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ส่วนที่ 1 

การประกอบธุรกิจ 

1.นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

 1.1 วิสยัทศัน ์วตัถปุระสงค ์เป้าหมาย  

  บริษัทและกลุ่มบริษัทมุ่งมัน่ท่ีจะเป็นผู ้น าในการผลิตบรรจุภัณฑ์ประเภทถังโลหะขนาดบรรจุ  

200 ลิตร และขวดพลาสติกพีอีทีท่ีมีคุณภาพ โดยตั้งมัน่ท่ีจะตอบสนองต่อความตอ้งการ สรา้งความเช่ือมัน่ และความ

พึงพอใจสูงสุดในสินคา้ของบริษัทใหแ้ก่ลูกคา้ในทุกระดบั  

  บริษัทไม่หยุดยั้ง ท่ีจะพัฒนากระบวนการการผลิตและการบริหารจัดการต้นทุน เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพและลดอตัราการสูญเสียในระหว่างการผลิต อนัส่งผลใหต้น้ทุนการผลิตโดยรวมของบริษัทลดลง แต่ยงั

สามารถคงไว้ซ่ึงสินค้าท่ีดีและมีคุณภาพสูง นอกจากน้ีบริษัทยังให้ความส าคัญกับการบริการในระหว่างและ  

หลังการขาย โดยมีการติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อสินคา้ของบริษัทอย่ างต่อเน่ืองและ

สม า่เสมอ เพื่อรกัษามาตรฐานและพฒันาคุณภาพของสินคา้และบริการใหดี้ยิง่ขึ้ น  

  ทั้งน้ีเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการพฒันาอยา่งยัง่ยืนและการจดัการบรรษัทภิบาลท่ีดี เพื่อใหบ้ริษัท

เป็นท่ียอมรับในวงการผูผ้ลิตถังโลหะขนาด 200 ลิตร และขวดพลาสติกพีอีที บริษัทและกลุ่มบริษัทยงัมุ่งเน้นท่ีจะ

เสริมสรา้งและพฒันาศกัยภาพบุคลากร โดยจดัใหม้ีการฝึกอบรมสัมมนาอย่างสม า่เสมอส่งเสริมการท างานเป็นทีม 

สรา้งความสมัพนัธแ์ละความผูกพนัท่ีดีต่อบริษัท มอบผลตอบแทนและสวสัดิการแก่พนักงานในทุกระดบัอยา่งยุติธรรม

และเท่าเทียม  

  นอกจากน้ีบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสุทธิ

ตามงบการเงินเฉพาะบริษัท โดยไดว้างเป้าหมายรายไดเ้ติบโต ไวท่ี้ 5-10% พรอ้มรักษาอัตราก าไรสุทธิเฉล่ียท่ี 

10-15 % ส าหรบัปี 2563 

 

 1.2 การเปล่ียนแปลงและพฒันาการที่ส  าคญั 

  บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จ ากดั ไดจ้ดทะเบียนก่อตั้งขึ้ นเมื่อปี 2501 ดว้ยทุนจดทะเบียน  

5 ลา้นบาท โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายถงัโลหะขนาด 200 ลิตร ส าหรบับรรจุน ้ามนัหล่อล่ืน 

เคมีภัณฑ์ และสินค้าเกษตร การเปล่ียนแปลงและพัฒนาท่ีส าคัญในส่วนท่ีเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและ  

การบริหารงานของบริษัทมีดงัต่อไปน้ี 

ปี 2530 จดัตั้งบริษัท ถงัโลหะสงขลา จ ากดั ทุนจดทะเบียน 20 ลา้นบาท เพื่อผลิตและจ าหน่ายถงัโลหะขนาด 200 

ลิตร ส าหรบับรรจุน ้ายางขน้ โดยตั้งโรงงานผลิตท่ีอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา บริษัทมีสดัส่วนการถือหุน้

ในบริษัท ถงัโลหะสงขลา จ ากดั คิดเป็นรอ้ยละ 80 ของทุนจดทะเบียน 

ปี 2532 บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น50 ล้านบาท และเขา้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง 

ประเทศไทย 
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ปี 2535 บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 150 ลา้นบาท เพื่อขยายการลงทุนไปยงัธุรกิจอสงัหาริมทรพัย ์โดยซ้ือพื้ นท่ี

ส านักงานในอาคารเลครัชดา ออฟฟิศ คอมเพล็กซ์ เพื่อขายและให้เช่า พร้อมกับเข้าถือหุ ้นใน  

บริษัท เลครชัดา จ ากดั  

ปี 2537 บริษัทจดทะเบียนแปรสภาพเป็น บริษัทมหาชนจ ากดั และไดจ้ดัตั้งบริษัท เดอะเพ็ท จ ากดัทุนจดทะเบียน 

50 ล้านบาท เพื่อด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก ได้แก่หลอดพรีฟอร์ม และขวด

พลาสติกพีอีที โดยตั้งโรงงานผลิตท่ีอ าเภอลาดหลุมแกว้ จงัหวดัปทุมธานี บริษัทมีสัดส่วนการถือหุน้ใน

บริษัท เดอะเพ็ทจ ากดั คิดเป็นรอ้ยละ 65 ของทุนจดทะเบียน 

ปี 2540 บริษัท เดอะเพ็ท จ ากดั ไดข้ยายธุรกิจดา้นผลิตภณัฑพ์ลาสติก โดยเพิ่มสายการผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์

แผ่นพลาสติกลูกฟูก (POLYBOARD) เพื่อใชท้ าบรรจุภณัฑส์ าหรบัใชใ้นงานอุตสาหกรรม ตลอดจนการผลิต 

แผ่นป้าย หรือแท่นโชว ์สินคา้ในธุรกิจโฆษณา เป็นตน้ 

ปี 2543 บริษัทไดเ้พิ่มสดัส่วนการลงทุนในบริษัท เดอะเพ็ท จ ากดั จากเดิมรอ้ยละ 65 เป็นรอ้ยละ 75 ของทุนจด

ทะเบียน โดยซ้ือหุน้สามญัจากผูถื้อหุน้เดิม ในส่วนธุรกิจอสงัหาริมทรพัย ์บริษัทไดซ้ื้อพื้ นท่ีในอาคารเลครชั

ดา ออฟฟิศ คอมเพล็กซ ์เพื่อใหเ้ช่า เพิ่มขึ้ นอีก 2,208 ตารางเมตร 

ปี 2544 บริษัทไดร้บัใบรบัรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001 ฉบับปี 2000 จาก BUREAU VERITAS QUALITY 

INTERNATIONAL (BVQI)  

ปี 2545 บริษัท ถังโลหะสงขลา จ ากัด ได้รับใบรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001 ฉบับปี 2000 จาก  

SGS YARSLEY INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES(SGS) 

ปี 2546 บริษัท เดอะเพ็ท จ ากัด ได้รับใบรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001 ฉบับปี 2000 จาก  

BUREAU VERITAS QUALITY INTERNATIONAL (BVQI)  

 บริษัท เดอะเพ็ท จ ากดั ไดจ้ดัตั้งบริษัท อีสทพ์ลาส จ ากดั ทุนจดทะเบียน 7 ลา้นบาท เพื่อด าเนินธุรกิจผลิต

และจ าหน่ายขวดพลาสติกพีอีที และฝาจุกพลาสติกโดยตั้งโรงงานผลิตท่ีอ าเภอนิคมพฒันา จงัหวดัระยอง 

บริษัท เดอะเพ็ท จ ากดั มีสดัส่วนการถือหุน้ในบริษัท อีสทพ์ลาส จ ากดั รอ้ยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน 

ในปีเดียวกนั บริษัทยงัไดเ้พิ่มสดัส่วนการลงทุนในบริษัท เดอะเพ็ท จ ากดั จากเดิมรอ้ยละ 75 เป็นรอ้ยละ 

79.99 โดยซ้ือหุน้สามญัจากผูถื้อหุน้เดิม 

ปี 2549 บริษัทไดซ้ื้อเคร่ืองจักรผลิตถังโลหะขนาด 200 ลิตรใหม่ทั้งหมด โดยไดร้ับการส่งเสริมการลงทุนจาก

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และไดย้า้ยโรงงานไปอยูใ่นนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว ์จงัหวดัฉะเชิงเทรา

และหยุดการผลิตท่ีโรงงานช่องนนทรี 

ปี 2551 บริษัทได้รับใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม ISO 14001 ฉบับปี 2004 จาก  

UNITED REGISTRAR OF SYSTEMS (THAILAND) LTD. (URS) 

ปี 2552 บริษัท เดอะเพ็ท จ ากดั ไดร้บัใบรบัรองมาตรฐาน GMP จาก BUREAU VERITAS QUALITY INTERNATIONAL 

(BVQI) 

ปี 2554 บริษัท เดอะเพ็ท จ ากัด ได้ขยายสาขาโรงงานผลิตและจ าหน่ายขวดพลาสติก พีอีที ไปท่ีอ าเภอเมือง  

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 
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ปี 2556 บริษัทไดข้ยายก าลงัการผลิตถงัโลหะขนาด 200 ลิตร โดยไดซ้ื้อเคร่ืองจกัรผลิตถงัโลหะส าหรบัสายการผลิต

ท่ี 2 และไดร้บัการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

 บริษัทไดเ้ปล่ียนแปลงมลูค่าหุน้ท่ีตราไวข้องหุน้สามญัจากเดิมหุน้ละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุน้ละ 1 บาท ท า

ใหทุ้นจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ของบริษัทจ านวน 150 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 150 

ลา้นหุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท ซ่ึงบริษัทไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ 

ปี 2557 บริษัท อีสทพ์ลาส จ ากดั ซ่ึงบริษัท เดอะเพ็ท จ ากดั ถือหุน้รอ้ยละ 99.99 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 12 ลา้น

บาท รองรบัแผนการลงทุนในเคร่ืองจกัรใหม่ โดยเปิดสาขาใหม่ท่ีจงัหวดัสุราษฎรธ์านี และไดร้บัการส่งเสริม

การลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

ปี 2558 บริษัท อีสทพ์ลาส จ ากดั เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 20 ลา้นบาท และไดเ้ปิดสาขาท่ีใหม่ท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ 

ปี 2560 บริษัท อีสทพ์ลาส จ ากดั ไดร้บัการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในการผลิต และ

จ าหน่ายถงัพลาสติกขนาดบรรจุ 200 ลิตร 

ปี 2562 บริษัท อีสทพ์ลาส จ ากดั เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 50 ลา้นบาท เพื่อขยายก าลงัการผลิตตามแผนการลงทุน

ของบริษัท 

 

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษทั 

ธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอ่ยสามารถแบ่งกลุ่มตามลกัษณะของผลิตภณัฑไ์ดด้งัน้ี 

(1) อุตสาหกรรมการผลิตบรรจุภณัฑ ์

ก. ผลิตภณัฑถ์งัโลหะ 

ข. ผลิตภณัฑพ์ลาสติก แบ่งยอ่ยไดอ้ีก 4 ประเภท คือ 

1) ผลิตภณัฑท่ี์ท าจากวตัถุดิบ PET เช่น ขวด PET 

2) ผลิตภณัฑท่ี์ท าจากวตัถุดิบ PP เช่น แผ่นพลาสติกลูกฟูก 

3) ผลิตภณัฑท่ี์ท าจากพลาสติก เช่น ฝาจุกพลาสติก 

4) ผลิตภณัฑท่ี์ท าจากวตัถุดิบ HMW HDPE (High Molecular Weight High Density Polyethylene) 

เช่น ถงัพลาสติก ขนาดบรรจุ 200 ลิตร 

 (2) อาคารส านักงานใหเ้ช่า ไดแ้ก่ อาคารเลครชัดา ออฟฟิศ คอมเพล็กซ ์
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 1.3 โครงสรา้งการถือหุน้ของกลุ่มบริษทั 

มีรายละเอียดดงัน้ี 

ช่ือบริษัทยอ่ย ประเภทและลกัษณะธุรกิจ 
ทุนจดทะเบียน 

(ลา้นบาท) 

การถือหุน้ 

(%) 

บ. ถงัโลหะสงขลา จก. ผลิตและจ าหน่ายถงัโลหะ 20 80 

บ. เดอะเพ็ท จก. ผลิตภณัฑพ์ลาสติก 70 79.99 

บ. ถงัโลหะสุราษฎร ์จก. ซ้ือมาขายไป 20 99.99 

บ. เลครชัดา จก. ซ้ือมาขายไป 40 99.99 

บ. อีสทพ์ลาส จก. ผลิตภณัฑพ์ลาสติก 50 79.99 

 

1.4 ความสมัพนัธก์บักลุ่มธุรกิจของผูถื้อหุน้ใหญ่ 

  ไม่มี 
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2.ลกัษณะประกอบธุรกิจ 

โครงสรา้งรายไดร้วม 

บริษัทและบริษัทยอ่ยมีรายละเอียดโครงสรา้งของรายไดร้วม ดงัน้ี 

หน่วย :ลา้นบาท 

กลุ่มผลิตภณัฑ ์
ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

รายได ้ % รายได ้ % รายได ้ % 

การจ าหน่ายถงัโลหะ 1,174.89 55.57 1,211.05 57.95 1,244.88 59.86 

การจ าหน่ายผลิตภณัฑพ์ลาสติก 869.00 41.10 808.27 38.67 767.49 36.91 

ค่าเช่าและค่าบริการ 70.31 3.33 70.66 3.38 67.13 3.23 

รวม 2,114.20 100.00 2,089.98 100.00 2,079.50 100.00 

หกั รายการระหว่างกนั 82.85 - 69.71 - 81.35 - 

มลูค่ารวม 2,031.35 - 2,020.27 - 1,998.15 - 

 

 2.1 ลกัษณะของผลิตภณัฑห์รือบริการ  

(1)อตุสาหกรรมการผลิตบรรจภุณัฑ ์

ผลิตภณัฑถ์งัโลหะ 

ธุรกิจหลักของบริษัทได้แก่ การผลิตและจ าหน่ายถังโลหะขนาดบรรจุ 200 ลิตร ส าหรับบรรจุ 

น ้ามนัหล่อล่ืน เคมีภณัฑ ์น ้าผลไม ้และน ้ายางขน้โดยมีกลุ่มลูกคา้ส่วนใหญ่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และในเขต

นิคมอุตสาหกรรมทางภาคตะวนัออกผลประกอบการในธุรกิจน้ีในเขตกรุงเทพฯ และในนิคมอุตสาหกรรม ไม่มีความ

ผนัแปรตามฤดูกาลเน่ืองจากบริษัทมีกลุ่มลูกคา้ท่ีหลากหลาย ท าใหย้อดขายเฉล่ียในแต่ละเดือนค่อนขา้งคงท่ีแต่บริษัท

ยอ่ยคือบริษัทถงัโลหะสงขลา ท่ีมีกลุ่มลูกคา้ผลิตน ้ายางขน้เป็นหลกั จะมียอดขายผนัแปรไปตามฤดูกาลขึ้ นอยูก่บัความ

ตอ้งการน ้ายางขน้จากประเทศจีนซึ่งเป็นประเทศท่ีตอ้งการสินคา้ประเภทน้ีเป็นจ านวนมาก 

ผลิตภณัฑพ์ลาสติกแบ่งยอ่ยไดเ้ป็น 4 ประเภท คือ 

1) ผลิตภณัฑท่ี์ท าจากวตัถุดิบ PET 

บริษัทในเครือเป็นผูผ้ลิตขวดพลาสติกพีอีที ส าหรบับรรจุน ้าอดัลม น ้าด่ืม และน ้ามนัพืช โดยไดร่้วม

ลงทุนกบัผูใ้ชข้วดพลาสติกรายใหญ่ คือบริษัท เสริมสุข จ ากดั (มหาชน) ผลิตภณัฑท่ี์ผลิตออกจ าหน่าย ได้แก่ หลอด 

PREFORM ส าหรบัใชใ้นการ เป่าขวด และขวดพลาสติกพีอีทีขนาดบรรจุ 0.25 - 6 ลิตร 

2) ผลิตภณัฑท่ี์ท าจากวตัถุดิบ PP 

บริษัทในเครือเป็นผูผ้ลิตแผ่นพลาสติกลูกฟูก (POLY BOARD) ส าหรับใชเ้ป็นวัตถุดิบในการผลิต

สินคา้รูปแบบต่างๆ เช่น บรรจุภณัฑส์ าหรบัใชใ้นงานอุตสาหกรรม ใชเ้ป็นส่ือวสัดุในการผลิตแผ่นป้ายโฆษณา แท่นโชว์

สินคา้ ตลอดจนธุรกิจเคร่ืองเขยีน และอื่นๆ 
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3) ผลิตภณัฑท่ี์ท าจากพลาสติก 

บริษัทในเครือเป็นผูผ้ลิตฝาพลาสติกท่ีใชใ้นการปิดขวด PET ฝาจุกถังโลหะ และฝาจุกถังพลาสติก 

และผลิตภณัฑพ์ลาสติกอื่นๆ หลายประเภท 

4) ผลิตภณัฑท่ี์ท าจากวตัถุดิบ HMW HDPE (High Molecular Weight High Density Polyethylene)  

บริษัทในเครือเป็นผูผ้ลิตถงัพลาสติกขนาด 200 ลิตร เพื่อบรรจุเคมีภณัฑ ์และอื่นๆ 

 

(2)พ้ืนท่ีส านกังานใหเ้ช่า 

บริษัทและบริษัทย่อยไดซ้ื้อพื้ นท่ีในอาคารเลครัชดา ออฟฟิศ คอมเพล็กซ์ ตั้งอยู่ถนนรัชดาภิเษก 

(สุขุมวิท-พระราม 4) มีเน้ือท่ี 9,103 ตารางเมตร ซ่ึงเป็นอาคารส านักงานเกรดเอในย่านธุรกิจ ความสูง 38 ชั้น มี

พื้ นท่ีใชส้อยรวมทั้งส้ิน51,730 ตารางเมตรเพื่อใหบ้ริการพื้ นท่ีใหเ้ช่าแก่ลูกคา้ส านักงานและรา้นคา้ บริษัทและบริษัท

ย่อยมีพื้ นท่ีใหเ้ช่ารวมทั้งส้ิน 8,786 ตารางเมตร มีขนาดตั้งแต่ 80 ตารางเมตร ถึง 1,400 ตารางเมตรส่วนพื้ นท่ีท่ี

เหลือ บริษัทใชเ้ป็นท่ีตั้งส านักงานของบริษัท 

 

 2.2 การตลาดและการแข่งขนั 

(1)กลยทุธท์างการตลาด 

ผลิตภณัฑถ์งัโลหะ 

กลยุทธ์การแข่งขนัท่ีส าคญัของบริษัทคือ การสรา้งความเช่ือมัน่และพึงพอใจสูงสุดในสินคา้ของ

บริษัทโดยมุ่งเน้นรกัษาคุณภาพสินคา้ใหไ้ดม้าตรฐานตรงตามความตอ้งการของลูกคา้แต่ละราย เน่ืองจากสินคา้ส่วน

ใหญ่จะผลิตขึ้ นตามการสัง่ซ้ือของลูกคา้ซ่ึงมีลักษณะเฉพาะแตกต่างไปในลูกคา้แต่ละรายดังน้ันจ าเป็นตอ้งมีการวาง

แผนการผลิตและระบบการจดัส่งท่ีดีเพื่อใหส้ามารถจดัส่งสินคา้ไดค้รบถว้นและไดคุ้ณภาพตามท่ีลูกคา้ตอ้งการทนัเวลา

นัดหมาย อีกทั้งบริษัทยงัใหค้วามส าคญัและควบคุมขั้นตอนการผลิตทุกขั้นตอนอย่างใกลชิ้ดและยงัมุ่งเน้นการพัฒนา

บุคลากรใหม้ีศกัยภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตลดอตัราการสูญเสียระหว่างผลิตซ่ึงส่งผลใหส้ามารถลดตน้ทุน

การผลิต รวมทั้งไดสิ้นคา้ท่ีมีคุณภาพสูงขึ้ นยิ่งไปกว่าน้ันบริษัทยงัใหค้วามส าคญักบัการบริการหลงัการขาย โดยมีการ

ติดตามผลอย่างสม า่เสมอเพื่อรบัทราบถึงปัญหาของสินคา้ภายหลงัการส่งมอบ เพื่อน ามาปรับปรุงพฒันาใหสิ้นคา้มี

คุณภาพท่ีดียิง่ขึ้ น  

ผลิตภณัฑพ์ลาสติก 

กลยุทธ์ของบริษัทส าหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มน้ี คือ เน้นการขายให้แก่ลูกคา้ผู ้ใช้โดยตรง และเป็น

ผลิตภณัฑเ์ฉพาะส าหรบัลูกคา้แต่ละราย พรอ้มทั้งเน้นการส่งออกไปยงัประเทศในภูมิภาคเอเชีย โดยสรา้งแรงจงูใจดว้ย

การก าหนดส่วนลดตามปริมาณการสัง่ซ้ือส่วนกลยุทธก์ารรกัษาและขยายตลาดโดยผลิตสินคา้บรรจุภณัฑป์ระเภทขวด 

PET ณ โรงงานของลูกคา้ เพื่อลดตน้ทุนการบรรจุและขนส่ง และมีการเพิ่มผลิตภณัฑพ์ลาสติกประเภทอื่นๆ ท่ีมีความ

เกี่ยวเน่ืองกบัผลิตภณัฑห์ลกั เช่น การท าช้ินส่วนประกอบลงัพลาสติก และการขยายก าลงัการผลิต และมีนโยบายราคา

และบริการท่ีสามารถแขง่ขนัไดเ้ป็นหลกั 
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จดุเด่น:บริษัทมีความช านาญในการผลิตสินคา้ ประกอบกบับริษัทเลือกใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีคุณภาพสูง 

สามารถผลิตสินคา้ท่ีไดม้าตรฐาน จึงไดร้บัความไวว้างใจจากลูกคา้ตลอดมา 

จดุดอ้ย:ลูกคา้ส่วนใหญ่มีการก าหนดรายละเอียดของผลิตภณัฑ ์เช่น รูปทรงขวด แตกต่างกนัไปใน

แต่ละราย ท าใหต้อ้งมีการลงทุนสูงในส่วนของแม่พิมพ ์

อาคารเลครชัดา ออฟฟิศ คอมเพล็กซ ์

จุดเด่นของอาคารเลครชัดา ออฟฟิศ คอมเพล็กซ ์คือตั้งอยู่ยา่นธุรกิจใจกลางเมือง ถนนรชัดาภิเษก 

(สุขมุวิท-พระราม 4) การคมนาคมสะดวกโดยมีระบบขนส่งมวลชนในบริเวณใกลเ้คียงทั้งรถไฟฟ้า BTS และรถไฟฟ้า

ใตดิ้นรายลอ้มดว้ยสถานท่ีส าคญั เช่น ศูนยป์ระชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ และมีสวนเบญจกิตติเป็นทศันียภาพดา้นหน้าอาคาร 

นโยบายการจดัการบริหารอาคาร มุ่งเน้นการด ารงสภาพอาคารส านักงานเกรดเอ ส าหรบัธุรกิจของ

บริษัททั้งในประเทศและต่างประเทศ มีส่ิงอ านวยความสะดวก ตลอดจนมีระบบรักษาความปลอดภยัอย่างเขม้งวด

ใหก้บัลูกคา้ท่ีเช่าพื้ นท่ีภายในอาคาร โดยมีการท าสญัญาว่าจา้งบริษัทผูเ้ช่ียวชาญการบริหารอาคารมาเป็นผูบ้ริหาร

อาคาร 

(2) การจ  าหน่ายและช่องทางการจ  าหน่าย 

ผลิตภณัฑถ์งัโลหะ 

ผลิตภณัฑข์องบริษัทมีการจ าหน่ายในประเทศทั้งหมด เน่ืองจากเป็นผลิตภณัฑข์นาดใหญ่ ท าใหม้ีค่า

จดัส่งสูง ไม่สามารถแข่งขนักบัต่างประเทศได ้การจ าหน่ายในประเทศน้ัน บริษัทจะจ าหน่ายโดยตรงใหก้บัลูกคา้ ซ่ึง

เป็นผูผ้ลิตสินคา้ชนิดต่างๆ ท่ีตอ้งการบรรจุภณัฑถ์งัโลหะเพื่อใชใ้นการบรรจุสินคา้ของตน โดยมีทีมงานการตลาดและ

การขายท่ีผ่านการฝึกอบรมเพื่อใหเ้กิดความช านาญพิเศษ และการตอบสนองต่อความตอ้งการแก่ลูกคา้ทั้งในปัจจุบนั

และอนาคต 

ผลิตภณัฑพ์ลาสติก 

ส าหรับสินคา้ประเภทขวดพีอีที และถังพลาสติกขนาด 200 ลิตร บริษัทเป็นผูจ้ดัจ าหน่ายใหแ้ก่

ลูกคา้ผูใ้ชโ้ดยตรงทั้งหมด ส่วนสินคา้ประเภทแผ่นพลาสติกลูกฟูก และพลาสติกประเภทฝา บริษัทมีบางส่วนท่ีมีการ

จ าหน่ายผ่านลูกคา้ขายส่งในราคาถูก โดยมุ่งเน้นการขายในปริมาณมาก และใชน้โยบายดา้นราคาและบริการเป็น

ตวัน าในการรกัษาและขยายตลาดใหก้วา้งขึ้ น 

อาคารเลครชัดา ออฟฟิศคอมเพล็กซ ์

การจัดหาผูเ้ช่าส าหรับพื้ นท่ีส านักงานของบริษัทภายในอาคารเลครัชดา ออฟฟิศ คอมเพล็กซ์ 

ด าเนินการโดยบริษัทนายหน้า ซ่ึงจะไดร้บัค่านายหน้าตอบแทนในอตัรา 1 เดือนของรายไดจ้ากการเช่า 
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(3)ลกัษณะลกูคา้ 

ผลิตภณัฑถ์งัโลหะ 

ลูกคา้ส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นลูกคา้ประจ า ปริมาณการสัง่ซ้ือผลิตภณัฑค์่อนขา้งแน่นอนในแต่ละ

เดือน ลูกคา้รายใหญ่ 12 อนัดบัแรกมียอดการสัง่ซ้ือผลิตภณัฑร์วมกนัประมาณรอ้ยละ 67ของยอดขายทั้งหมดและไม่

มีลูกคา้รายใดสัง่ซ้ือผลิตภัณฑ์สูงกว่าร้อยละ 30ในแต่ละปีลูกคา้ของบริษัทสามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มคือ กลุ่ม

ผลิตภณัฑน์ ้ามนั, กลุ่มผลิตภณัฑเ์คมีภณัฑ ์และกลุ่มการเกษตร มีปริมาณการสัง่ซ้ือประมาณรอ้ยละ 23, 59และ 18 

ของยอดขายรวมตามล าดบั ส าหรบัปริมาณการขายท่ีไดร้บัผลกระทบจากฤดูกาลน้ัน มีเพียงลูกคา้ในกลุ่มการเกษตร

เท่าน้ันในระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม ลูกคา้ผูผ้ลิตน ้ายางขน้จะมีปริมาณการสัง่ซ้ือต า่กว่าช่วงอื่นๆ ส่วนลูกคา้

กลุ่มผลิตภณัฑน์ ้ามนัและกลุ่มผลิตภณัฑเ์คมีภณัฑ ์มีการสัง่ซ้ือค่อนขา้งสม า่เสมอตลอดทั้งปี 

ผลิตภณัฑพ์ลาสติก 

ลูกคา้รายส าคัญของขวดพลาสติกพีอีที ไดแ้ก่ ผู ้ผลิตและบรรจุน ้ าอัดลม น ้ าด่ืม และน ้ ามันพืช

ปริมาณการซ้ือขายกบัลูกคา้รายใหญ่ 10 รายแรกในรอบ 3 ปีท่ีผ่านมา มีสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 75 ถึงรอ้ยละ 85 

ส่วนลูกคา้ของแผ่นพลาสติกลูกฟูก ประกอบดว้ย ผูใ้ชโ้ดยตรง ทั้งในประเทศและต่างประเทศเช่น ผู ้

ท่ีอยูใ่นธุรกิจผลิตป้ายโฆษณาสินคา้ หรือผูใ้ชท่ี้น าไปแปรรูปเป็นผลิตภณัฑอ์ื่น เป็นตน้ และผูจ้ดัจ าหน่ายในธุรกิจขายส่ง

เคร่ืองเขยีน เคร่ืองใชส้ านักงาน และรา้นคา้ซ้ือมา-ขายไป 

ส่วนลูกคา้ของถังพลาสติก HMWHDPE ขนาด 200 ลิตร ประกอบดว้ยผูใ้ชโ้ดยตรงในประเทศ เพื่อ

บรรจุเคมีภณัฑแ์ละอื่นๆ 

อาคารเลครชัดา ออฟฟิศคอมเพล็กซ ์

ลูกคา้ท่ีเช่าพื้ นท่ีส่วนใหญ่เป็นลูกคา้ชาวต่างชาติท่ีตอ้งการสรา้งภาพลกัษณ์ท่ีดีและความน่าเช่ือถือ

ใหก้ับบริษัทโดยการเลือกสถานท่ีตั้งส านักงานจะค านึงถึงภาพลักษณ์ของอาคารท่ีจะเช่าโดยจะเช่าอยู่ในอาคาร

ส านักงานเกรด เอท าเลท่ีตั้งอยู่ในย่านธุรกิจท่ีมีการคมนาคมสะดวกในการติดต่อและเป็นอาคารส านักงานท่ีมีการ

บริหารจดัการอาคารท่ีดีโดยค านึงถึงความปลอดภยัของผูเ้ช่าและผูท่ี้มาติดต่อเป็นส าคญัอีกทั้งพรัง่พรอ้มดว้ยส่ิงอ านวย

ความสะดวกสบายครบครนัภายในอาคาร 

 

(4)ภาวะอตุสาหกรรม การแข่งขนั และการเปล่ียนแปลงในปีที่ผ่านมา 

ผลิตภณัฑถ์งัโลหะ 

ในปี 2562 ราคาเหล็กรีดเยน็ซ่ึงเป็นวตัถุดิบหลกัในการผลิตถงัโลหะมีความผนัผวนเล็กน้อย ราคา

เหล็กไดป้รับลดลงในไตรมาสท่ี 4 เน่ืองจากค่าเงินบาทแข็งค่าเมื่อเทียบกบัเงินสกุลดอลลารส์หรฐัอเมริกา และจาก

สงครามการคา้ท่ีส่งผลกระทบต่อเน่ือง ท าใหป้ริมาณความตอ้งการใชเ้หล็กในตลาดลดลง 

ดา้นความตอ้งการใชถ้ังโลหะของลูกคา้ในปี 2562 กลุ่มเคมีภณัฑแ์ละน ้ามนัหล่อล่ืนยงัคงมีความ

ตอ้งการใชถ้ังโลหะเพิ่มขึ้ นเล็กน้อยเมื่อเทียบกบัปีท่ีผ่านมา ส่วนลูกคา้กลุ่มเกษตรกรรมมีความตอ้งการใชถ้ังลดลง 

โดยเฉพาะลูกคา้กลุ่มน ้ายางขน้มีการเปล่ียนไปใชบ้รรจุภณัฑข์นาด 20 ตนั (Flexi bag) แทนการบรรจุลงถงัโลหะขนาด 
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200 ลิตรในสัดส่วนท่ีเพิ่มสูงขึ้ น ท าใหลู้กคา้กลุ่มน ้ายางขน้มียอดการสัง่ซ้ือถังโลหะลดลงประมาณรอ้ยละ 20 เมื่อ

เทียบกบัปีท่ีผ่านมา  

บริษัทและบริษัทย่อยมุ่งเน้นบริหารตน้ทุนวตัถุดิบใหม้ีประสิทธิภาพสูงสุด ใหค้วามส าคญัในการ

ติดตามราคาเหล็กอย่างใกลชิ้ด และบริหารจัดการเก็บสต๊อกวตัถุดิบท่ีเหมาะสมและเพียงพอต่อความตอ้งการของ

