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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
 

1.1 ความเป็นมา 
บริษัท สามชัยสตีลอินดัสทรี จํากัด (มหาชน) ก่อตั้งข้ึนเมื่อวันท่ี 25 ธันวาคม 2540 โดยมีวัตถุประสงค์หลัก

ในการประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจําหน่ายท่อเหล็กเพ่ือใช้งานในอุตสาหกรรมก่อสร้างและอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์

โดยมีทุนจดทะเบียนเร่ิมต้น 10,000,000 บาท ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,085,670,000 บาท ทุนจดทะเบียน

ท่ีออกและเรียกชําระแล้วจํานวน 1,045,125,093 บาท 

ปัจจุบันบริษัทเป็นผู้ผลิตและจําหน่ายท่อเหล็กรายใหญ่รายหน่ึงของประเทศโดยมีตลาดหลักในประเทศอยู่

ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และส่งออกไปยังประเทศมาเลเซีย, ออสเตรเลีย, ยุโรปและตะวันออกกลาง 

สําหรับประวัติความเป็นมาและพัฒนาการท่ีสําคัญของบริษัทสามารถสรุปได้ดังนี้ 

ปี 2540 ธันวาคม - เร่ิมจัดตั้งบริษัทช่ือ “บริษัท สามชัย สตีล โฮลดิ้ง จํากัด” ด้วยทุนจดทะเบียน 

10 ล้านบาท เพื่อดําเนินธุรกิจตัวแทนจําหน่ายผลิตภัณฑ์ท่อเหล็ก โดยมีสํานักงาน

ต้ังอยู่ท่ี ถนนปู่เจ้าสมิงพราย อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

ปี 2541 ตุลาคม - เพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 400 ล้านบาท 

ปี 2543 สิงหาคม - เร่ิมขยายกิจการเป็นผู้ผลิตท่อเหล็ก โดยทําสัญญาเช่าโรงงานผลิตท่อเหล็กท่ี 

ตําบลโคกขาม อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ซ่ึงเป็นท่ีต้ังสํานักงานใหญ่ใน

ปัจจุบัน 

ปี 2545 กันยายน - ได้รับมาตรฐาน ISO9001 : 2000 จากTUV Rheiland (Thailand) 

 ธันวาคม - เปล่ียนช่ือบริษัทเป็น “บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จํากัด” 

ปี 2546 สิงหาคม - ซ้ือท่ีดินเน้ือท่ี 140 ไร่ พร้อมโรงงานและเคร่ืองจักรอุปกรณ์ท่ีเช่าในจังหวัดสมุทรสาคร 

มาเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษัท 

ปี 2547 มีนาคม - เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 400 ล้านบาท เป็น 550 ล้านบาท และเปล่ียนแปลงมูลค่า

ท่ีตราไว้ของหุ้นสามัญจากหุ้นละ 100 บาท เป็นหุ้นละ 5 บาท ซ่ึงทําให้จํานวน

หุ้นสามัญท่ีจดทะเบียนไว้เพิ่มขึ้นจาก 5,500,000 หุ้น เป็น 110,000,000 หุ้น 

และดําเนินการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน 

 กันยายน - บริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ปี 2548 พฤษภาคม - ควบรวมกิจการกับ บริษัท อินเตอร์ สตีลอินดัสทรี จํากัด โดยเพ่ิมทุนจดทะเบียน 

อีก 60,000,000 หุ้น เพื่อชําระค่าสินทรัพย์ท่ีรับโอน ทําให้ทุนจดทะเบียนของ

บริษัทเพ่ิมเป็น 850 ล้านบาท และทําให้บริษัทมีโรงงานผลิตเพิ่มอีก 1 แห่ง ท่ี 

อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

ปี 2549 กรกฎาคม - เร่ิมดําเนินการผลิตท่อโครงสร้างขนาดใหญ่ (18 น้ิว) ซ่ึงมีกําลังการผลิตสูงสุด 

96,000 ตันต่อปี 
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ปี 2550 มกราคม - เปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไว้ของหุ้นสามัญจากหุ้นละ 5 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท 

 มิถุนายน - เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 850.0 ล้านบาท เป็น 1,062.5 ล้านบาท โดยออกหุ้น

สามัญใหม่จํานวน 212.5 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพ่ือรองรับการ

ใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีออกให้กับผู้ถือหุ้นเดิมจํานวน 212.5 ล้านหน่วย 

ในอัตราส่วน 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยมีราคาใช้สิทธิหุ้น

ละ 1 บาท 

ปี 2551 กรกฎาคม - ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 จากบริษัท SGS United Kingdom จํากัด 

 กันยายน - เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,062.5 ล้านบาท เป็น 1,085.67 ล้านบาท โดยออก

หุ้นสามัญใหม่จํานวน 23.17 ล้านหุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับ

การใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ท่ีออกให้กับกรรมการผู้บริหารและพนักงาน 

(ESOP) จํานวน 23.17 ล้านหน่วย โดยมีราคาใช้สิทธิหุ้นละ 1 บาท 

ปี 2554 กรกฎาคม - มีผู้ใช้สิทธ์ิใบสําคัญแสดงสิทธิ์ฯ ท่ีออกให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน (ESOP) 

จํานวน 49,200 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นเงิน 49,200 บาท 

ทําให้ทุนชําระแล้วของบริษัทเพิ่มเป็น 850,049,200 บาท 

ปี 2555 พฤศจิกายน - มีผู้ใช้สิทธ์ิใบสําคัญแสดงสิทธ์ิฯ ท่ีออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจํานวน 182,257,593 

หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นเงิน 182,257,593 บาท ทําให้ทุนชําระ

แล้วของบริษัทเพิ่มเป็น 1,032,306,793 บาท 

ปี 2556 กรกฎาคม - มีผู้ใช้สิทธ์ิใบสําคัญแสดงสิทธิ์ฯ ท่ีออกให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน (ESOP) 

จํานวน 12,818,300 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นเงิน 12,818,300 

บาท ทําให้ทุนชําระแล้วของบริษัทเพ่ิมเป็น 1,045,125,093 บาท 

ปี 2557 เมษายน - จัดต้ังบริษัท แซม เอนเตอร์ไพร์ส จํากัด ซ่ึงบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ประกอบ

กิจการขายสินค้าของบริษัท และซ่อมแซมรถส่งสินค้า 

ปี 2558  มีนาคม -    จัดตั้งบริษัท สตีลฮับ จํากัด ซ่ึงบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 100 ประกอบกิจการผลิต

และจําหน่วยท่อเหล็ก ในประเทศกัมพูชา 

ปี 2560 ธันวาคม -   จดเลิก บริษัท แซม เอนเตอร์ไพร์ส จํากัด 

 

1.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท 
บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักในอุตสาหกรรมการผลิตและจําหน่าย

ท่อเหล็กเพื่อใช้งานในอุตสาหกรรมก่อสร้างและอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ ผลิตภัณฑ์ท่ีบริษัททําการผลิต ได้แก่ เหล็ก

โครงสร้างอันประกอบไปด้วย ท่อเหล็กดําทรงกลม ท่อเหล็กดําทรงเหล่ียมและทรงแบน ท่อเหล็กเคลือบสี ท่อเหล็ก

รับแรงดันนํ้าสูงและเหล็กโครงสร้างรูปตัวซี นอกจากนี้บริษัทยังผลิต ท่อเหล็กชุบสังกะสี ท่อเหล็กเฟอร์นิเจอร์และ

เหล็กแผ่นดํา ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัท อันได้แก่ SAMCHAI, SSH, TUS และ USC ท่อเหล็กท่ีบริษัททํา

การผลิตน้ันจะจําหน่ายให้กับกลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมการก่อสร้างและอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ในประเทศเป็นหลัก 
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โดยจัดจําหน่ายผ่านบริษัทจัดจําหน่ายและจําหน่ายให้ผู้ใช้โดยตรงซ่ึงกระจายอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลกว่า 2,000 ราย นอกจากน้ียังจําหน่ายผ่านบริษัทจัดจําหน่ายในต่างประเทศอีกด้วย 

เน่ืองจากท่อเหล็กของบริษัทถูกนําไปใช้ในงานก่อสร้างและผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ คุณภาพและมาตรฐาน

ของผลิตภัณฑ์รวมถึงประสิทธิภาพในการผลิตจึงมีความสําคัญอย่างย่ิง  เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวรวมท้ังเป็น

การสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าของบริษัท ระบบการจัดการคุณภาพจึงถูกนํามาใช้ในการควบคุมการผลิตและการ

บริหารงาน ซ่ึงบริษัทได้รับการรับรองระบบการจัดการคุณภาพ ISO9001 : 2008 SGS United Kingdom และ

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีคุณภาพได้ตามมาตรฐานสากลของไทย และต่างประเทศ เช่น มาตรฐานอังกฤษ (BS), 

มาตรฐานเยอมัน (DIN), มาตรฐานญ่ีปุ่น (JIS), มาตรฐานอเมริกา(ASTM), มาตรฐานออสเตรเลีย (AS), มาตรฐาน

อุตสาหกรรมไทย(TIS) และมาตรฐานอ่ืนๆ รวมทั้งมาตรฐานเชิงพาณิชย์ท่ีบริษัทกําหนดข้ึนเอง 

ปัจจุบันบริษัทมีโรงงาน 2 แห่ง ดังน้ี 

โรงงานแห่งท่ี 1 ต้ังอยู่ เลขที่ 75/14, 75/17, 85 หมู่ท่ี 5 ซอยวัดโสภณาราม ถนนเอกชัย ตําบลโคกขาม 

อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร มีกําลังการผลิตประมาณ 246,000 ตันต่อปี 

โรงงานแห่งท่ี 2 ตั้งอยู่เลขท่ี 56-56/1 หมู่ท่ี 2 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตําบลบางหญ้าแพรก อําเภอพระประแดง 

จังหวัดสมุทรปราการ  มีกําลังการผลิตประมาณ 130,000 ตันต่อปี 

 

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์ 
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทแบ่งออกเป็น 4 ประเภทหลัก ได้แก่ เหล็กโครงสร้าง, ท่อเหล็กชุบสังกะสี, ท่อเหล็ก 

เฟอร์นิเจอร์และ เหล็กแผ่นดํา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี  

2.1.1 เหล็กโครงสร้าง (Structural Steel Pipe)  

เหล็กโครงสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตจากเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน (Hot Rolled Steel Sheet) 

เหล็กโครงสร้างท่ีบริษัทสามารถผลิตได้สามารถจัดแบ่งได้เป็น 5 ประเภท คือ  

1. ท่อเหล็กดําทรงกลม (Black Steel Pipe) บริษัทสามารถผลิตท่อเหล็กดําทรงกลมได้ตาม

มาตรฐานต่างๆ อันได้แก่ มาตรฐานอังกฤษ (BS), มาตรฐานเยอรมัน (DIN), มาตรฐานญี่ปุ่น (JIS), มาตรฐานอเมริกา 

