
จ ำนวนผู้เข้ำอบรม/ชั่วโมง 

ฝ่ายจดัซือ้ 
ฝ่ายบญัชีและการเงิน 
ฝ่ายขายและการตลาด 
ฝ่ายบคุคล 
ฝ่ายประกนัคณุภาพ  
ฝ่ายคลงัสินคา้/จดัส่งยานยนต ์
ฝ่ายวางแผน/ผลิต/วิศวกรรม/IE  

- 
2 / 4 
1 / 4   
4 / 20 

18 / 64 
13 / 54 
94 / 341 

2 / 14 
- 
- 

2 / 24 
1 / 12 
1 / 12 

- 
 
 

โดยในปี 2564  สถิตกิารเกิดอบุตัเิหต ุอตัราการหยดุงาน และอตัราการเจ็บป่วยจากการท างาน ดงันี  ้
ฝ่ำย/แผนก อัตรำกำรเกิดอุบัติเหต ุ อัตรำกำรหยุดงำน อัตรำกำรเจ็บป่วย 

ฝ่ายจดัซือ้ 
ฝ่ายบญัชีและการเงิน 
ฝ่ายขายและการตลาด 
ฝ่ายบคุคล 
ฝ่ายผลิต 
ฝ่ายประกนัคณุภาพ  
ฝ่ายคลงัสินคา้/จดัส่งยานยนต ์
ฝ่ายวางแผน/ผลิต/วิศวกรรม/IE 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
3 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

180 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- ก าหนดนโยบายค่าตอบแทนพนกังานและสวสัดิการแก่พนกังานอย่างเป็นธรรม ที่สอดคลอ้งกบัผลการ

ด าเนินงานของบริษัททัง้ในระยะสัน้ เช่น สภาพตลาด การแข่งขนัทางธุรกิจ ลกัษณะของงาน ผลการปฏิบตัิงานและความสามารถ
ในการท าก าไรในแต่ละปี เป็นตน้ และในระยะยาว เช่น การวดัผลการปฏิบตัิงานตาม Balance Scorecard เป็นตน้ 

- รบัฟังขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะซึ่งตัง้อยู่บนพืน้ฐานความรูท้างวิชาชีพพนกังาน 
- ใหค้วามรูแ้ละส่งเสรมิฝึกอบรมพนกังานในเรื่องส่ิงแวดลอ้ม ทัง้ในสถานท่ีท างาน และภายนอกองคก์ร  

เพื่อใหต้ระหนกัถึงความส าคญัต่อทรพัยากรธรรมชาติ  
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(ข) คู่ค้ำและเจ้ำหนี ้บริษัทปฏิบตัิต่อคู่คา้และเจา้หนีอ้ย่างเป็นธรรม เป็นไปตามเงื่อนไขทางการคา้และ /
หรือขอ้ตกลงในสญัญาที่ท ารว่มกนั เพื่อก่อใหเ้กิดความสมัพนัธอ์นัดีทางธุรกิจซึ่งจะเป็นประโยชนต์่อทกุฝ่าย 

(ค) ลูกค้ำ บริษัทเอาใจใส่และรบัผิดชอบต่อลกูคา้ จดัหา แปรรูป ผลิต และจ าหน่ายสินคา้ที่มีคณุภาพมา
จ าหน่าย รวมทัง้รบัฟังขอ้เสนอแนะและขอ้คิดเห็นจากลกูคา้   

(ง) คู่แข่ง บรษิัทปฏิบตัิตามกติกาการแข่งขนัท่ีดี และหลีกเล่ียงวิธีการท่ีไม่สจุรติเพื่อท าลายคู่แข่ง 
(จ) ผู้ถือหุ้น บริษัทมุ่งเนน้พัฒนาองคก์รใหม้ีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ท าใหบ้ริษัทมีรายไดแ้ละผลก าไร

เพิ่มขึน้ ส่งผลใหผู้ถื้อหุน้ของบรษิัทไดร้บัผลตอบแทนที่เหมาะสมกบัสภาพการด าเนินธุรกิจ  
(ฉ) ชุมชนและสังคม บรษิัทมีความรบัผิดชอบต่อสภาพแวดลอ้มของชมุชน และสงัคม รวมทัง้เขา้รว่มใน

กิจกรรมเพื่อประโยชนต์่อสงัคม  
 

 บริษัทได้ออกข้อพึงปฏิบัติเก่ียวกับจริยธรรมทางธุรกิจหรือจรรยาบรรณ (Code of Ethics or Statement) 
เพื่อใหค้ณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคนในองคก์ร ยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติหนา้ที่ตามภารกิจของตนดว้ยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม โดยบริษัทจะก ากับและติดตามเพื่อให้มีการปฏิบัติตามแนวทางของจริยธรรมทางธุรกิจ หรือ
จรรยาบรรณ ดงักล่าวอย่างจรงิจงั รวมถึงการก าหนดบทลงโทษทางวินยัไวด้ว้ย ซึ่งที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 4/2550 เมื่อ
วนัท่ี 15 สิงหาคม 2550 ไดม้ีมติอนมุตัิขอ้พึงปฏิบตัิดงักล่าวเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ 

 
 ทัง้นี ้บรษิัทยงัใหค้วามส าคญัต่อการด าเนินงานดว้ยความรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม ไดน้ าหลกัและ

กรอบการรายงานขอ้มลูแบบบรูณาการมาปรบัใชใ้นการบริหาร และการจดัการองคก์ร โดยท ารายงานความรบัผิดชอบทางสงัคมไว้
ในหวัขอ้ “การขบัเคล่ือนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน หนา้ 52”  

 
บรษิัทไดใ้หค้วามส าคญัต่อระบบควบคมุและการตรวจสอบภายในทัง้ในระดบับรหิาร และระดบัปฏิบตัิงานที่มี

ประสิทธิภาพ จึงไดก้ าหนดภาระหนา้ที่ อ  านาจการด าเนินการของผูบ้ริหาร และผูป้ฏิบตัิไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษร มีการควบคุมดแูล
การใชท้รพัยสิ์นของบริษัทใหเ้กิดประโยชน ์และมีการแบ่งแยกหนา้ที่ผูป้ฏิบัติงาน ผูต้ิดตามควบคุม และผูป้ระเมินผลออกจากกัน 
เพื่อใหเ้กิดการถ่วงดลุและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี ้ยงัมีการควบคมุภายในเก่ียวกบัระบบการเงิน โดยบริษัท
ไดจ้ดัใหม้ีระบบรายงานทางการเงินเสนอผูบ้ริหารสายงานที่รบัผิดชอบ ทัง้นี ้บริษัทไดจ้ดัใหม้ีการตรวจสอบการควบคมุภายในของ
บริษัท โดยแต่งตัง้ส านกังาน เอ.เอ็ม.ที.เซอรว์ิสเซส เป็นผูต้รวจสอบภายในประจ าปี 2564 (1 เม.ย. 2564 – 31 มี.ค. 2565) ขอบเขต
การตรวจสอบจะเนน้ระบบการควบคมุภายในและการวิเคราะหค์วามเส่ียงของระบบเป็นส าคญั มีขอบเขตโดยสงัเขปดังนี ้ 

1.  ตรวจประเมินความเพียงพอของการควบคมุภายใน 
2. ตรวจสอบการปฏิบตัิงานตามระบบงานต่าง ๆ  
3. ตรวจสอบรายการบญัชีที่เกิดขึน้กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
4. ตรวจสอบภาระผกูพนั 
5. ตรวจสอบหนีสิ้นท่ีอาจจะเกิดขึน้ 
6. สรุปรายงานการประเมินความเพียงพอของการควบคมุภายในประจ าปี 

 
โดยผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทจะจัดท ารายงานผลตรวจสอบภายในรายไตรมาสและเสนอต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี ้ ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทจะสอบทานรายการระหว่างกันที่มีสาระส าคัญตามที่
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คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมายเพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็น 
ผูป้ระสานงานระหว่างผูต้รวจสอบภายในกบัคณะกรรมการตรวจสอบและผูบ้รหิารของบรษิัท 

 
 การบริหารความเส่ียง คณะกรรมการบริษัทไดใ้หค้วามส าคญัเก่ียวกับการบริหารความเส่ียงเป็นอย่างมาก 

โดยในการประชมุคณะกรรมการ ครัง้ที่ 2/2559 คณะกรรมการบรษิัทฯ ไดม้ีมติแต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง เพื่อใหบ้รษิัท
ไดม้ีการก าหนด และประเมินความเส่ียงของกิจการ มีการก าหนดมาตรการป้องกันและจดัการความเส่ียง ซึ่งรวมถึงความเส่ียงที่มี
ผลต่อการด าเนินงานของบรษิัทตามที่ระบไุวใ้น “หวัขอ้ปัจจยัความเส่ียง” 

 
 คณะกรรมการบริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จ ากัด (มหาชน) ไดก้ าหนดแนวทางการด าเนินธุรกิจดว้ยหลกัการธรร

มาภิบาล ที่ยึดมั่นในความรบัผิดชอบในผลกระทบของทกุมิติของการท าธุรกิจ และใหค้วามส าคญัในดา้นต่อตา้นทจุรติคอรร์ปัชนัมา
โดยตลอด และในปี 2558 วนัที่ 3 เมษายน 2558 บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จ ากัด (มหาชน) ไดเ้ขา้ร่วมการประกาศเจตนารมณเ์ป็น
แนวรว่มปฏิบตัิ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทจุรติ และบรษิัทไดม้ติรบัรองฐานะสมาชิกแนว
รว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นทจุรติ ในวนัท่ี 22 เมษายน 2559 เพื่อเป็นแนวทางปฏิบตัิของกรรมการ พนกังานทัง้หมด 
บรษิัทฯ ไดจ้ดัท า “นโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชนั” เป็นลายลกัษณอ์กัษร เพื่อใหเ้ป็นแนวทางปฏิบตัิที่ชดัเจนในการปฏิบตัิทกุภาคส่วน   

 
 เมื่อวนัท่ี 9  กมุภาพนัธ ์2565 ที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 1/2565  มีมติอนมุตัิใหบ้รษิัทฯ ใชน้โยบาย

ต่อตา้นคอรร์ปัชนั ฉบบัปรบัปรุงครัง้ที่ 1 เป็นแนวทางปฏิบตัิของกรรมการ พนกังานทัง้หมด โดยแบ่งเป็น 3 นโยบายหลกั ดงันี ้
 
 
ค ำนิยำม 
 คอรร์ปัชนั (Corruption) หมายถึง การติดสินบนในทกุรูปแบบ โดยการเสนอให ้สญัญาจะใหซ้ึ่งเงนิ ทรพัยสิ์น หรือประโยชน์
อื่น เช่น การใหข้องขวญัหรือบริการ การใหเ้งินสดหรือส่ิงของแทนเงินสด ที่ไม่ถูกตอ้งและเหมาะสมกับเจา้หนา้ที่ หน่วยงานภาครฐั 
หรือเอกชน เพื่อใหบุ้คคลดงักล่าวกระท าหรือละเวน้การปฏิบตัิหน้าที่ หรือใหไ้ดม้า หรือรกัษาไวซ้ึ่งผลประโยชนอ์ื่นใดที่ไม่เหมาะสม
ทางธุรกิจ เวน้แต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบั ขนบธรรมเนียม ประเพณีทอ้งถิ่นใหก้ระท าได  ้
 
1.  นโยบำยต่อต้ำนคอรรั์ปชัน 
 ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ด าเนินการหรือยอมรับการคอรร์ัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือ
ทางออ้ม โดยครอบคลมุถึงธุรกิจในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง และใหม้ีการสอบทานการปฏิบตัิตามนโยบายต่อตา้น
คอรร์ัปชันนี ้อย่างสม ่าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อก าหนดในการด าเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการ
เปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และขอ้ก าหนดของกฎหมาย 
 
หน้ำทีค่วำมรับผิดชอบ 
1. คณะกรรมการบริษัท มีหนา้ที่และรบัผิดชอบในการก าหนดนโยบายและก ากบัดแูลใหม้ีระบบที่สนบัสนุนการต่อตา้นคอรร์ปัชนัท่ี
มีประสิทธิภาพ เพื่อใหม้ั่นใจว่าฝ่ายบริหารไดต้ระหนกัและใหค้วามส าคญักับการต่อต้านคอรร์ปัชนั และปลกูฝังจนเป็นวฒันธรรม
องคก์ร 
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2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนา้ที่และรบัผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบญัชี ระบบควบคมุภายใน ระบบ
ตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเส่ียงให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมี
ประสิทธิภาพ พรอ้มทัง้มีหนา้ที่และรบัผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบตัิงานว่าเป็นไปอย่างถกูตอ้ง ตรงตามนโยบาย 
แนวปฏิบตัิ อ านาจด าเนินการ ระเบียบปฏิบตัิ และกฎหมาย ขอ้ก าหนดของหน่วยงานก ากับดูแล เพื่อใหม้ั่นใจว่ามีระบบควบคมุที่มี
ความเหมาะสมเพียงพอต่อความเส่ียงดา้นคอรร์ปัชนัท่ีอาจเกิดขึน้ และรายงานต่อคณะกรรมการบรษิัท 
3. ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร คณะจัดการและผูบ้ริหาร มีหนา้ที่และรบัผิดชอบในการก าหนดใหม้ีระบบและใหก้ารส่งเสริมและ
สนบัสนุนนโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชนั เพื่อส่ือสารไปยงัพนกังานและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย รวมทัง้ทบทวนความเหมาะสมของระบบและ
มาตรการต่างๆ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบัและขอ้ก าหนดของกฎหมาย 
4. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีหนา้ที่รบัผิดชอบในการก ากับดูแล และสนับสนุนใหม้ีการด าเนินงานดา้นการบริหารความ
เส่ียงดา้นการต่อตา้นการทจุรติและคอรร์ปัชนั และทบทวนนโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชนั แลว้น าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท 
5. คณะท างานดา้นต่อตา้นการคอรร์ัปชัน มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท านโยบายต่อตา้นการคอรร์ัปชันและระเบียบปฏิบัติที่
เ ก่ียวข้อง ส่งเสริม สนับสนุน ดูแล และติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย รับเรื่อง แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน แต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนขอ้เท็จจรงิกรณีพบการคอรร์ปัชนั รวมทัง้รายงานผลการปฏิบตัิงานของคณะท างานต่อคณะกรรมการบรษิัท 
6. พนักงาน มีหนา้ที่รบัผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชันและระเบียบปฏิบัติที่เก่ียวขอ้ง รวมทั้งการแจง้
เบาะแสหรือใหข้อ้มลูเก่ียวกบัการคอรร์ปัชนั 
 
แนวทำงกำรปฏิบัติ และด ำเนินกำร 
1. กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังานบรษิัท ทกุระดบัตอ้งปฏิบตัิตามนโยบายอย่างเครง่ครดั โดยไม่มีขอ้ยกเวน้ 
2.  พนักงานบริษัท ตอ้งไม่ละเลย หรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท าที่เขา้ข่ายคอรร์ัปชันที่เ ก่ียวข้องกับบริษัท โดยตอ้งแจง้ให้
ผูบ้งัคบับญัชา หรือบคุคลที่รบัผิดชอบทราบ 
3. บริษัท จะใหค้วามเป็นธรรม และคุม้ครองพนกังานที่แจง้เบาะแสเรื่องคอรร์ปัชนั โดยใชม้าตรการคุม้ครองผูร้อ้งเรียน ตามที่ได้
ก าหนดไวใ้น “นโยบายการคุม้ครองผูร้อ้งเรียน พยาน ผูใ้ชข้อ้มลู หรือแจง้เบาะแสเก่ียวกับการทุจริตผิดกฎหมาย และจรรยาบรรณ 
(Whistle Blower Policy)” 
4.  ผูท้ี่กระท าคอรร์ปัชนั จะตอ้งไดร้บัการพิจารณาลงโทษทางวินยัตามที่ไดก้ าหนดไว ้โดยไม่มีขอ้ยกเวน้ 
5. บริษัทจะท าการเผยแพร่ ใหค้วามรู ้และท าความเขา้ใจกบับุคคลอื่นที่ตอ้งปฏิบตัิหนา้ที่ที่เก่ียวขอ้งกับบริษัทในเรื่องที่ตอ้งปฏิบตัิ
นโยบายนี ้
6. นโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชนันี ้ครอบคลมุไปถึงกระบวนการบรหิารงานบคุคล ตัง้แต่การสรรหา การคดัเลือก การเลื่อนต าแหน่ง การ
ฝึกอบรม การประเมินผล และการใหผ้ลตอบแทน โดยใหผู้บ้งัคบับญัชาทกุระดบั ส่ือสาร ท าความเขา้ใจกบัพนกังานใหช้ดัเจน 
7. เพื่อความชดัเจนในการด าเนินงานในเรื่องที่มีความเส่ียงสงูกบัการเกิดคอรร์ปัชนั กรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร และพนกังานบรษิัท 
ทกุระดบั ตอ้งปฏิบตัิดว้ยความระมดัระวงัในเรื่องดงัต่อไปนี ้
 7.1 ของก านลั การเลีย้งรบัรอง การให ้มอบ หรือรบั ของก านลัการเลีย้งรบัรอง ใหเ้ป็นไปตามที่ก าหนดในคู่มือ และจรรยาบรรณ
ของพนกังาน 
 7.2 เงินบรจิาคเพื่อการกศุล หรือเงินสนบัสนนุการใหห้รือรบัเงินบรจิาค หรือเงินสนบัสนนุ ตอ้งเป็นไปอย่างโปรง่ใส และถกูตอ้ง
ตามกฎหมาย โดยตอ้งมั่นใจว่า เงินบรจิาค หรือเงินสนบัสนนุไม่ไดถู้กน าไปใชเ้พื่อเป็นขอ้อา้งในการติดสินบน 
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 7.3  ความสมัพนัธท์างธุรกิจ  
หา้มให ้หรือรบัสินบน ในการด าเนินธุรกิจทกุมิติ และตอ้งเป็นไปอย่างโปรง่ใส ซื่อสตัย ์และเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 
 
2.  นโยบำยกำรคุ้มครองผู้ร้องเรียน พยำน ผู้ใช้ข้อมูล หรือแจ้งเบำะแสเกี่ยวกับกำรทุจริตผิดกฎหมำย และจรรยำบรรณ 
(Whistle Blower Policy) 
 
ค ำจ ำกัดควำม 

ผูร้อ้งเรียนหรือผูท้ี่แจง้เบาะแส หมายถึง  ผูท้ี่พบเห็นหรือมีหลกัฐาน พนกังานของ บมจ. โลหะกิจ เม็ททอล และบริษัท
ย่อย ของ บมจ. โลหะกิจ เม็ททอล ไม่ว่าจะเป็นพนักงานประจ า พนักงาน
รายวนั พนกังานจดัจา้งพิเศษ 

ผูร้บัขอ้รอ้งเรียน หมายถึง  กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร เลขานุการบริษัท คนใดคนหนึ่ง คณะท างานต่อตา้นการคอรร์ัปชัน 
ฝ่ายทรพัยากรบคุคล 

 

เร่ืองทีร้่องเรียน หรือ ให้ข้อมูล 
เรื่องทจุรติ ผิดกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือจรรยาบรรณ ที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ภาพลกัษณ ์ค่านิยม ฐานะทาง

การเงิน หรือขดัแยง้กบันโยบายในการด าเนินธุรกิจ และเก่ียวขอ้งกบัผูบ้รหิารระดบัสงู 
 

ช่องทำงกำรร้องเรียน หรือ แจ้งข้อมูล, กำรเข้ำถึงขอ้มูล และค ำแนะน ำ 
1. ดว้ยวาจาหรือลายลกัษณอ์กัษร มาที่  