ลูกคา้โดยเฉพาะเหล็กรีดเย็นท่ีเป็นวตัถุดิบหลกัและตน้ทุนหลกัในการผลิต จากสภาวะการแขง่ขนัท่ีรุนแรงในตลาดท า

ใหบ้ริษัทและบริษัทย่อยตอ้งลดราคาขายลงเพื่อรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด ท าใหต้น้ทุนขายต่อรายไดจ้ากการขาย

ของบริษัทและบริษัทย่อยเพิ่มขึ้ น ส่งผลใหบ้ริษัทและบริษัทย่อยมีก าไรจากการขายถงัโลหะลดลงรอ้ยละ 10.98 เมื่อ

เทียบกบัปีทีผ่านมา 

ผลิตภณัฑพ์ลาสติก 

ความตอ้งการผลิตภณัฑข์วด PET ของลูกคา้รายใหญ่เพื่อใชใ้นการบรรจุน ้าด่ืมไดม้ีการเปล่ียนแปลง

การซ้ือจากโรงงานผูผ้ลิตแต่ละราย เป็นการใหผู้ผ้ลิตติดตั้งเคร่ืองจกัรผลิตขวด PET ณ โรงงานของผูซ้ื้อ เพื่อเป็นการ

ประหยดัตน้ทุนค่าขนส่ง ค่าแรงงาน และวสัดุบรรจุภณัฑ ์ท าใหบ้ริษัทสามารถขายสินคา้เพิ่มขึ้ น โดยเฉพาะท่ีโรงงานใน

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี และโรงงานของลูกคา้ ซ่ึงบริษัทไดเ้พิ่มแม่พิมพร์ูปทรงใหม่ๆ เพื่อรองรบัความตอ้งการใชข้วด PET 

ในเขตพื้ นท่ีภาคใต ้ภาคตะวนัออก และภาคเหนือ ส าหรบัขวด PET เพื่อใชใ้นการบรรจุน ้าอดัลม ยอดจ าหน่ายในปีน้ี

เพิ่มขึ้ นรอ้ยละ 15 เมื่อเทียบกบัปีก่อนสืบเน่ืองจากมีลูกคา้เพิ่มขึ้ น และเน่ืองจากบริษัทมียอดขายโดยรวมเพิ่มขึ้ น และ

ราคาวตัถุดิบปรบัตวัลดลง ท าใหบ้ริษัทมีก าไรสุทธิเพิ่มขึ้ นเมื่อเปรียบเทียบกบัปีก่อน 

การแข่งขนัดา้นราคาในกลุ่มผลิตภณัฑแ์ผ่นพลาสติกลูกฟูก (Poly Board)ยงัคงมีอยู่อย่างต่อเน่ือง

โดยเฉพาะกบัผูซ้ื้อรายใหญ่เน่ืองจากสินคา้ในกลุ่มน้ีไม่ไดม้ีความแตกต่างดา้นคุณภาพมากนักดังน้ันผูผ้ลิตและผูข้าย

จ าเป็นตอ้งรักษาฐานลูกคา้ของตนเองไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด ซ่ึงบริษัทใหค้วามส าคญัดา้นคุณภาพและการใหบ้ริการท่ีได้

มาตรฐานสูงสุด โดยมีการปรับปรุงกระบวนการผลิตและปรับปรุงเคร่ืองจักรอย่างสม า่เสมอเพื่อผลิตสินคา้ใหไ้ด้

คุณภาพสูงอย่างต่อเน่ืองรวมทั้งใหค้วามส าคัญในการลดตน้ทุนการผลิตในดา้นการใช้พลังงานลง ส าหรับลูกคา้

ต่างประเทศซ่ึงมีการขายในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (USD) ในปีท่ีผ่านมาผลก าไรต่อหน่วยลดลงสืบเน่ืองจากบริษัท 

มียอดขายลดลงรอ้ยละ 20 และเงินบาทแขง็ค่าขึ้ น 

อาคารเลครชัดา ออฟฟิศ คอมเพล็กซ ์

ในปี 2562 ตลาดอาคารส านักงานของกรุงเทพฯ ยงัคงเป็นตลาดท่ีแข็งแกร่ง แต่มีความทา้ทาย

ต่างๆ ท่ีก าลังจะเกิดขึ้ นในอนาคตอนัใกล ้จากปริมาณพื้ นท่ีส านักงานใหม่ท่ีเพิ่มขึ้ นตั้งแต่ช่วงไตรมาสท่ีสามของปี 

ปริมาณพื้ นท่ีส านักงานท่ีเพิ่มขึ้ นยังอยู่ในระดับท่ีสอดคลอ้งกับความตอ้งการใชพ้ื้ นท่ีใหม่ จึงยงัไม่ส่งผลต่อตลาด

ส านักงานในปี 2562 มากนัก ดา้นค่าเช่าพื้ นท่ีส านักงานยงัคงปรบัตวัสูงขึ้ นอยา่งต่อเน่ือง แต่เพิ่มขึ้ นในอตัราท่ีชา้ลง 

ในอีก 2-3 ปีขา้งหน้าอาคารส านักงานท่ีก าลงัอยู่ในระหว่างการก่อสรา้งจะแลว้เสร็จ ท าใหป้ริมาณ

พื้ นท่ีส านักงานใหม่เพิ่มขึ้ นในตลาดเป็นจ านวนมาก ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อตลาดส านักงานใหเ้ช่าโดยเฉพาะอาคาร

ส านักงานเก่าท่ีผูเ้ช่ามีแนวโน้มยา้ยจากอาคารระดบัเกรดบีไปยงัอาคารระดบัเกรดเอ หากพบว่าราคาค่าเช่าไม่ต่างกนั

มากนัก ดงัน้ันจ าเป็นตอ้งเสนอเง่ือนไขการเช่าท่ีน่าสนใจ พรอ้มกบัปรบัปรุงอาคารของตนเองเพื่อแข่งขนัในตลาดท่ีมี

การแขง่ขนัสูงได ้
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ในปีท่ีผ่านมา ลูกคา้หลายรายของบริษัทฯ ครบก าหนดสญัญาเช่าและยงัคงต่อสญัญาเช่าในอตัราท่ี

ปรบัสูงขึ้ น เน่ืองจากอาคารเลครชัดาตั้งอยู่ในท าเลท่ีดีในย่านศูนยก์ลางธุรกิจ ใกลก้บัสถานีรถไฟฟ้า BTS และรถไฟใต้

ดิน MRT มีการบริหารจดัการท่ีดี และมีการดูแลบ ารุงรักษาอาคารอย่างดีอยู่เสมอ ท าใหปี้ 2562 บริษัทและบริษัท

ยอ่ยมีรายไดจ้ากค่าเช่าและค่าบริการเป็นเงินทั้งส้ิน 65.15 ลา้นบาท เพิ่มขึ้ น 3.68 ลา้นบาทหรือคิดเป็นรอ้ยละ 5.65 

เมื่อเทียบกบัปีท่ีผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยมีลูกคา้เช่าพื้ นท่ีคิดเป็นรอ้ยละ 96.24 ของพื้ นท่ีใหเ้ช่าจ านวนทั้งส้ิน 

8,786 ตารางเมตร 

 

 2.3 การจดัหาผลิตภณัฑ ์

(1)จ  านวนโรงงานและก าลงัการผลิต 

ผลิตภณัฑถ์งัโลหะ 

บริษัทและบริษัทย่อยมีโรงงานท่ีใช้ในการผลิตถังโลหะขนาด 200 ลิตรจ านวน 2 แห่งท่ีนิคม

อุตสาหกรรมเวลโกรว ์อ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา และท่ีอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา มีก าลงัการผลิตรวม 

3.0 ลา้นใบต่อปี โดยนโยบายการผลิตจะขึ้ นอยูก่บัการคาดการณย์อดขายในปีถดัไปของฝ่ายจดัการ 

ผลิตภณัฑพ์ลาสติก 

บริษัทย่อยมีโรงงานจ านวน 3 โรง ท่ีมีท่ีดินและอาคารโรงงานเอง โดยโรงงานแห่งแรกอยู่ท่ีอ าเภอ

ลาดหลุมแกว้ จงัหวดัปทุมธานี มีก าลงัการผลิตขวดพีอีที, หลอด PREFORM และแผ่นพลาสติกลูกฟูก จ านวน 13,000 

ตนั, 10,000 ตัน และ 4,500 ตัน ตามล าดับ โรงงานแห่งท่ีสอง อยู่ท่ีอ าเภอนิคมพฒันา จงัหวดัระยอง มีก าลังการ

ผลิตขวดพีอีที จ านวน 1,500 ตนัต่อปี โรงงานแห่งท่ีสาม อยูท่ี่อ าเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี มีก าลงัการผลิตขวดพี

อีที หลอด Prefromจ านวน 1,200 ตนัต่อปี และ 4,000 ตนัต่อปี ตามล าดบั และมีเคร่ืองจกัรผลิตขวดพีอีทีท่ีไปติดตั้ง

ท่ีโรงงานของลูกคา้อีก 3 แห่ง ซ่ึงตั้งอยู่ท่ีจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 2 แห่ง และท่ีจงัหวดัสุรินทร1์ แห่ง โดยนโยบายการผลิต

จะขึ้ นอยูก่บัการคาดการณย์อดขายในปีถดัไปของฝ่ายจดัการ 

(2)วตัถดุิบและผูจ้ดัจ  าหน่าย 

บริษัทและบริษัทยอ่ยมีนโยบายท่ีจะกระจายการจดัซ้ือวตัถุดิบต่างๆ ไปยงัผูจ้ดัจ าหน่ายหลากหลาย

ราย ทั้งน้ีเพื่อป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากการจดัหาวตัถุดิบ 

ผลิตภณัฑถ์งัโลหะ 

วตัถุดิบท่ีส าคญัไดแ้ก่ เหล็กมว้นรีดเย็น ฝาจุก และฝาเกลียว ซ่ึงบริษัทสัง่ซ้ือมาจากทั้งในประเทศ 

และนอกประเทศ ไดแ้ก่ เกาหลี อินเดีย สิงคโปร ์ในปี 2562บริษัทมีสดัส่วนการสัง่ซ้ือจากในประเทศและต่างประเทศ 

เท่ากบั 93 : 7 

ตน้ทุนวตัถุดิบท่ีมีมูลค่าสูงกว่ารอ้ยละ 50 ของตน้ทุนการผลิตรวมของบริษัทไดแ้ก่ เหล็กมว้นรีดเย็น 

ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงราคาในระยะ 5 ปีท่ีผ่านมา ดงัน้ี 

 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

ราคา (บาท/กิโลกรมั) 21.70 22.8 21.5 16.8 18.5 
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ผลิตภณัฑพ์ลาสติก  

วัตถุดิบท่ีส าคัญได้แก่ เม็ดพลาสติกพีอี ที และเม็ดพลาสติกพีพี , พีอี  ซ่ึงสามารถจัดหาได้

ภายในประเทศ และเม็ดพลาสติก HMWHDPE ซ่ึงตอ้งน าเขา้จากต่างประเทศ และมีบริษัทผูจ้ดัจ าหน่ายวตัถุดิบประเภท

น้ีหลายราย ท าใหร้าคาวตัถุดิบภายในประเทศถูกกว่าราคาในตลาดโลก (เมื่อรวมภาษีน าเขา้แลว้) 

(3)การใชว้สัดทุดแทน 

การใชว้ัสดุทดแทนในการผลิตสินคา้ของบริษัทและบริษัทย่อย ไม่สามารถกระท าได ้เน่ืองจาก

เคร่ืองจักรท่ีใช้ในการผลิตน้ันถูกออกแบบขึ้ นส าหรับวัตถุดิบเฉพาะประเภทเท่าน้ัน ท่ีส าคัญ ในปัจจุบันยังไม่มี

เทคโนโลยใีหม่ใดๆท่ีจะอ านวยใหบ้ริษัทใชว้สัดุทดแทนในการผลิตได ้

(4)ผลกระทบตอ่สิ่งแวดลอ้ม 

ในกระบวนการผลิตถังโลหะและผลิตภัณฑพ์ลาสติกของบริษัทไม่มีขั้นตอนใดท่ีส่งผลกระทบต่อ

ส่ิงแวดลอ้ม ส่วนวัตถุดิบเหลือใช ้ไดแ้ก่ เศษเหล็กและเศษพลาสติกท่ีเหลือจากกระบวนการผลิต บริษัทสามารถ

จ าหน่ายวสัดุเหลือใชเ้หล่าน้ีไปแปรรูปเป็นผลิตภณัฑอ์ื่นไดท้ั้งหมด จึงไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มแต่อยา่งใด  
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3.ปัจจยัความเสีย่ง 

 3.1 ความเสี่ยงจากการผนัผวนของราคาวตัถดุิบ 

  ความผันผวนของราคาเหล็กรีดเย็นยงัคงเป็นปัจจัยเส่ียงอันดับตน้ต่อธุรกิจบรรจุภัณฑ์ถังโลหะ

เน่ืองจากเหล็กรีดเย็นเป็นวตัถุดิบหลกัในการผลิตถังโลหะท่ีคิดเป็นตน้ทุนการผลิตถึงรอ้ยละ 75 ของตน้ทุนรวมทาง

บริษัทฯ มีแนวทางรองรับความเส่ียงดังกล่าวโดยเปรียบเทียบราคาจากผูจ้ าหน่ายเหล็กรีดเย็นหลายรายก่อนสัง่ซ้ือ

เหล็กทุกครั้งเพื่อใหไ้ดว้ตัถุดิบท่ีมีคุณภาพในราคาและเง่ือนไขท่ีดีท่ีสุด รวมทั้งใหค้วามส าคญัในการติดตามแนวโน้ม

ราคาเหล็กอย่างสม า่เสมอซ่ึงเป็นขอ้มูลส าคญัในการบริหารจดัการวตัถุดิบคงคลังใหม้ีเพียงพอต่อความตอ้งการของ

ลูกคา้ในปริมาณและเวลาท่ีเหมาะสม 

 3.2 ความเส่ียงเก่ียวกบันโยบายการจดัซ้ือของลกูคา้ 

เน่ืองจากในปัจจุบันลูกคา้รายใหญ่ของบริษัทฯ บางรายมีการรวมกลุ่มบริษัทในเครือท าการจดัซ้ือ

บรรจุภณัฑร่์วมกนัท าใหม้ีความตอ้งการใชบ้รรจุภณัฑร์วมกนัเพิ่มสูงขึ้ นมากและไดก้ าหนดสูตรการปรบัราคาโดยอา้งองิ

กบัดชันีราคาเหล็กตามท่ีลูกคา้ก าหนดซ่ึงอาจจะมีความเส่ียงอย่างมีนัยส าคญัท่ีผูผ้ลิตไม่สามารเปล่ียนแปลงราคาขาย

ตามราคาเหล็กท่ีซ้ือมาในเวลาน้ันไดแ้ละมีโอกาสสูงท่ีกลุ่มลูกคา้จะเลือกการซ้ือบรรจุภณัฑจ์ากผูผ้ลิตเพียงรายเดียว 

เพื่อใหไ้ดผู้เ้สนอราคาท่ีต า่สุดในช่วงเวลาการส่งมอบท่ีก าหนด ท าใหผู้ผ้ลิตแต่ละรายใชน้โยบายลดราคา จึงมีโอกาสท่ี

จะส่งผลกระทบต่อยอดขายและก าไรของบริษัทฯ ในอนาคต 

 3.3 ความเสี่ยงจากการถกูควบคมุเสียงของท่ีประชุมผูถื้อหุน้จากกลุ่มผูถื้อหุน้ใหญ่ 

กลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัท ไดแ้ก่ ครอบครวัจรญัวาศน์ ประกอบดว้ย นายนิพนธ ์จรญัวาศน์,

นายเนตร จรญัวาศน์, นางสาวสาวิตรี จรญัวาศน์, นายนพ จรญัวาศน์ เป็นผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั ถือหุน้รวมกนัคิดเป็น

สดัส่วนรอ้ยละ 47.76 ของจ านวนหุน้ท่ีออกจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษัท และผูถื้อหุน้บางรายยงัเป็นกรรมการผูม้ี

อ านาจลงนามและเป็นผูบ้ริหารของบริษัทดว้ย จึงท าใหเ้ป็นผูม้ีอ านาจในการบริหารจดัการและควบคุมคะแนนเสียงใน

การลงมติท่ีส าคญัไดเ้กือบทั้งหมด ยกเวน้ในเร่ืองกฎหมายหรือขอ้บงัคบับริษัท ก าหนดใหต้อ้งไดร้บัเสียงในการประชุม

ผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนหุน้ท่ีเขา้ประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดงัน้ันผูถื้อหุน้รายอื่นท่ี

เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง อาจจะไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อคดัคา้นหรือถ่วงดุลการบริหารของกลุ่ม

ผูถื้อหุน้ได ้

อย่างไรก็ตาม โครงสรา้งการจดัการของบริษัท ประกอบดว้ย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ

ตรวจสอบ และคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา โดยมีการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของ

คณะกรรมการต่างๆ อยา่งชดัเจน อีกทั้งประธานกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านเป็นกรรมการ

อิสระ และเป็นผูท่ี้มีความรูค้วามสามารถในการบริหารจดัการธุรกิจและความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบังบการเงินและ

รายงานทางการเงินต่างๆ จึงมีส่วนช่วยใหก้ารด าเนินงานของคณะกรรมการต่างๆ เป็นไปอย่างมีระบบ โปร่งใส และ

สามารถตรวจสอบได ้
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4.ทรพัยส์นิที่ใชใ้นการประกอบธุรกิจ 

 4.1 สินทรพัยมี์ตวัตน 

ประเภท / ลกัษณะทรพัยสิ์น ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ 
มลูค่าตามบญัชี 

(ลา้นบาท) 

1. ท่ีดิน 22 แปลง รวมเน้ือท่ี 126 ไร่ 2 งาน 11.60 ตารางวา เป็นเจา้ของ 343.59 

2. อสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุน เป็นเจา้ของ 78.56 

3. โรงงาน 5 แห่ง เป็นเจา้ของ 129.16 

4. เคร่ืองจกัรและอุปกรณ ์ เป็นเจา้ของ 349.39 

ท่ีดินพรอ้มส่ิงปลูกสรา้งและเคร่ืองจกัรบางส่วน ไดน้ าไปใชเ้ป็นหลกัประกนัสินเช่ือต่างๆกบัสถาบนัการเงิน  

 

 4.2 การลงทุนในบริษทัยอ่ย 

  บริษัทมีนโยบายการลงทุนในธุรกิจท่ีต่อเน่ืองกบับริษัท คือธุรกิจบรรจุภณัฑ ์เป็นหลกั ปัจจุบนับริษัท

มีบริษัทยอ่ยรวม 5 บริษัทโดยบริษัทถือหุน้ในบริษัทยอ่ยน้ันตั้งแต่รอ้ยละ 79.999 ถึงรอ้ยละ99.997 โดยมีสดัส่วนเงิน

ลงทุนในบริษัทยอ่ยทั้งหมด คิดเป็นรอ้ยละ 5.27ของสินทรพัยร์วมของบริษัท และยงัไม่มีโครงการท่ีจะลงทุนเพิ่ม 

 

นิติบุคคลท่ีบริษทัถือหุน้ตั้งแตร่อ้ยละ 10 ข้ึนไป 

ขอ้มูลบริษทัยอ่ย 

1. ช่ือบริษทั :บริษทั ถงัโลหะสงขลา จ  ากดั 

สถานท่ีตั้ง :ชั้น 35 อาคารเลครชัดา 193/142 ถนนรชัดาภิเษก แขวงคลองเตยเขตคลองเตย 

กรุงเทพฯ10110 

 ประเภทกิจการ :ผลิตและจ าหน่ายถงัโลหะ 

 จ  านวนและประเภทของหุน้ท่ีออก  :หุน้สามญั 200,000 หุน้มลูค่าหุน้ละ 100 บาท 

 จ  านวนและประเภทของหุน้ท่ีบริษทัถือ :หุน้สามญั 160,000 หุน้ ซ่ึงช าระเต็มมลูค่าแลว้ 

 รอ้ยละการถือหุน้ :80% 
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2. ช่ือบริษทั :บริษทั เดอะเพ็ท จ  ากดั 

 สถานท่ีตั้ง :เลขท่ี 23/4 หมู่ท่ี 2 ถนนปทุมธานี-ลาดหลุมแกว้ ต าบลบา้นฉาง อ าเภอเมืองปทุมธานี  

จงัหวดัปทุมธานี 12000 

 ประเภทกิจการ :ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑพ์ลาสติก 

 จ  านวนและประเภทของหุน้ท่ีออก  :หุน้สามญั 700,000 หุน้มลูค่าหุน้ละ 100 บาท 

 จ  านวนและประเภทของหุน้ท่ีบริษทัถือ :หุน้สามญั 559,993 หุน้ ซ่ึงช าระเต็มมลูค่าแลว้ 

 รอ้ยละการถือหุน้ :79.999% 

 

 2.1 ช่ือบริษทั :บริษทั อีสทพ์ลาส จ  ากดั 

  สถานท่ีตั้ง :เลขท่ี 23/4 หมู่ท่ี 2 ถนนปทุมธานี-ลาดหลุมแกว้ ต าบลบา้นฉาง 

อ าเภอเมืองปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี 12000 

  ประเภทกิจการ :ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑพ์ลาสติก 

  จ  านวนและประเภทของหุน้ท่ีออก:หุน้สามญั 500,000หุน้มลูค่าหุน้ละ 100 บาท 

  จ  านวนและประเภทของหุน้ท่ีบริษทั เดอะเพ็ท จ  ากดั ถือ :หุน้สามญั 499,993หุน้  

ซ่ึงช าระเต็มมลูค่าแลว้ 

 รอ้ยละการถือหุน้ของบริษทั เดอะเพ็ท จ  ากดั:99.99% 

 

3. ช่ือบริษทั :บริษทั ถงัโลหะสุราษฎร ์จ  ากดั 

 สถานท่ีตั้ง :ชั้น 35 อาคารเลครชัดา 193/142 ถนนรชัดาภิเษก คลองเตยกรุงเทพฯ 10110 

 ประเภทกิจการ :ซ้ือและจ าหน่ายวตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตบรรจุภณัฑ ์

 จ  านวนและประเภทของหุน้ท่ีออก :หุน้สามญั 200,000หุน้มลูค่าหุน้ละ 100 บาท 

 จ  านวนและประเภทของหุน้ท่ีบริษทัถือ :หุน้สามญั 199,994 หุน้ ซ่ึงช าระเต็มมลูค่าแลว้ 

 รอ้ยละการถือหุน้ :99.997% 
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 3.1 ช่ือบริษทั :บริษัท เลครชัดา จ ากดั 

  สถานท่ีตั้ง :ชั้น 35 อาคารเลครชัดา 193/142 ถนนรชัดาภิเษก แขวงคลองเตย เขต 

คลองเตยกรุงเทพฯ 10110 

ประเภทกิจการ :จ าหน่ายเคร่ืองจกัรและวตัถุดิบในการผลิตบรรจุภณัฑ ์และใหบ้ริการท่ีปรึกษา 

  จ  านวนและประเภทของหุน้ท่ีออก:หุน้สามญั 400,000 หุน้มลูค่าหุน้ละ 100 บาท 

  จ  านวนและประเภทของหุน้ท่ีบริษทั ถงัโลหะสุราษฎร ์จ  ากดั ถือ :หุน้สามญั 399,994 หุน้  

ซ่ึงช าระเต็มมลูค่าแลว้ 

  รอ้ยละการถือหุน้ของบริษทั ถงัโลหะสุราษฎร ์จ  ากดั:99.9985% 

 

4.3 การประเมินราคาทรพัยส์ิน 

  บริษัทและบริษัทย่อยมีการประเมินราคาท่ีดินและอาคารชุดของบริษัทและบริษัทย่อยใหม่ ตาม

มาตรฐานการบัญชีท่ีก าหนด มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบมูลค่าตลาดปัจจุบัน ประกอบการบันทึกบัญชี โดยบริษัท 

กรุงเทพประเมินราคา จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษัทท่ีอยู่ในบัญชีรายช่ือท่ีส านักงานกลต. ใหค้วามเห็นชอบ และมีนายด ารัส 

เชาวเ์ลิศ เลขท่ี วฒ. 297 เป็นผูป้ระเมินหลัก และนายไพศาล สังขเ์กตุ เลขท่ี วส. 1791 เป็นผูส้ ารวจและประเมิน

มลูค่า เมื่อวนัท่ี 18 ตุลาคม 2561 ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 

(ลา้นบาท) 

รายการ ราคาประเมินใหม่ ราคาประเมินเดิม 

1. อสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุน 

บริษัทใหญ่ 

ท่ีดิน 

หอ้งชุด 

รวม 

 

บริษัทยอ่ย 

หอ้งชุด 

รวม 

 

 

734.86 

951.27 

1,686.13 

 

 

40.92 

40.92 

 

 

529.81 

872.72 

1,402.53 

 

 

37.54 

37.54 

2. ท่ีดินท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ 

บริษัทใหญ่ 

บริษัทยอ่ย 

รวม 

 

110.40 

233.19 

343.59 

 

98.40 

203.04 

301.44 
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5.ขอ้พิพาททางกฎหมาย 

 ไม่มี 

  



[18] 

 

6.ขอ้มูลทัว่ไปและขอ้มูลส าคญัอื่น 

 6.1 ขอ้มูลบริษทั  

ช่ือบริษทั : บริษัท อุตสาหกรรมถงัโลหะไทย จ ากดั (มหาชน) 

ท่ีตั้งส  านกังาน : ชั้น 35 อาคารเลครชัดา 193/142 ถนนรชัดาภิเษก แขวงคลองเตย 

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

โทรศพัท ์02 264 0817-9, โทรสาร 02 264 0820 

www.thaimetaldrum.com 

ท่ีตั้งโรงงาน : เลขท่ี 179 หมู่ 9 ต าบลบางววั อ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 24180 

โทรศพัท ์038 571 980-2, โทรสาร 038 571 983 

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายถงัโลหะขนาด 200 ลิตร, ใหเ้ช่าอาคารส านักงาน 

ทะเบียนบริษทัเลขที่ : 0107537000645 

จ  านวนและประเภทของหุน้ท่ีออก: หุน้สามญั 150,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท ซ่ึงช าระเต็มมลูค่าแลว้ 

  

บุคคลอา้งอิง  

นายทะเบียนหลกัทรพัย ์ :บริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

เลขท่ี 93 ถนนรชัดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดงกรุงเทพฯ 10400 

โทรศพัท ์02 009 9000, โทรสาร 02 009 9991 

ผูส้อบบญัชี :  นายพรชยั กิตติปัญญางาม ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 2778 หรือ 

นางสุวนีย ์กิตติปัญญางาม ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 2899 หรือ 

นายธนากร ฝักใฝ่ผล  ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 4879 

 : บริษัท บญัชีกิจ จ ากดั 

87 อาคารโมเดอรน์ทาวน์ ชั้น 9 ซอยเอกมยั 3 ถนนสุขมุวิท 63 

แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 

โทรศพัท ์02 382 0414 

 : รอบระยะบญัชี 1 มกราคม – 31 ธนัวาคม 

  

ผูต้รวจสอบระบบควบคมุ

ภายใน 

:บริษัท เอเอ็มซี อินเตอรเ์นชัน่แนล คอนซลัต้ิง จ ากดั 

408/162 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 39 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน  

เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศพัท ์02 619 0221-5 

 : ระยะเวลา 1 มกราคม 2561 – 31 ธนัวาคม 2563 

  

ท่ีปรึกษาทางกฎหมาย :ไม่มี 

ท่ีปรึกษาทางการเงิน :ไม่มี 

อื่นๆ :เป็นบริษัทจดทะเบียนโดยไดร้บัอนุมติัจากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

เมื่อวนัท่ี 4 ตุลาคม 2532 

และเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ ์2537 

 

  

http://www.thaimetaldrum.com/
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6.2 ขอ้มูลส าคญัอ่ืน 

ช่องทางในการติดตอ่บริษทั 

บริษัทได้เปิดโอกาสใหผู้ ้มีส่วนไดเ้สียสามารถแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ แจง้ปัญหาหรือขอ้

รอ้งเรียนต่างๆ ดงัน้ี 

นางวนิดา ชาญศิขริน 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

โทรศพัท ์02 689 2632,อีเมล ์stms_adv@truemail.co.th 

นายเนตร จรญัวาศน์ 

 กรรมการผูอ้ านวยการ 

 โทรศพัท ์02 264 0460,อีเมล ์tmdplc@loxinfo.co.th 

ม.ล. ชินทตั ชมพนุูท 

กรรมการ เลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

โทรศพัท ์02 264 0826,อีเมล ์chintatj@thaimetaldrum.com 

นายอภิรกัษ์ปรีชุม 

หวัหน้าแผนกบุคคล 

โทรศพัท ์038 571 980-2 ต่อ 15,อีเมลa์pirakp@thaimetaldrum.com 

และท่ีอยูท่างไปรษณีย ์

บริษัท อุตสาหกรรมถงัโลหะไทย จ ากดั (มหาชน) 

ชั้น 35 อาคารเลครชัดา 193/142 ถนนรชัดาภิเษก คลองเตยกรุงเทพฯ 10110 

 

ทั้งน้ีเลขานุการบริษัทจะเป็นผูร้บัผิดชอบในการรบัและเปิดเอกสารท่ีส่งถึงคณะกรรมการบริษัท โดย

จะท าการสรุปประเด็นความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ ปัญหาหรือขอ้รอ้งเรียนต่างๆ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในท่ี

ประชุมต่อไป ยกเวน้เอกสารท่ีส่งถึงคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงจะไดร้บัการจดัส่งตรงไปท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ 
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ส่วนที่ 2 

การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ 

7.ขอ้มูลหลกัทรพัยแ์ละการถือหุน้ 

 7.1 จ  านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแลว้  

บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ านวน 150 ลา้นบาท เรียกช าระแลว้ทั้งส้ิน แบ่งเป็นหุน้สามัญ จ านวน 

150,000,000 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวร้าคาหุน้ละ 1 บาท  

 7.2 ผูถื้อหุน้ 

รายช่ือผูถื้อหุน้รายใหญ่ 10 ล าดบัแรก มีดงัต่อไปน้ี 

ล าดบัท่ี ช่ือบริษัท 
จ านวนหุน้ 

(หุน้) 

สดัส่วนการถือหุน้ 

(%) 

1 นายเนตร จรญัวาศน์ 48,952,910 32.635 

2 นายนิพนธ ์จรญัวาศน์ 14,632,260 9.755 

3 นายยงยุทธจรญัวาศน์ 13,499,987 9.000 

4 บริษัท นวกิจประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 11,501,600 7.668 

5 บริษัท รงัสิตร่วมพฒันา จ ากดั 6,435,000 4.290 

6 นางสาวสาวิตรี จรญัวาศน์ 4,556,000 3.037 

7 นายนพ จรญัวาศน์ 3,493,000 2.329 

8 บริษัท ไทยเอ็น วี ดี อาร ์จ ากดั 3,110,800 2.074 

9 MISS MOEKA TAKEUCHI 2,900,000 1.933 

10 BANK OF SINGAPORE LIMITED 2,314,200 1.543 

 

หมายเหตุ :สดัส่วนการถือหุน้ แสดง ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ครั้งสุดทา้ย วนัท่ี 4 กรกฎาคม 2562 

 :ผูถื้อหุน้ล าดบัท่ี 1, 2, 6 และ 7 เป็นผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั 

  

7.3 การออกหลกัทรพัยอ่ื์น 

  ไม่มี 
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7.4 นโยบายการจา่ยเงินปันผล 

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสุทธิตามงบการเงิน

เฉพาะบริษัท ไม่รวมรายการพิเศษในแต่ละปี โดยจะตอ้งไม่มีผลขาดทุนสะสม ในปี 2562บริษัทจ่ายเงินปันผลในอตัรา

หุน้ละ 1.40บาท เป็นจ านวนเงินรวมทั้งส้ิน 210 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 64.50ของก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ

บริษัท ปี 2561 

ขอ้มูลการจา่ยเงินปันผลยอ้นหลงั 

ปีตามงบการเงิน / ปีท่ีจา่ยเงินปันผล 2561/2562 2560/2561 2559/2560 2558/2559 2557/2558 

ก าไรสุทธิต่อหุน้ (บาท) 2.17 1.80 1.92 1.53 1.39 

เงินปันผลต่อหุน้ (บาท) 1.40 1.20 1.20 1.10 1.00 

อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิ (%) 64.50 66.55 62.54 71.85 71.92 
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8.โครงสรา้งการจดัการ 

8.1 คณะกรรมการบริษทั  

ประกอบดว้ยกรรมการรวมทั้งส้ิน 9 ท่าน คือ 

1.  นายสุจินต ์ หวัง่หลี ประธานกรรมการ 

2.  นายวิวฒัน์ จรญัวาศน์ กรรมการอิสระ 

3.  นายอนุรตั ตียาภรณ ์ กรรมการ 

4.  นางวนิดา ชาญศิขริน กรรมการอิสระ 

5.  นายปิติพงศ ์ พิศาลบุตร กรรมการอิสระ 

6.  นายอนิญช ์ หวัง่หลี กรรมการอิสระ 

7.  นายสมชาย จองศิริเลิศ กรรมการ 

8.  นายเนตร จรญัวาศน์ กรรมการผูอ้ านวยการ 

9.  ม.ล. ชินทตั ชมพนุูท กรรมการและเลขานุการบริษัท 

 

ขอบเขตหนา้ที่ของคณะกรรมการบริษทั 

1. ก ากับดูแลกิจการใหม้ีการบริหารจัดการเป็นไปตามวตัถุประสงค์ ขอ้บังคบั และมติของท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้ ภายใตเ้ง่ือนไขและขอ้ก าหนดของกฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้ง ดว้ยความซ่ือสัตย์

สุจริต และระมดัระวงัเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท 

2. พิจารณาใหค้วามเห็นชอบวิสยัทศัน์ พนัธกิจ กลยุทธ์ ทิศทางการด าเนินธุรกิจ และติดตาม

ดูแลใหฝ่้ายบริหารด าเนินการใหเ้ป็นไปตามวิสยัทศัน์ กลยุทธ ์หรือทิศทางท่ีก าหนดไวอ้ย่าง

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และจดัใหม้ีการพิจารณาทบทวนใหเ้กิดความเหมาะสมและ

สอดคลอ้งกบัการด าเนินธุรกิจตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีเป็นประจ าทุกปี  

3. ด าเนินการใหบ้ริษัทมีการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและจิรยธรรมทางธุรกิจ รวมทั้งมีการทบทวน

และประเมินผลการปฏบิติังานเป็นประจ าอยา่งน้อยปีละ 1 ครั้ง 

4. พิจารณาอนุมัติท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน และการด าเนินการใดๆ ตามท่ีกฎหมาย และ

หน่วยงานก ากับดูแลก าหนด เพื่อป้องกันการท ารายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ 

5. พิจารณาอนุมติัการท ารายการไดม้าและการจ าหน่ายไปของสินทรพัย ์และการด าเนินการ

ใดๆ ตามท่ีกฎหมาย และหน่วยงานก ากบัดูแลก าหนด เพื่อป้องกนัการท ารายการท่ีอาจมี

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

6. พิจารณาอนุมัติในเร่ืองท่ีมีสาระส าคญัท่ีเสนอโดยฝ่ายบริหาร เช่น แผนธุรกิจ งบประมาณ 

โครงการขนาดใหญ่ท่ีมีมลูค่าเกินอ านาจของฝ่ายบริหาร 

7. จดัใหม้ีระบบการด าเนินงานรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การบริหาร

ความเส่ียง และการควบคุมภายใน รวมถึงใหม้ีหน่วยงานหรือบุคลากรท่ีมีความเป็นอิสระใน

การปฏิบัติหน้าท่ี ท าหน้าท่ีในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขา้งต้น เพื่อให้มัน่ใจว่ามี

ประสิทธิภาพเพียงพอ และมีความโปร่งใส 
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8. ดูแลใหม้ีการสรรหากรรมการ และจดัท าแผนการสืบทอดต าแหน่งงานของผูบ้ริหารระดบัสูง

อยา่งมีประสิทธิผล 

9. จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ใหม้ีความเพียงพอและเหมาะสมส าหรับการปฏิบัติหน้าท่ี 

รวมถึงแต่งตั้ง มอบหมายบุคคลอื่นใดใหด้ าเนินกิจการของบริษัทภายใตก้ารควบคุมและ

ภายในเวลาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 

10. ประเมินผลการปฏบิติังานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจ าทุก

ปี 

11. อนุมติัหลกัเกณฑก์ารจ่ายโบนัสพิเศษประจ าปีใหแ้ก่พนักงาน 

12. แต่งตั้งเลขานุการบริษัท 

 

การก าหนดวาระและอายขุองกรรมการ 

เพื่อไม่ใหบ้ริษัทสูญเสียโอกาสในการแต่งตั้งกรรมการท่ีมีความสามารถและประสบการณ ์บริษัทจึง

ไม่มีการจ ากดัวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการ ยกเวน้กรรมการอิสระท่ีบริษัทมีการก าหนดนโยบายส าหรบัวาระ

การด ารงต าแหน่งไวไ้ม่เกิน 9 ปี เวน้แต่มีเหตุอนัสมควรไดร้บัการพิจารณายกเวน้ 

การด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัอ่ืนของกรรมการและกรรมการผูอ้  านวยการ 

เพื่อใหก้รรมการสามารถอุทิศเวลาใหแ้ก่การก ากับดูแลกิจการของบริษัทได้อย่างเต็มท่ีและมี

ประสิทธิภาพ จึงก าหนดใหก้รรมการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไดไ้ม่เกิน 5 แห่ง เวน้แต่จะมีเหตุอนั

สมควร รวมทั้งมีการก าหนดใหก้รรมการผูอ้ านวยการตอ้งท าการขออนุญาตและไดร้บัการอนุมติัจากคณะกรรมการใน

ท่ีประชุมหากตอ้งการไปด ารงต าแหน่งกรรมการท่ีบริษัทอื่น 

การประชุมคณะกรรมการ 

ในปี2562คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมตามวาระปกติ จ านวน 6 ครั้ง และเพื่อใหเ้ป็นไปตาม

หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี บริษัทไดก้ าหนดใหม้ีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอยา่งน้อยปีละ 6 ครั้ง การประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนอย่างน้อย 

ปีละ 2 ครั้ง และการประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งโดยคณะกรรมการบริษัทไดม้ีการ

ก าหนดตารางเป็นการล่วงหน้าส าหรับการประชุมตลอดทั้งปีซ่ึงเลขานุการบริษัทจะเป็นผู ้แจง้ใหค้ณะกรรมการ

พิจารณาและรบัทราบในเดือนธนัวาคมของทุกปี 

และเพื่อเสริมสรา้งความมัน่ใจว่าคณะกรรมการสามารถติดตามดูแลการด าเนินงานของบริษัทได้

อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถแสดงความคิดเห็นถึงปัญหาต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับการบริหารจัดการได้อย่างเสรี 

คณะกรรมการบริษัทไดก้ าหนดใหม้ีการประชุมท่ีไม่มีคณะกรรมการบริหารเขา้ร่วมประชุมอยู่ด้วยจ านวน 1 ใน6ครั้ง

ของการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมด โดยในปี 2562 ไดม้ีการประชุมของกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารเมื่อวนัท่ี

16 ธนัวาคม 2562 

นอกจากน้ี บริษัทจะมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจ าเป็นในการประชุมแต่ละครั้ง เลขานุการ

บริษัทจะด าเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้
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คณะกรรมการทุกท่านรบัทราบก่อนการประชุมล่วงหน้าอยา่งน้อย 7 วนัการประชุมในแต่ละครั้งจะใชเ้วลาประมาณ 2 

ถึง 3 ชัว่โมงส าหรบัการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทแต่ละท่านในปี 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

รายช่ือ 
การเขา้ร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) 

การประชุมทั้งคณะ การประชุมท่ีไม่มีกรรมการบริหาร 

1. นายสุจินต ์ หวัง่หลี 5/5 1/1 

2. นายวิวฒัน์ จรญัวาศน์ 5/5 1/1 

3. นายอนุรตั ตียาภรณ ์ 5/5 1/1 

4. นางวนิดา ชาญศิขริน 5/5 1/1 

5. นายปิติพงศ ์ พิศาลบุตร 5/5 1/1 

6. นายอนิญช ์ หวัง่หลี 5/5 1/1 

7. นายสมชาย จองศิริเลิศ 5/5 1/1 

8. นายเนตร จรญัวาศน์ 5/5 - 

9. ม.ล. ชินทตั ชมพนุูท 5/5 - 

 

อน่ึงบริษัทไดก้ าหนดนโยบายเกี่ยวกบัจ านวนองคป์ระชุมขัน้ต า่ ณ ขณะท่ีคณะกรรมการจะลงมติในท่ี

ประชุมคณะกรรมการว่า ตอ้งมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด และจดัใหม้ีการจด

บันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร จัดเก็บรายงานการประชุมท่ีผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพรอ้มให้

คณะกรรมการและผูเ้กี่ยวขอ้งตรวจสอบได ้ 
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8.2 ผูบ้ริหาร  

 รายช่ือผูบ้ริหารและเลขานุการบริษัท มีดงัน้ี 

1.  นายเนตร จรญัวาศน์ กรรมการผูอ้ านวยการ 

2.  ม.ล. ชินทตั ชมพนุูท ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน / เลขานุการบริษัท 

3.  นางสุวพร นันทสุ์รกิจ ผูจ้ดัการฝ่ายส านักงาน 

4.  นายวิบูลย ์ วฒันพุฒิพฤฒ ผูจ้ดัการฝ่ายโรงงาน 

5.  นายปัญญา ภทัรายุตวรรตน์ ผูจ้ดัการฝ่ายขายและจดัส่ง 

 

ขอบเขตหนา้ที่ของกรรมการผูอ้  านวยการ 

1. บริหารกิจการของบริษัทใหส้อดคลอ้งกบัวิสยัทศัน์ พนัธกิจ นโยบาย กฎหมาย วตัถุประสงค ์

ขอ้บงัคบัของบริษัท มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนระเบียบ

ปฏบิติัท่ีเกี่ยวขอ้ง 

2. ใหข้อ้เสนอแนะเกี่ยวกบัทิศทาง กลยุทธ ์โครงสรา้งการบริหารงาน นโยบายการด าเนินงาน 

แผนธุรกิจงบประมาณประจ าปี และเป้าหมายผลตอบแทนของบริษัทใหเ้ป็นไปตามแนวทางท่ี

คณะกรรมการบริษัทก าหนด 

3. สัง่การด าเนินการก ากับดูแลติดตามผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท และ

รายงานผลการด าเนินงานตลอดจนเร่ืองอื่นๆ ท่ีส าคัญและเกี่ยวข้อง ต่อท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัทอยา่งสม า่เสมอ 

4. พิจารณาและอนุมติัการบรรจุ แต่งตั้ง โอนยา้ย ถอดถอน รวมถึงพิจารณาความดีความชอบ 

มาตรการทางวินัย ตลอดจนก าหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน ทั้งน้ีการ

ด าเนินการต่างๆ ตอ้งไม่ขดัแยง้กบัอ านาจของคณะกรรมการบริษัท 

5. ปฏิบติังานอื่นใดตามท่ีไดร้บัมอบหมายจากมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ มติ

ของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ทั้งน้ีภายใตว้ตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษัทและกฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้ง 

 

ผูร้บัผิดชอบสูงสุดในสายงานบญัชีและการเงิน 

มี ม.ล. ชินทัต ชมพูนุท ผูจ้ดัการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผูร้บัผิดชอบสูงสุดในสายงานบญัชีและ

การเงิน และเป็นผูท่ี้ไดร้ับมอบหมายใหร้ับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมและดูแลการท าบัญชีของบริษัทฯ ส าหรับ

ขอ้มลูคุณสมบติัอยูใ่นเอกสารแนบ 1 ล าดบัท่ี 9 
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แผนภาพโครงสรา้งภายในของบริษทั (Organization chart) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3 เลขานุการบริษทั 

 บริษัทไดแ้ต่งตั้งให ้ม.ล. ชินทตั ชมพูนุท เป็นเลขานุการบริษัท ตามมติในท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษัทครั้งท่ี 2/2551 และเร่ิมปฏิบัติหน้าท่ีตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2551 โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าท่ีในการจดั

เตรียมการประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมผูถื้อหุน้ จดัท าทะเบียนกรรมการ และจดัเก็บเอกสารต่างๆ ของ

บริษัทฯ ตามท่ีกฎหมายก าหนด มีหน้าท่ีดูแลใหบ้ริษัทและกรรมการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอ้บังคบัของหน่วยงาน

ราชการท่ีเกี่ยวขอ้ง เช่น ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ส านักงานกลต. เป็นตน้ รวมทั้งมีหน้าท่ีและความรบัผิดชอบ

ต่อผูถื้อหุน้ของบริษัท เช่น ติดต่อสรา้งความสนัพนัธก์บัผูถื้อหุน้ ตอบขอ้ซกัถามรวมทั้งพิจารณาขอ้เสนอต่างๆ ของผูถื้อ

หุน้รายงานคณะกรรมการและผูบ้ริหารเกี่ยวกบัความตอ้งการต่างๆ ของผูถื้อหุน้ และเป็นส่ือกลางระหว่างผูถื้อหุน้กบั

คณะกรรมการบริษัทและผูบ้ริหาร โดยผูถื้อหุน้และผูท่ี้สนใจสามารถติดต่อกับเลขานุการบริษัทไดท่ี้เบอร์โทรศัพท์ 

022640826 โทรสาร 022640820 อีเมล ์chintatj@thaimetaldrum.com 

 ส าหรบัขอ้มลูของรายละเอียดของเลขานุการบริษัท อยูใ่นเอกสารแนบ 1 

 

 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

  (1) ค่าตอบแทนกรรมการ : บริษัทไดก้ าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไวอ้ย่างชดัเจน และ

โปร่งใส โดยค านึงถึงหน้าท่ีความรบัผิดชอบ ความเหมาะสม ผลการปฏิบติังาน และผลการด าเนินงานของบริษัท จาก

การเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกนั ท่ีมีลักษณะการด าเนินงานและขนาดธุรกิจท่ีใกลเ้คียงกัน 

รวมถึงการใชข้อ้มูลการส ารวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเพื่อประกอบการพิจารณา ซ่ึงนโยบายดงักล่าวไดร้บัการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้เป็นท่ี

เรียบรอ้ยแลว้ 

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการก าหนด

คา่ตอบแทนและสรรหา

คณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียง
คณะกรรมการตรวจสอบ

ผูต้รวจสอบภายใน

(Outsource)
กรรมการผูอ้ านวยการ

ฝ่ายส านักงาน ฝ่ายบญัชีและการเงิน ฝ่ายขายและจดัส่ง ฝ่ายโรงงาน
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  ค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการก าหนด

ค่าตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ท่ีไดร้ับจากบริษัทในฐานะกรรมการในรูปเบ้ียประชุม 

และบ าเหน็จกรรมการ รวม 11 คน (หลังครบวาระเมื่อวันท่ี 23 เมษายน 2561 คงเหลือกรรมการ 9 คน) ในปี 

2562 รวมทั้งส้ิน 11,960,000บาท เพิ่มขึ้ น1,340,000บาทคิดเป็นเพิ่มขึ้ นรอ้ยละ 12.62มีรายละเอียดดงัน้ี 

ขอ้มลูเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรการบริษัทและกรรมการชุดยอ่ย 

คณะกรรมการ 
ค่าตอบแทนปี 2562 

(บาท) 

ค่าตอบแทนปี 2561 

(บาท) 

คณะกรรมการบริษัท 11,500,000.00 10,160,000.00 

คณะกรรมการชุดยอ่ย   

- คณะกรรมการตรวจสอบ 320,000.00 320,000.00 

- คณะกรรมการการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 70,000.00 70,000.00 

- คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 70,000.00 70,000.00 

รวม 11,960,000.00 10,620,000.00 
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โดยรายละเอียดค่าตอบแทนส าหรบัปี 2562 มีรายละเอียดดงัน้ี 

ช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
เบ้ียประชุม 

(บาท) 

บ าเหน็จ 

(บาท) 

สทิธปิระโยชน ์

อ่ืนๆ 

1. นายนิพนธ ์ จรญัวาศน์ ประธานกรรมการกิตติมศกัด์ิ - 634,355 ไมม่ี 

(ครบวาระปี 2561)     

2. นายสุกิจ หวัง่หลี ประธานกรรมการ - 634,355 ไมม่ี 

(ครบวาระปี 2561) กรรมการอิสระ    

3. นายสุจินต ์ หวัง่หลี ประธานกรรมการ 200,000 1,656,898 ไมม่ี 

4. นายววิฒัน์ จรญัวาศน์ กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง

ประธานกรรมการ 

ก าหนดคา่ตอบแทนและสรรหา 

160,000 

 

946,799 ไมม่ี 

5. นายอนุรตั ตียาภรณ ์ กรรมการ 

กรรมการก าหนดคา่ตอบแทน 

และสรรหา 

120,000 

 

946,799 ไมม่ี 

6. นางวนิดา ชาญศิขริน กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

220,000 

 

946,799 ไมม่ี 

7. นายปิติพงศ ์ พิศาลบุตร กรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบ

กรรมการก าหนดคา่ตอบแทน 

และสรรหา 

220,000 

 

946,799 ไมม่ี 

8. นายอนิญช ์ หวัง่หลี กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 

200,000 

 

946,799 ไมม่ี 

9. นายสมชาย จองศิริเลิศ กรรมการ 

กรรมการบริหารความเส่ียง 

120,000 

 

946,799 ไมม่ี 

10. นายเนตร จรญัวาศน์ กรรมการผูอ้ านวยการ

กรรมการบริหารความเส่ียง 

120,000 

 

946,799 

 

ไมม่ี 

11. ม.ล. ชินทตั 

 

ชมพูนุท กรรมการและผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 

และการเงิน 

100,000 

 

946,799 ไมม่ี 

   1,460,000 10,500,000  

 

ค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการบริษัทท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทยอ่ยของบริษัท ท่ีไดร้บัจากบริษัทยอ่ยใน

รูปของเบ้ียประชุม และบ าเหน็จกรรมการ รวม 5 ท่าน เป็นจ านวนเงิน 850,000.00 บาท เท่ากบัปีก่อน 

 (2)ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร : ส าหรบัค่าตอบแทนผูบ้ริหารระดบัสูง คณะกรรมการบริษัทไดแ้ต่งตั้ง

คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณาและก าหนด

ค่าตอบแทนให้กับผู ้บริหารระดับสูงเป็นประจ าทุกปี จากน้ันจึงน าเสนอจ านวนค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมต่อ

คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมติัเป็นขัน้สุดทา้ย 

โดยการบริหารค่าตอบแทนไดค้ านึงถึงความเหมาะสมและสอดคลอ้งกับผลการด าเนินงานของ

บริษัททั้งความส าเร็จในดา้นการเงินและดา้นอื่นๆรวมถึงผลการปฏบิติังานตามเป้าหมายและกลยุทธข์องบริษัททั้งใน

ระยะสั้นและระยะยาวเป็นส าคัญ อน่ึงค่าตอบแทนท่ีก าหนดทั้งท่ีเป็นผลตอบแทนรายปีและระยะยาวตอ้งสามารถ

แขง่ขนัไดใ้นกลุ่มธุรกิจ เพื่อดึงดูดผูม้ีความรูค้วามสามารถ และจงูใจใหส้รา้งผลงานแก่บริษัทอยูเ่สมอ  
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(ก) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

ระดับเงินเดือนท่ีไดร้ับเป็นไปตามหน้าท่ี ความรับผิดชอบตามต าแหน่งงาน ประสบการณ์ 

ความรูแ้ละทักษะความช านาญเฉพาะตัวบุคคล ซ่ึงมีการพิจารณาทบทวนเป็นประจ าทุกปีจากผลการปฏิบติังานและ

อตัราการขึ้ นเงินเดือนในตลาดแรงงาน และผลประโยชน์ตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินอื่นๆ เช่น โบนัสประจ าปีอนัแปรผนัตาม

ความส าเร็จของผลงานรายบุคคล โดยเทียบกบัแผนงานประจ าปีท่ีไดก้ าหนดไวแ้ละผลการปฏิบัติงานโดยรวมของ

บริษัท  

ค่าตอบแทนรวมของคณะผู ้บริหาร จ านวน 5ราย เท่ากับ 17,148,700.00 บาท  

ลดลงจากปี 2561จ านวน 1,224,900.00บาท คิดเป็นรอ้ยละ 6.67ประกอบดว้ยเงินเดือน และโบนัสประจ าปี 

(ข)ค่าตอบแทนอื่น 

เพื่อสรา้งความมัน่คงปลอดภยัใหแ้ก่ผูบ้ริหารในฐานะพนักงาน ในปี 2562 บริษัทไดม้อบเงิน

สมทบประกนัสงัคมและเงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพจ านวน764,880บาท และผลประโยชน์อื่นๆ เช่น สวสัดิการ

ค่ารกัษาพยาบาล และรถประจ าต าแหน่ง 

 8.5 บุคลากร 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีพนักงานทั้งส้ิน 174 คน และมีค่าใชจ้่ายเกี่ยวกบัพนักงาน

ประกอบดว้ย เงินเดือน โบนัสประจ าปี เงินสวสัดิการ เช่น เงินช่วยเหลือในกรณีพนักงานประสพปัญหาดา้นสุขภาพ 

ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต เงินใหกู้ย้ืมกรณีฉุกเฉิน ค่าชุดยูนิฟอรม์ บริการรถรบัส่ง อาหารกลางวนัและเคร่ืองด่ืมและ

อื่นๆ ท่ีสอดคลอ้งกบัแนวปฏบิติัในตลาดแรงงานและตามท่ีกฎหมายก าหนด รวมถึงเงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพใน

ปี 2562รวมทั้งหมด 68.60ลา้นบาท  

ทั้งน้ีบริษัทยงัมีนโยบายสนับสนุนใหพ้นักงานในระดบัต่างๆ เขา้ฝึกอบรมและสมัมนา ทั้งภายในและ

ภายนอก เพื่อพฒันาคุณภาพของพนักงานอยา่งสม า่เสมอ 
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9.การก ากบัดูแลกิจการ 

 9.1 นโยบายเก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่า การก ากับดูแลกิจการท่ีดี เป็นปัจจัยพื้ นฐานส าคัญในการ

ยกระดับมาตรฐานการด าเนินงานของบริษัทใหเ้กิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มความสามารถในการ

แขง่ขนัและเพิ่มความเช่ือมัน่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน และผูเ้กี่ยวขอ้งทุกฝ่ายโดยคณะกรรมการไดก้ าหนดนโยบายและทิศ

ทางการด าเนินงานของบริษัทใหส้อดคลอ้งกับนโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ภายใตก้รอบและขอ้ก าหนดของ

กฎหมายโดยบริษัทมีนโยบายการก ากบัดูแลกิจการและจรรยาบรรณของคณะกรรมการและผูบ้ริหาร ก าหนดไวอ้ย่าง

เป็นลายลักษณ์อักษรซ่ึงผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 

4/2547 เมื่อวันท่ี 8 ธันวาคม 2547 และประกาศใหบุ้คคลท่ีเกี่ยวขอ้งทราบและถือปฏิบัติแลว้ ซ่ึงประกอบดว้ย

หลกัการส าคญัดงัต่อไปน้ี 

1. คณะกรรมการบริษัทปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้และผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียอย่างเท่าเทียมกนั เป็นธรรมต่อ

ทุกฝ่าย 

2. คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมัน่ในการสรา้งมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว บริหารงาน

ดว้ยความรอบคอบและระมัดระวังภายใตก้รอบขอ้ก าหนดของกฎหมาย รับผิดชอบต่อการ

ปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความสามารถ และมีประสิทธิภาพท่ีเพียงพอ เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อผู ้

ถือหุน้ ดูแลมิใหเ้กิดปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และรบัผิดชอบต่อการตัดสินใจและ

การกระท าของตนเอง 

3. คณะกรรมการบริษัทดูแลใหบ้ริษัทด าเนินงานดว้ยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้และ

เปิดเผยขอ้มลูอยา่งเพียงพอแก่ผูท่ี้เกี่ยวขอ้งทุกฝ่าย 

4. คณะกรรมการบริษัทด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงความเส่ียงอยูเ่สมอ โดยมีการควบคุมและมีการ

บริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม 

5. คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดจรรยาบรรณของบริษัทเพื่อใหก้รรมการ ผู ้บริหาร และ

พนักงานถือปฏิบัติแล้ว และยงัมีการจัดใหก้รรมการ ผู ้บริหาร และพนักงานทุกๆ คน ท า

แบบทดสอบและประเมินผลความรูค้วามเขา้ใจเป็นประจ าทุกปี 

ทั้งน้ีเพื่อสรา้งความสอดคลอ้งระหว่างนโยบายการด าเนินงานของบริษัทและหลักการก ากบัดูแล

กิจการท่ีดีอย่างต่อเน่ือง ในปี 2562 ท่ีผ่านมาคณะกรรมการบริษัทไดจ้ดัใหม้ีการพิจารณาทบทวนนโยบายท่ีมีอยูเ่ดิม 

และมีมติใหแ้กไ้ขเพิ่มเติมนโยบายดงัต่อไปน้ี 

6. คณะกรรมการบริษัทเขา้ใจและตระหนักถึงความส าคญัของความหลากหลายในโครงสรา้งของ

คณะกรรมการบริษัท ไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองเพศ อายุ เช้ือชาติ ศาสนา การศึกษา ประสบการณ์ 

ทกัษะ หรือความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นต่างๆ ซ่ึงในการสรรหาและพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ

บริษัท นอกจากจะใชค้วามรูค้วามสามารถมาเป็นเกณฑ์ในการคดัเลือกแลว้ ยงัไดค้ านึงถึง

ประโยชน์ของความหลากหลายเขา้มาประกอบดว้ย 
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7. ก าหนดใหก้รรมการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไดไ้ม่เกิน 5 แห่ง เวน้แต่จะมี

เหตุอันสมควร และก าหนดใหก้รรมการผูอ้ านวยการตอ้งท าการขออนุญาตและไดร้ับการ

อนุมัติจากคณะกรรมการในท่ีประชุมหากต้องการไปด ารงต าแหน่งกรรมการท่ีบริษัทอื่น 

เพื่อใหก้รรมการและกรรมการผูอ้ านวยการสามารถอุทิศเวลาใหแ้ก่การก ากบัดูแลกิจการของ

บริษัทไดอ้ยา่งเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพ 

 

 จริยธรรมทางธุรกิจ 

บริษัทไดก้ าหนดจรรยาบรรณของคณะกรรมการและผูบ้ริหารและพนักงานอย่างเป็นลายลักษณ์

อกัษรเพื่อใหผู้ท่ี้เกี่ยวขอ้งถือปฏิบติั นอกจากน้ันบริษัทก าหนดใหม้ีการจดัท าคู่มือ “ระเบียบและขอ้บงัคบัเกี่ยวกบัการ

ท างาน” ซ่ึงครอบคลุมระเบียบการท างาน ตาราวินัย และบทลงโทษทางวินัย เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนของ

พนักงาน โดยจะมีการช้ีแจงระเบียบและขอ้บงัคบัดงักล่าวใหพ้นักงานเขา้ใจและรบัทราบในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ 

และบริษัทไดจ้ัดท าเอกสารยืนยันขอ้ขัดแยง้ทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ใหผู้ ้บริหารทุกระดับลงนาม

รบัทราบอยา่งเป็นทางการตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหวัขอ้ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

จรรยาบรรณของคณะกรรมการและผูบ้ริหาร 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลักการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี คณะกรรมการและผูบ้ริหารมีหน้าท่ีปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณ ดงัต่อไปน้ี 

1. ปฏิบัติหน้าท่ีใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และขอ้บังคับของบริษัทตลอดจนมติท่ี

ประชุม ผูถื้อหุน้ 

2. บริหารงานดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต เพื่อผลประโยชน์ของบริษัท ผูถื้อหุน้ และพนักงาน ทั้งใน

ปัจจุบนัและอนาคต 

3. บริหารงานโดยหลีกเล่ียงความขดัแยง้ผลประโยชน์ส่วนตนต่อผลประโยชน์ของบริษัท เพื่อให้

การบริหารงานเป็นไปอยา่งเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพ ผลประโยชน์ขา้งตน้รวมถึง 

- ไม่หาผลประโยชน์ส่วนตวัจากการเป็นกรรมการและผูบ้ริหาร 

- ไม่เป็นกรรมการในบริษัทท่ีเป็นคู่แขง่ขนัของบริษัท 

- ไม่มีผลประโยชน์ในการท าสญัญาของบริษัท 

- ไม่ใชค้วามลบัของบริษัทในทางหาประโยชน์ส่วนตน 

4. บริหารงานด้วยความระมัดระวัง และไม่สร้างขอ้ผูกมัดท่ีอาจขัดแยง้กับหน้าท่ีของตนใน

ภายหลงั 

5. ปฏบิติัหน้าท่ีของตนอยา่งเต็มความสามารถ เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 

6. มุ่งมัน่ท่ีจะป้องกนัและขจดัการกระท าทุจริตทุกประเภท โดยถือเป็นเร่ืองตอ้งด าเนินการอย่าง

รวดเร็ว ชดัเจน และเด็ดขาด 

7. ไม่แสวงหาผลประโยชน์อนัมิชอบจากการท างานไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม 

8. มีความเป็นอิสระทั้งในดา้นการตัดสินใจ และการกระท า รวมถึงการสร้างความพอใจใน

ความถูกตอ้งของการตดัสินใจของคณะกรรมการและผูบ้ริหาร 
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9.2 คณะกรรมการชุดยอ่ย 

  คณะกรรมการชุดยอ่ยของบริษัทประกอบดว้ย 

1. คณะกรรมการตรวจสอบ 

2. คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

3. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี ประกอบดว้ยกรรมการ3ท่าน

กรรมการทุกท่านเป็นกรรมการท่ีเป็นอิสระ และกรรมการทุกท่านมีความรูค้วามสามารถในการสอบทานงบการเงิน มี

รายช่ือของคณะกรรมการตรวจสอบ ดงัน้ี 

1. นางวนิดา ชาญศิขริน  ประธานกรรมการตรวจสอบ  

2. นายปิติพงศ ์ พิศาลบุตร  กรรมการตรวจสอบ 

3. นายอนิญช ์ หวัง่หลี  กรรมการตรวจสอบ  

ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบมีการประชุมสม า่เสมอไตรมาสละ 1 ครั้ง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท 

กรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีพิจารณาและด าเนินการดงัน้ี 

1. สอบทานใหบ้ริษัทมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ 

2. สอบทานใหบ้ริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ( internal control) และระบบการตรวจสอบ

ภายใน (internal audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของผู ้

ตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณาคดัเลือกเสนอว่าจา้งผูต้รวจสอบ

ภายใน 

3. สอบทานใหบ้ริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ขอ้ก าหนด

ของตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจา้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระ เพื่อท าหน้าท่ีเป็น

ผูส้อบบัญชีของบริษัทและเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกับ

ผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งน้อยปีละ 1 ครั้ง 

5. พิจารณา คัดเลือก และเลิกจา้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระ เพื่อท าหน้าท่ีเป็นผูต้รวจสอบ

ภายในและเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว 

6. พิจารณารายการท่ีเกี่ยวโยงกันหรือรายการท่ีอาจจะมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ให้

เป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งน้ีเพื่อใหม้ัน่ใจว่ารายการ

ดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 

7. รายงานผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบใหค้ณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปี

ละ 4 ครั้ง 
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8. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษัท ซ่ึง