(ASTM), มาตรฐานอุตสาหกรรมไทย (TIS) และมาตรฐานอ่ืนๆ รวมท้ังมาตรฐานเชิงพาณิชย์ท่ีบริษัทกําหนดขึ้นเอง 

ท่อเหล็กดําทรงกลมท่ีบริษัทผลิตได้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางต้ังแต่ 0.5 น้ิว ถึง 24 น้ิว ความหนาตั้งแต่ 1.4 มิลลิเมตร 

ถึง 16.0 มิลลิเมตรและมีความยาวมาตรฐาน 6.0 เมตร 

2. ท่อเหล็กดําทรงเหล่ียมและทรงแบน (Square and Rectangular Tube) บริษัทสามารถผลิต

ท่อเหล็กดําทรงเหล่ียมที่มีขนาดหน้าตัดต้ังแต่ 1 นิ้ว x 1 น้ิว ถึง 14 น้ิว x 14 น้ิว และท่อเหล็กดําทรงแบนที่มีขนาด

หน้าตัดตั้งแต่ 2 น้ิว x 1 น้ิว ถึง 16 น้ิว x 8 น้ิว ความหนาต้ังแต่ 1.0 มิลลิเมตร ถึง 12.7 มิลลิเมตร และมีความยาว

มาตรฐาน 6.0 เมตร 

3. ท่อเหล็กเคลือบสี (Vanished Steel Pipe) บริษัทผลิตท่อเหล็กเคลือบสี โดยการนําท่อเหล็ก

ดําทรงกลมไปผ่านกระบวนการพ่นสีแดงหรือสีดําเพื่อความทนทานและสะดวกในการใช้งานตามความต้องการของ
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ลูกค้า บริษัทสามารถผลิตท่อเหล็กเคลือบสีได้ตามมาตรฐานเช่นเดียวกับท่อเหล็กดําทรงกลมโดยมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

ตั้งแต่ 0.5 น้ิว ถึง 24 น้ิว ความหนาต้ังแต่ 1.4 มิลลิเมตร ถึง 16.0 มิลลิเมตร และมีความยาวมาตรฐาน 6.0 เมตร 

4. ท่อเหล็กรับแรงดันนํ้าสูง (High Pressure Steel Pipe) บริษัทผลิตท่อเหล็กรับแรงดันนํ้าสูง

โดยการนําเหล็กแผ่นรีดร้อนท่ีค่อนข้างหนาโดยมีความหนาตั้งแต่ 2.3 มิลลิเมตร ไปผ่านกระบวนการผลิตเช่นเดียวกับ

ท่อเหล็กโครงสร้างอ่ืนๆ แต่จะเพ่ิมกระบวนการทดสอบการรับแรงดันน้ําในระดับตั้งแต่ 70 บาร์ถึง 150 บาร์ตาม

ความต้องการของลูกค้าซ่ึงนําไปใช้ในงานท่ีต้องรับแรงดันนํ้าสูง โดยบริษัทสามารถผลิตท่อเหล็กรับแรงดันน้ําสูงได้

ตามมาตรฐานเช่นเดียวกับท่อเหล็กดําทรงกลมหากแต่มีความสามารถในการรับแรงดันนํ้าได้สูงกว่าท่อเหล็กดําทรง

กลมซ่ึงมีมาตรฐานในการรับแรงดันนํ้าท่ี 50 บาร์ ท่อเหล็กรับแรงดันนํ้าสูงท่ีบริษัทผลิตได้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

ตั้งแต่ 0.5 น้ิว ถึง 24 น้ิว ความหนาต้ังแต่ 2.3 มิลลิเมตร ถึง 16.0 มิลลิเมตร และความยาวมาตรฐาน 6.0 เมตร 

5. เหล็กโครงสร้างรูปตัวซี (Lip Channel Steel) บริษัทสามารถผลิตเหล็กโครงสร้างรูปตัวซีได้

ตามท่ีมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย(TIS)กําหนดไว้ เหล็กโครงสร้างรูปตัวซีท่ีบริษัทผลิตได้มีขนาดต้ังแต่ 75 มิลลิเมตร x 

45 มิลลิเมตร x 15 มิลลิเมตร ถึงขนาด 150 มิลลิเมตร x 50 มิลลิเมตร x 20 มิลลิเมตร ความหนาตั้งแต่ 2.3 

มิลลิเมตร ถึง 3.2 มิลลิเมตร และมีความยาวมาตรฐาน 6.0 เมตร 

ท้ังน้ี ลูกค้ามักจะนําเหล็กโครงสร้างท่ีบริษัทสามารถผลิตได้ดังกล่าวข้างต้นไปใช้ในงานก่อสร้างต่างๆ 

เช่น โครงแผ่นปูพื้น โครงหลังคา ผนัง โครงเพดาน ราวสะพาน น่ังร้าน ราวกั้นทางเดินเท้า ร้ัวบ้าน ประตูบ้าน ท่อ

ลําเลียงน้ํา และกระบอกไฮดรอลิค เป็นต้น  

2.1.2 ท่อเหล็กชุบสังกะสี (Galvanized Steel Pipe) 

บริษัทผลิตท่อเหล็กชุบสังกะสีโดยการนําท่อเหล็กดําทรงกลมไปผ่านกระบวนการชุบแร่สังกะสี เพื่อให้

มีคุณสมบัติป้องกันการเกิดสนิมและการกัดกร่อน บริษัทสามารถผลิตท่อเหล็กชุบสังกะสีได้ตามมาตรฐานเช่นเดียวกับ

ท่อเหล็กดําทรงกลม โดยมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางต้ังแต่ 0.5 น้ิว ถึง 24 น้ิว ความหนาตั้งแต่ 1.4 มิลลิเมตร ถึง 16.0 

มิลลิเมตร และความยาวมาตรฐาน 6.0 เมตร ท่อเหล็กชุบสังกะสีถูกนําไปใช้ในงานก่อสร้างเช่นกัน โดยนําไปใช้ทําท่อ

ประปา ท่อร้อยสายไฟ เสาไฟและ เสารับสัญญาณต่างๆ 

2.1.3 ท่อเหล็กเฟอร์นิเจอร์ (Steel Tube for Furniture and General Structural Purpose) 

ท่อเหล็กเฟอร์นิเจอร์เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตจากเหล็กแผ่นรีดเย็น (Cold Rolled Steel Sheet) 

บริษัทสามารถผลิตท่อเฟอร์นิเจอร์ได้ท้ังรูปทรงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 0.375 นิ้ว ถึง 1.25 น้ิว และทรง

เหล่ียมขนาดหน้าตัดตั้งแต่ 0.5 นิ้ว x 0.5 น้ิว ถึง 1 น้ิว x 1 น้ิว ความหนาตั้งแต่ 0.4 มิลลิเมตร ถึง 2.0 มิลลิเมตร

และมีความยาวมาตรฐาน 6.0 เมตร ท่อเหล็กเฟอร์นิเจอร์น้ีลูกค้ามักจะนําไปใช้เป็นช้ินส่วนในการผลิตเฟอร์นิเจอร์

ประเภทต่างๆ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เส้ือผ้า เตียงนอน เป็นต้น 

2.1.4 เหล็กแผ่นดํา (Hot Rolled Steel Plates and Sheets) 

บริษัทผลิตเหล็กแผ่นชนิดดําโดยนําเหล็กรีดร้อนม้วนใหญ่ซ่ึงมีขนาดความหนาตั้งแต่ 1.2 มิลลิเมตร 

ถึง 12.0 มิลลิเมตร มาคล่ีออกแล้วรีดให้เรียบก่อนตัดให้ได้ตามขนาดมาตรฐาน 2 ขนาด คือ 4 ฟุต x 8 ฟุต และ 5 

ฟุต x 10 ฟุต และสามารถตัดตามขนาดท่ีลูกค้าต้องการได้ท้ังขนาดความกว้าง 4 ฟุต และ5 ฟุต โดยสามารถตัดได้
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ความยาวสูงสุด 12 เมตร เหล็กแผ่นชนิดดําน้ีลูกค้าจะนําไปใช้เป็นช้ินส่วนในการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ฉากกั้น 

ช้ันวางของ ตู้เอกสาร ตู้นิรภัย เครื่องกําเนิดไฟฟ้า เครื่องซักผ้า และเคร่ืองปรับอากาศ เป็นต้น  

 

2.2 โครงสร้างรายได้ของบริษัท 
 

ประเภทรายได้ 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
รายได้จากการขาย   

 - ท่อเหล็กดํา 947.62 33.08 774.50 28.63 870.54 24.97

 - ท่อเหล็กชุบสังกะสี 789.85 27.57 888.75 32.86 635.52 18.22

 - ท่อเหล็กเฟอร์นิเจอร์ 6.42 0.22 4.20 0.16 1.30 0.04

 - เหล็กแผ่นดํา 0.02 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00

รวมรายได้จากการขายสินค้า 1,743.91 60.87 1,667.42 61.65 1,507.44 43.23

รายได้จากการขายอื่นๆ   

 - ขายวัตถุดิบ 

- ขายสินค้าซ้ือมา 

103.43

992.72

3.61

34.65

39.90

894.88

1.48 

33.08 

401.04 

1,462.30 

11.50

41.94

- รายได้จากการขายเศษเหล็ก เศษ

ซิงค์ และท่อสําเร็จรูปเกรด บี ซี 17.69 0.62 90.75 3.35 103.93 2.98

รายได้จากการขายอื่นๆ 2.87 0.10 8.36 0.31 11.02 0.32

รวมรายได้จากการขาย(1) (2) 2,860.62 99.85 2,701.31 99.87 3,486.62 99.97

รายได้อื่น(3) 4.39 0.15 9.62 0.13 0.96 0.03

รวมรายได้ท้ังหมด 2,865.01 100.00 2,710.93 100.00 3,487.58 100.00
         หมายเหตุ : 

 

(1)  รายได้รวมจากการขายสามารถแยกตามการขายในและต่างประเทศได้ดังนี้ 

ประเภทรายได้ 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
รายได้จากการขายสินค้า   

 - ภายในประเทศ 2,676.00 93.53 2,673.35 99.22 3,159.27 90.61

 - ต่างประเทศ 185.00 6.47 27.96 0.78 327.35 9.39

รวมรายได้จากการขายสินค้า 2,861.00 100.00 2,701.31 100.00 3,486.62 100.00
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(2) รายได้รวมจากการขายสามารถแยกเป็นการขายให้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและให้แก่กิจการอื่นได้ดังน้ี 

ประเภทรายได้ 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
รายได้จากการขายรวม  

 - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 0.13 0.00 7.24 0.27 319.18 9.15

 - กิจการอื่น 2,860.87 100.00 2,694.07 99.73 3,167.44 90.85

รวมรายได้จากการขาย 2,861.00 100.00 2,701.31 100.00 3,486.62 100.00
 

(3) รายได้อื่นได้แก่ ค่าขนส่ง รายได้จาการรับจ้างผลิตท่อ กําไรจากการขายเงินลงทุน ดอกเบี้ยรับ รายได้เบ็ดเตล็ด