เลขานกุารบรษิัท  
หรือ E-mail: whistleblower@lohakit.co.th 

2. ผ่านทาง E-mail ของบรษิัท บนเว็บไซต ์www.lohakit.co.th 
3. ผ่านทางไปรษณีย ์ส่งมาที่  

เลขานกุารบรษิัท  
บรษิัท โลหะกิจ เม็ททอล จ ากดั (มหาชน) 
เลขที่ 43 อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร ์ชัน้ 16   หอ้ง 167-169 
ถนนสาทร  แขวงยานนาวา  เขตสาทร  กทม. 10120 
โทร. 02 673 9559 

 
แนวทำงกำรร้องเรียน 
1.  ผู้รอ้งเรียนสามารถรอ้งเรียนไดม้ากกว่าหนึ่งช่องทาง และไม่จ าเป็นตอ้งเปิดเผยตัวตน แต่หากเปิดเผยตนเองจะท าให้ผูร้บั
รอ้งเรียนสามารถแจง้ผลการด าเนินการในเรื่องที่รอ้งเรียนใหท้ราบได ้
2.  ในกรณีที่ผูร้อ้งเรียนเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อ ตอ้งระบุรายละเอียดขอ้เท็จจริง หรือหลกัฐานที่ชดัเจนเพียงพอที่แสดงใหเ้ห็นว่า มี
เหตุอันควรเชื่อว่ามีการกระท าเกิดขึน้จริงตามที่ใหข้อ้มูล รวมทั้งควรแจง้ช่องทางในการส่ือสารกลับ เพื่อใหส้ามารถแจง้ผลการ
ด าเนินการในเรื่องที่รอ้งเรียนใหท้ราบได ้ทัง้นีก้ารรอ้งเรียนจะถือเป็นความลบั 
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ขั้นตอนกำรตรวจสอบข้อเทจ็จริงจำกกำรร้องเรียน 
1. ในกรณีทั่วไปผูร้บัขอ้รอ้งเรียนจะเป็นผูด้  าเนินการตรวจสอบขอ้เท็จจริงดว้ยตนเอง หรือมอบหมายใหบุ้คคล หรือคณะบุคคล
ด าเนินการแทนตน พรอ้มทัง้รายงานต่อคณะกรรมการบรหิารเพื่อพิจารณาบทลงโทษตามหลกัเกณฑข์อ้ก าหนดของบรษิัท  
2.  หากตรวจสอบว่าเป็นจริง ในกรณีเป็นเรื่องเร่งด่วน หรือเป็นเรื่องส าคญัที่กระทบต่อชื่อเสียง ค่านิยม ภาพลกัษณ ์ใหเ้สนอเรื่อง
ต่อคณะกรรมการบรษิัทเพื่อพิจารณาด าเนินการ และลงโทษตามหลกัเกณฑข์อ้ก าหนดของบรษิัท 
 
กำรคุ้มครองปกป้องผู้ร้องเรียน หรือให้ข้อมูล 
1.  การคุม้ครองจะเกิดขึน้ทนัทีที่ผูร้อ้งเรียนไดแ้จง้ขอ้มลูและใหเ้บาะแส 
2. ขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งถือเป็นความลบั และจะเปิดเผยเท่าที่จ  าเป็น โดยค านึงถึงความเสียหาย ความปลอดภยัของผูร้อ้งเรียน 
3.  กรณีที่ผูร้อ้งเรียนเห็นว่า ตนอาจไม่ปลอดภยั หรืออาจเกิดความเสียหายเดือดรอ้น ผูร้อ้งเรียนสามารถรอ้งขอใหบ้ริษัทก าหนด
มาตรการคุม้ครองที่เหมาะสม หรือบริษัทอาจก าหนดมาตรการคุม้ครอง โดยผู้รอ้งเรียนไม่ตอ้งรอ้งขอก็ได ้หากเห็นว่า เป็นเรื่องที่มี
แนวโนม้จะเกิดความเดือดรอ้นเสียหาย และไม่ปลอดภยั 
4.  ในกรณีที่สอบสวนแลว้ไม่พบการกระท าผิดตามที่ไดแ้จง้เบาะแสหรือรอ้งเรียน บรษิัทฯ จะไม่ลงโทษผูแ้จง้โดยเจตนาสจุรติ และ
ส าหรบัผูท้ี่ไดร้บัผลกระทบจะไดร้บัการบรรเทาความเสียหายตามความเหมาะสม เป็นธรรม 
5.  บริษัทฯ จะไม่ลดต าแหน่ง ไม่ลงโทษ หรือใหผ้ลทางลบต่อพนกังานที่รอ้งเรียน หรือพนกังานที่ใหค้วามร่วมมือในการสอบสวน
ขอ้เท็จจรงิ หรือพนกังานท่ีปฏิเสธการคอรร์ปัชนั แมว้่าการกระท านัน้จะท าใหบ้รษิัทสญูเสียโอกาสทางธุรกิจ 
6.  ในกรณีที่ปรากฏหลกัฐานชดัเจนและเพียงพอว่าการแจง้เบาะแส หรือขอ้รอ้งเรียน หรือการใหข้อ้มลูดงักล่าวกระท าโดยเจตนา
ไม่สจุรติ อนัส่งผลใหผู้ถ้กูรอ้งเรียนหรือบรษิัทฯ ไดร้บัความเสียหาย บรษิัทฯ จะสอบสวนและลงโทษตามมาตรการทางวนิยั และ/หรือ
ด าเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือผู้รอ้งเรียนที่เป็นบุคคลของบริษัท ส าหรับผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้รอ้งเรียนที่เป็น
บคุคลภายนอก บรษิัทฯ จะพิจารณาด าเนินคดีตามกฎหมาย 
 

 
3.  นโยบำยและขั้นตอนกำรปฏิบัติเร่ืองกำรให้กำรช่วยเหลือทำงกำรเมือง/กำรบริจำคเพื่อกำรกุศล/กำรให้เงนิสนับสนุน 
(Sponsorships)/กำรจ่ำยเงนิค่ำของขวัญ/ค่ำบริกำรต้อนรับและค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ 
 

โดยที่คณะกรรมการบรษิัท ไดก้ าหนดแนวทางการด าเนินธุรกิจดว้ยหลกัธรรมาภิบาลที่ยึดมั่นในความรบัผิดชอบใน
ผลกระทบของทกุมิตขิองการท าธุรกิจ และไดป้ระกาศนโยบายตอ่ตา้นคอรร์ปัชนั  (Anti-Corruption Policy) เพื่อเป็นแนวทางการ
ปฏิบตัิอย่างเครง่ครดัส าหรบักรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคนนัน้  บรษิัทจึงไดก้ าหนดนโยบายและมาตรการท่ีเก่ียวขอ้งในการ
ต่อตา้นการคอรร์ปัชนั  ในการปฏิบตัิเรื่องการใหก้ารชว่ยเหลือทางการเมือง/ บรจิาคเพื่อการกศุลหรือการรบับรจิาค/ การเป็นผูใ้หเ้งิน
การสนบัสนนุหรือรบัการสนบัสนนุ/ การใหห้รือไดร้บัของขวญั การเลีย้งรบัรอง การบรกิารตอ้นรบัและค่าใชจ้า่ยตา่งๆ/  การจ่ายคา่
อ านวยความสะดวก/  การจา้งพนกังานรฐั/ ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ไวด้งัตอ่ไปนี ้

1. นโยบายและการปฏิบตัิที่เก่ียวขอ้งในเรื่องนีใ้หเ้ป็นไปตามที่ก าหนดไวใ้นนโยบายการต่อตา้นคอรร์ปัชนั และขอ้พึง

ปฏิบตัิทางจรยิธรรมของผูบ้รหิารและพนกังานของบรษิัท   

2. หากมิไดม้ีการระบไุว ้ใหป้ฏิบตัิตามนโยบายและแนวทางที่ก าหนดไวน้ี ้
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นโยบำยว่ำด้วยกำรช่วยเหลือทำงกำรเมอืง 
การชว่ยเหลือทางการเมือง หมายถึง การช่วยเหลือไมว่่าจะเป็นทางดา้นการเงิน หรือการชว่ยเหลือในรูปแบบอื่น (In-kind) 

เช่น การใหส่ิ้งของหรือบรกิาร การโฆษณาสง่เสรมิหรือสนบัสนนุพรรคการเมือง การซือ้บตัรเขา้ชมงานท่ีจดัเพื่อระดมทนุหรือบรจิาค
เงินใหแ้ก่องคก์รที่มคีวามสมัพนัธใ์กลช้ิดกบัพรรคการเมือง การเป็นตวัแทนบรษิัทเพื่อรว่มด าเนินการเก่ียวกบัการรณรงคท์าง
การเมือง ฯลฯ 

บรษิัทฯ มีนโยบายยึดมั่นในความเป็นกลางทางการเมือง ไม่สนบัสนนุใหม้ีน าเงินทนุหรือความชว่ยเหลือในรูปแบบอื่น ไป
ช่วยเหลือทางการเมืองแก่พรรคการเมืองใด ทัง้ทางตรงและทางออ้ม 

บรษิัทมีขอ้ก าหนดในการด าเนินการดงันี ้
บรษิัทฯ ใหก้ารสนบัสนนุงานการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย   และถือวา่พนกังานมีสิทธิและหนา้ที่ในฐานะ

พลเมืองตามกฏหมายทจีะเขา้ไปมีส่วนรว่มหรือสนบัสนนุกิจกรรมทางการเมอืงตา่งๆ ไดอ้ย่างอิสระเป็นการส่วนตวั โดยหา้มไมใ่ห้
พนกังานทกุคนแอบอา้งความเป็นพนกังาน  หรือน าทรพัยสิ์นของบรษิัทไปสนบัสนนุ หรือกระท าการใดๆ  
 
นโยบำยกำรบริจำคเพื่อกำรกศุลหรือกำรรับบริจำค 

การบรจิาคเพื่อการกศุลหรือการรบับรจิาค หมายถึง การใหห้รือการรบัในรูปแบบของเงินหรือส่ิงของ หรือประโยชนอ์ื่นใด 
อนัมีวตัถปุระสงคเ์พื่อจดัท าสาธารณะประโยชนใ์หส้งัคมโดยไม่ไดห้วงัส่ิงตอบแทน หรือผลประโยชนจ์ากองคก์รที่เขา้ไปใหก้าร
สนบัสนนุ และมีความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

การบรจิาคเพื่อการกศุลหรือการรบับรจิาคที่กระท าต่อบคุคลหรือนิติบคุคลใดที่จดัตัง้ขึน้ เช่น สมาคม มลูนิธิ องคก์ร
สาธารณะ ศาสนสถาน โรงพยาบาล สถานศกึษา หรือองคก์รที่ท  าประโยชนเ์พื่อสงัคมจะตอ้งกระท าอย่างเปิดเผย  โปรง่ใส ถกูตอ้ง
ตามกฏหมาย  และตอ้งไม่ถกูน าไปใชเ้พื่อเป็นขอ้อา้งในการตดิสินบน    

การบรจิาคเพื่อการกศุลจะตอ้งกระท าในนามบรษิัทเท่านัน้ และด าเนินการผ่านขัน้ตอนการอนมุตัิโดยผูม้ีอ  านาจของบรษิัท 
โดยตอ้งเป็นการบรจิาคใหก้บัองคก์รหรือหน่วยงาน เพื่อประโยชนต์่อสงัคม  การศกึษา หรือสาธารณะ   และไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบั
ผลประโยชนต์่างตอบแทนใหก้บับคุคลใด หรือหน่วยงานใด ยกเวน้ การประกาศเกียรติคณุตามธรรมเนียมปฏิบตัิทั่วไป เช่นการติด
ตราสญัลกัษณ ์(Logo) การประกาศรายชื่อ ณ สถานท่ีจดังาน หรือในส่ือเพื่อการประชาสมัพนัธอ์ื่น เป็นตน้ ทัง้นีจ้ะตอ้งระบุ
วตัถปุระสงค ์มีการออกหลกัฐานรบัรองที่น่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได ้

บรษิัทฯ มีนโยบายไม่รบัการบรจิาคเพื่อประโยชนใ์ดๆ เวน้แต่เป็นตวัแทนในการรบับรจิาคเพื่อชว่ยเหลือผูป้ระสบอทุกภยั 
วาตภยั อคัคีภยั หรือภยัธรรมชาติอื่น หรือเพื่อการกศุล 

การรบับรจิาคจะตอ้งกระท าในนามบรษิัทเท่านัน้ และด าเนินการผ่านขัน้ตอนการอนมุตัิโดยผูม้อี  านาจของบรษิัท ทัง้นี ้
จะตอ้งระบวุตัถปุระสงค ์มกีารออกหลกัฐานรบัรองที่น่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได ้

 
นโยบำยเป็นผู้ให้กำรสนับสนุนหรือรับกำรสนับสนุน 

เป็นผูใ้หก้ารสนบัสนนุหรือรบัการสนบัสนนุ หมายถึง การใหห้รือรบัความช่วยเหลือทางดา้นการเงินหรือรูปแบบอื่นจาก
ลกูคา้ คู่คา้และหุน้ส่วนทางธุรกจิอย่างสมเหตสุมผล โดยมวีตัถปุระสงคเ์พื่อส่งเสรมิตราสินคา้ หรือชื่อเสียงของบรษิัท เป็นประโยชน์
ต่อการสรา้งความนา่เชื่อถือทางการคา้ (goodwill) ชว่ยกระชบัความสมัพนัธท์างธุรกิจ และเหมาะสมแก่โอกาส  

การใหห้รือรบัในรูปแบบเงินหรือทรพัยสิ์นเพื่อเป็นเงินสนบัสนนุ จะตอ้งกระท าอย่างเปิดเผย โปรง่ใส ถกูตอ้งตามกฏหมาย 
และตอ้งไม่ถกูน าไปใชเ้พื่อเป็นขอ้อา้งในการติดสินบน    

บรษิัทมีขอ้ก าหนดในการด าเนินการดงันี ้
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การใหเ้งินสนบัสนนุจะตอ้งกระท าในนามบรษิัทเท่านัน้ และด าเนนิการผ่านขัน้ตอนการอนมุตัิโดยผูม้ีอ  านาจของบรษิัท โดย
เงินสนบัสนนุท่ีจ่ายไป ตอ้งมีวตัถปุระสงคเ์พื่อสรา้งภาพลกัษณห์รือชื่อเสียงที่ดีใหก้บับรษิัท และก่อใหเ้กิดประโยชนต์่อสงัคมอยา่ง
แทจ้รงิ ทัง้นีจ้ะตอ้งมีการออกหลกัฐานรบัรองที่นา่เชื่อถือ ระบวุตัถปุระสงคแ์ละผู้รบัเงินท่ีชดัเจนสามารถตรวจสอบได ้ 

การรบัเงินสนบัสนนุจะตอ้งไดร้บัหนงัสือใหก้ารสนบัสนนุมายงับรษิัทฯ และด าเนินการผ่านขัน้ตอนการอนมุตัิโดยผูม้ีอ  านาจ
ของบรษิัท โดยตอ้งเป็นกิจกรรมที่ก่อใหเ้กิดประโยชนต์่อสงัคมอยา่งแทจ้รงิ ทัง้นีจ้ะตอ้งมีการออกหลกัฐานรบัรองที่นา่เชื่อถือ ระบุ
วตัถปุระสงคแ์ละผูร้บัเงินท่ีชดัเจนสามารถตรวจสอบได ้

 
นโยบำยกำรใหห้รือได้รับของขวัญ กำรเลีย้งรับรอง กำรบริกำรต้อนรับและค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ  
 การใหแ้ละรบัของขวญั การเลีย้งรบัรอง และการบรกิารตอ้นรบั หมายถึง การใหห้รือรบัส่ิงของหรือประโยชนอ์ื่นใด การให้
หรือรบัการเลีย้งรบัรอง หรือการใหห้รือรบับรกิารตอ้นรบั เป็นไปเพื่อสรา้งความสมัพนัธท์ี่ดีกบัพนัธมติรทางธุรกิจ 

บรษิัทฯ มีนโยบายที่ห้ำมกรรมการ และพนกังานตอ้งไม่รบัหรือใหข้องขวญั ของที่ระลกึใดๆ กบัผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียในเรื่อง
งานท่ีตนรบัผิดชอบอยู่ ทัง้ทางตรงและทางออ้ม แก่เจา้หนา้ที่ของรฐั หน่วยงานของรฐั หน่วยงานเอกชนและคูค่า้ทางธุรกิจ เพื่อให้
ไดม้าซึง่ผลประโยชนใ์นทางมชิอบและเป็นการชกัน าใหเ้กิดการละเวน้ในการปฏิบตัิหนา้ที่ของตน เวน้แต่เป็นการใหห้รือรบัของขวญั 
ของที่ระลกึตามโอกาสหรือวาระต่างๆ ที่เหมาะสม เช่น การใหต้ามขนบธรรมเนียม ประเพณีทอ้งถิ่นหรือจารีตทางการคา้  เหมาะสม
กบัโอกาส และตอ้งมีมลูคา่ไม่มากเกินปกติวิสยัหรือมีมลูคา่ไม่เกินขอ้หา้มที่เจา้หนา้ที่ของรฐัพึงรบัได  ้

การใชจ้า่ยส าหรบัการเลีย้งรบัรองทางธุรกิจ และการใชจ้า่ยอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบตัติามสญัญาทางธุรกิจ สามารถ
กระท าได ้แต่ตอ้งอยูใ่นระดบัและขอบเขตที่เหมาะสม มีความสมเหตสุมผล สามารถตรวจสอบได  ้
 
นโยบำยกำรจ่ำยค่ำอ ำนวยควำมสะดวก 

ค่าอ านวยความสะดวก หมายถงึ ค่าใชจ้า่ยจ านวนเล็กนอ้ยที่จ่ายแก่เจา้หนา้ที่ของรฐัอย่างไม่เป็นทางการ และเป็นการให้
เพียงเพื่อใหม้ั่นใจวา่เจา้หนา้ที่ของรฐัจะด าเนินการตามกระบวนการ หรือเป็นการกระตุน้ใหด้  าเนินการรวดเรว็ขึน้ โดยกระบวนการ
นัน้ไม่ตอ้งอาศยัดลุพินิจของเจา้หนา้ที่รฐั และเป็นการกระท าอนัชอบดว้ยหนา้ที่ของเจา้หนา้ที่รฐัผูน้ัน้ รวมทัง้เป็นสิทธิที่บรษิัทพึงจะ
ไดต้ามกฎหมายอยู่แลว้ เช่น การขอใบอนญุาต การขอหนงัสือรบัรอง และการไดร้บัการบรกิารสาธารณะ เป็นตน้ 

บรษิัทฯ มีนโยบายห้ำมจา่ยค าอ านวยความสะดวกแก่เจา้หนา้ที่ของรฐัไม่วา่กรณีใดๆ เนื่องจากการจ่ายคา่อ านวยความ
สะดวกที่จา่ยใหเ้จา้หนา้ที่ของรฐัมีความเส่ียงสงูมากที่จะกลายเป็นการใหสิ้นบน หรือเป็นคา่ใชจ้า่ยที่มิชอบดว้ยกฎหมาย 

บรษิัทมีขอ้ก าหนดในการด าเนินการดงันี ้
หา้มพนกังานของ บรษิัท ให ้ขอให ้หรือรบัว่าจะใหค้า่อ านวยความสะดวก หรือสินบน ในรูปแบบทรพัยสิ์น หรือประโยชนอ์ื่น

ใดแกเ่จา้หนา้ที่ของรฐั เจา้หนา้ที่ของรฐัตา่งประเทศ หรือเจา้หนา้ที่ขององคก์ารระหว่างประเทศ เพื่อจงูใจใหก้ระท าการ ไมก่ระท า
การ หรือประวิงการกระท าการ อนัส่งผลกระทบเก่ียวกบัการด าเนินการของบรษิัท และการติดตอ่งานกบัภาครฐัจะตอ้งเป็นอยา่ง
โปรงใส ซื่อสตัยแ์ละตอ้งปฏิบตัิตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้งอย่างเครง่ครดั 

