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ส่วนที่ 2

กำรจัดกำรและกำรกำกับดูแลกิจกำร
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6. นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร
ภำพรวมของนโยบำยและแนวปฏิบัตขิ องกำรกำกับดูแลกิจกำร
บริษัทฯ ได้ให้ความสาคัญกับการดาเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยคณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะ
ปฏิ บัติ ต ามมาตรการกากับดูแลกิ จการที่ดี โดยจะปฏิ บัติ ตามแนวทางปฏิ บัติ ท่ีดี ของกรรมการบริษัท จดทะเบีย นตามที่ตลาด
หลักทรัพย์ได้กาหนดไว้ในข้อพึงปฏิบัติท่ีดีสาหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practice for Directors of Listed
Companies)
นอกจากนี ้ บริษัทยังได้ปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี 5 ข้อ (Principle of Good Corporate Governance)
ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์
เพื่อประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัท
และเป็ นการเสริมสร้างความโปร่งใสและ
ประสิทธิภาพของฝ่ ายจัดการ อันจะสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึน้ แก่ผถู้ ือหุน้ ผูล้ งทุน และผูท้ ่เี กี่ยวข้องทุกฝ่ าย โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี ้
(1) สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทให้ความสาคัญกับการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ ทุก ๆ คนอย่างเท่าเทีย มกัน โดยในการประชุมผูถ้ ือหุน้ บริษัทใน
แต่ละครัง้ บริษัทได้จดั ส่งหนังสือนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ พร้อมข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผถู้ ือหุน้ ทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ย
กว่า 21 วัน และในการประชุมจะเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ มีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดาเนินงานของบริษัทและแสดง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ และมีการบันทึกการประชุมถูกต้อง ครบถ้วนเพื่อให้ผถู้ ือหุน้ สามารถตรวจสอบได้
นอกจากนี ้ บริษัทมีนโยบายเพิ่มทางเลือกให้กับผูถ้ ือหุ้นโดยเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
สามารถมอบอานาจให้กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบเป็ นตัวแทนในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้
ถือหุน้
ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ประธานที่ประชุมได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทีย มในการตรวจสอบ
การดาเนินงานของบริษัท สอบถาม และแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ
1.1 บริษัทฯ ได้ยึดถือหลักการในการกากับดูแลสิทธิของผูถ้ ือหุน้ โดยมุ่งปกป้องคุม้ ครองและส่งเสริมการใช้สิทธิของ
ผูถ้ ือหุน้ ดังนี ้ คือ
- ผูถ้ ือหุน้ มีสิทธิในความเป็ นเจ้าของ โดยควบคุมบริษัทฯ ผ่านการแต่งตัง้ คณะกรรมการให้ทาหน้าที่แทนตน
- ผูถ้ ือหุน้ มีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของบริษัทฯ
- ผูถ้ ือหุน้ ควรมีโอกาสเสนอวาระการประชุม และมีสิทธิมอบฉันทะให้ผอู้ ื่นเข้าร่วมประชุมแทนตน
- ผูถ้ ือหุน้ ควรมีโอกาสซักถามกรรมการทัง้ ในที่ประชุม และส่งคาถามล่วงหน้า
- ผูถ้ ือหุน้ ควรได้รบั เอกสาร และรายละเอียดหรือข้อมูลที่เพียงพอต่อการพิจารณาในแต่ละวาระก่อนการเข้า
ประชุมตามเวลาอันสมควร
- ผูถ้ ือหุน้ ควรได้รบั ทราบกฎเกณฑ์ และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมตามเวลาอันควร
- บริษัทควรส่งเสริมการใช้สิทธิของผูถ้ ือหุน้ และไม่ละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถ้ ือหุน้
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1.2 ดังนัน้ นอกเหนือจากสิทธิขนั้ พืน้ ฐานหรือสิทธิตามกฎหมายของผูถ้ ือหุน้ ที่ได้รบั แล้ว บริษัทฯ ยังได้คานึงถึงสิทธิ
และความเท่าเทียมกันของผูถ้ ือหุน้ ทุกราย โดยได้ดาเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็ นการส่งเสริมการใช้สิทธิของผูถ้ ือหุน้ ดังนี ้
- เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลที่จาเป็ น และเพียงพอเกี่ ยวกับวันประชุม และวาระการประชุมเป็ นกา ร
ล่วงหน้า บริษัทได้มีการสื่อสารเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุน้ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.lohakit.co.th
/ Investor Relations / Shareholder Information ตัง้ แต่วนั ที่ 22 มิถนุ ายน 2564 เป็ นต้นไป ซึ่งเป็ นระยะเวลา 30 วันก่อนวันประชุม
ผูถ้ ือหุน้ (ประชุมผูถ้ ือหุน้ วันที่ 22 กรกฎาคม 2564) โดยข้อมูลดังกล่าวนัน้ เป็ นข้อมูลชุดเดียวกันกับเอกสารที่บริษัทได้นาส่งพร้อม
กับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผถู้ ือหุน้ ทางไปรษณียล์ ่วงหน้าก่อนวันประชุม
- ในหนังสือเชิญประชุมนัน้ มีขอ้ มูลเกี่ยวกับวาระการประชุม พร้อมเหตุผลและความเห็นของคณะกรรมการใน
เรื่องที่เสนอ วัน เวลาและสถานที่ประชุม พร้อมหลักเกณฑ์ ขัน้ ตอนและเอกสารประกอบในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
- เพื่อประโยชน์ต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ บริษัทยังเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ส่งคาถาม พร้อมการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณา
บรรจุเป็ นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ ล่วงหน้าได้ท่ี www.lohakit.co.th /
Investor Relations / Shareholder Information ทัง้ นีป้ ระกาศหลักเกณฑ์และระบุขั้นตอนที่ชดั เจนแจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ทราบผ่านตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และลงประกาศไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ตัง้ แต่วนั ที่ 3 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564
ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ในปี 2564 ที่ผ่านมา การประชุมดาเนินไปตามลาดับตามระเบียบวาระการประชุมที่กาหนดไว้
ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้แจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ทราบล่วงหน้า ซึ่งไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสาคัญโดยไม่ได้แจ้ง
ให้ผูถ้ ือหุน้ ทราบล่วงหน้า และเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ แสดงความคิดเห็นและซักถามเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่วาระนั้น ๆ โดยมี
กรรมการบริษัทและผูบ้ ริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อที่จะตอบปั ญหาต่าง ๆ ต่อผูถ้ ือหุน้ ในที่ประชุมซึ่ง
รายละเอียดได้มีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้
1.3 ก่อนเริ่มการประชุมประธานได้มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่นกั ลงทุนสัมพันธ์ ได้ชีแ้ จงให้ผถู้ ือหุน้ ทราบวิธีลงคะแนน
เสียง ผูท้ าหน้าที่ตรวจสอบการนับคะแนน และสิทธิของผูถ้ ือหุน้ อย่างชัดเจน ดังนี ้
- หุน้ หนึ่งหุน้ มีเสียงหนึ่งเสียง สาหรับวาระที่ขอมติตอ้ งผ่านด้วยเสียงข้างมาก วาระเพื่อทราบไม่มีการลงมติวาระ
การลดทุนจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียน แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และแก้ไขข้อบังคับ ต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน
4 ของจานวนเสียงของผูถ้ ือหุน้ ทัง้ หมดที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ส่วนวาระการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการต้องผ่านด้วย
คะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม
- ส่วนการลงมติเลือกตัง้ กรรมการ ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนมีสิทธิใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้ งหมดตามที่กล่าวข้างต้นเลือก
บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนมาแล้ว เจ้าหน้าที่จะทาการรวบรวมคะแนนไว้ในคอมพิวเตอร์
สาหรับผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมไม่ตอ้ งออกเสียงลงคะแนน ทัง้ นี ้ บริษัทฯ มอบหมายให้ท่ปี รึกษากฎหมาย และฝ่ ายตรวจสอบ
ภายในซึ่งเป็ นหน่วยงานอิสระทาหน้าที่เป็ นผูต้ รวจนับ หรือตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในการประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อให้เป็ นไปด้วย
ความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับ
- สาหรับบัตรลงคะแนนใดที่มีลกั ษณะดังต่อไปนี ้ จะถือว่าเป็ นบัตรเสีย และไม่นามานับเป็ นคะแนนเสียง
(1) กรณีบตั รลงคะแนนมีการลงคะแนนไม่ตรงตามวาระที่มีการลงคะแนน
(2) กรณีมีผลู้ งคะแนนไม่ทาเครื่องหมายใด ๆ ในช่องลงคะแนน
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(3)

กรณีบัตรลงคะแนนทาเครื่องหมายใด ๆ ในช่องลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง ยกเว้นกรณีของผูม้ อบฉันทะเป็ นคัส
โตเดียนที่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระออกเป็ น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง มากน้อย
เพียงใด ในแต่ละความเห็นได้
(4) กรณีบตั รลงคะแนนชารุด จนไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่าผูล้ งคะแนนมีความประสงค์จะลงคะแนนเช่นใด
สาหรับผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม เจ้าหน้าที่ได้จดั เตรียมบัตรลงคะแนนให้ เพื่อใช้ในกรณีท่ไี ม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง และ
เพื่อคานึงถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผูถ้ ือหุน้ ทุกราย บริษัทฯ ให้สิทธิผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุ ม ภายหลังจากที่การประชุมได้เริ่ม
ไปแล้ว โดยสามารถใช้สิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณา และยังไม่ได้ลงมติกับทัง้ มีการแจ้ง
คะแนนเสียงในการผ่านมติในแต่วาระให้ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบผลการลงมติอย่างทันท่วงที
บริษัทได้นาส่งรายงานการประชุมให้กบั ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมและได้มี
การเผยแพร่รายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทไปพร้อมกัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น และ
ตรวจสอบได้ โดยไม่จาเป็ นต้องรอให้ถึงการประชุมครัง้ ต่อไป รวมถึงได้เปิ ดเผยผูต้ รวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผูถ้ ือ
หุน้ ไว้ในรายงานการประชุมอีกด้วย
ผูถ้ ือหุน้ มีสิทธิในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยบริษัทได้นาเสนอค่าตอบแทนกรรมการทุกรู ปแบบ ได้แก่
ค่าตอบแทนประจา เบีย้ ประชุม โบนัส/บาเหน็จ และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ให้ผถู้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิเป็ นประจาทุกปี ซึ่งรอบปี ท่ผี ่าน
มาบริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการผูบ้ ริหารในรูปแบบของเงินเดือน โบนัส เบีย้ ประชุม และเงินสมทบกองทุนสารองเลีย้ งชีพ
ตามที่กล่าวไว้ชดั เจนแล้วใน “หัวข้อค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร” ส่วนสิทธิประโยชน์อื่น ๆ บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายให้แก่กรรมการแต่อย่างใด
(2) กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน
บริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุน้ อย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่อการดาเนินการของ
บริษัท บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบตั ิตามข้อบังคับของบริษัท และจะเพิ่มทางเลือกให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ทุกครัง้ ที่ผถู้ ือหุน้ ที่ไม่สามารถเข้าร่วม
ประชุมสามารถมอบอานาจให้กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบเป็ นตัวแทนในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้
ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ บริษัทฯ ได้นาหนังสือเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ ฉบับสมบูรณ์ลงบนเว็บไซต์ล่วงหน้าอย่างน้อย
30 วัน ก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้ และบริษัทฯ ได้ดาเนินการให้ผถู้ ือหุน้ ส่วนน้อยมีสิทธิในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุน้ ล่วงหน้า และชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม เพื่อรับพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ กาหนด
ในระหว่าง วันที่ 3 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 และได้แจ้งให้ผูถ้ ือหุน้ ทราบผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
พร้อมทั้งลงประกาศไว้ในเว็บไซต์บริษัทฯ www.lohakit.co.th / Investor Relations / Shareholder Information ได้ระบุถึงขัน้ ตอน
และวิธีการในการพิจารณาที่ชดั เจนโปร่งใส และในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้กาหนดแบบฟอร์มสาหรับการเสนอวาระและชื่อบุคคลเข้า
เลือกตัง้ เป็ นกรรมการไว้เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ สามารถดาวน์โหลดได้อีกด้วย ซึ่งในปี 2564 ไม่มีผถู้ ือหุน้ เสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคล
เข้าเลือกตัง้ เป็ นกรรมการแต่อย่างใด
เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การมอบอานาจจากคณะกรรมการบริษัทได้กาหนดให้บคุ คลที่ได้รบั
มอบอานาจต้องไม่อนุมตั ิรายการใด ๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ นอกจากนี ้ บริษัทและบริษัทย่อยจะปฏิบัติตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทา
รายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาและจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน แล้วแต่กรณี
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บริษัทได้มีการกาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเข้าทาธุรกรรมที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี ้
(ก) กรณีเป็ นรายการธุรกิจปกติและมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติท่ีมีเงื่อนไข
การค้าโดยทั่วไปและค่าตอบแทนสามารถคานวณได้จากทรัพย์สินหรือมูลค่าอ้างอิ ง จะพิจารณาดาเนินการทารายการดังกล่าวให้
เป็ นไปตามข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ที่ใช้บงั คับกับการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารับทราบทุก ๆ ไตร
มาส
(ข) กรณีเป็ นรายการระหว่างกันอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อ (ก) คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ นผูใ้ ห้ความเห็น
เกี่ยวกับความจาเป็ นในการเข้าทารายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการนัน้ ๆ โดยพิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็ นไป
ตามลัก ษณะการดาเนิน ธุ ร กิจปกติในอุตสาหกรรม และมี ก ารเปรี ย บเทีย บกับ ราคาของบุค คลภายนอกหรื อ ราคาตลาด หาก
คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึน้ บริษัทจะจัดให้ผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระหรือ
ผูส้ อบบัญชีของบริษัทเป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าว เพื่อนาไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัท หรือผูถ้ ือหุน้ ตามแต่กรณี โดยกรรมการผูม้ ีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว
การป้องกันการนาข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ของผูบ้ ริหาร บริษัทมีระเบียบในการนาข้อมูลภายในของบริษัท
ที่ยงั ไม่ได้เปิ ดเผยไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผูอ้ ื่น ดังนี ้
(ก) บริษัทกาหนดให้มีการป้องกันการนาข้อมูลของบริษัทไปใช้ โดยกาหนดให้หน่วยงานที่รูข้ อ้ มูลห้ามนา
ข้อมูลไปเปิ ดเผยยังหน่วยงานหรือบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง
(ข) ผูบ้ ริหารของบริษัทที่ได้รบั ข้อมูลทางการเงินของบริษัท ต้องไม่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวก่อนที่จะ
เปิ ดเผยสู่สาธารณชน โดยการกาหนดห้ามผูบ้ ริหารทาการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็ นระยะเวลา 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินจะ
เปิ ดเผยสู่สาธารณชน
(ค) บริษัทจะกาหนดให้ผูบ้ ริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทัง้ ห้าม
มิให้ผบู้ ริหารหรือพนักงานที่ได้รบั ทราบข้อมูลภายในเปิ ดเผยข้อมูลภายในแก่บคุ คลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และไม่
ซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็ นระยะเวลา 30 วัน ก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน
(3) บทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทให้ความสาคัญต่อสิทธิของผูม้ ีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง ดังนี ้
(ก) พนักงำน บริษัทตระหนักอยู่เสมอว่าพนักงานทุกคนเป็ นทรัพยากรที่สาคัญของบริษัท เป็ นปั จจัย
แห่งความสาเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัท บริษัทจึงกาหนดนโยบายที่ชดั เจนและเป็ นรูปธรรมเกี่ยวกั บการดูแลเรื่องความ
ปลอดภัย และสุขอนามัย และเปิ ดเผยถึงการปฏิบตั ิงาน รวมถึงเปิ ดเผยสถิติการเกิดอุบตั ิเหตุ และอัตราการหยุดงาน หรือ อัตราการ
เจ็บป่ วยจากการทางานไว้ให้ทราบ รวมถึงการกาหนดนโยบายในการพัฒนาบุคลากรของบริษัท และได้เปิ ดเผยถึงแนวปฏิบตั ิท่เี ป็ น
รูปธรรม เปิ ดเผยตัวเลขจานวนชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึ กอบรมของพนักงาน ตลอดจนให้ความเป็ นธรรมในด้านโอกาส ผลตอบแทน
การแต่งตัง้ โยกย้าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยบริษัทได้ยึดหลักปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี ้
ปฏิบตั ิต่อพนักงานด้วยความเคารพในเกียรติ ศักดิ์ศรี และสิทธิส่วนบุคคล
ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
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การแต่งตัง้ และโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทาด้วยความสุจริตใจ และ
ตัง้ อยู่บนพืน้ ฐานของความรูค้ วามสามารถและความเหมาะสมของพนักงานแต่ละคน
ให้ความสาคัญต่ อการพัฒนาความรู ค้ วามสามารถของพนักงาน โดยมีการพัฒนาพนักงานในหลาย
รูปแบบ อาทิ การจัดสัมมนา การฝึ กอบรม เป็ นต้น
โดยในปี 2564 บริษัทได้มีพนักงานได้รบั การอบรมจากหน่วยงานภายนอก และหน่วยงานภายใน ดังนี ้
ฝ่ ำย/แผนก
อบรมภำยใน
อบรมภำยนอกหน่วยงำน
จำนวนผู้เข้ำอบรม/ชั่วโมง
จำนวนผู้เข้ำอบรม/ชั่วโมง
ฝ่ ายจัดซือ้
2 / 14
ฝ่ ายบัญชีและการเงิน
2/4
ฝ่ ายขายและการตลาด
1/4
ฝ่ ายบุคคล
4 / 20
2 / 24
ฝ่ ายประกันคุณภาพ
18 / 64
1 / 12
ฝ่ ายคลังสินค้า/จัดส่งยานยนต์
13 / 54
1 / 12
ฝ่ ายวางแผน/ผลิต/วิศวกรรม/IE
94 / 341
-