อ่ืนๆ และกําไรจากอัตราแลกเปล่ียน    

 

2.3 การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

2.3.1 การตลาด 

1) กลยุทธ์ทางด้านการขาย 

สืบเนื่องจากกรณีข้อพิพาทกับกรมศุลกากรในปี 2559 ซ่ึงส่งผลต่อเน่ืองถึงยอดขายของปี 2560 

ลดลงเป็นจํานวนมาก ดังนั้นกลยุทธ์ของปี 2560 เราจึงต้องเรียกความเช่ือมั่นกับกลุ่มลูกค้าให้กลับมาซ้ือขายกับเรา

เป็นคู่ค้าเหมือนเดิม และในปี 2561 จึงอยู่ในช่วงภาวะฟ้ืนฟู กับกลุ่มลูกค้าท่ียังคงขาดความเชื่อมั่นกับบริษัทของเรา 

ให้ครบทุกราย โดยให้พนักงานขายพร้อมท้ังผู้จัดการฝ่ายขาย เข้าไปทําความเข้าใจและช้ีแจงให้ลูกค้ามีความชัดเจน

กับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นมากข้ึน 

นอกเหนือจากกลยุทธ์ในการดึงความเช่ือมั่นจากลูกค้าเก่า เราหาลูกค้ารายใหม่เช่นเดียวกัน 

ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มพนักงานขายเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ท่ัวถึงมากขึ้น หรือการเพิ่มช่องทางการติดต่อ ทาง

ออนไลน์ ไลน์แอท อีเมล โดยจะมีพนักงานการตลาดตอบคําถามลูกค้า คัดกรองลูกค้าท่ีใช่และส่งต่อให้พนักงานขาย 

ท้ังน้ีการเพิ่มช่องทาง ทําให้ลูกค้าหาเราเจอได้ง่ายข้ึน และตอบรับความต้องการได้อย่างรวดเร็ว 

2) กลยุทธ์ทางด้านผลิตภัณฑ์ 

ในปี 2561 ทางบริษัทฯ ได้มีการเร่ิมผลิตสินค้าใหม่คือ เหล็กม้วนเคลือบสังกะสีท่ีใช้ในงาน

โครงสร้าง เพื่อตอบรับกลุ่มลูกค้าต่างจังหวัด ท่ีมีความต้องการในการใช้เหล็กประเภทน้ีท่ีสูงขึ้น โดยเรามีการบริหาร

จัดการเครื่องจักรและปรับลูกรีดใหม่  ทําให้การผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

เนื่องจากตลาดมีการแข่งขันท่ีสูง และลูกค้ามีความต้องการที่หลากหลายมากข้ึน เราจึงจําเป็น 

ต้องคัดสรร สินค้าประเภทเหล็กให้ครบวงจร เราจึงมีการซ้ือขายเหล็กประเภทต่างๆ เช่น เหล็กเส้น เหล็กฉาก รางนํ้า 

ฯลฯ ท่ีตรงตามความต้องการของลูกค้า และมีการจัดการพื้นที่เก็บของในโกดัง ในการรองรับผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ด้วย 
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2.3.2 ภาวะการแข่งขัน 

เน่ืองจากผลกระทบกรณีพิพาทกับกรมศุลกากรในปี 2559 ส่งผลกระทบถึงปี 2560 และ ปี2561 

การท่ีจะเรียกความเช่ือมั่นจากลูกค้ากลับมาจําเป็นต้องใช้เวลา ซ่ึงในกรณีนี้ส่งผลกระทบกับความสามารถในการ

แข่งขันของบริษัทเช่นเดียวกัน  

ถึงแม้กระทรวงพาณิชย์จะออกมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti Dumping) แต่ก็ยังมีสินค้าจาก

ประเทศอ่ืนๆท่ีได้รับการยกเว้นทะลักเข้ามาในประเทศ ทําให้ตลาดท่อเหล็กมีการแข่งขันท่ีสูงข้ึนไปอีก  

2.3.3 การจัดจําหน่ายและช่องทางการจําหน่าย 

ในปี 2560 และ 2561 บริษัทมียอดขายในประเทศประมาณร้อยละ 99.22 และร้อยละ 90.61 

ของรายได้จากการขายรวมตามลําดับ ส่วนท่ีเหลือเป็นการส่งออกไปยังต่างประเทศ สําหรับการจําหน่ายในประเทศ

น้ันท่ีผ่านมาจะเป็นจําหน่ายโดยตรงให้แก่ผู้รับเหมาก่อสร้างและผู้ใช้เพิ่มขึ้นด้วย โดยมีรายละเอียดของช่องทางการ

จําหน่ายดังต่อไปน้ี 

 

ตารางแสดงช่องทางการจําหน่ายในปี 2560 และ 2561 

จัดจําหน่ายผ่าน 
2560 2561 

ช่องทางการจําหน่าย 
(ล้านบาท) (%) (ล้านบาท) (%) 

1.บริษัทจัดจําหน่ายใน

ประเทศ 

2,673.35 98.96 3,159.27 90.61 ตัวแทนจําหน่ายและ ผู้ ใ ช้ ใน

ประเทศประมาณ 2,000 ราย 

2. บริษัทจัดจําหน่าย

ต่างประเทศ 

27.96 1.04 327.35 9.39 ส่งออกไปยังตัวแทนจําหน่าย

ต่างประเทศ 

รวมรายได้จากการขายสินค้า 2,701.31 100.00 3,486.62 100.00  

 

2.3.4 แนวโน้มและภาวะอุตสาหกรรม 

อุตสาหกรรมท่อเหล็กเป็นอุตสาหกรรมต่อเน่ืองสําคัญของอุตสาหกรรมเหล็กแผ่นรีดร้อนท่ีมีส่วนใน

การพัฒนาอุตสาหกรรมโดยรวมของประเทศ   โดยผลิตภัณฑ์ท่อเหล็กสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  

1. ท่อเหล็กมีตะเข็บ (Welded Pipe) – ท่อเหล็กดํา ท่อเหล็กชุบสังกะสี และท่อเหล็กไร้สนิม  

2. ท่อเหล็กไร้ตะเข็บ (Seamless Pipe) – ท่อเหล็กท่ีนําไปใช้ในอุตสาหกรรมน้ํามัน ก๊าซ และ

ปิโตรเลียม ซ่ึงปัจจุบันท่อเหล็กไร้ตะเข็บยังไม่สามารถผลิตได้ในประเทศไทย จึงต้องนําเข้าจากต่างประเทศ 

ปริมาณการผลิตและจําหน่ายท่อเหล็กกล้าภายในประเทศ 
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ปี 
ปริมาณการผลิต

(ตัน) 
เพิ่ม/ลด 

(%) 
ปริมาณการจําหน่าย

(ตัน) 
เพิ่ม/ลด 

(%) 
2559 658,926 12.02% 403,748 6.11% 

2560 711,711 8.01% 391,322 -3.08% 

2561 704,130 -1.06% 441,862 12.91% 
ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 

2.4 การจัดหาวัตถุดบิและผลิตภัณฑ์ 

2.4.1 การจัดหาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ 

จากผลกระทบจากกรณีพิพาทกับกรมศุลกากร ทําให้บริษัทต้องลดการนําเข้าเหล็กม้วนจาก

ต่างประเทศ และจัดหาจากแหล่งในประเทศมาทดแทน แต่โรงงานผู้ผลิตเหล็กม้วนในประเทศ ท้ัง 3 ราย ก็ไม่

สามารถผลิตเหล็กม้วนเพื่อให้ตรงกับตามความต้องการของโรงงานผู้ผลิตท่อได้อย่างเพียงพอ  

 

ตารางแสดงปริมาณและสัดส่วนการส่ังซ้ือวัตถุดิบท่ีใช้ในการผลิตในปี 2559 – 2561 

 
ประเภทวัตถุดิบ 

2559 2560 2561 
มูลค่า  

(ล้านบาท) 
ร้อยละ มูลค่า 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ มูลค่า 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ 

1. เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 1,005.55 83.38 1,013.61 78.54 1,161.00 88.29 

2. เหล็กแผ่นรีดเย็นชนิดม้วน 2.79 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 

3. อื่นๆ  197.65 16.39 277.03 21.46 154.00 11.71 

รวม 1,205.99 100.00 1,290.64 100.00 1,315.00 100.00 

ตารางแสดงปริมาณและสัดส่วนของแหล่งท่ีมาของวัตถุดิบในปี 2559-2561 

 
แหล่งท่ีมาของวัตถุดิบ 

2559 2560 2561 
มูลค่า 

(ล้านบาท)
ร้อยละ มูลค่า 

(ล้านบาท)
ร้อยละ มูลค่า 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ 

ซ้ือภายในประเทศ  923.14 76.55 1,013.61 100.00 1,161.00 100.00 

นําเข้าจากต่างประเทศ 282.85 23.45 0.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 1,205.99 100.00 1,013.61 100.00 1,161 100.00 

 

สําหรับการส่ังซ้ือวัตถุดิบน้ัน บริษัทมีนโยบายในการส่ังซ้ือวัตถุดิบล่วงหน้า 1 เดือน ในปริมาณและ

ราคารวมถึงคุณภาพของวัตถุดิบท่ีตกลงกันไว้ก่อนล่วงหน้ากับผู้ผลิตวัตถุดิบ เพื่อให้ได้วัตถุดิบในปริมาณท่ีเพียงพอ

และมีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้า นอกจากน้ีการตกลงราคาซ้ือขายล่วงหน้าซ่ึงเป็นราคาท่ีอิงกับราคาใน

ตลาดโลกจะทําให้บริษัทสามารถกําหนดราคาเสนอขายให้แก่ลูกค้าได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
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2.4.2 การผลิต  

ปัจจุบันบริษัทมีโรงงาน 2 แห่ง ท่ี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร และ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ มี

กําลังการผลิตรวมในปี 2561 ประมาณ 376,000 ตันต่อปี โดยแบ่งเป็นการผลิตท่อเหล็ก 351,000 ตันต่อปี และเหล็ก

แผ่นดํา 25,000 ตันต่อปี บริษัทมีนโยบายในการผลิตสินค้าตามคําส่ังซ้ือของลูกค้า (made to order) โดยเป็นการ

ประสานงานกันของ 4 หน่วยงาน คือ ฝ่ายผลิต ฝ่ายขายในประเทศ ฝ่ายขายต่างประเทศ และฝ่ายจัดซ้ือ โดยเมื่อ

ฝ่ายขายได้รับคําส่ังซ้ือสินค้าจากลูกค้า ก็จะส่งคําส่ังผลิตสินค้าไปท่ีฝ่ายผลิตโดยฝ่ายผลิตอาจจะส่ังผลิตมากกว่าจํานวน

ท่ีลูกค้าส่ังซ้ือ หากเห็นว่าสินค้าดังกล่าวมีความต้องการในตลาดสูง และเพ่ือให้มีปริมาณการผลิตท่ีก่อให้เกิดความ

