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ส่ วนที่ 1
การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย
บริ ษัทและกลุม่ บริ ษัทมุง่ มัน่ ที่จะเป็ นผู้นาในการผลิตสินค้ าบรรจุภณ
ั ฑ์ประเภทถังโลหะขนาดบรรจุ 200 ลิตร
และขวดพลาสติกพีอีทีที่มีคณ
ุ ภาพ เพื่อตอบสนองต่อความต้ องการของลูกค้ าทุกระดับ สร้ างความเชื่อมัน่ และความ
พึงพอใจสูงสุดในสินค้ าของบริ ษัท อีกทังบริ
้ ษัทไม่หยุดพัฒนากระบวนการการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ผลิต ลดอัตราการสูญเสียระหว่างผลิต ซึง่ ส่งผลให้ สามารถลดต้ นทุนการผลิต รวมทังให้
้ ได้ สนิ ค้ าที่มีคณ
ุ ภาพสูงขึ ้น
ยิ่งไป บริ ษัทยังให้ ความสาคัญกับการบริ การหลังการขาย โดยมีการติดตามผลอย่างสม่าเสมอเพื่อรับทราบถึง
ปั ญหาของสินค้ าภายหลังการส่งมอบ เพื่อนามาปรับปรุ งพัฒนาให้ สินค้ ามีคุณภาพที่ดียิ่งขึ ้น เพื่อให้ ธุรกิจมีการ
เติบโตอย่างยัง่ ยืน และสูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม เป็ นที่ยอมรับของผู้ที่เกี่ยวข้ อง ทางด้ านบุคลากร บริ ษัท
และกลุ่มบริ ษัทยังมุ่งเน้ นเรื่ องการพัฒ นาบุคลากรให้ มีศกั ยภาพ ให้ ผลตอบแทนและสวัสดิการที่ดีกับพนักงานทุก
ระดับ นอกเหนือไปจากนี ้ บริ ษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของกาไรสุทธิ
ตามงบการเงินเฉพาะบริ ษัท
1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
บริ ษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จากัด ได้ จดทะเบียนก่อตังขึ
้ ้นเมื่อปี 2501 ด้ วยทุนจดทะเบียน 5 ล้ านบาท
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่ายถังโลหะขนาด 200 ลิตร สาหรับบรรจุน ้ามันหล่อลื่น เคมีภณ
ั ฑ์
และสินค้ าเกษตร การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาที่สาคัญในส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและการบริ หารงานของ
บริ ษัทมีดงั ต่อไปนี ้
ปี 2530 จัดตังบริ
้ ษัท ถังโลหะสงขลา จากัด เพื่อผลิตและจาหน่ายถังโลหะขนาด 200 ลิตร สาหรับบรรจุน ้ายางข้ น
โดยตังโรงงานผลิ
้
ตที่อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา บริ ษัทมีสดั ส่วนการถือหุ้นในบริ ษัท ถังโลหะสงขลา
จากัด คิดเป็ นร้ อยละ 80 ของทุนจดทะเบียน
ปี 2532 บริ ษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 50 ล้ านบาท และเข้ าเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย
ปี 2535 บริ ษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 150 ล้ านบาท เพื่อขยายการลงทุนไปยังธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ โดยซื ้อพื ้นที่
สานักงานในอาคารเลครัชดา ออฟฟิ ศ คอมเพล็กซ์ เพื่อขายและให้ เช่า พร้ อมกับเข้ าถือหุ้นในบริ ษัท เลค
รัชดา จากัด
ปี 2537 บริ ษัทจดทะเบียนแปรสภาพเป็ น บริ ษัทมหาชนจากัด และได้ จัดตัง้ บริ ษัท เดอะเพ็ท จากัด เพื่อดาเนิน
ธุ ร กิ จ ผลิ ต และจ าหน่ า ยบรรจุ ภัณ ฑ์ พ ลาสติ ก ได้ แก่ ห ลอดพรี ฟ อร์ ม และขวดพ ลาสติ ก พี อี ที โดยตัง้
โรงงานผลิตที่อาเภอลาดหลุมแก้ ว จังหวัดปทุมธานี บริ ษัทมีสดั ส่วนการถือหุ้นในบริ ษัท เดอะเพ็ท จากัด
คิดเป็ นร้ อยละ 65 ของทุนจดทะเบียน
ปี 2540 บริ ษัท เดอะเพ็ท จากัด ได้ ขยายธุรกิจด้ านผลิตภัณฑ์พลาสติกโดยเพิ่มสายการผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์
แผ่นพลาสติกลูกฟูก (POLYBOARD) เพื่อใช้ ทาบรรจุภณ
ั ฑ์สาหรับใช้ ในงานอุตสาหกรรม ตลอดจนการ
ผลิต แผ่นป้าย หรื อแท่นโชว์ สินค้ าในธุรกิจโฆษณา เป็ นต้ น

- 3ปี 2543 บริ ษัทได้ เพิ่มสัดส่วนการลงทุนในบริ ษัท เดอะเพ็ท จากัด จากเดิมร้ อยละ 65 เป็ นร้ อยละ 75 ของทุนจด
ทะเบียน โดยซื ้อหุ้นสามัญจากผู้ถือหุ้นเดิม ในส่วนธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ บริ ษัทได้ ซื ้อพื ้นที่ในอาคารเลครัช
ดา ออฟฟิ ศ คอมเพล็กซ์ เพื่อให้ เช่า เพิ่มขึ ้นอีก 2,208 ตารางเมตร
ปี 2544 บริ ษัทได้ รับใบรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001 ฉบับปี 2000 จาก BUREAU VERITAS QUALITY
INTERNATIONAL (BVQI)
ปี 2545 บริ ษัท ถังโลหะสงขลา จากัด ได้ รับใบรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001 ฉบับปี 2000 จาก SGS
YARSLEY INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES (SGS)
ปี 2546 บริ ษัท เดอะเพ็ท จากัด ได้ รับใบรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001 ฉบับปี 2000 จาก BUREAU
VERITAS QUALITY INTERNATIONAL (BVQI)
บริ ษัท เดอะเพ็ท จากัด ได้ จดั ตังบริ
้ ษัท อีสท์พลาส จากัด เพื่อดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่ายขวดพลาสติกพี
อีที และฝาจุกพลาสติกโดยตังโรงงานผลิ
้
ตที่อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง บริ ษัท เดอะเพ็ท จากัด มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริ ษัท อีสท์พลาส จากัด ร้ อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน ในปี เดียวกัน บริ ษัทยังได้
เพิ่มสัดส่วนการลงทุนในบริ ษัท เดอะเพ็ท จากัด จากเดิมร้ อยละ 75 เป็ น ร้ อยละ 79.99 โดยซื ้อหุ้นสามัญ
จากผู้ถือหุ้นเดิม
ปี 2549 บริ ษัทได้ ซื ้อเครื่ องจักรผลิตถังโลหะขนาด 200 ลิตรใหม่ทงหมด
ั้
โดยได้ รับการส่งเสริ มการลงทุนจาก
คณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน และได้ ย้ายโรงงานไปอยูใ่ นนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
และหยุดการผลิตที่โรงงานช่องนนทรี
ปี 2551 บริ ษัทได้ รับใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิง่ แวดล้ อม ISO 14001 ฉบับปี 2004 จาก UNITED
REGISTRAR OF SYSTEMS (THAILAND) LTD. (URS)
ปี 2552 บริ ษัท เดอะเพ็ท จากัด ได้ รับใบรับรองมาตรฐาน GMP จาก BUREAU VERITAS QUALITY
INTERNATIONAL (BVQI)
ปี 2554 บริ ษัท เดอะเพ็ท จากัด ได้ ขยายสาขาโรงงานผลิตและจาหน่ายขวดพลาสติก พีอีที ไปที่อาเภอเมือง จังหวัด
สุราษฎร์ ธานี
ปี 2556 บริ ษัทได้ ขยายกาลังการผลิตถังโลหะขนาด 200 ลิตร โดยได้ ซื ้อเครื่ องจักรผลิตถังโลหะสาหรับสายการผลิต
ที่ 2 และได้ รับการส่งเสริ มการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน
บริ ษัทได้ เปลีย่ นแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ของหุ้นสามัญจากเดิมหุ้นละ 10 บาท เป็ นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท ทา
ให้ ทนุ จดทะเบียนและเรี ยกชาระแล้ วของบริ ษัทจานวน 150 ล้ านบาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจานวน 150
ล้ านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ซึง่ บริ ษัทได้ จดทะเบียนเปลีย่ นแปลงกับกระทรวงพาณิชย์แล้ ว
ปี 2557 บริ ษัท อีสท์พลาส จากัด ซึง่ บริ ษัท เดอะเพ็ท จากัด ถือหุ้นร้ อยละ 99.99 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 12 ล้ าน
บาท รองรับแผนการลงทุนในเครื่ องจักรใหม่ โดยเปิ ดสาขาใหม่ที่จงั หวัดสุราษฎร์ ธานี และได้ รับการส่งเสริ ม
การลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน
ปี 2558 บริ ษัท อีสท์พลาส จากัด เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 20 ล้ านบาท และได้ เปิ ดสาขาที่ใหม่ที่จงั หวัดเชียงใหม่
ปี 2560 บริ ษัท อีสท์พลาส จากัด ได้ รับการส่งเสริ มการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุนในการผลิต และ
จาหน่ายถังพลาสติกขนาดบรรจุ 200 ลิตร
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ธุรกิจของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยสามารถแบ่งกลุม่ ตามลักษณะของผลิตภัณฑ์ได้ ดงั นี ้
(1)

อุตสาหกรรมการผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์
ก. ผลิตภัณฑ์ถงั โลหะ
ข. ผลิตภัณฑ์พลาสติก แบ่งย่อยได้ อีกเป็ น 4 ประเภท คือ
1) ผลิตภัณฑ์ที่ทาจากวัตถุดิบ PET เช่น ขวด PET
2) ผลิตภัณฑ์ที่ทาจากวัตถุดิบ PP เช่น แผ่นพลาสติกลูกฟูก
3) ผลิตภัณฑ์ที่ทาจากพลาสติก เช่น ฝาจุกพลาสติก
4) ผลิตภัณฑ์ที่ทาจากวัตถุดิบ HMW HDPE (High Molecular Weight High Density
Polyethylene) เช่น ถังพลาสติก ขนาดบรรจุ 200 ลิตร

(2)

อาคารสานักงานให้ เช่ า ได้ แก่ อาคารเลครัชดา ออฟฟิ ศ คอมเพล็กซ์

1.3 โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
มีรายละเอียดดังนี ้
ชื่อบริ ษัทย่อย

ประเภทและ
ลักษณะธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน
(ล้ านบาท)

การถือหุ้น
(%)

บ. ถังโลหะสงขลา จก

ผลิตและจาหน่ายถังโลหะ

20

80

บ. เดอะเพ็ท จก.

ผลิตภัณฑ์พลาสติก

70

79.99

บ. ถังโลหะสุราษฎร์ จก.

ซื ้อมาขายไป

20

99.99

บ. เลครัชดา จก.

ซื ้อมาขายไป

40

99.99

บ. อีสท์พลาส จก.

ผลิตภัณฑ์พลาสติก

20

79.99

1.4 ความสัมพันธ์ กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถอื หุ้นใหญ่
ไม่มี
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2. ลักษณะประกอบธุรกิจ
โครงสร้ างรายได้ รวม
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีรายละเอียดโครงสร้ างของรายได้ รวม ดังนี ้
หน่วย : ล้ านบาท
ปี 2561

ปี 2560

ปี 2559

กลุม่ ผลิตภัณฑ์
%

รายได้

%

57.95 1,244.88

59.86

1,115.78

54.29

808.27

38.67

767.49

36.91

878.00

42.73

ค่าเช่าและค่าบริ การ

70.66

3.38

67.13

3.23

61.32

2.98

รวม

2,089.98

100.00 2,079.50

100.00

2,055.10

100.00

การจาหน่ายถังโลหะ
การจาหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก

รายได้

%

1,211.05

หัก รายการระหว่างกัน
มูลค่ารวม

รายได้

69.71

-

81.35

-

112.69

-

2,020.27

-

1,998.15

-

1,942.41

-

2.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
(1) อุตสาหกรรมการผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์
ผลิตภัณฑ์ถงั โลหะ
ธุร กิ จ หลัก ของบริ ษั ท ได้ แ ก่ การผลิ ต และจ าหน่า ยถังโลหะขนาดบรรจุ 200 ลิต ร สาหรั บ บรรจุ
น ้ามันหล่อลื่น เคมีภณ
ั ฑ์ น ้าผลไม้ และน ้ายางข้ น โดยมีกลุ่มลูกค้ าส่วนใหญ่อยู่ในเขตกรุ งเทพ ปริ มณฑล และใน
เขตนิคมอุตสาหกรรมทางภาคตะวันออก ผลประกอบการในธุรกิจนี ้ในเขตกรุงเทพ และในนิคมอุตสาหกรรม ไม่มี
ความผันแปรตามฤดูกาลเนื่องจากบริ ษัทมีกลุม่ ลูกค้ าที่หลากหลาย ทาให้ ยอดขายเฉลีย่ ในแต่ละเดือนค่อนข้ างคงที่
แต่บริ ษัทย่อยคือบริ ษัทถังโลหะสงขลา ที่มีกลุ่มลูกค้ าผลิตน ้ายางข้ นเป็ นหลัก จะมียอดขายผันแปรไปตามฤดูกาล
ขึ ้นอยูก่ บั ความต้ องการน ้ายางข้ นจากประเทศจีนซึง่ เป็ นประเทศที่ต้องการสินค้ าประเภทนี ้เป็ นจานวนมาก
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1) ผลิตภัณฑ์ที่ทาจากวัตถุดิบ PET
บริ ษัทในเครื อเป็ นผู้ผลิตขวดพลาสติกพีอีที สาหรับบรรจุน ้าอัดลม น ้าดื่ม และน ้ามันพืช โดย
ได้ ร่วมลงทุนกับผู้ใช้ ขวดพลาสติกรายใหญ่ คือ บริ ษัท เสริ มสุข จากัด (มหาชน) ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกจาหน่าย ได้ แก่
หลอด PREFORM สาหรับใช้ ในการ เป่ าขวด และขวดพลาสติกพีอีทีขนาดบรรจุ 0.25 - 6 ลิตร
2) ผลิตภัณฑ์ที่ทาจากวัตถุดิบ PP
บริ ษัทในเครื อเป็ นผู้ผลิตแผ่นพลาสติกลูกฟูก (POLY BOARD) สาหรับใช้ เป็ นวัตถุดิบในการ
ผลิตสินค้ ารูปแบบต่างๆ เช่น บรรจุภณ
ั ฑ์สาหรับใช้ ในงานอุตสาหกรรม ใช้ เป็ นสือ่ วัสดุในการผลิตแผ่นป้ายโฆษณา
แท่นโชว์สนิ ค้ า ตลอดจนธุรกิจเครื่ องเขียน และอื่นๆ
3) ผลิตภัณฑ์ที่ทาจากพลาสติก
บริ ษัทในเครื อเป็ นผู้ผลิตฝาพลาสติกที่ใช้ ในการปิ ดขวด PET ฝาจุกถังโลหะ และฝาจุกถัง
พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติกอื่น ๆ หลายประเภท
4) ผลิตภัณฑ์ที่ทาจากวัตถุดิบ HMW HDPE (High Molecular Weight High Density
Polyethylene)
บริ ษัทในเครื อเป็ นผู้ผลิตถังพลาสติกขนาด 200 ลิตร เพื่อบรรจุเคมีภณ
ั ฑ์ และอื่น ๆ
(2)

พืน้ ที่สานักงานให้ เช่ า

บริ ษัทและบริ ษัทย่อยได้ ซื ้อพืน้ ที่ในอาคารเลครัชดา ออฟฟิ ศ คอมเพล็กซ์ ตังอยู
้ ่ถนนรัชดาภิเษก
(สุขมุ วิท-พระราม 4) มีเนื ้อที่ 9,103 ตารางเมตร ซึง่ เป็ นอาคารสานักงานเกรดเอในย่านธุรกิจ ความสูง 38 ชัน้ มีพื ้นที่
ใช้ สอยรวมทังสิ
้ ้น 51,730 ตารางเมตร เพื่อให้ บริ การพื ้นที่ให้ เช่าแก่ลกู ค้ าสานักงานและร้ านค้ า บริ ษัทและบริ ษัท
ย่อยมีพื ้นที่ให้ เช่ารวมทังสิ
้ ้น 8,786 ตารางเมตร มีขนาดตังแต่
้ 80 ตารางเมตร ถึง 1,400 ตารางเมตร ส่วนพื ้นที่ที่
เหลือ บริ ษัทใช้ เป็ นที่ตงส
ั ้ านักงานของบริ ษัท
2.2 การตลาดและการแข่ งขัน
(1) กลยุทธ์ ทางการตลาด
ผลิตภัณฑ์ถงั โลหะ
กลยุทธ์ การแข่งขันที่สาคัญของบริ ษัทคือ การสร้ างความเชื่ อมัน่ และพึงพอใจสูงสุดในสินค้ าของ
บริ ษัทโดยมุง่ เน้ นรักษาคุณภาพสินค้ าให้ ได้ มาตรฐานตรงตามความต้ องการของลูกค้ าแต่ละราย เนื่องจากสินค้ าส่วน
ใหญ่จะผลิตขึ ้นตามการสัง่ ซื ้อของลูกค้ าซึ่งมีลกั ษณะเฉพาะแตกต่างไปในลูกค้ าแต่ละราย ดังนันจ
้ าเป็ นต้ องมีการ
วางแผนการผลิตและระบบการจัดส่งที่ดีเพื่อให้ สามารถจัดส่งสินค้ าได้ ครบถ้ วนและได้ คณ
ุ ภาพตามที่ลกู ค้ าต้ องการ
ทันเวลานัดหมาย อีกทังบริ
้ ษัทยังให้ ความสาคัญและควบคุมขันตอนการผลิ
้
ตทุกขันตอนอย่
้
างใกล้ ชิดและยังมุ่งเน้ น
การพัฒนาบุคลากรให้ มีศกั ยภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตลดอั ตราการสูญเสียระหว่างผลิต ซึ่งส่งผลให้
สามารถลดต้ นทุนการผลิต รวมทังได้
้ สินค้ าที่มีคุณภาพสูงขึ ้นยิ่งไปกว่านัน้ บริ ษัทยังให้ ความสาคัญกับการบริ การ
หลังการขาย โดยมีการติดตามผลอย่างสม่าเสมอเพื่อรับทราบถึงปั ญหาของสินค้ าภายหลังการส่งมอบ เพื่อนามา
ปรับปรุงพัฒนาให้ สนิ ค้ ามีคณ
ุ ภาพที่ดียิ่งขึ ้น
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กลยุท ธ์ ข องบริ ษั ท สาหรั บ ผลิต ภัณ ฑ์ ก ลุ่ม นี ้ คื อ เน้ น การขายให้ แ ก่ ลูก ค้ าผู้ใช้ โดยตรง และเป็ น
ผลิตภัณฑ์เฉพาะสาหรับลูกค้ าแต่ละราย พร้ อมทังเน้
้ นการส่งออกไปยังประเทศในภูมิภาคเอเชีย โดยสร้ างแรงจูงใจ
ด้ วยการกาหนดส่วนลดตามปริ ม าณการสัง่ ซื ้อส่วนกลยุท ธ์ การรักษาและขยายตลาดโดยผลิตสินค้ าบรรจุภัณ ฑ์
ประเภทขวด PET ณ โรงงานของลูกค้ า เพื่อลดต้ นทุนการบรรจุและขนส่ง และมี การเพิ่มผลิตภัณฑ์พลาสติกประเภท
อื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑ์หลัก เช่น การทาชิ ้นส่วนประกอบลังพลาสติก และการขยายกาลังการผลิต
และมีนโยบายราคาและบริ การที่สามารถแข่งขันได้ เป็ นหลัก
จุ ด เด่ น : บริ ษั ท มี ค วามช านาญในการผลิ ต สิ น ค้ า ประกอบกับ บริ ษั ท เลื อ กใช้ เครื่ อ งจัก รที่ มี
คุณภาพสูง สามารถผลิตสินค้ าที่ได้ มาตรฐาน จึงได้ รับความไว้ วางใจจากลูกค้ าตลอดมา
จุ ด ด้ อย: ลู ก ค้ าส่ ว นใหญ่ มี การก าหนดรายละเอี ย ดของผลิ ต ภั ณ ฑ์ เช่ น รู ป ทรงขวด
แตกต่างกันไปในแต่ละราย ทาให้ ต้องมีการลงทุนสูงในส่วนของแม่พิมพ์
อาคารเลครัชดา ออฟฟิ ศ คอมเพล็กซ์
จุดเด่นของอาคารเลครัชดา ออฟฟิ ศ คอมเพล็กซ์ คือตังอยู
้ ย่ ่านธุรกิจใจกลางเมือง ถนนรัชดาภิเษก
(สุขมุ วิท-พระราม 4) การคมนาคมสะดวกโดยมีระบบขนส่งมวลชนในบริ เวณใกล้ เคียงทังรถไฟฟ้
้
า BTS และรถไฟฟ้า
ใต้ ดินรายล้ อมด้ วยสถานที่สาคัญ เช่น ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และมีสวนเบญจกิตติเป็ นทัศนียภาพด้ านหน้ า
อาคาร
นโยบายการจัดการบริ หารอาคาร มุ่งเน้ นการดารงสภาพอาคารสานักงานเกรดเอ สาหรับธุรกิจของ
บริ ษัททังในประเทศและต่
้
างประเทศ มีสิ่งอานวยความสะดวก ตลอดจนมีระบบรักษาความปลอดภัยอย่างเข้ มงวด
ให้ กบั ลูกค้ าที่เช่าพื ้นที่ภายในอาคาร โดยมีการทาสัญญาว่าจ้ างบริ ษัทผู้เชี่ยวชาญการบริ หารอาคารมาเป็ นผู้บริ หาร
อาคาร
(2)

การจาหน่ ายและช่ องทางการจาหน่ าย
ผลิตภัณฑ์ถงั โลหะ

ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทมีการจาหน่ายในประเทศทังหมด
้
เนื่องจากเป็ นผลิตภัณฑ์ขนาดใหญ่ ทาให้ มี
ค่าจัดส่งสูง ไม่สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ การจาหน่ายในประเทศนัน้ บริ ษัท จะจาหน่ายโดยตรงให้ กบั ลูกค้ า
ซึง่ เป็ นผู้ผลิตสินค้ าชนิดต่าง ๆ ที่ต้องการบรรจุภณ
ั ฑ์ถงั โลหะเพื่อใช้ ในการบรรจุ สนิ ค้ าของตน โดยมีทีมงานการตลาด
และการขายที่ผ่านการฝึ กอบรมเพื่อให้ เกิดความชานาญพิเศษ และการตอบสนองต่อความต้ องการแก่ลกู ค้ าทังใน
้
ปั จจุบนั และอนาคต
ผลิตภัณฑ์พลาสติก
สาหรับ สินค้ าประเภทขวดพีอีที และถังพลาสติกขนาด 200 ลิตร บริ ษัทเป็ นผู้จัดจาหน่ายให้ แก่
ลูกค้ าผู้ใช้ โดยตรงทังหมด
้
ส่วนสินค้ าประเภทแผ่นพลาสติกลูกฟูก และพลาสติกประเภทฝา บริ ษัทมีบางส่วนที่มีการ
จาหน่ายผ่านลูกค้ าขายส่งในราคาถูก โดยมุ่งเน้ นการขายในปริ มาณมาก และใช้ นโยบายด้ านราคาและบริ การเป็ น
ตัวนาในการรักษาและขยายตลาดให้ กว้ างขึ ้น
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การจัด หาผู้เช่า สาหรั บ พื น้ ที่ สานักงานของบริ ษั ท ภายในอาคารเลครัช ดา ออฟฟิ ศ คอมเพล็ก ซ์
ดาเนินการโดยบริ ษัทนายหน้ า ซึง่ จะได้ รับค่านายหน้ าตอบแทนในอัตรา 1 เดือนของรายได้ จากการเช่า
(3)

ลักษณะลูกค้ า
ผลิตภัณฑ์ถงั โลหะ

ลูกค้ าส่วนใหญ่ของบริ ษัทเป็ นลูกค้ าประจา ปริ มาณการสั่งซื ้อผลิตภัณฑ์ค่อนข้ างแน่นอนในแต่ละ
เดือน ลูกค้ ารายใหญ่ 12 อันดับแรกมียอดการสัง่ ซื ้อผลิตภัณฑ์รวมกันประมาณ ร้ อยละ 66 ของยอดขายทังหมด
้
และไม่มีลกู ค้ ารายใดสัง่ ซื ้อผลิตภัณฑ์สงู กว่าร้ อยละ 30 ในแต่ละปี ลูกค้ าของบริ ษัทสามารถแบ่งได้ เป็ น 3 กลุม่ คือ
กลุ่มผลิตภัณฑ์ น ้ามัน, กลุ่มผลิตภัณฑ์ เคมีภณ
ั ฑ์ และกลุม่ การเกษตร มีปริ มาณการสัง่ ซื ้อประมาณร้ อยละ 19, 60
และ 21 ของยอดขายรวมตามลาดับ สาหรับปริ มาณการขายที่ได้ รับผลกระทบจากฤดูกาลนัน้ มีเพียงลูกค้ าในกลุ่ม
การเกษตรเท่านันในระหว่
้
างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม ลูกค้ าผู้ผลิตน ้ายางข้ นจะมีป ริ มาณการสัง่ ซื ้อต่ากว่าช่วงอื่นๆ
ส่วนลูกค้ ากลุม่ ผลิตภัณฑ์น ้ามันและกลุม่ ผลิตภัณฑ์เคมีภณ
ั ฑ์ มีการสัง่ ซื ้อค่อนข้ างสม่าเสมอตลอดทังปี
้
ผลิตภัณฑ์พลาสติก
ลูก ค้ ารายสาคัญ ของขวดพลาสติก พี อี ที ได้ แก่ ผู้ผลิต และบรรจุนา้ อัด ลม นา้ ดื่ม และน า้ มันพื ช
ปริ มาณการซื ้อขายกับลูกค้ ารายใหญ่ 10 รายแรกในรอบ 3 ปี ที่ผา่ นมา มีสดั ส่วนประมาณร้ อยละ 75 ถึงร้ อยละ 85
ส่วนลูกค้ าของแผ่นพลาสติกลูกฟูก ประกอบด้ วย ผู้ใช้ โดยตรง ทังในประเทศและต่
้
างประเทศ เช่น
ผู้ที่อยู่ในธุรกิจ ผลิตป้ายโฆษณาสินค้ า หรื อผู้ใช้ ที่นาไปแปรรูปเป็ นผลิตภัณฑ์อื่น เป็ นต้ น และผู้จดั จาหน่ายในธุรกิจ
ขายส่งเครื่ องเขียน เครื่ องใช้ สานักงาน และร้ านค้ าซื ้อมา-ขายไป
ส่วนลูกค้ าของถังพลาสติก HMWHDPE ขนาด 200 ลิตร ประกอบด้ วยผู้ใช้ โดยตรงในประเทศ เพื่อ
บรรจุเคมีภณ
ั ฑ์และอื่น ๆ
อาคารเลครัชดา ออฟฟิ ศคอมเพล็กซ์
ลูกค้ าที่เช่าพื ้นที่สว่ นใหญ่เป็ นลูก ค้ าชาวต่างชาติที่ต้องการสร้ างภาพลักษณ์ที่ดีและความน่าเชื่อถือ
ให้ กบั บริ ษัท โดยการเลือกสถานที่ตงส
ั ้ านักงานจะคานึงถึงภาพลักษณ์ ของอาคารที่จะเช่าโดยจะเช่าอยู่ในอาคาร
สานักงานเกรด เอ ทาเลที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นย่านธุรกิจที่มีการคมนาคมสะดวกในการติดต่อ และเป็ นอาคารสานักงานที่มีการ
บริ หารจัดการอาคารที่ดีโดยคานึงถึงความปลอดภัยของผู้เช่าและผู้ที่มาติดต่อเป็ นสาคัญ อีกทังพรั
้ ่งพร้ อมด้ วยสิ่ง
อานวยความสะดวกสบายครบครันภายในอาคาร
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ภาวะอุตสาหกรรม การแข่ งขัน และการเปลี่ยนแปลงในปี ที่ผ่านมา
ผลิตภัณฑ์ถงั โลหะ

