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(หน่วย : ล้านบาท)

จุดเด่นในรอบปี

	 ผลการดำาเนินงาน 2563 2562 2561  

ยอดขายสุทธิ 4,802 6,067 6,495

รายได้รวม  4,818 6,066 6,516

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 4,759 5,910 6,334

กำาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้ 59 156 182

ภาษีเงินได ้ 12 31 37

กำาไร (ขาดทุน) สำาหรับปี  47 125 145

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 0 0 10

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี  47 125 154

กำาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)  0.98 2.60 3.01

เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 1.625 1.625 1.50

อัตรากำาไรต่อรายได้รวม (%)  0.98 2.06 2.22

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 2.97 7.89 9.90

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนสินทรัพย์รวม (%)  1.53 4.53 4.89

(หน่วย : ล้านบาท)

	 ฐานะทางการเงิน	 2563 2562 2561

สินทรัพย์หมุนเวียน 2,667 2,323 2,496

สินทรัพย์รวม 3,078 2,758 2,956

หนี้สินหมุนเวียน 1,364 1,007 1,289

เงินกู้ยืมระยะยาว - - -

หนี้สินรวม  1,506 1,153 1,397

ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,572 1,605 1,560

ทุนที่ออกและเรียกชำาระ 480 480 480

มูลค่าที่ตราไว้ (บาท)  10 10 10

มูลค่าทางบัญชี (บาท)  32.75 33.44 32.49

2    บริษัท	ไฟน์	เม็ททัล	เทคโนโลยีส์	จำากัด	(มหาชน)



(หน่วย : ล้านบาท)
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(หน่วย : ล้านบาท)
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ปี 2563 ถือได้ว่า เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของ FMT

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 บริษัท ฟูรูกาวา อิเล็คตริก จำากัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ที่ประเทศญี่ปุ่นได้โอนขาย

หุ้นที่ถืออยู่ในบริษัทฯ ให้แก่ บริษัท ซีทีเจ โฮลดิ้งส์ 2 จำากัด และเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเปลี่ยน

ชื่อบริษัท จาก บริษัท ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์) จำากัด (มหาชน) เป็น บริษัท ไฟน์ เม็ททัล เทคโนโลยีส์ จำากัด (มหาชน) 

ดว้ยสภาพเศรษฐกจิทัว่โลกทีต่อ้งเผชญิกบัวกิฤตความรุนแรง จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

2019 ไปทั่วโลก ประกอบกับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาของภาครัฐในประเทศไทย ส่งผลให้

กิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในประเทศหดตัวลงอย่างมาก การลงทุนในโครงการต่างๆ ถูกจำากัด โดยเฉพาะภาคอุตสาหรรม        

ในพื้นที่ที่มีการบังคับใช้มาตรการอย่างเข้มงวด ซึ่งได้รับผลกระทบจากมาตรการล็อกดาวน์ รวมถึงการส่งออกที่หดตัวลง            

ซึ่งมาตรการจำากัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ทำาให้บริษัทผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศในประเทศไทย ซึ่งเป็นลูกค้าหลักของบริษัทฯ      

ไดร้บัผลกระทบตอ้งลดกำาลงัการผลติลงอยา่งมาก จากยอดปรมิาณการผลติเครือ่งปรบัอากาศในเดอืนพฤษภาคม 2563 ไดห้ด

ตัวลงครึ่งหนึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 ที่ผ่านมา โดยภาพรวมในปี 2563 จำานวนการผลิตเครื่องปรับอากาศได้ลดลงจากปี 

2562 ถึง 10 เปอร์เซ็นต์ 

ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ได้ดำาเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมทั้งวางแผน

ด้านการผลิตและจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ เพื่อรองรับความผันผวนจากคำาสั่งซื้อที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงมาโดยตลอด นอกจากนี้ 

บรษิัทฯ ไดป้รบัแผนกลยทุธ์ด้านการตลาด ด้วยการเพิม่ยอดขายผลติภณัฑท์อ่ทองแดงทีม่มีลูคา่สงู สำาหรบัผลติภณัฑเ์ครือ่งปรบั

อากาศและตูเ้ย็น ซ่ึงดำาเนนิการมาอยา่งตอ่เนือ่งจนถงึปจัจบุนัน้ี อกีทัง้สง่เสรมิการจำาหน่ายผลติภณัฑท์อ่ทองแดงที่ใช้ในผลติภณัฑ์

อื่นด้วย นอกเหนือจากเครื่องปรับอากาศและตู้เย็น ดังเช่น ในปี 2563 มีการจำาหน่ายท่อทองแดงที่มีเกลียวภายในแบบพิเศษ

ออกสู่ตลาด ซึ่งใช้กับอุปกรณ์ทำาความเย็นในศูนย์ข้อมูลการสื่อสาร 5G ฯลฯ ที่กำาลังแพร่หลายไปทั่วโลก

ถึงแม้ว่า ผลการดำาเนินงานในปี 2563 ด้วยยอดขายที่ลดลงจากภาวะเศรษฐกิจทั่วโลก และเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าที่ได้รับ

ผลกระทบอย่างรุนแรงจากโรคระบาดฯ และขาดทุนจากการป้องกันความเสี่ยงของกลุ่มรายการเครื่องมือทางการเงิน TFRS9   

ที่เริ่มใช้ในปี 2563 ส่งผลให้บริษัทฯ มีกำาไรสำาหรับปี เท่ากับ 47 ล้านบาท หรือเท่ากับ 0.98 บาทต่อหุ้น คณะกรรมการของ 

บริษัทฯ จึงได้เสนอให้จ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 1.625 บาท เท่ากับเงินปันผลที่จ่าย ในปี 2562 

ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารทั้งหมด ขอขอบคุณในความไว้วางใจและเช่ือม่ันจากลูกค้า คู่ค้า และ      

ทา่นผู้ถอืหุน้ ที่ได้ให้การสนบัสนุนการดำาเนินการของบรษิัทฯ ด้วยดมีาโดยตลอด รวมทั้งเพือ่นรว่มงานที่ไดทุ้่มเทความสามารถ

อย่างเตม็ที ่อนัเปน็กำาลงัสำาคญัในการทำางานที่ไดร้ว่มกันสรา้งความความสำาเรจ็ใหกั้บบรษิัทฯ มาอย่างต่อเน่ือง ม่ันคง ใหส้ามารถ

แข่งขันได้ บริษัทฯ ขอให้ทุกท่านมั่นใจว่า บริษัทฯ จะดำาเนินธุรกิจภายใต้การกำากับดูแลกิจการที่ดีให้บริษัทฯ เติบโตอย่างมั่นคง 

และเจริญก้าวหน้าต่อไป

นายชัย			โสภณพนิช
ประธานกรรมการ

สารจากประธานกรรมการ

4    บริษัท	ไฟน์	เม็ททัล	เทคโนโลยีส์	จำากัด	(มหาชน)



นายทินกร	อัษฎาธร
กรรมการ

นายทาเคชิ		นิชิซาวะ
กรรมการ

นายฮิเดกิ	ชิราอิชิ
กรรมการ

(เริ ่มวันที ่	4		มิถุนายน	2563)

นายเดชา		ตุลานันท์
กรรมการอิสระ

นายไดซูเกะ		ฮามาดะ
กรรมการ

นายช.นันท์	เพ็ชญไพศิษฏ์
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

นายเจนได	ยามากูชิ
กรรมการ

(ถึงวันที ่	4	มิถุนายน	2563)

นายชัย	โสภณพนิช
ประธานกรรมการ

นายจุนอิฉิ		อิชิฮารา 
กรรมการ	และกรรมการผู้จัดการ 

นายโนบูทากะ		ทานิกูชิ 
กรรมการ

นายวิบูลย์		อังสนันท์ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ	

และกรรมการอิสระ

นายอิรูรุ	ฮิดากะ 
กรรมการอิสระ 

(เริ ่มวันที ่	9	พฤศจิกายน	2563)

นายชินโกะ	นิชิจิมา 
กรรมการ

(เริ ่มวันที ่	29		เมษายน	2563)

นายอาคีรา	ฟูจิตะ 
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

นายมาโคโตะ		คาซูกะ 
กรรมการ

(ถึงวันที ่	29	เมษายน	2563)

นางชนิดา	อัษฎาธร
กรรมการ

คณะกรรมการบริษัท
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คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยโคโลราโด 

 ประเทศสหรัฐอเมริกา (พ.ศ. 2510)
 Advanced Management Program, The Wharton School (พ.ศ. 2527)
 ปริญญา หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน 

 ปรอ.รุ่นที่  6
การอบรมหลักสูตรกรรมการ 
 ประกาศนียบัตร สถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 16/2002  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 ประกาศนียบัตร หลักสูตร Chairman 2000 รุ่นที่ 10/2004  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น/	
กิจการอื่น/ประสบการณ์ทำางาน
 ประธานกรรมการ 

 บริษัท ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์) จำากัด (มหาชน) 
 ปี 2531 - มิ.ย. 2560 และ พ.ย. 2561 - พ.ย. 2563
 ประธานกรรมการ 

 บริษัท ไฟน์ เม็ททัล เทคโนโลยีส์ จำากัด (มหาชน)
 พ.ย. 2563 - ปัจจุบัน
 ประธานกรรมการ 

 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำากัด (มหาชน)    
 ปี 2521 - มิ.ย. 2560 และ พ.ย. 2561 - ปัจจุบัน
 ประธานกรรมการ 

 บริษัท โรงพยาบาล บำารุงราษฎร์ จำากัด (มหาชน) 
 ปี 2522 - มิ.ย. 2560 และ ส.ค. 2561 - ปัจจุบัน
 ประธานกรรมการ 

 บริษัท จรุงไทยไวน์แอนด์เคเบิ้ล จำากัด (มหาชน) 
 ปี 2529 - มิ.ย. 2560 และ ก.ย. 2561 - ปัจจุบัน
 ประธานกรรมการ 

 บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำากัด (มหาชน)   
 ปี 2559 - มิ.ย. 2560 และ พ.ย. 2561 - ปัจจุบัน
 กรรมการบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)  
ปี 2511 - ปี 2558

จำานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563)
 ของตนเอง 2,265,200 หุ้น
 คู่สมรส/(ภรรยา)    476,900 หุ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 (ไม่มี)

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
 ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพาแซดีนา ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ  
 (ไม่มี)
การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น/
กิจการอื่น/ประสบการณ์ทำางาน
 กรรมการบริหาร 

 บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำากัด   
 ปี 2517 - ปัจจุบัน
 กรรมการบริหาร 

 บริษัท สหการนำ้าตาลชลบุรี จำากัด   
 ปี 2522 - ปัจจุบัน
 กรรมการบริหาร 

 บริษัท ส่งออกนำ้าตาลสยาม จำากัด   
 ปี 2527 - ปัจจุบัน
 กรรมการ 

 บริษัท ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์) จำากัด (มหาชน) 
 ปี 2531 - 9 ส.ค. 2563
 ประธานกรรมการ 

 บริษัท ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์) จำากัด (มหาชน) 
 10 ส.ค. 2560 - 10 พ.ย. 2561
 กรรมการ 

 บริษัท ไฟน์ เม็ททัล เทคโนโลยีส์ จำากัด (มหาชน)
 11 พ.ย. 2561 - ปัจจุบัน
 กรรมการ 

 บริษัท เคอรี่ ฟลาวมิลล์ จำากัด    
 ปี 2532 - ปัจจุบัน
 กรรมการ 

 บริษัท เคอรี่ สยามซีพอร์ต จำากัด    
 ปี 2533 - ปัจจุบัน
 กรรมการ 

 บริษัท แชงกรี-ลา โฮเต็ล จำากัด (มหาชน)   
ปี 2535 - ปัจจุบัน

 กรรมการ 
 บริษัท นำ้าตาลไทยร่วมเจริญ (2000) จำากัด    

ปี 2543 - ปัจจุบัน
 กรรมการ บริษัท ทีอาร์อาร์ โมลาสเซส เทรดดิ้ง จำากัด   
ปี 2558 - ปัจจุบัน

จำานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563)
 ของตนเอง  1,225,810 หุ้น
 คู่สมรส/(สามี)  1,726,610 หุ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
	นายทินกร	อัษฎาธร	บุตร/กรรรมการ

คณะกรรมการบริษัท

นางชนิดา	อัษฎาธร
กรรมการ
วันที่เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ ปี 2531

นายชัย	โสภณพนิช	
ประธานกรรมการ
วันที่เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ ปี 2531

6    บริษัท	ไฟน์	เม็ททัล	เทคโนโลยีส์	จำากัด	(มหาชน)



คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
 ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า 

 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
การอบรมหลักสูตรกรรมการ  
 (ไม่มี)
การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น/
กิจการอื่น/ประสบการณ์ทำางาน
 กรรมการ 

 บริษัท ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์) จำากัด (มหาชน)  
ปี 2539 - ปัจจุบัน

 กรรมการ 
 บริษัท ไฟน์ เม็ททัล เทคโนโลยีส์ จำากัด (มหาชน)
 พ.ย. 2563 - ปัจจุบัน
 กรรมการผู้จัดการ 

 บริษัท เคอรี่ ฟลาวมิลล์ จำากัด     
 ปี 2556 - ปัจจุบัน
จำานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563)
 ของตนเอง  653,300 หุ้น
 คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 นางชนิดา อัษฎาธร มารดา/กรรมการ

นายจุนอิฉิ		อิชิฮารา
กรรมการ	และกรรมการผู้จัดการ
วันที่เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ
วันที่ 27 เมษายน 2561

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล)  

 มหาวิทยาลัยเคโอะ โตเกียว  ประเทศญี่ปุ่น
การอบรมหลักสูตรกรรมการ  
 (ไม่มี)
การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น/
กิจการอื่น/ประสบการณ์ทำางาน
 ผู้จัดการ, ฝ่ายวัตถุดิบ, ฝ่ายวิศวกรรมการผลิต, 

 ฝ่ายวางแผนและบริหาร, ส่วนงานโลหะ
 บริษัท ฟูรูกาวา อีเล็คตริก จำากัด      

ปี 2543 - ปี 2552
 ผู้จัดการ, ฝ่ายการผลิต, ส่วนงานสายรัดทองแดง, กลุ่มงานโลหะ, 
บริษัท ฟูรูกาวา อีเล็คตริก จำากัด  

 ปี 2552 - ปี 2555
 กรรมการผู้จัดการ, 

 บริษัท ฟูรูกาวา พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำากัด   
ปี 2555 - ปี 2558

 ผู้จัดการอาวุโส, ส่วนงานทองแดงและผลิตภัณฑ์วัสดุประสิทธิภาพสูง 
บริษัท ฟูรูกาวา อีเล็คตริก จำากัด 

 ปี 2558 - ปี 2559
 ผู้จัดการทั่วไป, ส่วนงานทองแดงและผลิตภัณฑ์วัสดุประสิทธิภาพสูง, 
บริษัท ฟูรูกาวา อีเล็ตตริก จำากัด  

 ปี 2559 - ปี 2561
 กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ, 

 บริษัท ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์) จำากัด (มหาชน)  
ปี 2561 - 2563

 กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ, 
 บริษัท ไฟน์ เม็ททัล เทคโนโลยีส์ จำากัด (มหาชน)
 พ.ย. 2563 - ปัจจุบัน
จำานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563)
 ของตนเอง (ไม่มี)
 คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	
 (ไม่มี) 

คณะกรรมการบริษัท

นายทินกร	อัษฎาธร
กรรมการ
วันที่เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2539
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คณะกรรมการบริษัท

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์นิวเคลียร์ มหาวิทยาลัยโกเบ 

 ประเทศญี่ปุ่น
การอบรมหลักสูตรกรรมการ  
 (ไม่มี)
การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น/
กิจการอื่น/ประสบการณ์ทำางาน
 แผนกวิศวกรรมการผลิต, 

 บริษัท ฟูรูกาวา อีเล็คตริก จำากัด     
 ปี 2529 - ปี 2545
 ผู้จัดการแผนกวิศวกรรมการผลิต, 

 บริษัท ฟูรูกาวา อีเล็คตริก จำากัด    
 ปี 2546 - ปี 2549
 ผู้จัดการแผนกพัฒนาระบบการผลิต, 

 บริษัท ฟูรูกาวา อีเล็คตริก จำากัด    
 ปี 2550 - ปี 2555
 ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายวางแผนการผลิต, 

 บริษัท ฟูรูกาวา อีเล็คตริก จำากัด    
 ปี 2556 - ปี 2557
 กรรมการ 

 บริษัท โอคุมุระ เม็ททัล จำากัด (ประเทศญี่ปุ่น)   
ปี 2559 - ปัจจุบัน

 ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายคุณภาพและวิศวกรรม, 
 บริษัท ฟูรูกาวา อีเล็คตริก จำากัด   
 เม.ย. 2559
 กรรมการ 

 บริษัท ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์) จำากัด (มหาชน)  
พ.ค. 2559 - 2563

 กรรมการ 
 บริษัท ไฟน์ เม็ททัล เทคโนโลยีส์ จำากัด (มหาชน)
 พ.ย. 2563 - ปัจจุบัน  
จำานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563)
 ของตนเอง (ไม่มี)
 คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 (ไม่มี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
 ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยโตไก ประเทศญี่ปุ่น
การอบรมหลักสูตรกรรมการ  
 (ไม่มี)
การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น/
กิจการอื่น/ประสบการณ์ทำางาน
 ประธานกรรมการ 

 บริษัท ธานี อินเตอร์ เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จำากัด 
 ปี 2518 - ปัจจุบัน
 ประธานกรรมการ 

 บริษัท ธานี กูชิ เม็ททัล จำากัด   
 ปี 2531 - ปัจจุบัน
 กรรมการ 

 บริษัท ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์) จำากัด (มหาชน)  
ปี 2536 - พ.ย. 2563

 กรรมการ 
 บริษัท ไฟน์ เม็ททัล เทคโนโลยีส์ จำากัด (มหาชน) 
 พ.ย. 2563 - ปัจจุบัน
จำานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563)
 ของตนเอง 648,010 หุ้น
 คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 (ไม่มี) 

นายโนบูทากะ	ทานิกูช	ิ
กรรมการ
วันที่เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ ปี 2536

นายทาเคชิ	นิชิซาวะ
กรรมการ

วันที่เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ
วันที่ 1 พฤษภาคม 2559
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คณะกรรมการบริษัท

นายชินโกะ		นิชิจิมา 
กรรมการ

วันที่เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ
วันที่ 29 เมษายน 2563

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยฟุกุโอะกะ 

 ประเทศญี่ปุ่น
การอบรมหลักสูตรกรรมการ  
 (ไม่มี)
การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น/
กิจการอื่น/ประสบการณ์ทำางาน
 ฝ่ายวิศวกรรมและเทคโนโลยีการผลิต    

 บริษัท ฟูรูกาวา อีเล็คตริก จำากัด
 ปี 2538 - ปี 2549
 ฝ่ายวิศวกรรมมิเอะ, ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิต

 บริษัท ฟูรูกาวา อีเล็คตริก จำากัด
 ปี 2549 - ปี 2555
 ผู้จัดการ กลุ่มวิศวกรรม ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิต 

 สำานักงานชิบะ
 บริษัท ฟูรูกาวา อีเล็คตริก จำากัด
 ปี 2555 - ปี 2558
 ผู้จัดการ แผนกซ่อมบำารุงอุปกรณ์ และแผนกวิศวกรรม,   
ฝ่ายผลิต 

 บริษัท ฟูรูกาวา อีเล็คตริก จำากัด 
 ปี 2558 - มิ.ย. 2561
 ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายซ่อมบำารุง 

 บริษัท ไฟน์ เม็ททัล เทคโนโลยีส์ จำากัด (มหาชน) 
 2 ก.ค. 2561 - ปัจจุบัน
 ผู้จัดการโรงงาน 

 บริษัท ไฟน์ เม็ททัล เทคโนโลยีส์ จำากัด (มหาชน) 
 1 มิ.ย. 2562 - ปัจจุบัน
 กรรมการ 

 บริษัท ไฟน์ เม็ททัล เทคโนโลยีส์ จำากัด (มหาชน)    
29 เม.ย. 2563 - ปัจจุบัน

การดำารงตำาแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
 (ไม่มี) 
จำานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563)
 ของตนเอง (ไม่มี)
 คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 (ไม่มี) 

นายไดซูเกะ		ฮามาดะ	
กรรมการ

วันที่เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ
วันที่ 9 สิงหาคม 2561

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
 ปริญญาตรี สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยควันไซ กาคูอิน, ประเทศญ่ีปุ่น
การอบรมหลักสูตรกรรมการ  
 (ไม่มี)
การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น/
กิจการอื่น/ประสบการณ์ทำางาน
 ฝ่ายขาย,

 บริษัท ฟูรูกาวา อีเล็คตริก จำากัด     
เม.ย. 2541 - ต.ค. 2543

 ฝ่ายขายอิเล็คทรอนิคส์, สำานักงานคันไซ 
 บริษัท ฟูรูกาวา อีเล็คตริก จำากัด    
 พ.ย. 2543 - มี.ค. 2547 
 ฝ่ายประกอบอิเลคทรอนิคส์,  

 บริษัท ฟูรูกาวา อีเล็คตริก จำากัด     
 เม.ย. 2547 - พ.ย. 2550
 แผนกขาย ส่วนประกอบอิเล็คทรอนิคส์,  

 บริษัท ฟูรูกาวา อีเล็คตริก จำากัด    
 ธ.ค. 2550 - ก.พ. 2554 
 ฝ่ายวางแผน และฝ่ายบริหาร, 

 บริษัท ฟูรูกาวา อีเล็คตริก จำากัด    
 มี.ค. 2554 - มี.ค. 2556
 ฝ่ายวางแผน, กองหน่วยความจำาดิสต์, 

 บริษัท ฟูรูกาวา อีเล็คตริก จำากัด    
 เม.ย. 2556 - มี.ค. 2557
 ฝ่ายการตลาด และวางแผนการขาย

 บริษัท ฟูรูกาวา อีเล็คตริก จำากัด   
 เม.ย. 2557 - มี.ค. 2559
 ฝ่ายวางแผน และขายต่างประเทศ,  

 บริษัท ฟูรูกาวา อีเล็คตริก จำากัด   
 เม.ย. 2559 - มี.ค. 2560
 ฝ่ายบริหารและวางแผนการตลาด,  

 บริษัท ฟูรูกาวา อีเล็คตริก จำากัด
 เม.ย. 2560 - ก.ค. 2560
 ฝ่ายบริหารและวางแผน,  

 บริษัท ฟูรูกาวา อีเล็คตริก จำากัด
 ส.ค. 2560 - ก.ย. 2560
 รองผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายการตลาด, 

 บริษัท ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์) จำากัด (มหาชน) 
 18 ต.ค. 2560 - 19 พ.ย. 2561
 กรรมการ 

 บริษัท ไฟน์ เม็ททัล เทคโนโลยีส์ จำากัด (มหาชน)    
9 ส.ค. 2561 - ปัจจุบัน

 ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายการตลาด, 
 บริษัท ไฟน์ เม็ททัล เทคโนโลยีส์ จำากัด (มหาชน)   
 20 พ.ย. 2561 - ปัจจุบัน
จำานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ	วันที	่30	ธันวาคม	2563)
 ของตนเอง (ไม่มี)
 คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 (ไม่มี) 
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คณะกรรมการบริษัท

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
 ปริญญาตรี นิติศาสตร์ สาขากฏหมายเอกชน มหาวิทยาลัยโตเกียว 
ประเทศญี่ปุ่น

การอบรมหลักสูตรกรรมการ  
 (ไม่มี)
การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น/
กิจการอื่น/ประสบการณ์ทำางาน
 ฝ่ายบริหารธุรกิจ 

 ธนาคารอุตสาหกรรมแห่งประเทศญี่ปุ่น    
เม.ย. 2524 - มี.ค. 2545

 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารธุรกิจ  
 ธนาคาร มิซูโฮ (ประเทศญี่ปุ่น)    
 เม.ย. 2545 - ต.ค. 2554
 กรรมการผู้จัดการอาวุโส 

 บริษัท โตโกะ อิเล็คทริค คอนสตรัคชั่น จำากัด (ประเทศญี่ปุ่น)  
พ.ย. 2554 - มิ.ย. 2560

 กรรมการผู้จัดการ 
 Japan Industrial Partners, Inc. (ประเทศญี่ปุ่น)   

ก.ค. 2560 - ปัจจุบัน
 กรรมการ 

 บริษัท ไฟน์ เม็ททัล เทคโนโลยีส์ จำากัด (มหาชน)    
4 มิ.ย. 2563 - ปัจจุบัน

จำานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ	วันที่	30	ธันวาคม	2563)
 ของตนเอง (ไม่มี)
 คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 (ไม่มี) 

 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ ประเทศสหรัฐอเมริกา
 ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (รุ่น 30)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program 

 (รุ่นที่ 53/2549) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น/
กิจการอื่น/ประสบการณ์ทำางาน
 ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)
 ปี 2552 - ปัจจุบัน
 ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

 บริษัท ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์) จำากัด (มหาชน) 
 ปี 2542 - ปี 2563
 ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

 บริษัท ไฟน์ เม็ททัล เทคโนโลยีส์ จำากัด (มหาชน)  
 ปี 2563 - ปัจจุบัน
จำานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563)
 ของตนเอง (ไม่มี)
 คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 (ไม่มี)  

 

นายวิบูลย์		อังสนันท์
ประธานกรรมการตรวจสอบ	
และกรรมการอิสระ

วันที่เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ 
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2542

นายฮิเดกิ		ชิราอิชิ	
กรรมการ

วันที่เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ
วันที่ 4 มิถุนายน 2563
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คณะกรรมการบริษัท

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
 ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลับธรรมศาสตร ์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 28/2547
 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 76/2549
 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 28/2552
 หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) 
รุ่นที่ 8/2553

 หลักสูตร Financial institutions Governance Program (FGP) 
 รุ่นที่ 4/2555
การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น/
กิจการอื่น/ประสบการณ์ทำางาน
 ผู้อำานวยการสำานักตรวจสอบภาษี กรมสรรพกร กระทรวงการคลัง 
ปี 2543 - ปี 2544

 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 9 กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง 
ปี 2544 - ปี 2551

 กรรมการ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ   
ปี 2548 - ปี 2550 

 ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง 
 ปี 2551 - ปี 2554
 กรรมการ องค์การเภสัชกรรม     
ปี 2552 - ปี 2555

 กรรมการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย    
ปี 2553 - ปี 2554, ปี 2548 - ปี 2549 

 กรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห ์     
ปี 2553 - ปี 2554, ปี 2549 - ปี 2551

 กรรมการ ธนาคารออมสิน     
ปี 2554 - ปี 2555

 ผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลัง     
ปี 2554 - ปี 2555

 กรรมการอิสระ บมจ.กรุงเทพประกันภัย                    
28 ก.พ. 2549 - ปัจจุบัน, 3 เม.ย. 2545 - 17 พ.ย. 2547

 กรรมการตรวจสอบ บมจ.กรุงเทพประกันภัย        
 27 ก.พ. 2552 - ปัจจุบัน
 ที่ปรึกษา กลุ่มไทยเจริญคอร์ปอเรชั่น (TCC Group) 

 ปี 2556 - ปัจจุบัน
 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. อินเตอร์ไฮด์ 

 เม.ย. 2558 - ปัจจุบัน
 กรรมการอิสระ

 บมจ. แชงกรี-ลา โฮเต็ล
 30 ก.ค. 2563 - ปัจจุบัน
 กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

 บริษัท ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์) จำากัด (มหาชน) 
 ปี 2562 - พ.ย. 2563
 กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

 บริษัท ไฟน์ เม็ททัล เทคโนโลยีส์ จำากัด (มหาชน)  
 พ.ย. 2563 - ปัจจุบัน                             
การดำารงตำาแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 (ไม่มี)
จำานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563)
 ของตนเอง (ไม่มี)
 คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 (ไม่มี) 

นาย	ช.นันท์		เพ็ชญไพศิษฏ์
กรรมการตรวจสอบ	และกรรมการอิสระ
วันที่เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ
วันที่ 29 เมษายน 2562

นายอาคีรา		ฟูจิตะ 
กรรมการตรวจสอบ	และกรรมการอิสระ

วันที่เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ
วันที่ 5 สิงหาคม 2562

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
 ปริญญาตรี กฎหมาย มหาวิทยาลัยวาเซดะ ประเทศญี่ปุ่น
การอบรมหลักสูตรกรรมการ  
 (ไม่มี)
การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น/
กิจการอื่น/ประสบการณ์ทำางาน
 แผนกวางแผนการผลิต, โรงงานโลหะ โอซากา 

 บริษัท ฟูรูกาวา อีเล็คตริก จำากัด  
 เม.ย. 2520 - ปี 2525
 ฝ่ายขายโลหะ1 ส่วนงานขาย2 ส่วนงานผลิตภัณฑ์โลหะ 

 บริษัท ฟูรูกาวา อีเล็คตริก จำากัด 
 ปี 2525 - ปี 2529
 สหภาพแรงงาน 

 บริษัท ฟูรูกาวา อีเล็คตริก จำากัด     
ปี 2530 - ปี 2532

 แผนกวางแผนการผลิต ฝ่ายผลิต2 ส่วนงานผลิตภัณฑ์โลหะ นิคโก 
บริษัท ฟูรูกาวา อีเล็คตริก จำากัด

 ปี 2532 - ปี 2539
 กรรมการ และผู้จัดการฝ่ายขาย 

 บริษัท ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์) จำากัด (มหาชน)  
มี.ค. 2539 - มี.ค. 2545

 ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายขายโลหะ สำานักงานสาขาเคนไซ 
 บริษัท ฟูรูกาวา อีเล็คตริก จำากัด  
 เม.ย. 2545 - มี.ค. 2548
 ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายขายโลหะ 

 บริษัท ฟูรูกาวา อีเล็คตริก จำากัด    
 เม.ย. 2548 - ก.ค. 2553
 กรรมการบริหาร 

 บริษัท ซาคาคิบะระ จำากัด (ญี่ปุ่น)     
ส.ค. 2553 - มิ.ย. 2555

 ประธาน 
 บริษัท ซาคาคิบะระ จำากัด (ญี่ปุ่น)   
 ก.ค. 2555 - มิ.ย. 2559
 รองประธานกรรมการ 

 บริษัท ซาคาคิบะระ จำากัด (ญี่ปุ่น)  
 ก.ค. 2559 - มิ.ย. 2561
 ที่ปรึกษา 

 บริษัท ซาคาคิบะระ จำากัด (ญี่ปุ่น)   
 ก.ค. 2561 - มิ.ย. 2562
 กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

 บริษัท ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์) จำากัด (มหาชน)
 5 ส.ค. 2562 - 2563
 กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

 บริษัท ไฟน์ เม็ททัล เทคโนโลยีส์ จำากัด (มหาชน)  
 ปี 2563 - ปัจจุบัน
จำานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563)
 ของตนเอง (ไม่มี)
 คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 (ไม่มี) 
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คณะกรรมการบริษัท

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
 Executive Program, Pennsylvania State University, U.S.A.
 เศรษฐศาสตรบัณฑิต Leicester University, U.K.
การอบรมหลักสูตรกรรมการ  
 -
การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น/
กิจการอื่น/ประสบการณ์ทำางาน
 ประธานกรรมการบริหาร 

 ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)    
 ปี 2535 - ปัจจุบัน
 กรรมการอิสระ 

 บริษัท ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์) จำากัด (มหาชน) 
 ปี 2542 - พ.ย. 2563
 กรรมการอิสระ 

 บริษัท ไฟน์ เม็ททัล เทคโนโลยีส์ จำากัด (มหาชน) 
 พ.ย. 2563 - ปัจจุบัน
จำานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563)
 ของตนเอง (ไม่มี)
 คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	
 (ไม่มี) 

 

 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
 ปริญญาตรี กฏหมาย มหาวิทยาลัยเคอิโอะ ประเทศญี่ปุ่น
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 (ไม่มี)
การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น/
กิจการอื่น/ประสบการณ์ทำางาน
 ฝ่ายท่อไร้ตะเข็บ สำานักงานยาวาตะ 

 บริษัท นิปปอน สตีล คอร์ปอเรชั่น (ประเทศญี่ปุ่น)  
 ก.ค. 2525 - มิ.ย. 2528
 ฝ่ายส่งออก (OCTG)  

 บริษัท นิปปอน สตีล คอร์ปอเรชั่น (ประเทศญี่ปุ่น)   
มิ.ย. 2528 - มิ.ย. 2532

 ผู้จัดการฝ่ายบุคคล สำานักงานนาโกยา 
 บริษัท นิปปอน สตีล คอร์ปอเรชั่น (ประเทศญี่ปุ่น) 
 มิ.ย. 2532 - ต.ค. 2534
 ผู้จัดการฝ่ายส่งออกผลิตภัณฑ์ท่อ -2 

 บริษัท นิปปอน สตีล คอร์ปอเรชั่น (ประเทศญี่ปุ่น)  
 พ.ย. 2534 - มิ.ย. 2538
 ผู้จัดการอาวุโส แผนกวางแผน 

 บริษัท นิปปอน สตีล คอร์ปอเรชั่น (ประเทศญี่ปุ่น)  
 มิ.ย. 2538 - มิ.ย. 2542
 ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายส่งออก (OCTG) 

 บริษัท นิปปอน สตีล คอร์ปอเรชั่น (ประเทศญี่ปุ่น)  
 ก.ค. 2542 - มี.ค. 2545
 หัวหน้าฝ่ายส่งออกต่างประเทศ 

 บริษัท นิปปอน สตีล คอร์ปอเรชั่น (ประเทศญี่ปุ่น)  
 เม.ย. 2545 - ม.ค. 2548
 ผู้จัดการทั่วไป สำานักงานใหญ่ 

 บริษัท สยามยูไนเต็ด สตีล (1995) จำากัด (ประเทศไทย)  
ก.พ. 2548 - ก.ค. 2553

 ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ   
 บริษัท นิปปอน สตีล คอร์ปอเรชั่น (ประเทศญี่ปุ่น) ต่อจากนี้ไปคือ NSC
 ก.ค. 2553 - มิ.ย. 2554
 กรรมการและประธาน 

 บริษัท Nippon EGalv Steel Sdn, Bhd. (ประเทศมาเลเซีย)  
ก.ค. 2554 - มิ.ย. 2559

 ผู้จัดการทั่วไป กลุ่มพัฒนาธุรกิจโลก    
 บริษัท นิปปอน สตีล แอนด์ ซูมิโตโม เมทัล คอร์ปอเรชั่น, ประเทศญี่ปุ่น
 ก.ค. 2559 - มี.ค. 2560
 ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ   
บริษัท นิปปอน สตีล แอนด์ ซูมิคิน เมทัล โปรดักส์ จำากัด, 