ประหยัดต่อปริมาณการผลิต (Economy of Scale) โดยฝ่ายผลิตจะเป็นผู้พิจารณาถึงระยะเวลาท่ีใช้ผลิต, ปริมาณ

วัตถุดิบท่ีต้องใช้และท่ีต้องส่ังซ้ือเพิ่มเติมแล้วแจ้งให้ฝ่ายขายทราบ โดยฝ่ายจัดซ้ือจะเป็นผู้ดําเนินการส่ังซ้ือวัตถุดิบ 

และทําการตรวจสอบปริมาณสินค้าคงคลังในคลังสินค้า สําหรับเวลาท่ีใช้การผลิตน้ันจะใช้เวลาประมาณ 1  ถึง 2 วัน 

ท้ังน้ีขึ้นอยู่กับประเภทผลิตภัณฑ์ และปริมาณสินค้าท่ีลูกค้าส่ังผลิต และในการผลิตสินค้าแต่ละคําส่ังซ้ือ ฝ่ายวาง

แผนการผลิตจะดําเนินการผลิตตามคําส่ังของลูกค้า ในการผลิตสินค้า ฝ่ายประกันคุณภาพจะต้องเข้าไปดําเนินการ

ตรวจสอบคุณภาพสินค้าในแต่ละข้ันตอนของการผลิตตามแผนการตรวจสอบคุณภาพ(Quality Control Plan)  

ในส่วนของกระบวนการผลิต บริษัทมีการกําหนดขั้นตอนการทํางานไว้ค่อนข้างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 

ตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 ท่ีบริษัทได้รับ SGS ( Thailand ) Limited จนถึงปัจจุบัน ซ่ึงเป็นมาตรฐานในการ

กําหนดขั้นตอนและระบบการผลิต ตลอดจนการติดตามควบคุมคุณภาพของสินค้าท่ีบริษัทผลิต เพ่ือให้ลูกค้าเกิดความ

มั่นใจในคุณภาพของสินค้าท่ีซ้ือจากบริษัท นอกจากน้ี บริษัทได้ปรับปรุงระบบการผลิตและเทคโนโลยีของเคร่ืองจักร

ท่ีใช้ในการผลิตอยู่เสมอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพของสินค้าของบริษัท โดยบริษัทได้จัดตั้งฝ่าย

พัฒนาการผลิตเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว ซ่ึงสอดคล้องตามนโยบายของบริษัท คือ “มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพสินค้า 

รักษามาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการที่ลูกค้าพึงพอใจ” ในช่วงท่ีผ่านมาบริษัทได้มีการดําเนินการท่ีสําคัญดังน้ี 

1. สร้างอุปกรณ์เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต 

2. ปรับปรุงและเปล่ียนอุปกรณ์การชุบท่อ ท่ีชํารุดและหมดอายุการใช้งาน  

 

ในปี 2561 บริษัทมีกําลังการผลิตเต็มท่ีรวม 376,000 ตันต่อปี โดยแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ได้ดังน้ี 

ประเภทผลิตภัณฑ์ กําลังการผลิต (ตันต่อปี) 
ท่อเหล็กดํา 268,000 

ท่อเหล็กชุบสังกะสี 75,000 

เหล็กแผ่นดํา 25,000 

ท่อเหล็กเฟอร์นิเจอร์ 8,000 

รวม 376,000 
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ตารางแสดงกําลังการผลิตและอัตราการใช้กําลังการผลิต 

กําลังการผลิตรวม  2558 2559 2560 2561 
กําลังการผลิตเต็มท่ี(ตัน) 376,000 376,000 376,000 376,000 

ปริมาณการผลิตจริง(ตัน) 51,115 65,950 52,930 40,354 

อัตราการใช้กําลังการผลิต(%)  13.59 17.54 14.08 10.73 

ปริมาณการผลิตปีน้ีเทียบกับปีก่อน(%) -12.51 29.02 -19.74 -23.76 
  

2.5 กระบวนการผลิต 
กระบวนการผลิตท่อเหล็กเริ่มต้นจากการนําเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน (Hot Rolled Steel Sheet) ซ่ึง

เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตมาเข้าเครื่องซอย (Slitting) ให้ได้ขนาดท่อท่ีลูกค้าต้องการจะได้เป็นเหล็กแถบ (Strip) 

แล้วนําเหล็กแถบน้ีไปผ่านกระบวนการขึ้นรูป (Forming) ให้ได้รูปท่อเหล็กตามขนาดและรูปทรงท่ีต้องการ ได้แก่ 

ทรงกลม ทรงเหล่ียม และทรงแบน และท่อเหล็กโครงสร้างรูปตัวซี หลังจากน้ันท่อเหล็กท่ีผ่านกระบวนการข้ึนรูป

แล้วจะถูกนํามาเข้าเครื่องตัดให้ได้ความยาว 6 เมตร ตามมาตรฐานหรือตามคําส่ังของลูกค้า ก่อนผ่านการตรวจสอบ

คุณภาพและมัดรวมเป็น Bunding เพื่อจัดจําหน่ายต่อไป ในขณะท่ีการผลิตท่อเหล็กเคลือบสี จะเป็นการนําท่อเหล็ก

ดําทรงกลม ทรงเหล่ียมหรือทรงแบนท่ีตัดแล้วมาผ่านการเคลือบสีบนผิวด้านนอกของท่อเหล็กดังกล่าว ส่วนการผลิต

ท่อเหล็กรับแรงดันน้ําสูงจะนําท่อเหล็กดําทรงกลมท่ีผลิตแล้วมาทดสอบการรับแรงดันในระดับต้ังแต่ 70 บาร์ถึง 150  

บาร์ ตามท่ีมาตรฐานกําหนด สําหรับการผลิตท่อเหล็กชุบสังกะสี จะนําท่อเหล็กดําทรงกลมที่ผลิตได้มาผ่านกระบวนการ

ชุบสังกะสีตามท่ีมาตรฐานกําหนด ส่วนการผลิตท่อเฟอร์นิเจอร์นั้น จะนําเหล็กแผ่นรีดเย็น (Cold Rolled Steel 

Sheet) มาเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตโดยมีกระบวนการผลิตเช่นเดียวกับท่อเหล็กดํา ท้ังน้ีกระบวนการผลิต เหล็ก

โครงสร้าง ท่อเหล็กชุบสังกะสี ท่อเหล็กเฟอร์นิเจอร์และเหล็กแผ่นดํา  แสดงในแผนภาพด้านล่างดังน้ี 
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เหล็กแผน่ดํา การตดัและซอย
เหลก็ตามขนาด 

แถบเหล็กรีดร้อน 

กระบวนการขึน้รูป กระบวนการขึน้รูป กระบวนการขึน้รูป กระบวนการขึน้รูป 

การเช่ือมและ 
การลบรอยเช่ือม 

การตดัความยาว 

การตรวจสอบ 
คณุภาพ 

การทําเกลียวและพิมพ์
เคร่ืองหมายประเภทท่อ 

กระบวนการ 
ชบุสงักะสี 

การตดัความยาว 

การทดสอบ 
แรงดนันํา้ การเคลือบสี 

การตดัความยาว 

พิมพ์เคร่ืองหมาย 
ประเภทท่อ 

การตดัความยาว 

การตรวจสอบ 
คณุภาพ 

พิมพ์เคร่ืองหมาย 
ประเภททอ่ 

การเคลือบวานิชดํา 

การเช่ือมและ 
การลบรอยเช่ือม 

ระบบบงัคบัให้เป็น 
รูปทรงกลม-เหล่ียม 

การเช่ือมและ 
การลบรอยเช่ือม 

การตรวจสอบ 
คณุภาพ 

พิมพ์เคร่ืองหมาย 
ประเภททอ่ 

การตรวจสอบ 
คณุภาพ 

ทอ่เหลก็ดําทรงกลม 
การตรวจสอบ 
คณุภาพ 

ทอ่เหล็กเฟอร์นิเจอร์ เหล็กโครงสร้าง 
รูปตวัซ ี

ทอ่เหล็กรับ 

แรงดนันํา้สงู 

ทอ่เหลก็ชบุสงักะสี 

ทอ่เหล็กดํา 
ทรงกลม/ทรงเหล่ียม 

ทอ่เหลก็เคลือบสี 

แถบเหลก็รีดเย็น 
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2.6 ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
นอกเหนือจากการให้ความสําคัญด้านคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์แล้ว บริษัทยังให้ความสําคัญใน

การดูแลและรักษาส่ิงแวดล้อมโดยจัดให้มีระบบบําบัดน้ําเสียและระบบกําจัดฝุ่นควันและฟอกสารพิษภายในโรงงาน

ก่อนปล่อยออกสู่ส่ิงแวดล้อมภายนอก ส่วนกากตะกอนหรือของเสียท่ีเป็นพิษจากระบบบําบัด บริษัทได้ว่าจ้าง บริษัท 

ภายนอกท่ีได้รับใบอนุญาตในการกําจัดกากอุตสาหกรรม จากกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงอุตสาหกรรม ให้จัดเก็บ

เพื่อนําไปกําจัดต่อไป รวมท้ังติดตั้งระบบดูดควันจากบ่อชุบสังกะสีใหม่ทดแทนตัวเดิมท่ีชํารุด โดยในปีที่ผ่านมาบริษัท

มีค่าใช้จ่ายทั้งหมดสําหรับการลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมประมาณ 4,252,000 บาท ซ่ึงเป็นค่าใช้จ่ายท่ีมุ่งเน้นไปใน

เรื่องการจัดการและการบํารุงรักษา ท้ังน้ีตั้งแต่เปิดโรงงานมา บริษัทไม่มีข้อพิพาทหรือถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับการสร้าง

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและไม่เคยได้รับการตักเตือนหรือการปรับจากหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายท่ีบริษัทต้อง

ปฏิบัติตามอันได้แก่ พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาส่ิงแวดล้อม พ.ศ.2535 

 

2.7 งานท่ียังมิได้ส่งมอบ 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทไม่มีงานคงค้างท่ียังมิได้ส่งมอบ 

 

3. ปัจจัยความเส่ียง 

3.1 ความเส่ียงจากการพึ่งพิงผู้ผลิตวัตถุดิบรายใหญ่ในประเทศเพียง 3 ราย 
ในปี 2561 ผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน (Hot Rolled Coil) ซ่ึงเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตท่อเหล็ก

และเหล็กแผ่นดํารายใหญ่ในประเทศ ซ่ึงมีเพียง 3 ราย คือ กลุ่มบริษัท สหวิริยา สตีลอินดัสทรี จํากัด (มหาชน) กลุ่ม

บริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน) และ บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) ในขณะเดียวกัน รัฐบาลได้ออกมาตรการ

ปกป้องและตอบโต้การทุ่มตลาดจากต่างประเทศ โดยการต้ังกําแพงภาษีนําเข้า ทําให้ราคาเหล็กม้วนรีดร้อนนําเข้าสูง

กว่าในประเทศ และผู้ผลิตท้ัง 3 ราย ก็ไม่สามารถผลิตเหล็กม้วนให้กบัโรงงานผลิตสินค้าท่อเหล็กได้อย่างเพียงพอ  