ในปี 2561 ราคาเหล็กรี ดเย็นซึง่ เป็ นวัตถุดิบหลักในการผลิตถังโลหะยังคงมีความผันผวนอย่างมาก
โดยราคาเหล็กได้ ปรับราคาเพิ่มขึ ้นทุกๆ ไตรมาส ราคาเหล็กปรับราคาขึ ้นร้ อยละ 8 เมื่อเทียบกับราคาในปี 2560
ด้ านความต้ องการใช้ ถงั โลหะของลูกค้ าในปี 2561 กลุ่มเคมีภณ
ั ฑ์และน ้ามันยังคงเป็ นกลุม่ ที่มี ความต้ องการใช้ ถัง
โลหะเพิ่ มขึน้ เนื่องจากลูกค้ าบริ ษั ทน า้ มันหล่อลื่นรายใหญ่ ได้ สิน้ สุดสัญ ญาซือ้ ถังกับทางบริ ษั ท ตัง้ แต่วนั ที่ 31
ธันวาคม 2560 ส่งผลให้ บริ ษัท มีปริ มาณการขายถังน้ อยลงเมื่อเทียบกับปี ที่ผา่ นมา
จากการที่บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมุ่งเน้ นบริ หารต้ นทุนวัตถุดิบให้ มีประสิทธิภาพสูงสุด ให้ ความสาคัญ
ในการติดตามราคาเหล็กอย่างใกล้ ชิดและบริ หารจัดการเก็บสต๊ อกวัตถุดิบที่เหมาะสมและเพียงพอต่อความต้ องการ
ของลูกค้ าโดยเฉพาะเหล็กรี ดเย็นที่เป็ นวัตถุดิบหลักและต้ นทุนหลักในการผลิต ทาให้ บริ ษัท มีต้นทุนเหล็กในสต๊ อก
ต่ากว่าราคาตลาด ส่งผลให้ ต้นทุนขายของบริ ษัทลดลง ประกอบกับบริ ษัท สามารถปรับราคาขายได้ ตามราคา
วัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ ้น ทาให้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีกาไรเพิ่มขึ ้นเมื่อเทียบกับปี ที่ผา่ นมา
ผลิตภัณฑ์พลาสติก
ความต้ องการผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข วด PET ของลูก ค้ ารายใหญ่ เ พื่ อ ใช้ ในการบรรจุ น า้ ดื่ ม ได้ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงการซื ้อจากโรงงานผู้ผลิตแต่ละราย เป็ นการให้ ผ้ ผู ลิตติดตังเครื
้ ่ องจักรผลิตขวด PET ณ โรงงานของผู้ซื ้อ
เพื่อเป็ นการประหยัดต้ นทุนค่าขนส่ง ค่าแรงงาน และวัสดุบรรจุภณ
ั ฑ์ ทาให้ บริ ษัทสามารถขายสินค้ าเพิ่มขึ ้น โดย
เฉพาะที่โรงงานในจังหวัดสุราษฎร์ ธานี และโรงงานของลูกค้ า ซึ่งบริ ษัทได้ เพิ่มแม่พิมพ์รูปทรงใหม่ๆ เพื่อรองรับความ
ต้ องการใช้ ข วด PET ในเขตพื น้ ที่ ภ าคใต้ ภาคตะวัน ออก และภาคเหนื อ สาหรับ ขวด PET เพื่ อ ใช้ ในการบรรจุ
น ้าอัดลม ยอดจาหน่ายในปี นี เ้ พิ่มขึ ้นร้ อยละ 6 เมื่อเทียบกับปี ก่อนสืบเนื่องจากมีลกู ค้ าเพิ่มขึ ้น แต่เนื่องจากมีการ
แข่งขันทางด้ านราคาและราคาวัตถุดิบมีความผันผวนอย่างมาก จึงทาให้ ผลกาไรสุทธิตอ่ ขวดลดลง
การแข่งขันด้ านราคาในกลุม่ ผลิตภัณฑ์แผ่นพลาสติกลูกฟูก (poly board) ยังคงมีอยูอ่ ย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะกับผู้ซื ้อรายใหญ่ เนื่องจากสินค้ าในกลุ่มนี ไ้ ม่ได้ มีความแตกต่างด้ านคุณภาพมากนัก ดังนันผู
้ ้ ผลิตและ
ผู้ขายจาเป็ นต้ องรักษาฐานลูกค้ าของตนเองไว้ ให้ ได้ มากที่สดุ ซึง่ บริ ษัทให้ ความสาคัญด้ านคุณภาพและการให้ บริ การ
ที่ได้ มาตรฐานสูงสุด โดยมีการปรับปรุ งกระบวนการผลิตและปรับปรุงเครื่ องจักรอย่างสม่าเสมอเพื่อ ผลิตสินค้ าให้ ได้
คุณภาพสูงอย่างต่อเนื่อง รวมทังให้
้ ความสาคัญในการลดต้ นทุนการผลิต ในด้ านการใช้ พลังงานลง สาหรับลูกค้ า
ต่างประเทศซึง่ มีการขายในสกุลเงินดอลล่าร์ สหรัฐ (USD) ในปี ที่ผา่ นมาผลกาไรต่อหน่วยลดลงสืบเนื่องจากเงินบาท
แข็งค่าขึ ้นเฉลีย่ ร้ อยละ 3
อาคารเลครัชดา ออฟฟิ ศ คอมเพล็กซ์
ตลาดอาคารสานักงานของกรุ งเทพ ยังคงมีอตั ราการเติบโตสูงอย่างต่อเนื่องทังเรื
้ ่ องของราคาค่า
เช่ า ที่ มี ก ารปรั บ ตัว สูงขึน้ และอัต ราว่า งของพื น้ ที่ ที่ อ ยู่ในระดับ ต่ า สืบ เนื่ อ งจากตลาดยัง มี ค วามต้ อ งการพื น้ ที่
สานักงานเพิ่มขึ ้นเมื่อเทียบกับอุปทานที่ยงั คงมีอยู่ อย่างจากัด อาคารสานักงานโครงการใหม่ๆ ที่มีเพิ่มขึ ้นน้ อยกว่า
ความต้ องการพื ้นที่สานักงานที่มีเพิ่มขึ ้นในแต่ละปี ซึง่ ความต้ องการอาคารสานักงานมาจากทังบริ
้ ษัทไทยและบริ ษัท
ข้ ามชาติที่เข้ ามาตังส
้ านักงานในไทย ค่าเช่าพื ้นที่สานักงานในกรุงเทพ มีอตั ราเพิ่มขึ ้นอย่ างต่อเนื่องตลอดปี 2561
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ในปี ที่ผา่ นมา ลูกค้ าหลายรายของบริ ษัท ครบกาหนดสัญญาเช่าและยังคงต่อสัญญาเช่าในอัตรา
ที่ปรับสูงขึ ้น เนื่องจากอาคารเลครัชดาตังอยู
้ ใ่ นทาเลที่ดีในย่านศูนย์กลางธุรกิจ ใกล้ กบั สถานีรถไฟฟ้า BTS และรถไฟ
ใต้ ดิน MRT มีการบริ หารจัดการที่ดี และมีการดูแลบารุงรักษาอาคารอย่างดีอยู่เสมอ ทาให้ ปี 2561 บริ ษัทและบริ ษัท
ย่อยมีรายได้ จากค่าเช่าและค่าบริ การเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 70.66 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 3.54 ล้ านบาทหรื อคิดเป็ นร้ อยละ 5.27
เมื่อเทียบกับปี ที่ผ่านมา บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีลกู ค้ าเช่าพืน้ ที่คิดเป็ นร้ อยละ 100 ของพืน้ ที่ให้ เช่าจานวนทัง้ สิ ้น
8,786 ตารางเมตร
2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์
(1) จานวนโรงงานและกาลังการผลิต
ผลิตภัณฑ์ถงั โลหะ
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีโรงงานที่ใช้ ในการผลิตถังโลหะขนาด 200 ลิตรจานวน 2 แห่งที่นิคม
อุตสาหกรรมเวลโกรว์ อาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา และที่อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีกาลังการผลิตรวม
3.0 ล้ านใบต่อปี โดยนโยบายการผลิตจะขึ ้นอยูก่ บั การคาดการณ์ยอดขายในปี ถดั ไปของฝ่ ายจัดการ
ผลิตภัณฑ์พลาสติก
บริ ษัทย่อยมีโรงงานจานวน 3 โรง ที่มีที่ดินและอาคารโรงงานเอง โดยโรงงานแห่งแรกอยู่ที่อาเภอ
ลาดหลุม แก้ ว จังหวัดปทุม ธานี มี กาลังการผลิตขวดพี อี ที , หลอด PREFORM และแผ่นพลาสติ กลูกฟูก จ านวน
13,000 ตัน, 10,000 ตัน และ 4,500 ตัน ตามลาดับ โรงงานแห่งที่สอง อยูท่ ี่อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง มีกาลัง
การผลิตขวดพีอีที จานวน 1,500 ตันต่อปี โรงงานแห่งที่สาม อยู่ที่อาเภอเมือง จัง หวัดสุราษฎร์ ธานี มีกาลังการผลิต
ขวดพีอีที หลอด Prefrom จานวน 1,200 ตันต่อปี และ 4,000 ตันต่อปี ตามลาดับ และมีเครื่ องจักรผลิตขวดพีอีทีที่ไป
ติดตัง้ ที่ โรงงานของลูกค้ าอีก 3 แห่ง ซึ่งตัง้ อยู่ที่ จังหวัดสุราษฎร์ ธานี 2 แห่ง และที่ จังหวัดเชี ย งใหม่ 1 แห่ง โดย
นโยบายการผลิตจะขึ ้นอยูก่ บั การคาดการณ์ยอดขายในปี ถดั ไปของฝ่ ายจัดการ
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(2)

วัตถุดิบและผู้จัดจาหน่ าย

บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีนโยบายที่จะกระจายการจัดซื ้อวัตถุดิบต่างๆ ไปยังผู้จดั จาหน่ายหลากหลาย
ราย ทังนี
้ ้เพื่อป้องกันความเสีย่ งที่อาจเกิดจากการจัดหาวัตถุดิบ
ผลิตภัณฑ์ถงั โลหะ
วัตถุดิบที่สาคัญได้ แก่ เหล็กม้ วนรี ดเย็น ฝาจุก และฝาเกลียว ซึง่ บริ ษัทสัง่ ซื ้อมาจากทังในประเทศ
้
และนอกประเทศ ได้ แก่ เกาหลี อินเดีย สิงคโปร์ ในปี 2561 บริ ษัทมีสดั ส่วนการสัง่ ซื ้อจากในประเทศและต่างประเทศ
เท่ากับ 96 : 4
ต้ นทุนวัตถุดิบที่มีมลู ค่าสูงกว่าร้ อยละ 50 ของต้ นทุนการผลิตรวมของบริ ษัทได้ แก่ เหล็กม้ วนรี ดเย็น
ซึง่ มีการเปลีย่ นแปลงราคาในระยะ 5 ปี ที่ผา่ นมา ดังนี ้

ราคา (บาท/กิโลกรัม)

ปี 2561

ปี 2560

ปี 2559

ปี 2558

ปี 2557

22.8

21.5

16.8

18.5

24.0

ผลิตภัณฑ์พลาสติก
วัต ถุ ดิ บ ที่ ส าคั ญ ได้ แก่ เม็ ด พลาสติ ก พี อี ที และเม็ ด พลาสติ ก พี พี , พี อี ซึ่ ง สามารถจั ด หาได้
ภายในประเทศ และเม็ดพลาสติก HMWHDPE ซึ่งต้ องนาเข้ าจากต่างประเทศ และมีบริ ษัทผู้จัดจาหน่ายวัตถุดิบ
ประเภทนี ้หลายราย ทาให้ ราคาวัตถุดิบภายในประเทศถูกกว่าราคาในตลาดโลก (เมื่อรวมภาษี นาเข้ าแล้ ว)

(3)

การใช้ วัสดุทดแทน

การใช้ วัสดุทดแทนในการผลิต สินค้ าของบริ ษั ท และบริ ษั ทย่อ ย ไม่สามารถกระทาได้ เนื่ องจาก
เครื่ องจัก รที่ ใช้ ในการผลิต นัน้ ถูกออกแบบขึน้ สาหรับ วัต ถุดิบ เฉพาะประเภทเท่านัน้ ที่ สาคัญ ในปั จจุบัน ยังไม่มี
เทคโนโลยีใหม่ใดๆที่จะอานวยให้ บริ ษัทใช้ วสั ดุทดแทนในการผลิตได้
(4)

ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อม

ในกระบวนการผลิตถังโลหะและผลิตภัณฑ์ พลาสติกของบริ ษัทไม่มีขนตอนใดที
ั้
่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้ อม ส่วนวัตถุดิบเหลือใช้ ได้ แก่ เศษเหล็กและเศษพลาสติกที่เหลือจากกระบวนการผลิต บริ ษัทสามารถ
จาหน่ายวัสดุเหลือใช้ เหล่านี ้ไปแปรรูปเป็ นผลิตภัณฑ์อื่นได้ ทงหมด
ั้
จึงไม่สง่ ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อมแต่อย่างใด

- 123. ปั จจัยความเสี่ยง
3.1 ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาวัตถุดิบ
ความผันผวนของราคาเหล็กรี ดเย็นยังคงเป็ นปั จจัยเสี่ยงอันดับต้ นต่อธุรกิจบรรจุภณ
ั ฑ์ถงั โลหะ เนื่องจาก
เหล็กรี ดเย็นเป็ นวัตถุดิบหลักในการผลิตถังโลหะที่คิดเป็ นต้ นทุนการผลิตถึงร้ อยละ 75 ของต้ นทุนรวม ทางบริ ษัท มี
แนวทางรองรับความเสี่ยงดังกล่าวโดยเปรี ยบเทียบราคาจากผู้จาหน่ายเหล็กรี ดเย็นหลายรายก่อนสัง่ ซื ้อเหล็กทุกครัง้
เพื่อให้ ได้ วตั ถุดิบที่มีคุณภาพในราคาและเงื่อนไขที่ดีที่สดุ รวมทังให้
้ ความสาคัญในการติดตามแนวโน้ มราคาเหล็ก
อย่างสม่าเสมอซึ่งเป็ นข้ อมูลสาคัญในการบริ หารจัดการวัตถุดิบคงคลังให้ มีเพียงพอต่อความต้ องการของลูกค้ าใน
ปริ มาณและเวลาที่เหมาะสม

3.2 ความเสี่ยงเกี่ยวกับนโยบายการจัดซือ้ ของลูกค้ า
เนื่องจากในปั จจุบันลูกค้ ารายใหญ่ ของบริ ษัท บางรายมีการรวมกลุ่มบริ ษัทในเครื อทาการจัดซื ้อบรรจุ
ภัณฑ์ร่วมกันทาให้ มีความต้ องการใช้ บรรจุภณ
ั ฑ์รวมกันเพิ่มสูงขึ ้นมากและได้ กาหนดสูตรการขึ ้นราคาโดยอ้ างอิงกับ
ดัชนีราคาเหล็กตามที่ลกู ค้ ากาหนดซึ่งอาจจะมีความเสี่ยงอย่างมีนยั สาคัญที่ผ้ ผู ลิตไม่สามารเปลี่ยนแปลงราคาขาย
ตามราคาเหล็กที่ซื ้อมาในเวลานัน้ ได้ และมีโอกาสสูงที่กลุ่มลูกค้ าจะเลือกการซื ้อบรรจุภัณฑ์ จากผู้ผลิตเพียงราย
เดียว เพื่อให้ ได้ ผ้ เู สนอราคาที่ต่าสุดในช่วงเวลาการส่งมอบที่กาหนด ทาให้ ผ้ ผู ลิตแต่ละรายใช้ นโยบายลดราคา จึงมี
โอกาสที่จะส่งผลกระทบต่อยอดขายและกาไรของบริ ษัท ในอนาคต

3.3 ความเสี่ยงจากการถูกควบคุมเสียงของที่ประชุมผู้ถอื หุ้นจากกลุ่มผู้ถอื หุ้นใหญ่
กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท ได้ แก่ ครอบครัวจรัญวาศน์ ประกอบด้ วย นายนิพนธ์ จรัญวาศน์ , นาย
เนตร จรัญวาศน์ , นางสาวสาวิตรี จรัญวาศน์ , นายนพ จรัญวาศน์ เป็ นผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน ถือหุ้นรวมกัน คิดเป็ น
สัดส่วนร้ อยละ 47.76 ของจานวนหุ้นที่ออกจาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท และผู้ถือหุ้นบางรายยังเป็ นกรรมการผู้
มีอานาจลงนามและเป็ นผู้บริ หารของบริ ษัทด้ วย จึงทาให้ เป็ นผู้มีอานาจในการบริ หารจัดการและควบคุมคะแนน
เสียงในการลงมติที่สาคัญได้ เกือบทังหมด
้
ยกเว้ นในเรื่ องกฎหมายหรื อข้ อบังคับบริ ษัท กาหนดให้ ต้องได้ รับเสียงใน
การประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนหุ้นที่เข้ าประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนันผู
้ ้ ถือ
หุ้นรายอื่นที่เข้ าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง อาจจะไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อคัดค้ านหรื อถ่วงดุลการ
บริ หารของกลุม่ ผู้ถือหุ้นได้
อย่างไรก็ตาม โครงสร้ างการจัดการของบริ ษัท ประกอบด้ วย คณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา โดยมีการกาหนดขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการต่าง ๆ
อย่างชัดเจน อีกทังประธานกรรมการบริ
้
ษัท และคณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านเป็ นกรรมการอิสระ และเป็ นผู้ที่มี
ความรู้ ความสามารถในการบริ หารจัดการธุรกิจและความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับงบการเงินและรายงานทางการเงิน
ต่าง ๆ จึงมีสว่ นช่วยให้ การดาเนินงานของคณะกรรมการต่าง ๆ เป็ นไปอย่างมีระบบ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบ
ได้

- 134. ทรัพย์ สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
4.1 สินทรัพย์ มีตัวตน
ลักษณะกรรมสิทธิ์

ประเภท / ลักษณะทรัพย์สนิ

มูลค่าตามบัญชี
(ล้ านบาท)

1. ที่ดิน 22 แปลง รวมเนื ้อที่ 126 ไร่ 2 งาน 11.60 ตารางวา

เป็ นเจ้ าของ

343.59

2. อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

เป็ นเจ้ าของ

84.92

3. โรงงาน 5 แห่ง

เป็ นเจ้ าของ

139.31

4. เครื่ องจักรและอุปกรณ์

เป็ นเจ้ าของ

386.92

ที่ดินพร้ อมสิง่ ปลูกสร้ างและเครื่ องจักรบางส่วน ได้ นาไปใช้ เป็ นหลักประกันสินเชื่อต่างๆกับสถาบันการเงิน
4.2 การลงทุนในบริษัทย่ อย
บริ ษัทมีนโยบายการลงทุนในธุรกิจที่ตอ่ เนื่องกับบริ ษัท คือธุรกิจบรรจุภณ
ั ฑ์ เป็ นหลัก ปั จจุบนั บริ ษัทมี
บริ ษัทย่อยรวม 5 บริ ษัท โดยบริ ษัทถือหุ้นในบริ ษัทย่อยนันตั
้ งแต่
้ ร้อยละ 79.999 ถึงร้ อยละ 99.997 โดยมีสดั ส่วน
เงินลงทุนในบริ ษัทย่อยทังหมด
้
คิดเป็ นร้ อยละ 5.24 ของสินทรัพย์รวมของบริ ษัท และยังไม่มีโครงการที่จะลงทุนเพิ่ม
นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตัง้ แต่ ร้อยละ 10 ขึน้ ไป
ข้ อมูลบริษัทย่ อย
1. ชื่อบริษัท

: บริษัท ถังโลหะสงขลา จากัด

สถานที่ตงั ้

: ชัน้ 35 อาคารเลครัชดา 193/142 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพ 10110

ประเภทกิจการ

: ผลิตและจาหน่ายถังโลหะ

จานวนและประเภทของหุ้นที่ออก

: หุ้นสามัญ 200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

จานวนและประเภทของหุ้นที่บริษัทถือ : หุ้นสามัญ 160,000 หุ้น ซึง่ ชาระเต็มมูลค่าแล้ ว
ร้ อยละการถือหุ้น
2. ชื่อบริษัท
สถานที่ตงั ้

: 80%
: บริษัท เดอะเพ็ท จากัด
: เลขที่ 23/4 หมูท่ ี่ 2 ถนนปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ ว ตาบลบ้ านฉาง
อาเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

ประเภทกิจการ

: ผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก

จานวนและประเภทของหุ้นที่ออก

: หุ้นสามัญ 700,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

จานวนและประเภทของหุ้นที่บริษัทถือ : หุ้นสามัญ 559,993 หุ้น ซึง่ ชาระเต็มมูลค่าแล้ ว
ร้ อยละการถือหุ้น

: 79.999%
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2.1 ชื่อบริษัท
สถานที่ตงั ้

: บริษัท อีสท์ พลาส จากัด
: เลขที่ 23/4 หมูท่ ี่ 2 ถนนปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ ว ตาบลบ้ านฉาง
อาเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

ประเภทกิจการ

: ผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก

จานวนและประเภทของหุ้นที่ออก

: หุ้นสามัญ 200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

จานวนและประเภทของหุ้นที่บริษัท เดอะเพ็ท จากัด ถือ : หุ้นสามัญ 199,993 หุ้น ซึง่ ชาระเต็มมูลค่าแล้ ว
ร้ อยละการถือหุ้นของบริษัท เดอะเพ็ท จากัด : 99.99%
3. ชื่อบริษัท

: บริษัท ถังโลหะสุราษฎร์ จากัด

สถานที่ตงั ้

: ชัน้ 35 อาคารเลครัชดา 193/142 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพ 10110

ประเภทกิจการ

: ซื ้อและจาหน่ายวัตถุดิบที่ใช้ ในการผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์

จานวนและประเภทของหุ้นที่ออก

: หุ้นสามัญ 200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

จานวนและประเภทของหุ้นที่บริษัทถือ : หุ้นสามัญ 199,994 หุ้น ซึง่ ชาระเต็มมูลค่าแล้ ว
ร้ อยละการถือหุ้น

: 99.997%

3.1 ชื่อบริษัท

: บริษัท เลครัชดา จากัด

สถานที่ตงั ้

: ชัน้ 35 อาคารเลครัชดา 193/142 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพ 10110

ประเภทกิจการ

: จาหน่ายเครื่ องจักรและวัตถุดิบในการผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์ และให้ บริ การที่ปรึกษา

จานวนและประเภทของหุ้นที่ออก

: หุ้นสามัญ 400,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

จานวนและประเภทของหุ้นที่บริษัท ถังโลหะสุราษฎร์ จากัด ถือ : หุ้นสามัญ 399,994 หุ้น ซึง่ ชาระเต็มมูลค่าแล้ ว
ร้ อยละการถือหุ้นของบริษัท ถังโลหะสุราษฎร์ จากัด : 99.9985%

4.3 การประเมินราคาทรัพย์ สิน
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีการประเมินราคาที่ดินและอาคารชุดของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยใหม่ ตามมาตรฐาน
การบัญชีที่กาหนด มีวตั ถุประสงค์เพื่อทราบมูลค่าตลาดปั จจุบนั ประกอบการบันทึกบัญชี โดยบริ ษัท กรุงเทพ
ประเมินราคา จากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทที่อยูใ่ นบัญชีรายชื่อที่สานักงานกลต. ให้ ความเห็นชอบ และมีนายดารัส เชาว์เลิศ
เลขที่ วฒ. 297 เป็ นผู้ประเมินหลัก และนายไพศาล สังข์เกตุ เลขที่ วส. 1791 เป็ นผู้สารวจและประเมินมูลค่า เมื่อ
วันที่ 18 ตุลาคม 2561 ซึง่ มีรายละเอียด ดังนี ้
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1. อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
บริ ษัทใหญ่
ที่ดิน
ห้ องชุด
รวม
บริ ษัทย่อย
ห้ องชุด
รวม
2. ที่ดินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
บริ ษัทใหญ่
บริ ษัทย่อย
รวม

5. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
ไม่มี

ราคาประเมินใหม่

(ล้ านบาท)
ราคาประเมินเดิม

734.86
951.27
1,686.13

529.81
872.72
1,402.53

40.92
40.92

37.54
37.54

110.40
233.19
343.59

98.40
203.04
301.44

- 166. ข้ อมูลทั่วไปและข้ อมูลสาคัญอื่น
6.1 ข้ อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท

: บริ ษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จากัด (มหาชน)

ที่ตงั ้ สานักงาน

: ชัน้ 35 อาคารเลครัชดา 193/142 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร. 0-2264-0817-9 โทรสาร 0-2264-0820, www.thaimetaldrum.com

ที่ตงั ้ โรงงาน

: เลขที่ 179 หมู่ 9 ตาบลบางวัว อาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180
โทร. (038) 571-980-2 โทรสาร (038) 571-983

ประเภทธุรกิจ

: ผลิตและจาหน่ายถังโลหะขนาด 200 ลิตร, ให้ เช่าอาคารสานักงาน

ทะเบียนบริษัทเลขที่

: 0107537000645

จานวนและประเภทของหุ้นที่ออก : หุ้นสามัญ 150,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ซึง่ ชาระเต็มมูลค่าแล้ ว
บุคคลอ้ างอิง
นายทะเบียนหลักทรัพย์

:

บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพ 10400 โทร. 0-2009-9000 โทรสาร 0-2009-9991

ผู้สอบบัญชี

:

นายพรชัย กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2778 หรื อ
นางสุวนีย์ กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2899 หรื อ
นายธนากร ฝักใฝ่ ผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4879

:

บริ ษัท บัญชีกิจ จากัด
87 อาคารโมเดอร์ นทาวน์ ชัน้ 9 ซอยเอกมัย 3 ถนนสุขมุ วิท 63
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 โทร. 02-382-0414

:

รอบระยะบัญชี 1 มกราคม – 31 ธันวาคม

ผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน : บริ ษัท เอเอ็มซี อินเตอร์ เนชัน่ แนล คอนซัลติ ้ง จากัด
408/162 อาคารพหลโยธินเพลส ชัน้ 39 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 โทร. 02-619-0221-5
ระยะเวลา 1 มกราคม 2561 – 31 ธันวาคม 2563
ที่ปรึกษาทางกฎหมาย

:

ไม่มี

ที่ปรึกษาทางการเงิน

:

ไม่มี

อื่น ๆ

:

เป็ นบริ ษัทจดทะเบียนโดยได้ รับอนุมตั ิจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2532
และเป็ นบริ ษัทมหาชน เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2537
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6.2 ข้ อมูลสาคัญอื่น
ไม่มี
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ส่ วนที่ 2
การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
7. ข้ อมูลหลักทรัพย์ และการถือหุ้น
7.1 จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ ว
บริ ษั ท มี ทุ น จดทะเบี ย นจ านวน 150 ล้ านบาท เรี ย กช าระแล้ วทั ง้ สิ น้ แบ่ ง เป็ นหุ้ นสามั ญ จ านวน
150,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ราคาหุ้นละ 1 บาท
7.2 ผู้ถอื หุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ลาดับแรก มีดงั ต่อไปนี ้
ชื่อบริ ษัท

จานวนหุ้น
(หุ้น)

สัดส่วนการถือหุ้น
(%)

1. นายเนตร จรัญวาศน์

48,952,910

32.635

2. นายนิพนธ์ จรัญวาศน์

14,632,260

9.755

3. นายยงยุทธ จรัญวาศน์

13,499,987

9.000

4. บริ ษัท นวกิจประกันภัย จากัด (มหาชน)

12,601,600

8.401

5. บริ ษัท รังสิตร่วมพัฒนา จากัด

6,435,000

4.290

6. นางสาวสาวิตรี จรัญวาศน์

4,556,000

3.037

7. นายศุภชัย สุทธิพงษ์ ชยั

3,822,000

2.548

8. นายนพ จรัญวาศน์

3,493,000

2.329

9. MISS MOEKA TAKEUCHI

2,900,000

1.933

10. บริ ษัท ไทยเอ็น วี ดี อาร์ จากัด

2,365,300

1.577

หมายเหตุ : สัดส่วนการถือหุ้น แสดง ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครัง้ สุดท้ าย วันที่ 12 มีนาคม 2561
: ผู้ถือหุ้นลาดับที่ 1, 2, 6 และ 8 เป็ นผู้ถือหุ้นกลุม่ เดียวกัน
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7.3 การออกหลักทรัพย์ อ่ ืน
ไม่มี

7.4 นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของกาไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะ
บริ ษัทไม่รวมรายการพิเศษในแต่ละปี โดยจะต้ องไม่มีผลขาดทุนสะสม ในปี 2561 บริ ษัทจ่ายเงินปั นผลในอัตราหุ้น
ละ 1.20 บาท เป็ นจานวนเงินรวมทังสิ
้ ้น 180 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 66.55 ของกาไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะ
บริ ษัท ปี 2560
ข้ อมูลการจ่ายเงินปั นผลย้ อนหลัง
ปี ตามงบการเงิน / ปี ที่จ่ายเงินปั นผล

2560/2561 2559/2560 2558/2559

2557/2558

2556/2557

กาไรสุทธิตอ่ หุ้น (บาท)

1.80

1.92

1.53

1.39

1.40

เงินปั นผลต่อหุ้น (บาท)

1.20

1.20

1.10

1.00

1.00

อัตราการจ่ายเงินปั นผลต่อกาไรสุทธิ (%)

66.55

62.54

71.85

71.92

71.61

- 208. โครงสร้ างการจัดการ
8.1 คณะกรรมการบริษัท
ประกอบด้ วยกรรมการรวมทังสิ
้ ้น 9 ท่าน คือ
1. นายสุจินต์

หวัง่ หลี

ประธานกรรมการ

2. นายวิวฒ
ั น์

จรัญวาศน์

กรรมการอิสระ

3. นายอนุรัต

ตียาภรณ์

กรรมการ

4. นางวนิดา

ชาญศิขริ น

กรรมการอิสระ

5. นายปิ ติพงศ์

พิศาลบุตร

กรรมการอิสระ

6. นายอนิญช์

หวัง่ หลี

กรรมการอิสระ

7. นายเนตร

จรัญวาศน์

กรรมการผู้อานวยการ

8. นายสมชาย

จองศิริเลิศ

กรรมการ

9. ม.ล. ชินทัต

ชมพูนทุ

กรรมการและเลขานุการบริ ษัท

ขอบเขตหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ ษัท
1. กากับ ดูแลกิ จการให้ มีก ารบริ ห ารจัดการเป็ น ไปตามวัต ถุประสงค์ ข้ อบังคับ และมติของที่
ประชุมผู้ถือหุ้น ภายใต้ เงื่อนไขและข้ อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต และระมัดระวัง
เพื่อประโยชน์สงู สุดของบริ ษัท
2. พิจารณาให้ ความเห็นชอบวิสยั ทัศน์ พันธกิจ ทิศทางการดาเนินธุรกิจ และกากับดูแลให้ ฝ่าย
บริ หารดาเนินการให้ เป็ นไปตามวิสยั ทัศน์ หรื อทิศทางที่กาหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ดาเนินการให้ บริ ษัทมีการกากับดูแลกิจการที่ดีและจิรยธรรมทางธุรกิจ รวมทังมี
้ การทบทวน
และประเมินผลการปฏิบตั ิงานเป็ นประจาอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
4. พิ จ ารณาอนุมัติ ท ารายการที่ เกี่ ย วโยงกัน และการด าเนิ น การใดๆ ตามที่ ก ฎหมาย และ
หน่วยงานกากับดูแลกาหนด เพื่อป้องกันการทารายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
5. พิจารณาอนุมตั ิการทารายการได้ มาและการจาหน่ายไปของสินทรัพย์ และการดาเนินการใดๆ
ตามที่ ก ฎหมาย และหน่ ว ยงานก ากับ ดู แ ลก าหนด เพื่ อ ป้ อ งกัน การท ารายการที่ อ าจมี ค วามขัด แย้ งทาง
ผลประโยชน์
6. พิจารณาอนุมัติในเรื่ องที่มีสาระสาคัญที่เสนอโดยฝ่ ายบริ หาร เช่น แผนธุรกิ จ งบประมาณ
โครงการขนาดใหญ่ที่มีมลู ค่าเกินอานาจของฝ่ ายบริ หาร
7. จัดให้ มีระบบการดาเนินงานรายงานทางการเงิน การปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ การบริ หารความ
เสี่ยง และการควบคุมภายใน รวมถึงให้ มีหน่วยงานหรื อบุคลากรที่มีความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิหน้ าที่ ทา
หน้ าที่ในการตรวจสอบการปฏิบตั ิงานข้ างต้ น เพื่อให้ มนั่ ใจว่ามีประสิทธิภาพเพียงพอ และมีความโปร่งใส
8. ดูแลให้ มีการสรรหากรรมการ และจัดทาแผนการสืบทอดตาแหน่งงานของผู้บริ หารระดับสูง
อย่างมีประสิทธิผล

- 219. จัดตังคณะกรรมการชุ
้
ดย่อย ให้ มีความเพียงพอและเหมาะสมสาหรับการปฏิบตั ิหน้ าที่ รวมถึง
แต่งตัง้ มอบหมายบุคคลอื่นใดให้ ดาเนินกิจการของบริ ษัทภายใต้ การควบคุมและภายในเวลาที่คณะกรรมการ
เห็นสมควร
10. ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเป็ นประจาทุกปี
11. อนุมตั ิหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสพิเศษประจาปี ให้ แก่พนักงาน
12. แต่งตังเลขานุ
้
การบริ ษัท
การประชุมคณะกรรมการ
ในปี 2561 คณะกรรมการมีการประชุมตามวาระปกติ จานวน 6 ครัง้ และเพื่อให้ เป็ นไปตามหลักการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี บริ ษัทได้ กาหนดให้ มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้ อยปี ละ 6 ครัง้ โดยคณะกรรมการบริ ษัทมีการ
กาหนดตารางการประชุม ล่วงหน้ าตลอดทัง้ ปี ซึ่งเลขานุก ารบริ ษั ท จะแจ้ งให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท พิ จารณาและ
รับทราบในเดือนธันวาคมของทุกปี เพื่อเสริ มสร้ างความมัน่ ใจว่าคณะกรรมการสามารถติดตามดูแลการดาเนินงาน
ของบริ ษั ท ได้ อ ย่างมี ป ระสิท ธิ ภาพ ซึ่งการประชุม คณะกรรมการจ านวน 1 ใน 6 ครั ง้ จะเป็ น การประชุมที่ ไม่มี
คณะกรรมการบริ หารเข้ าร่ วมประชุมอยู่ด้วย เพื่อให้ คณะกรรมการได้ แสดงความคิดเห็นถึงปั ญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ
การบริ หารจัดการได้ อย่างเสรี นอกจากนี ้ บริ ษัทจะมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจาเป็ น ในการประชุมแต่ละ
ครัง้ เลขานุการบริ ษัทจะดาเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้ อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการ
ประชุมให้ คณะกรรมการทุกท่านรับทราบก่อนการประชุมล่วงหน้ าอย่างน้ อย 7 วัน การประชุมในแต่ละครัง้ จะใช้
เวลาประมาณ 2 ถึง 3 ชัว่ โมง สาหรับการเข้ าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริ ษัทแต่ละท่านในปี 2561 สรุปได้ ดงั นี ้
การเข้ าร่วมประชุม / การประชุมทังหมด
้
(ครัง้ )
รายชื่อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นายสุจินต์
นายวิวฒ
ั น์
นายอนุรัต
นางวนิดา
นายปิ ติพงศ์
นายอนิญช์
นายเนตร
นายสมชาย
ม.ล. ชินทัต

หวัง่ หลี
จรัญวาศน์
ตียาภรณ์
ชาญศิขริ น
พิศาลบุตร
หวัง่ หลี
จรัญวาศน์
จองศิริเลิศ
ชมพูนทุ

