แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี
สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จากัด (มหาชน)

สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ 1

ส่วนที่ 2

ส่วนที่ 3

การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
3. ปั จจัยความเสี่ยง
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย
6. ข้อมูลทัว่ ไปและข้อมูลสาคัญอื่น

2
6
13
14
17
18

การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ ือหุน้
8. โครงสร้างการจัดการ
9. การกากับดูแลกิจการ
10. ความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
12. รายการระหว่างกัน

20
22
30
59
65
68

ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
13. ข้อมูลทางการเงินที่สาคัญ
14. การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ

70
76
81

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
เอกสารแนบ
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูม้ ีอานาจควบคุม และเลขานุ การบริษัท
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผูต้ รวจสอบภายใน และหัวหน้างานกากับดูแลการ
ปฏิบตั ิงานของบริษัท (Compliance)

[1]

ส่วนที่ 1
การประกอบธุรกิจ
1.นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
1.1 วิสยั ทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย
บริ ษั ท และกลุ่ ม บริ ษั ท มุ่ งมัน่ ที่ จ ะเป็ นผู ้น าในการผลิ ต บรรจุ ภัณ ฑ์ป ระเภทถังโลหะขนาดบรรจุ
200 ลิตร และขวดพลาสติกพีอีทีที่มีคุณภาพ โดยตั้งมัน่ ที่จะตอบสนองต่อความต้องการ สร้างความเชื่อมัน่ และความ
พึงพอใจสูงสุดในสินค้าของบริษัทให้แก่ลูกค้าในทุกระดับ
บริ ษั ท ไม่ ห ยุ ด ยั้ง ที่ จ ะพั ฒ นากระบวนการการผลิ ต และการบริ ห ารจั ด การต้น ทุ น เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพและลดอัตราการสูญเสียในระหว่างการผลิต อันส่งผลให้ตน้ ทุนการผลิตโดยรวมของบริษัทลดลง แต่ยงั
สามารถคงไว้ซึ่ ง สิ น ค้า ที่ ดี แ ละมี คุ ณ ภาพสู ง นอกจากนี้ บริ ษั ท ยัง ให้ค วามส าคัญ กับ การบริ ก ารในระหว่ า งและ
หลังการขาย โดยมีการติ ดตามและประเมินผลความพึงพอใจของลูกค้า ที่ มีต่อสิ นค้าของบริ ษัทอย่ างต่ อเนื่ องและ
สมา่ เสมอ เพื่อรักษามาตรฐานและพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการให้ดียงิ่ ขึ้ น
ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนและการจัดการบรรษัทภิบาลที่ดี เพื่อให้บริษัท
เป็ นที่ยอมรับในวงการผูผ้ ลิตถังโลหะขนาด 200 ลิตร และขวดพลาสติกพีอีที บริษัท และกลุ่มบริ ษัทยังมุ่งเน้นที่จะ
เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยจัดให้มีการฝึ กอบรมสัมมนาอย่างสมา่ เสมอส่งเสริมการทางานเป็ นทีม
สร้างความสัมพันธ์และความผูกพันที่ดีต่อบริษัท มอบผลตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานในทุกระดับอย่างยุติธรรม
และเท่าเทียม
นอกจากนี้ บริ ษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผูถ้ ือหุน้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิ
ตามงบการเงินเฉพาะบริ ษัท โดยได้วางเป้ าหมายรายได้เติ บโต ไว้ที่ 5-10% พร้อมรักษาอัตรากาไรสุ ทธิ เฉลี่ ยที่
10-15 % สาหรับปี 2563

1.2

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ

บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จากัด ได้จดทะเบียนก่อตั้งขึ้ นเมื่อปี 2501 ด้วยทุนจดทะเบียน
5 ล้านบาท โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อดาเนิ นธุรกิจผลิตและจาหน่ ายถังโลหะขนาด 200 ลิตร สาหรับบรรจุน้ ามันหล่อลื่น
เคมี ภั ณ ฑ์ และสิ น ค้า เกษตร การเปลี่ ย นแปลงและพัฒ นาที่ ส าคัญ ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วกับ การประกอบธุ ร กิ จ และ
การบริหารงานของบริษัทมีดงั ต่อไปนี้
ปี 2530 จัดตั้งบริษัท ถังโลหะสงขลา จากัด ทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท เพื่อผลิตและจาหน่ ายถังโลหะขนาด 200
ลิตร สาหรับบรรจุน้ ายางข้น โดยตั้งโรงงานผลิตที่อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา บริษัทมีสดั ส่วนการถือหุน้
ในบริษัท ถังโลหะสงขลา จากัด คิดเป็ นร้อยละ 80 ของทุนจดทะเบียน
ปี 2532 บริ ษั ท เพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นเป็ น50 ล้า นบาท และเข้า เป็ นบริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง
ประเทศไทย
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ปี 2535 บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 150 ล้านบาท เพื่อขยายการลงทุนไปยังธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยซื้ อพื้ นที่
ส านั ก งานในอาคารเลครั ช ดา ออฟฟิ ศ คอมเพล็ ก ซ์ เพื่ อ ขายและให้เ ช่ า พร้อ มกั บ เข้า ถื อ หุ ้น ใน
บริษัท เลครัชดา จากัด
ปี 2537 บริษัทจดทะเบียนแปรสภาพเป็ น บริษัทมหาชนจากัด และได้จดั ตั้งบริษัท เดอะเพ็ท จากัด ทุนจดทะเบียน
50 ล้า นบาท เพื่อ ดาเนิ นธุ ร กิจ ผลิ ต และจ าหน่ ายบรรจุ ภัณ ฑ์พลาสติ ก ได้แก่ ห ลอดพรี ฟ อร์ม และขวด
พลาสติกพีอีที โดยตั้งโรงงานผลิตที่ อาเภอลาดหลุ มแก้ว จังหวัดปทุมธานี บริษัทมีสัดส่ วนการถือหุน้ ใน
บริษัท เดอะเพ็ทจากัด คิดเป็ นร้อยละ 65 ของทุนจดทะเบียน
ปี 2540 บริษัท เดอะเพ็ท จากัด ได้ขยายธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์พลาสติก โดยเพิ่มสายการผลิตและจาหน่ ายผลิตภัณฑ์
แผ่นพลาสติกลูกฟูก (POLYBOARD) เพื่อใช้ทาบรรจุภณ
ั ฑ์สาหรับใช้ในงานอุตสาหกรรม ตลอดจนการผลิต
แผ่นป้ าย หรือแท่นโชว์ สินค้าในธุรกิจโฆษณา เป็ นต้น
ปี 2543 บริษัทได้เพิ่มสัดส่วนการลงทุนในบริษัท เดอะเพ็ท จากัด จากเดิมร้อยละ 65 เป็ นร้อยละ 75 ของทุนจด
ทะเบียน โดยซื้ อหุน้ สามัญจากผูถ้ ือหุน้ เดิม ในส่วนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริษัทได้ซื้อพื้ นที่ในอาคารเลครัช
ดา ออฟฟิ ศ คอมเพล็กซ์ เพื่อให้เช่า เพิ่มขึ้ นอีก 2,208 ตารางเมตร
ปี 2544 บริษัทได้รบั ใบรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001 ฉบับปี 2000 จาก BUREAU VERITAS QUALITY
INTERNATIONAL (BVQI)
ปี 2545 บริ ษั ท ถัง โลหะสงขลา จ ากัด ได้รับ ใบรับ รองมาตรฐานอุ ต สาหกรรมISO 9001 ฉบับ ปี 2000 จาก
SGS YARSLEY INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES(SGS)
ปี 2546 บริ ษั ท เดอะเพ็ ท จ ากั ด ได้ รั บ ใบรั บ รองมาตรฐานอุ ต สาหกรรม ISO 9001 ฉบั บ ปี 2000 จาก
BUREAU VERITAS QUALITY INTERNATIONAL (BVQI)
บริษัท เดอะเพ็ท จากัด ได้จดั ตั้งบริษัท อีสท์พลาส จากัด ทุนจดทะเบียน 7 ล้านบาท เพื่อดาเนิ นธุรกิจผลิต
และจาหน่ ายขวดพลาสติกพีอีที และฝาจุกพลาสติกโดยตั้งโรงงานผลิตที่อาเภอนิ คมพัฒนา จังหวัดระยอง
บริษัท เดอะเพ็ท จากัด มีสดั ส่วนการถือหุน้ ในบริษัท อีสท์พลาส จากัด ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน
ในปี เดียวกัน บริษัทยังได้เพิ่มสัดส่วนการลงทุนในบริ ษัท เดอะเพ็ท จากัด จากเดิมร้อยละ 75 เป็ นร้อยละ
79.99 โดยซื้ อหุน้ สามัญจากผูถ้ ือหุน้ เดิม
ปี 2549 บริ ษัท ได้ซื้อเครื่ อ งจักรผลิ ต ถังโลหะขนาด 200 ลิ ตรใหม่ท้ังหมด โดยได้รับ การส่ งเสริ มการลงทุ นจาก
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และได้ยา้ ยโรงงานไปอยูใ่ นนิ คมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
และหยุดการผลิตที่โรงงานช่องนนทรี
ปี 2551 บริ ษั ท ได้ รั บ ใบรั บ รองมาตรฐานระบบการจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ ม ISO 14001 ฉบั บ ปี 2004 จาก
UNITED REGISTRAR OF SYSTEMS (THAILAND) LTD. (URS)
ปี 2552 บริษัท เดอะเพ็ท จากัด ได้รบั ใบรับรองมาตรฐาน GMP จาก BUREAU VERITAS QUALITY INTERNATIONAL
(BVQI)
ปี 2554 บริ ษั ท เดอะเพ็ ท จ ากัด ได้ขยายสาขาโรงงานผลิ ต และจ าหน่ า ยขวดพลาสติ ก พี อี ที ไปที่ อ าเภอเมื อ ง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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ปี 2556 บริษัทได้ขยายกาลังการผลิตถังโลหะขนาด 200 ลิตร โดยได้ซื้อเครื่องจักรผลิตถังโลหะสาหรับสายการผลิต
ที่ 2 และได้รบั การส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
บริษัทได้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ของหุน้ สามัญจากเดิมหุน้ ละ 10 บาท เป็ นมูลค่าหุน้ ละ 1 บาท ทา
ให้ทุนจดทะเบียนและเรียกชาระแล้วของบริษัทจานวน 150 ล้านบาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจานวน 150
ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท ซึ่งบริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว
ปี 2557 บริษัท อีสท์พลาส จากัด ซึ่งบริษัท เดอะเพ็ท จากัด ถือหุน้ ร้อยละ 99.99 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 12 ล้าน
บาท รองรับแผนการลงทุนในเครื่องจักรใหม่ โดยเปิ ดสาขาใหม่ที่จงั หวัดสุราษฎร์ธานี และได้รบั การส่งเสริม
การลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ปี 2558 บริษัท อีสท์พลาส จากัด เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 20 ล้านบาท และได้เปิ ดสาขาที่ใหม่ที่จงั หวัดเชียงใหม่
ปี 2560 บริษัท อีสท์พลาส จากัด ได้รบั การส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในการผลิต และ
จาหน่ ายถังพลาสติกขนาดบรรจุ 200 ลิตร
ปี 2562 บริษัท อีสท์พลาส จากัด เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 50 ล้านบาท เพื่อขยายกาลังการผลิตตามแผนการลงทุน
ของบริษัท

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษทั
ธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยสามารถแบ่งกลุ่มตามลักษณะของผลิตภัณฑ์ได้ดงั นี้
(1)

อุตสาหกรรมการผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์
ก. ผลิตภัณฑ์ถงั โลหะ
ข. ผลิตภัณฑ์พลาสติก แบ่งย่อยได้อีก 4 ประเภท คือ
1)
2)
3)
4)

(2)

ผลิตภัณฑ์ที่ทาจากวัตถุดิบ PET เช่น ขวด PET
ผลิตภัณฑ์ที่ทาจากวัตถุดิบ PP เช่น แผ่นพลาสติกลูกฟูก
ผลิตภัณฑ์ที่ทาจากพลาสติก เช่น ฝาจุกพลาสติก
ผลิตภัณฑ์ที่ทาจากวัตถุดิบ HMW HDPE (High Molecular Weight High Density Polyethylene)
เช่น ถังพลาสติก ขนาดบรรจุ 200 ลิตร

อาคารสานักงานให้เช่า ได้แก่ อาคารเลครัชดา ออฟฟิ ศ คอมเพล็กซ์
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1.3

โครงสร้างการถือหุน้ ของกลุ่มบริษทั
มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อบริษัทย่อย
บ. ถังโลหะสงขลา จก.
บ. เดอะเพ็ท จก.
บ. ถังโลหะสุราษฎร์ จก.
บ. เลครัชดา จก.
บ. อีสท์พลาส จก.
1.4

ประเภทและลักษณะธุรกิจ
ผลิตและจาหน่ ายถังโลหะ
ผลิตภัณฑ์พลาสติก
ซื้ อมาขายไป
ซื้ อมาขายไป
ผลิตภัณฑ์พลาสติก

ความสัมพันธ์กบั กลุ่มธุรกิจของผูถ้ ือหุน้ ใหญ่
ไม่มี
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ทุนจดทะเบียน
(ล้านบาท)
20
70
20
40
50

การถือหุน้
(%)
80
79.99
99.99
99.99
79.99

2.ลักษณะประกอบธุรกิจ
โครงสร้างรายได้รวม
บริษัทและบริษัทย่อยมีรายละเอียดโครงสร้างของรายได้รวม ดังนี้

กลุ่มผลิตภัณฑ์
การจาหน่ ายถังโลหะ
การจาหน่ ายผลิตภัณฑ์พลาสติก
ค่าเช่าและค่าบริการ
รวม
หัก รายการระหว่างกัน
มูลค่ารวม

2.1

ปี 2562
ปี 2561
รายได้
%
รายได้
%
1,174.89
55.57 1,211.05 57.95
869.00
41.10 808.27 38.67
70.31
3.33
70.66
3.38
2,114.20 100.00 2,089.98 100.00
82.85
69.71
2,020.27
2,031.35
-

หน่ วย :ล้านบาท
ปี 2560
รายได้
%
1,244.88 59.86
767.49 36.91
67.13
3.23
2,079.50 100.00
81.35
1,998.15
-

ลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการ
(1)อุตสาหกรรมการผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์
ผลิตภัณฑ์ถงั โลหะ

ธุ รกิ จหลักของบริ ษัท ได้แก่ การผลิ ตและจ าหน่ ายถังโลหะขนาดบรรจุ 200 ลิ ตร สาหรับบรรจุ
น้ ามันหล่อลื่น เคมีภณ
ั ฑ์ น้ าผลไม้ และน้ ายางข้นโดยมีกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และในเขต
นิ คมอุตสาหกรรมทางภาคตะวันออกผลประกอบการในธุรกิจนี้ ในเขตกรุงเทพฯ และในนิ คมอุตสาหกรรม ไม่มีความ
ผันแปรตามฤดูกาลเนื่ องจากบริษัทมีกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย ทาให้ยอดขายเฉลี่ยในแต่ละเดือนค่อนข้างคงที่แต่บริษัท
ย่อยคือบริษัทถังโลหะสงขลา ที่มีกลุ่มลูกค้าผลิตน้ ายางข้นเป็ นหลัก จะมียอดขายผันแปรไปตามฤดูกาลขึ้ นอยูก่ บั ความ
ต้องการน้ ายางข้นจากประเทศจีนซึ่งเป็ นประเทศที่ตอ้ งการสินค้าประเภทนี้ เป็ นจานวนมาก
ผลิตภัณฑ์พลาสติกแบ่งย่อยได้เป็ น 4 ประเภท คือ
1) ผลิตภัณฑ์ที่ทาจากวัตถุดิบ PET
บริษัทในเครือเป็ นผูผ้ ลิตขวดพลาสติกพีอีที สาหรับบรรจุน้ าอัดลม น้ าดื่ม และน้ ามันพืช โดยได้ร่วม
ลงทุนกับผูใ้ ช้ขวดพลาสติกรายใหญ่ คือบริษัท เสริมสุข จากัด (มหาชน) ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกจาหน่ าย ได้ แก่ หลอด
PREFORM สาหรับใช้ในการ เป่ าขวด และขวดพลาสติกพีอีทีขนาดบรรจุ 0.25 - 6 ลิตร
2) ผลิตภัณฑ์ที่ทาจากวัตถุดิบ PP
บริ ษัทในเครื อเป็ นผูผ้ ลิ ตแผ่ นพลาสติกลูกฟูก (POLY BOARD) สาหรับใช้เป็ นวัตถุ ดิบในการผลิ ต
สินค้ารูปแบบต่างๆ เช่น บรรจุภณ
ั ฑ์สาหรับใช้ในงานอุตสาหกรรม ใช้เป็ นสื่อวัสดุในการผลิตแผ่นป้ ายโฆษณา แท่นโชว์
สินค้า ตลอดจนธุรกิจเครื่องเขียน และอื่นๆ
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3) ผลิตภัณฑ์ที่ทาจากพลาสติก
บริษัทในเครือเป็ นผูผ้ ลิตฝาพลาสติกที่ใช้ในการปิ ดขวด PET ฝาจุกถังโลหะ และฝาจุกถังพลาสติก
และผลิตภัณฑ์พลาสติกอื่นๆ หลายประเภท
4) ผลิตภัณฑ์ที่ทาจากวัตถุดิบ HMW HDPE (High Molecular Weight High Density Polyethylene)
บริษัทในเครือเป็ นผูผ้ ลิตถังพลาสติกขนาด 200 ลิตร เพื่อบรรจุเคมีภณ
ั ฑ์ และอื่นๆ

(2)พื้ นที่สานักงานให้เช่า
บริษัทและบริษัทย่อยได้ซื้อพื้ นที่ในอาคารเลครัชดา ออฟฟิ ศ คอมเพล็กซ์ ตั้งอยู่ถนนรัชดาภิเษก
(สุขุมวิท-พระราม 4) มีเนื้ อที่ 9,103 ตารางเมตร ซึ่งเป็ นอาคารสานักงานเกรดเอในย่านธุรกิจ ความสูง 38 ชั้น มี
พื้ นที่ใช้สอยรวมทั้งสิ้ น51,730 ตารางเมตรเพื่อให้บริการพื้ นที่ให้เช่าแก่ลูกค้าสานักงานและร้านค้า บริษัทและบริษัท
ย่อยมีพื้นที่ให้เช่ารวมทั้งสิ้ น 8,786 ตารางเมตร มีขนาดตั้งแต่ 80 ตารางเมตร ถึง 1,400 ตารางเมตรส่วนพื้ นที่ที่
เหลือ บริษัทใช้เป็ นที่ต้งั สานักงานของบริษัท

2.2

การตลาดและการแข่งขัน
(1)กลยุทธ์ทางการตลาด
ผลิตภัณฑ์ถงั โลหะ

กลยุทธ์การแข่งขันที่ สาคัญของบริ ษัทคือ การสร้างความเชื่อมัน่ และพึงพอใจสูงสุ ดในสิ นค้าของ
บริษัทโดยมุ่งเน้นรักษาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของลูกค้าแต่ละราย เนื่ องจากสินค้าส่วน
ใหญ่จะผลิตขึ้ นตามการสัง่ ซื้ อของลูกค้าซึ่งมีลักษณะเฉพาะแตกต่างไปในลูกค้าแต่ละรายดังนั้นจาเป็ นต้องมีการวาง
แผนการผลิตและระบบการจัดส่งที่ดีเพื่อให้สามารถจัดส่งสินค้าได้ครบถ้วนและได้คุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการทันเวลา
นัดหมาย อีกทั้งบริษัทยังให้ความสาคัญและควบคุมขั้นตอนการผลิตทุกขั้นตอนอย่างใกล้ชิดและยังมุ่งเน้นการพั ฒนา
บุคลากรให้มีศกั ยภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตลดอัตราการสูญเสียระหว่างผลิตซึ่งส่งผลให้สามารถลดต้นทุน
การผลิต รวมทั้งได้สินค้าที่มีคุณภาพสูงขึ้ นยิ่งไปกว่านั้นบริษัทยังให้ความสาคัญกับการบริการหลังการขาย โดยมีการ
ติดตามผลอย่างสมา่ เสมอเพื่อรับทราบถึงปั ญหาของสินค้าภายหลังการส่งมอบ เพื่อนามาปรับปรุงพัฒนาให้สินค้ามี
คุณภาพที่ดียงิ่ ขึ้ น
ผลิตภัณฑ์พลาสติก
กลยุท ธ์ข องบริ ษั ท ส าหรับ ผลิ ต ภัณ ฑ์ก ลุ่ ม นี้ คื อ เน้ น การขายให้แก่ ลู ก ค้า ผู ้ใ ช้โ ดยตรง และเป็ น
ผลิตภัณฑ์เฉพาะสาหรับลูกค้าแต่ละราย พร้อมทั้งเน้นการส่งออกไปยังประเทศในภู มิภาคเอเชีย โดยสร้างแรงจูงใจด้วย
การกาหนดส่วนลดตามปริมาณการสัง่ ซื้ อส่วนกลยุทธ์การรักษาและขยายตลาดโดยผลิตสินค้าบรรจุภณ
ั ฑ์ประเภทขวด
PET ณ โรงงานของลูกค้า เพื่อลดต้นทุนการบรรจุและขนส่ง และมีการเพิ่มผลิตภัณฑ์พลาสติกประเภทอื่น ๆ ที่มีความ
เกี่ยวเนื่ องกับผลิตภัณฑ์หลัก เช่น การทาชิ้ นส่วนประกอบลังพลาสติก และการขยายกาลังการผลิต และมีนโยบายราคา
และบริการที่สามารถแข่งขันได้เป็ นหลัก
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จุดเด่น:บริษัทมีความชานาญในการผลิตสินค้า ประกอบกับบริษัทเลือกใช้เครื่องจักรที่มีคุณภาพสูง
สามารถผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐาน จึงได้รบั ความไว้วางใจจากลูกค้าตลอดมา
จุดด้อย:ลูกค้าส่วนใหญ่มีการกาหนดรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ เช่น รูปทรงขวด แตกต่างกันไปใน
แต่ละราย ทาให้ตอ้ งมีการลงทุนสูงในส่วนของแม่พิมพ์
อาคารเลครัชดา ออฟฟิ ศ คอมเพล็กซ์
จุดเด่นของอาคารเลครัชดา ออฟฟิ ศ คอมเพล็กซ์ คือตั้งอยู่ยา่ นธุรกิจใจกลางเมือง ถนนรัชดาภิเษก
(สุขมุ วิท-พระราม 4) การคมนาคมสะดวกโดยมีระบบขนส่งมวลชนในบริเวณใกล้เคียงทั้งรถไฟฟ้ า BTS และรถไฟฟ้ า
ใต้ดินรายล้อมด้วยสถานที่สาคัญ เช่น ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ และมีสวนเบญจกิตติเป็ นทัศนี ยภาพด้านหน้าอาคาร
นโยบายการจัดการบริหารอาคาร มุ่งเน้นการดารงสภาพอาคารสานักงานเกรดเอ สาหรับธุรกิจของ
บริษัททั้งในประเทศและต่างประเทศ มีสิ่งอานวยความสะดวก ตลอดจนมีระบบรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด
ให้กบั ลูกค้าที่เช่าพื้ นที่ภายในอาคาร โดยมีการทาสัญญาว่าจ้างบริษัทผูเ้ ชี่ยวชาญการบริหารอาคารมาเป็ นผูบ้ ริหาร
อาคาร
(2) การจาหน่ายและช่องทางการจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ถงั โลหะ
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีการจาหน่ ายในประเทศทั้งหมด เนื่ องจากเป็ นผลิตภัณฑ์ขนาดใหญ่ ทาให้มีค่า
จัดส่งสูง ไม่สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ การจาหน่ ายในประเทศนั้ น บริษัทจะจาหน่ ายโดยตรงให้กบั ลูกค้า ซึ่ง
เป็ นผูผ้ ลิตสินค้าชนิ ดต่างๆ ที่ตอ้ งการบรรจุภณ
ั ฑ์ถงั โลหะเพื่อใช้ในการบรรจุสินค้าของตน โดยมีทีมงานการตลาดและ
การขายที่ผ่านการฝึ กอบรมเพื่อให้เกิดความชานาญพิเศษ และการตอบสนองต่อความต้องการแก่ลูกค้าทั้งในปั จจุบนั
และอนาคต
ผลิตภัณฑ์พลาสติก
สาหรับสิ นค้าประเภทขวดพีอีที และถังพลาสติ กขนาด 200 ลิ ตร บริษัทเป็ นผูจ้ ดั จาหน่ ายให้แก่
ลูกค้าผูใ้ ช้โดยตรงทั้งหมด ส่วนสินค้าประเภทแผ่นพลาสติกลูกฟูก และพลาสติกประเภทฝา บริษัทมีบางส่วนที่มีการ
จาหน่ ายผ่านลูกค้าขายส่งในราคาถูก โดยมุ่งเน้นการขายในปริมาณมาก และใช้นโยบายด้านราคาและบริการเป็ น
ตัวนาในการรักษาและขยายตลาดให้กว้างขึ้ น
อาคารเลครัชดา ออฟฟิ ศคอมเพล็กซ์
การจัด หาผูเ้ ช่ าสาหรับพื้ นที่ สานั กงานของบริ ษัทภายในอาคารเลครัช ดา ออฟฟิ ศ คอมเพล็ กซ์
ดาเนิ นการโดยบริษัทนายหน้า ซึ่งจะได้รบั ค่านายหน้าตอบแทนในอัตรา 1 เดือนของรายได้จากการเช่า
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(3)ลักษณะลูกค้า
ผลิตภัณฑ์ถงั โลหะ
ลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทเป็ นลูกค้าประจา ปริมาณการสัง่ ซื้ อผลิตภัณฑ์ค่อนข้างแน่ นอนในแต่ละ
เดือน ลูกค้ารายใหญ่ 12 อันดับแรกมียอดการสัง่ ซื้ อผลิตภัณฑ์รวมกันประมาณร้อยละ 67ของยอดขายทั้งหมดและไม่
มีลู ก ค้า รายใดสัง่ ซื้ อผลิ ต ภัณ ฑ์สู งกว่า ร้อยละ 30ในแต่ ล ะปี ลูก ค้า ของบริ ษั ท สามารถแบ่ งได้เป็ น 3 กลุ่ ม คื อ กลุ่ ม
ผลิตภัณฑ์น้ ามัน, กลุ่มผลิตภัณฑ์เคมีภณ
ั ฑ์ และกลุ่มการเกษตร มีปริมาณการสัง่ ซื้ อประมาณร้อยละ 23, 59และ 18
ของยอดขายรวมตามลาดับ สาหรับปริมาณการขายที่ได้รบั ผลกระทบจากฤดูกาลนั้น มีเพียงลูกค้าในกลุ่มการเกษตร
เท่านั้ นในระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม ลูกค้าผูผ้ ลิตน้ ายางข้นจะมีปริมาณการสัง่ ซื้ อตา่ กว่าช่วงอื่นๆ ส่วนลูกค้า
กลุ่มผลิตภัณฑ์น้ ามันและกลุ่มผลิตภัณฑ์เคมีภณ
ั ฑ์ มีการสัง่ ซื้ อค่อนข้างสมา่ เสมอตลอดทั้งปี
ผลิตภัณฑ์พลาสติก
ลูก ค้ารายสาคัญของขวดพลาสติ ก พี อีที ได้แก่ ผู ้ ผ ลิ ตและบรรจุน้ า อัด ลม น้ า ดื่ ม และน้ ามัน พื ช
ปริมาณการซื้ อขายกับลูกค้ารายใหญ่ 10 รายแรกในรอบ 3 ปี ที่ผ่านมา มีสดั ส่วนประมาณร้อยละ 75 ถึงร้อยละ 85
ส่วนลูกค้าของแผ่นพลาสติกลูกฟูก ประกอบด้วย ผูใ้ ช้โดยตรง ทั้งในประเทศและต่างประเทศเช่น ผู ้
ที่อยูใ่ นธุรกิจผลิตป้ ายโฆษณาสินค้า หรือผูใ้ ช้ที่นาไปแปรรูปเป็ นผลิตภัณฑ์อื่น เป็ นต้น และผูจ้ ดั จาหน่ ายในธุรกิจขายส่ง
เครื่องเขียน เครื่องใช้สานักงาน และร้านค้าซื้ อมา-ขายไป
ส่วนลูกค้าของถังพลาสติก HMWHDPE ขนาด 200 ลิตร ประกอบด้วยผูใ้ ช้โดยตรงในประเทศ เพื่อ
บรรจุเคมีภณ
ั ฑ์และอื่นๆ
อาคารเลครัชดา ออฟฟิ ศคอมเพล็กซ์
ลูกค้าที่เช่าพื้ นที่ส่วนใหญ่เป็ นลูกค้าชาวต่างชาติที่ตอ้ งการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและความน่ าเชื่อถือ
ให้กับบริ ษั ทโดยการเลื อ กสถานที่ ต้ังส านั กงานจะค านึ งถึ งภาพลัก ษณ์ของอาคารที่ จะเช่ า โดยจะเช่ าอยู่ในอาคาร
สานั กงานเกรด เอทาเลที่ต้งั อยู่ใ นย่านธุ รกิจที่มีการคมนาคมสะดวกในการติดต่อและเป็ นอาคารสานั กงานที่มีการ
บริหารจัดการอาคารที่ดีโดยคานึ งถึงความปลอดภัยของผูเ้ ช่าและผูท้ ี่มาติดต่อเป็ นสาคัญอีกทั้งพรัง่ พร้อมด้วยสิ่งอานวย
ความสะดวกสบายครบครันภายในอาคาร