 ประเทศญี่ปุ่น
 เม.ย. 2560 - ก.ย. 2561
 กรรมการอิสระ  

 บริษัท ไฟน์ เม็ททัล เทคโนโลยีส์ จำากัด (มหาชน)    
พ.ย. 2563 - ปัจจุบัน

จำานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท	(ณ	วันที	่30	ธันวาคม	2562)
 ของตนเอง (ไม่มี)
 คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 (ไม่มี) 

  

นายอิรูรุ	ฮิดากะ
กรรมการอิสระ 

วันที่เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ 
9 พฤศจิกายน 2563

นายเดชา	ตุลานันท์	
กรรมการอิสระ

วันที่เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ 
วันที่ 18 มีนาคม 2542
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คณะกรรมการบริษัท

นายมาโคโตะ	คาซูกะ	 
กรรมการ
วันที่เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ
วันที่ 1 กันยายน 2556 ถึง
วันที่ 29 เมษายน 2563

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
 ปริญญาตรี กฏหมาย มหาวิทยาลัยเมจิ ประเทศญี่ปุ่น
การอบรมหลักสูตรกรรมการ  
 (ไม่มี)
การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น/
กิจการอื่น/ประสบการณ์ทำางาน
 ประธาน และกรรมการ 

 บริษัท ฟูรูกาวา ไทย โฮลดิ้งส์ จำากัด    
 ปี 2556 - ปัจจุบัน
 กรรมการ 

 บริษัท ฟูรูกาวา ไทย (ประเทศไทย) จำากัด   
ปี 2556 - ปัจจุบัน

 กรรมการ
 บริษัท ฟูรูกาวา ไฟเทล (ประเทศไทย) จำากัด   

ปี 2556 - ปัจจุบัน
 กรรมการ

 บริษัท ฟูรูกาวา ออร์โตเมทีฟ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำากัด  
ปี 2556 - ปัจจุบัน

 กรรมการ
 บริษัท ไทย ฟูรูคาวา ยูนิคอม เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด   

ปี 2556 - ปัจจุบัน
 กรรมการ 

 บริษัท บางกอกเทเลคอม จำากัด      
ปี 2556 - ปัจจุบัน

 กรรมการ, ที่ปรึกษา ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ, 
 บริษัท ฟูรูกาวา พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำากัด  
 ปี 2560 - ปัจจุบัน
 ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบัญชีและการเงิน, 

 บริษัท ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์) จำากัด (มหาชน) 
 ปี 2556 - 31 มี.ค. 2562
 กรรมการ 

 บริษัท ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์) จำากัด (มหาชน)  
ปี 2556 - 29 เม.ย. 2563

การดำารงตำาแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
 (ไม่มี) 
จำานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563)
 ของตนเอง (ไม่มี)
 คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 (ไม่มี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
 ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเมจิ ประเทศญี่ปุ่น
การอบรมหลักสูตรกรรมการ  
 (ไม่มี)
การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น/
กิจการอื่น/ประสบการณ์ทำางาน
 แผนกบัญชี ส่วนงานชินนากาวะ 

 บริษัท ฟูรูกาวา อีเล็คตริก จำากัด   
 ปี 2541 - ปี 2544
 แผนกบัญชี 1 ฝ่ายบัญชีและการเงิน 

 บริษัท ฟูรูกาวา อีเล็คตริก จำากัด  
 ปี 2544 - ปี 2547
 แผนกบัญชี สำานักงานชิบะ 

 Furukawa and Business Support Co., Ltd.  
 ปี 2547 - ปี 2553
 แผนกตรวจสอบภายใน ฝ่าย CSR 

 บริษัท ฟูรูกาวา อีเล็คตริก จำากัด   
 ปี 2553 - ปี 2559
 แผนกบัญชี ฝ่ายบัญชีและการเงิน 

 Furukawa and Business Support Co., Ltd.  
 ปี 2559 - ปี 2562
 ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบัญชีและการเงิน 

 บริษัท ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์) จำากัด (มหาชน)
 ปี 2562 - มิ.ย. 63
 กรรมการ 

 บริษัท ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์) จำากัด (มหาชน)   
23 ก.พ. 2562 - 4 มิ.ย. 63

จำานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563)
 ของตนเอง (ไม่มี)
 คู่สมรส/บุตรที่ไม่ยังบรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 (ไม่มี) 

นายเจนได	ยามากูชิ
กรรมการ
วันที่เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ 
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง
วันที่ 4 มิถุนายน 2563
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ฝ่ายบริหาร

ผู้บริหาร
1. นายจุนอิฉ ิ อิชิฮารา 
 กรรมการผู้จัดการ
 2. นายชินโกะ นิชิจิมา 
 ผู้จัดการโรงงาน  
 3. นายนพพร มูลสาร 
 ที่ปรึกษาฝ่ายบริหารโรงงาน
4. นางศิริพร เหลืองรัชน ี
 ที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร

ผู้จัดการฝ่าย

 1. นายเจนได ยามากูชิ   
 ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบัญชีและการเงิน 
 (ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563) 
 2. นายไดซูเกะ ฮามาดะ 
 ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายการตลาด 
3. นายชินยะ ซูจิโมโตะ 
 ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายวิศวกรรมการผลิต 
4. นายฮิเดก ิ ทาคายาส ุ
 ที่ปรึกษากลยุทธ์ธุรกิจและวิศวกรรมการตลาด 
 (เริ่มวันที่ 1 กรกฎาคม 2563)
5. นางสาวอาภาพร จิตสุธีศิร ิ
 ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบัญชีและการเงิน 
 (เริ่ม 1 เมษายน 2563)
6. นางสุบิน สีแสนตอ 
 ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบริหารและผู้จัดการ แผนกความปลอดภัย
 (เริ่มวันที่ 1 มกราคม 2563)
7. นายจิรวัฒน์ ฤทธิน ี
 ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายผลิต 
 (เริ่มวันที่ 1 มกราคม 2563)

รองผู้จัดการฝ่าย

1. นายณรงค์ฤทธิ์ สำาราญจิตร ์
 รองผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายวิศวกรรมการผลิต 

 

ผู้จัดการแผนก

1. นายมานะ วงศ์สารสิน 
 ผู้จัดการ แผนกทรัพยากรบุคคล
2.  นายเมธา อรุณฉายพงศ ์
 ผู้จัดการ แผนกการผลิต# 1 
3. นายธนยศ หาป้อมชัย 
 ผู้จัดการ แผนกการผลิต# 2 
 (ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563)
4. นายสงวน วัฒนะวิรุณ 
 ผู้จัดการ แผนกส่งออก 
5. นายภิญโญ โสดาสิทธิ์ 
 ผู้จัดการ แผนกควบคุมการผลิต
6. นายมนูญ เฉลิมวัฒน ์
 ผู้จัดการ แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. นายธีรวิทย์ พงศ์สิทธิโชค 
 ผู้จัดการ แผนกการตลาด 
8. นายประกิจ พนมรัตนรักษ ์
 ผู้จัดการ แผนกสิ่งแวดล้อมและ ISO 
9. นางมาริษา ทัศนา 
 ผู้จัดการ แผนกตรวจสอบคุณภาพ
10. นางอัญชณา อยู่สุข 
 ผู้จัดการ แผนกจัดซื้อ 
11. นางสาวรัศมี มณฑกานต์กุล 
 ผู้จัดการ แผนกบัญชีต้นทุน 
 (เริ่มวันที่ 1 สิงหาคม 2563)
12. นางสาววิยะดา วิศิษฎานนท ์
 ผู้จัดการ แผนกบัญชีทั่วไป 
 (เริ่มวันที่ 1 สิงหาคม 2563)
13. นาย วีรศักดิ์ อินทรวงศ์ 
 ผู้จัดการ แผนกซ่อมบำารุง 
 (เริ่มวันที่ 1 สิงหาคม 2563)
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ฝ�ายการตลาด
แผนกการตลาด
แผนกนำเข�าและส�งเสร�มการลงทุน
แผนกส�งออก 
ฝ�ายบัญชีและการเง�น
แผนกบัญชีทั่วไป
แผนกบัญชีต�นทุน

ฝ�ายบร�หาร
แผนกทรัพยากรบุคคล
แผนกธุรการ
แผนกจัดซื้อ
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ 
แผนกความปลอดภัย
แผนกสิ�งแวดล�อมและ ISO
    

ฝ�ายผลิต
แผนกควบคุมการผลิต
แผนกผลิต 1
แผนกผลิต 2
แผนกขนส�ง
ฝ�ายว�ศวกรรม
แผนกว�ศวกรรมการผลิต
แผนกตรวจสอบคุณภาพ
ฝ�ายซ�อมบำรุง
แผนกซ�อมบำรุง
เคร�่องกลและไฟฟ�า
สาธารณูปโภค        

บร�ษัท อีวาย คอร�ปอเรท เซอร�ว�สเซส จำกัด

บร�ษัท เคพ�เอ็มจ� ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

ผู�จัดการทั่วไป ผู�จัดการทั่วไป ผู�จัดการทั่วไป

กรรมการ
ผู�จัดการ

ผู�จัดการ
สำนักงานใหญ�

กรุงเทพฯ

ผู�จัดการ
โรงงาน 

(จังหวัดสระบุร�)

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ประธาน
กรรมการ

ผู�ตรวจสอบ
ภายใน

ผู�สอบบัญชี
ภายนอก

คณะกรรมการ
บร�ษัท เลขานุการ

บร�ษัท

โครงสร้างการจัดการ
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การดำาเนินงานที่สำาคัญของบริษัทตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง               

มิถุนำยน 2531  

 ได้ก่อตั้ง บริษัท ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์) จำากัด ด้วยทุน      
จดทะเบียน 140,000,000 บาท ซึ่งได้รับการส่งเสริมการลงทุน
จากสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (Board of          
Investment = BOI) สำาหรับการผลิตท่อทองแดงไร้ตะเข็บ

มกรำคม 2532 

 บริษัทฯ เริ่มก่อสร้างโรงงานบนเนื้อที่ประมาณ 56 ไร่ ณ โรงงาน
เลขที่ 213 หมู่ 4 ถนนมิตรภาพ 125 ตำาบลทับกวาง อำาเภอแก่งคอย 
จังหวัดสระบุรี เพื่อทำาการผลิตท่อทองแดงไร้ตะเข็บ

มิถุนำยน 2532

 ได้รับการขยายกำาลังการผลิตจาก 3,000 ตัน/ปี ให้เป็น 4,200 ตัน/ปี

พฤษภำคม 2533

 ได้รับอนุมัติจากสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ให้เพิ่ม 
ขั้นตอนการผลิตในส่วนของการทำาเกลียวบนผิวผนังภายในท่อ 
ท่อทองแดง

กรกฎำคม 2533 

 เร่ิมเปิดดำาเนินการผลิตท่อทองแดงไร้ตะเข็บ ชนิดที่มีผนังภายใน
ท่อเรียบลื่น (Smooth Tube)

มิถุนำยน 2534

 เพิ่มประเภทผลิตภัณฑ์อีก 1 ชนิด โดยการผลิตท่อทองแดง          
ไร้ตะเข็บท่ีมีลักษณะเป็นผนังเกลียวอยู่ภายในท่อ ใช้ชื่อว่า          
Multi Grooved Tube

มีนำคม 2535

 เริ่มผลิตท่อทองแดงไร้ตะเข็บชนิดที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ขนาดใหญ่ คือ Large Diameter Tube

มีนำคม 2536 

 ได้รับการส่งเสริมการลงทุนขยายกำาลังการผลิตอีก 4,200 ตัน/ปี 
เป็น 8,400 ตัน/ปี สำาหรับขยายการผลิตของ Smooth Tube, 
Multi Grooved Tube และ Accumulator Tube และเตรียม
กำาลังการผลิตสำาหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ ท่อทองแดงขนาดเล็ก 
(Capillary Tube) ซึ่งเริ่มผลิตได้ในปี 2537

มกรำคม 2537 

 เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 195,000,000 บาท เป็น 335,000,000 บาท 
เพ่ือลงทุนในเครื่องจักรเพ่ิมเติม โดยระดมทุนเพ่ิมจากผู้ถือหุ้น           
3 กลุ่มเดิม คือ บริษัท ตัมพะ จำากัด, บริษัท โชโกะ เทรดดิ้ง จำากัด 
และ เดอะ ฟูรูกาวา อีเล็คตริก คัมปะนี ลิมิเต็ด

กุมภำพันธ์ 2537  
 เริ่มผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ เรียกว่า ท่อทองแดงไร้ตะเข็บขนาดเล็ก 
(Capillary Tube) ออกสู่ตลาด

พฤศจิกำยน 2538 

 มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จากเดิมหุ้นละ 100 บาท 
เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

บริษัท	ไฟน์	เม็ททัล	เทคโนโลยีส	์จำากัด	(มหาชน)	เปลี่ยนชื่อจากเดิม	บริษัท	ฟูรูกาวา	เม็ททัล	(ไทยแลนด์)		จำากัด	(มหาชน)	
เมื่อวันที	่18	พฤศจิกายน	2563	ชื่อย่อหลักทรัพย์	“FMT”	เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	จดทะเบียนก่อตั้ง
เม่ือวันที่	 15	 มิถุนายน	 2531	ภายใต้ชื่อเมื่อจดทะเบียนแรกเริ่มว่า	 	 บริษัท	ฟูรูกาวา	 เม็ททัล	 (ไทยแลนด์)	 จำากัด																										
โดยเป็นการร่วมมือทางการค้าระหว่าง	บริษัท	ตัมพะ	จำากัด	ซึ่งเป็นบริษัท	โฮลดิ้ง	สัญชาติไทย	และบริษัท	สัญชาติญี่ปุ่น	
2	บริษัท	คือ	เดอะ	ฟูรูกาวา	อีเล็กตริก	คัมปะนี	ลิมิเต็ด	และบริษัท	โชโกะ	เทรดดิ้ง	จำากัด	โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำาเนิน
ธุรกิจ	 เป็นผู้ผลิตและจำาหน่ายท่อทองแดงไร้ตะเข็บชนิดต่างๆ	ที่นำาไปใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องปรับอากาศ											
ตู้เย็น	และเครื่องทำาความเย็นทั่วไป

	 -	สำานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่	183	อาคารรีเจ้นท์เฮ้าส์	ชั้น	14	ถนนราชดำาริห	์แขวงลุมพินี	เขตปทุมวัน	กรุงเทพฯ	10330		
	 -	โรงงานของบริษัทฯ	ตั้งอยู่บนเนื้อที่	82	ไร่	เลขที่	213	หมู่4	ถนนมิตรภาพ	ตำาบลทับกวาง	อำาเภอแก่งคอย	
	 	 จังหวัดสระบุร	ี18260	18260

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลอื่น

16    บริษัท	ไฟน์	เม็ททัล	เทคโนโลยีส	์จำากัด	(มหาชน)



กุมภำพันธ์ 2539 

 แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำากัด และเปลี่ยนชื่อบริษัท            
จาก บริษัท ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์) จำากัด เป็น บริษัท         
ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์) จำากัด (มหาชน) และเปลี่ยนชื่อ
บริษัทภาษาอังกฤษจากเดิม Furukawa Metal (Thailand) 
Company Limited เป็น Furukawa Metal (Thailand) Public 
Company Limited

มิถุนำยน 2539

 ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในส่วนขยายกำาลังการผลิตอีก 
10,600 ตัน/ปี

พฤศจิกำยน 2539 

 เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 335,000,000 บาท เป็น 480,000,000 บาท 
เพื่อลงทุนในเครื่องจักร และอาคารสำาหรับขยายการผลิต โดย
การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน 14.5 ล้านหุ้น ให้กับประชาชนทั่วไป

ธันวำคม 2539

 ซื้อท่ีดินแปลงติดกันกับที่ดินของโรงงานเดิมที่ตั้งอยู่ ณ ปัจจุบัน 
อีกประมาณ 26 ไร่ สำาหรับโครงการขยายกำาลังผลิตครั้งต่อไป  
ในภายหน้า (รวมที่ดินของโรงงาน 82 ไร่)

กุมภำพันธ์ 2540

 ได้รับอนุมัติให้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์       
แห่งประเทศไทย

ตุลำคม 2541

 ได้พัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์เพิ่มอีก 2 ชนิด ได้แก่ ท่อชนิด     
รูปเรียว (Taper Pipe) และท่อชนิดกึ่งแข็งขนาดกลาง (Half Hard)

มกรำคม 2542

 ได้ดำาเนินการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ จนได้รับใบรับรอง
ระบบคุณภาพมาตรฐานสากล  ISO 9001:2000 จากสถาบัน 
RWTUV Anlagentechnik GmbH ประเทศเยอรมันนี

เมษำยน 2542 
 พัฒนารูปแบบการ Treatment ปลายท่อ Capillary Tube แบบ
เชื่อมปลาย (Welding) เพิ่มขึ้นอีกชนิดหนึ่ง นอกเหนือจากการ 
Treatment ปลายท่อแบบ Stopper, Flaring, Pinch Seal และ 
Deburing ที่มีอยู่แล้ว

ธันวำคม 2544  
 เริ่มก่อสร้างโรงงานขยายและติดตั้งเครื่องจักรเพิ่มแล้วเสร็จ   
เพื่อขยายการผลิตเพิ่มขึ้นอีก 6,000 ตัน/ปี (จากเดิมมีกำาลังผลิต 
16,000 ตัน/ปี เป็น 22,000 ตัน/ปี)

กรกฎำคม 2546

 เริ่มเปิดดำาเนินการในส่วนขยายที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

พฤศจิกำยน 2546 

 บริษัทฯ ได้เพิ่มกำาลังผลิตอีก 3,000 ตัน/ปี รวมเป็น 25,000 ตัน/ปี

เมษำยน 2547

 บริษัทฯ ได้รับประกาศนียบัตรจากศูนย์อำานวยการต่อสู้เพื่อ
เอาชนะยาเสพติด อำาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรีว่า “เป็นโรงงาน
ปลอดยาเสพติดดีเด่น” เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2547

สิงหำคม 2547

 บริษั ทฯ ได้ เข้าร่วมดำาเนินการโครงการโรงงานสี เขียว
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ 
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา          
6 รอบ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2547 จากอธิบดีกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน

ตุลำคม 2547

 เพิ่มกำาลังผลิตจาก 25,000 ตัน/ปี เป็น 28,000 ตัน/ปี

กันยำยน 2548

 บริษัทฯ ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงาน 
สัมพันธ์ และด้านสวัสดิการแรงงาน ประจำาปี 2548 จากกรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่         
26 กันยายน 2548

ตุลำคม 2548 

 เพิ่มกำาลังผลิตจาก 28,000 ตัน/ปี เป็น 31,000 ตัน/ปี

มีนำคม 2549

 ได้รับใบรับรองระบบด้านการจัดการสิ่ งแวดล้อม ISO 
14001:2004 จาก TUV NORD (Thailand) Ltd.                                        

กันยำยน 2549

 บริษัทฯได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านสวัสดิการ
แรงงาน ประจำาปี 2549 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2549

มีนำคม 2551

 บริษัทฯ ได้รับรางวัล ชมรม To Be Number One ดีเด่นระดับ      
ภาคกลางและภาคตะวันออก ประเภทสถานประกอบการขนาดใหญ่

มีนำคม 2552

 บริษัทฯ ได้รับรางวัล ชมรม To Be Number One ดีเด่นระดับ      
ภาคกลางและภาคตะวันออก ประเภทสถานประกอบการขนาดใหญ่

มิถุนำยน 2552

 บริษัทฯ ได้รับรางวัล ชมรม To Be Number One รองชนะเลิศ
อันดับสอง ระดับประเทศ ประเภทสถานประกอบการขนาดใหญ่

มีนำคม 2553

 บริษัทฯ ได้รับรางวัล ชมรม To Be Number One รักษามาตรฐาน
ต้นแบบเงินปีที่ 1 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประเภท
สถานประกอบการขนาดใหญ่

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลอื่น
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กันยำยน 2552

 บริษัทฯ ได้รับประกาศนียบัตรและป้ายโครงการโรงงานสีขาว      
แบบยั่งยืน จากสำานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน       
จังหวัดสระบุรี

มิถุนำยน 2553

 บริษัทฯ ได้รับรางวัล ชมรม To Be Number One รักษามาตรฐาน
ต้นแบบเงินปีที่ 1 ระดับประเทศ ประเภทสถานประกอบการ
ขนาดใหญ่

มีนำคม 2554

 บริษัทฯ ได้รับรางวัล ชมรม To Be Number One รักษามาตรฐาน
ต้นแบบเงินปีที่ 2 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประเภท
สถานประกอบการขนาดใหญ่

มิถุนำยน 2554

 บริษัทฯ ได้รับรางวัล ชมรม To Be Number One รักษามาตรฐาน
ต้นแบบเงินปีที่ 2 ระดับประเทศ ประเภทสถานประกอบการ
ขนาดใหญ่

มีนำคม 2555

 บริษัทฯ ได้รับรางวัล ชมรม To Be Number One มาตรฐาน
ต้นแบบเงิน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประเภทสถาน
ประกอบการขนาดใหญ่

กรกฎำคม 2555

 บริษัทฯ ได้รับรางวัล ชมรม To Be Number One มาตรฐาน
ต้นแบบเงิน ระดับประเทศ ประเภทสถานประกอบการขนาดใหญ่

กรกฎำคม 2556

 บริษัทฯ ได้รับรางวัล ชมรม To Be Number One ในสถาน
ประกอบการขนาดใหญ่ มาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง 
ปีที่ 1 ระดับประเทศ จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา         
สิริวัฒนาพรรณวดี

มีนำคม 2557

 บริษัทฯ ได้รับรางวัลชมรม To Be Number One มาตรฐาน
ต้นแบบระดับทองปีที่ 2 ประเภทสถานประกอบการขนาดใหญ่
ระดับประเทศ

กรกฎำคม 2557

 บริษัทฯ ได้รับรางวัลชมรม To Be Number One รักษามาตรฐาน
ต้นแบบระดับทอง ประเภทสถานประกอบการขนาดใหญ่ระดับ
ประเทศ จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนา
พรรณวดี

มีนำคม 2558

 บริษัทฯ ได้รับรางวัลชมรม To Be Number One รักษามาตรฐาน
ต้นแบบเพชร ปีที่ 1 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประเภท
สถานประกอบการขนาดใหญ่

กรกฏำคม 2558

 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก To Be 
Number One ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองทองธานี

กันยำยน 2558

 บริษัทฯ ได้รับใบรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรมว่า โรงงาน 
ของบริษัทฯ เป็นโรงงานอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระบบสีเขียว  
(Green  System) โดยมีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม อย่างเป็น 
ระบบมีการติดตามประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง

พฤษภำคม 2559

 บริษัทฯ ได้รับเกียรติบัตรโครงการหน่วยงานต้นแบบ ด้านการ
สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัด
สระบุรี และสถานีตำารวจภูธรแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

กุมภำพันธ์ 2560  
 บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015 
จาก TUV NORD (Thailand) Ltd.

สิงหำคม 2560

 บริษัทฯ ได้รับเกียรติบัตร “เป็นหน่วยงานต้นแบบที่มีการรักษา
มาตรฐานมาตการองค์กรดีเด่นด้านการสวมหมวกนิรภัย 100 
เปอร์เซ็นต์” (ระยะที่ 3/2558) จากผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี 
และสถานีตำารวจภูธรภาค 1 ทั้งนี้ เพ่ือร่วมกิจกรรมทศวรรษ     
แห่งความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย

มีนำคม 2561       
 บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 
ISO 14001:2015 จาก TUV NORD (Thailand) Ltd. 

 ธันวำคม 2561             
 บริษัทฯ ได้เพิ่มขอรับการรับรองมาตรฐานด้านการจัดการ         
สิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 จาก TUV NORD (Thailand) Ltd. 
ที่สำานักงานกรุงเทพฯ ส่วนงานของฝ่ายการตลาด, การนำาเข้า
และส่งออก

กันยำยน 2562  

 บริษัทฯ ได้รับแจ้ง จากบริษัท ฟูรูกาวา อิเล็คตริก จำากัด          
(Furukawa Electric Co., Ltd.) (“ผู้ขาย”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
ของบริษัทฯ ว่า ผู้ขายได้เข้าทำาสัญญาซื้อขายหุ้นในบริษัทฯ ให้
แก่บริษัท ซีทีเจ โฮลดิ้งส์ 2 จำากัด (CTJ Holdings2., Ltd.) (“ผู้ซื้อ”) 
เป็นจำานวนรวมทั้งส้ิน 20,280,280 หุ้น (“หุ้นที่ซื้อขาย”) หรือ      
คิดเป็นร้อยละ 42.25 ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายแล้วทั้งหมด       
ของบริษัทฯ โดยคาดว่าธุรกรรมการซื้อขายหุ้นจะแล้วเสร็จใน      
วันท่ี 2 มีนาคม 2563 หรือวันอ่ืนใดตามท่ีผู้ขายและผู้ซ้ือจะตกลงกัน

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลอื่น
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลอื่น

 อนึ่ง การได้มาซึ่งหุ้นที่ซื้อขายของผู้ซื้อข้างต้น เป็นสัดส่วนที่ข้าม
ร้อยละ 25 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ตามประกาศ
คณะกรรมการกำากับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ 
เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำากิจการ 
(และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ผู้ซื้อ จึงมีหน้าที่ต้องทำาคำาเสนอซื้อหุ้นและ
หลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ (Mandatory Tender Offer)      
ตามข้อกำาหนดและเงื่อนไขของกฏหมาย และภายหลังจากการทำา
คำาเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ผู้ซื้อไม่มีแผนการ       
จะเปล่ียนแปลงธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงทีมผู้บริหาร และจะไม่
เพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
แต่อย่างใด และเมื่อการทำาธุรกรรมซื้อขายหุ้นแล้วเสร็จ ผู้ซื้อ        
มีความประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ 
บริษัทฯ จำานวน 2 ท่าน แทนกรรมการที่ลาออก

18 พฤศจิกำยน 2563

 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัท เป็น บริษัท ไฟน์ เม็ททัล 
เทคโนโลยีส์ จำากัด (มหาชน) แล้วกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว          
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

20 กุมภำพันธ์ 2563   
 บริษัทฯ ได้รับแจ้งความคืบหน้าจาก บริษัท ฟูรูกาวา อีเล็คตริก 
จำากัด (ผู้ขาย) และ บริษัท ซีทีเจ โฮลด้ิงส์2 จำากัด (ผู้ซื้อ)              
ได้ตกลงเปล่ียนแปลงวันที่ธุรกรรมการซื้อขายเสร็จสมบูรณ์       
จากวันที่ 2 มีนาคม 2563 เป็นวันที่ 1 เมษายน 2563 หรือ วันอื่นใด 
ตามที่ผู้ขายและผู้ซื้อจะตกลงกัน  เนื่องจากธุรกรรมการซื้อขาย
หุ้นดังกล่าว ต้องใช้เวลาในการดำาเนินการมากกว่าที่คาดการณ์ไว้

31 มีนำคม 2563  
 บริษัท ฟูรูกาวา อีเล็คตริก จำากัด (“ผู้ขาย”) ได้แจ้งต่อบริษัทฯ ว่า 
(1) วันที่ธุรกรรมการซื้อขายเสร็จสมบูรณ์จำาเป็นต้องมีการเล่ือน 

ออกไป โดยได้รับแจ้งจาก บริษัท ซีทีเจ โฮลดิ้งส์ 2 จำากัด  
(“ผู้ซื้อ”) ว่าด้วยสถานการณ์ที่เปลี่ยแปลงไป เนื่องจาก       
การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) ผู้ซื้อจึง 
ประสงค์จะเลื่อนวันที่ธุรกรรมการซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ และ 

(2) ธุรกรรมการซื้อขายหุ้นดังกล่าว คาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์
ภายในปลายเดือนมิถุนายน 2563 หรือวันอื่นใดตามที่ผู้ขาย 
และผู้ซื้อจะตกลงกัน

1 มิถุนำยน 2563   
 บริษัท ฟูรูกาวา อีเล็คตริก จำากัด (“ผู้ขาย”) ซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้น      
รายใหญ่ของบริษัทฯ ได้โอนขายหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัทฯ ให้แก่ 
บริษัท ซีทีเจ โฮลดิ้งส์ 2 จำากัด (“ผู้ซื้อ”) แล้วเสร็จ เป็นจำานวน
รวมทั้งสิ้น 20,280,280 หุ้น (“หุ้นที่ซื้อขาย”) หรือคิดเป็นร้อยละ 
42.25 ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ             
ภายหลังจากการทำาธุรกรรมซ้ือขายหุ้นแล้วเสร็จ บริษัท ซีทีเจ  
โฮลดิ้งส์ 2 จำากัด จะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
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ชื่อย่อหลักทรัพย์	 :	 FMT	
ทะเบียนเลขที่		 :	 0107539000057
website		 :	 http://www.fmt.co.th

สำานักงานกรุงเทพฯ
183 อาคารรีเจ้นท์เฮ้าส์ ชั้น 14 ถนนราชดำาริห์ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 0-2256-0641ถึง 50 
โทรสาร : 0-2256-0651

ที่ตั้งโรงงาน
213 หมู่ 4 ถนนมิตรภาพ กม. 125 ตำาบลทับกวาง 
อำาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18260 
โทรศัพท์ : (036) 329-811ถึง 20
โทรสาร : (036) 329-822

ประเภทธุรกิจ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ ผลิตและจำาหน่ายท่อทองแดง      
ไร้ตะเข็บชนิดต่างๆ ที่นำาไปใช้ในอุตสาหกรรมการผลิต        
เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น และเครื่องทำาความเย็นทั่วไป
ทุนจดทะเบียน 480 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญ จำานวน 48 ล้านหุ้น 
 มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ทุนท่ีเรียกชำาระแล้ว  480 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญ จำานวน 48 ล้านหุ้น
 มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

จำานวนพนักงาน
560 คน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
พนักงานชาย 399 คน / พนักงานหญิง 161 คน

บุคคลอ้างอิง
นายทะเบียนหลักทรัพย์
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด 
93 ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02-009-9000 
โทรสาร : 02-009-9991
Contact Center : 02-009-9999
website : http://www.set.or.th/tsd
E-mail : SETContactCenter@set.or.th

ผู้ตรวจสอบบัญชี	ประจำาปี	2563
1. นายทรงชัย   วงศ์พิริยาภรณ์ 
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10996 หรือ
2. นางสาวสิรินุช วิมลสถิตย์ 
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8413 หรือ
3. นายสุเมธ แจ้งสามสี  
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9362

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำากัด
อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 50 
เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ :  0-2677-2000 
website :  http://www.kpmg.co.th

ผู้ตรวจสอบภายใน	ประจำาปี	2563
ผู้ตรวจสอบภายใน 
บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จำากัด
เลขที่ 193/136-137 ชั้น 33 อาคารเลครัชดา ถนนรัชดาภิเษก
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ :  02-264-9090
โทรสาร :  02-264-0789-90
Website :  www.ey.com

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้
จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1) ของบริษัทฯ       
ที่แสดงไว้ใน www.set.or.th หรือเว็บไซต์ของบริษัทฯ

บริษัท	ไฟน์	เม็ททัล	เทคโนโลยีส์	จำากัด	(มหาชน)
Fine Metal Thechnologies Public Company Limited

ข้อมูลทั่วไป
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สินค้าของบริษัทฯ	มี	4	ประเภท	แต่ละประเภทมีคุณสมบัต ิ
เฉพาะตัวที่แตกต่างกันดังนี้

(1) Smooth Tube เป็นท่อทองแดงไร้ตะเข็บที่มีผนัง
ภายในท่อทองแดงเรียบ เป็นผลิตภัณฑ์หลักที่ใช้ใน
เครื่องปรับอากาศทั่วไป มี 2 ชนิด คือ

 1.1 Smooth Tube for heat exchanger ทำาหน้าที่เป็น
ทางเดินของนำา้ยาทำาความเย็นในเครือ่งทำาความเยน็

 1.2 Smooth Tube for piping ทำาหน้าทีเ่ป็นทางเดนิของ
นำ้ายาทำาความเย็นในเครื่องทำาความเย็นภายนอก

(2) Multi Grooved Tube เป็นท่อไร้ตะเข็บที่ผนังด้านใน
ท่อเป็นเกลียว ทำาหน้าที่เหมือนท่อทองแดงชนิดแรก 
แต่มีประสิทธิภาพในการถ่ายเทความร้อนได้ดีกว่าถึง  
2 เท่า ซ่ึงเป็นที่นิยมใช้ในการผลิตเคร่ืองปรับอากาศ
ชนิดเล็กที่มีประสิทธิภาพสูงราคาแพง สืบเนื่องมาจาก
พื้นที่ผิวด้านในที่เพิ่มข้ึน ทำาให้ใช้ปริมาณท่อทองแดง 
ในการผลิตคอยล์ทำาความเย็นลดลง เมื่อเทียบกับความ
ต้องการด้านประสิทธิภาพเทียบเท่ากับท่อเรียบ อีกทั้ง
ยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกหลักของบริษัทฯ ไปยัง
ประเทศญี่ปุ่น และอื่นๆ

(3) Large Diameter Tube เป็นท่อทองแดงไร้ตะเข็บตรง
ขนาดใหญ่ นิยมใช้ผลิตเป็นถังเก็บความดันนำ้ายาแอร์

(4) Capillary Tube เป็นท่อทองแดงไร้ตะเข็บขนาดเล็ก 
ทำาหน้าที่เป็นท่อทางเดินของนำ้ายาทำาความเย็นหลังจาก
ที่ได้มีการปรับอุณหภูมิให้ตำ่าลงแล้วจากคอมเพรสเซอร์ 
เพื่อส่งผ่านไปยังเครื่องทำาความเย็นภายในห้องและยัง
ช่วยปรับและลดความดันของนำ้ายาทำาความเย็นให้       
อยู่ในระดับที่เหมาะสมก่อนเข้าสู่เครื่องทำาความเย็น 

กล่าวโดยสรุป ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ คือ ท่อทองแดง         
ไร้ตะเข็บเพียงอย่างเดียว ซึ่งผลิตและขายให้กับลูกค้าตามขนาด      
ที่ลูกค้าต้องการ โดยการกำาหนดราคาขาย จะอิงราคาตลาด
ทองแดงโลก ณ เวลาที่มีการตกลงซื้อขายตามเงื่อนไขของ         
แต่ละราย ลูกค้าท่อทองแดงไร้ตะเข็บที่ผ่านการผลิตแล้ว จะจัดอยู่
ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและลักษณะ
ของผลิตภัณฑ์ดังนี้