การประชุมทังคณะ
้
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5

การประชุมที่ไม่มี
กรรมการบริ หาร
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
-

ทังนี
้ ้ ได้ มีการจดบันทึกการประชุมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผา่ นการรับรองจาก
คณะกรรมการพร้ อมให้ คณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้ องตรวจสอบได้

- 228.2 ผู้บริหาร
รายชื่อผู้บริ หารและเลขานุการบริ ษัท มีดงั นี ้
1. นายเนตร

จรัญวาศน์

กรรมการผู้อานวยการ

2. นายสมชาย

จองศิริเลิศ

ผู้ช่วยกรรมการผู้อานวยการ

3. ม.ล. ชินทัต

ชมพูนทุ

ผู้จดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน / เลขานุการบริ ษัท

4. นางสุวพร

นันท์สรุ กิจ

ผู้จดั การฝ่ ายสานักงาน

5. นายวิบลู ย์

วัฒนพุฒิพฤฒ

ผู้จดั การฝ่ ายโรงงาน

6. นายปั ญญา

ภัทรายุตวรรตน์

ผู้จดั การฝ่ ายขายและจัดส่ง

โดยมี ม.ล. ชินทัต ชมพูนทุ ผู้จดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน เป็ นผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและ
การเงิน และเป็ นผู้ที่ได้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมและดูแลการทาบัญชีของบริ ษัท สาหรับ
ข้ อมูลคุณสมบัติอยูใ่ นเอกสารแนบ 1 ลาดับที่ 9
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แผนภาพโครงสร้ างภายในของบริษัท (Organization chart)
คณะกรรมการบริ ษทั

คณะกรรมการกาหนด
ค่ าตอบแทนและสรรหา

คณะกรรมการบริ หาร
ความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการผู้อานวยการ

กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้อานวยการ

ฝ่ ายสานักงาน

ฝ่ ายบัญชีและการเงิน

ฝ่ ายขายและจัดส่ง

ฝ่ ายโรงงาน

8.3 เลขานุการบริษัท
บริ ษัทได้ แต่งตัง้ ให้ ม.ล. ชินทัต ชมพูนุท เป็ นเลขานุการบริ ษัท ตามมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
ครัง้ ที่ 2/2551 และเริ่ มปฏิบตั ิหน้ าที่ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2551 โดยเลขานุการบริ ษัทมีหน้ าที่ในการจัดเตรี ยมการ
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท การประชุมผู้ถือหุ้น จัดทาทะเบียนกรรมการ และจัดเก็ บเอกสารต่าง ๆ ของบริ ษัท
ตามที่กฎหมายกาหนด มีหน้ าที่ดแู ลให้ บริ ษัทและกรรมการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ ข้ อบังคับของหน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้ อง เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สานักงานกลต. เป็ นต้ น รวมทังมี
้ หน้ าที่และความรับผิดชอบต่อผู้ถือ
หุ้นของบริ ษัท เช่น ติดต่อสร้ างความสันพันธ์กบั ผู้ถือหุ้น ตอบข้ อซักถามรวมทังพิ
้ จารณาข้ อเสนอต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น
รายงานคณะกรรมการและผู้บริ หารเกี่ยวกับความต้ องการต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น และเป็ นสื่อกลางระหว่างผู้ถือหุ้นกับ
คณะกรรมการบริ ษัทและผู้บริ หาร โดยผู้ถือหุ้นและผู้ที่สนใจสามารถติดต่อกับเลขานุการบริ ษัทได้ ที่เบอร์ โทรศัพท์
02-264-0826 โทรสาร 02-264-0820 อีเมล์ chintatj@thaimetaldrum.com
สาหรับข้ อมูลของรายละเอียดของเลขานุการบริ ษัท อยูใ่ นเอกสารแนบ 1

- 248.4 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
(1) ค่ าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
(ก) ค่ าตอบแทนกรรมการ : บริ ษัทได้ กาหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้ อย่างชัดเจน และ
โปร่งใส โดยค่าตอบแทนได้ ขออนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ ว กรรมการที่ได้ รับมอบหมายให้ เป็ นกรรมการตรวจสอบ
ได้ รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริ มาณงานที่เพิ่มขึ ้น
ค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการ, คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
และสรรหาและคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง ที่ได้ รับจากบริ ษัทในฐานะกรรมการในรูปเบี ้ยประชุม และบาเหน็จ
กรรมการ รวม 12 คน (หลังครบวาระเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 คงเหลือกรรมการ 9 คน) ในปี 2561 รวมทังสิ
้ ้น
10,620,000 บาท ลดลง 90,000 บาท คิดเป็ นลดลงร้ อยละ 0.84 มีรายละเอียดดังนี ้

ชื่อกรรมการ

ตาแหน่ ง

1. นายนิพนธ์
จรัญวาศน์ ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์
(ครบวาระ 23 เมษายน 2561)
2. นายสุกิจ
หวัง่ หลี
ประธานกรรมการ,กรรมการอิสระ
(ครบวาระ 23 เมษายน 2561)
3. นายสุจินต์
หวัง่ หลี
ประธานกรรมการ
(ตังแต่
้ 19 มิถนุ ายน 2561)
4. นายวิวฒ
ั น์

จรัญวาศน์ กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริ หารความเสีย่ ง

เบีย้ ประชุม บาเหน็จ สิทธิประโยชน์
อื่นๆ
(บาท)
(บาท)
40,000 1,333,332
ไม่มี
80,000 1,333,332

ไม่มี

200,000 1,000,000

ไม่มี

180,000 666,667

ไม่มี

140,000 666,667

ไม่มี

220,000 666,667

ไม่มี

220,000

ไม่มี

ประธานกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา

5. นายอนุรัต
6. นางวนิดา

ตียาภรณ์

กรรมการ
กรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
ชาญศิขริ น กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ
7. นายปิ ติพงศ์ พิศาลบุตร กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
8. นายอนิญช์ หวัง่ หลี
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
9. นายเนตร
จรัญวาศน์ กรรมการผู้อานวยการ
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
10. นายสมชาย จองศิริเลิศ กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้อานวยการ
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
11. ม.ล. ชินทัต ชมพูนทุ
กรรมการและผู้จดั การฝ่ ายบัญชีและ
การเงิน

-

200,000 666,667

ไม่มี

120,000 666,667

ไม่มี

120,000 666,667

ไม่มี

100,000 666,667

ไม่มี

- 2512. นางอัจฉริ ยา พัฒนพงศ์ กรรมการอิสระ
(ลาออก 31 ธันวาคม 2560) กรรมการตรวจสอบ

-

666,667

1,620,000 9,000,000

(ข) ค่ าตอบแทนผู้ บ ริ ห าร : สาหรับ ค่าตอบแทนผู้บ ริ ห ารระดับ สูง คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ ตัง้
คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา ซึง่ ประกอบด้ วยกรรมการ 3 ท่าน ขึ ้นมาพิจารณา กาหนดค่าตอบแทน
ให้ กบั ผู้บริ หารระดับสูง โดยเชื่อมโยงกับผลการดาเนินงานของบริ ษัทและนาเสนอจานวนค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อ
คณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณาและอนุมตั ิขนสุ
ั ้ ดท้ าย
ค่าตอบแทนรวมของผู้บริ หารที่ได้ รับจากบริ ษัทในรู ปเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนที่เป็ นเงิน
รวม 6 คน รวมทังสิ
้ ้น 18,373,600 บาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2560 จานวน 1,751,440 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 10.54

(2) ค่ าตอบแทนอื่น
ในปี 2561 เงินสมทบประกันสังคมและเงินสมทบกองทุนสารองเลี ้ยงชีพที่สมทบให้ ผ้ บู ริ หารในฐานะ
พนักงานของบริ ษัทจานวน 791,490 บาท และมีรถประจาตาแหน่ง
8.5 บุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัทมีพนักงานทังสิ
้ ้น 161 คน และมีคา่ ใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงานประกอบด้ วย
เงินเดือน โบนัส เงินสวัสดิการต่าง ๆ รวมถึงเงินสมทบกองทุนสารองเลี ้ยงชีพในปี 2561 ทัง้ หมด 65.86 ล้ านบาท
บริ ษัทมีนโยบายให้ พนักงานในระดับต่างๆ เข้ าฝึ กอบรมและสัมมนา ทังภายในและภายนอก
้
เพื่อพัฒนาคุณภาพของ
พนักงานอย่างสม่าเสมอ

ไม่มี
-

- 269. การกากับดูแลกิจการ
9.1 นโยบายเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริ ษั ทตระหนักดีว่า การกากับดูแลกิ จการที่ดี เป็ นปั จจัยพื น้ ฐานสาคัญ ในการยกระดับ
มาตรฐานการดาเนินงานของบริ ษัท ให้ เกิดความโปร่งใสในการปฏิบตั ิงาน เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและ
เพิ่มความเชื่อมัน่ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย โดยคณะกรรมการได้ กาหนดนโยบายและทิ ศทางการ
ดาเนินงานของบริ ษัทให้ สอดคล้ องกับนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี ภายใต้ กรอบและข้ อกาหนดของกฎหมาย
โดยบริ ษัทมีนโยบายการกากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณของคณะกรรมการและผู้บริ หาร กาหนดไว้ อย่างเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรซึง่ ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัท โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 4/2547 เมื่อ
วันที่ 8 ธันวาคม 2547 และประกาศให้ บุคคลที่เกี่ยวข้ องทราบและถือปฏิบตั ิแล้ ว ซึ่งประกอบด้ วยหลักการสาคัญ
ดังต่อไปนี ้
-

คณะกรรมการบริ ษัทจะปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียอย่างเท่าเทียมกัน เป็ นธรรมต่อ

ทุกฝ่ าย
คณะกรรมการบริ ษัทมีความมุ่งมัน่ ในการสร้ างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว บริ หารงานด้ วย
ความรอบคอบและระมั ด ระวัง ภายใต้ กรอบข้ อก าหนดของกฎหมาย รั บ ผิ ด ชอบต่ อ การปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ด้ วย
ความสามารถ และมีประสิทธิภาพที่เพียงพอ เพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผู้ถือหุ้น ดูแลมิให้ เกิ ดปั ญหาความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์และรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทาของตนเอง
คณะกรรมการบริ ษัทจะดูแลให้ บริ ษัทดาเนินงานด้ วยความโปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้ และ
เปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเพียงพอแก่ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย
คณะกรรมการบริ ษัทจะดาเนินธุรกิจโดยคานึงถึงความเสี่ ยงอยู่เสมอ โดยมีการควบคุมและมีการ
บริ หารความเสีย่ งที่เหมาะสม
ปฏิบตั ิแล้ ว

คณะกรรมการบริ ษัทได้ กาหนดจรรยาบรรณของบริ ษัทเพื่อให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานถือ

จริ ยธรรมทางธุรกิจ
บริ ษั ทได้ กาหนดจรรยาบรรณของคณะกรรมการและผู้บริ หารและพนักงานอย่างเป็ นลายลักษณ์ อัก ษร
เพื่อให้ ผ้ ูที่เกี่ ยวข้ องถื อปฏิบัติ นอกจากนัน้ บริ ษัทกาหนดให้ มีการจัดทาคู่มือ “ระเบียบและข้ อบังคับเกี่ ยวกับการ
ทางาน” ซึ่งครอบคลุม ระเบี ย บการท างาน วินัย และบทลงโทษทางวินัย เพื่ อ เป็ นแนวทางในการปฏิ บัติ ต นของ
พนักงาน โดยจะมีการชี ้แจงระเบียบและข้ อบังคับดังกล่าวให้ พนักงานเข้ าใจและรับทราบในการปฐมนิเทศพนักงาน
ใหม่ และบริ ษัทได้ จดั ทาเอกสารยืนยันข้ อขัดแย้ งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ให้ ผ้ บู ริ หารทุกระดับลงนาม
รับทราบอย่างเป็ นทางการตามที่ได้ กล่าวไว้ ในหัวข้ อความขัดแย้ งทางผลประโยชน์

- 27จรรยาบรรณของคณะกรรมการและผู้บริ หาร
เพื่ อ ให้ เป็ นไปตามหลัก การก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี คณะกรรมการและผู้ บริ ห ารมี ห น้ าที่ ป ฏิ บั ติ ต าม
จรรยาบรรณ ดังต่อไปนี ้
1.

ปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของบริ ษัทตลอดจนมติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น

2.

บริ หารงานด้ วยความซื่อ สัตย์ สุจริ ต เพื่ อผลประโยชน์ ของบริ ษั ท ผู้ถื อหุ้น และพนัก งาน ทัง้ ใน
ปั จจุบนั และอนาคต

3.

บริ หารงานโดยหลีกเลี่ยงความขัดแย้ งผลประโยชน์สว่ นตนต่อผลประโยชน์ของบริ ษัท เพื่อให้ การ
บริ หารงานเป็ นไปอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ ผลประโยชน์ข้างต้ นรวมถึง
-

ไม่หาผลประโยชน์สว่ นตัวจากการเป็ นกรรมการและผู้บริ หาร

-

ไม่เป็ นกรรมการในบริ ษัทที่เป็ นคูแ่ ข่งขันของบริ ษัท

-

ไม่มีผลประโยชน์ในการทาสัญญาของบริ ษัท

-

ไม่ใช้ ความลับของบริ ษัทในทางหาประโยชน์สว่ นตน

4.

บริ หารงานด้ วยความระมัดระวัง และไม่สร้ างข้ อผูกมัดที่อาจขัดแย้ งกับหน้ าที่ของตนในภายหลัง

5.

ปฏิบตั ิหน้ าที่ของตนอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัท

6.

มุ่งมั่นที่จะป้องกันและขจัดการกระทาทุจริ ตทุกประเภท โดยถื อเป็ นเรื่ องต้ องดาเนินการอย่าง
รวดเร็ ว ชัดเจน และเด็ดขาด

7.

ไม่แสวงหาผลประโยชน์อนั มิชอบจากการทางานไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้ อม

8.

มีความเป็ นอิสระทังในด้
้ านการตัดสินใจ และการกระทา รวมถึงการสร้ างความพอใจในความถูก
ต้ องของการตัดสินใจของคณะกรรมการและผู้บริ หาร

- 289.2 คณะกรรมการชุดย่ อย
คณะกรรมการชุดย่อยของบริ ษัทประกอบด้ วย
1. คณะกรรมการตรวจสอบ
2. คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
3. คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
(1) คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี ประกอบด้ วยกรรมการ 3 ท่าน กรรมการ
ทุกท่านเป็ นกรรมการที่เป็ นอิสระ และกรรมการทุกท่านมีความรู้ ความสามารถในการสอบทานงบการเงิน มีรายชื่อ
ของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี ้
1. นางวนิดา
ชาญศิขริ น
2. นายปิ ตพิ งศ์
พิศาลบุตร
3. นายอนิญช์
หวัง่ หลี
ผู้จดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมีการประชุมสม่าเสมอไตรมาสละ 1 ครัง้ และรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัท กรรมการ
ตรวจสอบมีหน้ าที่พิจารณาและดาเนินการดังนี ้
1. สอบทานให้ บริ ษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและเพียงพอ
2. สอบทานให้ บ ริ ษั ท มี ระบบการควบคุม ภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน
(internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิ ผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของผู้ตรวจสอบภายใน
ตลอดจนให้ ความเห็นชอบในการพิจารณาคัดเลือกเสนอว่าจ้ างผู้ตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้ บริ ษัทปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตังบุ
้ คคลซึ่งมีความเป็ นอิสระ เพื่อทาหน้ าที่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทและ
เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทังเข้
้ าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่วม
ประชุมด้ วยอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจจะมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ให้ เป็ นไปตาม
กฎหมายและข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้เพื่อให้ มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและ
เป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัท
6. รายงานผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้ คณะกรรมการบริ ษัทอย่างน้ อยปี ละ 4 ครัง้
7. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจาปี ของบริ ษัท ซึ่งรายงาน
ดังกล่าวต้ องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้ องประกอบด้ วยข้ อมูลอย่างน้ อ ย
ดังต่อไปนี ้

- 29(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นที่เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริ ษัท
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษัท
(ค) ความเห็ น เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ วยหลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์
ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
(ฉ) จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้ าร่ วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ
แต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรื อข้ อสังเกต โดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ รับจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ตาม
กฎบัตร
(ซ) รายการอื่นที่เห็ นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ ขอบเขตหน้ าที่และความ
รับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริ ษัทมอบหมายด้ วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
9. ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรื อมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรื อการกระทา
ดังต่อไปนี ้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อฐานะการเงินและผลการดาเนิน งานของบริ ษัท ให้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริ ษัทเพื่อดาเนินการปรับปรุงแก้ ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควร
(1) รายการที่เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
(2) การทุจริ ตหรื อมีสงิ่ ผิดปกติหรื อมีความบกพร่องที่สาคัญในระบบควบคุมภายใน
(3) การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
10. ในกรณีที่ผ้ สู อบบัญชีพบพฤติการณ์อนั ควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จดั การ หรื อบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการ
ดาเนินงานของบริ ษัทได้ กระทาความผิดตามที่กฎหมายระบุและได้ แจ้ งข้ อเท็จจริ ง เกี่ยวกับพฤติการณ์ ดงั กล่าวให้
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัททราบและเพื่อดาเนินการตรวจสอบต่อไปโดยไม่ชักช้ าและ ให้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบเบือ้ งต้ นให้ แก่สานักงานและผู้สอบบัญ ชีทราบภายในสามสิบวันนับแต่วนั ที่
ได้ รับแจ้ งจากผู้สอบบัญชี พฤติการณ์อนั ควรสงสัยที่ต้องแจ้ งดังกล่าว และวิธีการเพื่อให้ ได้ มาซึง่ ข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับ
พฤติการณ์นนั ้ ให้ เป็ นไปตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
การเข้ าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านสรุปได้ ดงั นี ้
รายชื่อ
1. นางวนิดา ชาญศิขริ น
2. นายปิ ติพงศ์ พิศาลบุตร
3. นายอนิญช์ หวัง่ หลี

การเข้ าร่วมประชุม / การประชุมทังหมด
้
(ครัง้ )
4/4
4/4
4/4

และในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ ที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 เป็ นการ
ประชุมรวมกับผู้สอบบัญชีของบริ ษัทโดยไม่มีฝ่ายบริ หารเข้ าร่วมประชุมด้ วย
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(2) คณะกรรมการกาหนดค่ าตอบแทนและสรรหา
คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา ประกอบด้ วยกรรมการ 3 ท่าน แต่ในปี 2561 มี
กรรมการลาออกและมีการแต่งตังใหม่
้
มีรายชื่อดังนี ้
1. นายสุจินต์ หวัง่ หลี
ประธานกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
(ลาออก 19 มิถนุ ายน 2561)
2. นายวิวฒ
ั น์ จรัญวาศน์
ประธานกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
(แต่งตังใหม่
้
19 มิถนุ ายน 2561)
3. นายอนุรัต
ตียาภรณ์
กรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
4. นายปิ ติพงศ์ พิศาลบุตร
กรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
(แต่งตังใหม่
้
19 มิถนุ ายน 2561)
หน้ าที่และความรับผิดชอบ
1. หน้ าที่และความรับผิดชอบด้ านกาหนดค่าตอบแทน
1.1 เสนอโครงสร้ างและวิธีการ การจ่ายค่าตอบแทนให้ แก่คณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการ
ชุด ย่อ ย และผู้บ ริ ห ารระดับ สูง เพื่ อ เสนอต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท หรื อ ที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น
พิจารณาอนุมตั ิแล้ วแต่กรณี
1.2 พิจารณากาหนดค่าตอบแทนประจาปี ให้ แก่คณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อขออนุมตั ิในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
1.3 พิจารณากาหนดค่าตอบแทนประจาปี ให้ แก่ผ้ บู ริ หารระดับสูง เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
1.4 พิ จ ารณาทบทวนอ านาจและหน้ าที่ เกี่ ย วกั บ การก าหนดค่ า ตอบแทน เพื่ อ เสนอต่ อ
คณะกรรมการในการปรับปรุ งให้ เหมาะสม สอดคล้ องกับกฎหมาย ระเบียบหรื อคาสัง่ ของ
หน่ ว ยงานราชการ เช่ น ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย (ตลท.) และส านั ก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ล
2. หน้ าที่และความรับผิดชอบด้ านสรรหา
2.1 กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการบริ ษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริ หาร
ระดับสูง เพื่อเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมตั ิ
2.2 คัด เลื อ กและเสนอชื่ อ บุค คลที่ มี คุณ สมบัติ เหมาะสมเพื่ อ ด ารงต าแหน่งกรรมการบริ ษั ท
กรรมการ ชุดย่อย และผู้บริ หารระดับสูง เมื่อครบวาระหรื อมีตาแหน่งว่างลง เพื่อนาเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริ ษัท หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตังแล้
้ วแต่กรณี
2.3 ดูแลโครงสร้ างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริ ษัทให้ เหมาะสมกับองค์กรและหน้ าที่
ความรับผิดชอบที่มีตอ่ ผู้ถือหุ้น
2.4 พิจารณาทบทวนอานาจและหน้ าที่เกี่ยวกับการสรรหาเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการในการ
ปรับปรุ งเหมาะสม สอดคล้ องกับกฎหมาย ระเบียบหรื อคาสัง่ ของหน่วยงานราชการ เช่น
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ล
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ในปี 2561 คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา มีการประชุมรวมทังหมด
้
2 ครัง้
การเข้ าร่วมประชุมของคณะกรรมการ กาหนดค่าตอบแทนและสรรหาแต่ละท่าน สรุปได้ ดงั นี ้
รายชื่อ
1.
2.
3.
4.

นายสุจินต์ หวัง่ หลี
นายวิวฒ
ั น์ จรัญวาศน์
นายอนุรัต ตียาภรณ์
นายปิ ติพงศ์ พิศาลบุตร

การเข้ าร่วมประชุม / การประชุมทังหมด
้
(ครัง้ )
1/2
2/2
2/2
1/2

บริ ษัทได้ จดั ทากฎบัตรของคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหาไว้ อย่างชัดเจน และได้ เปิ ดเผยไว้
บนเว็ปไซต์ของบริ ษัทที่ www.thaimetaldrum.com ภายใต้ หวั ข้ อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
(3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
จากการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 มีมติให้ จดั ตังคณะกรรมการบริ
้
หาร
ความเสีย่ ง มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี ประกอบด้ วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี ้
1. นายวิวฒ
ั น์
จรัญวาศน์
ประธานกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
2. นายเนตร
จรัญวาศน์
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
3. นายสมชาย
จองศิริเลิศ
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง มีขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบ ดังนี ้
1. พิจารณา กาหนด ทบทวน และนาเสนอนโยบายและกรอบการบริ หารความเสีย่ งให้ แก่
คณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
2. กากับดูแลและสนับสนุนให้ มีการดาเนินงานด้ านการบริ หารความเสีย่ งอย่างต่อเนื่อง สอดคล้ อง
กับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ รวมถึงสถานการณ์ที่เปลีย่ นแปลงไป
3. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สาคัญเพื่อให้ มนั่ ใจว่าบริ ษัท มี
ระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสีย่ ง และมีการปฏิบตั ิตามทัว่ ทังองค์
้ กร
4. รายงานคณะกรรมการบริ ษั ท เกี่ ย วกับ ความเสี่ ย ง และการจัด การความเสี่ย งที่ ส าคัญ อย่ า ง
สม่าเสมอ
5. ให้ ค าแนะน าและค าปรึ ก ษากับ คณะท างานที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ การบริ ห ารความเสี่ ย ง และ/หรื อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง รวมทังพิ
้ จารณาแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ ไขข้ อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาระบบการบริ หารความเสีย่ ง
6. ประชุมคณะกรรมการ อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ หรื อตามความเหมาะสม
7. ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นใดเกี่ยวกับการบริ หารความเสีย่ งที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย
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รายชื่อ

การเข้ าร่วมประชุม / การประชุมทังหมด
้
(ครัง้ )

1. นายวิวฒ
ั น์ จรัญวาศน์
2. นายเนตร จรัญวาศน์
3. นายสมชาย จองศิริเลิศ

1/1
1/1
1/1

บริ ษัทได้ จดั ทากฎบัตรของคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ งไว้ อย่างชัดเจน
ไซต์ของบริ ษัทที่ www.thaimetaldrum.com ภายใต้ หวั ข้ อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน

และได้ เปิ ดเผยไว้ บนเว็ป

9.3 การสรรหาและแต่ งตัง้ กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
(1) กรรมการอิสระ
การเลือกกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริ ษัท คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้พิจารณารายชื่อของ
กรรมการบริ ษัทที่ผ่านกระบวนการสรรหาจากคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา โดยจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติ
อย่างน้ อยตามนิยามกรรมการอิสระของบริ ษัท ดังนี ้
นิยามกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ จะต้ องไม่มีธุรกิจหรื อการงานที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท อันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดย
อิสระของตนและต้ องมีคณ
ุ สมบัติเพิ่มเติมดังนี ้
1.
ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 0.5 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัท
ย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท ทังนี
้ ้ ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของ
กรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้ วย
2.
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้ เงินเดือน
ประจา หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่หรื อของผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อน
วันที่ได้ รับแต่งตัง้
3.
ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่
เป็ นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทังคู
้ ่สมรสของบุตรของผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม
หรื อบุคคลที่จะไดรับการเสนอให้ เป็ นผู้บริ หาร หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย
4.
ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน
รวมทัง้ ไม่เป็ น หรื อ เคยเป็ น ผู้ถื อหุ้น ที่ มี นัย หรื อ ผู้ มี อ านาจควบคุม ของบริ ษั ท เว้ น แต่จะได้ พ้ น จากการมี ลัก ษณะ
ดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้ รับการแต่งตัง้
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กิจการ การเช่า หรื อให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ ยวกับสินทรัพย์หรื อบริ การ รวมถึงการให้ หรื อรับความช่วยเหลือ
ทางการเงิน ด้ วยการรับหรื อให้ ก้ ยู ืม ค ้าประกัน การให้ สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี ้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทานอง
เดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้ บริ ษัทหรื อคู่สญ
ั ญามีภาระหนี ้ที่ต้องชาระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง ตังแต่
้ ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มี
ตัวตนสุทธิของบริ ษัท หรื อตังแต่
้ ยี่สิบล้ านบาทขึ ้นไป แล้ วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ทังนี
้ ้ การคานวณภาระหนี ้ดังกล่าว
ให้ เป็ นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้ วย
หลักเกณฑ์ ในการทารายการที่เกี่ ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้ ังกล่าวให้ นับรวมภาระหนีท้ ี่
เกิดขึ ้นในระหว่าง หนึง่ ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5.
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญ ชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชี
ซึ่งมีผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท
สังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้ รับการแต่งตัง้
6.
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่ รวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรื อ
ที่ปรึ กษาทางการเงิน ซึง่ ได้ รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือ
หุ้น รายใหญ่ ห รื อ ผู้มี อานาจควบคุม ของบริ ษั ท และไม่เป็ น ผู้ถื อ หุ้นที่ มี นัย ผู้มี อานาจควบคุม หรื อ หุ้นส่วนของผู้
ให้ บริ การทางวิชาชีพนันด้
้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ ได้ รับการ
แต่งตัง้
7.
ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรื อผู้ถือหุ้นซึง่ เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท
8.
ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการ ของบริ ษัท หรื อ
บริ ษัทย่อย หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มีนยั ในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่
ปรึ กษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละหนึ่งของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทอื่น ซึ่ง
ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
9.

ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของ

บริ ษัท
10.
ต้ อ งเป็ นผู้ ที่ ผ่ า นกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการบริ ษั ท หรื อ คณะกรรมการก าหนด
ค่าตอบแทนและสรรหา
นอกจากนี ้ กรณีที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนหรื อคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้ มีประกาศปรับปรุงหรื อผ่อนปรน หลักเกณฑ์คณ
ุ สมบัติกรรมการอิสระ ก็ให้ ถือปฏิบตั ิตามได้ ภายหลังต่อไป

- 34(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
การเลือกกรรมการบริ ษัทจะต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
และสรรหาเป็ นผู้สรรหา และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท เมื่อได้ ลงมติเห็นชอบแล้ ว ประธานกรรมการจะ
เป็ นผู้เสนอรายชื่อบุคคลที่จะแต่งตังเป็
้ นกรรมการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการลงคะแนนเสียงเลือกตังให้
้ ใช้ เสียงข้ าง
มาก โดยให้ ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง หุ้นต่อหนึ่งเสียง การลงคะแนนเสียงเลือกตังกรรมการ
้
ให้ ลงคะแนนเป็ นรายบุคคล และมีประวัติพร้ อมรายละเอียดของกรรมการแนบไปกับหนังสือเชิญประชุม สาหรับการ
ประชุมผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 บริ ษัท ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีความสามารถและมีคุณสมบัติ
ตามกฎหมายกาหนดเข้ ามาเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทด้ วย โดยบริ ษัทเปิ ดรับการเสนอชื่อกรรมการบริ ษัทตังแต่
้
เดือนพฤศจิกายน ถึง 31 ธันวาคม ของทุกปี บริ ษัทได้ นาเสนอรายละเอียดและวิธีปฏิบตั ิในการเสนอชื่อกรรมการและ
วาระการประชุมไว้ บนเว็บไซต์ของบริ ษัท www.thaimetaldrum.com ภายใต้ หวั ข้ อนักลงทุนสัมพันธ์
สาหรับการพิจารณาคัดเลือกผู้บริ หารระดับสูงสุด คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหาจะเป็ นผู้
พิจารณา โดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จะมี ส่วนสาคัญ ในการพิ จารณาเสนอชื่อและคัดเลือกผู้บริ หารนัน้ อย่างไรก็ ตาม
ผู้บริ หารระดับสูงสุดจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติที่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็ นผู้กาหนด
9.4 การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทหรือบริษัทย่ อย
บริ ษัทมีบริ ษัทย่อยรวม 5 บริ ษัท (รายละเอียดข้ อ 4.2 การลงทุนในบริ ษัท) โดยบริ ษัทถือหุ้นตังแต่
้ ร้อยละ
79.999 ถึงร้ อยละ 99.997 มีกรรมการและผู้บริ หารร่วมกัน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 และเอกสารแนบ 2) และ
เป็ นผู้กาหนดนโยบายที่สาคัญต่อการดาเนินธุรกิจของแต่ละบริ ษัท ซึง่ ลักษณะของธุรกิจของแต่ละบริ ษัทจะเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ทางด้ านบรรจุภณ
ั ฑ์ เป็ นธุรกิจที่ช่วยสนับสนุนซึง่ กันและกัน และบริ ษัทแม่จะได้ รับผลตอบแทนในรูปของ
เงินปั นผล
9.5 การดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายใน
สาหรั บ การดูแลเรื่ องการใช้ ข้อ มูลภายในจะก าหนดให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท และผู้บ ริ ห ารรายงานการ
เปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสานักงานกากับหลักทรัพย์ทุกครัง้ เมื่อ มีการทารายการ และเลขานุการบริ ษัทจะ
นาเสนอการเปลีย่ นแปลงการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริ หารในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ต่อไป และจะมี
การสรุ ปการถือครองหุ้นของคณะกรรมการและผู้บริ หารให้ คณะกรรมการบริ ษัทรับทราบทุกปี และได้ กาหนดเป็ น
นโยบาย ไม่ควรมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริ ษัทไม่น้อยกว่า 45 วัน ก่อนยื่นงบการเงินต่อสานักงาน
ก ากั บ หลัก ทรั พ ย์ รวมทัง้ ไม่ ใ ห้ ผู้ บริ ห ารหรื อ หน่ ว ยงานที่ ได้ รั บ ทราบข้ อมู ล ภายในเปิ ดเผยข้ อมู ล ภายในแก่
บุคคลภายนอกหรื อบุคคลที่ไม่มีหน้ าที่เกี่ยวข้ อง ยกเว้ นแต่บคุ คลที่ได้ รับมอบหมาย
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รายงานการถือครองหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร

ลำดับ
1

รำยชื่อ
นำยสุจินต์ หวัง่ หลี

ตำแหน่ง
ประธำนกรรมกำร

คูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิติ
2

นำยวิวฒ
ั น์ จรัญวำศน์

กรรมกำร

คูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิติ
3

นำยอนุรตั ตียำภรณ์

กรรมกำร

คูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิติ
4

นำงวนิดำ ชำญศิขริน

กรรมกำร

คูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิติ
5

นำยปิ ติพงศ์ พิศำลบุตร

กรรมกำร

คูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิติ
6

นำยอนิญช์ หวัง่ หลี

กรรมกำร

คูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิติ
7

นำยเนตร จรัญวำศน์

กรรมกำรผู้อำนวยกำร

คูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิติ
8

นำยสมชำย จองศิริเลิศ

กรรมกำร

คูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิติ
9

ม.ล. ชินทัต ชมพูนทุ

กรรมกำร

คูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิติ
10 นำงสุวพร นันท์สุรกิจ

ผู้จดั กำรสำนักงำน
ผู้จดั กำรโรงงำน

คูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิติ
12 นำยปัญญำ ภัทรำยุตวรรตน์
คูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิติ

1,331,600

1,331,600

-

-

-

-

85,333

85,333

-

0.057

350,000

350,000

-

0.233

6,600

6,600

-

0.004

-

-

-

10,000

10,000

-

-

-

-

49,720

49,720

-

-

-

-

7,000

7,000

-

-

-

-

48,952,910

48,952,910

-

-

-

-

-

-

-

46,000

46,000

-

-

-

-

-

คูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิติ
11 นำยวิบลู ย์ วัฒนพุฒิพฤฒ

จำนวนหุ้นทีถ่ อื
จำนวนหุ้นที่
จำนวนหุ้นทีถ่ อื ณ
สัดส่วนกำรถือ
ณ วันที่ 31 ธ.ค.
เปลี่ยนแปลง
วันที่ 31 ธ.ค. 61
หุ้น (%)
60
เพิ่มขึ ้น/ลดลง

ผู้จดั กำรฝ่ ำยขำยและ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.888

0.007
0.033
0.005
32.635

0.031
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9.6 ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีและตรวจสอบระบบควบคุมภายใน มีดงั นี ้
1) ค่ าตอบแทนจากการสอบบัญชี
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยทุกบริ ษัทใช้ ผ้ สู อบบัญชีจากสานักงานเดียวกัน ในปี ที่ผ่านมาจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี
ให้ แก่สานักงานสอบบัญชีที่ผ้ สู อบบัญชีสงั กัดเป็ นจานวนเงินรวม 2,577,000 บาท เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน 106,000 บาท
คิดเป็ นร้ อยละ 4.29
2) ค่ าบริการอื่น
บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่อยจ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบระบบการควบคุม ภายในให้ แก่ สานัก งานผู้
ตรวจสอบในรอบปี บญ
ั ชีที่ผา่ นมาเป็ นจานวนเงินรวม 400,000 บาท เท่ากับปี ก่อน
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9.7 การปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทในปี 2561 สรุ ปได้ ดังนี ้
คณะกรรมการบริ ษัทตระหนักและให้ ความสาคัญกับการกากับดูแลกิจการที่ดี ดังนันคณะกรรมการบริ
้
ษัท
จึงได้ กาหนดนโยบายให้ ปฏิบตั ิตามหลักปฏิบตั ิซึ่งสอดคล้ องกับหลักการกากับกิจการที่ดีสาหรับบริ ษัทจดทะเบียน
ปี 2560 (Corporate Governance Code : CG Code) ของคณะกรรมการกากับหลักทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพ ย์
โดยบริ ษัทจัดทานโยบายการกากับดูแลกิจการ แนวปฏิบตั ิด้านการกากับดูแลกิจการที่มีเนื ้อหาครอบคลุม 8 หมวด
หลัก เพื่อแสดงให้ เห็นว่าบริ ษัทมีระบบการบริ หารจัดการที่มีประสิทธิ ภาพ การเปิ ดเผยข้ อมูล มีความโปร่ งใส และ
ตรวจสอบได้ ซึ่งช่วยสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น นักลงทุน ผู้มีสว่ นได้ เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย ประกอบกับ
คณะกรรมการบริ ษัทเชื่อว่าการกากับดูแลกิจการที่ดีจะช่วยเพิ่มมูลค่าแก่ผ้ ถู ือหุ้นในระยะยาว และสร้ างคุณค่าให้ แก่
กิจการอย่างยัง่ ยืน
คณะกรรมการบริ ษัทได้ มีการทบทวนและนา CG Code มาปรับใช้ ให้ เหมาะสมกับบริ บททางธุรกิ จของ
บริ ษัทเป็ นประจาทุกปี และหากพบว่า CG Code ข้ อใดยังไม่เหมาะสมกับบริ บทของบริ ษัท บริ ษัทจะหามาตรการ
ทดแทนโดยจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นและผู้มีสว่ นได้ เสียได้ รับทราบ ทังนี
้ ้การปฏิบตั ิตามหลักการกากับกิจการที่ดี สะท้ อนใน
จรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมทังกฎบั
้ ตรคณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้ รับมอบหมายในเรื่ องต่างๆ
ของบริ ษั ท เพื่ อ ให้ มั่น ใจว่ า การปฏิ บัติ ห น้ าที่ ข องคณะกรรมการบริ ษั ท ครบถ้ วน รายละเอี ย ดการปฏิ บัติ ข อง
คณะกรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร และพนักงาน รวมถึงบริ ษัทย่อย ทีไ่ ด้ ปฏิบตั ิตามนโยบายการกากับดูแลกิจการ รวมถึง
นโยบายที่เกี่ยวข้ อง มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1. สิทธิของผู้ถอื หุ้น
คณะกรรมการบริ ษัทตระหนักและให้ ความสาคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยมีการส่งเสริ มให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ใช้
สิทธิของตนเองและไม่กระทาการใดๆ อันเป็ นการละเมิดหรื อริ ดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมถึงจะไม่กระทาการใดๆ ที่
เป็ นการจากัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาข้ อมูล หรื อข่าวสารต่าง ๆ ของทางบริ ษัทและการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือ
หุ้น สิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้ แก่ การซื ้อขายหรื อโอนหุ้น การรับซื ้อคืนหุ้น การได้ รับเงินปั นผล การมีสว่ นแบ่งใน
กาไรของกิจการ การได้ รับข่าวสาร ข้ อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อใช้ สิทธิออกเสียง
เพื่อแต่งตังหรื
้ อถอดถอนกรรมการ อนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการ แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และเรื่ องที่มีผลกระทบต่อบริ ษัท
เช่น การจัดสรรเงินปั นผล การกาหนดหรื อการแก้ ไขข้ อบังคับและหนังสือบริ คณห์สนธิ การลดทุนหรื อเพิ่มทุน และการ
อนุมตั ิรายการพิเศษ (หากมี) เป็ นต้ น ผู้ถือหุ้นทุกรายยังได้ รับสิทธิอ ย่างเท่าเทียมกันในการรับทราบข้ อมูล วัน เวลา
สถานที่และวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนข้ อมูลทังหมดที
้
่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เป็ นการล่วงหน้ าอย่างเพียงพอและทันเวลา โดยบริ ษัทจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ และวิธีการในการเข้ า
ร่ วมประชุม การมอบฉันทะให้ ผ้ ูอื่นเข้ าร่ วมประชุม รวมถึงขันตอนการออกเสี
้
ยงลงมติ บริ ษัทยังได้ เผยแพร่ ข้อมูล
ดังกล่าวไว้ ในเว็บไซต์ ของบริ ษัทล่วงหน้ าก่อนที่จะจัดส่งเอกสาร เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นได้ มีเวลาศึกษาข้ อมูล
ประกอบการประชุมล่วงหน้ าอย่างเพียงพอก่อนได้ รั บข้ อมูลในรูปแบบเอกสารจากบริ ษัท รวมถึงสิทธิในการเข้ าร่ วม
ประชุมผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็น ตัง้ คาถาม ให้ ข้อเสนอแนะ และร่ วมพิจารณาตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงที่
สาคัญ ต่ างๆ ของบริ ษั ท โดยประธานในที่ ป ระชุม จะจัด สรรเวลาให้ อ ย่า งเหมาะสมและส่งเสริ ม ให้ มี ก ารแสดง
ความเห็นและตังค
้ าถามในที่ประชุม ในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทได้ อย่างเท่าเทียมกัน
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1.1 การประชุมผู้ถือหุ้น
ในปี 2561 บริ ษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ
ห้ องวิมานทิพย์ โรงแรมมณเฑียร ริ เวอร์ ไซด์ บริ ษัทได้ ดาเนินการเพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับสิทธิ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือ
หุ้นตามกฎหมายและหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี ้
-

-

-

-

บริ ษัทมอบให้ บริ ษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ซึง่ เป็ นนายทะเบียนหุ้นของ
บริ ษั ท เป็ น ผู้จัด ส่งหนัง สือ เชิ ญ ประชุม ให้ แ ก่ ผ้ ูถื อ หุ้น ล่ว งหน้ า โดยจัด ส่ งเอกสารในวัน ที่
8 เมษายน 2561 ก่อนวันประชุม 15 วัน บริ ษัทได้ แจ้ งข้ อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระ
การประชุม โดยมี ค าชี แ้ จงและความเห็ น ของคณะกรรมการประกอบในแต่ละวาระการ
ประชุม ในหนังสือเชิญประชุมไว้ อย่างชัดเจน ทังฉบั
้ บภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ ทังนี
้ ้
บริ ษั ท ได้ เผยแพร่ ข้อมูลดังกล่าวไว้ ในเว็บ ไซต์ ของบริ ษั ท www.thaimetaldrum.com ใน
วันที่ 9 มีนาคม 2561 ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 44 วัน
บริ ษัทอานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกคนได้ ใช้ สิทธิในการเข้ าร่วมประชุมและออกเสียง
อย่างเต็มที่ รวมถึงส่งเสริ มให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุก คน และผู้ถือหุ้นที่เป็ นนักลงทุนสถาบันได้ เข้ าร่ วม
ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัท โดยมีการกากับดูแลปฏิบตั ิตามนโยบายเพื่อดาเนินการประชุมผู้
ถื อหุ้นให้ เป็ นไปตามกฎหมายและแนวทางการประชุม ผู้ถือหุ้น ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น
บริ ษัท จะคานึงถึงความสะดวกของสถานที่จัดประชุมซึ่ งผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางไปร่ วม
ประชุม ได้ สะดวก มี เครื่ องมื อและอุป กรณ์ ในการน าเสนอการประชุม ได้ อย่า งเหมาะสม
กาหนดวันและเวลาประชุมที่เหมาะสมโดยจะไม่กาหนดวันประชุมในวันหยุดนักขัตฤกษ์
วันหยุดทาการของธนาคารพาณิชย์ และกาหนดช่วงเวลาที่เหมาะสมระหว่างเวลา 9.00 น.
ถึง 17.00 น. บริ ษัทจัดหาเจ้ าหน้ าที่ต้อนรับให้ ความสะดวกในการลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุม
อย่า งเพี ย งพอ จัด ให้ มี บ ริ ก ารอากรแสตมป์ สาหรั บ ผู้ถื อ หุ้น ที่ ม อบอ านาจในการเข้ า ร่ ว ม
ประชุม จัดให้ มีการเลี ้ยงรับรองสาหรับผู้ถือหุ้นที่เข้ ามาร่วมประชุม
บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกคนสามารถส่งคาถาม รวมทังการเสนอวาระการประชุ
้
ม
และเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณา
เลือกตังเป็
้ นกรรมการของบริ ษัท หรื อคาถามที่ต้องการให้ ตอบในที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ ลว่ งหน้ า
ก่อนวันประชุม โดยบริ ษัทได้ เผยแพร่ หลักเกณฑ์ การส่งคาถามล่วงหน้ าไว้ บนเว็บไซต์ ของ
บริ ษัทแล้ ว
บริ ษั ท ได้ ส่ง หนัง สือ มอบฉัน ทะให้ แ ก่ ผ้ ูถื อ หุ้น ทุก คนทัง้ หมด 2 รู ป แบบ เพื่ อ ให้ ผ้ ูถื อ หุ้น ที่
ต้ องการมอบฉันทะในการเข้ าร่ วมประชุมเลือกใช้ ได้ แก่ หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. บริ ษัทได้
เสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้ อย 1 คน เป็ นทางเลือกในการมอบฉันทะ และหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ข. เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถกาหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้

- 391.2 การดาเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น
- ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 มีคณะกรรมการบริ ษัทเข้ าร่ วมประชุมทังหมด
้
9
ท่าน คิดเป็ นร้ อยละ 82 ของคณะกรรมการทังคณะ
้
กรรมการที่เข้ าร่วมประชุมประกอบด้ วยฃ
ประธานกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการ
ตรวจสอบ, กรรมการผู้อานวยการ และกรรมการท่านอื่น ๆ มีกรรมการที่ลาประชุม 2 ท่าน
เนื่องจากครบวาระ และไม่ประสงค์จะต่อวาระการดารงตาแหน่ง นอกจากนี ้ มีผ้ สู อบบัญชี
จากบริ ษัท บัญชีกิจ จากัด และตัวแทนจากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย เข้ าร่วมประชุมด้ วย
- ในการลงคะแนนเสียงในที่ประชุม บริ ษัทได้ แจกใบลงคะแนนเสียงให้ ผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะที่มาเข้ าร่ วมประชุมทุกท่าน และได้ แสดงหลักเกณฑ์การใช้ ใบลงคะแนนเสียงไว้ อย่าง
ชัดเจน โดยจะใช้ ในกรณีที่มีผ้ ถู ือหุ้นต้ องการลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้ วยและงดออกเสียงใน
แต่ละวาระเท่านัน้ โดยบริ ษัท จะนาคะแนนเสียงไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียงดังกล่าว หัก
ออกจากจ านวนเสี ย งทัง้ หมดที่ เข้ าร่ ว มประชุ ม ส่ ว นที่ เหลื อ ถื อ ว่ า เป็ นคะแนนเสี ย งที่
ลงคะแนนเห็ น ด้ วยในวาระนัน้ ๆ ผู้ ถื อ หุ้ นที่ ไม่ เห็ น ด้ วย หรื อ งดออกเสี ย ง ให้ กรอกใบ
ลงคะแนนเสียงตามวาระนัน้ ๆ และยกมือขึ ้น เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่เดินไปเก็บใบลงคะแนนมา
บันทึกและสรุ ปผลให้ ทราบ โดยประธานจะเป็ นผู้แจ้ งผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระใน
ที่ประชุม ในกรณี ที่วาระนันมี
้ หลายรายการ บริ ษัทได้ จัดให้ มีการลงคะแนนเสียงเป็ นแต่ละ
รายการ เช่น วาระการแต่งตัง้ กรรมการ บริ ษัท ได้ จัดมี การลงคะแนนเสียงออกเป็ นแต่ละ
บุคคล
- ในการประชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ปี 2561 มี น ายสุจิน ต์ หวั่งหลี รองประธานกรรมการเป็ น
ประธานที่ประชุมและมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมรวมทังสิ
้ ้น 64 ราย
นับจานวนหุ้นได้ 96,218,939 หุ้น หรื อเท่ากับร้ อยละ 64.15 ของจานวนหุ้นทังหมด
้
ครบ
เป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัทและตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน คือมีผ้ ถู ือหุ้น
มาประชุมด้ วยตนเอง หรื อมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นมาร่ วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คนและมีห้ นุ นับ
รวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ้นทังหมด
้
- ประธานเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมทุกท่านสามารถซักถามข้ อมูล และแสดงความคิดเห็น
ในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทและบริ ษัทย่อยได้ อย่างเต็มที่จนกระทัง่ ไม่มีผ้ ูใดสอบถามแล้ ว
ประธานจึงกล่าวปิ ดประชุม
1.3 การจัดทารายงานการประชุม และการเปิ ดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น
- เลขานุการบริ ษั ทได้ บัน ทึกการประชุมโดยมีรายละเอี ยด เช่น รายชื่ อกรรมการที่ เข้ าร่ วม
ประชุม และกรรมการที่ลาประชุม บันทึกการชีแ้ จงขันตอนการลงคะแนนเสี
้
ยง และวิธีการ
แสดงผลคะแนนให้ ที่ประชุมทราบก่อนดาเนินการประชุม รวมทังได้
้ บนั ทึกคาถามคาตอบที่
เกิดขึ ้นในการประชุม พร้ อมบันทึกผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระว่ามีผ้ ถู ือหุ้น เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียง เป็ นจานวนเท่าใด อย่างถูกต้ องและครบถ้ วน
- ภายหลัง การประชุ ม เสร็ จ สิ น้ บริ ษั ท ได้ เผยแพร่ ม ติ ที่ ป ระชุ ม ผู้ถื อ หุ้ น ทัง้ ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ผ่านเว็บไซต์ ของตลาดหลักทรัพ ย์ แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ ของบริ ษั ท
ภายในวัน ประชุ ม และบริ ษั ท ได้ จั ด ส่ง รายงานการประชุ ม สามัญ ผู้ถื อ หุ้ นให้ แก่ ต ลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้ อมทังเผยแพร่
้
ไว้ ในเว็บไซต์ของบริ ษัทภายใน 14 วันนับจาก
วันประชุม เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับทราบข้ อมูลได้ อย่างรวดเร็ วและทัว่ ถึง

- 402. การปฏิบัติต่อผู้ถอื หุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
บริ ษัทมีนโยบายในการปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นทุกราย ได้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นสถาบัน
รวมถึงผู้ถือหุ้นต่างชาติ ได้ รับสิทธิและการปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่คานึงถึง เพศ อายุ เชื ้อชาติ สัญชาติ
ศาสนา ฐานะทางสังคม ความพิการ หรื อความคิดเห็นทางการเมือง คณะกรรมการบริ ษัทจึงได้ กาหนดแนวปฏิบตั ิไว้
ดังนี ้
การใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษัทมีนโยบายว่าด้ วยการใช้ ข้อมูลภายใน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อป้องกันการใช้ ข้อมูลภายในของบริ ษัทใน
การแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ เพื่อให้ เกิดความโปร่งใส และป้องกันการแสวงหาประโยชน์สว่ นตนของ
กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน จากการใช้ ข้อมูลภายในของบริ ษัทที่ยงั ไม่ได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณชน โดย
นโยบายดังกล่าวจะครอบคลุมถึงการซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
-

-

กาหนดให้ กรรมการและผู้บริ หาร รวมถึงคูส่ มรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ต้ องจัดทาและนาส่ง
รายงานการถือครองหลักทรัพย์และการซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัท ต่อเลขานุการบริ ษัท เพื่อนาส่ง
ต่อ ไปยัง สานัก งานคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ แล้ ว แต่ก รณี ภายใน
ระยะเวลาตามที่กฎหมายและระเบียบข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ องกาหนดไว้ ทกุ ครัง้ เมื่อมีการเปลีย่ นแปลง
กาหนดมิให้ กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และลูกจ้ างของบริ ษัทใช้ ข้อมูลภายในของบริ ษัทที่มีหรื อ
อาจมีผลกระทบต่อการเปลีย่ นแปลงราคาของหุ้นของบริ ษัท ซึง่ ยังมิได้ เปิ ดเผยต่อ สาธารณชน ซึง่ ตน
ได้ ล่วงรู้ มาในตาแหน่งหรื อฐานะเช่นนันมาใช้
้
เพื่อการซื ้อหรื อขาย หรื อเสนอซื ้อ หรื อเสนอขาย หรื อ
ชักชวนให้ บุคคลอื่นซื ้อหรื อขาย หรื อเสนอซื ้อหรื อเสนอขายซึ่งหุ้น ของบริ ษัท ไม่ว่าทังทางตรงหรื
้
อ
ทางอ้ อม ในประการที่นา่ จะเกิดความเสียหาย แก่บริ ษัท ไม่วา่ ทังทางตรงหรื
้
อทางอ้ อม และไม่วา่ การ
กระทาดังกล่าวจะทาเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง หรื อผู้อื่น หรื อนาข้ อเท็จจริ งเช่นนันออกเปิ
้
ดเผยเพื่อให้
ผู้อื่นกระทาดังกล่าว โดยตนได้ รับ ผลประโยชน์ตอบแทนหรื อไม่ก็ตาม

ทังนี
้ ้ บริ ษัท ได้ กาหนดนโยบายว่าด้ วยการใช้ ข้อมูลภายในเป็ นนโยบายสาคัญที่พนักงาน ผู้บริ หาร
และกรรมการบริ ษัททุกคนจะต้ องปฏิบตั ิตาม หากฝ่ าฝื น บริ ษัท จะถือว่าได้ ประพฤติผิดระเบียบวินยั ของ
บริ ษัท จะต้ องได้ รับบทลงโทษตามข้ อบังคับของบริ ษัท นอกจากนี ้บริ ษัท ได้ กาหนดให้ พนักงาน ผู้บริ หาร
ทุกคน ลงนามรับทราบและปฏิบตั ิตามนโยบายการใช้ ข้อมูลภายในเป็ นประจาทุกปี
การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย
-

-

บริ ษั ท เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถื อหุ้น ส่วนน้ อยเสนอเพิ่ มวาระการประชุม ล่วงหน้ าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
รวมทังให้
้ เสนอชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษัท โดยเผยแพร่
หลักเกณฑ์ รวมถึงช่องทางรับเรื่ อง และช่วงเวลาที่เปิ ดรับเรื่ อง ให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริ ษัท www.thaimetaldrum.com ในหมวด Investor relations
บริ ษัทจัดให้ มีการส่งหนังสือมอบฉันทะในรู ปแบบที่ผ้ ถู ือหุ้นสามารถกาหนดทิศทางการลงคะแนน
เสียงได้ เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นมอบฉันทะให้ กบั บุคคลอื่นเข้ าร่วมประชุมแทนตนในกรณีที่ไม่สามารถเข้ าร่วม
ประชุมได้ ด้วยตนเอง โดยจะเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้ อย 1 คนไว้ ในหนังสือเชิญประชุม สาหรับ
เป็ นทางเลือกให้ กบั ผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตังให้
้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมของผู้ถือหุ้นด้ วย
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-

-

บริ ษัทได้ มีคาแนะนาถึงขันตอนในการมอบฉั
้
นทะให้ ผ้ ูถือหุ้นทราบในหนังสือเชิ ญ ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถจัดเตรี ยมเอกสารได้ อย่างถูกต้ อง และไม่เกิดปั ญหาในการเข้ าร่วมประชุมของ
ผู้รับมอบฉันทะ โดยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการมอบฉันทะจะกาหนดขึ ้นภายใต้ ข้อกาหนด
ของกฎหมายโดยไม่มี เรื่ องใดๆ ที่จงใจกาหนดขึน้ เพื่ อให้ เกิ ดความยุ่งยากแก่ผ้ ูถือหุ้นในการมอบ
ฉันทะ
บริ ษัทมีนโยบายไม่ให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่เป็ นผู้บริ หารของบริ ษัทเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่ได้ แจ้ งล่วงหน้ า
ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นที่เป็ นผู้บริ หารของบริ ษัทต้ องปฏิบตั ิตามขันตอนเช่
้
นเดียวกับผู้ถือหุ้นทัว่ ไป
บริ ษัทให้ สทิ ธิแก่ผ้ ถู ือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนในแบบหนึง่ หุ้นต่อหนึง่ เสียง
บริ ษัทจัดให้ มีนโยบายว่าด้ วยการเข้ าทาธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ เพื่อให้ การตก
ลงเข้ าทาธุรกรรมดังกล่าวมีแนวทางที่ ชัดเจน ผ่านกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบ มีเหตุมีผล
และเป็ นอิสระภายในกรอบจริ ยธรรมที่ดี เพื่อประโยชน์ตอ่ บริ ษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็ นสาคัญ
การเปิ ดเผยข้ อมูลกรณี การเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน บริ ษั ทจะเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับชื่อ และ
ความสัมพันธ์ ของบุคคลที่เกี่ ยวโยงกัน นโยบายการกาหนดราคา และมูลค่าของรายการ รวมทัง้
ความเห็น ของคณะกรรมการบริ ษัท เกี่ ย วกับ รายการดังกล่าวให้ ผ้ ูถือหุ้น ทราบอย่างชัดเจน และ
เปิ ด เผยในรายงานประจาปี ว่ารายการระหว่างกัน ได้ กระทาอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาดและ
เป็ นไปตามปกติธุรกิจการค้ า

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย
บริ ษั ท ได้ ให้ ค วามสาคัญ ต่อ สิท ธิ ข องผู้มี ส่วนได้ เสี ย ของบริ ษั ท ทุก กลุ่ม ไม่ ว่า จะเป็ น สิท ธิ ที่ ก าหนดโดย
กฎหมาย หรื อโดยข้ อตกลงที่ทาร่ วมกัน เนื่องจากบริ ษัทตระหนักดีว่าความสัมพันธ์ และความร่ วมมือที่ดีระหว่าง
บริ ษั ท กั บ ผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย เป็ นปั จจั ย ส าคั ญ ที่ จ ะช่ ว ยส่ ง เสริ มให้ บริ ษั ท สามารถด าเนิ น ธุ ร กิ จ ได้ อย่ า งยั่ ง ยื น
คณะกรรมการบริ ษัทจึงกาหนดให้ บริ ษัทมีการปฏิบตั ิต่อผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุ่ม โดยคานึงถึงสิทธิของผู้มีสว่ นได้ เสีย
ตามกฎหมายหรื อตามข้ อตกลงที่มีกบั บริ ษัท และไม่กระทาการใด ๆ ที่เป็ นการละเมิดสิทธิของผู้มีสว่ นได้ เสียเพื่อ สร้ าง
ความมัน่ คงอย่างยัง่ ยืนและตอบสนองผลประโยชน์ที่เป็ นธรรมแก่ทกุ ฝ่ าย ดังนี ้
ผู้ถอื หุ้น
บริ ษัทให้ ความสาคัญต่อสิทธิ ของผู้ถือหุ้นด้ วยความเท่าเทียมกันทุกราย บริ ษัทตระหนักดีว่า ผู้ถือหุ้น คือ เจ้ าของ
กิจการ และมีสิทธิในความเป็ นเจ้ าของ ซึ่งบริ ษัทได้ ดแู ลและดาเนิ นการตามหลักการการกากับดูแลกิจการที่ดีตามที่
กล่าวไว้ ในเรื่ องสิทธิ ของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริ ษัท ได้ กาหนดแนวทางในการ
ปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้น ดังนี ้
-

ดาเนินธุรกิจด้ วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส ภายใต้ หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
รายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัทให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบด้ วยข้ อมูลที่ความเป็ นจริ ง
ให้ ความสาคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น ตามนโยบายการกากับดูแลกิจการ
ปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นด้ วยความเท่าเทียมกันทุกราย
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บริ ษัท มีความมุง่ มัน่ ในการเป็ นผู้นาด้ านการผลิตสินค้ าถังโลหะขนาดบรรจุ 200 ลิตร ที่มีคณ
ุ ภาพออกสูต่ ลาด เพื่อ
ตอบสนองต่อความพึงพอใจและสร้ างความมัน่ ใจให้ กบั ลูกค้ าของบริ ษัทที่จะได้ รับผลิตภัณฑ์ที่มีคณ
ุ ภาพ
รวมทัง้
รักษาสัมพันธภาพที่ดีและดาเนินธุรกิจร่วมกันอย่างเป็ นธรรม บริ ษัท กาหนดแนวทางปฏิบตั ิตอ่ ลูกค้ าของบริ ษัท ดังนี ้
- สร้ างความพึงพอใจและความมัน่ ใจให้ กบั ลูกค้ า ให้ ได้ รับผลิตภัณฑ์ที่มีคณ
ุ ภาพ และตรงต่อเวลา
- เปิ ดเผยข่าวสารข้ อมูลเกี่ ยวกับสินค้ าและบริ การอย่างครบถ้ วน ถูกต้ อง ทันต่อเหตุการณ์ และไม่
บิดเบือนข้ อเท็จจริ ง รวมทังรั้ กษาสัมพันธภาพที่ดีและดาเนินธุรกิจร่วมกันอย่างเป็ นธรรม
- ให้ การรับประกันสินค้ าและบริ การภายใต้ เงื่อนไขเวลาที่เหมาะสม
- จัดระบบเพื่อให้ ลกู ค้ าและผู้เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย สามารถร้ องเรียนเกี่ยวกับสินค้ าและบริการ และดาเนินการ
ที่ไม่เป็ นธรรม อย่างดีที่สดุ เพื่อให้ ลกู ค้ าและผู้ที่เกี่ยวข้ องทุกฝ่ ายได้ รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว
- ไม่ค้ากาไรเกินควรเมื่อเปรี ยบเทียบกับคุณภาพของสินค้ าหรื อบริ การในชนิดหรื อประเภทเดียวกัน
และไม่กาหนดเงื่อนไขการค้ าที่ไม่เป็ นธรรมต่อลูกค้ า
- รักษาความลับของลูกค้ าอย่างจริ งจังและสม่าเสมอ และไม่นาข้ อมูลมาใช้ เพื่อประโยชน์ของตนเอง
และผู้ที่เกี่ยวข้ อง
รายงานสรุ ปผลการสารวจความพึงพอใจประจาปี 2561
รายละเอียด

ความพึงพอใจ จาก 10 มากที่สุด → 1 น้ อยที่สุด
10 9

8

7

- คุณภาพสีภายนอกและการสกรี น

2

8

7

1

- คุณภาพภายในถัง

5

8

- คุณภาพของตะเข็บและขอบถัง

4

- คุณภาพการใช้ งานโดยรวม

6

5

4

3

2

รวม

1

คะแนนรวมแต่ ละ
หัวข้ อ
คะแนน

ร้ อยละ

18

155

86.11

5

18

162

90.00

7

7

18

159

88.33

4

6

8

18

158

87.78

- การรับคาสัง่ ซื ้อ

6

8

3

18

162

90.00

- การติดต่อประสานงาน

8

7

2

18

166

92.22

- ความรวดเร็ วในการตอบกลับ

5

8

4

18

159

83.33

- งานด้ านเอกสารต่าง ๆ

6

4

6

18

158

87.78

- ส่งมอบตรงตามกาหนดเวลา
- การปฏิบตั ิงานภายใต้ กฎระเบียบ
ของลูกค้ าขณะส่งสินค้ า

6

9

2

18

162

90.00

5

7

5

18

160

88.89

180
100
%

1,601

88.94

ด้ านคุณภาพสินค้ า

ด้ านการบริการ

ร้ อยละของแต่ละคะแนนที่ลกู ค้ า
ประเมิน

1
1
1
2
1
1

51 72 49 5

1

2

0

0

0

0

28 40 27 3

1

1

-

-

-

-

เกณฑ์เป้าหมายความพึงพอใจกาหนดไว้ ไม่น้อยกว่า ร้ อยละ 85
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คู่ค้า คู่แข่ งทางการค้ า และเจ้ าหนี ้
บริ ษั ท คานึงถึ งความเสมอภาคและความซื่อ สัต ย์ ในการด าเนิน ธุรกิ จ และผลประโยชน์ ร่วมกัน กับ คู่ค้ า คู่แข่ง
ทางการค้ า และเจ้ าหนี ้ โดยบริ ษัท จะปฏิบตั ิตามกฎหมายและกติกาต่างๆ อย่างเคร่งครัด และมีจรรยาบรรณที่ดีใน
การดาเนินธุรกิจ บริ ษัท ได้ กาหนดแนวทางปฏิบตั ิไว้ ดังต่อไปนี ้
ความสัมพันธ์กบั คูค่ ้ า
- รักษาพันธะสัญญาและปฏิบตั ิตอ่ คูค่ ้ าด้ วยความเป็ นธรรม ซื่อสัตย์ และจริ งใจ
- ไม่ใช้ อิทธิพลหรื อการวิ่งเต้ นเพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากคูค่ ้ า
- ไม่เปิ ดเผยข้ อมูลที่เป็ นความลับและไม่ละเมิดกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สนิ ของคูค่ ้ า
- ให้ โอกาสการเข้ าร่วมประกอบกิจการแก่คคู่ ้ าท้ องถิ่น
ความสัมพันธ์กบั คูแ่ ข่งทางการค้ า
- ประพฤติปฏิบตั ิตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
- ไม่พยายามทาลายชื่อเสียงของคูแ่ ข่งทางการค้ าด้ วยการกล่าวหาให้ ร้ายโดยปราศจากความจริ ง
ความสัมพันธ์กบั เจ้ าหนี ้ทางการค้ า
- รักษาและปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่มีตอ่ เจ้ าหนี ้โดยเคร่งครัด ทังในแง่
้
การชาระคืน การดูแลหลักทรัพย์ค ้า
ประกัน และเงื่อนไขอื่นๆ
- รายงานฐานะทางการเงินของบริ ษัท แก่เจ้ าหนี ้ด้ วยความซื่อสัตย์
- รายงานเจ้ าหนี ้ล่วงหน้ าหากไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้ อผูกพันในสัญญาและร่วมกันหาแนวทางแก้ ไข
ปั ญหาดังกล่าว
พนักงาน
บริ ษัท ถือว่าพนักงานเป็ นปั จจัยสาคัญที่จะทาให้ องค์กรมุง่ สูค่ วามสาเร็ จในการดาเนินธุรกิจ จึงกาหนดแนวทาง
ปฏิบตั ิตอ่ พนักงาน ไว้ ดงั นี ้
-