3.2 ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบประเภทเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 
เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน (Hot Rolled Coil) เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตท่อเหล็ก ท้ังน้ีราคาผลิตภัณฑ์

ของบริษัทจะแปรเปล่ียนไปในทิศทางเดียวกับราคาเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนในประเทศเป็นส่วนใหญ่ ดังน้ันความ

เส่ียงจากความผันผวนของราคาเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนในประเทศจึงมีผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนขายและผล

กําไรของบริษัท หากบริษัทไม่สามารถปรับเพิ่มราคาของผลิตภัณฑ์ในอัตราท่ีเท่ากับหรือมากกว่าอัตราการเพ่ิมข้ึน

ของราคาเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 

อย่างไรก็ดีผู้บริหารของบริษัทได้มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมิน

สถานการณ์และแนวโน้มของราคาและปริมาณความต้องการใช้เหล็กท้ังในและต่างประเทศ เพื่อนํามาพิจารณา

ประกอบการตัดสินใจในการส่ังซ้ือและบริหารจัดการปริมาณวัตถุดิบคงคลังซ่ึงเป็นต้นทุนหลักของบริษัทให้มีความ

เหมาะสม โดยบริษัทมีนโยบายท่ีจะลดปริมาณวัตถุดิบคงคลังหากราคาวัตถุดิบมีแนวโน้มการปรับตัวลดลงและเพิ่ม

ปริมาณวัตถุดิบคงคลังหากราคาวัตถุดิบมีแนวโน้มท่ีจะปรับตัวเพ่ิมสูงขึ้น  
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3.3 ความเส่ียงจากการไม่ได้รับการต่อสินเชื่อวงเงินระยะส้ันจากสถาบันการเงินและการผันผวนของอัตรา
ดอกเบ้ีย 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีวงเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินหลายแห่งรวม 1,550 ล้านบาท 

มีภาระสินเช่ือรวมประมาณ 1,455 ล้านบาท โดยมีอัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.96 เท่า ดังน้ัน ใน

กรณีท่ีบริษัทไม่ได้รับการต่อสินเช่ือดังกล่าวโดยเฉพาะเงินกู้ระยะส้ัน ซ่ึงอาจส่งผลกระทบให้บริษัทไม่มีเงินทุน

หมุนเวียนที่เพียงพอในการดําเนินธุรกิจ หรือในกรณีท่ีสินเช่ือดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยเปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้น อาจส่งผล

กระทบต่อผลการดําเนินงานของบริษัทในอนาคตได้ อย่างไรก็ดี จนถึงปัจจุบัน ไม่มีเหตุผิดเง่ือนไขสินเช่ืออันเป็นเหตุ

ให้ธนาคารไม่ต่อวงเงินสินเช่ือให้ 

3.4 ความเส่ียงจากการพ่ึงพิงผู้บริหารในการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน 
ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา ในการใช้วงเงินสินเช่ือ  สถาบันการเงินได้ต้ังเง่ือนไขให้บริษัทต้องนําทรัพย์สินซ่ึง

เป็นท่ีตั้งของกิจการและเคร่ืองจักร ไปคํ้าประกันวงเงินสินเช่ือ โดยไม่ต้องนําหลักทรัพย์หรือผู้บริหารไปคํ้าประกันแต่

ประการ  

3.5 ความเส่ียงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ท่ีมีอิทธิพลต่อการกําหนดนโยบายการบริหารงาน 
ณ วันท่ี 14 มีนาคม 2561 (วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ ครอบครัวลีกาญจนากร 

(โปรดดูรายละเอียดในส่วนโครงสร้างผู้ถือหุ้น หน้า 20) ถือหุ้นรวมกันแล้วเท่ากับร้อยละ 68.52 ซ่ึงมากกว่าร้อยละ 

50 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษัท จึงทําให้กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ดังกล่าวสามารถควบคุมคะแนน

เสียงในการลงมติท่ีสําคัญได้เกือบท้ังหมดไม่ว่าในเร่ืองการแต่งต้ังกรรมการ หรือการขอมติในเร่ืองอื่นท่ีต้องใช้เสียง

ส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นในเรื่องท่ีกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกําหนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของ

จํานวนหุ้นท่ีเข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงเช่น การเพิ่มทุน และการลดทุน เป็นต้น ดังน้ัน ผู้ถือหุ้นรายอ่ืนท่ีเข้าร่วม

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพ่ือตรวจสอบและถ่วงดุลการบริหารของผู้ถือหุ้น

ใหญ่ นอกเหนือจากคณะกรรมการตรวจสอบท่ีทําหน้าท่ีแทนผู้ถือหุ้นรายย่อย 

 

4. ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ 
 

4.1 ทรัพย์สินถาวรหลักท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีทรัพย์สินถาวรหลักท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ ดังน้ี 
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 (หน่วย: ล้านบาท) 

รายการทรพัย์สิน 
ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าทางบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 2561

ภาระผูกพัน 

1. ท่ีดิน 2 แปลง 

-  เน้ือท่ี 146 ไร่ 2 งาน 97.5 ตารางวา 

อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 

-  เน้ือท่ี 24 ไร่ 1 งาน 23 ตารางวา อําเภอ

พระประแดง จ.สมุทรปราการ 

เจ้าของ 712.88 

ท่ีดิน อาคารและเคร่ืองจักร

บางส่วน(เฉพาะท่ีโรงงาน

สมุทรสาคร)ติดภาระจํานอง 

2. อาคารสํานักงาน  2 หลัง 

-  เลขท่ี 85หมู่ท่ี5 ซอยวัดโสภณราม ถนน

เอกชัย ตําบลโคกขาม อําเภอเมือง 

จังหวัดสมุทรสาคร 

-  เลขท่ี 56 หมู่ท่ี2 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย 

ตําบลบางหญ้าแพรก อําเภอพระประแดง 

จ.สมุทรปราการ 

เจ้าของ 97.25 

3. อาคารโรงงาน 15 โรง  

- โรงงานสมุทรสาคร จํานวน 7 โรง 

- โรงงานสมุทรปราการ จํานวน 8 โรง 

เจ้าของ 451.37 

4. เครื่องจักรและอุปกรณ์  

- ณ โรงงานสมุทรสาครและสมุทรปรากร 
เจ้าของ 753.14 

5. เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สํานักงาน เจ้าของ 2.32  

6. ยานพาหนะ เจ้าของ 8.30  

7. งานระหว่างก่อสร้าง เจ้าของ 6.13  

8. เครื่องจักรระหว่างติดตั้ง เจ้าของ 14.37  

รวม ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ  2,045.76  
 

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 
ณ วันท่ี 5 เมษายน 2561 เจ้าหน้าที่กรมศุลกากรได้เข้าทําการตรวจยึดวัตถุดิบเหล็กม้วนและท่อเหล็ก

มูลค่าตามบัญชีโดยประมาณ 58 ล้านบาท เนื่องจากความเข้าใจผิดของเจ้าหน้าท่ีเรื่องการตัดบัญชีวัตถุดิบโดยใช้

หลัก FIFO (เข้าก่อนออกก่อน) ปัจจุบันสินค้าท่ีถูกยึดไว้เป็นของกลางยังเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ยังมิได้ตกเป็นของ

แผ่นดินแต่อย่างใด เนื่องจากรอผลท่ีสุดของคดี 
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6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสําคัญอ่ืน 
 
ข้อมูลบริษัท 
ช่ือบริษัท   : บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรีจํากัด (มหาชน) 

เลขทะเบียนบริษัท  : 0107574700248 

ลักษณะการประกอบธุรกิจหลัก : ผู้ผลิตและจําหน่ายท่อเหล็กเพื่อใช้งานในอุตสาหกรรมก่อสร้างและอุตสาหกรรม

เฟอร์นิเจอร์ 

ท่ีตั้งสํานักงานใหญ่ : เลขท่ี 75/14, 75/17,85 หมู่ท่ี5 ซอยวัดโสภณาราม ถนนเอกชัย ตําบลโคกขาม 

อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 

โทรศัพท์ (034) 833-891-3  โทรสาร  (034) 833-894-5 

ท่ีตั้งสาขา  : เลขท่ี 56-56/1 หมู่ท่ี 2 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตําบลบางหญ้าแพรก อําเภอพระ

ประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 

โทรศัพท์02 384-0099  โทรสาร 02 384-2384-5 

เว็บไซด์บริษัท : www.samchaisteel.com 

จํานวนและชนิดของหุ้น  หุ้นสามัญ ทุนจดทะเบียน  1,085,670,000 บาท 

             ทุนชําระแล้ว    1,045,125,093 บาท 

นายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด 

อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขท่ี 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวง

คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 02 229-2800 หรือ 02 6545599 

ผู้สอบบัญชี 

 

: นางสาวสุภาภรณ์  มั่งจิตร  

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125 

บริษัทสอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด เลขท่ี 316/32 ซอยสุขุมวิท 22 

ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศัพท์ 02 259-5300  โทรสาร  02-260-1553 

ข้อมูลบริษัทย่อย 

 

ช่ือบริษัท 

เลขทะเบียนบริษัท 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

ท่ีตั้งสํานักงาน 

คณะกรรมการบริษัท 

 

: 

: 

: 

 

: 

 

บริษัท สตีลฮับ จํากัด ( Steel Hub Limited ) 

1140 E / 2015 จัดตั้งเมื่อวันท่ี 25 มีนาคม  2558 

เพื่อผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ท่อเหล็กทุกชนิด 

จังหวัด บันเตียเมยีนเจย ประเทศกัมพูชา 

นายวรุณชัย ลีกาญจนากร เป็นกรรมการเป็นผู้มีอํานาจ 

กระทําการแทนบริษัท 
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ส่วนท่ี 2 
 

การจัดการและการกํากับดูแลธุรกิจ 
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7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

7.1 ข้อมูลหลักทรัพย์ของบริษัท 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีทุนจดทะเบียน เท่ากับ 1,085,670,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จํานวน 

1,085,670,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีทุนที่ออกและเรียกชําระแล้ว จํานวน 1,045,125,093 บาท 

แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จํานวน 1,045,125,093 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

สําหรับทุนจดทะเบียนส่วนท่ียังไม่ได้เรียกชําระจํานวน 40,544,907บาท  แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จํานวน 

40,544,907 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นหุ้นสามัญท่ีเหลือจากการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ (Warrants) 

ของผู้ถือหุ้น ซ่ึงได้หมดอายุและพ้นจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนแล้วต้ังแต่วันท่ี 13 พฤศจิกายน 2555 และ

ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีเหลือจากการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ (Warrants) ออกให้กรรมการและพนักงานของ

บริษัทตามโครงการ ESOP หุ้น ซ่ึงได้หมดอายุและพ้นจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนแล้วตั้งแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม 

2556 

7.2 ผู้ถือหุ้น 
รายช่ือผู้ถือหุ้นท่ีถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันท่ี 14 มีนาคม 2561 มีดังน้ี 