1. Level Wound Coil เป็นท่อทองแดงที่จัดเป็นขดในแกน
วงกลม เหมาะสำาหรับลูกค้าที่ต้องการซื้อเป็นจำานวนมาก 
เช่น ลูกค้าที่เป็นผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ และตู้เย็น 
เป็นต้น

2. Pancake Coil เป็นท่อทองแดงความยาวประมาณ 50 ฟุต 
ขดเป็นวงกลมหลวมๆ เพ่ือสะดวกในการใช้งาน เหมาะ
สำาหรับลูกค้าที่เป็นร้านค้าปลีก หรือช่างติดตั้งเครื่อง
ทำาความเย็น

3. Straight Tube เป็นท่อทองแดงยาวประมาณ 5 เมตร 
บรรจุเป็นเส้นตรง นิยมสั่งซื้อโดยลูกค้าปลีกและลูกค้า
ประกอบเครื่องทำาความเย็น

4. Bunch Coil เป็นลักษณะการจัดท่อทองแดงของ          
Capillary Tube ด้วยการขดกลุ่มวงกลมสำาหรับลูกค้า 
ทุกประเภทตั้งแต่ผู้ผลิตจนกระทั่งผู้ติดตั้ง

 
บริษัทฯ มีโรงงานผลิตท่อทองแดงไร้ตะเข็บ ตั้งอยู่เลขที่ 213 

หมู่ 4 ถนนมิตรภาพ ตำาบลทับกวาง อำาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 
เป็นโรงงานที่มีขบวนการผลิตครบวงจร และทันสมัย มีระบบ
ควบคุมคุณภาพและการผลิตอย่างเข้มงวดทุกขั้นตอน

ลักษณะธุรกิจ

บริษัท	ไฟน	์เม็ททัล	เทคโนโลยีส์	จำากัด		(มหาชน)				เป็นผู้ผลิตและจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ท่อทองแดงไร้ตะเข็บ	ซึ่ง
เป็นส่วนประกอบสำาคัญที่ใช้ในการผลิตอุปกรณ์ทำาความเย็นต่างๆ	 เช่น	 เครื่องปรับอากาศ	ตู้เย็น	 และแอร์
รถยนต์	ทั้งน้ี	ด้วยคุณสมบัติของท่อทองแดงที่มีคุณสมบัติเป็นตัวนำาที่ถ่ายเทความร้อนที่ดี	และทนทานต่อการ
ผุกร่อน	จึงเหมาะอย่างยิ่งในการนำาไปใช้เป็นท่อส่งผ่านสารทำาความเย็นในเครื่องทำาความเย็น	และใช้สำาหรับงาน
เดินท่อต่างๆ	ที่ต้องการตัวนำาที่ถ่ายเทความร้อนที่ให้ประสิทธิภาพสูงและมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

บริษัทฯ	มีสายการผลิตภัณฑ์หลัก	คือ	ท่อตรง	ท่อเกลียวภายใน	ท่อม้วนภายในเรียบ	และท่อทองแดงชนิดรูเข็ม
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นโยบายและภาพรวมของการประกอบธุรกิจ
บริษัท ไฟน์ เม็ททัล เทคโนโลยีส์ จำากัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิต

และจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ท่อทองแดงไร้ตะเข็บ ซึ่งเป็นส่วนประกอบ
ชิ้นสำาคัญในการผลิตอุปกรณ์เครื่องทำาความเย็นต่างๆ อาทิ เช่น ตู้เย็น 
และเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากท่อทองแดงมีคุณสมบัติเป็นตัวนำาที่
ถ่ายเทความร้อนท่ีดี และทนทานต่อการผุกร่อน เหมาะสำาหรับนำา
ไปใช้เป็นท่อส่งผ่านสารเพื่อทำาความเย็นในเครื่องทำาความเย็น และ
ใช้ในงานเดินท่อต่างๆ ที่ต้องการตัวนำา และถ่ายเทความร้อนที่ให้
ประสิทธิภาพสูง และมีอายุการใช้งานยาวนาน บริษัทฯ เองได้ให้
ความสำาคัญต่อการสร้างระบบการกำากับดูแลกิจการที่ดี ที่มีความ
โปร่งใส และมีความยุติธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย มีการ
กำากับดูแล การดำาเนินอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีจริยธรรมใน
การปฏิบัติหน้าที่ โดยคณะกรรมการของบริษัทได้มอบหมายหน้าที่ 
และความรับผิดชอบที่สำาคัญให้กับประธาน, คณะกรรมการบริหาร 
รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบไว้ด้วย

โดยบริษัทฯ ได้กำาหนดเกณฑ์ มาตรฐานการจัดการพื้นฐาน
ให้กับผู้บริหาร และพนักงานที่ปฏิบัติงานด้วยการรักษาสิ่งแวดล้อม 
และจะมุ่ ง ม่ันสร้างคุณค่าทางสังคมผ่านทางนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยี การเคารพกฏหมาย ปฏิบัติตามบรรทัดฐานทางสังคม 
และคุณธรรม จิรยธรรม รวมถึงการรักษาและเสริมสร้างความ
สัมพันธ์ท่ีดีกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และรับผิดชอบต่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืนทางสังคม

วิสัยทัศน์
1) มุ่งสู่การเป็นผู้นำาตลาดท่อทองแดงในประเทศไทยและ      

ในภูมิภาคอาเซียน เป็นบริษัทท่ีสามารถทำางานได้อย่าง
ปลอดภัย สบายใจ และเป็นบริษัทท่ีลูกค้าไว้ใจได้ ท่ีได้รับ
การยอมรับระดับโลกในด้านคุณภาพ บริการ ราคา และ
การส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าตามกำาหนดเวลา เพ่ือสร้าง
ความสุข และความพึงพอใจให้กับผู้บริโภค

2) มุ่งสู่ระบบการจัดการท่ีคงรักษาไว้ซ่ึงผลกำาไรจากการ
ดำาเนินธุรกิจ

3) มุ่งม่ันรักษาไว้ซ่ึงส่วนแบ่งทางการตลาดภายในประเทศให้
ได้มากท่ีสุด และขยายการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ
ให้เพ่ิมมากข้ึน

4) ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
ธุรกิจ (Code of conduct) เร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ	มีนโยบายและเป้าหมายของบริษัทฯ	ดังนี้
บริษัทฯ ได้กำาหนดแผนงานเป็นประจำาทุกๆ ปี โดยคณะผู้บริหาร 

ของแต่ละฝ่าย จัดทำาเป็นแผนการดำาเนินงาน ให้สอดคล้องกับ
นโยบายและเป้าหมายของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีการติดตามและ
ประเมินผลของการปฏิบัติงานด้วยตัวชี้วัด KPI เพื่อใช้วัดผลสำาเร็จจริง 
เทียบกับแผนการดำาเนินงานที่กำาหนดไว้ ซ่ึงจะมีการทบทวนและ
รายงานผลเป็นประจำาทุกเดือน 

ในปี 2563 คณะผู้บริหาร ได้มีการจัดทำางบประมาณประจำาปี, 
จัดเตรียมแผนปฏิบัติงาน ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
บริษัทฯ แล้ว โดยจะให้ความสำาคัญของการดำาเนินธุรกิจให้ประสบ
ความสำาเร็จและยั่งยืนในระยะยาว และตอบสนองความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งในปี 2563 นั้น บริษัทฯ ได้กำาหนด
นโยบายและเป้าหมายการดำาเนินธุรกิจไว้ ดังนี้

1) วิจัยพัฒนา และผลิตสินค้าใหม่ๆ ที่สามารถรองรับความ
ต้องการที่หลากหลายของลูกค้าทั้งในประเทศ และ      
ต่างประเทศ

2) ลดต้นทุนการผลิต เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขัน โดย
การปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมาก      
ยิ่งขึ้น

3) การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และ      
ส่งเสริมบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีความรู้ ความสามารถ ให้ทันต่อ 
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการผลิต

4) บริษัทฯ เพิ่มรายได้ของบริษัทฯ ให้เติบโตทุกๆปี โดยการ
ขยายฐานลูกค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ รวมถึง
มองหาช่องทางธุรกิจใหม่ๆ ที่จะช่วยให้รายได้ของบริษัทฯ 
เติบโตได้ในอนาคต

5) ขยายการขายผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่แตกต่างไปจากผู้ผลิต
รายอื่นให้มากยิ่งขึ้น 

โดยหลักการบริหารงานดังที่กล่าวมานี้ ถือเป็นส่ิงที่บริษัทฯ 
ทั้งผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงานทุกคน ให้ความตระหนักและ
ถือปฏิบัติร่วมกันอย่างเคร่งครัด 

จากการที่บริษัท ไฟน์ เม็ททัล เทคโนโลยีส์ จำากัด (มหาชน) 
ดำาเนินธุรกิจมากว่า 31 ปี ทำาให้บริษัทฯ ทราบถึงความต้องการของ
กลุ่มลูกค้าว่า ลูกค้าของบริษัทฯ น้ันไม่ได้มุ่งเน้นด้านราคาของ
ผลิตภัณฑ์เพียงอย่างเดียว แต่มุ่งหวังในเรื่องคุณภาพของสินค้า      
และความสามารถในการให้บริการ ตลอดจนความน่าเชื่อถือใน
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ด้วย บริษัทฯ จึงได้มีการจัดทำาแผนการตลาด
ให้สอดคล้องกับโครงสร้างการดำาเนินธุรกิจ ความสามารถในการ
แข่งขัน และจะทำาอย่างไรให้ธุรกิจของบริษัทฯ มีความเติบโตและ
ยั่งยืนในอนาคต ดังน้ัน คณะกรรมการ และผู้บริหาร ของบริษัทฯ 
จึงได้กำาหนดกลยุทธ์ในการบริหารงาน เพื่อมุ่งเน้นในการตอบสนอง
ตามความต้องการของลูกค้า ดังนี้

1) ด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ จะต้องผลิตท่อทองแดงให้ได้
มาตรฐาน และคุณภาพเป็นที่ยอมรับของลูกค้า มีคุณภาพ 
ที่สามารถแข่งขันกับผู้ผลิตรายอื่น ทั้งในประเทศและ 
ต่างประเทศได้

2) ด้านต้นทุนการผลิต บริษัทฯ จะต้องควบคุมค่าใช้จ่ายใน
การผลิต และค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยการเพิ่มผลิตผลของ
การผลิต และลดปริมาณการเกิดของเสียจากขบวนการ
ผลิตให้ตำ่าที่สุด

ลักษณะธุรกิจ
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3) ด้านการขาย และการทำากำาไร บริษัทฯ จะต้องขยาย 
การขายและเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่แตกต่างไปจาก
บริษัทอื่น เช่น ท่อตรง และท่อรูเข็ม เป็นต้น รวมถึง
รักษาส่วนแบ่งการตลาด ด้วยการสต็อคผลิตภัณฑ์ที่
รองรับระยะเวลาการส่งมอบที่สั้น ในช่วงที่มีความ
ต้องการผลิตภัณฑ์สูง วิจัยการตลาด และขยายการขาย
สำาหรับลูกค้า เครื่องปรับอากาศใหม่ และในสาขาที่ไม่ใช่
เครื่องปรับอากาศในภูมิภาคเอเชีย

4) มีระบบการจัดส่งสินค้า ให้กับลูกค้าที่มีประสิทธิภาพ  
ตรงเวลา ใช้ระยะเวลาส่งมอบสินค้าส้ัน และมีบริการ
หลังการขายรวดเร็ว สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

5) มีการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งภายนอก และ
ภายในองค์การอย่างถูกต้อง ชัดเจน และรวดเร็ว เพื่อ
ความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน และป้องกันความผิดพลาด
มิให้เกิดขึ้น หรือป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดซำ้าขึ้นอีก

 
 โดยหลักการบริหารดังที่กล่าวมาน้ี ถือเป็นสิ่งที่บริษัทฯ 

ทั้งผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงานทุกคน ให้ความ
ตระหนักและถือปฏิบัติร่วมกันอย่างเคร่งครัด

เป้าหมายและกลยุทธ์สู่การเติบโตที่ยั่งยืน	

เพื่อให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ บริษัทฯ  
มีแนวทางในการดำาเนินธุรกิจภายใต้กลยุทธ์ด้วยการเพิ่มศักยภาพ
การแข่งขันทางด้านราคา เพื่อให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งต่าง
ประเทศในตลาดโลกได้ และรักษายอดขาย (ผลกำาไร) ให้สัมฤทธิ์
ผลด้วยความพยายามของผู้บริหารและพนักงานทุกคนร่วมขจัด
ความสูญเปล่าให้หมดไป ร่วมกันลดต้นทุนการผลิตให้ได้มากที่สุด 
นอกจากนี้ ทางด้านคุณภาพต้องป้องกันไม่ให้เกิดของเสีย พร้อมกับ
ต้องเพิ่มอัตราผลผลิตให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มี คุณภาพดี (Yield)             
มากยิ่งขึ้นด้วย ในส่วนของกลยุทธ์ในการพัฒนางาน บริษัทฯ ได้
ดำาเนินการดังนี้

1) จัดตั้งหน่วยงานพัฒนาและปรับปรุง จัดตั้งที่ปรึกษาให้
ความรู้ ความชำานาญกับพนักงานในการร่วมกันพัฒนา 
คิดค้น วิธีการใหม่ๆ ติดตามงานลดของที่สูญเสีย และ
เพิ่มประสิทธิภาพในการทำางานให้มีปริมาณเพ่ิมขึ้น    
ร่วมกัน ปรับปรุงในกิจกรรมเพื่อลดค่าใช้จ่ายท่ีไม่จำาเป็น 
เป็นต้น

2) จัดทำาแผนการพัฒนาบุคลากรของแต่ละแผนกในองค์กร
อย่างต่อเนื่องให้เป็นระบบที่แสดงถึงความสามารถใน
การปฏิบัติงานของพนักงาน (Multi Skill)

3) ปรับเปลี่ยนแนวทางด้านการตลาด ด้วยการหาพันธมิตร
ทางธุรกิจ เพื่อขยายตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
เป็นการเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน เพ่ือทำาให้บริษัทฯ 
สามารถสร้างรายได้และผลกำาไรให้ได้ตามเป้าหมายที่
กำาหนด

4) พัฒนาบุคคลากรให้มีความรู้ ความสามารถเพิ่มขึ้น เช่น 
ให้หัวหน้างานในแต่ละหน่วยงานเข้ามาร่วมกัน และ       
ทำา Workshop เป็นการแลกเปลี่ยนทัศนคติในการทำางาน
ระหว่างกัน หาแนวทางเพื่อการแก้ไขปัญหาร่วมกัน       
ให้สำาเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย

5) มี ก ารกำ าหนดค่ ามาตรฐานตั วชี้ วั ดโดยใช้  KP I                    
(Key Performance Indicator) เป็นการชี้ วัด
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ของทุกหน่วยงาน โดย
เปรียบเทียบกับเป้าหมายของบริษัทฯ ด้วยการวัดผลจาก
ตัวเลข สถิติรายงาน และติดตามประเมินผลเป็นประจำา    
ทุกเดือนตลอดทั้งปี

6) ผู้บริหารระดับสูง ได้กำาหนดวางแผนและการบริหาร
ควบคุมให้มีการจัดทำางบประมาณในการดำาเนินงาน 
และประเมินผลเป็นประจำาทุกเดือน ว่าเป็นไปตามแผน
งานที่วางไว้และมีประสิทธิภาพเพียงใด พร้อมทั้งให้มี
การกำาหนด การปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน

ลักษณะธุรกิจ
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การประกอบธุรกิจ  

บริษัท ไฟน์ เม็ททัล เทคโนโลยีส์ จำากัด (มหาชน) เดิมชื่อ 
บริษัท ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์) จำากัด ได้จดทะเบียน
เปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ก่อตั้งด้วย 
ทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 140 ล้านบาท เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2531 
ภายใต้ชื่อเมื่อจดทะเบียนแรกเริ่มว่า “บริษัท ฟูรูกาวา เม็ททัล 
(ไทยแลนด์) จำากัด” เป็นการร่วมมือทางการค้าระหว่าง        
บริษัท ตัมพะ จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้ง สัญชาติไทย ถือหุ้น 
ในอัตราร้อยละ 51 และบริษัทสัญชาติญี่ปุ่น 2 บริษัท คือ       
เดอะ ฟูรูกาวา อิเล็คตริก คัมปะนี ลิมิเต็ด ผู้ประกอบธุรกิจผลิต       
และจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ เช่น สายโทรศัพท์, ลวดไฟฟ้า, 
ชิ้นส่วนรถยนต์, ผลิตภัณฑ์ท่อทองแดง และ บริษัท โชโกะ                
เทรดดิ้ง จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทขายผลิตภัณฑ์ที่ทำาจากโลหะ เช่น 
แท่งอลูมิเนียม แท่งทองเหลือง และแท่งทองแดง เป็นต้น 
บริษัท เริ่มประกอบธุรกิจ เมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม 2533

บริษัทฯได้แปรสภาพจาก บริษัท จำากัด เป็น บริษัท (มหาชน) 
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2539 ทะเบียนเลขที่ บมจ. 606 และ
เปลี่ยนชื่ออีกครั้ง เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 จาก บริษัท            
ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์) จำากัด (มหาชน) เป็น บริษัท   
ไฟน์ เม็ททัล เทคโนโลยีส์ จำากัด (มหาชน) และเปล่ียนชื่อ       
ภาษาอังกฤษจาก Furukawa Metal (Thailand) Public Company 
Limited เป็น Fine  Metal Technologies Public Company 
Limited ปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม 
ประเภทหมวดธุรกิจในตลาดหลักทรัพย์ คือ วัสดุอุตสาหกรรม
และเครื่องจักร โดยใช้ชื่อหลักทรัพย์ว่า “FMT”

ปัจจุบัน บริษัท ไฟน์ เม็ททัล เทคโนโลยีส์ จำากัด (มหาชน) 
มีทุนจดทะเบียน 480 ล้านบาท โดยเป็นทุนชำาระแล้ว 480 ล้านบาท 
บริษัทฯ ดำาเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำาหน่ายท่อทองแดงไร้ตะเข็บ 

ชนิดต่างๆ ทั้งหุ้มโฟม และไม่หุ้ม (Seamless Copper Tube)       
ที่จะนำาไปเป็นส่วนประกอบ สำาหรับเครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น
และเครื่องทำาความเย็นทั่วไป นอกจากน้ีบริษัทฯ ยังมีความ
สามารถในการออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อปรับปรุง 
เทคนิคการผลิต ตลอดจนรูปแบบของผลิตภัณฑ์ให้มีคุณสมบัติ
สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าภายใต้สัญญาการให้
ความช่วยเหลือ ทางด้านเทคนิคจาก บริษัท ไดชิน พีแอน์ที จำากัด 
ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่ (บริษัท ซีทีเจ โฮลด้ิงส์ 2 
จำากัด) ถือหุ้นร้อยละ 100

บริษัท ไฟน์ เม็ททัล เทคโนโลยีส์ จำากัด (มหาชน) ได้รับ
การส่งเสริมการลงทุน จากสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน (Board of Investment = BOI) ตั้งแต่ปี 2531          
ณ ปัจจุบัน สิทธิประโยชน์ที่บริษัทฯ ยังคงได้รับจากการส่งเสริม 
การลงทุน คือ

บริษัทฯ ยังคงได้รับสิทธิและประโยชน์จากการส่งเสริม
การลงทุนอีก 1 บัตร ตามมาตรา 36 (1) และมาตรา 36 (2)       
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 เพิ่มเติมดังนี้ 

ตามมาตรา 36 (1) ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้า สำาหรับ
วัตถุดิบ และวัสดุจำาเป็นที่ต้องนำา
เข้ามาจากต่างประเทศ เพ่ือใช้ใน
การผลิตเพ่ือการส่งออก ตั้งแต่วันที่ 
14 มกราคม 2563 จนถึงวันที่ 13 
มกราคม 2564

ตามมาตรา 36 (2) ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้า สำาหรับ
ของท่ี ได้รับการส่งเสริมนำาเข้ามา
เพ่ือส่งกลับออกไป ตั้งแต่วันที่ 14 
มกราคม 2563 จนถึงวันที่ 13 
มกราคม 2564

ลักษณะธุรกิจ
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การกระจายการถือหุ้นตามประเภทบุคคลที่ถือ
ณ วันที่  30 ธันวาคม 2563

 
ผลิตภัณฑ์	

 2561 2562 2563

	 พันล้านบาท	 %	 พันล้านบาท	 %	 พันล้านบาท	 %

ภายในประเทศ

1.  Smooth Tube 2,147.72 33.07 2,121.78 34.97 1,730.26 36.03

2.  Multi Grooved Tube 1,415.74 21.80 1,258.08 20.74 838.89 17.48

3.  Large Diameter Tube 355.04 5.47 257.45 4.24 224.89 4.68

4.  Capillary Tube 306.98 4.72 298.55 4.92 267.50 5.57

          รวม 4,225.48 65.06 3,935.86 64.87 3,061.54 63.76

ส่งออก

1.  Smooth Tube 1,383.74 21.30 1,243.99 20.51 981.17 20.42

2.  Multi Grooved Tube 707.58 10.89 688.76 11.35 609.69 12.70

3.  Large Diameter Tube 138.53 2.13 134.59 2.22 111.68 2.33

4.  Capillary Tube 40.12 0.62 63.41 1.05 37.93 0.79

          รวม 2,269.97 34.94 2,130.75 35.13 1,740.47 36.24

ยอดรวม

1.  Smooth Tube 3,531.46 54.37 3,365.78 55.48 2,711.44 56.46

2.  Multi Grooved Tube 2,123.32 32.69 1,946.85 32.09 1,448.57 30.17

3.  Large Diameter Tube 493.57 7.60 392.04 6.46 336.58 7.01

4.  Capillary Tube 347.10 5.34 361.96 5.97 305.42 6.36

          ยอดรวมทั้งสิ้น 6,495.45 100% 6,066.63 100% 4,802.01 100%

โครงสร้างรายได้ที่เกิดจากการขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

	 ประเภท		 จำานวนผู้ถือหุ้น	 จำานวนหุ้น	 ร้อยละ

นิติบุคคล 

 - ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 16 ราย 12,738,640 26.54%

 - ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว 3 ราย 21,564,280 44.93% 

รวม	 	 19	ราย	 34,302,920	 71.47%

บุคคลธรรมดา

 - ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 49 ราย 13,466,470 28.05%

 - ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว 7 ราย 230,610 0.48%

รวม	 	 56	ราย	 13,697,080	 28.53%

ยอดรวมทั้งสิ้น 75 ราย 48,000,000 100%
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	 ลำาดับที	่ รายชื่อผู้ถือหุ้น	 จำานวนหุ้น	 ร้อยละของจำานวนหุ้น

 1) บริษัท ซีทีเจ โฮลดิ้งส์2 จำากัด (1) 20,280,280 42.25

 2) บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด เพื่อผู้ฝาก 7,763,630 16.17

 3) บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำากัด (มหาชน) (2) 2,919,300 6.08

 4) นายชัย  โสภณพนิช 2,265,200 4.67

 5) นายสุทิน  อัษฎาธร 1,726,610 3.59

 6) นายชาติชาย   ลีสหะปัญญา 1,674,710 3.49

 7) นายวีระเดช   กิติกรอรรถ 1,674,710 3.49

 8) นายสุรินทร์   อัษฎาธร 1,564,910 3.26

 9) นางชนิดา  อัษฎาธร 1,225,810 2.30

 10) ห้างหุ้นส่วนจำากัด ทู-เจ ก่อสร้าง 800,000 1.67

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นลำาดับที่	1		(1)		บริษัท	ซีทีเจ	โฮลดิ้งส์	2	จำากัด  

ลักษณะการประกอบธุรกิจโดยสังเขป 

เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 โดย JIP โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเข้าถือหุ้นในบริษัทที่ประกอบธุรกิจวัสดุอุตสาหกรรม 

ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต และจำาหน่ายท่อทองแดงในประเทศญี่ปุ่น และภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ซึ่งรวมถึงการเข้าซื้อหุ้นของกิจการในประเทศไทย

สำาหรับ JIP เป็นบริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคล (Private Investment Firm) มีสำานักงานตั้งอยู่ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น JIP ก่อตั้งขึ้นปี 2545 ทั้งนี้ JIP มีแนวทางการ

ลงทุนในธุรกิจอุตสาหกรรมภาคการผลิตแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่นที่มีศักกยภาพ และมีเป้าหมายในการดำาเนินนโยบายกลยุทธ์ในการลงทุนโดยการแยกธุรกิจ (Spin-off) ซึ่งมี

มูลค่าธุรกิจที่ไม่สะท้อนมูลค่าที่แท้จริง และไม่ได้เป็นธุรกิจหลัก (Non-core business) ซึ่งอยู่ภายใต้โครงสร้างขององค์กรขนาดใหญ่ ที่มีธุรกิจในเครือจำานวนมาก โดยรูปแบบ

การลงทุนจะเป็นการลงทุนโดยแยกธุรกิจเป้าหมายออกจากโครงสร้างบริษัทเดิม เพื่อให้ธุรกิจดังกล่าว สามารถนำาศักยภาพทางธุรกิจที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการ

เติบโตธุรกิจได้อย่างเต็มที่ จนถึงปัจจุบัน JIP มีธุรกรรมการเข้าลงทุนในธุรกิจเป้าหมายมากกว่า 24 ธุรกรรม โดยรวมถึงการลงทุนโดยการแยกธุรกิจเป้าหมายออกจากบริษัท

เดิมของบริษัทที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง เช่น  NEC Corporation  Yamaha Corporation และ Sony Corporation เป็นต้น

ผู้ถือหุ้นลำาดับที่ 3) (2) บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำากัด (มหาชน) 

มีสถานะเป็นบริษัท ประกอบธุรกิจด้านรับประกันวินาศภัย เช่น ประกันอัคคีภัย ประกันภัยทางทะเล และขนส่งประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยเบ็ดเตล็ด รวมทั้งการรับ

ประกันต่อโดยมี นายชัย โสภณพนิช เป็น “ประธานกรรมการ”

  

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
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รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

การจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมาของบริษัทฯ 5 ปีย้อนหลังเป็นดังนี้

	 ป	ีพ.ศ.	 วันที่อนุมัติ	 วันที่จ่ายเงินปันผล	 อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	(บาท)

 ปี 2559 29 เมษายน 2559 27 พฤษภาคม 2559 1.25 บาทต่อหุ้น

 ปี 2560 28 เมษายน 2560 24 พฤษภาคม 2560 2.00 บาทต่อหุ้น

 ปี 2561 27 เมษายน 2561 18 พฤษภาคม 2561 1.50 บาทต่อหุ้น

 ปี 2562 29 เมษายน 2562 24 พฤษภาคม 2562 1.625 บาทต่อหุ้น

 ปี 2563 29 เมษายน 2563 26 พฤษภาคม 2563 1.625 บาทต่อหุ้น 

พันธะผูกพันในการออกหุ้นในอนาคต
 บริษัทฯ ไม่มีพันธะผูกพันในการออกหุ้นในอนาคต

ข้อมูลเกี่ยวกับหู้นกู้,	ตั๋วเงิน,	หลักทรัพย์แปลงสภาพ	หรือตราสารหนี้
 ไม่มี

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ 

บริษัทฯ พิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำาปีให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ตำ่า
กว่าร้อยละ 50 ของกำาไรสุทธิ ภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล
ประจำาปี โดยจะนำาเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจาณาอนุมัติ
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

	 ลำาดับที	่ รายชื่อคณะกรรมการ	 จำานวนหุ้น	 เปลี่ยนแปลงระหว่างปี

 1 นาย ชัย โสภณพนิช 2,265,200 -

 2 นาย ทาเคชิ   นิชิซาวะ - -

 3 นาง ชนิดา    อัษฎาธร 1,225,810 -

 4 นาย ทินกร อัษฎาธร 653,300 -

 5 นาย โนบูทากะ ทานิกูช ิ 648,010 -

 6 นาย ฮิเดกิ   ชิราอิช ิ - -

 7 นาย จุนอิฉิ อิชิฮารา - -

 8 นาย ชินโกะ    นิชิจิมา - -

 9 นาย ไดซูเกะ ฮามาดะ - -

 10 นาย เดชา    ตุลานันท์ - -

 11 นาย อิรูรุ   ฮิดากะ - -

 12 นาย วิบูลย์    อังสนันท์ - -

 13 นาย ช. นันท์  เพ็ชญไพศิษฏ์ - -

 14 นาย อาคีรา   ฟูจิตะ - -

รายงานการถือหุ้นของคณะกรรมการบริษัทฯ
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ในปี 2563 ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจมีผลต่อการดำาเนินธุรกิจ
ของบริษัท ในการวิเคราะห์ประเด็นของความเสี่ยงนั้น บริษัทฯ ได้มี
การพิจารณาทบทวนและกำาหนดมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงมิให้
กระทบการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งความเสี่ยงของบริษัท มีดังนี้

1.	 ความเสี่ยงด้านการดำาเนินธุรกิจ	(การจัดหาวัตถุดิบ)

บริษัทฯ ตะหนักถึงความสำาคัญในการจัดหาวัตถุดิบ โดยให้
ความสำาคัญในด้านราคา คุณภาพ และระยะเวลาในการจัดส่ง
วัตถุดิบ บริษัทฯ มีการติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในตลาดจัดซื้อ 
จัดหาวัตถุดิบอย่างใกล้ชิด มีการสื่อสารกับผู้ขายอย่างสมำ่าเสมอ
และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้รับข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการจัดหา
และจัดส่งวัตถุดิบอย่างถูกต้อง เพื่อทำาให้บริษัท ได้รับวัตถุดิบตามที่
ต้องการได้ตรงเวลา และเนื่องจากราคาวัตถุดิบหลัก คือ แผ่นทองแดง 
ซึ่งมีความผันผวนของราคาในตลาดโลกสูงมาก บริษัทฯ จึงมีนโยบาย 
ไม่ทำาการ สต๊อกวัตถุดิบ แผ่นทองแดง โดยบริษัทฯ จะผลิตตามคำาสั่ง 
ซื้อของลูกค้า โดยมีการวางแผนการตลาดล่วงหน้ามากกว่า 3 เดือน 
ร่วมกับฝ่ายจัดซื้อวัตถุดิบ และฝ่ายการตลาด ด้วยการสั่งซื้อวัตถุดิบ
ให้เหมาะสมกับยอดคำาสั่งซ้ือของลูกค้า (Match Order) สำาหรับ
ราคาทองแดงนั้น ไม่มีใครสามารถตอบได้ว่า แนวโน้มจะลดลงหรือ
เพิ่มขึ้น หรือจะปรับขึ้นตอนไหนอย่างไร โดยในปี 2563 ราคาวัตถุดิบ 
แผ่นทองแดงมีการผันผวนเปลี่ยนแปลงจากปี 2562 อย่างรุนแรง           
แต่ท้ังน้ีราคาวัตถุดิบทองแดงยังขึ้นลงอยู่กับปัจจัยทั้งราคานำ้ามัน 
ราคาทอง ภาวะสงคราม และการปั่นราคาของตลาดโลก แต่เพื่อป้องกัน 
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบทองแดงนี้ บริษัทฯ  
ได้มีการจัดการบริหารความเสี่ยงในการจัดหาวัตถุดิบทองแดงไว้

มาตรการรองรับความเสี่ยงจากการพึ่งพาการสั่งซื้อวัตถุดิบ

บริษัทฯ ได้กำาหนดนโยบายการส่ังซื้อวัตถุดิบ โดยจะมีการ
วางแผนล่วงหน้ามากกว่า 3 เดือน โดยการประสานงานกับฝ่ายขาย, 
ฝ่ายการผลิต และฝ่ายนำาเข้าจัดหาวัตถุดิบ ซึ่งมีการจัดการซื้อ
วัตถุดิบดังนี้

1. แผ่นทองแดง : เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีผู้ผลิตแผ่น
ทองแดงในประเทศไทย บริษัทฯ จึงต้องนำาเข้าแผ่น
ทองแดงจากต่างประเทศ โดยราคาวัตถุดิบแผ่นทองแดง
จะถูกกำาหนดขึ้นจากราคาทองแดงในตลาด London 
Metals Exchange (LME) บวกด้วยค่าใช้จ่ายอื่นๆ          
ทั้งนี้ เนื่องจากว่าทองแดงเป็นสินค้า Commodity        
ราคาทองแดงจึงมีการเคล่ือนไหวตลอดเวลา ดังนั้น  
เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงอันอาจจะเกิดจากความ
ผันผวนของราคาทองแดง บริษัทฯ ได้มีมาตราการ
รองรับความเสี่ยงจากการพ่ึงพาการสั่งซื้อวัตถุดิบจาก
ต่างประเทศ โดยการส่ังซื้อวัตถุดิบเศษทองแดงภายใน
ประเทศด้วย โดยบริษัทฯ พยายามให้มีการสั่งซื้อวัตถุดิบ
เศษทองแดงภายในประเทศในอัตราส่วน 50 : 50  ทั้งนี้  
เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยเสี่ยง 
ที่ไม่สามารถควบคุมได้อันอาจส่งผลให้เกิดความล่าช้า
จากการขนส่งวัตถุดิบ เช่น การเกิดมรสุม หรือจาก
เหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆ เป็นต้น และเพื่อเป็นการ
ป้องกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ซื้อเศษ
ทองแดงภายในประเทศมาทำาการหลอมใหม่ เพื่อเป็น
วัตถุดิบอีกประเภทหนึ่งของบริษัทฯ ทำาให้บริษัทฯ          

ปัจจัยความเสี่ยง
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สามารถกำาหนดจำานวน,ปริมาณ และเวลาการส่งของได ้
โดยอิสระและมีความแน่นอนมากยิ่งขึ้น

ลูกค้าของบริษัทฯ สามารถเลือกเงื่อนไขกำาหนดการ 
สั่งซื้อวัตถุดิบให้เหมาะสมกับคำาสั่งซื้อของลูกค้าได้ 
ดังนี้
1.1 การซื้อขายแบบกำาหนดราคาทองแดงล่วงหน้าให้อยู่

ในระดับที่ยอมรับได้ (Hedging) เป็นวิธีการส่ังซื้อ 
ท่ีลูกค้าต้องการลดความเสี่ยงของราคาที่ผันผวน
ของราคาทองแดงตลาดโลก โดยการจองการ        
ซื้อขายล่วงหน้า