-

ให้ ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมแก่พนักงาน ในรู ปแบบของเงินเดือน ค่าโทรศัพท์ ค่าน ้ามัน ค่าเบี ้ยเลี ้ยง
และ/หรื อ เงินโบนัส
จัดให้ มีสวัสดิการพิเศษสาหรับพนักงาน เช่น ค่าชุดยูนิฟอร์ มพนักงาน เงินกองทุนสารองเลี ้ยงชี พ
กาหนดเงินให้ ก้ ยู ืมกรณีฉกุ เฉิน กาหนดเงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต บริ การรถรับส่งพนักงาน
ที่ปฏิบตั ิงานที่โรงงาน สวัสดิการโรงอาหารโดยจัดให้ มีบริ การข้ าวและน ้าฟรี และจัดให้ มีอาหารที่ถกู
สุขลักษณะในราคาที่เหมาะสม รวมถึงการบริ การตรวจสุขภาพประจาปี
ให้ การดูแลครอบครัวของพนักงาน โดยกาหนดระเบียบการจ่ายค่ารักษาพยาบาล และค่า เล่าเรี ยน
บุตร
ดูแลรักษาสภาพแวดล้ อมการทางานให้ มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สนิ ของพนักงานอยู่เสมอ
โดยกาหนดเป็ นนโยบายเกี่ยวกับการดูแลเรื่ องความปลอดภัย และสุขอนามัย ซึง่ บริ ษัท ได้ เปิ ดเผย
สถิ ติการเกิ ดอุบัติเหตุ อัตราการหยุดงาน อัตราการเจ็ บป่ วยจากการทางาน ไว้ ที่ บอร์ ดประกาศที่
บริ เวณทางเข้ าโรงงาน รวมถึงนาส่งรายงานที่เกี่ยวข้ องต่อหน่วยงานราชการตามกาหนดทุกครัง้
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-

การแต่งตังและโยกย้
้
าย รวมถึงการให้ รางวัลและการลงโทษพนักงาน ต้ องกระทาด้ วยความเสมอ
ภาค สุจริ ตใจ และตัง้ อยู่บ นพื น้ ฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสม รวมทัง้ การ
กระทา หรื อการปฏิบตั ิของพนักงานนันๆ
้
ให้ ความสาคัญ ต่อการพัฒ นา การถ่ายทอดความรู้ และความสามารถของพนักงาน โดยให้ โอกาส
พนักงานอย่างทัว่ ถึงและสม่าเสมอ โดยกาหนดให้ มีแผนฝึ กอบรมและจัดงบประมาณเป็ นประจาทุกปี
รับฟั งข้ อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้ อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจ้ างงานอย่างเคร่งครัด
บริ หารงานโดยหลีกเลี่ยงการกระทาใดๆ ที่ไม่เป็ นธรรมซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมัน่ คงในหน้ าที่
การงานของพนักงาน
ปฏิบตั ิตอ่ พนักงานด้ วยความสุภาพและให้ ความเคารพต่อความเป็ นปั จ เจกชนและสิทธิมนุษยชน
มีช่องทางให้ พนักงานสามารถแจ้ งหรื อร้ องเรี ยนเรื่ องที่สอ่ ไปในทางผิดระเบียบหรื อกฎหมายได้ ตาม
นโยบายว่าด้ วยการแจ้ งเบาะแสหรื อข้ อร้ องเรี ยน

สังคมและสิ่งแวดล้ อม
บริ ษัท ตระหนักและห่วงใยถึงความปลอดภัยของสังคม สิง่ แวดล้ อม และคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมถึงให้
ความสาคัญในเรื่ องการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และส่งเสริ มการใช้ พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ บริ ษัท ได้ รับ
ใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิง่ แวดล้ อม ISO 14001 และได้ รับใบรับรอง อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 จาก
กระทรวงอุตสาหกรรม บริ ษัทกาหนดแนวทางปฏิบตั ิเกี่ยวกับสังคมและสิง่ แวดล้ อม ดังนี ้
-

บริ ษั ท จะคานึงถึงทางเลือกในการใช้ ประโยชน์ จากทรั พยากรธรรมชาติ โดยให้ มีผลกระทบต่อ
ความเสียหายต่อสังคม สิง่ แวดล้ อม และคุณภาพชีวิตของประชาชนน้ อยที่สดุ

-

ดาเนินกิจกรรมที่จะมีสว่ นสร้ างสรรค์สงั คมและสิง่ แวดล้ อมอย่างสม่าเสมอ

-

ปลูกฝั งจิตสานึกในเรื่ องความรับผิดชอบต่อสังคม และสิง่ แวดล้ อมให้ เกิดขึ ้นในหมู่พนักงานทุกระดับ
อย่างต่อเนื่อง

-

ให้ ความสาคัญในการทาธุรกรรมกับคู่ค้าที่มีเจตจานงเดียวกันกับบริ ษัท ในเรื่ องความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิง่ แวดล้ อม

-

ปฏิบัติและให้ ความร่ วมมือ หรื อควบคุมให้ มีการปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัดตามหลักของกฎหมายและ
กฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง

- 454. การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
คณะกรรมการกาหนดให้ บริ ษัทเปิ ดเผยข้ อมูลสาคัญที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท ทังข้
้ อมูลทางการเงินและข้ อมูลที่
มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้ าถึงข้ อมูลได้ ง่าย มีความเท่าเทียมกัน
และน่าเชื่อถือ ตามข้ อกาหนดของสานักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริ ษัทได้
กาหนดนโยบายการเผยแพร่ข้อมูลสูส่ าธารณะ ดังนี ้
- ข้ อมูลข่าวสารที่เปิ ดเผยจะต้ องมีความถูกต้ อง เพียงพอ ชัดเจนและทันเวลา ตามข้ อกาหนดของ
สานักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
-

ผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ ซึง่ รวมถึงผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้ที่สนใจใน
หลักทรัพย์ของบริ ษัท มีสทิ ธิเท่าเทียมกันในการรับทราบข้ อมูล ข่าวสารที่เผยแพร่ของบริ ษั ท

-

ข้ อมูล ข่าวสารใด ๆ ที่จะมีผลต่อราคาซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัท หรื อมีผลสาคัญต่อผู้ลงทุนในการ
ตัดสินใจลงทุน หรื อจะมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น บริ ษัทจะดาเนินการเปิ ดเผยต่อสาธารณะชน
โดยทันที ผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษัทได้ เปิ ดเผยงบการเงินประจาปี ที่ได้ รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริ ษัท จากบริ ษัท บัญชี
กิ จ จากัด ภายใน 60 วัน นับ จากวัน สิ ้นรอบปี บัญ ชี ข องบริ ษั ท ทัง้ นี ้ ผู้สอบบัญ ชี ของบริ ษั ทได้ ผ่านการพิ จารณา
คุณสมบัติของผู้สอบบัญชี โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ คานึงถึงความเป็ นอิสระ ความเหมาะสม การปฏิบตั ิห น้ าที่
ด้ วยความรับผิดชอบ และการไม่มีความสัมพันธ์ หรื อมีส่วนได้ เสียหรื อรายการที่อาจก่อให้ เกิ ดความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์กบั บริ ษัท บริ ษัทย่อย ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ พิจารณากาหนดจานวน
เงิ น ค่ า สอบบั ญ ชี ใ นแต่ ล ะปี ให้ มี ค วามเหมาะสมกั บ ขอบเขตของการสอบบั ญ ชี และน าเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจาปี เพื่ อพิ จารณาแต่งตัง้ ผู้สอบบัญ ชี และกาหนดเงินค่าสอบบัญ ชี ด้วย
รายละเอียดเกี่ยวกับจานวนเงินค่าสอบบัญชีได้ แสดงไว้ ในหัวข้ อ 9.6 “ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี”
บริ ษัทได้ เปิ ดเผยข้ อมูลสาคัญให้ ผ้ ทู ี่ เกี่ยวข้ องรับทราบไว้ ในรายงานประจาปี และแบบรายงาน 56-1
ในหมวดโครงสร้ างการจัด การ คื อ รายชื่ อ ประวัติ บทบาทหน้ า ที่ การถื อ ครองหุ้น ของบริ ษั ท การฝึ กอบรมของ
คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา จานวนครัง้ การประชุมของ
คณะกรรมการและจานวนครัง้ ที่ก รรมการแต่ละคนเข้ าประชุม ของกรรมการทุกชุด จานวนเงิ น ค่าตอบแทนของ
กรรมการ และผู้บริ หาร
สาหรับการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการชุดย่อย ได้ นาเสนอผ่านในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
ในแบบรายงานประจาปี รวมถึงบริ ษัทได้ จดั ทารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานการเงินไว้ ใน
แบบรายงานประจาปี แล้ ว
บริ ษัทมีการเปิ ดเผยโครงสร้ างการถือหุ้นที่ชดั เจนไว้ ในเว็ปไซต์ของบริ ษัท (www.thaimetaldrum.com)
โดยระบุชื่อและ สัดส่วนของผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกรวมถึงความสัมพันธ์ ของกลุ่มผู้ถือหุ้นไว้ ใ นเอกสารต่าง ๆ ของ
บริ ษัท รวมถึงได้ จดั ทาข้ อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษัทโดยกรรมการและผู้บริ หาร และคาอธิ บายและการ
วิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ ไว้ ในแบบรายงาน 56-1 ในส่วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ และในรายงาน
ประจาปี ในหมวดที่ 6 ผู้ถือหุ้นและนโยบายการจ่า ยเงินปั นผล เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่สนใจ ได้ รับทราบ
ข้ อมูลและเข้ าใจในผลประกอบการของบริ ษัทได้ ดียิ่งขึ ้น

- 46บริ ษั ท ได้ กาหนดนโยบายในการแจ้ งเบาะแส หรื อข้ อร้ องเรี ยน จากการกระทาผิดกฎหมาย หรื อ
จรรยาบรรณ หรื อพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริ ต หรื อประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร ทังจากพนั
้
กงาน และผู้มี
ส่วนได้ เสียทุกกลุ่ม รวมทังมี
้ กลไกในการคุ้มครองผู้ให้ ข้อมูล และให้ ความสาคัญกับการเก็บข้ อมูลข้ อร้ องเรี ยนเป็ น
ความลับ เพื่อสร้ างความมัน่ ใจให้ กบั ผู้ร้องเรี ยน ดังรายละเอียดที่ได้ เปิ ดเผยไว้ ในเว็บไซต์ของบริ ษัท ดังนี ้
นโยบายในการแจ้ งเบาะแสหรือข้ อร้ องเรียน
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อส่งเสริ มให้ ผ้ ูบริ หารและพนักงานดาเนินธุรกิ จอย่างถูกต้ อง โปร่ งใส ยุติธรรม และสามารถ
ตรวจสอบได้ โดยสอดคล้ องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณของบริ ษัท โดย
บริ ษัทคาดหวังให้ ทกุ คนรายงานโดยสุจริ ตถึงการปฏิบัติที่ขดั หรื อสงสัยว่าจะขัดต่อเรื่ องดังกล่าว
ให้ บริ ษัทรับทราบ ทางบริ ษัทจะได้ ปรับปรุ งแก้ ไข หรื อดาเนินการให้ เกิดความถูกต้ อง เหมาะสม
โปร่ งใส ยุติธรรม และเป็ นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มี
การให้ ความคุ้มครองผู้ให้ ข้อมูลโดยสุจริ ตแก่หน่วยงานกากับดูแลด้ วย ซึ่งเป็ นหลักการที่บริ ษัท
นามาใช้ ปฏิบตั ิ
1.2 เพื่อให้ มนั่ ใจว่าผู้บงั คับบัญชา และฝ่ ายบุคคลของบริ ษัททาหน้ าที่ดแู ลและให้ คาแนะนาตลอดจน
สอดส่องพฤติกรรม ความประพฤติ และการกระทาต่าง ๆ ของพนักงานให้ เป็ นไปโดยถูกต้ อง
และผู้แจ้ งเรื่ องดังกล่าวจะได้ รับความคุ้มครอง หากเป็ นการกระทาด้ วยความสุจริ ตใจ
2. ขอบเขตการแจ้ งเบาะแส หรือร้ องเรียน
2.1 เมื่อมีข้อสงสัย หรื อพบเห็นการกระทาที่ฝ่าฝื น หลักปฏิบตั ิที่ดีในเรื่ องต่อไปนี ้
- การฝ่ าฝื นการปฏิบตั ิตามหลักการ และแนวปฏิบตั ิของนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
- การฝ่ าฝื นตามกฎ ระเบียบ ข้ อบังคับของบริ ษัท
- การได้ รับความไม่เป็ นธรรมในการปฏิบตั ิงาน
- การกระทาทุจริ ต
2.2 พบการกระทาที่ทาให้ เกิดความสงสัย และเกิดผลเสียต่อองค์กร
3. ช่ องทางในการแจ้ งเบาะแส หรือร้ องเรียน
3.1 นายอภิรักษ์ ปรี ชมุ
หัวหน้ าแผนกบุคคล
โทร. (038) 571-980-2 ต่อ 15 Email : apirakp@thaimetaldrum.com
3.2 ม.ล. ชินทัต ชมพูนทุ
กรรมการ เลขานุการบริ ษัท และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
โทร. 02-264-0826 Email : chintatj@thaimetaldrum.com
3.3 นายเนตร จรัญวาศน์
กรรมการผู้อานวยการ
โทร. 02-264-0460 Email : tmdplc@loxinfo.co.th
3.4 นางวนิดา ชาญศิขริ น
ประธานกรรมการตรวจสอบ

โทร. 02-689-2632 Email : stms_adv@truemail.co.th
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4.1 รายละเอียดของเบาะแส หรื อข้ อร้ องเรี ยน ต้ องเป็ นความจริ ง มีความชัดเจน หรื อเพียงพอที่จะนา
สืบหาข้ อเท็จจริ ง เพื่อดาเนินการต่อไปได้
4.2 ผู้ที่แจ้ งเบาะแส หรื อผู้ร้องเรี ยน สามารถเลือกที่จะไม่เปิ ดเผยชื่อ ที่ อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อ
ได้ หากเห็นว่าการเปิ ดเผยนันจะท
้ าให้ เกิดความไม่ปลอดภัย หรื อเกิดความเสียหายใด ๆ แต่หาก
มีการเปิ ดเผยตนเอง จะทาให้ สามารถรายงานความคืบ หน้ า สอบถามข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์
เพิ่มเติม ชี ้แจงข้ อเท็จจริ งให้ ทราบ หรื อบรรเทาความเสียหายได้ สะดวก และรวดเร็ วยิ่งขึ ้น
4.3 ข้ อ มูลที่ ได้ รับ จะถื อเป็ น ความลับ และไม่มี ก ารเปิ ด เผยชื่ อ ผู้ที่ แจ้ งเบาะแส หรื อ ผู้ร้องเรี ยนต่ อ
สาธารณชน หากไม่ได้ รับความยินยอม
4.4 ผู้ ที่ แ จ้ งเบาะแส หรื อ ร้ องเรี ย น จะได้ รั บ ความคุ้ มครองสิ ท ธิ ไม่ ว่ า จะเป็ นพนั ก งานหรื อ
บุคคลภายนอก
4.5 ระยะเวลาในการดาเนินการเรื่ องร้ องเรี ยน ขึ ้นอยู่กับความซับซ้ อนของเรื่ อง ความเพียงพอของ
เอกสารหลักฐานที่ได้ รับจากผู้ร้องเรี ยน รวมถึงเอกสารหลักฐานและคาชี ้แจงของผู้ถกู ร้ องเรี ยน
4.6 ผู้รับข้ อร้ องเรี ยน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องกับกระบวนการตรวจสอบหาข้ อเท็จจริ ง ต้ องเก็บข้ อมูลที่
เกี่ยวข้ องเป็ นความลับ จะเปิ ดเผยเท่าที่จาเป็ น โดยคานึงถึงความปลอดภัย และความเสียหาย
ของผู้ร้องเรี ยน หรื อ ผู้ให้ ความร่ วมมือในการตรวจสอบข้ อเท็จจริ ง แหล่งที่ม าของข้ อมูล หรื อ
บุคคลที่เกี่ยวข้ อง
5. กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
5.1 ผู้แจ้ งข้ อมูล หมายถึง ผู้ที่แจ้ งเบาะแส หรื อร้ องเรี ยน
5.2 ผู้ประสานงานเรื่ องร้ องเรี ยน หมายถึงผู้ทาหน้ าที่รับเรื่ อง และเก็บข้ อมูลเบื ้องต้ น และเก็บผลสรุ ป
ของการดาเนินงาน ได้ แก่ ฝ่ ายบุคคล และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
5.3 ผู้ดแู ลเรื่ องร้ องเรี ยน หมายถึงผู้บงั คับบัญชาโดยตรงของผู้ที่ถกู ร้ องเรี ยน หรื อผู้บงั คับบัญชาเหนือ
ขึ ้นไปของหน่วยงานที่ถกู ร้ องเรี ยน
5.4 ผู้ดแู ลเรื่ องระเบียบวินยั หมายถึง ฝ่ ายบุคคล
5.5 กรรมการผู้อานวยการ
5.6 คณะกรรมการตรวจสอบ
6. ขัน้ ตอนการดาเนินการ
6.1 การลงทะเบียน และส่งเรื่ อง
6.1.1 ผู้ประสานงานเรื่ องร้ องเรี ย น ลงทะเบียนรั บเรื่ องร้ องเรี ย น และก าหนดวันแจ้ งความ
คืบหน้ าของเรื่ องที่ร้องเรี ยนแก่ผ้ รู ้ องเรี ยน ดังนี ้
o กรณีที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริ ษัทอย่างร้ ายแรง ให้ ดาเนินการโดยด่วนที่สดุ
o กรณีอื่น ให้ ดาเนินการโดยเร็ ว
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6.1.2 ผู้ประสานงานเรื่ องร้ องเรี ยน ลงบันทึกข้ อมูลจากผู้ร้องเรี ยน ดังนี ้
o
o
o
o

ชื่อผู้ร้องเรี ยน ยกเว้ นกรณีที่ไม่ได้ ระบุชื่อ
วันที่ร้องเรี ยน
ชื่อบุคคล หรื อเหตุการณ์ร้องเรี ยน
ข้ อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง

6.1.3 เมื่อลงทะเบียนรับเรื่ องร้ องเรี ยนแล้ ว ให้ กาหนดชัน้ ความลับตามเนื ้อหาของเรื่ อง และ
ดาเนินการดังนี ้
o ส่งให้ ผ้ ดู แู ลเรื่ องร้ องเรี ยนดาเนินการหาข้ อเท็จจริ ง และสัง่ การตามอานาจหน้ าที่ที่มี
o ส่งสาเนาเรื่ องให้ ฝ่ายบุคคลทราบเบื ้องต้ น เพื่อเตรี ยมให้ คาแนะนาการดาเนินการ
ด้ านระเบียบวินยั หรื ออื่น ๆ
o ส่งสาเนาเรื่ องให้ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้อานวยการ และ
คณะกรรมการตรวจสอบทราบเรื่ อง
6.2 การรวบรวมข้ อเท็จจริ ง และสัง่ การ
6.2.1 ผู้ดูแลเรื่ องร้ องเรี ยน ดาเนินการหาข้ อเท็จ จริ ง และให้ ข้อแนะนาผู้ที่เกี่ ยวข้ องให้ มีการ
ประพฤติ หรื อปฏิบัติที่เหมาะสมต่อไป หากต้ องมีการลงโทษทางวินัย สัง่ ลงโทษโดย
ปรึกษากับฝ่ ายบุคคลเพื่อให้ การลงโทษเป็ นไปตามมาตรการลงโทษด้ วย และหากผู้ดแู ล
เรื่ องร้ องเรี ยนไม่มีอานาจสัง่ ลงโทษ ให้ เสนอเป็ นลาดับขัน้ ไปจนถึงผู้มี อานาจแล้ วแต่
กรณี และให้ ส่งผลการหาข้ อเท็จจริ ง การดาเนินการและการสัง่ ลงโทษแล้ วแต่กรณี ไป
ให้ กรรมการผู้อานวยการ

6.2.2 กรณีเป็ นเรื่ องร้ องเรี ยนจากผู้ไม่ระบุชื่อ และไม่สามารถหาข้ อมูลเพิ่มเติมได้ เพียงพอ ให้
ผู้ดูแลเรื่ อ งร้ องเรี ย นส่งรายงานผลการตรวจสอบข้ อมูล และความเห็น เกี่ ย วกับ เรื่ อ ง
ร้ องเรี ยนนัน้ ไปที่กรรมการผู้อานวยการ โดยผ่านผู้บงั คับบัญ ชาตามลาดับขัน้ เพื่อขอ
แนวทางการด าเนิ น การที่ เหมาะสมต่ อ ไป หากกรรมการผู้อ านวยการไม่ ส ามารถ
ด าเนิ น การตามข้ อ ร้ องเรี ย นได้ ข้ อ ร้ องเรี ย นนัน้ จะถูก ปิ ด เรื่ อ งไป และให้ ผ้ ูดูแ ลเรื่ อ ง
ร้ องเรี ยนส่งสาเนาให้ ผ้ ูประสานงานเรื่ องร้ องเรี ยนทราบ เพื่อรายงานแก่คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

6.2.3 หากผู้ดูแลเรื่ องร้ องเรี ยนตรวจสอบข้ อเท็จจริ งแล้ ว พบว่าผู้ถูกร้ องเรี ยนไม่มีความผิด
หรื อเป็ นเรื่ องที่เกิ ดจากความเข้ าใจผิด หรื อได้ ให้ ข้อแนะนาแก่ผ้ ถู ูกร้ องเรี ยน หรื อผู้ที่
เกี่ยวข้ องให้ มีการประพฤติ หรื อปฏิบตั ิที่เหมาะสมแล้ ว และพิจารณาเห็นว่า ควรให้ ปิด
เรื่ อ งโดยไม่ มี ก ารลงโทษใด ๆ ให้ ผู้ ดู แ ลเรื่ อ งร้ องเรี ย นเสนอเรื่ อ งดั ง กล่ า วแก่
ผู้บงั คับบัญชาลาดับเหนือขึ ้นไป เพื่อขออนุมตั ิปิดเรื่ อง และสาเนาเรื่ องให้ ผ้ ปู ระสานงาน
เรื่ องร้ องเรี ยน เพื่อแจ้ งแก่ผ้ รู ้ องเรี ยนทราบ และรายงานแก่กรรมการผู้อานวยการ และ
คณะกรรมการตรวจสอบต่อไป
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6.3.1 ในกรณีที่ผ้ ดู แู ลเรื่ องร้ องเรี ยน และฝ่ ายบุคคลเห็นว่าจะต้ องมีการลงโทษทางวินยั ให้ ฝ่าย
บุคคลเสนอเรื่ องต่อกรรมการผู้อานวยการ สอบสวนข้ อเท็จจริ งต่อไป
6.3.2 เมื่อมีผลสัง่ การของกรรมการผู้อานวยการแล้ ว ให้ แจ้ งผลให้ ผ้ ดู แู ลเรื่ องร้ องเรี ยนทราบ
เพื่อดาเนินการตามขันตอนต่
้
อไป
6.4 การแจ้ งผลสรุปต่อผู้ร้องเรี ยน และการปรับปรุงแก้ ไข
6.4.1 ผู้ดแู ลเรื่ องร้ องเรี ยน ดาเนินการตามคาสัง่ การของกรรมการผู้อานวยการ ให้ ข้อแนะนา
ให้ มี ก ารประพฤติ หรื อ ปฏิ บั ติ ที่ เหมาะสมต่ อ ไป และแจ้ งผลการด าเนิ น การให้ ผู้
ประสานงานเรื่ องร้ องเรี ยนทราบด้ วย
6.4.2 ผู้ประสานงานเรื่ องร้ องเรี ยน แจ้ งผลการดาเนินการให้ กบั ผู้ร้องเรี ยนทราบ และบันทึกผล
การดาเนินการเกี่ยวกับเรื่ องร้ องเรี ยนไว้ โดยนาเสนอคณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็ น
รายไตรมาส
6.4.3 ผู้ประสานงานเรื่ องร้ องเรี ยน ติดตามผลการปรับปรุงแก้ ไข (ถ้ ามี) และรายงานกรรมการ
ผู้อานวยการ และคณะกรรมการตรวจสอบทราบ
7. การร้ องเรียนโดยไม่ สุจริต หรือผิดช่ องทาง
หากการแจ้ งเบาะแส ข้ อร้ องเรี ยน ให้ ถ้อยคา หรื อให้ ข้อมูลใด ๆ ที่พิสจู น์ได้ ว่ากระทาโดยไม่สจุ ริ ต หรื อ
ทาผิดช่องทาง กรณีเป็ นพนักงานของบริ ษัทจะได้ รั บการลงโทษทางวินยั แต่หากเป็ นบุคคลภายนอกที่
การกระทานันท
้ าให้ บริ ษัทได้ รับความเสียหาย ทางบริ ษัท จะดาเนินคดีกบั บุคคลนัน้ ๆ ด้ วย
8. ความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาเหนือขึน้ ไป
ในกรณี ที่ผ้ ดู ูแลเรื่ องร้ องเรี ยนละเลย หรื อไม่ปฏิบตั ิตามนโยบายนี ้ ผู้บงั คับบัญชาเหนือขึ ้นไป จะต้ อง
ได้ รับการพิจารณาโทษทางวินยั ด้ วย
9. มาตรการคุ้มครองผู้แจ้ งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน
9.1 บริ ษัทจะเก็บข้ อมูลและตัวตนของผู้แจ้ งเบาะแส หรื อผู้ร้องเรี ยน และผู้ถกู ร้ องเรี ยน เป็ นความลับ
9.2 บริ ษัทจะเปิ ดเผยข้ อมูลเท่าที่จาเป็ น โดยคานึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้รายงาน
แหล่งที่มาของข้ อมูล หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
9.3 ผู้ที่ ได้ รับ ความเสีย หาย จะได้ รับ การบรรเทาความเสียหายด้ วยกระบวนการที่ เหมาะสมและ
เป็ นธรรม
9.4 กรณีที่ผ้ รู ้ องเรี ยน หรื อผู้ที่ให้ ความร่วมมือในการตรวจสอบข้ อเท็จจริ ง เห็นว่าตนอาจได้ รับความไม่
ปลอดภัย หรื อ อาจเกิ ด ความเดื อ ดร้ อนเสี ย หาย ผู้ร้ องเรี ย น หรื อ ผู้ใ ห้ ความร่ ว มมื อ ในการ
ตรวจสอบข้ อเท็จจริ ง สามารถร้ องขอให้ บริ ษัท กาหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมก็ได้ หรื อ
บริ ษัทอาจกาหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้ร้องเรี ยน หรื อผู้ที่ให้ ความร่ วมมือในการตรวจสอบ
ข้ อเท็จจริ งไม่ต้องร้ องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็ นเรื่ องที่มีแนวโน้ มที่จะเกิดความเดือดร้ อนเสียหาย
หรื อความไม่ปลอดภัย

- 509.5 บริ ษั ท จะไม่ ก ระท าการใดอัน ไม่เป็ น ธรรมต่อ ผู้แจ้ ง เบาะแส หรื อ ผู้ร้องเรี ย น ไม่ว่า จะโดยการ
เปลี่ยนแปลงตาแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทางาน สัง่ พักงาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบตั ิงาน
เลิกจ้ าง หรื อกระทาการอื่นใดที่มีลกั ษณะเป็ นการปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ นธรรมต่อผู้แจ้ งเบาะแส หรื อ
ผู้ร้องเรี ยน หรื อผู้ให้ ความร่วมมือในการตรวจสอบข้ อเท็จจริ ง
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ มอบหมายให้ ม.ล. ชินทัต ชมพูนทุ เลขานุการบริ ษัท ทาหน้ าที่นกั ลงทุน
สัมพันธ์ ซึง่ ผู้ลงทุนสามารถติดต่อได้ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-264-0826 หรื ออีเมล์ chintatj@thaimetaldrum.com
ทังนี
้ ้ บริ ษัท ได้ แจ้ งให้ ทราบถึงช่องทางที่จะติดต่อดังกล่าวไว้ ในเว็บไซต์ของบริ ษัทด้ วย
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
5.1 โครงสร้ างคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทประกอบด้ วยบุคคลซึง่ มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ โดยเป็ นผู้มี
บทบาทสาคัญในการกาหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร รวมทังมี
้ บทบาทสาคัญในการกากับดูแล ตรวจสอบ
ประเมินผลการดาเนินงานของบริ ษัทให้ เป็ นไปตามแผนที่วางไว้ ตลอดจนดาเนินกิจการของบริ ษั ทให้ เป็ นไปตาม
กฎหมาย ข้ อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต มีจริ ยธรรม ภายใต้ จรรยาบรรณในการดาเนิน
ธุรกิจ รวมทังการก
้
ากับดูแลให้ การบริ หารจัดการของฝ่ ายบริ หารเป็ นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่ได้ กาหนดไว้
และก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัทและผู้ถือหุ้น
โครงสร้ างคณะกรรมการของบริ ษัทประกอบด้ วยกรรมการอิสระอย่างน้ อย 1 ใน 3 ของกรรมการ
ทังคณะ
้
ซึ่งจะทาให้ เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงในการพิจารณาเรื่ องต่างๆ และมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่ง
ประกอบด้ วยกรรมการอิสระ 3 คน
ปั จ จุบัน คณะกรรมการบริ ษั ทมี จ านวน 9 คน ประกอบด้ วย กรรมการบริ ษั ท ที่ ไม่เป็ น ผู้บ ริ หาร
จานวน 6 คน (โดย 4 คน ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ) และกรรมการบริ ษัทที่มาจาก
ฝ่ ายบริ ห ารจ านวน 3 คน คื อ กรรมการผู้อ านวยการ กรรมการผู้ช่ว ยกรรมการผู้อานวยการ และกรรมการและ
ผู้ จั ด การฝ่ ายบั ญ ชี แ ละการเงิ น ทั ง้ นี ้ จ านวนกรรมการอิ ส ระของบริ ษั ท เป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ ที่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนดไว้ ให้ มีกรรมการอิสระอย่างน้ อยหนึง่ ในสามของจานวน
กรรมการทังหมด
้
ตามข้ อบังคับของบริ ษัทกาหนดไว้ ว่าในการประชุมสามัญประจาปี ทกุ ครัง้ กรรมการจะต้ องออก
จากตาแหน่งอย่างน้ อย จานวนหนึง่ ในสามโดยอัตรา ถ้ าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ เป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออก
โดยจานวนใกล้ เคียงที่สดุ กับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่งในปี แรก และปี ที่สองภายหลังจด
ทะเบียนบริ ษัทนัน้ ให้ จบั สลากว่าผู้ใด จะออกส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้ กรรมการที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สดุ เป็ นผู้ออกจาก
ตาแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการ ผู้ออกจากตาแหน่งไปนันอาจจะเลื
้
อกเข้ ารับตาแหน่งอีกก็ได้
นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริ ษัทยังได้ แต่งตังคณะกรรมการชุ
้
ดย่อย ประกอบด้ วย คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง เพื่อปฏิบตั ิหน้ าที่เฉพาะ
เรื่ อง และเสนอเรื่ องให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาหรื อรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวมีสิทธิ หน้ าที่
ตามที่ได้ กาหนดไว้ ในอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ

- 51คณะกรรมการบริ ษั ท มี น โยบายให้ ป ระธานกรรมการต้ องไม่เป็ น บุค คลเดี ย วกัน กับ กรรมการ
ผู้อานวยการ เพื่อให้ เกิดความชัดเจนในด้ านความรับผิดชอบระหว่างการกาหนดนโยบายการกากับดูแลและการ
บริ หารงานประจา ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ แบ่งแยกบทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริ ษัทกับผู้บริ หาร
อย่างชัดเจน และมีการถ่วงดุลอานาจการดาเนินงาน โดยคณะกรรมการบริ ษัททาหน้ าที่ในการกาหนดนโยบายและ
กากับดูแลการดาเนินงานของผู้บริ หารในระดับนโยบาย ขณะที่ผ้ บู ริ หารทาหน้ าที่บริ หารงานของบริ ษัทในด้ านต่างๆ
ให้ เป็ นไปตามนโยบายที่กาหนด
เพื่อให้ เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริ ษัทจดทะเบียน บริ ษัทได้ จัดให้ มีการ
ประเมินตนเองของคณะกรรมการปี ละ 1 ครัง้ เพื่อให้ คณะกรรมการร่ วมกันพิจารณาผลงานและปรับปรุ งแก้ ไข โดย
การประเมินจัดทาทังแบบรายคณะเพื
้
่อใช้ ประเมินการทางานของคณะกรรมการในภาพรวมขององค์คณะ และการ
ประเมินของคณะกรรมการรายบุคคล เพื่อใช้ ประเมินการทาหน้ าที่อย่างเหมาะสมของการเป็ นกรรมการของกรรมการ
รายบุคคล โดยวิธีการให้ คะแนนมีความหมาย ดังนี ้
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ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง หรื อไม่มีการดาเนินการในเรื่ องนัน้
ไม่เห็นด้ วย หรื อมีการดาเนินการในเรื่ องนันเล็
้ กน้ อย
เห็นด้ วย หรื อมีการดาเนินการในเรื่ องนันพอสมควร
้
เห็นด้ วยค่อนข้ างมาก หรื อมีการดาเนินการในเรื่ องนันดี
้
เห็นด้ วยอย่างมาก หรื อมีการดาเนินการในเรื่ องนันอย่
้ างดีเยี่ยม

ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ มีรายละเอียดดังนี ้
หัวข้ อประเมิน

รวม

คะแนนเฉลีย่

31.15
31.55

3.89
3.94

คะแนนเฉลีย่ ในหมวดที่ 4 การทาหน้ าที่ของกรรมการ

31.89
31.57

3.99
3.95

คะแนนเฉลีย่ ในหมวดที่ 5 ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายจัดการ

31.60

3.95

คะแนนเฉลีย่ ในหมวดที่ 6 การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริ หาร

30.83

3.85

รวมคะแนนเฉลีย่ ทัง้ 6 หมวด

31.58

3.95

คะแนนเฉลีย่ ในหมวดที่ 1 โครงสร้ างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
คะแนนเฉลีย่ ในหมวดที่ 2 บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คะแนนเฉลีย่ ในหมวดที่ 3 การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ แ ต่งตัง้ เลขานุก ารบริ ษั ท เพื่ อ ให้ มี ห น้ า ที่ ในการจัด เตรี ย มการประชุม
คณะกรรมการบริ ษัท การประชุมผู้ถือหุ้น จัดทาทะเบียนกรรมการ และจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ ของบริ ษัท ตามที่
กฎหมายก าหนด มี หน้ าที่ดูแลให้ บ ริ ษั ทและกรรมการปฏิบัติ ตามกฎระเบี ยบ ข้ อบังคับ ของหน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้ อง เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สานักงานกลต. เป็ นต้ น รวมทังมี
้ หน้ าที่และความรับผิดชอบต่อผู้ ถือ
หุ้นของบริ ษัท เช่น ติดต่อสร้ างความสัมพันธ์ กบั ผู้ถือหุ้น ตอบข้ อซักถามรวมทังพิ
้ จารณาข้ อเสนอต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น
รายงานคณะกรรมการและผู้บริ หารเกี่ยวกับความต้ องการต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น และเป็ นสื่อกลางระหว่างผู้ถือหุ้นกับ
คณะกรรมการบริ ษัทและผู้บริ หาร

- 52ทั ้ง นี ้บ ริ ษั ท ได้ เปิ ด เผ ย ก ฎ บั ต รค ณ ะ ก รรม ก า รบ ริ ษั ท ไว้ บ น เว็ ป ไซ ต์ ข อ งบ ริ ษั ท ที่
www.thaimetaldrum.com ในหัวข้ อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
5.2 คณะกรรมการชุดย่ อย
รายละเอียดปรากฏในหัวข้ อ 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย
5.3 การประชุมคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการมีการกาหนดให้ มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้ อยปี ละ 6 ครัง้ เพื่อเสริ มสร้ างความมัน่ ใจ
ว่าคณะกรรมการสามารถติดตามดูแลการดาเนินงานของบริ ษัทได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ การประชุมคณะกรรมการ
จานวน 1 ใน 6 ครัง้ จะเป็ นการประชุมที่ไม่มีคณะกรรมการบริ หารเข้ าร่วมประชุ มอยู่ด้วย เพื่อให้ คณะกรรมการได้
แสดงความคิดเห็นถึงปั ญ หาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบริ หารจัดการโดยไม่มีฝ่ายบริ หารร่ วมประชุมด้ วย นอกจากนี ้
บริ ษัทจะมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจาเป็ น ในการประชุมแต่ละครัง้ เลขานุการบริ ษัทจะดาเนินการจัดส่ง
หนังสือเชิญประชุมพร้ อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้ คณะกรรมการทุกท่านรับทราบ
ก่อนการประชุมล่วงหน้ าอย่างน้ อย 7 วัน เว้ นแต่กรณีมีเหตุจาเป็ นเร่ งด่วน ในการประชุมแต่ละครัง้ เลขานุการบริ ษัท
จะทาการบันทึกรายงานการประชุมและจัดเก็บรวบรวมเอกสารรายงานที่รับรองแล้ วเพื่อใช้ ในการอ้ างอิงและสามารถ
ตรวจสอบได้ นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ จัดทารายงานผลการดาเนินงานเสนอให้ คณะกรรมการทราบทุกไตรมาสเพื่อให้
คณะกรรมการสามารถกากับดูแลการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายจัดการได้ อย่างต่อเนื่องและทันต่อเหตุการณ์
ในการประชุม ประธานกรรมการบริ ษัทและกรรมการผู้อานวยการ เป็ นผู้ ร่ วมกันกาหนดวาระการประชุม
และพิจารณาเรื่ องเข้ าวาระการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท โดยเปิ ดโอกาสให้ กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่ อง
ต่างๆ เพื่อเข้ ารับการพิจารณาเป็ นวาระการประชุมได้ ในการพิจารณาเรื่ องต่างๆ ประธานกรรมการบริ ษัท ซึ่งทา
หน้ าที่ประธานในที่ประชุมจะเปิ ดโอกาสให้ กรรมการแสดง ความคิดเห็นได้ อย่างอิสระ ทังนี
้ ้ ในการลงมติในที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทให้ ถือมติของเสียงข้ างมาก โดยให้ กรรมการคนหนึง่ มีเสียงหนึง่ เสียง กรรมการที่มีสว่ นได้ เสียจะ
ไม่เข้ าร่ วมประชุมและ /หรื อไม่ใช้ สิทธิ ออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้ ในกรณี ที่คะแนนเสีย งเท่ากัน ประธานในที่
ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกหนึ่งเสียงเป็ นเสียงชีข้ าด นอกจากนี ้ กรรมการทุกคนมีสิทธิ ที่จะตรวจสอบเอกสาร
ประกอบการประชุม และเอกสารสาคัญ อื่ น ๆ และหากกรรมการอิ สระ หรื อ กรรมการตรวจสอบมี ข้อ สงสัย ใดๆ
กรรมการอื่นๆ และฝ่ ายบริ หารของบริ ษัทต้ องดาเนินการตอบข้ อสงสัยดังกล่าวอย่างรวดเร็ วและครบถ้ วนเท่าที่จะ
เป็ นไปได้ ในกรณีที่กรรมการไม่เห็นด้ วยกับมติที่ประชุมกรรมการสามารถขอให้ เลขานุการบริ ษัทบันทึกข้ อคัดค้ านไว้
ในรายงานการประชุม หรื อยื่นหนังสือแสดงการคัดค้ านต่อประธานกรรมการได้
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทแต่ละครั ง้ เลขานุการบริ ษัทได้ เข้ าร่ วมการประชุมด้ วย โดยเป็ นผู้บนั ทึก
รายงานการ ประชุมและจัดส่งให้ ประธานกรรมการบริ ษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้ อง โดยเสนอให้ ที่
ประชุมรับรองในการประชุมครัง้ ถัดไป รวมทังเป็
้ นผู้จดั เก็บข้ อมูลหรื อเอกสารเกี่ยวกับการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกใน
การสืบค้ นอ้ างอิง โดยปกติคณะกรรมการบริ ษัทจะเข้ าร่วมการประชุมทุกคนทุกครัง้ ยกเว้ นแต่มีเหตุจาเป็ นซึ่งจะแจ้ ง
เป็ นการล่วงหน้ าก่อนการประชุม นอกจากนี ้ คณะกรรมการถือเป็ นนโยบายให้ กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หารมีโอกาสที่จะ
ประชุมระหว่างกันเองตามความจาเป็ น เพื่ออภิปรายปั ญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มี
ฝ่ ายบริ หารร่วมด้ วย และแจ้ งให้ ประธานกรรมการและกรรมการผู้อานวยการทราบถึงผลการประชุม
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10. ความรับผิดชอบต่ อสังคมของกิจการ
10.1 นโยบายภาพรวม
บริ ษัทคานึงถึงความเสมอภาค เป็ นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรี ยบและมีความซื่อสัตย์ในการดาเนินธุรกิจ รักษา
ผลประโยชน์ ร่วมกับ คู่ค้ าและเจ้ าหนี ้ โดยการปฏิ บัติต ามกฎหมายและกติ กาที่ ก าหนดร่ วมกัน อย่างเคร่ งครัด มี
จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ ไม่เรี ยก ไม่รับและจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สจุ ริ ตในการค้ ากับคู่ค้า ตามหลักการ
กากับดูแลกิจการที่ดี บริ ษัทจะมุง่ เน้ นการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากร เพื่อสร้ างความ
พึงพอใจของลูกค้ าที่มีต่อคุณภาพในสินค้ าและบริ การของบริ ษัท และเพื่อให้ การดาเนินงานประสบผลสาเร็ จตาม
เป้าหมาย บริ ษัทจึงได้ นาแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยมาเป็ นกลยุทธ์สาคัญที่จะนาพาองค์กรไปสูค่ วามยัง่ ยืน
10.2 การดาเนินงานและการจัดทารายงาน
บริ ษัทมีการดาเนินงานตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี ้
การกากับดูแลกิจการที่ดี
บริ ษัทได้ มีการปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีและได้ เปิ ดเผยข้ อมูลไว้ ในหัวข้ อ 9.7 การปฏิบตั ิตาม
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัท แล้ ว
การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม
บริ ษัทดาเนินธุรกิจตามหลักจรรยาบรรณและจริ ยธรรมธุรกิจเพื่อให้ เกิดความเป็ นธรรมในการดาเนินธุรกิจ
ไม่เห็นแก่ผลประโยชน์อื่น ส่งเสริ มการแข่งขันทางการค้ าอย่างเสรี การเคารพสิทธิในทรัพย์สนิ โดยไม่ละเมิดทรัพย์สิน
ทางปั ญญา หลีกเลีย่ งการดาเนินการที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และชาระค่าการใช้ หรื อได้ มาซึ่ง
ทรัพย์สนิ อย่างเป็ นธรรม
การต่อต้ านการทุจริ ต
ในปี 2556 บริ ษัทได้ เข้ าร่วมในโครงการ “แนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้ านการทุจริ ต” เพื่อ
แสดงเจตนารมณ์ และความมุ่งมั่นในการต่อต้ านคอร์ รัปชั่นในทุกรู ปแบบเพื่อให้ มั่นใจว่า บริ ษั ท มี นโยบายการ
กาหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบตั ิ และข้ อกาหนดในการดาเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการคอร์ รัปชัน่ กับทุก
กิจกรรมทางธุรกิจของบริ ษัท และเพื่อให้ การตัดสินใจและการดาเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้ านการทุจริ ต
คอร์ รัปชั่นได้ รับการพิจารณาและปฏิบตั ิอย่างรอบคอบ คณะกรรมการบริ ษัท จึงได้ อนุมตั ิประกาศใช้ “นโยบาย
ต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ ” เป็ นลายลักษณ์ อกั ษรขึ ้นเพื่อใช้ เป็ นแนวทางการปฏิบตั ิที่ชัดเจนในการดาเนินธุรกิจ และพัฒนาสู่
องค์ กรแห่งความยัง่ ยืน ตามประกาศบริ ษัทที่ 1/2557 ลงวันที่ 6 มกราคม 2557 ในปี 2557 บริ ษัท ได้ ส่งแบบ
ประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ ของโครงการ เพื่อเข้ าสูก่ ระบวนการรับรองแล้ ว และเมื่อวันที่ 3
ตุลาคม 2557 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตั ิ ได้ มีมติให้ การรับรองบริ ษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จากัด
(มหาชน) เป็ นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านทุจริ ต
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ต่อต้ านทุจริ ตหมดลง (อายุสมาชิกคราวละ 3 ปี ) บริ ษัท จึงดาเนินการยื่นแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตราการ
ต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ เพื่อเข้ าสูข่ บวนการรับรองวาระที่ 2 และเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการ
แนวร่ วมปฏิบตั ิ ได้ มีมติในการรับรองต่ออายุ บริ ษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย (มหาชน) เป็ นสมาชิกของแนวร่ วม
ปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านทุจริ ต โดยใบรับรองมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้ การรับรอง ซึ่งแสดงให้
เห็นว่าบริ ษัทมีนโยบายความมุง่ มัน่ และแนวปฏิบตั ิงานภายในองค์กรอย่างชัดเจน เพื่อต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่
การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริ ษัทปฏิบตั ิต่อผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องไม่ว่าจะเป็ นพนักงาน ชุมชนและสังคมรอบข้ าง ด้ วยความเคารพต่อชีวิต
และศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ของทุกคน ไม่ละเมิดสิทธิสิทธิมนุษยชนทังโดยทางตรงและทางอ้
้
อม บริ ษัทได้ กาหนด
นโยบายในการแจ้ งเบาะแส หรื อข้ อร้ องเรี ยน จากการกระทาผิดกฎหมาย หรื อจรรยาบรรณ หรื อพฤติกรรมที่อาจส่อ
ถึงการทุจริ ต หรื อประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร ทังจากพนั
้
กงาน และผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ รวมทังมี
้ กลไกใน
การคุ้มครองผู้ให้ ข้อมูล และให้ ความสาคัญกับการเก็บข้ อมูลข้ อร้ องเรี ยนเป็ นความลับ เพื่อสร้ างความมัน่ ใจให้ กบั ผู้
ร้ องเรี ยนตามหลักสิทธิ มนุษยชน อ้ างอิงตามประกาศบริ ษัทที่ 4/2557 เรื่ องนโยบายว่าด้ วยการแจ้ งเบาะแสหรื อข้ อ
ร้ องเรี ยน
การปฏิบตั ิตอ่ แรงงานอย่างเป็ นธรรม
บริ ษัท ถือว่าพนักงานเป็ นปั จจัยสาคัญที่จะทาให้ องค์กรมุ่งสูค่ วามสาเร็ จในการดาเนินธุรกิจ จึงกาหนด
แนวทางปฏิบตั ิตอ่ พนักงาน ไว้ ดงั นี ้
-

-

-

-

ให้ ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมแก่พนักงาน ในรู ปแบบของเงินเดือน ค่าโทรศัพท์ ค่าน ้ามัน ค่าเบี ้ยเลี ้ยง
และ/หรื อ เงินโบนัส
จัดให้ มีสวัสดิการพิเศษสาหรับพนักงาน เช่น ค่าชุดยูนิฟอร์ มพนักงาน เงินกองทุน สารองเลี ้ยงชี พ
กาหนดเงินให้ ก้ ยู ืมกรณีฉกุ เฉิน กาหนดเงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต บริ การรถรับส่งพนักงาน
ที่ปฏิบตั ิงานที่โรงงาน สวัสดิการโรงอาหารโดยจัดให้ มีบริ การข้ าวและน ้าฟรี และจัดให้ มีอาหารที่ถูก
สุขลักษณะในราคาที่เหมาะสม รวมถึงการบริ การตรวจสุขภาพประจาปี
ให้ การดูแลครอบครัวของพนักงาน โดยกาหนดระเบียบการจ่ายค่ารักษาพยาบาล และค่าเล่าเรี ยน
บุตร
ดูแลรักษาสภาพแวดล้ อมการทางานให้ มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
โดยกาหนดเป็ นนโยบายเกี่ยวกับการดูแลเรื่ องความปลอดภัย และสุขอนามัย ซึ่งบริ ษัท ได้ เปิ ดเผย
สถิ ติการเกิ ดอุบัติ เหตุ อัตราการหยุดงาน อัตราการเจ็ บป่ วยจากการท างาน ไว้ ที่บอร์ ดประกาศที่
บริ เวณทางเข้ าโรงงาน รวมถึงนาส่งรายงานที่เกี่ยวข้ องต่อหน่วยงานราชการตามกาหนดทุกครัง้
การแต่งตังและโยกย้
้
าย รวมถึงการให้ รางวัลและการลงโทษพนักงาน ต้ องกระทาด้ วยความเสมอภาค
สุจริ ตใจ และตังอยู
้ ่บนพื ้นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสม รวมทังการกระท
้
า หรื อ
การปฏิบตั ิของพนักงานนันๆ
้
ให้ ความสาคัญต่อการพัฒนา การถ่ายทอดความรู้ และความสามารถของพนักงาน โดยให้ โอกาส
พนักงานอย่างทัว่ ถึงและสม่าเสมอ โดยกาหนดให้ มีแผนฝึ กอบรมและจัดงบประมาณเป็ นประจาทุกปี
รับฟั งข้ อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
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ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้ อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจ้ างงานอย่างเคร่งครัด
บริ หารงานโดยหลีกเลีย่ งการกระทาใดๆ ที่ไม่เป็ นธรรมซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมัน่ คงในหน้ าที่การ
งานของพนักงาน
ปฏิบตั ิตอ่ พนักงานด้ วยความสุภาพและให้ ความเคารพต่อความเป็ นปั จเจกชนและสิทธิมนุษยชน
มีช่องทางให้ พนักงานสามารถแจ้ งหรื อร้ องเรี ยนเรื่ องที่ส่อไปในทางผิดระเบียบหรื อกฎหมายได้ ตาม
นโยบายว่าด้ วยการแจ้ งเบาะแสหรื อข้ อร้ องเรี ยน

ความรับผิดชอบต่อผู้บริ โภค
บริ ษัท มีความมุ่งมัน่ ในการเป็ นผู้นาด้ านการผลิตสินค้ าถังโลหะขนาดบรรจุ 200 ลิตร ที่มีคุณภาพออกสู่
ตลาด เพื่อตอบสนองต่อความพึงพอใจและสร้ างความมัน่ ใจให้ กบั ลูกค้ าของบริ ษัทที่จะได้ รับผลิตภัณฑ์ที่มีคณ
ุ ภาพ
รวมทังรั
้ กษาสัมพันธภาพที่ดีและดาเนินธุรกิจร่ วมกันอย่างเป็ นธรรม บริ ษัท กาหนดแนวทางปฏิบตั ิต่อ ลูกค้ าของ
บริ ษัท ดังนี ้
- สร้ างความพึงพอใจและความมัน่ ใจให้ กบั ลูกค้ า ให้ ได้ รับผลิตภัณฑ์ที่มีคณ
ุ ภาพ และตรงต่อเวลา
- เปิ ดเผยข่าวสารข้ อ มูลเกี่ ยวกับ สิน ค้ าและบริ การอย่างครบถ้ วน ถูกต้ อ ง ทันต่อเหตุก ารณ์ และไม่
บิดเบือนข้ อเท็จจริ ง รวมทังรั้ กษาสัมพันธภาพที่ดีและดาเนินธุรกิจร่วมกันอย่างเป็ นธรรม
- ให้ การรับประกันสินค้ าและบริ การภายใต้ เงื่อนไขเวลาที่เหมาะสม
- จัด ระบบเพื่ อ ให้ ลูก ค้ า และผู้เกี่ ย วข้ อ งทุก ฝ่ าย สามารถร้ องเรี ย นเกี่ ย วกับ สิน ค้ า และบริ ก าร และ
ดาเนินการที่ไม่เป็ นธรรม อย่างดีที่สดุ เพื่อให้ ลกู ค้ าและผู้ที่เกี่ยวข้ องทุกฝ่ ายได้ รับการตอบสนองอย่าง
รวดเร็ ว
- ไม่ค้ากาไรเกินควรเมื่อเปรี ยบเทียบกับคุณ ภาพของสินค้ าหรื อบริ การในชนิดหรื อประเภทเดียวกัน
และไม่กาหนดเงื่อนไขการค้ าที่ไม่เป็ นธรรมต่อลูกค้ า
- รักษาความลับของลูกค้ าอย่างจริ งจังและสม่าเสมอ และไม่นาข้ อมูลมาใช้ เพื่อประโยชน์ของตนเอง
และผู้ที่เกี่ยวข้ อง
การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
บริ ษัทมีโครงการร่วมกันกับบริ ษัท สาธรธานี จากัด ร่วมกันจัดโครงการแบ่งปั นสานฝันเพื่อน้ อง มีวตั ถุประสงค์
เพื่อช่วยเหลือนักเรี ยนที่ขาดแคลนโอกาสทางการศึกษา รายละเอียดตามรายงานกิจกรรมเพื่อประโยชน์ตอ่ สังคมและ
สิง่ แวดล้ อม (After Process)
การจัดการสิง่ แวดล้ อม
บริ ษั ท ได้ รับใบรับ รองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้ อม ISO 14001 ฉบับ ปี 2015 จาก UNITED
REGISTRAR OF SYSTEMS (THAILAND) LTD. (URS) และใบรับรอง อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 จากกระทรวง
อุตสาหกรรม ตามที่บริ ษัทได้ มีการบริ หารจัดการสิ่งแวดล้ อมอย่างเป็ นระบบ มีการติดตามประเมินผล และทบทวน
เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

- 56บริ ษัทจดทะเบียนที่มีการดาเนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืน (ESG100)
ในปี 2561 บริ ษัทได้ รับคัดเลือกให้ อยู่ในกลุม่ หลักทรัพย์ ESG100 ประจาปี 2561 นับเป็ นปี ที่ 3 ติดต่อกัน
จากหน่วยงาน ESG Rating ของสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งได้ พฒ
ั นาฐานข้ อมูลความยัง่ ยืนของธุรกิจในประเทศไทยด้ วย
การประเมินข้ อมูลด้ านสิง่ แวดล้ อม สัง่ คม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ของ
บริ ษัทจดทะเบียน โดยริ เริ่ มขึ ้นเมื่อปี 2558 เป็ นปี แรก และดาเนินต่อเนื่องมาถึงปั จจุบนั
รายชื่อบริ ษัทจดทะเบียนติดอันดับ ESG100 ประเมินจากข้ อมูลด้ านความยัง่ ยืนของหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศจานวน 683 บริ ษัท โดยอ้ างอิงจากเอกสารรายงานหรื อการระบุข้อมูลตามแหล่งและ
ช่วงเวลาที่บริ ษัทเผยแพร่ไว้ ตอ่ สาธารณะในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) รวมทังในรายงานประจ
้
าปี
รายงานแห่งความยั่งยืน และข้ อ มูลการด าเนิ น งานที่ เกี่ ยวเนื่ อ งกับ การพัฒ นาความยั่งยืน ที่ บ ริ ษั ท เปิ ดเผยจาก
6 แหล่งข้ อมูล

10.3 การดาเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่ อความรับผิดชอบต่ อสังคม
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยดาเนินธุรกิ จโดยคานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่กันไปด้ วย ทางด้ านการ
จัดการสิ่งแวดล้ อม บริ ษัทได้ ก่อสร้ างระบบบาบัดกลิ่น Activated Carbon แล้ วเมื่อปี 2553 จานวน 1 ตัว และในปี
2556 บริ ษัทได้ ลงทุนก่อสร้ างระบบบาบัดกลิน่ Activated Carbon เพิ่มขึ ้นอีกหนึง่ ตัว เพื่อกาจัดกลิน่ ที่อาจก่อให้ เกิด
ความราคาญต่อโรงงานใกล้ เคียง และบริ ษัทได้ มีการติดตามผลกระทบด้ านมลพิษทางอากาศอยู่เป็ นประจา โดยได้
ว่าจ้ างให้ บริ ษัท เทคนิคสิง่ แวดล้ อมไทย จากัด เข้ ามาตรวจวัดค่าอากาศในบริ เวณโรงงานของบริ ษัท พบว่าค่าอากาศ
ทุกค่าอยู่ในเกณฑ์ มาตรฐาน ไม่ก่อให้ เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้ อม และจากรายงานสถิติข้อร้ องเรี ยนเรื่ องกลิ่นในปี
2558 พบว่าบริ ษัทได้ รับข้ อร้ องเรี ยนลดลงอย่างมีนยั สาคัญ เนื่องจากบริ ษัทได้ เปิ ดใช้ ระบบบาบัดกลิน่ เต็มระบบทัง้ 2
ตัว ท าให้ ก ลิ่ น สี จ ากการพ่ น สีทัง้ ภายในและภายนอกโรงงานลดลงอย่ า งมาก บริ ษั ท ได้ ข ยายการจัด การด้ า น
สิ่งแวดล้ อมไปถึงบริ ษัทย่อย ที่อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยได้ ให้ บริ ษัทย่อยก่อสร้ างระบบบาบัดกลิ่นเพิ่ม
จานวน 1 ตัว เพื่อกาจัดกลิน่ ที่อาจก่อให้ เกิดความราคาญต่อชุมชน
นับแต่ปี 2560 จนถึงปี 2561 นี ้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยไม่พบปั ญหาข้ อร้ องเรี ยนด้ านสิ่งแวดล้ อมจากชุมชน
และบริ ษัทที่อยูใ่ กล้ เคียง

- 5711. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
บริ ษัทได้ จดั ให้ มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้ านทังด้
้ านการเงิน การปฏิบตั ิงานทังในระดั
้
บงาน
บริ หารและระดับปฏิบตั ิงาน ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ข้ อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้ อง จึงได้ กาหนดภาระหน้ าที่ อานาจ
การดาเนินการของผู้ปฏิบัติงาน และผู้บริ หารไว้ เป็ นลายลักษณ์ อกั ษรอย่างชัดเจน และมีการควบคุมดูแลการใช้
ทรัพย์สนิ ของบริ ษัทให้ เกิดประโยชน์สงู สุด
ทางด้ านการสอบทานประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน ในปี นี ้ผู้ตรวจสอบอิสระได้ เข้ าตรวจสอบ
4 กระบวนการ คือ 1. กระบวนการด้ านแผนกบุคคลซึง่ มีขอบเขตครอบคลุมเรื่ อง นโยบาย ระเบียบ และข้ อบังคับ
เกี่ยวกับพนักงาน กระบวนการรับสมัครงาน และการจัดเก็บแฟ้มประวัติพนักงาน Job Description และการ
ประเมินผลงาน อัตรากาลังคน และการฝึ กอบรม สวัสดิการต่างๆที่บริ ษัทจัดให้ และที่จาเป็ นตามกฎหมายแรงงาน
การจ่ายค่าจ้ าง ค่าแรง และการจัดการกับข้ อมูลด้ าน Payroll 2. กระบวนการแผนกจัดซื ้อ (โรงงาน) ซึง่ มีขอบเขต
ครอบคลุมเรื่ อง กระบวนการจัดซื ้อวัตถุดิบ วัสดุและอุปกรณ์ตา่ งๆ การคัดเลือกผู้ขายรายใหม่ การกาหนดวงเงินและ
วิธีการจ่ายชาระเงิน การเปรี ยบเทียบราคาการอนุมตั ิจดั ซื ้อ การบันทึกรายการ และเอกสารที่เกี่ยวข้ อง การประเมิน
ผู้ขาย 3. กระบวนการด้ านการผลิต ได้ แก่ นโยบายและระเบียบปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้ องกับกระบวนการผลิต การ
วางแผนการผลิต กระบวนการผลิตและการควบคุมการผลิต การควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็ นไปตามข้ อกาหนด
4. กระบวนการด้ านการควบคุมคุณภาพ (QC) ครอบคลุมเรื่ อง นโยบาย ระเบียบและแนวทางปฏิบตั ิตา่ งๆตาม
ข้ อกาหนดของระบบบริ หารคุณภาพ ISO การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิต การบริ หาร
จัดการ ข้ อร้ องเรี ยนของลูกค้ า ในเรื่ องคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ทะเบียนควบคุมและการรายงาน CAR ผลการ
ตรวจสอบในภาพรวมพบว่าการปฏิบตั ิงานอยูใ่ นเกณฑ์เหมาะสมตามสมควร ไม่พบผลกระทบอย่างเป็ นนัยสาคัญ
โดยผู้ตรวจสอบอิสระมีข้อเสนอแนะด้ านจุดอ่อนให้ บริ ษัทปรับปรุงกระบวนการทางานบางส่วน
เพื่อให้ ระบบการ
ควบคุมภายในของบริ ษัทเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น
บริ ษัทไม่มีหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริ ษัทเอง แต่ใช้ บริ การจากหน่วยงานภายนอก (Outsource) ใน
การทาหน้ าที่ตรวจสอบระบบควบคุมภายในและสอบทานการปฏิบตั ิงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ตามข้ อปฏิบตั ิที่
กาหนดไว้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้บ ริ ห ารระดับ สูง และผู้ต รวจสอบจะร่ วมกัน พิ จ ารณาระบบงานที่ จ ะ
ตรวจสอบของแต่ละบริ ษัทตามที่ผ้ ตู รวจสอบได้ จัดลาดับความเสี่ยงไว้ แล้ วในรายงานการประเมินความเสี่ยงทาง
ธุรกิจของแต่ละบริ ษัท
ในปั จจุบนั บริ ษัทได้ วา่ จ้ าง บริ ษัท เอเอ็มซี อินเตอร์ เนชัน่ แนล คอนซัลติ ้ง จากัด โดยคุ ณสลิล นิวฒ
ั น์ภมู ินทร์
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารของบริ ษัท เอเอ็มซี อินเตอร์ เนชัน่ แนล คอนซัลติ ้ง จากัด เป็ นผู้ลงนามและเสนอรายงานการ
ตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัท
ทางด้ านการจัดการบริ หารความเสี่ยง ในปี 2561 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงได้ พิจารณาทบทวน
ปั จจัยความเสีย่ ง ผลกระทบ และโอกาสที่จะเกิด พร้ อมแนวทางการบริ หารความเสีย่ ง เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท
และผู้บริ หารของบริ ษัท เพื่อนาไปใช้ เป็ นข้ อมูลในการบริ หารงานของบริ ษัทให้ มีความรัดกุมยิ่งขึ ้น โดยคณะกรรมการ
บริ หารความเสี่ยงได้ จัดทารายงานปั จจัยความเสี่ยงและผลกระทบ พร้ อมแนวทางการบริ หารความเสี่ยงเสนอต่อ
คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ ว