รายงานดังกล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ย

ขอ้มลูอยา่งน้อยดงัต่อไปน้ี 

- ความเห็นเกี่ยวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของ

บริษัท 

- ความเห็นเกี่ยวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 

- ความเห็นเกี่ยวกบัการปฏิบัติตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์

ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัท 

- ความเห็นเกี่ยวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

- ความเห็นเกี่ยวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

- จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการ

ตรวจสอบแต่ละท่าน 

- ความเห็นหรือขอ้สังเกต โดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดร้ับจากการปฏิบัติ

หน้าท่ีตามกฎบตัร  

- รายการอื่นท่ีเห็นว่าผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหน้าท่ีและ

ความรบัผิดชอบท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

9. ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็ นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ 

10. ในการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีขอ้สงสยัว่ามีรายการหรือการ

กระท าดงัต่อไปน้ี ซ่ึงอาจมีผลกระทบอยา่งมีนัยส าคญัต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน

ของบริษัท ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อด าเนินการ

ปรบัปรุงแกไ้ขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

- รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

- การทุจริตหรือมีส่ิงผิดปกติหรือมีความบกพร่องท่ีส าคญัในระบบควบคุมภายใน 

- การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาด

หลกัทรพัย ์หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัท 

11. ในกรณีท่ีผู ้สอบบัญชีพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู ้จัดการ หรือบุคคลซ่ึง

รับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัทไดก้ระท าความผิดตามท่ีกฎหมายระบุและไดแ้จง้

ขอ้เท็จจริงเกี่ยวกบัพฤติการณ์ดงักล่าวใหค้ณะกรรมการตรวจสอบของบริษัททราบและเพื่อ

ด าเนินการตรวจสอบต่อไปโดยไม่ชักชา้และ ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการ

ตรวจสอบเบ้ืองตน้ใหแ้ก่ส านักงานและผูส้อบบัญชีทราบภายในสามสิบวนันับแต่วนัท่ีไดร้ับ

แจง้จากผูส้อบบัญชี พฤติการณ์อนัควรสงสยัท่ีตอ้งแจง้ดังกล่าว และวิธีการเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึง

ขอ้เท็จจริงเกี่ยวกบัพฤติการณ์น้ัน ใหเ้ป็นไปตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศ

ก าหนด 
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การเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านสรุปไดด้งัน้ี 

รายช่ือ การเขา้ร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) 

1. นางวนิดา     ชาญศิขริน 4/4 

2. นายปิติพงศ ์ พิศาลบุตร 4/4 

3. นายอนิญช ์ หวัง่หลี 4/4 

 

และในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งท่ี 3/2562เมื่อวนัท่ี 22 สิงหาคม 2562 เป็นการ

ประชุมรวมกบัผูส้อบบญัชีของบริษัทโดยไม่มีฝ่ายบริหารเขา้ร่วมประชุมดว้ย 

 

(2) คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา ประกอบดว้ยกรรมการ 3 ท่าน มีรายช่ือดงัน้ี 

1. นายวิวฒัน์ จรญัวาศน์  ประธานกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

2. นายอนุรตั ตียาภรณ ์  กรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

3. นายปิติพงศ ์ พิศาลบุตร  กรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

 

หนา้ที่และความรบัผิดชอบ  

1. หน้าท่ีและความรบัผิดชอบดา้นก าหนดค่าตอบแทน 

1.1. เสนอโครงสร้างและวิ ธีการ การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการชุดย่อย และผูบ้ริหารระดบัสูง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัแลว้แต่กรณี  

1.2. พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนประจ าปีใหแ้ก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุด

ยอ่ย เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมติัในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

1.3. พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนประจ าปีใหแ้ก่ผูบ้ริหารระดบัสูง เสนอต่อคณะกรรมการ

บริษัท เพื่อพิจารณาอนุมติั 

1.4. พิจารณาทบทวนอ านาจและหน้าท่ีเกี่ยวกับการก าหนดค่าตอบแทน เพื่อเสนอต่อ

คณะกรรมการในการปรบัปรุงใหเ้หมาะสม สอดคล้องกบักฎหมาย ระเบียบหรือค าสัง่

ของหน่วยงานราชการ เช่น ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) และส านักงาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) ฯลฯ 

 

2. หน้าท่ีและความรบัผิดชอบดา้นสรรหา 

2.1. ก าหนดหลักเกณฑแ์ละวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และ

ผูบ้ริหารระดบัสูงเพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมติั 

2.2. คดัเลือกและเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 

กรรมการชุดย่อย และผู ้บริหารระดับสูง เมื่อครบวาระหรือมีต าแหน่งว่างลง เพื่อ

น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั้งแลว้แต่กรณี 
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2.3. ดูแลโครงสรา้งและองคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษัทใหเ้หมาะสมกบัองคก์รและ

หน้าท่ี ความรบัผิดชอบท่ีมีต่อผูถื้อหุน้ 

2.4. พิจารณาทบทวนอ านาจและหน้าท่ีเกี่ยวกบัการสรรหาเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการใน

การปรับปรุงเหมาะสม สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบหรือค าสัง่ของหน่วยงาน

ราชการ เช่น ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากับ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ฯลฯ  

 

ในปี 2562 คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา มีการประชุมรวมทั้งหมด 2 ครั้ง 

การเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการ ก าหนดค่าตอบแทนและสรรหาแต่ละท่าน สรุปไดด้งัน้ี 

รายช่ือ การเขา้ร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) 

1. นายวิวฒัน์ จรญัวาศน์ 2/2 

2. นายอนุรตั ตียาภรณ ์ 2/2 

3.นายปิติพงศ ์ พิศาลบุตร 2/2 

 

บริษัทไดจ้ัดท ากฎบัตรของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหาไวอ้ย่างชัดเจน และได้

เปิดเผยไวบ้นเว็ปไซตข์องบริษัทท่ี www.thaimetaldrum.com ภายใตห้วัขอ้การพฒันาอยา่งยัง่ยนื 

 

(3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันท่ี 17 ธันวาคม 2561 มีมติใหจ้ดัตั้งคณะกรรมการ

บริหารความเส่ียง มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี ประกอบดว้ยกรรมการ 3 ท่าน ดงัน้ี 

1. นายวิวฒัน์ จรญัวาศน์ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

2. นายเนตร จรญัวาศน์ กรรมการบริหารความเส่ียง 

3. นายสมชาย  จองศิริเลิศ กรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบ ดงัน้ี 

1. พิจารณา ก าหนด ทบทวน และน าเสนอนโยบายและกรอบการบริหารความเส่ียงให้แก่

คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมติั 

2. ก ากบัดูแลและสนับสนุนใหม้ีการด าเนินงานดา้นการบริหารความเส่ียงอยา่งต่อเน่ือง สอดคลอ้ง

กบักลยุทธแ์ละเป้าหมายทางธุรกิจ รวมถึงสถานการณท่ี์เปล่ียนแปลงไป 

3. ประสานงานกบัคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกบัความเส่ียงท่ีส าคญัเพื่อใหม้ัน่ใจว่าบริษัทฯ มี

ระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมต่อการจัดการความเส่ียง และมีการปฏิบัติตามทัว่ทั้ง

องคก์ร 

4. รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเส่ียง และการจัดการความเส่ียงท่ีส าคัญอย่าง

สม า่เสมอ 
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5. ใหค้ าแนะน าและค าปรึกษากับคณะท างานท่ีเกี่ยวขอ้งกับการบริหารความเส่ียง และ/หรือ

หน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง รวมทั้งพิจารณาแนวทางท่ีเหมาะสมในการแกไ้ขขอ้มูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวกบั

การพฒันาระบบการบริหารความเส่ียง 

6. ประชุมคณะกรรมการฯ อยา่งน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม 

7. ปฏบิติัหน้าท่ีอื่นใดเกี่ยวกบัการบริหารความเส่ียงท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

 

การเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงแต่ละท่าน สรุปไดด้งัน้ี 

รายช่ือ การเขา้ร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) 

1.นายวิวฒัน์ จรญัวาศน์ 1/1 

2. นายเนตร จรญัวาศน์ 1/1 

3. นายสมชาย จองศิริเลิศ 1/1 

 

บริษัทไดจ้ดัท ากฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงไวอ้ย่างชัดเจน และไดเ้ปิดเผยไวบ้น

เว็บไซตข์องบริษัทท่ี www.thaimetaldrum.com ภายใตห้วัขอ้การพฒันาอยา่งยัง่ยนื 

 

9.3 การสรรหาและแตง่ตั้งกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงสุด 

 (1) กรรมการอิสระ 

การเลือกกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท คณะกรรมการบริษัทเป็นผูพ้ิจารณา

รายช่ือของกรรมการบริษัทท่ีผ่านกระบวนการสรรหาจากคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา โดยจะตอ้งมี

คุณสมบติัอยา่งน้อยตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ดงัน้ี 

นิยามกรรมการอิสระ 

กรรมการอิสระ จะต้องไม่มีธุรกิจหรือการงานท่ีเกี่ยวขอ้งกับบริษัท อันอาจมีผลกระทบต่อการ

ตดัสินใจโดยอิสระของตนและตอ้งมีคุณสมบติัเพิ่มเติมดงัน้ี 

1. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ 

บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ านาจควบคุมของบริษัท ทั้งน้ี ใหนั้บรวมการ

ถือหุน้ของผูท่ี้เกี่ยวขอ้งของกรรมการอิสระรายน้ันๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือน

ประจ า หรือผูม้ีอ านาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยล าดบั

เดียวกัน ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือของผูม้ีอ านาจควบคุมของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมี

ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัท่ีไดร้บัแต่งตั้ง 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพนัธท์างสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะ

ท่ีเป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้ราย

ใหญ่ ผูม้ีอ านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรบัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหาร หรือผูม้ีอ านาจควบคุม

ของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 
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4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้

รายใหญ่ หรือผู ้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้

วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู ้ถือหุน้ท่ีมีนัย ห รือผูม้ีอ านาจ

ควบคุมของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปี ก่อน

วนัท่ีไดร้บัการแต่งตั้ง 

ความสมัพนัธท์างธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการท ารายการทางการคา้ท่ีกระท าเป็นปกติเพื่อ

ประกอบกิจการ การเช่า หรือใหเ้ช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเกี่ยวกบัสินทรัพยห์รือบริการ 

รวมถึงการใหห้รือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรับหรือใหกู้ย้ืม ค ้าประกนั การให้

สินทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลใหบ้ริษัทหรือ

คู่สญัญามีภาระหน้ีท่ีตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่รอ้ยละสามของสินทรพัยท่ี์มีตวัตนสุทธิของ

บริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบลา้นบาทขึ้ นไป แลว้แต่จ านวนใดจะต า่กว่า ทั้งน้ี การค านวณภาระหน้ี

ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิ ธีการค านวณมูลค่าของรายการท่ีเกี่ยวโยงกันตามประกาศ

คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกนัโดยอนุโลม แต่

ในการพิจารณาภาระหน้ีดังกล่าวใหนั้บรวมภาระหน้ีท่ีเกิดขึ้ นในระหว่าง หน่ึงปี ก่อนวนัท่ีมี

ความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

หรือผูม้ีอ านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนัย ผูม้ีอ านาจควบคุม หรือหุน้ส่วน

ของส านักงานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้

รายใหญ่ หรือผูม้ีอ านาจควบคุมของบริษัทสงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าว

มาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวนัท่ีไดร้บัการแต่งตั้ง 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย

หรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดร้บัค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ 

บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูม้ีอ านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ี

มีนัย ผูม้ีอ านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพน้ันดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จาก

การมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวนัท่ีไดร้บัการแต่งตั้ง 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดร้ับการแต่งตั้งขึ้ นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถื้อหุน้ราย

ใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เกี่ยวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัท 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนัยกบักิจการ ของบริษัท หรือ

บริษัทยอ่ย หรือไม่เป็นหุน้ส่วนท่ีมีนัยในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน 

ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดร้บัเงินเดือนประจ า หรือถือหุน้เกินรอ้ยละหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ี

มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการ

แขง่ขนัท่ีมีนัยกบักิจการของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

9. ไม่มีลกัษณะอื่นใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกบัการด าเนินงานของ

บริษัท 

10. ตอ้งเป็นผูท่ี้ผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการก าหนด

ค่าตอบแทนและสรรหา 
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นอกจากน้ี กรณีท่ีคณะกรรมการก ากับตลาดทุนหรือคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาด

หลักทรัพยไ์ดม้ีประกาศปรับปรุงหรือผ่อนปรน หลักเกณฑคุ์ณสมบัติกรรมการอิสระ ก็ใหถื้อปฏิบัติตามไดภ้ายหลัง

ต่อไป 

 

(2)การสรรหากรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงสุด 

การเลือกกรรมการบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู ้ถือหุ ้น ซ่ึงคณะกรรมการก าหนด

ค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผูส้รรหาจากฐานขอ้มูลกรรมการ หรือบริษัทท่ีปรึกษาแลว้แต่กรณี โดยพิจารณาจาก

คุณสมบัติ ทักษะ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีจ าเป็นและยงัขาดอยู่ในคณะกรรมการและกลยุทธ์การด าเนิน

ธุรกิจของบริษัทจากน้ันจึงเสนอรายช่ือต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อไดล้งมติเห็นชอบแลว้ ประธานกรรมการ

จะเป็นผูเ้สนอรายช่ือบุคคลท่ีจะแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งใหใ้ชเ้สียงขา้ง

มาก โดยใหถื้อว่าผูถื้อหุน้แต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียงการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้

ลงคะแนนเป็นรายบุคคล และมีประวัติพรอ้มรายละเอียดของกรรมการแนบไปกับหนังสือเชิญประชุมส าหรับการ

ประชุมผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลท่ีมีความสามารถ พรอ้มอุทิศเวลาเพื่อ

ปฏิบติัหน้าท่ีอย่างเต็มท่ี และมีคุณสมบติัตามกฎหมายก าหนด โดยไม่จ ากดัเพศ ศาสนา เช้ือชาติ เขา้มาเลือกตั้งเป็น

กรรมการบริษัทดว้ย โดยบริษัทเปิดรบัการเสนอช่ือกรรมการบริษัทตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึง 31 ธนัวาคม ของทุกปี 

บริษัทไดน้ าเสนอรายละเอียดและวิธีปฏิบัติในการเสนอช่ือกรรมการและวาระการประชุมไวบ้นเว็บไซต์ของบริษัท 

www.thaimetaldrum.com ภายใตห้วัขอ้นักลงทุนสมัพนัธ ์

ส าหรบัการพิจารณาคดัเลือกผูบ้ริหารระดบัสูงสุด คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหาจะ

เป็นผูพ้ิจารณา โดยผูถื้อหุน้รายใหญ่จะมีส่วนส าคญัในการพิจารณาเสนอช่ือและคดัเลือกผูบ้ริหารน้ัน อย่างไรก็ตาม 

ผูบ้ริหารระดบัสูงสุดจะตอ้งมีคุณสมบติัท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์(กลต.) และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เป็นผูก้ าหนด 

 

9.4 การก ากบัดแูลการด าเนินงานของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

 บริษัทมีบริษัทย่อยรวม 5 บริษัท (รายละเอียดขอ้ 4.2 การลงทุนในบริษัท) โดยบริษัทถือหุน้ตั้งแต่

รอ้ยละ 79.999 ถึงรอ้ยละ 99.997 มีกรรมการและผูบ้ริหารร่วมกนั (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 และเอกสาร

แนบ 2) และเป็นผูก้ าหนดนโยบายท่ีส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจของแต่ละบริษัท ซ่ึงลกัษณะของธุรกิจของแต่ละบริษัท

จะเกี่ยวกบัผลิตภณัฑท์างดา้นบรรจุภณัฑ ์เป็นธุรกิจท่ีช่วยสนับสนุนซ่ึงกนัและกนั และบริษัทแม่จะไดร้บัผลตอบแทนใน

รูปของเงินปันผล 

 

9.5 การดแูลเรื่องการใชข้อ้มูลภายใน 

 ส าหรบัการดูแลเร่ืองการใชข้อ้มลูภายในไดก้ าหนดใหค้ณะกรรมการบริษัทและผูบ้ริหารรายงาน

เกี่ยวการซ้ือขายหุน้ของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท อยา่งน้อย 1 วนัล่วงหน้า และตอ้งรายงานการเปล่ียนแปลงการ

ถือหลกัทรพัยต่์อส านักงานก ากบัหลกัทรพัยทุ์กครั้งเมื่อมีการท ารายการ โดยเลขานุการบริษทัจะน าเสนอรายงานสรุป

การเปล่ียนแปลงการถือหุน้ของกรรมการและผูบ้ริหารอีกครั้งในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป และจะมี
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การสรุปการถือครองหุน้ของคณะกรรมการและผูบ้ริหารใหค้ณะกรรมการบริษัทรบัทราบทุกปี และไดก้ าหนดเป็น

นโยบาย ไม่ควรมีการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรพัยข์องบริษทัไม่น้อยกว่า 45 วนั ก่อนยืน่งบการเงินต่อส านักงาน

ก ากบัหลกัทรพัย ์รวมทั้งไม่ใหผู้บ้ริหารหรือหน่วยงานท่ีไดร้บัทราบขอ้มลูภายในเปิดเผยขอ้มลูภายในแก่บุคคลภายนอก

หรือบุคคลท่ีไม่มีหน้าท่ีเกี่ยวขอ้งยกเวน้แต่บุคคลท่ีไดร้บัมอบหมาย
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รายงานการถือครองหุน้ของกรรมการและผูบ้ริหาร 

ล าดบั รายช่ือ ต าแหน่ง 

จ านวนหุน้ 

ท่ีถือ ณ วนัท่ี 

31 ธ.ค. 61 

จ านวนหุน้ 

ท่ีถือ ณ วนัท่ี 

31 ธ.ค. 62 

จ านวนหุน้ 

ท่ีเปลี่ยนแปลง

เพิ่มขึ้ น/ลดลง 

สดัส่วน 

การถือหุน้ 

(%) 

1 

นายสุจินต ์หวัง่หลี ประธานกรรมการ 1,331,600 1,331,600 - 0.888 

คู่สมรส 

และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 
 - - - - 

2 

นายววิฒัน์ จรญัวาศน์ กรรมการ 85,333 235,333 150,000 0.157 

คู่สมรส 

และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 
 350,000 350,000 - 0.233 

3 

นายอนุรตั ตียาภรณ์ กรรมการ 6,600 6,600 - 0.004 

คู่สมรส 

และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 
 - - - - 

4 

นางวนิดา ชาญศิขริน กรรมการ 10,000 10,000 - 0.007 

คู่สมรส 

และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 
 - - - - 

5 

นายปิติพงศ ์พิศาลบุตร กรรมการ 49,720 49,720 - 0.033 

คู่สมรส 

และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 
 - - - - 

6 

นายอนิญชห์วัง่หลี กรรมการ 7,000 7,000 - 0.005 

คู่สมรส 

และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 
 - - - - 

7 

นายสมชาย จองศิริเลิศ กรรมการ - - - - 

คู่สมรส 

และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 
 46,000 46,000 - 0.031 

8 

นายเนตร จรญัวาศน์ 
กรรมการ 

ผูอ้ านวยการ 
48,952,910 48,952,910 - 32.635 

คู่สมรส 

และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 
 - - - - 

9 

ม.ล.ชินทตั ชมพนุูท กรรมการ - - - - 

คู่สมรส 

และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 
 - - - - 

10 

นางสุวพร นันทสุ์รกิจ ผูจ้ดัการส านักงาน - - - - 

คู่สมรส 

และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 
 - - - - 

11 

นายวบิลูย ์วฒันพุฒิพฤฒ ผูจ้ดัการโรงงาน - - - - 

คู่สมรส 

และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 
 - - - - 

12 

นายปัญญา ภทัรายุตวรรตน์ 
ผูจ้ดัการฝ่ายขาย

และขนส่ง 
- - - - 

คู่สมรส 

และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 
 - - - - 
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9.6 ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 

ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชีและตรวจสอบระบบควบคุมภายใน มีดงัน้ี 

1) ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี 

บริษัทและบริษัทย่อยทุกบริษัทใชผู้ส้อบบญัชีจากส านักงานเดียวกนั ในปีท่ีผ่านมาจ่ายค่าตอบแทน

การสอบบัญชีใหแ้ก่ส านักงานสอบบัญชีท่ีผูส้อบบัญชีสังกดัเป็นจ านวนเงินรวม 2,568,000 บาท ลดลงจากปีก่อน 

9,000 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 0.35  

2) ค่าบริการอื่น 

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในใหแ้ก่ส านักงานผู ้

ตรวจสอบในรอบปีบัญชี ท่ีผ่านมาเป็นจ านวนเงินรวม 420,000 บาท เพิ่มขึ้ นจากปีก่อน 20,000 บาท 

คิดเป็นรอ้ยละ 5 

 

9.7 การปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีของบริษทัในปี2562สรุปไดด้งัน้ี 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและใหค้วามส าคญักบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ดงัน้ันคณะกรรมการ

บริษัทจึงได้ก าหนดนโยบายใหป้ฏิบัติตามหลักปฏิบัติซ่ึงสอดคลอ้งกับหลักการก ากับกิจการท่ีดีส าหรับบริษัทจด

ทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code : CG Code) ของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

โดยบริษัทจดัท านโยบายการก ากบัดูแลกิจการ แนวปฏิบติัดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีมีเน้ือหาครอบคลุม 8 หมวด

หลัก เพื่อแสดงใหเ้ห็นว่าบริษัทมีระบบการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ การเปิดเผยขอ้มูล มีความโปร่งใส และ

ตรวจสอบได ้ซ่ึงช่วยสรา้งความเช่ือมัน่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ นักลงทุน ผูม้ีส่วนไดเ้สีย และผูท่ี้เกี่ยวขอ้งทุกฝ่าย ประกอบกบั

คณะกรรมการบริษัทเช่ือว่าการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีจะช่วยเพิ่มมูลค่าแก่ผูถื้อหุน้ในระยะยาว และสรา้งคุณค่าใหแ้ก่

กิจการอยา่งยัง่ยนื 

คณะกรรมการบริษัทไดม้ีการทบทวนและน า CG Code มาปรบัใช ้ใหเ้หมาะสมกบับริบททางธุรกิจ

ของบริษัทเป็นประจ าทุกปี อาทิเช่น การเพิ่มนโยบายและขอ้ก าหนดใหก้รรมการสามารถด ารงต าแหน่งกรรมการใน

บริษัทจดทะเบียนไดไ้ม่เกิน 5 แห่ง และใหก้รรมการผูอ้ านวยการตอ้งท าการขออนุญาตและไดร้ับการอนุมติัจากท่ี

คณะกรรมการในท่ีประชุมหากตอ้งการไปด ารงต าแหน่งกรรมการท่ีบริษัทอื่น เป็นตน้ และหากพบว่า CG Code ขอ้ใด

ยงัไม่เหมาะสมกบับริบทของบริษัท บริษัทจะหามาตรการทดแทนโดยจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้และผูม้ีส่วนไดเ้สียไดร้บัทราบ  

ทั้งน้ีการปฏิบัติตามหลักการก ากับกิจการท่ีดีสะทอ้นในจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมทั้งกฎบัตร

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยท่ีไดร้บัมอบหมายในเร่ืองต่างๆของบริษัท เพื่อใหม้ัน่ใจว่าการปฏิบัติ

หน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทครบถว้น รายละเอียดการปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร และพนักงาน 

รวมถึงบริษัทยอ่ย ท่ีไดป้ฏบิติัตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ รวมถึงนโยบายท่ีเกี่ยวขอ้ง มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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1.สิทธิของผูถื้อหุน้ 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและใหค้วามส าคญักบัสิทธิของผูถื้อหุน้ โดยมีการส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้

ไดใ้ชสิ้ทธิของตนเองและไม่กระท าการใดๆ อนัเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้ รวมถึงจะไม่กระท าการใดๆ 

ท่ีเป็นการจ ากดัโอกาสของผูถื้อหุน้ในการศึกษาขอ้มลู หรือขา่วสารต่างๆ ของทางบริษัทและการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ 

สิทธิขั้นพื้ นฐานของผูถื้อหุน้ ไดแ้ก่ การซ้ือขายหรือโอนหุน้ การไดร้บัเงินปันผล การมีส่วนแบ่งในก าไรของกิจการ การ

ไดร้บัขา่วสาร ขอ้มลูของกิจการอยา่งเพียงพอ การเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อใชสิ้ทธิออกเสียงเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอน

กรรมการ อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ แต่งตั้งผูส้อบบญัชี และเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจดัสรรเงินปันผล 

การก าหนดหรือการแกไ้ขขอ้บงัคบัและหนังสือบริคณหส์นธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมติัรายการพิเศษ (หาก

มี) เป็นตน้ ผูถื้อหุน้ทุกรายยงัไดร้บัสิทธิอย่างเท่าเทียมกนัในการรบัทราบขอ้มลู วนั เวลา สถานท่ีและวาระการประชุม

ผูถื้อหุน้ ตลอดจนขอ้มูลทั้งหมดท่ีเกี่ยวขอ้งกบัเร่ืองท่ีตอ้งตดัสินใจในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอ

และทนัเวลา โดยบริษัทจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบกฎเกณฑต่์างๆ และวิธีการในการเขา้ร่วมประชุม การมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่น

เขา้ร่วมประชุม รวมถึงขั้นตอนการออกเสียงลงมติ บริษัทยงัไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลดงักล่าวไวใ้นเว็บไซตข์องบริษัทล่วงหน้ า

ก่อนท่ีจะจดัส่งเอกสารเพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดม้ีเวลาศึกษาขอ้มูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อน

ไดร้บัขอ้มูลในรูปแบบเอกสารจากบริษัทรวมถึงสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ แสดงความคิดเห็น ตั้งค าถาม ให้

ขอ้เสนอแนะ และร่วมพิจารณาตดัสินใจในการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัต่างๆ ของบริษัท โดยประธานในท่ีประชุมจะจดัสรร

เวลาใหอ้ย่างเหมาะสมและส่งเสริมใหม้ีการแสดงความเห็นและตั้งค าถามในท่ีประชุม ในเร่ืองท่ีเกี่ยวขอ้งกบับริษัทได้

อยา่งเท่าเทียมกนั  

1.1 การประชุมผูถื้อหุน้ 

ในปี 2562 บริษัทจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 เมื่อวนัท่ี 24 เมษายน 2562 เวลา 

14.00 น.ณ หอ้งวิมานทิพย ์โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ บริษัทไดด้ าเนินการเพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดร้ับสิทธิเกี่ยวกบัการ

ประชุมผูถื้อหุน้ตามกฎหมายและหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ดงัน้ี 

บริษัทมอบใหบ้ริษัทศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ซ่ึงเป็นนายทะเบียนหุน้ของบริษัท

เป็นผูจ้ดัส่งหนังสือเชิญประชุมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ล่วงหน้า โดยจดัส่งเอกสารในวนัท่ี  9 เมษายน 2562 ก่อนวนัประชุม  

15 วนับริษัทไดแ้จง้ขอ้มูล วนั เวลา สถานท่ี และวาระการประชุม โดยมีค าช้ีแจงและความเห็นของคณะกรรมการ

ประกอบในแต่ละวาระการประชุม ในหนังสือเชิญประชุมไวอ้ยา่งชดัเจน ทั้งฉบบัภาษาไทยและฉบบัภาษาองักฤษ ทั้งน้ี

บริษัทฯ ไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลดงักล่าวไวใ้นเว็บไซตข์องบริษัท www.thaimetaldrum.com ในวนัท่ี 11 มีนาคม 2562 ก่อน

วนัประชุมผูถื้อหุน้ 44 วนั 

บริษัทอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกคนไดใ้ชสิ้ทธิในการเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงอย่าง

เต็มท่ี รวมถึงส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้ทุกคน และผูถื้อหุน้ท่ีเป็นนักลงทุนสถาบนัไดเ้ขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัท โดยมี

การก ากบัดูแลปฏบิติัตามนโยบายเพื่อด าเนินการประชุมผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและแนวทางการประชุมผูถื้อ

หุน้ ในการจดัประชุมผูถื้อหุน้ บริษัทฯ จะค านึงถึงความสะดวกของสถานท่ีจดัประชุมซ่ึงผูถื้อหุน้สามารถเดินทางไปร่วม

ประชุมไดส้ะดวก มีเคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการน าเสนอการประชุมไดอ้ย่างเหมาะสมก าหนดวนัและเวลาประชุมท่ี

เหมาะสมโดยจะไม่ก าหนดวนัประชุมในวนัหยุดนักขตัฤกษ์ วนัหยุดท าการของธนาคารพาณิชย ์และก าหนดช่วงเวลาท่ี

เหมาะสมระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 17.00น. บริษัทจดัหาเจา้หน้าท่ีตอ้นรบัใหค้วามสะดวกในการลงทะเบียนเขา้ร่วม

ประชุมอยา่งเพียงพอ จดัใหม้ีบริการอากรแสตมป์ส าหรบัผูถื้อหุน้ท่ีมอบอ านาจในการเขา้ร่วมประชุม จดัใหม้ีการเล้ียง

รบัรองส าหรบัผูถื้อหุน้ท่ีเขา้มาร่วมประชุม 
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บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ทุกคนสามารถส่งค าถาม รวมทั้งการเสนอวาระการประชุมและเสนอ

ช่ือบุคคลท่ีมีความรู ้ความสามารถและคุณสมบติัท่ีเหมาะสมเพื่อรบัการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท หรือ

ค าถามท่ีตอ้งการใหต้อบในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดล่้วงหน้าก่อนวนัประชุม โดยบริษัทไดเ้ผยแพร่หลกัเกณฑก์ารส่งค าถาม

ล่วงหน้าไวบ้นเว็บไซตข์องบริษัทแลว้ 

บริษัทไดส่้งหนังสือมอบฉนัทะใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกคนทั้งหมด 2 รูปแบบ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ท่ีตอ้งการมอบ

ฉันทะในการเขา้ร่วมประชุมเลือกใช ้ไดแ้ก่ หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.บริษัทไดเ้สนอช่ือกรรมการอิสระอย่างน้อย  

1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะ และหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถก าหนดทิศทางการ

ลงคะแนนเสียงได ้ 

1.2 การด าเนินการในวนัประชุมผูถื้อหุน้ 

ในวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 มีคณะกรรมการบริษัทเขา้ร่วมประชุมทั้งหมด 8 ท่าน 

คิดเป็นรอ้ยละ 88.89ของคณะกรรมการทั้งคณะ กรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมประกอบดว้ย ประธานกรรมการ,ประธาน

กรรมการตรวจสอบ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการผูอ้ านวยการ และกรรมการท่านอื่นๆมีกรรมการท่ีลาประชุม 1 

ท่าน เน่ืองจากติดภารกิจตอ้งเดินทางไปต่างประเทศนอกจากน้ี มีผูส้อบบญัชีจากบริษัท บญัชีกิจ จ ากดั และตัวแทน

จากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย เขา้ร่วมประชุมดว้ย 

ในการลงคะแนนเสียงในท่ีประชุม บริษัทไดแ้จกใบลงคะแนนเสียงใหผู้ถื้อหุน้และผูร้ับมอบฉันทะ

ท่ีมาเขา้ร่วมประชุมทุกท่าน และไดแ้สดงหลกัเกณฑก์ารใชใ้บลงคะแนนเสียงไวอ้ย่างชดัเจน โดยจะใชใ้นกรณีท่ีมีผูถื้อ

หุน้ตอ้งการลงคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียงในแต่ละวาระเท่าน้ัน โดยบริษัทฯ จะน าคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ย

และงดออกเสียงดงักล่าวหกัออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุมส่วนท่ีเหลือถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีลงคะแนน

เห็นดว้ยในวาระน้ันๆผูถื้อหุน้ท่ีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ใหก้รอกใบลงคะแนนเสียงตามวาระน้ันๆ และยกมือขึ้ น 