 
นโยบำยกำรจ้ำงพนักงำนรัฐ  

การจา้งพนกังานรฐั คือ การที่บคุคลจากภาครฐัเขา้ไปท างานในภาคเอกชน หรือบคุคล ในภาคเอกชนเขา้มาท างานดา้น
นโยบายในภาครฐั ในลกัษณะที่ท าลายภาพลกัษณด์า้นความนา่เชื่อถือและความซื่อตรงของการท าหนา้ที่หรือการจดัท านโยบาย
ของภาครฐั ซึ่งมีความเส่ียงการทจุรติคอรร์ปัชนั ในแง่ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์และการท าหนา้ที่ก ากบัดแูลขององคก์รรฐัอยา่ง
ไม่เป็นกลาง 
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ทัง้นี ้ บรษิัทฯ จึงมีแนวทางป้องกนั ซึ่งไมใ่ช่การหา้มไม่ใหร้บัต าแหน่งหรือหา้มว่าจา้งพนกังานรฐั แต่เป็นการบรหิารจดัการ
ดว้ยการวางระเบียบและแนวปฏิบตัิที่ชดัเจน เพื่อป้องกนัความเส่ียงดา้นทจุรติคอรร์ปัชนัดงักล่าวไม่ใหเ้กดิขึน้เพื่อใหม้ั่นใจว่าการ
จา้งพนกังานรฐัหรือเจา้หนา้ที่ของรฐัมีมาตรการด าเนินงานอย่างชดัเจน จงึมีขอ้ก าหนดในการด าเนนิการดงันี ้

1. บรษิัทฯ มีกระบวนการตรวจสอบประวตัิของบคุคลท่ีบรษิัทจะสรรหาเพื่อเขา้ด ารงต าแหน่งที่ปรกึษา กรรมการบรษิัท 
ผูบ้รหิาร และพนกังานของ บรษิทั เพื่อตรวจสอบประเด็นความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์่อนที่จะมีการแต่งตัง้หรือจา้งงาน 

2. การจา้งงานและการก าหนดคา่ตอบแทนในการจา้งพนกังานของรฐัหรือเจา้หนา้ที่ของรฐั ตอ้งไดร้บัการพิจารณาเหตผุล
ความจ าเป็นอยา่งระมตัระวงั และตอ้งไดร้บัอนมุตัจิากรองกรรมการผูจ้ดัการขึน้ไป ยกเวน้ท่ีปรกึษาทางการเงิน ที่ปรกึษา
ทางกฎหมาย ฯลฯ ตอ้งไดร้บัอนมุตัิโดยคณะกรรมการบรษิัท 

3.  ตอ้งมกีารเปิดเผยขอ้มลูการจา้งพนกังานของรฐัไวใ้นแบบรายการแสดงขอ้มลูประจ าปี / รายงานประจ าปี (แบบ 56-1 One 
Report) เพื่อใหเ้กิดความโปรง่ใส 
 

นโยบำยควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน ์
นโยบายความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ หมายถึง การด าเนินกิจกรรมใดๆ ที่มคีวามตอ้งการทางผลประโยชนส่์วนตวั หรือ

บคุคลที่เก่ียวขอ้ง เขา้มามีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ ซึง่อาจขดัขวางหรือเป็นอปุสรรคต่อผลประโยชนส์งูสดุของบรษิัทฯ 
บรษิัทมีขอ้ก าหนดในการด าเนินการดงันี ้
กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิัท จะยึดถือประโยชนข์องบรษิัทฯ เป็นส าคญั และหลีกเล่ียงการเขา้ไปเก่ียวขอ้งใน

กิจกรรมที่อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ ในลกัษณะการเขา้ไปเป็นหุน้ส่วน ด ารงต าแหน่ง มีส่วนเก่ียวขอ้งทางการเงนิ 
หรือมีความสมัพนัธก์บับคุคลภายนอกหรือบคุคลที่มคีวามเก่ียวขอ้งทางสายเลือดหรือทางอื่นใด และจดัท ารายงานความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชนเ์ป็นประจ าทกุปี 

หมายเหต:ุ บคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
(ก.ล.ต.) ไดแ้ก่ กรรมการหรือผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้อี  านาจควบคมุ รวมทัง้บคุคลที่มคีวามสมัพนัธท์างสายโลหิต ทางการ
สมรส หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกบับคุคลขา้งตน้ และนิติบคุคลที่บคุคลขา้งตน้ถือ หุน้หรือมีอ านาจควบคมุหรือส่วนได้
เสีย 
 
กำรติดตำมและทบทวน 

บรษิัท ตอ้งติดตามและทบทวนมาตรการต่อตา้นคอรร์ปัชนั เพื่อใหท้ราบถึงสถานการณแ์ละความเส่ียงที่เปล่ียนแปลงไป
เก่ียวกบันโยบายนีโ้ดยคณะกรรมการตรวจสอบท าหนา้ที่สอบทานมาตรการป้องกนัการคอรร์ปัชนัและการควบคมุภายในที่เก่ียวขอ้ง และ
คณะกรรมการความเส่ียง ตอ้งสอบทานการประเมินความเส่ียงดา้นคอรร์ปัชนั และจดัท ารายงานผลไปยงัคณะกรรมการบรษิัทอยา่ง
สม ่าเสมอ 
 
บทลงโทษ 

กรรมการบรษิัท ผูบ้รหิาร และพนกังานบรษิัท หรือผูท้ี่กระท าการใดๆ โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ไม่ปฏิบตัิตามระเบียบ
นี ้รวมถึงพฤตกิรรมที่ส่อไปในทางกลั่นแกลง้ ข่มขู่ลงโทษทางวินยั หรือ เลือกปฏิบตัิดว้ยวิธีอนัมิชอบ อนัเนื่องมาจากการแจง้เบาะแส / 
รอ้งเรียน ต่อผูแ้จง้เบาะแส รอ้งเรียน หรือ บคุคลที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการตามระเบียบนี ้ ใหถื้อว่าผูน้ัน้กระท าผิดวินยั และตอ้ง
รบัผิดชอบต่อความเสียหายที่เกดิขึน้ทัง้ต่อบรษิัทฯ และผูท้ี่ไดร้บัผลกระทบจากการกระท าดงักล่าว โดยพิจารณาโทษตามความหนกั
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เบาของความผิดตัง้แต่ตกัเตือนเป็นลายลกัษณอ์กัษร จนถงึเลิกจา้ง หรือใหพ้น้จากต าแหน่งหนา้ที่ ตลอดจนใหร้บัผิดทางแพ่งและ
ทางอาญาตามกฎหมาย  

ในกรณีคู่คา้ หรือผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิัทฯ ไม่ปฏิบตัิตามนโยบายและระเบียบปฏิบตัติามระเบยีบนี ้ทัง้ในกรณี
ที่เป็นผูก้ระท าผิด หรือเพิกเฉยต่อการกระท าผิด หรือใหข้อ้มลูที่เป็นเท็จ บรษิัทฯ อาจพิจารณายกเลิกสญัญา 
 
ขั้นตอนกำรปฏิบัติ  
กำรได้รับของขวัญ รับเลีย้งรับรอง / บริกำรต้อนรับและค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ  
1.  พนกังานของ บรษิัท งดรบัของขวญั ทรพัยสิ์น หรือประโยชนอ์ื่นใดในทกุกรณี รวมถึงมีหนา้ที่แจง้ให ้
 บคุคลภายนอกทราบถึงนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชนัอย่างทั่วถึง 
2.  กรณีที่มีความจ าเป็นตอ้งรบัของขวญั ทรพัยสิ์น หรือประโยชนอ์ื่นใด และไม่สามารถส่งคืนได ้ใหป้ฏิบตัิ ดงันี ้

➢ แจง้ผูบ้งัคบับญัชาในสายงานทราบทนัที 
➢ พนกังานจดัท าแบบรายงานการใหห้รือไดร้บัของขวญั / การเลีย้งรบัรอง / การบรกิารตอ้นรบั และน าส่งเอกสารพรอ้ม

ของขวญั ทรพัยสิ์น หรือประโยชนอ์ื่นใด ใหห้น่วยงานท่ีบรษิัทฯ แต่งตัง้ใหร้บัผิดชอบ ดงันี ้
ส ำหรับส ำนักงำนใหญ่ ส่งฝ่ายบรหิารทรพัยากรบคุคล 
ส ำหรับส ำนักงำนอำคำรไทยซซีี น าส่งคณะท างานต่อตา้นการคอรร์ปัชนั 

➢ คณะท างานฯ บนัทึกขอ้มลู พรอ้มแนบภาพถ่ายในทะเบียนคมุ  
➢ รองกรรมการผูจ้ดัการจะเป็นผูพ้ิจารณา และก าหนดทางเลือกในการจดัการของขวญั ทรพัยสิ์น หรือ 

ประโยชนอ์ื่นใด น าไปบรจิาคองคก์รสาธารณกศุล หรือวิธีอื่นใดที่เหมาะสม เป็นตน้ และรายงานใหท้ี่ประชมุคณะกรรมการ
บรหิารความเส่ียงรบัทราบเป็นประจ าทกุปี 

3.  กรณีที่ไดร้บัการรบัเลีย้งรบัรองหรอืการรบับรกิารตอ้นรบั เช่น การรบัเลีย้งอาหาร ที่พกั ค่าท่องเที่ยว การรว่มชมการแสดง และ
กิจกรรมต่างๆ เป็นตน้ โดยพจิารณาว่าการรบัเลีย้งรบัรองหรือการบรกิารตอ้นรบัดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามประเพณีนยิมอยา่ง
สมเหตสุมผล ไม่หรูหรา หรือสิน้เปลืองเกินความจ าเป็น และเป็นสถานท่ีที่ไม่เขา้ข่ายลามกอนาจารหรือมีการบรกิารทางเพศ โดย
ผูท้ี่ใหก้ารเลีย้งรบัรองหรือผูท้ี่ใหบ้รกิารตอ้นรบัตอ้งอยู่รว่มในงานดว้ย 
➢ แจง้ผูบ้งัคบับญัชาในสายงานทราบทนัที พนกังานจดัท าแบบรายงานการใหห้รือไดร้บัของขวญั / การเลีย้งรบัรอง / การ

บรกิารตอ้นรบั และน าส่งเอกสารและรูปถ่ายใหห้น่วยงานท่ีบรษิัทฯ แต่งตัง้ใหร้บัผิดชอบดงักล่าว  
➢ คณะท างานฯ บนัทึกขอ้มลู พรอ้มแนบภาพถ่ายในทะเบียนคมุ และรายงานใหท้ี่ประชมุคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง

รบัทราบเป็นประจ าทกุปี 
 

กำรให้ของขวัญ เลีย้งรับรอง / ให้บริกำรต้อนรับและค่ำใช้จำ่ยต่ำงๆ 
1.  การใหข้องขวญั ทรพัยสิ์น หรือประโยชนอ์ื่นใดตามประเพณีนิยม สามารถกระท าไดโ้ดยไม่ขดัต่อกฎหมายที่ 
 เก่ียวขอ้ง และจารีตประเพณีทอ้งถิ่น  
2.  การใหข้องขวญั ทรพัยสิ์น หรือประโยชนอ์ื่นใดควรปฏิบตัิอยา่งเป็นมาตรฐานเดียวกนั เพื่อไมใ่หเ้กดิการเลือกปฏิบตัิ และการให้

นัน้ไม่ถกูท าใหต้ีความไดว้า่เป็นการใหสิ้นบน 
➢ กรณีมีการจดัซือ้ของขวญั ใหห้น่วยงานท่ีรบัผิดชอบน าเสนอเพื่อขอจดัซือ้ของขวญัและตอ้งไดร้บัการอนมุตัจิากรอง

กรรมการผูจ้ดัการก่อนด าเนินการ โดยตอ้งมมีลูค่าไมเ่กิน 3,000 บาท ต่อรายต่อโอกาส  
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➢ หากมคีวามจ าเป็นตอ้งจดัซือ้ของขวญัที่มีมลูคา่มากกวา่ 3,000 บาท ต่อรายต่อโอกาส ตอ้งมีเหตอุนัสมควรและตอ้งไดร้บั
การอนมุตัจิากประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

➢ พนกังานจดัท าแบบรายงานการใหห้รือไดร้บัของขวญั / การเลีย้งรบัรอง / การบรกิารตอ้นรบั และน าส่งเอกสารและรูปถ่าย
ใหห้น่วยงานท่ีบรษิัทฯ แต่งตัง้ใหร้บัผิดชอบดงักลา่ว  

➢ คณะท างานฯ บนัทึกขอ้มลู พรอ้มแนบภาพถ่ายในทะเบียนคมุ และรายงานใหท้ี่ประชมุประชมุคณะกรรมการบรหิารความ
เส่ียงรบัทราบเป็นประจ าทกุปี 

3.  กรณีที่เป็นผูใ้หก้ารเลีย้งรบัรองหรือการบรกิารตอ้นรบั เช่น การเลีย้งอาหาร ที่พกั ค่าท่องเที่ยว การรว่มชมการแสดง และกจิกรรม
ต่างๆ เป็นตน้ โดยพิจารณาว่าการเลีย้งรบัรองหรือการบรกิารตอ้นรบัดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามมารยาททางธุรกจิ ประเพณีนิยม
อย่างสมเหตสุมผล ไม่หรูหรา หรือสิน้เปลืองเกินความจ าเป็น 
➢ กรณีมีการเลีย้งรบัรองหรือการใหบ้รกิารตอ้นรบั ใหห้น่วยงานที่รบัผิดชอบน าเสนอเพื่อขอเลีย้งรบัรองหรือการใหบ้รกิาร

ตอ้นรบัและตอ้งไดร้บัการอนมุตัจิากรองกรรมการผูจ้ดัการก่อนด าเนินการ โดยตอ้งมีมลูคา่ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อรายต่อ
โอกาส  

➢ หากมคีวามจ าเป็นตอ้งเลีย้งรบัรองหรือการใหบ้รกิารตอ้นรบัท่ีมีมลูค่ามากกว่า 3,000 บาท ต่อรายต่อโอกาส ตอ้งมีเหตอุนั
สมควรและตอ้งไดร้บัการอนมุตัิจากประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

➢ พนกังานจดัท าแบบรายงานการใหห้รือไดร้บัของขวญั / การเลีย้งรบัรอง / การบรกิารตอ้นรบั และน าส่งเอกสารและรูปถ่าย
ใหห้น่วยงานท่ีบรษิัทฯ แต่งตัง้ใหร้บัผิดชอบดงักลา่ว  

➢ คณะท างานฯ บนัทึกขอ้มลู พรอ้มแนบภาพถ่ายในทะเบียนคมุ และรายงานใหท้ี่ประชมุประชมุคณะกรรมการบรหิารความ
เส่ียงรบัทราบเป็นประจ าทกุปี 
 

กำรบริจำคเพื่อกำรกุศล และเป็นผู้ใหก้ำรสนับสนุน 
การบรจิาค และการใหก้ารสนบัสนนุกบัลกูคา้ คู่คา้ หุน้ส่วนทางธุรกิจ เจา้หนา้ที่รฐั หน่วยงานภาครฐั รวมถึงองคก์รการกศุล 
ตอ้งมีขอ้ก าหนดในการด าเนินการดงันี ้

➢ บรษิัทฯ มีความประสงค ์/ หน่วยงานภายนอกขอรบัการบรจิาคหรือการสนบัสนนุ 
➢ ฝ่ายทรพัยากรบคุคล พิจารณาวา่เป็นไปตามนโยบายและวตัถปุระสงคข์องบรษิัทหรือไม ่ พรอ้มทัง้ตรวจสอบขอ้มลู

ประกอบการขอสนบัสนนุมีวตัถปุระสงคช์ดัเจนความเหมาะสมดา้นปรมิาณและจ านวนเงิน มีหน่วยงานท่ีมีที่อยูแ่น่นอน 

และมีผูร้บัผิดชอบท่ีชดัเจน 

➢ ตวัแทนบรษิัทฯ เขา้รว่มกจิกรรม หรือผูข้อรบัการบรจิาคหรือการสนบัสนนุตอ้งส่งหนงัสือขอบคณุพรอ้มหลกัฐานการ

ประชาสมัพนัธ ์เช่น ภาพถ่าย ภาพข่าว ส่ิงพิมพ ์เป็นตน้ มายงับรษิัทฯ เพื่อใหม้ั่นใจวา่ผูข้อรบัการบรจิาคหรือการสนบัสนนุ

ไดก้ระท ากจิกรรมตามวตัถปุระสงคท์ี่ขอไว ้และก่อใหเ้กิดประโยชนต์่อสงัคม  

➢ คณะท างานฯ บนัทึกขอ้มลู พรอ้มแนบภาพถ่ายในทะเบียนคมุ และรายงานใหท้ี่ประชมุประชมุคณะกรรมการบรหิารความ
เส่ียงรบัทราบเป็นประจ าทกุปี 

 
กำรเป็นผู้รับกำรบริจำคหรือรับกำรสนับสนุน 

บรษิัทฯ มีนโยบายไม่รบัการบรจิาคเพื่อประโยชนใ์ดๆ เวน้แตเ่ป็นตวัแทนในการรบับรจิาคเพื่อชว่ยเหลือผูป้ระสบอทุกภยั 
วาตภยั อคัคีภยั หรือภยัธรรมชาติอื่น หรือเพื่อการกศุล 
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➢ เมื่อบรษิัทฯ มคีวามประสงคท์ี่จะเป็นตวัแทนรบับรจิาค  
➢ ฝ่ายทรพัยากรบคุคล พิจารณาวา่เป็นไปตามนโยบายและวตัถปุระสงคข์องบรษิัทหรือไม ่ พรอ้มทัง้ตรวจสอบขอ้มลู

หน่วยงานท่ีรบับรจิาค มีวตัถปุระสงคช์ดัเจน มีหน่วยงานท่ีมีที่อยู่แน่นอน และมีผูร้บัผิดชอบท่ีชดัเจน และน าเสนอให้

ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารหรือรองกรรมการผูจ้ดัการอนมุตัิก่อนการด าเนินการ 

➢ ตวัแทนบรษิัทฯ เขา้รว่มกจิกรรมรบับรจิาค และใหผู้บ้รจิาคเป็นผูม้อบเงินหรือส่ิงของใหก้บัผูร้บับรจิาคโดยตรง และใหถื้อวา่
เป็นการรบับรจิาคในนามบรษิัทฯ โดยกิจกรรมดงักลา่วตอ้งประชาสมัพนัธใ์หส้าธารณะรบัทราบ 

➢ หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ บนัทึกขอ้มลู พรอ้มแนบภาพถ่ายในทะเบยีนคมุ และรายงานใหท้ี่ประชมุคณะกรรมการบรหิารความ
เส่ียงรบัทราบเป็นประจ าทกุปี 

 หากบรษิัทฯ ไดร้บัการรบัการสนบัสนนุจากลกูคา้ คู่คา้ หรือหุน้ส่วนทางธุรกจิ  
➢ ในการรบัเงินสนบัสนนุ หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบน าเสนอรายละเอียดการขอรบัเงินสนบัสนนุใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บรหิารหรือ

รองกรรมการผูจ้ดัการรบัทราบ 
➢ ฝ่ายทรพัยากรบคุคล พิจารณาวา่เป็นไปตามนโยบายและวตัถปุระสงคข์องบรษิัทหรือไม่ พรอ้มทัง้ตรวจสอบวตัถปุระสงค์

ชดัเจน ไม่ใชเ่พื่อประโยชนส่์วนตนทัง้ทางตรงและทางออ้ม ไมเ่ก่ียวขอ้งกบัการเมือง ไม่เป็นสินบน และเงินสนบัสนนุท่ีรบั