- 58รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เรี ยน

ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จากัด (มหาชน) ประกอบด้ วย
กรรมการอิสระ 3 ท่าน คือ นางวนิดา ชาญศิขริ น เป็ นประธานกรรมการตรวจสอบ นายปิ ติพงศ์ พิศาลบุตร และนาย
อนิญช์ หวัง่ หลี เป็ นกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามที่คณะกรรมการบริ ษัทได้
มอบหมายให้ กากับดูแลตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีหน้ าที่และความรับผิดชอบทางด้ าน สอบ
ทานรายงานทางการเงินของบริ ษัท สอบทานประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน ดูแลให้ การปฏิบตั ิของ
บริ ษัทเป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท พิจารณาคัดเลือกเสนอแนะแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและค่าตอบแทนประจาปี พิจารณา
ความเป็ นอิสระของผู้ตรวจสอบภายใน
รวมทังพิ
้ จารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่มีความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบขอรายงานการปฏิบตั ิหน้ าที่ระหว่างปี 2561 ดังนี ้
คณะกรรมการตรวจสอบได้ มี การประชุม รวม 4 ครัง้ ตามรายละเอียดการเข้ าร่ วมประชุม ซึ่งกรรมการ
ตรวจสอบทังคณะได้
้
เข้ าร่วมประชุมทัง้ 4 ครัง้ และได้ รายงานผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัททัง้ 4 ครัง้ ทางด้ านงบการเงินได้ มีการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและสิ ้นงวด
โดยประชุมร่ วมกับผู้สอบบัญชีของบริ ษัท 2 ครัง้ เพื่อพิจารณารายงานผลการตรวจสอบ ซึ่งการประชุมกับผู้สอบ
บัญชีของบริ ษัทจานวน 1 ใน 2 ครัง้ ไม่มีฝ่ายบริ หารเข้ าร่วมประชุม ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริ ษัทแสดงความเห็นต่อ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษัทว่าถูกต้ องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และจากการร่ วมประชุมร่ วมกับผู้สอบบัญชีคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเช่นเดียวกับผู้สอบบัญชีว่ารายงาน
งบการเงินของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยได้ จดั ทาขึ ้นครบถ้ วนถูกต้ องตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน
ทางด้ านการสอบทานประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน ในปี นี ้ผู้ตรวจสอบอิสระได้ เข้ าตรวจสอบ
4 กระบวนการ คือ 1. กระบวนการด้ านแผนกบุคคลซึ่งมีขอบเขตครอบคลุมเรื่ อง นโยบาย ระเบียบ และข้ อบังคับ
เกี่ ยวกับพนักงาน กระบวนการรับสมัครงาน และการจัดเก็ บแฟ้มประวัติพนักงาน ภาระหน้ าที่ของงาน และการ
ประเมินผลงาน อัตรากาลังคน และการฝึ กอบรม สวัสดิการต่างๆที่บริ ษัทจัดให้ และที่จาเป็ นตามกฎหมายแรงงาน
2. กระบวนการแผนกจัดซื ้อ (โรงงาน) ซึง่ มีขอบเขตครอบคลุมเรื่ อง กระบวนการจัดซื ้อวัตถุดิบ วัสดุและอุปกรณ์ตา่ งๆ
การกาหนดวงเงินและวิธีการจ่ายชาระเงิน การเปรี ยบเทียบราคา การอนุมตั ิจัดซื ้อ 3. กระบวนการด้ านการผลิต
ได้ แก่ นโยบายและระเบียบปฏิบตั ิงานที่ เกี่ยวข้ องกับกระบวนการผลิต การวางแผนการผลิต กระบวนการผลิตและ
การควบคุมการผลิต การควบคุมผลิตภัณ ฑ์ ที่ไม่เป็ นไปตามข้ อกาหนด 4. กระบวนการด้ านการควบคุมคุณภาพ
ครอบคลุมเรื่ อง นโยบาย ระเบียบและแนวทางปฏิบตั ิต่างๆตามข้ อกาหนดของระบบบริ หารคุณภาพ การตรวจสอบ
คุณภาพผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิต การบริ หารจัดการข้ อร้ องเรี ยนของลูกค้ า ผู้ตรวจสอบอิสระได้ รายงานผล
การตรวจสอบในภาพรวมว่าการควบคุมภายในอยู่ในเกณฑ์เหมาะสม ไม่พบผลกระทบอย่างเป็ นนัยสาคัญ และมี
ข้ อเสนอแนะให้ บริ ษัทปรับปรุ งกระบวนการทางานบางส่วน เพื่อให้ ระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทเป็ นไปอย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึ น้ บริ ษั ท ได้ ปรั บ ปรุ ง กระบวนการท างานบางส่ ว นตามข้ อเสนอของผู้ ตรวจสอบอิ ส ระแล้ ว
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทมีความเหมาะสม และผู้ตรวจสอบเป็ น
บริ ษัทตรวจสอบจากภายนอกจึงมีความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิงาน

- 59ด้ านข้ อก าหนดและกฎหมายของตลาดหลักทรั พย์ กรรมการและผู้บริ หารบริ ษั ทได้ ปฏิ บัติ ตามที่ตลาด
หลักทรัพย์กาหนด ด้ านรายการเกี่ยวโยงบริ ษัทและบริ ษัทย่อยไม่มีธุรกรรมใหม่ที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ใด ๆ ต่อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทและบริ ษัทย่อย นอกจากรายการของบริ ษัทย่ อยที่ขออนุมตั ิแล้ วในปี 2559 ซึ่งมีผล
ต่อเนื่องมาถึงปี ปัจจุบนั ตามที่ได้ เปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจาปี หัวข้ อรายการระหว่างกัน ทางด้ านการคัดเลือก
ผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยสามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้
อย่างอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้ ให้ ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อขออนุมตั ิตอ่ ที่ประชุมผู้
ถือหุ้นแต่งตังนายพรชั
้
ย กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2778 หรื อนางสุวนีย์ กิตติปัญญางาม ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2899 หรื อนายธนากร ฝักใฝ่ ผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4879 แห่งบริ ษัท บัญชีกิจ จากัด
เป็ นผู้สอบบัญ ชีของบริ ษัท ประจาปี 2562 อนึ่ง ทางด้ านการเป็ นสมาชิ กโครงการการสร้ างแนวร่ วมปฏิบัติ ของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านทุจริ ต ในปี 2561 บริ ษัทได้ รับการต่ออายุใบรับรองการเป็ นสมาชิกของแนวร่ วมปฏิบตั ิ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านทุจริ ต โดยใบรับรองดังกล่าวมีอายุ 3 ปี
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(นางวนิดา ชาญศิขริ น)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
20 กุมภาพันธ์ 2562

- 6012. รายการระหว่ างกัน
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีรายการที่เกิดขึน้ กับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน โดยพิจารณาความเป็ นกิจการ
ที่เกี่ยวข้ องกัน ได้ แก่ การถือหุ้นระหว่างกัน หรื อการมีผ้ ถู ือหุ้นหรื อกรรมการ หรื อผู้บริ หารบางท่านร่วมกัน นอกจากนี ้
ความเกี่ยวข้ องกันยังพิจารณาถึงบุคคล หรื อกิจการที่สามารถควบคุมบุคคล หรื อกิจการอื่น หรื อสามารถใช้ อิทธิพล
อย่างมีสาระสาคัญในการตัดสินใจด้ านการเงิน หรื อการดาเนินงานของบุคคล หรื อกิจการอื่น โดยบริ ษัทและบริ ษัท
ย่อย มีรายการบัญชีสินทรัพย์ หนี ้สิน รายได้ และค่าใช้ จ่ายส่วนหนึง่ กับกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน ผลของรายการดังกล่าว
ได้ รวมไว้ ในงบการเงินตามเกณฑ์ปกติของธุรกิจ ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 4. อย่างไรก็ตาม ความจาเป็ น
และความสมเหตุสมผลของการทารายการ หากเป็ นรายการตามเกณฑ์ปกติของธุรกิจ และเงื่อนไขการค้ าทัว่ ไป ฝ่ าย
บริ หารได้ ขออนุมตั ิในหลักการต่อคณะกรรมการบริ ษัทแล้ ว เมื่อการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทในปี 2551 ซึ่งบริ ษัท
ยังถือปฏิบตั ิตามมติที่ประชุมดังกล่าว
ในปี 2561 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยไม่มีธุรกรรมใหม่ที่เข้ าลักษณะของรายการที่เกี่ยวโยงกันที่ต้องขออนุมตั ิ
การเข้ าทารายการจากคณะกรรมการบริ ษัทและเปิ ดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สาหรับรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ซึง่ ได้ ขออนุมตั ิและเปิ ดเผยต่อสาธารณะแล้ ว มีดงั นี ้
- รายการให้ ความช่วยเหลือทางการเงินระหว่างบริ ษัท ถังโลหะสงขลา จากัด และบริ ษัท เดอะเพ็ท
จากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จากัด (มหาชน)ทังสองบริ
้
ษัท

1. วันเดือนปี ที่เกิดรายการ
ตังแต่
้ วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึง 30 มิถนุ ายน 2562
2. คู่กรณีท่ เี กี่ยวข้ อง
ผู้ก้ ู
: บริ ษัท เดอะเพ็ท จากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยของ บริ ษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย
จากัด (มหาชน) ถือหุ้นร้ อยละ 79.999
ผู้ให้ ก้ ู : บริ ษัท ถังโลหะสงขลา จากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท อุตสาหกรรมถังโลหะ
ไทย จากัด (มหาชน) ถือหุ้นร้ อยละ 80
3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ
รายละเอียดเกี่ยวกับการให้ ความช่วยเหลือทางการเงิน มีดงั ต่อไปนี ้
ประเภทรายการ
:
การให้ ความช่วยเหลือทางการเงิน
วงเงินให้ ก้ ยู ืมเงิน
:
เงินให้ ก้ ยู ืม จานวนไม่เกิน 100 ล้ านบาท
แหล่งเงินทุนที่ใช้
:
เงินทุนหมุนเวียนของบริ ษัท ถังโลหะสงขลา จากัด
อัตราดอกเบี ้ย
:
ร้ อยละ 4.00 ต่อปี
ระยะเวลาการให้ ก้ ยู ืม :
ไม่เกิน 3 ปี โดยเริ่ มตังแต่
้ วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่
30 มิถนุ ายน 2562
การชาระดอกเบี ้ย :
ชาระทุกไตรมาส
การชาระคืนเงินต้ น :
ชาระภายในวันที่ 30 มิถนุ ายน 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัท เดอะเพ็ท จากัด ได้ ชาระคืนเงินกู้ทงหมดแล้
ั้
ว และไม่มีดอกเบี ้ยค้ างชาระ
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14. การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายการจัดการ
(1) ผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
ในปี 2561 นี ้นับว่าเป็ นปี ที่บริ ษัทและบริ ษัทย่อยสามารถทาผลกาไรได้ สงู สุดนับตังแต่
้ จดั ตังบริ
้ ษัท
และบริ ษัทย่อย โดยเฉพาะผลการดาเนินงานด้ านผลิตภัณฑ์ถงั โลหะ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีกาไรเพิ่มขึ ้นอย่างมาก
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยยังคงให้ ความสาคัญต่อการควบคุมค่าใช้ จ่ายให้ อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมต่อธุรกิจ คุณภาพของ
สินค้ าและบริ การ ตลอดจนพยายามรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด ส่งผลให้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยสามารถทากาไรได้
เพิ่มขึ ้น
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีกาไรสุทธิ จากการประกอบธุรกิ จรวม 335.99 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ 52.18
ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 18.39 มีกาไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 2.24 บาท เพิ่มขึ ้น 0.35 บาทต่อหุ้น เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี
2560
ในปี 2561 บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่อ ยมี รายได้ จากการขายสิน ค้ าและบริ การโดยรวมเพิ่ มขึน้ โดย
สามารถแยกเป็ นรายผลิตภัณฑ์ได้ ดงั นี ้
ผลิต ภัณ ฑ์ ถังโลหะมีรายได้ 1,211.05 ล้ านบาท ลดลง 33.83 ล้ านบาท คิด เป็ น ร้ อยละ 2.72
เนื่องจากบริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีปริ มาณจาหน่ายถังโลหะลดลง แต่ราคาขายต่อหน่วยเพิ่มสูงขึ ้น เมื่อเปรี ยบเทียบกับ
ปี 2560 สาหรับเหล็กซึง่ เป็ นวัตถุดิบหลักและเป็ นต้ นทุนหลักของผลิตภัณฑ์ ในรอบปี ที่ผา่ นมาราคาเหล็กได้ ปรับราคา
เพิ่มสูงขึ ้นอย่างต่อเนื่องทุกไตรมาส บริ ษัทได้ เก็บสต๊ อกเหล็กในปริ มาณที่เพิ่มสูงขึ ้นตลอดทังปี
้ ส่งผลให้ บริ ษัทมีต้นทุน
เหล็กในสต๊ อกต่ากว่าราคาตลาด ทาให้ ต้นทุนขายของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยลดลงร้ อยละ 4.38 เมื่อเทียบกับปี ที่ผ่าน
มา จึงส่งผลให้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีกาไรเพิ่มขึ ้น 46.64 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 21.93
ผลิตภัณ ฑ์ พ ลาสติกมี รายได้ 808.27 ล้ านบาท เพิ่ มขึน้ 40.78 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 5.31
บริ ษัทย่อยจาหน่ายสินค้ าได้ เพิ่มขึ ้นทางด้ านปริ มาณ แต่ราคาขายต่อหน่วยลดลง เนื่องจากตลาดมีการแข่งขันสูงจึ ง
ต้ องลดราคาขาย ทาให้ ต้นทุนขายเพิ่มขึ ้น อย่างไรก็ตาม จากการที่รายได้ จากการขายเพิ่มขึ ้นจึงทาให้ บริ ษัทย่อยมี
กาไรจากผลิตภัณฑ์พลาสติกเพิ่มขึ ้น 0.71 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 5.07
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีรายได้ จากค่าเช่าและค่าบริ การจานวน 70.66 ล้ านบาทเพิ่มขึ ้นจานวน
3.54 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 5.27 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี ก่อน ค่าเช่าและค่าบริ การเพิ่มขึ ้นเนื่องจากบริ ษัทได้ มีการ
ปรับขึ ้นค่าเช่าสาหรับผู้เช่าที่ครบกาหนดสัญ ญาเช่าทุกราย และพืน้ ที่ให้ เช่าของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีผ้ ูเช่าเต็ม
ทังหมด
้
ทางด้ านค่าใช้ จ่าย ผลิตภัณฑ์ถงั โลหะมีต้นทุนขายต่อรายได้ จากการขายลดลงจากร้ อยละ 76.09
ในปี 2560 เป็ นร้ อยละ 71.71 ในปี 2561 จากการที่บริ ษัทและบริ ษัทย่อยสามารถปรับราคาขายต่อหน่วยได้ สงู ขึ ้น
และยังสามารถควบคุมค่าใช้ จ่ายต่างๆให้ อยู่ในเกณฑ์ ที่เหมาะสม จึงทาให้ ต้นทุนขายลดลงร้ อยละ 4.38 สาหรับ
ผลิตภัณ ฑ์ พลาสติกมีต้นทุนขายต่อรายได้ จากการขายเพิ่มขึน้ จากร้ อยละ 90.81 ในปี 2560 เป็ นร้ อยละ 91.10
ในปี 2561 เนื่องจากการแข่งขันที่รุนแรง บริ ษัทย่อยต้ องลดราคาขายลงเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด ทาให้ ต้นทุน
ขายเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 0.29
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร เพิ่มขึ ้นเล็กน้ อย คิดเป็ นร้ อยละ 0.45 มีดอกเบี ้ยจ่ายลดลง 0.42
ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 63.05 ภาษี เงินได้ นิติบคุ คลเพิ่มขึ ้น 1.61 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 13.67
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บริ ษัทและบริ ษัทย่อยไม่ได้ รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ทังนี
้ ้เนื่องจาก
ปริ มาณธุรกรรมมีน้อย บริ ษัทย่อยมีรายได้ จากการขายต่างประเทศ จานวน 35.01 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 1.79
ของยอดขายรวม ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 25.4 รายได้ จากการขายต่างประเทศ
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีรายได้ รวมทังสิ
้ ้น 2,065.83 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2560 จานวน 25.53
ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 1.25 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีรายได้ หลักจากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์บรรจุภณ
ั ฑ์คิดเป็ น
ร้ อยละ 94.64 ของรายได้ รวม ส่วนที่เหลือเป็ นรายได้ จากค่าเช่าค่าบริ การคิดเป็ นร้ อยละ 3.15 และรายได้ อื่นคิดเป็ น
ร้ อยละ 2.21
อัตรากาไรขัน้ ต้ นของบริ ษั ท และบริ ษั ทย่อ ยเพิ่ มขึน้ จากร้ อยละ 20.27 ในปี 2560 เป็ นร้ อยละ
23.03 ในปี 2561 อัตรากาไรจากการดาเนินงานเพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 13.28 เป็ นร้ อยละ 15.66 อัตราส่วนกาไรสุทธิ
ปรับเพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 13.91 เป็ นร้ อยละ 16.26 อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทากาไรของบริ ษัทและบริ ษัท
ย่อยเพิ่มขึ ้น จากการที่บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีต้นทุนขายที่ลดลง และมียอดจาหน่ายสินค้ าได้ เพิ่มขึ ้นเล็กน้ อย ทาให้
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีกาไรเพิ่มขึ ้น อัตราส่วนและความสามารถในการทากาไรจึงเพิ่มสูงขึ ้น
สาหรับอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น เพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 10.94 เป็ นร้ อยละ 12.22 ในปี 2561
บริ ษัทโดยคณะกรรมการบริ ษัทมีมติให้ จ่ายเงินปั นผลจากการดาเนินงานงวดปี 2561 คือตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2561
ถึง 31 ธันวาคม 2561 ในอัตราหุ้นละ 1.40 บาท รวมเป็ นเงิน 210.00 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 64.50 ของกาไรสุทธิ
ตามงบการเงินเฉพาะบริ ษัท ในปี 2560 จ่ายเงินปั นผล 180.00 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 66.55 ของกาไรสุทธิ ปี
2560 ซึ่งนโยบายการจ่า ยเงิ น ปั น ผลจะจ่ า ยไม่น้ อ ยกว่าร้ อยละ 40 ของก าไรสุท ธิ ต ามงบการเงิ น เฉพาะบริ ษั ท
คณะกรรมการบริ ษั ทจะได้ น าเสนอให้ ผ้ ูถื อหุ้นพิ จารณาอนุมัติในการประชุมผู้ถือ หุ้น ประจาปี 2562 ในวันที่ 24
เมษายน 2562 นี ้
อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากาไร
อัตราส่วนกาไรขันต้
้ น
อัตราส่วนกาไรจากการดาเนินงาน
อัตราส่วนกาไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

ปี 2561
(ร้ อยละ)
23.03
15.66
16.26
12.22

ปี 2560
(ร้ อยละ)
20.70
13.28
13.91
10.94
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(2) ฐานะการเงิน
สินทรัพย์
1)

ส่ วนประกอบของสินทรัพย์

สินทรัพย์ หมุนเวียนเพิ่มขึ ้น 126.88 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 9.72 โดยเงินลงทุน
ชัว่ คราวเพิ่มขึ ้น 152.19 ล้ านบาท เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 3.67 ล้ านบาท ลูกหนี ้การค้ าสุทธิ ลดลง
0.88 ล้ านบาท สินค้ าคงเหลือ ลดลง 15.37 ล้ านบาท และสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง 5.38 ล้ านบาท บริ ษัทและ
บริ ษัทย่อยมีการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อย เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี ก่อน โดยมีการลงทุนใน
หลักทรัพย์เพื่อค้ าหน่วยลงทุนเพิ่มขึ ้น เงินฝากธนาคารระยะสันเพิ
้ ่มขึ ้น ส่วนสินค้ าคงเหลือและลูกหนี ้การค้ าลดลง
เล็กน้ อย
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ ้น 77.38 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 4.79 เงินลงทุนเผื่อ
ขายเพิ่มขึ ้น 79.62 ล้ านบาท เงินลงทุนระยะยาวเพิ่มขึ ้น 20.90 ล้ านบาท อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ลดลง 3.65
ล้ านบาท ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ลดลง 16.47 ล้ านบาท โดยลดลงจากการตัดค่าเสือ่ มราคาทรัพย์สนิ ประจาปี เป็ น
ส่วนใหญ่ และบริ ษัทย่อยซื ้อเครื่ องจักรทดแทนเครื่ องจักรเก่าเพิ่มบางส่วน ในเดือนตุลาคม 2561 บริ ษัทและบริ ษัท
ย่อยได้ ทบทวนราคาที่ดิน และทาการประเมินราคาที่ดินใหม่โดยผู้ประเมินราคาอิสระ ทาให้ มีสว่ นที่เพิ่มขึ ้นจากการตี
ราคาใหม่จานวน 47.15 ล้ านบาท
2)

คุณภาพของสินทรัพย์

บริ ษัทและบริ ษัทย่อยเห็นว่าสินทรัพย์ที่มีอยู่ได้ แสดงมูลค่าที่แท้ จริ งและไม่มีรายการใดที่
มีข้อบ่งชี ้ว่าจะทาให้ ด้อยค่าหรื อไม่ได้ รับคืน ซึ่งหากมีทางบริ ษัทและบริ ษัทย่อยก็ได้ ตงส
ั ้ ารองหรื อค่าเผื่อการลดค่าไว้
แล้ ว ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้ อ 3.2 ถึงข้ อ 3.10 ข้ อ 5 ถึงข้ อ 14 จากตารางอัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพ
ในการด าเนิ น งานจะเห็ น ได้ ว่า ในปี 2561 บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยมี อัต ราผลตอบแทนต่ อ ทรั พ ย์ สิ น เพิ่ ม ขึน้ เมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับปี ก่อน เนื่องจากกาไรสุทธิของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยเพิ่มขึ ้น โดยที่ทรัพย์สนิ ถาวรของบริ ษัทและบริ ษัท
ย่อยก็เพิ่มขึ ้นจากการลงทุนเพิ่มของบริ ษัท อย่างไรก็ตามอัตราส่วนดังกล่าวยังถือว่าเป็ นอัตราส่วนที่ดีกว่าเมื่อเทียบ
กับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ซึง่ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยจะพยายามรักษาอัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ไม่ให้
ลดลงและเพิ่มกาไรให้ แก่บริ ษัทในอนาคต

อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน

ปี 2561

ปี 2560

อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์

11.11%

9.92%

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร

26.77%

24.08%

อัตราการหมุนของสินทรัพย์

0.68 เท่า

0.71 เท่า

- 70ลูกหนี ้การค้ าสุทธิ ลดลงจาก 317.42 ล้ านบาท เป็ น 316.54 ล้ านบาท ลดลง 0.88 ล้ านบาท คิด
เป็ นร้ อยละ 0.28 ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลี่ยเท่ากับ 58 วัน เท่ากับปี ก่อน โดยนโยบายการให้ สินเชื่ออยู่ระหว่าง 30-90
วัน ลูกหนี ้ค้ างชาระที่เกินกว่า 90 วัน เท่ากับ 2.87 ล้ านบาทลดลง 0.19 ล้ านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2560 บริ ษัท
และบริ ษัทย่อยได้ ตงค่
ั ้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญไว้ จานวน 2.86 ล้ านบาท (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้ อ 7)
สภาพคล่ อง
1)

กระแสเงินสด

จานวนและสัดส่ วนของกระแสเงินสดจากกิจกรรมต่ าง ๆ
รายละเอียดกระแสเงินสด

ปี 2561
(ล้ านบาท)

ปี 2560
(ล้ านบาท)

กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลีย่ นแปลงในสินทรัพย์และหนี ้สิน

434.75

387.06

จากกิจกรรมดาเนินงาน

425.39

358.59

จากกิจกรรมลงทุน

(237.27)

(93.34)

จากกิจกรรมจัดหาเงิน

(191.79)

(220.25)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ ้น (ลดลง)

(3.67)

45.00

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม

97.54

101.22

ในปี 2561 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีกาไรที่เป็ นตัวเงินจากการดาเนินงานเพิ่มขึ ้นจาก 358.59 ล้ าน
บาท เป็ น 425.39 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 66.80 ล้ านบาท ซึง่ เป็ นผลมาจากสินค้ าคงเหลือและลูกหนี ้การค้ าที่ลดลง กาไร
ที่เป็ นตัวเงินมากกว่ากาไรสุทธิตามงบการเงิน แสดงให้ เห็นว่ากาไรสุทธิที่เกิดขึ ้นเป็ นกาไรที่เกิดจากการดาเนินงาน
อย่างมีประสิทธิภาพของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน มีการลงทุนเพิ่ม 237.27 ล้ านบาท โดยบริ ษัทและบริ ษัทย่อยมี
การลงทุนในเงินลงทุนระยะสันเพิ
้ ่ มขึ ้น 152.19 ล้ านบาท เงินลงทุนระยะยาวเพิ่มขึ ้น 79.62 ล้ านบาท และลงทุนให้
เครื่ องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ ้นเล็กน้ อย (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 6, ข้ อ 9 ถึงข้ อ 13)
สาหรับกิจกรรมจัดหาเงิน บริ ษัทและบริ ษัทย่อยจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น 191.40 ล้ านบาท ทา
ให้ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีจานวนเท่ากับ
97.54 ล้ านบาท ลดลงจากปี 2560 จานวน 3.67 ล้ านบาท
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อัตราส่ วนสภาพคล่ อง

รายละเอียดสภาพคล่อง

ปี 2561

ปี 2560

อัตราส่วนสภาพคล่อง

8.57 เท่า

7.90 เท่า

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว

7.16 เท่า

6.59 เท่า

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี ้การค้ า

6.17 เท่า

6.15 เท่า

ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลีย่

58.35 วัน

58.54 วัน

ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลีย่

7.05 วัน

7.10 วัน

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้ าหนี ้

10.25 เท่า

12.15 เท่า

ระยะเวลาชาระหนี ้

35.16 วัน

29.63 วัน

CASH CYCLE

30.24 วัน

36.01 วัน

จากอัตราส่วนสภาพคล่องที่แสดงไว้ แสดงให้ เห็ นว่าสภาพคล่องของบริ ษั ทและบริ ษั ทย่อยมี
อัตราส่วนใกล้ เคียงกับปี 2560 ซึ่งเป็ นอัตราส่วนที่ใกล้ เคียงกับอัตราส่วนของปี ก่อน ๆ ที่ผ่านมา ทาให้ บริ ษัทและ
บริ ษัทย่อยมีสภาพคล่องเพิ่มมากขึ ้น และเพียงพอที่บริ ษัทจะขยายธุรกิจได้ อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

โครงสร้ างเงินทุน
โครงสร้ างเงิน ทุนของบริ ษั ทและบริ ษั ทย่อยอยู่ ในเกณฑ์ ที่ดี ตลอดหลายปี ที่ ผ่านมา อัตราส่วน
หนี ้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.10 เท่า เท่ากับปี 2560 ซึง่ เป็ นอัตราส่วนที่ต่ามาก เมื่อเปรี ยบเทียบกับกิจการประเภท
เดียวกัน บริ ษัทและบริ ษัทย่อยไม่มีนโยบายที่จะก่อหนี ้เกินกว่าความจาเป็ นของธุรกิจ ในส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
และบริ ษัทย่อยเพิ่มขึ ้นจาก 2,649.85 ล้ านบาท เป็ น 2,850.77 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 200.93 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ
7.58 จากการเพิ่ มขึ ้นของกาไรสะสมที่ยังไม่ได้ จัดสรรจาก 1,768.12 ล้ านบาท เป็ น 1,924.10 ล้ านบาท คิดเป็ น
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 8.82 อันสืบเนื่องมาจากกาไรที่มาจากผลประกอบการของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย

สาหรับหนี ้สิน บริ ษัทและบริ ษัทย่อยเพิ่มขึ ้นจาก 271.91 ล้ านบาท เป็ น 275.25 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น
3.61 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 1.33 โดยหนี ้สินภาษี เงินได้ รอตัดบัญชีเพิ่ม 7.79 ล้ านบาท เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น
ลดลง 4.51 ล้ านบาท ภาษี เงินได้ ค้างจ่ายและหนี ้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ ้น 0.56 ล้ านบาท บริ ษัทย่อยมีเงินกู้ยืม ระยะ
ยาวจากบริ ษัทใหญ่ และบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้ องจานวน 24, 6 ล้ านบาท ตามลาดับ (ดูหมายเหตุประกอบงบ
การเงินข้ อ 4.3 และข้ อ 15 ถึงข้ อ 16) โดยมีอตั ราดอกเบี ้ย หลักประกัน และเงื่อนไขของหนี ้สินเป็ นไปตามปกติทวั่ ไป
บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยไม่ มี ภ าระหนี เ้ งิ น กู้ ยื ม เป็ น เงิ น ตราต่ า งประเทศ ยกเว้ น ภาระ L/C ในการซื อ้ วัต ถุดิ บ และ
เครื่ องจักรในการผลิตจากต่างประเทศ ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้ อ 28

- 72การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
บริ ษัทได้ สอบทานข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี ฉบับนี ้แล้ วด้ วยความระมัดระวัง บริ ษัทขอ
รับรองว่า ข้ อมูลดังกล่าวถูกต้ องครบถ้ วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ ผ้ ูอื่นสาคัญ ผิด หรื อไม่ขาดข้ อมูลที่ควรต้ องแจ้ งใน
สาระสาคัญ นอกจากนี ้ บริ ษัทขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้ อมูลทางการเงินที่สรุ ปมาในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี ได้ แสดงข้ อมูลอย่าง
ถูกต้ องครบถ้ วนในสาระสาคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
แล้ ว
(2) บริ ษั ท ได้ จัด ให้ มี ระบบการเปิ ด เผยข้ อ มูล ที่ ดี เพื่ อ ให้ แ น่ ใจว่าบริ ษั ท ได้ เปิ ด เผยข้ อ มูลในส่ว นที่ เป็ น
สาระสาคัญทังของบริ
้
ษัทและบริ ษัทย่อยอย่างถูกต้ องครบถ้ วนแล้ ว รวมทังควบคุ
้
มดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามระบบ
ดังกล่าว
(3) บริ ษัทได้ จดั ให้ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว และ
บริ ษัทได้ แจ้ งข้ อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการ
ตรวจสอบของบริ ษัทแล้ ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้ อบกพร่ องและการเปลี่ ยนแปลงที่สาคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทังการกระท
้
าที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทารายงานทางการเงินของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
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ในการนี ้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทังหมดเป็
้
นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริ ษัทได้ รับรองความถูกต้ องแล้ ว
บริ ษัทได้ มอบหมายให้ นายเนตร จรัญวาศน์ เป็ นผู้ลงลายมือชื่อกากับเอกสารนี ้ไว้ ทกุ หน้ าด้ วย หากเอกสารใดไม่มี
ลายมือชื่อของ นายเนตร จรัญวาศน์ กากับไว้ บริ ษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริ ษัทได้ รับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
แล้ วดังกล่าวข้ างต้ น
ชื่อ

ตาแหน่ ง

ลายมือชื่อ

1. นายสุจินต์

หวัง่ หลี

ประธานกรรมการ
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จรัญวาศน์

กรรมการ

…………………………

3. นายอนุรัต
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กรรมการ

…………………………
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5. นายปิ ติพงศ์

พิศาลบุตร

กรรมการตรวจสอบ

…………………………

6. นายอนิญช์

หวัง่ หลี

กรรมการตรวจสอบ

…………………………

7. นายเนตร

จรัญวาศน์

กรรมการผู้อานวยการ

…………………………

8. นายสมชาย

จองศิริเลิศ

กรรมการ

…………………………

9. ม.ล. ชินทัต

ชมพูนทุ

กรรมการและผู้จดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน

….………………………

ชื่อ

ผู้รับมอบอานาจ นายเนตร จรัญวาศน์

ตาแหน่ งลายมือชื่อ

กรรมการผู้อานวยการ

…………………………

~1~lJ~

'

r

cv

4

~~1~aJ YU'\.