โดยในปี 2564 สถิตกิ ารเกิดอุบตั เิ หตุ อัตราการหยุดงาน และอัตราการเจ็บป่ วยจากการทางาน ดังนี ้
ฝ่ ำย/แผนก
อัตรำกำรเกิดอุบัติเหตุ อัตรำกำรหยุดงำน อัตรำกำรเจ็บป่ วย
ฝ่ ายจัดซือ้
ฝ่ ายบัญชีและการเงิน
ฝ่ ายขายและการตลาด
ฝ่ ายบุคคล
ฝ่ ายผลิต
ฝ่ ายประกันคุณภาพ
ฝ่ ายคลังสินค้า/จัดส่งยานยนต์
ฝ่ ายวางแผน/ผลิต/วิศวกรรม/IE
3
180
กาหนดนโยบายค่าตอบแทนพนักงานและสวัสดิการแก่พนักงานอย่างเป็ นธรรม ที่สอดคล้องกับผลการ
ดาเนินงานของบริษัททัง้ ในระยะสัน้ เช่น สภาพตลาด การแข่งขันทางธุรกิจ ลักษณะของงาน ผลการปฏิบตั ิงานและความสามารถ
ในการทากาไรในแต่ละปี เป็ นต้น และในระยะยาว เช่น การวัดผลการปฏิบตั ิงานตาม Balance Scorecard เป็ นต้น
รับฟั งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งตัง้ อยู่บนพืน้ ฐานความรูท้ างวิชาชีพพนักงาน
ให้ความรูแ้ ละส่งเสริมฝึ กอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม ทัง้ ในสถานที่ทางาน และภายนอกองค์กร
เพื่อให้ตระหนักถึงความสาคัญต่อทรัพยากรธรรมชาติ
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(ข) คู่ค้ำและเจ้ำหนี้ บริษัทปฏิบตั ิต่อคู่คา้ และเจ้าหนีอ้ ย่างเป็ นธรรม เป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและ/
หรือข้อตกลงในสัญญาที่ทาร่วมกัน เพื่อก่อให้เกิดความสัมพันธ์อนั ดีทางธุรกิจซึ่งจะเป็ นประโยชน์ต่อทุกฝ่ าย
(ค) ลูกค้ำ บริษัทเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า จัดหา แปรรูป ผลิต และจาหน่ายสินค้าที่มีคณ
ุ ภาพมา
จาหน่าย รวมทัง้ รับฟั งข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นจากลูกค้า
(ง) คู่แข่ง บริษัทปฏิบตั ิตามกติกาการแข่งขันที่ดี และหลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่สจุ ริตเพื่อทาลายคู่แข่ง
(จ) ผู้ถือหุ้น บริษัทมุ่งเน้นพัฒนาองค์กรให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทาให้บริษัทมีรายได้และผลกาไร
เพิ่มขึน้ ส่งผลให้ผถู้ ือหุน้ ของบริษัทได้รบั ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับสภาพการดาเนินธุรกิจ
(ฉ) ชุมชนและสังคม บริษัทมีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชน และสังคม รวมทัง้ เข้าร่วมใน
กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม
บริษั ท ได้อ อกข้อพึ งปฏิ บัติเกี่ ยวกับ จริยธรรมทางธุร กิจหรือ จรรยาบรรณ (Code of Ethics or Statement)
เพื่อให้คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนในองค์กร ยึดถือเป็ นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของตนด้วยความ
ซื่ อ สัต ย์ สุจ ริต และเที่ ย งธรรม โดยบริษัท จะกากับ และติด ตามเพื่ อ ให้มี การปฏิ บัติต ามแนวทางของจริย ธรรมทางธุร กิจ หรื อ
จรรยาบรรณ ดังกล่าวอย่างจริงจัง รวมถึงการกาหนดบทลงโทษทางวินยั ไว้ดว้ ย ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 4/2550 เมื่อ
วันที่ 15 สิงหาคม 2550 ได้มีมติอนุมตั ิขอ้ พึงปฏิบตั ิดงั กล่าวเป็ นที่เรียบร้อยแล้ว
ทัง้ นี ้ บริษัทยังให้ความสาคัญต่อการดาเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้นาหลักและ
กรอบการรายงานข้อมูลแบบบูรณาการมาปรับใช้ในการบริหาร และการจัดการองค์กร โดยทารายงานความรับผิดชอบทางสังคมไว้
ในหัวข้อ “การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน หน้า 52”
บริษัทได้ให้ความสาคัญต่อระบบควบคุมและการตรวจสอบภายในทัง้ ในระดับบริหาร และระดับปฏิบตั ิงานที่มี
ประสิทธิภาพ จึงได้กาหนดภาระหน้าที่ อานาจการดาเนินการของผูบ้ ริหาร และผูป้ ฏิบตั ิไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร มีการควบคุมดูแล
การใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผปู้ ฏิบัติงาน ผูต้ ิดตามควบคุม และผูป้ ระเมินผลออกจากกัน
เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี ้ ยังมีการควบคุมภายในเกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษัท
ได้จดั ให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผูบ้ ริหารสายงานที่รบั ผิดชอบ ทัง้ นี ้ บริ ษัทได้จดั ให้มีการตรวจสอบการควบคุมภายในของ
บริษัท โดยแต่งตัง้ สานักงาน เอ.เอ็ม.ที.เซอร์วิสเซส เป็ นผูต้ รวจสอบภายในประจาปี 2564 (1 เม.ย. 2564 – 31 มี.ค. 2565) ขอบเขต
การตรวจสอบจะเน้นระบบการควบคุมภายในและการวิเคราะห์ความเสี่ยงของระบบเป็ นสาคัญ มีขอบเขตโดยสังเขปดังนี ้
1. ตรวจประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน
2. ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานตามระบบงานต่าง ๆ
3. ตรวจสอบรายการบัญชีท่เี กิดขึน้ กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
4. ตรวจสอบภาระผูกพัน
5. ตรวจสอบหนีส้ ินที่อาจจะเกิดขึน้
6. สรุปรายงานการประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในประจาปี
โดยผู้ ต รวจสอบภายในของบริ ษั ท จะจั ด ท ารายงานผลตรวจสอบภายในรายไตรมาสและเสนอต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี ้ ผู้ต รวจสอบภายในของบริ ษั ท จะสอบทานรายการระหว่ า งกั น ที่ มี ส าระส าคัญ ตามที่
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คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมายเพื่ อน าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ น
ผูป้ ระสานงานระหว่างผูต้ รวจสอบภายในกับคณะกรรมการตรวจสอบและผูบ้ ริหารของบริษัท
การบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสาคัญเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงเป็ นอย่างมาก
โดยในการประชุมคณะกรรมการ ครัง้ ที่ 2/2559 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้บริษัท
ได้มีการกาหนด และประเมินความเสี่ยงของกิจการ มีการกาหนดมาตรการป้องกันและจัดการความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่มี
ผลต่อการดาเนินงานของบริษัทตามที่ระบุไว้ใน “หัวข้อปั จจัยความเสี่ยง”
คณะกรรมการบริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จากัด (มหาชน) ได้กาหนดแนวทางการดาเนินธุรกิจด้วยหลักการธรร
มาภิบาล ที่ยึดมั่นในความรับผิดชอบในผลกระทบของทุกมิติของการทาธุรกิจ และให้ความสาคัญในด้านต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชันมา
โดยตลอด และในปี 2558 วันที่ 3 เมษายน 2558 บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จากัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์เป็ น
แนวร่วมปฏิบตั ิ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และบริษัทได้มติรบั รองฐานะสมาชิกแนว
ร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ในวันที่ 22 เมษายน 2559 เพื่อเป็ นแนวทางปฏิบตั ิของกรรมการ พนักงานทัง้ หมด
บริษัทฯ ได้จดั ทา “นโยบายต่อต้านคอร์รปั ชัน” เป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อให้เป็ นแนวทางปฏิบตั ิท่ชี ดั เจนในการปฏิบตั ิทกุ ภาคส่วน
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 1/2565 มีมติอนุมตั ิให้บริษัทฯ ใช้นโยบาย
ต่อต้านคอร์รปั ชัน ฉบับปรับปรุงครัง้ ที่ 1 เป็ นแนวทางปฏิบตั ิของกรรมการ พนักงานทัง้ หมด โดยแบ่งเป็ น 3 นโยบายหลัก ดังนี ้

คำนิยำม
คอร์รปั ชัน (Corruption) หมายถึง การติดสินบนในทุกรูปแบบ โดยการเสนอให้ สัญญาจะให้ซ่งึ เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์
อื่น เช่น การให้ของขวัญหรือบริการ การให้เงินสดหรือสิ่งของแทนเงินสด ที่ไม่ถูกต้องและเหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ หน่วยงานภาครัฐ
หรือเอกชน เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทาหรือละเว้นการปฏิบตั ิหน้าที่ หรือให้ได้มา หรือรักษาไว้ซ่งึ ผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสม
ทางธุรกิจ เว้นแต่เป็ นกรณีท่กี ฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ขนบธรรมเนียม ประเพณีทอ้ งถิ่นให้กระทาได้
1. นโยบำยต่อต้ำนคอร์รัปชัน
ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ดาเนินการหรือยอมรับการคอร์รั ปชันในทุกรู ปแบบทั้งทางตรงหรือ
ทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงธุรกิจในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้มีการสอบทานการปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้าน
คอร์รัป ชัน นี ้อ ย่ า งสม่ า เสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิ บัติ และข้อ ก าหนดในการด าเนิ นการเพื่ อ ให้สอดคล้อ งกับการ
เปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกาหนดของกฎหมาย
หน้ำทีค่ วำมรับผิดชอบ
1. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกาหนดนโยบายและกากับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านคอร์รปั ชันที่
มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ม่ นั ใจว่าฝ่ ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสาคัญกับการต่อต้ านคอร์รปั ชัน และปลูกฝั งจนเป็ นวัฒนธรรม
องค์กร
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2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบ
ตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสี่ยงให้ม่ ันใจว่าเป็ นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมี
ประสิทธิภาพ พร้อมทัง้ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบตั ิงานว่าเป็ นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย
แนวปฏิบตั ิ อานาจดาเนินการ ระเบียบปฏิบตั ิ และกฎหมาย ข้อกาหนดของหน่วยงานกากับดูแล เพื่อให้ม่ นั ใจว่ามีระบบควบคุมที่มี
ความเหมาะสมเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รปั ชันที่อาจเกิดขึน้ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
3. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะจัดการและผูบ้ ริหาร มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกาหนดให้มีระบบและให้การส่งเสริม และ
สนับสนุนนโยบายต่อต้านคอร์รปั ชัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ าย รวมทัง้ ทบทวนความเหมาะสมของระบบและ
มาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกาหนดของกฎหมาย
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่รบั ผิดชอบในการกากับดูแล และสนับสนุนให้มีการดาเนินงานด้านการบริหารความ
เสี่ยงด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน และทบทวนนโยบายต่อต้านคอร์รปั ชัน แล้วนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
5. คณะทางานด้านต่อต้านการคอร์รัปชัน มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทานโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและระเบียบปฏิบัติท่ี
เกี่ ย วข้อ ง ส่ ง เสริ ม สนับ สนุ น ดู แ ล และติ ด ตามให้มี ก ารปฏิ บัติ ต ามนโยบาย รับ เรื่ อ ง แจ้ง เบาะแสหรื อ ข้อ ร้อ งเรี ย น แต่ ง ตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีพบการคอร์รปั ชัน รวมทัง้ รายงานผลการปฏิบตั ิงานของคณะทางานต่อคณะกรรมการบริษัท
6. พนักงาน มีหน้าที่รบั ผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชันและระเบียบปฏิบัติท่ีเกี่ ยวข้อง รวมทั้งการแจ้ง
เบาะแสหรือให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการคอร์รปั ชัน
แนวทำงกำรปฏิบัติ และดำเนินกำร
1. กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงานบริษัท ทุกระดับต้องปฏิบตั ิตามนโยบายอย่างเคร่งครัด โดยไม่มีขอ้ ยกเว้น
2. พนักงานบริษัท ต้องไม่ละเลย หรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทาที่เข้าข่ายคอร์รัปชันที่เ กี่ยวข้องกับบริษัท โดยต้องแจ้งให้
ผูบ้ งั คับบัญชา หรือบุคคลที่รบั ผิดชอบทราบ
3. บริษัท จะให้ความเป็ นธรรม และคุม้ ครองพนักงานที่แจ้งเบาะแสเรื่องคอร์รปั ชัน โดยใช้มาตรการคุม้ ครองผูร้ อ้ งเรียน ตามที่ได้
กาหนดไว้ใน “นโยบายการคุม้ ครองผูร้ อ้ งเรียน พยาน ผูใ้ ช้ขอ้ มูล หรื อแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตผิดกฎหมาย และจรรยาบรรณ
(Whistle Blower Policy)”
4. ผูท้ ่กี ระทาคอร์รปั ชัน จะต้องได้รบั การพิจารณาลงโทษทางวินยั ตามที่ได้กาหนดไว้ โดยไม่มีขอ้ ยกเว้น
5. บริษัทจะทาการเผยแพร่ ให้ความรู ้ และทาความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ตอ้ งปฏิบตั ิหน้าที่ ท่ีเกี่ยวข้องกับบริษัทในเรื่องที่ตอ้ งปฏิบตั ิ
นโยบายนี ้
6. นโยบายต่อต้านคอร์รปั ชันนี ้ ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตัง้ แต่การสรรหา การคัดเลือก การเลื่อนตาแหน่ง การ
ฝึ กอบรม การประเมินผล และการให้ผลตอบแทน โดยให้ผบู้ งั คับบัญชาทุกระดับ สื่อสาร ทาความเข้า ใจกับพนักงานให้ชดั เจน
7. เพื่อความชัดเจนในการดาเนินงานในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดคอร์รปั ชัน กรรมการบริษัท ผูบ้ ริหาร และพนักงานบริษัท
ทุกระดับ ต้องปฏิบตั ิดว้ ยความระมัดระวังในเรื่องดังต่อไปนี ้
7.1 ของกานัล การเลีย้ งรับรอง การให้ มอบ หรือรับ ของกานัลการเลีย้ งรับรอง ให้เป็ นไปตามที่กาหนดในคู่มือ และจรรยาบรรณ
ของพนักงาน
7.2 เงินบริจาคเพื่อการกุศล หรือเงินสนับสนุนการให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุน ต้องเป็ นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้อง
ตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่า เงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกนาไปใช้เพื่อเป็ นข้ออ้างในการติดสินบน
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7.3 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
ห้ามให้ หรือรับสินบน ในการดาเนินธุรกิจทุกมิติ และต้องเป็ นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. นโยบำยกำรคุ้มครองผู้ร้องเรียน พยำน ผู้ใช้ข้อมูล หรือแจ้งเบำะแสเกี่ยวกับกำรทุจริตผิดกฎหมำย และจรรยำบรรณ
(Whistle Blower Policy)
คำจำกัดควำม
ผูร้ อ้ งเรียนหรือผูท้ ่แี จ้งเบาะแส

ผูร้ บั ข้อร้องเรียน

หมายถึง ผูท้ ่ีพบเห็นหรือมีหลักฐาน พนักงานของ บมจ. โลหะกิจ เม็ททอล และบริษัท
ย่อย ของ บมจ. โลหะกิจ เม็ททอล ไม่ว่าจะเป็ นพนักงานประจา พนักงาน
รายวัน พนักงานจัดจ้างพิเศษ
หมายถึง กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร เลขานุการบริษัท คนใดคนหนึ่ง คณะทางานต่อต้านการคอร์รัปชัน
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล

เรื่องทีร่ ้องเรียน หรือ ให้ข้อมูล
เรื่องทุจริต ผิดกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณ ที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ภาพลักษณ์ ค่านิยม ฐานะทาง
การเงิน หรือขัดแย้งกับนโยบายในการดาเนินธุรกิจ และเกี่ยวข้องกับผูบ้ ริหารระดับสูง
ช่องทำงกำรร้องเรียน หรือ แจ้งข้อมูล, กำรเข้ำถึงข้อมูล และคำแนะนำ
1. ด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อกั ษร มาที่
เลขานุการบริษัท
หรือ E-mail: whistleblower@lohakit.co.th
2. ผ่านทาง E-mail ของบริษัท บนเว็บไซต์ www.lohakit.co.th
3. ผ่านทางไปรษณีย ์ ส่งมาที่
เลขานุการบริษัท
บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จากัด (มหาชน)
เลขที่ 43 อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ ชัน้ 16 ห้อง 167-169
ถนนสาทร แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
โทร. 02 673 9559
แนวทำงกำรร้องเรียน
1. ผู้รอ้ งเรียนสามารถร้องเรียนได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง และไม่จาเป็ นต้องเปิ ดเผยตัวตน แต่หากเปิ ดเผยตนเองจะทาให้ผูร้ บั
ร้องเรียนสามารถแจ้งผลการดาเนินการในเรื่องที่รอ้ งเรียนให้ทราบได้
2. ในกรณีท่ีผรู้ อ้ งเรียนเลือกที่จะไม่เปิ ดเผยชื่อ ต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริง หรือหลักฐานที่ชดั เจนเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่า มี
เหตุอันควรเชื่อว่ามีการกระทาเกิดขึ น้ จริงตามที่ให้ขอ้ มูล รวมทั้งควรแจ้งช่องทางในการสื่อสารกลับ เพื่อให้สามารถแจ้งผลการ
ดาเนินการในเรื่องที่รอ้ งเรียนให้ทราบได้ ทัง้ นีก้ ารร้องเรียนจะถือเป็ นความลับ
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ขั้นตอนกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงจำกกำรร้องเรียน
1. ในกรณีท่ วั ไปผูร้ บั ข้อร้องเรียนจะเป็ นผูด้ าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้บุคคล หรือคณะบุคคล
ดาเนินการแทนตน พร้อมทัง้ รายงานต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาบทลงโทษตามหลักเกณฑ์ขอ้ กาหนดของบริษัท
2. หากตรวจสอบว่าเป็ นจริง ในกรณีเป็ นเรื่องเร่งด่วน หรือเป็ นเรื่องสาคัญที่กระทบต่อชื่อเสียง ค่านิยม ภาพลักษณ์ ให้เสนอเรื่อง
ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาดาเนินการ และลงโทษตามหลักเกณฑ์ขอ้ กาหนดของบริษัท
กำรคุ้มครองปกป้ องผู้ร้องเรียน หรือให้ข้อมูล
1. การคุม้ ครองจะเกิดขึน้ ทันทีท่ผี รู้ อ้ งเรียนได้แจ้งข้อมูลและให้เบาะแส
2. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องถือเป็ นความลับ และจะเปิ ดเผยเท่าที่จาเป็ น โดยคานึงถึงความเสียหาย ความปลอดภัยของผูร้ อ้ งเรียน
3. กรณีท่ีผรู้ อ้ งเรียนเห็นว่า ตนอาจไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเสียหายเดือดร้อน ผูร้ อ้ งเรียนสามารถร้องขอให้บริษัทกาหนด
มาตรการคุม้ ครองที่เหมาะสม หรือบริษัทอาจกาหนดมาตรการคุม้ ครอง โดยผู้ รอ้ งเรียนไม่ตอ้ งร้องขอก็ได้ หากเห็นว่า เป็ นเรื่องที่มี
แนวโน้มจะเกิดความเดือดร้อนเสียหาย และไม่ปลอดภัย
4. ในกรณีท่สี อบสวนแล้วไม่พบการกระทาผิดตามที่ได้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน บริษัทฯ จะไม่ลงโทษผูแ้ จ้งโดยเจตนาสุจริต และ
สาหรับผูท้ ่ไี ด้รบั ผลกระทบจะได้รบั การบรรเทาความเสียหายตามความเหมาะสม เป็ นธรรม
5. บริษัทฯ จะไม่ลดตาแหน่ง ไม่ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่รอ้ งเรียน หรือพนักงานที่ให้ความร่วมมือในการสอบสวน
ข้อเท็จจริง หรือพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รปั ชัน แม้ว่าการกระทานัน้ จะทาให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
6. ในกรณีท่ีปรากฏหลักฐานชัดเจนและเพียงพอว่าการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือการให้ขอ้ มูลดังกล่าวกระทาโดยเจตนา
ไม่สจุ ริต อันส่งผลให้ผถู้ กู ร้องเรียนหรือบริษัทฯ ได้รบั ความเสียหาย บริษัทฯ จะสอบสวนและลงโทษตามมาตรการทางวินยั และ/หรือ
ด าเนิ นคดีตามกฎหมายกับ ผู้ท่ีแ จ้งเบาะแสหรือ ผู้รอ้ งเรีย นที่ เป็ น บุคคลของบริษัท สาหรับ ผู้แ จ้งเบาะแสหรื อผู้ร อ้ งเรี ยนที่เป็ น
บุคคลภายนอก บริษัทฯ จะพิจารณาดาเนินคดีตามกฎหมาย