ตอ้งเป็นเช็ค หรือ การโอนเงิน ที่เขา้บญัชีของบรษิัทฯ เท่านัน้  

➢ หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบออกหนงัสือตอบขอบคณุ พรอ้มทัง้น าหลกัฐานการรบัเงินสนบัสนนุ เช่น หลกัฐานการรบัโอนเงิน 

ส าเนาเช็ค ฯลฯ ส่งใหฝ่้ายบญัชี เพื่อใหฝ่้ายบญัชีตรวจสอบการรบัเงินและออกหลกัฐานการรบัเงิน  

➢ ฝ่ายบญัชีสอบทานหลกัฐานการรบัเงินสนบัสนนุ หากหลกัฐานที่ใหไ้ม่เพียงพอใหแ้จง้หน่วยงานที่รบัผิดชอบเพื่อขอขอ้มลู 
หรือชีแ้จงเพิ่มเติม หากพิสจูนไ์ดว้่าการรบัเงินสนบัสนนุ ไม่ปฏิบตัิตามแนวทางปฏิบตัิของบรษิัทฯ หรือใชเ้ป็นขอ้อา้งในการ
คอรร์ปัชนั บรษิัทฯ จะลงโทษผูก้ระท าผิดตามมาตรการสงูสดุ 

➢ คณะท างานฯ บนัทึกขอ้มลู พรอ้มแนบภาพถ่ายในทะเบียนคมุ และรายงานใหท้ี่ประชมุคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง
รบัทราบเป็นประจ าทกุปี 
 

ควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน ์

1. กรรมการบรษิัท ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิัท พึงหลีกเล่ียงการด าเนินการใดๆ ที่อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชนก์บับรษิัทฯ และไม่กระท าการในลกัษณะใดๆ อนัเป็นการขดัต่อผลประโยชนข์องบรษิัทฯ หรือเป็นการแสวงหา

ผลประโยชนส่์วนตวัและ/หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้ง 

2. ไม่ใชห้รือยอมใหผู้อ้ื่นใชต้  าแหน่งหนา้ที่ของตนทัง้โดยทางตรงหรือทางออ้ม เพื่อแสวงหาประโยชนจ์ากบรษิัทฯ  

3. ไม่น าความลบัหรือขอ้มลูของบรษิัทฯ ไปแสวงหาผลประโยชนส่์วนตวัและ/หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้ง  

4.  ในกรณีที่กรรมการบรษิัท ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิัท หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งเขา้ไปมีสว่นรว่มหรือเป็นผูถื้อหุน้ในกิจการ

ใดๆ ซึง่อาจมีผลประโยชนห์รือก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษิัทฯ ตอ้งแจง้ให ้ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารทราบเป็นลาย

ลกัษณอ์กัษร  

ตวัอยา่งเหตกุารณท์ี่อาจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ 
1. รบัของขวญัหรือผลประโยชนอ์ื่นใดเพื่อผลประโยชนส่์วนตวั และ/หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งจากคู่คา้ธุรกิจของบรษิัทฯ 
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2.  ใชข้อ้มลูภายในของบรษิัทฯ เพื่อประโยชนข์องตนเอง และ/หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้ง  
3.  น าทรพัยสิ์นของบรษิัทฯ เช่น ขอ้มลู คอมพิวเตอร ์ซอฟตแ์วรไ์ปใชเ้พื่อประโยชนส่์วนตวั  
4.  น าบคุลากรของบรษิัทฯ ไปใชใ้นงานส่วนตวั  
5.  รบังานนอกหรือท าธุรกิจส่วนตวัในเวลางาน  
6.  ตกลงท าสญัญาหรือด าเนินกจิการซึ่งมีส่วนไดเ้สียในกิจการนัน้ๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือทางออ้ม  
7.  ด ารงต าแหน่งกรรมการ ที่ปรกึษา หรือพนกังานในบรษิัทของคู่แข่ง ลกูคา้ หรือคู่คา้ธุรกิจ  
8. ท าธุรกิจส่วนตวักบัคู่คา้ธุรกิจของบรษิัทฯ ในขณะที่ด  ารงต าแหน่งซึง่มีส่วนเก่ียวขอ้งในการคดัเลือกคูค่า้ธุรกิจนัน้  
9. มีส่วนรว่มในกระบวนการคดัเลือก เล่ือนต าแหน่ง หรือประเมนิผลงานพนกังานซึง่ตนมคีวามสมัพนัธ ์ ส่วนตวัหรือ

ความสมัพนัธท์างการเงิน  
10. บคุคลในครอบครวัของบคุลากรท าการซือ้ขายหรือท าธุรกรรมใดๆ กบับรษิัทฯ โดยบคุลากรผูน้ัน้เป็นผูร้บังาน  
11.  เสนอหรือยอมรบัขอ้เสนอการใหเ้งินกูส่้วนบคุคล การค า้ประกนั ส่วนลด หรือสิทธิประโยชนใ์ดๆ จากคู่คา้ธุรกิจหรือคู่แข่ง 

 
กำรดูแลเร่ืองกำรใช้ข้อมูลภำยใน  

 
บริษัทไดม้ีขอ้ก าหนดและหลกัเกณฑใ์นการควบคมุและการใชข้อ้มลูภายในอย่างรดักุม โดยเฉพาะขอ้มลูแสดงฐานะ

ทางการเงินของบริษัท ที่จะต้องผ่านการตรวจสอบ /สอบทาน จากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการอนุมัติจากที่ประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบทกุครัง้ ก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการ และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือเผยแพรต่่อสาธารณชน 

 
บรษิัทมีนโยบายและวิธีการดแูลผูบ้รหิารและพนกังานในการน าขอ้มลูภายในของบรษิัทไปใชเ้พื่อประโยชนส่์วนตน ดงันี ้ 

 
(1) หา้มมิใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะของบุคคลดงักล่าว ใชข้อ้มลูภายใน

เพื่อท าการซือ้ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพยข์องบริษัท ก่อนที่ข้อมูลนั้นจะถูกเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปทราบโดยทั่วถึงกัน 
โดยเฉพาะในช่วงระยะเวลา 30 วนั ก่อนที่งบการเงินของบริษัทจะถกูเผยแพร่ต่อสาธารณชน นอกจากนี ้ภายหลงัจากที่ข้อมลูไดถ้กู
เผยแพร่แลว้ บุคคลขา้งตน้ตอ้งละเวน้การซือ้หรือขายหลกัทรพัยข์องบริษัทจนกระทั่งประชาชนท่ีไดร้บัทราบขอ้มลูดงักล่าวไดม้ีเวลา
ประเมินขอ้มลูที่ไดร้บัในระยะเวลาพอสมควรแลว้ (7 วนั นบัแต่วนัท่ีเผยแพร)่  

 
(2) ใหค้วามรูแ้ก่กรรมการ และผูบ้ริหาร ที่มีหนา้ที่ที่จะตอ้งรายงานการถือครองหลักทรพัยข์องตน คู่สมรส และ

บุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ เก่ียวกบัการรายงานการถือหลกัทรพัยข์องบรษิัท โดยหากกรรมการ ผูบ้ริหาร รวมถึงคู่สมรสและบตุรที่ยงั
ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ท่ีเข้าข่ายมีการซือ้ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพยข์องบริษัทตามที่ก าหนดไวใ้นประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 14/2540 เรื่อง การจัดท าและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรพัย ์และบทก าหนดโทษตาม
พระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

 
หากมีการกระท าการฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติดังกล่าวขา้งตน้ บริษัทจะด าเนินการทางวินัยเพื่อพิจารณาลงโทษตาม

สมควรแก่กรณี เช่น ตกัเตือนเป็นหนงัสือ ตดัค่าจา้ง พกังาน เลิกจา้ง เป็นตน้ 
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บุคลำกร 
(ก) จ านวนบคุลากร ณ 31 มีนาคม 2564 บรษิัทมีบคุลากรทัง้สิน้ 188 คน และ 31 มีนาคม 2565 บรษิัทมีบคุลากร

ทัง้สิน้  190 คน แบ่งตามสายงานต่าง ๆ ดงันี ้

 
(ข) ขอ้พิพาททางดา้นแรงงานในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา (31 มีนาคม ปี 2563 – 2565)  

 - มี 1 คดี  
 

(ค) ผลตอบแทนรวมและลกัษณะผลตอบแทนที่ใหก้บัพนกังาน (ไม่รวมผูบ้รหิาร)  
 

ลักษณะผลตอบแทน 
(หน่วย: บำท) 

ปีบัญชี 2563 
(1 เม.ย. 2563 – 31 มี.ค. 2564) 

ปีบัญชี 2564 
(1 เม.ย. 2564 – 31 มี.ค. 2565) 

เงินเดือน/ค่าจา้ง 56,892,587 56,218,984 

โบนสั 4,481,983 5,148,225 

ค่าใชจ้า่ยเก่ียวกบัสวสัดกิารพนกังาน 1,211,285 3,939,139 
รวม 62,585,855 65,306,348 

จ ำนวนพนักงำน                181 253 
 

(ง) นโยบายในการพฒันาบคุลากร    
 

เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยประกอบธุรกิจหลักดา้นการแปรรูปสเตนเลสมว้นอย่างครบวงจร การด าเนิน
ธุรกิจหลกัของบรษิัทและบริษัทย่อยประกอบดว้ยการจดัหา แปรรูป ผลิต และจ าหน่ายผลิตภณัฑส์เตนเลส  แก่ลกูคา้กลุ่มเป้าหมาย
ซึ่งเป็นผูป้ระกอบการในอตุสาหกรรมต่าง ๆ บรษิัทจึงมีนโยบายมุ่งเนน้ทางดา้นการพฒันาบคุลากรใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุขององคก์ร
และเพื่อใหล้กูคา้พึงพอใจและไดร้บัประโยชนส์งูสดุ  

บริษัทมี ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ที่ เ ป็นผู้รับ ผิดชอบในการจัดการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก  
ในส่วนของการจดัการฝึกอบรมภายในจะอบรมโดยวิทยากรของบริษัท และ /หรือวิทยากรภายนอก ในส่วนของการจดัการฝึกอบรม
ภายนอกจะพิจารณาจากต าแหน่งและหนา้ที่ความรบัผิดชอบของพนักงานในการก าหนดหลักสูตรและเนือ้หาของการฝึกอบรม 
ตลอดจนเลือกสถาบนัในการฝึกอบรมใหเ้หมาะสม 

ประเภท ประจ ำปี 2563 
(1 เม.ย.63 - 31 มี.ค. 64) 

ประจ ำปี 2564 
(1 เม.ย.64 - 31 มี.ค. 65) 

ฝ่ายจดัซือ้ 6 6 
ฝ่ายบญัชีและการเงิน / หน่วยพฒันาระบบ  11 11 
ฝ่ายขายและการตลาด  17 19 
ฝ่ายบรหิารงาน 3 4 
ฝ่ายทรพัยากรบคุคล 11 10 
ฝ่ายประกนัคณุภาพ 11 14 
ฝ่ายวางแผนการผลิต/คลงัสินคา้/หน่วยจดัส่งยานยนต ์ 55 56 
ฝ่ายผลิต / ซ่อมบ ารุง 74 70 

รวม 188 190 
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 7.  โครงสร้ำงกำรก ำกับดูแลกิจกำร และข้อมูลส ำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมกำร  คณะอนุกรรมกำร ผู้บริหำร 
พนักงำนและอื่นๆ 
  7.1 โครงสร้ำงกำรจัดกำรของบริษัท 

 

* บรษิัทว่าจา้งหน่วยงานภายนอก คือ ส านกังาน เอ.เอม็.ที. เซอรว์ิสเซส เป็นผูต้รวจสอบภายในของบรษิัท

บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จ ำกัด(มหำชน)

โครงสร้ำงองคก์ร

                

                   
                   

                            

       /                -       
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บริษัทมีคณะกรรมการต่าง ๆ ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง รายละเอียดดงันี ้

 
(ก) คณะกรรมกำรบริษัท มีจ ำนวน 6 ทำ่น ประกอบดว้ย 

 
1. นายวนัชยั อ ่าพึง่อาตม ์ ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและพิจารณา 
ค่าตอบแทน 

2. นายประสาน อคัรพงศพิ์ศกัดิ ์ กรรมการ, กรรมการผูจ้ดัการ และประธานกรรมการ 
บรหิารความเส่ียง 

3. นายธีระ ณ วงัขนาย กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ, 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

4. นายเลิศ นิตยธี์รานนท ์ กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ, 
กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

5. นายอนรุุธ ว่องวานิช กรรมการ และกรรมการอิสระ 
6. นายวิทวสั  อคัรพงศพิ์ศกัดิ ์  กรรมการ, ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ และกรรมการ 

บรหิารความเส่ียง 
 

โดยมี นายวิทวสั  อคัรพงศพิ์ศกัดิ ์เป็น เลขานกุารคณะกรรมการบรษิัท 
 
 
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมแทนบริษทั 
 
กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามแทนบริษัท คือ “นายประสาน  อคัรพงศพิ์ศกัดิ์ และ นายวิทวสั อคัรพงศพ์ิ

ศกัดิ์ ลงลายมือชื่อรว่มกนัและประทบัตราส าคญัของบรษิัท”  
 
ขอบเขตอ านาจ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษิัท   
 
คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจ หน้าที่  และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตาม

กฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถื้อหุน้ท่ีชอบดว้ยกฎหมายดว้ยความซื่อสตัย์
สจุรติและระมดัระวงัรกัษาผลประโยชนข์องบรษิัท โดยสรุปอ านาจหนา้ที่ และความรบัผิดชอบท่ีส าคญัได้ ดงันี ้

 
(1) จดัใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วนัสิน้สดุ

รอบระยะเวลาบญัชีของบรษิัท 
 
(2) จดัใหม้ีการประชมุคณะกรรมการอย่างนอ้ย 3 เดือนต่อครัง้ 
 
(3) จัดใหม้ีการท างบดุลและงบก าไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิน้สุดรอบระยะเวลาบัญชีของ

บรษิัท ซึ่งผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ และน าเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาและอนมุตัิ 
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(4) คณะกรรมการอาจมอบอ านาจใหก้รรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบคุคลอื่นใดปฏิบตัิการ
อย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได ้โดยอยู่ภายใตก้ารควบคมุของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอ านาจเพื่อใหบ้คุคล
ดงักล่าวมีอ านาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจ
ยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแกไ้ขบคุคลที่ไดร้บัมอบอ านาจหรืออ านาจนัน้ ๆ ไดเ้มื่อเห็นสมควร 

 

ทัง้นี ้คณะกรรมการอาจมอบอ านาจใหค้ณะผูบ้รหิารมีอ านาจหนา้ที่ในการปฏิบตัิงานต่าง ๆ 
โดยมีรายละเอียดการมอบอ านาจตามขอบเขตอ านาจหนา้ที่ของคณะผูบ้ริหาร ซึ่งการมอบอ านาจนัน้ตอ้งไม่มีลักษณะ
เป็นการมอบอ านาจที่ท  าใหค้ณะผูบ้รหิารสามารถพิจารณาและอนุมตัิรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้มีส่วน
ไดส่้วนเสียหรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนอ์ื่นใดท ากับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเวน้เป็นการอนุมตัิรายการที่เป็นไป
ตามนโยบายและหลกัเกณฑท์ี่คณะกรรมการพิจารณาและอนมุตัิไวแ้ลว้ 

 
(5) ก าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบรษิัท ควบคมุก ากบัดูแล

การบริหารและการจัดการของคณะผู้บริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี ้ 
คณะกรรมการตอ้งไดร้บัมติอนุมตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ก่อนการด าเนินการ อนัไดแ้ก่ เรื่องที่กฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดร้บั
มติอนุมตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุน้กู ้การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือ
บางส่วนที่ส  าคญัใหแ้ก่บุคคลอื่น หรือการซือ้หรือรบัโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท การแกไ้ขหนงัสือบริคณห์
สนธิหรือขอ้บงัคบั เป็นตน้ 

 

นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริษัทยงัมีขอบเขตหนา้ที่ในการก ากับดูแลใหบ้ริษัทปฏิบตัิตาม
กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์อาทิเช่น การท ารายการที่เก่ียวโยงกนั 
และการซือ้หรือขายทรพัยสิ์นที่ส  าคญัตามกฎเกณฑข์องตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกับ
ธุรกิจของบรษิัท 

(6) พิจารณาโครงสรา้งการบริหารงาน แต่งตัง้คณะผูบ้ริหาร และคณะกรรมการอื่นตามความ
เหมาะสม 

(7) ติดตามผลการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง 
 

(8) กรรมการจะตอ้งไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการ
ของบริษัท หรือเขา้เป็นหุน้ส่วนในหา้งหุน้ส่วนสามญั หรือเป็นหุน้ส่วนไม่จ ากัดความรบัผิดในหา้งหุน้ส่วนจ ากัด หรือเป็น
กรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของ
บรษิัทไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชนต์นหรือเพื่อประโยชนผ์ูอ้ื่น เวน้แต่จะไดแ้จง้ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้ 

 

(9) กรรมการตอ้งแจง้ใหบ้รษิัททราบโดยไม่ชกัชา้ หากมีส่วนไดเ้สียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยออ้มใน
สญัญาที่บรษิัทท าขึน้ หรือถือหุน้หรือหุน้กูเ้พิ่มขึน้หรือลดลงในบรษิัทหรือบรษิัทในเครือ 

 
ขอบเขตอ านาจ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของประธานกรรมการบรษิัทฯ 
 

(1.) รบัผิดชอบในฐานะผูน้  าของคณะกรรมการในการก ากบั ติดตาม ดแูลการบรหิารงานของ
คณะกรรมการบรหิาร และคณะกรรมการชดุย่อย ใหบ้รรลวุตัถปุระสงคต์ามแผนงานท่ีก าหนดไว ้
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(2.) เป็นประธานการประชมุคณะกรรมการ และผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ 
(3.) เป็นผูล้งคะแนนเสียงชีข้าดในกรณีที่ที่ประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ มีการลงคะแนนเสียง 

และคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากนั 
 

(ข) คณะกรรมกำรบริหำร มีจ ำนวน 2 ทำ่น ประกอบดว้ย 
 

1. นายประสาน  อคัรพงศพิ์ศกัดิ ์ ประธานกรรมการบรหิาร 
2. นายวิทวสั  อคัรพงศพิ์ศกัดิ ์ กรรมการบรหิาร 

 

 (ค)    กำรมอบอ ำนำจจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2550 เมื่อวนัที่ 21 กุมภาพนัธ์ 2550 ที่มีกรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชมุดว้ย ไดพ้ิจารณาเก่ียวกบัการก าหนดขอบเขตอ านาจ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของ
คณะกรรมการบรหิาร โดยการมอบอ านาจดงักล่าวสรุปรายละเอียดที่ส  าคญัไดด้งันี ้

  
ขอบเขตอ านาจ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรหิาร 
 

คณะกรรมการบริหารมีอ านาจ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องที่เก่ียวกบัการ
ด าเนินงานตามปกติธุระและงานบรหิารของบรษิัท ก าหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสรา้งการบรหิารงาน และ
อ านาจการบรหิารต่าง ๆ ของบรษิัท หลกัเกณฑใ์นการด าเนินธุรกิจใหส้อดคลอ้งกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอใหท้ี่ประชุม
คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาและอนุมตัิและ/หรือใหค้วามเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการ
ด าเนินงานของบรษิัทตามนโยบายที่ก าหนด โดยสรุปอ านาจ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบท่ีส าคญัไดด้งันี ้ 

 