เพื่อใหเ้จา้หน้าท่ีเดินไปเก็บใบลงคะแนนมาบนัทึกและสรุปผลใหท้ราบ จากน้ันประธานจะเป็นผูแ้จง้ผลการลงคะแนน

เสียงในแต่ละวาระในท่ีประชุม ในกรณีท่ีวาระน้ันมีหลายรายการ บริษัทไดจ้ดัใหม้ีการลงคะแนนเสียงเป็นแต่ละรายการ 

เช่น วาระการแต่งตั้งกรรมการ บริษัทไดจ้ดัมีการลงคะแนนเสียงออกเป็นแต่ละบุคคล 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ปี 2562มีนายสุจินตห์วัง่หลี ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุม

และมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้มาประชุมรวมทั้งส้ิน 53 ราย นับจ านวนหุน้ได ้95,107,741หุน้ หรือ

เท่ากบัรอ้ยละ 63.41ของจ านวนหุน้ทั้งหมด ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บังคับของบริษัทและตามพระราชบัญญัติ

บริษัทมหาชน คือมีผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง หรือมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นมาร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คนและมีหุน้นับ

รวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ทั้งหมด 

ประธานเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่านสามารถซกัถามขอ้มลู และแสดงความคิดเห็นในเร่ือง

ท่ีเกี่ยวขอ้งกบับริษัทและบริษัทยอ่ยไดอ้ยา่งเต็มท่ี โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษัทคอยบนัทึกค าถามและค าตอบไว ้จนกระทัง่

ไม่มีผูใ้ดสอบถามแลว้ ประธานจึงกล่าวปิดประชุม 

1.3 การจดัท ารายงานการประชุม และการเปิดเผยมติการประชุมผูถื้อหุน้ 

เลขานุการบริษัทไดบ้นัทึกการประชุมโดยมีรายละเอียดเช่น รายช่ือกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม และ

กรรมการท่ีลาประชุม บนัทึกการช้ีแจงขั้นตอนการลงคะแนนเสียง และวิธีการแสดงผลคะแนนใหท่ี้ประชุมทราบก่อน
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ด าเนินการประชุม รวมทั้งไดบ้นัทึกค าถามค าตอบท่ีเกิดขึ้ นในการประชุม พรอ้มบนัทึกผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละ

วาระว่ามีผูถื้อหุน้ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง เป็นจ านวนเท่าใดอยา่งถูกตอ้งและครบถว้น 

ภายหลงัการประชุมเสร็จส้ิน บริษัทไดเ้ผยแพร่มติท่ีประชุมผูถื้อหุ ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

ผ่านเว็บไซตข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเว็บไซตข์องบริษัท ภายในวนัประชุม และบริษัทไดจ้ดัส่งรายงาน

การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ใหแ้ก่ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย พรอ้มทั้งเผยแพร่ไวใ้นเว็บไซตข์องบริษัทภายใน 14 

วนันับจากวนัประชุม เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัทราบขอ้มลูไดอ้ยา่งรวดเร็วและทัว่ถึง 

 

2.การปฏิบตัิตอ่ผูถื้อหุน้อยา่งเทา่เทียมกนั 

บริษัทมีนโยบายในการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกราย ไดแ้ก่ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูถื้อหุน้รายย่อย ผูถื้อหุน้

สถาบนั รวมถึงผูถื้อหุน้ต่างชาติ ไดร้บัสิทธิและการปฏบิติัอยา่งเท่าเทียมกนั โดยไม่ค านึงถึง เพศ อายุ เช้ือชาติ สญัชาติ

ศาสนา ฐานะทางสงัคม ความพิการ หรือความคิดเห็นทางการเมือง คณะกรรมการบริษัทจึงไดก้ าหนดแนวปฏิบติัไว ้

ดงัน้ี 

2.1 การใชข้อ้มูลภายใน 

บริษัทมีนโยบายว่าดว้ยการใชข้อ้มูลภายใน โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในของ

บริษัทในการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบเพื่อใหเ้กิดความโปร่งใส และป้องกนัการแสวงหาประโยชน์ส่วนตนของ

กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน จากการใชข้อ้มูลภายในของบริษัทท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชน โดยนโยบาย

ดงักล่าวจะครอบคลุมถึงการซ้ือขายหลกัทรพัยข์องบริษัท โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

ก าหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหาร รวมถึงคู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ตอ้งจดัท าและน าส่ง

รายงานการถือครองหลกัทรพัยแ์ละการซ้ือขายหลกัทรพัยข์องบริษัท ต่อเลขานุการบริษัท เพื่อน าส่งต่อไปยงัส านักงาน

คณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์แลว้แต่กรณี ภายในระยะเวลาตามท่ีกฎหมายและระเบียบ

ขอ้บงัคบัท่ีเกี่ยวขอ้งก าหนดไวทุ้กครั้งเมื่อมีการเปล่ียนแปลง  

ก าหนดมิใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน และลูกจา้งของบริษัทใชข้อ้มูลภายในของบริษัทท่ีมีหรือ 

อาจมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงราคาของหุน้ของบริษัท ซ่ึงยงัมิไดเ้ปิดเผยต่อ สาธารณชน ซ่ึงตนไดล่้วงรูม้าใน

ต าแหน่งหรือฐานะเช่นน้ันมาใชเ้พื่อการซ้ือหรือขาย หรือเสนอซ้ือ หรือเสนอขาย หรือชกัชวนใหบุ้คคลอื่นซ้ือหรือขาย 

หรือเสนอซ้ือหรือเสนอขายซ่ึงหุน้ ของบริษัท ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ในประการท่ีน่าจะเกิดความเสียหาย แก่

บริษัท ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางออ้ม และไม่ว่าการกระท าดังกล่าวจะท าเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง หรือผูอ้ื่น หรือน า

ขอ้เท็จจริงเช่นน้ันออกเปิดเผยเพื่อใหผู้อ้ื่นกระท าดงักล่าว โดยตนไดร้บั ผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 

ทั้งน้ี บริษัทฯ ไดก้ าหนดนโยบายว่าดว้ยการใชข้อ้มูลภายในเป็นนโยบายส าคญัท่ีพนักงาน ผูบ้ริหาร 

และกรรมการบริษัททุกคนจะตอ้งปฏิบัติตาม หากฝ่าฝืน บริษัทฯ จะถือว่าไดป้ระพฤติผิดระเบียบวินัยของบริษัทฯ 

จะตอ้งไดร้ับบทลงโทษตามขอ้บังคับของบริษัทนอกจากน้ีบริษัทฯ ไดก้ าหนดใหพ้นักงาน ผูบ้ริหาร ทุกคน ลงนาม

รบัทราบและปฏบิติัตามนโยบายการใชข้อ้มลูภายในเป็นประจ าทุกปี 
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2.2 การคุม้ครองสิทธิของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย 

บริษัทเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่วนน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ 

รวมทั้งใหเ้สนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัท โดยเผยแพร่หลกัเกณฑ ์รวมถึง

ช่องทางรบัเร่ือง และช่วงเวลาท่ีเปิดรบัเร่ือง ใหผู้ถื้อหุน้ทราบผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัท www.thaimetaldrum.com ใน

หมวดนักลงทุนสมัพนัธ ์

บริษัทจดัใหม้ีการส่งหนังสือมอบฉนัทะในรูปแบบท่ีผูถื้อหุน้สามารถก าหนดทิศทางการลงคะแนน

เสียงได ้เพื่อใหผู้ถื้อหุน้มอบฉันทะใหก้บับุคคลอื่นเขา้ร่วมประชุมแทนตนในกรณีท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ย

ตนเอง โดยจะเสนอช่ือกรรมการอิสระอยา่งน้อย 1 คนไวใ้นหนังสือเชิญประชุม ส าหรบัเป็นทางเลือกใหก้บัผูถื้อหุน้เพื่อ

แต่งตั้งใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมของผูถื้อหุน้ดว้ย 

บริษัทไดม้ีค าแนะน าถึงขั้นตอนในการมอบฉันทะใหผู้ถื้อหุน้ทราบในหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ 

เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถจดัเตรียมเอกสารไดอ้ย่างถูกตอ้ง และไม่เกิดปัญหาในการเขา้ร่วมประชุมของผูร้ับมอบฉนัทะ 

โดยหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขในการมอบฉนัทะจะก าหนดขึ้ นภายใตข้อ้ก าหนดของกฎหมายโดยไม่มีเร่ืองใดๆ ท่ี

จงใจก าหนดขึ้ นเพื่อใหเ้กิดความยุง่ยากแก่ผูถื้อหุน้ในการมอบฉนัทะ 

บริษัทมีนโยบายไม่ใหผู้ถื้อหุน้ท่ีเป็นผูบ้ริหารของบริษัทเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่ไดแ้จง้ล่วงหน้า

ทั้งน้ี ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูบ้ริหารของบริษัทตอ้งปฏบิติัตามขัน้ตอนเช่นเดียวกบัผูถื้อหุน้ทัว่ไป 

บริษัทใหสิ้ทธิแก่ผูถื้อหุน้ในการออกเสียงลงคะแนนในแบบหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 

บริษัทจดัใหม้ีนโยบายว่าดว้ยการเขา้ท าธุรกรรมท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เพื่อใหก้ารตก

ลงเขา้ท าธุรกรรมดงักล่าวมีแนวทางท่ีชดัเจน ผ่านกระบวนการพิจารณาอยา่งรอบคอบ มีเหตุมีผลและเป็นอิสระภายใน

กรอบจริยธรรมท่ีดี เพื่อประโยชน์ต่อบริษัทและผูถื้อหุน้โดยรวมเป็นส าคญั 

การเปิดเผยขอ้มูลกรณีการเขา้ท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกนั บริษัทจะเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกับช่ือ และ

ความสมัพนัธข์องบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกนั นโยบายการก าหนดราคา และมูลค่าของรายการ รวมทั้งความเห็นและผลการ

พิจารณาอนุมติัจากคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกบัรายการดงักล่าวใหผู้ถื้อหุน้ทราบอยา่งชดัเจนและเปิดเผยในรายงาน

ประจ าปีว่ารายการระหว่างกนั ไดก้ระท าอยา่งยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการคา้  

 

3. บทบาทของผูมี้สว่นไดเ้สีย 

บริษัทไดใ้หค้วามส าคญัต่อสิทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สียของบริษัททุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นสิทธิท่ีก าหนดโดย

กฎหมาย หรือโดยขอ้ตกลงท่ีท าร่วมกนั เน่ืองจากบริษัทตระหนักดีว่าความสมัพนัธแ์ละความร่วมมือท่ีดีระหว่างบริษัท

กบัผูม้ีส่วนไดเ้สียเป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะช่วยส่งเสริมใหบ้ริษัทสามารถด าเนินธุรกิจไดอ้ยา่งยัง่ยนื คณะกรรมการบริษัทจึง

ก าหนดใหบ้ริษัทมีการปฏิบัติต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม โดยค านึงถึงสิทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สียตามกฎหมายหรือตาม

ขอ้ตกลงท่ีมีกบับริษัท และไม่กระท าการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดสิทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สียเพื่อสรา้งความมัน่คงอยา่งยัง่ยืน

และตอบสนองผลประโยชน์ท่ีเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ดงัน้ี 
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3.1 ผูถื้อหุน้  

บริษัทใหค้วามส าคญัต่อสิทธิของผูถื้อหุน้ดว้ยความเท่าเทียมกนัทุกราย บริษัทตระหนักดีว่า ผูถื้อหุน้ 

คือ เจา้ของกิจการ และมีสิทธิในความเป็นเจา้ของ ซ่ึงบริษัทไดดู้แลและด าเนินการตามหลกัการการก ากบัดูแลกิจการท่ี

ดีตามท่ีกล่าวไวใ้นเร่ืองสิทธิของผูถื้อหุน้ และการปฏิบัติต่อผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียมกนั บริษัทฯ ไดก้ าหนดแนวทางใน

การปฏบิติัต่อผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 

- ด าเนินธุรกิจดว้ยความซ่ือสตัย ์โปร่งใส ภายใตห้ลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

- รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทใหผู้ถื้อหุน้ทราบดว้ยขอ้มลูท่ีเป็นความจริง 

- ใหค้วามส าคญัต่อสิทธิของผูถื้อหุน้ ตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ 

- ปฏบิติัต่อผูถื้อหุน้ดว้ยความเท่าเทียมกนัทุกราย 

3.2 ลูกคา้  

บริษัทฯ มีความมุ่งมัน่ในการเป็นผูน้ าดา้นการผลิตสินคา้ถงัโลหะขนาดบรรจุ 200 ลิตร ท่ีมีคุณภาพ

ออกสู่ตลาด เพื่อตอบสนองต่อความพึงพอใจและสร้างความมัน่ใจใหก้ับลูกคา้ของบริษัทท่ีจะไดร้ับผลิตภัณฑ์ท่ีมี

คุณภาพ รวมทั้งรกัษาสมัพนัธภาพท่ีดีและด าเนินธุรกิจร่วมกนัอยา่งเป็นธรรม บริษัทฯก าหนดแนวทางปฏิบติัต่อลูกคา้

ของบริษัท ดงัน้ี  

- สรา้งความพึงพอใจและความมัน่ใจใหก้บัลูกคา้ ใหไ้ดร้บัผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพ และตรงต่อเวลา 

- เปิดเผยข่าวสารขอ้มูลเกี่ยวกับสินคา้และบริการอย่างครบถว้น ถูกตอ้ง ทันต่อเหตุการณ์ และไม่บิดเบือน

ขอ้เท็จจริง รวมทั้งรกัษาสมัพนัธภาพท่ีดีและด าเนินธุรกิจร่วมกนัอยา่งเป็นธรรม 

- ใหก้ารรบัประกนัสินคา้และบริการภายใตเ้ง่ือนไขเวลาท่ีเหมาะสม  

- จดัระบบเพื่อใหลู้กคา้และผูเ้กี่ยวขอ้งทุกฝ่าย สามารถรอ้งเรียนเกี่ยวกบัสินคา้และบริการ และด าเนินการท่ีไม่

เป็นธรรม อยา่งดีท่ีสุด เพื่อใหลู้กคา้และผูท่ี้เกี่ยวขอ้งทุกฝ่ายไดร้บัการตอบสนองอยา่งรวดเร็ว 

- ไม่คา้ก าไรเกินควรเมื่อเปรียบเทียบกบัคุณภาพของสินคา้หรือบริการในชนิดหรือประเภทเดียวกันและไม่

ก าหนดเง่ือนไขการคา้ท่ีไม่เป็นธรรมต่อลูกคา้  

- รักษาความลับของลูกคา้อย่างจริงจงัและสม า่เสมอ และไม่น าขอ้มูลมาใชเ้พื่อประโยชน์ของตนเองและผูท่ี้

เกี่ยวขอ้ง  
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รายงานสรุปผลการส ารวจความพึงพอใจประจ  าปี 2562 

รายละเอียด 
ความพึงพอใจ จาก 10 มากท่ีสุด →1 นอ้ยท่ีสุด 

รวม 

คะแนนรวม 

แต่ละหวัขอ้ 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 คะแนน รอ้ยละ 

ดา้นคุณภาพสินคา้ 

คุณภาพสีภายนอกและ 

การสกรีน 
2 6 6   1     15 127 84.67 

คุณภาพภายในถงั 3 8 4        15 134 89.33 

คุณภาพของตะเข็บและขอบถงั 3 6 5 1       15 131 87.33 

คุณภาพการใชง้านโดยรวม 3 7 4 1       15 132 88.00 

ดา้นการบริการ 

การรบัค าสัง่ซ้ือ 7 4 1 3       15 135 90.00 

การติดต่อประสานงาน 7 4 3 1       15 137 91.33 

ความรวดเร็วในการตอบกลบั 6 5 3  1      15 135 90.00 

งานดา้นเอกสารต่างๆ 3 4 6 1  1     15 126 84.00 

ส่งมอบตรงตามก าหนดเวลา 3 5 6  1      15 129 86.00 

การปฏิบติังานภายใต้

กฎระเบียบของลูกคา้ 

ขณะส่งสินคา้ 

5 6 4        15 136 90.67 

รอ้ยละของแตล่ะคะแนน 

ที่ลกูคา้ประเมิน 

42 55 42 7 2 2     150 1,322 88.13 

25 32 25 4 1 1     100% 

*เกณฑเ์ป้าหมายความพึงพอใจก าหนดไวไ้ม่นอ้ยกวา่ รอ้ยละ 85 

 

3.3 คู่คา้ คู่แขง่ทางการคา้ และเจา้หน้ี  

บริษัทฯ ค านึงถึงความเสมอภาคและความซ่ือสตัยใ์นการด าเนินธุรกิจ และผลประโยชน์ร่วมกนักบัคู่

คา้ คู่แข่งทางการคา้ และเจา้หน้ีโดยบริษัทฯ ไดป้ฏิบติัตามกฎหมายและกติกาต่างๆ อย่างเคร่งครดัไม่เคยละเมิดหรือ

ล่วงรูค้วามลบัและมีจรรยาบรรณท่ีดีในการด าเนินธุรกิจเสมอมาซ่ึงบริษัทฯ ไดก้ าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏบิติั

ไว ้ดงัต่อไปน้ี  

ความสมัพนัธก์บัคู่คา้  

- รกัษาพนัธะสญัญาและปฏบิติัต่อคู่คา้ดว้ยความเป็นธรรม ซ่ือสตัย ์และจริงใจ  

- ไม่ใชอ้ิทธิพลหรือการวิ่งเตน้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากคู่คา้  

- ไม่เปิดเผยขอ้มลูท่ีเป็นความลบัและไม่ละเมิดกรรมสิทธ์ิในทรพัยสิ์นของคู่คา้ 

- ใหโ้อกาสการเขา้ร่วมประกอบกิจการแก่คู่คา้ทอ้งถ่ิน 

ความสมัพนัธก์บัคู่แข่งทางการคา้  

- ประพฤติปฏบิติัตามกรอบกติกาของการแขง่ขนัท่ีดี  

- ไม่แสวงหาขอ้มลูท่ีเป็นความลบัของคู่แขง่ขนัดว้ยวิธีการท่ีไม่สุจริต 
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- ไม่พยายามท าลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยการกล่าวหาใหร้า้ยโดยปราศจากความ

จริง 

- ส่งเสริมการคา้เสรี โดยไม่ผูกขาดหรือก าหนดใหลู้กคา้ของบริษัทตอ้งท าการคา้กบับริษัท

เท่าน้ัน 

ความสมัพนัธก์บัเจา้หน้ีทางการคา้  

- รักษาและปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีมีต่อเจา้หน้ีโดยเคร่งครัด ทั้งในแง่การช าระคืน การดูแล

หลกัทรพัยค์ ้าประกนั และเง่ือนไขอื่นๆ  

- รายงานฐานะทางการเงินของบริษัทฯ แก่เจา้หน้ีดว้ยความซ่ือสตัย ์ 

- รายงานเจา้หน้ีล่วงหน้าหากไม่สามารถปฏิบัติตามขอ้ผูกพนัในสัญญาและร่วมกนัหาแนว

ทางแกไ้ขปัญหาดงักล่าว 

3.4 พนกังาน  

บริษัทฯ ถือว่าพนักงานเป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะท าใหอ้งคก์รมุ่งสู่ความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจ จึง

ก าหนดแนวทางปฏบิติัต่อพนักงาน ไวด้งัน้ี  

- ใหผ้ลตอบแทนท่ีเป็นธรรมแก่พนักงาน ในรูปแบบของเงินเดือน ค่าโทรศพัท ์ค่าน ้ามนั ค่า

เบ้ียเล้ียง และ/หรือ เงินโบนัสประจ าปีทั้งยังจัดให้มีการพิจารณาทบทวนการจ่าย

ค่าตอบแทนและการจัดสรรสวัสดิการแก่พนักงานอย่างสม า่เสมอ เพื่อใหม้ัน่ใจว่าจะ

สามารถจงูใจพนักงาน และแขง่ขนัในอุตสาหกรรมเดียวกนัได ้

- จดัใหม้ีสวสัดิการพิเศษส าหรับพนักงานเพื่อลดภาระและความกงัวลเร่ืองค่าครองชีพของ

พนักงาน เช่น ค่าชุดยนิูฟอรม์พนักงาน เงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพ เงินใหกู้ย้มืกรณีฉุกเฉิน 

(ดอกเบ้ีย 0%) ก าหนดเงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต บริการรถรับส่งพนักงานท่ี

ปฏิบัติงานท่ีโรงงาน สวสัดิการโรงอาหารโดยจดัใหม้ีบริการขา้วและน ้าฟรี และจดัใหม้ี

อาหารท่ีถูกสุขลกัษณะในราคาท่ีเหมาะสมรวมถึงการตรวจสุขภาพประจ าปี การประกนั

สุขภาพและอุบติัเหตุกลุ่มและอื่นๆ 

- ส่งเสริมสวสัดิภาพความเป็นอยู่ท่ีดีของพนักงานท่ีคลอบคลุมไปถึงครอบครวัของพนักงาน 

เช่น ค่ารกัษาพยาบาล และค่าใชจ้่ายทางการศึกษาของบุตร 

- ดูแลรกัษาสภาพแวดลอ้มการท างานใหม้ีความปลอดภยัต่อชีวิตและทรพัยสิ์นของพนักงาน

อยู่เสมอ โดยก าหนดเป็นนโยบายเกี่ยวกบัการดูแลเร่ืองความปลอดภยั และสุขอนามยั ซ่ึง

บริษัทฯ ไดเ้ปิดเผยสถิติการเกิดอุบัติเหตุ อตัราการหยุดงาน อตัราการเจ็บป่วยจากการ

ท างาน ไวท่ี้บอร์ดประกาศท่ีบริเวณทางเขา้โรงงาน รวมถึงน าส่งรายงานท่ีเกี่ยวขอ้งต่อ

หน่วยงานราชการตามก าหนดทุกครั้ง  

- การแต่งตั้งและโยกยา้ย รวมถึงการใหร้างวลัและการลงโทษพนักงาน ตอ้งกระท าดว้ยความ

เสมอภาค สุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้ นฐานของความรู ้ความสามารถ และความเหมาะสม 

รวมทั้งการกระท า หรือการปฏบิติัของพนักงานน้ันๆ  

- ใหค้วามส าคญัต่อการพฒันา การถ่ายทอดความรู ้และความสามารถของพนักงาน โดยให้

โอกาสพนักงานอยา่งทัว่ถึงและสม า่เสมอ โดยก าหนดใหม้ีแผนฝึกอบรมและจดังบประมาณ

เป็นประจ าทุกปี 
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- รบัฟังขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากพนักงานทุกระดบัอยา่งเท่าเทียมและเสมอภาค 

- ปฏบิติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการจา้งงานอยา่งเคร่งครดั  

- บริหารงานโดยหลีกเล่ียงการกระท าใดๆ ท่ีไม่เป็นธรรมซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อความมัน่คง

ในหน้าท่ีการงานของพนักงาน  

- ปฏิบัติต่อพนักงานดว้ยความสุภาพและใหค้วามเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและสิทธิ

มนุษยชน 

- มีช่องทางใหพ้นักงานสามารถแจ้งหรือร้องเรียนเร่ืองท่ีส่อไปในทางผิดระเบียบหรือ

กฎหมายไดต้ามนโยบายว่าดว้ยการแจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียน  

3.5 สงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 

บริษัทฯ ตระหนักและห่วงใยถึงความปลอดภยัของสงัคม ส่ิงแวดลอ้ม และคุณภาพชีวิตของประชาชน 

รวมถึงใหค้วามส าคญัในเร่ืองการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ และส่งเสริมการใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ 

ไดร้บัใบรบัรองมาตรฐานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 และไดร้บัใบรบัรอง อุตสาหกรรมสีเขยีว ระดบัท่ี 3 

จากกระทรวงอุตสาหกรรม บริษัทก าหนดแนวทางปฏบิติัเกี่ยวกบัสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม ดงัน้ี  

- บริษัทฯ จะค านึงถึงทางเลือกในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้มี

ผลกระทบต่อความเสียหายต่อสงัคม ส่ิงแวดลอ้ม และคุณภาพชีวิตของประชาชนน้อยท่ีสุด 

- ด าเนินกิจกรรมท่ีจะมีส่วนสรา้งสรรคส์งัคมและส่ิงแวดลอ้มอยา่งสม า่เสมอ  

- ปลูกฝังจิตส านึกในเร่ืองความรบัผิดชอบต่อสงัคม และส่ิงแวดลอ้มใหเ้กิดขึ้ นในหมู่พนักงาน

ทุกระดับอย่างต่อเน่ือง และจดัใหม้ีการฝึกอบรมในหวัขอ้และหลักสูตรต่างๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง 

เช่น ISO14001:2015 และ ISO14001:2015 Internal Audit, การอนุรกัษ์พลงังานและ

เจาะลึกแหล่งเงินทุนจากภาครฐั, การอนุรกัษ์พลงังานตามกฎหมาย และการขบัรถบรรทุก

อยา่งถูกวิธีและปลอดภยั 

- ใหค้วามส าคญัในการท าธุรกรรมกบัคู่คา้ท่ีมีเจตจ านงเดียวกนักบับริษัทฯ ในเร่ืองความ

รบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม  

- ปฏิบัติและให้ความร่วมมือ หรือควบคุมใหม้ีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามหลักของ

กฎหมายและกฎระเบียบท่ีออกโดยหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง 

 

4. การเปิดเผยขอ้มูลและความโปรง่ใส 

คณะกรรมการก าหนดใหบ้ริษัทเปิดเผยขอ้มูลส าคญัท่ีเกี่ยวขอ้งกบับริษัท ทั้งขอ้มูลทางการเงินและ

ขอ้มูลท่ีมิใช่ขอ้มูลทางการเงินอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางท่ีเขา้ถึงขอ้มูลไดง่้าย มีความเท่า

เทียมกนัและน่าเช่ือถือ ตามขอ้ก าหนดของส านักงาน กลต. และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยคณะกรรมการบริษัท

ไดก้ าหนดนโยบายการเผยแพร่ขอ้มลูสู่สาธารณะดงัน้ี 

- ขอ้มลูขา่วสารท่ีเปิดเผยจะตอ้งมีความถูกตอ้ง เพียงพอ ชดัเจนและทนัเวลา ตามขอ้ก าหนด

ของส านักงาน กลต. และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  
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- ผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ซ่ึงรวมถึงผูถื้อหุน้ นักลงทุน นักวิเคราะหห์ลกัทรพัย ์และผูท่ี้สนใจใน

หลักทรัพยข์องบริษัท มีสิทธิเท่าเทียมกันในการรับทราบขอ้มูล ข่าวสารท่ีเผยแพร่ของ

บริษัท 

- ขอ้มูล ข่าวสารใดๆ ท่ีจะมีผลต่อราคาซ้ือขายหลักทรัพยข์องบริษัท หรือมีผลส าคัญต่อผู ้

ลงทุนในการตดัสินใจลงทุน หรือจะมีผลกระทบต่อสิทธิของผูถื้อหุน้ บริษัทจะด าเนินการ

เปิดเผยต่อสาธารณะชนโดยทนัที ผ่านช่องทางตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

บริษัทไดเ้ปิดเผยงบการเงินประจ าปีท่ีไดร้บัการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของบริษัท จากบริษัท บญัชี

กิจ จ ากัด ภายใน 60 วัน นับจากวันส้ินรอบปีบัญชีของบริษัท ทั้งน้ี ผู ้สอบบัญชีของบริษัทได้ผ่านการพิจารณา

คุณสมบติัของผูส้อบบญัชี โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดค้ านึงถึงความเป็นอิสระ ความเหมาะสม การปฏิบติัหน้าท่ี

ดว้ยความรับผิดชอบ และการไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียหรือรายการท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์กบับริษัท บริษัทย่อย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ คณะกรรมการตรวจสอบยงัได้พิจารณาก าหนดจ านวน

เงินค่าสอบบญัชีในแต่ละปีใหม้ีความเหมาะสมกบัขอบเขตของการสอบบญัชี และน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ

และท่ีประชุมผูถื้อหุน้ประจ าปีเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดเงินค่าสอบบญัชีดว้ย รายละเอียดเกี่ยวกบั

จ านวนเงินค่าสอบบญัชีไดแ้สดงไวใ้นหวัขอ้ 9.6 “ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี”  

บริษัทไดเ้ปิดเผยขอ้มลูส าคญัใหผู้ท่ี้เกี่ยวขอ้งรบัทราบไวใ้นรายงานประจ าปี และแบบรายงาน 56-1 

ในหมวดโครงสร้างการจัดการ คือ รายช่ือ ประวัติ บทบาทหน้าท่ี การถือครองหุน้ของบริษัท การฝึกอบรมของ

คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหาจ านวนครั้งการประชุมของ

คณะกรรมการและจ านวนครั้งท่ีกรรมการแต่ละคนเขา้ประชุมของกรรมการทุกชุด จ านวนเงินค่าตอบแทนของ

กรรมการ และผูบ้ริหาร  

ส าหรับการปฏิบติังานของคณะกรรมการชุดย่อย ไดน้ าเสนอรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ใน

แบบรายงานประจ าปี รวมถึงบริษัทไดจ้ดัท ารายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานการเงิน ไวใ้นแบบ

รายงานประจ าปีแลว้ 

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 ท่ี 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) โดยระบุช่ือและ สดัส่วนของผูถื้อหุน้ 10 อนัดบัแรกรวมถึงความสมัพนัธข์องกลุ่มผูถื้อหุน้

ไวใ้นเอกสารต่างๆ ของบริษัทรวมถึงไดจ้ดัท าขอ้มลูการถือครองหลกัทรพัยข์องบริษัทโดยกรรมการและผูบ้ริหาร และ

ค าอธิบายและการวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการ ไวใ้นแบบรายงาน 56-1 ในส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ 

และในรายงานประจ าปี ในหมวดท่ี 6 ผูถื้อหุน้และนโยบายการจ่ายเงินปันผล เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ นักลงทุน และผูท่ี้สนใจ 

ไดร้บัทราบขอ้มลูและเขา้ใจในผลประกอบการของบริษัทไดดี้ยิง่ขึ้ น  

บริษัทฯ ไดก้ าหนดนโยบายในการแจง้เบาะแส หรือขอ้รอ้งเรียน จากการกระท าผิดกฎหมาย หรือ

จรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมท่ีอาจส่อถึงการทุจริต หรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองคก์ร ทั้งจากพนักงาน และผูม้ี

ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม รวมทั้งมีกลไกในการคุม้ครองผูใ้หข้อ้มูล และใหค้วามส าคญักบัการเก็บขอ้มูลขอ้รอ้งเรียนเป็น

ความลบั เพื่อสรา้งความมัน่ใจใหก้บัผูร้อ้งเรียน ดงัรายละเอียดท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นเว็บไซตข์องบริษัท ดงัน้ี 
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นโยบายในการแจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียน 

1. วตัถปุระสงค ์

1.1. เพื่อส่งเสริมใหผู้บ้ริหารและพนักงานด าเนินธุรกิจอย่างถูกตอ้ง โปร่งใส ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได ้

โดยสอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณของบริษัท โดยบริษัทคาดหวงัใหทุ้กคน

รายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบติัท่ีขดั หรือสงสยัว่าจะขดัต่อเร่ืองดงักล่าวใหบ้ริษัทรบัทราบ ทางบริษัทจะได้

ปรับปรุงแกไ้ข หรือด าเนินการใหเ้กิดความถูกตอ้ง เหมาะสม โปร่งใส ยุติธรรม และเป็นไปตามกฎหมาย

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยท่ีมีการใหค้วามคุม้ครองผูใ้หข้อ้มูลโดยสุจริตแก่หน่วยงาน

ก ากบัดูแลดว้ย ซ่ึงเป็นหลกัการท่ีบริษัทน ามาใชป้ฏบิติั 

1.2. เพื่อใหม้ัน่ใจว่าผูบ้ังคบับัญชา และฝ่ายบุคคลของบริษัทท าหน้าท่ีดูแลและใหค้ าแนะน าตลอดจนสอดส่อง