3. นโยบำยและขั้นตอนกำรปฏิบัติเรื่องกำรให้กำรช่วยเหลือทำงกำรเมือง/กำรบริจำคเพื่อกำรกุศล/กำรให้เงินสนับสนุน
(Sponsorships)/กำรจ่ำยเงินค่ำของขวัญ/ค่ำบริกำรต้อนรับและค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ
โดยที่คณะกรรมการบริษัท
ได้กาหนดแนวทางการดาเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาลที่ยึดมั่นในความรับผิดชอบใน
ผลกระทบของทุกมิตขิ องการทาธุรกิจ และได้ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รปั ชัน (Anti-Corruption Policy) เพื่อเป็ นแนวทางการ
ปฏิบตั ิอย่างเคร่งครัดสาหรับกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนนัน้ บริษัทจึงได้กาหนดนโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้องในการ
ต่อต้านการคอร์รปั ชัน ในการปฏิบตั ิเรื่องการให้การช่วยเหลือทางการเมือง/ บริจาคเพื่อการกุศลหรือการรับบริจาค/ การเป็ นผูใ้ ห้เงิน
การสนับสนุนหรือรับการสนับสนุน/ การให้หรือได้รบั ของขวัญ การเลีย้ งรับรอง การบริการต้อนรับและค่าใช้จา่ ยต่างๆ/ การจ่ายค่า
อานวยความสะดวก/ การจ้างพนักงานรัฐ/ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไว้ดงั ต่อไปนี ้
1. นโยบายและการปฏิบตั ิท่เี กี่ยวข้องในเรื่องนีใ้ ห้เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ในนโยบายการต่อต้านคอร์รปั ชัน
และข้อพึง
ปฏิบตั ิทางจริยธรรมของผูบ้ ริหารและพนักงานของบริษัท
2. หากมิได้มีการระบุไว้ ให้ปฏิบตั ิตามนโยบายและแนวทางที่กาหนดไว้นี ้
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นโยบำยว่ำด้วยกำรช่วยเหลือทำงกำรเมือง
การช่วยเหลือทางการเมือง หมายถึง การช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็ นทางด้านการเงิน หรือการช่วยเหลือในรูปแบบอื่น (In-kind)
เช่น การให้สงิ่ ของหรือบริการ การโฆษณาส่งเสริมหรือสนับสนุนพรรคการเมือง การซือ้ บัตรเข้าชมงานที่จดั เพื่อระดมทุนหรือบริจาค
เงินให้แก่องค์กรที่มคี วามสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพรรคการเมือง
การเป็ นตัวแทนบริษัทเพื่อร่วมดาเนินการเกี่ยวกับการรณรงค์ทาง
การเมือง ฯลฯ
บริษัทฯ มีนโยบายยึดมั่นในความเป็ นกลางทางการเมือง ไม่สนับสนุนให้มีนาเงินทุนหรื อความช่วยเหลือในรูปแบบอื่น ไป
ช่วยเหลือทางการเมืองแก่พรรคการเมืองใด ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
บริษัทมีขอ้ กาหนดในการดาเนินการดังนี ้
บริษัทฯ ให้การสนับสนุนงานการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และถือว่าพนักงานมีสิทธิและหน้าที่ ในฐานะ
พลเมืองตามกฏหมายทีจะเข้าไปมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองต่างๆ ได้อย่างอิสระเป็ นการส่วนตัว โดยห้ามไม่ให้
พนักงานทุกคนแอบอ้างความเป็ นพนักงาน หรือนาทรัพย์สินของบริษัทไปสนับสนุน หรือกระทาการใดๆ
นโยบำยกำรบริจำคเพื่อกำรกุศลหรือกำรรับบริจำค
การบริจาคเพื่อการกุศลหรือการรับบริจาค หมายถึง การให้หรือการรับในรูปแบบของเงินหรือสิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด
อันมีวตั ถุประสงค์เพื่อจัดทาสาธารณะประโยชน์ให้สงั คมโดยไม่ได้หวังสิ่งตอบแทน
หรือผลประโยชน์จากองค์กรที่เข้าไปให้การ
สนับสนุน และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
การบริจาคเพื่อการกุศลหรือการรับบริจาคที่กระทาต่อบุคคลหรือนิติบคุ คลใดที่จดั ตัง้ ขึน้ เช่น สมาคม มูลนิธิ องค์กร
สาธารณะ ศาสนสถาน โรงพยาบาล สถานศึกษา หรือองค์กรที่ทาประโยชน์เพื่อสังคมจะต้องกระทาอย่างเปิ ดเผย โปร่งใส ถูกต้อง
ตามกฏหมาย และต้องไม่ถกู นาไปใช้เพื่อเป็ นข้ออ้างในการติดสินบน
การบริจาคเพื่อการกุศลจะต้องกระทาในนามบริษัทเท่านัน้ และดาเนินการผ่านขัน้ ตอนการอนุมตั ิโดยผูม้ ีอานาจของบริษัท
โดยต้องเป็ นการบริจาคให้กบั องค์กรหรือหน่วยงาน เพื่อประโยชน์ต่อสังคม การศึกษา หรือสาธารณะ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้กบั บุคคลใด หรือหน่วยงานใด ยกเว้น การประกาศเกียรติคณ
ุ ตามธรรมเนียมปฏิบตั ิท่วั ไป เช่นการติด
ตราสัญลักษณ์ (Logo) การประกาศรายชื่อ ณ สถานที่จดั งาน หรือในสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์อื่น เป็ นต้น ทัง้ นีจ้ ะต้องระบุ
วัตถุประสงค์ มีการออกหลักฐานรับรองที่น่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได้
บริษัทฯ มีนโยบายไม่รบั การบริจาคเพื่อประโยชน์ใดๆ เว้นแต่เป็ นตัวแทนในการรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผูป้ ระสบอุทกภัย
วาตภัย อัคคีภยั หรือภัยธรรมชาติอื่น หรือเพื่อการกุศล
การรับบริจาคจะต้องกระทาในนามบริษัทเท่านัน้ และดาเนินการผ่านขัน้ ตอนการอนุมตั ิโดยผูม้ อี านาจของบริษัท ทัง้ นี ้
จะต้องระบุวตั ถุประสงค์ มีการออกหลักฐานรับรองที่น่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได้
นโยบำยเป็ นผู้ให้กำรสนับสนุนหรือรับกำรสนับสนุน
เป็ นผูใ้ ห้การสนับสนุนหรือรับการสนับสนุน หมายถึง การให้หรือรับความช่วยเหลือทางด้านการเงินหรือรูปแบบอื่นจาก
ลูกค้า คู่คา้ และหุน้ ส่วนทางธุรกิจอย่างสมเหตุสมผล โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อส่งเสริมตราสินค้า หรือชื่อเสียงของบริษัท เป็ นประโยชน์
ต่อการสร้างความน่าเชื่อถือทางการค้า (goodwill) ช่วยกระชับความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และเหมาะสมแก่โอกาส
การให้หรือรับในรูปแบบเงินหรือทรัพย์สินเพื่อเป็ นเงินสนับสนุน จะต้องกระทาอย่างเปิ ดเผย โปร่งใส ถูกต้องตามกฏหมาย
และต้องไม่ถกู นาไปใช้เพื่อเป็ นข้ออ้างในการติดสินบน
บริษัทมีขอ้ กาหนดในการดาเนินการดังนี ้
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การให้เงินสนับสนุนจะต้องกระทาในนามบริษัทเท่านัน้ และดาเนินการผ่านขัน้ ตอนการอนุมตั ิโดยผูม้ ีอานาจของบริษัท โดย
เงินสนับสนุนที่จ่ายไป ต้องมีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างภาพลักษณ์หรือชื่อเสียงที่ดีให้กบั บริษัท และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่าง
แท้จริง ทัง้ นีจ้ ะต้องมีการออกหลักฐานรับรองที่นา่ เชื่อถือ ระบุวตั ถุประสงค์และผู้รบั เงินที่ชดั เจนสามารถตรวจสอบได้
การรับเงินสนับสนุนจะต้องได้รบั หนังสือให้การสนับสนุนมายังบริษัทฯ และดาเนินการผ่านขัน้ ตอนการอนุมตั ิโดยผูม้ ีอานาจ
ของบริษัท โดยต้องเป็ นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง ทัง้ นีจ้ ะต้องมีการออกหลักฐานรับรองที่นา่ เชื่อถือ ระบุ
วัตถุประสงค์และผูร้ บั เงินที่ชดั เจนสามารถตรวจสอบได้
นโยบำยกำรให้หรือได้รับของขวัญ กำรเลีย้ งรับรอง กำรบริกำรต้อนรับและค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ
การให้และรับของขวัญ การเลีย้ งรับรอง และการบริการต้อนรับ หมายถึง การให้หรือรับสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด การให้
หรือรับการเลีย้ งรับรอง หรือการให้หรือรับบริการต้อนรับ เป็ นไปเพื่อสร้างความสัมพันธ์ท่ดี ีกบั พันธมิตรทางธุรกิจ
บริษัทฯ มีนโยบายที่ห้ำมกรรมการ และพนักงานต้องไม่รบั หรือให้ของขวัญ ของที่ระลึกใดๆ กับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่อง
งานที่ตนรับผิดชอบอยู่ ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชนและคูค่ า้ ทางธุรกิจ เพื่อให้
ได้มาซึง่ ผลประโยชน์ในทางมิชอบและเป็ นการชักนาให้เกิดการละเว้นในการปฏิบตั ิหน้าที่ของตน เว้นแต่เป็ นการให้หรือรับของขวัญ
ของที่ระลึกตามโอกาสหรือวาระต่างๆ ที่เหมาะสม เช่น การให้ตามขนบธรรมเนียม ประเพณีทอ้ งถิ่นหรือจารีตทางการค้า เหมาะสม
กับโอกาส และต้องมีมลู ค่าไม่มากเกินปกติวิสยั หรือมีมลู ค่าไม่เกินข้อห้ามที่เจ้าหน้าที่ของรัฐพึงรับได้
การใช้จา่ ยสาหรับการเลีย้ งรับรองทางธุรกิจ และการใช้จา่ ยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ติ ามสัญญาทางธุ รกิจ สามารถ
กระทาได้ แต่ตอ้ งอยูใ่ นระดับและขอบเขตที่เหมาะสม มีความสมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้
นโยบำยกำรจ่ำยค่ำอำนวยควำมสะดวก
ค่าอานวยความสะดวก หมายถึง ค่าใช้จา่ ยจานวนเล็กน้อยที่จ่ายแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างไม่เป็ นทางการ และเป็ นการให้
เพียงเพื่อให้ม่นั ใจว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐจะดาเนินการตามกระบวนการ หรือเป็ นการกระตุน้ ให้ดาเนินการรวดเร็วขึน้ โดยกระบวนการ
นัน้ ไม่ตอ้ งอาศัยดุลพินิจของเจ้าหน้าที่รฐั และเป็ นการกระทาอันชอบด้วยหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รฐั ผูน้ นั้ รวมทัง้ เป็ นสิทธิท่บี ริษัทพึงจะ
ได้ตามกฎหมายอยู่แล้ว เช่น การขอใบอนุญาต การขอหนังสือรับรอง และการได้รบั การบริการสาธารณะ เป็ นต้น
บริษัทฯ มีนโยบายห้ำมจ่ายคาอานวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่วา่ กรณีใดๆ เนื่องจากการจ่ายค่าอานวยความ
สะดวกที่จา่ ยให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความเสี่ยงสูงมากที่จะกลายเป็ นการให้สินบน หรือเป็ นค่าใช้จา่ ยที่มิชอบด้วยกฎหมาย
บริษัทมีขอ้ กาหนดในการดาเนินการดังนี ้
ห้ามพนักงานของ บริษัท ให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้คา่ อานวยความสะดวก หรือสินบน ในรูปแบบทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น
ใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ เพื่อจูงใจให้กระทาการ ไม่กระทา
การ หรือประวิงการกระทาการ อันส่งผลกระทบเกี่ยวกับการดาเนินการของบริษัท และการติดต่องานกับภาครัฐจะต้องเป็ นอย่าง
โปรงใส ซื่อสัตย์และต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
นโยบำยกำรจ้ำงพนักงำนรัฐ
การจ้างพนักงานรัฐ คือ การที่บคุ คลจากภาครัฐเข้าไปทางานในภาคเอกชน หรือบุคคล ในภาคเอกชนเข้ามาทางานด้าน
นโยบายในภาครัฐ ในลักษณะที่ทาลายภาพลักษณ์ดา้ นความน่าเชื่อถือและความซื่อตรงของการทาหน้าที่หรือการจัดทานโยบาย
ของภาครัฐ ซึ่งมีความเสี่ยงการทุจริตคอร์รปั ชัน ในแง่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการทาหน้าที่กากับดูแลขององค์กรรัฐอย่าง
ไม่เป็ นกลาง
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ทัง้ นี ้ บริษัทฯ จึงมีแนวทางป้องกัน ซึ่งไม่ใช่การห้ามไม่ให้รบั ตาแหน่งหรือห้ามว่าจ้างพนักงานรัฐ แต่เป็ นการบริหารจัดการ
ด้วยการวางระเบียบและแนวปฏิบตั ิท่ชี ดั เจน เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รปั ชันดังกล่าวไม่ให้เกิดขึน้ เพื่อให้ม่นั ใจว่าการ
จ้างพนักงานรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมีมาตรการดาเนินงานอย่างชัดเจน จึงมีขอ้ กาหนดในการดาเนินการดังนี ้
1. บริษัทฯ มีกระบวนการตรวจสอบประวัติของบุคคลที่บริษัทจะสรรหาเพื่อเข้าดารงตาแหน่งที่ปรึกษา กรรมการบริษัท
ผูบ้ ริหาร และพนักงานของ บริษทั เพื่อตรวจสอบประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ก่อนที่จะมีการแต่งตัง้ หรือจ้างงาน
2. การจ้างงานและการกาหนดค่าตอบแทนในการจ้างพนักงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ต้องได้รบั การพิจารณาเหตุผล
ความจาเป็ นอย่างระมัตระวัง และต้องได้รบั อนุมตั จิ ากรองกรรมการผูจ้ ดั การขึน้ ไป ยกเว้นที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษา
ทางกฎหมาย ฯลฯ ต้องได้รบั อนุมตั ิโดยคณะกรรมการบริษัท
3. ต้องมีการเปิ ดเผยข้อมูลการจ้างพนักงานของรัฐไว้ในแบบรายการแสดงข้อมูลประจาปี / รายงานประจาปี (แบบ 56-1 One
Report) เพื่อให้เกิดความโปร่งใส
นโยบำยควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หมายถึง การดาเนินกิจกรรมใดๆ ที่มคี วามต้องการทางผลประโยชน์ส่วนตัว หรือ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง เข้ามามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ ซึง่ อาจขัดขวางหรือเป็ นอุปสรรคต่อผลประโยชน์สงู สุดของบริษัทฯ
บริษัทมีขอ้ กาหนดในการดาเนินการดังนี ้
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษัท จะยึดถือประโยชน์ของบริษัทฯ เป็ นสาคัญ และหลีกเลีย่ งการเข้าไปเกี่ยวข้องใน
กิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในลักษณะการเข้าไปเป็ นหุน้ ส่วน ดารงตาแหน่ง มีส่วนเกี่ยวข้องทางการเงิน
หรือมีความสัมพันธ์กบั บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่มคี วามเกี่ยวข้องทางสายเลือดหรือทางอื่นใด และจัดทารายงานความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์เป็ นประจาทุกปี
หมายเหตุ:
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) ได้แก่ กรรมการหรือผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี านาจควบคุม รวมทัง้ บุคคลที่มคี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต ทางการ
สมรส หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับบุคคลข้างต้น และนิติบคุ คลที่บคุ คลข้างต้นถือ หุน้ หรือมีอานาจควบคุมหรือส่วนได้
เสีย
กำรติดตำมและทบทวน
บริษัท ต้องติดตามและทบทวนมาตรการต่อต้านคอร์รปั ชัน เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์และความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป
เกี่ยวกับนโยบายนีโ้ ดยคณะกรรมการตรวจสอบทาหน้าที่สอบทานมาตรการป้องกันการคอร์รปั ชันและการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง และ
คณะกรรมการความเสี่ยง ต้องสอบทานการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รปั ชัน และจัดทารายงานผลไปยังคณะกรรมการบริษัทอย่าง
สม่าเสมอ
บทลงโทษ
กรรมการบริษัท ผูบ้ ริหาร และพนักงานบริษัท หรือผูท้ ่กี ระทาการใดๆ โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบ
นี ้ รวมถึงพฤติกรรมที่ส่อไปในทางกลั่นแกล้ง ข่มขู่ลงโทษทางวินยั หรือ เลือกปฏิบตั ิดว้ ยวิธีอนั มิชอบ อันเนื่องมาจากการแจ้งเบาะแส /
ร้องเรียน ต่อผูแ้ จ้งเบาะแส ร้องเรียน หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการตามระเบียบนี ้ ให้ถือว่าผูน้ นั้ กระทาผิดวินยั และต้อง
รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึน้ ทัง้ ต่อบริษัทฯ และผูท้ ่ไี ด้รบั ผลกระทบจากการกระทาดังกล่าว โดยพิจารณาโทษตามความหนัก
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เบาของความผิดตัง้ แต่ตกั เตือนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร จนถึงเลิกจ้าง หรือให้พน้ จากตาแหน่งหน้าที่ ตลอดจนให้รบั ผิดทางแพ่งและ
ทางอาญาตามกฎหมาย
ในกรณีค่คู า้ หรือผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ปฏิบตั ิตามนโยบายและระเบียบปฏิบตั ติ ามระเบียบนี ้ ทัง้ ในกรณี
ที่เป็ นผูก้ ระทาผิด หรือเพิกเฉยต่อการกระทาผิด หรือให้ขอ้ มูลที่เป็ นเท็จ บริษัทฯ อาจพิจารณายกเลิกสัญญา
ขั้นตอนกำรปฏิบัติ
กำรได้รับของขวัญ รับเลีย้ งรับรอง / บริกำรต้อนรับและค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ
1. พนักงานของ บริษัท งดรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดในทุกกรณี รวมถึงมีหน้าที่แจ้งให้
บุคคลภายนอกทราบถึงนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชันอย่างทั่วถึง
2. กรณีท่มี ีความจาเป็ นต้องรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด และไม่สามารถส่งคืนได้ ให้ปฏิบตั ิ ดังนี ้
➢ แจ้งผูบ
้ งั คับบัญชาในสายงานทราบทันที
➢ พนักงานจัดทาแบบรายงานการให้หรือได้รบ
ั ของขวัญ / การเลีย้ งรับรอง / การบริการต้อนรับ และนาส่งเอกสารพร้อม
ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ให้หน่วยงานที่บริษัทฯ แต่งตัง้ ให้รบั ผิดชอบ ดังนี ้
สำหรับสำนักงำนใหญ่ ส่งฝ่ ายบริหารทรัพยากรบุคคล
สำหรับสำนักงำนอำคำรไทยซีซี นาส่งคณะทางานต่อต้านการคอร์รปั ชัน
➢ คณะทางานฯ บันทึกข้อมูล พร้อมแนบภาพถ่ายในทะเบียนคุม
➢ รองกรรมการผูจ
้ ดั การจะเป็ นผูพ้ ิจารณา และกาหนดทางเลือกในการจัดการของขวัญ ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อื่นใด นาไปบริจาคองค์กรสาธารณกุศล หรือวิธีอื่นใดที่เหมาะสม เป็ นต้น และรายงานให้ท่ปี ระชุมคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงรับทราบเป็ นประจาทุกปี
3. กรณีท่ไี ด้รบั การรับเลีย้ งรับรองหรือการรับบริการต้อนรับ เช่น การรับเลีย้ งอาหาร ที่พกั ค่าท่องเที่ยว การร่วมชมการแสดง และ
กิจกรรมต่างๆ เป็ นต้น โดยพิจารณาว่าการรับเลีย้ งรับรองหรือการบริการต้อนรับดังกล่าวต้องเป็ นไปตามประเพณีนยิ มอย่าง
สมเหตุสมผล ไม่หรูหรา หรือสิน้ เปลืองเกินความจาเป็ น และเป็ นสถานที่ท่ไี ม่เข้าข่ายลามกอนาจารหรือมีการบริการทางเพศ โดย
ผูท้ ่ใี ห้การเลีย้ งรับรองหรือผูท้ ่ใี ห้บริการต้อนรับต้องอยู่รว่ มในงานด้วย
➢ แจ้งผูบ
้ งั คับบัญชาในสายงานทราบทันที พนักงานจัดทาแบบรายงานการให้หรือได้รบั ของขวัญ / การเลีย้ งรับรอง / การ
บริการต้อนรับ และนาส่งเอกสารและรูปถ่ายให้หน่วยงานที่บริษัทฯ แต่งตัง้ ให้รบั ผิดชอบดังกล่าว
➢ คณะทางานฯ บันทึกข้อมูล พร้อมแนบภาพถ่ายในทะเบียนคุม และรายงานให้ท่ป
ี ระชุมคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
รับทราบเป็ นประจาทุกปี
กำรให้ของขวัญ เลีย้ งรับรอง / ให้บริกำรต้อนรับและค่ำใช้จำ่ ยต่ำงๆ
1. การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดตามประเพณีนิยม สามารถกระทาได้โดยไม่ขดั ต่อกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง และจารีตประเพณีทอ้ งถิ่น
2. การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดควรปฏิบตั ิอย่างเป็ นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อไม่ให้เกิดการเลือกปฏิบตั ิ และการให้
นัน้ ไม่ถกู ทาให้ตีความได้วา่ เป็ นการให้สินบน
➢ กรณีมีการจัดซือ้ ของขวัญ
ให้หน่วยงานที่รบั ผิดชอบนาเสนอเพื่อขอจัดซือ้ ของขวัญและต้องได้รบั การอนุมตั จิ ากรอง
กรรมการผูจ้ ดั การก่อนดาเนินการ โดยต้องมีมลู ค่าไม่เกิน 3,000 บาท ต่อรายต่อโอกาส

บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหำชน)

102

แบบ 56-1 One Report 2564

หากมีความจาเป็ นต้องจัดซือ้ ของขวัญที่มีมลู ค่ามากกว่า 3,000 บาท ต่อรายต่อโอกาส ต้องมีเหตุอนั สมควรและต้องได้รบั
การอนุมตั จิ ากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
➢ พนักงานจัดทาแบบรายงานการให้หรือได้รบ
ั ของขวัญ / การเลีย้ งรับรอง / การบริการต้อนรับ และนาส่งเอกสารและรูปถ่าย
ให้หน่วยงานที่บริษัทฯ แต่งตัง้ ให้รบั ผิดชอบดังกล่าว
➢ คณะทางานฯ บันทึกข้อมูล พร้อมแนบภาพถ่ายในทะเบียนคุม และรายงานให้ท่ป
ี ระชุมประชุมคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงรับทราบเป็ นประจาทุกปี
3. กรณีท่เี ป็ นผูใ้ ห้การเลีย้ งรับรองหรือการบริการต้อนรับ เช่น การเลีย้ งอาหาร ที่พกั ค่าท่องเที่ยว การร่วมชมการแสดง และกิจกรรม
ต่างๆ เป็ นต้น โดยพิจารณาว่าการเลีย้ งรับรองหรือการบริการต้อนรับดังกล่าวต้องเป็ นไปตามมารยาททางธุรกิจ ประเพณีนิยม
อย่างสมเหตุสมผล ไม่หรูหรา หรือสิน้ เปลืองเกินความจาเป็ น
➢ กรณีมีการเลีย
้ งรับรองหรือการให้บริการต้อนรับ ให้หน่วยงานที่รบั ผิดชอบนาเสนอเพื่อขอเลีย้ งรับรองหรือการให้บริการ
ต้อนรับและต้องได้รบั การอนุมตั จิ ากรองกรรมการผูจ้ ดั การก่อนดาเนินการ โดยต้องมีมลู ค่าไม่เกิน 3,000 บาท ต่อรายต่อ
โอกาส
➢ หากมีความจาเป็ นต้องเลีย
้ งรับรองหรือการให้บริการต้อนรับที่มีมลู ค่ามากกว่า 3,000 บาท ต่อรายต่อโอกาส ต้องมีเหตุอนั
สมควรและต้องได้รบั การอนุมตั ิจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
➢ พนักงานจัดทาแบบรายงานการให้หรือได้รบ
ั ของขวัญ / การเลีย้ งรับรอง / การบริการต้อนรับ และนาส่งเอกสารและรูปถ่าย
ให้หน่วยงานที่บริษัทฯ แต่งตัง้ ให้รบั ผิดชอบดังกล่าว
➢ คณะทางานฯ บันทึกข้อมูล พร้อมแนบภาพถ่ายในทะเบียนคุม และรายงานให้ท่ป
ี ระชุมประชุมคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงรับทราบเป็ นประจาทุกปี
➢

กำรบริจำคเพื่อกำรกุศล และเป็ นผู้ให้กำรสนับสนุน
การบริจาค และการให้การสนับสนุนกับลูกค้า คู่คา้ หุน้ ส่วนทางธุรกิจ เจ้าหน้าที่รฐั หน่วยงานภาครัฐ รวมถึงองค์กรการกุศล
ต้องมีขอ้ กาหนดในการดาเนินการดังนี ้
➢ บริษัทฯ มีความประสงค์ / หน่วยงานภายนอกขอรับการบริจาคหรือการสนับสนุน
➢ ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
พิจารณาว่าเป็ นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของบริษัทหรือไม่ พร้อมทัง้ ตรวจสอบข้อมูล
ประกอบการขอสนับสนุนมีวตั ถุประสงค์ชดั เจนความเหมาะสมด้านปริมาณและจานวนเงิน

มีหน่วยงานที่มีท่อี ยูแ่ น่นอน

และมีผรู้ บั ผิดชอบที่ชดั เจน
➢

ตัวแทนบริษัทฯ เข้าร่วมกิจกรรม หรือผูข้ อรับการบริจาคหรือการสนับสนุนต้องส่งหนังสือขอบคุณพร้อมหลักฐานการ
ประชาสัมพันธ์ เช่น ภาพถ่าย ภาพข่าว สิ่งพิมพ์ เป็ นต้น มายังบริษัทฯ เพื่อให้ม่นั ใจว่าผูข้ อรับการบริจาคหรือการสนับสนุน
ได้กระทากิจกรรมตามวัตถุประสงค์ท่ขี อไว้ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม

➢

คณะทางานฯ บันทึกข้อมูล พร้อมแนบภาพถ่ายในทะเบียนคุม และรายงานให้ท่ปี ระชุมประชุมคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงรับทราบเป็ นประจาทุกปี

กำรเป็ นผู้รับกำรบริจำคหรือรับกำรสนับสนุน
บริษัทฯ มีนโยบายไม่รบั การบริจาคเพื่อประโยชน์ใดๆ เว้นแต่เป็ นตัวแทนในการรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผูป้ ระสบอุทกภัย
วาตภัย อัคคีภยั หรือภัยธรรมชาติอื่น หรือเพื่อการกุศล
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➢
➢

เมื่อบริษัทฯ มีความประสงค์ท่จี ะเป็ นตัวแทนรับบริจาค
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล พิจารณาว่าเป็ นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของบริษัทหรือไม่

พร้อมทัง้ ตรวจสอบข้อมูล

หน่วยงานที่รบั บริจาค มีวตั ถุประสงค์ชดั เจน มีหน่วยงานที่มีท่อี ยู่แน่นอน และมีผรู้ บั ผิดชอบที่ชดั เจน และนาเสนอให้
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือรองกรรมการผูจ้ ดั การอนุมตั ิก่อนการดาเนินการ
➢

➢

➢

➢

ตัวแทนบริษัทฯ เข้าร่วมกิจกรรมรับบริจาค และให้ผบู้ ริจาคเป็ นผูม้ อบเงินหรือสิ่งของให้กบั ผูร้ บั บริจาคโดยตรง และให้ถือว่า
เป็ นการรับบริจาคในนามบริษัทฯ โดยกิจกรรมดังกล่าวต้องประชาสัมพันธ์ให้สาธารณะรับทราบ
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ บันทึกข้อมูล พร้อมแนบภาพถ่ายในทะเบียนคุม และรายงานให้ท่ปี ระชุมคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงรับทราบเป็ นประจาทุกปี
หากบริษัทฯ ได้รบั การรับการสนับสนุนจากลูกค้า คู่คา้ หรือหุน้ ส่วนทางธุรกิจ
ในการรับเงินสนับสนุน หน่วยงานที่รบั ผิดชอบนาเสนอรายละเอียดการขอรับเงินสนับสนุนให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือ
รองกรรมการผูจ้ ดั การรับทราบ
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล พิจารณาว่าเป็ นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของบริษัทหรือไม่ พร้อมทัง้ ตรวจสอบวัตถุประสงค์
ชัดเจน ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ส่วนตนทัง้ ทางตรงและทางอ้อม ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง ไม่เป็ นสินบน และเงินสนับสนุนที่รบั
ต้องเป็ นเช็ค หรือ การโอนเงิน ที่เข้าบัญชีของบริษัทฯ เท่านัน้

➢

หน่วยงานที่รบั ผิดชอบออกหนังสือตอบขอบคุณ พร้อมทัง้ นาหลักฐานการรับเงินสนับสนุน เช่น หลักฐานการรับโอนเงิน
สาเนาเช็ค ฯลฯ ส่งให้ฝ่ายบัญชี เพื่อให้ฝ่ายบัญชีตรวจสอบการรับเงินและออกหลักฐานการรับเงิน

➢

➢

ฝ่ ายบัญชีสอบทานหลักฐานการรับเงินสนับสนุน หากหลักฐานที่ให้ไม่เพียงพอให้แจ้งหน่วยงานที่รบั ผิดชอบเพื่อขอข้อมูล
หรือชีแ้ จงเพิ่มเติม หากพิสจู น์ได้ว่าการรับเงินสนับสนุน ไม่ปฏิบตั ิตามแนวทางปฏิบตั ิของบริษัทฯ หรือใช้เป็ นข้ออ้างในการ
คอร์รปั ชัน บริษัทฯ จะลงโทษผูก้ ระทาผิดตามมาตรการสูงสุด
คณะทางานฯ บันทึกข้อมูล พร้อมแนบภาพถ่ายในทะเบียนคุม และรายงานให้ท่ปี ระชุมคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
รับทราบเป็ นประจาทุกปี

ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
1. กรรมการบริษัท ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษัท พึงหลีกเลี่ยงการดาเนินการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กบั บริษัทฯ

และไม่กระทาการในลักษณะใดๆ

อันเป็ นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ

หรือเป็ นการแสวงหา

ผลประโยชน์ส่วนตัวและ/หรือผูท้ ่เี กี่ยวข้อง
2. ไม่ใช้หรือยอมให้ผอู้ ื่นใช้ตาแหน่งหน้าที่ของตนทัง้ โดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อแสวงหาประโยชน์จากบริษัทฯ
3. ไม่นาความลับหรือข้อมูลของบริษัทฯ ไปแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวและ/หรือผูท้ ่เี กี่ยวข้อง
4. ในกรณีท่กี รรมการบริษัท ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษัท หรือผูท้ ่เี กี่ยวข้องเข้าไปมีสว่ นร่วมหรือเป็ นผูถ้ ือหุน้ ในกิจการ
ใดๆ ซึง่ อาจมีผลประโยชน์หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษัทฯ ต้องแจ้งให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร
ตัวอย่างเหตุการณ์ท่อี าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
1. รับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว และ/หรือผูท้ ่เี กี่ยวข้องจากคู่คา้ ธุรกิจ ของบริษัทฯ
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ใช้ขอ้ มูลภายในของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ของตนเอง และ/หรือผูท้ ่เี กี่ยวข้อง
นาทรัพย์สินของบริษัทฯ เช่น ข้อมูล คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
นาบุคลากรของบริษัทฯ ไปใช้ในงานส่วนตัว
รับงานนอกหรือทาธุรกิจส่วนตัวในเวลางาน
ตกลงทาสัญญาหรือดาเนินกิจการซึ่งมีส่วนได้เสียในกิจการนัน้ ๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อม
ดารงตาแหน่งกรรมการ ที่ปรึกษา หรือพนักงานในบริษัทของคู่แข่ง ลูกค้า หรือคู่คา้ ธุรกิจ
ทาธุรกิจส่วนตัวกับคู่คา้ ธุรกิจของบริษัทฯ ในขณะที่ดารงตาแหน่งซึง่ มีส่วนเกี่ยวข้องในการคัดเลือกคูค่ า้ ธุรกิจนัน้
มีส่วนร่วมในกระบวนการคัดเลือก เลื่อนตาแหน่ง หรือประเมินผลงานพนักงานซึง่ ตนมีความสัมพันธ์ ส่วนตัวหรือ
ความสัมพันธ์ทางการเงิน
10. บุคคลในครอบครัวของบุคลากรทาการซือ้ ขายหรือทาธุรกรรมใดๆ กับบริษัทฯ โดยบุคลากรผูน้ นั้ เป็ นผูร้ บั งาน
11. เสนอหรือยอมรับข้อเสนอการให้เงินกูส้ ่วนบุคคล การคา้ ประกัน ส่วนลด หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ จากคู่คา้ ธุรกิจหรือคู่แข่ง
กำรดูแลเรื่องกำรใช้ข้อมูลภำยใน
บริษัทได้มีขอ้ กาหนดและหลักเกณฑ์ในการควบคุมและการใช้ขอ้ มูลภายในอย่างรัดกุม โดยเฉพาะข้อมูลแสดงฐานะ
ทางการเงิ น ของบริษั ท ที่ จ ะต้อ งผ่ า นการตรวจสอบ/สอบทาน จากผู้สอบบัญ ชี รับ อนุญ าต และผ่ า นการอนุมัติ จ ากที่ ป ระชุม
คณะกรรมการตรวจสอบทุกครัง้ ก่อนนาเสนอต่อคณะกรรมการ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน
บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลผูบ้ ริหารและพนักงานในการนาข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนี ้
(1) ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิ ติภาวะของบุคคลดังกล่าว ใช้ขอ้ มูลภายใน
เพื่อทาการซือ้ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท ก่อนที่ข้อมูลนั้นจะถูกเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปทราบโดยทั่วถึงกัน
โดยเฉพาะในช่วงระยะเวลา 30 วัน ก่อนที่งบการเงินของบริษัทจะถูกเผยแพร่ต่อสาธารณชน นอกจากนี ้ ภายหลังจากที่ข้ อมูลได้ถกู
เผยแพร่แล้ว บุคคลข้างต้นต้องละเว้นการซือ้ หรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนกระทั่งประชาชนที่ได้รบั ทราบข้อมูลดังกล่าวได้มีเวลา
ประเมินข้อมูลที่ได้รบั ในระยะเวลาพอสมควรแล้ว (7 วัน นับแต่วนั ที่เผยแพร่)
(2) ให้ความรู แ้ ก่กรรมการ และผูบ้ ริหาร ที่มีหน้าที่ท่ีจะต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และ
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ เกี่ยวกับการรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัท โดยหากกรรมการ ผูบ้ ริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงั
ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ที่เ ข้าข่ายมีการซือ้ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทตามที่กาหนดไว้ในประกาศ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 14/2540 เรื่อง การจัดทาและเปิ ดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ และบทกาหนดโทษตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
หากมีการกระทาการฝ่ าฝื น ระเบียบปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะดาเนินการทางวินัยเพื่อพิจารณาลงโทษตาม
สมควรแก่กรณี เช่น ตักเตือนเป็ นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงาน เลิกจ้าง เป็ นต้น
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บุคลำกร
(ก)