 (1) พิจารณาเรื่องการจดัสรรงบประมาณประจ าปีตามที่ฝ่ายจดัการเสนอก่อนที่จะน าเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ ทั้งนี ้ ให้รวมถึงการพิจารณาและอนุมัติการเปล่ียนแปลงและเพิ่มเติม
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีในระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทในกรณีเร่งด่วน และให้น าเสนอ
คณะกรรมการบรษิัท เพื่อทราบในที่ประชมุคราวต่อไป  

 

(2) อนมุตัิการซือ้ขายสินคา้อนัเป็นปกติธุระของบรษิัท ในวงเงินไม่เกิน 200 ลา้นบาทต่อรายการ 
และไม่เกิน 600 ลา้นบาทต่อเดือน 

 

(3) อนุมัติค่าใช้จ่ายในการซือ้ทรัพย์สินอันมีลักษณะเป็นการลงทุน (รวมถึงการซ่อมแซม
เครื่องจกัรและอปุกรณ)์ นอกเหนือจากที่ระบไุวใ้นงบประมาณประจ าปี ในวงเงินไม่เกิน 10 ลา้นบาท 

 

(4) อนมุตัิการใชจ้่ายเงนิลงทนุท่ีส าคญัๆ ที่ไดก้ าหนดไวใ้นงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามที่จะ
ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท หรือตามที่คณะกรรมการบรษิัทไดเ้คยมีมติอนมุตัิในหลกัการไวแ้ลว้ 

(5) เป็นคณะที่ปรกึษาฝ่ายจดัการในเรื่องเก่ียวกบันโยบายดา้นการเงิน การลงทนุ การตลาด การ
บรหิารงานบคุคล และดา้นการปฏิบตัิอื่น ๆ 

  



แบบ 56-1 One Report 2564 

 
 

บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จ ำกัด (มหำชน)                                                                                               111 
 

 

(6) จัดสรรเงินบ าเหน็จรางวัลซึ่งไดร้ับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้วแก่พนักงานหรือ
ลกูจา้งของบรษิัท หรือบคุคลใด ๆ ที่กระท ากิจการใหบ้รษิัท 

 

(7) ควบคมุดแูลการด าเนินกิจการของบรษิัท 
 

ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารไดอ้นุมตัิรายการใดที่กล่าวไวใ้นขา้งตน้ ใหน้ าเสนอคณะกรรมการ
บรษิัทเพื่อทราบในที่ประชมุคราวต่อไป 
 

                                ทั้งนี ้อ านาจของคณะกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการอนุมตัิรายการใดที่อาจมีความขัดแยง้หรือ
รายการใดที่คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่เก่ียวโยงกนักบัคณะผูบ้ริหารมีส่วนไดเ้สีย หรือผลประโยชนใ์นลกัษณะอื่น
ใดขดัแยง้กับบรษิัท หรือบริษัทย่อย ตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึ่งการอนมุตัิรายการในลกัษณะ
ดงักล่าวจะตอ้งเสนอต่อที่ประชมุคณะกรรมการและ/หรือที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาและอนุมตัิรายการดงักล่าวตามที่
ขอ้บงัคบัของบริษัทหรือกฎหมายที่เก่ียวขอ้งก าหนด เวน้แต่เป็นการอนุมตัิรายการที่เป็นลกัษณะรายการด าเนินธุรกรรม
การคา้ปกติทั่วไปของบรษิัทท่ีคณะกรรมการก าหนดกรอบการพิจารณาไวช้ดัเจนแลว้ 

 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่  3/2562 เมื่อวันที่  14 สิงหาคม 2562 ที่มีกรรมการอิสระ 
และกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุมดว้ย ไดพ้ิจารณาเก่ียวกบัการก าหนดขอบเขตอ านาจ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบ
ของประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร และกรรมการผูจ้ดัการ โดยการมอบอ านาจดงักล่าวสรุปรายละเอียดที่ส  าคญัไดด้งันี ้ 

 

ขอบเขตอ านาจ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
(1)       บริหารกิจการของบริษัท รวมถึงการก ากับดูแลและควบคุมการด าเนินการหรือปฏิบตัิงานให้

เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการและ /หรือ
คณะกรรมการบรหิารของบรษิัทและ/หรือคณะกรรมการชดุย่อยอื่น ๆ 

(2)       อนุมัติค่าใช้จ่ายในการซื ้อทรัพย์สินอันมีลักษณะเป็นการลงทุน (รวมถึงการซ่อมแซม
เครื่องจกัรและอปุกรณ)์ นอกเหนือจากที่ระบไุวใ้นงบประมาณประจ าปี ในวงเงินไม่เกิน 5 ลา้นบาทต่อรายการ 

(3)       ก าหนดโครงสรา้งองคก์ร วิธีการบริหาร รวมการคดัเลือก การฝึกอบรม การว่าจา้งพนกังาน 
และการก าหนดอตัราเงินเดือน ค่าตอบแทน โบนสั และสวสัดิการต่าง ๆ รวมทัง้การเลิกจา้งพนกังาน  

(4)       เป็นผูน้  าและปฏิบัติตนใหเ้ป็นแบบอย่างตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของ
บรษิัท รวมทัง้ส่งเสรมิ ก ากบั ติดตามการบรหิารจดัการบนหลกัความยั่งยืน ความรบัผิดชอบต่อสงัคม และปฏิบตัิใหเ้ป็นไป
ตามาตรการและแนวปฏิบตัิต่อตา้นการคอรร์ปัชนั 

(5) เป็นผู้รับมอบอ านาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นตามวัตถุประสงค ์
ขอ้บงัคบั นโยบาย ระเบียบ ขอ้ก าหนด ค าสั่ง มติที่ประชุมผูถื้อหุน้และ/หรือมติที่ประชมุคณะกรรมการและคณะกรรมการ
บรหิารของบรษิัททกุประการ 

 อย่างไรก็ตาม อ านาจของประธานเจา้หนา้ที่บรหิารจะไม่รวมถึงการอนมุตัิรายการใดที่อาจมีความ
ขดัแยง้ หรือรายการใดที่ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร หรือบุคคลที่เก่ียวโยงกันกบัประธานเจา้หนา้ที่บริหารมีส่วนไดเ้สีย หรือ
ผลประโยชนใ์นลกัษณะอื่นใดขดัแยง้กบับรษิัท หรือบรษิัทย่อย ตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึ่งการ
อนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะตอ้งเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ /หรือที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาและ
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อนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ขอ้บังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่ เก่ียวข้องก าหนด เวน้แต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็น
ลกัษณะการด าเนินธุรกรรมการคา้ปกติทั่วไปของบรษิัทท่ีคณะกรรมการก าหนดกรอบการพิจารณาไวช้ดัเจนแลว้ 
  ขอบเขตอ านาจ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของกรรมการผูจ้ดัการ 

(1)      ควบคมุ ดแูลการด าเนินกิจการ และ/หรือบรหิารงานประจ าวนัของบรษิัท  
(2)        อนุมตัิการซือ้ขายสินคา้อนัเป็นปกติธุระของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 100 ลา้นบาทต่อรายการ 

และไม่เกิน 250 ลา้นบาทต่อเดือน 
(3)        ด าเนินการหรือปฏิบตัิงานใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ไดร้บัอนมุตัิจาก

คณะกรรมการและ/หรือคณะกรรมการบรหิารของบรษิัทและ/หรือประธานเจา้หนา้ที่บรหิารและ/หรือคณะกรรมการชดุย่อย 
อื่น ๆ 

(4)       ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของบรษิัท อย่างสม ่าเสมอ เพื่อป้องกันความเส่ียงจาก
ปัจจยัต่าง ๆ ไม่ว่าภายในและภายนอกบรษิัท 

(5)        มีอ  านาจกระท าธุรกรรมใด ๆ และแสดงตนเป็นตวัแทนของบรษิัทต่อบคุคลภายนอกในกิจการ
ที่เก่ียวขอ้งและเป็นประโยชนต์่อบรษิัท 

(6)       มีอ านาจออกค าสั่ง ระเบียบ ประกาศ บนัทึก เพื่อใหก้ารปฏิบตัิงานเป็นไปตามนโยบาย เพื่อ
รกัษาผลประโยชนข์องบรษิัทและระเบียบวินยัในการท างาน 

(7)       อนมุตัิการแต่งตัง้ที่ปรกึษาดา้นต่าง ๆ ที่จ  าเป็นต่อการด าเนินงานของบรษิัท 
(8)       เป็นผูน้  าและปฏิบัติตนใหเ้ป็นแบบอย่างตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของ

บรษิัท รวมทัง้ส่งเสรมิ ก ากบั ติดตามการบรหิารจดัการบนหลกัความยั่งยืน ความรบัผิดชอบต่อสงัคม และปฏิบตัิใหเ้ป็นไป
ตามาตรการและแนวปฏิบตัิต่อตา้นการคอรร์ปัชนั 

(9) เป็นผู้รับมอบอ านาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นตามวัตถุประสงค ์
ขอ้บงัคบั นโยบาย ระเบียบ ขอ้ก าหนด ค าสั่ง มติที่ประชุมผูถื้อหุน้และ/หรือมติที่ประชมุคณะกรรมการและคณะกรรมการ
บรหิารและค าสั่งของประธานเจา้หนา้ที่บรหิารทกุประการ 

 อย่างไรก็ตาม อ านาจของกรรมการผูจ้ดัการจะไม่รวมถึงการอนมุตัิรายการใดที่อาจมีความขดัแยง้ 
หรือรายการใดที่กรรมการผูจ้ดัการ หรือบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบักรรมการผูจ้ดัการมีส่วนไดเ้สีย หรือผลประโยชนใ์นลกัษณะ
อื่นใดขัดแย้งกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการใน
ลักษณะดังกล่าวจะตอ้งเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ /หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการ
ดงักล่าวตามที่ขอ้บงัคบัของบรษิัทหรือกฎหมายที่เก่ียวขอ้งก าหนด เวน้แต่เป็นการอนมุตัิรายการท่ีเป็นลกัษณะการด าเนิน
ธุรกรรมการคา้ปกติทั่วไปของบรษิัทท่ีคณะกรรมการก าหนดกรอบการพิจารณาไวช้ดัเจนแลว้ 
   

(ง) คณะกรรมกำรตรวจสอบมีจ ำนวน 3 ท่ำน ประกอบดว้ย 
 

1. นายวนัชยั อ ่าพึง่อาตม ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
2. นายธีระ ณ วงัขนาย กรรมการตรวจสอบ 
3. นายเลิศ นิตยธี์รานนท ์ กรรมการตรวจสอบ 

โดยมี นางสาวเมธาพร  ศรีพระราม เป็น เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 
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วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ  
ประธานกรรมการตรวจสอบ  3    ปี 
กรรมการตรวจสอบ   3    ปี 

 

ทัง้นี ้เมื่อครบวาระการด ารงต าแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบที่พน้จาก
ต าแหน่งตามวาระอาจไดร้บัการแต่งตัง้ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งไดอ้ีก 

 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2552 ที่มีกรรมการอิสระ 
และกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชมุดว้ย ไดพ้ิจารณาเก่ียวกบัการก าหนดขอบเขตอ านาจ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบ
ของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยการมอบอ านาจดงักล่าวสรุปรายละเอียดที่ส  าคญัไดด้งันี ้

 

ขอบเขตอ านาจ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดงันี ้  
 

(1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกตอ้งและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดย
ประสานงานกบัผูส้อบบญัชีและผูบ้รหิารที่รบัผิดชอบจดัท ารายงานทางการเงินทัง้รายไตรมาสและประจ าปี คณะกรรมการ
ตรวจสอบอาจเสนอแนะใหผู้ส้อบบญัชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ ที่เห็นว่าจ าเป็นและเป็นเรื่องส าคญัในระหว่าง
การตรวจสอบบญัชีของบรษิัทได ้

(2) สอบทานใหบ้ริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน 
(Internal Audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกยา้ย เลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่น
ใดที่รบัผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน  

(3) สอบทานการปฏิบตัิของบรษิัทใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์หรือกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท 

(4) พิจารณาคดัเลือกและเสนอแต่งตัง้ เลือกกลบัเขา้มาใหม่ และเลิกจา้งผู้สอบบญัชีของบรษิัท 
รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี โดยค านึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรพัยากร และปริมาณ
งานตรวจสอบของส านกังานตรวจสอบบญัชีนัน้ รวมถึงประสบการณข์องบุคลากรที่ไดร้บัมอบหมายใหท้ าการตรวจสอบ
บญัชีของบรษิัท รวมทัง้เขา้รว่มประชมุกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้รว่มประชมุดว้ย อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

(5) พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ใหเ้ป็นไป
ตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรพัย ์ทั้งนีเ้พื่อใหม้ั่นใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์
สงูสดุต่อบรษิัท 

(6) ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบรษิัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ
ดว้ย เช่น ทบทวนนโยบายการบรหิารทางการเงินและการบรหิารความเส่ียง ทบทวนการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ
ของผูบ้ริหาร ทบทวนร่วมกับผูบ้ริหารของบริษัทในรายงานส าคญัๆ ที่ตอ้งเสนอสาธารณชนตามที่กฎหมายก าหนด ไดแ้ก่ 
บทรายงานและการวิเคราะหข์องฝ่ายบรหิาร เป็นตน้ 

(7) จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษัท  ซึ่ง
รายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างนอ้ยดงัต่อไปนี ้
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(ก)  ความเห็นเก่ียวกับความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นที่เชื่อถือไดข้องรายงานทางการเงิน
ของบรษิัท 

(ข)  ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบรษิัท 
(ค)  ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ 

ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์หรือกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท 
(ง)  ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
(จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(ฉ) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการ

ตรวจสอบแต่ละท่าน 
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดร้ับจากการปฏิบัติ

หนา้ที่ตามกฎบตัร (charter) 
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทั่วไปควรทราบภายใตข้อบเขตหนา้ที่และ

ความรบัผิดชอบท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท 
(8) รายงานการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบใหค้ณะกรรมการบรษิัททราบเป็นประจ า

อย่างนอ้ยไตรมาสละหน่ึงครัง้ 
(9) รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทหากพบหรือสงสัยว่ามีรายการ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมี

นยัส าคญัต่อฐานะทางเงินและผลการด าเนินของบรษิัท เช่น รายงานท่ีเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน,์ การทจุรติหรือมี
ส่ิงผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่ส  าคัญในระบบควบคุมภายใน, การฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัย ์ขอ้ก าหนดของ
ตลาดหลกัทรพัย ์หรือกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท 

 

ค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชีภำยนอก และค่ำตอบแทนผู้ตรวจสอบภำยใน โดยบุคคลภำยนอก 
  ในรอบปีบญัชี 2564 สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษัทและบริษัทย่อยรบัรูค้่าสอบบญัชีส าหรบัผูส้อบ
บญัชีอิสระภายนอกของบริษัทและบริษัทย่อย คือ บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด เป็นจ านวนเงินรวม 3,025,000 บาท โดย
แบ่งเป็นค่าสอบบัญชีส าหรบับริษัทจ านวน 1,170,000 บาท, บริษัทย่อย และบริษัทร่วม 4 บริษัท จ านวนรวม 1,855,000 
บาท นอกเหนือจากค่าตอบแทนดงักล่าว บรษิัทและบรษิัทย่อยไม่มีค่าบรกิารอื่นที่ตอ้งช าระใหก้บัผูส้อบบญัชี ส านกังานสอบ
บญัชีที่ผูส้อบบญัชีสงักดั และบคุคลหรือกิจการที่เก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีหรือส านกังานสอบบญัชีที่ผูส้อบบญัชีสงักดั 
 

  ในส่วนของการตรวจสอบภายใน บริษัทมีค่าตรวจสอบภายใน ในรอบปีบญัชี สิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 
2565 บริษัทรับรูค้่าตรวจสอบภายในโดยบุคคลภายนอก คือ ส านักงาน เอ.เอ็ม.ที. เซอรว์ิสเซส เป็นจ านวนเงินรวม 
480,000 บาท นอกเหนือจากค่าตอบแทนดงักล่าว 
 

(จ) คณะกรรมกำรอิสระมีจ ำนวน 4 ท่ำน ประกอบด้วย 
 

1. นายวนัชยั   อ ่าพึ่งอาตม ์ กรรมการอิสระ 
2. นายธีระ      ณ วงัขนาย กรรมการอิสระ 
3. 
4. 

นายเลิศ      นิตยธี์รานนท ์
นายอนรุุธ    ว่องวานิช 

กรรมการอิสระ 
กรรมการอิสระ 
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 (ฉ) คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน มีจ ำนวน 3 ท่ำน ประกอบด้วย 
1. นายธีระ ณ วงัขนาย ประธานคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน 
2. นายวนัชยั อ ่าพึง่อาตม ์ กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
3. นายเลิศ นิตยธี์รานนท ์ กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

โดยมี นายวิทวสั  อคัรพงศพิ์ศกัดิ์ เป็น เลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ที่มีกรรมการอิสระ 
และกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชมุดว้ย ไดพ้ิจารณาเก่ียวกบัการก าหนดขอบเขตอ านาจ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบ
ของคณะกรรมการสรรหารและพิจารณาค่าตอบแทน โดยการมอบอ านาจดงักล่าวสรุปรายละเอียดที่ส  าคญัไดด้งันี ้

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ ประกอบดว้ยกรรมการอิสระจ านวน 3 
ท่าน และในการประชมุแต่ละครัง้ตอ้งมีกรรมการมาประชมุไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนกรรมการทัง้หมด จึงจะถือวา่เป็น
องคป์ระชมุ 

 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี แต่วาระการ
ด ารงต าแหน่งของกรรมการแต่ละคนนั้นจะอยู่ในต าแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระที่ยงัเหลืออยู่ของการด ารงต าแหน่งกรรมการ
บริษัท โดยจะตอ้งไดร้บัการคดัเลือกและแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัท กรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระอาจไดร้บั
การแต่งตัง้ใหม่ได ้
 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตอ้งจดัใหม้ีการประชุมตามความจ าเป็นและสมควรแก่
หน้าที่ความรับผิดชอบตามข้อบังคับเก่ียวกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดย
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะตอ้งแจง้ก าหนดการประชุมไว้ล่วงหน้า รวมถึงจัดส่งวาระการ
ประชุม และเอกสารประกอบการประชุมใหล่้วงหนา้ในเวลาอนัสมควร เพื่อใหก้รรมการไดพ้ิจารณาเอกสารก่อนถึงวนัประชุม
พรอ้มทัง้เสนอและรายงานผลการปฏิบตัิงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบภายหลงัจากมีการประชุมคณะกรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทนในแต่ละครัง้ 

 ขอบเขตอ านาจ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดงันี ้

 (1)   เสนอนโยบายการคดัเลือกและสรรหากรรมการ โดยตอ้งมีวิธีการและหลกัเกณฑท์ี่ชดัเจน
เป็นธรรมและสมเหตสุมผล เพื่อน าเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิัทหรือท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาแต่งตัง้ แลว้แต่กรณี 

 (2)   เสนอนโยบายการคดัเลือกและสรรหากรรมการผูจ้ดัการใหญ่ โดยตอ้งมีวิธีการหลกัเกณฑท์ี่
ชดัเจน เป็นธรรมและสมเหตสุมผล เพื่อน าเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิัทพิจารณา 

 (3)   ทบทวนและน าเสนอขออนุมตัิต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องเก่ียวกับนโยบายและกลยทุธ์
ดา้นทรพัยากรบคุคลซึ่งควรสอดคลอ้งกบักลยทุธใ์นการด าเนินธุรกิจของบรษิัท 
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 (4) สรรหา คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่ทรงคุณวุฒิ มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณสมบัติ
เหมาะสมที่สมควรไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการและหรือกรรมการผูจ้ดัการใหญ่แลว้แต่กรณี 

 (5) ทบทวนสดัส่วน จ านวน และประสบการณข์องกรรมการบริษัท รวมถึงใหข้อ้เสนอแนะในการ
สรรหากรรมการแทนต าแหน่งที่ว่างลง 

 (6) ดแูลใหม้ีแผนสืบแทนต าแหน่งที่เฉพาะเจาะจงของกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

 (7) วางข้อก าหนดต่าง ๆ ในสัญญาจ้างกรรมการผู้จัดการใหญ่รวมทั้งประเมินผลงานและ
เสนอแนะผูสื้บแทนต าแหน่ง 

 (8) ก าหนดนโยบายและรูปแบบการใหผ้ลประโยชนต์อบแทนกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่ใหส้อดคลอ้งกับกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัท โดยตอ้งมีวิธีการและหลักเกณฑท์ี่ชดัเจน เป็นธรรมและสม
เหตผุล เพื่อน าเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิัทหรือท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณา 

 (9) เสนอแนะแนวทางและวิธีการจ่ายค่าตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงิน หรือค่าตอบแทนรูปแบบอื่น
ใหแ้ก่คณะกรรมการบรษิัท คณะกรรมการชดุอื่นที่คณะกรรมการบรษิัทแต่งตัง้ รวมถึงกรรมการผู้จดัการใหญ่ของบรษิัท 

 (10) พิจารณาและทบทวนโครงสรา้งและระบบการจ่ายค่าตอบแทนและอัตราค่าตอบแทนให้
สอดคลอ้งกับสภาวะตลาด ณ ปัจจุบนัและเหมาะสมกับหนา้ที่ ความรบัผิดชอบ และผลการด าเนินงานของบริษัทและผล
การปฏิบตัิงานของกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

 (11) พิจารณาค่าตอบแทนประจ าปีแก่กรรมการเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อ
พิจารณาอนมุตัิ 

 (12) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นคณะกรรมการชุดย่อยที่แต่งตั้งโดย
คณะกรรมการบริษัท เพื่อใหช้่วยศึกษาและกลั่นกรอง จึงตอ้งรายงานผลการปฏิบตัิหนา้ที่ต่อที่ประชุมคณะกรรมการทุก
ครัง้ หลงัจากที่มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และรายงานผลการปฏิบตัิงานในปีที่ผ่านมา
ต่อผูถื้อหุน้ในรายงานประจ าปีของบรษิัท 

 (13) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายอันเก่ียวเนื่องกับการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 
 

(ช) คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง มีจ ำนวน 3 ท่ำน ประกอบด้วย 
1. นายประสาน  อคัรพงศพิ์ศกัดิ ์ ประธานคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 

2. 
3.    