(4)ภาวะอุตสาหกรรม การแข่งขัน และการเปลี่ยนแปลงในปี ที่ผ่านมา
ผลิตภัณฑ์ถงั โลหะ
ในปี 2562 ราคาเหล็กรีดเย็นซึ่งเป็ นวัตถุดิบหลักในการผลิตถังโลหะมีความผันผวนเล็กน้อย ราคา
เหล็กได้ปรับลดลงในไตรมาสที่ 4 เนื่ องจากค่าเงินบาทแข็งค่าเมื่อเทียบกับเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และจาก
สงครามการค้าที่ส่งผลกระทบต่อเนื่ อง ทาให้ปริมาณความต้องการใช้เหล็กในตลาดลดลง
ด้านความต้องการใช้ถังโลหะของลูกค้าในปี 2562 กลุ่มเคมีภณ
ั ฑ์และน้ ามันหล่อลื่นยังคงมีความ
ต้องการใช้ถังโลหะเพิ่มขึ้ นเล็กน้อยเมื่อเที ยบกับปี ที่ผ่านมา ส่วนลูกค้ากลุ่มเกษตรกรรมมีความต้องการใช้ถังลดลง
โดยเฉพาะลูกค้ากลุ่มน้ ายางข้นมีการเปลี่ยนไปใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ขนาด 20 ตัน (Flexi bag) แทนการบรรจุลงถังโลหะขนาด
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200 ลิตรในสัดส่วนที่เพิ่มสูงขึ้ น ทาให้ลูกค้ากลุ่มน้ ายางข้นมียอดการสัง่ ซื้ อถังโลหะลดลงประมาณร้อยละ 20 เมื่อ
เทียบกับปี ที่ผ่านมา
บริษัทและบริษัทย่อยมุ่งเน้นบริหารต้นทุนวัตถุ ดิบให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ให้ความสาคัญในการ
ติดตามราคาเหล็กอย่างใกล้ชิด และบริหารจัดการเก็บสต๊อกวัตถุ ดิบที่เหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการของ
ลูกค้าโดยเฉพาะเหล็กรีดเย็นที่เป็ นวัตถุดิบหลักและต้นทุนหลักในการผลิต จากสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงในตลาดทา
ให้บริษัทและบริษัทย่อยต้องลดราคาขายลงเพื่อรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด ทาให้ตน้ ทุนขายต่อรายได้จากการขาย
ของบริษัทและบริษัทย่อยเพิ่มขึ้ น ส่งผลให้บริษัทและบริษัทย่อยมีกาไรจากการขายถังโลหะลดลงร้อยละ 10.98 เมื่อ
เทียบกับปี ทีผ่านมา
ผลิตภัณฑ์พลาสติก
ความต้องการผลิตภัณฑ์ขวด PET ของลูกค้ารายใหญ่เพื่อใช้ในการบรรจุน้ าดื่มได้มีการเปลี่ยนแปลง
การซื้ อจากโรงงานผูผ้ ลิตแต่ละราย เป็ นการให้ผูผ้ ลิตติดตั้งเครื่องจักรผลิตขวด PET ณ โรงงานของผูซ้ ื้ อ เพื่อเป็ นการ
ประหยัดต้นทุนค่าขนส่ง ค่าแรงงาน และวัสดุบรรจุภณ
ั ฑ์ ทาให้บริษัทสามารถขายสินค้าเพิ่มขึ้ น โดยเฉพาะที่โรงงานใน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี และโรงงานของลูกค้า ซึ่งบริษัทได้เพิ่มแม่พิมพ์รูปทรงใหม่ๆ เพื่อรองรับความต้องการใช้ขวด PET
ในเขตพื้ นที่ภาคใต้ ภาคตะวันออก และภาคเหนื อ สาหรับขวด PET เพื่อใช้ในการบรรจุน้ าอัดลม ยอดจาหน่ ายในปี นี้
เพิ่มขึ้ นร้อยละ 15 เมื่อเทียบกับปี ก่อนสืบเนื่ องจากมีลูกค้าเพิ่มขึ้ น และเนื่ องจากบริษัทมียอดขายโดยรวมเพิ่มขึ้ น และ
ราคาวัตถุดิบปรับตัวลดลง ทาให้บริษัทมีกาไรสุทธิเพิ่มขึ้ นเมื่อเปรียบเทียบกับปี ก่อน
การแข่งขันด้านราคาในกลุ่มผลิตภัณฑ์แผ่นพลาสติกลูกฟูก (Poly Board)ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่ อง
โดยเฉพาะกับผูซ้ ื้ อรายใหญ่เนื่ องจากสินค้าในกลุ่มนี้ ไม่ได้มีความแตกต่างด้านคุณภาพมากนั กดังนั้นผูผ้ ลิตและผูข้ าย
จาเป็ นต้องรักษาฐานลูกค้าของตนเองไว้ให้ได้มากที่สุด ซึ่งบริษั ทให้ความสาคัญด้านคุณภาพและการให้บริการที่ได้
มาตรฐานสูงสุ ด โดยมีการปรับปรุ งกระบวนการผลิ ตและปรับปรุ งเครื่ องจักรอย่างสมา่ เสมอเพื่อผลิ ตสิ นค้าให้ได้
คุ ณภาพสูงอย่างต่ อเนื่ องรวมทั้งให้ความสาคัญ ในการลดต้น ทุ นการผลิ ตในด้านการใช้พลังงานลง สาหรับลูกค้า
ต่างประเทศซึ่งมีการขายในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (USD) ในปี ที่ผ่านมาผลกาไรต่อหน่ วยลดลงสืบเนื่ องจากบริษัท
มียอดขายลดลงร้อยละ 20 และเงินบาทแข็งค่าขึ้ น
อาคารเลครัชดา ออฟฟิ ศ คอมเพล็กซ์
ในปี 2562 ตลาดอาคารสานั กงานของกรุงเทพฯ ยังคงเป็ นตลาดที่แข็งแกร่ง แต่มีความท้าทาย
ต่างๆ ที่ กาลังจะเกิดขึ้ นในอนาคตอันใกล้ จากปริ มาณพื้ นที่ สานั กงานใหม่ที่เพิ่มขึ้ นตั้งแต่ ช่วงไตรมาสที่ สามของปี
ปริ ม าณพื้ นที่ สานั ก งานที่ เพิ่ม ขึ้ นยังอยู่ใ นระดับ ที่ ส อดคล้อ งกับความต้อ งการใช้พื้ นที่ ใ หม่ จึ งยังไม่ ส่งผลต่ อตลาด
สานักงานในปี 2562 มากนัก ด้านค่าเช่าพื้ นที่สานั กงานยังคงปรับตัวสูงขึ้ นอย่างต่อเนื่ อง แต่เพิ่มขึ้ นในอัตราที่ชา้ ลง
ในอีก 2-3 ปี ข้างหน้าอาคารสานักงานที่กาลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างจะแล้วเสร็จ ทาให้ปริมาณ
พื้ นที่สานั กงานใหม่เพิ่มขึ้ นในตลาดเป็ นจานวนมาก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อตลาดสานั กงานให้เช่าโดยเฉพาะอาคาร
สานักงานเก่าที่ผเู ้ ช่ามีแนวโน้มย้ายจากอาคารระดับเกรดบีไปยังอาคารระดับเกรดเอ หากพบว่าราคาค่าเช่าไม่ต่างกัน
มากนัก ดังนั้นจาเป็ นต้องเสนอเงื่อนไขการเช่าที่น่าสนใจ พร้อมกับปรับปรุงอาคารของตนเองเพื่อแข่งขันในตลาดที่มี
การแข่งขันสูงได้
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ในปี ที่ผ่านมา ลูกค้าหลายรายของบริษัทฯ ครบกาหนดสัญญาเช่าและยังคงต่อสัญญาเช่าในอัตราที่
ปรับสูงขึ้ น เนื่ องจากอาคารเลครัชดาตั้งอยู่ในทาเลที่ดีในย่านศูนย์กลางธุรกิจ ใกล้กบั สถานี รถไฟฟ้ า BTS และรถไฟใต้
ดิน MRT มีการบริหารจัดการที่ดี และมีการดูแลบารุงรักษาอาคารอย่างดีอยู่เสมอ ทาให้ปี 2562 บริษัทและบริษัท
ย่อยมีรายได้จากค่าเช่าและค่าบริการเป็ นเงินทั้งสิ้ น 65.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้ น 3.68 ล้านบาทหรือคิดเป็ นร้อยละ 5.65
เมื่อเทียบกับปี ที่ผ่านมา บริษัทและบริ ษัทย่อยมีลูกค้าเช่าพื้ นที่คิดเป็ นร้อยละ 96.24 ของพื้ นที่ให้เช่าจานวนทั้งสิ้ น
8,786 ตารางเมตร

2.3

การจัดหาผลิตภัณฑ์
(1)จานวนโรงงานและกาลังการผลิต
ผลิตภัณฑ์ถงั โลหะ

บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่อ ยมี โ รงงานที่ ใ ช้ใ นการผลิ ต ถังโลหะขนาด 200 ลิ ต รจ านวน 2 แห่ งที่ นิ ค ม
อุตสาหกรรมเวลโกรว์ อาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา และที่อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีกาลังการผลิตรวม
3.0 ล้านใบต่อปี โดยนโยบายการผลิตจะขึ้ นอยูก่ บั การคาดการณ์ยอดขายในปี ถัดไปของฝ่ ายจัดการ
ผลิตภัณฑ์พลาสติก
บริษัทย่อยมีโรงงานจานวน 3 โรง ที่มีที่ดินและอาคารโรงงานเอง โดยโรงงานแห่งแรกอยู่ที่อาเภอ
ลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี มีกาลังการผลิตขวดพีอีที, หลอด PREFORM และแผ่นพลาสติกลูกฟูก จานวน 13,000
ตัน, 10,000 ตัน และ 4,500 ตัน ตามลาดับ โรงงานแห่งที่สอง อยู่ที่อาเภอนิ คมพัฒนา จังหวัดระยอง มีกาลังการ
ผลิตขวดพีอีที จานวน 1,500 ตันต่อปี โรงงานแห่งที่สาม อยูท่ ี่อาเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีกาลังการผลิตขวดพี
อีที หลอด Prefromจานวน 1,200 ตันต่อปี และ 4,000 ตันต่อปี ตามลาดับ และมีเครื่องจักรผลิตขวดพีอีทีที่ไปติดตั้ง
ที่โรงงานของลูกค้าอีก 3 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ที่จงั หวัดสุราษฎร์ธานี 2 แห่ง และที่จงั หวัดสุรินทร์1 แห่ง โดยนโยบายการผลิต
จะขึ้ นอยูก่ บั การคาดการณ์ยอดขายในปี ถัดไปของฝ่ ายจัดการ
(2)วัตถุดิบและผูจ้ ดั จาหน่าย
บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายที่จะกระจายการจัดซื้ อวัตถุดิบต่างๆ ไปยังผูจ้ ดั จาหน่ ายหลากหลาย
ราย ทั้งนี้ เพื่อป้ องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการจัดหาวัตถุดิบ
ผลิตภัณฑ์ถงั โลหะ
วัตถุ ดิบที่สาคัญได้แก่ เหล็กม้วนรีดเย็น ฝาจุก และฝาเกลียว ซึ่งบริษัทสัง่ ซื้ อมาจากทั้งในประเทศ
และนอกประเทศ ได้แก่ เกาหลี อินเดีย สิงคโปร์ ในปี 2562บริษัทมีสดั ส่วนการสัง่ ซื้ อจากในประเทศและต่างประเทศ
เท่ากับ 93 : 7
ต้นทุนวัตถุดิบที่มีมูลค่าสูงกว่าร้อยละ 50 ของต้นทุนการผลิตรวมของบริษัทได้แก่ เหล็กม้วนรีดเย็น
ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงราคาในระยะ 5 ปี ที่ผ่านมา ดังนี้
ราคา (บาท/กิโลกรัม)

ปี 2562
21.70

ปี 2561
22.8
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ปี 2560
21.5

ปี 2559
16.8

ปี 2558
18.5

ผลิตภัณฑ์พลาสติก
วั ต ถุ ดิ บ ที่ ส าคั ญ ได้ แ ก่ เม็ ด พลาสติ ก พี อี ที และเม็ ด พลาสติ ก พี พี , พี อี ซึ่ ง สามารถจั ด หาได้
ภายในประเทศ และเม็ดพลาสติก HMWHDPE ซึ่งต้องนาเข้าจากต่างประเทศ และมีบริษัทผูจ้ ดั จาหน่ ายวัตถุดิบประเภท
นี้ หลายราย ทาให้ราคาวัตถุดิบภายในประเทศถูกกว่าราคาในตลาดโลก (เมื่อรวมภาษีนาเข้าแล้ว)
(3)การใช้วสั ดุทดแทน
การใช้วัส ดุ ทดแทนในการผลิ ตสิ นค้าของบริ ษัทและบริ ษัท ย่อย ไม่ส ามารถกระทาได้ เนื่ องจาก
เครื่ อ งจัก รที่ ใ ช้ใ นการผลิ ต นั้ น ถู ก ออกแบบขึ้ นส าหรับ วัต ถุ ดิ บ เฉพาะประเภทเท่ า นั้ น ที่ ส าคัญ ในปั จ จุ บัน ยังไม่ มี
เทคโนโลยีใหม่ใดๆที่จะอานวยให้บริษัทใช้วสั ดุทดแทนในการผลิตได้
(4)ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ในกระบวนการผลิ ตถังโลหะและผลิ ตภัณฑ์พลาสติ กของบริ ษัทไม่มีข้นั ตอนใดที่ ส่งผลกระทบต่ อ
สิ่ งแวดล้อม ส่ วนวัตถุ ดิบเหลื อใช้ ได้แก่ เศษเหล็ กและเศษพลาสติ กที่ เหลื อจากกระบวนการผลิ ต บริ ษัทสามารถ
จาหน่ ายวัสดุเหลือใช้เหล่านี้ ไปแปรรูปเป็ นผลิตภัณฑ์อื่นได้ท้งั หมด จึงไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด
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3.ปั จจัยความเสีย่ ง
3.1

ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาวัตถุดิบ

ความผันผวนของราคาเหล็ กรี ดเย็นยังคงเป็ นปั จ จัยเสี่ ยงอันดับ ต้นต่ อ ธุ รกิ จบรรจุภัณ ฑ์ถังโลหะ
เนื่ องจากเหล็กรีดเย็นเป็ นวัตถุดิบหลักในการผลิตถังโลหะที่คิดเป็ นต้นทุนการผลิตถึงร้อยละ 75 ของต้นทุนรวมทาง
บริษัทฯ มีแนวทางรองรับความเสี่ยงดังกล่าวโดยเปรียบเทียบราคาจากผูจ้ าหน่ ายเหล็กรีดเย็นหลายรายก่อนสัง่ ซื้ อ
เหล็กทุกครั้งเพื่อให้ได้วตั ถุ ดิบที่มีคุณภาพในราคาและเงื่อนไขที่ดีที่สุด รวมทั้งให้ความสาคัญในการติดตามแนวโน้ม
ราคาเหล็กอย่างสมา่ เสมอซึ่งเป็ นข้อมูลสาคัญในการบริหารจัดการวัตถุ ดิบคงคลังให้มีเพียงพอต่อความต้องการของ
ลูกค้าในปริมาณและเวลาที่เหมาะสม
3.2

ความเสี่ยงเกี่ยวกับนโยบายการจัดซื้ อของลูกค้า

เนื่ องจากในปั จจุบันลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทฯ บางรายมีการรวมกลุ่มบริษัทในเครือทาการจัดซื้ อ
บรรจุภณ
ั ฑ์ร่วมกันทาให้มีความต้องการใช้บรรจุภณ
ั ฑ์รวมกันเพิ่ม สูงขึ้ นมากและได้กาหนดสูตรการปรับราคาโดยอ้างอิง
กับดัชนี ราคาเหล็กตามที่ลูกค้ากาหนดซึ่งอาจจะมีความเสี่ยงอย่างมีนัยสาคัญที่ผูผ้ ลิตไม่สามารเปลี่ยนแปลงราคาขาย
ตามราคาเหล็กที่ซื้อมาในเวลานั้นได้และมีโอกาสสูงที่กลุ่มลูกค้าจะเลือกการซื้ อบรรจุภณ
ั ฑ์จากผูผ้ ลิตเพียงรายเดียว
เพื่อให้ได้ผเู ้ สนอราคาที่ตา่ สุดในช่ วงเวลาการส่งมอบที่กาหนด ทาให้ผูผ้ ลิตแต่ละรายใช้นโยบายลดราคา จึงมีโอกาสที่
จะส่งผลกระทบต่อยอดขายและกาไรของบริษัทฯ ในอนาคต
3.3

ความเสี่ยงจากการถูกควบคุมเสียงของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จากกลุ่มผูถ้ ือหุน้ ใหญ่

กลุ่มผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัท ได้แก่ ครอบครัวจรัญวาศน์ ประกอบด้วย นายนิ พนธ์ จรัญวาศน์ ,
นายเนตร จรัญวาศน์, นางสาวสาวิตรี จรัญวาศน์ , นายนพ จรัญวาศน์ เป็ นผูถ้ ือหุน้ กลุ่มเดียวกัน ถือหุน้ รวมกันคิดเป็ น
สัดส่วนร้อยละ 47.76 ของจานวนหุน้ ที่ออกจาหน่ ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท และผูถ้ ือหุน้ บางรายยังเป็ นกรรมการผูม้ ี
อานาจลงนามและเป็ นผูบ้ ริหารของบริษัทด้วย จึงทาให้เป็ นผูม้ ีอานาจในการบริหารจัดการและควบคุมคะแนนเสียงใน
การลงมติที่สาคัญได้เกือบทั้งหมด ยกเว้นในเรื่องกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัท กาหนดให้ตอ้ งได้รบั เสียงในการประชุม
ผูถ้ ือหุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนหุน้ ที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนั้นผูถ้ ือหุน้ รายอื่นที่
เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง อาจจะไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อคัดค้านหรือถ่วงดุลการบริหารของกลุ่ม
ผูถ้ ือหุน้ ได้
อย่างไรก็ตาม โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษั ท คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการก าหนดค่ า ตอบแทนและสรรหา โดยมี ก ารก าหนดขอบเขตอ านาจหน้ า ที่ ข อง
คณะกรรมการต่างๆ อย่างชัดเจน อีกทั้งประธานกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านเป็ นกรรมการ
อิสระ และเป็ นผูท้ ี่มีความรูค้ วามสามารถในการบริหารจัดการธุ รกิจและความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับงบการเงินและ
รายงานทางการเงินต่างๆ จึงมีส่วนช่วยให้การดาเนิ นงานของคณะกรรมการต่างๆ เป็ นไปอย่างมีระบบ โปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบได้
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4.ทรัพย์สนิ ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
4.1

สินทรัพย์มีตวั ตน
ลักษณะกรรมสิทธิ์

ประเภท / ลักษณะทรัพย์สิน
1.
2.
3.
4.

ที่ดิน 22 แปลง รวมเนื้ อที่ 126 ไร่ 2 งาน 11.60 ตารางวา
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
โรงงาน 5 แห่ง
เครื่องจักรและอุปกรณ์

เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ

มูลค่าตามบัญชี
(ล้านบาท)
343.59
78.56
129.16
349.39

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและเครื่องจักรบางส่วน ได้นาไปใช้เป็ นหลักประกันสินเชื่อต่างๆกับสถาบันการเงิน

4.2

การลงทุนในบริษทั ย่อย

บริษัทมีนโยบายการลงทุนในธุรกิจที่ต่อเนื่ องกับบริษัท คือธุรกิจบรรจุภณ
ั ฑ์ เป็ นหลัก ปั จจุบนั บริษัท
มีบริษัทย่อยรวม 5 บริษัทโดยบริษัทถือหุน้ ในบริษัทย่อยนั้นตั้งแต่รอ้ ยละ 79.999 ถึงร้อยละ99.997 โดยมีสดั ส่วนเงิน
ลงทุนในบริษัทย่อยทั้งหมด คิดเป็ นร้อยละ 5.27ของสินทรัพย์รวมของบริษัท และยังไม่มีโครงการที่จะลงทุนเพิ่ม

นิติบุคคลทีบ่ ริษทั ถือหุน้ ตั้งแต่รอ้ ยละ 10 ขึ้ นไป
ข้อมูลบริษทั ย่อย
1.

ชื่อบริษทั

:บริษทั ถังโลหะสงขลา จากัด

สถานที่ต้งั

:ชั้น 35 อาคารเลครัชดา 193/142 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตยเขตคลองเตย
กรุงเทพฯ10110

ประเภทกิจการ :ผลิตและจาหน่ ายถังโลหะ
จานวนและประเภทของหุน้ ที่ออก

:หุน้ สามัญ 200,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท

จานวนและประเภทของหุน้ ที่บริษทั ถือ

:หุน้ สามัญ 160,000 หุน้ ซึ่งชาระเต็มมูลค่าแล้ว

ร้อยละการถือหุน้ :80%
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2.

ชื่อบริษทั

:บริษทั เดอะเพ็ท จากัด

สถานที่ต้งั

:เลขที่ 23/4 หมู่ที่ 2 ถนนปทุมธานี -ลาดหลุมแก้ว ตาบลบ้านฉาง อาเภอเมืองปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี 12000

ประเภทกิจการ :ผลิตและจาหน่ ายผลิตภัณฑ์พลาสติก
จานวนและประเภทของหุน้ ที่ออก

:หุน้ สามัญ 700,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท

จานวนและประเภทของหุน้ ที่บริษทั ถือ

:หุน้ สามัญ 559,993 หุน้ ซึ่งชาระเต็มมูลค่าแล้ว

ร้อยละการถือหุน้ :79.999%

2.1

ชื่อบริษทั

:บริษทั อีสท์พลาส จากัด

สถานที่ต้งั

:เลขที่ 23/4 หมู่ที่ 2 ถนนปทุมธานี -ลาดหลุมแก้ว ตาบลบ้านฉาง
อาเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

ประเภทกิจการ :ผลิตและจาหน่ ายผลิตภัณฑ์พลาสติก
จานวนและประเภทของหุน้ ที่ออก:หุน้ สามัญ 500,000หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท
จานวนและประเภทของหุน้ ที่บริษทั เดอะเพ็ท จากัด ถือ :หุน้ สามัญ 499,993หุน้
ซึ่งชาระเต็มมูลค่าแล้ว
ร้อยละการถือหุน้ ของบริษทั เดอะเพ็ท จากัด:99.99%

3.

ชื่อบริษทั

:บริษทั ถังโลหะสุราษฎร์ จากัด

สถานที่ต้งั

:ชั้น 35 อาคารเลครัชดา 193/142 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตยกรุงเทพฯ 10110

ประเภทกิจการ :ซื้ อและจาหน่ ายวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์
จานวนและประเภทของหุน้ ที่ออก :หุน้ สามัญ 200,000หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท
จานวนและประเภทของหุน้ ที่บริษทั ถือ

:หุน้ สามัญ 199,994 หุน้ ซึ่งชาระเต็มมูลค่าแล้ว

ร้อยละการถือหุน้ :99.997%

[15]

3.1

ชื่อบริษทั

:บริษัท เลครัชดา จากัด

สถานที่ต้งั

:ชั้น 35 อาคารเลครัชดา 193/142 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขต
คลองเตยกรุงเทพฯ 10110

ประเภทกิจการ :จาหน่ ายเครื่องจักรและวัตถุดิบในการผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์ และให้บริการที่ปรึกษา
จานวนและประเภทของหุน้ ที่ออก:หุน้ สามัญ 400,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท
จานวนและประเภทของหุน้ ที่บริษทั ถังโลหะสุราษฎร์ จากัด ถือ :หุน้ สามัญ 399,994 หุน้
ซึ่งชาระเต็มมูลค่าแล้ว
ร้อยละการถือหุน้ ของบริษทั ถังโลหะสุราษฎร์ จากัด:99.9985%

4.3

การประเมินราคาทรัพย์สิน

บริษัทและบริษัทย่อยมีการประเมินราคาที่ดินและอาคารชุ ดของบริษัทและบริษัทย่อยใหม่ ตาม
มาตรฐานการบัญ ชี ที่ก าหนด มีวัตถุ ประสงค์เพื่ อทราบมูล ค่า ตลาดปั จจุ บัน ประกอบการบันทึ กบัญชี โดยบริ ษั ท
กรุงเทพประเมินราคา จากัด ซึ่งเป็ นบริษัทที่อยู่ในบัญ ชีรายชื่อที่สานั กงานกลต. ให้ความเห็นชอบ และมีนายดารัส
เชาว์เลิศ เลขที่ วฒ. 297 เป็ นผูป้ ระเมินหลัก และนายไพศาล สังข์เกตุ เลขที่ วส. 1791 เป็ นผูส้ ารวจและประเมิน
มูลค่า เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
(ล้านบาท)
รายการ
1. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
บริษัทใหญ่
ที่ดิน
ห้องชุด
รวม

ราคาประเมินใหม่

บริษัทย่อย
ห้องชุด
รวม
2. ที่ดินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย
รวม
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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

5.ข้อพิพาททางกฎหมาย
ไม่มี
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6.ข้อมูลทั ่วไปและข้อมูลสาคัญอื่น
6.1

ข้อมูลบริษทั

: บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จากัด (มหาชน)
: ชั้น 35 อาคารเลครัชดา 193/142 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 02 264 0817-9, โทรสาร 02 264 0820
www.thaimetaldrum.com
: เลขที่ 179 หมู่ 9 ตาบลบางวัว อาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180
ที่ต้งั โรงงาน
โทรศัพท์ 038 571 980-2, โทรสาร 038 571 983
: ผลิตและจาหน่ ายถังโลหะขนาด 200 ลิตร, ให้เช่าอาคารสานักงาน
ประเภทธุรกิจ
: 0107537000645
ทะเบียนบริษทั เลขที่
จานวนและประเภทของหุน้ ที่ออก: หุน้ สามัญ 150,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท ซึ่งชาระเต็มมูลค่าแล้ว
ชื่อบริษทั
ที่ต้งั สานักงาน

บุคคลอ้างอิง
นายทะเบียนหลักทรัพย์

ผูส้ อบบัญชี

:บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดงกรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02 009 9000, โทรสาร 02 009 9991
: นายพรชัย กิตติปัญญางาม
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 2778 หรือ
นางสุวนี ย์ กิตติปัญญางาม
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 2899 หรือ
นายธนากร ฝั กใฝ่ ผล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 4879
: บริษัท บัญชีกิจ จากัด
87 อาคารโมเดอร์นทาวน์ ชั้น 9 ซอยเอกมัย 3 ถนนสุขมุ วิท 63
แขวงคลองตันเหนื อ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 02 382 0414
: รอบระยะบัญชี 1 มกราคม – 31 ธันวาคม

ผูต้ รวจสอบระบบควบคุม
ภายใน

:บริษัท เอเอ็มซี อินเตอร์เนชัน่ แนล คอนซัลติ้ ง จากัด
408/162 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 39 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02 619 0221-5
: ระยะเวลา 1 มกราคม 2561 – 31 ธันวาคม 2563

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย
ที่ปรึกษาทางการเงิน
อื่นๆ

:ไม่มี
:ไม่มี
:เป็ นบริษัทจดทะเบียนโดยได้รบั อนุ มตั ิจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2532
และเป็ นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2537
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6.2

ข้อมูลสาคัญอื่น
ช่องทางในการติดต่อบริษทั

บริ ษัทได้เปิ ดโอกาสให้ผู ้มีส่วนได้เสี ยสามารถแสดงความคิดเห็ น เสนอแนะ แจ้งปั ญหาหรื อข้อ
ร้องเรียนต่างๆ ดังนี้
นางวนิ ดา ชาญศิขริน
ประธานกรรมการตรวจสอบ
โทรศัพท์ 02 689 2632,อีเมล์ stms_adv@truemail.co.th
นายเนตร จรัญวาศน์
กรรมการผูอ้ านวยการ
โทรศัพท์ 02 264 0460,อีเมล์ tmdplc@loxinfo.co.th
ม.ล. ชินทัต ชมพูนุท
กรรมการ เลขานุ การบริษัท และเลขานุ การคณะกรรมการตรวจสอบ
โทรศัพท์ 02 264 0826,อีเมล์ chintatj@thaimetaldrum.com
นายอภิรกั ษ์ปรีชุม
หัวหน้าแผนกบุคคล
โทรศัพท์ 038 571 980-2 ต่อ 15,อีเมล์apirakp@thaimetaldrum.com
และที่อยูท่ างไปรษณีย์
บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จากัด (มหาชน)
ชั้น 35 อาคารเลครัชดา 193/142 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตยกรุงเทพฯ 10110
ทั้งนี้ เลขานุ การบริษัทจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการรับและเปิ ดเอกสารที่ส่งถึงคณะกรรมการบริษัท โดย
จะทาการสรุปประเด็นความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ปั ญหาหรือข้อร้องเรียนต่างๆ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในที่
ประชุมต่อไป ยกเว้นเอกสารที่ส่งถึงคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งจะได้รบั การจัดส่งตรงไปที่คณะกรรมการตรวจสอบ
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ส่วนที่ 2
การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
7.ข้อมูลหลักทรัพย์และการถือหุน้
7.1

จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว

บริ ษัทมีทุนจดทะเบี ยนจานวน 150 ล้านบาท เรี ยกชาระแล้วทั้งสิ้ น แบ่ งเป็ นหุน้ สามัญ จานวน
150,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้ราคาหุน้ ละ 1 บาท
7.2

ผูถ้ ือหุน้
รายชื่อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ 10 ลาดับแรก มีดงั ต่อไปนี้

ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

จานวนหุน้
(หุน้ )
48,952,910
14,632,260
13,499,987
11,501,600
6,435,000
4,556,000
3,493,000
3,110,800
2,900,000
2,314,200

ชื่อบริษัท
นายเนตร จรัญวาศน์
นายนิ พนธ์ จรัญวาศน์
นายยงยุทธจรัญวาศน์
บริษัท นวกิจประกันภัย จากัด (มหาชน)
บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จากัด
นางสาวสาวิตรี จรัญวาศน์
นายนพ จรัญวาศน์
บริษัท ไทยเอ็น วี ดี อาร์ จากัด
MISS MOEKA TAKEUCHI
BANK OF SINGAPORE LIMITED

สัดส่วนการถือหุน้
(%)
32.635
9.755
9.000
7.668
4.290
3.037
2.329
2.074
1.933
1.543

หมายเหตุ :สัดส่วนการถือหุน้ แสดง ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ครั้งสุดท้าย วันที่ 4 กรกฎาคม 2562
:ผูถ้ ือหุน้ ลาดับที่ 1, 2, 6 และ 7 เป็ นผูถ้ ือหุน้ กลุ่มเดียวกัน

7.3

การออกหลักทรัพย์อื่น
ไม่มี
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7.4

นโยบายการจ่ายเงินปั นผล

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิตามงบการเงิน
เฉพาะบริษัท ไม่รวมรายการพิเศษในแต่ละปี โดยจะต้องไม่มีผลขาดทุนสะสม ในปี 2562บริษัทจ่ายเงินปั นผลในอัตรา
หุน้ ละ 1.40บาท เป็ นจานวนเงินรวมทั้งสิ้ น 210 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 64.50ของกาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ
บริษัท ปี 2561
ข้อมูลการจ่ายเงินปั นผลย้อนหลัง
ปี ตามงบการเงิน / ปี ที่จา่ ยเงินปั นผล
2561/2562 2560/2561 2559/2560 2558/2559 2557/2558
กาไรสุทธิต่อหุน้ (บาท)
2.17
1.80
1.92
1.53
1.39
เงินปั นผลต่อหุน้ (บาท)
1.40
1.20
1.20
1.10
1.00
อัตราการจ่ายเงินปั นผลต่อกาไรสุทธิ (%)
64.50
66.55
62.54
71.85
71.92
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8.โครงสร้างการจัดการ
8.1

คณะกรรมการบริษทั
ประกอบด้วยกรรมการรวมทั้งสิ้ น 9 ท่าน คือ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นายสุจินต์
นายวิวฒ
ั น์
นายอนุ รตั
นางวนิ ดา
นายปิ ติพงศ์
นายอนิ ญช์
นายสมชาย
นายเนตร
ม.ล. ชินทัต

หวัง่ หลี
จรัญวาศน์
ตียาภรณ์
ชาญศิขริน
พิศาลบุตร
หวัง่ หลี
จองศิริเลิศ
จรัญวาศน์
ชมพูนุท

ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการผูอ้ านวยการ
กรรมการและเลขานุ การบริษัท

ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษทั
1. กากับดูแลกิจการให้มีการบริหารจัดการเป็ นไปตามวัตถุ ประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่
ประชุ มผูถ้ ื อหุน้ ภายใต้เงื่อนไขและข้อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต และระมัดระวังเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบวิสยั ทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ทิศทางการดาเนิ นธุรกิจ และติดตาม
ดูแลให้ฝ่ายบริหารดาเนิ นการให้เป็ นไปตามวิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ หรือทิศทางที่กาหนดไว้อย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และจัดให้มีการพิจารณาทบทวนให้เกิดความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับการดาเนิ นธุรกิจตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีเป็ นประจาทุกปี
3. ดาเนิ นการให้บริษัทมีการกากับดูแลกิจการที่ดีและจิรยธรรมทางธุรกิจ รวมทั้งมีการทบทวน
และประเมินผลการปฏิบตั ิงานเป็ นประจาอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
4. พิจ ารณาอนุ มัติ ทารายการที่ เกี่ยวโยงกัน และการดาเนิ น การใดๆ ตามที่ ก ฎหมาย และ
หน่ วยงานก ากั บ ดู แ ลก าหนด เพื่ อ ป้ องกั น การท ารายการที่ อ าจมี ค วามขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์
5. พิจารณาอนุ มตั ิการทารายการได้มาและการจาหน่ ายไปของสินทรัพย์ และการดาเนิ นการ
ใดๆ ตามที่กฎหมาย และหน่ วยงานกากับดูแลกาหนด เพื่อป้ องกันการทารายการที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6. พิจารณาอนุ มัติในเรื่องที่มีสาระสาคัญที่เสนอโดยฝ่ ายบริหาร เช่น แผนธุรกิจ งบประมาณ
โครงการขนาดใหญ่ที่มีมลู ค่าเกินอานาจของฝ่ ายบริหาร
7. จัดให้มีระบบการดาเนิ นงานรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎระเบี ยบ การบริหาร
ความเสี่ยง และการควบคุมภายใน รวมถึงให้มีหน่ วยงานหรือบุคลากรที่มีค วามเป็ นอิสระใน
การปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ท าหน้ า ที่ ใ นการตรวจสอบการปฏิ บัติ ง านข้า งต้น เพื่ อ ให้มัน่ ใจว่ า มี
ประสิทธิภาพเพียงพอ และมีความโปร่งใส
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8. ดูแลให้มีการสรรหากรรมการ และจัดทาแผนการสืบทอดตาแหน่ งงานของผูบ้ ริหารระดับสูง
อย่างมีประสิทธิผล
9. จัด ตั้งคณะกรรมการชุ ด ย่อ ย ให้มีค วามเพี ยงพอและเหมาะสมส าหรับ การปฏิบัติ หน้ า ที่
รวมถึ งแต่ งตั้ง มอบหมายบุคคลอื่นใดให้ดาเนิ นกิจการของบริ ษัทภายใต้การควบคุ มและ
ภายในเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร
10. ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเป็ นประจาทุก
ปี
11. อนุ มตั ิหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสพิเศษประจาปี ให้แก่พนักงาน
12. แต่งตั้งเลขานุ การบริษัท

การกาหนดวาระและอายุของกรรมการ
เพื่อไม่ให้บริษัทสูญเสียโอกาสในการแต่งตั้งกรรมการที่มีความสามารถและประสบการณ์ บริษัทจึง
ไม่มีการจากัดวาระการดารงตาแหน่ งของกรรมการ ยกเว้นกรรมการอิสระที่บริษัทมีการกาหนดนโยบายสาหรับวาระ
การดารงตาแหน่ งไว้ไม่เกิน 9 ปี เว้นแต่มีเหตุอนั สมควรได้รบั การพิจารณายกเว้น
การดารงตาแหน่งกรรมการบริษทั อื่นของกรรมการและกรรมการผูอ้ านวยการ
เพื่ อ ให้ก รรมการสามารถอุ ทิ ศ เวลาให้แก่ ก ารก ากับ ดู แลกิ จ การของบริ ษั ท ได้อ ย่า งเต็ ม ที่ และมี
ประสิทธิภาพ จึงกาหนดให้กรรมการดารงตาแหน่ งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 แห่ง เว้นแต่จะมีเหตุอนั
สมควร รวมทั้งมีการกาหนดให้กรรมการผูอ้ านวยการต้องทาการขออนุ ญาตและได้รบั การอนุ มตั ิจากคณะกรรมการใน
ที่ประชุมหากต้องการไปดารงตาแหน่ งกรรมการที่บริษัทอื่น
การประชุมคณะกรรมการ
ในปี 2562คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมตามวาระปกติ จานวน 6 ครั้ง และเพื่อให้เป็ นไปตาม
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้กาหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปี ละ 6 ครั้ง การประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปี ละ 4 ครั้ง การประชุ มคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนอย่างน้อย
ปี ละ 2 ครั้ง และการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้งโดยคณะกรรมการบริษัทได้มีการ
กาหนดตารางเป็ นการล่ วงหน้ า ส าหรับการประชุ ม ตลอดทั้งปี ซึ่ งเลขานุ การบริ ษัท จะเป็ นผู ้แจ้งให้คณะกรรมการ
พิจารณาและรับทราบในเดือนธันวาคมของทุกปี
และเพื่อเสริมสร้างความมัน่ ใจว่าคณะกรรมการสามารถติดตามดูแลการดาเนิ นงานของบริษัทได้
อย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และสามารถแสดงความคิ ด เห็ น ถึ งปั ญ หาต่ า งๆ ที่ เกี่ ย วกับ การบริ ห ารจัด การได้อ ย่า งเสรี
คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดให้มีการประชุมที่ไม่มีคณะกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุมอยู่ด ้ วยจานวน 1 ใน6ครั้ง
ของการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมด โดยในปี 2562 ได้มีการประชุมของกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหารเมื่อวันที่
16 ธันวาคม 2562
นอกจากนี้ บริษัทจะมีการประชุ มพิเศษเพิ่มตามความจาเป็ นในการประชุ มแต่ละครั้ง เลขานุ การ
บริ ษัทจะดาเนิ น การจัดส่ งหนั งสื อเชิ ญประชุ มพร้อมระเบี ยบวาระการประชุ มและเอกสารประกอบการประชุ มให้

[23]

คณะกรรมการทุกท่านรับทราบก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันการประชุมในแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 2
ถึง 3 ชัว่ โมงสาหรับการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทแต่ละท่านในปี 2562 สรุปได้ดงั นี้
รายชื่อ
1. นายสุจินต์
2. นายวิวฒ
ั น์
3. นายอนุ รตั
4. นางวนิ ดา
5. นายปิ ติพงศ์
6. นายอนิ ญช์
7. นายสมชาย
8. นายเนตร
9. ม.ล. ชินทัต

หวัง่ หลี
จรัญวาศน์
ตียาภรณ์
ชาญศิขริน
พิศาลบุตร
หวัง่ หลี
จองศิริเลิศ
จรัญวาศน์
ชมพูนุท

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
การประชุมทั้งคณะ
การประชุมที่ไม่มีกรรมการบริหาร
5/5
1/1
5/5
1/1
5/5
1/1
5/5
1/1
5/5
1/1
5/5
1/1
5/5
1/1
5/5
5/5
-

อนึ่ งบริษัทได้กาหนดนโยบายเกี่ยวกับจานวนองค์ประชุมขัน้ ตา่ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่
ประชุ มคณะกรรมการว่า ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งหมด และจัดให้มีการจด
บันทึ กการประชุ มเป็ นลายลักษณ์อักษร จัดเก็บรายงานการประชุ มที่ ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพร้อมให้
คณะกรรมการและผูเ้ กี่ยวข้องตรวจสอบได้
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8.2

ผูบ้ ริหาร
รายชื่อผูบ้ ริหารและเลขานุ การบริษัท มีดงั นี้
1.
2.
3.
4.
5.

นายเนตร
ม.ล. ชินทัต
นางสุวพร
นายวิบูลย์
นายปั ญญา

จรัญวาศน์
ชมพูนุท
นันท์สุรกิจ
วัฒนพุฒิพฤฒ
ภัทรายุตวรรตน์

กรรมการผูอ้ านวยการ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน / เลขานุ การบริษัท
ผูจ้ ดั การฝ่ ายสานักงาน
ผูจ้ ดั การฝ่ ายโรงงาน
ผูจ้ ดั การฝ่ ายขายและจัดส่ง

ขอบเขตหน้าที่ของกรรมการผูอ้ านวยการ
1. บริหารกิจการของบริษัทให้สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ พันธกิจ นโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์
ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนระเบียบ
ปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้อง
2. ให้ขอ้ เสนอแนะเกี่ยวกับทิศทาง กลยุทธ์ โครงสร้างการบริหารงาน นโยบายการดาเนิ นงาน
แผนธุรกิจงบประมาณประจาปี และเป้ าหมายผลตอบแทนของบริษัทให้เป็ นไปตามแนวทางที่
คณะกรรมการบริษัทกาหนด
3. สัง่ การดาเนิ นการกากับดูแลติดตามผลการดาเนิ นงานและฐานะการเงินของบริษัท และ
รายงานผลการด าเนิ นงานตลอดจนเรื่ อ งอื่ น ๆ ที่ ส าคั ญ และเกี่ ย วข้อ ง ต่ อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษัทอย่างสมา่ เสมอ
4. พิจารณาและอนุ มตั ิการบรรจุ แต่งตั้ง โอนย้าย ถอดถอน รวมถึงพิจารณาความดีความชอบ
มาตรการทางวิ นั ย ตลอดจนก าหนดค่ า ตอบแทนและสวัส ดิ ก ารของพนั ก งาน ทั้งนี้ การ
ดาเนิ นการต่างๆ ต้องไม่ขดั แย้งกับอานาจของคณะกรรมการบริษัท
5. ปฏิบตั ิงานอื่นใดตามที่ได้รบั มอบหมายจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ มติ
ของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทั้งนี้ ภายใต้วตั ถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผูร้ บั ผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
มี ม.ล. ชินทัต ชมพูนุท ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน เป็ นผูร้ บั ผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและ
การเงิน และเป็ นผูท้ ี่ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุ มและดูแลการทาบัญชีของบริษัทฯ สาหรับ
ข้อมูลคุณสมบัติอยูใ่ นเอกสารแนบ 1 ลาดับที่ 9
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แผนภาพโครงสร้างภายในของบริษทั (Organization chart)

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการกาหนด
ค่าตอบแทนและสรรหา

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการผูอ้ านวยการ

ฝ่ ายสานักงาน

8.3

ฝ่ ายบัญชีและการเงิน

ผูต้ รวจสอบภายใน
(Outsource)

ฝ่ ายขายและจัดส่ง

ฝ่ ายโรงงาน

เลขานุการบริษทั

บริษัทได้แต่งตั้งให้ ม.ล. ชินทัต ชมพูนุท เป็ นเลขานุ การบริษัท ตามมติในที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทครั้งที่ 2/2551 และเริ่มปฏิบัติหน้าที่ต้งั แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2551 โดยเลขานุ การบริษัทมีหน้าที่ในการจัด
เตรียมการประชุ มคณะกรรมการบริษัท การประชุมผูถ้ ือหุน้ จัดทาทะเบียนกรรมการ และจัดเก็บเอกสารต่างๆ ของ
บริษัทฯ ตามที่กฎหมายกาหนด มีหน้าที่ดูแลให้บริษัทและกรรมการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของหน่ วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สานักงานกลต. เป็ นต้น รวมทั้งมีหน้าที่และความรับผิดชอบ
ต่อผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท เช่น ติดต่อสร้างความสันพันธ์กบั ผูถ้ ือหุน้ ตอบข้อซักถามรวมทั้งพิจารณาข้อเสนอต่างๆ ของผูถ้ ือ
หุน้ รายงานคณะกรรมการและผูบ้ ริหารเกี่ยวกับความต้องการต่างๆ ของผูถ้ ือหุน้ และเป็ นสื่อกลางระหว่างผูถ้ ือหุน้ กับ
คณะกรรมการบริษัทและผูบ้ ริหาร โดยผูถ้ ือหุน้ และผูท้ ี่สนใจสามารถติ ดต่อกับเลขานุ การบริษัทได้ที่เบอร์โทรศัพท์
022640826 โทรสาร 022640820 อีเมล์ chintatj@thaimetaldrum.com
สาหรับข้อมูลของรายละเอียดของเลขานุ การบริษัท อยูใ่ นเอกสารแนบ 1

8.4

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร

(1) ค่าตอบแทนกรรมการ : บริษัทได้กาหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจน และ
โปร่งใส โดยคานึ งถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ ความเหมาะสม ผลการปฏิบตั ิงาน และผลการดาเนิ นงานของบริษัท จาก
การเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ที่มีลักษณะการดาเนิ นงานและขนาดธุ รกิจที่ใกล้เคียงกัน
รวมถึ งการใช้ขอ้ มูล การสารวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่ งเสริ มสถาบัน กรรมการบริ ษัทไทย และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อประกอบการพิจารณา ซึ่งนโยบายดังกล่าวได้รบั การอนุ มตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นที่
เรียบร้อยแล้ว
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ค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการบริษัท , คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกาหนด
ค่าตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่ได้รับจากบริษัทในฐานะกรรมการในรูปเบี้ ยประชุ ม
และบาเหน็ จกรรมการ รวม 11 คน (หลังครบวาระเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 คงเหลื อกรรมการ 9 คน) ในปี
2562 รวมทั้งสิ้ น 11,960,000บาท เพิ่มขึ้ น1,340,000บาทคิดเป็ นเพิ่มขึ้ นร้อยละ 12.62มีรายละเอียดดังนี้
ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรการบริษัทและกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการชุดย่อย
- คณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
รวม
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ค่าตอบแทนปี 2562
(บาท)
11,500,000.00

ค่าตอบแทนปี 2561
(บาท)
10,160,000.00

320,000.00
70,000.00
70,000.00
11,960,000.00

320,000.00
70,000.00
70,000.00
10,620,000.00

โดยรายละเอียดค่าตอบแทนสาหรับปี 2562 มีรายละเอียดดังนี้
ชื่อกรรมการ
1. นายนิ พนธ์
(ครบวาระปี
2. นายสุกิจ
(ครบวาระปี
3. นายสุจินต์
4. นายวิวฒ
ั น์

จรัญวาศน์
2561)
หวัง่ หลี
2561)
หวัง่ หลี
จรัญวาศน์

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์

ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานกรรมการ
กาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
5. นายอนุ รตั
ตียาภรณ์ กรรมการ
กรรมการกาหนดค่าตอบแทน
และสรรหา
6. นางวนิ ดา ชาญศิขริน กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
7. นายปิ ติพงศ์ พิศาลบุตร กรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบ
กรรมการกาหนดค่าตอบแทน
และสรรหา
8. นายอนิ ญช์ หวัง่ หลี
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
9. นายสมชาย จองศิริเลิศ กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
10. นายเนตร จรัญวาศน์ กรรมการผูอ้ านวยการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
11. ม.ล. ชินทัต ชมพูนุท
กรรมการและผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี
และการเงิน

เบี้ ยประชุม
(บาท)
-

บาเหน็จ
(บาท)
634,355

สิทธิประโยชน์
อืน่ ๆ
ไม่มี

-

634,355

ไม่มี

200,000
160,000

1,656,898
946,799

ไม่มี
ไม่มี

120,000

946,799

ไม่มี

220,000

946,799

ไม่มี

220,000

946,799

ไม่มี

200,000

946,799

ไม่มี

120,000

946,799

ไม่มี

120,000

946,799

ไม่มี

100,000

946,799

ไม่มี

1,460,000

10,500,000

ค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการบริษัทที่ดารงตาแหน่ งกรรมการในบริษัทย่อยของบริษัท ที่ได้รบั จากบริษัทย่อยใน
รูปของเบี้ ยประชุม และบาเหน็ จกรรมการ รวม 5 ท่าน เป็ นจานวนเงิน 850,000.00 บาท เท่ากับปี ก่อน
(2)ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร : สาหรับค่าตอบแทนผูบ้ ริหารระดับสูง คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา ซึ่งประกอบด้วยกรรมการจานวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณาและกาหนด
ค่ า ตอบแทนให้กับ ผู ้บ ริ ห ารระดั บ สู ง เป็ นประจ าทุ ก ปี จากนั้ น จึ ง น าเสนอจ านวนค่ า ตอบแทนที่ เ หมาะสมต่ อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุ มตั ิเป็ นขัน้ สุดท้าย
โดยการบริ หารค่าตอบแทนได้คานึ งถึ งความเหมาะสมและสอดคล้องกับผลการดาเนิ นงานของ
บริษัททั้งความสาเร็จในด้านการเงินและด้านอื่นๆรวมถึงผลการปฏิบตั ิงานตามเป้ าหมายและกลยุทธ์ของบริษัททั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาวเป็ นสาคัญ อนึ่ งค่าตอบแทนที่ กาหนดทั้งที่ เป็ นผลตอบแทนรายปี และระยะยาวต้องสามารถ
แข่งขันได้ในกลุ่มธุรกิจ เพื่อดึงดูดผูม้ ีความรูค้ วามสามารถ และจูงใจให้สร้างผลงานแก่บริษัทอยูเ่ สมอ
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(ก) ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
ระดับเงินเดื อนที่ ได้รับเป็ นไปตามหน้าที่ ความรับผิ ดชอบตามตาแหน่ งงาน ประสบการณ์
ความรูแ้ ละทักษะความชานาญเฉพาะตัวบุคคล ซึ่งมีการพิจารณาทบทวนเป็ นประจาทุกปี จากผลการปฏิบตั ิงานและ
อัตราการขึ้ นเงินเดือนในตลาดแรงงาน และผลประโยชน์ตอบแทนที่เป็ นตัวเงินอื่นๆ เช่น โบนัสประจาปี อันแปรผันตาม
ความสาเร็จของผลงานรายบุคคล โดยเทียบกับแผนงานประจาปี ที่ได้กาหนดไว้และผลการปฏิบัติงานโดยรวมของ
บริษัท
ค่ า ตอบแทนรวมของคณะผู ้ บ ริ ห าร จ านวน 5ราย เท่ า กั บ 17,148,700.00 บาท
ลดลงจากปี 2561จานวน 1,224,900.00บาท คิดเป็ นร้อยละ 6.67ประกอบด้วยเงินเดือน และโบนัสประจาปี
(ข)ค่าตอบแทนอื่น
เพื่อสร้างความมัน่ คงปลอดภัยให้แก่ผูบ้ ริหารในฐานะพนักงาน ในปี 2562 บริษัทได้มอบเงิน
สมทบประกันสังคมและเงินสมทบกองทุนสารองเลี้ ยงชีพจานวน764,880บาท และผลประโยชน์อื่นๆ เช่น สวัสดิการ
ค่ารักษาพยาบาล และรถประจาตาแหน่ ง
8.5

บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีพนั กงานทั้งสิ้ น 174 คน และมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนั กงาน
ประกอบด้วย เงินเดือน โบนั สประจาปี เงินสวัสดิการ เช่น เงินช่วยเหลือในกรณี พนั กงานประสพปั ญหาด้านสุขภาพ
ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต เงินให้กูย้ ืมกรณี ฉุกเฉิน ค่าชุดยูนิฟอร์ม บริการรถรับส่ง อาหารกลางวันและเครื่องดื่มและ
อื่นๆ ที่สอดคล้องกับแนวปฏิบตั ิในตลาดแรงงานและตามที่กฎหมายกาหนด รวมถึงเงินสมทบกองทุนสารองเลี้ ยงชีพใน
ปี 2562รวมทั้งหมด 68.60ล้านบาท
ทั้งนี้ บริษัทยังมีนโยบายสนับสนุ นให้พนักงานในระดับต่างๆ เข้าฝึ กอบรมและสัมมนา ทั้งภายในและ
ภายนอก เพื่อพัฒนาคุณภาพของพนักงานอย่างสมา่ เสมอ
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9.การกากับดูแลกิจการ
9.1

นโยบายเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริ ษั ท ตระหนั ก ดี ว่ า การก ากับ ดู แลกิ จ การที่ ดี เป็ นปั จ จัยพื้ นฐานส าคัญ ในการ
ยกระดับมาตรฐานการดาเนิ นงานของบริ ษัทให้เกิดความโปร่ งใสในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขันและเพิ่มความเชื่อมัน่ ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ผูล้ งทุน และผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ายโดยคณะกรรมการได้กาหนดนโยบายและทิศ
ทางการดาเนิ นงานของบริ ษัทให้สอดคล้องกับนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี ภายใต้กรอบและข้อกาหนดของ
กฎหมายโดยบริษัทมีนโยบายการกากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณของคณะกรรมการและผูบ้ ริหาร กาหนดไว้อย่าง
เป็ นลายลักษณ์อักษรซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัท โดยมติ ที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษัทครั้งที่
4/2547 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2547 และประกาศให้บุคคลที่ เกี่ยวข้องทราบและถื อปฏิบัติแล้ว ซึ่งประกอบด้ว ย
หลักการสาคัญดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการบริษัทปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน เป็ นธรรมต่อ
ทุกฝ่ าย
2. คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมัน่ ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว บริหารงาน
ด้วยความรอบคอบและระมัดระวังภายใต้กรอบข้อกาหนดของกฎหมาย รับผิดชอบต่ อการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความสามารถ และมีประสิทธิภาพที่เพียงพอ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู ้
ถือหุน้ ดูแลมิให้เกิดปั ญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและ
การกระทาของตนเอง
3. คณะกรรมการบริษัทดูแลให้บริษัทดาเนิ นงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และ
เปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องทุกฝ่ าย
4. คณะกรรมการบริษัทดาเนิ นธุรกิจโดยคานึ ง ถึงความเสี่ยงอยูเ่ สมอ โดยมีการควบคุมและมีการ
บริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
5. คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ก าหนดจรรยาบรรณของบริ ษั ท เพื่ อ ให้ก รรมการ ผู ้บ ริ ห าร และ
พนั กงานถื อปฏิบัติแล้ว และยังมีการจัดให้กรรมการ ผู ้บริ ห าร และพนั กงานทุ ก ๆ คน ทา
แบบทดสอบและประเมินผลความรูค้ วามเข้าใจเป็ นประจาทุกปี
ทั้งนี้ เพื่อสร้างความสอดคล้องระหว่างนโยบายการดาเนิ นงานของบริษัทและหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดีอย่างต่อเนื่ อง ในปี 2562 ที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทได้จดั ให้มีการพิจารณาทบทวนนโยบายที่มีอยูเ่ ดิม
และมีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมนโยบายดังต่อไปนี้
6. คณะกรรมการบริษัทเข้าใจและตระหนักถึงความสาคัญของความหลากหลายในโครงสร้างของ
คณะกรรมการบริษัท ไม่ว่าจะเป็ นในเรื่องเพศ อายุ เชื้ อชาติ ศาสนา การศึกษา ประสบการณ์
ทักษะ หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่างๆ ซึ่งในการสรรหาและพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ
บริษัท นอกจากจะใช้ความรูค้ วามสามารถมาเป็ นเกณฑ์ในการคัดเลือกแล้ว ยังได้คานึ งถึ ง
ประโยชน์ของความหลากหลายเข้ามาประกอบด้วย
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7. กาหนดให้กรรมการดารงตาแหน่ งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 แห่ง เว้นแต่จะมี
เหตุ อันสมควร และกาหนดให้กรรมการผูอ้ านวยการต้องทาการขออนุ ญาตและได้รับการ
อนุ มัติ จากคณะกรรมการในที่ ป ระชุ มหากต้องการไปดารงตาแหน่ งกรรมการที่ บริ ษัท อื่ น
เพื่อให้กรรมการและกรรมการผูอ้ านวยการสามารถอุทิศเวลาให้แก่การกากับดูแลกิจการของ
บริษัทได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ

จริยธรรมทางธุรกิจ
บริษัทได้กาหนดจรรยาบรรณของคณะกรรมการและผูบ้ ริหารและพนั กงานอย่างเป็ นลายลักษณ์
อักษรเพื่อให้ผูท้ ี่เกี่ยวข้องถือปฏิบตั ิ นอกจากนั้นบริษัทกาหนดให้มีการจัดทาคู่มือ “ระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการ
ทางาน” ซึ่งครอบคลุมระเบียบการทางาน ตาราวินัย และบทลงโทษทางวินัย เพื่ อเป็ นแนวทางในการปฏิบัติตนของ
พนักงาน โดยจะมีการชี้ แจงระเบียบและข้อบังคับดังกล่าวให้พนักงานเข้าใจและรับทราบในการปฐมนิ เทศพนักงานใหม่
และบริ ษั ท ได้จัด ทาเอกสารยืน ยันข้อ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ให้ผู ้บ ริ ห ารทุ กระดับลงนาม
รับทราบอย่างเป็ นทางการตามที่ได้กล่าวไว้ในหัวข้อความขัดแย้งทางผลประโยชน์
จรรยาบรรณของคณะกรรมการและผูบ้ ริหาร
เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ ดี คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารมีหน้าที่ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ ดังต่อไปนี้
1. ปฏิบัติ หน้า ที่ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัต ถุ ประสงค์ และข้อ บังคับของบริ ษั ทตลอดจนมติ ที่
ประชุม ผูถ้ ือหุน้
2. บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อผลประโยชน์ ของบริษัท ผูถ้ ือหุน้ และพนักงาน ทั้งใน
ปั จจุบนั และอนาคต
3. บริหารงานโดยหลีกเลี่ยงความขัดแย้งผลประโยชน์ ส่วนตนต่อผลประโยชน์ ของบริษัท เพื่อให้
การบริหารงานเป็ นไปอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ ผลประโยชน์ขา้ งต้นรวมถึง
- ไม่หาผลประโยชน์ส่วนตัวจากการเป็ นกรรมการและผูบ้ ริหาร
- ไม่เป็ นกรรมการในบริษัทที่เป็ นคู่แข่งขันของบริษัท
- ไม่มีผลประโยชน์ในการทาสัญญาของบริษัท
- ไม่ใช้ความลับของบริษัทในทางหาประโยชน์ส่วนตน
4. บริ ห ารงานด้ว ยความระมัด ระวัง และไม่ ส ร้า งข้อ ผู ก มัด ที่ อ าจขัด แย้ง กับ หน้ า ที่ ของตนใน
ภายหลัง
5. ปฏิบตั ิหน้าที่ของตนอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. มุ่งมัน่ ที่จะป้ องกันและขจัดการกระทาทุจริตทุกประเภท โดยถือเป็ นเรื่องต้องดาเนิ นการอย่าง
รวดเร็ว ชัดเจน และเด็ดขาด
7. ไม่แสวงหาผลประโยชน์อนั มิชอบจากการทางานไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
8. มีค วามเป็ นอิส ระทั้งในด้า นการตัด สิ น ใจ และการกระทา รวมถึ งการสร้างความพอใจใน
ความถูกต้องของการตัดสินใจของคณะกรรมการและผูบ้ ริหาร
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9.2

คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทประกอบด้วย
1. คณะกรรมการตรวจสอบ
2. คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
(1) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดารงตาแหน่ งคราวละ 3 ปี ประกอบด้วยกรรมการ3ท่ าน
กรรมการทุกท่านเป็ นกรรมการที่เป็ นอิสระ และกรรมการทุกท่านมีความรูค้ วามสามารถในการสอบทานงบการเงิน มี
รายชื่อของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้
1. นางวนิ ดา
2. นายปิ ติพงศ์
3. นายอนิ ญช์

ชาญศิขริน
พิศาลบุตร
หวัง่ หลี

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน

เลขานุ การคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมีการประชุมสมา่ เสมอไตรมาสละ 1 ครั้ง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
กรรมการตรวจสอบมีหน้าที่พิจารณาและดาเนิ นการดังนี้
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุ มภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบ
ภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของผู ้
ตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาคัดเลือกเสนอว่าจ้างผูต้ รวจสอบ
ภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็ นอิสระ เพื่อทาหน้าที่เป็ น
ผูส้ อบบัญชีของบริษัทและเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่ วมประชุ มกับ
ผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
5. พิจารณา คัดเลื อก และเลิ กจ้างบุ คคลซึ่งมีความเป็ นอิสระ เพื่อทาหน้าที่ เป็ นผูต้ รวจสอบ
ภายในและเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว
6. พิจารณารายการที่ เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่ อาจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้
เป็ นไปตามกฎหมายและข้อ ก าหนดของตลาดหลัก ทรัพ ย์ ทั้งนี้ เพื่ อ ให้มัน่ ใจว่ า รายการ
ดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
7. รายงานผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปี
ละ 4 ครั้ง
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8. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริษัท ซึ่ง
รายงานดังกล่ าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วย
ข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
- ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของ
บริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
- ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- จานวนการประชุ มคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุ มของกรรมการ
ตรวจสอบแต่ละท่าน
- ความเห็นหรื อข้อสังเกต โดยรวมที่ คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติ
หน้าที่ตามกฎบัตร
- รายการอื่นที่เห็นว่าผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และ
ความรับผิดชอบที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
9. ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดตามที่ ค ณะกรรมการของบริ ษั ท มอบหมายด้ว ยความเห็ นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ
10. ในการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการหรือการ
กระทาดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อฐานะการเงินและผลการดาเนิ นงาน
ของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดาเนิ นการ
ปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
- รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สาคัญในระบบควบคุมภายใน
- การฝ่ าฝื น กฎหมายว่ าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ ย์ ข้อ กาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
11. ในกรณี ที่ ผู ้ส อบบัญ ชี พ บพฤติ ก ารณ์ อัน ควรสงสัย ว่ า กรรมการ ผู ้จัด การ หรื อ บุ ค คลซึ่ ง
รับผิ ดชอบในการดาเนิ นงานของบริ ษัทได้กระทาความผิดตามที่ กฎหมายระบุและได้แจ้ง
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์ดงั กล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัททราบและเพื่อ
ดาเนิ นการตรวจสอบต่ อไปโดยไม่ชักช้าและ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการ
ตรวจสอบเบื้ องต้นให้แก่สานักงานและผูส้ อบบัญชีทราบภายในสามสิบวันนั บแต่วนั ที่ได้รับ
แจ้งจากผูส้ อบบัญชี พฤติการณ์อนั ควรสงสัยที่ตอ้ งแจ้งดังกล่าว และวิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่ง
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติ การณ์น้ั น ให้เป็ นไปตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศ
กาหนด
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การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านสรุปได้ดงั นี้
รายชื่อ
1. นางวนิ ดา
ชาญศิขริน
2. นายปิ ติพงศ์ พิศาลบุตร
3. นายอนิ ญช์ หวัง่ หลี

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
4/4
4/4
4/4

และในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 3/2562เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 เป็ นการ
ประชุมรวมกับผูส้ อบบัญชีของบริษัทโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย
(2) คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน มีรายชื่อดังนี้
1. นายวิวฒ
ั น์
2. นายอนุ รตั
3. นายปิ ติพงศ์

จรัญวาศน์
ตียาภรณ์
พิศาลบุตร

ประธานกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
กรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
กรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. หน้าที่และความรับผิดชอบด้านกาหนดค่าตอบแทน
1.1. เสนอโครงสร้า งและวิ ธี ก าร การจ่ า ยค่ า ตอบแทนให้แ ก่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท
คณะกรรมการชุดย่อย และผูบ้ ริหารระดับสูง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุ มตั ิแล้วแต่กรณี
1.2. พิจารณากาหนดค่าตอบแทนประจาปี ให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุด
ย่อย เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุ มตั ิในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
1.3. พิจารณากาหนดค่าตอบแทนประจาปี ให้แก่ผูบ้ ริหารระดับสูง เสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ
1.4. พิจ ารณาทบทวนอ านาจและหน้า ที่ เกี่ ยวกับ การก าหนดค่า ตอบแทน เพื่อ เสนอต่ อ
คณะกรรมการในการปรับปรุงให้เหมาะสม สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบหรือคาสัง่
ของหน่ วยงานราชการ เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ฯลฯ
2. หน้าที่และความรับผิดชอบด้านสรรหา
2.1. กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการชุ ดย่อย และ
ผูบ้ ริหารระดับสูงเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุ มตั ิ
2.2. คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดารงตาแหน่ งกรรมการบริษัท
กรรมการชุ ด ย่อ ย และผู ้บ ริ ห ารระดับ สู ง เมื่ อ ครบวาระหรื อ มี ตาแหน่ งว่ า งลง เพื่ อ
นาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตั้งแล้วแต่กรณี
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2.3. ดูแลโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทให้เหมาะสมกับองค์กรและ
หน้าที่ ความรับผิดชอบที่มีต่อผูถ้ ือหุน้
2.4. พิจารณาทบทวนอานาจและหน้าที่เกี่ยวกับการสรรหาเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการใน
การปรับ ปรุ งเหมาะสม สอดคล้อ งกับ กฎหมาย ระเบี ยบหรื อ ค าสัง่ ของหน่ ว ยงาน
ราชการ เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสานั กงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฯลฯ
ในปี 2562 คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา มีการประชุมรวมทั้งหมด 2 ครั้ง
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ กาหนดค่าตอบแทนและสรรหาแต่ละท่าน สรุปได้ดงั นี้
รายชื่อ
1. นายวิวฒ
ั น์
จรัญวาศน์
2. นายอนุ รตั
ตียาภรณ์
3.นายปิ ติพงศ์
พิศาลบุตร

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
2/2
2/2
2/2

บริษัทได้จัดทากฎบัตรของคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหาไว้อย่างชัดเจน และได้
เปิ ดเผยไว้บนเว็ปไซต์ของบริษัทที่ www.thaimetaldrum.com ภายใต้หวั ข้อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน

(3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
จากการประชุ มคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 มีมติให้จดั ตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง มีวาระการดารงตาแหน่ งคราวละ 3 ปี ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้
1. นายวิวฒ
ั น์
2. นายเนตร
3. นายสมชาย

จรัญวาศน์
จรัญวาศน์
จองศิริเลิศ

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. พิ จ ารณา ก าหนด ทบทวน และน าเสนอนโยบายและกรอบการบริ ห ารความเสี่ ย งให้แ ก่
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ
2. กากับดูแลและสนับสนุ นให้มีการดาเนิ นงานด้านการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่ อง สอดคล้อง
กับกลยุทธ์และเป้ าหมายทางธุรกิจ รวมถึงสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
3. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สาคัญเพื่อให้มนั ่ ใจว่าบริษัทฯ มี
ระบบการควบคุ มภายในที่ เหมาะสมต่ อการจัดการความเสี่ ยง และมีก ารปฏิบัติ ตามทัว่ ทั้ง
องค์กร
4. รายงานคณะกรรมการบริ ษัท เกี่ยวกับความเสี่ ยง และการจัด การความเสี่ ยงที่ สาคัญอย่า ง
สมา่ เสมอ
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5. ให้คาแนะนาและคาปรึ กษากับคณะทางานที่ เกี่ยวข้องกับการบริ หารความเสี่ ยง และ/หรื อ
หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
การพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง
6. ประชุมคณะกรรมการฯ อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม
7. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นใดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่ละท่าน สรุปได้ดงั นี้
รายชื่อ
1.นายวิวฒ
ั น์
จรัญวาศน์
2. นายเนตร
จรัญวาศน์
3. นายสมชาย
จองศิริเลิศ

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1/1
1/1
1/1

บริษัทได้จดั ทากฎบัตรของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน และได้เปิ ดเผยไว้บน
เว็บไซต์ของบริษัทที่ www.thaimetaldrum.com ภายใต้หวั ข้อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน

9.3

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงสุด
(1) กรรมการอิสระ

การเลือกกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท คณะกรรมการบริษัทเป็ นผูพ้ ิจารณา
รายชื่อของกรรมการบริษัทที่ผ่านกระบวนการสรรหาจากคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา โดยจะต้องมี
คุณสมบัติอย่างน้อยตามนิ ยามกรรมการอิสระของบริษัท ดังนี้
นิยามกรรมการอิสระ
กรรมการอิ สระ จะต้องไม่ มีธุร กิจหรื อการงานที่ เกี่ยวข้อ งกับบริ ษัท อันอาจมีผ ลกระทบต่ อการ
ตัดสินใจโดยอิสระของตนและต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้
1. ถื อ หุน้ ไม่เกิ นร้อ ยละ 0.5 ของจานวนหุ น้ ที่ มี สิท ธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษั ท บริ ษั ท ใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการ
ถือหุน้ ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือน
ประจา หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับ
เดี ยวกัน ผูถ้ ื อหุน้ รายใหญ่ หรื อของผูม้ ีอานาจควบคุ มของบริ ษัท เว้นแต่ จะได้พน้ จากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้รบั แต่งตั้ง
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะ
ที่เป็ นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ ราย
ใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอให้เป็ นผูบ้ ริหาร หรือผูม้ ีอานาจควบคุ ม
ของบริษัท หรือบริษัทย่อย
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4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้
รายใหญ่ หรื อ ผู ้มี อ านาจควบคุ ม ของบริ ษั ท ในลั ก ษณะที่ อ าจเป็ นการขัด ขวางการใช้
วิจารณญาณอย่างอิส ระของตน รวมทั้งไม่เป็ นหรื อ เคยเป็ นผู ้ถือ หุน้ ที่ มีนั ย หรื อ ผูม้ ี อานาจ
ควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อน
วันที่ได้รบั การแต่งตั้ง
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ ง รวมถึงการทารายการทางการค้าที่กระทาเป็ นปกติเพื่อ
ประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ
รวมถึงการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กูย้ ืม ค้าประกัน การให้
สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี้ สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทานองเดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้บริษัทหรือ
คู่สญ
ั ญามีภาระหนี้ ที่ตอ้ งชาระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ ง ตั้งแต่รอ้ ยละสามของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของ
บริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้ นไป แล้วแต่จานวนใดจะตา่ กว่า ทั้งนี้ การคานวณภาระหนี้
ดั ง กล่ า วให้เ ป็ นไปตามวิ ธี ก ารค านวณมู ล ค่ า ของรายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุ โลม แต่
ในการพิจารณาภาระหนี้ ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ ที่เกิดขึ้ นในระหว่าง หนึ่ งปี ก่อนวันที่ มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนัย ผูม้ ีอานาจควบคุม หรือหุน้ ส่วน
ของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูส้ อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้
รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้รบั การแต่งตั้ง
6. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็ นที่ปรึกษากฎหมาย
หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รบั ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่หรือผูม้ ีอานาจควบคุ มของบริษัท และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่
มีนัย ผูม้ ีอานาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จาก
การมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้รบั การแต่งตั้ง
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้ นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถ้ ือหุน้ ราย
ใหญ่ หรือผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการ ของบริษัท หรือ
บริษัทย่อย หรือไม่เป็ นหุน้ ส่วนที่มีนัยในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน
ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รบั เงินเดือนประจา หรือถือหุน้ เกินร้อยละหนึ่ งของจานวนหุน้ ที่
มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการ
แข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนิ นงานของ
บริษัท
10. ต้องเป็ นผูท้ ี่ ผ่า นกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการบริ ษั ทหรื อ คณะกรรมการกาหนด
ค่าตอบแทนและสรรหา
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นอกจากนี้ กรณี ที่คณะกรรมการกากับตลาดทุ นหรื อคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ได้มีประกาศปรับปรุงหรือผ่อนปรน หลักเกณฑ์คุณสมบัติกรรมการอิสระ ก็ให้ถือปฏิบัติตามได้ภายหลัง
ต่อไป

(2)การสรรหากรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงสุด
การเลื อ กกรรมการบริ ษั ท จะต้อ งได้รับ อนุ มัติ จ ากที่ ป ระชุ ม ผู ้ถื อ หุ ้น ซึ่ งคณะกรรมการก าหนด
ค่าตอบแทนและสรรหาเป็ นผูส้ รรหาจากฐานข้อมูลกรรมการ หรือบริ ษัทที่ปรึ กษาแล้วแต่ กรณี โดยพิจารณาจาก
คุณสมบัติ ทักษะ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จาเป็ นและยังขาดอยู่ในคณะกรรมการและกลยุ ทธ์การดาเนิ น
ธุรกิจของบริษัทจากนั้นจึงเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อได้ลงมติเห็นชอบแล้ว ประธานกรรมการ
จะเป็ นผูเ้ สนอรายชื่อบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็ นกรรมการต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้ใช้เสียงข้าง
มาก โดยให้ถือว่าผูถ้ ือหุน้ แต่ ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ งหุน้ ต่อหนึ่ งเสียงการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้
ลงคะแนนเป็ นรายบุ คคล และมีประวัติพร้อมรายละเอียดของกรรมการแนบไปกับหนั งสื อเชิญประชุ มสาหรับการ
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562บริษัทฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ เสนอชื่อบุคคลที่มีความสามารถ พร้อมอุทิศเวลาเพื่อ
ปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเต็มที่ และมีคุณสมบัติตามกฎหมายกาหนด โดยไม่จากัดเพศ ศาสนา เชื้ อชาติ เข้ามาเลือกตั้งเป็ น
กรรมการบริษัทด้วย โดยบริษัทเปิ ดรับการเสนอชื่อกรรมการบริษัทตั้งแต่เดือ นพฤศจิกายน ถึง 31 ธันวาคม ของทุกปี
บริษัทได้นาเสนอรายละเอียดและวิธีปฏิบัติในการเสนอชื่อกรรมการและวาระการประชุ มไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท
www.thaimetaldrum.com ภายใต้หวั ข้อนักลงทุนสัมพันธ์
สาหรับการพิจารณาคัดเลือกผูบ้ ริหารระดับสูงสุด คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหาจะ
เป็ นผูพ้ ิจารณา โดยผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่จะมีส่วนสาคัญในการพิจารณาเสนอชื่อและคัดเลือกผูบ้ ริหารนั้น อย่างไรก็ตาม
ผูบ้ ริหารระดับสูงสุดจะต้องมีคุณสมบัติที่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็ นผูก้ าหนด

9.4

การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษทั หรือบริษทั ย่อย

บริษัทมีบริษัทย่อยรวม 5 บริษัท (รายละเอียดข้อ 4.2 การลงทุนในบริษัท) โดยบริษัทถือหุน้ ตั้งแต่
ร้อยละ 79.999 ถึงร้อยละ 99.997 มีกรรมการและผูบ้ ริหารร่วมกัน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 และเอกสาร
แนบ 2) และเป็ นผูก้ าหนดนโยบายที่สาคัญต่อการดาเนิ นธุรกิจของแต่ละบริษัท ซึ่งลักษณะของธุรกิจของแต่ละบริษัท
จะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางด้านบรรจุภณ
ั ฑ์ เป็ นธุรกิจที่ช่วยสนับสนุ นซึ่งกันและกัน และบริษัทแม่จะได้รบั ผลตอบแทนใน
รูปของเงินปั นผล

9.5

การดูแลเรื่องการใช้ขอ้ มูลภายใน

สาหรับการดูแลเรื่องการใช้ขอ้ มูลภายในได้กาหนดให้คณะกรรมการบริษัทและผูบ้ ริหารรายงาน
เกี่ยวการซื้ อขายหุน้ ของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้า และต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการ
ถือหลักทรัพย์ต่อสานักงานกากับหลักทรัพย์ทุกครั้งเมื่อมีการทารายการ โดยเลขานุ การบริษทั จะนาเสนอรายงานสรุป
การเปลี่ยนแปลงการถือหุน้ ของกรรมการและผูบ้ ริหารอีกครั้งในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป และจะมี
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การสรุปการถือครองหุน้ ของคณะกรรมการและผูบ้ ริหารให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกปี
และได้กาหนดเป็ น
นโยบาย ไม่ควรมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษทั ไม่น้อยกว่า 45 วัน ก่อนยืน่ งบการเงินต่อสานักงาน
กากับหลักทรัพย์ รวมทั้งไม่ให้ผบู ้ ริหารหรือหน่ วยงานที่ได้รบั ทราบข้อมูลภายในเปิ ดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอก
หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องยกเว้นแต่บุคคลที่ได้รบั มอบหมาย
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รายงานการถือครองหุน้ ของกรรมการและผูบ้ ริหาร
ลาดับ

รายชื่อ
นายสุจินต์ หวัง่ หลี

1

-

-

-

85,333

235,333

150,000

0.157

350,000

350,000

-

0.233

6,600

6,600

-

0.004

-

-

-

-

10,000

10,000

-

0.007

-

-

-

-

49,720

49,720

-

0.033

-

-

-

-

7,000

7,000

-

0.005

-

-

-

-

-

-

-

-

46,000

46,000

-

0.031

48,952,910

48,952,910

-

32.635

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ
ผูอ้ านวยการ

กรรมการ

ผูจ้ ดั การสานักงาน

ผูจ้ ดั การโรงงาน

คู่สมรส
และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายปั ญญา ภัทรายุตวรรตน์

12

-

คู่สมรส
และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายวิบลู ย์ วัฒนพุฒิพฤฒ

11

0.888

คู่สมรส
และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นางสุวพร นันท์สุรกิจ

10

-

คู่สมรส
และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
ม.ล.ชินทัต ชมพูนุท

9

1,331,600

คู่สมรส
และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายเนตร จรัญวาศน์

8

1,331,600

คู่สมรส
และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายสมชาย จองศิริเลิศ

7

ประธานกรรมการ

คู่สมรส
และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายอนิ ญช์หวัง่ หลี

6

สัดส่วน
การถือหุน้
(%)

คู่สมรส
และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายปิ ติพงศ์ พิศาลบุตร

5

จานวนหุน้
ที่เปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้ น/ลดลง

คู่สมรส
และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นางวนิ ดา ชาญศิขริน

4

จานวนหุน้
ที่ถือ ณ วันที่
31 ธ.ค. 62

คู่สมรส
และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายอนุ รตั ตียาภรณ์

3

จานวนหุน้
ที่ถือ ณ วันที่
31 ธ.ค. 61

คู่สมรส
และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายวิวฒ
ั น์ จรัญวาศน์

2

ตาแหน่ ง

ผูจ้ ดั การฝ่ ายขาย
และขนส่ง

คู่สมรส
และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
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9.6

ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีและตรวจสอบระบบควบคุมภายใน มีดงั นี้

1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี
บริษัทและบริษัทย่อยทุกบริษัทใช้ผูส้ อบบัญชีจากสานักงานเดียวกัน ในปี ที่ผ่านมาจ่ายค่าตอบแทน
การสอบบัญชีให้แก่สานั กงานสอบบัญชีที่ผูส้ อบบัญชีสังกัดเป็ นจานวนเงินรวม 2,568,000 บาท ลดลงจากปี ก่อน
9,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 0.35
2) ค่าบริการอื่น
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในให้แก่สานั กงานผู ้
ตรวจสอบในรอบปี บั ญ ชี ที่ ผ่ า นมาเป็ นจ านวนเงิ น รวม 420,000 บาท เพิ่ ม ขึ้ นจากปี ก่ อ น 20,000 บาท
คิดเป็ นร้อยละ 5

9.7

การปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษทั ในปี 2562สรุปได้ดงั นี้

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสาคัญกับการกากับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้นคณะกรรมการ
บริ ษั ทจึ งได้กาหนดนโยบายให้ป ฏิบัติต ามหลัก ปฏิบัติซึ่งสอดคล้อ งกับหลักการกากับกิ จการที่ ดีส าหรับบริ ษั ทจด
ทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code : CG Code) ของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
โดยบริษัทจัดทานโยบายการกากับดูแลกิจการ แนวปฏิบตั ิดา้ นการกากับดูแลกิจการที่มีเนื้ อหาครอบคลุม 8 หมวด
หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่าบริษัทมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ การเปิ ดเผยข้อมูล มีความโปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมัน่ ให้แก่ผูถ้ ือหุน้ นั กลงทุน ผูม้ ีส่วนได้เสีย และผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกฝ่ าย ประกอบกับ
คณะกรรมการบริษัทเชื่อว่าการกากับดูแลกิจการที่ดีจะช่วยเพิ่มมูลค่าแก่ผูถ้ ือหุน้ ในระยะยาว และสร้างคุณค่าให้แก่
กิจการอย่างยัง่ ยืน
คณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนและนา CG Code มาปรับใช้ ให้เหมาะสมกับบริบททางธุรกิจ
ของบริษัทเป็ นประจาทุกปี อาทิเช่น การเพิ่มนโยบายและข้อกาหนดให้กรรมการสามารถดารงตาแหน่ งกรรมการใน
บริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 แห่ง และให้กรรมการผูอ้ านวยการต้องทาการขออนุ ญาตและได้รับการอนุ มตั ิจากที่
คณะกรรมการในที่ประชุมหากต้องการไปดารงตาแหน่ งกรรมการที่บริษัทอื่น เป็ นต้น และหากพบว่า CG Code ข้อใด
ยังไม่เหมาะสมกับบริบทของบริษัท บริษัทจะหามาตรการทดแทนโดยจะแจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสียได้รบั ทราบ
ทั้งนี้ การปฏิบัติตามหลัก การก ากับกิ จการที่ ดีสะท้อนในจรรยาบรรณทางธุ รกิ จ รวมทั้งกฎบัต ร
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รบั มอบหมายในเรื่องต่างๆของบริษัท เพื่อให้มนั ่ ใจว่าการปฏิบัติ
หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทครบถ้วน รายละเอียดการปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัท ผูบ้ ริหาร และพนั กงาน
รวมถึงบริษัทย่อย ที่ได้ปฏิบตั ิตามนโยบายการกากับดูแลกิจการ รวมถึงนโยบายที่เกี่ยวข้อง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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1.สิทธิของผูถ้ ือหุน้
คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสาคัญกับสิทธิของผูถ้ ือหุน้ โดยมีการส่งเสริมให้ผูถ้ ือหุน้
ได้ใช้สิทธิของตนเองและไม่กระทาการใดๆ อันเป็ นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถ้ ือหุน้ รวมถึงจะไม่กระทาการใดๆ
ที่เป็ นการจากัดโอกาสของผูถ้ ือหุน้ ในการศึกษาข้อมูล หรือข่าวสารต่างๆ ของทางบริษัทและการเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้
สิทธิข้นั พื้ นฐานของผูถ้ ือหุน้ ได้แก่ การซื้ อขายหรือโอนหุน้ การได้รบั เงินปั นผล การมีส่วนแบ่งในกาไรของกิจการ การ
ได้รบั ข่าวสาร ข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อใช้สิทธิออกเสียงเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอน
กรรมการ อนุ มตั ิค่าตอบแทนกรรมการ แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปั นผล
การกาหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุ มตั ิรายการพิเศษ (หาก
มี) เป็ นต้น ผูถ้ ือหุน้ ทุกรายยังได้รบั สิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูล วัน เวลา สถานที่และวาระการประชุม
ผูถ้ ือหุน้ ตลอดจนข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ตอ้ งตัดสินใจในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอ
และทันเวลา โดยบริษัทจะแจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ และวิธีการในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะให้ผอู ้ ื่น
เข้าร่วมประชุม รวมถึงขั้นตอนการออกเสียงลงมติ บริษัทยังได้เผยแพร่ขอ้ มูลดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้ า
ก่อนที่จะจัดส่งเอกสารเพื่อเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อน
ได้รบั ข้อมูลในรูปแบบเอกสารจากบริษัทรวมถึงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ แสดงความคิดเห็น ตั้งคาถาม ให้
ข้อเสนอแนะ และร่วมพิจารณาตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญต่างๆ ของบริษัท โดยประธานในที่ประชุมจะจัดสรร
เวลาให้อย่างเหมาะสมและส่งเสริมให้มีการแสดงความเห็นและตั้งคาถามในที่ประชุม ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้
อย่างเท่าเทียมกัน
1.1 การประชุมผูถ้ ือหุน้
ในปี 2562 บริ ษัทจัดประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุน้ ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา
14.00 น.ณ ห้องวิมานทิพย์ โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ บริษัทได้ดาเนิ นการเพื่อให้ผูถ้ ือหุน้ ได้รับสิทธิเกี่ยวกับการ
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ตามกฎหมายและหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้
บริษัทมอบให้บริษัทศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ซึ่งเป็ นนายทะเบียนหุน้ ของบริษัท
เป็ นผูจ้ ดั ส่ งหนั งสือเชิญประชุ มให้แก่ผูถ้ ือหุน้ ล่วงหน้า โดยจัดส่งเอกสารในวันที่ 9 เมษายน 2562 ก่อนวันประชุ ม
15 วันบริษัทได้แจ้งข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุ ม โดยมีคาชี้ แจงและความเห็นของคณะกรรมการ
ประกอบในแต่ละวาระการประชุม ในหนังสือเชิญประชุมไว้อย่างชัดเจน ทั้งฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ ทั้งนี้
บริษัทฯ ได้เผยแพร่ขอ้ มูลดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.thaimetaldrum.com ในวันที่ 11 มีนาคม 2562 ก่อน
วันประชุมผูถ้ ือหุน้ 44 วัน
บริษัทอานวยความสะดวกให้แก่ผูถ้ ือหุน้ ทุกคนได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่าง
เต็มที่ รวมถึงส่งเสริมให้ผูถ้ ือหุน้ ทุกคน และผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นนักลงทุนสถาบันได้เข้าร่วมประชุมผูถ้ ื อหุน้ ของบริษัท โดยมี
การกากับดูแลปฏิบตั ิตามนโยบายเพื่อดาเนิ นการประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้เป็ นไปตามกฎหมายและแนวทางการประชุมผูถ้ ือ
หุน้ ในการจัดประชุมผูถ้ ือหุน้ บริษัทฯ จะคานึ งถึงความสะดวกของสถานที่จดั ประชุมซึ่งผูถ้ ือหุน้ สามารถเดินทางไปร่วม
ประชุ มได้สะดวก มีเครื่องมือ และอุปกรณ์ในการนาเสนอการประชุ มได้อย่างเหมาะสมกาหนดวันและเวลาประชุ มที่
เหมาะสมโดยจะไม่กาหนดวันประชุมในวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดทาการของธนาคารพาณิชย์ และกาหนดช่วงเวลาที่
เหมาะสมระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 17.00น. บริษัทจัดหาเจ้าหน้าที่ตอ้ นรับให้ความสะดวกในการลงทะเบียนเข้าร่วม
ประชุมอย่างเพียงพอ จัดให้มีบริการอากรแสตมป์ สาหรับผูถ้ ือหุน้ ที่มอบอานาจในการเข้าร่วมประชุม จัดให้มีการเลี้ ยง
รับรองสาหรับผูถ้ ือหุน้ ที่เข้ามาร่วมประชุม
[42]