รายช่ือผู้ถือหุ้น จํานวนการถือครองหุ้น ร้อยละ 

1. กลุ่มลีกาญจนากร 716,158,737 68.52 

2. บริษัท ไทย อาร์.ที.เอ็น.ที.โฮลด้ิง จํากัด 28,187,500 2.69 

3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด 17,038,901 1.63 

4. น.ส.ณัฐกมล พาหุพันธ์ 11,134,400 1.05 

5. นายชวลิต ตวงสิทธิสมบัติ 9,783,100 0.94 

6. นายทวีมนต์ พิสิฐอมรกุล 9,700,000 0.92 

7. นายสุรพล พูลทรัพย์วัฒนา 9,040,000 0.86 

8. นายวิโรจน์ อึงไพบูลย์ 9,000,200 0.86 

9. นางอําไพ หาญไกรวิไลย์ 7,000,000 0.67 

10. นายสมโรจน์ กิจมงคลชัย 5,551,450 0.53 

11. ผู้ถือหุ้นอ่ืน 222,530,805 21.29 

รวม 1,045,125,093 100.00 
หมายเหตุ การถือครองหุ้นของกลุ่มลกีาญจนากร มีรายละเอียดในรูปตารางถัดไป 
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การถือครองหุ้นของกลุ่มลีกาญจนากร  

รายช่ือผู้ถือหุ้น จํานวนการถือครอง

หุ้น 

ร้อยละ 

1. น.ส.ธนาวลี ลีกาญจนากร 202,340,000 19.36% 

2. นายธงชัย ลีกาญจนากร 198,724,100 19.01% 

3. นายวรัญชัย ลีกาญจนากร 165,099,937 15.80% 

4. นายวรุณชัย ลีกาญจนากร 149,994,700 14.35% 

รวม 716,158,737 68.52% 

 
นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ตาม 

บริษัทอาจกําหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราท่ีกําหนดข้างต้นได้ หากบริษัทมีความจําเป็นท่ีจะต้องนํา

เงินกําไรสุทธิจํานวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการดําเนินงานของบริษัทต่อไป สําหรับประวัติการจ่ายเงินปันผล 5 ปี

ย้อนหลัง มีดังน้ี 

 

ผลการดําเนินงาน 

ประจําป ี

กําไรสุทธิ

(ขาดทุน) 

บาท 

กําไรต่อหุ้น

(ขาดทุน) 

บาท 

เงินปันผลต่อหุ้น

บาท 

จํานวน 

เงินปันผลจ่าย 

บาท 

อัตราเงินปันผลจ่าย

ต่อกําไรสุทธิ 

2560 -77,817,513 -0.07 0 0 0

2559 48,904,025 0.05 0 0 0

2558 -58,498,266 -0.06 0 0 0

2557 91,658,312 0.09 0 0 0

2556 130,143,953 0.12 0.10 104,512,509 80.30%
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8. โครงสร้างการจัดการ 
โครงสร้างการจัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

 

คณะกรรมการบริหาร 

กรรมการผู้จดัการ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัท 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ
สายโรงงาน 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 
สายบญัชี 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 
สายการตลาดและขาย 

ผู้จดัการโรงงานมหาชยั 

ผู้จดัการโรงงานปู่ เจ้า 

ฝ่ายระบบคณุภาพ 

ฝ่ายพฒันาการผลิต 

ฝ่ายผลิตท่อดํา ฝ่ายผลิตท่อชบุ ฝ่ายวิศวกรรม 

ฝ่ายผลิตท่อชบุ ฝ่ายผลิตท่อดํา ฝ่ายวิศวกรรม ฝ่ายผลิตทอ่18
้

ฝ่ายคลงัสินค้า ฝ่ายวตัถดุิบ 

ฝ่ายขายโครงการ 

ฝ่ายการตลาด 

ฝ่ายต่างประเทศ 

ฝ่ายขายในประเทศ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบญัชี 

ฝ่ายบญัชีต้นทนุ 

ผู้ตรวจสอบภายใน 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 
สายการเงิน 

รองกรรมการผู้จดัการ รองกรรมการผู้จดัการ รองกรรมการผู้จดัการ รองกรรมการผู้จดัการ กรรมการผู้ อํานวยการ 

ฝ่ายสารสนเทศ 

แผนกนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

ฝ่ายบคุคล-ธุรการ 

ฝ่ายจดัซือ้ 
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นายธงชัย  ลีกาญจนากร
กรรมการ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 
อาย ุ 66  ปี 

 
วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท  

 วนัท่ี 12 พฤษภาคม 2553 

 
ความสัมพ ันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บร ิหาร  

 บดิานายวรุณชยั  ลีกาญจนากร 

 
คุณวุฒทิางการศกึษา  

 ปริญญาตรี สาขาอีเลคโทรนิค 
 Chiyoda Collage , Japan 

 
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน  
กรรมการบริษัทไทย (IOD) : 

 Director Accreditation Program  (DAP)   

 

จาํนวนการถือหุ้นในบริษัท  
 198,724,100 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 19.01 

 
ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปี ย้อนหลัง 

 2561 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  

   บมจ. สามชยัสตีลอินดสัทรี  
 2553 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริหาร  

   บมจ. สามชยัสตีลอินดสัทรี 

 
ประวัตกิารทาํผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีท ี่ผ่านมา  

 ไม่มี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายวัฒนา  สุทธ ิพนิ ิจธรรม
กรรมการ กรรมการอิสระ และรองประธานกรรมการ 
อาย ุ 73  ปี 

 
วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท  

 วนัท่ี 1 มกราคม 2547 

 
ความสัมพ ันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บร ิหาร  

 ไม่มี 

 
คุณวุฒทิางการศกึษา  

 ปริญญาตรี สาขาการบญัชี (เกียรตนิิยม) 
 และปริญญาโท สาขาการบญัชี
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 
  มหาวทิยาลยันิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา 

 
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน  
กรรมการบริษัทไทย (IOD) : 

 Director Accreditation Program  (DAP)   

 

จาํนวนการถือหุ้นในบริษัท  
 ไม่มี 

 
ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปี ย้อนหลัง 

 2558 – 2559   กรรมการอิสระและกรรมการ 
         ตรวจสอบ   

บมจ. แกรนด์ แอสเสท   โฮเทลส์ 
แอนด์ พรอพเพอร์ตี ้ 

 2559 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ กรรมการ 
          ตรวจสอบและกรรมการบริหาร 
          ความเส่ียง 

         บมจ. แกรนด์ แอสเสท   โฮเทลส์  
         แอนด์ พรอพเพอร์ตี ้

 
ประวัตกิารทาํผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา  

 ไม่มี 
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นายพรชัย  กิตตปัิญญางาม
กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
อาย ุ 72  ปี 

 
วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท  

 วนัท่ี 1 มกราคม 2547 

 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  

 ไม่มี 

 
คุณวุฒทิางการศกึษา  

 ปริญญาตรี สาขาการบญัชี 
 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ปริญญาโท สาขาการเงิน 
  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน  
กรรมการบริษัทไทย (IOD) : 

 Director Accreditation Program  (DAP)   

 

จาํนวนการถือหุ้นในบริษัท  
 ไม่มี 

 
ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปี ย้อนหลัง 

 2558 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และประธาน 
          กรรมการตรวจสอบ 

         บมจ. แกรนด์ แอสเสท   โฮเทลส์  
         แอนด์ พรอพเพอร์ตี ้

 2515 – ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ 
         บริษัท บญัชีกิจ จํากดั 

 
ประวัตกิารทาํผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีท ี่ผ่านมา 

 ไม่มี 

 
 
 
 
 
 

นายปรีชา  หาญหัทยา 
กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
อาย ุ 71  ปี 

 
วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท  

 วนัท่ี 1 มกราคม 2547 

 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  

 ไม่มี 

 
คุณวุฒทิางการศกึษา  

 ปริญญาตรี สาขาการบญัชี  
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ปริญญาโท สาขาการเงิน 
  มหาวทิยาลยัโคลมัเบีย ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน  
กรรมการบริษัทไทย (IOD) : 

 Director Accreditation Program  (DAP)   

 

จาํนวนการถือหุ้นในบริษัท  
 ไม่มี 

 
ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปี ย้อนหลัง 

 2548 – ปัจจบุนั กรรมการ  

   บจก. อนัดามนัรีสอร์ท  

 
ประวัตกิารทาํผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีท ี่ผ่านมา 

 ไม่มี 
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นายวรวทิย์  โชตกิโสภณ
กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
อาย ุ 71  ปี 

 
วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท  

 วนัท่ี 7 กรกฎาคม 2560 

 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  

 ไม่มี 

 
คุณวุฒทิางการศกึษา  

 ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ 
 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน  
กรรมการบริษัทไทย (IOD) : 

 Director Accreditation Program  (DAP)   

 

จาํนวนการถือหุ้นในบริษัท  
 ไม่มี 

 
ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปี ย้อนหลัง 

 อดีต ผู้จดัการอาวโุส ฝ่ายขาย  

บจก.บางกอกโลหะการอตุสาหกรรม 

 
ประวัตกิารทาํผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีท ี่ผ่านมา 

 ไม่มี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายธวัชชัย ชนิธรรมมิตร์
กรรมการ 
อาย ุ 64  ปี 

 
วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท  

 วนัท่ี 1 มกราคม 2547 

 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  

 ไม่มี 

 
คุณวุฒทิางการศกึษา  

 ปริญญาตรี สาขาบริหารบคุคล  
มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

 
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน  
กรรมการบริษัทไทย (IOD) : 

 Director Accreditation Program  (DAP)   

 

จาํนวนการถือหุ้นในบริษัท  
 ไม่มี 

 
ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปี ย้อนหลัง 

 2541 – ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ  

   บจก. ชยัณรงค์ อินเตอร์เทรด 

 
ประวัตกิารทาํผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีท ี่ผ่านมา 

 ไม่มี 
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  นายบรรพต  ประเสริฐสุขสกุล
กรรมการ กรรมการบริหาร และเลขานกุารบริษัท 
อาย ุ 60  ปี 

 
วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท  

 วนัท่ี 15 กนัยายน 2551 

 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  

 ไม่มี 

 
คุณวุฒทิางการศกึษา  

 ปริญญาตรี สาขาบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์ 
 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน  
กรรมการบริษัทไทย (IOD) : 

 Director Accreditation Program  (DAP)   

 

จาํนวนการถือหุ้นในบริษัท  
 ไม่มี 

 
ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปี ย้อนหลัง 

 2556-ปัจจบุนั     เลขานกุารบริษัท  
          บมจ.สามชยั สตีล อินดสัทรี 

 2551-2556       กรรมการ และกรรมการผู้จดัการ  
          บมจ.สามชยั สตีล อินดสัทรี 

 
ประวตักิารทาํผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีท ี่ผ่านมา 

 ไม่มี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายวรุณชัย  ลีกาญจนากร
กรรมการ และกรรมการผู้จดัการ 
อาย ุ 36  ปี 