พฤติกรรม ความประพฤติ และการกระท าต่างๆ ของพนักงานใหเ้ป็นไปโดยถูกตอ้ง และผูแ้จง้เร่ืองดงักล่าว

จะไดร้บัความคุม้ครอง หากเป็นการกระท าดว้ยความสุจริตใจ 

 

2. ขอบเขตการแจง้เบาะแส หรือรอ้งเรียน 

2.1. เมื่อมีขอ้สงสยั หรือพบเห็นการกระท าท่ีฝ่าฝืน หลกัปฏบิติัท่ีดีในเร่ืองต่อไปน้ี 

- การฝ่าฝืนการปฏบิติัตามหลกัการ และแนวปฏบิติัของนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

- การฝ่าฝืนตามกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัของบริษัท 

- การไดร้บัความไม่เป็นธรรมในการปฏบิติังาน 

- การกระท าทุจริต 

2.2. พบการกระท าท่ีท าใหเ้กิดความสงสยั และเกิดผลเสียต่อองคก์ร 

 

3. ช่องทางในการแจง้เบาะแส หรือรอ้งเรียน 

3.1. นายอภิรกัษ์ปรีชุม 

หวัหน้าแผนกบุคคล 

โทรศพัท ์038 571 980-2 ต่อ 15,อีเมล ์apirakp@thaimetaldrum.com 

3.2. ม.ล. ชินทตั ชมพนุูท 

กรรมการ เลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

โทรศพัท ์02 264 0826,อีเมล ์chintatj@thaimetaldrum.com 

3.3. นายเนตร จรญัวาศน์ 

กรรมการผูอ้ านวยการ 

โทรศพัท ์02 264 0460,อีเมล ์tmdplc@loxinfo.co.th 

3.4. นางวนิดา ชาญศิขริน 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

โทรศพัท ์02 689 2632,อีเมลs์tms_adv@truemail.co.th 

 

4. เง่ือนไขและการพิจารณาเบาะแส หรือขอ้รอ้งเรียน 

4.1. รายละเอียดของเบาะแส หรือขอ้รอ้งเรียน ตอ้งเป็นความจริง มีความชัดเจน หรือเพียงพอท่ีจะน าสืบหา

ขอ้เท็จจริง เพื่อด าเนินการต่อไปได ้
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4.2. ผูท่ี้แจง้เบาะแส หรือผูร้อ้งเรียน สามารถเลือกท่ีจะไม่เปิดเผยช่ือ ท่ีอยู ่หมายเลขโทรศพัทท่ี์ติดต่อได ้หากเห็น

ว่าการเปิดเผยน้ันจะท าใหเ้กิดความไม่ปลอดภยั หรือเกิดความเสียหายใดๆ แต่หากมีการเปิดเผยตนเอง จะ

ท าใหส้ามารถรายงานความคืบหน้า สอบถามขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์เพิ่มเติม ช้ีแจงขอ้เท็จจริงใหท้ราบ หรือ

บรรเทาความเสียหายไดส้ะดวก และรวดเร็วยิง่ขึ้ น 

4.3. ขอ้มลูท่ีไดร้บัจะถือเป็นความลบั และไม่มีการเปิดเผยช่ือผูท่ี้แจง้เบาะแส หรือผูร้อ้งเรียนต่อสาธารณชน หาก

ไม่ไดร้บัความยนิยอม 

4.4. ผูท่ี้แจง้เบาะแส หรือรอ้งเรียน จะไดร้บัความคุม้ครองสิทธิ ไม่ว่าจะเป็นพนักงานหรือบุคคลภายนอก 

4.5. ระยะเวลาในการด าเนินการเร่ืองรอ้งเรียน ขึ้ นอยู่กับความซับซอ้นของเร่ือง ความเพียงพอของเอกสาร

หลกัฐานท่ีไดร้บัจากผูร้อ้งเรียน รวมถึงเอกสารหลกัฐานและค าช้ีแจงของผูถู้กรอ้งเรียน 

4.6. ผูร้บัขอ้รอ้งเรียน และผูม้ีส่วนเกี่ยวขอ้งกบักระบวนการตรวจสอบหาขอ้เท็จจริง ตอ้งเก็บขอ้มลูท่ีเกี่ยวขอ้งเป็น

ความลับ จะเปิดเผยเท่าท่ีจ าเป็น โดยค านึงถึงความปลอดภยั และความเสียหายของผูร้อ้งเรียน หรือผูใ้ห้

ความร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริง แหล่งท่ีมาของขอ้มลู หรือบุคคลท่ีเกี่ยวขอ้ง 

 

5. กลุ่มบุคคลที่เก่ียวขอ้ง 

5.1. ผูแ้จง้ขอ้มลู หมายถึง ผูท่ี้แจง้เบาะแส หรือรอ้งเรียน 

5.2. ผูป้ระสานงานเร่ืองรอ้งเรียน หมายถึงผูท้ าหน้าท่ีรับเร่ือง และเก็บขอ้มูลเบ้ืองตน้ และเก็บผลสรุปของการ

ด าเนินงาน ไดแ้ก่ ฝ่ายบุคคล และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

5.3. ผูดู้แลเร่ืองรอ้งเรียน หมายถึงผูบ้งัคบับญัชาโดยตรงของผูท่ี้ถูกรอ้งเรียน หรือผูบ้งัคบับญัชาเหนือขึ้ นไปของ

หน่วยงานท่ีถูกรอ้งเรียน 

5.4. ผูดู้แลเร่ืองระเบียบวินัย หมายถึง ฝ่ายบุคคล 

5.5. กรรมการผูอ้ านวยการ 

5.6. คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

6. ขั้นตอนการด าเนินการ 

6.1. การลงทะเบียน และส่งเร่ือง 

6.1.1. ผูป้ระสานงานเร่ืองรอ้งเรียน ลงทะเบียนรบัเร่ืองรอ้งเรียน และก าหนดวนัแจง้ความคืบหน้าของ

เร่ืองท่ีรอ้งเรียนแก่ผูร้อ้งเรียน ดงัน้ี 

- กรณีท่ีมีผลกระทบต่อช่ือเสียงของบริษัทอยา่งรา้ยแรง ใหด้ าเนินการโดยด่วนท่ีสุด 

- กรณีอื่น ใหด้ าเนินการโดยเร็ว 

6.1.2. ผูป้ระสานงานเร่ืองรอ้งเรียน ลงบนัทึกขอ้มลูจากผูร้อ้งเรียน ดงัน้ี 

- ช่ือผูร้อ้งเรียน ยกเวน้กรณีท่ีไม่ไดร้ะบุช่ือ 

- วนัท่ีรอ้งเรียน 

- ช่ือบุคคล หรือเหตุการณร์อ้งเรียน 

- ขอ้มลูอื่นๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง 

6.1.3. เมื่อลงทะเบียนรบัเร่ืองรอ้งเรียนแลว้ ใหก้ าหนดชั้นความลบัตามเน้ือหาของเร่ือง และด าเนินการ

ดงัน้ี 

- ส่งใหผู้ดู้แลเร่ืองรอ้งเรียนด าเนินการหาขอ้เท็จจริง และสัง่การตามอ านาจหน้าท่ีท่ีมี 
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- ส่งส าเนาเร่ืองใหฝ่้ายบุคคลทราบเบ้ืองตน้ เพื่อเตรียมใหค้ าแนะน าการด าเนินการดา้น

ระเบียบวินัย หรืออื่นๆ 

- ส่งส าเนาเร่ืองให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการผู ้อ านวยการ และ

คณะกรรมการตรวจสอบทราบเร่ือง 

6.2. การรวบรวมขอ้เท็จจริง และสัง่การ 

6.2.1. ผูดู้แลเร่ืองรอ้งเรียน ด าเนินการหาขอ้เท็จจริง และใหข้อ้แนะน าผูท่ี้เกี่ยวขอ้งใหม้ีการประพฤติ หรือ

ปฏบิติัท่ีเหมาะสมต่อไป หากตอ้งมีการลงโทษทางวินัย สัง่ลงโทษโดยปรึกษากบัฝ่ายบุคคลเพื่อให้

การลงโทษเป็นไปตามมาตรการลงโทษดว้ย และหากผูดู้แลเร่ืองรอ้งเรียนไม่มีอ านาจสัง่ลงโทษ ให้

เสนอเป็นล าดบัขั้นไปจนถึงผูม้ีอ านาจแลว้แต่กรณี และใหส่้งผลการหาขอ้เท็จจริง การด าเนินการ

และการสัง่ลงโทษแลว้แต่กรณี ไปใหก้รรมการผูอ้ านวยการ 

6.2.2. กรณีเป็นเร่ืองรอ้งเรียนจากผูไ้ม่ระบุช่ือ และไม่สามารถหาขอ้มลูเพิ่มเติมไดเ้พียงพอ ใหผู้ดู้แลเร่ือง

รอ้งเรียนส่งรายงานผลการตรวจสอบขอ้มลู และความเห็นเกี่ยวกบัเร่ืองรอ้งเรียนน้ันไปท่ีกรรมการ

ผูอ้ านวยการ โดยผ่านผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัขัน้ เพื่อขอแนวทางการด าเนินการท่ีเหมาะสมต่อไป 

หากกรรมการผูอ้ านวยการไม่สามารถด าเนินการตามขอ้รอ้งเรียนได ้ขอ้รอ้งเรียนน้ันจะถูกปิดเร่ือง

ไป และใหผู้ดู้แลเร่ืองรอ้งเรียนส่งส าเนาใหผู้ป้ระสานงานเร่ืองรอ้งเรียนทราบ เพื่อรายงานแก่

คณะกรรมการตรวจสอบ 

6.2.3. หากผูดู้แลเร่ืองรอ้งเรียนตรวจสอบขอ้เท็จจริงแลว้ พบว่าผูถู้กรอ้งเรียนไม่มีความผิด หรือเป็นเร่ือง

ท่ีเกิดจากความเขา้ใจผิด หรือไดใ้หข้อ้แนะน าแก่ผูถู้กรอ้งเรียน หรือผูท่ี้เกี่ยวขอ้งใหม้ีการประพฤติ 

หรือปฏิบติัท่ีเหมาะสมแลว้ และพิจารณาเห็นว่า ควรใหปิ้ดเร่ืองโดยไม่มีการลงโทษใดๆ ใหผู้ดู้แล

เร่ืองรอ้งเรียนเสนอเร่ืองดังกล่าวแก่ผูบ้ังคบับัญชาล าดับเหนือขึ้ นไป เพื่อขออนุมติัปิดเร่ือง และ

ส าเนาเร่ืองใหผู้ป้ระสานงานเร่ืองรอ้งเรียน เพื่อแจง้แก่ผูร้อ้งเรียนทราบ และรายงานแก่กรรมการ

ผูอ้ านวยการ และคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป 

6.3. การสอบสวนขอ้เท็จจริง 

6.3.1. ในกรณีท่ีผูดู้แลเร่ืองรอ้งเรียน และฝ่ายบุคคลเห็นว่าจะตอ้งมีการลงโทษทางวินัย ใหฝ่้ายบุคคล

เสนอเร่ืองต่อกรรมการผูอ้ านวยการ สอบสวนขอ้เท็จจริงต่อไป 

6.3.2. เมื่อมีผลสัง่การของกรรมการผู ้อ านวยการแล้ว ใหแ้จง้ผลใหผู้ ้ดูแลเร่ืองร้องเรียนทราบ เพื่อ

ด าเนินการตามขัน้ตอนต่อไป 

6.4. การแจง้ผลสรุปต่อผูร้อ้งเรียน และการปรบัปรุงแกไ้ข 

6.4.1. ผูดู้แลเร่ืองรอ้งเรียน ด าเนินการตามค าสัง่การของกรรมการผูอ้ านวยการ ใหข้อ้แนะน าใหม้ีการ

ประพฤติ หรือปฏบิติัท่ีเหมาะสมต่อไป และแจง้ผลการด าเนินการใหผู้ป้ระสานงานเร่ืองรอ้งเรียน

ทราบดว้ย 

6.4.2. ผูป้ระสานงานเร่ืองรอ้งเรียน แจง้ผลการด าเนินการใหก้ับผูร้อ้งเรียนทราบ และบันทึกผลการ

ด าเนินการเกี่ยวกบัเร่ืองรอ้งเรียนไว ้โดยน าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นรายไตรมาส 

6.4.3. ผู ้ประสานงานเร่ืองร้องเรียน ติดตามผลการปรับปรุงแก้ไข (ถ้ามี) และรายงานกรรมการ

ผูอ้ านวยการ และคณะกรรมการตรวจสอบทราบ 
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7. การรอ้งเรียนโดยไม่สุจริต หรือผิดช่องทาง 

หากการแจง้เบาะแส ขอ้รอ้งเรียน ใหถ้อ้ยค า หรือใหข้อ้มูลใดๆ ท่ีพิสูจน์ไดว้่ากระท าโดยไม่สุจริต หรือท าผิด

ช่องทาง กรณีเป็นพนักงานของบริษัทจะไดร้ับการลงโทษทางวินัย แต่หากเป็นบุคคลภายนอกท่ีการกระท าน้ันท าให้

บริษัทไดร้บัความเสียหาย ทางบริษัทฯจะด าเนินคดีกบับุคคลน้ันๆ ดว้ย 

8. ความรบัผิดชอบของผูบ้งัคบับญัชาเหนือข้ึนไป 

ในกรณีท่ีผูดู้แลเร่ืองรอ้งเรียนละเลย หรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายน้ี ผูบ้ังคับบัญชาเหนือขึ้ นไป จะตอ้งไดร้ับการ

พิจารณาโทษทางวินัยดว้ย 

9. มาตรการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส หรือผูร้อ้งเรียน 

9.1. บริษัทจะเก็บขอ้มลูและตวัตนของผูแ้จง้เบาะแส หรือผูร้อ้งเรียน และผูถู้กรอ้งเรียน เป็นความลบั 

9.2. บริษัทจะเปิดเผยขอ้มูลเท่าท่ีจ าเป็น โดยค านึงถึงความปลอดภยัและความเสียหายของผูร้ายงานแหล่งท่ีมา

ของขอ้มลู หรือบุคคลท่ีเกี่ยวขอ้ง 

9.3. ผูท่ี้ไดร้บัความเสียหาย จะไดร้บัการบรรเทาความเสียหายดว้ยกระบวนการท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม 

9.4. กรณีท่ีผูร้อ้งเรียน หรือผูท่ี้ใหค้วามร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริง เห็นว่าตนอาจไดร้บัความไม่ปลอดภยั 

หรืออาจเกิดความเดือดรอ้นเสียหาย ผูร้อ้งเรียน หรือผูใ้หค้วามร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริง สามารถ

รอ้งขอใหบ้ริษัทฯ ก าหนดมาตรการคุม้ครองท่ีเหมาะสมก็ได ้หรือบริษัทอาจก าหนดมาตรการคุม้ครองโดยผู ้

รอ้งเรียน หรือผูท่ี้ใหค้วามร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริงไม่ตอ้งรอ้งขอก็ได ้หากเห็นว่าเป็นเร่ืองท่ีมี

แนวโน้มท่ีจะเกิดความเดือดรอ้นเสียหาย หรือความไม่ปลอดภยั 

9.5. บริษัทจะไม่กระท าการใดอนัไม่เป็นธรรมต่อผูแ้จง้เบาะแส หรือผูร้อ้งเรียน ไม่ว่าจะโดยการเปล่ียนแปลง

ต าแหน่งงาน ลกัษณะงาน สถานท่ีท างาน สัง่พกังาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบติังาน เลิกจา้ง หรือกระท าการ

อื่นใดท่ีมีลกัษณะเป็นการปฏิบติัอยา่งไม่เป็นธรรมต่อผูแ้จง้เบาะแส หรือผูร้ ้องเรียน หรือผูใ้หค้วามร่วมมือใน

การตรวจสอบขอ้เท็จจริง 

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษัทไดม้อบหมายให ้ม.ล. ชินทตั ชมพนุูท เลขานุการบริษัท ท าหน้าท่ีนักลงทุนสมัพนัธซ่ึ์งผู ้

ลงทุนสามารถติดต่อไดท่ี้หมายเลขโทรศัพท์ 022640826 หรืออีเมล์ chintatj@thaimetaldrum.comโดยบริษัทฯ ได้

แจง้ใหท้ราบถึงช่องทางท่ีจะติดต่อดงักล่าวไวใ้นเว็บไซตข์องบริษัทดว้ย 

 

5. ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

1) โครงสรา้งคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทประกอบดว้ยบุคคลซ่ึงมีความรูค้วามสามารถ และประสบการณ์ โดยเป็นผูม้ี

บทบาทส าคญัในการก าหนดนโยบายและภาพรวมขององคก์ร รวมทั้งมีบทบาทส าคญัในการก ากบัดูแล ตรวจสอบ 

ประเมินผลการด าเนินงานของบริษัทใหเ้ป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้ตลอดจนด าเนินกิจการของบริษัทใหเ้ป็นไปตาม 

กฎหมาย ขอ้บงัคบั และมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต มีจริยธรรม ภายใตจ้รรยาบรรณในการด าเนิน

ธุรกิจ รวมทั้งการก ากบัดูแลใหก้ารบริหารจดัการของฝ่ายบริหารเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางท่ีไดก้ าหนดไว ้และ

ก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผูถื้อหุน้ 
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โครงสรา้งคณะกรรมการของบริษัทประกอบดว้ยกรรมการอิสระอยา่งน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้ง

คณะ ซ่ึงจะท าใหเ้กิดการถ่วงดุลในการออกเสียงในการพิจารณาเร่ืองต่างๆ และมีคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึง

ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 3 คน 

ปัจจุบนัคณะกรรมการบริษัทมีจ านวน 9 คน ประกอบดว้ย กรรมการบริษัทท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารจ านวน

7คน (โดย 4 คน ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ) และกรรมการบริษัทท่ีมาจากฝ่ายบริหาร

จ านวน 2 คน คือ กรรมการผูอ้ านวยการ กรรมการและผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน ทั้งน้ี จ านวนกรรมการอิสระของ

บริษัทเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนดไวใ้หม้ีกรรมการ

อิสระอยา่งน้อยหน่ึงในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมด 

ตามขอ้บงัคบัของบริษัทก าหนดไวว้่าในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครั้ง กรรมการจะตอ้งออกจาก

ต าแหน่งอย่างน้อย จ านวนหน่ึงในสามโดยอตัรา ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกใหเ้ป็นสามส่วนไม่ไดก้็ใหอ้อกโดย

จ านวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วนหน่ึงในสาม กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียน

บริษัทน้ัน ใหจ้บัสลากว่าผูใ้ด จะออกส่วนปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 

อยา่งไรก็ตาม กรรมการผูอ้อกจากต าแหน่งไปน้ันอาจจะเลือกเขา้รบัต าแหน่งอีกก็ได ้

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทยงัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบดว้ย คณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพื่อปฏิบติัหน้าท่ีเฉพาะ

เร่ือง และเสนอเร่ืองใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรบัทราบ ซ่ึงคณะกรรมการชุดยอ่ยดงักล่าวมีสิทธิหน้าท่ีตามท่ี

ไดก้ าหนดไวใ้นอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการชุดยอ่ยแต่ละคณะ 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายใหป้ระธานกรรมการต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการ

ผูอ้ านวยการ เพื่อใหเ้กิดความชัดเจนในดา้นความรับผิดชอบระหว่างการก าหนดนโยบายการก ากบัดูแลและการ

บริหารงานประจ าทั้งน้ี บริษัทไดแ้บ่งแยกบทบาทหน้าท่ีความรบัผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกบัผูบ้ริหารอยา่ง

ชดัเจน และมีการถ่วงดุลอ านาจการด าเนินงาน โดยคณะกรรมการบริษัทท าหน้าท่ีในการก าหนดนโยบายและก ากบั

ดูแลการด าเนินงานของผูบ้ริหารในระดับนโยบาย ขณะท่ีผูบ้ริหารท าหน้าท่ีบริหารงานของบริษัทในดา้นต่างๆ ให้

เป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนด  

ขอบเขตหนา้ที่ของประธานกรรมการ 

1. รับผิดชอบในฐานะผูน้ าของคณะกรรมการในการก ากบั ติดตาม ดูแลการบริหารงานของ

คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์และเป้าหมาย

ตามแผนงานท่ีก าหนดไว ้

2. สนับสนุนการด าเนินงานของฝ่ายจัดการ แต่ไม่เขา้ไปมีส่วนร่วมในการบริหารงานปกติ

ประจ าวนัของบริษัทฯ 

3. ก ากบัดูแลใหก้ารท าหน้าท่ีของคณะกรรมการเกิดประสิทธิภาพและเป็นอิสระจากฝ่ายจดัการ 

4. ก าหนดระเบียบวาระการประชุมตามหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการร่วมกับ

กรรมการผูอ้ านวยการ และดูแลใหเ้ร่ืองส าคญัไดถู้กบรรจุเป็นวาระการประชุม 

5. ท าหน้าท่ีประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการและท่ีประชุมผู ้ถือหุน้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ส่งเสริมใหก้รรมการมีการใชดุ้ลยพินิจท่ีรอบคอบ และใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งอิสระ 

6. สนับสนุนใหก้รรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม 
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7. ส่งเสริมดูแลให้กรรมการยึดถือปฏิบัติตามขอบเขตอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการบริษัท ตามกฎหมาย และตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณ

ธุรกิจของบริษัท ตลอดจนรบัผิดชอบต่อผูถื้อหุน้และผูม้ีส่วนไดเ้สียท่ีเกี่ยวขอ้ง 

และเพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรบับริษัทจดทะเบียน บริษัทไดจ้ดัใหม้ีการ

ประเมินรายบุคคล (ประเมินตนเอง) โดยจดัใหม้ีกระบวนการในการประเมินคือ กรรมการบริษัทประเมินตนเองเป็น

รายบุคคลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อใหค้ณะกรรมการร่วมกนัพิจารณาผลงานและปรับปรุงแกไ้ข โดยการประเมิน

จดัท าทั้งแบบรายคณะเพื่อใชป้ระเมินการท างานของคณะกรรมการในภาพรวมขององค์คณะและการประเมินของ

คณะกรรมการรายบุคคล เพื่อใชป้ระเมินการท าหน้าท่ีอย่างเหมาะสมของการเป็นกรรมการของกรรมการรายบุคคล 

โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผูส้รุปและเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาผลประเมินและแนว

ทางการพฒันาปรบัปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงาน ซ่ึงวิธีการใหค้ะแนนมีความหมาย ดงัน้ี 

0=ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ หรือไม่มีการด าเนินการในเร่ืองน้ัน 

1=ไม่เห็นดว้ย หรือมีการด าเนินการในเร่ืองน้ันเล็กน้อย  

2=เห็นดว้ย หรือมีการด าเนินการในเร่ืองน้ันพอสมควร 

3=เห็นดว้ยค่อนขา้งมาก หรือมีการด าเนินการในเร่ืองน้ันดี 

4=เห็นดว้ยอยา่งมาก หรือมีการด าเนินการในเร่ืองน้ันอยา่งดีเยีย่ม 

 ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ มีรายละเอียดดงัน้ี 

หวัขอ้ประเมิน รวม คะแนนเฉลี่ย 

คะแนนเฉล่ียในหมวดท่ี 1 โครงสรา้งและคุณสมบติัของคณะกรรมการ 35.54 3.95 

คะแนนเฉล่ียในหมวดท่ี 2 บทบาท หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 35.10 3.90 

คะแนนเฉล่ียในหมวดท่ี 3 การประชุมคณะกรรมการ 35.67 3.96 

คะแนนเฉล่ียในหมวดท่ี 4 การท าหน้าท่ีของกรรมการ 35.86 3.98 

คะแนนเฉล่ียในหมวดท่ี 5 ความสมัพนัธก์บัฝ่ายจดัการ 35.40 3.93 

คะแนนเฉล่ียในหมวดท่ี 6 การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้ริหาร 34.33 3.81 

รวมคะแนนเฉล่ียทั้ง 6 หมวด 35.45 3.94 

 

ทั้ ง น้ี เพื่อเตรียมความพร้อมให้กรรมการสามารถเข้ารับต าแหน่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

คณะกรรมการบริษัทยงัไดจ้ดัใหม้ีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน โดยมอบหมายใหเ้ลขานุการบริษัทเป็นผูใ้หข้อ้มลู 

ความรู ้และรายละเอียดในธุรกิจ โครงสรา้งธุรกิจ โครงสรา้งกรรมการ ขอบเขตอ านาจหน้าท่ี กฎหมายท่ีควรทราบ 

แนวทางการด าเนินงานดา้นต่างๆ ของบริษัท รวมทั้งจดัใหม้ีการพบปะประธานกรรมการและกรรมการผูอ้ านวยการ

ส าหรบัขอ้มลูเชิงลึกในการด าเนินธุรกิจของบริษัทดว้ย 

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อให้มีหน้าท่ีในการจัดเตรียมการประชุม

คณะกรรมการบริษัท การประชุมผูถื้อหุน้ จัดท าทะเบียนกรรมการ และจัดเก็บเอกสารต่างๆ ของบริษัทฯ ตามท่ี

กฎหมายก าหนด มีหน้าท่ีดูแลใหบ้ริษัทและกรรมการปฏบิติัตามกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัของหน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวขอ้ง 

เช่น ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส านักงานกลต. เป็นตน้ รวมทั้งมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุน้ของ

บริษัท เช่น ติดต่อสรา้งความสมัพนัธก์บัผูถื้อหุน้ ตอบขอ้ซกัถามรวมทั้งพิจารณาขอ้เสนอต่างๆ ของผูถื้อหุน้รายงาน
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คณะกรรมการและผู ้บริหารเกี่ยวกับความต้องการต่างๆ ของผู ้ถือหุ ้น และเป็นส่ือกลางระหว่างผู ้ถือหุ ้นกับ

คณะกรรมการบริษัทและผูบ้ริหาร 

บริษัทไดเ้ปิดเผยกฎบตัรคณะกรรมการบริษัทไวบ้นเว็บไซตข์องบริษัทท่ี www.thaimetaldrum.com 

ในหวัขอ้การพฒันาอยา่งยัง่ยนื 

 

2) คณะกรรมการชุดยอ่ย 

รายละเอียดปรากฏในหวัขอ้ 9.2 คณะกรรมการชุดยอ่ย 

 

3) การประชุมคณะกรรมการบริษทั 

 คณะกรรมการมีการก าหนดใหม้ีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง เพื่อเสริมสรา้ง

ความมัน่ใจว่าคณะกรรมการสามารถติดตามดูแลการด าเนินงานของบริษัทไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงการประชุม

คณะกรรมการจ านวน 1 ใน6ครั้ง จะเป็นการประชุมท่ีไม่มีคณะกรรมการบริหารเขา้ร่วมประชุมอยู่ด้วย เพื่อให้

คณะกรรมการไดแ้สดงความคิดเห็นถึงปัญหาต่างๆ ท่ีเกี่ยวกบัการบริหารจดัการโดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมประชุมดว้ย

นอกจากน้ี บริษัทจะมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจ าเป็นในการประชุมแต่ละครั้ง เลขานุการบริษัทจะด าเนินการ

จดัส่งหนังสือเชิญประชุมพรอ้มระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมใหค้ณะกรรมการทุกท่าน

รบัทราบก่อนการประชุมล่วงหน้าอยา่งน้อย 7 วนัเวน้แต่กรณีมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วน ในการประชุมแต่ละครั้ง เลขานุการ

บริษัทจะท าการบนัทึกรายงานการประชุมและจดัเก็บรวบรวมเอกสารรายงานท่ีรบัรองแลว้เพื่อใชใ้นการอา้งอิงและ

สามารถตรวจสอบได ้นอกจากน้ี บริษัทไดจ้ดัท ารายงานผลการด าเนินงานเสนอใหค้ณะกรรมการทราบทุกไตรมาส

เพื่อใหค้ณะกรรมการสามารถก ากบัดูแลการปฏบิติังานของฝ่ายจดัการไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและทนัต่อเหตุการณ์ 

ในการประชุม ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผูอ้ านวยการ เป็นผูร่้วมกนัก าหนดวาระการ

ประชุมและพิจารณาเร่ืองเขา้วาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสใหก้รรมการแต่ละคนสามารถเสนอ

เร่ืองต่างๆ เพื่อเขา้รบัการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได ้ในการพิจารณาเร่ืองต่างๆ ประธานกรรมการบริษัท ซ่ึงท า

หน้าท่ีประธานในท่ีประชุมจะเปิดโอกาสใหก้รรมการแสดง ความคิดเห็นไดอ้ย่างอิสระ ทั้งน้ี ในการลงมติในท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัทใหถื้อมติของเสียงขา้งมาก โดยใหก้รรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงเสียงกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียจะไม่

เขา้ร่วมประชุมและ /หรือไม่ใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองน้ันในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ากนั ประธานในท่ีประชุมจะ

ออกเสียงเพิ่มขึ้ นอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด นอกจากน้ี กรรมการทุกคนมีสิทธิท่ีจะตรวจสอบเอกสารประกอบการ

ประชุม และเอกสารส าคญัอื่นๆ และหากกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบมีขอ้สงสยัใดๆ กรรมการอื่นๆ และ

ฝ่ายบริหารของบริษัทตอ้งด าเนินการตอบขอ้สงสัยดังกล่าวอย่างรวดเร็วและครบถว้นเท่าท่ีจะเป็นไปได ้ในกรณีท่ี

กรรมการไม่เห็นดว้ยกบัมติท่ีประชุมกรรมการสามารถขอใหเ้ลขานุการบริษัทบนัทึกขอ้คดัคา้นไวใ้นรายงานการประชุม 

หรือยืน่หนังสือแสดงการคดัคา้นต่อประธานกรรมการได ้

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้งเลขานุการบริษัทไดเ้ขา้ร่วมการประชุมดว้ย โดยเป็นผู ้

บนัทึกรายงานการ ประชุมและจดัส่งใหป้ระธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือช่ือรบัรองความถูกตอ้ง โดยเสนอ

ใหท่ี้ประชุมรบัรองในการประชุมครั้งถดัไป รวมทั้งเป็นผูจ้ดัเก็บขอ้มลูหรือเอกสารเกี่ยวกบัการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวก

ในการสืบคน้อา้งอิง โดยปกติคณะกรรมการบริษัทจะเขา้ร่วมการประชุมทุกคนทุกครั้ง ยกเวน้แต่มีเหตุจ าเป็นซ่ึงจะแจง้
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เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม นอกจากน้ี คณะกรรมการถือเป็นนโยบายใหก้รรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารมีโอกาสท่ีจะ

ประชุมระหว่างกนัเองตามความจ าเป็น เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกบัการจดัการท่ีอยูใ่นความสนใจโดยไม่มีฝ่าย

บริหารร่วมดว้ย และแจง้ใหป้ระธานกรรมการและกรรมการผูอ้ านวยการทราบถึงผลการประชุม  
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10. ความรบัผิดชอบตอ่สงัคมของกิจการ 

10.1 นโยบายภาพรวม 

บริษัทค านึงถึงความเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เอารดัเอาเปรียบและมีความซ่ือสตัยใ์นการด าเนินธุรกิจ

รกัษาผลประโยชน์ร่วมกบัคู่คา้และเจา้หน้ี โดยการปฏิบัติตามกฎหมายและกติกาท่ีก าหนดร่วมกนัอย่างเคร่งครดั มี

จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ ไม่เรียก ไม่รบัและจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตในการคา้กบัคู่คา้ ตามหลักการ

ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี บริษัทจะมุ่งเน้นการพฒันาคุณภาพผลิตภณัฑค์วบคู่ไปกบัการพฒันาบุคลากร เพื่อสรา้งความพึง

พอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อคุณภาพในสินคา้และบริการของบริษัท และเพื่อใหก้ารด าเนินงานประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

บริษัทจึงไดน้ าแนวทางความรบัผิดชอบต่อสงัคมของกิจการตามแนวทางของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยมาเป็น