จานวนบุคลากร ณ 31 มีนาคม 2564 บริษัทมีบคุ ลากรทัง้ สิน้ 188 คน และ 31 มีนาคม 2565 บริษัทมีบคุ ลากร
ทัง้ สิน้ 190 คน แบ่งตามสายงานต่าง ๆ ดังนี ้
ประเภท
ประจำปี 2563
ประจำปี 2564
(1 เม.ย.63 - 31 มี.ค. 64) (1 เม.ย.64 - 31 มี.ค. 65)
ฝ่ ายจัดซือ้
6
6
ฝ่ ายบัญชีและการเงิน / หน่วยพัฒนาระบบ
11
11
ฝ่ ายขายและการตลาด
17
19
ฝ่ ายบริหารงาน
3
4
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
11
10
ฝ่ ายประกันคุณภาพ
11
14
ฝ่ ายวางแผนการผลิต/คลังสินค้า/หน่วยจัดส่งยานยนต์
55
56
ฝ่ ายผลิต / ซ่อมบารุง
74
70
รวม
188
190
(ข)

ข้อพิพาททางด้านแรงงานในระยะ 3 ปี ท่ผี ่านมา (31 มีนาคม ปี 2563 – 2565)
- มี 1 คดี

(ค)

ผลตอบแทนรวมและลักษณะผลตอบแทนที่ให้กบั พนักงาน (ไม่รวมผูบ้ ริหาร)

ลักษณะผลตอบแทน
(หน่วย: บำท)
เงินเดือน/ค่าจ้าง

ปี บัญชี 2563
(1 เม.ย. 2563 – 31 มี.ค. 2564)
56,892,587

ปี บัญชี 2564
(1 เม.ย. 2564 – 31 มี.ค. 2565)
56,218,984

4,481,983

5,148,225

1,211,285
62,585,855
181

3,939,139
65,306,348
253

โบนัส
ค่าใช้จา่ ยเกี่ยวกับสวัสดิการพนักงาน
รวม
จำนวนพนักงำน
(ง)

นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยประกอบธุรกิจหลักด้านการแปรรู ปสเตนเลสม้วนอย่างครบวงจร การดาเนิน
ธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัทย่อยประกอบด้วยการจัดหา แปรรูป ผลิต และจาหน่ายผลิตภัณฑ์สเตนเลส แก่ลกู ค้ากลุ่มเป้าหมาย
ซึ่งเป็ นผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมต่าง ๆ บริษัทจึงมีนโยบายมุ่งเน้นทางด้านการพัฒนาบุคลากรให้เกิดประโยชน์สงู สุดขององค์กร
และเพื่อให้ลกู ค้าพึงพอใจและได้รบั ประโยชน์สงู สุด
บริ ษั ท มี ฝ่ ายทรั พ ยากรบุ ค คล ที่ เ ป็ นผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการจั ด การฝึ กอบรมทั้ ง ภายในและภายนอก
ในส่วนของการจัดการฝึ กอบรมภายในจะอบรมโดยวิทยากรของบริษัท และ/หรือวิทยากรภายนอก ในส่วนของการจัดการฝึ กอบรม
ภายนอกจะพิจารณาจากตาแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานในการกาหนดหลักสูตรและเนือ้ หาของการฝึ กอบรม
ตลอดจนเลือกสถาบันในการฝึ กอบรมให้เหมาะสม
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7. โครงสร้ำงกำรกำกับดูแลกิจกำร และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร ผู้บริหำร
พนักงำนและอื่นๆ
7.1

โครงสร้ำงกำรจัดกำรของบริษัท

บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด(มหำชน)
โครงสร้ำงองค์กร

-

/

* บริษัทว่าจ้างหน่วยงานภายนอก คือ สานักงาน เอ.เอ็ม.ที. เซอร์วิสเซส เป็ นผูต้ รวจสอบภายในของบริษัท
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บริษัทมีคณะกรรมการต่าง ๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รายละเอียดดังนี ้
(ก)

คณะกรรมกำรบริษัท มีจำนวน 6 ท่ำน ประกอบด้วย
1.

นายวันชัย อ่าพึง่ อาตม์

2.

นายประสาน อัครพงศ์พิศกั ดิ์

3.

นายธีระ ณ วังขนาย

4.

นายเลิศ นิตย์ธีรานนท์

5.
6.

นายอนุรุธ ว่องวานิช
นายวิทวัส อัครพงศ์พิศกั ดิ์

ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
กรรมการ, กรรมการผูจ้ ดั การ และประธานกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ,
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ,
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ และกรรมการอิสระ
กรรมการ, ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ และกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

โดยมี นายวิทวัส อัครพงศ์พิศกั ดิ์ เป็ น เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมแทนบริษทั
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามแทนบริษัท คือ “นายประสาน อัครพงศ์พิศกั ดิ์ และ นายวิทวัส อัครพงศ์พิ
ศักดิ์ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสาคัญของบริษัท”
ขอบเขตอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษั ทมี อานาจ หน้า ที่ และความรับ ผิ ดชอบในการจัดการบริษัท ให้เป็ นไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์
สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยสรุปอานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่สาคัญได้ ดังนี ้
(1) จัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิน้ สุด
รอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท
(2)

จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้

(3) จัดให้มีการทางบดุลและงบกาไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิน้ สุดรอบระยะเวลาบัญชีข อง
บริษัท ซึ่งผูส้ อบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิ
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(4) คณะกรรมการอาจมอบอานาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบตั ิการ
อย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอานาจเพื่อให้บคุ คล
ดังกล่าวมีอานาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจ
ยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขบุคคลที่ได้รบั มอบอานาจหรืออานาจนัน้ ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร
ทัง้ นี ้ คณะกรรมการอาจมอบอานาจให้คณะผูบ้ ริหารมีอานาจหน้าที่ในการปฏิบตั ิงานต่าง ๆ
โดยมีรายละเอียดการมอบอานาจตามขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะผูบ้ ริหาร ซึ่งการมอบอานาจนัน้ ต้องไม่มีลักษณะ
เป็ นการมอบอานาจที่ทาให้คณะผูบ้ ริหารสามารถพิจารณาและอนุมตั ิรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีค วามขัดแย้งมีส่วน
ได้ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดทากับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็ นการอนุมตั ิรายการที่เป็ นไป
ตามนโยบายและหลักเกณฑ์ท่คี ณะกรรมการพิจารณาและอนุมตั ิไว้แล้ว
(5) กาหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท ควบคุมกากับดูแล
การบริ ห ารและการจัด การของคณะผู้บ ริ ห ารให้เ ป็ น ไปตามนโยบายที่ ไ ด้รับ มอบหมาย เว้น แต่ ใ นเรื่ อ งดัง ต่ อ ไปนี ้
คณะกรรมการต้องได้รบั มติอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ก่อนการดาเนินการ อันได้แก่ เรื่องที่กฎหมายกาหนดให้ตอ้ งได้รบั
มติอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เช่น การเพิ่ มทุน การลดทุน การออกหุน้ กู้ การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้ หมดหรือ
บางส่วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือการซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็ นของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์
สนธิหรือข้อบังคับ เป็ นต้น
นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริษัทยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกากับดูแลให้บริษัทปฏิบตั ิตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิเช่น การทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
และการซือ้ หรือขายทรัพย์สินที่สาคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของบริษัท
(6) พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตัง้ คณะผูบ้ ริหาร และคณะกรรมการอื่นตามความ
เหมาะสม
(7) ติดตามผลการดาเนินงานให้เป็ นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
(8) กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการ
ของบริษัท หรือเข้าเป็ นหุน้ ส่วนในห้างหุน้ ส่วนสามัญ หรือเป็ นหุน้ ส่วนไม่จากัดความรับผิดในห้างหุน้ ส่วนจากัด หรือเป็ น
กรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของ
บริษัทไม่ว่าจะทาเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผอู้ ื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้
(9) กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชกั ช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมใน
สัญญาที่บริษัททาขึน้ หรือถือหุน้ หรือหุน้ กูเ้ พิ่มขึน้ หรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ
ขอบเขตอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัทฯ
(1.) รับผิดชอบในฐานะผูน้ าของคณะกรรมการในการกากับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของ
คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการชุดย่อย ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามแผนงานที่กาหนดไว้
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(2.) เป็ นประธานการประชุมคณะกรรมการ และผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ
(3.) เป็ นผูล้ งคะแนนเสียงชีข้ าดในกรณีท่ที ่ปี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ
และคะแนนเสียง 2 ฝ่ ายเท่ากัน
(ข)

มีการลงคะแนนเสียง

คณะกรรมกำรบริหำร มีจำนวน 2 ท่ำน ประกอบด้วย
1.
2.

นายประสาน อัครพงศ์พิศกั ดิ์
นายวิทวัส อัครพงศ์พิศกั ดิ์

ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

(ค) กำรมอบอำนำจจำกคณะกรรมกำรบริษัท
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2550 ที่มีกรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย ได้พิจารณาเกี่ยวกับการกาหนดขอบเขตอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริหาร โดยการมอบอานาจดังกล่าวสรุปรายละเอียดที่สาคัญได้ดงั นี ้
ขอบเขตอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารมีอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องที่เกี่ยวกับการ
ดาเนินงานตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัท กาหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และ
อานาจการบริหารต่าง ๆ ของบริษัท หลักเกณฑ์ในการดาเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ท่ปี ระชุม
คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาและอนุมตั ิและ/หรือให้ความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการ
ดาเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่กาหนด โดยสรุปอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบที่สาคัญได้ดงั นี ้
(1) พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจาปี ตามที่ฝ่ายจัดการเสนอก่อนที่จะนาเสนอให้
คณะกรรมการบริ ษั ท พิ จ ารณาและอนุ มัติ ทั้ง นี ้ ให้ร วมถึ ง การพิ จ ารณาและอนุ มัติ ก ารเปลี่ ย นแปลงและเพิ่ ม เติ ม
งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ใ นระหว่ า งที่ ไ ม่ มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ในกรณี เ ร่ ง ด่ ว น และให้น าเสนอ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบในที่ประชุมคราวต่อไป
(2) อนุมตั ิการซือ้ ขายสินค้าอันเป็ นปกติธุระของบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาทต่อรายการ
และไม่เกิน 600 ล้านบาทต่อเดือน
(3) อนุ มัติ ค่ า ใช้จ่ า ยในการซื อ้ ทรัพ ย์สิ น อัน มี ลัก ษณะเป็ น การลงทุ น (รวมถึ ง การซ่ อ มแซม
เครื่องจักรและอุปกรณ์) นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในงบประมาณประจาปี ในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท
(4) อนุมตั ิการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สาคัญๆ ที่ได้กาหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจาปี ตามที่จะ
ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมตั ิในหลักการไว้แล้ว
(5) เป็ นคณะที่ปรึกษาฝ่ ายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายด้านการเงิน การลงทุน การตลาด การ
บริหารงานบุคคล และด้านการปฏิบตั ิอื่น ๆ
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(6) จัด สรรเงิน บาเหน็ จรางวัลซึ่งได้รับอนุมัติจ ากคณะกรรมการบริษัท แล้วแก่พ นักงานหรือ
ลูกจ้างของบริษัท หรือบุคคลใด ๆ ที่กระทากิจการให้บริษัท
(7)

ควบคุมดูแลการดาเนินกิจการของบริษัท

ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริหารได้อนุมตั ิรายการใดที่กล่าวไว้ในข้างต้น ให้นาเสนอคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อทราบในที่ประชุมคราวต่อไป
ทั้งนี ้ อานาจของคณะกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการอนุมตั ิรายการใดที่อาจมีความขัดแย้งหรือ
รายการใดที่คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับคณะผูบ้ ริหารมีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่น
ใดขัดแย้งกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมตั ิรายการในลักษณะ
ดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิรายการดังกล่าวตามที่
ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อ งกาหนด เว้นแต่เป็ นการอนุมตั ิรายการที่เป็ นลักษณะรายการดาเนินธุรกรรม
การค้าปกติท่วั ไปของบริษัทที่คณะกรรมการกาหนดกรอบการพิจารณาไว้ชดั เจนแล้ว
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั้ง ที่ 3/2562 เมื่ อ วัน ที่ 14 สิ ง หาคม 2562 ที่ มี ก รรมการอิ สระ
และกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย ได้พิจารณาเกี่ยวกับการกาหนดขอบเขตอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผูจ้ ดั การ โดยการมอบอานาจดังกล่าวสรุปรายละเอียดที่สาคัญได้ดงั นี ้
ขอบเขตอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(1)
บริหารกิจการของบริษัท รวมถึงการกากับดูแลและควบคุมการดาเนินการหรือปฏิบตั ิงานให้
เป็ น ไปตามวัต ถุป ระสงค์ ข้อ บัง คับ นโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ ได้รับ อนุมัติ จ ากคณะกรรมการและ /หรื อ
คณะกรรมการบริหารของบริษัทและ/หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ
(2)
อนุ มั ติ ค่ า ใช้จ่ า ยในการซื ้อ ทรัพ ย์สิ น อั น มี ลั ก ษณะเป็ น การลงทุ น (รวมถึ ง การซ่ อ มแซม
เครื่องจักรและอุปกรณ์) นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในงบประมาณประจาปี ในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อรายการ
(3)
กาหนดโครงสร้างองค์กร วิธีการบริหาร รวมการคัดเลือก การฝึ กอบรม การว่าจ้างพนักงาน
และการกาหนดอัตราเงินเดือน ค่าตอบแทน โบนัส และสวัสดิการต่าง ๆ รวมทัง้ การเลิกจ้างพนักงาน
(4)
เป็ นผูน้ าและปฏิบัติตนให้เป็ นแบบอย่างตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของ
บริษัท รวมทัง้ ส่งเสริม กากับ ติดตามการบริหารจัดการบนหลักความยั่งยืน ความรับผิดชอบต่อสังคม และปฏิบตั ิให้เป็ นไป
ตามาตรการและแนวปฏิบตั ิต่อต้านการคอร์รปั ชัน
(5)
เป็ น ผู้รับ มอบอ านาจของบริษัท ในการบริห ารกิจการของบริษัทให้เป็ น ตามวัตถุประสงค์
ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกาหนด คาสั่ง มติท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ และ/หรือมติท่ีประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการ
บริหารของบริษัททุกประการ
อย่างไรก็ตาม อานาจของประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะไม่รวมถึงการอนุมตั ิรายการใดที่อาจมีความ
ขัดแย้ง หรือรายการใดที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีส่วนได้เสีย หรือ
ผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการ
อนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาและ
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อนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ขอ้ บังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกาหนด เว้นแต่เป็ นการอนุมัติรายการที่เ ป็ น
ลักษณะการดาเนินธุรกรรมการค้าปกติท่วั ไปของบริษัทที่คณะกรรมการกาหนดกรอบการพิจารณาไว้ชดั เจนแล้ว
ขอบเขตอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผูจ้ ดั การ
(1)
ควบคุม ดูแลการดาเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจาวันของบริษัท
(2)
อนุมตั ิการซือ้ ขายสินค้าอันเป็ นปกติธุระของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อรายการ
และไม่เกิน 250 ล้านบาทต่อเดือน
(3)
ดาเนินการหรือปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รบั อนุมตั ิจาก
คณะกรรมการและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทและ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือคณะกรรมการชุดย่อย
อื่น ๆ
(4)
ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของบริษัท อย่างสม่าเสมอ เพื่ อป้องกันความเสี่ยงจาก
ปั จจัยต่าง ๆ ไม่ว่าภายในและภายนอกบริษัท
(5)
มีอานาจกระทาธุรกรรมใด ๆ และแสดงตนเป็ นตัวแทนของบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการ
ที่เกี่ยวข้องและเป็ นประโยชน์ต่อบริษัท
(6)
มีอานาจออกคาสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามนโยบาย เพื่อ
รักษาผลประโยชน์ของบริษัทและระเบียบวินยั ในการทางาน
(7)
อนุมตั ิการแต่งตัง้ ที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จาเป็ นต่อการดาเนินงานของบริษัท
(8)
เป็ นผูน้ าและปฏิบัติตนให้เป็ นแบบอย่างตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของ
บริษัท รวมทัง้ ส่งเสริม กากับ ติดตามการบริหารจัดการบนหลักความยั่งยืน ความรับผิดชอบต่อสังคม และปฏิบตั ิให้เป็ นไป
ตามาตรการและแนวปฏิบตั ิต่อต้านการคอร์รปั ชัน
(9)
เป็ น ผู้รับ มอบอ านาจของบริษัท ในการบริห ารกิจการของบริษัทให้เป็ น ตามวัตถุประสงค์
ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกาหนด คาสั่ง มติท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ และ/หรือมติท่ีประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการ
บริหารและคาสั่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหารทุกประการ
อย่างไรก็ตาม อานาจของกรรมการผูจ้ ดั การจะไม่รวมถึงการอนุมตั ิรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง
หรือรายการใดที่กรรมการผูจ้ ดั การ หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับกรรมการผูจ้ ดั การมีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะ
อื่นใดขัดแย้งกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการใน
ลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือ หุ้นเพื่ อพิจารณาและอนุมัติรายการ
ดังกล่าวตามที่ขอ้ บังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด เว้นแต่เป็ นการอนุมตั ิรายการที่เป็ นลักษณะการดาเนิน
ธุรกรรมการค้าปกติท่วั ไปของบริษัทที่คณะกรรมการกาหนดกรอบการพิจารณาไว้ชดั เจนแล้ว
(ง)