1.2 การซื้อขายแบบราคาเฉลี่ย ซ่ึงเป็นที่ค่อนข้างนิยม
สำาหรับลูกค้า เน่ืองจากเป็นราคาที่ลูกค้าสามารถ
กำาหนดต้นทุนได้ เช่น ลูกค้ากำาหนดใช้ราคาวัตถุดิบ
แผ่นทองแดงย้อนหลังไป 1 เดือน หรือย้อนหลังไป 
2 เดือน ในเงื่อนไขกำาหนดการสั่งซื้อวัตถุดิบ ทั้งข้อ 
1.1 และ 1.2 นั้น บริษัทฯ จะทำาการสรุปยอดซื้อ
และยอดขายทุกสิ้นเดือนเพื่อทำาการ Paper Trade 
เพื่อลดสต๊อกวัตถุดิบ หรือซื้อขายส่วนต่าง เป็นการ
ป้องกันความเสี่ยงอีกครั้งหนึ่งด้วย ในการกำาหนด 
การส่ังซ้ือวัตถุดิบโดยลูกค้านั้น บริษัทฯ จะแยก
ราคาวัตถุดิบ LME (London Metals Exchange) 
กับค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยลูกค้าเป็น
ผู้ชำาระเอง

1.3 บริษัทฯ เป็นผู้จัดซ้ือ จัดหาวัตถุดิบ จากผู้จัดจำาหน่าย 
โดยลูกค้าเป็นผู้กำาหนดเงื่อนไขพื้นฐาน และกำาลังการ 
ผลิตร่วมกันระหว่างฝ่ายขาย, ฝ่ายผลิต และฝ่าย
วางแผนควบคุมการผลิตสินค้า

1.4 ในแต่ละเดือน บริษัทฯ มีการควบคุมและบริหาร
จัดการสินค้าคงคลัง ให้มีปริมาณสินค้าคงเหลือ       
ท่ีเหมาะสม โดยบริษัทฯ ได้กำาหนดเป้าหมายและ
วางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับยอดคำาสั่งซื้อ     
จากลูกค้าเป็นประจำาเสมอ มีการทบทวนการสั่งซื้อ 
และกำาลังการผลิตร่วมกันระหว่างฝ่ายขาย, ฝ่ายผลิต, 
วางแผนควบคุมการผลิต และแผนกจัดส่งสินค้า

2.	 ความเสี่ยงด้านการตลาด

ความเสี่ยงจากการนำาเข้าท่อทองแดงจากต่างประเทศและ
การแข่งขันทางด้านราคาของสินค้าเป็นความเสี่ยงจากการแข่งขัน
ของการนำาเข้าท่อทองแดงจากประเทศจีน ประเทศมาเลเซีย และ
ประเทศเกาหลี ซึ่งคู่แข่งจากต่างประเทศนั้นเสนอราคาขายท่อ
ทองแดงที่มีราคาถูก ซึ่งลูกค้าบางรายในประเทศก็หันไปใช้ท่อ
ทองแดงที่มีราคาถูก แต่ลูกค้าก็พบปัญหาในเรื่องคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์และการบริการ เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ แล้ว 
ปัญหาเรื่องคุณภาพและบริการของการนำาเข้าท่อทองแดงยังไม่

สามารถแข่งขันกับของบริษัทฯ ในปี 2563 มีการนำาเข้าท่อทองแดง
จากประเทศจีน ประมาณ 83% ประเทศมาเลเซีย 7% ประเทศเกาหลี 
ประมาณ 5% และประเทศอื่นอีก 5% และความเสี่ยงจากการแข่งขัน
ด้านราคาที่เพ่ิมความรุนแรงขึ้น บริษัทฯ ได้กำาหนดแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน ด้วยการมุ่งเน้นการผลิตสินค้าที่ดีมีคุณภาพให้กับลูกค้า 
ให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท เพ่ือความมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำา
ในการผลิตท่อทองแดงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัทฯ 
ได้พัฒนาปรับปรุงระบบปฏิบัติงานและเทคโนโลยีต่างๆ อย่างต่อ
เนื่องตลอดมา

3.	 ความเสี่ยงในการแข่งขัน

อุตสาหกรรมการผลิตท่อทองแดงในประเทศไทยน้ันเป็น
อุตสาหกรรมที่เน้นทั้งการขายตลาดภายในประเทศและตลาด        
ส่งออก ซึ่งนอกเหนือจากการแข่งขันกับผู้ผลิตในประเทศแล้ว        
ยังต้องแข่งขันกับผู้ผลิตอื่นในต่างประเทศอีกด้วย โดยเฉพาะสินค้าท่ี 
นำาเข้าจากประเทศจีนที่มีปริมาณการผลิตมาก และสินค้าที่นำาเข้าจาก 
ประเทศเกาหลี ทำาให้เกิดการแข่งขันด้านราคาเพิ่มขึ้น และกอปรกับ 
สภาพเศรษฐกิจที่มีการเปล่ียนแปลงด้านแนวความคิดของผู้บริโภค
ที่ต้องการสินค้าที่มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสม บริษัทฯ จึงได้เน้น
การเพิ่มผลผลิต มุ่งเน้นผลิตสินค้าที่ดีมีคุณภาพ ให้บริการ และส่งมอบ 
ผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองให้กับลูกค้าได้ และเพ่ือให้สามารถ
แข่งขันกับคู่ค้ารายอื่นด้วย โดยบริษัทฯ ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้
รองรับเทคโนโลยี กับบริษัทฯ ลูกค้าได้หลากหลายขึ้น

4.	 ความเสี่ยงด้านแรงงาน

ณ ปัจจุบัน ประเทศไทยประสบกับปัญหาการขาดแคลน
แรงงานระดับปฏิบัติการมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจภาค
อุตสาหกรรมของเอกชน เนื่องมาจาก ประชาชนนิยมศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึ้น ทำาให้มีบุคคลากรระดับปฏิบัติการไม่มากนัก            
ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำามาตรการเพื่อลดความเสี่ยงทางด้านแรงงาน 
เช่น การเสนอค่าตอบแทน, สวัสดิการต่างๆ และให้ความสำาคัญ     
ในเรื่องความปลอดภัยในสถานที่ทำางาน และสภาพแวดล้อมการ
ทำางาน โดยตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะเป็นบริษัทที่สามารถทำางาน         
ได้อย่างปลอดภัย และสบายใจ และการเกิดอุบัติเหตุต้องเป็นศูนย์      
ให้ได้ เพื่อจูงใจให้กับพนักงานที่จะมาทำางานกับบริษัทฯ

5.	 ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 
(บริษัท ฟูรูกาวา อีเล็คตริก จำากัด) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ที่ประเทศญี่ปุ่น 
ได้ขายหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ ให้กับ บริษัท ซีทีเจ โฮลดิ้งส์2 จำากัด 
(CTJ Holdings2., Ltd.) ทำาให้ในปี 2563 บริษัท ซีทีเจ โฮลดิ้งส์2 
จำากัด ถือหุ้นของบริษัทฯ จำานวน 20,280,280 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 42.25 ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ 

ปัจจัยความเสี่ยง
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ปัจจัยความเสี่ยง

โดยจะยังคงดำาเนินธุรกิจผลิตท่อทองแดงด้วยความมั่นคง และ
เติบโตไปพร้อมกัน และยังคงเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด          
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการบริหารงานของบริษัทฯ        
ยังคงบริหารงานโดยผู้บริหารจาก บริษัท  ไดชิน พีแอนด์ที จำากัด  
ซึ่งจะดำารงตำาแหน่งปัจจุบันเหมือนเดิม โดยจะยังคงให้ความช่วยเหลือ 
ทางด้านเทคนิคกับบริษัทฯ เพื่อให้ธุรกิจ ของบริษัทฯ เป็นที่หนึ่งใน
อุตสาหกรรมการผลิตท่อทองแดงในอนาคตตามแผนดำาเนินการท่ี
กำาหนดไว้ โดยที่ไม่มีแผนการเปลี่ยนแปลงธุรกิจ ของบริษัทรวมถึง
ทีมผู้บริหาร ทำาให้ บริษัท ซีทีเจ โฮลดิ้งส์ 2 จำากัด เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่
ดังกล่าว และเป็นผู้มีอำานาจในการบริหารจัดการ สามารถควบคุม
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้ง       
คณะกรรมการ หรือการขอมติในเร่ืองอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่
ของท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นเร่ืองกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทฯ 
กำาหนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น ผู้ถือ
หุ้นรายอื่นจึงอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบ
และถ่วงดุลเรื่องท่ีผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอได้ แต่ทั้งนี้ โครงสร้างการ
จัดการของบริษัทฯ นั้น ประกอบด้วย

 1) คณะกรรมการบริษัทฯ
 2) คณะกรรมการตรวจสอบ
 3) คณะกรรมการบริหาร และคณะผู้บริหาร
ซึ่งในรายละเอียดของโครงสร้างการจัดการนั้น มีการกำาหนด

ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละชุดไว้อย่างชัดเจน 
รวมถึง คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ก็เป็นกรรมการอิสระ
ทั้ง 3 ท่าน จากกรรมการอิสระทั้งหมด 5 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้           
ความสามารถ ในการบริหารจัดการธุรกิจ มีความเข้าใจ ในงบ      
การเงินและรายงานทางการเงินต่างๆ จึงช่วยให้การดำาเนินงานของ 
บริษัทฯ เป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ 
บริษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวกับการทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน ไม่ว่าจะเป็น 
กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รวมทั้งบุคคลที่อาจมีความ 
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยจะทำาการเปรียบเทียบเงื่อนไขกับ
บุคคลภายนอกก่อน แล้วนำารายการนั้น เข้าสู่การพิจารณาของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนที่จะนำาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรม
การบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติในลำาดับต่อไป

6.	 ความเสี่ยงด้านอุตสาหกรรม

ท่อทองแดงไร้ตะเข็บที่ลูกค้าใช้เป็นวัสดุหลักในการทำา        
เครื่องปรับอากาศ โดยปัจจุบันมีวัตถุดิบใหม่ที่มีการนำามาทดลองใช้
แทนท่อทองแดงในการทำาเครื่องปรับอากาศ คือ ท่ออลูมิเนียม       
แต่ท่ออลูมิเนียมไม่สามารถใช้แทนท่อทองแดงได้อย่างสมบูรณ์      
ในผลิตภัณฑ์ท่อได้ ไม่สามารถนำามาผลิตได้ทุกส่วนของเครื่อง     
ปรับอากาศ รวมถึงเคร่ืองจักรที่ใช้ในการผลิตยังมีราคาสูงกว่า
เครื่องจักรที่ผลิตท่อทองแดง ถึงแม้ว่าต้นทุนวัตถุดิบที่นำามาผลิตนั้น 
อลูมิเนียมจะมีราคาถูกกว่าทองแดง และปัจจุบัน ลูกค้าของบริษัทฯ 

ยังคงใช้ท่อทองแดงเป็นวัสดุในการผลิตอยู่ ทั้งนี้ ผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นในอนาคตได้ หากผู้ผลิตท่ออลูมิเนียมมีการพัฒนาคุณภาพ
การผลิตให้สามารถใช้งานได้ และไม่ก่อให้เกิดปัญหาในการเช่ือม
เวลาที่ลูกค้านำาไปใช้งานก็จะส่งผลให้ลูกค้าหันไปใช้ท่ออลูมิเนียม
เป็นจำานวนมากขึ้น แต่ในเรื่องคุณภาพของท่ออลูมิเนียมนั้นแล้วจะ
ไม่ทนเหมือนผลิตภัณฑ์ท่อทองแดง อีกทั้งลูกค้ามีความต้องการ     
ท่อทองแดงที่ขนาดเล็กลง และมีประสิทธิภาพสูงขึ้น เพื่อรองรับ
การผลิตเครื่องปรับอากาศรุ่นใหม่แบบอินเวอร์เตอร์ ซึ่งในส่วนนี้ 
บริษัทฯ ได้ทำาการพัฒนา และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อผลิต       
ท่อทองแดงที่มีขนาดเล็กลง และมีประสิทธิภาพสูงขึ้น เพ่ือรองรับ
ความต้องการในส่วนนี้

7.	 ความเสี่ยงที่ลูกค้าจะย้ายฐานการผลิตไปประเทศอื่น

กลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทฯ คือ ผู้ผลิตและจำาหน่ายเครื่อง
ปรับอากาศและเครื่องทำาความเย็น ที่ส่วนใหญ่มีฐานการผลิตอยู่ใน
ประเทศไทยหากลูกค้าย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศอื่นที่มีต้นทุน
การผลิตที่ถูกกว่าประเทศไทยในอนาคต เช่น ประเทศเวียดนาม 
อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำาเนินงานของบริษัทบ้าง แต่คงไม่มากนัก 
ซึ่งบริษัทฯ มองว่า ประเทศไทยนั้นยังคงมีปัจจัยหลักพื้นฐานที่ดีที่จะ
เป็นฐานการผลิตต่อไป และยังเป็นประเทศที่มีศักยภาพทางด้าน
การผลิต ที่ยังคงด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีการพัฒนาด้านการผลิต
และสินค้าอย่างต่อเนื่อง กอปรกับลูกค้าเหล่านั้น เป็นคู่ค้าที่ทำาธุรกิจ
กับบริษัทฯ มาเป็นเวลานาน ทำาให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์
ของบริษัทฯ มาจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงหาตลาดและ
ลูกค้ารายใหม่ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพิ่มด้วย

8.	 ความเสี่ยงจากการพึ่งบุคลากร

ธุรกิจของบริษัทฯ นั้นต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ มีความชำานาญ  
และมีประสบการณ์ในการผลิตเพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐาน
และมีความแม่นยำา สูงตามความต้องการของลูกค้า บริษัทฯ จึงมี 
นโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยจัดอบรมพนักงาน 
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีการสับเปล่ียนหน้าที่การทำางาน       
ของพนักงานให้มีการหมุนเวียนไปทำางานยังแผนกอื่นได้ เป็นการ
พัฒนาและส่งเสริมให้พนักงานมีทักษะ เรียนรู้การทำางาน  มีความรู้
ในการใช้เครื่องจักรอื่นๆ ในหลายๆ รูปแบบของแต่ละขบวนการ
ผลิต เพื่อทำาให้พนักงานสามารถทำางานทดแทนกันได้ ซ่ึงเป็นการ
ช่วยลดความเสี่ยงของบริษัทฯ จากการพึ่งบุคลากรคนใดคนหนึ่ง      
โดยบริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมในหัวข้อการเรียนรู้การผลิต       
โดยผู้จัดการ และหัวหน้างานเป็นผู้ฝึกสอน และมีการฝึกอบรม       
ในเรื่องความรู้พื้นฐานเรื่องคุณภาพกับพนักงานทุกคน รวมถึง      
จ้างพนักงานที่เกษียณอายุจากบริษัทฯ มาเป็นที่ปรึกษาในด้านต่างๆ 
เพื่อช่วยแนะนำา และช่วยพัฒนาการทำางานต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้นไป
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9.	 ความเสี่ยงทางด้านการเงินของบริษัทฯ

นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางด้านการเงิน 
กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯ มีความรับผิดชอบ 
โดยรวมในการจัดให้มี และการควบคุมกรอบการบริหาร
ความเสี่ยงของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จัดตั้งคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งรับผิดชอบในการพัฒนา และ
ติดตามนโยบายการบริหาร ความเสี่ยงของบริษัทฯ คณะ
กรรมการ บริหารความเสี่ยงจะรายงานการดำาเนินการ         
ดังกล่าว ต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสมำ่าเสมอ

นโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ จัดทำาขึ้น 
เพื่อระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่บริษัทเผชิญ เพื่อกำาหนด
ระดับความเสี่ยงที่เหมาะสม รวมถึงควบคุมและติดตาม  
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ นโยบายและระบบการ
บริหารความเสี่ยงได้รับการทบทวนอยางสม่ำาเสมอ เพ่ือให้
สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของสภาวการณ์ในตลาดและการ
ดำาเนินงานของบริษัท บริษัทฯ มีเป้าหมายในการรักษาสภาพ
แวดล้อม การควบคุมให้เป็นระเบียบและมีประสิทธิผล       
โดยจัดให้มีการฝึกอบรม และกำาหนดมาตรฐานและขึ้นตอน
ในการบริหาร เพื่อให้พนักงานทั้งหมดเข้าใจถึงบทบาทและ
ภาระหน้าที่ของตน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ กำากับดูแลว่า           
ผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติ และนโยบาย
การบริหารความเสี่ยงและทบทวนความเพียงของกรอบการ
บริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับความเสี่ยงท่ีบริษั ท       
เผชิญอยู่ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทกำากับดูแลโดย
ผ่านทางผู้ตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบภายใน ทำาหน้าที่ใน
การทบทวนการควบคุม และวิธีการปฏิบัติในการบริหาร
ความเสี่ยงอย่างสม่ำาเสมอ และในกรณีพิเศษ จะรายงานผล 
ที่ได้ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ รายละเอียดเรื่องความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยง
ด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้าน      
อัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยง
ด้านอัตราแลกเปลี่ยน และความเสี่ยงด้านราคาสินค้า
โภคภัณฑ์ โปรดดูรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบ       
การเงินของบริษัทฯ สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
ตามเอกสารที่แนบมา พร้อมแบบรายงานนี้แล้ว

10.	 ความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
		 โคโรนา	2019	(COVID-19)

ในปี 2563 ทุกประเทศทั่วโลกต่างก็พบปัญหาการแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในส่วนของบริษัท        
ไฟน์ เม็ททัล เทคโนโลยีส์ จำากัด (มหาชน) ได้มีมาตรการป้องการ
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้
พนักงาน ครอบครัว เเละคู่ค้าธุรกิจ ปลอดภัย ทั้งการทำางานจากที่บ้าน              
มีมาตรการคัดกรองผู้เข้าออกโรงงาน และสำานักงานใหญ่อย่าง 
เข้มงวด เช่น การตรวจวัดอุณหภูมิ สอบตรวจประวัติการเดินทาง
ย้อนหลัง 14 วัน จัดสถานที่แบบเว้นระยะห่าง (Social Distancing) 
จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ทำาความสะอาดมือ ก่อนเข้าประตูบริษัทฯ 
และอุปกรณ์ล้างมือด้วยสบู่ และนำ้า ที่หน้าโรงอาหารของบริษัทฯ 
ก่อนรับประทานอาหาร ในพ้ืนที่ส่วนกลางจัดให้มีเจลแอลกอฮอล์
ประจำาทุกจุดพักกะต่างๆ และก่อนเข้าออฟฟิศ รวมถึงจัดหน้ากาก
อนามัย และอุปกรณ์ป้องกันให้กับพนังงานทุกคนเพื่อส่วมใส่ป้องกัน
ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายของบริษัทฯ 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ประเมินว่า สถานการณ์โลกและประเทศไทย 
ในปี 2563 และปี 2564 จะยังไม่หลุดจากโรคติดเช้ือไวรัส           
โคโรนา 2019 (COVID-19) ทำาให้บริษัทฯ มีการจัดเตรียม
มาตรการทำางานจากที่บ้านหรือ Work From Home ในกรณีที่
จำาเป็น เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงาน ครอบครัว และคู่ค้าธุรกิจ ปลอดภัย 
สามารถส่งมอบสินค้าและบริการให้กับลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง      
รวมถึงบริษัทฯ ยังได้สนับสนุนให้ทุกคนปฏิบัติตามคำาแนะนำาของ
ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) (ศบค.) และกระทรวงสาธารณสุข แจ้งเตือนไว้
อย่างเคร่งครัด ส่งเสริมให้พนักงานที่สามารถปฏิบัติงานที่บ้านได้ให้ 
Work From Home การใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี เช่น การประชุมผ่าน 
Teleconference หรือกำาหนดให้ทุกอาคาร สำานักงาน และใน
โรงงาน ต้องคัดกรองพนักงาน และบุคคลภายนอก โดยตรวจวัด
อุณหภูมิ คัดกรอง Timeline และสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง      
ก่อนเข้าบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด รวมทั้งยังมีการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลเรื่องการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) เป็นประจำาผ่านระบบเสียงตามสายของบริษัทฯ       
ทุกวัน ในเวลาพักเที่ยง เพื่อให้พนักงาน และผู้รับเหมาที่เข้ามา
ทำางานในบริษัทฯ ได้รับทราบข้อมูลและรายงานสถานการณ์        
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
ให้ทราบ เพ่ือแจ้งความคืบหน้าในมาตรการการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา (COVID-19) ในประเทศไทย อย่าง
ต่อเนื่องทุกวัน ทำาให้ในปี 2563 บริษัทฯ ยังไม่พบการสถานการณ์
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในบริษัทฯ

ปัจจัยความเสี่ยง
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บริษัทฯ ได้พิจารณารายการระหว่างกันให้เป็นไปอย่างสมเหตุสมผล และจำาเป็นต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งมีการขออนุมัติ

การทำารายการระหว่างกันตามขั้นตอน คือ รายการระหว่างกันนั้น ต้องอยู่บนพื้นฐานของความจำาเป็น มีความสมเหตุและสมผล โดยยึด

แนวทางปฏิบัติเช่นเดียวกับการทำารายการกับบุคคลภายนอก

ดังนั้น ในกรณีที่มีรายการระหว่างกันของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ จะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำาเป็นในการเข้าทำา

รายการนั้นๆ รวมถึงการพิจารณาเรื่องความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการนั้นด้วย โดยพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะ

การดำาเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรม ทั้งนี้ ในกรณีที่มีรายการระหว่างกันที่มีสาระสำาคัญ บริษัทฯ จะจัดให้ผ่านการพิจารณาจาก              

คณะกรรมการตรวจสอบก่อน และนำาเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติในรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกัน	ปี	2562	และปี	2563

 
บุคคล

	 	 	 มูลค่าของรายการ	 มูลค่าของรายการ	 ความเห็นของ
 
ที่เกี่ยวข้องกัน

	 ความสัมพันธ์	 ลักษณะของรายการ	 ในปี	2563	 ในปี	2562	 คณะกรรมการ
	 	 	 	 (พันบาท)	 (พันบาท)	 ตรวจสอบ

บริษัทฯ ได้ทำาสัญญารับการ

ช่วยเหลือทางด้านเทคนิค 

โดยจ่ายค่าธรรมเนียมสิทธิให้กับ

บริษัท ฟูรูกาวา อีเล็คตริก จำากัด 

และทำาสัญญาป้องกันความเสี่ยง

จากการผันผวนของราคาจาก

การขายผลิตภัณฑ์ท่อทองแดง

ของบริษัทให้กับลูกค้า 

ในประเทศไทย (ดูรายละเอียดได้

ในสัญญาสำาคัญกับกิจการที่

เกี่ยวข้องกัน เรื่อง สัญญารับ

การช่วยเหลือทางด้านเทคนิค

และสัญญาป้องกันความเสี่ยง)

บริษัทฯ ขายท่อทองแดงให้กับ

บริษัท ฟูรูกาวา อีเล็คตริก จำากัด

บริษัทฯ ไม่มีรายการระหว่างกัน

 ไม่มียอดซื้อสินค้าในปี 2563

 ค่าธรรมเนียมการรับความ

 ช่วยเหลือทางเทคนิค 

 4,807 พันบาท

 ไม่มีค่าบริการและอื่นๆ

 โดยมียอดเจ้าหนี้คงเหลือ 

 113 พันบาท

 ไม่มียอดขายสินค้าในปี 2563

 มียอดลูกหนี้คงเหลือ

 21,596 พันบาท

 ขาดทุนจากการป้องกัน

 ความเสี่ยงราคาทองแดง 

  30,494 พันบาท

 บริษัทฯ ไม่มีรายการระหว่างกัน

 ไม่มียอดซื้อสินค้าในปี 2562

 ค่าธรรมเนียมการรับความ

 ช่วยเหลือทางเทคนิค 

 17,925 พันบาท

 ไม่มีค่าบริการและอื่นๆ

 โดยมียอดเจ้าหนี้คงเหลือ 

 8,087  พันบาท

 

 

 ไม่มียอดขายสินค้าในปี 2562

 โดยมียอดลูกหนี้คงเหลือ 

 1,599 พันบาท

 ขาดทุนจากการป้องกัน

 ความเสี่ยงราคาทองแดง 

 35,330 พันบาท

 บริษัทฯ ไม่มีรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ขอให้ 

ผู้บริหารนำาเสนอการพิจารณาการ   

ต่อสัญญารับความช่วยเหลือทาง

ด้านเทคนิค โดยบริษัทฯ ได้จ่ายค่า 

ธรรมเนียมให้กับบริษัท ฟูรูกาวา   

อีเล็คตริก จำากัด ซึ่งบริษัทฯ        

ได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 

เพื่ อ พิ จ า รณาทบทวนคว าม 

เหมาะสมของเงื่อนไขในสัญญา

ดังกล่าวเป็นประจำาทุกปี ทั้งนี้ 

การต่อสัญญารับความช่วยเหลือ

ทางด้านเทคนิคของปี 2563        

ได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่

ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว 

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562

-

เป็นบริษัทแม่ที่ประเทศญี่ปุ่น 

และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ 

บริษัทฯ ปัจจุบันถือหุ้นในบริษัทฯ 

จำานวน 20,280,280 หุ้น

หรือร้อยละ 42.25% 

ของทุนจดทะเบียนที่ชำาระแล้ว

ถือหุ้นถึงวันที่ 

31 พฤษภาคม 2563

เป็นบริษัทแม่ที่ประเทศญี่ปุ่น

และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ

บริษัทฯ ปัจจุบันถือหุ้นในบริษัทฯ 

จำานวน 20,280,280 หุ้น

หรือร้อยละ 42.25% 

ของทุนจดทะเบียนที่ชำาระแล้ว

ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 

1 มิถุนายน 2563

1. บริษัท ฟูรูกาวา 

 อีเล็คตริก จำากัด 

 (ประเทศญี่ปุ่น)

 

2. CTJ Holdings 2., 

 Ltd. 

 (ประเทศญี่ปุ่น)

 

 

รายการระหว่างกันป	ี2562	และ	ปี	2563
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บุคคล

	 	 	 มูลค่าของรายการ	 มูลค่าของรายการ	 ความเห็นของ
 
ที่เกี่ยวข้องกัน

	 ความสัมพันธ์	 ลักษณะของรายการ	 ในป	ี2563	 ในปี	2562	 คณะกรรมการ
	 	 	 	 (พันบาท)	 (พันบาท)	 ตรวจสอบ

บริษัทฯ ได้ทำาสัญญารับการ
ช่วยเหลือทางด้านเทคนิค 
โดยจ่ายค่าธรรมเนียมสิทธิให้กับ 
Daishin P&T Co., Ltd. 

รับจัดหาแผ่นทองแดง เครื่องมือ 
และวัสดุสิ้นเปลืองให้กับบริษัทฯ

บริษัทฯ ขายท่อทองแดงให้กับ
Furukawa Sangyo Kaisha 
(Thailand) Co., Ltd. 

บริษัทฯ ได้ทำาสัญญาซื้อทองแดง
จาก บริษัท ฟูรูกาวา อีเล็คตริก
จำากัด (ประเทศสิงค์โปร์)
(ดูรายละเอียดได้ในสัญญา
สำาคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ในงบการเงิน เรื่อง Long-term 
Contract for the Purchase of 
Copper Cathodes)

บริษัทฯ ขายท่อทองแดงให้กับ
บริษัท ฟูรูกาวา อีเล็คตริก จำากัด 
(ประเทศสิงค์โปร์)

บริษัท ฟูรูคาวา (ประเทศไทย) 
จำากัด ให้บริการเกี่ยวกับ
โครงการบำารุงรักษาระบบ
บริหารการผลิตกับบริษัทฯ และ
ใหบ้รกิารเกีย่วกบัระบบสารสนเทศ
กับบริษัทฯ (ดูรายละเอียดได้
ในสัญญาสำาคัญกับกิจการที่
เกี่ยวข้องกันในงบการเงิน 
เรื่อง System Development 
Service Support และ เรื่อง 
Basic Trading Agreement)

บริษัทฯ ขายท่อทองแดงให้กับ
Furukawa Electric Indonesia.

บริษัท FITEC Corp. ให้บริการ
บำารุงรักษาระบบ บริหารการผลิต 
โดยสัญญาได้ถูกยกเลิกไปเมื่อ 
วันที่ 31 มีนาคม 2556
(ดูรายละเอียดได้ในสัญญาสำาคัญ
กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันใน
งบการเงิน เรื่อง Maintenance 
Consulting Agreement of 
Total Production Management
System)

 ไม่มียอดซื้อสินค้าในปี 2563
 ค่าธรรมเนียมการรับ

 ความช่วยเหลือทางเทคนิค 
 9,090 พันบาท
 มีเจ้าหนี้คงเหลือ 

 6,937 พันบาท
 ไม่มีค่าบริการและอื่นๆ

 มียอดซื้อสินค้า 
 669 พันบาท
 มียอดเจ้าหนี้คงเหลือ

 78 พันบาท

 ยอดขายสินค้า 
 125,021 พันบาท 
 โดยมียอดลูกหนี้คงเหลือ

 21,618 พันบาท

 ยอดซื้อสินค้า 
 626,241 พันบาท
 โดยมียอดเจ้าหนี้คงเหลือ

  33,699 พันบาท

 

 ยอดขายสินค้า 
 78,585 พันบาท
 โดยมียอดลูกหนี้คงเหลือ

  12,437 พันบาท

 ยอดซื้อสินค้า 
 (ค่าบริการบำารุงรักษาระบบ
 การผลิตและค่าบริการ
 จัดส่งสินค้า) 
 3,530 พันบาท
 มียอดเจ้าหนี้คงเหลือ 

 21 พันบาท

 ยอดขายสินค้า 
 86,703 พันบาท
 โดยมียอดลูกหนี้คงเหลือ

  21,865 พันบาท

 ไม่มียอดซื้อสินค้า
 ไม่มียอดเจ้าหนี้คงเหลือ

 ไม่มีการทำาธุรกรรมในปี 2563

 บริษัทฯไม่มีรายการระหว่างกัน

 ไม่มียอดซื้อสินค้า 
 ไม่มียอดเจ้าหนี้คงเหลือ

 ยอดขายสินค้า 
 177,146 พันบาท
 โดยมียอดลูกหนี้คงเหลือ 

 31,131 พันบาท

 ยอดซื้อสินค้า 
 897,900 พันบาท
 โดยมียอดเจ้าหนี้คงเหลือ

 139,523 พันบาท

 ยอดขายสินค้า 
 116,976 พันบาท
 โดยมียอดลูกหนี้คงเหลือ

  17,644 พันบาท

 ยอดซื้อสินค้า 
 (ค่าบริการบำารุงรักษาระบบ
 การผลิต) 
 549 พันบาท
 ยอดซ้ือสินค้า (ค่าที่ปรึกษา) 
2,394 พันบาท
 โดยมียอดเจ้าหนี้คงเหลือ 

 497 พันบาท

 ยอดขายสินค้า 
 59,288 พันบาท
 โดยมียอดลูกหนี้คงเหลือ

  11,337 พันบาท

 ไม่มียอดซื้อสินค้า
 ไม่มียอดเจ้าหนี้คงเหลือ

 ไม่มีการทำาธุรกรรมในปี 2562

คณะกรรมการตรวจสอบ
ไม่ได้มีความเห็นเพิ่มเติม

คณะกรรมการตรวจสอบ
ไม่ได้มีความเห็นเพิ่มเติม

คณะกรรมการตรวจสอบ
ไม่ได้มีความเห็นเพิ่มเติม

คณะกรรมการตรวจสอบ
ไม่ได้มีความเห็นเพิ่มเติม

คณะกรรมการตรวจสอบ
ไม่ได้มีความเห็นเพิ่มเติม

คณะกรรมการตรวจสอบ
ไม่ได้มีความเห็นเพิ่มเติม

เป็นบริษัทย่อยของบริษัทแม่
ที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งบริษัทแม่
เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 100

เป็นบริษัทคู่ค้าในกลุ่มของ 
บริษัท ฟูรูกาวา อีเล็คตริก
จำากัด โดยมี Furukawa 
Sangyo Kaisha Co., Ltd. 
(Japan) ถือหุ้น 57% และ
บริษัท ฟูรูคาวา (ประเทศไทย) 
จำากัด ถือหุ้น 43%

เป็นบริษัทคู่ค้าในกลุ่มของ
บริษัท ฟูรูกาวา อีเล็คตริก
จำากัด โดยมีผู้ถือหุ้นใหญ่
รายเดียวกันคือ บริษัท ฟูรูกาวา 
อีเล็คตริก จำากัด ถือหุ้น 100% 
ถือหุ้นถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563

เป็นบริษัทคู่ค้าในกลุ่มของ
บริษัท ฟูรูกาวา อีเล็คตริก จำากัด 
โดยมี 
1. บริษัท ฟูรูกาวา อีเล็คตริก 

จำากัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่
 รายเดียวกัน 
 ถือหุ้น 41.36%
2. บริษัท ฟูรูกาวา ไทยโฮลดิ้ง 
 จำากัด ถือหุ้น 43.39%
3. บริษัท ไทย ฟูรูคาวา ยูนิคอม
  เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด 
 (ประเทศไทย) 
 ถือหุ้น 7.78%
4. บริษัท ฟูรูกาวา อีเล็คตริก 
 จำากัด (ประเทศสิงค์โปร์) 
 ถือหุ้น 7.47% ถือหุ้นถึง
 วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

เป็นบริษัทคู่ค้าในกลุ่มของ
บริษัท ฟูรูกาวา อีเล็คตริก จำากัด 
โดยมีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน
คือ บริษัท ฟูรูกาวา อีเล็คตริก
จำากัด ถือหุ้น 100% ถือหุ้น
ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563

เป็นบริษัทในเครือของกลุ่ม 
บริษัท ฟูรูกาวา อีเล็คตริก จำากัด 
อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น และมีผู้ถือ
หุ้นใหญ่รายเดียวกันคือ 
บริษัท ฟูรูกาวา อีเล็คตริก จำากัด 
ถือหุ้น 100% ถือหุ้นถึง
วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

3. Daishin P&T  
 Co., Ltd. 
 (ประเทศญี่ปุ่น)

4. บริษัท ฟูรูกาวา 
 ซังเกียว ไคชา
 จำากัด 
 (ประเทศไทย)

5. บริษัท ฟูรูกาวา 
 อีเล็คตริก จำากัด 
    (ประเทศสิงค์โปร์)

6. บริษัท ฟูรูคาวา 
  (ประเทศไทย) 
 จำากัด

7. P.T. Furukawa 
    Electric Indonesia
 (ประเทศอินโดนีเซีย)

8. FITEC Corporation
 (ประเทศญี่ปุ่น)

รายการระหว่างกัน
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บุคคล

	 	 	 มูลค่าของรายการ	 มูลค่าของรายการ	 ความเห็นของ
 
ที่เกี่ยวข้องกัน

	 ความสัมพันธ์	 ลักษณะของรายการ	 ในปี	2563	 ในปี	2562	 คณะกรรมการ
	 	 	 	 (พันบาท)	 (พันบาท)	 ตรวจสอบ