กลยุทธส์ าคญัท่ีจะน าพาองคก์รไปสู่ความยัง่ยนื 

10.2 การด าเนินงานและการจดัท ารายงาน 

บริษัทมีการด าเนินงานตามนโยบายความรบัผิดชอบต่อสงัคม ดงัน้ี 

การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

บริษัทไดม้ีการปฏิบัติตามหลักการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและไดเ้ปิดเผยขอ้มูลไวใ้นหวัขอ้ 9.7 การ

ปฏบิติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท แลว้ 

การประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรม 

บริษัทด าเนินธุรกิจตามหลักจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจเพื่อใหเ้กิดความเป็นธรรมในการ

ด าเนินธุรกิจไม่เห็นแก่ผลประโยชน์อื่น ส่งเสริมการแข่งขนัทางการคา้อย่างเสรี การเคารพสิทธิในทรัพยสิ์น โดยไม่

ละเมิดทรพัยสิ์นทางปัญญาหลีกเล่ียงการด าเนินการท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และช าระค่าการใช้

หรือไดม้าซึ่งทรพัยสิ์นอยา่งเป็นธรรมและไดก้ าหนดนโยบายและแนวปฏบิติัดงัน้ี 

1. พนักงานทุกคน มีหน้าท่ีรกัษาความลบัทางการคา้ และทรพัยสิ์นทางปัญญาของบริษัท ไดแ้ก่ ขอ้มลูทางธุรกิจ 

และขอ้มลูทางเทคนิคทั้งหมดของบริษัท และคู่คา้ทางธุรกิจของบริษัทโดยตอ้งปกป้องเพื่อไม่ใหข้อ้มลูเหล่าน้ัน

รัว่ไหล หรือน าไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือบุคคลอื่น โดยภาระหน้าท่ีในการป้องกันรักษาขอ้มูลน้ี จะ

ต่อเน่ืองไปถึงแมเ้มื่อพนักงานผูน้ั้นไดอ้อกจากบริษัทไปแลว้ก็ตาม การเปิดเผยขอ้มูลหรือน าไปใชโ้ดยไม่ไดร้บั

อนุญาตจนท าใหเ้กิดความเสียหาย ตอ้งรบัผิดทางกฎหมาย 

2. พนักงานทุกคนตอ้งไม่เรียกรอ้ง รบัเอา หรือใชข้อ้มลูทางธุรกิจ ท่ีไดม้าโดยวิธีการมิชอบดว้ยกฎหมาย 

3. บริษัทสนับสนุนไม่ใหใ้ชง้านใดๆ ก็ตามอนัมีลกัษณะเป็นการละเมิดทรพัยสิ์นทางปัญญาของบุคคลอื่น 

4. บริษัทก าหนดใหม้ีขอ้บังคับในการใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตภายในบริษัทให้สอดคล้องกับ

พระราชบญัญติัว่าดว้ยการกระท าความผิดเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร์ 
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การตอ่ตา้นการทจุรติ 

ในปี 2556 บริษัทไดเ้ขา้ร่วมในโครงการ “แนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทย ในการต่อตา้นการ

ทุจริต” เพื่อแสดงเจตนารมณแ์ละความมุ่งมัน่ในการต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ในทุกรูปแบบเพื่อใหม้ัน่ใจว่า บริษัทฯ มีนโยบาย

การก าหนดความรบัผิดชอบ แนวปฏบิติั และขอ้ก าหนดในการด าเนินการท่ีเหมาะสม เพื่อป้องกนัการคอรร์ปัชัน่กบัทุก

กิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทและเพื่อใหก้ารตดัสินใจและการด าเนินการทางธุรกิจท่ีอาจมีความเส่ียงดา้นการทุจริต

คอร์รัปชัน่ไดร้ับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงไดอ้นุมัติประกาศใช ้ “นโยบาย

ต่อตา้นคอรร์ปัชัน่” เป็นลายลกัษณ์อกัษรขึ้ นเพื่อใชเ้ป็นแนวทางการปฏิบติัท่ีชดัเจนในการด าเนินธุรกิจ และพฒันาสู่

องคก์รแห่งความยัง่ยืน ตามประกาศบริษัทท่ี 1/2557 ลงวนัท่ี 6 มกราคม 2557 ในปี 2557 บริษัทฯ ไดส่้งแบบ

ประเมินตนเองเกี่ยวกบัมาตรการต่อตา้นคอรร์ัปชัน่ของโครงการฯ เพื่อเขา้สู่กระบวนการรับรองแลว้ และเมื่อวนัท่ี3 

ตุลาคม 2557 ท่ีประชุมคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัฯไดม้ีมติใหก้ารรบัรองบริษัท อุตสาหกรรมถงัโลหะไทย จ ากดั 

(มหาชน) เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏบิติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต  

ในเดือนตุลาคม ปี 2560 อายุของใบรบัรองการเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทย

ในการต่อต้านทุจริตหมดลง (อายุสมาชิกคราวละ 3 ปี) บริษัทฯจึงด าเนินการยื่นแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับ

มาตรการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ฯ เพื่อเขา้สู่ขบวนการรับรองวาระท่ี 2 และเมื่อวันท่ี 17 พฤษภาคม 2561ท่ีประชุม

คณะกรรมการแนวร่วมปฏบิติัฯ ไดม้ีมติในการรบัรองต่ออายุ บริษัท อุตสาหกรรมถงัโลหะไทย (มหาชน) เป็นสมาชิก

ของแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต โดยใบรบัรองมีอายุ 3 ปี นับจากวนัท่ีมีมติใหก้ารรบัรอง 

ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นว่าบริษัทมีความมุ่งมัน่ และแนวปฏบิติังานภายในองคก์รอยา่งชดัเจน เพื่อต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ 

บริษัทได้ก าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการก ากับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกัน ติดตาม และ

ประเมินความเส่ียงจากการทุจริตคอรร์ัปชัน่ท่ีอาจเกิดขึ้ น โดยการจดัใหม้ีกระบวนการตรวจสอบการควบคุมภายใน 

และการบริหารความเส่ียงท่ีครอบคลุมกระบวนการท างานท่ีส าคญัต่างๆ อาทิ กระบวนการแผนกบุคคล กระบวนการ

แผนกจดัซ้ือ (โรงงาน) กระบวนการดา้นการผลิต กระบวนการดา้นการควบคุมคุณภาพ (QC) กระบวนการดา้นการ

จัดส่งและการจัดการคลังสินคา้ส าเร็จรูป เป็นตน้ ก าหนดใหห้ัวหน้างานในแต่ละแผนกรับผิดชอบในการส่ือสาร 

เผยแพร่ความรู ้ผลประเมินประจ าปี และฝึกอบรบใหแ้ก่พนักงาน เกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการปฏิบัติในการ

ต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชัน่ และนโยบายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งอยา่งต่อเน่ือง และเป็นผูเ้ฝ้าระวงัติดตาม โดยน าเสนอผลต่อ

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ซ่ึงเป็นผูป้ระเมินและก ากบัดูแลกิจการตามแผนการตรวจสอบประจ าปี และรายงาน

ความเส่ียงต่อคณะกรรมการบริษัท  

นอกจากน้ียงัจดัใหม้ีช่องทางการรบัแจง้ขอ้มลู เบาะแส หรือขอ้รอ้งเรียน โดยมีกลไกในการคุม้ครอง

ผูใ้หข้อ้มูล และใหค้วามส าคญักับการเก็บขอ้มูลขอ้รอ้งเรียนเป็นความลับ อนัรวมถึงมาตรการในการตรวจสอบขอ้

รอ้งเรียนและพิจารณาบทลงโทษแก่ผูท่ี้กระท าผิดอยา่งเป็นธรรม 

การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บริษัทปฏบิติัต่อผูม้ีส่วนเกี่ยวขอ้งไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ชุมชนและสงัคมรอบขา้ง ดว้ยความเคารพต่อ

ชีวิตและศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์องทุกคนไม่ละเมิดสิทธิ สิทธิมนุษยชนทั้งโดยทางตรงและทางออ้ม โดยเปิดโอกาส

ดา้นการจา้งงานใหแ้ก่บุคคลทุกเพศ ทุกวยั ทุกเช้ือชาติ และศาสนาอย่างเท่าเทียมกนั ทั้งน้ียงัไดไ้ดก้ าหนดนโยบายใน

การแจง้เบาะแส หรือขอ้รอ้งเรียน จากการกระท าผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมท่ีอาจส่อถึงการทุจริต 

หรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองคก์ร ทั้งจากพนักงาน และผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม รวมทั้งมีกลไกในการคุม้ครองผูใ้ห้
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ขอ้มูล และใหค้วามส าคญักบัการเก็บขอ้มูลขอ้รอ้งเรียนเป็นความลบั เพื่อสรา้งความมัน่ใจใหก้บัผูร้อ้งเรียนตามหลัก

สิทธิมนุษยชน อา้งอิงตามประกาศบริษัทท่ี 4/2557 เร่ืองนโยบายว่าดว้ยการแจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียน พรอ้ม

ก าหนดบทลงโทษส าหรบัผูท่ี้กระท าผิดในเร่ืองดงักล่าว  

การปฏบิตัิตอ่แรงงานอยา่งเป็นธรรม 

บริษัทฯ ถือว่าพนักงานเป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะท าใหอ้งคก์รมุ่งสู่ความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจจึงก าหนดแนวทางปฏบิติั

ต่อพนักงาน ไวด้งัน้ี  

- ใหผ้ลตอบแทนท่ีเป็นธรรมแก่พนักงาน ในรูปแบบของเงินเดือน ค่าโทรศพัท ์ค่าน ้ามนั ค่าเบ้ีย

เล้ียง และ/หรือ เงินโบนัสประจ าปี ทั้งยงัจดัใหม้ีการพิจารณาทบทวนการจ่ายค่าตอบแทนและ

การจดัสรรสวสัดิการแก่พนักงานอยา่งสม า่เสมอ เพื่อใหม้ัน่ใจว่าจะสามารถจงูใจพนักงาน และ

แขง่ขนัในอุตสาหกรรมเดียวกนัได ้

- จัดใหม้ีสวัสดิการพิเศษส าหรับพนักงานเพื่อลดภาระและความกังวลเร่ืองค่าครองชีพของ

พนักงาน เช่น ค่าชุดยูนิฟอร์มพนักงาน เงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพ เงินใหกู้ย้ืมกรณีฉุกเฉิน 

(ดอกเบ้ีย 0%) ก าหนดเงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต บริการรถรับส่งพนักงานท่ี

ปฏบิติังานท่ีโรงงาน สวสัดิการโรงอาหารโดยจดัใหม้ีบริการขา้วและน ้าฟรี และจดัใหม้ีอาหารท่ี

ถูกสุขลักษณะในราคาท่ีเหมาะสม รวมถึงการตรวจสุขภาพประจ าปี การประกนัสุขภาพและ

อุบติัเหตุกลุ่ม และอื่นๆ 

- ส่งเสริมสวสัดิภาพความเป็นอยูท่ี่ดีของพนักงานท่ีคลอบคลุมไปถึงครอบครวัของพนักงาน เช่น 

ค่ารกัษาพยาบาล และค่าใชจ้่ายทางการศึกษาของบุตร 

- ดูแลรกัษาสภาพแวดลอ้มการท างานใหม้ีความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของพนักงานอยู่

เสมอ โดยก าหนดเป็นนโยบายเกี่ยวกบัการดูแลเร่ืองความปลอดภยั และสุขอนามยั ซ่ึงบริษัทฯ 

ไดเ้ปิดเผยสถิติการเกิดอุบัติเหตุ อตัราการหยุดงาน อัตราการเจ็บป่วยจากการท างาน ไวท่ี้

บอรด์ประกาศท่ีบริเวณทางเขา้โรงงาน รวมถึงน าส่งรายงานท่ีเกี่ยวขอ้งต่อหน่วยงานราชการ

ตามก าหนดทุกครั้ง  

- การแต่งตั้งและโยกยา้ย รวมถึงการใหร้างวลัและการลงโทษพนักงาน ตอ้งกระท าดว้ยความ

เสมอภาค สุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้ นฐานของความรู ้ความสามารถ และความเหมาะสม 

รวมทั้งการกระท า หรือการปฏบิติัของพนักงานน้ันๆ  

- ใหค้วามส าคญัต่อการพัฒนา การถ่ายทอดความรู ้และความสามารถของพนักงาน โดยให้

โอกาสพนักงานอย่างทัว่ถึงและสม า่เสมอ โดยก าหนดใหม้ีแผนฝึกอบรมและจดังบประมาณ

เป็นประจ าทุกปี 

- รบัฟังขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากพนักงานทุกระดบัอยา่งเท่าเทียมและเสมอภาค 

- ปฏบิติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการจา้งงานอยา่งเคร่งครดั  

- บริหารงานโดยหลีกเล่ียงการกระท าใดๆ ท่ีไม่เป็นธรรมซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อความมัน่คงใน

หน้าท่ีการงานของพนักงาน  

- ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพและใหค้วามเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและสิทธิ

มนุษยชน  

- มีช่องทางใหพ้นักงานสามารถแจง้หรือรอ้งเรียนเร่ืองท่ีส่อไปในทางผิดระเบียบหรือกฎหมายได้

ตามนโยบายว่าดว้ยการแจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียน 
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ความรบัผดิชอบตอ่ผูบ้รโิภค 

บริษัทฯ มีความมุ่งมัน่ในการเป็นผูน้ าดา้นการผลิตสินคา้ถงัโลหะขนาดบรรจุ 200 ลิตร ท่ีมีคุณภาพ

ออกสู่ตลาด เพื่อตอบสนองต่อความพึงพอใจและสร้างความมัน่ใจใหก้ับลูกคา้ของบริษัทท่ีจะไดร้ับผลิตภัณฑ์ท่ีมี

คุณภาพ รวมทั้งรกัษาสมัพนัธภาพท่ีดีและด าเนินธุรกิจร่วมกนัอยา่งเป็นธรรม บริษัทฯ ก าหนดแนวทางปฏบิติัต่อลูกคา้

ของบริษัท ดงัน้ี  

- สรา้งความพึงพอใจและความมัน่ใจใหก้บัลูกคา้ ใหไ้ดร้บัผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพ และตรงต่อเวลา 

- เปิดเผยข่าวสารขอ้มูลเกี่ยวกบัสินคา้และบริการอย่างครบถว้น ถูกตอ้ง ทนัต่อเหตุการณ์ และ

ไม่บิดเบือนขอ้เท็จจริง รวมทั้งรกัษาสมัพนัธภาพท่ีดีและด าเนินธุรกิจร่วมกนัอยา่งเป็นธรรม 

- ใหก้ารรบัประกนัสินคา้และบริการภายใตเ้ง่ือนไขเวลาท่ีเหมาะสม  

- จดัระบบเพื่อใหลู้กคา้และผูเ้กี่ยวขอ้งทุกฝ่าย สามารถรอ้งเรียนเกี่ยวกบัสินคา้และบริการ และ

ด าเนินการท่ีไม่เป็นธรรม อยา่งดีท่ีสุดเพื่อใหลู้กคา้และผูท่ี้เกี่ยวขอ้งทุกฝ่ายไดร้บัการตอบสนอง

อยา่งรวดเร็ว 

- ไม่คา้ก าไรเกินควรเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพของสินคา้หรือบริการในชนิดหรือประเภท

เดียวกนัและไม่ก าหนดเง่ือนไขการคา้ท่ีไม่เป็นธรรมต่อลูกคา้  

- รักษาความลับของลูกคา้อย่างจริงจงัและสม า่เสมอ และไม่น าขอ้มูลมาใชเ้พื่อประโยชน์ของ

ตนเองและผูท่ี้เกี่ยวขอ้ง  

การรว่มพฒันาชุมชนและสงัคม 

 ในแต่ละปีบริษัทได้จดัสรรงบประมาณเพื่อใชใ้นการพัฒนาชุมชนและสังคม และไดส้นับสนุนให้

พนักงานทุกๆ คนไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งอยา่งต่อเน่ือง 

 ตั้งแต่ปี 2555เป็นตน้มา บริษัทไดร่้วมกบั บริษัท สาธรธานี จ ากดั ในการจดัโครงการ “แบ่งปัน

สานฝันเพื่อน้อง” เป็นประจ าทุกปี โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อช่วยเหลือนักเรียนท่ีขาดแคลนโอกาสทางการศึกษา ซ่ึงในปี 

2562 ท่ีผ่านมา โครงการดงักล่าวไดถู้กจดัขึ้ นเมื่อวนัท่ี 31 สิงหาคม2562 โดยทางบริษัทไดม้อบทุนการศึกษาและทุน

พฒันาซ่อมแซมใหก้บัโรงเรียนบา้นหนองแหน จงัหวดัปราจีนบุรี เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนใหม้ีคุณภาพท่ีดียิ่งขึ้ น 

เป็นจ านวนเงิน 80,000 บาท  

 เน่ืองในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 บริษัทไดร่้วมกับ บริษัท ไทยเอ็มเอ็มเอ จ ากัด เพื่อซ้ือ

ของขวญัใหแ้ก่เด็กๆ ณ โรงเรียนวดัโขดหินมิตรภาพท่ี 42 เป็นจ านวนเงิน 10,000บาท 

 บริษัทร่วมกบั บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จ ากดั ในการจดังาน “Dow Charity Run” ขึ้ นเมื่อ

วนัท่ี 16 มิถุนายน 2562 และไดม้อบเงินบริจาคใหแ้ก่สภากาชาดไทย ส าหรบัโครงการศลัยกรรมตกแต่งแกไ้ขปาก

แหว่ง เพดานโหว่ และความพิการอื่น เป็นจ านวนเงิน 100,000 บาท  

การจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

บริษัทได้รับใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม ISO 14001 ฉบับปี 2015 จาก 

UNITED REGISTRAR OF SYSTEMS (THAILAND) LTD. (URS) และใบรับรอง อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับท่ี 3 จาก

กระทรวงอุตสาหกรรม ตามท่ีบริษัทไดม้ีการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มอยา่งเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผล และ

ทบทวนเพื่อการพฒันาอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ียงัไดจ้ดัใหม้ีช่องทางส าหรบัการรบัขอ้รอ้งเรียนหากชุมชนไดร้บัผลกระทบ
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ใดๆ อันเน่ืองมาจากการด าเนินธุรกิจขอบริษัท ซ่ึงในปีทีผ่านมาทางบริษัทไม่ได้รับเร่ืองรอ้งเรียนท่ีเกี่ยวขอ้งกับ

ผลกระทบจากการด าเนินงานดา้นความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้มแต่อยา่งใด 

นโยบาย ความปลอดภัย อาชีวอนามัย การรักษาความปลอดภัย และสภาพแวดล้อม 

ในการท างาน 

บริษัทตระหนักถึงความส าคญัของสุขภาพอนามยั ความปลอดภยั การรกัษาความปลอดภยั และ

สภาพแวดลอ้มในการท างานของพนักงาน จึงก าหนดนโยบาย ดงัต่อไปน้ี 

- ความปลอดภยัในการท างานเป็นหน้าท่ีและความรบัผิดชอบอนัดบัแรกในการปฏบิติังานของ

พนักงานทุกคน  

- สนับสนุน ส่งเสริมใหพ้นักงานตระหนักรูถึ้งการท างานดว้ยความปลอดภยั รวมทั้งก ากบัดูแล

ใหก้ารปฏิบัติงานของพนักงาน และผูม้าติดต่อหรือมาปฏิบติังานภายในบริษัทปฏิบัติตาม

กฎระเบียบความปลอดภยัและอาชีวอนามยัอยา่งเคร่งครดั  

- เพื่อสรา้งวฒันธรรมความปลอดภยัในการท างานใหเ้กิดขึ้ นอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนื บริษัทจะ

พฒันาระบบการจดัการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานให้

สอดคลอ้งกบักฎหมาย รวมถึงมาตรฐานสากล และขอ้ก าหนดอื่นๆ ท่ีบริษัทน ามาประยุกตใ์ช ้ 

- จดัใหม้ีการป้องกัน ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายความปลอดภัย  

อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานอยูเ่สมอ เพื่อใหม้ัน่ใจว่าระบบและมาตรการ

ต่างๆ สามารถน าไปใชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

- จดัใหม้ีกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนความรู ้และสรา้งจิตส านึกให้พนักงานในทุกระดับตระหนักถึง

ความส าคญัของงานดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

- ใหก้ารสนับสนุนทรพัยากรต่างๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งอยา่งเหมาะสมในการด าเนินการตามระบบการ

จดัการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

จ านวนและอตัราการเกิดอุบติัเหตุจากการท างานของพนักงาน ปี 2562 

รายการ ส านักงานใหญ่ (คน) โรงงาน (คน) 

จ านวนการบาดเจ็บจากการท างาน - 5 

จ านวนการเกิดอุบติัเหตุถึงขัน้หยุดงาน - 5 

 

บรษิัทจดทะเบียนท่ีมีการด าเนินธุรกิจอยา่งยัง่ยนื (ESG100)  

ในปี 2562 บริษัทไดร้บัคดัเลือกใหอ้ยู่ในกลุ่มหลกัทรพัย ์ESG100 ประจ าปี 2562 นับเป็นปีท่ี 4 

ติดต่อกนั จากหน่วยงาน ESG Rating ของสถาบันไทยพฒัน์ ซ่ึงไดพ้ฒันาฐานขอ้มูลความยัง่ยืนของธุรกิจในประเทศ

ไทยดว้ยการประเมินขอ้มลูดา้นส่ิงแวดลอ้ม สัง่คม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) 

ของบริษัทจดทะเบียน โดยริเร่ิมขึ้ นเมื่อปี 2558 เป็นปีแรก และด าเนินต่อเน่ืองมาถึงปัจจุบนั 

 รายช่ือบริษัทจดทะเบียนติดอนัดบั ESG100 ประเมินจากขอ้มลูดา้นความยัง่ยนืของหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศจ านวน 771 บริษัท โดยอา้งอิงจากเอกสารรายงานหรือการระบุขอ้มูลตามแหล่งและ

ช่วงเวลาท่ีบริษัทเผยแพร่ไวต่้อสาธารณะในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) รวมทั้งในรายงานประจ าปี 
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รายงานแห่งความยัง่ยืน และขอ้มูลการด าเนินงานท่ีเกี่ยวเน่ืองกับการพัฒนาความยัง่ยืนท่ีบริษัทเปิ ดเผยจาก 

6 แหล่งขอ้มลู  

 

10.3 การด าเนินธุรกิจที่มีผลกระทบตอ่ความรบัผิดชอบตอ่สงัคม 

บริษัทและบริษัทย่อยด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงความรบัผิดชอบต่อสงัคมควบคู่กนัไปดว้ย ทางดา้น

การจดัการส่ิงแวดลอ้ม บริษัทไดก้่อสรา้งระบบบ าบดักล่ินActivated Carbon แลว้เมื่อปี 2553จ านวน 1 ตวั และในปี 

2556 บริษัทไดล้งทุนก่อสรา้งระบบบ าบัดกล่ินActivated Carbon เพิ่มขึ้ นอีกหน่ึงตัว เพื่อก าจัดกล่ินท่ีอาจก่อใหเ้กิด

ความร าคาญต่อโรงงานใกลเ้คียง และบริษัทไดม้ีการติดตามผลกระทบดา้นมลพิษทางอากาศอยู่เป็นประจ า โดยได้

ว่าจา้งใหบ้ริษัท เทคนิคส่ิงแวดลอ้มไทย จ ากดั เขา้มาตรวจวดัค่าอากาศในบริเวณโรงงานของบริษัท พบว่าค่าอากาศทุก

ค่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐาน ไม่ก่อใหเ้กิดมลพิษต่อส่ิงแวดลอ้มและจากรายงานสถิติขอ้รอ้งเรียนเร่ืองกล่ินในปี 2558

พบว่าบริษัทไดร้บัขอ้รอ้งเรียนลดลงอยา่งมีนัยส าคญั เน่ืองจากบริษัทไดเ้ปิดใชร้ะบบบ าบดักล่ินเต็มระบบทั้ง 2 ตวั ท า

ใหก้ล่ินสีจากการพ่นสีทั้งภายในและภายนอกโรงงานลดลงอย่างมากบริษัทไดข้ยายการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มไปถึง

บริษัทย่อย ท่ีอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา โดยไดใ้หบ้ริษัทย่อยก่อสรา้งระบบบ าบดักล่ินเพิ่มจ านวน 1 ตวั เพื่อก าจดั

กล่ินท่ีอาจก่อใหเ้กิดความร าคาญต่อชุมชน 

นับแต่ปี 2560 จนถึงปี 2562 น้ี บริษัทและบริษัทย่อยไม่พบปัญหาขอ้รอ้งเรียนดา้นส่ิงแวดลอ้ม

จากชุมชนและบริษัทท่ีอยูใ่กลเ้คียง 
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11. การควบคุมภายในและการบรหิารจดัการความเสีย่ง 

บริษัทไดจ้ดัใหม้ีระบบการควบคุมภายในท่ีครอบคลุมทุกดา้นทั้งดา้นการเงิน การปฏิบัติงานทั้งใน

ระดบังานบริหารและระดบัปฏบิติังาน ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบท่ีเกี่ยวขอ้ง จึงไดก้ าหนดภาระหน้าท่ี 

อ านาจการด าเนินการของผูป้ฏบิติังาน และผูบ้ริหารไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษรอยา่งชดัเจน และมีการควบคุมดูแลการใช้

ทรพัยสิ์นของบริษัทใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

ทางดา้นการสอบทานประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน ในปีน้ีผูต้รวจสอบอิสระไดเ้ขา้

ตรวจสอบ 2 กระบวนการ คือ  

1. กระบวนการดา้นการจัดส่งและการจัดการคลังสินคา้ส าเร็จรูป ซ่ึงมีขอบเขตครอบคลุมเร่ือง

นโยบายค าสัง่ ระเบียบ และแนวปฏิบติัท่ีเกี่ยวขอ้งกบังานดา้นการจดัส่งและการจดัการคลงัสินคา้ส าเร็จรูปตามคู่มือ

ปฏิบัติงานฉบับปรับปรุงล่าสุดท่ีใชอ้ยู่ ซ่ึงผูบ้ริหารเน้นและใหค้วามส าคญักบัการตรวจการปฏิบัติงานของพนักงาน  

ท่ีเกี่ยวขอ้ง 

2. การประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทถังโลหะสงขลาจ ากัด (บริษัทย่อยของบริษัท) 

ครอบคลุมระบบงานดา้นการผลิต การเกี่ยวขอ้งกบัลูกคา้ การจดัส่งคลงัสินคา้และ QC งานดา้นบุคคล และดา้นบญัชี

และการเงิน เพื่อประเมินว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัท ถงัโลหะสงขลา จ ากดั ท่ีมีอยู่ เพียงพอ เหมาะสม และมี

ความรดักุมหรือไม่ เพื่อใหม้ีการพิจารณาปรบัปรุงใหร้ดักุมและมีประสิทธิผลยิง่ขึ้ น 

 

ผลการตรวจสอบในภาพรวมพบว่าการปฏบิติังานอยูใ่นเกณฑเ์หมาะสมตามสมควร ไม่พบผลกระทบ

อย่างเป็นนัยส าคญั โดยผูต้รวจสอบอิสระมีขอ้เสนอแนะดา้นจุดอ่อนใหบ้ริษัทปรับปรุงกระบวนการท างานบางส่วน 

เพื่อใหร้ะบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัท ถงัโลหะสงขลา จ ากดั เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพยิง่ขึ้ น 

บริษัทไม่มีหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทเอง แต่ใช้บริการจากหน่วยงานภายนอก 

(Outsource) ในการท าหน้าท่ีตรวจสอบระบบควบคุมภายในและสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทและบริษัทย่อย 

ตามขอ้ปฏบิติัท่ีก าหนดไว ้โดยคณะกรรมการตรวจสอบ ผูบ้ริหารระดบัสูง และผูต้รวจสอบจะร่วมกนัพิจารณาระบบงาน

ท่ีจะตรวจสอบของแต่ละบริษัทตามท่ีผูต้รวจสอบไดจ้ดัล าดบัความเส่ียงไวแ้ลว้ในรายงานการประเมินความเส่ียงทาง

ธุรกิจของแต่ละบริษัท 

ในปัจจุบนับริษัทไดว้่าจา้ง บริษัท เอเอ็มซี อินเตอรเ์นชัน่แนล คอนซลัต้ิง จ ากดั โดยคุณสลิล นิวฒัน์

ภูมินทร์ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารของบริษัท เอเอ็มซี อินเตอร์เนชัน่แนล คอนซลัต้ิง จ ากดั เป็นผูล้งนามและเสนอ

รายงานการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท 

ทางดา้นการจดัการบริหารความเส่ียง ในปี 2562 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงไดพ้ิจารณา

ทบทวนปัจจยัความเส่ียง ท่ีมีผลกระทบสูงและโอกาสเกิดสูง ผลกระทบสูงและมีโอกาสเกิดปานกลาง และท่ีมีผลกระทบ

น้อยและโอกาสเกิดน้อยพรอ้มแนวทางการบริหารความเส่ียงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและผูบ้ริหารของบริษัท เพื่อ

น าไปใชเ้ป็นขอ้มูลในการบริหารงานของบริษัทใหม้ีความรดักุมยิ่งขึ้ น โดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียงไดจ้ดัท า

รายงานปัจจยัความเส่ียงและผลกระทบ พรอ้มแนวทางการบริหารความเส่ียงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

แลว้ 
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

เรียน  ท่านผูถื้อหุน้ 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท อุตสาหกรรมถงัโลหะไทย จ ากดั (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 

3 ท่าน คือ นางวนิดา ชาญศิขริน เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายปิติพงศ ์พิศาลบุตร และนายอนิญชห์วัง่หลี 

เป็นกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหน้าท่ีตามท่ีคณะกรรมการบริษัทไดม้อบหมายใหก้ ากบั

ดูแลตามกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีหน้าท่ีและความรบัผิดชอบทางดา้นสอบทานรายงานทางการเงิน

ของบริษัท สอบทานประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน ดูแลใหก้ารปฏิบัติของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายว่า

ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรัพย ์และกฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัท 

พิจารณาคดัเลือกเสนอแนะแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและค่าตอบแทนประจ าปี พิจารณาความเป็นอิสระของผูต้รวจสอบภายใน 

รวมทั้งพิจารณารายการท่ีเกี่ยวโยงกันหรือรายการท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบ 

ขอรายงานการปฏบิติัหน้าท่ีระหว่างปี 2562 ดงัน้ี 

คณะกรรมการตรวจสอบไดม้ีการประชุมรวม 4 ครั้ง ตามรายละเอียดการเขา้ร่วมประชุม โดยกรรมการ

ตรวจสอบทั้งคณะไดเ้ขา้ร่วมประชุมทั้ง 4 ครั้ง และไดร้ายงานผลการปฏบิติังานของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริษัททั้ง 4 ครั้ง ทางด้านงบการเงินไดม้ีการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและส้ินงวด  

โดยประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีของบริษัท 2 ครั้ง เพื่อพิจารณารายงานผลการตรวจสอบ ซ่ึงการประชุมกบัผูส้อบบญัชี

ของบริษัทจ านวน 1 ใน 2 ครั้ง ไม่มีฝ่ายบริหารเขา้ร่วมประชุม ผู ้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทแสดงความเห็น ต่อ 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทว่าถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

และจากการร่วมประชุมร่วมกบัผูส้อบบัญชีคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเช่นเดียวกบัผูส้อบบัญชีว่ารายงาน  

งบการเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ยไดจ้ดัท าขึ้ นครบถว้นถูกตอ้งตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน 

ทางดา้นการสอบทานประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน ในปีน้ีผูต้รวจสอบอิสระไดเ้ขา้ตรวจสอบ

บริษัท 2 กระบวนการ คือ 1. กระบวนการดา้นการจดัส่ง ซ่ึงมีขอบเขตครอบคลุมเร่ืองนโยบาย ระเบียบปฏิบติังาน 