2532

~

Vl'l~VI~

1h::n1um:raJm:r

k\1t.J~"lk\1?1

..:::.

l'l~~

~1bbVIU~ I <Ju~L~fUbb~~vf~

.'li'El -

82

'1l1tl (tl)

..c::::t

Technology, U.S.A.

•nn Northrop lnstitule of

t.lh1Jtl.J11il11'l1'1111f'l'lm:raJ1yjvh

'YI1~m:r~mn

f'll1J1~

g.,
~

1uu),;'YI (%)

0.888

....:::::..

.q

g,.,q

0

~

I

.

\1

A

J''EllJ ~ J''lJ'::VI'l1~ ~lJJ'VI1 J'

<V

~'l1aJ'ilaJ~k\ll'YI1~

~

.
.....'

cv

11

-=:1'

m J''ElU J'aJ mm nuu'YilJ1'YIVIk\1'YI nnaJm J'

u:r::l'lumJ'rumJ'vh~1ubb~::

u~b'tll'l n1tJ bl:!~i~~

yj'El~~'Eluu:r::nu.rit.J

v

.. v

..

Vl'l~VI~

v

Vl'l~VI~~I?J./k\1

- Vl~n~!ilJ' The Role of Chairman (RCM

iu 4/2001)

- Vl~n~!ilJ'UJ'::mf'lumJ!ilmJ'J'aJmru),;'YI (DAP 105/2013)

- th::n1k\nJ'J'aJn1J' U"'n. 'il.~.b'Ell'l

- nnaJm:r U"'n . ':jk\~~

- m:raJmJ' U"'n. ~~~?J.~u~u

- UJ'::n1k\m'J'aJn1J' u"'n . ~ .1'11 .1'11

- mraJmr U"'n.

- f1J'J'aJn1J' lJ"'f1.

- mJ'aJmJ' u"'n. '1l1~'l1 :auvHl'YI

- u:r::fi1k\m'J'l-Jn1J' U"'n. l'l1fiJ'fi1U

- UJ'::n1k\m'J'aJn1J' U"'n. f~~!il~~1·1i1

- f1J'J'aJn1J' lJaJ"'. bNbbJ'aJJ'1'll~1)

- mJ'aJm:r:aM:: uaJ"'. 'l 'LJ'u mru

- ~mm~n uaJ"'.

- tJ:r::n1um:raJmJ' uaJ"'. L'Yit.J1uJ'::nuJit.J

- UJ'::n1Um'J'aJn1J' UaJ"'. U'ln"'u:r::nu.rit.J (~1bbVIU~~1k\UJ'::~1)

m'J'aJn1J':aM::/m'J'aJn1J'!ilJ''l"'\'l'EllJ UaJ"' . bl'l)l-1~'11

- UJ'::n1u~ru::mJ'aJn1J'~"'1J'ru1ri1!il'ElUbb'YIWJ''El~u:r::n1UnJ':raJmJ'/

!il'ElUbb'Yik\ UaJ"'.

- nJ'J'aJn1J'!ilJ''l"ll'l'ElU/m'J'aJmJ':aM::/mJ'aJn1J'MJ'V11bb~::ihV!ur;1rh

L!J'IJ'i!VI1'il Vl'il'fl L!J:J-J'flTW1~!01'J'IJ!OI:J-J

'11(;1~'lk\n1J'~'El~k\

1?11'il1~ bb~ l?l~'il1tl~~b'fltl l?l'll'fl·m'il'ii:J-Jfi1'il

W f1'ffl'Hb tllJ I. '11'\.l'1 I

,-1

0

~

..

4

3

2

~'11?1UVI

~~~~~

~~~~~

4

~~~~~

'VU'l. 2532

UJ'::fi1'\Jnm.m1J'IiiJ''l"lMlU

nJ'J'l-Jn1J'~I'jJ':;

'111'1.Ji'l'li1'W

'VU'l. 2532

'WI-.1'lUii11

4

57

J-Jm':jvm1i~LVJ~'tu'll'l~n'llm~l'l

llt:]Jt:]J 1 1i111'l1'li1U1'1-11J'~J'fl"l(n111Jt:]J:fi)

"l1 n New York University, U.S.A.

n nJ-JmJ>ih~uli1fi1lil'tlU LLVJ'\JbLl'l::l'lnm

mt:]Jr];:j1bVII'l1'll1 Specialize in

Corporate and Commercial Law

66

nn~mJ'

~mmru

'VU'L 2532

'\J1tl'1l~fl71

4

1ir:::fi1'Wnn:~-~m~r'h'll'W111 f'i 1liltiULLVI 'WLL~ ::: I'Im.n

U.SA

u1~1J'~J'n"l

UJ'::fi1'\JflJ'J'~fl1J'U1~1J'~'l1~b~~~

tfh]J'1,J11i111'l1'll1

VJ1~n1J'~mn

l')t:\qlil1

"l1 fl Californ ia State University,

70

'tl1tJ (1j)

mnm1J'~I'lJ'::

uitJ':J.ri?J.Ju "lf'l.J'llf'lu

~1bb'L-1tJ~ I <)u~1~~Ubb~~ti--l

'll'el- \'\~~

.

..c::::t

g.,

0.007

0.004

0 .290

'luu),;VJ (%)

-51i1'6i'l'\Jn1J'~'tl~'\J

~

..::::..

..::t

i-'Cf 0

~J''1lU~~'lJ'::~~~~~u1~1J'

~'l1~i~~'\JllVI1~

~

.
(L.'

9..-

UJ'::fi1'\JnJ'J'~n1J'U),;VJ ~oo.J'\J1'\J1;qn1 ~1tlli1

~in~liiJ' The Role of Chairman 1'12002

-

nmJn1~~911in1~ 1J"l.LYl1L'l'tlf LL'tl1.Jiif Yl~'tlYl LYl'tlfiif' ~L'"J~~mJLiJwtl(~11.JU~:;91)

nJ'J'~n1J'

Q

.....

Udl:t'Vl

~

bUL~'tlJ'

ti"

LL'tl'\Jr;)

c;

c;

.:::1

bb~~b~\J'll

0

Q,l

"l1fl(;1

U"l. L'il'\J '11 L'il 'VI

nn~ml'

-

.

. .
1J 2004

1l 2006
- ~in~lill'UJ'::mf'\~~Uiill'nJ'J'~n1J'U),;'Vl (DAP)

- ~in~lill' Audit Committee Program (ACP)

- ~~1'\J'l~fl1J'iJ1tJUt:]J9l U.l'l1fil'fi1~ ~1tlli1 (~1bbWLJ'l'l1'\JUJ'::~1)

"

m~mr;)

U"l.
ml'~ntl'

-

~

- nJ'J'~n1J' U~"l. f,J11.JLfii(;1 LLI'llii1.J(;11~(;1 L'Vl'el~~tJ~

-

- nn~mJ'u1~1l' U"l . ~mi~11'l'tl~'Vl Lb'tl1.Jiill'lu1

-

1l 2002)

1l 2002
- ~in~lill' Board and CEO Assessment

- ~in~liiJ' Effective Audit Committee

- ~in~liiJ'UJ'::mf'\~mJfilJ'nJ'J'~n1J'U),;'Vl (DCP tu 20/2002)

mJ'~n1l'~<i'li1ntJ' u),;'Vl '1l1~1J'Mn~ ~1nli1 (~~1'11'\J) 1'1254 1-2549

-

nJ'J'~n1J'bNbbJ'~ ~ruL<Vim1L'l'1lfl'lli11

- nJ'J'~n1J'U),;VJ bli1'1l::LYl'Vl ~1tlli1
-

.c::l'

ntJ''1lUnJmmnuuVJU1VJ~'\J1VJmJ'~n1J'

.....

'

uJ>:::I'lumn"!l'mJ>V\1~1'\JLL~::

- UJ'::fi1'\JmJ'~n1J' u),;'Vl n~t~~::l'l'l'll~1 ~1n111

-

1?11'a1..:J bb'Cli?I..:J'a1~'iil~b'fl~ l?l"ll'fi..:Jn<a<a:l-l n1-a mJ<a'V11'a 'VI'a'fl e.J:I-J'fl1'\.!1~ !Pl'J'IJ !Pl:l-l

l'elflffl:i!I'W1J 1. lf1!1 2

0

~

..

8

7

6

5

i11C111J'Vl

~~11

q

g.,.q

0

•

.

0.004

0.033

1uu1M''Vl (%)

lC11~~t.ln1~Cl'1l~t.l

~i11'W'W1~~~uli'i

~~'1lu~f~~:::~~1~~u1~1~

~~1~\f~~ufi'V11~

29

b~'M1~U

'l"l.f'l. 2539

n~~~n1~u1~1~~~1~L~~~

nJ'J''Vln1J'I~'li~~nJ'J'~n1J'~~1t.l~~mJ'

'W1~1'lJ..I'll1~ '"l'1l'li'ih~l"l

4 ~i11~~ 'l"l.f'!. 2532

nnl-.lmJ'u1~1J'I"1~1l-.lb~~~

nJ'J'l-.Jn1J' I mJ'l-.ln1J'~~1U~~n1J'

60

56

91n University of Detroit, U.S.A.

ll'1J'1J1t'Vl '6'\1'111 M.B.A. 91n

University of New Haven

ll'1J'1J1hl ~1'111 M.B.A. 91n

"!Yl1'fl'~mrul-.1~1~'Ylm~~

22 ~t)U1~U 'l"l .f'l .2558

'W11Jb'WI?IJ' '"lfb).!'l11"\oW

l'lmuuuru~l7lu1~1~~11i9f'l~u'Vlf mi~

nnl-.lm1~M::: 1 mJ'l-.ln1~171~~91'l'1l1J

'W1~'1lilb).!i ~tJ'I~~

0.031

32.635

cv

j.l"""'

- m~l-.lm~ ~l-.11~l-.lu~:::nu~u1f'IJ1~1'Yl~

Ul-.19. u~n9U~:::nu.n~ (~'1bb~U~~1'W1.h:::~1)

- U~:::fl1t.lm~~n1~1J)~1~ Lbi1:::m~~n1~~~1t.l~~n1~

""'

n 1 ~'1l1J ~~ Lnm nuu'Vlu 1'Vl~t.l1'Vln ~~~ n 1 ~

'

u~:::l'lum~run1~~1~1ubbi1:::

ocP

u2003

U2009

~~n~I71J'UJ':::mf'!umJI7l~m~l-.ln1J'U)i'Vl

(DAP)

119

u2003

tu~

u2015

.

- ~~n~171J'UJ':::mf'lumJI71J'mJ'~n1J'U1M'Yl (DAP)

1J~9.~~'1li1i1b'Vll"1

u2004

- nn~mJ'~~J'::: ,nn~mti71J''l"ll'l!IU ,nn~m1M1mLL'fl:::n1~UC11~1171!1ULL'VlU

- mJ'~mJ' u1M''Vl ti~t'fl~:::l'l~'lli11 ~1nC11

- nn~mJ'~r.rC11mJ' u)i'Vl bC11'1l::: LYl'Vl ~1nVl (~1 bmu~~1t.!UJ':::~1 )

- ~~n~I71J'UJ':::mf'lumJI7l~m~l-.ln1J'U),;'Yl (DAP)

- mJ'l-.ln1J'U1M'Vl bC11'1l::: bYl'Vl ~1nC11

- mJ'~mm)M''Vl ti~ti1~:::1'l~'lli11 ~1nVl

-

- ~'li~~m:mmJ'~~1u~~mJ' 1Jl-.19.u~n9l.JJ':::nu.ll~(lii1 Lmtl~~1"~1h::~1l

- ~~n~171~l.J~:::mf'lilmrl7lm~~l-.lm~u1,;'Yl

- ~~n~l71~ Successful Formulation & Execution of Strategy

- m~~m~ u9n. nt.l~1~~l-.lu1i(1'Yl~ )

- m~l-.lm~ u9n. f~~l7l'l"li11'li1

- nnl-.lm~ 1J9n. u~:::1'1"lbbi1:::l_jl71~

tlh1J'lJ1 t'Yl ~1·1nu1~1~~~n9

Un iversity of Hartford ,U .S.A.

tlh1J'1J1t'Vl ~1·1nu1~1~~~n9

'Vl1~m~~mn

~n.qliil

~

1 ~m1~~ VU'I. 2561

39

.Q,

- nnl-.lm~ U9n. n'W~f'l1i1

LLi1:::

(u)

54

'1l1tJ

~

~

nn~mn11~'UC11~1171!11JLL'Vl'ULL'fl:::~n~1

mnm1~171~~9~'1l1J

m~~m~~M:::

·t.n~u~'l"l'~~ Y11"l1'i'llJI?I~

~1Lmu~ 1 -fu~1~fwLiil~i~

'1!'11 -

.

.oll:::lll

1?11':11.:1 bb~ 1?1.:1':11~~:::: b'fl~ l?l"ll'fl.:lfi ':I':I:J.J fi1':1 e.J'l.J':I'Vi1':1 'Vi':l'fl e..! :J.J'fl1'W1'"l A'J'l.J A:J.J

wmnmu1J 1. '11'1!1 3

l

12

11

10

9

~

""

.

'

'l!l-J~U'VI

'V'l . ~ .

2549

IV

a

o
ov

i;

'

.<::::1

u1~'11'1lLl-11ntJ'l'VIbbUf'l'Lf'l1'VImb~tJ~ ~1ni11

.

2•

1-9

~

l-!'101':i'VImim1l-1~1bb'IO~

1-12 'h.iiJth::-wim'lflflM
l'Vl'!oJ
'U

l~fl~lllflfll'lm::'Vllf11111NIPI~lli'V'l'l::'ll'lfUtutJM'I1an'VIf'l'lau~::~~l\PI'11an'VIf'l'leJ 'l'l.fl. 2535l'W'Ih~ 5 i'J ~~l'Wl..ll ('l'l.fl.2557-'l'l.fl.2561)

ttJ'Wm'lllfll'l~JJ-eJ'l'WliHl~'Wlllf;!fl'i'f'WU,hl'VI ~lll~rll'I1'W\Pil'W'I111~ffflfU'lfl~U~'JJ'VI

fl':i'lllfll'i"U~'JJ'VI u~:;~u1m'l rl1iu~

TiliU~

1 l-Jm'1f'll-J YU'\ . 2546

~r.fi11n1J'~1~'111~

U1t111b).Jb).J1 J1'VIJ'1f_Jf?l'dJ'J'f?IU

- 2544 - 2545 ~'li'l~~r.fi11n1J'~1~'111~

'lfl.

m(]d(]d1 b'VI ~1'111 M.B.A. '11fl

~r.f!11n1J'~1~e.J~f;l u),;Vlf'l'flUU'fl ;stJbf;l'fl~L'lJftJLLtJ~

-2549 ~r.f!11mt~1~e.J~f71 u1,;'VI'i'1l-11'VIbb'VIm b'VIf'lbtJ'L~~ L'VImb~tJ~ 'ln.

ui',;'VI

.

10in~f71nh::m~u~uf71mnl-Jn1J'U),;'VI (DAP) U2004

-2548 ~'li'l~flJ'J'l-Jfl1J'~r.fi11fl1J'~1tJfl1J'f;l~1111

-

- 2536- 2538 ~'li'l~~r.f!11n1J'~'ltJ ~1UU(]d; Ul-J'I.lltJ1f'l1J' 'VI'\01J'L'VI~

- mtl-lmt ui',;'VI ti.:~'L~'IO::~.:J'll~1 ~1n111

- OJ'J'l-Jn1J' UJ'M'VI L111'1l:: L'V'l'VI '110111

..,. ov

'

n1J''1lUJ'l-ILnmnuu'VIU1'VI'\OtJ1'VIntJ'l-lf11J'

Q

1h::~Ufl1HUn1J''r11~1tJLL~:;

- 2547-2548 ~r.fi11mt'LN.:J1'lJ u),;'VIy;y;; b'flb;~'lJ ;s'lJ~bmf71'1l~ 'ln.

u

.

f'lJ''1lUf'l~'lJ'::Wll-l~U)'\01J'

.

University. Australia.

u

0

17 l-JOJ'1f'll-J 'V'lA 2550

46

g.,q

~

f'l'l1l-l~iJ'!'ftJfi'VI1~

.q

- 2548-2549

ill(]d(]d1b'VI ~1'111 Engineering

ltJU),;'VI (%)

;111~'ltJn1J'~'1l~tJ

~

Management '11n Griffith

47

il'

~

~r.fi11n1J'~1~bN~1tJ

U1~~\J'I'l~ ii7J..IU~~'V'l~I7J..I

29 l-JOJ'1f'll-J

Westminister University,England

ill(]d(]d1b'VI ~1'111 Inter Business

~~'ll1~mnJt::n1tJntJ'l-lmtnf71~l-l~n~

46

~1'111U(]d;Lb~::mn~tJ

l-!'101':i'VImi~'l0'1ln1J'~h1'VI~

illb).J(]d1f711

'VI1~n1J'~flM1

"Jn.l1~

and Management '11n

'

59

'1l1<J (u)

~r.fi11mt~1mhwn.:J1tJ LL~::

'

254 7

11uY1Mn'"l

bl-JM1~tJ YU'I.

tJ1-l~'d~J'

26

LI1'JJ1~n1~UfJ1"'Vl

LI1'Jn~n1~1'lru::n~nJn1~1;]~'l"'MlU

nm-JmnLI1:::~911lm~~1tlDt:1J:fiLLI1:::mn~'U

:!H'L;ntJYlf?l

~1LL'I-11.J-l I itJ~L~~UILlii.:Ji-l

'1!'11 - ~~~

d

'11l..Jl<H'I1"J I. fl':i'lllf11'l1Jhl'VI

0

~1111U'VI

.c::t

IPI1'a1..:l bb'6l!IPI..:l'a1~'&'1~ b'fl ~ IPI"'I'fl·:!n'a'aa.Jfi1'a t:J'l.J'a'VI1'a 'VI'a'fl t:J 3-J'fi1'W1~ !Ol'J'l.J 1013-1

Wfl"ffl'.i!!'WU I. '11,!1 4

X

I
I
X

I

I

I
I

UlJftt.W = I

I

8

'='

'='

l~l'tLt-ll't

9

6
I

I

'='

I

I

'='

l't1[l,_bbfTIL!{,

tl!lfb~L.bb~ _¥t-M~j!~ll't

"'

I
I

L

u,hM.rt!{, l!llA,!t!{, · ~·rt

I

I

I

I

I'v

I

X

I

I

I

I

0

v

.

""

~

""

~

~

..::::!

~

11

'11ll1CJ!'I1\91

"

'WlCJbl'll'lJ':iW
.,

ll.i:1.91'W'I'1191 'l$ll'W'W'Vl
.,

~

10

~

~

QJ

"

X = 1h:t1il'Wfl11llfl11

""

! i:lfl'bl'~illlW

.

fi'Vl11'VW

'Wl~!'W'qJ'Wfl'

9

~

I

I

I

u 1~ ~ t1 ~ fl'1 '11m.h :t m

8

d

I

'WlCJflfWil ft&11fltl~

I

I

I

7

"

I

I

X

I

X

I

'WlCJ!'W\911

QJ

~

QJ

'

""'v '

'lJ'j'l:J'fl~f)~

'lHI.!i:lfl'J'l1\911

I = m':illfll':i

I

I

I

I

I

I

I

X

I

I

I

I

I

I

X

I

m .~bl'll'Wfllbl'
X

!Vl'Vl

I

m.tl'~ lfl'H:tbl'~'llm I 'lJ1l.tl~ lfl'l1:t'tJ"HI:J~1 1 'lJ1l.!~Hl:t

6

~1'qJ11fi''W

'WlmU.J'l11CJ ~t~~m !~f!'

~

~1'qJ11fi''W

ci.l

"'

'111~'11&1

QJ

5

~

~

'W1CJ11\PJJ'W

~ ~

'WlCJ-ey~'W\91

•

'W1Clb'H1~

~

~1'qJ11fi''W

'111~'11&1

~

'WlCJ'W'W'W'Ii

,;

';i l~'lff)

4

3

2

1

!;llVl'U'fl

~

Yll';il'lmrVI'l';il~'lfflm'jlJfll'j'lJfl'l'U';i'l:l'fl~fl~

L'1lnl'l1nb'I.J1J 2

V

v

a\

1

~

'V

v

~~~v~

v

o

'J 1[J t'l~ I l)[J VI 'U 0'1 'H1 'H 'W 1'I 1'WJ;;l ~ 'J 1 'il tl'OlJ il1[J 'WI! t'l~ 'H1 'H 'W H 1'W fll f)lJ ~II t'1 fll 'J u {111 ~'I 1'W

19i1H'VIu-:~

~1'Hii'H1'Wtht11J~IIt'lfll'JU~ii'~'I1'W

~B - fffJfl '\JB~'l.Jflfli.l~l~~'IJ

'W1~ffi.li.l

..::;,

~QI

fl

cl

.:::::.

'W1Wl'WfJll'W'\Il'J

JJ B'IJ'VI mv 'hi''IJ~1l~'l1'W
19i1H'VIU'l

"I
9J
9J .J .: : :.
1J'J~1i1'W! 'iJ 1'VI'W 1'Vl'IJ'J'VIT:i

~'lfli'I'IJ1rJ'Vl

'IJHJ'Vl !B !B:IJ "li B'W!01B'J!'W'll''WH'Wi.l flB'W"lii.l01'l 'il1f11'1

~
flq ru 1m
'Vl1 ~ m m"" n rn
q

- JJ'Ji)jt)!1l'Vl M.B.A. Major f1l'J!'l'WHi.l~f11'J01i.lll'l, fYfY'Wm, ~W1i.l'lfl'Jlli:IJ'VI11'VlV1i.lV li'IVI1'f1111

.::::,.

cl

CLI

_r-

.::I

.e..

d.

c/

Q.l

e£

0

Q.l

~

'1'

'VI~~!'VlB:IJ~ JL Kellogg,

~

Northwest University,

"'

"'

D'J~ff'Um'Jru nwv'i1~1'W

2547 -lf'il~u'W

d

9)

.:::..

~

'1'

""

D'J~!'Vli1'ff'VI~~Bt:U1m

- illi)jt)!1011 B.A. in Communications, University of Ottawa,
9)

~

'lh~t'Vli1'!!fl'W11'11
.e.

~

d

cl

D'J ~ 1i1'W! 'iJ 1'VI'W 1'Vl'IJ'J'VIl'J f11f)'IJ l'l!!i.l!! i.l~ 'IJ 'J'VIl'J 'l1'U '\J B 'l'IJ'Jll 'Vl "li~! D'W ~ 1'U 'Vl
0

Q.J

.:::..

Ql

"'

lli f1111~1'W f1l'J 01 'J1'ilffB'UillV 1'U f11'JD'J~til'W fl11:1J!~V~ !!i.l ~ f11'J ffB'IJ1Ji)j::Ji
2560 - 1f'il~1J'W

fl'J'Jllf11'J fllli~fl'J'Jllf1T:i~I'I011:1J 01'J1'ilffB'IJ Hi.l~D'J~til'WNi.l'l1'U'\JB~
ll'VI1l'Vl v1i:lm1nil ru

2553

-lf'il~1J'U

B1 'iJ 1'J cJY/!11'11 l'll'1f11'J D 'J ~ tiJ'U fld1:1J! ~V~ B~ f1'J!! i.l~ f11'J 01 'J1 'iJ ffB 'UillV 1 'U

rl

.:::::.

rl

.<=:t

Ql

.:::..

rl

Ql

f1 lli~'l"l1lli 'll'Vi1'1ff01'J !!i.l~f11'J 'Ut)!'ll' :IJ'VI11'Vl V1i.l V1i'J 'J:IJI1'1ff01'J

2556 - 2559

fl'J'J:IJ f11'J fl ill~ f1'J 'J:IJ f1 l'J rl1fl'IJ ~!! i.l f11'J'IJ 1'V11'J f1 11:1J! ~V~:IJl'J 1l'Vl V1J:lV1 J:1V
~
"'
flf)lllli

2552 - 2554

N'VlHfltu1WlD'J~'ill fllli~f)'j'j:IJf)l'J~I'I\911:1J 01'J1'ilffB'IJ !!i.l~D'J~til'UNi.l
"'

q

.:::..

q

Ql

Ql

cl

Q.J

:IJl'J11'VlV1i.l V1i.1Vi.lf1lllli

2547-2551

D'J~1i1'Wt<0'1l'J'!!1~'1J1l'I1'J
'IJ1l'Jl'J ~ 1'W '\JB~'IJ'j'IJ'Vl

2554-2547

Vice President

'IJ1'1J'Vl1:hwm1'W

tBL~JJCJi ~1fll'l

rl1fl'IJI'!Hi.l

"'

~~~ iJ'U ~1'W ~1'W f11){1'B'IJ1Ji)j::Ji '1,1'fl'IJ'IJ1'1Jm I'I'Vl~tiJ V'U

~·hvi1w~BMfl'1'J1V1mu
"'

BNP 1i'W1fll'J PARIBAS, ftl'\J1

u

f)~'l!'Vl'l"l"'

2540-2554

Relationship Manager

~1Vi1'Wt~B~f1r'i'1'J1V1my t!i.l~~nr'i'1t'Vl'Jf1:1J'W1fl:IJ

1i'Wlf11'J HSBC, ftl'\J1 f1~~!'Vl'l"l"'

2536-2539

N'lf1VNil'l
f)l'j'
<u
qj

.::::.

Q.l

.:::..

~1V11tU 'll'1i'W n'il-~1'W01i.lli'I'Vl'W
q

Q.l

Ql

d .::::..:::..

Ql

0

( 01'J 1ftl'Jl'Jrlun ~B'W~'W
q

TI)

Ql

'IJ'Jli'Vl!~'W'VJ'Wl'lnf1'\ll'J'I"lV 'W1ifl'Vl'J 'il1f11'1 (:IJ'VIl'lf'U)
~~

.d d

g)

f11'J l"lf1B'IJ'J:IJ'Vl!f1V1'\JB~

Nf1Bmll~1'W f11'J'IJ1l'll'J f11'Jltfl'J1~'11m1llt~v~

f11'J01'J1'ilffB'Ufl1Vt'U f11'J'!J't)!::Ji

f11'Jt~'WHi.l~f11'J

1i'W 1fl1'J
9)

d.

Ql

..:::,

'VI'Wl'Vlfl11:1J'J'IJNI'I'll'B'IJ

f11'Uf:Jlll!i.l~ rl1fl'IJ~H i.lf11'JD~m~ 1'W f11'J01 'J1 'il ffB'UfllV 1 'W 'J 1:1J ~ ~ f11'J 11~l!N'W 'IJ 'J ~ 'lj:IJ lt m 1~'11

D'J~!~'W ~B01'J1'il'l"l'IJ ffB'IJ'Vl1'W'J1V~1'U Hi.l~'h:IJ 'hi' ~B!ff'W Bl!'W~

'Jltl~~~~ti~'U'tl~lf1'Yli!Nl'W~VI'J1'\ltl'tl1Jillt11'WU~~lf1'Yli!Nl'Wfllfl1J~U~fll'J'i.J~iJ~~l'U

o

I

J

'lfel - n'fl~

v

v

\911!! 11 'U \1

v

~

'111'Yl'Wl~l'WNm1'lltl'tl1JilltJ

dtq

"'

9)QJ

'llel'l'lJI'II'I~'Yl ~~'J'U

.::::!

~

<V

1'W

rl

'Ultlli'J'Iftl 1i'J'J:IJ1'Jtllfi 'HU

:I.Jel'U'Yfmv 111\JB'U1l '11'\.J

.

.

~mmn1i':ifhn:n1in'

~1uww.:!
-ff''lrl~'U1JJ'Yl

ddoO:::!.

o<::::!.QJ

'UHJ'Yl !tlltl:IJ 'li

Q

t:::::~oar.

""

fJ tl!l'f.IJ'Y11'lfll'.il'l'fl'll 1

th~n''Ufll'JtUflWvl1'11'\.J

rl

Q.l

..:::::.

'U~I'I'ln'~'J'UUl CVl~

.

2551- 1f'il'il'lJ'W

rl

ti.,

ll.l:fo<u

tl'Wl~tl1!'\.J'If'\.J!!'Ufl fltl'\.J'lifl~\1

'il1fWI

Q.l

.::::::..

:IJ1111'Yltl1fltlfl1 \I!'Yl'V'l

.

.

~mf1'll11i':in'iltll1ln' ntJ':i~n'1Jf1UtU1'Wfll'J 1l'J~!lJ'Ufl1l:IJ!~tl\ltl\lrlm

.

.

m':if111Jfi:IJflltJ1u uf! ~ ~n'il'fftl'lJflltJ1u 1i'Jn'il'ffm'l.J'um'Jt~u

th~n'WJltl

1i':in'ilvf'f.IJ'WltJ-ff'\11111:1J'Yl'i'V'lcJ
q

li':in'ilntl'ff~l\1
q

fltl\I'Yl'U
'I

.

1i':in'il

mniii
'll

"'
~I
'31
!!fl ~ 'f.l~n'111fl1):1Jfll'JN'fl~ luU~U
~~

d d

9)

fll'j INflel'U'J:IJ'Yllfl ()1'\Jel'l
9)

d

QJ

...:::::.

11'\.J1'Y11'111:1J'J'UN~'Ifel'U

Nflel'U'J:IJI?i'1'\.J fll'Jth~tii'WI'I11:1Jl~V'l fll'J 1'11'UfJ:IJfll(J 1 '\.J

ln'l ~ fll'J~'J1'iln'el'!Jill(J 1'\.J

~1:1..111'1UN'Wfll':i~':i1'iln'el'U u~~~u~m':itJB'!J~'ITU'IleJ'IVi:IJ ':i1:1..1~'11tm1~llU~~tJ':i~llJ'WN~ !W~
.0~VJ1'J1V'll'\.JN~fll'J~'J1'il

lH,!.lM,LUM.Lt-IJL!.L!Al!l~~l21l 121':112Ub~!.fbfbh:Htr..~ MU~gfb 11@~(1!'.-!.~!.LUt\,i':lllt-LUb!'..~
nt,rJWI1G~M, !.~!.LU ~12n &~!.hLI1.~11 ntmUM.L~ !J;fTI,CJ.M.L~rt!.I11Wft
l!l~i':I!.LUrtr!.UI1.L~~@ ~12n M.Lt-t-gM rt~t-@~(,!mi1.L@

8S!Lj:::JU8J.::f

11@J!.l!lt·mrrt:LI'..(,!IA,Lt1,11,
"="'

ro

F

(b

t-@11.U~U11Art!.I1@ Ut-J !.LU
,.r;
F F
I&.

!1~d tll,flllJI1G.ll!1!'.-!.l!l

~!Jn tll,fllllrt:lmW!.LUtl!:1~!.[1 .tLUtll,_!UtlUI1.ll~tfb~ &~r[Lf.W~~

n,et~&J:b- 6~~z

M.Lt-L!ArLUJ;1HLUI1~~!.fb

IA,t'l~l1l!l,!;)t-~

lb lb@1 @llA,f.l,!,fl,

LR,UJ,!!.LUt-LIAfThltmt:J
.,

mR,u!2nl2umLntAr..uirt
~Ubmi1J!.ful1
ro ro
ro I'='

,P

1.!\UL&

ft)

~;::oo

t-~!2lbt1,@(,! !2t1,11t1,J!.t1,1!.@~1t1,@

':'1'

f'OOJ:ro

""'

~;::oopp

11)

~

ro~;;;>

(l,~!;[LR,U~~

t-11,11,11L~
'

0

mr:-~gfbNrJLrti1.11Grt
rtl2tlM ,P!LIA~L!.~IJLtl
~

11!.1.!11 tAI2(,!(,!1\t-an.
t'TJ(b 1!1

F'

11l,IJLU'I1@.l!(J,tt~~

12tm - GJ!.r'
I:'I'Ut11L~
o

I

ltll:'~rtU'ntLUij11~11ULORli:'Litltt"~ij1i11,1 IJLU'I1G.l!lJ,tt~Hitli:'Lit"t"I:'GI\,~IJG1~ijiJLt
t>l"'b tol"'
n- o
lt'i
nb
tti
tti
ro
I='