 
วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท  

 วนัท่ี 26 เมษายน 2561 

 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  

 เป็นบตุรชายนายธงชยั  ลีกาญจนากร  

 
คุณวุฒทิางการศกึษา  

 ปริญญาตรี สาขาการเงินและเศรษฐศาสตร์  
มหาวทิยาลยัยซีู เบร์ิคเลย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

 
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน  
กรรมการบริษัทไทย (IOD) : 

 ไม่มี 
 

จาํนวนการถือหุ้นในบริษัท  
 149,994,700 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 14.35 

 
ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปี ย้อนหลัง 

 2558-ปัจจบุนั  กรรมการผู้จดัการ 
        บริษัท สตีล ฮบั จํากดั 

 2554-2561     รองกรรมการผู้จดัการ 
         บมจ.สามชยั สตีล อินดสัทรี 

 
ประวัตกิารทาํผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีท ี่ผ่านมา 

 ไม่มี 
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นางวาสนา ลามาตพิานนท์ 
รองกรรมการผู้จดัการ สายงานบญัชี 
อาย ุ 66  ปี 

 
ความสัมพ ันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บร ิหาร  

 เป็นพ่ีภรรยาของนายธงชยั ลีกาญจนากร 

 
คุณวุฒทิางการศกึษา  

 ปวส.สาขาการบญัชี 
 กรุงเทพการบญัชีวทิยาลยั 
 

ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปี ย้อนหลัง 
 2554 – ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการ  

   บมจ.สามชยั สตีล อินดสัทรี 

 
 
 
 

 

นางธัญนันท์  ดวงรักษา 
ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการ สายงานขาย 
อาย ุ 56  ปี 

 
ความสัมพ ันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บร ิหาร  

 ไม่มี 

 
คุณวุฒทิางการศกึษา  

 มธัยมศกึษา 5 
 โรงเรียนมหาวีรานวุฒัน์ 
 

ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปี ย้อนหลัง 
 2554 – ปัจจบุนั  ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการ  

          บมจ.สามชยั สตีล อินดสัทรี 

 
 
 
 

 
 

นายวรัญวุฒ ิ วัฒนอนันต์ 
รองกรรมการผู้จดัการ สายการเงิน 
อาย ุ 62  ปี 

 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  

 ไม่มี 

 
คุณวุฒทิางการศกึษา  

 ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ และการเงิน 
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 ปริญญาโท สาขาบริหารการเงิน 
สถาบนับณัฑติพฒันบริหารศาสตร์ 

 
ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปี ย้อนหลัง 

 2554 – ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการ  

   บมจ.สามชยั สตีล อินดสัทรี

 
 

นางยุภาพร   นพกวดฤทธิเดช
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ สายงานขาย 
อาย ุ 54  ปี 

 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  

 ไม่มี 

 
คุณวุฒทิางการศกึษา  

 อนปุริญญาตรี สาขาการจดัการ  
มหาวทิยาลยัราชภฎั ราชนครินทร์ 

 
ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปี ย้อนหลัง 

 2554 – ปัจจบุนั ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการ  

   บมจ.สามชยั สตีล อินดสัทรี

 



30 

      

นางปรียาวรรณ  ลือสุวรรณทัต 
ผู้จดัการฝ่ายการเงิน 
อาย ุ 65  ปี 

 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  

 ไม่มี 

 
คุณวุฒทิางการศกึษา  

 ปวส.สาขาการบญัชี 
 กรุงเทพการบญัชีวทิยาลยั 
 

ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปี ย้อนหลัง 
 2544 – ปัจจบุนั  ผู้จดัการฝ่ายการเงิน  

           บมจ.สามชยั สตีล อินดสัทรี 

 
 

 
 
 

      น .ส.สราณจติต์ ศิริธนารัตนกุล 
ผู้จดัการฝ่ายบญัชี 
อาย ุ 56  ปี 

 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  

 ไม่มี 

 
คุณวุฒทิางการศกึษา  

 ปริญญาตรี สาขาการบญัชี 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรามคําแหง 

 
ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปี ย้อนหลัง 

 2545 - 2560 สมห์ุบญัชี  

   บจก.เหล็กนํา้หนึง่  

 
 
 
 

 
 

น .ส.ศรีสมร   คูยิ่งรัตน์ 
ผู้จดัการฝ่ายบญัชีต้นทนุ 
อาย ุ 65  ปี 

 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  

 ไม่มี 

 
คุณวุฒทิางการศกึษา  

 ปวช.สาขาการบญัชี 
 กรุงเทพพาณิชยการบญัชี 
 

ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปี ย้อนหลัง 
 2546 – ปัจจบุนั  ผู้จดัการฝ่ายบญัชีต้นทนุ  

          บมจ.สามชยั สตีล อินดสัทรี 
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โครงสร้างกรรมการของบริษัท 

โครงสร้างกรรมการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการ 5 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ

บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน

และการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
 

คณะกรรมการบริษัท 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทมีจํานวนท้ังส้ิน 8 ท่าน ประกอบด้วย 

1. นายธงชัย ลีกาญจนากร ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร 

2. นายวัฒนา สุทธิพินิจธรรม กรรมการอิสระและรองประธานกรรมการ 

3. นายธวัชชัย ชินธรรมมิตร์ กรรมการ 

4. นายวรุณชัย ลีกาญจนากร กรรมการ กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ 

5. นายบรรพต ประเสริฐสุขสกุล กรรมการ และกรรมการบริหาร 

6. นายพรชัย กิตติปัญญางาม กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

7. นายปรีชา หาญหัทยา กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

8. นายวรวิทย์ โชติกโสภณ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

โดยมี นายวิเชฏฐ์ เทียนทอง เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท และนายบรรพต ประเสริฐสุขสกุล เป็น

เลขานุการบริษัท  
 

กรรมการผู้มีอํานาจลงนามแทนบริษัท 

กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม เพื่อมีผลผูกพันแทนบริษัทได้คือ นายธงชัย ลีกาญจนากร และนายบรรพต 

ประเสริฐสุขสกุล สองคนลงลายมือช่ือร่วมกัน และประทับตราสําคัญของบริษัท 
 

ขอบเขตอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 2/2547 เมื่อวันท่ี 29 มกราคม 2547 ได้มีการกําหนด

ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของกรรมการบริษัท ไว้ดังน้ี 

คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจและหน้าที่ตามท่ีกําหนดในข้อบังคับของบริษัท และให้คณะกรรมการบริษัท

มีอํานาจหน้าท่ีดังต่อไปน้ี 

1) ดูแลและกําหนดนโยบายท่ีสําคัญของบริษัท เก่ียวกับหลักในการดําเนินธุรกิจ การเงิน การระดมทุน 

การบริหารเงินทุน และการบริหารความเส่ียงของบริษัท 

2) พิจารณาเก่ียวกับการลงทุน โดยพิจารณาอนุมัติงบประมาณ โครงการลงทุนของบริษัท และกํากับดูแล

ดําเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนงานท่ีวางไว้ 

3) ดูแลการดําเนินงานของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายหรือดีกว่าเป้าหมายท่ีวางไว้และกําหนดแนวทาง 

แก้ไขกรณีท่ีมีปัญหาอุปสรรคเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้หรือดีกว่าเป้าหมายที่วางไว้ 
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4) จัดให้มีรายงานข้อมูลท่ัวไป และข้อมูลทางการเงินของบริษัท เพื่อรายงานต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้

เสียหรือผู้ลงทุนท่ัวไปอย่างถูกต้อง ทันกาลและเป็นไปตามท่ีกฎหมายกําหนด 

5) รับทราบรายงานการตรวจสอบที่สําคัญของคณะกรรมการตรวจสอบหรือฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทั้ง

ผู้ตรวจสอบบัญชี และท่ีปรึกษาฝ่ายต่าง ๆ ของบริษัท และมีหน้าท่ีกําหนดแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข กรณีท่ีพบ

ข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระสําคัญ 

6) สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงของบริษัท 

7) จัดให้มีกระบวนการสร้างผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเพื่อให้มีขึ้นมาทดแทนอย่างต่อเน่ือง (Succession 

Plan) 

8) แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ  และให้ความเห็นชอบเก่ียวกับอํานาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

9) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหรือมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งคนใดหรือหลายคนหรือบุคคลอื่น

กระทําการอย่างใดอย่างหน่ึงแทนคณะกรรมการบริษัท ท้ังน้ีการมอบอํานาจดังกล่าว ผู้ได้รับมอบอํานาจน้ันต้องไม่มี

อํานาจอนุมัติรายการท่ีบุคคลดังกล่าวหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง (“บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง” ให้มีความหมาย

ตามท่ีกําหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย 

เว้นแต่เร่ืองต่อไปน้ี จะกระทําได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ท้ังนี้กําหนดให้รายการท่ี

กรรมการหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือ

บริษัทย่อย ให้กรรมการซ่ึงมีส่วนได้เสียในเร่ืองน้ัน ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น 

 เรื่องท่ีกฎหมายกําหนดให้ต้องได้มติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

 การทํารายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายท่ีกฎหมาย หรือข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์

ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

 นอกจากนั้นในกรณีดังต่อไปน้ีจะต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

-   การขายหรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีสําคัญให้แก่บุคคลอื่น 

- การรับซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

- การทํา แก้ไข หรือเลิกสัญญา เก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส่วนท่ี สําคัญ 

การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี

วัตถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน 

-  การออกหุ้นใหม่เพื่อชําระแก่เจ้าหน้ีของบริษัท ตามโครงการแปลงหน้ีเป็นทุน 

-  การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการลดจํานวนหุ้น หรือลดมูลค่าหุ้น 

-  การเพ่ิมทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท 

-  เรื่องอื่นใดตามท่ีกฎหมายกําหนด 

 

 

 



33 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ในปี 2561 มีกรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม ดังนี้ 

  

 
กรรมการ 

จํานวนครั้งท่ีเข้าประชุม / จํานวนครั้งการประชุม 
คณะกรรมการ

บริษัท 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหา
กําหนดค่าตอบแทน 
และการกํากับการท่ีดี

คณะกรรมการ 
บริหารความเส่ียง 

การประชุม 
ผู้ถือหุ้น 

1. นายพัชวัฎ คุณชยางกูร 3/3    1/1 
2. นายธงชัย ลีกาญจนากร 4/4    1/1 
3. นายวัฒนา สุทธิพินิจธรรม 4/4    1/1 
4. นายพรชัย กิตติปัญญางาม 4/4 4/4   1/1 
5. นายปรีชา หาญหัทยา 4/4 4/4   1/1 
6. นายวรวิทย์ โชติกโสภณ 4/4 4/4   1/1 
7. นายธวัชชัย ชินธรรมมิตร์ 3/4    1/1 
8. นายบรรพต ประเสริฐสุขสกุล 4/4    1/1 
9. นายวรัญชัย ลีกาญจนากร 2/2    1/1 
10. นายวรุณชัย ลีกาญจนากร 2/3    1/1 