และเอกสารท่ีเกี่ยวขอ้งกับกระบวนการจัดส่งสินค้าส า เร็จรูป การปฏิบัติงานของพนักงานจัดส่ง การควบคุม 

การปฏบิติังานและการฝึกอบรม การเบิกค่าน ้ามนั และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ในการจดัส่ง ทะเบียนควบคุม และการรายงาน

แกไ้ขขอ้บกพร่องท่ีเกิดจากกระบวนการจดัส่ง การจ่ายค่าตอบแทนใหพ้นักงานจดัส่ง และการดูแลซ่อมบ ารุงรักษา

รถบรรทุกจดัส่งของบริษัท2. กระบวนการดา้นการจดัการคลังสินคา้ส าเร็จรูป มีขอบเขตครอบคลุมเร่ือง นโยบาย 

ระเบียบปฏบิติังาน และเอกสารท่ีเกี่ยวขอ้ง การตรวจสอบวิธีการจดัเก็บสินคา้ส าเร็จรูปแต่ละประเภท การรบัสินคา้เขา้

และการเบิกสินคา้ออกจากคลังสินคา้ส าเร็จรูป การตรวจสอบจ านวนสินคา้คงเหลือ การรักษาความปลอดภัย  

และการดูแลรกัษาคุณภาพสินคา้ก่อนน าส่งลูกคา้ผูต้รวจสอบอิสระไดร้ายงานผลการตรวจสอบว่าการควบคุมภายในอยู่

ในเกณฑท่ี์เหมาะสมตามควร บริษัทมีการปรบัปรุงและพฒันาการควบคุมภายในอยา่งเป็นระบบ และมีขอ้เสนอแนะให้

ปรบัปรุงกระบวนการท างานบางส่วนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน บริษัทไดป้รบัปรุงกระบวนการท างาน

บางส่วนตามขอ้เสนอแนะแลว้ และผูต้รวจสอบอิสระไดเ้ขา้ตรวจประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท ถงัโลหะ

สงขลา จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท ในกระบวนการหลกัคือ ระบบงานดา้นการผลิต ระบบงานดา้นการเกี่ยวขอ้ง

กบัลูกคา้ ระบบงานดา้นการจดัส่งคลงัและการควบคุมคุณภาพ และระบบงานดา้นบุคคลบญัชีและการเงิน ผูต้รวจสอบ

อิสระไดร้ายงานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในในภาพรวมว่าอยู่ในเกณฑเ์หมาะสมตามควร และน าเสนอ

ขอ้แนะน าท่ีควรปรบัปรุงแกไ้ขบางส่วนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏบิติังาน ซ่ึงผูบ้ริหารไดด้ าเนินการปรบัปรุงแกไ้ข

บางส่วนตามขอ้แนะน าแลว้จากการท่ีบริษัทและบริษัทย่อยไดป้รับปรุงกระบวนการท างานบางส่วนตามขอ้เสนอ 
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ของผูต้รวจสอบอิสระแลว้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย  

มีความเหมาะสม และผูต้รวจสอบเป็นบริษัทตรวจสอบจากภายนอกจึงมีความเป็นอิสระในการปฏบิติัหน้าท่ี 

ด้านขอ้ก าหนดและกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์ กรรมการและผู ้บริหารบริษัทได้ปฏิบัติตามท่ีตลาด

หลกัทรพัยก์ าหนด ดา้นรายการเกี่ยวโยงบริษัทและบริษัทย่อยไม่มีธุรกรรมใหม่ท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์

ใดๆ ต่อผูท่ี้เกี่ยวขอ้งกับบริษัทและบริษัทย่อย นอกจากรายการของบริษัทย่อยท่ีขออนุมติัแลว้ในปี 2559 ซ่ึงมีผล

ต่อเน่ืองและส้ินสุดลงเมื่อวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 ตามท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี หวัขอ้รายการระหว่างกนั 

ทางดา้นการคดัเลือกผูส้อบบญัชี คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ผูส้อบบญัชีของบริษัทและบริษัทยอ่ยสามารถ

ด ารงความเป็นอิสระในการปฏิบติัหน้าท่ี และเป็นไปตามหลกัเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลักทรัพย์คณะกรรมการตรวจสอบจึงไดใ้หค้วามเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้แต่งตั้งนายพรชยั กิตติปัญญางาม ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 2778 หรือนางสุวนีย ์กิตติปัญญางาม 

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 2899 หรือนายธนากร ฝักใฝ่ผล ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 4879 แห่งบริษัท บญัชีกิจ 

จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท ประจ าปี 2563   

 

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

(นางวนิดา ชาญศิขริน) 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

25 กุมภาพนัธ ์2563  
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12. รายการระหว่างกนั 

บริษัทและบริษัทยอ่ยมีรายการท่ีเกิดขึ้ นกบับุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกนั โดยพิจารณาความเป็น

กิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกัน ไดแ้ก่ การถือหุน้ระหว่างกัน หรือการมีผูถื้อหุน้หรือกรรมการ หรือผูบ้ริหารบางท่านร่วมกัน 

นอกจากน้ีความเกี่ยวขอ้งกนัยงัพิจารณาถึงบุคคล หรือกิจการท่ีสามารถควบคุมบุคคล หรือกิจการอื่น หรือสามารถใช้

อิทธิพลอย่างมีสาระส าคญัในการตดัสินใจดา้นการเงิน หรือการด าเนินงานของบุคคล หรือกิจการอื่น โดยบริษัทและ

บริษัทย่อย มีรายการบัญชีสินทรัพย ์หน้ีสิน รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายส่วนหน่ึงกบักิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกนั ผลของรายการ

ดงักล่าวไดร้วมไวใ้นงบการเงินตามเกณฑป์กติของธุรกิจ ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4. อย่างไรก็ตาม ความ

จ าเป็นและความสมเหตุสมผลของการท ารายการ หากเป็นรายการตามเกณฑป์กติของธุรกิจ และเง่ือนไขการคา้ทัว่ไป 

ฝ่ายบริหารไดข้ออนุมติัในหลกัการต่อคณะกรรมการบริษัทแลว้ เมื่อการประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2551 ซ่ึง

บริษัทยงัถือปฏบิติัตามมติท่ีประชุมดงักล่าว 

ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีธุรกรรมใหม่ท่ีเขา้ลกัษณะของรายการท่ีเกี่ยวโยงกนัท่ีตอ้งขอ

อนุมติัการเขา้ท ารายการจากคณะกรรมการบริษัทและเปิดเผยต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ส าหรบัรายการท่ีเกี่ยวโยงกนัของบริษัทและบริษัทย่อย ซ่ึงไดข้ออนุมติัและเปิดเผยต่อสาธารณะแลว้ 

มีดงัน้ี  

รายการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินระหวา่งบริษัท ถงัโลหะสงขลา จ  ากัด และบริษัท เดอะเพ็ท 

จ  ากดั ซ่ึงเป็นบรษิัทยอ่ยของบรษิัท อุตสาหกรรมถงัโลหะไทย จ  ากดั (มหาชน)ทัง้สองบรษิัท 

1. วนัเดือนปีที่เกิดรายการ  

ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2559ถึง 30 มิถุนายน 2562 

2. คู่กรณีที่เก่ียวขอ้ง  

ผูกู้ ้ :  บริษัท เดอะเพ็ท จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท อุตสาหกรรมถงัโลหะไทย จ ากดั 

(มหาชน) ถือหุน้รอ้ยละ 79.999 

ผูใ้หกู้ ้ : บริษัท ถังโลหะสงขลา จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย 

จ ากดั (มหาชน) ถือหุน้รอ้ยละ 80 
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3. ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการ 

รายละเอียดเกี่ยวกบัการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงิน มีดงัต่อไปน้ี 

ประเภทรายการ : การใหค้วามช่วยเหลือทางการเงิน 

วงเงินใหกู้ย้มืเงิน : เงินใหกู้ย้มื จ านวนไม่เกิน 100 ลา้นบาท 

แหล่งเงินทุนท่ีใช ้ : เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท ถงัโลหะสงขลา จ ากดั 

อตัราดอกเบ้ีย : รอ้ยละ 4.00 ต่อปี 

ระยะเวลาการใหกู้ย้มื : ไม่เกิน 3 ปี  โดยเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2559 

ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 

การช าระดอกเบ้ีย : ช าระทุกไตรมาส 

การช าระคืนเงินตน้ : ช าระภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 (ส้ินสุดระยะเวลาใหค้วามช่วยเหลือทางการเงิน) บริษัท เดอะเพ็ท 

จ ากดั ไดช้ าระคืนเงินกูท้ั้งหมดแลว้ และไม่มีดอกเบ้ียคา้งช าระ 
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14. การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายการจดัการ 

(1) ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยยงัสามารถท าก าไรไดดี้ต่อเน่ืองจากปีก่อน ถึงแมว้่าผลก าไรของ

บริษัทและบริษัทย่อยจะลดลงจากปีก่อนรอ้ยละ 1.91 เน่ืองจากบริษัทและบริษัทย่อยตอ้งเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล

เพิ่มขึ้ นจากสิทธิประโยชน์ท่ีไดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลตามบตัรส่งเสริมการลงทุนหมดลงในเดือนมีนาคม 2562 

บริษัทและบริษัทย่อยยงัคงใหค้วามส าคญัต่อการควบคุมค่าใชจ้่ายใหอ้ยู่ในเกณฑท่ี์เหมาะสมต่อธุรกิจ คุณภาพของ

สินคา้และบริการ ตลอดจนพยายามรกัษาส่วนแบ่งทางการตลาด อนัส่งผลใหบ้ริษัทและบริษัทยอ่ยสามารถท าก าไรได้

ดีอยา่งต่อเน่ือง 

บริษัทและบริษัทย่อยมีก าไรสุทธิจากการประกอบธุรกิจรวม 329.56 ลา้นบาท ลดลง 6.43 ลา้น

บาท คิดเป็นรอ้ยละ 1.91 มีก าไรสุทธิต่อหุน้ 2.20 บาท ลดลง 0.04 บาทต่อหุน้ เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2561 

ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายสินคา้และบริการโดยรวมเพิ่มขึ้ น โดย

สามารถแยกเป็นรายผลิตภณัฑไ์ดด้งัน้ี 

 ผลิตภัณฑถ์ังโลหะมีรายได ้1,174.89 ลา้นบาท ลดลง 36.16 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 2.99 

เน่ืองจากบริษัทและบริษัทย่อยมีปริมาณจ าหน่ายถังโลหะและราคาขายต่อหน่วยลดลง เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2561 

เหล็กซ่ึงเป็นวตัถุดิบหลกัและเป็นตน้ทุนหลกัของผลิตภณัฑ ์ในรอบปีท่ีผ่านมาราคาเหล็กค่อยๆ ปรบัราคาลดลงอย่าง

ต่อเน่ืองในทุกไตรมาส บริษัทมีการบริหารจดัการสต๊อกเหล็กอย่างเหมาะสม ท าใหบ้ริษัทมีตน้ทุนเหล็กต า่กว่าราคา

ตลาด อยา่งไรก็ตามจากสภาวะการแขง่ขนัท่ีรุนแรง ท าใหบ้ริษัทและบริษัทยอ่ยตอ้งลดราคาขายลง เพื่อรกัษาส่วนแบ่ง

ทางการตลาด ท าใหต้น้ทุนขายของบริษัทและบริษัทย่อยเพิ่มขึ้ นรอ้ยละ 1.31 เมื่อเทียบกบัปีก่อน ซ่ึงส่งผลใหบ้ริษั ท

และบริษัทยอ่ยมีก าไร 230.77 ลา้นบาท ลดลง 28.47 ลา้นบาท คิดเป็นลดลงรอ้ยละ 10.98 

ผลิตภณัฑ์พลาสติกมีรายได ้869.00 ลา้นบาท เพิ่มขึ้ น 60.72 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 7.51 

บริษัทยอ่ยมียอดจ าหน่ายเพิ่มขึ้ น และราคาวตัถุดิบไดป้รบัตวัลดลงอยา่งมากและรวดเร็ว แต่ราคาขายต่อหน่วยปรบัตวั

ลดลงน้อยกว่าราคาวตัถุดิบ จึงท าใหต้น้ทุนขายของบริษัทย่อยลดลงรอ้ยละ 5.22 จากยอดขายท่ีเพิ่มขึ้ นและตน้ทุนขาย

ท่ีลดลง บริษัทย่อยมีก าไรจากผลิตภณัฑพ์ลาสติกจ านวน 63.35 ลา้นบาท เปรียบเทียบกบัปีก่อนมีก าไร 14.64 ลา้น

บาท เพิ่มขึ้ น 48.71 ลา้นบาท 

 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีรายไดจ้ากค่าเช่าและค่าบริการจ านวน 70.31 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 0.35 

ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 0.50 เมื่อเปรียบเทียบกบัปีก่อน ค่าเช่าและค่าบริการลดลง เน่ืองจากมีสญัญาเช่าครบก าหนด

ระหว่างบริษัทย่อยดว้ยกนัเมื่อตน้ปี 2562 และไม่ต่อสญัญาเช่า แต่หากดูจากงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ในงบการเงิน

รวมซ่ึงตดัรายการระหว่างกนัออกแลว้จะเห็นว่า บริษัทและบริษัทยอ่ยมีรายไดเ้พิ่มขึ้ นจาก 65.15 ลา้นบาทในปี 2561 

เป็น 68.83 ลา้นบาทในปี 2562 เพิ่มขึ้ น 3.68 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 5.65 ส าหรบัผูเ้ช่าท่ีครบก าหนดและต่อ

สญัญา บริษัทและบริษัทยอ่ยสามารถปรบัขึ้ นราคาค่าเช่าไดทุ้กราย ปัจจุบนับริษัทและบริษัทย่อยมีผูเ้ช่าทั้งส้ินคิดเป็น

รอ้ยละ 96.24 ของพื้ นท่ีใหเ้ช่าทั้งหมด 

 ทางดา้นค่าใชจ้่าย ผลิตภณัฑถ์งัโลหะมีตน้ทุนขายต่อรายไดจ้ากการขายเพิ่มขึ้ นจากรอ้ยละ 71.71 

ในปี 2561 เป็นรอ้ยละ 73.02 ในปี 2562 จากการท่ีบริษัทและบริษัทยอ่ยตอ้งลดราคาขายลงเพื่อรกัษาส่วนแบ่งทาง
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การตลาด จึงท าใหต้น้ทุนขายเพิ่มขึ้ นรอ้ยละ 1.31 ส าหรบัผลิตภณัฑพ์ลาสติกมีตน้ทุนขายต่อรายไดจ้ากการขายลดลง

จากรอ้ยละ 91.10 ในปี 2561 เป็นรอ้ยละ 85.88 ในปี 2562 ตน้ทุนขายลดลงรอ้ยละ 5.22 

ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้ นเล็กน้อย คิดเป็นรอ้ยละ 0.42 มีดอกเบ้ียจ่าย 0.24 ลา้นบาท 

ลดลงจากปีก่อนเล็กน้อย คิดเป็นรอ้ยละ 2.33 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเพิ่มขึ้ นจาก 13.37 ลา้นบาทในปี 2561 เป็น 

58.84 ลา้นบาทในปี 2562 เพิ่มขึ้ นจ านวน 45.47 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 339.91 เน่ืองจากสิทธิประโยชน์ท่ีไดร้บั

ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของบริษัทและบริษัทยอ่ยส้ินสุดลงในเดือนมีนาคม 2562 และมกราคม 2562 ตามล าดบั 

บริษัทและบริษัทย่อยไม่ไดร้ับผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ทั้งน้ีเน่ืองจาก

ปริมาณธุรกรรมมีน้อย บริษัทย่อยมีรายไดจ้ากการขายต่างประเทศ จ านวน 30.24 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 1.54 

ของยอดขายรวม ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 25.4 รายไดจ้ากการขายต่างประเทศ 

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายไดร้วมทั้งส้ิน 2,095.85 ลา้นบาท เพิ่มขึ้ นจากปี 2561 จ านวน 30.02 

ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 1.45 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายไดห้ลกัจากการจ าหน่ายผลิตภณัฑบ์รรจุภณัฑค์ิดเป็น

รอ้ยละ 93.64 ของรายไดร้วม ส่วนท่ีเหลือเป็นรายไดจ้ากค่าเช่าค่าบริการคิดเป็นรอ้ยละ 3.28 และรายไดอ้ื่นคิดเป็น

รอ้ยละ 3.08 

อัตราก าไรขั้นตน้ของบริษัทและบริษัทย่อยเพิ่มขึ้ นจากรอ้ยละ 23.03 ในปี 2561 เป็นรอ้ยละ 

24.26 ในปี 2562 อตัราก าไรจากการด าเนินงานเพิ่มขึ้ นจากรอ้ยละ 15.66 เป็นรอ้ยละ 16.90 อตัราส่วนก าไรสุทธิ

ปรบัลดลงจากรอ้ยละ 16.26 เป็นรอ้ยละ 15.72 อตัราส่วนก าไรขัน้ตน้และอตัราส่วนก าไรจากการด าเนินงานเพิ่มขึ้ น 

จากการท่ีบริษัทและบริษัทยอ่ยมีตน้ทุนขายรวมท่ีลดลง และมียอดจ าหน่ายสินคา้รวมเพิ่มขึ้ นเล็กน้อย ท าใหบ้ริษัทและ

บริษัทย่อยมีก าไรเพิ่มขึ้ น แต่อตัราส่วนก าไรสุทธิลดลง เน่ืองจากก าไรสุทธิลดลงจากการท่ีบริษัทและบริษัทย่อยตอ้ง

จ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเพิ่มขึ้ น 

ส าหรับอัตราผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้ลดลงจากรอ้ยละ 12.22 เป็นรอ้ยละ 11.50 ในปี 2562 

บริษัทโดยคณะกรรมการบริษัทมีมติใหจ้่ายเงินปันผลจากการด าเนินงานงวดปี 2562 คือตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 

2562 ถึง 31 ธนัวาคม 2562 ในอตัราหุน้ละ 1.40 บาท รวมเป็นเงิน 210.00 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 76.90 ของ

ก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัท ในปี 2561 จ่ายเงินปันผล 210.00 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 64.50 ของก าไร

สุทธิปี 2561 ซ่ึงนโยบายการจ่ายเงินปันผลจะจ่ายไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทจะไดน้ าเสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติในการประชุมผู ้ถือหุน้ประจ าปี 2563 ในวันท่ี 20 

เมษายน 2563 น้ี 

อตัราสว่นแสดงความสามารถในการหาก าไร 
ปี 2562 

(รอ้ยละ) 

ปี 2561 

(รอ้ยละ) 

อตัราส่วนก าไรขัน้ตน้ 24.26 23.03 

อตัราส่วนก าไรจากการด าเนินงาน 16.90 15.66 

อตัราส่วนก าไรสุทธิ 15.72 16.26 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ 11.50 12.22 
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(2) ฐานะการเงิน 

สินทรพัย ์

1) สว่นประกอบของสินทรพัย ์

สินทรัพยห์มุนเวียนลดลง 68.45ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 4.78 โดยเงินลงทุนชัว่คราวลดลง 

29.76ลา้นบาท เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง27.58 ลา้นบาท ลูกหน้ีการคา้สุทธิเพิ่มขึ้ น31.91ลา้นบาท 

สินคา้คงเหลือลดลง 49.20ลา้นบาท และสินทรพัยห์มุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้ น 6.18ลา้นบาท บริษัทและบริษัทย่อยมีการ

เปล่ียนแปลงของสินทรัพยห์มุนเวียนลดลงเล็กน้อย เมื่อเปรียบเทียบกบัปีก่อน โดยมีการลงทุนในหลักทรัพยเ์พื่อคา้

หน่วยลงทุน เงินฝากธนาคารระยะสั้น และสินคา้คงเหลือลดลง ส่วนลูกหน้ีการคา้เพิ่มขึ้ น  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้ น 103.72 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.12 เงินลงทุนเผ่ือขาย

เพิ่มขึ้ น 59.94 ลา้นบาท เงินลงทุนระยะยาวเพิ่มขึ้ น 86.79 ลา้นบาท อสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุนลดลง 6.35 ลา้น

บาท ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ ์ลดลง 36.79 ลา้นบาท โดยลดลงจากการตดัค่าเส่ือมราคาทรพัยสิ์นประจ าปีเป็นส่วน

ใหญ่ และบริษัทยอ่ยซ้ือเคร่ืองจกัรทดแทนเคร่ืองจกัรเก่าเพิ่มบางส่วน 

2) คณุภาพของสินทรพัย ์

บริษัทและบริษัทย่อยเห็นว่าสินทรพัยท่ี์มีอยูไ่ดแ้สดงมูลค่าท่ีแทจ้ริงและไม่มีรายการใดท่ีมีขอ้บ่งช้ีว่า

จะท าใหด้อ้ยค่าหรือไม่ไดร้ับคืน ซ่ึงหากมีทางบริษัทและบริษัทย่อยก็ไดต้ั้งส ารองหรือค่าเผ่ือการลดค่าไวแ้ลว้ ตาม

หมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 3.2 ถึงขอ้ 3.10 ขอ้ 5 ถึงขอ้ 14 จากตารางอตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการ

ด าเนินงานจะเห็นไดว้่าในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีอตัราผลตอบแทนต่อทรพัยสิ์นลดลงเมื่อเปรียบเทียบกบัปี

ก่อน เน่ืองจากก าไรสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อยลดลง โดยท่ีทรพัยสิ์นถาวรของบริษัทและบริษัทย่อยก็เพิ่มขึ้ นจาก

การลงทุนเพิ่มของบริษัท อย่างไรก็ตามอตัราส่วนดังกล่าวยงัถือว่าเป็นอตัราส่วนท่ีดีกว่าเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรม

ประเภทเดียวกนั ซ่ึงบริษัทและบริษัทย่อยจะพยายามรกัษาอตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรพัยไ์ม่ใหล้ดลงและเพิ่ม

ก าไรใหแ้ก่บริษัทในอนาคต 

อตัราสว่นแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ปี 2562 ปี 2561 

อตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรพัย ์ 10.48% 11.11% 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัยถ์าวร 24.77% 26.77% 

อตัราการหมุนของสินทรพัย ์ 0.67 เท่า 0.68 เท่า 

 

ลูกหน้ีการคา้สุทธิเพิ่มขึ้ นจาก 316.55 ลา้นบาท เป็น 348.46 ลา้นบาท เพิ่มขึ้ น 31.91 ลา้นบาท 

คิดเป็นรอ้ยละ 10.08 ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ียเท่ากบั 60 วนั เพิ่มขึ้ นจากปีก่อนเล็กน้อย โดยนโยบายการใหสิ้นเช่ืออยู่

ระหว่าง 30-90 วัน บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีลูกหน้ีคา้งช าระท่ีเกินกว่า 90 วนั (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน  

ขอ้ 7) 
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สภาพคล่อง 

2) กระแสเงินสด 

จ  านวนและสดัสว่นของกระแสเงินสดจากกิจกรรมตา่งๆ 

รายละเอียดกระแสเงินสด 
ปี 2562 

(ลา้นบาท) 

ปี 2561 

(ลา้นบาท) 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรพัยแ์ละหน้ีสิน 464.71 434.75 

จากกิจกรรมด าเนินงาน 406.01 425.39 

จากกิจกรรมลงทุน (88.35) (237.27) 

จากกิจกรรมจดัหาเงิน (345.24) (191.79) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้ น (ลดลง) (27.58) (3.67) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธนัวาคม 69.96 97.54 

 

ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีก าไรท่ีเป็นตัวเงินจากการด าเนินงานลดลงจาก 425.39 ลา้น

บาท เป็น 406.01 ลา้นบาท ลดลง 19.38 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นผลมาจากลูกหน้ีการคา้ท่ีเพิ่มขึ้ น และเจา้หน้ีการคา้ท่ี

ลดลง ก าไรท่ีเป็นตวัเงินมากกว่าก าไรสุทธิตามงบการเงิน แสดงใหเ้ห็นว่าก าไรสุทธิท่ีเกิดขึ้ นเป็นก าไรท่ีเกิดจากการ

ด าเนินงานอยา่งมีประสิทธิภาพของบริษัทและบริษัทยอ่ย 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน มีการลงทุนเพิ่ม 88.35 ลา้นบาท โดยบริษัทและบริษัทยอ่ยมีการ

ลงทุนในเงินลงทุนระยะยาว และลงทุนในเคร่ืองจกัรและอุปกรณเ์พิ่มขึ้ น (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 6 , ขอ้ 9 

ถึงขอ้ 13) 

ส าหรบักิจกรรมจดัหาเงิน บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 344.90 ลา้นบาท ท า

ใหเ้งินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ของบริษัทและบริษัทยอ่ยมีจ านวนเท่ากบั 

69.96 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2561 จ านวน 27.58 ลา้นบาท 
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3) อตัราสว่นสภาพคล่อง 

รายละเอียดสภาพคล่อง ปี 2562 ปี 2561 

อตัราส่วนสภาพคล่อง 8.81 เท่า 8.57 เท่า 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว 7.23 เท่า 7.16 เท่า 

อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้ 5.98 เท่า 6.17 เท่า 

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย 60.20 วนั 58.35 วนั 

ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย 6.16 วนั 7.05 วนั 

อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ี 11.88 เท่า 10.25 เท่า 

ระยะเวลาช าระหน้ี 30.30 วนั 35.16 วนั 

CASH CYCLE 36.06 วนั 30.24 วนั 

 

  จากอัตราส่วนสภาพคล่องท่ีแสดงไว้ แสดงให้เห็นว่าสภาพคล่องของบริษัทและบริษัทย่อยมี

อตัราส่วนใกลเ้คียงกบัปี 2561 โดยระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ียเพิ่มขึ้ นจาก 58 วนัในปี 2561 เป็น 60 วนัในปี 2562 

ระยะเวลาช าระหน้ีลดลงจาก 35 วนัในปี 2561 เป็น 30 วนัในปี 2562 ซ่ึงเป็นอตัราส่วนท่ีใกลเ้คียงกบัอตัราส่วนของ

ปีก่อนๆ ท่ีผ่านมาท าใหบ้ริษัทและบริษัทย่อยมีสภาพคล่องเพิ่มมากขึ้ น และเพียงพอท่ีบริษัทจะขยายธุรกิจไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพต่อไป 

 

โครงสรา้งเงินทุน 

  โครงสรา้งเงินทุนของบริษัทและบริษัทยอ่ยอยู่ในเกณฑท่ี์ดีตลอดหลายปีท่ีผ่านมา อตัราส่วนหน้ีสิน

ต่อส่วนผูถื้อหุน้เท่ากบั 0.10 เท่า เท่ากับปี 2561 ซ่ึงเป็นอัตราส่วนท่ีต า่มาก เมื่อเปรียบเทียบกับกิจการประเภท

เดียวกนั บริษัทและบริษัทยอ่ยไม่มีนโยบายท่ีจะก่อหน้ีเกินกว่าความจ าเป็นของธุรกิจ ในส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษัทและ

บริษัทยอ่ยเพิ่มขึ้ นจาก 2,850.77 ลา้นบาท เป็น 2,880.89 ลา้นบาท เพิ่มขึ้ น 30.11 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 1.06 

โดยก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรลดลงจาก 1,924.10 ลา้นบาท เป็น 1,914.09 ลา้นบาท ลดลง 10.01 ลา้นบาท ทั้ง

ท่ีบริษัทและบริษัทย่อยมีก าไรสุทธิ 329.56 ลา้นบาท เน่ืองจากในปี 2562 นอกจากบริษัทจ่ายเงินปันผลประจ าปี

จ านวน 210 ลา้นบาทแลว้ บริษัทยงัจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหผู้ถื้อหุน้อีกจ านวน 127.50 ลา้นบาท บริษัทและ

บริษัทยอ่ยมีผลก าไรจากการเปล่ียนแปลงมลูค่าเงินลงทุนเผ่ือขายเพิ่มขึ้ นจ านวน 22.05 ลา้นบาท 

  ส าหรบัหน้ีสิน บริษัทและบริษัทยอ่ยเพิ่มขึ้ นจาก 275.25 ลา้นบาท เป็น 280.40 ลา้นบาท เพิ่มขึ้ น 

5.15 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 1.87 โดยภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน เพิ่มขึ้ น 8.23 ลา้นบาท หน้ีสินภาษีเงินได้

รอตดับญัชีเพิ่มขึ้ น 3.26 ลา้นบาท ภาษีเงินไดค้า้งจ่ายและหน้ีสินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้ น 31.36 ลา้นบาท เจา้หน้ีการคา้

และเจา้หน้ีอื่นลดลง 39.18 ลา้นบาทบริษัทย่อยมีเงินกูย้ืมระยะยาวจากบริษัทใหญ่และบุคคลและกิจการท่ีเกี่ยวขอ้ง

จ านวน 24, 6 ลา้นบาท ตามล าดับ (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4.3 และขอ้ 15 ถึงขอ้ 16) โดยมีอตัรา

ดอกเบ้ีย หลักประกนั และเง่ือนไขของหน้ีสินเป็นไปตามปกติทัว่ไป บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีภาระหน้ีเงินกูย้ืมเป็น

เงินตราต่างประเทศ ยกเวน้ภาระ L/C ในการซ้ือวตัถุดิบและเคร่ืองจกัรในการผลิตจากต่างประเทศ ตามหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน ขอ้ 28 
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การรบัรองความถูกตอ้งของขอ้มูล 

บริษัทไดส้อบทานขอ้มลูในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปีฉบบัน้ีแลว้ดว้ยความระมดัระวงั บริษัท

ขอรับรองว่า ขอ้มูลดังกล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าใหผู้อ้ื่นส าคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ใน

สาระส าคญั นอกจากน้ี บริษัทขอรบัรองว่า 

(1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีไดแ้สดงขอ้มูลอย่างถูกตอ้ง

ครบถว้นในสาระส าคญัเกี่ยวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอ่ย

แลว้ 

(2) บริษัทไดจ้ดัใหม้ีระบบการเปิดเผยขอ้มลูท่ีดีเพื่อใหแ้น่ใจว่าบริษัทไดเ้ปิดเผยขอ้มลูในส่วนท่ีเป็นสาระส าคญัทั้ง

ของบริษัทและบริษัทยอ่ยอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลใหม้ีการปฏบิติัตามระบบดงักล่าว 

(3) บริษัทไดจ้ดัใหม้ีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลใหม้ีการปฏบิติัตามระบบดงักล่าว และบริษัทได้

แจง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการ

ตรวจสอบของบริษัทแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีส าคัญของระบบการควบคุม

ภายใน รวมทั้งการกระท าท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัท

ยอ่ย 
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ในการน้ี เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับท่ีบริษัทไดร้ับรองความ

ถูกตอ้งแลว้ บริษัทไดม้อบหมายให ้นายเนตร จรัญวาศน์ เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากับเอกสารน้ีไวทุ้กหน้าดว้ย หาก

เอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ นายเนตร จรญัวาศน์ ก ากบัไว ้บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ขอ้มูลท่ีบริษัทไดร้บัรองความถูกตอ้ง

ของขอ้มลูแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 

 

 ช่ือ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

1. นายสุจินต ์ หวัง่หลี ประธานกรรมการ  

2. นายววิฒัน์ จรญัวาศน์ กรรมการอสิระ  

3. นายอนุรตั ตียาภรณ ์ กรรมการ  

4. นางวนิดา ชาญศิขริน กรรมการอสิระ  

5. นายปิติพงศ ์ พิศาลบุตร กรรมการอสิระ  

6. นายอนิญช ์ หวัง่หลี กรรมการอสิระ  

7. นายสมชาย จองศิริเลิศ กรรมการ  

8. นายเนตร จรญัวาศน์ กรรมการผูอ้ านวยการ  

9. ม.ล. ชินทตั ชมพนุูท กรรมการและเลขานุการบริษัท  

     

 ช่ือ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

ผูร้บัมอบอ านาจ นายเนตร จรญัวาศน์ กรรมการผูอ้ านวยการ  
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