คณะกรรมกำรตรวจสอบมีจำนวน 3 ท่ำน ประกอบด้วย
1. นายวันชัย อ่าพึง่ อาตม์
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายธีระ ณ วังขนาย
กรรมการตรวจสอบ
3. นายเลิศ นิตย์ธีรานนท์
กรรมการตรวจสอบ
โดยมี นางสาวเมธาพร ศรีพระราม เป็ น เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
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วาระการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
3 ปี
กรรมการตรวจสอบ
3 ปี
ทัง้ นี ้ เมื่อครบวาระการดารงตาแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบที่พน้ จาก
ตาแหน่งตามวาระอาจได้รบั การแต่งตัง้ ให้กลับเข้าดารงตาแหน่งได้อีก
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2552 ที่มีกรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย ได้พิจารณาเกี่ยวกับการกาหนดขอบเขตอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยการมอบอานาจดังกล่าวสรุปรายละเอียดที่สาคัญได้ดงั นี ้
ขอบเขตอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดงั นี ้
(1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิ ดเผยอย่างเพียงพอ โดย
ประสานงานกับผูส้ อบบัญชีและผูบ้ ริหารที่รบั ผิดชอบจัดทารายงานทางการเงินทัง้ รายไตรมาสและประจาปี คณะกรรมการ
ตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผสู้ อบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ ที่เห็นว่าจาเป็ นและเป็ นเรื่องสาคัญในระหว่าง
การตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้
(2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน
(Internal Audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิ ผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่น
ใดที่รบั ผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
(3) สอบทานการปฏิบตั ิของบริษัทให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
(4) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตัง้ เลือกกลับเข้ามาใหม่ และเลิกจ้างผู้สอบบัญชีของบริษัท
รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี โดยคานึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณ
งานตรวจสอบของสานักงานตรวจสอบบัญชีนนั้ รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รบั มอบหมายให้ทาการตรวจสอบ
บัญชีของบริษัท รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
(5) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไป
ตามกฎหมายและข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนีเ้ พื่อให้ม่ นั ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์
สูงสุดต่อบริษัท
(6) ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ
ด้วย เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ
ของผูบ้ ริหาร ทบทวนร่วมกับผูบ้ ริหารของบริษัทในรายงานสาคัญๆ ที่ตอ้ งเสนอสาธารณชนตามที่กฎหมายกาหนด ได้แก่
บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ ายบริหาร เป็ นต้น
(7) จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริษัท ซึ่ง
รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี ้
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(ก)

ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน
ของบริษัท
(ข)
ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
(ค)
ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ว ยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
(ง)
ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(จ)
ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ)
จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ
ตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช)
ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติ
หน้าที่ตามกฎบัตร (charter)
(ซ)
รายการอื่นที่เห็นว่าผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และ
ความรับผิดชอบที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
(8) รายงานการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็ นประจา
อย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครัง้
(9) รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทหากพบหรือสงสัยว่ามีรายการ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมี
นัยสาคัญต่อฐานะทางเงินและผลการดาเนินของบริษัท เช่น รายงานที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การทุจริตหรือมี
สิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สาคัญในระบบควบคุมภายใน, การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
ค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชีภำยนอก และค่ำตอบแทนผู้ตรวจสอบภำยใน โดยบุคคลภำยนอก
ในรอบปี บญ
ั ชี 2564 สิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 บริษัทและบริษัทย่อยรับรูค้ ่าสอบบัญชีสาหรับผูส้ อบ
บัญชีอิสระภายนอกของบริษัทและบริษัทย่อย คือ บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นจานวนเงินรวม 3,025,000 บาท โดย
แบ่งเป็ นค่าสอบบัญชีสาหรับบริษัทจานวน 1,170,000 บาท, บริษัทย่อย และบริษัทร่วม 4 บริษัท จานวนรวม 1,855,000
บาท นอกเหนือจากค่าตอบแทนดังกล่าว บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีค่าบริการอื่นที่ตอ้ งชาระให้กบั ผูส้ อบบัญชี สานักงานสอบ
บัญชีท่ผี สู้ อบบัญชีสงั กัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผูส้ อบบัญชีหรือสานักงานสอบบัญชีท่ผี สู้ อบบัญชีสงั กัด
ในส่วนของการตรวจสอบภายใน บริษั ทมีค่าตรวจสอบภายใน ในรอบปี บญ
ั ชี สิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม
2565 บริษัทรับรู ค้ ่าตรวจสอบภายในโดยบุคคลภายนอก คือ สานักงาน เอ.เอ็ม.ที. เซอร์วิสเซส เป็ นจานวนเงินรวม
480,000 บาท นอกเหนือจากค่าตอบแทนดังกล่าว
(จ)

คณะกรรมกำรอิสระมีจำนวน 4 ท่ำน ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.

นายวันชัย
นายธีระ
นายเลิศ
นายอนุรุธ
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อ่าพึ่งอาตม์
ณ วังขนาย
นิตย์ธีรานนท์
ว่องวานิช

กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
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(ฉ) คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน มีจำนวน 3 ท่ำน ประกอบด้วย
1. นายธีระ ณ วังขนาย
ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
2. นายวันชัย อ่าพึง่ อาตม์
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายเลิศ นิตย์ธีรานนท์
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
โดยมี นายวิทวัส อัครพงศ์พิศกั ดิ์ เป็ น เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ที่มีกรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย ได้พิจารณาเกี่ยวกับการกาหนดขอบเขตอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการสรรหารและพิจารณาค่าตอบแทน โดยการมอบอานาจดังกล่าวสรุปรายละเอียดที่สาคัญได้ดงั นี ้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจานวน 3
ท่าน และในการประชุมแต่ละครัง้ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทัง้ หมด จึงจะถือว่าเป็ น
องค์ประชุม
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มี วาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี แต่วาระการ
ดารงตาแหน่งของกรรมการแต่ละคนนั้นจะอยู่ในตาแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยู่ของการดารงตาแหน่งกรรมการ
บริษัท โดยจะต้องได้รบั การคัดเลือกและแต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษัท กรรมการที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระอาจได้รบั
การแต่งตัง้ ใหม่ได้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องจัดให้มีการประชุมตามความจาเป็ นและสมควรแก่
หน้าที่ความรับผิดชอบตามข้อบังคับเกี่ยวกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ โดย
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะต้องแจ้งกาหนดการประชุมไว้ล่วงหน้า รวมถึงจัดส่งวาระการ
ประชุม และเอกสารประกอบการประชุมให้ล่วงหน้าในเวลาอันสมควร เพื่อให้กรรมการได้พิจารณาเอกสารก่อนถึงวันประชุม
พร้อมทัง้ เสนอและรายงานผลการปฏิบตั ิงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบภายหลังจากมีการประชุมคณะกรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทนในแต่ละครัง้
ขอบเขตอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดังนี ้
(1)
เสนอนโยบายการคัดเลือกและสรรหากรรมการ โดยต้องมีวิธีการและหลักเกณฑ์ท่ีชดั เจน
เป็ นธรรมและสมเหตุสมผล เพื่อนาเสนอให้คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาแต่งตัง้ แล้วแต่กรณี
(2)
เสนอนโยบายการคัดเลือกและสรรหากรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ โดยต้องมีวิธีการหลักเกณฑ์ท่ี
ชัดเจน เป็ นธรรมและสมเหตุสมผล เพื่อนาเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
(3)
ทบทวนและนาเสนอขออนุมตั ิต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายและกลยุทธ์
ด้านทรัพยากรบุคคลซึ่งควรสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจของบริษัท
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(4) สรรหา คัด เลื อ กและเสนอชื่ อ บุ ค คลที่ ท รงคุ ณ วุฒิ มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและคุ ณ สมบัติ
เหมาะสมที่สมควรได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการและหรือกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่แล้วแต่กรณี
(5) ทบทวนสัดส่วน จานวน และประสบการณ์ของกรรมการบริษัท รวมถึงให้ขอ้ เสนอแนะในการ
สรรหากรรมการแทนตาแหน่งที่ว่างลง
(6)

ดูแลให้มีแผนสืบแทนตาแหน่งที่เฉพาะเจาะจงของกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

(7) วางข้อ ก าหนดต่ า ง ๆ ในสัญ ญาจ้า งกรรมการผู้จัด การใหญ่ ร วมทั้ง ประเมิ น ผลงานและ
เสนอแนะผูส้ ืบแทนตาแหน่ง
(8) กาหนดนโยบายและรู ปแบบการให้ผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การ
ใหญ่ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจของบริษัท โดยต้องมีวิธีการและหลักเกณฑ์ท่ีชดั เจน เป็ นธรรมและสม
เหตุผล เพื่อนาเสนอให้คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณา
(9) เสนอแนะแนวทางและวิธีการจ่ายค่าตอบแทนทั้งที่เป็ นตัวเงิน หรือค่าตอบแทนรู ปแบบอื่น
ให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดอื่นที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้ รวมถึงกรรมการผู้จดั การใหญ่ของบริษัท
(10) พิจารณาและทบทวนโครงสร้างและระบบการจ่ายค่าตอบแทนและอัตราค่าตอบแทนให้
สอดคล้องกับสภาวะตลาด ณ ปั จจุบนั และเหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการดาเนินงานของบริษัทและผล
การปฏิบตั ิงานของกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
(11) พิ จ ารณาค่าตอบแทนประจาปี แก่ กรรมการเพื่อ เสนอต่อ ที่ป ระชุมผู้ถือ หุ้นของบริษัทเพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิ
(12) คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทนเป็ น คณะกรรมการชุด ย่อยที่แต่งตั้งโดย
คณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ช่วยศึกษาและกลั่นกรอง จึงต้องรายงานผลการปฏิบตั ิหน้าที่ต่อที่ประชุมคณะกรรมการทุก
ครัง้ หลังจากที่มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และรายงานผลการปฏิบตั ิงานในปี ท่ีผ่านมา
ต่อผูถ้ ือหุน้ ในรายงานประจาปี ของบริษัท
(13) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
(ช)

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง มีจำนวน 3 ท่ำน ประกอบด้วย
1. นายประสาน อัครพงศ์พิศกั ดิ์
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายวิทวัส อัครพงศ์พิศกั ดิ์
กรรมการและเลขานุการบริหารความเสี่ยง
3. นายวิชญ์พล อัครพงศ์พศิ กั ดิ์
กรรมการบริหารความเสี่ยง
หมายเหตุ : นายวิศิษฐ์ วรยศโกวิท ได้ลาออกเมื่อเดือน มกราคม 2565

บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหำชน)

116

แบบ 56-1 One Report 2564

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ที่มีกรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย ได้พิจารณาเกี่ยวกับการกาหนดขอบเขตอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยการมอบอานาจดังกล่าวสรุปรายละเอียดที่สาคัญได้ดงั นี ้
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จากัด (มหาชน) ประกอบด้วยบุคคลที่
ดารงตาแหน่งกรรมการบริหารของบริษัท และผูบ้ ริหาร จานวน 3 ท่าน โดยมีประธานกรรมการบริหารของบริษัท ดารง
ตาแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พ้นจากตาแหน่งเมื่อ ตาย, ลาออก, หรือคณะกรรมการบริษัทมีมติ
ให้ออก และการลาออกจากตาแหน่ง มีผลต่อเมื่อได้ย่ืนใบลาต่อประธานคณะกรรมการบริษัท
ขอบเขตอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนี ้
(1) ศึกษา ทบทวน และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ รวมทัง้ แนวโน้มของผลกระทบที่อาจมีตอ่
องค์กร รวมถึงความเสี่ยงภายในและภายนอกของบริษัทฯ
(2) เสนอนโยบายการบริหารความเสี่ยง และแนวทางการจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ ต่อ
คณะกรรมการบริษัท ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการดาเนินกิจการประเภทต่างๆ ที่สาคัญ เช่น ความเสี่ยง
ด้านราคาสินค้า ความเสี่ยงจากตลาด ความเสี่ยงจากอัตราแลกเงิน ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และความเสี่ยงด้าน
ปฏิบตั ิการ
(3) กาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
(4) กาหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยงและทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ
(5) ทบทวน ควบคุม ติดตาม และประเมิ นผลการบริหารความเสี่ยง ตามนโยบายบริหารความ
เสี่ยงที่กาหนด
(6) เรื่องอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
(7) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปี ละ 2 ครัง้ หรือตาม
สถานการณ์และความจาเป็ น
(ก) ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมการประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวนกรรมการทัง้ หมด จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
(ข) มติท่ปี ระชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุม
(ค) ในกรณีท่ีประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่อยู่ในที่ประชุ ม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้
กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง เป็ นประธานในที่ประชุมแทน
(ง) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจเชิญฝ่ ายจัดการ หรือผูท้ ่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม และให้ขอ้ มูลหรือ
เอกสารในส่วนที่เกี่ยวข้องได้
(จ) เลขานุการคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการเตรียมความพร้อมสาหรับการ
ประชุมการนัดหมาย การจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม การจัดทารายงานการประชุม และอื่นๆ ตามที่ได้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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(8) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่รายงานการปฏิบั ติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท
หลังจากที่มีการประชุมและจัดทารายงาน การทาหน้าที่ในรอบปี ท่ีผ่านมาต่อผูถ้ ื อหุ้นในรายงานประจาปี โดยเปิ ดเผย
รายละเอียด ดังนี ้
(ก) จานวนครัง้ ที่ประชุม
(ข) จานวนครัง้ ที่กรรมการบริหารความเสี่ยงเข้าร่วมประชุม
(ค) ผลการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตรที่กาหนดไว้
(ซ)

เจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร
เจ้าหน้าที่บริหาร ของบริษัทประกอบด้วย
1. นายประสาน อัครพงศ์พิศกั ดิ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายวิทวัส อัครพงศ์พิศกั ดิ์
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
3. นางสาวพรทิพย์ภา วงศ์ภงู า*
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน
4. นายนนทวัช เครือรัตนไพบูลย์
ผูจ้ ดั การฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
หมายเหตุ : นายวิศิษฐ์ วรยศโกวิท และนายอโนชา วรรณพินทุ ได้ลาออกเมื่อเดือน
2565 และเดือน ตุลาคม 2564 ตามลาดับ
* ได้รบั การแต่งตัง้ เมื่อเดือน มกราคม 2565

มกราคม

(ฌ) เลขำนุกำรบริษทั
ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 : นายวิทวัส อัครพงศ์พิศกั ดิ์ ตาแหน่ง เลขานุการบริษัท
ขอบเขตอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดต่าง ๆ และการประชุมผูถ้ ือหุน้ รวมทัง้ จัดทา
รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการชุดต่าง ๆ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงาน
ประจาปี ตลอดจนจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายกาหนด พร้อมทัง้ อานวยการและดูแลให้บริษัทปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ และข้อกาหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กำรสรรหำกรรมกำรและผู้บริหำร
(ก)

กำรสรรหำกรรมกำรบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคัดเลือกบุคคลที่
มีความเหมาะสมมาดารงตาแหน่งกรรมการ โดยพิจารณาจากปั จจัยหลายประการ เช่น ความรู ้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับ ธุรกิจ หรือสามารถเอือ้ ประโยชน์ให้กับธุรกิจของบริษัทในอนาคต เป็ นต้น เพื่อนาเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ต่อไป โดยบริษัทได้กาหนดหลักเกณฑ์ในการแต่งตัง้ กรรมการ ดังนี ้
(1) คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจานวนไม่นอ้ ยกว่า 5 คน โดยกรรมการไม่นอ้ ย
กว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทัง้ หมดนัน้ ต้องมีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักรและจะต้องเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติตามที่กฎหมาย
กาหนด
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(2)

ให้ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตัง้ กรรมการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดัง ต่อไปนี ้
(2.1) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสียงตามจานวนหุน้ ที่ตนถือ
(2.2) ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทงั้ หมดตาม (2.1) เลือกตัง้ บุคคลคน
เดียวหรือหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(2.3) บุคคลซึ่งได้รบั คะแนนสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รบั การเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
เท่าจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีท่บี คุ คลซึ่งได้รบั การเลือกตัง้ ในลาดับถัดลงมามีคะแนน
เสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ผเู้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสียงชีข้ าด
(3) ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่งหนึ่งในสามเป็ นอัตรา
ถ้าจานวนกรรมการที่ออกแบ่งให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกตามจานวนใกล้เคียงที่สดุ กับส่วนหนึ่งในสาม
กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรก และปี ท่สี อง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้ใช้
วิธีจบั สลากกันว่าผูใ้ ดจะออก ส่วนในปี หลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สดุ นัน้ เป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง
กรรมการที่จะออกตามวาระนีอ้ าจได้รบั เลือกเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่ก็ได้
กำรสรรหำผู้บริหำร (ตำมนิยำมของ ก.ล.ต.)
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล จะสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู ้ ความสามารถ
ทักษะ ประสบการณ์ และมีความเข้าใจในธุรกิจที่ตรงความต้องการ เพื่อนาเสนอผูม้ ีอานาจพิจารณา โดยการสรรหาและ
แต่งตัง้ ผูบ้ ริหารของบริษัท จะเป็ นไปตามระเบียบอานาจอนุมตั ิและดาเนินการ ดังนี ้
(1) การแต่งตัง้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจ (ระดับ
CEO) ต้องนาเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมตั ิ
(2) การแต่งตัง้ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน และ/หรือ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารงานกลาง (เจ้าหน้าที่บริหารระดับ C-Level) เป็ นอานาจอนุมตั ิของคณะกรรมการบริหาร
(3) การแต่งตัง้ ผูบ้ ริหารระดับต่ากว่าข้อ 2 เป็ นอานาจอนุมตั ิของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ
ผูบ้ ริหารระดับรองลงไป แล้วแต่กรณี
(ข)

กำรสรรหำกรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ

คณะกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระ 4 ท่าน และ
กรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน โดยที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทเป็ นผูอ้ นุมตั กิ ารจัดตัง้
คณะกรรมการตรวจสอบ และกาหนดให้คณะกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบอยู่ในวาระคราวละ 3 ปี บริษัทมี
นโยบายที่จะสรรหาและพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มคี วามเหมาะสมมาดารงตาแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบโดยพิจารณาจากปั จจัยในแง่ความเป็ นอิสระ
การที่สามารถเป็ นตัวแทนของผูถ้ ือหุน้ รายย่อย
ความรู ้
ความสามารถ และประสบการณ์ท่เี กี่ยวข้องกับธุรกิจ โดยในการคัดเลือกคณะกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของ
บริษัทจะต้องมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
(1) ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 5 ของทุนชาระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่
เกี่ยวข้อง ทัง้ นี ้ นับรวมหุน้ ที่ถือโดยผูท้ ่เี กี่ยวข้องด้วย
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(2) ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือ
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัท และไม่เป็ นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รบั เงินเดือนประจาจากบริษัท บริษัทในเครือ
บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัท
(3) ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทัง้ ในด้านการเงินและการบริหาร
ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษทั ร่วม หรือผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัท และไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะ
ข้างต้นมาก่อนในระยะเวลา 1 ปี ก่อนได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ เว้นแต่คณะกรรมการบริษัท
ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่า การเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียนัน้ จะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้าที่และ
การให้ความเห็นที่เป็ นอิสระ
(4) ไม่ใช่เป็ นผูท้ ่เี กี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผูบ้ ริหารหรือผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัท
(5) ไม่ได้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เป็ นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผูถ้ ือหุน้ ราย
ใหญ่ หรือผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเป็ นผูท้ ่เี กี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษทั
(6) สามารถปฏิบตั ิหน้าที่
แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ท่ไี ด้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผูบ้ ริหารหรือผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัท รวมทัง้ ผูท้ ่ี
เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
(ค)