นายวิทวสั   อคัรพงศพิ์ศกัดิ ์
นายวชิญพ์ล อคัรพงศพิ์ศกัดิ ์

กรรมการและเลขานกุารบรหิารความเส่ียง 
กรรมการบรหิารความเส่ียง 

หมายเหต ุ:  นายวศิิษฐ์  วรยศโกวิท ไดล้าออกเมื่อเดือน มกราคม 2565 
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ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ที่มีกรรมการอิสระ 
และกรรมการตรวจสอบเขา้รว่มประชมุดว้ย ไดพ้ิจารณาเก่ียวกบัการก าหนดขอบเขตอ านาจ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบ
ของคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง โดยการมอบอ านาจดงักล่าวสรุปรายละเอียดที่ส  าคญัไดด้งันี  ้

 

คณะกรรมการบรหิารความเส่ียงของ บรษิัท โลหะกิจ เม็ททอล จ ากดั (มหาชน) ประกอบดว้ยบคุคลที่
ด  ารงต าแหน่งกรรมการบริหารของบริษัท และผูบ้ริหาร จ านวน 3 ท่าน โดยมีประธานกรรมการบริหารของบริษัท ด ารง
ต าแหน่งประธานคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง  

   คณะกรรมการบริหารความเส่ียง พน้จากต าแหน่งเมื่อ ตาย, ลาออก, หรือคณะกรรมการบริษัทมีมติ
ใหอ้อก และการลาออกจากต าแหน่ง มีผลต่อเมื่อไดย้ื่นใบลาต่อประธานคณะกรรมการบรษิัท 

             ขอบเขตอ านาจ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง ดงันี ้
 (1)  ศกึษา ทบทวน และประเมินความเส่ียงที่อาจเกิดขึน้ รวมทัง้แนวโนม้ของผลกระทบที่อาจมตีอ่
องคก์ร รวมถึงความเส่ียงภายในและภายนอกของบรษิัทฯ 
 (2) เสนอนโยบายการบริหารความเส่ียง และแนวทางการจัดการความเส่ียงของบริษัทฯ ต่อ
คณะกรรมการบริษัท ซึ่งครอบคลมุความเส่ียงที่มีผลกระทบต่อการด าเนินกิจการประเภทต่างๆ ที่ส  าคญั เช่น ความเส่ียง
ดา้นราคาสินคา้ ความเส่ียงจากตลาด ความเส่ียงจากอัตราแลกเงิน ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง และความเส่ียงดา้น
ปฏิบตัิการ 
  (3)  ก าหนดนโยบายการบรหิารความเส่ียงเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทฯ 
  (4)  ก าหนดกลยทุธใ์หส้อดคลอ้งกบันโยบายบรหิารความเส่ียงและทิศทางธุรกิจของบรษิัทฯ 
  (5) ทบทวน ควบคุม ติดตาม และประเมินผลการบริหารความเส่ียง ตามนโยบายบริหารความ
เส่ียงที่ก าหนด  
  (6)  เรื่องอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบรษิัทมอบหมาย 
  (7)  คณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะตอ้งจดัใหม้ีการประชุมอย่างนอ้ยปีละ 2 ครัง้ หรือตาม
สถานการณแ์ละความจ าเป็น 
 (ก)  ในการประชมุคณะกรรมการบรหิารความเส่ียงจะตอ้งมีกรรมการเขา้รว่มการประชมุไม่นอ้ยกวา่กึ่งหน่ึงของ
จ านวนกรรมการทัง้หมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ 
 (ข)  มติที่ประชมุของคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง จะถือตามเสียงขา้งมากของกรรมการท่ีมาประชมุ  
 (ค)  ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียงไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหนา้ที่ไดใ้ห้
กรรมการท่ีมาประชมุเลือกกรรมการคนหนึ่ง เป็นประธานในท่ีประชมุแทน 
 (ง)  คณะกรรมการบริหารความเส่ียงอาจเชิญฝ่ายจดัการ หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งเขา้ร่วมประชุม และใหข้อ้มลูหรือ
เอกสารในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งได ้
 (จ)  เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการเตรียมความพรอ้มส าหรับการ
ประชุมการนัดหมาย การจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม การจัดท ารายงานการประชุม และอื่นๆ ตามที่ไดร้บั
มอบหมายจากคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 
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   (8)      คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีหนา้ที่รายงานการปฏิบัติหนา้ที่ต่อคณะกรรมการบริษัท
หลังจากที่มีการประชุมและจัดท ารายงาน การท าหนา้ที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผูถื้อหุ้นในรายงานประจ าปี  โดยเปิดเผย
รายละเอียด ดงันี ้
   (ก)   จ านวนครัง้ที่ประชมุ 
   (ข)   จ านวนครัง้ที่กรรมการบรหิารความเส่ียงเขา้รว่มประชมุ 
   (ค)   ผลการปฏิบตัิหนา้ที่ตามกฎบตัรที่ก าหนดไว ้
 

(ซ) เจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร  
เจา้หนา้ที่บรหิาร ของบรษิัทประกอบดว้ย 
1. นายประสาน  อคัรพงศพิ์ศกัดิ ์ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
2.  นายวิทวสั  อคัรพงศพิ์ศกัดิ ์ รองกรรมการผูจ้ดัการ  
3. นางสาวพรทิพยภ์า   วงศภ์งูา* ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
4. นายนนทวชั เครือรตันไพบลูย ์ ผูจ้ดัการฝ่ายทรพัยากรบคุคล 
หมายเหต ุ:  นายวศิิษฐ์  วรยศโกวิท และนายอโนชา วรรณพินท ุ ไดล้าออกเมื่อเดือน มกราคม 

2565 และเดือน ตลุาคม 2564 ตามล าดบั 
* ไดร้บัการแตง่ตัง้เมื่อเดือน มกราคม 2565 

 
  (ฌ) เลขำนุกำรบริษทั 
  ณ วนัท่ี 11 พฤศจิกายน  2562 : นายวิทวสั  อคัรพงศพิ์ศกัดิ์  ต  าแหน่ง เลขานกุารบรษิัท 
 

  ขอบเขตอ านาจ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของเลขานกุารบรษิัท 
  จดัการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดต่าง ๆ และการประชุมผูถื้อหุน้ รวมทัง้จดัท า
รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการชุดต่าง ๆ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงาน
ประจ าปี ตลอดจนจดัเก็บเอกสารตามที่กฎหมายก าหนด พรอ้มทัง้อ านวยการและดูแลใหบ้ริษัทปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบ 
ขอ้บงัคบั และขอ้ก าหนดตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  
 
 

กำรสรรหำกรรมกำรและผู้บริหำร  
  

 (ก) กำรสรรหำกรรมกำรบริษัท 
  

  คณะกรรมการบรษิัท มอบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคดัเลือกบคุคลที่
มีความเหมาะสมมาด ารงต าแหน่งกรรมการ โดยพิจารณาจากปัจจัยหลายประการ เช่น ความรู ้ความสามารถ และ
ประสบการณท์ี่เก่ียวขอ้งกับธุรกิจ หรือสามารถเอือ้ประโยชนใ์หก้ับธุรกิจของบริษัทในอนาคต เป็นตน้ เพื่อน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบรษิัทและที่ประชมุผูถื้อหุน้ต่อไป โดยบรษิัทไดก้ าหนดหลกัเกณฑใ์นการแต่งตัง้กรรมการ ดงันี ้ 

  
  (1) คณะกรรมการบริษัทประกอบดว้ยกรรมการจ านวนไม่นอ้ยกว่า 5 คน โดยกรรมการไม่นอ้ย

กว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดนัน้ ตอ้งมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจกัรและจะตอ้งเป็นผูม้ีคุณสมบตัิตามที่กฎหมาย
ก าหนด  
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(2) ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้เลือกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ ์และวิธีการดงัต่อไปนี ้
 (2.1) ผูถื้อหุน้คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ่งหุน้ต่อหน่ึงเสียงตามจ านวนหุน้ท่ีตนถือ 
 (2.2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตาม (2.1) เลือกตัง้บคุคลคน

เดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
 (2.3) บุคคลซึ่งไดร้บัคะแนนสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการเลือกตัง้เป็นกรรมการ

เท่าจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนน
เสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงชีข้าด 

  (3) ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งหนึ่งในสามเป็นอตัรา  
ถา้จ านวนกรรมการท่ีออกแบ่งใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกตามจ านวนใกลเ้คียงที่สดุกบัส่วนหนึ่งในสาม 
   กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีที่สอง ภายหลงัจดทะเบียนบรษิัทนัน้ใหใ้ช้
วิธีจบัสลากกันว่าผูใ้ดจะออก ส่วนในปีหลงั ๆ ต่อไป ใหก้รรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 
กรรมการท่ีจะออกตามวาระนีอ้าจไดร้บัเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได  ้    
 

    กำรสรรหำผู้บริหำร (ตำมนิยำมของ ก.ล.ต.) 
    ฝ่ายทรพัยากรบุคคล จะสรรหาและคดัเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู ้ความสามารถ 
ทกัษะ ประสบการณ ์และมีความเขา้ใจในธุรกิจที่ตรงความตอ้งการ เพื่อน าเสนอผูม้ีอ  านาจพิจารณา โดยการสรรหาและ
แต่งตัง้ผูบ้รหิารของบรษิัท จะเป็นไปตามระเบียบอ านาจอนมุตัิและด าเนินการ ดงันี ้
  (1)   การแตง่ตัง้ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร และ/หรือ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารสายธุรกิจ (ระดบั 
CEO) ตอ้งน าเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิัทพิจารณาอนมุตัิ 
  (2) การแตง่ตัง้ประธานเจา้หนา้ที่การเงิน ประธานเจา้หนา้ที่การลงทุน และ/หรือ ประธาน
เจา้หนา้ที่บรหิารงานกลาง (เจา้หนา้ที่บรหิารระดบั C-Level) เป็นอ านาจอนมุตัิของคณะกรรมการบรหิาร 
  (3) การแตง่ตัง้ผูบ้รหิารระดบัต ่ากว่าขอ้ 2 เป็นอ านาจอนมุตัิของประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร และ
ผูบ้รหิารระดบัรองลงไป แลว้แต่กรณี 
 

 (ข) กำรสรรหำกรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ 
  
คณะกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบรษิัท ประกอบดว้ยคณะกรรมการอิสระ 4 ท่าน และ

กรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน โดยที่ประชมุคณะกรรมการและ/หรือที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทเป็นผูอ้นมุตักิารจดัตัง้
คณะกรรมการตรวจสอบ และก าหนดใหค้ณะกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบอยู่ในวาระคราวละ 3 ปี บรษิัทมี
นโยบายที่จะสรรหาและพจิารณาคดัเลือกบคุคลที่มคีวามเหมาะสมมาด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบโดยพจิารณาจากปัจจยัในแงค่วามเป็นอิสระ การท่ีสามารถเป็นตวัแทนของผูถื้อหุน้รายย่อย ความรู ้
ความสามารถ และประสบการณท์ี่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ โดยในการคดัเลือกคณะกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของ
บรษิัทจะตอ้งมีคณุสมบตัิ ดงันี ้

 

(1) ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 5 ของทนุช าระแลว้ของบรษิัท บรษิัทในเครือ บรษิัทรว่ม หรือบรษิัทท่ี
เก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้นบัรวมหุน้ท่ีถือโดยผูท้ี่เก่ียวขอ้งดว้ย  
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(2) ไม่มีส่วนรว่มในการบรหิารงานในบรษิัท บรษิัทในเครือ บรษิัทรว่ม บรษิัทท่ีเก่ียวขอ้ง หรือ 
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิัท และไม่เป็นลกูจา้ง พนกังาน หรือที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ าจากบรษิัท บรษิัทในเครือ 
บรษิัทรว่ม บรษิัทท่ีเก่ียวขอ้ง หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิัท 

(3) ไม่มีผลประโยชนห์รือส่วนไดเ้สียไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มทัง้ในดา้นการเงินและการบรหิาร
ของบรษิัท บรษิัทในเครือ บรษิทัรว่ม หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัท และไม่มีผลประโยชนห์รือส่วนไดเ้สียในลกัษณะ
ขา้งตน้มาก่อนในระยะเวลา 1 ปี ก่อนไดร้บัการแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ เวน้แต่คณะกรรมการบรษิัท
ไดพ้ิจารณาอย่างรอบคอบแลว้เหน็ว่า การเคยมีผลประโยชนห์รือส่วนไดเ้สียนัน้จะไมม่ีผลกระทบตอ่การปฏิบตัิหนา้ที่และ
การใหค้วามเห็นที่เป็นอิสระ 

(4) ไม่ใช่เป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งหรือญาติสนิทของผูบ้รหิารหรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิัท 
(5) ไม่ไดร้บัการแตง่ตัง้ขึน้เป็นตวัแทนเพื่อรกัษาผลประโยชนข์องกรรมการบรษิัท ผูถื้อหุน้ราย

ใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิทั 
(6) สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบตัิหนา้ที่ตามที่ที่ไดร้บั

มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท โดยไม่อยู่ภายใตก้ารควบคมุของผูบ้รหิารหรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิัท รวมทัง้ผูท้ี่
เก่ียวขอ้งหรือญาติสนิทของบคุคลดงักล่าว 
 

 (ค) จ ำนวนกรรมกำรทีม่ำจำกผู้ถือหุ้นรำยใหญ่  

  จ านวนกรรมการท่ีมาจากผูถื้อหุน้รายใหญ่กลุ่มครอบครวัอคัรพงศพิ์ศกัดิ์ มีจ านวน 2 ทา่น 
ประกอบดว้ย นายประสาน  อคัรพงศพิ์ศกัดิ์ และ นายวิทวสั อคัรพงศพิ์ศกัดิ ์
 
 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร  

(ก) ค่ำตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงนิ   

 -  ค่าตอบแทนกรรมการ 
กรรมกำร ปีบัญชี 2563 

(1 เม.ย. 2563 – 31 มี.ค. 2564) 
ปีบัญชี 2564 

(1 เม.ย. 2564 – 31 มี.ค. 2565) 
เบีย้ประชุม 
(บำท) 

บ ำเหน็จกรรมกำร 
(บำท) 

เบีย้ประชุม 
(บำท) 

บ ำเหน็จกรรมกำร 
(บำท) 

1. นายวนัชยั อ ่าพึ่งอาตม ์ 280,000 - 280,000 - 
2. นายประสาน อคัรพงศพิ์ศกัดิ์ - - - - 
3. นายวิทวสั อคัรพงศพิ์ศกัดิ์ - - - - 
4. นายอนรุุธ ว่องวานิช 80,000 - 80,000 - 
5. นายธีระ ณ วงัขนาย 180,000 - 220,000 - 
6. นายเลิศ นิตยธี์รานนท ์ 200,000 - 200,000 - 

รวม 740,000 - 780,000 - 
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 -  ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร (ค่าตอบแทนผูบ้รหิารที่มีรายชื่ออยู่ในเจา้หนา้ที่บรหิาร) 
ค่ำตอบแทน ปีบัญชี 2563 

(1 เม.ย. 2563 – 31 มี.ค. 2564) 
ปีบัญชี 2564 

(1 เม.ย. 2564 – 31 มี.ค. 2565) 

จ ำนวนรำย จ ำนวนเงินรวม 
(บำท) 

จ ำนวนรำย จ ำนวนเงินรวม 
(บำท) 

เงินเดือน 7 33,196,669 5 18,880,798 

โบนสั 7 1,238,600 4 1,860,120 

ผลตอบแทนอื่นๆ  (ค่าติดต่อสื่อสาร)  1 12,000 1 12,000 
รวม 7 34,447,269 4 20,752,918 

 
(ข) ค่ำตอบแทนอื่นๆ ทีเ่ป็นตัวเงนิ     

  บริษัทและพนกังานไดร้่วมกันจดทะเบียนจดัตัง้กองทุนส ารองเลีย้งชีพ โดยบริษัทจ่ายสมทบใหใ้น
อตัรารอ้ยละ 5 ของเงินเดือน  และไม่มีค่าตอบแทนกรรมการในสิทธิประโยชนอ์ื่น ๆ   
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 8.  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนส ำคัญด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำร 
  8.1 กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส 
 

นโยบายเก่ียวกับการก ากับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริษัทไดก้ าหนดนโยบายเก่ียวกบัการก ากบั
ดูแลกิจการ เนื่องจากเห็นว่าเป็นส่ิงที่มีความส าคัญและจ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจให้มีการเจริญ เติบโตที่ยั่ งยืน 
คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นและตัง้ใจที่จะปฏิบัติตามหลักการดังกล่าว โดยไดก้ าหนดนโยบายและทิศทางการ
ด าเนินงานของบริษัท ให้ความส าคัญต่อระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ก ากับดูแลฝ่ายจัดการให้
ด าเนินการนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชนใ์นระยะยาวของผูถื้อหุน้ ภายใตก้รอบขอ้ก าหนดของกฎหมายและ
จรยิธรรมทางธุรกิจ รวมทัง้มุ่งมั่นในเรื่องความโปรง่ใสในการด าเนินกิจการ การเปิดเผยขอ้มลู และการบรหิารความเส่ียงที่
เหมาะสม 