บริษัทฯ ได้ทำาสัญญาการบริหาร
การเงินระหว่างกัน กับ 
บริษัท ฟูรูคาวา ไทยโฮลดิ้ง จำากัด 
เพื่อให้การบริหารทางการเงิน
ที่ดีขึ้น ของกลุ่มบริษัท ที่ 
Furukawa Electric Co.,ltd.
ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยที่ใช้คำานวณ
จะให้ประโยชน์แก่บริษัทมากกว่า
อัตราดอกเบี้ยที่ได้รับจาก หรือ
จ่ายแก่ธนาคาร (ดูรายละเอียด
ได้ในสัญญาสำาคัญกับกิจการที่
เกี่ยวข้องกันในงบการเงิน เรื่อง
Cash Management Agreement)
 จัดหา และให้บริการด้านการ

 ขนส่งให้กับบริษัทฯ
  (เริ่ม วันที่ 1 พฤษภาคม 2561)

บริษัทฯ ขายท่อทองแดงให้กับ 
บริษัท ธานี อินเตอร์เนชั่นแนล
เทรดดิ้ง จำากัด

จัดหาและจำาหน่ายวัสดุสิ้นเปลือง
ให้กับบริษัทฯ

บริษัทฯ ขายท่อทองแดงให้กับ
บริษัท โอคุมุระ เม็ททัล (มาเลเซีย) 
จำากัด

บริษัทฯ ขาย ท่อทองแดงให้กับ
บริษัท โอคุมุระ เม็ททัล
(ประเทศไทย) จำากัด

ให้บริการในเรื่องประกันภัย
ทรัพย์สิน และชีวิตให้กับบริษัทฯ

 เงินกู้ยืมระยะสั้นตั้งแต่ 
 1 มกราคม 2563 ถึง
 31 มีนาคม 2563
 เท่ากับ 405,778 พันบาท 
 ไม่มีเงินกู้ยืมระยะสั้นตั้งแต่ 

 1 เมษายน 2563 
 ไม่มียอดเจ้าหนี้คงเหลือใน

 ปี 2563

 ยอดซื้อสินค้า (บริการ) 
 122 พันบาท
 ไม่มียอดเจ้าหนี้คงเหลือ

 ยอดขายสินค้า 
 540,341 พันบาท
 โดยมียอดลูกหนี้คงเหลือ

  120,872 พันบาท

 ยอดซื้อสินค้า (บริการ) 
 158 พันบาท
 โดยมียอดเจ้าหนี้คงเหลือ 

 28 พันบาท

 ยอดซื้อสินค้า (บริการ) 
 27 พันบาท
 ไม่มียอดเจ้าหนี้คงเหลือใน

 ปี 2563

 ยอดขายสินค้า 
 369,654 พันบาท
 โดยมียอดลูกหนี้คงเหลือ 

 86,187  พันบาท

 ยอดขายสินค้า 
 202,229 พันบาท
 โดยมียอดลูกหนี้คงเหลือ

  100,867 พันบาท

 ยอดซื้อสินค้า (ประกัน) 
 5,039  พันบาท

 เงินกู้ระยะสั้น 
 405,778 พันบาท
 โดยมียอดเจ้าหนี้คงเหลือ 

 409 พันบาท

 ยอดซื้อสินค้า (บริการ) 
 408 พันบาท
 โดยมียอดเจ้าหนี้คงเหลือ 

 36 พันบาท

 ยอดขายสินค้า 
 683,643 พันบาท
 โดยมียอดลูกหนี้คงเหลือ

  151,478 พันบาท

 ยอดซื้อสินค้า (บริการ) 
 20 พันบาท
 โดยมียอดเจ้าหนี้คงเหลือ 

 1 พันบาท

 ยอดซื้อสินค้า 
 110 พันบาท
 โดยมียอดเจ้าหนี้คงเหลือ 

 67 พันบาท

 ยอดขายสินค้า 
 455,266 พันบาท
 โดยมียอดลูกหนี้คงเหลือ 

 81,057  พันบาท

 ยอดขายสินค้า 
 301,975 พันบาท
 โดยมียอดลูกหนี้คงเหลือ 

 103,810 พันบาท

 ยอดซื้อสินค้า (ประกัน) 
 5,863  พันบาท 

ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่างกัน
คณะกรรมการตรวจสอบ ขอให้
ผู้บริหารนำาเสนอสัญญาการ
บริหารการเงินระหว่างกัน กับ
บริษัท ฟูรูคาวา ไทยโฮลดิ้ง จำากัด 
ใหท้ีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิัทฯ 
พิจารณาอนุมัติ เพื่อทบทวน
ความเหมาะสมก่อน ทั้งนี้ 
ผู้บริหารของบริษัทฯ จะรายงาน
สถานะการบริหารการเงินให้กับ
คณะกรรมการตรวจสอบ และ
รายงานให้กับคณะกรรมการ
บริษัทฯ รับทราบในการประชุม
ทุกครั้ง 

คณะกรรมการตรวจสอบ
ไม่ได้มีความเห็นเพิ่มเติม

คณะกรรมการตรวจสอบ
ไม่ได้มีความเห็นเพิ่มเติม

คณะกรรมการตรวจสอบ
ไม่ได้มีความเห็นเพิ่มเติม

คณะกรรมการตรวจสอบ
ไม่ได้มีความเห็นเพิ่มเติม

คณะกรรมการตรวจสอบ
ไม่ได้มีความเห็นเพิ่มเติม

เป็นบริษัทในกลุ่มของ 
บริษัท ฟูรูกาวา อีเล็คตริก จำากัด 
และมีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน
คือ บริษัท ฟูรูกาวา อีเล็คตริก
จำากัด ถือหุ้น 48.73% และ
ถือหุ้นในบริษัทฯ 
จำานวน 339,990 หุ้น หรือ
ร้อยละ 0.71 ของทุนจดทะเบียน
ที่ชำาระแล้ว ถือหุ้นถึง
วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ
เป็นกรรมการบริษัทฯ 

เป็นบริษัทคู่ค้าในกลุ่มของ
บริษัท ฟูรูกาวา อีเล็คตริก จำากัด 
และมีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน 
คือ บริษัท ฟูรูกาวา อีเล็คตริก
จำากัด ถือหุ้น 100% ถือหุ้นถึง
วันที่ 31 พฤษภาคม 2563.

เป็นบริษัทคู่ค้าในกลุ่มของ 
บริษัท โอคุมุระ เม็ททัล จำากัด 
และมีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน 
คือ บริษัท ฟูรูกาวา อีเล็คตริก 
จำากัด ซึ่งถือหุ้น 100%, 
Daishin P&T Co., Ltd. ถือหุ้น
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563.

เป็นบริษัทคู่ค้าในกลุ่มของ
บริษัท โอคุมุระ เม็ททัล จำากัด
และมีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน
คือ บริษัท ฟูรูกาวา อีเล็คตริก 
จำากัด ซึ่งถือหุ้น 100%, 
Daishin P&T Co., Ltd. ถือหุ้น
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563.

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

9. บริษัท ฟูรูคาวา 
 ไทยโฮลดิ้ง จำากัด 
 (ประเทศไทย)

10. บริษัท 
 ธานี อินเตอร์
 เนชั่นแนลเทรดดิ้ง 
 จำากัด

11. บริษัท ฟูรูกาวา 
 โลจิสติส 
    คอร์ปอเรชั่น 
 จำากัด

12. บริษัท โอคุมุระ  
 เม็ททัล (มาเลเซีย)
 จำากัด

13. บริษัท 
 โอคุมุระ เม็ททัล
 (ประเทศไทย) 
 จำากัด

14. บริษัท 
 กรุงเทพประกนัภัย  
 จำากัด (มหาชน)

รายการระหว่างกัน
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1.	 สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำาคัญในสิทธิ์ของผู้ถือหุ้น      

ในฐานะที่ผู้ถือหุ้นเป็นนักลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น สิทธิ์ ในการ         

ซื้อ ขาย โอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิ์ในการที่จะได้รับส่วนแบ่ง

ผลกำาไรจากบริษัท สิทธิ์ในการได้รับข้อมูลของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ       

สิทธิ์ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็น 

สิทธ์ิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำาคัญของบริษัทฯ การแต่งต้ังหรือ

ถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการแก้ไขหนังสือ

บริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท เป็นต้น ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบาย     

ในการดำาเนินการเรื่องต่างๆ อันเป็นการส่งเสริมและอำานวยความ

สะดวกในการใช้สิทธิ์ของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1.1 บริษัทฯ สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทผู้บริหารและ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้สอบบัญชี เข้าร่วม

ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียงกัน

1.2 บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือนัดประชุมให้กับผู้ถือหุ้น 

พร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ 

ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้า ก่อนประชุม 7 วัน และ      

ลงประกาศหนัง สือเชิญประชุม ผู้ถือ หุ้นประจำา ปี           

ในหนังสือพิมพ์ เป็นระยะเวลา 3 วันติดต่อกัน โดยใน

แต่ละวาระการประชุมจะมีความเห็นของคณะกรรมการ 

บริษัทฯ ประกอบการพิจารณา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษา 

ข้อมูล รวมถึงบริษัทจะไม่เพิ่มวาระการประชุมในที่

ประชุม โดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้าให้ผู้ถือหุ้นทราบ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติตามหลักการและ 

ข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำาหรับกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับข้อพึง

ปฏิบัติที่ดีสำาหรับ กรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best    

Practices for Directors of Listed Company) ตามแนวทางของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ การกำาหนดบทบัญญัติต่างๆ 

จะยึดถือเป็นแนวปฏิบัติได้จริง นอกจากนี้บริษัทได้นำาหลักการ 

กำากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) มาใช้เป็น

แนวทางในการพัฒนานโยบายที่ครอบคลุมถึงสิทธิและความ        

เท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โครงสร้าง บทบาท

หน้าที่ ความรับผิดชอบและความเป็นอิสระของคณะกรรมการ   

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส การควบคุมและบริหาร        

ความเสี่ยง ตลอดจนจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อให้การบริหารงาน  

และการดำาเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ

โปร่งใส

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำาคัญต่อระบบการบริหาร

จัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้  ซึ่งจะ

ทำาให้เกิดความเชื่อมั่นกับทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง และส่งผลให้ธุรกิจ        

มีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้การดำาเนินงานอย่างมี  

จรรยาบรรณ (Code of Conduct) ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

บริษัทฯ จึงได้กำาหนดนโยบายการกำากับกิจการที่ดีและมีความ

ชัดเจน มีการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นการส่งเสริมให้       

ทุกคนในองค์กรนำาไปปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ นโยบายการ

กำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ มีดังนี้

การกำากับดูแลกิจการที่ดี
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1.3 ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำาปี บริษัทเปิดโอกาสให้      

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ์อย่างเท่าเทียมกัน ได้แสดงความคิดเห็น 

ข้อแสนอแนะ หรือตั้งคำาถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระ 

ก่อนการลงมติในวาระใดๆ ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้น 

จะมีคณะกรรมการของบริษัท และผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง 

เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบคำาถามในที่ประชุม และจะมี

การบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำาคัญไว้ใน

รายงานการประชุมด้วยทุกครั้ง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถ 

ตรวจสอบได้  

1.4 ในที่ประชุม จะมีการบันทึกประเด็นซักถามและ     

ข้อคิดเห็นที่สำาคัญไว้ในรายงานการประชุมด้วยทุกคร้ัง 

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ ในการประชุม       

ผู้ถือหุ้น แต่ละครั้ง ประธานที่ประชุมจะชี้แจงเกี่ยวกับ

กฏเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม รวมถึงขั้นตอนการออกเสียง 

ลงมติ และจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ

1.5 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม 

ด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิ์ออกเสียงโดยมอบฉันทะ

ให้ผู้อื่น หรือกรรมการอิสระเข้าประชุมและออกเสียง

แทนได้

1.6 บริษัทฯ แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ซึ่งเป็นแบบที่ 

ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกการลงคะแนนเสียงได้เอง          

ในแต่ละวาระไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับจริง

ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

1.7 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานที่ประชุมจะชี้แจง      

กฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม รวมถึงขั้นตอนการออก

เสียงลงมติ และจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ

1.8 ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2563       

เมื่อวันพุธที่ 29 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุม 1103         

ชั้น ท่ี 11 อาคารกรุงเทพประกันภัย เลขที่ 25            

ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพมหานคร 

10120 โดยในการประชุมนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น

ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำาแหน่ง

ตามวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ์เลือกกรรมการได้

อย่างแท้จริง ซึ่งการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 

2563 นี้ อยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) บริษัทฯ ได้รับความ

ร่วมมืออย่างดี จากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในการ

ปฏิบัติตามข้อกำาหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการ

แพร่ระบาด

1.9 บริษัทฯ บันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำาคัญ

ไว้ในรายงานการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจ

สอบได้

1.10 ภายหลังการประชุมเสร็จ บริษัทฯ จัดทำารายงานการ

ประชุม โดยนำาส่งให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในเวลาที่

กำาหนด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

2.	 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน      

อย่างเป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย        

นักลงทุนสถาบัน หรือ ชาวต่างชาติ เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกัน

อย่างแท้จริงดังต่อไปนี้

2.1 บริษัทฯ ให้สิทธ์ิแก่ผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน 

หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ทั้งนี้ บริษัทฯ มีหุ้นสามัญประเภท

เดียวเท่านั้น

2.2 ในการดำาเนินการประชุมแต่ละครั้ง บริษัทฯ จะให้

โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย โดยก่อน

เริ่มประชุม ประธานที่ประชุมจะชี้แจงการใช้สิทธิออก

เสียงลงลงคะแนน วิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่

ต้องลงมติในแต่ละวาระ จัดให้มีคนกลางเป็นตัวแทน

ในการนับคะแนนเสียง เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุม

ทุกรายได้แสดงความคิดเห็น ซักถามได้ โดยใช้เวลา

อย่างเหมาะสม รวมถึงบริษัทจะไม่เพิ่มวาระการประชุม 

ในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

2.3 การให้ข้อมูลแก่กรรมการ และผู้บริหารรับทราบหน้าท่ี 

ในการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์  

และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ต่อสำานักงานกำากับหลัก

ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามประกาศสำานักงาน

คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ 

ที่ สจ. 38/2561

2.4 บริษัทฯ มีการกำากับดูแลการใช้ข้อมูลภายในอย่าง

เคร่งครัด เพื่อป้องกันการหาประโยชน์จากข้อมูล

ภายในต่อตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ เพื่อให้เกิด

ความยุติธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกราย รวมทั้งกำาหนด

ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องไม่ทำาการ

ซื้อขาย หลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ข้อมูลภายใน     

ของบริษัท อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทไม่ว่า

โดยทางตรงหรือทางอ้อม และสิ่งสำาคัญ คือ ห้าม

กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานในหน่วยงานใช้ข้อมูล

ภายในใดๆ ก่อนเปิดเผยสู่สาธารณชน

2.5 ในการพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วน       

ได้เสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องรายงานให้บริษัท

ทราบโดยทันที และไม่ร่วมพิจารณาหรือออกเสียงใน

เรื่องนั้น

2.6 ในปี 2563 ไม่เคยเกิดกรณีที่ กรรมการ/ผู้บริหาร      

ของบริษัทฯ มีการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยการใช้ข้อมูล

ภายใน และบริษัทฯ ไม่มีการฝ่าฝืนใดๆ

การกำากับดูแลกิจการที่ดี
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3.	 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสียได้แก่

 ผู้ถือหุ้น
นอกจากสิทธิ์ขั้นพื้นฐาน สิทธิที่กำาหนดไว้ตามกฎหมายและ 

ข้อบังคับของบริษัทฯ เช่น สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น 

และออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็น

อย่างอิสระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ฯลฯ บริษัทยังมุ่งมั่นที่จะ

ดำาเนินธุรกิจด้วยความรู ้และบริหารจัดการด้วยความ

ซื่อสัตย์สุจริตและเป็นธรรมต่อผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่และ      

รายย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม รวมทั้ง

เปิดเผยข้อมูลอย่างสมำ่าเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง

 พนักงาน
บริษัทฯ ได้ส่งเสริมและพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ในการ

ทำางานควบคู่ไปกับการมีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีซึ่ง      

ปี 2563 บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กร

แห่งการเรียนรู้ เช่น มีการสร้างห้องเรียนด้านคุณภาพ 

ห้องเรียนความปลอดภัย และห้องเรียนพัฒนาช่างฝีมือ 

เพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานให้กับพนักงานให้มี     

ความชำานาญในการปฏิบัติงานได้กับทุกเครื่องจักร และ

สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเองรู้จักการแก้ไขปัญหา

เฉพาะหน้าจนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ทำาการปรับปรุง

สภาพแวดล้อมในการทำางานมาอย่างต่อเน่ือง ปรับปรุง

สถานที่พักกะให้พนักงานพักผ่อนในบริเวณโรงงานทุก

แผนก ให้มีบรรยากาศการทำางานที่ดี มีความปลอดภัย

ตลอดวัน ทุกขณะที่พนักงานปฏิบัติงานอยู่ ในบริษัทฯ  

เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในการทำางานด้วย โดย        

ผู้บริหารได้ให้ความสำาคัญในการรณรงค์ทำากิจกรรม 5ส.  

อย่างจริงจัง ซ่ึงในปี 2563 บริษัทฯ ได้ร่วมกับสมาคม     

ส่งเสริมเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่น โดยเริ่มจัดอบรมให้ความรู้

แก่พนักงาน พร้อมตั้งทีมงานทำา 5ส. โดยแต่งต้ังหัวหน้า

พื้นที่ 5ส, คณะกรรมการ 5ส และคณะกรรมการผู้บริหาร

ระดับสูง ในช่วงต้นปี 2563 มีการแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบ 

แต่ละหน่วยงานพร้อมทั้งมีผู้รับผิดชอบพื้นที่ เพื่อพัฒนา

สภาพแวดล้อมภายในบริษัทฯ และต้องการให้ผู้ปฏิบัติงาน 

ทุกที่มีส่วนร่วม เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการดำาเนินงาน รวมทั้ง 

ร่วมขับเคลื่อนระบบให้ดำาเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และเกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ ในปี 2563 ทางบริษัทฯ ได้จัด

กิจกรรมประกวดพื้นที่ 5ส. ของแต่ละแผนกเป็นประจำาเดือน 

โดยมีคณะกรรมการ5ส. และกรรมการผู้บริหารระดับสูง

เป็นผู้ตรวจและให้คะแนนประจำาเดือน เพื่อสร้างจิตสำานึก

ให้พนักงานร่วมกันทำา 5ส.ในพื้นที่ของตนเอง และในทุกวัน 

ทางบริษัทฯ จะจัดให้พนักงานทุกท่านร่วมกันทำา 5ส.        

ในพื้นที่ของตนเองเป็นเวลา 10 นาที อีกด้วย ซึ่งกล่าวได้ว่า 

กิจกรรม 5ส. ถือเป็นปัจจัยพื้นฐานในการสร้างสภาพ

แวดล้อมที่ดีในสถานที่ปฏิบัติงาน เป็นการขจัดความสูญเปล่า 

และลดความสูญเสียที่ก่อให้เกิดต้นทุนที่ไม่จำาเป็นเพื่อนำา

ไปสู่การเพิ่มผลผลิตที่ดี หากมองถึงประโยชน์จากการทำา

กิจกรรม 5ส. แล้ว มิได้เป็นการเพ่ิมงาน และไม่ใช่เรื่อง

ยากแต่อย่างใด หากแต่เป็นสิ่งที่พนักงานทุกคนสามารถ

ทำาได้ทุกวัน และทำาให้เกิดสุขลักษณะที่ดีเพื่อสร้างให้      

เป็นนิสัย หากพวกเราทำาอย่างต่อเนื่อง จะเป็นพื้นฐานใน

การพัฒนาการทำางานให้มีประสิทธิภาพ และเป็นรูปธรรม

มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้องค์กรมีความมั่นคง และยั่งยืน

ตลอดไป

วัตถุประสงค์การทำากิจกรรม 5ส.

1. เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้พนักงานทุกคนทำางาน

ได้อย่างปลอดภัย

2. เพื่อปรับปรุงขั้นตอน วิธีการ กระบวนการให้พนักงาน

ทุกคนทำางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงงาน

ให้สวยงาม และน่าอยู่

4. เพื่อเพ่ิมพูนผลประกอบการของบริษัทให้เจริญเติบโต

อย่างยั่งยืน

5. เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำางาน และนำาไปสู่

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของพนักงานทุกคน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงส่งเสริมให้พนักงานวิเคราะห์

การขจัดอุบัติภัยที่ซ้อนเร้นในการทำางาน โดยการนำาเสนอ

ข้อเสนอแนะของพนักงานเองทุกๆ เดือน โดยกำาหนดให้ 

ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องเขียนรายงาน Near Miss 

(เฉียด) คนละ 1 เรื่อง/เดือน และสรุปรายงานของแต่ละ

แผนกว่า มีปัญหาอะไรบ้างที่ต้องแก้ไขพร้อมทำาการแก้ไข

ปรับปรุง รวมทั้งจัดมีกิจกรรม Kaizen Safety เป็นประจำา

ทุกเดือน เพื่อเป็นการตรวจสอบ และแนะนำาให้ปรับปรุง

เรื่องความปลอดภัยแต่ละหน่วยงาน

 ลูกค้า
บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ เพื่อให้ลูกค้าได้

รบัความพึงพอใจสูงสุด มุง่มัน่พัฒนาและรกัษาสัมพนัธภาพ 

ที่ยั่งยืน รักษาความลับลูกค้าอย่างจริงจัง และสมำ่าเสมอ 

และปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด

 คู่ค้าและเจ้าหนี้
บริษัทฯ ยึดมั่นในหลักการบริหารงาน คือ ไม่เอารัด       

เอาเปรียบ และมีความซื่อสัตย์ในการดำาเนินธุรกิจ         

ต้องรักษาผลประโยชน์ร่วมกับคู่ค้าและเจ้าหนี้ โดยการ

ปฏิบัติตามกฎหมายและเงื่อนไขร่วมกันอย่างเคร่งครัด 

ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม รวมถึงการชำาระคืน     

ตามกำาหนดเวลา ตามข้อสัญญาอย่างถูกต้องครบถ้วน  

ไม่เรียกหรือรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์ใดๆ จากคู่ค้าที่ 

ไม่ชอบด้วยกฏหมาย

การกำากับดูแลกิจการที่ดี
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 ภาครัฐ,	ส่วนราชการ
บริษัทฯ ให้ความสำาคัญในการทำาธุรกรรมด้วยความ

โปร่งใส ซื่อสัตย์กับเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานภาครัฐ       

รวมท้ังต่อต้านการให้สินบนต่างๆ ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

เพื่ออำานวยความสะดวก หรือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ 

ทางธุรกิจของบริษัท รวมถึงมุ่งเน้นการดำาเนินงานที่ใช้

ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่กระทำาการใดๆ      

ท่ีจะส่งผลเสียต่อสังคม ทรัพยากรธรรมชาติ และ            

สิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังหาโอกาสสนับสนุนกิจกรรมทาง

สังคมชุมชนด้วย

 ชุมชนสังคมส่วนรวมและสิ่งแวดล้อม 
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน  

และส่ิงแวดล้อม พร้อมทั้งระลึกอยู่เสมอว่า การอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้น เป็นสิ่งสำาคัญที่

จะต้องปฏิบัติอย่างจริงจังโดยพนักงานทุกคน ดังนั้น        

ในทุกข้ันตอนของการดำาเนินการ บริษัทฯ จะต้องทำาให้

แน่ใจว่า ผลิตภัณฑ์และสินค้าของบริษัทฯ นั้นถูกต้องและ     

มีการปฏิบัติสอดคล้องกับกฎระเบียบหรือมาตรการต่างๆ 

ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำานึกและมีความ          

รับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง 

อยู่เสมอ

 คู่แข่งทางการค้า
บริษัทฯ ดำาเนินธุรกิจโดยมีนโยบายในการปฏิบัติต่อคู่แข่ง

อย่างเป็นธรรม ตามกรอบของกฏหมายการแข่งขัน       

ทางการค้า โดยยึดมั่นในการดำาเนินการธุรกิจภายใน

จรรยาบรรณของบริษัทฯ อย่างมีจริยธรรม โปร่งใส          

รวมทั้ง ไม่เอาเปรียบคู่แข่งด้วยวิธีการอันไม่ชอบด้วย

กฎหมาย ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับด้วยวิธีการ      

ที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม ไม่กระทำาการใดๆ ที่เป็นการ

ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของคู่แข่งทางการค้าไม่

ทำาลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางร้าย     

โดยปราศจากข้อมูลความจริง ส่งเสริมให้เกิดการค้า 

อย่างเสรี หลีกเลี่ยงพฤติกรรมการตกลงใดๆ ที่เป็นการ

ผูกขาด ลด หรือจำากัดการแข่งขัน

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ในการดำาเนินกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ นั้น จะต้อง

หลีกเล่ียงการกระทำาที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน ์

คณะกรรมการตรวจสอบจะนำาเสนอคณะกรรมการบริษัท

เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายงานที่มีความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ ซ่ึงได้มีการพิจารณาความเหมาะสม        

อย่างรอบคอบ และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาด       

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ท้ังน้ี บริษัทฯ จะปฏิบัติตามข้อกำาหนดของกฎหมาย 

และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้       

ส่วนเสียเหล่านี้ได้รับการดูแลอย่างดี

4.	 การประชุมผู้ถือหุ้น
ในปี 2563 บริษัทฯ มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้น จำานวน 2 ครั้ง 

ดังนี้

4.1 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2563 เมื่อวันพุธที่  

 29 เมษายน 2563 มีกรรมการเข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้น  

 13 ท่าน (กรรมการของบริษัทฯ ณ. วันที่ 29 เม.ย. 63  

 มีทั้งสิ้น 13 ท่าน) 

4.2 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นปี 2563 เมื่อวันจันทร์ที่          

 9 พฤศจิกายน 2563 มีกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น  

 13 ท่าน (กรรมการของบริษัทฯ มีทั้งสิ้น 13 ท่าน)

โดยประธานในที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่าง

เท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำาเนินงานของบริษัทฯ รวมถึง

สอบถามแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะต่างๆ ด้วยดี พร้อมทั้งได้

ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน 

โดยการนับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้อง

ออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งคือ เห็นด้วย, ไม่เห็น

ด้วย หรืองดออกเสียง

5.	 ภาวะผู้นำาและวิสัยทัศน์
คณะกรรมการฯ ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ 

มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นอย่างดี มีบทบาท

สำาคัญในการกำากับดูแลตรวจสอบ และประเมินผลการดำาเนินงาน

ของบริษัทฯ มีอำานาจหน้าที่ในการดำาเนินกิจการของบริษัทฯ ให้เป็น

ไปตามกฏหมาย ข้อบังคับ และมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความ

ซื่อสัตย์ สุจริต รวมทั้งได้มีส่วนร่วมในการกำาหนด วิสัยทัศน์ ภารกิจ 

กลยุทธ์ เป้าหมายแผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัท ตลอดจน

กำากับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำาเนินการไปตามแผนธุรกิจ และงบประมาณ 

ท่ีกำาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทาง

เศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

และเพ่ือให้การแบ่งแยกอำานาจหน้าที่ ในเรื่องการกำาหนด

นโยบายของบริษัทฯ และการบริหารงานของบริษัทฯ แยกจากกัน

อย่างชัดเจน บริษัทฯ จึงกำาหนดให้ประธานกรรมการ และกรรมการ

ผู้จัดการ เป็นคนละบุคคลกัน

ประธานกรรมการบริษัทมีอำานาจหน้าที ่ดังนี้

1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และเป็นประธานการ

ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น 

ตลอดจนมีบทบาทในการ กำาหนดระเบียบวาระการประชุม

ร่วมกับกรรมการผู้จัดการ

2. มีบทบาทในการควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ เป็นไป

ตามระเบียบข้อบังคับบริษัทฯ สนับสนุนและเปิดโอกาสให้

คณะกรรมการของ บริษัทฯ สามารถแสดงความเห็นได้อย่าง

เป็นอิสระ

3. ดูแลให้การติดต่อสื่อสารระหว่างกรรมการ และผู้ถือหุ้นเป็น

ไปอย่างมีประสิทธิภาพ

การกำากับดูแลกิจการที่ดี
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4. สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่

อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอำานาจหน้าที่ความ      

รับผิดชอบและตามหลักของการกำากับดูแลกิจการที่ดี

5. ดูแล ติดตาม การบริหารงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และ 

คณะกรรมการชุดอื่นๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำาหนดไว้

6. เป็นผู้ลงคะแนนชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียงทั้งสองฝ่ายเท่ากัน

คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำานาจหน้าที่ดังนี้

1. ดูแลและจัดการบริษัทฯ ให้ดำาเนินธุรกิจเป็นไปตามกฏหมาย 

วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ

2. คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มี

ลักษณะต้องห้ามตามกฏหมาย เพื่อนำาเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็น

กรรมการ โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรอง หรือพิจารณาอย่าง

รอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้ว

3. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการ      

ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี ภายในสี่เดือนนับตั้งแต่วันสิ้นสุด

ของรอบบัญชีของบริษัทฯ การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น

นอกจากนี้ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการ

จะเรียกประชุม ผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้

สุดแต่จะเห็นสมควร

4. คณะกรรมการต้องประชุมกันอย่างน้อยสามเดือนต่อหนึ่งครั้ง 

กรรมการบริษัทฯ จะกำาหนดวันประชุมล่วงหน้าของปีถัดไป 

โดยจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และนำาเสนอให้ที่

ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณากำาหนดวันประชุม 

ร่วมกัน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งสุดท้ายของปี 

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ทั้งนี้ ปี 2564 กำาหนดให้

มีการจัดประชุมบริษัทฯ ในเดือน กุมภาพันธ์, เมษายน, 

สิงหาคม และพฤศจิกายน เพื่อให้คณะกรรมการของบริษัทฯ 

ทุกท่านสามารถวางแผน และเข้าประชุมร่วมกันได้ทุกท่าน

5. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการจัดทำางบดุลและบัญชีกำาไร

ขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุม

ผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำาปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ

งบดุลและบัญชีกำาไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มี        

ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

 คณะกรรมการบริษัทฯ ทำาหน้าที่กำาหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ 

กลยุทธ์ในการดำาเนินธุรกิจ เป้าหมาย และงบประมาณของบริษัทฯ 

ตลอดจนกำากับ ดูแลให้ฝ่ายจัดการ ควบคุมบริหารงานให้เป็นไป

ตามนโยบายที่กำาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้วัตถุประสงค์

ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ 

ซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง ตามหลักการข้อพึงปฏิบัติที่ดี คณะกรรม

การบริษัทฯ ยังได้ควบคุมและตรวจสอบ การบริหารงานของ        

ฝ่ายจัดการให้เป็นไปอย่างโปร่งใส และเป็นไปตามจรรยาบรรณ

ของผู้บริหารและพนักงานที่ดี ดูแลการสื่อสารและการเปิดเผย 

ข้อมูลของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฏหมาย

ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฏระเบียบของสำานักงาน

คณะกรรมการ กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนด

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อพึงปฏิบัติสำาหรับ

กรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

รวมถึงคณะกรรมการกำากับตลาดทุน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง      

กับการดำาเนินธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการบริหารมีอำานาจหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

1. มีหน้าที่ ในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์การประกอบกิจการของบริษัทฯ ทั้งนี้ ตามนโยบาย 

ที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำาหนด 

2. มีอำานาจอนุมัติ และ/หรือ เห็นชอบแก่การดำาเนินงานใดๆ 

ตามปกติ และอันเป็นการบริหารกิจการของบริษัทฯ เป็นการทั่วไป 

3. พิจารณากลั่นกรองนโยบาย เป้าหมาย แผนงานประจำาปี 

ของบริษัท งบประมาณประจำาปีของบริษัทฯ และข้อพิจารณา

ต่างๆ ที่จะได้มีการนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ        

เพื่อพิจารณาอนุมัติ

4. พิจารณาแนวทางนโยบาย และเป้าหมายการลงทุน ก่อนนำา

เสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อกำาหนด 

เป็นกรอบการดำาเนินการให้ฝ่ายจัดการนำาไปปฏิบัติในการ

ปฏิบัติงานต่อไป

5. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมาย

หน้าที่ของเลขานุการบริษัท

เพ่ือปฏิบัติตามมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 แห่ง        

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4)          

พ.ศ. 2551 ได้มีหน้าที่และความ รับผิดชอบดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และประชุม 

ผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ

2. จัดทำาและจัดเอกสารสำาคัญของบริษัทฯ ได้แก่ ทะเบียน

กรรมการ, หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และรายงาน

ประจำาปีของบริษัทฯ, หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงาน

การประชุม ผู้ถือหุ้น, รายงานมีส่วนได้เสียของกรรมการ 

และผู้บริหาร

3.  จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  

ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติ

ต่างๆ

4. ติดตามผลให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ 

บริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การกำากับดูแลกิจการที่ดี
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5. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่

รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำากับบริษัทฯ ตามระเบียบและ  

ข้อกำาหนดของหน่วยงานราชการ

6. ดูแลให้บริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ มีการปฏิบัติ

สอดคล้อง และเป็นไปตามกฏหมายข้อบังคับที่เก่ียวข้อง

ตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการผู้ถือหุ้น และหลักการ

กำากับดูแลกิจการที่ดี

7.  ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย

การอนุมัติการทำารายการระหว่างกัน

ในการทำารายการระหว่างกัน จะต้องมีความจำาเป็นและ         

มีความสมเหตุสมผลของการทำารายการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์

สูงสุดของบริษัทฯ การทำารายการระหว่างกันในอนาคตจะขึ้นอยู่กับ

เหตุและผลและความจำาเป็น การจ่ายและรับค่าตอบแทนต้องเป็นไป

ตามราคายุติธรรมของราคาตลาด และจะต้องได้รับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกรณีที่มีรายการดังกล่าวเกิดขึ้น

คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาความจำาเป็นและความสมเหตุ

สมผลของรายการ และแจ้งความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัท   

นโยบายการทำารายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการ 

บริษัทฯ จะต้องไม่อนุมัติรายการใดๆ ที่ตนเองหรือบุคคลอาจมี   

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ และ       

จะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อ

พิจารณาให้ความเห็นว่ารายการดังกล่าว เป็นรายการที่เป็นไปตาม

ลักษณะธุรกิจทั่วไป และเป็นไปในราคายุติธรรม และเสนอต่อ       

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา   

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายในการควบคุมดูแลไม่ให้ผู้บริหารนำาข้อมูล

ภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน เพื่อการซื้อขาย       

หลักทรัพย์ โดยกรรมการ ผู้บริหาร หรือครอบครัว ต้องรายงาน

การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต่อ

สำานักงานกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามประกาศ

สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ที่ 

สจ. 38/2561

6.	 จริยธรรมธุรกิจ
บริษัทฯ ได้จัดทำาข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของ     

คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงาน เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยึดถือ

เป็นแนวทางใน การปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยความ

ซื่อสัตย์ สุจริตและเที่ยงธรรม และมีการบทวนเป็นประจำาทุกปี       

ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียกลุ่มสาธารณชน 

และสังคม โดยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและถือปฏิบัติ และบริษัท

ได้ติดต่อสื่อสารกับพนักงานอย่างสมำ่าเสมอ และติดตามการปฏิบัติ

ตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจำารวมถึงกำาหนดบทลงโทษทางวินัย

ไว้ด้วย

7.	 การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
คณะกรรมการของบริษัทฯ มีจำานวน 14 ท่าน ณ วันที่             

30 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน

- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 6 ท่าน

- กรรมการที่เป็นอิสระ 5 ท่าน

 (คิดเป็นร้อยละ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ)

  

การที่สัดส่วนจำานวนกรรมการอิสระของบริษัทอยู่ในระดับ      

1 ใน 3 ของจำานวนกรรมการทั้งคณะ โดยโครงสร้างของบริษัท

ประธานกรรมการบริษัท ไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการ 

จึงมั่นใจได้ว่ากรรมการดังกล่าวได้มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ใน

ฐานะที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น และมีการถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสม 

ทั้งนี้ กรรมการอิสระทุกท่านสามารถปฏิบัติภารกิจ แสดงความคิดเห็น 

หรือรายงานตามที่พึงเป็นไปได้โดยอิสระตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 

จากคณะกรรมการ

8.	 การรวมหรือแยกตำาแหน่ง
ประธานกรรมการบริษัทฯ ไม่ได้เป็นบุคคลคนเดียวกันกับ

กรรมการผู้จัดการ และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร ทั้งนี้ 

กรรมการผู้จัดการ มีอำานาจและหน้าที่บริหารบริษัทฯ ตามที่       

คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย และอยู่ภายใต้การกำากับดูแล

ของคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม โครงสร้างคณะกรรมการ

ของบริษัทฯ จะประกอบด้วยกรรมการ ที่เป็นอิสระ 1 ใน 3 ของ

คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ (จำานวน 4 ท่าน) ซึ่งจะทำาให้เกิด

การถ่วงดุลย์และการสอบทานการบริหารงาน

การกำากับดูแลกิจการที่ดี
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9.	 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทได้กำาหนดนโยบายค่าตอบแทน

กรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับ

เดียวกับกลุ่มอุตสาหกรรมใกล้เคียงกันและสูงเพียงพอที่จะดูแลและ

รักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ และได้ขออนุมัติจากที่

ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการ

ตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

ค่าตอบแทนผู้บริหาร ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการ 

และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำาหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการ

ดำาเนินงานของบริษัทและผลการดำาเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

จำานวนค่าตอบแทนในปี 2563 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทน

ต่างๆ ให้แก่ กรรมการและผู้บริหาร ซึ่งประกอบด้วย เบี้ยประชุม, 

โบนัส โดยพิจารณาเทียบเคียงจากบริษัทในเครืออุตสาหกรรม      

ใกล้เคียง และขอนำาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ         

ค่าตอบแทนกรรมการ โดยกำาหนดและมีค่าตอบแทนอื่นโดยมี      

รายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
คณะกรรมการของบริษัทฯ มีจำานวน 14 ท่าน ประกอบด้วย

1. ประธานกรรมการ 480,000 บาท/คน/ปี

2. ประธานกรรมการตรวจสอบ 420,000 บาท/คน/ปี

3. คณะกรรมการตรวจสอบ 360,000 บาท/คน/ปี

4. กรรมการ 300,000 บาท/คน/ปี

การกำากับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัท
ในปี 2563 ไฟน์ เม็ททัล เทคโนโลยีส์ จำากัด  (มหาชน)            

มีคณะกรรมการ รวม 14 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระที่ ไม่ได้เป็น      

ผู้บริหาร จำานวน 5 ท่าน ซ่ึงได้รับการแต่งตั้งโดยมีมติที่ประชุม            

ผู้ถือหุ้น และในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปีทุกครั้ง กรรมการ

จะต้องออกจากตำาแหน่งอย่างน้อย จำานวนหนึ่งในสาม (1/3) ทั้งนี้ 

ในการเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นหน่ึงคน มีคะแนนเสียงเท่ากับ        

1 หุ้น ต่อ 1 เสียง และจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ ทั้งหมดเลือกตั้ง

บุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้อัตราค่าตอบแทนที่ 

คณะกรรมการบริษัทได้รับ คือ เบี้ยประชุมตามที่มติในที่ประชุม       

ผู้ถือหุ้นกำาหนดในอัตราที่เหมาะสมในปี 2563 คือ ไม่เกิน     

5,000,000 บาท/ปี คณะกรรมการ 14 ท่าน ดังกล่าว จะเป็นผู้      

คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเข้าดำารงตำาแหน่งเป็นประธานกรรมการ, 

กรรมการผู้จัดการ, และตำาแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ 

คณะกรรมการของบริษัท มีหน้าที่ในการกำาหนดแนวนโยบาย 

แผนงานและกลยุทธ์ทางธุรกิจ ตลอดจนการควบคุมการดำาเนินงาน

ของบริษัทฯ โดยมีกรรมการผู้จัดการ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้บริหาร

รับผิดชอบต่อคณะกรรมการในการดูแลการดำาเนินธุรกิจ และ       

การปฏิบัติงานของบริษั ทตาม นโยบายของคณะกรรมการ             

คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบการจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวง 

ของบริษัทฯ และมีอำานาจหน้าที่ดำาเนินการภายใน ขอบเขตของ

ค่าตอบแทนกรรมการ 

	 	 	 ปี	2562	 ปี	2563

	 	 จำานวนราย	(ท่าน)	 จำานวนรวมเงิน	(บาท)	 จำานวนราย	(ท่าน)	 จำานวนรวมเงิน	(บาท)

เบี้ยประชุม 11 3,381,610.73 12 3,435,000.00

โบนัส - - - -

ค่าตอบแทนอื่น - - - -

รวม 11 3,381,610.73 12 3,435,000.00
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ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

	 	 	 ปี	2562	 ปี	2563

	 	 จำานวนราย	(ท่าน)	 จำานวนรวมเงิน	(บาท)	 จำานวนราย	(ท่าน)	 จำานวนรวมเงิน	(บาท)

เงินเดือน 10 25,127,409.00 11 26,092,952.00

โบนัส 7 6,124,582.00 7 7,325,701.00

ค่าตอบแทนอื่น - - - -

รวม - 31,251,991.00 - 33,418,653.00

การกำากับดูแลกิจการที่ดี

กฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ และตามมติของ      

ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น และมีอำานาจกระทำาการใดๆ ตามที่ระบุไว้      

ในหนังสือบริคณห์สนธิหรือที่ เ ก่ียวข้องกับการดังกล่าวนั้น           

คณะกรรมการอาจมอบหมาย ให้บุคคลหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติ

งานอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้ให้สอดคล้องกับแนว

นโยบายของคณะกรรมการ

กรรมการผู้มีอำานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษั ทฯ คือ 

“กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำาคัญของ

บริษัท” ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการมีอำานาจกำาหนด

รายชื่อกรรมการผู้มีอำานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ ได้

คณะกรรมการของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

ประกอบด้วย

1. นาย ชัย   โสภณพนิช ประธานกรรมการ

2. นาง ชนิดา   อัษฎาธร กรรมการ

3. นาย ทาเคชิ   นิชิซาวะ กรรมการ

4. นาย ทินกร  อัษฎาธร กรรมการ

5. นาย โนบูทากะ ทานิกูชิ กรรมการ

6. นาย ฮิเดกิ  ชิราอิชิ กรรมการ

7. นาย จุนอิฉิ   อิชิฮารา กรรมการ และ

   กรรมการผู้จัดการ

8. นาย ไดซูเกะ ฮามาดะ กรรมการ

9. นาย ชินโกะ   นิชิจิมา กรรมการ

10.  นาย วิบูลย์   อังสนันท์ ประธาน

   คณะกรรมการตรวจสอบ  

   และกรรมการอิสระ

11. นาย ช. นันท ์ เพ็ชญไพศิษฏ์ กรรมการตรวจสอบ 

   และกรรมการอิสระ

12. นาย อาคีรา ฟูจิตะ กรรมการตรวจสอบ

   และกรรมการอิสระ

13. นาย เดชา ตุลานันท ์ กรรมการอิสระ

14. นาย อิรูรุ  ฮิดากะ กรรมการอิสระ
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ค่าตอบแทนกรรมการปี 2563

	ลำาดับที่	 รายชื่อ	 ตำาแหน่ง	 ค่าเบี้ยประชุม	(บาท/ปี)

1. นาย ชัย โสภณพนิช  ประธานกรรมการ 480,000.00

2. นาง ชนิดา อัษฎาธร  กรรมการ 300,000.00

3. นาย ทาเคชิ นิชิซาวะ กรรมการ 300,000.00

4. นาย ทินกร อัษฎาธร กรรมการ 300,000.00

5. นาย โนบูทากะ ทานิกูชิ กรรมการ 300,000.00

6. นาย มาโคโตะ คาซูกะ (ถึงวันที่ 29 เม.ย. 63) กรรมการ 99,167.00

7. นาย ชินโกะ นิชิจิมา (เริ่มวันที่ 29 เม.ย. 63) กรรมการ -

8. นาย จุนอิฉิ อิชิฮารา  กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ -

9. นาย ไดซูเกะ ฮามาดะ  กรรมการ -

10. นาย เจนได ยามากูชิ (ถึงวันที่ 4 มิ.ย. 63) กรรมการ  -

11. นาย ฮิเดก ิ ชิราอิชิ (เริ่มวันที่ 4 มิ.ย. 63) กรรมการ  172,500.00

12. นาย วิบูลย์ อังสนันท์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 420,000.00

13. นาย ช.นันท์ เพ็ชญไพศิษฏ์  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 360,000.00

14. นาย อาคีรา ฟูจิตะ  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 360,000.00

15. นาย เดชา  ตุลานันท์ กรรมการอิสระ 300,000.00

16. นาย อิรูรุ ฮิดากะ  (เริ่มวันที่ 9 พ.ย. 63) กรรมการอิสระ 43,333.00

  รวม  3,435,000.00

หมายเหตุ รายละเอียดกรรมการที่ลาออกและเข้าใหม่ระหว่างปี 2563 มีดังนี้

1) การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2563 วันพุธที่ 29 เมษายน 2563 

 - กรรมการลาออก 1 ท่าน คือ นาย มาโคโตะ  คาซูกะ

 - กรรมการเข้าใหม่ 1 ท่าน คือ นาย ชินโกะ นิชิจิมา

2) การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ (นัดพิเศษ) ครั้งที่ 1/2563 วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563 

    - กรรมการลาออก 1 ท่าน  คือ นาย เจนได   ยามากูชิ

 - กรรมการเข้าใหม่  1 ท่าน  คือ นาย ฮิเดกิ  ชิราอิชิ

3) การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2563 วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 และเสนอในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 

วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 

    - แต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่เพิ่ม 1 ท่าน คือ นาย อิรูรุ  ฮิดากะ

การกำากับดูแลกิจการที่ดี

10.	 การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ มีกำาหนดการประชุมโดยปกติเป็น

ประจำาทุกไตรมาส และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำาเป็น 

โดยมีกำาหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน โดยเลขานุการบริษัทฯ        

จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุม

ให้คณะกรรมการก่อนการประชุมล่วงหน้ามากกว่า 7 วัน เพื่อให้

คณะกรรมการได้มี เวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้า           

ร่วมประชุม เพื่อเตรียมข้อมูลสำาหรับการซักถามในการประชุม  

ทั้งนี้ กรรมการทุกท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ 

และไม่ขึ้นกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด ในปี 2563 ที่ผ่านมา            

คณะกรรมการบริษัทฯ มีการประชุมทั้งสิ้นรวม 6 ครั้ง เป็นการ

ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำาปี 4 ครั้ง และ เป็นการประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ นัดพิเศษอีก 2 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุม

ของคณะกรรมการบริษัทฯ และค่าตอบแทนกรรมการแต่ละท่าน

สรุปได้ดังนี้
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การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีการเข้าร่วมประชุมในปี 2563 ดังนี้

	 	 	 	 การประชุม	 การประชุม	 การประชุม	 การประชุม

 
ลำาดับ	 คณะกรรมการบริษัท

	 วาระการ	 คณะกรรมการ	 คณะกรรมการ	 สามัญผู้ถือหุ้น	 วิสามัญผู้ถือหุ้น

	 	 	 ดำารงตำาแหน่ง	 บริษัท		 ตรวจสอบ		 ประจำาปี		 ประจำาปี	

	 	 	 	 ครั้ง	(%)	 ครั้ง(%)	 ครั้ง(%)	 ครั้ง(%)

 1. นาย โนบูทากะ ทานิกูชิ เม.ย. 2563 - เม.ย. 2566 6/6 (100%) - 1/1 (100%) 1/1 (100%)

 2. นาย ทาเคช ิ นิชิซาวะ เม.ย. 2563 - เม.ย. 2566 6/6 (100%) - 1/1 (100%) 1/1 (100%)

 3. นาย วิบูลย์ อังสนันท์  เม.ย. 2563 - เม.ย. 2566 5/6 (83%) 4/4 (100%) 1/1 (100%) 1/1 (100%)

 4. นาย ช. นันท ์ เพ็ชญไพศิษฐ์ เม.ย. 2563 - เม.ย. 2566 5/6 (83%) 4/4 (100%) 1/1 (100%) 1/1 (100%)

 5. นาย อาคีรา ฟูจิตะ เม.ย. 2563 - เม.ย. 2566 6/6 (100%) 4/4 (100%) 1/1 (100%) 1/1 (100%)

 6. นาย ชัย โสภณพนิช เม.ย. 2562 - เม.ย. 2565 6/6 (100%) - 1/1 (100%) 1/1 (100%)

 7. นาย เดชา ตุลานันท์ เม.ย. 2562 - เม.ย. 2565 3/6 (50%) - 1/1 (100%) 1/1 (100%)

 8. นาย ทินกร อัษฎาธร เม.ย. 2562 - เม.ย. 2565 6/6 (100%) - 1/1 (100%) 1/1 (100%)

 9. นาย จุนอิฉิ อิชิฮารา เม.ย. 2562 - เม.ย. 2565 6/6 (100%) 4/4 (100%) 1/1 (100%) 1/1 (100%)

 10. นาง ชนิดา อัษฎาธร เม.ย. 2561 - เม.ย. 2564 6/6 (100%) - 1/1 (100%) 1/1 (100%)

 11. นาย เจนได ยามากูชิ (ถึงวันที่ 4 มิ.ย. 63) เม.ย. 2561 - เม.ย. 2564 2/2 (100%) 2/2 (100%) 1/1 (100%) -

 12. นาย ฮิเดกิ ชิราอิชิ (เริ่มวันที่ 4 มิ.ย. 63) เม.ย. 2561 - เม.ย. 2564 4/4 (100%) -  - 1/1 (100%)

 13. นาย ไดซูเกะ ฮามาดะ เม.ย. 2561 - เม.ย. 2564 6/6 (100%) - 1/1 (100%) 1/1 (100%)

 14. นาย มาโคโตะ คาซูกะ (ถึงวันที่ 29 เม.ย. 63) เม.ย. 2561 - เม.ย. 2564 2/2 (100%) - 1/1 (100%) -

 15. นาย ชินโกะ นิชิจิมา (เริ่มวันที่ 29 เม.ย. 63) เม.ย. 2561 - เม.ย. 2564 5/5 (100%) - 1/1 (100%) 1/1 (100%)

 16 นาย อิรูร ุ ฮิดากะ  (เริ่มวันที่ 9 พ.ย. 63) พ.ย. 2563 - พ.ย. 2566 -  -  -  - 

ท้ังน้ี ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมท่ีผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว 

พร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

11.	 คณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วย

ในการกำากับดูแลกิจการของบริษัทดังนี้

11.1 คณะกรรมการตรวจสอบ บริษั ทฯได้แต่งตั้ ง          

คณะกรรมการตรวจสอบ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม

ท่ีสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์กำาหนด เพื่อทำาหน้าที่สอบทานการ

ดำาเนินงานของบริษัทฯ รายงานทางการเงิน ระบบ

การควบคุมภายใน คัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชี รวมทั้ง

พิจารณารายการระหว่างกัน คณะกรรมการตรวจ

สอบแต่งตั้งครั้งแรก เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2542 มี

วาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 2 ปี โดยประกอบด้วย 

บุคคลที่มิได้เป็นกรรมการบริหาร 3 ท่าน ทุกท่านเป็น

กรรมการที่เป็นอิสระ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ :

1. นาย วิบูลย์ อังสนันท์  

ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

2. นาย ช. นันท์ เพ็ชญไพศิษฏ์

   กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

3. นาย อาคีรา ฟูจิตะ  

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

  โดยมี นาง ศิริพร เหลืองรั ชนี  

เป็นเลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบ

 

 ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ นายวิบูลย์    

อังสนันท์  (ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ) และ

นายช.นันท์ เพ็ชญไพศิษฏ์ (กรรมการตรวจสอบ)  

เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีประสบการณ์ด้าน

บัญชีและด้านการเงิน เป็นที่ยอมรับสามารถทำาหน้าที่

การกำากับดูแลกิจการที่ดี
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ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน และมี

นายอาคีรา ฟูจิตะ (กรรมการตรวจสอบ) เป็นผู้ที่มี

ความรู้ ความเข้าใจด้านการบัญชีและด้านการเงิน

เพียงพอในการปฏิบัติงานดังกล่าวของบริษัทฯ ในปี 

2563 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุม จำานวน 

4 ครั้ง โดยมีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อสอบ

ทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงิน ประจำาปี 

2563 และเอกสารที่เ ก่ียวข้องให้มีความถูกต้อง       

ครบถ้วน มีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอเชื่อถือได้ 

และสอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

พร้อมทั้ ง ได้มี การรายงานผลการประชุมของ         

คณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 

ทราบทุกครั้งที่มีการประชุม และได้รายงานต่อคณะ

กรรมการบริษัทฯ แล้ว

ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบมีดังต่อไปนี้ :

1) สอบทานให้มีระบบรายงานทางการเงิน และการเปิด

เผยข้อมูลในงบการเงินตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินและตามที่กำาหนดโดยกฎหมายอย่าง

โปร่งใส ถูกต้อง และเพียงพอ

2) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน        

(Internal Control) ระบบการตรวจสอบภายใน และ

ระบบการบริหารความเสี่ ยงที่ เหมาะสมและมี

ประสิทธิผลและอาจเสนอแนะให้มีการสอบทาน หรือ

ตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำาเป็น และเป็นสิ่งสำาคัญ 

พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไข

ระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และ 

รายงานผลการสอบทานเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ

3) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลัก

ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ,ข้อบังคับ, ข้อกำาหนดและ

กฏหมายที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีการ

ปฏิบัติตามกฏหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 

4) สอบทานและให้ความเห็นในการปฏิบัติงานของ

สำานักงานตรวจสอบภายในและประสานงานกับผู้สอบ

บัญชี

5) จัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่าย

จัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

6)  สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ตาม

วิธีการ และมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป

7) จัดทำารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ลงนาม

โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และเปิดเผยไว้

ในรายงานประจำาปีของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่

ตลาดหลักทรัพย์กำาหนด

8) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย 

ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

11.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

บริษัทฯ ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา และ

พิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากเป็นบริษัทจดทะเบียน

ขนาดเล็ก การคัดเลือกบุคคลที่จะได้รับแต่งตั้งเป็น

คณะกรรมการ จะร่วมกันพิจารณาจากเพศ ความรู้

ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณสมบัติตามที่

กฎหมายกำาหนด โดยมีกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

ของจำ านวนกรรมการทั้ งหมดต้องมีถิ่ นที่ อยู่ ใน           

ราชอาณาจักรตามข้อบังคับบริษัทฯ ทั้งนี้ การพิจารณา 

ค่าตอบแทนที่เหมาะสมนั้น บริษัทฯ ใช้ข้อมูลค่า

ตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันและมี 

ขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งพิจารณาจากผลประกอบการ

ของบริษัทฯ ในการประกอบการพิจารณา ก่อนนำาเสนอ 

ความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาด้วย

การกำากับดูแลกิจการที่ดี
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12.	 การควบคุมภายใน
 การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ 

รับผิดชอบกำากับดูแลให้ฝ่ายบริหารจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน

อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการตรวจสอบทำาหน้าที่ตรวจ

สอบและสอบทานการปฏิบัติงานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งในปี 

2563 การควบคุมภายในของบริษัทฯ ประกอบด้วย

 1. การควบคุมภายในองค์กร

1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ กำากับดูแลให้บริษัทกำาหนด

เป้าหมายการดำาเนินธุรกิจ แผนงาน นโยบาย และ

ระเบียบปฏิบัติงานต่างๆ อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์

อักษรและวัดผลได้ เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ

งานในทิศทางที่ผู ้บริหารได้กำาหนดเป็นนโยบายและ 

เป้าหมายประจำาปี ซ่ึงมีการทบทวนอย่างสมำ่าเสมอ

และเหมาะสมตามสภาวการณ์เป็นปัจจุบัน โดยให้

แต่ละฝ่าย/แผนก รับผิดชอบ ดูแลและควบคุมการ

ปฏิบัติงานหน่วยงานภายในของตน

1.2 ฝ่ายบริหารกำาหนดให้มีผังโครงสร้างการบริหารงาน

องค์กร การแบ่งสายงาน อำานาจการจัดการ การแบ่งแยก 

หน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสม

1.3 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำาคัญ 

กับคุณค่าของความซื่อสัตย์ สุจริต ได้จัดให้มีจรรยา

บรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) โดยกำาหนด

เกี่ยวกับจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ

ให้ยึดมั่น และปฏิบัติโดยทั่วกัน

1.4 กำาหนดนโยบายในการต่อต้านการทุจริตในระดับ

องค์กร ให้รับทราบโดยทั่วกันทุกระดับ โดยเปิดช่อง

ทางให้ส่งเบาะแสการทุจริต/ คอร์รัปชั่น ถึง กรรมการ

ผู้จัดการ หรือ ประธานกรรมการตรวจสอบ โดยส่งไป

ยังสำานักงานใหญ่ เลขที่ 183 อาคารรีเจ้นท์เฮ้าส์ ชั้น 14 

ถนนราชดำาริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

10330 เพื่อรับฟังความคิดเห็น แจ้งเบาะแส หรือ        

ข้อร้องเรียนการกระทำาผิดกฎหมาย หรือผิดจรรยาบรรณ 

ของผู้บริหาร หรือพนักงานของ บริษัทโดยไม่เปิดเผย

ชื่อผู้แจ้งเบาะแส

 

 ทั้งนี้ ในข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำาหนดเป็นข้อปฏิบัติ

เพื่อป้องกันการทุจริตไว้ด้วย ในหมวดที่ 10 วินัยและ

บทพิจารณาโทษทาง วินัย “เรื่องการไม่รับคอมมิชชั่น 

หรือสินบนเพื่อแลกเปลี่ยนกับงาน หรือการสั่งซื้อของ 

บริษัทฯ ภายในอำานาจหน้าที่ของตน” พร้อมกับกำาหนด 

บทลงโทษไว้อย่างชัดเจน โดยมีแผนกงานทรัพยากร

บุคคลเป็นผู้ดูแล

1.5 การสร้างและรักษาพนักงานที่มีความสามารถ บริษัทฯ 

สนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานท่ีมีความสามารถ      

มีความตั้งใจดี ขยัน ได้เจริญก้าวหน้าในตำาแหน่งหน้าที่

การงาน สู่ระดับที่สูงขึ้นตามความรู้และความสามารถ 

โดยไม่เลือกปฏิบัติ ทั้งด้านค่าจ้างผลตอบแทน การจัด

สวัสดิการต่างๆ รวมท้ังพัฒนาความรู้และทักษะให้

พนักงานอย่างต่อเนื่อง มีการวางแผนการสืบตำาแหน่ง

ที่สำาคัญ เชื่อมโยงกับระบบการประเมินผลประจำาปี

 2. การประเมินความเสี่ยง

ฝ่ายบริหารฯ ได้จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงให้

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการดำาเนินธุรกิจ ทั้งใน

เรื่องการระบุเหตุการณ์เสี่ยง และการวิเคราะห์ปัจจัย

ความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร ความเสี่ยง

ด้านการดำาเนินงาน การตลาด ด้านแรงงาน และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ และจัดให้มีระบบการควบคุม       

ที่รัดกุมเพียงพอโดยการควบคุมภายในของหน่วยงาน 

โดยเป็นส่วนหนึ่งในการทำามาตรฐาน ISO 14001         

โดยฝ่ายบริหารมีการปรับปรุงและทบทวนมาตรการ     

การควบคุมภายในให้สัมพันธ์กับความเสี่ยงที่มีอยู่ รวมทั้ง 

หาแนวทางป้องกันแก้ไขมิให้เกิดความเสี่ยงนั้นๆ อีก

 3. การควบคุมการปฏิบัติงาน 

  บริษัทฯ จัดให้มีระเบียบการปฏิบัติงานและวิธีการ        

  ปฏิบัติงานที่ชัดเจน ดังนี้

3.1 จัดทำานโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติ งานเป็น         

ลายลักษณ์อักษร เพราะบริษัทฯ ตระหนักดีว่า ในทุก 

กิจกรรมของการดำาเนินงานนั้น มีความสำาคัญ ไม่ว่า

จะเป็นด้านการเงิน การจัดซื้อ-จัดจ้าง เช่น

- กำาหนดวงเงินและอำานาจในการอนุ มัติของ   

แต่ละระดับตามแต่สายงาน

- ให้มีการทบทวนในระเบียบการปฏิบัติงานนั้นให้

เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยจัดทำาเป็นแผนภาพ

แสดงลำาดับขั้นตอนการทำางาน (Flow chart) 

สำาหรับทุกระบบงานด้วย เพ่ือให้พนักงานทุกคน

ที่มีหน้าที่ เกี่ยวข้องทราบและปฏิบัติได้อย่าง        

ถูกต้อง

3.2 กำาหนดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ

อย่างชัดเจนในการอนุมัติ

การกำากับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท	ไฟน์	เม็ททัล	เทคโนโลยีส์	จำากัด	(มหาชน)	       47     



3.3 มุ่งเน้นให้แต่ละส่วนงานมีการปรึกษาหารือร่วมกัน 

ไม่กระทำาใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความ       

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอื่น

โดยไม่ได้รับอนุญาต

3.4 ส่งเสริมให้พนักงานใช้ความรู้และความเชี่ยวชาญ 

และทุ่มเทจิตใจในการทำางานให้กับบริษัทฯ อย่างเต็ม 

กำาลังความสามารถ

3.5 กำาหนดให้เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้รวบรวมข้อมูล

ส่วนได้เสียของกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ

3.6 กำาหนดให้มีกระบวนการในการรายงาน การสอบทาน 

และการอนุมัติธุรกรรมหรือสัญญาผูกพันบริษัทฯ 

และการติดตามให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้

ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริษัทฯ

3.7 ได้กำาหนดโครงสร้างพื้นฐานและความปลอดภัยของ

ข้อมูลในระบบสารสนเทศ การพัฒนา และการบำารุง

รักษาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศให้เกิดความ

ปลอดภัยขั้นสูงสุด มีการตรวจสอบดูแลนโยบาย

ระบบสารสนเทศ ระบบควบคุมทั่วไปของระบบ

สารสนเทศ การควบคุมการเข้าถึงข้อมูลในระบบ 

โดยจำากัดสิทธิเฉพาะบุคคลผู้ที่ได้รับอนุญาต และ

การจัดทำาแผน Disaster Recovery Plan เพื่อให้       

มีการควบคุมที่ เหมาะสมและรัด กุมเพียงพอ          

โดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้ดูแล

 4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

ในระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล บริษัทฯ 

กำาหนดให้มีการเสนอข้อมูลรายงาน จัดให้มีระบบ       

การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้มั่นใจได้ว่า ผู้บริหาร

และพนักงานทุกระดับมีความเข้าใจต่อนโยบายและ

ระเบียบปฏิบัติของบริษัทถูกต้องตรงกัน เพ่ือป้องกันการ

เกิดปัญหา โดยจัดทำาเป็นคู่มือการปฏิบัติงาน กฎระเบียบ 

ประกาศที่เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ตลอดจนจัดให้มีช่องทาง 

การสื่อสารอย่างทั่วถึงทั้งการสื่อสารภายในองค์กร โดยใช้ 

ระบบ Internet มาใช้เพื่อการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน 

ตลอดจนพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบข้อมูลสะท้อน

ผลตามความเป็นจริง มีรายละเอียดที่จำาเป็นครบถ้วน  

เป็นปัจจุบันพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัยภายใต้นโยบาย

การรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ โดยบริษัทฯ 

ได้มอบหมายให้แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหน่วย

งานที่ดูแลข้อมูลระบบสารสนเทศของบริษัทฯ ใหมีการ

ทบทวนระบบข้อมูล เพื่อความปลอดภัย ในการใช้ข้อมูล

ภายใน ซึ่งบริษัทฯ ให้จัดทำาเวปไซค์รวบรวมข้อมูลของ 

บริษัทฯ ไว้ใน www.fmt.co.th ให้ผู้สนใจสามารถเข้าไป

ศึกษาข้อมูลบริษัทฯ ได้

 5. ระบบการติดตาม

ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ติดตามผลการปฏิบัติงานของ

ฝ ่ายบริหารอย ่างสมำ่าเสมอเป ็นประจำาทุกไตรมาส         

การกำากับดูแลกิจการที่ดี
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เพื่อประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการ

ปฏิบัติงาน เพื่อให้แน่ใจว่า การควบคุมภายในของ 

บริษัทฯ สามารถใช้กำากับการทำางานได้อย่างเหมาะสม 

และเกิดประสิทธิภาพ

13.	 รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบในการกำากับดูแล     

ให้รายงานทางการเงินของบริษัทที่จัดทำาขึ้นมีข้อมูลทางบัญชีที่      

ถูกต้อง ครบถ้วนโปร่งใส งบการเงินของบริษัท และสารสนเทศ

ทางการเงินที่ปรากฎในรายงานประจำาปี จัดทำาข้ึนตามมาตรฐาน

การบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชี 

ที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสมำ่าเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่าง

ระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำา รวมทั้งมีการเปิด

เผยข้อมูลสำาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพ่ือ

เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปที่จะได้รับทราบข้อมูล

ที่แสดงฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานที่ครบถ้วนเป็นจริงและ 

สมเหตุสมผล      

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการดำารงรักษาไว้ซึ่งระบบ

ควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่า     

การบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะ 

ดำารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้

เกิดการทุจริต หรือการดำาาเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำาคัญ

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นผู้ดูแล 

รับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบ

ควบคุมภายในและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับ

เร่ืองน้ี ปรากฏในรายงานของคณะกรรมกาตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้

ในรายงานประจำาปีแล้ว

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าระบบควบคุมภายใน

ของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความ

เชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินประจำาปีของ 

บริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

14.	 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน
 คณะกรรมการบริษัทฯ  ได้ตระหนักถึงความสำาคัญของการ

เปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน  โปร่งใส และทันเวลา       

ให้กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ที่เก่ียวข้องอย่างเท่าเทียมกัน 

เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุน โดยผ่านช่องทางการเผย

แพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ

สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สำาหรับส่วนงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทฯ ยังไม่ได้จัดตั้งหน่วย

งานเฉพาะขึ้น  เนื่องจากว่ากิจกรรมในการติดต่อกับผู้ลงทุนและ 

นักวิเคราะห์ ยังมีไม่มากนัก แต่ได้มอบหมายให้ ที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร 

(คุณศิริพร เหลืองรัชนี) ทำาหน้าที่ติดต่อและประสานงานกับผู้ลงทุน

ที่เป็นสถาบัน และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ลงทุนสามารถ

ติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทฯได้ที่ คุณศิริพร  เหลืองรัชนี  โทรศัพท์  

036-329-811 ถึง 9 ต่อ 201 หรือ ติดต่อคุณสุบิน สีแสนตอ ต่อ 

253 หรือ ติดต่อคุณสิทธิกร  เหมือนเงิน ต่อ 311

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทฯ เพิ่มเติมได้

จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1) ของบริษัทฯ    

ที่แสดงไว้ใน  www.set.or.th หรือ www.fmt.co.th

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีภายนอก

 ค่าบริการจากการสอบบัญชีในปี 2563 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทน 

 การสอบบัญชีให้กับ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำากัด  

 เป็นจำานวนเงิน เท่ากับ 1,450,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่น 

 บาทถ้วน)

 ค่าบริการอื่น

     - ไม่มี -

การกำากับดูแลกิจการที่ดี
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ความรับผิดชอบต่อสังคม

1.	 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม เป็นสิ่งสำาคัญที่บริษัทฯ 
พึงปฏิบัติ เพราะจะทำาให้เกิดความเชื่อมั่น กับผู้เกี่ยวข้อง ของบริษัทฯ 
ไม่ว่าจะเป็นการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า และคู่ค้าของบริษัทฯ 
โดยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งบริษัทจะ
คำานึงถึงความพอใจสูงสุดของลูกค้า และหลีกเลี่ยงสถานการณ์อันอาจ
ทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งบริษัทมุ่งเน้นที่จะคงไว้      
ซึ่งความสัมพันธ์อันดี และยั่งยืนทั้งกับลูกค้า และคู่ค้าของบริษัทฯ  
โดยการปฏิบัติบนพื้นฐานของความเป็นธรรมนั้น จะยึดหลักจริยธรรม 
คุณธรรม ซึ่งบริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงาน  มีความซื่อสัตย์ในการ
ปฏิบัติงาน ให้ความเคารพซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้วางแนวทาง
การปฏิบัติอย่างเป็นธรรมเพ่ือให้พนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติร่วมกัน 
โดยได้กำาหนดไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct)         
ในเรื่องการดำาเนินงานอย่างเป็นธรรม ซึ่งตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา 
บริษัทฯ ไม่เคยมีคดีฟ้องร้องที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจที่ขาด
ความเป็นธรรมแต่อย่างใด ทั้งน้ี การแข่งขันที่เป็นธรรมของบริษัทฯ 
ยึดหลักปฏิบัติดังนี้