จำนวนกรรมกำรทีม่ ำจำกผู้ถือหุ้นรำยใหญ่

จานวนกรรมการที่มาจากผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่กลุ่มครอบครัวอัครพงศ์พิศกั ดิ์
ประกอบด้วย นายประสาน อัครพงศ์พิศกั ดิ์ และ นายวิทวัส อัครพงศ์พิศกั ดิ์

มีจานวน

2

ท่าน

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร
(ก)

ค่ำตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน
-

ค่าตอบแทนกรรมการ

กรรมกำร

1. นายวันชัย อ่าพึ่งอาตม์
2. นายประสาน อัครพงศ์พิศกั ดิ์
3. นายวิทวัส อัครพงศ์พิศกั ดิ์
4. นายอนุรุธ ว่องวานิช
5. นายธีระ ณ วังขนาย
6. นายเลิศ นิตย์ธีรานนท์
รวม

บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหำชน)

ปี บัญชี 2563
(1 เม.ย. 2563 – 31 มี.ค. 2564)
เบีย้ ประชุม
บำเหน็จกรรมกำร
(บำท)
(บำท)
280,000
80,000
180,000
200,000
740,000
-

ปี บัญชี 2564
(1 เม.ย. 2564 – 31 มี.ค. 2565)
เบีย้ ประชุม
บำเหน็จกรรมกำร
(บำท)
(บำท)
280,000
80,000
220,000
200,000
780,000
-
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-

ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร (ค่าตอบแทนผูบ้ ริหารที่มีรายชื่ออยู่ในเจ้าหน้าที่บริหาร)

ค่ำตอบแทน

เงินเดือน
โบนัส
ผลตอบแทนอื่นๆ (ค่าติดต่อสื่อสาร)
รวม

ปี บัญชี 2563
(1 เม.ย. 2563 – 31 มี.ค. 2564)
จำนวนรำย
จำนวนเงินรวม
(บำท)
7
33,196,669
7
1,238,600
1
12,000
7
34,447,269

ปี บัญชี 2564
(1 เม.ย. 2564 – 31 มี.ค. 2565)
จำนวนรำย
จำนวนเงินรวม
(บำท)
5
18,880,798
4
1,860,120
1
12,000
4
20,752,918

ค่ำตอบแทนอื่นๆ ทีเ่ ป็ นตัวเงิน
บริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจดทะเบียนจัดตัง้ กองทุนสารองเลีย้ งชีพ โดยบริษัทจ่ายสมทบให้ใน
อัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือน และไม่มีค่าตอบแทนกรรมการในสิทธิประโยชน์อื่น ๆ
(ข)

บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหำชน)
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8. รำยงำนผลกำรดำเนินงำนสำคัญด้ำนกำรกำกับดูแลกิจกำร
8.1

กำรเปิ ดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส

นโยบายเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดนโยบายเกี่ยวกับการกากับ
ดู แ ลกิ จ การ เนื่ อ งจากเห็ น ว่ า เป็ น สิ่ ง ที่ มี ค วามส าคัญ และจ าเป็ น ต่ อ การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ให้มี ก ารเจริ ญ เติ บ โตที่ ย่ ัง ยื น
คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นและตัง้ ใจที่จะปฏิบัติตามหลักการดังกล่าว โดยได้กาหนดนโยบายและทิศทางการ
ด าเนิ น งานของบริษัท ให้ค วามสาคัญ ต่อ ระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ก ากับ ดูแลฝ่ ายจัดการให้
ดาเนินการนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผูถ้ ือหุน้ ภายใต้กรอบข้อกาหนดของกฎหมายและ
จริยธรรมทางธุรกิจ รวมทัง้ มุ่งมั่นในเรื่องความโปร่งใสในการดาเนินกิจการ การเปิ ดเผยข้อมูล และการบริหารความเสี่ยงที่
เหมาะสม
การประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทมีกาหนดประชุมโดยปกติอย่างน้อยไตรมาสละ 1
ครัง้ และมีการประชุมเพิ่มเติมตามความจาเป็ น เลขานุการคณะกรรมการบริษัทได้จดั ส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบ
วาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อน
เข้าร่วมประชุม ทัง้ นี ้ ได้มีการจดบันทึกการประชุมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจาก
คณะกรรมการพร้อมให้คณะกรรมการและผูท้ ่เี กี่ยวข้องตรวจสอบได้
ในปี 2564 และ ปี 2565 คณะกรรมการมีการประชุมรายละเอียดดังนี ้
กรรมกำร

ปี 2564
( 1 เม.ย. 63 – 31 มี.ค. 64 )
จำนวนครั้งกำรประชุม/
จำนวนครั้งทีเ่ ข้ำร่วมประชุม

คิดเป็ น
สัดส่วน
ร้อยละ

ปี 2565
( 1 เม.ย. 64 – 31 มี.ค. 65 )
จำนวนครั้งกำรประชุม/
จำนวนครั้งทีเ่ ข้ำร่วมประชุม

คิดเป็ น
สัดส่วน
ร้อยละ

4/4
4/4
4/4
4/4
4/3
4/4

100%
100%
100%
100%
75%
100%

4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4

100%
100%
100%
100%
100%
100%

1. นายวันชัย อ่าพึง่ อาตม์
2. นายประสาน อัครพงศ์พิศกั ดิ์
3. นายวิทวัส อัครพงศ์พศิ กั ดิ์
4. นายอนุรุธ ว่องวานิช
5. นายธีระ ณ วังขนาย
6. นายเลิศ นิตย์ธีรานนท์

บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหำชน)
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ในปี 2564 และ ปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรายละเอียดดังนี ้
กรรมกำร

ปี 2564
( 1 เม.ย. 63 – 31 มี.ค. 64 )
จำนวนครั้งกำรประชุม/
จำนวนครั้งทีเ่ ข้ำร่วมประชุม

คิดเป็ น
สัดส่วน
ร้อยละ

4/4
4/3
4/4

100%
75%
100%

1. นายวันชัย อ่าพึง่ อาตม์
2. นายธีระ ณ วังขนาย
3. นายเลิศ นิตย์ธีรานนท์

ปี 2565
( 1 เม.ย. 64 – 31 มี.ค. 65 )
จำนวนครั้งกำรประชุม/
จำนวนครั้งทีเ่ ข้ำร่วมประชุม

4/4
4/4
4/4

คิดเป็ น
สัดส่วน
ร้อยละ

100%
100%
100%

ในปี 2564 และ ปี 2565 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีการประชุมรายละเอียดดังนี ้
กรรมกำร

ปี 2564
( 1 เม.ย. 63 – 31 มี.ค. 64 )
จำนวนครั้งกำรประชุม/
จำนวนครั้งทีเ่ ข้ำร่วมประชุม

คิดเป็ น
สัดส่วน
ร้อยละ

ปี 2565
( 1 เม.ย. 64 – 31 มี.ค. 65 )
จำนวนครั้งกำรประชุม/
จำนวนครั้งทีเ่ ข้ำร่วมประชุม

คิดเป็ น
สัดส่วน
ร้อยละ

2/2
2/2
2/2

100%
100%
100%

2/2
2/2
2/2

100%
100%
100%

1. นายธีระ ณ วังขนาย
2. นายวันชัย อ่าพึง่ อาตม์
3. นายเลิศ นิตย์ธีรานนท์

ในปี 2564 และ ปี 2565 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมรายละเอียดดังนี ้
กรรมกำร

ปี 2564
( 1 เม.ย. 63 – 31 มี.ค. 64 )
จำนวนครั้งกำรประชุม/
จำนวนครั้งทีเ่ ข้ำร่วมประชุม

คิดเป็ น
สัดส่วน
ร้อยละ

ปี 2565
( 1 เม.ย. 64 – 31 มี.ค. 65 )
จำนวนครั้งกำรประชุม/
จำนวนครั้งทีเ่ ข้ำร่วมประชุม

คิดเป็ น
สัดส่วน
ร้อยละ

2/2
2/2
2/2

100%
100%
100%

2/2
2/2
2/2

100%
100%
100%

1. นายประสาน อัครพงศ์พิศกั ดิ์
2. นายวิศิษฐ์ วรยศโกวิท*
3. นายวิทวัส อัครพงศ์พศิ กั ดิ์

หมายเหตุ : * นายวิศษิ ฐ์ วรยศโกวิท ได้ลาออกเมื่อเดือน มกราคม 2565

บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหำชน)
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ในปี 2564 และ ปี 2565 คณะกรรมการ และผูบ้ ริหาร มีการถือครองหุน้ ของบริษัท ดังนี ้
ปี 2564
ปี 2565
( 1 เม.ย. 63 – 31 มี.ค. 64 )
( 1 เม.ย. 64 – 31 มี.ค. 65 )
กรรมกำร และผู้บริหำร
ตนเอง
คู่สมรส/บุตร
ตนเอง
คู่สมรส/บุตร
1. นายวันชัย อ่าพึง่ อาตม์
2. นายประสาน อัครพงศ์พิศกั ดิ์
7,500,960
7,500,960
3. นายธีระ ณ วังขนาย
4. นายอนุรุธ ว่องวานิช
5. นายเลิศ นิตย์ธีรานนท์
6. นายวิทวัส อัครพงศ์พศิ กั ดิ์
16,030,760
16,030,760
7. นายนนทวัช เครือรัตนไพบูลย์
8. นางสาวพรทิพย์ภา วงศ์ภงู า
รายงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเป็ นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท และ
ข้อมูลทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจาปี โดยงบการเงินของบริษัทจัดทาขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีท่รี บั รองทั่วไปใน
ประเทศไทย มีการพิจารณาใช้นโยบายบัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง
และประมาณการที่ดีท่สี ดุ ในการจัดทา รวมทัง้ มีการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
นอกจากนี ้ ยัง ก าหนดให้ค ณะกรรมการตรวจสอบ เป็ น ผู้ดูแ ลพิ จ ารณากลั่น กรองรายงานทาง
งบการเงิน รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินของบริษัท
ความสัมพันธ์กับผูล้ งทุน คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีบุคลากรรับผิดชอบในเรื่องการเปิ ดเผย
ข้อมูลสารสนเทศที่สาคัญของบริษัทให้ถูกต้อง ทันเวลา และโปร่งใส และในอนาคตคณะกรรมการจะพิจารณากาหนด
ผูร้ บั ผิดชอบเกี่ยวกับ “ผูล้ งทุนสัมพันธ์” เพื่อเป็ นตัวแทนในการสื่อสารกับนักลงทุนที่เป็ นสถาบัน ผูถ้ ือหุน้ และนักวิเคราะห์
ทั่วไป
คณะกรรมการให้ความสาคัญต่ อการเปิ ดเผยข้อมูลที่ มีความถูกต้องครบถ้วน โปร่งใส และทั่วถึง
ทัง้ รายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป โดยจัดให้มีการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน และบุคคลภายนอก ผ่านกิจกรรมของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในงาน Opportunity Day ในทุกไตรมาส บริษั ทยังได้มอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่ นักลงทุนสัมพันธ์เป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบในเรื่องการเปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สาคัญของบริษัท เพื่อเป็ นตัวแทนในการสื่อสารกับนักลงทุนที่เป็ นสถาบัน ผู้
ถือหุน้ และนักวิเคราะห์ท่ วั ไป ทั้งนี ้ นักลงทุนทั่วไปสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลของบริษัทได้ท่ีหมายเลขโทรศัพท์ 02-6739559 ต่อ 207 หรือที่ E-mail: ird@lohakit.co.th
บริษั ท ฯ ได้ใ ห้ค วามสาคัญ เกี่ ย วกับ การพัฒ นาความรู ้ และฝึ ก อบรมของคณะกรรมการ โดยมี
กรรมการและผูบ้ ริหารเข้ารับการอบรมตามหลักสูตร ดังนี ้

บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหำชน)
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ชื่อกรรมกำร
คุณวิทวัส อัครพงศ์พิศกั ดิ์

สถำบัน / สมำคม / บริษัท
สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนา
ความรูต้ ลาดทุน (TSI)
บริษัท เอ็น วาย ซี แมนเนจ
เมนท์ จากัด
บริษัท เอ็น วาย ซี แมนเนจ
เมนท์ จากัด
สมาคมบริษัทจดทะเบียน
ไทย

หลักสูตรกำรอบรม
Family Business Governance
(FBG) รุน่ ที่ 11/2018
หลั ก สู ต ร CFO’s ORIENTATION
COURSE FOR NEW IPOs รุน่ ที่ 3
หลักสูตร TFRS 9 การบัญชี
เครื่องมือทางการเงิน
วิเคราะห์ปัจจุบนั รูท้ นั อนาคต ผ่าน
งบการเงิน
TLCA CFO Professional
Development Program (TLCA
CFO CPD) ครัง้ ที่ 1/2021 หัวข้อ
"Economic update for CFO"
TLCA CFO CPD ครัง้ ที่ 2/2021
หัวข้อ “COVID 19 Implications
for Financial Reporting and
Audit”
TLCA CFO CPD ครัง้ ที่ 5/2021
หัวข้อ “Fraud & Cyber Security
Risk”
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ ESG Showcase: "การเปิ ดเผย
ไทย
ข้อมูลด้าน ESG ใน one report"
โดย บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมู
นิเคชั่น : dtac
HCM Webinar 4/2564 ในหัวข้อ
“Work and Well-being during
COVID-19 : CP Group”
สัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ "แนวโน้ม
ทิศทางการทา M&A ประเด็นสาคัญ
ที่ตอ้ งพิจารณา และกลยุทธ์การทา
M&A ให้ประสบความสาเร็จ”

บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหำชน)

ปี
2561
2562
2562
2563
2564

2564

2564

2564

2564

2564
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ชื่อกรรมกำร

สถำบัน / สมำคม / บริษัท

บริษัท สานักงาน อีวาย
จากัด

หลักสูตรกำรอบรม
หลักสูตร “สรุปสาระสาคัญ ประเด็น
ที่ควรทราบของ TFRS for PAEs ที่
ต้องใช้และการเปลี่ยนแปลงในปี
2564”
สัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ
“Sustainability, ESG and a
company’s reporting (แนวคิด
ความยั่งยืนขององค์กรกับการจัดทา
ข้อมูลเพื่อการรายงาน)”

ปี
2564

2564

ทั้งนี ้ บริษัทฯ ได้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสการกระทาผิดเกี่ ยวกับการทุจริตผิดกฎหมาย และ
จรรยาบรรณ (Whistle Blower Policy) ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และช่องทางตามที่ได้กาหนดไว้ในนโยบายการคุม้ ครองผู้
ร้องเรียน พยาน ผูใ้ ช้ขอ้ มูล หรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตผิดกฎหมาย และจรรยาบรรณ (Whistle Blower Policy)

บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหำชน)
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8.2

ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร

คณะกรรมการบริษัทได้มีส่วนร่วมในการกาหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายการดาเนิน
ธุรกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท และได้ส่วนร่วมในการพิจารณาทบทวนและอนุมตั ิวิสยั ทัศน์ เป้าเหมาย กล
ยุทธ์ และทิศทางการดาเนินในแต่ละปี รวมถึงได้ติดตามดูแลให้มีการนากลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบตั ิ ตลอดจนกากับดูแล
ให้ฝ่ายจัดการดาเนินการให้เป็ นไปตามเป้าหมาย และแผนธุรกิจและงบประมาณที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผถู้ ือหุน้
การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร ในโครงสร้างของคณะกรรมการ ดังนี ้
คณะกรรมการบริษัทมีจานวน 6 ท่าน ประกอบด้วย
- กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหารจานวน 2 ท่าน
- กรรมการที่เป็ นกรรมการอิสระจานวน 4 ท่าน
ดังนัน้ บริษัทมีกรรมการที่เป็ นอิสระจานวน 4 ท่าน คิดเป็ นร้อยละ 66.66 ของจานวนกรรมการทัง้ หมด
โดยบริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบที่มีความรู ค้ วามสามารถและเชี่ยวชาญด้านบัญชี (ข้อมูลดู
ประกอบได้จาก “หัวข้อประวัติกรรมการและผู้บริหาร : คุณวันชัย อ่ าพึ่งอาตม์ และ คุณธี ระ ณ วังขนาย”) และยังมี
บทบาทหน้าที่ในการเสนอแต่งตัง้ และเลิกจ้างผูส้ อบบัญชีภายนอกอีกด้วย (ข้อมูลดูประกอบได้จาก “หัวข้อขอบเขตอานาจ
หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ข้อ 4.”)
การรวมหรือแยกตาแหน่ง ประธานกรรมการไม่เป็ นบุคคลเดียวกับกรรมการผูจ้ ัดการ เพื่อเป็ นการ
แบ่งแยกหน้าที่ในการกาหนดนโยบายกากับดูแลและบริหารงานประจา โดยมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน
นโยบายและวิธีปฏิบตั ิในการดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทอื่นของกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ
คณะกรรมการให้ความสาคัญกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ เพื่อให้กรรมการ
สามารถอุทิศเวลาในการกากับดูแลกิจการของบริษัทได้อย่ างเต็มที่ จึงกาหนดเป็ นนโยบายในการจากัดจานวนบริษัทจด
ทะเบียนที่กรรมการดารงตาแหน่งกรรมการได้ไม่เกิน 5 แห่ง โดยในปั จจุบนั ไม่มีกรรมการบริษัทที่ดารงตาแหน่งกรรมการ
บริษัทจดทะเบียนเกินหลักเกณฑ์ท่กี าหนดไว้
นอกจากนีค้ ณะกรรมการได้กาหนดนโยบายในการดารงตาแหน่งกรรมการที่ บริษัทอื่นของกรรมการ
และกรรมการผูจ้ ดั การดังนี ้ คือ กรรมการและกรรมการผูจ้ ัดการ จะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและ
เป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็ นหุน้ ส่วนในห้างหุน้ ส่วนสามัญ หรือเป็ นหุน้ ส่วนไม่จากัดความรับผิดในห้าง
หุน้ ส่วนจากัด หรือเป็ นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการ
แข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทาเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผอู้ ื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบ
ก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้
โดยในปั จจุบันกรรมการ และกรรมการผูจ้ ัดการไม่ได้ดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทอื่นที่ประกอบ
กิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท นอกจากนีก้ รรมการและกรรมการผูจ้ ดั การไม่ได้
เข้าเป็ นหุน้ ส่วนในห้างหุน้ ส่วนสามัญ หรือเป็ นหุน้ ส่วนไม่จากัดความรับผิดในห้างหุน้ ส่วนจากัด หรือเป็ น กรรมการของ
บริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการบริษัท
บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหำชน)
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การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท มีการกาหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็ นการล่วงหน้าทุกปี ในการ
ประชุมแต่ละครัง้ มีการกาหนดวาระการประชุมที่ชดั เจนทัง้ วาระเพื่อทราบ และวาระเพื่อพิจารณา มีเอกสารประกอบการ
ประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอ และจัดส่งวาระการประชุมให้กบั คณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการ
ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ในการประชุมประธานได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ เพื่อให้
กรรมการทุกคนสามารถอภิปรายและแสดงความเห็นร่วมกันได้อย่างเปิ ดเผย โดยมีประธานกรรมการเป็ นผู้ประมวล
ความเห็นและข้อสรุปที่ได้จากที่ประชุมบันทึกการประชุมได้มีการจัดทาเป็ นลายลักษณ์อกั ษรโดยเลขานุการคณะกรรมการ
บริษัท และหลังจากที่ผ่านการรับรองจากที่ประชุม จะถูกจัดเก็ บไว้ท่ีตหู้ อ้ งเก็บเอกสารสาคัญของบริษัท สานักงานกรุงเทพ
ชัน้ 16 อาคารไทยซีซี ทาวเวอร์ เพื่อให้กรรมการและผูท้ ่เี กี่ยวข้องตรวจสอบได้
ทัง้ นี ้ บริษัทได้กาหนดนโยบายเกี่ยวกับองค์ประชุมขัน้ ต่า ณ ขณะที่คณะกรรมการบริษัทจะลงมติใน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทว่าต้องมีกรรมการอยู่ไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนกรรมการทัง้ หมด
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะทาการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพื่อสร้างความรูค้ วามเข้าใจในธุรกิจ
และการดาเนินการด้านต่าง ๆ ของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยการนาเสนอ
ลักษณะและนโยบายธุรกิจ ภาพรวมการดาเนินธุรกิจและผลการดาเนินงาน เพื่อให้กรรมการใหม่ได้เห็นภาพที่ชดั เจน
ตำรำงกำรประชุมล่วงหน้ำของคณะกรรมกำรบริษัท ประจำปี 2565
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
11 สิงหาคม 2565
11 พฤศจิกายน 2565
9 กุมภาพันธ์ 2566
25 พฤษภาคม 2566
หมายเหตุ : รอบระยะเวลาบัญชีเริ่มจากเดือน เมษายน 2565 ถึง มีนาคม 2566
ข้อมูลสารสนเทศที่สาคัญและจาเป็ นต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการใหม่ท่ใี ช้ในการปฐมนิเทศที่กรรมการใหม่ คือ
1. เรื่องที่บริษัทจะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมาย อาทิ การซือ้ ขายหุน้ ของบริษัท และการรายงานการมีส่วน
ได้เสียของตนเอง คู่สมรส และญาติสนิทที่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ กรรมการผูบ้ ริหารในธุรกิจต่าง ๆ และความสัมพันธ์กบั บริษัท
เป็ นต้น
2. หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับ
3. ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
4. รายงานการประชุมคณะกรรมการ และกาหนดการประชุม
5. นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
6. การดูแลการใช้ขอ้ มูลภายใน
7. นโยบายด้านความเสี่ยง
8. การควบคุมภายใน
9. รายการที่เกี่ยวโยง (Conflict of Interest)
10. คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ และข้อพึงปฏิบตั ิในการทางาน (Code of Conduct)
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11. นโยบายต่อต้านคอร์รปั ชัน และการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing)
12. ข้อพิพาททางกฎหมาย (ถ้ามี)
13. รานงานขององค์กรกากับดูแลที่ให้บริษัทปรับปรุงและปฏิบตั ิตาม
ทัง้ นีใ้ ห้ เลขานุการบริษัทเป็ นผูจ้ ดั ทาเอกสารที่เกี่ยวข้องดังกล่าว
กำรประเมินผลงำนของประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรและนโยบำยค่ำตอบแทน
คณะกรรมการบริษัท ได้กาหนดให้มีผลการปฏิบตั ิงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็ นประจาทุกปี
โดยใช้เป้าหมายและหลักเกณฑ์ในการประเมินที่เชื่อมโยงกับความสาเร็จตามแผนการดาเนินงาน (Key Performance
Indicators หรือ KPI) เพื่อพิจารณากาหนดค่าตอบแทน และเงินรางวัลจูงใจที่เหมาะสม
ทั้งนี ้ นโยบายค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร นอกจากจะขึน้ อยู่กับผลประเมิ น การ
ปฏิบตั ิงาน (KPI) ตามที่กล่าวมาข้างต้น ยังกาหนดให้สอดคล้องกับคุณสมบัติและความสามารถ สถานภาพของบริษัท
รวมถึงระดับค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมด้วย โดยมีค่าตอบแทนทั้งระยะสัน้ และระยะยาว เช่น โบนัสและการปรับขึน้
เงินเดือน เป็ นต้น
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร
บริษัทให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตอานาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยกาหนด
นโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม รวมทัง้ คานึง
ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ เพื่อที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติท่ี
ต้องการ และได้ขออนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ แล้ว สาหรับในปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้มี
การประชุม 2 ครัง้
คณะอนุกรรมกำร
คณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยในการกากับดูแลกิจการของ
บริษัท โดยมีการกาหนดอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบไว้อย่างชัดเจนตามรายละเอียดการมอบอานาจจาก
คณะกรรมการ
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9. กำรควบคุมภำยใน และรำยกำรระหว่ำงกัน
9.1

กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง

สรุ ปควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัทเกี่ยวกับควำมเพียงพอและเหมำะสมของระบบควบคุมภำยในของ
บริษัท
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 2/2564 วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 โดยมีกรรมการอิสระ 3 ท่าน
และกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม ด้วย คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5
ส่วน คือ การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) การควบคุมการ
ปฏิบตั ิงาน (Control Activities) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) และ ระบบการ
ติดตาม (Monitoring Activities) ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในใหม่ท่ีได้จดั ทาตามแนวคิด
ของ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) ที่ได้ปรับปรุ งให้เหมาะสม
กับบริษัทจดทะเบียนไทย
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเหมาะสมในการดาเนินงาน
ให้เป็ นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฏหมาย ข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ เพียงพอที่จะสามารถ
ช่วยป้องกัน บริหาร จัดการความเสี่ยง หรือ ความเสียหายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึน้ กับบริษัทและผูม้ ีส่วนได้เสีย (รายละเอียด
ตามการรับรองความถูกต้องของข้อมูลตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท ) กล่าวคือ
1.

ด้านการควบคุมภายในองค์กร

บริษัทมีโครงสร้างองค์กร การแบ่งแยกหน้าที่ และกาหนดขอบเขตอานาจของฝ่ ายบริหารต่าง ๆ ที่
ชัดเจน ได้มีการประชุมพนักงานให้แต่ละฝ่ ายกาหนดเป้าหมายเพื่อสรุปเป้าหมายร่วมกัน โดยบริษัทมีการตัง้ เป้าหมายใน
การดาเนินงานประจาทุกปี และได้พิจารณาผลดาเนินงานที่แท้จริงมาเปรียบเทียบกับเป้าหมายในการดาเนินงานในการ
ประชุมคณะกรรมการเป็ นรายไตรมาส นอกจากนี ้ บริษัทได้มีการจัดทาผังโครงสร้างองค์กรโดยรวมและการแยกสายการ
บังคับบัญชารวมจนถึงคาบรรยายลักษณะงานอย่างชัดเจนเพื่อให้การบริหารตามสายบังคับบัญชาเป็ นไปอย่างคล่องตัว
และยังได้กาหนดนโยบายในการขายและการปฏิบตั ิต่อลูกค้าอย่างซื่อสัตย์และเป็ นธรรม ทัง้ นีบ้ ริษัทได้มีขอ้ กาหนดเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรเกี่ยวกับจริยธรรม (Code of Conduct) สาหรับผุบ้ ริหารและพนักงาน และ นโยบายการต่อต้านการทุจริตและ
ติดสินบน โดยมีแนวทางปฏิบตั ิและดาเนินงานอย่างชัดเจน และ มีบทลงโทษหากมีการฝ่ าฝื น ทัง้ นีไ้ ด้มีการให้พนักงานลง
นามรับทราบข้อกาหนดและบทลงโทษ
2.

ด้านการประเมินความเสี่ยง

ฝ่ ายบริหารจะมีการประเมินสถานการณ์ของเศรษฐกิจและประเทศโดยรวมตลอดเวลาเพื่อวิเคราะห์ถึง
ปั จจัยความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจเกิดขึน้ ในองค์กรทัง้ ปั จจัยภายในและภายนอก ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การ
ดาเนินงาน การรายงาน การปฏิบัติตามเกณฑ์ต่าง ๆ ที่กาหนดขึน้ และ ด้านเทคโนโลยี่สารสนเทศ โดยบริษัทจะมีการ
ติดตามการดาเนินงานกับผูบ้ ริหารระดับฝ่ ายเป็ นประจาทุกเดือน การประชุมได้จดั ขึน้ เป็ นประจาและต่อเนื่องเพื่อวิเคราะห์
ผลประกอบการและสถานการณ์ต่าง ๆ รวมถึงความเสี่ยงในทุกด้าน และหามาตรการเพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึน้ ทั้งนี ้
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บริษัทมีการประเมินความเสี่ยงและไม่พบผลกระทบที่มีสาระสาคัญที่อาจมีต่อระบบควบคุมภายใน และ ความถูกต้องของ
รายงานทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชีท่รี บั รองทั่วไปที่เหมาะสมกับบริษัท
3.

ด้านการควบคุมการปฏิบตั ิงาน

บริษัทมีการกาหนดนโยบาย ขอบเขตหน้าที่ กระบวนการและขัน้ ตอนการทางาน อานาจการอนุมตั ิ การ
แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ และการควบคุมในแต่ละระดับและแผนกอย่างชัดเจน และมีการทบทวนความเหมาะสมใน
ทุก ๆ ปี นอกจากนั้นผูต้ รวจสอบภายในยังได้ดาเนินการตรวจสอบธุรกรรมต่าง ๆ ตลอดทั้งปี นอกจากนี ้ บริษัทยั งได้มี
มาตรการเรื่องการทาธุรกรรมกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอ
และรัดกุมแล้ว โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาการทารายการดังกล่าวทุกไตรมาส และมอบหมายให้ผตู้ รวจสอบ
ภายในตรวจสอบการท ารายการดัง กล่ าวและให้ร ายงานตรงต่ อ คณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้ง ให้บ ริษั ท เปิ ด เผย
รายละเอียดและเงื่อนไขการทารายการดังกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผูส้ อบบัญชี
ของบริษัท
4.

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทได้จดั การประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยทุกไตรมาส โดยจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสาร
ประกอบการประชุมต่าง ๆ ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน สาหรับเรื่องการจัดเก็บและบันทึกบัญชีนนั้ บริษัทได้ให้ความสาคัญ
ในการจัดเก็บและบันทึกบัญชี โดยบริษัทได้ใช้บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผูต้ รวจสอบบัญชี รวมถึ งกากับดูแลให้
นโยบายบัญชีของบริษัทเป็ นไปตามหลักการบัญชีท่ีรบั รองทั่วไป เพื่อรายงานให้ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการสามารถได้
รับทราบและสามารถตัดสินใจที่ถกู ต้องและได้ โดยเฉพาะข้อมูลทางบัญชีและการเงิน
นอกจากนี ้ ตามนโยบายการต่อ ต้านการทุจริ ต บริษั ท ยัง ได้เ ปิ ด รับ ข้อมูลจากบุคคลทั้งภายในและ
ภายนอก โดยสามารถแจ้งข้อมูลได้ท่เี ลขานุการกรรมการบริษัททัง้ ทางโทรศัพท์ Email หรือ ทาง Website
5.

ระบบการติดตาม

คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้ผตู้ รวจสอบภายในดาเนินการตรวจสอบธุรกรรมประเภทต่าง
ๆในทุกไตรมาสเพื่อประเมินผลระบบการควบคุมภายในและรายงานผลโดยตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ ในประเด็นใด
ที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน จะแจ้งให้คณะกรรมการบริษัทและฝ่ ายบริหารทราบ
เพื่อดาเนินการแก้ไข และ จะได้มีการตรวจสอบในภายหลังว่าข้อบกพร่องได้รบั การแก้ไขแล้ว
นอกจากนีบ้ ริษัทมีการกาหนดเป้าหมายการดาเนินธุรกิจและเปรียบเทียบผลการดาเนิน งานที่
เกิดขึน้ จริงกับเป้าหมายที่กาหนดไว้ โดยต้องมีการชีแ้ จงเหตุผลส่วนแตกต่างที่เกิดขึน้ รวมถึงการวิเคราะห์ถึงสาเหตุของ
ส่วนแตกต่างนัน้ ๆ เพื่อหามาตรการในการดาเนินการแก้ไขอย่างทันท่วงที
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ควำมเห็นเกี่ยวกับระบบควบคุมภำยในของผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภำยในของบริษทั และคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของผูส้ อบบัญชี
จากการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท สาหรับปี สิน้ สุด 31 มีนาคม 2565 นั้น ผู้สอบบัญชีของ
บริษัทได้ศึกษาและประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัท และไม่มีขอ้ สังเกตเกี่ยวกับระบบ
การควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัท
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของผูต้ รวจสอบภายใน
สานักงาน เอ.เอ็ม.ที. เซอร์วิสเซส ได้รับมอบหมายให้เป็ นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท โดยได้
นาเสนอผลการประเมินระบบการควบคุม ภายในระดับ องค์กร ซึ่งได้ดาเนินการสอบทานต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ครัง้ ที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 โดยสรุปการประเมินระบบการควบคุมภายในระดับองค์กรในคือ
การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบตั ิงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และ
ระบบการติดตาม พบว่าบริษัทมีการปฏิบตั ิในระดับดีเพียงพอ
นอกจากนี ้ ผูต้ รวจสอบภายในได้ทาการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน ของกิจกรรมต่าง ๆ และ
นาเสนอรายงานการตรวจสอบภายในของบริษัท ต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นรายไตรมาส ตามแผนการ
ตรวจสอบประจาปี 2564 (1 เม.ย. 2564 – 31 มี.ค. 2565) โดยผูต้ รวจสอบภายในเชื่อว่ากิจกรรมหลักที่ตรวจสอบดังกล่าว
ไว้ขา้ งต้น มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้
(ค)

ความเห็นเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ ที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ได้พิจารณา
และรับทราบรายงานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในระดับองค์กรของบริษัทจากผูต้ รวจสอบภายใน และจากการ
ตรวจสอบระบบควบคุมภายในตามแผนการตรวจสอบประจาปี 2564 (1 เม.ย. 2564 – 31 มี.ค. 2565) ของ ธุรกรรมต่าง ๆ
พบว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในของธุรกรรมดังกล่าวที่เหมาะสมและเพียงพอ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสม
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9.2

รำยกำรระหว่ำงกัน

1. สรุ ปรำยกำรระหว่ำงกันของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัททีเ่ กี่ยวข้องหรือกับบุคคลทีอ่ ำจมีควำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์ทเี่ กิดขึน้ ในปี บัญชี 2564 สิน้ สุด ณ วันที่ 31 มีนำคม 2565
- ปั จจุบนั ไม่มีรายการที่เกี่ยวข้องกัน

2.

ควำมจำเป็ นและควำมสมเหตุสมผล

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการทารายการะหว่างกันดังกล่าว มีความจาเป็ นและสมเหตุสมผล
เนื่องจากราคาขายสินค้าดังกล่าวเป็ นไปตามปกติธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด
3.

มำตรกำรและขั้นตอนกำรทำรำยกำรระหว่ำงกัน

ในการทารายการระหว่างกันจะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุน้
ตามแต่กรณี คณะกรรมการบริษัทหรือผูไ้ ด้รบั มอบอานาจจากคณะกรรมการบริษัทจะต้องไม่อนุมตั ิรายการใด ๆ ที่ตนหรือ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย
กรณี ท่ีมีรายการระหว่างกันของบริษัท บริษัทย่อย (ถ้ามี) หรือบริษัทร่วม (ถ้ามี) กับบุคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทมีมาตรการและขัน้ ตอนดังนี ้
(1) กรณีเป็ นรายการธุรกิจปกติและมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติท่ีมีเงื่อนไข
การค้าโดยทั่วไปและค่าตอบแทนสามารถคานวณได้จากทรัพย์สินหรือมูลค่าอ้างอิง จะพิจารณาดาเนินการทารายการ
ดังกล่าวให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพ ย์แห่ งประเทศไทย ที่ ใ ช้บัง คับ กับ การทารายการที่ เกี่ ยวโยงกัน และเสนอต่อ ที่ป ระชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบพิจารณารับทราบทุก ๆ ไตรมาส
(2) กรณีเป็ นรายการระหว่างกันอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อ (1) คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ นผูใ้ ห้ความเห็น
เกี่ยวกับความจาเป็ นในการเข้าทารายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการนัน้ ๆ โดยพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ
ให้เป็ นไปตามลักษณะการดาเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรม และมีการเปรียบเทียบกับราคาของบุคคลภายนอกหรือราคา
ตลาด หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึน้ บริษัทจะจัดให้
ผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระหรือผูส้ อบบัญชีของบริษัทเป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าว เพื่อนาไปใช้ประกอบการตัดสินใจ
ของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท หรือผูถ้ ือหุน้ ตามแต่กรณี โดยกรรมการผูม้ ีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออก
เสียงในรายการดังกล่าว
(3) บริษัทจะมีการเปิ ดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบหรือสอบทาน
โดยผูส้ อบบัญชีของบริษัท รวมถึงจะมีการเปิ ดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี
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(4) บริษัทจะปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และในกรณีท่ีบริษัทมี
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะปฏิบตั ิตามข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรือข้อกาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดจนถึงปฏิบตั ิตามข้อกาหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลการทารายการที่
เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
4.

นโยบำยหรือแนวโน้มกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันในอนำคต

นโยบายการทารายการระหว่างกันในอนาคต คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความจาเป็ น และความ
สมเหตุสมผลของการเข้าทารายการ และเป็ นประโยชน์สงู สุดของบริษัท และจะพิจารณากาหนดราคาและเงื่อนไขการทา
รายการให้เป็ นไปตามการค้าปกติท่ วั ไปซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึน้ กับบุคคลภายนอก ทัง้ นี ้ บริษัทจะให้
คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผูส้ อบบัญชีของบริษัท หรือผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความ
เหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทารายการระหว่างกันที่อาจจะเกิดขึน้ ในอนาคต รวมทัง้ บริษทั จะปฏิบตั ิ
ตามข้อกาหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับ
การทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
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