 
 การประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทมีก าหนดประชุมโดยปกติอย่างนอ้ยไตรมาสละ 1 

ครัง้ และมีการประชมุเพิ่มเติมตามความจ าเป็น เลขานกุารคณะกรรมการบรษิัทไดจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชมุพรอ้มระเบยีบ
วาระการประชมุและเอกสารก่อนการประชมุล่วงหนา้ 7 วนั เพื่อใหค้ณะกรรมการไดม้ีเวลาศกึษาขอ้มลูอย่างเพียงพอก่อน
เขา้ร่วมประชุม ทัง้นี ้ไดม้ีการจดบนัทึกการประชมุเป็นลายลกัษณอ์กัษร จดัเก็บรายงานการประชมุที่ผ่านการรบัรองจาก
คณะกรรมการพรอ้มใหค้ณะกรรมการและผูท้ี่เก่ียวขอ้งตรวจสอบได ้

 
                    ในปี 2564 และ ปี 2565 คณะกรรมการมีการประชมุรายละเอยีดดงันี ้

 ปี 2564 
( 1 เม.ย. 63 – 31 มี.ค. 64 ) 

คิดเป็น
สัดส่วน 

ปี 2565 
( 1 เม.ย. 64 – 31 มี.ค. 65 ) 

คิดเป็น
สัดส่วน 

กรรมกำร จ ำนวนคร้ังกำรประชุม/  
จ ำนวนคร้ังทีเ่ข้ำร่วมประชุม 

ร้อยละ จ ำนวนคร้ังกำรประชุม/  
จ ำนวนคร้ังทีเ่ข้ำร่วมประชุม 

ร้อยละ 

1. นายวนัชยั อ ่าพึง่อาตม ์ 4/4 100% 4/4 100% 
2. นายประสาน อคัรพงศพิ์ศกัดิ ์ 4/4 100% 4/4 100% 
3. นายวิทวสั อคัรพงศพิ์ศกัดิ ์ 4/4 100% 4/4 100% 
4. นายอนรุุธ ว่องวานิช 4/4 100% 4/4 100% 
5. นายธีระ ณ วงัขนาย 4/3 75% 4/4 100% 
6. นายเลิศ นิตยธี์รานนท ์ 4/4 100% 4/4 100% 
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ในปี 2564 และ ปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบมกีารประชมุรายละเอียดดงันี ้
 ปี 2564 

( 1 เม.ย. 63 – 31 มี.ค. 64 ) 
คิดเป็น
สัดส่วน 

ปี 2565 
( 1 เม.ย. 64 – 31 มี.ค. 65 ) 

คิดเป็น
สัดส่วน 

กรรมกำร จ ำนวนคร้ังกำรประชุม/  
จ ำนวนคร้ังทีเ่ข้ำร่วมประชุม 

ร้อยละ จ ำนวนคร้ังกำรประชุม/  
จ ำนวนคร้ังทีเ่ข้ำร่วมประชุม 

ร้อยละ 

1. นายวนัชยั อ ่าพึง่อาตม ์ 4/4 100% 4/4 100% 
2. นายธีระ ณ วงัขนาย 4/3 75% 4/4 100% 
3. นายเลิศ นิตยธี์รานนท ์ 4/4 100% 4/4 100% 

 
 

 ในปี 2564 และ ปี 2565 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีการประชมุรายละเอียดดงันี ้
 ปี 2564 

( 1 เม.ย. 63 – 31 มี.ค. 64 ) 
คิดเป็น
สัดส่วน 

ปี 2565 
( 1 เม.ย. 64 – 31 มี.ค. 65 ) 

คิดเป็น
สัดส่วน 

กรรมกำร จ ำนวนคร้ังกำรประชุม/  
จ ำนวนคร้ังทีเ่ข้ำร่วมประชุม 

ร้อยละ จ ำนวนคร้ังกำรประชุม/  
จ ำนวนคร้ังทีเ่ข้ำร่วมประชุม 

ร้อยละ 

1. นายธีระ ณ วงัขนาย 2/2 100% 2/2 100% 
2. นายวนัชยั อ ่าพึง่อาตม ์ 2/2 100% 2/2 100% 
3. นายเลิศ นิตยธี์รานนท ์ 2/2 100% 2/2 100% 

 
 

           ในปี 2564 และ ปี 2565 คณะกรรมการบรหิารความเส่ียงมีการประชมุรายละเอียดดงันี ้
 ปี 2564 

( 1 เม.ย. 63 – 31 มี.ค. 64 ) 
คิดเป็น
สัดส่วน 

ปี 2565 
( 1 เม.ย. 64 – 31 มี.ค. 65 ) 

คิดเป็น
สัดส่วน 

กรรมกำร จ ำนวนคร้ังกำรประชุม/  
จ ำนวนคร้ังทีเ่ข้ำร่วมประชุม 

ร้อยละ จ ำนวนคร้ังกำรประชุม/  
จ ำนวนคร้ังทีเ่ข้ำร่วมประชุม 

ร้อยละ 

1. นายประสาน อคัรพงศพิ์ศกัดิ ์ 2/2 100% 2/2 100% 
2. นายวศิิษฐ์  วรยศโกวิท* 2/2 100% 2/2 100% 
3. นายวิทวสั อคัรพงศพิ์ศกัดิ ์ 2/2 100% 2/2 100% 

 หมายเหต ุ: * นายวิศษิฐ์  วรยศโกวิท ไดล้าออกเม่ือเดือน มกราคม 2565 
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ในปี 2564 และ ปี 2565 คณะกรรมการ และผูบ้รหิาร มีการถือครองหุน้ของบรษิัท ดงันี ้
 ปี 2564 

( 1 เม.ย. 63 – 31 มี.ค. 64 ) 
ปี 2565 

( 1 เม.ย. 64 – 31 มี.ค. 65 ) 
กรรมกำร และผู้บริหำร ตนเอง คู่สมรส/บุตร ตนเอง คู่สมรส/บุตร 

1. นายวนัชยั อ ่าพึง่อาตม ์ - - - - 
2. นายประสาน อคัรพงศพิ์ศกัดิ ์ 7,500,960 - 7,500,960 - 
3. นายธีระ ณ วงัขนาย - - - - 
4. นายอนรุุธ ว่องวานิช - - - - 
5. นายเลิศ นิตยธี์รานนท ์ - - - - 
6. นายวิทวสั อคัรพงศพิ์ศกัดิ ์ 16,030,760 - 16,030,760 - 
7. นายนนทวชั เครือรตันไพบลูย ์ - - - - 
8. นางสาวพรทิพยภ์า วงศภ์งูา - - - - 

 
 

 รายงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท และ
ขอ้มลูทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี โดยงบการเงินของบรษิัทจดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีที่รบัรองทั่วไปใน
ประเทศไทย มีการพิจารณาใชน้โยบายบญัชีที่เหมาะสมและถือปฏิบตัิอย่างสม ่าเสมอ และใชดุ้ลยพินิจอย่างระมดัระวงั
และประมาณการท่ีดีที่สดุในการจดัท า รวมทัง้มีการเปิดเผยขอ้มลูส าคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน   

นอกจากนี ้ ยังก าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ดูแลพิจารณากลั่นกรองรายงานทาง  
งบการเงิน รวมถึงการเปิดเผยขอ้มลูในงบการเงินของบรษิัท 

 
 ความสัมพันธ์กับผูล้งทุน คณะกรรมการบริษัทจะจัดใหม้ีบุคลากรรบัผิดชอบในเรื่องการเปิดเผย

ขอ้มูลสารสนเทศที่ส าคญัของบริษัทใหถู้กตอ้ง ทันเวลา และโปร่งใส และในอนาคตคณะกรรมการจะพิจารณาก าหนด
ผูร้บัผิดชอบเก่ียวกบั “ผูล้งทุนสมัพนัธ์” เพื่อเป็นตวัแทนในการส่ือสารกบันกัลงทุนที่เป็นสถาบนั ผูถื้อหุน้ และนกัวิเคราะห์
ทั่วไป 

 
คณะกรรมการให้ความส าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกตอ้งครบถ้วน โปร่งใส และทั่วถึง  

ทัง้รายงานขอ้มลูทางการเงินและขอ้มูลทั่วไป โดยจดัใหม้ีการแถลงข่าวต่อส่ือมวลชน และบุคคลภายนอก ผ่านกิจกรรมของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในงาน Opportunity Day ในทุกไตรมาส บริษัทยังได้มอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์เป็น
ผูร้บัผิดชอบในเรื่องการเปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศที่ส าคญัของบรษิัท เพื่อเป็นตวัแทนในการส่ือสารกับนกัลงทุนที่เป็นสถาบนั ผู้
ถือหุน้ และนักวิเคราะหท์ั่วไป ทั้งนี ้นักลงทุนทั่วไปสามารถติดต่อขอทราบขอ้มลูของบริษัทไดท้ี่หมายเลขโทรศัพท ์02-673-
9559 ต่อ 207 หรือที่ E-mail: ird@lohakit.co.th    
 

บริษัทฯ ได้ให้ความส าคัญเก่ียวกับการพัฒนาความรู ้และฝึกอบรมของคณะกรรมการ โดยมี
กรรมการและผูบ้รหิารเขา้รบัการอบรมตามหลกัสตูร ดงันี ้
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ชื่อกรรมกำร สถำบัน / สมำคม / บริษัท หลักสูตรกำรอบรม ปี 
คณุวิทวสั  อคัรพงศพิ์ศกัดิ์   สมาคมส่งเสรมิสถาบนั

กรรมการบรษิัทไทย (IOD) 
Family Business Governance 
(FBG) รุน่ท่ี 11/2018 

2561 

 ศนูยส่์งเสรมิการพฒันา
ความรูต้ลาดทนุ (TSI) 

หลักสูตร  CFO’s ORIENTATION 
COURSE FOR NEW IPOs รุน่ท่ี 3 

2562 

 บรษิัท เอ็น วาย ซี แมนเนจ
เมนท ์จ ากดั 

หลกัสตูร TFRS 9 การบญัชี
เครื่องมือทางการเงิน  

2562 

 บรษิัท เอ็น วาย ซี แมนเนจ
เมนท ์จ ากดั 

วิเคราะหปั์จจบุนั รูท้นัอนาคต ผ่าน
งบการเงิน  

2563 

 สมาคมบรษิัทจดทะเบียน
ไทย 

TLCA CFO Professional 
Development Program (TLCA 
CFO CPD) ครัง้ที่ 1/2021 หวัขอ้ 
"Economic update for CFO" 

2564 

  TLCA CFO CPD ครัง้ที่ 2/2021 
หวัขอ้ “COVID 19 Implications 
for Financial Reporting and 
Audit” 

2564 

  TLCA CFO CPD ครัง้ที่ 5/2021 
หวัขอ้ “Fraud & Cyber Security 
Risk” 

2564 

 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศ
ไทย 

ESG Showcase: "การเปิดเผย
ขอ้มลูดา้น ESG ใน one report" 
โดย บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมู
นิเคชั่น : dtac 

2564 

  HCM Webinar 4/2564 ในหวัขอ้ 
“Work and Well-being during 
COVID-19 : CP Group” 

2564 

  สมัมนาออนไลนใ์นหวัขอ้ "แนวโนม้ 
ทิศทางการท า M&A ประเด็นส าคญั
ที่ตอ้งพิจารณา และกลยทุธก์ารท า 
M&A ใหป้ระสบความส าเรจ็” 

2564 
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ชื่อกรรมกำร สถำบัน / สมำคม / บริษัท หลักสูตรกำรอบรม ปี 
  หลกัสตูร “สรุปสาระส าคญั ประเด็น

ที่ควรทราบของ TFRS for PAEs ที่
ตอ้งใชแ้ละการเปล่ียนแปลงในปี 
2564” 

2564 

 บรษิัท ส านกังาน อีวาย 
จ ากดั 

สมัมนาออนไลนใ์นหวัขอ้
“Sustainability, ESG and a 
company’s reporting (แนวคิด
ความยั่งยืนขององคก์รกบัการจดัท า
ขอ้มลูเพื่อการรายงาน)” 

2564 

 
ทั้งนี ้บริษัทฯ ไดม้ีช่องทางในการแจ้งเบาะแสการกระท าผิดเก่ียวกับการทุจริตผิดกฎหมาย และ

จรรยาบรรณ (Whistle Blower Policy) ไวใ้นเว็บไซตข์องบรษิัทฯ และช่องทางตามที่ไดก้ าหนดไวใ้นนโยบายการคุม้ครองผู้
รอ้งเรียน พยาน ผูใ้ชข้อ้มลู หรือแจง้เบาะแสเก่ียวกบัการทจุรติผิดกฎหมาย และจรรยาบรรณ (Whistle Blower Policy)   
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  8.2 ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 
 
คณะกรรมการบริษัทไดม้ีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน ์ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายการด าเนิน

ธุรกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท และไดส่้วนร่วมในการพิจารณาทบทวนและอนุมตัิวิสยัทศัน ์เป้าเหมาย กล
ยุทธ ์และทิศทางการด าเนินในแต่ละปี รวมถึงไดต้ิดตามดูแลใหม้ีการน ากลยุทธข์องบริษัทไปปฏิบตัิ ตลอดจนก ากับดแูล
ใหฝ่้ายจดัการด าเนินการใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย และแผนธุรกิจและงบประมาณที่ก าหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมลูค่าทางเศรษฐกิจสงูสดุใหก้ิจการ และความมั่นคงสงูสดุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้  
 
การถ่วงดลุของกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้รหิาร ในโครงสรา้งของคณะกรรมการ ดงันี ้

คณะกรรมการบรษิัทมีจ านวน 6 ท่าน ประกอบดว้ย 
-  กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิารจ านวน 2 ท่าน  
-  กรรมการท่ีเป็นกรรมการอิสระจ านวน 4 ท่าน 

ดงันัน้ บรษิัทมีกรรมการท่ีเป็นอิสระจ านวน 4 ท่าน คิดเป็นรอ้ยละ 66.66 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด   
โดยบริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบที่มีความรูค้วามสามารถและเชี่ยวชาญดา้นบัญชี (ข้อมูลดู

ประกอบไดจ้าก “หัวข้อประวัติกรรมการและผู้บริหาร : คุณวันชัย  อ ่าพึ่งอาตม ์และ คุณธีระ  ณ วังขนาย”) และยังมี
บทบาทหนา้ที่ในการเสนอแต่งตัง้ และเลิกจา้งผูส้อบบญัชีภายนอกอีกดว้ย (ขอ้มลูดปูระกอบไดจ้าก “หวัขอ้ขอบเขตอ านาจ 
หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ขอ้ 4.”) 

 
การรวมหรือแยกต าแหน่ง ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผูจ้ัดการ เพื่อเป็นการ

แบ่งแยกหนา้ที่ในการก าหนดนโยบายก ากบัดแูลและบรหิารงานประจ า โดยมีการแบ่งแยกบทบาทหนา้ที่อย่างชดัเจน  
 

นโยบายและวิธีปฏิบตัิในการด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัทอื่นของกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 
คณะกรรมการใหค้วามส าคัญกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนา้ที่ของกรรมการ เพื่อใหก้รรมการ

สามารถอุทิศเวลาในการก ากับดูแลกิจการของบริษัทไดอ้ย่างเต็มที่ จึงก าหนดเป็นนโยบายในการจ ากัดจ านวนบริษัทจด
ทะเบียนที่กรรมการด ารงต าแหน่งกรรมการไดไ้ม่เกิน 5 แห่ง โดยในปัจจุบนัไม่มีกรรมการบริษัทที่ด  ารงต าแหน่งกรรมการ
บรษิัทจดทะเบียนเกินหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดไว ้

นอกจากนีค้ณะกรรมการไดก้ าหนดนโยบายในการด ารงต าแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการ
และกรรมการผูจ้ดัการดงันี ้คือ กรรมการและกรรมการผูจ้ัดการ จะตอ้งไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและ
เป็นการแข่งขนักบักิจการของบรษิัท หรือเขา้เป็นหุน้ส่วนในหา้งหุน้ส่วนสามญั หรือเป็นหุน้ส่วนไม่จ ากดัความรบัผิดในหา้ง
หุน้ส่วนจ ากัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการ
แข่งขนักับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชนต์นหรือเพื่อประโยชนผ์ูอ้ื่น เวน้แต่จะไดแ้จง้ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทราบ
ก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้ 

โดยในปัจจุบันกรรมการ และกรรมการผูจ้ัดการไม่ไดด้  ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทอื่นที่ประกอบ
กิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนักับกิจการของบริษัท นอกจากนีก้รรมการและกรรมการผูจ้ดัการไม่ได้
เขา้เป็นหุน้ส่วนในหา้งหุน้ส่วนสามัญ หรือเป็นหุน้ส่วนไม่จ ากัดความรบัผิดในหา้งหุน้ส่วนจ ากัด หรือเป็นกรรมการของ
บรษิัทเอกชน หรือบรษิัทอื่นที่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการบรษิัท 
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การประชมุคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัท มีการก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหนา้ทุกปี ในการ

ประชุมแต่ละครัง้มีการก าหนดวาระการประชุมที่ชดัเจนทัง้วาระเพื่อทราบ และวาระเพื่อพิจารณา มีเอกสารประกอบการ
ประชุมที่ครบถว้นเพียงพอ และจดัส่งวาระการประชุมใหก้บัคณะกรรมการล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วนั เพื่อใหค้ณะกรรมการ
ไดม้ีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ในการประชุมประธานไดจ้ัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ เพื่อให้
กรรมการทุกคนสามารถอภิปรายและแสดงความเห็นร่วมกันไดอ้ย่างเปิดเผย โดยมีประธานกรรมการเป็นผู้ประมวล
ความเห็นและขอ้สรุปท่ีไดจ้ากที่ประชมุบนัทึกการประชมุไดม้ีการจดัท าเป็นลายลกัษณอ์กัษรโดยเลขานกุารคณะกรรมการ
บริษัท และหลงัจากที่ผ่านการรบัรองจากที่ประชมุ จะถูกจดัเก็บไวท้ี่ตูห้อ้งเก็บเอกสารส าคญัของบรษิัท ส านกังานกรุงเทพ 
ชัน้ 16 อาคารไทยซีซี ทาวเวอร ์เพื่อใหก้รรมการและผูท้ี่เก่ียวขอ้งตรวจสอบได ้ 

 
ทัง้นี ้บริษัทไดก้ าหนดนโยบายเก่ียวกบัองคป์ระชุมขัน้ต ่า ณ ขณะที่คณะกรรมการบริษัทจะลงมติใน

ที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทว่าตอ้งมีกรรมการอยู่ไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 
 
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะท าการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพื่อสรา้งความรูค้วามเขา้ใจในธุรกิจ 

และการด าเนินการดา้นต่าง ๆ ของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพรอ้มในการปฏิบัติหนา้ที่ของกรรมการ โดยการน าเสนอ
ลกัษณะและนโยบายธุรกิจ ภาพรวมการด าเนินธุรกิจและผลการด าเนินงาน เพื่อใหก้รรมการใหม่ไดเ้ห็นภาพท่ีชดัเจน 

 
ตำรำงกำรประชุมล่วงหน้ำของคณะกรรมกำรบริษัท ประจ ำปี 2565 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
11 สิงหาคม 2565 11 พฤศจิกายน 2565 9 กมุภาพนัธ ์2566 25 พฤษภาคม 2566 

หมายเหต ุ: รอบระยะเวลาบญัชเีริ่มจากเดือน เมษายน 2565 ถึง มีนาคม 2566 
 

ขอ้มลูสารสนเทศที่ส าคญัและจ าเป็นต่อการปฏิบตัิหนา้ที่ของกรรมการใหม่ที่ใชใ้นการปฐมนิเทศที่กรรมการใหม่ คือ 
1. เรื่องที่บรษิัทจะตอ้งปฏิบตัิตามกฎหมาย อาทิ การซือ้ขายหุน้ของบรษิัท และการรายงานการมีส่วน