บริษัทได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ทุกคนสามารถส่ งคาถาม รวมทั้งการเสนอวาระการประชุมและเสนอ
ชื่อบุคคลที่มีความรู ้ ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการของบริษัท หรือ
คาถามที่ตอ้ งการให้ตอบในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยบริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์การส่งคาถาม
ล่วงหน้าไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว
บริษัทได้ส่งหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผูถ้ ือหุน้ ทุกคนทั้งหมด 2 รูปแบบ เพื่อให้ผูถ้ ือหุน้ ที่ตอ้ งการมอบ
ฉันทะในการเข้าร่ วมประชุ มเลื อกใช้ ได้แก่ หนั งสือมอบฉันทะแบบ ก.บริ ษัทได้เสนอชื่ อกรรมการอิสระอย่างน้อย
1 คน เป็ นทางเลือกในการมอบฉันทะ และหนั งสื อมอบฉันทะแบบ ข. เพื่อให้ผูถ้ ื อหุน้ สามารถกาหนดทิ ศทางการ
ลงคะแนนเสียงได้
1.2 การดาเนินการในวันประชุมผูถ้ ือหุน้
ในวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 มีคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 8 ท่าน
คิดเป็ นร้อยละ 88.89ของคณะกรรมการทั้งคณะ กรรมการที่เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ประธานกรรมการ,ประธาน
กรรมการตรวจสอบ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการผูอ้ านวยการ และกรรมการท่านอื่น ๆมีกรรมการที่ลาประชุม 1
ท่าน เนื่ องจากติดภารกิจต้องเดินทางไปต่างประเทศนอกจากนี้ มีผูส้ อบบัญชีจากบริษัท บัญชีกิจ จากัด และตัวแทน
จากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย เข้าร่วมประชุมด้วย
ในการลงคะแนนเสียงในที่ประชุ ม บริษัทได้แจกใบลงคะแนนเสียงให้ผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะ
ที่มาเข้าร่วมประชุมทุกท่าน และได้แสดงหลักเกณฑ์การใช้ใบลงคะแนนเสียงไว้อย่างชัดเจน โดยจะใช้ในกรณีที่มีผูถ้ ือ
หุน้ ต้องการลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงในแต่ละวาระเท่านั้น โดยบริษัทฯ จะนาคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย
และงดออกเสียงดังกล่าวหักออกจากจานวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมส่วนที่เหลือถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที่ลงคะแนน
เห็นด้วยในวาระนั้ นๆผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้กรอกใบลงคะแนนเสียงตามวาระนั้นๆ และยกมือขึ้ น
เพื่อให้เจ้าหน้าที่เดินไปเก็บใบลงคะแนนมาบันทึกและสรุปผลให้ทราบ จากนั้นประธานจะเป็ นผูแ้ จ้งผลการลงคะแนน
เสียงในแต่ละวาระในที่ประชุม ในกรณีที่วาระนั้นมีหลายรายการ บริษัทได้จดั ให้มีการลงคะแนนเสียงเป็ นแต่ละรายการ
เช่น วาระการแต่งตั้งกรรมการ บริษัทได้จดั มีการลงคะแนนเสียงออกเป็ นแต่ละบุคคล
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ปี 2562มีนายสุจินต์หวัง่ หลี ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุม
และมีผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ มาประชุมรวมทั้งสิ้ น 53 ราย นั บจานวนหุน้ ได้ 95,107,741หุน้ หรือ
เท่ากับร้อยละ 63.41ของจานวนหุน้ ทั้งหมด ครบเป็ นองค์ประชุ มตามข้อบังคับของบริ ษัทและตามพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชน คือมีผถู ้ ือหุน้ มาประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผอู ้ ื่นมาร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คนและมีหนุ ้ นับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุน้ ทั้งหมด
ประธานเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ ข้าร่วมประชุมทุกท่านสามารถซักถามข้อมูล และแสดงความคิดเห็นในเรื่อง
ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและบริษัทย่อยได้อย่างเต็มที่ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยบันทึกคาถามและคาตอบไว้ จนกระทัง่
ไม่มีผใู ้ ดสอบถามแล้ว ประธานจึงกล่าวปิ ดประชุม
1.3 การจัดทารายงานการประชุม และการเปิ ดเผยมติการประชุมผูถ้ ือหุน้
เลขานุ การบริษัทได้บนั ทึกการประชุมโดยมีรายละเอียดเช่น รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม และ
กรรมการที่ลาประชุม บันทึกการชี้ แจงขั้นตอนการลงคะแนนเสียง และวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อน
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ดาเนิ นการประชุม รวมทั้งได้บนั ทึกคาถามคาตอบที่เกิดขึ้ นในการประชุม พร้อมบันทึกผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละ
วาระว่ามีผถู ้ ือหุน้ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เป็ นจานวนเท่าใดอย่างถูกต้องและครบถ้วน
ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้ น บริษัทได้เผยแพร่มติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ภายในวันประชุม และบริษัทได้จดั ส่งรายงาน
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14
วันนับจากวันประชุม เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ ได้รบั ทราบข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและทัว่ ถึง

2.การปฏิบตั ิตอ่ ผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทมีนโยบายในการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกราย ได้แก่ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูถ้ ือหุน้ รายย่อย ผูถ้ ือหุน้
สถาบัน รวมถึงผูถ้ ือหุน้ ต่างชาติ ได้รบั สิทธิและการปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่คานึ งถึง เพศ อายุ เชื้ อชาติ สัญชาติ
ศาสนา ฐานะทางสังคม ความพิการ หรือความคิดเห็นทางการเมือง คณะกรรมการบริษัทจึงได้กาหนดแนวปฏิบตั ิไว้
ดังนี้
2.1 การใช้ขอ้ มูลภายใน
บริษัทมีนโยบายว่าด้วยการใช้ขอ้ มูลภายใน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายในของ
บริษัทในการแสวงหาผลประโยชน์ โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใส และป้ องกันการแสวงหาประโยชน์ส่วนตนของ
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน จากการใช้ขอ้ มูลภายในของบริษัทที่ยงั ไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชน โดยนโยบาย
ดังกล่าวจะครอบคลุมถึงการซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
กาหนดให้กรรมการและผูบ้ ริหาร รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องจัดทาและนาส่ง
รายงานการถือครองหลักทรัพย์และการซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ต่อเลขานุ การบริษัท เพื่อนาส่งต่อไปยังสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แล้วแต่ กรณี ภายในระยะเวลาตามที่ กฎหมายและระเบี ยบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกาหนดไว้ทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
กาหนดมิให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนั กงาน และลูกจ้างของบริษัทใช้ขอ้ มูลภายในของบริษัทที่มีหรือ
อาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหุน้ ของบริษัท ซึ่งยังมิได้เปิ ดเผยต่อ สาธารณชน ซึ่งตนได้ล่วงรูม้ าใน
ตาแหน่ งหรือฐานะเช่นนั้นมาใช้เพื่อการซื้ อหรือขาย หรือเสนอซื้ อ หรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้ อหรือขาย
หรือเสนอซื้ อหรือเสนอขายซึ่งหุน้ ของบริษัท ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหาย แก่
บริษัท ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าการกระทาดังกล่าวจะทาเพื่อประโยชน์ ต่อตนเอง หรือผูอ้ ื่น หรือนา
ข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิ ดเผยเพื่อให้ผอู ้ ื่นกระทาดังกล่าว โดยตนได้รบั ผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กาหนดนโยบายว่าด้วยการใช้ขอ้ มูลภายในเป็ นนโยบายสาคัญที่พนักงาน ผูบ้ ริหาร
และกรรมการบริษัททุกคนจะต้องปฏิบัติตาม หากฝ่ าฝื น บริษัทฯ จะถื อว่าได้ประพฤติ ผิดระเบียบวินัยของบริ ษัทฯ
จะต้องได้รับบทลงโทษตามข้อบังคับของบริษัทนอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กาหนดให้พนั กงาน ผูบ้ ริ หาร ทุกคน ลงนาม
รับทราบและปฏิบตั ิตามนโยบายการใช้ขอ้ มูลภายในเป็ นประจาทุกปี
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2.2 การคุม้ ครองสิทธิของผูถ้ ือหุน้ ส่วนน้อย
บริ ษัทเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุน้ ส่ วนน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุ มล่ วงหน้าก่อนวันประชุ มผูถ้ ื อหุน้
รวมทั้งให้เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้า ดารงตาแหน่ งกรรมการของบริษัท โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์ รวมถึง
ช่องทางรับเรื่อง และช่วงเวลาที่เปิ ดรับเรื่อง ให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.thaimetaldrum.com ใน
หมวดนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทจัดให้มีการส่งหนั งสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผูถ้ ือหุน้ สามารถกาหนดทิศ ทางการลงคะแนน
เสียงได้ เพื่อให้ผูถ้ ือหุน้ มอบฉันทะให้กบั บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุ มแทนตนในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุ มได้ดว้ ย
ตนเอง โดยจะเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนไว้ในหนังสือเชิญประชุม สาหรับเป็ นทางเลือกให้กบั ผูถ้ ือหุน้ เพื่อ
แต่งตั้งให้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมของผูถ้ ือหุน้ ด้วย
บริษัทได้มีคาแนะนาถึ งขั้นตอนในการมอบฉันทะให้ผูถ้ ือหุน้ ทราบในหนั งสือเชิญประชุ มผูถ้ ื อหุน้
เพื่อให้ผูถ้ ือหุน้ สามารถจัดเตรียมเอกสารได้อย่างถูกต้อง และไม่เกิดปั ญหาในการเข้าร่วมประชุมของผูร้ ับมอบฉันทะ
โดยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการมอบฉันทะจะกาหนดขึ้ นภายใต้ขอ้ กาหนดของกฎหมายโดยไม่มีเรื่องใดๆ ที่
จงใจกาหนดขึ้ นเพื่อให้เกิดความยุง่ ยากแก่ผถู ้ ือหุน้ ในการมอบฉันทะ
บริษัทมีนโยบายไม่ให้ผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นผูบ้ ริหารของบริษัทเพิ่มวาระการประชุ มโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า
ทั้งนี้ ผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นผูบ้ ริหารของบริษัทต้องปฏิบตั ิตามขัน้ ตอนเช่นเดียวกับผูถ้ ือหุน้ ทัว่ ไป
บริษัทให้สิทธิแก่ผถู ้ ือหุน้ ในการออกเสียงลงคะแนนในแบบหนึ่ งหุน้ ต่อหนึ่ งเสียง
บริษัทจัดให้มีนโยบายว่าด้วยการเข้าทาธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้การตก
ลงเข้าทาธุรกรรมดังกล่าวมีแนวทางที่ชดั เจน ผ่านกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบ มีเหตุมีผลและเป็ นอิสระภายใน
กรอบจริยธรรมที่ดี เพื่อประโยชน์ต่อบริษัทและผูถ้ ือหุน้ โดยรวมเป็ นสาคัญ
การเปิ ดเผยข้อมูลกรณี การเข้าทารายการที่ เกี่ยวโยงกัน บริษัทจะเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับชื่ อ และ
ความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน นโยบายการกาหนดราคา และมูลค่าของรายการ รวมทั้งความเห็นและผลการ
พิจารณาอนุ มตั ิจากคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการดังกล่าวให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบอย่างชัดเจนและเปิ ดเผยในรายงาน
ประจาปี ว่ารายการระหว่างกัน ได้กระทาอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็ นไปตามปกติธุรกิ จการค้า

3. บทบาทของผูม้ ีสว่ นได้เสีย
บริษัทได้ให้ความสาคัญต่อสิทธิของผูม้ ีส่วนได้เสียของบริษัททุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็ นสิทธิที่กาหนดโดย
กฎหมาย หรือโดยข้อตกลงที่ทาร่วมกัน เนื่ องจากบริษัทตระหนักดีว่าความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีระหว่างบริษัท
กับผูม้ ีส่วนได้เสียเป็ นปั จจัยสาคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้บริษัทสามารถดาเนิ นธุรกิจได้อย่างยัง่ ยืน คณะกรรมการบริษัทจึง
กาหนดให้บริษัทมีการปฏิบัติต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุ กกลุ่ม โดยคานึ งถึ งสิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยตามกฎหมายหรื อตาม
ข้อตกลงที่มีกบั บริษัท และไม่กระทาการใดๆ ที่เป็ นการละเมิดสิทธิของผูม้ ีส่วนได้เสียเพื่อสร้างความมัน่ คงอย่างยัง่ ยืน
และตอบสนองผลประโยชน์ที่เป็ นธรรมแก่ทุกฝ่ าย ดังนี้
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3.1 ผูถ้ ือหุน้
บริษัทให้ความสาคัญต่อสิทธิของผูถ้ ือหุน้ ด้วยความเท่าเทียมกันทุกราย บริษัทตระหนักดีว่า ผูถ้ ือหุน้
คือ เจ้าของกิจการ และมีสิทธิในความเป็ นเจ้าของ ซึ่งบริษัทได้ดูแลและดาเนิ นการตามหลักการการกากับดูแลกิจการที่
ดีตามที่กล่าวไว้ในเรื่องสิทธิของผูถ้ ือหุน้ และการปฏิบัติต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้กาหนดแนวทางใน
การปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ ดังนี้
-

ดาเนิ นธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส ภายใต้หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
รายงานผลการดาเนิ นงานของบริษัทให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบด้วยข้อมูลที่ เป็ นความจริง
ให้ความสาคัญต่อสิทธิของผูถ้ ือหุน้ ตามนโยบายการกากับดูแลกิจการ
ปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ ด้วยความเท่าเทียมกันทุกราย
3.2 ลูกค้า

บริษัทฯ มีความมุ่งมัน่ ในการเป็ นผูน้ าด้านการผลิตสินค้าถังโลหะขนาดบรรจุ 200 ลิตร ที่มีคุณภาพ
ออกสู่ ตลาด เพื่อ ตอบสนองต่ อความพึงพอใจและสร้างความมัน่ ใจให้กับลูก ค้าของบริ ษั ทที่ จะได้รับ ผลิ ตภัณฑ์ที่ มี
คุณภาพ รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและดาเนิ นธุรกิจร่วมกันอย่างเป็ นธรรม บริษัทฯกาหนดแนวทางปฏิบตั ิต่อลูกค้า
ของบริษัท ดังนี้
- สร้างความพึงพอใจและความมัน่ ใจให้กบั ลูกค้า ให้ได้รบั ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และตรงต่อเวลา
- เปิ ดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถู กต้อง ทันต่อเหตุการณ์ และไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและดาเนิ นธุรกิจร่วมกันอย่างเป็ นธรรม
- ให้การรับประกันสินค้าและบริการภายใต้เงื่อนไขเวลาที่เหมาะสม
- จัดระบบเพื่อให้ลูกค้าและผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ าย สามารถร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการ และดาเนิ นการที่ไม่
เป็ นธรรม อย่างดีที่สุด เพื่อให้ลูกค้าและผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกฝ่ ายได้รบั การตอบสนองอย่างรวดเร็ว
- ไม่คา้ กาไรเกินควรเมื่อเปรียบเที ยบกับคุ ณภาพของสินค้าหรือบริการในชนิ ดหรื อประเภทเดี ยวกันและไม่
กาหนดเงื่อนไขการค้าที่ไม่เป็ นธรรมต่อลูกค้า
- รักษาความลับของลูกค้าอย่างจริงจังและสมา่ เสมอ และไม่นาข้อมูลมาใช้เพื่อประโยชน์ ของตนเองและผูท้ ี่
เกี่ยวข้อง
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รายงานสรุปผลการสารวจความพึงพอใจประจาปี 2562
ความพึงพอใจ จาก 10 มากที่สุด →1 น้อยที่สุด

รายละเอียด
ด้านคุณภาพสินค้า
คุณภาพสีภายนอกและ
การสกรีน
คุณภาพภายในถัง
คุณภาพของตะเข็บและขอบถัง
คุณภาพการใช้งานโดยรวม
ด้านการบริการ
การรับคาสัง่ ซื้ อ
การติดต่อประสานงาน
ความรวดเร็วในการตอบกลับ
งานด้านเอกสารต่างๆ
ส่งมอบตรงตามกาหนดเวลา
การปฏิบตั ิงานภายใต้
กฎระเบียบของลูกค้า
ขณะส่งสินค้า

10

9

8

2

6

6

3
3
3

8
6
7

4
5
4

7
7
6
3
3

4
4
5
4
5

1
3
3
6
6

5

6

4

7

6

5

4

3

2

รวม
1

1

1
1
3
1
1
1

1
1

คะแนนรวม
แต่ละหัวข้อ
คะแนน ร้อยละ

15

127

84.67

15
15
15

134
131
132

89.33
87.33
88.00

15
15
15
15
15

135
137
135
126
129

90.00
91.33
90.00
84.00
86.00

15

136

90.67

1,322

88.13

42 55 42

7

2

2

150

ร้อยละของแต่ละคะแนน
25 32 25
ที่ลกู ค้าประเมิน

4

1

1

100%

*เกณฑ์เป้ าหมายความพึงพอใจกาหนดไว้ไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 85
3.3 คู่คา้ คู่แข่งทางการค้า และเจ้าหนี้
บริษัทฯ คานึ งถึงความเสมอภาคและความซื่อสัตย์ในการดาเนิ นธุรกิจ และผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่
ค้า คู่แข่งทางการค้า และเจ้าหนี้ โดยบริษัทฯ ได้ปฏิบตั ิตามกฎหมายและกติกาต่างๆ อย่างเคร่งครัด ไม่เคยละเมิดหรือ
ล่วงรูค้ วามลับและมีจรรยาบรรณที่ดีในการดาเนิ นธุรกิจเสมอมาซึ่งบริษัทฯ ได้กาหนดเป็ นนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ
ไว้ ดังต่อไปนี้
ความสัมพันธ์กบั คู่คา้
-

รักษาพันธะสัญญาและปฏิบตั ิต่อคู่คา้ ด้วยความเป็ นธรรม ซื่อสัตย์ และจริงใจ
ไม่ใช้อิทธิพลหรือการวิ่งเต้นเพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากคู่คา้
ไม่เปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นความลับและไม่ละเมิดกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของคู่คา้
ให้โอกาสการเข้าร่วมประกอบกิจการแก่คู่คา้ ท้องถิ่น

ความสัมพันธ์กบั คู่แข่งทางการค้า
- ประพฤติปฏิบตั ิตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
- ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับของคู่แข่งขันด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต
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- ไม่พยายามทาลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาให้รา้ ยโดยปราศจากความ
จริง
- ส่งเสริมการค้าเสรี โดยไม่ผูกขาดหรือกาหนดให้ลูกค้าของบริษัทต้องทาการค้ากับบริษัท
เท่านั้น
ความสัมพันธ์กบั เจ้าหนี้ ทางการค้า
- รักษาและปฏิบัติตามเงื่ อนไขที่ มี ต่อเจ้าหนี้ โดยเคร่ งครัด ทั้งในแง่ การชาระคืน การดูแล
หลักทรัพย์ค้าประกัน และเงื่อนไขอื่นๆ
- รายงานฐานะทางการเงินของบริษัทฯ แก่เจ้าหนี้ ด้วยความซื่อสัตย์
- รายงานเจ้าหนี้ ล่ วงหน้าหากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญาและร่วมกันหาแนว
ทางแก้ไขปั ญหาดังกล่าว
3.4 พนักงาน
บริษัทฯ ถือว่าพนักงานเป็ นปั จจัยสาคัญที่จะทาให้องค์กรมุ่งสู่ความสาเร็จในการดาเนิ นธุ รกิจ จึง
กาหนดแนวทางปฏิบตั ิต่อพนักงาน ไว้ดงั นี้
- ให้ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมแก่พนักงาน ในรูปแบบของเงินเดือน ค่าโทรศัพท์ ค่าน้ ามัน ค่า
เบี้ ยเลี้ ยง และ/หรื อ เงิ น โบนั ส ประจ าปี ทั้ ง ยัง จัด ให้มี ก ารพิ จ ารณาทบทวนการจ่ า ย
ค่า ตอบแทนและการจัด สรรสวัส ดิ ก ารแก่ พ นั ก งานอย่า งสมา่ เสมอ เพื่ อให้มัน่ ใจว่ า จะ
สามารถจูงใจพนักงาน และแข่งขันในอุตสาหกรรมเดียวกันได้
- จัดให้มีสวัสดิการพิเศษสาหรับพนั กงานเพื่อลดภาระและความกังวลเรื่องค่าครองชีพของ
พนักงาน เช่น ค่าชุดยูนิฟอร์มพนักงาน เงินกองทุนสารองเลี้ ยงชีพ เงินให้กูย้ มื กรณีฉุกเฉิน
(ดอกเบี้ ย 0%) กาหนดเงินช่วยเหลือกรณี พนั กงานเสียชีวิต บริการรถรับส่งพนั กงานที่
ปฏิบัติงานที่โรงงาน สวัสดิการโรงอาหารโดยจัดให้มีบริ การข้าวและน้ าฟรี และจัดให้มี
อาหารที่ถูกสุขลักษณะในราคาที่เหมาะสมรวมถึงการตรวจสุขภาพประจาปี การประกัน
สุขภาพและอุบตั ิเหตุกลุ่มและอื่นๆ
- ส่งเสริมสวัสดิภาพความเป็ นอยู่ที่ดีของพนักงานที่คลอบคลุมไปถึงครอบครัวของพนักงาน
เช่น ค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายทางการศึกษาของบุตร
- ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน
อยู่เสมอ โดยกาหนดเป็ นนโยบายเกี่ยวกับการดูแลเรื่องความปลอดภัย และสุขอนามัย ซึ่ง
บริษัทฯ ได้เปิ ดเผยสถิ ติการเกิดอุบัติเหตุ อัตราการหยุดงาน อัตราการเจ็บป่ วยจากการ
ทางาน ไว้ที่บอร์ดประกาศที่บริเวณทางเข้าโรงงาน รวมถึ งนาส่ งรายงานที่เกี่ยวข้องต่ อ
หน่ วยงานราชการตามกาหนดทุกครั้ง
- การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน ต้องกระทาด้วยความ
เสมอภาค สุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้ นฐานของความรู ้ ความสามารถ และความเหมาะสม
รวมทั้งการกระทา หรือการปฏิบตั ิของพนักงานนั้นๆ
- ให้ความสาคัญต่อการพัฒนา การถ่ายทอดความรู ้ และความสามารถของพนักงาน โดยให้
โอกาสพนักงานอย่างทัว่ ถึงและสมา่ เสมอ โดยกาหนดให้มีแผนฝึ กอบรมและจัดงบประมาณ
เป็ นประจาทุกปี
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- รับฟั งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
- ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานอย่างเคร่งครัด
- บริหารงานโดยหลีกเลี่ยงการกระทาใดๆ ที่ไม่เป็ นธรรมซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมัน่ คง
ในหน้าที่การงานของพนักงาน
- ปฏิบัติต่อพนั กงานด้วยความสุ ภาพและให้ความเคารพต่อ ความเป็ นปั จเจกชนและสิทธิ
มนุ ษยชน
- มี ช่ อ งทางให้พ นั ก งานสามารถแจ้งหรื อ ร้อ งเรี ยนเรื่ อ งที่ ส่ อ ไปในทางผิ ด ระเบี ย บหรื อ
กฎหมายได้ตามนโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
3.5 สังคมและสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ตระหนักและห่วงใยถึงความปลอดภัยของสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชน
รวมถึงให้ความสาคัญในเรื่องการอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ
ได้รบั ใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และได้รบั ใบรับรอง อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3
จากกระทรวงอุตสาหกรรม บริษัทกาหนดแนวทางปฏิบตั ิเกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนี้
- บริ ษั ท ฯ จะค านึ ง ถึ ง ทางเลื อ กในการใช้ป ระโยชน์ จ ากทรัพ ยากรธรรมชาติ โดยให้มี
ผลกระทบต่อความเสียหายต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชนน้อยที่สุด
- ดาเนิ นกิจกรรมที่จะมีส่วนสร้างสรรค์สงั คมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมา่ เสมอ
- ปลูกฝั งจิตสานึ กในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้ นในหมู่พนักงาน
ทุกระดับอย่างต่อเนื่ อง และจัดให้มีการฝึ กอบรมในหัวข้อและหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
เช่น ISO14001:2015 และ ISO14001:2015 Internal Audit, การอนุ รกั ษ์พลังงานและ
เจาะลึกแหล่งเงินทุนจากภาครัฐ, การอนุ รกั ษ์พลังงานตามกฎหมาย และการขับรถบรรทุก
อย่างถูกวิธีและปลอดภัย
- ให้ความสาคัญในการทาธุ รกรรมกับคู่คา้ ที่มีเจตจานงเดียวกันกับบริษัทฯ ในเรื่องความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- ปฏิ บัติ แ ละให้ค วามร่ ว มมื อ หรื อ ควบคุ ม ให้มี ก ารปฏิบัติ อ ย่ า งเคร่ ง ครัด ตามหลัก ของ
กฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง

4. การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
คณะกรรมการกาหนดให้บริษัทเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและ
ข้อมูลที่มิใช่ขอ้ มูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่า
เทียมกันและน่ าเชื่อถือ ตามข้อกาหนดของสานักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคณะกรรมการบริษัท
ได้กาหนดนโยบายการเผยแพร่ขอ้ มูลสู่สาธารณะดังนี้
- ข้อมูลข่าวสารที่เปิ ดเผยจะต้องมีความถูกต้อง เพียงพอ ชัดเจนและทันเวลา ตามข้อกาหนด
ของสานักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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- ผูม้ ีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งรวมถึงผูถ้ ือหุน้ นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผูท้ ี่สนใจใน
หลักทรัพย์ของบริ ษัท มีสิทธิ เท่ าเที ยมกันในการรับทราบข้อมูล ข่าวสารที่ เผยแพร่ ของ
บริษัท
- ข้อมูล ข่าวสารใดๆ ที่ จะมีผลต่ อราคาซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัท หรือมีผลสาคัญต่อผู ้
ลงทุนในการตัดสินใจลงทุน หรือจะมีผลกระทบต่อสิทธิของผูถ้ ือหุน้ บริษัทจะดาเนิ นการ
เปิ ดเผยต่อสาธารณะชนโดยทันที ผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทได้เปิ ดเผยงบการเงินประจาปี ที่ได้รบั การตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีของบริษัท จากบริษัท บัญชี
กิจ จ ากัด ภายใน 60 วัน นั บ จากวัน สิ้ นรอบปี บัญ ชี ของบริ ษั ท ทั้งนี้ ผู ้ส อบบัญ ชี ของบริ ษั ท ได้ผ่ า นการพิ จ ารณา
คุณสมบัติของผูส้ อบบัญชี โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้คานึ งถึงความเป็ นอิสระ ความเหมาะสม การปฏิบตั ิหน้าที่
ด้วยความรับ ผิ ดชอบ และการไม่ มีความสัมพัน ธ์ หรื อมี ส่ว นได้เสี ยหรื อ รายการที่ อาจก่ อให้เกิด ความขัด แย้งทาง
ผลประโยชน์กบั บริษัท บริษัทย่อย ผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ พิจารณากาหนดจานวน
เงินค่าสอบบัญชีในแต่ละปี ให้มีความเหมาะสมกับขอบเขตของการสอบบัญชี และนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
และที่ประชุ มผูถ้ ือหุน้ ประจาปี เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดเงินค่าสอบบัญชีดว้ ย รายละเอียดเกี่ยวกับ
จานวนเงินค่าสอบบัญชีได้แสดงไว้ในหัวข้อ 9.6 “ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี”
บริษัทได้เปิ ดเผยข้อมูลสาคัญให้ผูท้ ี่เกี่ยวข้องรับทราบไว้ในรายงานประจาปี และแบบรายงาน 56-1
ในหมวดโครงสร้างการจัดการ คือ รายชื่ อ ประวัติ บทบาทหน้า ที่ การถื อครองหุ น้ ของบริ ษั ท การฝึ กอบรมของ
คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหาจานวนครั้งการประชุ มของ
คณะกรรมการและจานวนครั้งที่ ก รรมการแต่ ล ะคนเข้า ประชุ มของกรรมการทุ ก ชุ ด จ านวนเงิ น ค่า ตอบแทนของ
กรรมการ และผูบ้ ริหาร
สาหรับการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการชุดย่อย ได้นาเสนอรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ใน
แบบรายงานประจาปี รวมถึงบริษัทได้จดั ทารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานการเงิน ไว้ในแบบ
รายงานประจาปี แล้ว
บ ริ ษั ท มี ก า ร เ ปิ ด เ ผ ย โ ค ร ง ส ร้ า ง ก า ร ถื อ หุ ้ น ที่ ชั ด เ จ น ไ ว้ ใ น เ ว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง บ ริ ษั ท
(www.thaimetaldrum.com) โดยระบุชื่อและ สัดส่วนของผูถ้ ือหุน้ 10 อันดับแรกรวมถึงความสัมพันธ์ของกลุ่มผูถ้ ือหุน้
ไว้ในเอกสารต่างๆ ของบริษัทรวมถึงได้จดั ทาข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทโดยกรรมการและผูบ้ ริหาร และ
คาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ ไว้ในแบบรายงาน 56-1 ในส่วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
และในรายงานประจาปี ในหมวดที่ 6 ผูถ้ ือหุน้ และนโยบายการจ่ายเงินปั นผล เพื่อให้ผูถ้ ือหุน้ นักลงทุน และผูท้ ี่สนใจ
ได้รบั ทราบข้อมูลและเข้าใจในผลประกอบการของบริษัทได้ดียงิ่ ขึ้ น
บริษัทฯ ได้กาหนดนโยบายในการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน จากการกระทาผิดกฎหมาย หรือ
จรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริต หรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร ทั้งจากพนักงาน และผูม้ ี
ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมทั้งมีกลไกในการคุม้ ครองผูใ้ ห้ขอ้ มูล และให้ความสาคัญกับการเก็บข้อมูลข้อร้องเรียนเป็ น
ความลับ เพื่อสร้างความมัน่ ใจให้กบั ผูร้ อ้ งเรียน ดังรายละเอียดที่ได้เปิ ดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ดังนี้
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นโยบายในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
1. วัตถุประสงค์
1.1. เพื่อส่งเสริมให้ผูบ้ ริหารและพนักงานดาเนิ นธุรกิจอย่างถูกต้อง โปร่งใส ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได้
โดยสอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณของบริษัท โดยบริษัทคาดหวังให้ทุกคน
รายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบตั ิที่ขดั หรือสงสัยว่าจะขัดต่อเรื่องดังกล่าวให้บริษัทรับทราบ ทางบริษัทจะได้
ปรับปรุงแก้ไข หรือดาเนิ นการให้เกิดความถูกต้อง เหมาะสม โปร่งใส ยุติธรรม และเป็ นไปตามกฎหมาย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ มีการให้ความคุม้ ครองผูใ้ ห้ขอ้ มูลโดยสุจริตแก่หน่ วยงาน
กากับดูแลด้วย ซึ่งเป็ นหลักการที่บริษัทนามาใช้ปฏิบตั ิ
1.2. เพื่อให้มนั ่ ใจว่าผูบ้ ังคับบัญชา และฝ่ ายบุคคลของบริษัททาหน้าที่ดูแลและให้คาแนะนาตลอดจนสอดส่อง
พฤติกรรม ความประพฤติ และการกระทาต่างๆ ของพนักงานให้เป็ นไปโดยถูกต้อง และผูแ้ จ้งเรื่องดังกล่าว
จะได้รบั ความคุม้ ครอง หากเป็ นการกระทาด้วยความสุจริตใจ
2. ขอบเขตการแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน
2.1. เมื่อมีขอ้ สงสัย หรือพบเห็นการกระทาที่ฝ่าฝื น หลักปฏิบตั ิที่ดีในเรื่องต่อไปนี้
- การฝ่ าฝื นการปฏิบตั ิตามหลักการ และแนวปฏิบตั ิของนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
- การฝ่ าฝื นตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท
- การได้รบั ความไม่เป็ นธรรมในการปฏิบตั ิงาน
- การกระทาทุจริต
2.2. พบการกระทาที่ทาให้เกิดความสงสัย และเกิดผลเสียต่อองค์กร
3. ช่องทางในการแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน
3.1. นายอภิรกั ษ์ปรีชุม
หัวหน้าแผนกบุคคล
โทรศัพท์ 038 571 980-2 ต่อ 15,อีเมล์ apirakp@thaimetaldrum.com
3.2. ม.ล. ชินทัต ชมพูนุท
กรรมการ เลขานุ การบริษัท และเลขานุ การคณะกรรมการตรวจสอบ
โทรศัพท์ 02 264 0826,อีเมล์ chintatj@thaimetaldrum.com
3.3. นายเนตร จรัญวาศน์
กรรมการผูอ้ านวยการ
โทรศัพท์ 02 264 0460,อีเมล์ tmdplc@loxinfo.co.th
3.4. นางวนิ ดา ชาญศิขริน
ประธานกรรมการตรวจสอบ
โทรศัพท์ 02 689 2632,อีเมล์stms_adv@truemail.co.th
4. เงื่อนไขและการพิจารณาเบาะแส หรือข้อร้องเรียน
4.1. รายละเอียดของเบาะแส หรื อข้อร้องเรียน ต้องเป็ นความจริง มีความชัดเจน หรือเพียงพอที่ จะนาสืบหา
ข้อเท็จจริง เพื่อดาเนิ นการต่อไปได้
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4.2. ผูท้ ี่แจ้งเบาะแส หรือผูร้ อ้ งเรียน สามารถเลือกที่จะไม่เปิ ดเผยชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ หากเห็น
ว่าการเปิ ดเผยนั้นจะทาให้เกิดความไม่ปลอดภัย หรือเกิดความเสียหายใดๆ แต่หากมีการเปิ ดเผยตนเอง จะ
ทาให้สามารถรายงานความคืบหน้า สอบถามข้อมูลที่เป็ นประโยชน์เพิ่มเติม ชี้ แจงข้อเท็จจริงให้ทราบ หรือ
บรรเทาความเสียหายได้สะดวก และรวดเร็วยิง่ ขึ้ น
4.3. ข้อมูลที่ได้รบั จะถือเป็ นความลับ และไม่มีการเปิ ดเผยชื่อผูท้ ี่แจ้งเบาะแส หรือผูร้ อ้ งเรียนต่อสาธารณชน หาก
ไม่ได้รบั ความยินยอม
4.4. ผูท้ ี่แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน จะได้รบั ความคุม้ ครองสิทธิ ไม่ว่าจะเป็ นพนักงานหรือบุคคลภายนอก
4.5. ระยะเวลาในการดาเนิ นการเรื่ องร้องเรี ยน ขึ้ นอยู่กับความซับ ซ้อนของเรื่ อง ความเพียงพอของเอกสาร
หลักฐานที่ได้รบั จากผูร้ อ้ งเรียน รวมถึงเอกสารหลักฐานและคาชี้ แจงของผูถ้ ูกร้องเรียน
4.6. ผูร้ บั ข้อร้องเรียน และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง ต้องเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็ น
ความลับ จะเปิ ดเผยเท่าที่จาเป็ น โดยคานึ งถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผูร้ อ้ งเรียน หรือผูใ้ ห้
ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
5. กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง
5.1. ผูแ้ จ้งข้อมูล หมายถึง ผูท้ ี่แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน
5.2. ผูป้ ระสานงานเรื่องร้องเรียน หมายถึงผูท้ าหน้าที่รับเรื่อง และเก็บข้อมูลเบื้ องต้น และเก็บผลสรุปของการ
ดาเนิ นงาน ได้แก่ ฝ่ ายบุคคล และเลขานุ การคณะกรรมการตรวจสอบ
5.3. ผูด้ ูแลเรื่องร้องเรียน หมายถึงผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรงของผูท้ ี่ถูกร้องเรียน หรือผูบ้ งั คับบัญชาเหนื อขึ้ นไปของ
หน่ วยงานที่ถูกร้องเรียน
5.4. ผูด้ ูแลเรื่องระเบียบวินัย หมายถึง ฝ่ ายบุคคล
5.5. กรรมการผูอ้ านวยการ
5.6. คณะกรรมการตรวจสอบ
6. ขั้นตอนการดาเนินการ
6.1. การลงทะเบียน และส่งเรื่อง
6.1.1. ผูป้ ระสานงานเรื่องร้องเรียน ลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรียน และกาหนดวันแจ้งความคืบหน้าของ
เรื่องที่รอ้ งเรียนแก่ผรู ้ อ้ งเรียน ดังนี้
- กรณีที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทอย่างร้ายแรง ให้ดาเนิ นการโดยด่วนที่สุด
- กรณีอื่น ให้ดาเนิ นการโดยเร็ว
6.1.2. ผูป้ ระสานงานเรื่องร้องเรียน ลงบันทึกข้อมูลจากผูร้ อ้ งเรียน ดังนี้
- ชื่อผูร้ อ้ งเรียน ยกเว้นกรณีที่ไม่ได้ระบุชื่อ
- วันที่รอ้ งเรียน
- ชื่อบุคคล หรือเหตุการณ์รอ้ งเรียน
- ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
6.1.3. เมื่อลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรียนแล้ว ให้กาหนดชั้นความลับตามเนื้ อหาของเรื่อง และดาเนิ นการ
ดังนี้
- ส่งให้ผดู ้ ูแลเรื่องร้องเรียนดาเนิ นการหาข้อเท็จจริง และสัง่ การตามอานาจหน้าที่ที่มี
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- ส่ งส าเนาเรื่ องให้ฝ่ายบุ ค คลทราบเบื้ องต้น เพื่อ เตรี ยมให้คาแนะนาการดาเนิ น การด้า น
ระเบียบวินัย หรืออื่นๆ
- ส่ ง ส าเนาเรื่ อ งให้เ ลขานุ การคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการผู ้อ านวยการ และ
คณะกรรมการตรวจสอบทราบเรื่อง
6.2. การรวบรวมข้อเท็จจริง และสัง่ การ
6.2.1. ผูด้ ูแลเรื่องร้องเรียน ดาเนิ นการหาข้อเท็จจริง และให้ขอ้ แนะนาผูท้ ี่เกี่ยวข้องให้มีการประพฤติ หรือ
ปฏิบตั ิที่เหมาะสมต่อไป หากต้องมีการลงโทษทางวินัย สัง่ ลงโทษโดยปรึกษากับฝ่ ายบุคคลเพื่อให้
การลงโทษเป็ นไปตามมาตรการลงโทษด้วย และหากผูด้ ูแลเรื่องร้องเรียนไม่มีอานาจสัง่ ลงโทษ ให้
เสนอเป็ นลาดับขั้นไปจนถึงผูม้ ีอานาจแล้วแต่กรณี และให้ส่งผลการหาข้อเท็จจริง การดาเนิ นการ
และการสัง่ ลงโทษแล้วแต่กรณี ไปให้กรรมการผูอ้ านวยการ
6.2.2. กรณีเป็ นเรื่องร้องเรียนจากผูไ้ ม่ระบุชื่อ และไม่สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้เพียงพอ ให้ผูด้ ูแลเรื่อง
ร้องเรียนส่งรายงานผลการตรวจสอบข้อมูล และความเห็นเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนนั้นไปที่กรรมการ
ผูอ้ านวยการ โดยผ่านผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับขัน้ เพื่อขอแนวทางการดาเนิ นการที่เหมาะสมต่อไป
หากกรรมการผูอ้ านวยการไม่สามารถดาเนิ นการตามข้อร้องเรียนได้ ข้อร้องเรียนนั้นจะถูกปิ ดเรื่อง
ไป และให้ผูด้ ูแลเรื่ องร้องเรี ยนส่ งสาเนาให้ผูป้ ระสานงานเรื่องร้องเรี ยนทราบ เพื่อรายงานแก่
คณะกรรมการตรวจสอบ
6.2.3. หากผูด้ ูแลเรื่องร้องเรียนตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว พบว่าผูถ้ ูกร้องเรียนไม่มีความผิด หรือเป็ นเรื่อง
ที่เกิดจากความเข้าใจผิด หรือได้ให้ขอ้ แนะนาแก่ผถู ้ ูกร้องเรียน หรือผูท้ ี่เกี่ยวข้องให้มีการประพฤติ
หรือปฏิบตั ิที่เหมาะสมแล้ว และพิจารณาเห็นว่า ควรให้ปิดเรื่องโดยไม่มีการลงโทษใดๆ ให้ผูด้ ูแล
เรื่องร้องเรียนเสนอเรื่องดังกล่าวแก่ผูบ้ ังคับบัญชาลาดับเหนื อขึ้ นไป เพื่อขออนุ มตั ิปิดเรื่อง และ
สาเนาเรื่องให้ผูป้ ระสานงานเรื่องร้องเรียน เพื่อแจ้งแก่ผูร้ อ้ งเรียนทราบ และรายงานแก่กรรมการ
ผูอ้ านวยการ และคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป
6.3. การสอบสวนข้อเท็จจริง
6.3.1. ในกรณี ที่ผูด้ ูแ ลเรื่องร้องเรียน และฝ่ ายบุคคลเห็นว่าจะต้องมีการลงโทษทางวินัย ให้ฝ่ายบุคคล
เสนอเรื่องต่อกรรมการผูอ้ านวยการ สอบสวนข้อเท็จจริงต่อไป
6.3.2. เมื่ อ มี ผ ลสัง่ การของกรรมการผู ้อ านวยการแล้ว ให้แจ้งผลให้ผู ้ดู แลเรื่ อ งร้อ งเรี ยนทราบ เพื่ อ
ดาเนิ นการตามขัน้ ตอนต่อไป
6.4. การแจ้งผลสรุปต่อผูร้ อ้ งเรียน และการปรับปรุงแก้ไข
6.4.1. ผูด้ ูแลเรื่องร้องเรียน ดาเนิ นการตามคาสัง่ การของกรรมการผูอ้ านวยการ ให้ขอ้ แนะนาให้มีการ
ประพฤติ หรือปฏิบตั ิที่เหมาะสมต่อไป และแจ้งผลการดาเนิ นการให้ผูป้ ระสานงานเรื่องร้องเรียน
ทราบด้วย
6.4.2. ผูป้ ระสานงานเรื่องร้องเรี ยน แจ้งผลการดาเนิ นการให้กับผูร้ อ้ งเรี ยนทราบ และบันทึ กผลการ
ดาเนิ นการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนไว้ โดยนาเสนอคณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็ นรายไตรมาส
6.4.3. ผู ้ป ระสานงานเรื่ อ งร้อ งเรี ย น ติ ด ตามผลการปรับ ปรุ ง แก้ไ ข (ถ้า มี ) และรายงานกรรมการ
ผูอ้ านวยการ และคณะกรรมการตรวจสอบทราบ
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7. การร้องเรียนโดยไม่สุจริต หรือผิดช่องทาง
หากการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรี ยน ให้ถอ้ ยคา หรื อให้ขอ้ มูลใดๆ ที่ พิสูจน์ ได้ว่ากระทาโดยไม่สุจริต หรื อทาผิ ด
ช่องทาง กรณีเป็ นพนักงานของบริษัทจะได้รับการลงโทษทางวินัย แต่หากเป็ นบุคคลภายนอกที่การกระทานั้นทาให้
บริษัทได้รบั ความเสียหาย ทางบริษัทฯจะดาเนิ นคดีกบั บุคคลนั้นๆ ด้วย
8. ความรับผิดชอบของผูบ้ งั คับบัญชาเหนือขึ้ นไป
ในกรณี ที่ผูด้ ูแลเรื่องร้องเรียนละเลย หรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้ ผูบ้ ังคับบัญชาเหนื อขึ้ นไป จะต้องได้รับการ
พิจารณาโทษทางวินัยด้วย
9. มาตรการคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแส หรือผูร้ อ้ งเรียน
9.1. บริษัทจะเก็บข้อมูลและตัวตนของผูแ้ จ้งเบาะแส หรือผูร้ อ้ งเรียน และผูถ้ ูกร้องเรียน เป็ นความลับ
9.2. บริษัทจะเปิ ดเผยข้อมูลเท่าที่จาเป็ น โดยคานึ งถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผูร้ ายงานแหล่งที่มา
ของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
9.3. ผูท้ ี่ได้รบั ความเสียหาย จะได้รบั การบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่เหมาะสมและเป็ นธรรม
9.4. กรณีที่ผูร้ อ้ งเรียน หรือผูท้ ี่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง เห็นว่าตนอาจได้รบั ความไม่ปลอดภัย
หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย ผูร้ อ้ งเรียน หรือผูใ้ ห้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง สามารถ
ร้องขอให้บริษัทฯ กาหนดมาตรการคุม้ ครองที่เหมาะสมก็ได้ หรือบริษัทอาจกาหนดมาตรการคุม้ ครองโดยผู ้
ร้องเรียน หรือผูท้ ี่ให้ความร่ วมมือในการตรวจสอบข้อเท็ จจริ งไม่ตอ้ งร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็ นเรื่องที่ มี
แนวโน้มที่จะเกิดความเดือดร้อนเสียหาย หรือความไม่ปลอดภัย
9.5. บริษัทจะไม่กระทาการใดอันไม่เป็ นธรรมต่อผูแ้ จ้งเบาะแส หรือผูร้ อ้ งเรียน ไม่ว่าจะโดยการเปลี่ ยนแปลง
ตาแหน่ งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทางาน สัง่ พักงาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบตั ิงาน เลิกจ้าง หรือกระทาการ
อื่นใดที่มีลกั ษณะเป็ นการปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ นธรรมต่อผูแ้ จ้งเบาะแส หรือผูร้ ้องเรียน หรือผูใ้ ห้ความร่วมมือใน
การตรวจสอบข้อเท็จจริง
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ ม.ล. ชินทัต ชมพูนุท เลขานุ การบริษัท ทาหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ซึ่งผู ้
ลงทุนสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 022640826 หรืออีเมล์ chintatj@thaimetaldrum.comโดยบริษัทฯ ได้
แจ้งให้ทราบถึงช่องทางที่จะติดต่อดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1) โครงสร้างคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรูค้ วามสามารถ และประสบการณ์ โดยเป็ นผูม้ ี
บทบาทสาคัญในการกาหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร รวมทั้งมีบทบาทสาคัญในการกากับดูแล ตรวจสอบ
ประเมินผลการดาเนิ นงานของบริษัทให้เป็ นไปตามแผนที่วางไว้ ตลอดจนดาเนิ นกิจการของบริษัทให้เป็ นไปตาม
กฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม ภายใต้จรรยาบรรณในการดาเนิ น
ธุรกิจ รวมทั้งการกากับดูแลให้การบริหารจัดการของฝ่ ายบริหารเป็ นไปตามเป้ าหมายและแนวทางที่ได้กาหนดไว้ และ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผูถ้ ือหุน้
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โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้ง
คณะ ซึ่ งจะท าให้เ กิ ด การถ่ ว งดุ ล ในการออกเสี ยงในการพิ จ ารณาเรื่ อ งต่ า งๆ และมี ค ณะกรรมการตรวจสอบซึ่ ง
ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน
ปั จจุบนั คณะกรรมการบริษัทมีจานวน 9 คน ประกอบด้วย กรรมการบริษัทที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหารจานวน
7คน (โดย 4 คน ดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ) และกรรมการบริษัทที่มาจากฝ่ ายบริหาร
จานวน 2 คน คือ กรรมการผูอ้ านวยการ กรรมการและผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน ทั้งนี้ จานวนกรรมการอิสระของ
บริษัทเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนดไว้ให้มีกรรมการ
อิสระอย่างน้อยหนึ่ งในสามของจานวนกรรมการทั้งหมด
ตามข้อบังคับของบริษัทกาหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจาก
ตาแหน่ งอย่างน้อย จานวนหนึ่ งในสามโดยอัตรา ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้เป็ นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดย
จานวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่ งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่ งในปี แรก และปี ที่สองภายหลังจดทะเบียน
บริษัทนั้น ให้จบั สลากว่าผูใ้ ด จะออกส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตาแหน่ งนานที่สุดเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ ง
อย่างไรก็ตาม กรรมการผูอ้ อกจากตาแหน่ งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตาแหน่ งอีกก็ได้
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อปฏิบตั ิหน้าที่เฉพาะ
เรื่อง และเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวมีสิทธิหน้าที่ตามที่
ได้กาหนดไว้ในอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ
คณะกรรมการบริ ษั ท มี น โยบายให้ป ระธานกรรมการต้อ งไม่ เป็ นบุ ค คลเดี ย วกัน กับ กรรมการ
ผูอ้ านวยการ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านความรับผิ ดชอบระหว่างการกาหนดนโยบายการกากับดูแลและการ
บริหารงานประจาทั้งนี้ บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผูบ้ ริหารอย่าง
ชัดเจน และมีการถ่วงดุลอานาจการดาเนิ นงาน โดยคณะกรรมการบริษัททาหน้าที่ในการกาหนดนโยบายและกากับ
ดูแลการดาเนิ นงานของผูบ้ ริหารในระดับนโยบาย ขณะที่ผูบ้ ริหารทาหน้าที่บริ หารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้
เป็ นไปตามนโยบายที่กาหนด
ขอบเขตหน้าที่ของประธานกรรมการ
1. รับผิดชอบในฐานะผูน้ าของคณะกรรมการในการกากับ ติ ดตาม ดูแลการบริ หารงานของ
คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ และเป้ าหมาย
ตามแผนงานที่กาหนดไว้
2. สนั บ สนุ น การดาเนิ น งานของฝ่ ายจัด การ แต่ ไม่ เข้า ไปมี ส่ว นร่ ว มในการบริ หารงานปกติ
ประจาวันของบริษัทฯ
3. กากับดูแลให้การทาหน้าที่ของคณะกรรมการเกิดประสิทธิภาพและเป็ นอิสระจากฝ่ ายจัดการ
4. กาหนดระเบี ยบวาระการประชุ ม ตามหน้า ที่ ความรับ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการร่ ว มกับ
กรรมการผูอ้ านวยการ และดูแลให้เรื่องสาคัญได้ถูกบรรจุเป็ นวาระการประชุม
5. ทาหน้ าที่ ประธานในที่ ป ระชุ มคณะกรรมการและที่ ป ระชุ มผู ้ถือ หุน้ อย่างมีป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ และให้ความเห็นได้อย่างอิสระ
6. สนับสนุ นให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม
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7. ส่ ง เสริ ม ดู แ ลให้ก รรมการยึ ด ถื อ ปฏิ บัติ ต ามขอบเขตอ านาจหน้ า ที่ ค วามรับ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการบริษัท ตามกฎหมาย และตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณ
ธุรกิจของบริษัท ตลอดจนรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
และเพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเบียน บริษัทได้จดั ให้มีการ
ประเมินรายบุคคล (ประเมินตนเอง) โดยจัดให้มีกระบวนการในการประเมินคือ กรรมการบริษัทประเมินตนเองเป็ น
รายบุคคลอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปรับปรุงแก้ไข โดยการประเมิน
จัดทาทั้งแบบรายคณะเพื่อใช้ประเมินการทางานของคณะกรรมการในภาพรวมขององค์คณะและการประเมินของ
คณะกรรมการรายบุคคล เพื่อใช้ประเมินการทาหน้าที่อย่างเหมาะสมของการเป็ นกรรมการของกรรมการรายบุคคล
โดยมีเลขานุ การบริษัทเป็ นผูส้ รุปและเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาผลประเมินและแนว
ทางการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการดาเนิ นงาน ซึ่งวิธีการให้คะแนนมีความหมาย ดังนี้
0=ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ หรือไม่มีการดาเนิ นการในเรื่องนั้น
1=ไม่เห็นด้วย หรือมีการดาเนิ นการในเรื่องนั้นเล็กน้อย
2=เห็นด้วย หรือมีการดาเนิ นการในเรื่องนั้นพอสมควร
3=เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการดาเนิ นการในเรื่องนั้นดี
4=เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการดาเนิ นการในเรื่องนั้นอย่างดีเยีย่ ม
ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ มีรายละเอียดดังนี้
หัวข้อประเมิน
คะแนนเฉลี่ยในหมวดที่ 1 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
คะแนนเฉลี่ยในหมวดที่ 2 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คะแนนเฉลี่ยในหมวดที่ 3 การประชุมคณะกรรมการ
คะแนนเฉลี่ยในหมวดที่ 4 การทาหน้าที่ของกรรมการ
คะแนนเฉลี่ยในหมวดที่ 5 ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายจัดการ
คะแนนเฉลี่ยในหมวดที่ 6 การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบ้ ริหาร
รวมคะแนนเฉลี่ยทั้ง 6 หมวด

รวม
35.54
35.10
35.67
35.86
35.40
34.33
35.45

คะแนนเฉลี่ย
3.95
3.90
3.96
3.98
3.93
3.81
3.94

ทั้ ง นี้ เพื่ อ เตรี ย มความพร้อ มให้ก รรมการสามารถเข้า รั บ ต าแหน่ งได้อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
คณะกรรมการบริษัทยังได้จดั ให้มีการปฐมนิ เทศกรรมการใหม่ทุกคน โดยมอบหมายให้เลขานุ การบริษัทเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ความรู ้ และรายละเอียดในธุ รกิจ โครงสร้างธุ รกิจ โครงสร้างกรรมการ ขอบเขตอานาจหน้าที่ กฎหมายที่ควรทราบ
แนวทางการดาเนิ นงานด้านต่างๆ ของบริษัท รวมทั้งจัดให้มีการพบปะประธานกรรมการและกรรมการผูอ้ านวยการ
สาหรับข้อมูลเชิงลึกในการดาเนิ นธุรกิจของบริษัทด้วย
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้แ ต่ ง ตั้ง เลขานุ ก ารบริ ษั ท เพื่ อ ให้มี ห น้ า ที่ ใ นการจัด เตรี ยมการประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษัท การประชุ มผูถ้ ื อหุน้ จัดทาทะเบี ยนกรรมการ และจัดเก็บเอกสารต่ างๆ ของบริษัทฯ ตามที่
กฎหมายกาหนด มีหน้าที่ดูแลให้บริษัทและกรรมการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของหน่ วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สานั กงานกลต. เป็ นต้น รวมทั้งมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุน้ ของ
บริษัท เช่น ติดต่อสร้างความสัมพันธ์กบั ผูถ้ ือหุน้ ตอบข้อซักถามรวมทั้งพิจารณาข้อเสนอต่างๆ ของผูถ้ ือหุน้ รายงาน
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คณะกรรมการและผู ้บ ริ ห ารเกี่ ย วกับ ความต้อ งการต่ า งๆ ของผู ้ถื อ หุ ้น และเป็ นสื่ อ กลางระหว่ า งผู ้ถื อ หุ ้น กับ
คณะกรรมการบริษัทและผูบ้ ริหาร
บริษัทได้เปิ ดเผยกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทไว้บนเว็บ ไซต์ของบริษัทที่ www.thaimetaldrum.com
ในหัวข้อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน

2) คณะกรรมการชุดย่อย
รายละเอียดปรากฏในหัวข้อ 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

3) การประชุมคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการมีการกาหนดให้มีการประชุ มคณะกรรมการอย่างน้อยปี ละ 6 ครั้ง เพื่อเสริมสร้าง
ความมัน่ ใจว่าคณะกรรมการสามารถติดตามดูแลการดาเนิ นงานของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการประชุ ม
คณะกรรมการจานวน 1 ใน6ครั้ง จะเป็ นการประชุ ม ที่ ไม่มีค ณะกรรมการบริ ห ารเข้าร่ ว มประชุ มอยู่ด ้วย เพื่ อให้
คณะกรรมการได้แสดงความคิดเห็นถึงปั ญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการโดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมประชุมด้วย
นอกจากนี้ บริษัทจะมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจาเป็ นในการประชุมแต่ละครั้ง เลขานุ การบริษัทจะดาเนิ นการ
จัดส่งหนั งสือเชิญประชุ มพร้อมระเบียบวาระการประชุ มและเอกสารประกอบการประชุ มให้คณะกรรมการทุกท่าน
รับทราบก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันเว้นแต่กรณีมีเหตุจาเป็ นเร่งด่วน ในการประชุมแต่ละครั้ง เลขานุ การ
บริษัทจะทาการบันทึกรายงานการประชุมและจัดเก็บรวบรวมเอกสารรายงานที่รบั รองแล้วเพื่อใช้ในการอ้างอิงและ
สามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ บริษัทได้จดั ทารายงานผลการดาเนิ นงานเสนอให้คณะกรรมการทราบทุกไตรมาส
เพื่อให้คณะกรรมการสามารถกากับดูแลการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายจัดการได้อย่างต่อเนื่ องและทันต่อเหตุการณ์
ในการประชุม ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผูอ้ านวยการ เป็ นผูร้ ่วมกันกาหนดวาระการ
ประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิ ดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอ
เรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็ นวาระการประชุมได้ ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทา
หน้าที่ประธานในที่ประชุมจะเปิ ดโอกาสให้กรรมการแสดง ความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งนี้ ในการลงมติในที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่ งมีเสียงหนึ่ งเสียงกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่
เข้าร่วมประชุมและ /หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะ
ออกเสียงเพิ่มขึ้ นอีกหนึ่ งเสียงเป็ นเสียงชี้ ขาด นอกจากนี้ กรรมการทุกคนมีสิทธิที่จะตรวจสอบเอกสารประกอบการ
ประชุม และเอกสารสาคัญอื่นๆ และหากกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบมีขอ้ สงสัยใดๆ กรรมการอื่นๆ และ
ฝ่ ายบริหารของบริษัทต้องดาเนิ นการตอบข้อสงสัยดังกล่าวอย่างรวดเร็ วและครบถ้วนเท่ าที่ จะเป็ นไปได้ ในกรณี ที่
กรรมการไม่เห็นด้วยกับมติที่ประชุมกรรมการสามารถขอให้เลขานุ การบริษัทบันทึกข้อคัดค้านไว้ในรายงานการประชุม
หรือยืน่ หนังสือแสดงการคัดค้านต่อประธานกรรมการได้
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้งเลขานุ การบริษัทได้เข้าร่วมการประชุมด้วย โดยเป็ นผู ้
บันทึกรายงานการ ประชุมและจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอ
ให้ที่ประชุมรับรองในการประชุมครั้งถัดไป รวมทั้งเป็ นผูจ้ ดั เก็บข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวก
ในการสืบค้นอ้างอิง โดยปกติคณะกรรมการบริษัทจะเข้าร่วมการประชุมทุกคนทุ กครั้ง ยกเว้นแต่มีเหตุจาเป็ นซึ่งจะแจ้ง
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เป็ นการล่วงหน้าก่อนการประชุม นอกจากนี้ คณะกรรมการถือเป็ นนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหารมีโอกาสที่จะ
ประชุมระหว่างกันเองตามความจาเป็ น เพื่ออภิปรายปั ญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยูใ่ นความสนใจโดยไม่มีฝ่าย
บริหารร่วมด้วย และแจ้งให้ประธานกรรมการและกรรมการผูอ้ านวยการทราบถึงผลการประชุม
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ
10.1 นโยบายภาพรวม
บริษัทคานึ งถึงความเสมอภาค เป็ นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบและมีความซื่อสัตย์ในการดาเนิ นธุรกิจ
รักษาผลประโยชน์ร่วมกับคู่คา้ และเจ้าหนี้ โดยการปฏิบัติตามกฎหมายและกติกาที่กาหนดร่วมกันอย่างเคร่งครัด มี
จรรยาบรรณในการดาเนิ นธุรกิจ ไม่เรียก ไม่รบั และจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่คา้ ตามหลักการ
กากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจะมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากร เพื่ อสร้างความพึง
พอใจของลูกค้าที่มีต่อคุณภาพในสินค้าและบริการของบริษัท และเพื่อให้การดาเนิ นงานประสบผลสาเร็จตามเป้ าหมาย
บริษัทจึงได้นาแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาเป็ น
กลยุทธ์สาคัญที่จะนาพาองค์กรไปสู่ความยัง่ ยืน
10.2 การดาเนินงานและการจัดทารายงาน
บริษัทมีการดาเนิ นงานตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้
การกากับดูแลกิจการที่ ดี
บริษัทได้มีการปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีและได้เปิ ดเผยข้อมูลไว้ในหัวข้อ 9.7 การ
ปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท แล้ว
การประกอบกิจการด้วยความเป็ นธรรม
บริ ษัทดาเนิ นธุ รกิจตามหลักจรรยาบรรณและจริ ยธรรมธุ รกิจเพื่อให้เกิดความเป็ นธรรมในการ
ดาเนิ นธุ รกิจไม่เห็นแก่ผลประโยชน์อื่น ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี การเคารพสิทธิในทรัพย์สิน โดยไม่
ละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาหลีกเลี่ยงการดาเนิ นการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และชาระค่าการใช้
หรือได้มาซึ่งทรัพย์สินอย่างเป็ นธรรมและได้กาหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ิดงั นี้
1. พนักงานทุกคน มีหน้าที่รกั ษาความลับทางการค้า และทรัพย์สินทางปั ญญาของบริษัท ได้แก่ ข้อมูลทางธุรกิจ
และข้อมูลทางเทคนิ คทั้งหมดของบริษัท และคู่คา้ ทางธุรกิจของบริษัทโดยต้องปกป้ องเพื่อไม่ให้ขอ้ มูลเหล่านั้น
รัว่ ไหล หรื อนาไปใช้เพื่อประโยชน์ ส่วนตัวหรื อบุ คคลอื่น โดยภาระหน้าที่ในการป้ องกันรักษาข้อมูลนี้ จะ
ต่อเนื่ องไปถึงแม้เมื่อพนักงานผูน้ ้ันได้ออกจากบริษัทไปแล้วก็ตาม การเปิ ดเผยข้อมูลหรือนาไปใช้โดยไม่ได้รบั
อนุ ญาตจนทาให้เกิดความเสียหาย ต้องรับผิดทางกฎหมาย
2. พนักงานทุกคนต้องไม่เรียกร้อง รับเอา หรือใช้ขอ้ มูลทางธุรกิจ ที่ได้มาโดยวิธีการมิชอบด้วยกฎหมาย
3. บริษัทสนับสนุ นไม่ให้ใช้งานใดๆ ก็ตามอันมีลกั ษณะเป็ นการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาของบุคคลอื่น
4. บริ ษั ท ก าหนดให้มี ขอ้ บัง คับ ในการใช้งานคอมพิ ว เตอร์และอิ น เทอร์เน็ ต ภายในบริ ษั ท ให้ส อดคล้อ งกับ
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
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การต่อต้านการทุจริต
ในปี 2556 บริษัทได้เข้าร่วมในโครงการ “แนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการ
ทุจริต” เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมัน่ ในการต่อต้านคอร์รปั ชัน่ ในทุกรูปแบบเพื่อให้มนั ่ ใจว่า บริษัทฯ มีนโยบาย
การกาหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบตั ิ และข้อกาหนดในการดาเนิ นการที่เหมาะสม เพื่อ ป้ องกันการคอร์รปั ชัน่ กับทุก
กิจกรรมทางธุ รกิจของบริษัทและเพื่อให้การตัดสินใจและการดาเนิ นการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริต
คอร์รัปชัน่ ได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้อนุ มัติประกาศใช้ “นโยบาย
ต่อต้านคอร์รปั ชัน่ ” เป็ นลายลักษณ์อกั ษรขึ้ นเพื่อใช้เป็ นแนวทางการปฏิบตั ิที่ชดั เจนในการดาเนิ นธุรกิจ และพัฒนาสู่
องค์กรแห่งความยัง่ ยืน ตามประกาศบริษัทที่ 1/2557 ลงวันที่ 6 มกราคม 2557 ในปี 2557 บริษัทฯ ได้ส่งแบบ
ประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน่ ของโครงการฯ เพื่อเข้าสู่กระบวนการรั บรองแล้ว และเมื่อวันที่ 3
ตุลาคม 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตั ิฯได้มีมติให้การรับรองบริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จากัด
(มหาชน) เป็ นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
ในเดือนตุลาคม ปี 2560 อายุของใบรับรองการเป็ นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทย
ในการต่ อต้า นทุ จ ริ ต หมดลง (อายุส มาชิ ก คราวละ 3 ปี ) บริ ษั ท ฯจึ งดาเนิ น การยื่น แบบประเมิ น ตนเองเกี่ ยวกับ
มาตรการต่ อต้านคอร์รัปชัน่ ฯ เพื่ อเข้า สู่ขบวนการรับรองวาระที่ 2 และเมื่อ วันที่ 17 พฤษภาคม 2561ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตั ิฯ ได้มีมติในการรับรองต่ออายุ บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย (มหาชน) เป็ นสมาชิก
ของแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต โดยใบรับรองมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทมีความมุ่งมัน่ และแนวปฏิบตั ิงานภายในองค์กรอย่างชัดเจน เพื่อต่อต้านการคอร์รปั ชัน่
บริ ษั ท ได้ก าหนดแนวปฏิบัติ เกี่ ย วกับ การก ากับ ดู แลและควบคุ ม ดู แลเพื่ อ ป้ อ งกัน ติ ด ตาม และ
ประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน่ ที่อาจเกิดขึ้ น โดยการจัดให้มีกระบวนการตรวจสอบการควบคุมภายใน
และการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมกระบวนการทางานที่สาคัญต่างๆ อาทิ กระบวนการแผนกบุคคล กระบวนการ
แผนกจัดซื้ อ (โรงงาน) กระบวนการด้านการผลิต กระบวนการด้านการควบคุมคุณภาพ (QC) กระบวนการด้านการ
จัดส่ งและการจัดการคลังสิ นค้า สาเร็ จรู ป เป็ นต้น กาหนดให้หัวหน้างานในแต่ ละแผนกรับผิ ดชอบใ นการสื่ อสาร
เผยแพร่ความรู ้ ผลประเมินประจาปี และฝึ กอบรบให้แก่พนั กงาน เกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการปฏิบัติในการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ และนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่ อง และเป็ นผูเ้ ฝ้ าระวังติดตาม โดยนาเสนอผลต่อ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็ นผูป้ ระเมินและกากับดูแลกิจการตามแผนการตรวจสอบประจาปี และรายงาน
ความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท
นอกจากนี้ ยังจัดให้มีช่องทางการรับแจ้งข้อมูล เบาะแส หรือข้อร้องเรียน โดยมีกลไกในการคุม้ ครอง
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล และให้ความสาคัญกับการเก็บข้อมูลข้อร้องเรี ยนเป็ นความลับ อันรวมถึ ง มาตรการในการตรวจสอบข้อ
ร้องเรียนและพิจารณาบทลงโทษแก่ผทู ้ ี่กระทาผิดอย่างเป็ นธรรม
การเคารพสิทธิมนุ ษยชน
บริษัทปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็ นพนักงาน ชุมชนและสังคมรอบข้าง ด้วยความเคารพต่อ
ชีวิตและศักดิ์ศรีความเป็ นมนุ ษย์ของทุกคนไม่ละเมิดสิทธิ สิทธิมนุ ษยชนทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม โดยเปิ ดโอกาส
ด้านการจ้างงานให้แก่บุคคลทุกเพศ ทุกวัย ทุกเชื้ อชาติ และศาสนาอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ ยังได้ได้กาหนดนโยบายใน
การแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน จากการกระทาผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริต
หรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร ทั้งจากพนักงาน และผูม้ ีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมทั้งมีกลไกในการคุม้ ครองผูใ้ ห้
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ข้อมูล และให้ความสาคัญกับการเก็บข้อมูลข้อร้องเรียนเป็ นความลับ เพื่อสร้างความมัน่ ใจให้กบั ผูร้ อ้ งเรียนตามหลัก
สิทธิมนุ ษยชน อ้างอิงตามประกาศบริษัทที่ 4/2557 เรื่องนโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน พร้อม
กาหนดบทลงโทษสาหรับผูท้ ี่กระทาผิดในเรื่องดังกล่าว
การปฏิบตั ิตอ่ แรงงานอย่างเป็ นธรรม
บริษัทฯ ถือว่าพนักงานเป็ นปั จจัยสาคัญที่จะทาให้องค์กรมุ่งสู่ความสาเร็จในการดาเนิ นธุรกิจจึงกาหนดแนวทางปฏิบตั ิ
ต่อพนักงาน ไว้ดงั นี้
- ให้ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมแก่พนักงาน ในรูปแบบของเงินเดือน ค่าโทรศัพท์ ค่าน้ ามัน ค่าเบี้ ย
เลี้ ยง และ/หรือ เงินโบนัสประจาปี ทั้งยังจัดให้มีการพิจารณาทบทวนการจ่ายค่าตอบแทนและ
การจัดสรรสวัสดิการแก่พนักงานอย่างสมา่ เสมอ เพื่อให้มนั ่ ใจว่าจะสามารถจูงใจพนักงาน และ
แข่งขันในอุตสาหกรรมเดียวกันได้
- จัดให้มีส วัส ดิ การพิเศษสาหรับพนั ก งานเพื่อ ลดภาระและความกังวลเรื่ องค่าครองชี พ ของ
พนั กงาน เช่น ค่าชุ ดยูนิฟอร์มพนั กงาน เงินกองทุ นสารองเลี้ ยงชีพ เงินให้กูย้ ืมกรณี ฉุกเฉิ น
(ดอกเบี้ ย 0%) ก าหนดเงิ น ช่ ว ยเหลื อ กรณี พ นั ก งานเสี ย ชี วิ ต บริ ก ารรถรับ ส่ งพนั ก งานที่
ปฏิบตั ิงานที่โรงงาน สวัสดิการโรงอาหารโดยจัดให้มีบริการข้าวและน้ าฟรี และจัดให้มีอาหารที่
ถูกสุขลักษณะในราคาที่เหมาะสม รวมถึงการตรวจสุขภาพประจาปี การประกันสุขภาพและ
อุบตั ิเหตุกลุ่ม และอื่นๆ
- ส่งเสริมสวัสดิภาพความเป็ นอยูท่ ี่ดีของพนักงานที่คลอบคลุมไปถึงครอบครัวของพนักงาน เช่น
ค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายทางการศึกษาของบุตร
- ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรั พย์สินของพนักงานอยู่
เสมอ โดยกาหนดเป็ นนโยบายเกี่ยวกับการดูแลเรื่องความปลอดภัย และสุขอนามัย ซึ่งบริษัทฯ
ได้เปิ ดเผยสถิติการเกิดอุบัติเหตุ อัตราการหยุดงาน อัตราการเจ็บป่ วยจากการทางาน ไว้ที่
บอร์ดประกาศที่บริเวณทางเข้าโรงงาน รวมถึงนาส่งรายงานที่เกี่ยวข้องต่อหน่ ว ยงานราชการ
ตามกาหนดทุกครั้ง
- การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน ต้องกระทาด้วยความ
เสมอภาค สุ จริ ตใจ และตั้งอยู่บ นพื้ นฐานของความรู ้ ความสามารถ และความเหมาะสม
รวมทั้งการกระทา หรือการปฏิบตั ิของพนักงานนั้นๆ
- ให้ความสาคัญต่ อการพัฒนา การถ่ ายทอดความรู ้ และความสามารถของพนั กงาน โดยให้
โอกาสพนั กงานอย่างทัว่ ถึงและสมา่ เสมอ โดยกาหนดให้มีแผนฝึ กอบรมและจัดงบประมาณ
เป็ นประจาทุกปี
- รับฟั งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
- ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานอย่างเคร่งครัด
- บริหารงานโดยหลีกเลี่ยงการกระทาใดๆ ที่ไม่เป็ นธรรมซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมัน่ คงใน
หน้าที่การงานของพนักงาน
- ปฏิบัติ ต่ อ พนั ก งานด้ว ยความสุ ภ าพและให้ค วามเคารพต่ อ ความเป็ นปั จ เจกชนและสิ ท ธิ
มนุ ษยชน
- มีช่องทางให้พนักงานสามารถแจ้งหรือร้องเรียนเรื่องที่ส่อไปในทางผิดระเบียบหรือกฎหมายได้
ตามนโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
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ความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริโภค
บริษัทฯ มีความมุ่งมัน่ ในการเป็ นผูน้ าด้านการผลิตสินค้าถังโลหะขนาดบรรจุ 200 ลิตร ที่มีคุณภาพ
ออกสู่ ตลาด เพื่อ ตอบสนองต่ อความพึงพอใจและสร้างความมัน่ ใจให้กับลูก ค้าของบริ ษั ทที่ จะได้รับ ผลิ ตภัณฑ์ที่ มี
คุณภาพ รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและดาเนิ นธุรกิจร่วมกันอย่างเป็ นธรรม บริษัทฯ กาหนดแนวทางปฏิบตั ิต่อลูกค้า
ของบริษัท ดังนี้
- สร้างความพึงพอใจและความมัน่ ใจให้กบั ลูกค้า ให้ได้รบั ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และตรงต่อเวลา
- เปิ ดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์ และ
ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและดาเนิ นธุรกิจร่วมกันอย่างเป็ นธรรม
- ให้การรับประกันสินค้าและบริการภายใต้เงื่อนไขเวลาที่เหมาะสม
- จัดระบบเพื่อให้ลูกค้าและผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ าย สามารถร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการ และ
ดาเนิ นการที่ไม่เป็ นธรรม อย่างดีที่สุดเพื่อให้ลูกค้าและผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกฝ่ ายได้รบั การตอบสนอง
อย่างรวดเร็ว
- ไม่คา้ กาไรเกินควรเมื่อเปรี ยบเที ยบกับคุ ณ ภาพของสิ นค้าหรื อบริ การในชนิ ดหรื อประเภท
เดียวกันและไม่กาหนดเงื่อนไขการค้าที่ไม่เป็ นธรรมต่อลูกค้า
- รักษาความลับของลูกค้าอย่างจริงจังและสมา่ เสมอ และไม่นาข้อมูลมาใช้เพื่อประโยชน์ ของ
ตนเองและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
ในแต่ละปี บริษัทได้จดั สรรงบประมาณเพื่อใช้ในการพัฒนาชุ มชนและสังคม และได้สนั บสนุ นให้
พนักงานทุกๆ คนได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่ อง
ตั้งแต่ปี 2555เป็ นต้นมา บริษัทได้ร่วมกับ บริษัท สาธรธานี จากัด ในการจัดโครงการ “แบ่งปั น
สานฝั นเพื่อน้อง” เป็ นประจาทุกปี โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนโอกาสทางการศึกษา ซึ่งในปี
2562 ที่ผ่านมา โครงการดังกล่าวได้ถูกจัดขึ้ นเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม2562 โดยทางบริษัทได้มอบทุนการศึกษาและทุน
พัฒนาซ่อมแซมให้กบั โรงเรียนบ้านหนองแหน จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อส่งเสริมการเรีย นการสอนให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้ น
เป็ นจานวนเงิน 80,000 บาท
เนื่ องในโอกาสวันเด็ กแห่งชาติ ปี 2562 บริ ษัทได้ร่วมกับ บริ ษัท ไทยเอ็มเอ็มเอ จากัด เพื่อซื้ อ
ของขวัญให้แก่เด็กๆ ณ โรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42 เป็ นจานวนเงิน 10,000บาท
บริษัทร่วมกับ บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จากัด ในการจัดงาน “Dow Charity Run” ขึ้ นเมื่อ
วันที่ 16 มิถุนายน 2562 และได้มอบเงินบริจาคให้แก่สภากาชาดไทย สาหรับโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปาก
แหว่ง เพดานโหว่ และความพิการอื่น เป็ นจานวนเงิน 100,000 บาท
การจัดการสิ่ งแวดล้อม
บริ ษั ท ได้รับ ใบรับ รองมาตรฐานระบบการจัด การสิ่ งแวดล้อ ม ISO 14001 ฉบับ ปี 2015 จาก
UNITED REGISTRAR OF SYSTEMS (THAILAND) LTD. (URS) และใบรับ รอง อุ ต สาหกรรมสี เ ขี ยว ระดับ ที่ 3 จาก
กระทรวงอุตสาหกรรม ตามที่บริษัทได้มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็ นระบบ มีการติดตามประเมินผล และ
ทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง ทั้งนี้ ยังได้จดั ให้มีช่องทางสาหรับการรับข้อร้องเรียนหากชุมชนได้รบั ผลกระทบ
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ใดๆ อัน เนื่ องมาจากการดาเนิ น ธุ ร กิ จขอบริ ษั ท ซึ่งในปี ที ผ่ านมาทางบริ ษั ท ไม่ ได้รับ เรื่ องร้อ งเรี ยนที่ เกี่ยวข้องกับ
ผลกระทบจากการดาเนิ นงานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด
นโยบาย ความปลอดภัย อาชี ว อนามั ย การรัก ษาความปลอดภัย และสภาพแวดล้อ ม
ในการทางาน
บริษัทตระหนั กถึงความสาคัญของสุขภาพอนามัย ความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย และ
สภาพแวดล้อมในการทางานของพนักงาน จึงกาหนดนโยบาย ดังต่อไปนี้
- ความปลอดภัยในการทางานเป็ นหน้าที่และความรับผิดชอบอันดับแรกในการปฏิบตั ิงานของ
พนักงานทุกคน
- สนับสนุ น ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักรูถ้ ึงการทางานด้วยความปลอดภัย รวมทั้งกากับดูแล
ให้การปฏิบัติงานของพนั กงาน และผูม้ าติดต่อหรือมาปฏิบตั ิงานภายในบริษัทปฏิบัติตาม
กฎระเบียบความปลอดภัยและอาชีวอนามัยอย่างเคร่งครัด
- เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทางานให้เกิดขึ้ นอย่างต่อเนื่ องและยัง่ ยืน บริษัทจะ
พัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานให้
สอดคล้องกับกฎหมาย รวมถึงมาตรฐานสากล และข้อกาหนดอื่นๆ ที่บริษัทนามาประยุกต์ใช้
- จัดให้มีการป้ องกัน ติ ดตาม และประเมินผลการดาเนิ นงานตามนโยบายความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานอยูเ่ สมอ เพื่อให้มนั ่ ใจว่าระบบและมาตรการ
ต่างๆ สามารถนาไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
- จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนความรู ้ และสร้างจิตสานึ กให้พนั กงานในทุกระดับตระหนั กถึง
ความสาคัญของงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
- ให้การสนับสนุ นทรัพยากรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการดาเนิ นการตามระบบการ
จัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
จานวนและอัตราการเกิดอุบตั ิเหตุจากการทางานของพนักงาน ปี 2562
รายการ
จานวนการบาดเจ็บจากการทางาน
จานวนการเกิดอุบตั ิเหตุถึงขัน้ หยุดงาน

สานักงานใหญ่ (คน)
-

โรงงาน (คน)
5
5

บริษัทจดทะเบียนที่ มีการดาเนิ นธุรกิจอย่างยัง่ ยืน (ESG100)
ในปี 2562 บริษัทได้รบั คัดเลือกให้อยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ประจาปี 2562 นับเป็ นปี ที่ 4
ติดต่อกัน จากหน่ วยงาน ESG Rating ของสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งได้พฒ
ั นาฐานข้อมูลความยัง่ ยืนของธุ รกิจในประเทศ
ไทยด้วยการประเมินข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สัง่ คม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG)
ของบริษัทจดทะเบียน โดยริเริ่มขึ้ นเมื่อปี 2558 เป็ นปี แรก และดาเนิ นต่อเนื่ องมาถึงปั จจุบนั
รายชื่อบริษัทจดทะเบียนติดอันดับ ESG100 ประเมินจากข้อมูลด้านความยัง่ ยืนของหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศจานวน 771 บริษัท โดยอ้างอิงจากเอกสารรายงานหรือการระบุขอ้ มูลตามแหล่งและ
ช่วงเวลาที่บริษัทเผยแพร่ไว้ต่อสาธารณะในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) รวมทั้งในรายงานประจาปี
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รายงานแห่ ง ความยัง่ ยื น และข้อ มูล การดาเนิ น งานที่ เกี่ ยวเนื่ อ งกับ การพัฒนาความยัง่ ยืน ที่ บ ริ ษั ท เปิ ดเผยจาก
6 แหล่งข้อมูล

10.3 การดาเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัทและบริษัทย่อยดาเนิ นธุ รกิจโดยคานึ งถึงความรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่กนั ไปด้วย ทางด้าน
การจัดการสิ่งแวดล้อม บริษัทได้ก่อสร้างระบบบาบัดกลิ่น Activated Carbon แล้วเมื่อปี 2553จานวน 1 ตัว และในปี
2556 บริษัทได้ลงทุ นก่อสร้างระบบบาบัดกลิ่น Activated Carbon เพิ่มขึ้ นอีกหนึ่ งตัว เพื่อกาจัดกลิ่นที่ อาจก่อให้เกิด
ความราคาญต่อโรงงานใกล้เคียง และบริษัทได้มีการติดตามผลกระทบด้านมลพิษทางอากาศอยู่เป็ นประจา โดยได้
ว่าจ้างให้บริษัท เทคนิ คสิ่งแวดล้อมไทย จากัด เข้ามาตรวจวัดค่าอากาศในบริเวณโรงงานของบริษัท พบว่าค่าอากาศทุก
ค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่ อสิ่งแวดล้อมและจากรายงานสถิติขอ้ ร้องเรียนเรื่องกลิ่นในปี 2558
พบว่าบริษัทได้รบั ข้อร้องเรียนลดลงอย่างมีนัยสาคัญ เนื่ องจากบริษัทได้เปิ ดใช้ระบบบาบัดกลิ่นเต็มระบบทั้ง 2 ตัว ทา
ให้กลิ่นสีจากการพ่นสีท้งั ภายในและภายนอกโรงงานลดลงอย่างมากบริษัทได้ขยายการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมไปถึง
บริษัทย่อย ที่อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยได้ให้บริษัทย่อยก่อสร้างระบบบาบัดกลิ่นเพิ่มจานวน 1 ตัว เพื่อกาจัด
กลิ่นที่อาจก่อให้เกิดความราคาญต่อชุมชน
นั บแต่ปี 2560 จนถึงปี 2562 นี้ บริษัทและบริษัทย่อยไม่พบปั ญหาข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม
จากชุมชนและบริษัทที่อยูใ่ กล้เคียง
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสีย่ ง
บริษัทได้จดั ให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้านทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงานทั้งใน
ระดับงานบริหารและระดับปฏิบตั ิงาน ให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง จึงได้กาหนดภาระหน้าที่
อานาจการดาเนิ นการของผูป้ ฏิบตั ิงาน และผูบ้ ริหารไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรอย่างชัดเจน และมีการควบคุมดูแลการใช้
ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ทางด้านการสอบทานประสิ ทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน ในปี นี้ ผูต้ รวจสอบอิสระได้เข้า
ตรวจสอบ 2 กระบวนการ คือ
1. กระบวนการด้านการจัดส่ งและการจัดการคลังสินค้าสาเร็จรูป ซึ่งมีขอบเขตครอบคลุ มเรื่ อง
นโยบายคาสัง่ ระเบียบ และแนวปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการจัดส่งและการจัดการคลังสินค้าสาเร็จรูป ตามคู่มือ
ปฏิบัติงานฉบับปรับปรุงล่าสุดที่ใช้อยู่ ซึ่งผูบ้ ริ หารเน้นและให้ความสาคัญกับการตรวจการปฏิบัติงานของพนั กงาน
ที่เกี่ยวข้อง
2. การประเมิ น ระบบควบคุ ม ภายในของบริ ษั ท ถังโลหะสงขลาจ ากัด (บริ ษั ท ย่อ ยของบริ ษั ท )
ครอบคลุมระบบงานด้านการผลิต การเกี่ยวข้องกับลูกค้า การจัดส่งคลังสินค้าและ QC งานด้านบุคคล และด้านบัญชี
และการเงิน เพื่อประเมินว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัท ถังโลหะสงขลา จากัด ที่มีอยู่ เพียงพอ เหมาะสม และมี
ความรัดกุมหรือไม่ เพื่อให้มีการพิจารณาปรับปรุงให้รดั กุมและมีประสิทธิผลยิง่ ขึ้ น
ผลการตรวจสอบในภาพรวมพบว่าการปฏิบตั ิงานอยูใ่ นเกณฑ์เหมาะสมตามสมควร ไม่พบผลกระทบ
อย่างเป็ นนั ยสาคัญ โดยผูต้ รวจสอบอิสระมีขอ้ เสนอแนะด้านจุดอ่อนให้บริษัทปรับปรุงกระบวนการทางานบางส่วน
เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัท ถังโลหะสงขลา จากัด เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิง่ ขึ้ น
บริ ษั ท ไม่ มี ห น่ ว ยงานตรวจสอบภายในของบริ ษั ท เอง แต่ ใ ช้บ ริ ก ารจากหน่ ว ยงานภายนอก
(Outsource) ในการทาหน้าที่ตรวจสอบระบบควบคุมภายในและสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทและบริษัทย่อย
ตามข้อปฏิบตั ิที่กาหนดไว้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบ ผูบ้ ริหารระดับสูง และผูต้ รวจสอบจะร่วมกันพิจารณาระบบงาน
ที่จะตรวจสอบของแต่ละบริษัทตามที่ผูต้ รวจสอบได้จดั ลาดับความเสี่ยงไว้แล้วในรายงานการประเมินความเสี่ยงทาง
ธุรกิจของแต่ละบริษัท
ในปั จจุบนั บริษัทได้ว่าจ้าง บริษัท เอเอ็มซี อินเตอร์เนชัน่ แนล คอนซัลติ้ ง จากัด โดยคุณสลิล นิ วฒ
ั น์
ภูมินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท เอเอ็มซี อินเตอร์เนชัน่ แนล คอนซัลติ้ ง จากัด เป็ นผูล้ งนามและเสนอ
รายงานการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท
ทางด้านการจัดการบริหารความเสี่ ยง ในปี 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ ยงได้พิจารณา
ทบทวนปั จจัยความเสี่ยง ที่มีผลกระทบสูงและโอกาสเกิดสูง ผลกระทบสูงและมีโอกาสเกิดปานกลาง และที่มีผลกระทบ
น้อยและโอกาสเกิดน้อยพร้อมแนวทางการบริหารความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและผูบ้ ริหารของบริษัท เพื่อ
นาไปใช้เป็ นข้อมูลในการบริหารงานของบริษัทให้มีความรัดกุมยิ่งขึ้ น โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จดั ทา
รายงานปั จจัยความเสี่ยงและผลกระทบ พร้อมแนวทางการบริหารความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
แล้ว
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน

ท่านผูถ้ ือหุน้

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ
3 ท่าน คือ นางวนิ ดา ชาญศิขริน เป็ นประธานกรรมการตรวจสอบ นายปิ ติพงศ์ พิศาลบุตร และนายอนิ ญช์หวัง่ หลี
เป็ นกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษั ทได้มอบหมายให้กากับ
ดูแลตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบทางด้านสอบทานรายงานทางการเงิน
ของบริษัท สอบทานประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน ดูแลให้การปฏิบัติของบริษัทเป็ นไปตามกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับธุ รกิจของบริ ษัท
พิจารณาคัดเลือกเสนอแนะแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและค่าตอบแทนประจาปี พิจารณาความเป็ นอิสระของผูต้ รวจสอบภายใน
รวมทั้งพิจารณารายการที่ เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่ มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ
ขอรายงานการปฏิบตั ิหน้าที่ระหว่างปี 2562 ดังนี้
คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุ มรวม 4 ครั้ง ตามรายละเอียดการเข้าร่วมประชุ ม โดยกรรมการ
ตรวจสอบทั้งคณะได้เข้าร่วมประชุมทั้ง 4 ครั้ง และได้รายงานผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อที่
ประชุ มคณะกรรมการบริ ษัททั้ง 4 ครั้ง ทางด้านงบการเงินได้มีการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและสิ้ นงวด
โดยประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชีของบริษัท 2 ครั้ง เพื่อพิจารณารายงานผลการตรวจสอบ ซึ่งการประชุมกับผูส้ อบบัญชี
ของบริ ษั ท จ านวน 1 ใน 2 ครั้ง ไม่ มี ฝ่ายบริ ห ารเข้า ร่ ว มประชุ ม ผู ้ต รวจสอบบัญ ชี ของบริ ษั ท แสดงความเห็ น ต่ อ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และจากการร่วมประชุ มร่วมกับผูส้ อบบัญชีคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเช่นเดียวกับผูส้ อบบัญชีว่ารายงาน
งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยได้จดั ทาขึ้ นครบถ้วนถูกต้องตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน
ทางด้านการสอบทานประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน ในปี นี้ ผูต้ รวจสอบอิสระได้เข้าตรวจสอบ
บริษัท 2 กระบวนการ คือ 1. กระบวนการด้านการจัดส่ง ซึ่งมีขอบเขตครอบคลุมเรื่องนโยบาย ระเบียบปฏิบตั ิงาน
และเอกสารที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ กระบวนการจัด ส่ ง สิ น ค้า ส า เร็ จ รู ป การปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานจัด ส่ ง การควบคุ ม
การปฏิบตั ิงานและการฝึ กอบรม การเบิกค่าน้ ามัน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการจัดส่ง ทะเบียนควบคุม และการรายงาน
แก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดจากกระบวนการจัดส่ง การจ่ายค่าตอบแทนให้พนั กงานจัดส่ง และการดูแลซ่อมบารุงรักษา
รถบรรทุกจัดส่ งของบริ ษัท2. กระบวนการด้านการจัดการคลังสิ นค้าสาเร็ จรูป มีขอบเขตครอบคลุมเรื่อง นโยบาย
ระเบียบปฏิบตั ิงาน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบวิธีการจัดเก็บสินค้าสาเร็จรูปแต่ละประเภท การรับสินค้าเข้า
และการเบิ ก สิ น ค้า ออกจากคลังสิ น ค้า ส าเร็ จรู ป การตรวจสอบจ านวนสิ น ค้า คงเหลื อ การรัก ษาความปลอดภัย
และการดูแลรักษาคุณภาพสินค้าก่อนนาส่งลูกค้าผูต้ รวจสอบอิสระได้รายงานผลการตรวจสอบว่าการควบคุมภายในอยู่
ในเกณฑ์ที่เหมาะสมตามควร บริษัทมีการปรับปรุงและพัฒนาการควบคุมภายในอย่างเป็ นระบบ และมีขอ้ เสนอแนะให้
ปรับปรุงกระบวนการทางานบางส่ วนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน บริษัทได้ปรับปรุงกระบวนการทางาน
บางส่วนตามข้อเสนอแนะแล้ว และผูต้ รวจสอบอิสระได้เข้าตรวจประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท ถังโลหะ
สงขลา จากัด ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของบริษัท ในกระบวนการหลักคือ ระบบงานด้านการผลิต ระบบงานด้านการเกี่ยวข้อง
กับลูกค้า ระบบงานด้านการจัดส่งคลังและการควบคุมคุณภาพ และระบบงานด้านบุคคลบัญชีและการเงิน ผูต้ รวจสอบ
อิสระได้รายงานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในในภาพรวมว่าอยู่ในเกณฑ์เหมาะสมตามควร และนาเสนอ
ข้อแนะนาที่ควรปรับปรุงแก้ไขบางส่วนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน ซึ่งผูบ้ ริหารได้ดาเนิ นการปรับปรุงแก้ไข
บางส่ วนตามข้อแนะนาแล้วจากการที่ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยได้ปรับปรุ งกระบวนการทางานบางส่ วนตามข้อเสนอ
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ของผูต้ รวจสอบอิสระแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย
มีความเหมาะสม และผูต้ รวจสอบเป็ นบริษัทตรวจสอบจากภายนอกจึงมีความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิ หน้าที่
ด้า นข้อ ก าหนดและกฎหมายของตลาดหลัก ทรัพ ย์ กรรมการและผู ้บ ริ ห ารบริ ษั ท ได้ป ฏิบัติ ต ามที่ ต ลาด
หลักทรัพย์กาหนด ด้านรายการเกี่ยวโยงบริษัทและบริษัทย่อยไม่มีธุรกรรมใหม่ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ใดๆ ต่ อผูท้ ี่ เกี่ยวข้องกับบริ ษัทและบริ ษัทย่อย นอกจากรายการของบริ ษัทย่อยที่ ขออนุ มตั ิ แล้วในปี 2559 ซึ่งมีผล
ต่อเนื่ องและสิ้ นสุดลงเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ตามที่ได้เปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี หัวข้อรายการระหว่างกัน
ทางด้านการคัดเลือกผูส้ อบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ผูส้ อบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสามารถ
ดารงความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิหน้าที่ และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่ อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุ มัติต่อที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ แต่งตั้งนายพรชัย กิตติปัญญางาม ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 2778 หรือนางสุวนี ย์ กิตติปัญญางาม
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 2899 หรือนายธนากร ฝั กใฝ่ ผล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 4879 แห่งบริษัท บัญชีกิจ
จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท ประจาปี 2563

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(นางวนิ ดา ชาญศิขริน)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
25 กุมภาพันธ์ 2563

[67]

12. รายการระหว่างกัน
บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการที่เกิดขึ้ นกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยพิจารณาความเป็ น
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่ การถื อหุน้ ระหว่างกัน หรือการมีผูถ้ ือหุน้ หรือกรรมการ หรื อผูบ้ ริ หารบางท่ านร่ วมกัน
นอกจากนี้ ความเกี่ยวข้องกันยังพิจารณาถึงบุคคล หรือกิจการที่สามารถควบคุมบุคคล หรือกิจการอื่น หรือสามารถใช้
อิทธิพลอย่างมีสาระสาคัญในการตัดสินใจด้านการเงิน หรือการดาเนิ นงานของบุคคล หรือกิจการอื่น โดยบริษัทและ
บริษัทย่อย มีรายการบัญชีสินทรัพย์ หนี้ สิน รายได้และค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่ งกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ผลของรายการ
ดังกล่าวได้รวมไว้ในงบการเงินตามเกณฑ์ปกติของธุรกิจ ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4. อย่างไรก็ตาม ความ
จาเป็ นและความสมเหตุสมผลของการทารายการ หากเป็ นรายการตามเกณฑ์ปกติของธุรกิจ และเงื่อนไขการค้าทัว่ ไป
ฝ่ ายบริหารได้ขออนุ มตั ิในหลักการต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว เมื่ อการประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2551 ซึ่ง
บริษัทยังถือปฏิบตั ิตามมติที่ประชุมดังกล่าว
ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีธุรกรรมใหม่ที่เข้าลักษณะของรายการที่เกี่ยวโยงกันที่ตอ้ งขอ
อนุ มตั ิการเข้าทารายการจากคณะกรรมการบริษัทและเปิ ดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สาหรับรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งได้ขออนุ มตั ิและเปิ ดเผยต่อสาธารณะแล้ว
มีดงั นี้
รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินระหว่างบริษัท ถังโลหะสงขลา จากัด และบริษัท เดอะเพ็ท
จากัด ซึ่ งเป็ นบริษัทย่อยของบริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จากัด (มหาชน)ทัง้ สองบริษัท
1. วันเดือนปี ที่เกิดรายการ
ตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2559ถึง 30 มิถุนายน 2562
2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง
ผูก้ ู ้

: บริษัท เดอะเพ็ท จากัด ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของ บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จากัด
(มหาชน) ถือหุน้ ร้อยละ 79.999
ผูใ้ ห้กู ้ : บริษัท ถังโลหะสงขลา จากัด ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของบริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย
จากัด (มหาชน) ถือหุน้ ร้อยละ 80
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3. ลักษณะโดยทั ่วไปของรายการ
รายละเอียดเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน มีดงั ต่อไปนี้
ประเภทรายการ
:
การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
วงเงินให้กยู ้ มื เงิน
:
เงินให้กยู ้ มื จานวนไม่เกิน 100 ล้านบาท
แหล่งเงินทุนที่ใช้
:
เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท ถังโลหะสงขลา จากัด
อัตราดอกเบี้ ย
:
ร้อยละ 4.00 ต่อปี
ระยะเวลาการให้กยู ้ มื
:
ไม่เกิน 3 ปี โดยเริ่มตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2559
ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562
การชาระดอกเบี้ ย
:
ชาระทุกไตรมาส
การชาระคืนเงินต้น
:
ชาระภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 (สิ้ นสุดระยะเวลาให้ความช่วยเหลือทางการเงิน) บริษัท เดอะเพ็ท
จากัด ได้ชาระคืนเงินกูท้ ้งั หมดแล้ว และไม่มีดอกเบี้ ยค้างชาระ

[69]

14. การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ ายการจัดการ
(1) ผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยยังสามารถทากาไรได้ดีต่อเนื่ องจากปี ก่อน ถึงแม้ว่าผลกาไรของ
บริษัทและบริษัทย่อยจะลดลงจากปี ก่อนร้อยละ 1.91 เนื่ องจากบริษัทและบริษัทย่อยต้องเสียภาษี เงินได้นิติบุคคล
เพิ่มขึ้ นจากสิทธิประโยชน์ที่ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามบัตรส่งเสริมการลงทุนหมดลงในเดือนมีนาคม 2562
บริษัทและบริษัทย่อยยังคงให้ความสาคัญต่อการควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมต่อธุ รกิจ คุ ณภาพของ
สินค้าและบริการ ตลอดจนพยายามรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด อันส่งผลให้บริษัทและบริษัทย่อยสามารถทากาไรได้
ดีอย่างต่อเนื่ อง
บริษัทและบริษัทย่อยมีกาไรสุทธิจากการประกอบธุรกิจรวม 329.56 ล้านบาท ลดลง 6.43 ล้าน
บาท คิดเป็ นร้อยละ 1.91 มีกาไรสุทธิต่อหุน้ 2.20 บาท ลดลง 0.04 บาทต่อหุน้ เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561
ในปี 2562 บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่อ ยมี ร ายได้จ ากการขายสิ น ค้า และบริ ก ารโดยรวมเพิ่ ม ขึ้ น โดย
สามารถแยกเป็ นรายผลิตภัณฑ์ได้ดงั นี้
ผลิ ตภัณฑ์ถังโลหะมีรายได้ 1,174.89 ล้านบาท ลดลง 36.16 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 2.99
เนื่ องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีปริมาณจาหน่ ายถังโลหะและราคาขายต่อหน่ วยลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561
เหล็กซึ่งเป็ นวัตถุดิบหลักและเป็ นต้นทุนหลักของผลิตภัณฑ์ ในรอบปี ที่ผ่านมาราคาเหล็กค่อยๆ ปรับราคาลดลงอย่าง
ต่อเนื่ องในทุกไตรมาส บริษัทมีการบริหารจัดการสต๊อกเหล็ กอย่างเหมาะสม ทาให้บริษัทมีตน้ ทุนเหล็กตา่ กว่าราคา
ตลาด อย่างไรก็ตามจากสภาวะการแข่งขันที่รุนแรง ทาให้บริษัทและบริษัทย่อยต้องลดราคาขายลง เพื่อรักษาส่วนแบ่ง
ทางการตลาด ทาให้ตน้ ทุนขายของบริษัทและบริษัทย่อยเพิ่มขึ้ นร้อยละ 1.31 เมื่อเทียบกับปี ก่อน ซึ่งส่งผลให้บริษั ท
และบริษัทย่อยมีกาไร 230.77 ล้านบาท ลดลง 28.47 ล้านบาท คิดเป็ นลดลงร้อยละ 10.98
ผลิ ตภัณฑ์พลาสติ กมีรายได้ 869.00 ล้านบาท เพิ่มขึ้ น 60.72 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 7.51
บริษัทย่อยมียอดจาหน่ ายเพิ่มขึ้ น และราคาวัตถุดิบได้ปรับตัวลดลงอย่างมากและรวดเร็ว แต่ราคาขายต่อ หน่ วยปรับตัว
ลดลงน้อยกว่าราคาวัตถุดิบ จึงทาให้ตน้ ทุนขายของบริษัทย่อยลดลงร้อยละ 5.22 จากยอดขายที่เพิ่มขึ้ นและต้นทุนขาย
ที่ลดลง บริษัทย่อยมีกาไรจากผลิตภัณฑ์พลาสติกจานวน 63.35 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี ก่อนมีกาไร 14.64 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้ น 48.71 ล้านบาท
บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากค่าเช่าและค่าบริการจานวน 70.31 ล้านบาท ลดลงจานวน 0.35
ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 0.50 เมื่อเปรียบเทียบกับปี ก่อน ค่าเช่าและค่าบริการลดลง เนื่ องจากมีสญ
ั ญาเช่าครบกาหนด
ระหว่างบริษัทย่อยด้วยกันเมื่อต้นปี 2562 และไม่ต่อสัญญาเช่า แต่หากดูจากงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ในงบการเงิน
รวมซึ่งตัดรายการระหว่างกันออกแล้วจะเห็นว่า บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้เพิ่มขึ้ นจาก 65.15 ล้านบาทในปี 2561
เป็ น 68.83 ล้านบาทในปี 2562 เพิ่มขึ้ น 3.68 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 5.65 สาหรับผูเ้ ช่าที่ครบกาหนดและต่อ
สัญญา บริษัทและบริษัทย่อยสามารถปรับขึ้ นราคาค่าเช่าได้ทุกราย ปั จจุบนั บริษัทและบริษัทย่อยมีผูเ้ ช่าทั้งสิ้ นคิดเป็ น
ร้อยละ 96.24 ของพื้ นที่ให้เช่าทั้งหมด
ทางด้านค่าใช้จ่าย ผลิตภัณฑ์ถงั โลหะมีตน้ ทุนขายต่อรายได้จากการขายเพิ่มขึ้ นจากร้อยละ 71.71
ในปี 2561 เป็ นร้อยละ 73.02 ในปี 2562 จากการที่บริษัทและบริษัทย่อยต้องลดราคาขายลงเพื่อรักษาส่วนแบ่งทาง
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การตลาด จึงทาให้ตน้ ทุนขายเพิ่มขึ้ นร้อยละ 1.31 สาหรับผลิตภัณฑ์พลาสติกมีตน้ ทุนขายต่อรายได้จากการขายลดลง
จากร้อยละ 91.10 ในปี 2561 เป็ นร้อยละ 85.88 ในปี 2562 ต้นทุนขายลดลงร้อยละ 5.22
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้ นเล็กน้อย คิดเป็ นร้อยละ 0.42 มีดอกเบี้ ยจ่าย 0.24 ล้านบาท
ลดลงจากปี ก่อนเล็กน้อย คิดเป็ นร้อยละ 2.33 ภาษี เงินได้นิติบุคคลเพิ่มขึ้ นจาก 13.37 ล้านบาทในปี 2561 เป็ น
58.84 ล้านบาทในปี 2562 เพิ่มขึ้ นจานวน 45.47 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 339.91 เนื่ องจากสิทธิประโยชน์ที่ได้รบั
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทและบริษัทย่อยสิ้ นสุดลงในเดือนมีนาคม 2562 และมกราคม 2562 ตามลาดับ
บริษัทและบริษัทย่อยไม่ได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ทั้งนี้ เนื่ องจาก
ปริมาณธุ รกรรมมีน้อย บริษัทย่อยมีรายได้จากการขายต่างประเทศ จานวน 30.24 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 1.54
ของยอดขายรวม ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 25.4 รายได้จากการขายต่างประเทศ
บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมทั้งสิ้ น 2,095.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้ นจากปี 2561 จานวน 30.02
ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 1.45 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้หลักจากการจาหน่ ายผลิตภัณฑ์บรรจุภณ
ั ฑ์คิดเป็ น
ร้อยละ 93.64 ของรายได้รวม ส่วนที่เหลือเป็ นรายได้จากค่าเช่าค่าบริการคิดเป็ นร้อยละ 3.28 และรายได้อื่นคิดเป็ น
ร้อยละ 3.08
อัตรากาไรขั้นต้น ของบริ ษั ทและบริ ษัทย่อยเพิ่มขึ้ นจากร้อ ยละ 23.03 ในปี 2561 เป็ นร้อ ยละ
24.26 ในปี 2562 อัตรากาไรจากการดาเนิ นงานเพิ่มขึ้ นจากร้อยละ 15.66 เป็ นร้อยละ 16.90 อัตราส่วนกาไรสุทธิ
ปรับลดลงจากร้อยละ 16.26 เป็ นร้อยละ 15.72 อัตราส่วนกาไรขัน้ ต้นและอัตราส่วนกาไรจากการดาเนิ นงานเพิ่มขึ้ น
จากการที่บริษัทและบริษัทย่อยมีตน้ ทุนขายรวมที่ลดลง และมียอดจาหน่ ายสินค้ารวมเพิ่มขึ้ นเล็กน้อย ทาให้บริษัทและ
บริษัทย่อยมีกาไรเพิ่มขึ้ น แต่อตั ราส่วนกาไรสุทธิลดลง เนื่ องจากกาไรสุทธิลดลงจากการที่บริษัทและบริษัทย่อยต้อง
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มขึ้ น
สาหรับอัตราผลตอบแทนต่ อผูถ้ ื อหุน้ ลดลงจากร้อยละ 12.22 เป็ นร้อยละ 11.50 ในปี 2562
บริ ษัทโดยคณะกรรมการบริ ษัทมีมติให้จ่ายเงินปั นผลจากการดาเนิ นงานงวดปี 2562 คือตั้งแต่ วนั ที่ 1 มกราคม
2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุน้ ละ 1.40 บาท รวมเป็ นเงิน 210.00 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 76.90 ของ
กาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัท ในปี 2561 จ่ายเงินปั นผล 210.00 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 64.50 ของกาไร
สุทธิปี 2561 ซึ่งนโยบายการจ่ายเงินปั นผลจะจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทจะได้นาเสนอให้ผูถ้ ื อหุน้ พิ จารณาอนุ มัติในการประชุ มผู ้ถือหุน้ ประจ าปี 2563 ในวัน ที่ 20
เมษายน 2563 นี้
ปี 2562
(ร้อยละ)
24.26
16.90
15.72
11.50

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาไร
อัตราส่วนกาไรขัน้ ต้น
อัตราส่วนกาไรจากการดาเนิ นงาน
อัตราส่วนกาไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้
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ปี 2561
(ร้อยละ)
23.03
15.66
16.26
12.22

(2) ฐานะการเงิน
สินทรัพย์
1) ส่วนประกอบของสินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง 68.45ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 4.78 โดยเงินลงทุนชัว่ คราวลดลง
29.76ล้านบาท เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง27.58 ล้านบาท ลูกหนี้ การค้าสุทธิเพิ่มขึ้ น31.91ล้านบาท
สินค้าคงเหลือลดลง 49.20ล้านบาท และสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้ น 6.18ล้านบาท บริษัทและบริษัทย่อยมีการ
เปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์หมุนเวียนลดลงเล็กน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับปี ก่อน โดยมีการลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
หน่ วยลงทุน เงินฝากธนาคารระยะสั้น และสินค้าคงเหลือลดลง ส่วนลูกหนี้ การค้าเพิ่มขึ้ น
สิ น ทรัพ ย์ไม่ ห มุ น เวี ยนเพิ่ ม ขึ้ น 103.72 ล้า นบาท หรื อ คิ ด เป็ นร้อ ยละ 6.12 เงิ น ลงทุ น เผื่ อ ขาย
เพิ่มขึ้ น 59.94 ล้านบาท เงินลงทุนระยะยาวเพิ่มขึ้ น 86.79 ล้านบาท อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนลดลง 6.35 ล้าน
บาท ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ลดลง 36.79 ล้านบาท โดยลดลงจากการตัดค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินประจาปี เป็ นส่วน
ใหญ่ และบริษัทย่อยซื้ อเครื่องจักรทดแทนเครื่องจักรเก่าเพิ่มบางส่วน
2) คุณภาพของสินทรัพย์
บริษัทและบริษัทย่อยเห็นว่าสินทรัพย์ที่มีอยูไ่ ด้แสดงมูลค่าที่แท้จริงและไม่มีรายการใดที่มีขอ้ บ่งชี้ ว่า
จะทาให้ดอ้ ยค่าหรือไม่ได้รับคืน ซึ่งหากมีทางบริษัทและบริษัทย่อยก็ได้ต้งั สารองหรื อค่าเผื่อการลดค่าไว้แล้ว ตาม
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 3.2 ถึงข้อ 3.10 ข้อ 5 ถึงข้อ 14 จากตารางอัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการ
ดาเนิ นงานจะเห็นได้ว่าในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีอตั ราผลตอบแทนต่อทรัพย์สินลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี
ก่อน เนื่ องจากกาไรสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อยลดลง โดยที่ทรัพย์สินถาวรของบริษัทและบริษัทย่อยก็เพิ่มขึ้ นจาก
การลงทุนเพิ่มของบริษัท อย่างไรก็ตามอัตราส่วนดังกล่าวยังถือว่าเป็ นอัตราส่วนที่ดีกว่าเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรม
ประเภทเดียวกัน ซึ่งบริ ษัทและบริษัทย่อยจะพยายามรักษาอัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ไม่ให้ลดลงและเพิ่ม
กาไรให้แก่บริษัทในอนาคต
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
อัตราการหมุนของสินทรัพย์

ปี 2562
10.48%
24.77%
0.67 เท่า

ปี 2561
11.11%
26.77%
0.68 เท่า

ลูกหนี้ การค้าสุทธิเพิ่มขึ้ นจาก 316.55 ล้านบาท เป็ น 348.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้ น 31.91 ล้านบาท
คิดเป็ นร้อยละ 10.08 ระยะเวลาเก็บหนี้ เฉลี่ยเท่ากับ 60 วัน เพิ่มขึ้ นจากปี ก่อนเล็กน้อย โดยนโยบายการให้สินเชื่ออยู่
ระหว่าง 30-90 วัน บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีลูกหนี้ ค้างชาระที่เกินกว่า 90 วัน (ดูหมายเหตุ ประกอบงบการเงิน
ข้อ 7)
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สภาพคล่อง
2) กระแสเงินสด
จานวนและสัดส่วนของกระแสเงินสดจากกิจกรรมต่างๆ
รายละเอียดกระแสเงินสด
กาไรจากการดาเนิ นงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้ สิน
จากกิจกรรมดาเนิ นงาน
จากกิจกรรมลงทุน
จากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้ น (ลดลง)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม

ปี 2562
(ล้านบาท)
464.71
406.01
(88.35)
(345.24)
(27.58)
69.96

ปี 2561
(ล้านบาท)
434.75
425.39
(237.27)
(191.79)
(3.67)
97.54

ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีกาไรที่เป็ นตัวเงินจากการดาเนิ นงานลดลงจาก 425.39 ล้าน
บาท เป็ น 406.01 ล้านบาท ลดลง 19.38 ล้านบาท ซึ่งเป็ นผลมาจากลูกหนี้ การค้าที่เพิ่มขึ้ น และเจ้าหนี้ การค้าที่
ลดลง กาไรที่เป็ นตัวเงินมากกว่ากาไรสุทธิตามงบการเงิน แสดงให้เห็นว่ากาไรสุทธิที่เกิดขึ้ นเป็ นกาไรที่เกิดจากการ
ดาเนิ นงานอย่างมีประสิทธิภาพของบริษัทและบริษัทย่อย
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน มีการลงทุนเพิ่ม 88.35 ล้านบาท โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีการ
ลงทุนในเงินลงทุนระยะยาว และลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้ น (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6, ข้อ 9
ถึงข้อ 13)
สาหรับกิจกรรมจัดหาเงิน บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ 344.90 ล้านบาท ทา
ให้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของบริ ษัทและบริษัทย่อยมีจานวนเท่ากับ
69.96 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จานวน 27.58 ล้านบาท
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3) อัตราส่วนสภาพคล่อง
รายละเอียดสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้ การค้า
ระยะเวลาเก็บหนี้ เฉลี่ย
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้
ระยะเวลาชาระหนี้
CASH CYCLE

ปี 2562
8.81 เท่า
7.23 เท่า
5.98 เท่า
60.20 วัน
6.16 วัน
11.88 เท่า
30.30 วัน
36.06 วัน

ปี 2561
8.57 เท่า
7.16 เท่า
6.17 เท่า
58.35 วัน
7.05 วัน
10.25 เท่า
35.16 วัน
30.24 วัน

จากอัต ราส่ ว นสภาพคล่ อ งที่ แ สดงไว้ แสดงให้เห็ น ว่ า สภาพคล่ อ งของบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่อ ยมี
อัตราส่วนใกล้เคียงกับปี 2561 โดยระยะเวลาเก็บหนี้ เฉลี่ยเพิ่มขึ้ นจาก 58 วันในปี 2561 เป็ น 60 วันในปี 2562
ระยะเวลาชาระหนี้ ลดลงจาก 35 วันในปี 2561 เป็ น 30 วันในปี 2562 ซึ่งเป็ นอัตราส่วนที่ใกล้เคียงกับอัตราส่วนของ
ปี ก่อนๆ ที่ผ่านมาทาให้บริษัทและบริษัทย่อยมีสภาพคล่องเพิ่มมากขึ้ น และเพียงพอที่บริษัทจะขยายธุรกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป

โครงสร้างเงินทุน
โครงสร้างเงินทุนของบริษัทและบริษัทย่อยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีตลอดหลายปี ที่ผ่านมา อัตราส่วนหนี้ สิน
ต่อส่ วนผูถ้ ือหุน้ เท่ ากับ 0.10 เท่า เท่ากับปี 2561 ซึ่งเป็ นอัตราส่วนที่ ตา่ มาก เมื่อเปรี ยบเที ยบกับกิจการประเภท
เดียวกัน บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีนโยบายที่จะก่อหนี้ เกินกว่าความจาเป็ นของธุรกิจ ในส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทและ
บริษัทย่อยเพิ่มขึ้ นจาก 2,850.77 ล้านบาท เป็ น 2,880.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้ น 30.11 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 1.06
โดยกาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรรลดลงจาก 1,924.10 ล้านบาท เป็ น 1,914.09 ล้านบาท ลดลง 10.01 ล้านบาท ทั้ง
ที่บริษัทและบริษัทย่อยมีกาไรสุทธิ 329.56 ล้านบาท เนื่ องจากในปี 2562 นอกจากบริษัทจ่ายเงินปั นผลประจาปี
จานวน 210 ล้านบาทแล้ว บริษัทยังจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ผูถ้ ือหุน้ อีกจานวน 127.50 ล้านบาท บริษัทและ
บริษัทย่อยมีผลกาไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขายเพิ่มขึ้ นจานวน 22.05 ล้านบาท
สาหรับหนี้ สิน บริษัทและบริษัทย่อยเพิ่มขึ้ นจาก 275.25 ล้านบาท เป็ น 280.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้ น
5.15 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 1.87 โดยภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน เพิ่มขึ้ น 8.23 ล้านบาท หนี้ สินภาษีเงินได้
รอตัดบัญชีเพิ่มขึ้ น 3.26 ล้านบาท ภาษีเงินได้คา้ งจ่ายและหนี้ สิ นหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้ น 31.36 ล้านบาท เจ้าหนี้ การค้า
และเจ้าหนี้ อื่นลดลง 39.18 ล้านบาทบริษัทย่อยมีเงินกูย้ ืมระยะยาวจากบริษัทใหญ่และบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้อง
จานวน 24, 6 ล้านบาท ตามลาดับ (ดูหมายเหตุ ประกอบงบการเงินข้อ 4.3 และข้อ 15 ถึ งข้อ 16) โดยมีอตั รา
ดอกเบี้ ย หลักประกัน และเงื่อนไขของหนี้ สินเป็ นไปตามปกติทวั ่ ไป บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีภาระหนี้ เงินกูย้ ืมเป็ น
เงินตราต่างประเทศ ยกเว้นภาระ L/C ในการซื้ อวัตถุ ดิบและเครื่องจักรในการผลิตจากต่างประเทศ ตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ข้อ 28
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ฉบับนี้ แล้วด้วยความระมัดระวัง บริษัท
ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ผูอ้ ื่นสาคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งใน
สาระสาคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุ ปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนในสาระสาคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดาเนิ นงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อย
แล้ว
(2) บริษัทได้จดั ให้มีระบบการเปิ ดเผยข้อมูลที่ดีเพื่อให้แน่ ใจว่าบริษัทได้เปิ ดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็ นสาระสาคัญทั้ง
ของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
(3) บริษัทได้จดั ให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้
แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ต่อผูส้ อบบัญชีและกรรมการ
ตรวจสอบของบริ ษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึ งข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของระบบการควบคุ ม
ภายใน รวมทั้งการกระทาที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัท
ย่อย
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ในการนี้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทั้ งหมดเป็ นเอกสารชุ ดเดียวกันกับที่ บริ ษัทได้รับรองความ
ถูกต้องแล้ว บริ ษัทได้มอบหมายให้ นายเนตร จรัญวาศน์ เป็ นผูล้ งลายมือชื่ อกากับเอกสารนี้ ไว้ทุกหน้าด้วย หาก
เอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายเนตร จรัญวาศน์ กากับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลที่บริษัทได้รบั รองความถู กต้อง
ของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น
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