นโยบายภาพรวม
บริษัท ไฟน์ เม็ททัล เทคโนโลยีส์ จำากัด (มหาชน) ดำาเนินธุรกิจ 

ภายใต้หลักจริยธรรม และการกำากับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับ
การใส่ใจดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยมุ่งหวังเพื่อนำาไปสู่
การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน มีความโปร่งใส และมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม สำาหรับบริษัทฯ แล้ว เรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม 
ชุมชน และสิ่งแวดล้อมนั้น ไม่ใช่เป็นเพียงกิจกรรมเสริมของบริษัทฯ 
เท่านั้น หากแต่เป็นกิจกรรมหลักของบริษัทฯ ด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้
ยึดหลักในการดำาเนินงานที่มีเป้าหมายด้านธุรกิจควบคู่กับความรับ
ผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility หรือ CSR) 
บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าส่ิงสำาคัญที่จะช่วยพัฒนาให้องค์กรประสบ        
ความสำาเร็จนั้นจะต้องเชื่อมโยงกับผู้บริโภคและสังคม บริษัทฯ จึง
ให้ความสำาคัญต่อคุณภาพชีวิต ความสุข ความปลอดภัย และ           
ความเป็นอยู่ของพนักงาน ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้ง
สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย ซึ่งในปี 2563 บริษัทฯ ได้ส่งเสริมการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับ “ความรับผิดชอบต่อสังคม” ตามหลักการของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แบ่งได้เป็น 8 หัวข้อ ดังต่อไปนี้
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ตลอดระยะเวลากว่า	30	ปีในการดำาเนินธุรกิจผู้ผลิต	และ
จำาหน่ายท่อทองแดงไร้ตะเข็บ	 ซึ่งเป็นช้ินส่วนสำาคัญ											
ในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องทำาความเย็นต่างๆ	
บริษัทฯ	สามารถผลิตสินค้าที่ครอบคลุม	ตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้บริ โภค	 รับผิดชอบต่อสังคม																	
สิ่งแวดล้อม	 เพื่อความยั่งยืนของกิจการ	 และสังคม										
โดยรวม	 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งนการดำาเนินธุรกิจปกติ	 และ
ลูกค้าของบริษัทฯ	ด้วยการบริการทั้งก่อนและหลังการ
ขายอย่างจริงใจ	รับผิดชอบ	และสร้างความทัดเทียมต่อ	
ผู้ถือหุ้น	 กอปรกับการรับผิดชอบและตอบแทนสังคม
ควบคู่กันไปด้วย	 โดยบริษัทฯ	 มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติ ใน										
ความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อให้เกิด
ความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป



1.1 จะต้องไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทาง 
การค้า ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม เช่น 
การจ่ายสินจ้างให้กับพนักงานของคู่แข่ง 

1.2 ไม่ทำาลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหา
ในทางใดๆ

1.3 ไม่กระทำาการใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สิน
ทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์ของผู้อื่นทั้งในและต่างประเทศ    
ใช้สินค้าและบริการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง

1.4 ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ นั้น ต้องปฏิบัติถูกต้อง
ตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการแข่งขัน
ทางการค้า และป้องกันการผูกขาดทางการค้า

1.5 บริษัทฯ มีระเบียบการปฏิบัติงาน เพื่อให้พนักงานใน
องค์กรตระหนักและระมัดระวังในเรื่องการส่งข้อมูล 
ข่าวสารและรูปภาพที่เกี่ยวข้องกับบริษัท จากเครื่องมือ
สื่อสารส่วนบุคคลผ่านโปรแกรมการสื่อสาร (Application 
Network) สื่อสังคม (Social Media) และเครือข่ายสังคม 
(Social Network) ต่างๆ เพื่อป้องกันผลกระทบต่อทั้ง
ตนเอง องค์กร และสังคม 

  
ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 

2561 ได้ศึกษาข้อมูลและการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต เพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการ     
ซึ่ง ณ ปัจจุบันนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษาเข้าร่วมโครงการนี้

2.	 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัท ไฟน์ เม็ททัล เทคโนโลยีส์ จำากัด (มหาชน)             
ดำาเนินธุรกิจโดยให้ความสำาคัญกับการต่อต้านการทุจริตและ
คอร์รัปชั่น ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมี
จิตสำานึกในเรื่องของการให้หรือการรับสินบน และการคอร์รัปชั่นใน
ทุกๆ กิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยที่ประชุมคณะกรรมการ 
บริษัทฯ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 ได้กำาหนด 
“นโยบายการต่อต้านการทุจริต/คอร์รัปชั่น” เป็นลายลักษณ์อักษร 
โดยประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน          
ทั้งองค์กร

คำานิยาม
การทุจริต/การคอร์รัปชั่น (Bribery/Corruption) 

หมายถึง การปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติในตำาแหน่งหน้าที่ 
หรือการใช้อำานาจในตำาแหน่งหน้าที่โดยมิชอบทุกรูปแบบ      
ไม่ว่าจะเป็น การให้หรือรับสินบน การนำาเสนอ การให้คำามั่น
ว่าจะให้ การขอ หรือการเรียกร้องที่เป็นเงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ 
หรือประโยชน์อื่นใดที่ ไม่เหมาะสม กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือกับบุคคลอื่นใดที่
ดำาเนินธุรกิจกับบริษัทฯ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่
ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ หรือผลประโยชน์อื่นใด โดยมิชอบทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม รวมถึงการกระทำาใดๆ ที่ขัดแย้งกับ

จริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย
ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของ
ท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้กระทำาได้

นโยบายต่อต้านการทุจริต/คอร์รัปช่ัน
บริษัทฯ ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง

ของบริษัทฯ มิให้เรียกร้อง ดำาเนินการหรือยอมรับการ
คอร์รัปชั่นทั้งทางตรงและทางอ้อม เพ่ือประโยชน์ต่อธุรกิจ 
ต่อองค์กร, ต่อตนเอง, ครอบครัว, ต่อเพื่อนพนักงานและคน
รู้จักโดยครอบคลุมถึงทุกหน่วยงานของบริษัทฯและให้มีการ
สอบถามและปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต/คอร์รับชั่น 
อย่างสมำ่าเสมอ หากพบว่ามีการฝ่าฝืนหรือมีการกระทำาใดๆ 
อันเป็นการสนับสนุนช่วยเหลือให้ความร่วมมือในการทุจริต
คอร์รัปชั่นจะได้รับการพิจารณาโทษตามระเบียบของบริษัทฯ

ขอบเขต
นโยบายฉบับน้ี บังคับใช้กับคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร 

พนักงาน และลูกจ้างของบริษัททุกคน รวมถึงผู้รับจ้าง และ 
ผู้รับจ้างช่วง ท่ีเ ก่ียวข้องในการดำา เ นินธุรกิจกับบริษัท               
ไฟน์ เม็ททัล เทคโนโลยีส์ จำากัด (มหาชน) บริษัทฯ คาดหวังให้
ตัวแทนทางธุรกิจท่ีมีความเก่ียวข้องหรือกระทำาการในนาม
บริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายฉบับน้ี

แนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายต่อต้านการทุจริต/
คอร์รัปช่ัน

การทุจริต (Corruption) บริษัทฯ ให้ความสำาคัญในเรื่อง 
การใช้อำานาจที่ได้มาหรือการใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่ในทางมิชอบ 
ทั้งเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน คนรู้จัก อันอาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์ของผู้อื่น ซึ่งบริษัทฯ 
เห็นว่าการทุจริตอาจเกิดได้หลายลักษณะ เช่น การติดสินบน
เจ้าพนักงานด้วยการให้ หรือการรับสินบนทั้งที่เป็นเงินและ
ส่ิงของ การมีผลประโยชน์ทับซ้อน การยักยอก การปกปิด 
ข้อเท็จจริง เป็นต้น

ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้กำาหนดแนวทางในการประพฤติ      
ที่เหมาะสมของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน      
ในจรรยาบรรณทางธุรกิจและการกำากับดูแลกิจการที่ดี      
โดยห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ 
กระทำาการอันใดที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ 
ไม่ว่าตนจะอยู่ในฐานะผู้รับหรือผู้ให้ ทั้งที่เป็นตัวเงินหรือ      
ไม่เป็นตัวเงิน แก่หน่วยงานรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน ที่
บริษัทฯ ได้ดำาเนินธุรกิจให้ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการ
ทุจริตและคอร์รัปชั่นอย่างเคร่งครัด ด้วยการไม่เข้าไป
เกี่ยวข้องกับการทุจริต และคอร์รัปชั่น ไม่กระทำาพฤติกรรม
ใดๆที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการรับสินบน/ติดสินบนแก่ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ในเรื่องที่ตนทำาหน้าที่รับผิดชอบทั้งโดยทางตรง
หรือโดยทางอ้อม

ความรับผิดชอบต่อสังคม
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1. ในการจัดซ้ือ จัดจ้าง ต้องดำาเนินการผ่านข้ันตอนตามระเบียบ 
ของบริษัทฯ มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

2.  ไม่รับหรือให้ของขวัญ เงินสด เช็คหรือส่ิงของในทำานอง
เ ดียว กัน กับ ผู้มี ส่วน เ ก่ียว ข้อง ท่ีตนไ ด้ เ ข้าไป ติด ต่อ           
ประสานงาน ท้ังหน่วยงานภายในราชการ และหน่วยงาน
เอกชน

3. ไม่รับทรัพย์สิน ส่ิงของ ของขวัญ ของกำานัลใดๆ หรือ
ประโยชน์อ่ืน อันเป็นการชักนำาให้เกิดการละเว้นการปฏิบัติ
หน้าท่ีของตน หรือเพ่ือจูงใจในการตัดสินใจ หรือมีผลทำาให้
ผู้รับไม่ปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติทางการค้าเช่นเดียวกับคู่ค้ารายอ่ืน 

4. การใช้จ่ายสำาหรับเล้ียงรับรองทางธุรกิจ และการใช้จ่ายอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติตามสัญญาทางธุรกิจสามารถ
กระทำาได้ แต่ต้องใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผลและสามารถ
ตรวจสอบได้

5. การบริจาคเพ่ือการกุศล ต้องกระทำาในนามบริษัทเท่าน้ัน 
ต้องเป็นมูลนิธิ องค์กรสาธารณะกุศล วัด โรงเรียน         
โรงพยาบาล สถานพยาบาลหรือองค์กรท่ีทำาประโยชน์เพ่ือ
สังคมท่ีมีใบรับรองหรือเช่ือถือได้และสามารถตรวจสอบได้ 
โดยดำาเนินการผ่านข้ันตอนตามระเบียบของบริษัทฯ         
โดยบริษัทฯ ได้ออกระเบียบและแนวทางปฏิบัติ เร่ือง   
การบริจาคและการสนับสนุนเพ่ือให้เป็นแนวทางปฏิบัติ       
ในการบริจาคเพ่ือการกุศล

6. การให้เงินสนับสนุน ต้องใช้เงินหรือทรัพย์สินของบริษัทฯ 
เพ่ือสนับสนุนโครงการ ต้องระบุช่ือผู้มอบในนามบริษัทฯ 
เท่าน้ัน โดยเงินสนับสนุนท่ีจ่ายไปต้องมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ธุรกิจและส่งผลต่อภาพลักษณ์ท่ีดี และช่ือเสียงของบริษัทฯ 
การเบิกจ่ายต้องระบุวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจน และมีหลักฐานท่ี
ตรวจสอบได้ และดำาเนินการตามข้ันตอนระเบียบของ 
บริษัทฯ  

7. พนักงานไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เม่ือพบเห็นการกระทำา 
หรือเม่ือพบเห็นพฤติกรรมท่ีเข้าข่ายการทุจริตและคอร์รัปช่ัน 
หรือ ส่อไปในทางทุจริตและคอร์รัปช่ัน ท่ีมีผลเก่ียวข้องกับ
บริษัทฯ โดยท้ังทางตรงและทางอ้อม พนักงานต้องแจ้ง       
ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลท่ีรับผิดชอบทราบ และให้ความ
ร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัย
หรือข้อซักถามให้ปรึกษาผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลท่ีกำาหนด
ให้ทำาหน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการติดตามการปฏิบัติตาม
นโยบายน้ี ตามช่องทางต่างๆ ท่ีบริษัทได้กำาหนดไว้

8. บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานท่ีปฏิเสธ
หรือพนักงานท่ีแจ้งเร่ืองทุจริตและคอร์รัปช่ันท่ีเก่ียวข้อง      
กับบริษัทฯ

9. ผู้ท่ีกระทำาการทุจริต/คอร์รัปช่ัน ถือเป็นการกระทำาผิด
นโยบายของบริษัทฯ ซ่ึงจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทาง
วินัยตามระเบียบของบริษัทฯ นอกจากน้ี อาจจะได้รับโทษ
ตามกฎหมายด้วย หากการกระทำาน้ันผิดกฎหมาย

10. คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการบริหาร 
ตระหนักถึง ความสำาคัญในการเผยแพร่ให้ความรู้ ให้คำา
ปรึกษา และทำาความเข้าใจกับบุคลากรในองค์กรและผู้ท่ี
เก่ียวข้องเก่ียวกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน  

เพ่ือให้บุคลากรและผู้ท่ีเก่ียวข้องได้ปฏิบัติตามนโยบาย      
ต่อต้านการทุจริต/คอร์รัปช่ัน รวมท้ังเป็นแบบอย่างท่ีดีใน
เร่ืองการมีความซ่ือสัตย์ จริยธรรมและจรรยาบรรณท่ีดี

11. นโยบายต่อต้านการทุจริต/คอร์รัปช่ันฉบับน้ี ให้ครอบคลุม
ไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ต้ังแต่การสรรหาหรือ
การคัดเลือกบุคลากร การเล่ือนตำาแหน่ง การฝึกอบรม และ
การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน โดยกำาหนดให้           
ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสื่อสาร และทำาความเข้าใจกับ
พนักงาน เพ่ือใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับ         
ผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบัติตามนโยบายให้เป็น
ไปอย่างมีประสิทธิภาพ

12. บริษัทฯ และพนักงานจะต้องไม่กระทำาการอันใดที่
เกี่ยวข้องกับการเมืองภายในบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ เป็น
องค์กรที่ ยึดมั่นในความเป็นกลางทางการเมืองจะ
สนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมายและการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย รวมถึงไม่มีแนวทางในการให้
ความช่วยเหลือทางการเมืองแก่พรรคการเมืองใด ไม่ว่า
จะโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

 
  เพ่ือให้พนักงานในองค์กรได้รับทราบนโยบายการ         

ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น บริษัทฯ ได้เผยแพร่นโยบาย     
ดังกล่าว ผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัทฯ เช่น จัดพิมพ์ 
เป็นเอกสารแจกให้พนักงาน และอบรมในเร่ืองกฏระเบียบ 
ของบริษัทฯ

การร้องเรียนการทุจริต/คอร์รัปช่ัน
1. เม่ือพบเห็นการกระทำาท่ีทุจริต/คอร์รัปช่ันท่ีเก่ียวข้องกับ

องค์กรโดยทางตรงหรือทางอ้อม เช่น พบเห็นบุคคลใน
องค์กรติดสินบน/รับสินบน กับเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานรัฐ 
หน่วยงานเอกชน บริษัทคู่ค้า ห้างร้าน ผู้รับเหมา

2. เม่ือพบเห็นการกระทำาท่ีผิดข้ันตอนตามระเบียบปฏิบัติ  
ของบริษัทฯ หรือมีผลต่อระบบการควบคุมภายในของ 
บริษัทฯ จนทำาให้สงสัยได้ว่าอาจจะเป็นช่องทางในการ
ทุจริต/คอร์รัปช่ันได้

3. เม่ือพบเห็นการกระทำาท่ีทำาให้บริษัทฯ เสียผลประโยชน์ 
หรือกระทบต่อช่ือเสียงของบริษัทฯ แจ้งทางไปรษณีย์   
ส่งเอกสารถึง กรรมการผู้จัดการ หรือ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทฯ

 สำานักงานใหญ่ บริษัท ไฟน์ เม็ททัล เทคโนโลยีส์ 
จำากัด (มหาชน)

  183 อาคารรีเจ้นท์เฮ้าส์ ช้ัน 14 
  ถนนราชดำาริห์ แขวงลุมพินี 
  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
 หรือโรงงานสระบุรี บริษัท ไฟน์ เม็ททัล เทคโนโลยีส์ 

จำากัด (มหาชน) 
  เลขท่ี 213 หมู่ 4 ถนนมิตรภาพ 
  กม. 125 ตำาบลทับกวาง 
  อำาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18260 

ความรับผิดชอบต่อสังคม

52    บริษัท	ไฟน์	เม็ททัล	เทคโนโลยีส	์จำากัด	(มหาชน)



4.  ในการประเมินความเส่ียงในเร่ืองการทุจริต บริษัทฯ           
พิจาณาแล้วว่าในการป้องกันการเกิดทุจริตในบริษัทฯ 
จำาเป็นต้องมีแนวทางสำาหรับการร้องเรียนปัญหาทุจริต 
ภายในบริษัทฯ น้ัน บริษัทฯ ได้มีประกาศของบริษัทฯ ลงวันท่ี 
19 กันยายน 2561 กำาหนดแนวทาง และเร่ืองท่ีจะร้องเรียน 
ท่ีเป็นการกระทำาท่ีขัดต่อระเบียบหรือกฎหมายสำาหรับ        
ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ โดยกำาหนดขอบข่าย
ว่าการกระทำาใดท่ีเข้าข่ายผิดกฎหมาย ผิดระเบียบหรือ     
ผิดกฎหมาย หรือมีการรับสินบน ให้ทำาการแจ้งร้องเรียน
ตรงไปถึงกรรมการผู้จัดการบริษัทฯ ผ่านช่องทาง Hotline 
to MD ในกล่องรับข้อเสนอแนะ หรือร้องเรียนไปยัง   
บริษัทฯแม่ ซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ให้เข้ามาตรวจสอบอีกทาง
หน่ึง รวมถึง บริษัทฯ ได้ออกระเบียบและแนวทางปฏิบัติ        
เร่ืองการบริจาค และสนับสนุน เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติงาน 
ท่ีดีในองค์กร และสนับสนุนนโยบายของ บริษัท ไฟน์ 
เม็ททัล เทคโนโลยีส์ จำากัด (มหาชน) ในเร่ืองการกำาหนด 
การบริจาคให้เกิดความเหมาะสม และเพ่ือให้เกิดประโยชน์ 
ต่อผู้รับบริจาคในการนำาไปใช้ตามวัตถุประสงค์และเกิดผล 
รวมท้ังเป็นการสนับสนุนการป้องกันการทุจริตมิให้เกิดข้ึน
ในบริษัทฯ หรือเกิดข้ึนกับพนักงานทุกระดับ 

  อีกท้ังบริษัทฯ ได้กำาหนดนโยบายการบริจาค และการ
สนับสนุน เพ่ือให้ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือ และปฏิบัติ
ตามระเบียบน้ี โดยมุ่งหวังให้การบริจาค และการสนับสนุน
ของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความโปร่งใส โดยไม่มีส่วน
เก่ียวข้องกับการให้ความช่วยเหลือ หรือการให้ความ
สนับสนุนทางการเมือง ท้ังน้ี การบริจาคให้ความช่วยเหลือ
ถือเป็นคุณธรรมข้ันพ้ืนฐานของการอยู่ร่วมกัน เป็นการ
ปลูกจิตสำานึกท่ีดี ให้สังคมมีความรัก เอ้ือเฟ้ือต่อกันและกัน 
ไม่เห็นแก่ตัว และยังถือเป็นการผูกมิตรไมตรี ให้รู้จักเห็น
แก่ประโยชน์สุขของส่วนรวมเป็นหลัก และแจ้งให้ผู้บริหาร
และพนักงานรับทราบปฏิบัติร่วมกัน

มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับผู้ให้เบาะแสข้อมูลการ
ทุจริต/คอร์รัปช่ัน

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูล
ท่ีกระทำาโดยเจตนาสุจริต บริษัทฯ จะปกปิดช่ือ ท่ีอยู่ หรือข้อมูล 
ของผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูล และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ 
ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำากัดเฉพาะ   
ผู้ ท่ี มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการดำาเนินการตรวจสอบเรื่อง     
ร้องเรียนเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้

ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียนและ
เอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ 
ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ 
เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำาหนดเท่านั้น

ในปี 2563 ที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่ได้รับการร้องเรียน      
การ ทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งภายในองค์กรและจากภายนอกใดๆ 
ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการทบทวนให้กรรมการ, ผู้บริหาร และ
พนักงานของบริษัทฯ ตลอดจนผู้รับเหมาที่จะเข้ามาปฏิบัติ
งานกับบริษัทฯ ให้มีความโปร่งใสเมื่อมีการทำาธุรกรรม      
ต่อกัน โดยได้จัดทำาเป็นเอกสารแสดงถึงแนวทางการปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริต การให้หรือรับสินบนต่างๆ 

ทั้งนี้ ได้มีการอบรมให้กับพนักงานระดับบริหารและ
ส่ือสารให้กับพนักงานในองค์กรได้ทราบโดยทั่วถึงกันแล้วใน
เป็นระยะๆ โดยบริษัทฯ อยู่ในระหว่างการศึกษาแนวทางที่จะ
เข้าร่วมกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยใน
การต่อต้านการทุจริต (CAC)

3.	 การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับและ
หลักการเกี่ ยวกับสิทธิมนุษยชนขั้ นพื้ นฐานตามหลักสากล               
โดยปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน และสังคม ด้วยความเคารพใน 
สิทธิมนุษยชน ไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน ให้ความเป็นธรรมและ
ความมั่นคงในการทำางานแก่พนักงาน ตลอดจนสนับสนุน และส่งเสริม 
พนักงานให้เจริญก้าวหน้าในตำาแหน่งหน้าที่การงานสู่ระดับสูง ตาม
ความรู้และความสามารถโดยไม่เลือกปฏิบัติ, เปิดโอกาสให้คนพิการ 
มาร่วมงานกับบริษัทฯ, ให้ความดูแลกับพนักงานด้วยการจัด         
สวัสดิการตามกฎหมาย และปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเหมาะสม      
เป็นธรรม โดยที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่เคยได้รับการร้องเรียน ในด้าน
การละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งบริษัทฯ มีแนวปฏิบัติดังนี้

3.1 สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดย
หม่ันตรวจตราดูแลมิให้ธุรกิจเข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องกับการ
ล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้
แรงงาน และต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก 

3.2  บริษัทฯ จะต้องคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของพนักงานท่ีอยู่ 
ในความดูแลของบริษัทฯ

3.3 พนักงานต้องปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพ และให้เกียรติ
ซ่ึงกันและกัน

3.4 กระบวนการสรรหา การพิจารณาผลงานด้วยความดี  
ความชอบ ต้องดำาเนินการอย่างถูกต้องและเป็นธรรม

ความรับผิดชอบต่อสังคม
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4.	 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ให้ความสำาคัญต่อพนักงานทุกคน ด้วยตระหนักว่า
พนักงานเป็นทรัพยากรบุคคลอันมีค่าที่จะนำาพาให้บริษัทฯ ดำาเนิน
กิจการไปสู่ความสำาเร็จตามเป้าหมายที่ได้กำาหนดไว้ บริษัทฯ จึงมี 
นโยบายปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม 
เช่น การดูแลสภาพการทำางาน ดูแลเรื่องความปลอดภัยและ          
สุขอนามัยในสถานท่ีทำางาน ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนา
ระบบการทำางาน การแต่งตั้ง โยกย้าย ไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมความ 
เสมอภาค ไม่แบ่งแยกเพศและชนชั้น และการให้ผลตอบแทนและ
สวัสดิการอื่นนอกเหนือจากตัวเงินอย่างเป็นธรรม โดยปฏิบัติต่อ
แรงงาน ดังนี้

4.1 ดูแลเงื่อนไขในการจ้างงานที่เป็นธรรม และให้พนักงาน
ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามที่กฎหมายแรงงาน
กำาหนด

4.2 กำาหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติด้านผลตอบแทนพนักงาน
และสวัสดิการอื่นๆ นอกเหนือจากเงินเดือน โบนัส เงิน
กองทุนสำารองเลี้ยงชีพตามกฎหมายแล้ว บริษัทฯ จัดให้มี
สวัสดิการเพิ่มเติมให้แก่พนักงาน เช่น บริการข้าวฟรี, 
มอบเงินช่วยเหลือฌาปนกิจในกรณีที่บุคคลในครอบครัว
ของพนักงานเสียชีวิต, มอบทุนการศึกษาแก่บุตร ธิดา 
ของพนักงานที่ศึกษาอยู่ในระดับอนุบาล จนถึงระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับวิชาชีพ, สนับสนุนของ
ขวัญวันเด็กมอบให้กับโรงเรียนในชุมชน รวมถึงจัดงานวัน
เกษียณอายุ เพื่อขอบคุณพนักงานที่ปฏิบัติงานกับบริษัทฯ 
จนถึงวันเกษียน

4.3 ให้การดูแลในเรื่องสวัสดิการแก่พนักงาน เช่น จัดให้มี 
วันลาพักผ่อนประจำาปี, ลากิจพิเศษ เพื่อไปเฝ้าครอบครัว        
ที่ป่วยนอนโรงพยาบาลหรือภรรยาคลอดบุตร, ลาไปร่วม
งานศพกรณีบุคคลในครอบครัวพนักงานเสียชีวิต,          
การทำางานล่วงเวลาที่เหมาะสม จัดให้มีสวัสดิการเบิกค่า
รักษาพยาบาลของพนักงานและครอบครัว, มีการตรวจ
สุขภาพประจำาปี, มีประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลหมู่ และ
ในกรณีที่พนักงานไม่ได้ใช้วันลาพักผ่อนประจำาปี บริษัทฯ 
จะจ่ายคืนให้เป็นเงินกับพนักงานตอนสิ้นปี

4.4 การแต่งตั้งโยกย้าย การให้รางวัลแก่พนักงานนั้น ตั้งอยู่
บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถและความเหมาะสม 
ของพนักงาน รวมถึงการลงโทษพนักงาน ต้องพิจารณา
ตามกฎระเบียบของบริษัทฯ ด้วยความเป็นธรรม

4.5 ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำางานให้มีความ
ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงาน โดยบริษัทฯ 
คำานึงเสมอว่าพนักงานจะต้องปฏิบัติงานด้วยความ
ปลอดภัยตลอดทั้งวัน

4.6 บริษัทกำาหนดนโยบายที่จะเป็น “บริษัทที่สามารถทำางาน
ได้อย่างปลอดภัย และสบายใจ” ด้วยการจัดกิจกรรม

เพ่ือความปลอดภัยต่างๆ ด้านแรงงาน และในสถานที่
ทำางาน เช่น 
 จัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิง และการฝึกซ้อมอพยพ

หนีไฟประจำาทุกปี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม
 มีการตรวจความพร้อม ของอุปกรณ์ดับเพลิงตาม

แผนที่กำาหนด 
 บริษัทฯ จัดหาอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลให้แก่      

ผู้ปฏิบัติงานตามลักษณะงาน เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติมีความ
ม่ันใจและปลอดภัยในการทำางาน เพราะความปลอดภัย 
ถือเป็นสิ่งสำาคัญในการดำาเนินกิจการของบริษัทฯ

 จัดทำาแผนงานประจำาปีเพื่อลดผลกระทบด้านความ
ปลอดภัย เช่น ต้ังเป้าหมายลดอุบัติเหตุในการทำางาน 
ถึงขั้นหยุดงานให้เป็นศูนย์ และลดอัตราการบาดเจ็บ
จากการเกิดอุบัติเหตุ และเจ็บป่วยจากการทำางานให้
ได้ตามเป้าหมาย รณรงค์ให้พนักงานมีการประเมิน
ความเส่ียงจากการทำางานทุกคน เพ่ือหามาตรการ
ป้องกันและแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม, ส่งเสริมให้พนักงาน 
รู้จักการคิดวิเคราะห์ ด้วยการทำากิจกรรม การหยั่งรู้
ระวังภัย (KYT = Kiken Yoshi Training) หมายถึง  
วิธีการวิเคราะห์ เพื่อความปลอดภัยโดยใช้วิธีการ
วิเคราะห์ หรือคาดการณ์ว่าจะมีอันตรายใดแฝงอยู่ใน
งานที่ต้องปฏิบัติ และหาวิธีการควบคุมป้องกัน         
อันตรายนั้นๆ

 จัดให้มีการอบรมการใช้เครื่องมือกระตุ้นหัวใจ และ
การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์เพ่ือช่วยเหลือคนป่วยใน      
รถฉุกเฉิน

4.7 ส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างมีความสุข ด้วยการ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำางานในทุกด้าน โดยมี
การสำารวจ นำาเสนอ และติดตามเพื่อการปรับปรุงเป็น
ประจำาทุกเดือน (Safety Kaizen)

4.8 ส่งเสริมและพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ความชำานาญ      
ในด้านที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติมตลอดเวลา เช่น หลักสูตร    
การปฏิบัติการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว, การประเมิน
ความเสี่ยงเชิงปริมาณเพ่ือสุขภาพและความปลอดภัย, 
เทคนิคการบริหารการผลิตสำาหรับหัวหน้างาน เป็นต้น

4.9 ดูแล ตรวจสอบ และจัดให้มีการตรวจวัดสภาพแวดล้อม
ภายในโรงงาน และในกระบวนการผลิต เพื่อไม่ให้ส่ง
ผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงาน ผู้ที่อยู่ภายในโรงงาน 
และชุมชนใกล้เคียง 

4.10 มีระบบการจัดการของเสีย โดยผู้ได้รับอนุญาตกำาจัดถูกต้อง 
ตามที่กฎหมายกำาหนด

4.11 มีการพัฒนาจัดทำาระบบ HRMS เพื่ออำานวยความสะดวก
ให้กับพนักงานสามารถสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการทำางาน 
ระเบียบ สวัสดิการ รวมถึงการขออนุมัติ

ความรับผิดชอบต่อสังคม
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5.	 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

ด้วยนโยบายของบริษัทฯ กำาหนดไว้ว่า “ความพึงพอใจของ
ลูกค้า เป็นท่ีปรารถนาสูงสุดของพวกเรา” หรือ Customer                      
Satisfaction is Our Supreme Priority และเป็นบริษัทที่ลูกค้าไว้
วางใจได้ ทำาให้บริษัทฯ และพนักงานต่างมุ่งมั่นที่จะสร้างความพึง
พอใจ และความมั่นใจให้กับลูกค้า เอาใจใส่ และรับผิดชอบต่อลูกค้า 
โดยตระหนักเสมอว่า ลูกค้าจะต้องได้รับสินค้าและบริการที่ดี          
มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่ได้กำาหนดไว้ รวมทั้งการปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด และย่ังยืนกับ
ลูกค้า รวมถึงการไม่นำาข้อมูลของลูกค้ามาใช้เพื่อประโยชน์           
ของบริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง หากบริษัทฯ พบปัญหาการร้องเรียน
จากลูกค้าในผลิตภัณฑ์และบริการก็จะรีบดำาเนินการเข้าไปแก้ไข
ปัญหาร่วมกับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเกิดผลกระทบต่อการทำางานน้อย
ที่สุด และหาข้อสรุปร่วมกับลูกค้า พร้อมส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพ และมาตรฐานตรงความต้องการของลูกค้า ภายใต้เงื่อนไข
ที่เป็นธรรม และพัฒนาผลิตภัณฑ์, บริการอย่างต่อเนื่อง

6.	 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริ ษัทฯ ตระหนักถึงความสำาคัญของการดูแลรักษา               
สิ่งแวดล้อม ที่อาจส่งผลกระทบต่อพนักงาน ชุมชนและสังคม        
ด้วยการปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อป้องกันและไม่ก่อให้เกิดปัญหา
มลภาวะต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาโลกร้อน ซึ่งปัจจุบันมีผล 
กระทบต่อคุณภาพชีวิตมนุษย์และสิ่งแวดล้อม พร้อมกับให้การ
สนับสนุนกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติด้วยการปฏิบัติ ดังนี้

 6.1 ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด รวมทั้งมีมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
อย่างจริงจัง

 6.2 บริษัทฯ มีการบริหารจัดการ เรื่อง การปล่อยของเสีย        
ที่เกิดจากกระบวนการผลิต โดยมุ่งเน้นที่จะลดการปล่อย
ของเสียให ้ได ้มากที่สุด ปฏิบัติตามมาตรฐานด้าน            
สิ่งแวดล้อม และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาทิ เช่น มาตรฐาน
คุณภาพนำ้าทิ้ง, มาตรฐานคุณภาพอากาศ ฯลฯ ในการ
ดำาเนินกิจการที่ผ่านมา บริษัทฯ ปฏิบัติตามที่หน่วยงาน
ราชการกำาหนด และส่งเสริมให้มีแนวทางการจัดการและ
การปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเห็นได้จากการได้รับ
การรับรองมาตรฐาน ISO 14001 อย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง
บริษัทฯ ยังได้รับรองอุตสาหกรรมสีเขียวในระดับ 3 จาก
กระทรวงอุตสาหกรรม

6.3 บริษัทฯ ได้กำาหนดนโยบายการอนุรักษ์พลังงานและ
ทรัพยากร เพื่อให้พนักงานในองค์กรได้ร่วมกันตระหนัก
ถึงการอนุรักษ์พลังงาน รวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่าง
ประหยัด รู้คุณค่า และร่วมกันคิดให้เกิดการลดการใช้
พลังงานหรือการเพิ่มผลผลิต เพื่อลดต้นทุนด้านพลังงาน