ไดเ้สียของตนเอง คู่สมรส และญาติสนิทที่เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ กรรมการผูบ้รหิารในธุรกิจต่าง ๆ และความสมัพนัธก์บับรษิัท 
เป็นตน้ 

2. หนงัสือบรคิณหส์นธิ และขอ้บงัคบั 
3. ขอบเขต หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการชดุย่อย 
4. รายงานการประชมุคณะกรรมการ และก าหนดการประชมุ 
5. นโยบายการก ากบัดแูลกจิการที่ดี 
6. การดแูลการใชข้อ้มลูภายใน 
7. นโยบายดา้นความเส่ียง 
8. การควบคมุภายใน 
9. รายการท่ีเก่ียวโยง (Conflict of Interest) 
10. คู่มือจรรยาบรรณธุรกจิ และขอ้พึงปฏิบตัิในการท างาน (Code of Conduct) 
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11. นโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชนั และการแจง้เบาะแส (Whistle Blowing) 
12. ขอ้พิพาททางกฎหมาย (ถา้ม)ี 
13. รานงานขององคก์รก ากบัดแูลที่ใหบ้รษิัทปรบัปรุงและปฏิบตัิตาม  
ทัง้นีใ้ห ้เลขานกุารบรษิัทเป็นผูจ้ดัท าเอกสารที่เก่ียวขอ้งดงักล่าว 

 
 กำรประเมินผลงำนของประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำรและนโยบำยค่ำตอบแทน 
 คณะกรรมการบรษิัท ไดก้ าหนดใหม้ีผลการปฏิบตัิงานของประธานเจา้หนา้ที่บรหิารเป็นประจ าทกุปี 

โดยใชเ้ป้าหมายและหลักเกณฑใ์นการประเมินที่เชื่อมโยงกับความส าเร็จตามแผนการด าเนินงาน (Key Performance 
Indicators หรือ KPI) เพื่อพิจารณาก าหนดค่าตอบแทน และเงินรางวลัจงูใจที่เหมาะสม 

 ทั้งนี ้นโยบายค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นอกจากจะขึน้อยู่กับผลประเมินการ
ปฏิบตัิงาน  (KPI) ตามที่กล่าวมาขา้งตน้ ยงัก าหนดใหส้อดคลอ้งกับคุณสมบตัิและความสามารถ สถานภาพของบริษัท 
รวมถึงระดับค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมดว้ย โดยมีค่าตอบแทนทั้งระยะสัน้และระยะยาว เช่น โบนัสและการปรบัขึน้
เงินเดือน เป็นตน้ 
 

 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร  
บริษัทใหค้ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไดป้ฏิบัติหนา้ที่ภายใตข้อบเขตอ านาจ

หนา้ที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  โดยก าหนด
นโยบายค่าตอบแทนกรรมการไวอ้ย่างชดัเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดบัเดียวกับอุตสาหกรรม รวมทัง้ค านึง
ประสบการณ ์ภาระหนา้ที่ ขอบเขตของบทบาทและความรบัผิดชอบ เพื่อที่จะดูแลและรกัษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่
ตอ้งการ และไดข้ออนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้แลว้ ส าหรบัในปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดม้ี
การประชมุ 2 ครัง้ 
 
 คณะอนุกรรมกำร 

คณะกรรมการบริษัทไดม้ีการแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยในการก ากับดูแลกิจการของ
บริษัท โดยมีการก าหนดอ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบไวอ้ย่างชดัเจนตามรายละเอียดการมอบอ านาจจาก
คณะกรรมการ 
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 9.  กำรควบคุมภำยใน และรำยกำรระหว่ำงกัน 
  9.1 กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
 
สรุปควำมเหน็ของคณะกรรมกำรบริษัทเกี่ยวกับควำมเพียงพอและเหมำะสมของระบบควบคุมภำยในของ
บริษัท 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2564 วนัที่ 27 พฤษภาคม 2564 โดยมีกรรมการอิสระ 3 ท่าน 
และกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชมุดว้ย คณะกรรมการไดป้ระเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในดา้นต่างๆ 5 
ส่วน คือ การควบคมุภายในองคก์ร (Control Environment) การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) การควบคมุการ
ปฏิบตัิงาน  (Control Activities) ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มลู (Information & Communication) และ ระบบการ
ติดตาม (Monitoring Activities) ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในใหม่ที่ไดจ้ดัท าตามแนวคิด
ของ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) ที่ไดป้รบัปรุงใหเ้หมาะสม
กบับรษิัทจดทะเบียนไทย  

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเหมาะสมในการด าเนินงาน
ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย วตัถุประสงค ์กฏหมาย ขอ้ก าหนดที่เก่ียวขอ้งไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และ เพียงพอที่จะสามารถ
ช่วยป้องกัน บริหาร จดัการความเส่ียง หรือ ความเสียหายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึน้กับบริษัทและผูม้ีส่วนไดเ้สีย (รายละเอียด
ตามการรบัรองความถกูตอ้งของขอ้มลูตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบรษิัท) กล่าวคือ 
 

1. ดา้นการควบคมุภายในองคก์ร 
  
  บริษัทมีโครงสรา้งองคก์ร การแบ่งแยกหน้าที่ และก าหนดขอบเขตอ านาจของฝ่ายบริหารต่าง ๆ ที่
ชดัเจน ไดม้ีการประชุมพนกังานใหแ้ต่ละฝ่ายก าหนดเป้าหมายเพื่อสรุปเป้าหมายร่วมกนั โดยบริษัทมีการตัง้เป้าหมายใน
การด าเนินงานประจ าทุกปี และไดพ้ิจารณาผลด าเนินงานที่แทจ้ริงมาเปรียบเทียบกับเป้าหมายในการด าเนินงานในการ
ประชุมคณะกรรมการเป็นรายไตรมาส นอกจากนี ้บริษัทไดม้ีการจดัท าผงัโครงสรา้งองคก์รโดยรวมและการแยกสายการ
บงัคบับญัชารวมจนถึงค าบรรยายลกัษณะงานอย่างชดัเจนเพื่อใหก้ารบริหารตามสายบงัคบับญัชาเป็นไปอย่างคล่องตวั 
และยงัไดก้ าหนดนโยบายในการขายและการปฏิบตัิต่อลกูคา้อย่างซื่อสตัยแ์ละเป็นธรรม ทัง้นีบ้รษิัทไดม้ีขอ้ก าหนดเป็นลาย
ลกัษณอ์กัษรเก่ียวกบัจรยิธรรม (Code of Conduct) ส าหรบัผุบ้รหิารและพนกังาน และ นโยบายการต่อตา้นการทจุรติและ
ติดสินบน โดยมีแนวทางปฏิบตัิและด าเนินงานอย่างชดัเจน และ มีบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืน ทัง้นีไ้ดม้ีการใหพ้นกังานลง
นามรบัทราบขอ้ก าหนดและบทลงโทษ 
 

2. ดา้นการประเมินความเส่ียง 
  
  ฝ่ายบริหารจะมีการประเมินสถานการณข์องเศรษฐกิจและประเทศโดยรวมตลอดเวลาเพื่อวิเคราะหถ์ึง
ปัจจัยความเส่ียงทุกประเภทที่อาจเกิดขึน้ในองคก์รทัง้ปัจจัยภายในและภายนอก ซึ่งรวมถึงความเส่ียงดา้นกลยุทธ์ การ
ด าเนินงาน การรายงาน การปฏิบัติตามเกณฑต์่าง ๆ ที่ก าหนดขึน้ และ ดา้นเทคโนโลยี่สารสนเทศ โดยบริษัทจะมีการ
ติดตามการด าเนินงานกบัผูบ้รหิารระดบัฝ่ายเป็นประจ าทกุเดือน การประชมุไดจ้ดัขึน้เป็นประจ าและต่อเนื่องเพื่อวิเคราะห์
ผลประกอบการและสถานการณต์่าง ๆ รวมถึงความเส่ียงในทุกดา้น และหามาตรการเพื่อลดความเ ส่ียงที่เกิดขึน้  ทั้งนี ้
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บรษิัทมีการประเมินความเส่ียงและไม่พบผลกระทบที่มีสาระส าคญัที่อาจมีต่อระบบควบคมุภายใน และ ความถกูตอ้งของ
รายงานทางการเงินตามมาตรฐานการบญัชีที่รบัรองทั่วไปท่ีเหมาะสมกบับรษิัท 
 
 

3. ดา้นการควบคมุการปฏิบตัิงาน 
  
  บรษิัทมีการก าหนดนโยบาย ขอบเขตหนา้ที่ กระบวนการและขัน้ตอนการท างาน อ านาจการอนมุตัิ การ
แบ่งแยกหนา้ที่ความรบัผิดชอบ และการควบคมุในแต่ละระดบัและแผนกอย่างชดัเจน และมีการทบทวนความเหมาะสมใน
ทุก ๆ ปี นอกจากนั้นผูต้รวจสอบภายในยังไดด้  าเนินการตรวจสอบธุรกรรมต่าง ๆ ตลอดทั้งปี นอกจากนี ้บริษัทยั งไดม้ี
มาตรการเรื่องการท าธุรกรรมกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้รหิารและบคุคลที่เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักล่าวอย่างเพียงพอ
และรดักมุแลว้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาการท ารายการดงักล่าวทกุไตรมาส และมอบหมายใหผู้ต้รวจสอบ
ภายในตรวจสอบการท ารายการดังกล่าวและให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งให้บริษัทเปิดเผย
รายละเอียดและเงื่อนไขการท ารายการดงักล่าวในหมายเหตปุระกอบงบการเงินท่ีตรวจสอบหรือสอบทานโดยผูส้อบบญัชี
ของบรษิัท   
 

4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มลู 
 
                           บริษัทไดจ้ดัการประชุมคณะกรรมการอย่างนอ้ยทุกไตรมาส โดยจดัส่งหนงัสือนดัประชุมพรอ้มเอกสาร
ประกอบการประชมุต่าง ๆ ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนั ส าหรบัเรื่องการจดัเก็บและบนัทึกบญัชีนัน้ บริษัทไดใ้หค้วามส าคญั
ในการจดัเก็บและบนัทึกบญัชี โดยบริษัทไดใ้ชบ้ริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด เป็นผูต้รวจสอบบญัชี รวมถึ งก ากับดูแลให้
นโยบายบญัชีของบริษัทเป็นไปตามหลกัการบญัชีที่รบัรองทั่วไป เพื่อรายงานใหฝ่้ายบริหารและคณะกรรมการสามารถได้
รบัทราบและสามารถตดัสินใจที่ถกูตอ้งและได ้โดยเฉพาะขอ้มลูทางบญัชีและการเงิน  
                           นอกจากนี ้ ตามนโยบายการต่อตา้นการทุจริต บริษัทยังไดเ้ปิดรับข้อมูลจากบุคคลทั้งภายในและ
ภายนอก โดยสามารถแจง้ขอ้มลูไดท้ี่เลขานกุารกรรมการบรษิัททัง้ทางโทรศพัท ์Email หรือ ทาง Website 
 
 5. ระบบการติดตาม 
 
  คณะกรรมการตรวจสอบไดม้อบหมายใหผู้ต้รวจสอบภายในด าเนินการตรวจสอบธุรกรรมประเภทต่าง   
ๆในทกุไตรมาสเพื่อประเมินผลระบบการควบคมุภายในและรายงานผลโดยตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ ในประเด็นใด
ที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นขอ้บกพร่องของการควบคุมภายใน  จะแจง้ใหค้ณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารทราบ
เพื่อด าเนินการแกไ้ข และ จะไดม้ีการตรวจสอบในภายหลงัว่าขอ้บกพรอ่งไดร้บัการแกไ้ขแลว้ 
                                 นอกจากนีบ้ริษัทมีการก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจและเปรียบเทียบผลการด าเนินงานที่
เกิดขึน้จริงกับเป้าหมายที่ก าหนดไว ้โดยตอ้งมีการชีแ้จงเหตุผลส่วนแตกต่างที่เกิดขึน้ รวมถึงการวิเคราะหถ์ึงสาเหตุของ
ส่วนแตกต่างนัน้ ๆ เพื่อหามาตรการในการด าเนินการแกไ้ขอย่างทนัท่วงที  
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ควำมเหน็เกี่ยวกับระบบควบคมุภำยในของผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภำยในของบริษทั และคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 
 (ก) ความเห็นเก่ียวกบัระบบควบคมุภายในของผูส้อบบญัชี 
 

  จากการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ส าหรับปี สิน้สุด 31 มีนาคม 2565 นั้น ผู้สอบบัญชีของ
บริษัทไดศ้ึกษาและประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในดา้นบญัชีของบริษัท และไม่มีขอ้สงัเกตเก่ียวกับระบบ
การควบคมุภายในดา้นบญัชีของบรษิัท    
 
 

 (ข) ความเห็นเก่ียวกบัระบบควบคมุภายในของผูต้รวจสอบภายใน 
 

  ส านักงาน เอ.เอ็ม.ที. เซอรว์ิสเซส ไดร้ับมอบหมายให้เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท โดยได้
น าเสนอผลการประเมินระบบการควบคุมภายในระดับองคก์ร ซึ่งไดด้  าเนินการสอบทานต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ครัง้ที่ 2/2564 เมื่อวนัที่ 27 พฤษภาคม 2564 โดยสรุปการประเมินระบบการควบคุมภายในระดบัองคก์รในคือ 
การควบคุมภายในองคก์ร การประเมินความเส่ียง การควบคมุการปฏิบตัิงาน ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มลู และ 
ระบบการติดตาม พบว่าบรษิัทมีการปฏิบตัิในระดบัดีเพียงพอ 

 
นอกจากนี ้ผูต้รวจสอบภายในไดท้ าการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน ของกิจกรรมต่าง ๆ  และ 

น าเสนอรายงานการตรวจสอบภายในของบริษัท ต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส ตามแผนการ
ตรวจสอบประจ าปี 2564 (1 เม.ย. 2564 – 31 มี.ค. 2565) โดยผูต้รวจสอบภายในเชื่อว่ากิจกรรมหลักที่ตรวจสอบดงักล่าว
ไวข้า้งตน้ มีระบบการควบคมุภายในท่ีเหมาะสมและเพียงพอต่อการป้องกนัความเส่ียงที่อาจเกิดขึน้ 
 

(ค) ความเห็นเก่ียวกบัระบบควบคมุภายในของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่ 2/2564 เมื่อวนัที่ 27 พฤษภาคม 2564 ไดพ้ิจารณา
และรบัทราบรายงานผลการประเมินระบบการควบคมุภายในระดบัองคก์รของบริษัทจากผูต้รวจสอบภายใน และจากการ
ตรวจสอบระบบควบคมุภายในตามแผนการตรวจสอบประจ าปี 2564 (1 เม.ย. 2564 – 31 มี.ค. 2565) ของ ธุรกรรมต่าง ๆ 
พบว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในของธุรกรรมดังกล่าวที่เหมาะสมและเพียงพอ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นว่าบรษิัทมีระบบการควบคมุภายในท่ีเพียงพอ และเหมาะสม 
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  9.2 รำยกำรระหว่ำงกัน 
 
 1. สรุปรำยกำรระหว่ำงกนัของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัททีเ่กี่ยวขอ้งหรือกับบคุคลทีอ่ำจมีควำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชนท์ีเ่กดิขึน้ในปีบัญชี 2564 สิน้สุด ณ วันที ่31 มีนำคม 2565 
 
  - ปัจจบุนัไม่มีรายการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

 

 

2. ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตสุมผล 
   

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการท ารายการะหว่างกันดงักล่าว มีความจ าเป็นและสมเหตุสมผล 
เนื่องจากราคาขายสินคา้ดงักล่าวเป็นไปตามปกติธุรกิจของบรษิัทและบรษิัทย่อย โดยมีราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 
 

3.  มำตรกำรและขั้นตอนกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนั   
 

ในการท ารายการระหว่างกันจะตอ้งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุน้ 
ตามแต่กรณี คณะกรรมการบรษิัทหรือผูไ้ดร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบรษิัทจะตอ้งไม่อนมุตัิรายการใด ๆ ที่ตนหรือ
บคุคลที่อาจมีความขดัแยง้มีส่วนไดเ้สียหรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นลกัษณะอื่นใดกบับรษิัทหรือบรษิัทย่อย 

 
กรณีที่มีรายการระหว่างกันของบริษัท บริษัทย่อย (ถ้ามี) หรือบริษัทร่วม (ถ้ามี) กับบุคลที่อาจมีความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชนม์ีส่วนไดเ้สียหรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นอนาคต บรษิัทมีมาตรการและขัน้ตอนดงันี ้ 
 
(1) กรณีเป็นรายการธุรกิจปกติและมีเงื่อนไขการคา้โดยทั่วไป หรือรายการสนบัสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไข

การคา้โดยทั่วไปและค่าตอบแทนสามารถค านวณไดจ้ากทรพัยสิ์นหรือมลูค่าอา้งอิง จะพิจารณาด าเนินการท ารายการ
ดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และขอ้ก าหนดของ
ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ที่ใช้บังคับกับการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน และ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบพิจารณารบัทราบทกุ ๆ ไตรมาส 

 
(2) กรณีเป็นรายการระหว่างกนัอื่น ๆ นอกเหนือจากขอ้ (1) คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูใ้หค้วามเห็น

เก่ียวกับความจ าเป็นในการเขา้ท ารายการและความเหมาะสมทางดา้นราคาของรายการนัน้ๆ โดยพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ 
ใหเ้ป็นไปตามลกัษณะการด าเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรม และมีการเปรียบเทียบกับราคาของบุคคลภายนอกหรือราคา
ตลาด หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึน้ บริษัทจะจดัให้
ผูเ้ชี่ยวชาญอิสระหรือผูส้อบบญัชีของบรษิัทเป็นผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกับรายการดงักล่าว เพื่อน าไปใชป้ระกอบการตดัสินใจ
ของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรษิัท หรือผูถื้อหุน้ ตามแต่กรณี โดยกรรมการผูม้ีส่วนไดเ้สียจะไม่มีสิทธิออก
เสียงในรายการดงักล่าว   

 
(3) บริษัทจะมีการเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบหรือสอบทาน

โดยผูส้อบบญัชีของบรษิัท รวมถึงจะมีการเปิดเผยในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี 
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(4) บริษัทจะปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และในกรณีที่บริษัทมี
หลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย บริษัทจะปฏิบตัิตามขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสั่ง หรือขอ้ก าหนด
ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมตลอดจนถึงปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดเก่ียวกับการเปิดเผยขอ้มูลการท ารายการที่
เก่ียวโยงกนั และการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์

 
4. นโยบำยหรือแนวโน้มกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัในอนำคต 

   
นโยบายการท ารายการระหว่างกันในอนาคต คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความจ าเป็น และความ

สมเหตุสมผลของการเขา้ท ารายการ และเป็นประโยชนส์งูสดุของบรษิัท  และจะพิจารณาก าหนดราคาและเงื่อนไขการท า
รายการใหเ้ป็นไปตามการคา้ปกติทั่วไปซึ่งสามารถเปรียบเทียบไดก้ับราคาที่เกิดขึน้กับบุคคลภายนอก ทัง้นี ้บริษัทจะให้
คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผูส้อบบญัชีของบริษัท หรือผูเ้ชี่ยวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบและใหค้วาม เห็นถึงความ
เหมาะสมของราคาและความสมเหตสุมผลของการท ารายการระหว่างกนัท่ีอาจจะเกิดขึน้ในอนาคต รวมทัง้บรษิทัจะปฏิบตัิ
ตามขอ้ก าหนดของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เก่ียวกบั
การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