6.4 ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ส่งเสริมการทำากิจกรรม 5ส.      
อย่างจริงจัง โดยเชิญวิทยากรจากสมาคมส่งเสริม
เทคโนโลยีไทยญี่ปุ่น เข้ามาอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน
ในหลักสูตร การดำาเนิน 5ส. อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ผู้นำา 5ส. เพื่อความยั่งยืน ในช่วงเดือน ม.ค. - ก.พ. 2563 
และหลักสูตร ยกระดับการตรวจประเมินด้วยมาตรฐาน
พื้นที่ แก่ผู้บริหารในช่วงเดือน ส.ค.2563เพื่อสร้างความรู้ 
และสร้างความตระหนักให้กับพนักงานในการทำา 5ส. 
โดยตั้งเป้าหมายจะเริ่มจัดทำากิจกรรม 5ส. อย่างจริงจัง 
ในปี 2563 เพื่อการดูแล และรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงงาน 
และเพ่ือความสวยงามของโรงงาน เมื่อลูกค้ามาเยี่ยมชม
โรงงานให้เกิดความประทับใจในความสะอาด และสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าในผลิตภัณฑ์

 
ในปี 2563 ผลการตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดล้อมภายใน

โรงงานอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน โดยบริษัทฯ ได้ว่าจ้างให้ บริษัท 
ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำากัด 
(United Analyst & Engineering Consultant Co., Ltd.) เป็นผู้
ดำาเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังนี้

 คุณภาพนำ้าทิ้ง ผลการตรวจวัดคุณภาพนำ้าทิ้ง อยู ่ใน
เกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายกำาหนด

 ระดับความร้อน, คุณภาพอากาศ, คุณภาพนำ้าทิ้ง, ปริมาณ 
สารเจือปน (รวมทั้งระบบนิเวศน์)  ผลการตรวจวัด อยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายกำาหนด

  ระดับความดังของเสียง ผลการตรวจวัด บางจุดที่มี
เครื่องจักรขนาดใหญ่อยู่รวมกัน มีค่าเกินมาตรฐานของ 
บริษัทฯ ได้ดำาเนินกิจกรรมโครงการอนุรักษ์การได้ยิน 
โดยแผนกความปลอดภัยและชีวอนามัย ตามที่กฏหมาย
กำาหนด เพ่ือให้ความรู้กับพนักงาน และการป้องกันด้วย
อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานตามที่กฏหมายกำาหนด

 บริษัทฯ ได้จัดการฝึกอบรมพนักงาน ในเรื่อง การอนุรักษ ์
พลังงาน และรณรงค์การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและ
ให้ใช้เท่าที่จำาเป็น รวมถึงให้การสนับสนุนการทำากิจกรรม 
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด เช่น ปิดไฟ 
เวลาพักกลางวัน ไม่เปิดนำ้าทิ้ง กำาหนดเวลาให้ปิดแอร์
ช่วงเวลาพักและก่อนเลิกงาน การจัดรถรับส่งแบบ   
Carpool การใช้กระดาษสองหน้า ลดการพิมพ์สีกรณีที่
ไม่จำาเป็น อีกทั้งบริษัทฯ จัดให้มี คณะกรรมการอนุรักษ์
พลังงาน จัดทำาแผนอนุรักษ์พลังงานประจำาปี เช่น การเปลี่ยน 
หลอดไฟแสงสว่างในโรงงาน เป็นหลอดประหยัดไฟ LED 
ในโรงงาน และไฟถนนมีแผนนำาระบบไฟโซลาร์รูฟ เข้ามา 
ติดตั้งเพื่อลดการใช้ไฟฟ้าในปี 2564

 บริษัทฯ กำาหนดจัดการฝึกอบรบการทำางานในด้านต่างๆ 
และจัดให้มีการทดสอบใบอนุญาตทำางานเฉพาะทาง 
เช่น การขับขี่รถโฟล์คลิฟท์, การควบคุมเครน ซึ่งบริษัทฯ 
เห็นว่าเป็นเรื่องความปลอดภัยในการทำางาน เพื่อเป็น 
การส่งเสริมและพัฒนาทักษะการทำางานและช่วยลดการ
เกิดอุบัติเหตุในการทำางาน

ความรับผิดชอบต่อสังคม
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ความรับผิดชอบต่อสังคม

 บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อกำาหนดของมาตรฐานการจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 อย่างเคร่งครัดเสมอมา

7.	 การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและให้การสนับสนุนในกิจกรรมที่
เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมมาโดยตลอด เพื่อการพัฒนาใน
คุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจและความเข้มแข็งให้กับชุมชน           
และสังคม ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์แห่งการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน                 
โดยบริษัทฯ ปฏิบัติดังนี้

7.1 ปลูกจิตสำานึกเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและ           
สิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นกับพนักงานทุกระดับ

7.2 ให้การสนับสนุนการจ้างงานในเขตพื้นที่ชุมชนที่โรงงาน
ตั้งอยู่ 

7.3 กำาหนดให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามกฎหมาย     
เรื่องสิ่งแวดล้อม กฎหมายแรงงาน 

7.4 มีการประเมินผลกระทบจากกิจกรรมของการดำาเนิน
กิจการที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
เป็นประจำาทุกเดือน กำาหนดมาตรการป้องกันแก้ไขและ
กำาหนดผู้รับผิดชอบ และติดตามผล

7.5 ให้ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา โดยรับนักศึกษา
เข้ารับการฝึกงาน ในช่วงปิดภาคการศึกษา หรือฝึกงาน
ในขณะท่ีกำาลังศึกษาอยู่ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้
นักศึกษาได้เพิ่มพูนประสบการณ์ และฝึกทักษะที่เก่ียว
กับงานหรือด้านวิชาชีพในสาขาที่ศึกษาอยู่

8.	 นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการ
	 ดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ สามารถดำาเนินธุรกิจให้เจริญเติบโตมาได้อย่าง       
ต่อเนื่อง รวมทั้งสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้  
ด้วยมาจากความคาดหวังของลูกค้า ทำาให้บริษัทฯ มีการพัฒนา
สินค้า บริการ ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาอย่างต่อเนื่อง       
โดยบริษัทฯ ให้ความสำาคัญ เรื่อง นวัตกรรม ด้วยถือว่า เป็นพื้นฐาน
หลักในการจัดทำาแผนงานด้านการบริหารที่จะช่วยให้การดำาเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ ประสบความสำาเร็จตามเป้าหมาย

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ทำาการพัฒนานวัตกรรมในผลิตภัณฑ์
และบริการ ดังนี้

8.1 เพิ่ม Productivity ในการผลิตด้วยการลด cycle time 
ในผลิตภัณฑ์ของบริษัท 

8.2 เพ่ิมนำ้าหนักต่อคอยล์ในการส่งมอบสินค้าเพ่ือลดต้นทุน
การขนส่ง 

8.3 ผลิตท่อทองแดงไร้ตะเข็บที่มีผนังด้านในท่อเป็นเกลียว 
(Furukawa Multi Grove Tube)ให้มีความหนาบางลง

8.4 เพ่ิมกำาลังการผลิตท่อรูเข็ม (Capillary Tube) ให้มี

กำาลังการผลิตสูงขึ้น เพ่ือรองรับความต้องการของ

ลูกค้าในปัจจุบัน

8.5 ออกแบบ Packing ให้มีการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติ

น้อยลง เช่น ลดการใช้กระดาษ พลาสติก เป็นต้น

8.6 ออกแบบการผลิตให้มีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น (Yield Up) 

เพื่อลดของเสีย (Defect reduction)

8.7 ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือ (Tool) ให้มีอายุการใช้

งานยาวนานขึ้น

8.8 พัฒนาสินค้าร่วมกับลูกค้าเพื่อลดเวลาการผลิตสินค้า

สำาเร็จรูป

8.9 ยกระดับคุณภาพสินค้าให้สูงขึ้นทัดเทียมกับความ

ต้องการคุณภาพสูงขึ้นของลูกค้า

8.10 พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมการ

สื่อสารและดิจิตอล (Digital)

8.11 ร่วมกับลูกค้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ Taper pipe ที่ลดการใช้

พลังงานไฟฟ้าโดยการเชื่อมต่อท่อและลดแรงงานใน

อุตสาหกรรม เครื่องทำาความเย็น และเครื่องปรับ

อากาศ

การดำาเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

 ในปี 2563 บริษัทฯ ไม่มีการดำาเนินธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อ

ความรับผิดชอบต่อสังคม
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กิจกรรมเพื่อสังคมในปี	2563

บริษัทฯ	สนับสนุนส่งเสริมอาชีพคนพิการ	
ด้วยการสนับสนุนให้คนพิการเ ข้ามา												
จำาหน่ายลอตตารี่ภายในโรงงาน	 เพื่อเป็น	
การส่งเสริมอาชีพ	 และสร้างรายได้กับ								
คนพิการ

บ ริษัทฯ 	 สนับสนุนการศึกษาของบุตรพนักงาน																												
ด้วยการมอบทุนการศึกษาเป็นประจำาทุกปี
 

บริษัทฯ	 จัดงานวันเกษียณอายุ	 เพ่ือเป็นการขอบคุณพนักงาน												
ที่ปฏิบัติงานกับบริษัทฯ	มาอย่างยาวนาน	จนเกษียณอายุ
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บริษัทฯ	 สนับส
นุนเครื่องเล่นส

ำาหรับเด็กเพื่อพ
ัฒนาศักยภาพ											

ของเด็กนักเรียน
	 ของขวัญและอุป

กรณ์การเรียนส
ำาหรับโรงเรียน									

ในเขตชุมชนใกล้เค
ียง

ในปี	 2563	 เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา	
2019	 (COVID	-	19)	 ในช่วงต้นปี	และมีประชาชนในพ้ืนที่ว่างงาน
เป็นจำานวนมาก	บริษัทฯ	 ได้มีโครงการมอบข้าวสารแจกในแต่ละ
ชุมชน	 เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการขาดรายได้ของประชาชน							
ในชุมชนใกล้เคียง

บริษัทฯ	จัดกิจกรรมทำาบุญตักบาตร	ข้าวสารอาหารแห้ง	บริเวณหน้า
โรงงาน	 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล	 แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร		
มหาภูมิพลอดุลยเดช	(รัชกาลที่	9)

กิจกรรมเพื่อสังคมในป	ี2563
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เรียน		ท่านผู้ถือหุ้น	บริษัท	ไฟน์	เม็ททัล	เทคโนโลยีส์	จำากัด	(มหาชน) 

ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ	ซึ่งประกอบด้วย	กรรมการอิสระ	จำานวน	3	ท่าน	คือ	นาย	วิบูลย์	อังสนันท	์

(ประธานกรรมการตรวจสอบ),	นาย	ช.นันท	์ เพ็ชญไพศิษฏ	์และ	นาย	อาคีรา	ฟูจิตะ	 เป็นกรรมการตรวจสอบ	ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจาก	

คณะกรรมการของบริษัทฯ	ซึ่งเป็นไปตามข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้น

ในรอบปี	2563	คณะกรรมการตรวจสอบ	ได้มีการประชุมรวม	4	ครั้ง	โดยคณะกรรมการตรวจสอบ	ได้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการ	

บริษัทฯ	สรุปได้ดังนี้	

1)	 สอบทานงบการเงินรายไตรมาส	 และงบการเงินประจำาปี	2563	 รับฟังรายงานและข้อช้ีแจงจากฝ่ายบริหาร	 และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต							

ในเรื่องที่เก่ียวข้องอย่างชัดเจนและเพียงพอ	 จึงมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตว่า	 งบการเงินดังกล่าว	 ถูกต้องตามควร					

ในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป	และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ	ครบถ้วน	และเชื่อถือได้

2)	 ประชมุร่วมกบัผูส้อบบญัช	ีโดยไม่มผู้ีบรหิารของบรษิทัฯ	เข้าร่วม	เพือ่ให้ผูส้อบบญัชสีามารถรายงานเหตกุารณ์และข้อมลูเกีย่วกบับรษิทัฯ	

ได้อย่างอิสระ	และสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้อย่างเต็มที่

3)	 สอบทานการปฎิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	และกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	โดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบ	ไม่พบประเด็นที่มีสาระสำาคัญในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฏหมายดังกล่าว

4)	 สอบทานความเพยีงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคมุภายในของบรษิทัฯ	เพือ่ให้การดำาเนนิงานของบรษิทั	มปีระสทิธภิาพและ

มปีระสทิธผิล	และสามารถให้ผลตอบแทนต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีทัง้หลายได้อย่างยัง่ยนื	นอกจากนี	้คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ข้อเสนอแนะ

เพื่อช่วยปรับปรุงระบบการดำาเนินงานภายใน	ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

5)	 ติดตามดูแลและหารือกับฝ่ายบริหารอย่างสมำ่าเสมอ	ถึงการบริหารงานบริษัทฯ	ที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ	หากพบ	หรือมีข้อสงสัยว่า	

มีรายการหรือการกระทำาใด	ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่อฐานะทางการเงิน	 และผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ	คณะกรรมการ

ตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	เพื่อดำาเนินการแก้ไขปรับปรุง

6)	 คณะกรรมการตรวจสอบ	เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2563	ของบริษัทฯ	เพื่อชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบ

7)	 ได้พจิารณาเสนอคณะกรรมการบรษิทัฯ	เพือ่ขออนมุตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต	และค่าสอบบญัชปีระจำาปี	2564	โดยเสนอผูส้อบบญัชี	

ของ	บรษิทั	เคพเีอม็จ	ีภมูไิชย	สอบบญัช	ีจำากดั	ทีม่คีวามเป็นอสิระ	และได้รบัความเห็นชอบจากสำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัย์

และตลาดหลักทรัพย์
 

จากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น	คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว	มีความเห็นว่า	บริษัทฯ	มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและ

เหมาะสม	 รวมทั้งมีกระบวนการที่ช่วยให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของบริษัทฯ	 เป็นไปตามกฏหมายท่ีเกี่ยวข้อง	 ตลอดจนมีการจัดทำาและการเปิดเผย

ข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ	อย่างถูกต้อง	ครบถ้วน	เชื่อถือได้	และทันเวลา	และมีการเปิดเผยข้อมูลในรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง											

ผลประโยชน์อย่างถูกต้อง

 

  

  ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ
    

  (นายวิบูลย์			อังสนันท์)
	 	 ประธานกรรมการตรวจสอบ

  	9	กุมภาพันธ์	2564

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ
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ภาพรวมผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ	ในปี	2563
ผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 บริษัทฯ มีราย

ได้จากการขายสุทธิ 4,802 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2562 จำานวน        

1,265 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้จากการขายในประเทศ 3,062 ล้านบาท 

(คิดเป็นร้อยละ 64) และรายได้จากการส่งออก 1,740 ล้านบาท     

(คิดเป็นร้อยละ 36) 

ในปี 2563 บริษัทฯ มีกำาไรเบ็ดเสร็จสุทธิ เท่ากับ 47 ล้านบาท 

ลดลงจากปี 2562 จำานวน 77 ล้านบาท หรือร้อยละ 62 เนื่องจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) และจากผลกำาไรขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรม

ของรายการป้องกันความเสี่ยงตามมาตรฐานการรายงานทางการ

เงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ซ่ึงมีผลบังคับใช้ เริ่มตั้งแต่วันที่         

1 มกราคม 2563 โดยบริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี

ใหม่ 2 ฉบับ ได้แก่ 

1. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง     

  เครื่องมือทางการเงิน (TFRS-9)

2. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง 

  สัญญาเช่า (TFRS-16) 

ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) ทำาให้เศรษฐกิจโลกชะลอตัวลง ประเทศคู่ค้า

ชะลอการสั่งซื้อ ส่งผลให้การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าในปี 2563 หดตัว

ลดลงร้อยละ 3.3 จากสินค้าเครื่องปรับอากาศ  พัดลม เครื่องซักผ้า 

และเตาอบไมโครเวฟ ที่มีการปรับตัวลดลง ตลาดในต่างประเทศ     

ก็ลดลงอย่างมากโดยเฉพาะตลาดจีน ญี่ปุ่น อาเซียน และยุโรป

ในปี 2563 ภาพรวมยอดจำาหน่ายเครื่องปรับอากาศใน

ประเทศ ลดลงร้อยละ 9 ซึ่งทำาให้บริษัทฯ มียอดขายลดลงด้วย   

อันเนื่องมาจากผลกระทบของเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวจาก

เหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ซึ่งบริษัทฯ มีการปรับตัวด้านการตลาดเชิงรุก โดย     

ผู้บริหารและพนักงานร่วมมือผลิตสินค้าให้มีคุณภาพดี และเต็ม

ประสิทธิภาพในการผลิต ร่วมกันลดค่าใช้จ่ายอย่างจริงจังและ       

ต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถรักษายอดขาย และมีกำาไร         

47 ล้านบาท ในสถานการณ์ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดครั้งนี้ 

ทั้งนี้ในปี 2564 บริษัทฯ คาดการณ์ว่า อุตสาหกรรมไฟฟ้า 

และเครื่องปรับอากาศ จะมีการผลิตและส่งออกเพ่ิมขึ้น เม่ือเทียบ

กับปี 2563 จากปัจจัยบวกทั้งภายในและภายนอกประเทศ ดังเช่น 

ในแต่ละประเทศได้เริ่มมีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเช้ือไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) แล้ว อีกทั้ง มีการกำาหนดมาตรการ

กระตุ้นความต้องการในการซื้อสินค้าของภาครัฐ ด้วยการให้ความ

การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ
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ช่วยเหลือประชาชนในประเทศ หลากหลายโครงการ เริ่มตั้งแต่  

ช่วงปลายปี 2563 มาแล้ว จนถึงปัจจุบันในช่วงต้นปี 2564 สำาหรับ

ตลาดเครื่องปรับอากาศในประเทศไทย ได้มีการพัฒนาเป็นแบบ 

อินเวอร์เตอร์ ที่มีแนวโน้มความต้องการเพิ่มมากขึ้นทุกปี เนื่องจาก 

เป็นสินค้าท่ีมีเทคโนโลยีในการทำาความเย็นได้เร็ว ให้ความเย็น

สมำ่าเสมอคงท่ี และประหยัดไฟฟ้า มีประสิทธิภาพและอายุการใช้

งานสูงกว่าเครื่องปรับอากาศแบบเดิม ซึ่งบริษัทฯ มีความตระหนัก

อยู่เสมอที่จะพัฒนาและผลิตสินค้าให้ได้ตรงตามต้องการของลูกค้า 

ให้บริการในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าตรงตามกำาหนดเวลา

ด้วยความใส่ใจอย่างรวดเร็วที่สุด และเน้นให้บริการทั้งก่อนและ

หลังการขาย ตลอดจนการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ามาโดย

ตลอด ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มยอดจำาหน่ายสินค้าของบริษัทฯ ให้ได้เพิ่มมากขึ้น 

สามารถสร้างผลกำาไรให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน

รายได้จากการขาย
รายได้จากการขายสุทธิ ในปี 2563 เท่ากับ 4,802 ล้านบาท 

ลดลงจากปี 2562 เป็นจำานวน 1,265 ล้านบาท โดยเป็นการขายใน

ประเทศ 3,062 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 64 และจากการ          

ส่งออก 1,740 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 36 เนื่องจากสถานการณ์ 

การแพร่ระบาดของโรติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

รายได้อื่น
รายได้อ่ืน ในปี 2563 เท่ากับ 6.7 ล้านบาท มาจากรายได้ขาย 

ข้ีโลหะทองแดงและอ่ืนๆ และมีกำาไรจากอัตราแลกเปล่ียนสุทธิเท่ากับ  

9 ล้านบาท

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
บริษัทฯ มีต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวมในปี 2563 เท่ากับ 4,708 

ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 เป็นจำานวน 1,197 ล้านบาท มาจาก 

ปริมาณการผลิตลดลงตามปริมาณการขาย ซึ่งสาเหตุมาจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ต้นทุนสินค้าที่ขาย
ต้นทุนสินค้าที่ขายรวมในปี 2563 เท่ากับ 4,467 ล้านบาท 

หรือร้อยละ 95 ของต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวม ซึ่งลดลงจากปี 2562 

เป็นจำานวน 1,134 ล้านบาท เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ในปี 2563 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขายและบริหาร 

รวมเท่ากับ 241 ล้านบาท หรือร้อยละ 5 ของต้นทุนและค่าใช้จ่าย

รวม ค่าใช้จ่ายในการขายลดลง 38 ล้านบาท ตามปริมาณการขายที่

ลดลง โดยปริมาณการขายปี 2563 เท่ากับ 20,581 ตัน ตำ่ากว่าปี 

2562 เท่ากับ 4,572 ตัน ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลง 19 ล้านบาท 

ซึ่งมาจากการขาดทุนจากการป้องกันความเส่ียงราคาทองแดงลดลง 

5 ล้านบาท และค่าธรรมเนียมการรับความช่วยเหลือทางเทคนิค 

ลดลง 4 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานลดลง       

8 ล้านบาท

ต้นทุนทางการเงิน
ในปี 2563 บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินเท่ากับ 8 ล้านบาท 

ลดลง 3 ล้านบาท จากปี 2562 เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร

ลดลงในปี 2563 บริษัทฯ จึงมีต้นทุนทางการเงินกับธนาคารเท่ากับ  

8 ล้านบาท และมีต้นทุนทางการเงินตามสัญญาเช่า (TFRS16)        

เท่ากับ 0.4 ล้านบาท

ภาษีเงินได้
ในปี 2563 บริษัทฯ มีภาระภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ต้องชำาระ 

จำานวน 12 ล้านบาท 

ผลการดำาเนินงานและความสามารถในการทำากำาไร
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ คือท่อทองแดงไร้ตะเข็บเพียงอย่าง

เดียว ซึ่งขายให้กับลูกค้าตามขนาดที่ลูกค้าต้องการ โดยการกำาหนด

ราคาขายจะอิงราคาตลาดทองแดงโลก ณ เวลาที่มีการตกลง        

ซื้อขายตามเงื่อนไขของแต่ละรายลูกค้า และในปี 2563 บริษัทฯ มี

กำาไรเบ็ดเสร็จอื่นสุทธิอื่น-สุทธิ เท่ากับ 47 ล้านบาท ลดลงจากปี 

2562 จำานวน 77 ล้านบาท หรือร้อยละ 62 เนื่องจากสถานการณ์ 

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

และผลกำาไรขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของรายการป้องกัน

ความเสี่ยงตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือ

ทางการเงิน ซึ่งมีผลบังคับใช้เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 โดย

บริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี 2 ฉบับ ได้แก่   

 1. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 

 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (TFRS 9) 

2. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16

 เรื่อง สัญญาเช่า (TFRS 16)

ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน
 1. ลูกหนี้ส่วนใหญ่เป็นคู่ค้าที่มีความสัมพันธ์กันมายาวนาน 

และมีประวัติการชำาระเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาตลอด และ

บริษัท มีนโยบายสำาหรับลูกค้าใหม่ คือ ขายด้วยเงื่อนไข

จ่ายชำาระเป็นเงินสด หรือวางหนังสือคำ้าประกันจาก

ธนาคารพาณิชย์ต่างๆ ตลอดจนบริษัทฯ มีการทำาประกัน

ความเสี่ยงสำาหรับลูกหนี้ที่อาจเกิดปัญหาในภายหลัง

การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ
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 2. สินค้าคงเหลือ เป็นผลิตภัณฑ์หลัก คือ ท่อทองแดง         

ซึ่งสามารถนำากลับมาสู่ขบวนการผลิตใหม่ได้ ในกรณีที่

ตัวสินค้ามีปัญหา จึงไม่มีปัญหาในการเรื่องของการ 

ด้อยค่า และบริษัทฯ ไม่มีการตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินค้า      

ลดลง

 3.  บริษัทฯ ไม่มีค่าความนิยม และการด้อยค่า

สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน
1. โครงสร้างเงินลงทุน

	 โครงสร้างเงินทุน	 บาท	 อัตราส่วน

หนี้สินหมุนเวียน  1,359,430,872 0.86

หนี้สินระยะยาว     138,141,011      0.09

หนี้สินรวม   1,497,571,883 0.95

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

หุ้นสามัญ 480,000,000 0.30

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 507,500,000 0.32

กำาไรสะสม  590,685,657 0.37

ส่วนของผู้ถือหุ้น   1,578,185,657       1

หนี้สินและทุน  3,075,757,540 

2. รายจ่ายลงทุนส่วนใหญ่ ใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิต 

ซึ่งจะก่อให้เกิดกำาไรในอนาคต โดยใช้เงินทุนหมุนเวียน

ของบริษัทฯ และบริษัทฯได้ทำาสัญญาการบริหารการเงิน

ระหว่างกัน กับ กลุ่มบริษัท ฟูรูกาวาฯ (วันที่ 1 มกราคม 

2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563) โดยอัตราดอกเบี้ยที่ใช้ 

จะให้ประโยชน์แก่บริษัทฯ มากกว่าอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทฯ 

ได้รับจาก หรือจ่ายแก่ธนาคาร ทั้งนี้ สัญญาการบริหาร

การเงินระหว่างกัน กับ กลุ่มบริษัทฟูรูกาวาฯ ได้สิ้นสุดลง 

ตั้งแต่  1 เมษายน 2563  อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคง

มีแหล่งเงินทุนจากธนาคารด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ

 3. อัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัทฯ เท่ากับ 2.0 เท่า        

น้อยกว่า ปี 2562

 4.  อัตราส่วนความสามารถในการชำาระดอกเบ้ีย เท่ากับ 8.0 

แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ มีความสามารถเพียงพอในการ

ชำาระหนี้ได้

ภาระผูกพันด้านหนี้สินและการบริหารจัดการนอกงบดุล
บริษัทฯ ไม่มีภาระนอกงบดุล

อัตราส่วนสภาพคล่อง
1.   อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนในปี 2563 เท่ากับ 2.0        

น้อยกว่าปี 2562

 2. อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า และระยะเวลาเก็บหนี้

เฉลี่ย สำาหรับปี 2563 เท่ากับ 3.07 เท่า และ 117 วัน 

ตามลำาดับ บริษัทฯ มีนโยบายให้ Credit Term กับ 

ลูกค้า มีระยะเวลา 30-272 วัน

 3. อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ และระยะเวลาชำาระหนี้          

ในปี 2563 เท่ากับ 11.5 เท่า และ 31 วัน ตามลำาดับ 

เนื่องจาก บริษัทฯ มีคู่ค้ารายใหม่โดยมีระยะเวลาการ

ชำาระหนี้ลดลง แต่มุ่งเน้นที่ราคาซื้อถูกลง เพ่ือให้เป็นไป

ตามนโยบายลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำาไร
อัตรากำาไรขั้นต้นของปี 2563 เท่ากับ 7.0% ซึ่งตำ่ากว่าปี 2562 

เนื่องจากปริมาณการขายลดลงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นของปี 2563 เท่ากับ 3.0% เนื่องจาก 

บริษัทฯ มีกำาไรสุทธิลดลง

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ สำาหรับปี 2563 เท่ากับ 1.5% 

ผลจากกำาไรสุทธิ

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ ของปี 2563 เท่ากับ 1.6 เท่า 

น้อยกว่าปี 2562

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ของปี 2563 เท่ากับ 1.0       

ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2562

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	
2019	(COVID-19)	

ในช่วงต้นปี 2563 เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) ทำาให้ประเทศไทยและหลายประเทศได ้

ประกาศมาตรการป้องกันหลายประการเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาด

ของโรค ทั้งนี้ ผู้บริหารมีการติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่าง     

ใกล้ชิดเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานของบริษัทฯ ปลอดภัย และพยายาม

อย่างยิ่งยวดในการควบคุมให้มีผลกระทบต่อธุรกิจให้น้อยที่สุดเท่าที่

จะเป็นไปได้ 

การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ
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การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สถานการณ์ของการแพร่ระบาด

ดังกล่าวยังไม่สิ้นสุด ทำาให้เกิดความไม่แน่นอนในการประมาณการ

ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น บริษัทฯ จึงเลือกปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ

ทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวสำาหรับทางเลือก

เพ่ิมเติมทางบัญชีเพ่ือรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการ

พิจารณาการด้อยค่าของลูกหนี้การค้าตามวิธีการอย่างง่าย         

(Simplified approach) โดยใช้ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตในอดีต

มาพิจารณาอัตราการสูญเสีย (loss rate) และไม่นำาข้อมูลที่มีการ

คาดการณ์ในอนาคต (Forward-looking information) มาพิจารณา 

เนื่องจากสถานการณ์ดังกล่าวมีความไม่แน่นอนสูงและอาจ

เปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อ ณ ขณะนี้ จึงไม่สามารถคาดการณ์ผลกระทบ 

ของการแพร่ระบาดที่ยังคงดำาเนินอยู่ มาตรการต่างๆ ของรัฐบาล 

และการแจกจ่ายวัคซีน ที่อาจมีต่อธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ ผู้บริหารได้

ติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดและดำาเนินการเพื่อลด

ผลกระทบให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ผลกระทบจากเหตุการณ์	 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	
(COVID	–	19)

1. การดำาเนินงาน - ส่งผลกระทบต่อ

  1.1 ด้านความต้องการสินค้า

  1.2 ห่วงโซ่อุปทาน

       1.2.1 ผลกระทบจากคู่ค้าที่ ได้รับผลกระทบจาก  

   การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  

   2019 (COVID-19)

       1.2.2 ปัญหาในการขนส่งวัตถุดิบ/สินค้า

 คำาอธิบาย : ผู้บริหารมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด  

  และควบคุมให้มีผลกระทบต่อธุรกิจให้น้อยที่สุด 

  เท่าที่จะเป็นไปได้

 2. การเงิน - ไม่ส่งผลกระทบ

 3. ฐานะทางการเงินและผลการดำาเนินงาน - ไม่ส่งผลกระทบ

คำาอธิบาย : บริษัทฯ เลือกปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี  

  เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำาหรับทาง 

  เลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบ 

  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ 

  ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการพิจารณา 

  การด้อยค่าของลูกหนี้การค้าตามวิธีการอย่างง่าย  

  (Simplified approach) โดยใช้ข้อมูลผลขาดทุน  

  ด้านเครดิตในอดีตมาพิจารณาอัตราการสูญเสีย  

  (loss rate) และไม่นำาข้อมูลที่มีการคาดการณ์ 

  ในอนาคต (Forward-looking information)  

  มาพิจารณา

4. ภาระผูกพันตามสัญญา - ไม่ส่งผลกระทบ

5. ความเสี่ยงต่อความอยู่รอดของกิจการ - ไม่ส่งผลกระทบ
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สินทรัพย์
บริษัท ไฟน์ เม็ททัล เทคโนโลยีส์ จำากัด (มหาชน) มี           

สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำานวน 3,078 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำานวน 320 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.60           

โดยแบ่งเป็น

 สินทรัพย์หมุนเวียน จำานวน 2,667 ล้านบาท คิดเป็น

สัดส่วนร้อยละ 86.64 ของสินทรัพย์รวม

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จำานวน  356 ล้านบาท คิดเป็น

สัดส่วนร้อยละ 11.56 ของสินทรัพย์รวม

สรุปวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563

รายงานและการวิเคราะห์ทางการเงิน

	 อัตราส่วนทางการเงิน	 ปี	2563	 ปี	2562	 ปี	2561

อัตราส่วนสภาพคล่อง

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.96 2.31 1.94

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 3.07 3.76 4.12

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 117.13 95.65 87.38

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 5.64 7.59 6.87

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 63.82 47.46 52.41

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า) 11.49 10.31 9.26

ระยะเวลาชำาระหนี้ (วัน) 31.32 34.93 38.87

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำาไร 

อัตรากำาไรขั้นต้น (%) 6.97 7.67 6.95

อัตรากำาไรสุทธิ (%) 0.98 2.06 2.22

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 2.97 7.89 9.90

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 1.53 4.53 4.89

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 1.56 2.20 2.20

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ถาวร (เท่า) 13.49 15.73 15.14

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.96 0.72 0.90

อัตราส่วนความสามารถชำาระดอกเบี้ย (เท่า) 8.00 14.80 15.24
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การวิเคราะห์โครงสร้างเงินทุน

อัตราส่วนหนี้สินรวม ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ในปี 2563 เท่ากับ 0.9 : 0.7 เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ผลมาจาก บริษัทฯ มีภาระหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 353 ล้านบาท
 

 โครงสร้างเงินทุน	 ปี	2563	 ปี	2562

  บาท	 อัตราส่วน	 บาท	 อัตราส่วน

หนี้สินหมุนเวียน 1,359,430,872 0.8614 1,007,231,465 0.6274

หนี้สินระยะยาว 138,141,011 0.0875 137,613,600 0.0857

หนี้สินรวม 1,497,571,883 0.9489 1,144,845,065 0.7132

ส่วนของผู้ถือหุ้น

หุ้นสามัญ 480,000,000 0.3041 480,000,000 0.2989

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 507,500,000 0.3216 507,500,000 0.3161

กำาไรสะสม 590,685,657 0.3743 617,809,819 0.3849

ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,578,185,657 1 1,605,309,819 1

หนี้สินและทุน 3,075,757,540  2,750,154,884

รายงานและการวิเคราะห์ทางการเงิน
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เรียน		ท่านผู้ถือหุ้น	บริษัท	ไฟน	์เม็ททัล	เทคโนโลยีส์	จำากัด	(มหาชน) 

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของ บริษัท ไฟน์ เม็ททัล เทคโนโลยีส์ จำากัด (มหาชน) รวมถึงข้อมูลสารสนเทศ

ทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำาปี 2563 งบการเงินสำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังกล่าว ได้จัดทำาขึ้นตามมาตรฐาน          

การบัญชีรับรองทั่วไป โดยใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสมำ่าเสมอ ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และใช้หลักประมาณการ

อย่างสมเหตุสมผลในการจัดทำา รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำาคัญอย่างเพียงพอ ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น

และนักลงทุนทั่วไป

งบการเงินของบริษัทฯ ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำากัด ในการตรวจสอบ 

บริษัทได้ให้การสนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบ และแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี 

โดยความเห็นของผู้สอบบัญชี ได้ปรากฎในรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำาปีแล้ว

คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดทำารายงานทางการเงินให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้จัด

ให้มีและดำารงไว้ซึ่งระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการกำากับดูแลที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่า 

ข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำาเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำาคัญ คณะกรรมการบริษัทฯ        

ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยกำากับดูแล สอบทานความน่าเชื่อถือ และความถูกต้องของรายงานทางการเงิน สอบทานระบบ

การควบคุมภายใน ตลอดจนการพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการเกี่ยวโยงระหว่างกันอย่างครบถ้วนและเหมาะสม โดยความเห็นของ       

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปรากฎในรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำาปี 2563 แล้ว

จากการกำากับดูแลข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า งบการเงินของ บริษัท ไฟน์ เม็ททัล เทคโนโลยีส์ จำากัด (มหาชน)  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานได้ถูกต้อง เชื่อถือได้ เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

ปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 

  

 

    

(นายจุนอิฉิ		อิชิฮารา)
กรรมการผู้จัดการ

(นายชัย			โสภณพนิช)
ประธานกรรมการ

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน
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