หมายเหตุ 

 

 

 

1. บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561 เมื่อวันท่ี 26 เมษายน 2561 

2. นายวรุณชัย ลีกาญจนากร เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันท่ี 26 เมษายน 2561 

3. นายวรัญชัย ลีกาญจนากร ลาออกจากตําแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันท่ี 15 พฤษภาคม 2561 

4. นายพัชวัฎ คุณชยางกูร ลาออกจากตําแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันท่ี 26 กันยายน 2561 

 
คณะกรรมการบริหาร 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารมีจํานวนท้ังส้ิน 3 ท่าน ประกอบด้วย 

1. นายธงชัย ลีกาญจนากร ประธานกรรมการบริหาร 

2. นายวรุณชัย ลีกาญจนากร กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ 

3. นายบรรพต ประเสริฐสุขสกุล กรรมการบริหารและกรรมการผู้อํานวยการ 

โดยมีนางสาวณัฐฐาพร ยอดนุ่ม เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 
 

ขอบเขตอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 2/2547  เมื่อวันท่ี 29 มกราคม 2547 ได้มีการกําหนด

ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของกรรมการบริหาร ไว้ดังน้ี 



34 

1) มีอํานาจตัดสินใจในเร่ืองการดําเนินงานท่ีสําคัญของบริษัท โดยกําหนดขอบเขต, ประเภท หรือขนาด

ของภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทางและนโยบายของบริษัทภายในขอบอํานาจท่ีได้รับมอบหมาย รวมถึงการกํากับดูแล

การดําเนินงานโดยรวม ผลผลิต ความสัมพันธ์กับลูกค้า และต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ 

2) พิจารณาเรื่องการลงทุนขยายงาน รวมถึงการซ้ือขายสินทรัพย์ถาวรของบริษัทเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ

บริษัท 

3) มีอํานาจกระทําการและแสดงตนเป็นตัวแทนของกิจการต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เก่ียวข้องและ

เป็นประโยชน์ต่อกิจการ 

4) พิจารณาเรื่องการระดมทุนของบริษัทเพ่ือนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 

5) อนุมัติการแต่งตั้งท่ีปรึกษาด้านต่าง ๆ ท่ีจําเป็นต่อการดําเนินงานของกิจการ 

6) ดําเนินกิจการท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารงานโดยท่ัวไปของกิจการ 

7) พิจารณาอนุมัติแผนการปฏิบัติของแต่ละฝ่ายงานของบริษัทและพิจารณาอนุมัติคําขอจากฝ่ายงาน

ต่างๆ ของบริษัทท่ีเกินอํานาจส่ังการของฝ่ายงานน้ัน 

ท้ังน้ีอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้น ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและ

กฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท ท้ังน้ีอํานาจของคณะกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการท่ีคณะกรรมการ

บริหารหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอ่ืนใดกับบริษัท

หรือบริษัทย่อย  ซ่ึงการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้

ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกําหนด 
 
คณะกรรมการตรวจสอบ 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีจํานวนท้ังส้ิน 3 ท่าน ประกอบด้วย 

1. นายพรชัย กิตติปัญญางาม 

2. นายปรีชา หาญหัทยา 

3. นายวรวิทย์ โชติกโสภณ 

โดยมีนางสาวณัฐฐาพร ยอดนุ่ม เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบท้ัง 3 ท่านมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท (ประสบการณ์

ในการสอบทานงบการเงินของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน ตามเอกสารแนบ 1)  
 

ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ 

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล 

และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย 

เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด

หลักทรัพย์ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
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4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระ เพื่อทําหน้าท่ีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 

และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมท้ังเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม

ด้วยอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

5. พิจารณารายการท่ีเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย

และข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 

6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท ซ่ึงรายงาน

ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปน้ี 

ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 

ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท 

ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 

ความเห็นเกี่ยวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎบัตร (Charter) 

รายการอื่นท่ีเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนท่ัวไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ี และความรับผิดชอบท่ี

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีจํานวนท้ังส้ิน 3 ท่าน ประกอบด้วย 

1. นายวัฒนา สุทธิพินิจธรรม  

2. นายปรีชา หาญหัทยา 

3. นายวรวิทย์ โชติกโสภณ 

โดยมีนางสาวณัฐฐาพร ยอดนุ่ม เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

หมายเหตุ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 3/ 2557 เมื่อ

วันท่ี 14 สิงหาคม 2557 
 

คณะกรรมการสรรหากําหนดค่าตอบแทนและการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทนและการกํากับดูแลกิจการท่ีดี มีจํานวน

ท้ังส้ิน 3 ท่าน ประกอบด้วย 

1. นายธวัชชัย ชินธรรมมิตร์ 

2. นายปรีชา หาญหัทยา 

3. นายวรวิทย์ โชติกโสภณ 
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โดยมีนางสาวณัฐฐาพร ยอดนุ่ม เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา ฯ 

หมายเหตุ คณะกรรมการสรรหาฯ  ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี ครั้งท่ี 3 / 2557 เมื่อ

วันท่ี 14 สิงหาคม 2557 
 
ผู้บริหาร 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีผู้บริหารจํานวน 9 ท่าน ประกอบด้วย 

1. นายวรุณชัย ลีกาญจนากร กรรมการผู้จัดการ 

2. นายบรรพต ประเสริฐสุขสกุล กรรมการผู้อํานวยการ 

3. นางวาสนา ลามาติพานนท์ รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชี   

4. นายวรัญวุฒิ วัฒนอนันต์ รองกรรมการผู้จัดการสายการเงิน 

5. นางธัญนันท์ ดวงรักษา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการตลาด 

6. นางสาวยุภาพร นพกวดฤทธิเดช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการตลาด 

7. นางปรียาวรรณ ลือสุวรรณทัต ผู้จัดการฝ่ายการเงิน 

8. นางสาวศรีสมร คูย่ิงรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีต้นทุน 

9.  น.ส.สราณจิตต์ ศิริธนารัตนกุล ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 

หมายเหตุ รายละเอียดข้อมูลเก่ียวกับผู้บริหาร ตามเอกสารแนบ 1 

ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของกรรมการผู้จัดการ 
1) ควบคุมดูแลการดําเนินกิจการและ/หรือบริหารงานท่ัวไปของบริษัท 

2) ดําเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณท่ีได้อนุมัติจากคณะกรรมการ

บริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท 

3) มีอํานาจอนุมัติและมอบอํานาจช่วงอนุมัติเบิกจ่ายเพื่อการจัดซ้ือจัดจ้างซ่ึงทรัพย์สินและบริการเพื่อ

ประโยชน์ของบริษัท ซ่ึงอํานาจการอนุมัติดังกล่าวจะเป็นการอนุมัติรายการปกติท่ัวไปทางการค้าที่มีวงเงินไม่เกิน

ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนด 

4) มีอํานาจออกคําส่ัง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์

ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทํางานภายในองค์กร 

5) มีอํานาจกระทําการและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัท ต่อบุคคลภายนอกในกิจการท่ีเกี่ยวข้องและ

เป็นประโยชน์ต่อบริษัท 

6) อนุมัติการแต่งตั้งท่ีปรึกษาด้านต่างๆ ท่ีจําเป็นต่อการดําเนินงานของบริษัท 

7) เป็นผู้รับมอบอํานาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย 

ระเบียบ ข้อกําหนด คําส่ัง มติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร 

ทุกประการ 
ท้ังนี้ การมอบอํานาจให้แก่กรรมการผู้จัดการ  ตลอดจนการมอบอํานาจแก่บุคคลอ่ืนท่ีกรรมการผู้จัดการ

เห็นควรจะไม่รวมถึงอํานาจและ/หรือการมอบอํานาจในการอนุมัติรายการใดท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง มี
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ส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อบังคับของบริษัทและตามที่สํานักงานคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด) กับบริษัทหรือบริษัทย่อย  ซ่ึงการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าว

จะต้องเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น เพ่ือพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าว

ตามข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกําหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการท่ีเป็นลักษณะการดําเนิน

ธุรกรรมการค้าปกติท่ัวไปของบริษัทท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมติัไว้ 
 

การกําหนดอํานาจอนุมัติวงเงิน 
คณะกรรมการบริหารมีอํานาจอนุมัติวงเงินสําหรับการอนุมัติจัดซ้ือจัดจ้างและการดําเนินการตามขอบเขต

อํานาจหน้าท่ีตามท่ีกําหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

 วงเงินอนุมัติ 

กรรมการผู้จัดการ 0.2 ล้านบาท

ประธานกรรมการบริหาร 200.0 ล้านบาท

คณะกรรมการบริหาร 200.0 ล้านบาท

คณะกรรมการบริษัท ไม่จํากัดจํานวน

 

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ หน่ึงของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย

บริษัทร่วม หรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง ท้ังน้ี ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา 

หรือเป็นผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน หรือ หรือบุคคลท่ี

อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันท่ีย่ืนคําขออนุญาตต่อ

สํานักงาน ก.ล.ต. 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนจามกฎหมาย ในลักษณะท่ีเป็น 

บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมท้ังคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรือ

บุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ี

อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมท้ังไม่เป็นหรือเคยเป็น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ 

บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย

กว่าสองปีก่อนวันท่ีย่ืนคําขออนุญาตต่อสํานักงาน ก.ล.ต. 

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการทํารายการทางการค้าท่ีกระทําเป็นปกติเพื่อประกอบ

กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือ

ทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คํ้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหน้ีสิน รวมถึงพฤติกรรมอ่ืนทํานอง

เดียวกัน ซ่ึงเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหน้ีท่ีต้องชําระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์
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ท่ีมีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ย่ีสิบล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จํานวนใดจะต่ํากว่า ทั้งน้ี การคํานวณภาระหนี้

ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคํานวณมูลค่าของรายการท่ีเกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม 

แต่ในการพิจารณาภาระหน้ีดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ท่ีเกิดขึ้นในระหว่างหน่ึงปีก่อนวันท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

กับบุคคลเดียวกัน 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ

ขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสํานักงานสอบ

บัญชี ซ่ึงมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้น

แต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ย่ืนคําขออนุญาตต่อสํานักงาน ก.ล.ต. 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงร่วมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษาทางกฎหมายหรือ

ท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ

นิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง ท้ังน้ี ในกรณีท่ีผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้น

จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันท่ีย่ืนคําขออนุญาตต่อสํานักงาน ก.ล.ต. 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ

ผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็นผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัท

ย่อย หรือ ไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษา

ท่ีรับเงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซ่ึงประกอบการท่ีมี

สภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดท่ีทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท 

 

การสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ 
การคัดเลือกบุคคลท่ีจะดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัท  ให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท และข้อกฎหมาย

ท่ีเกี่ยวข้อง นอกจากน้ียังเน้นถึงประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถ โดยการสรรหาต้องผ่านการพิจารณาจาก

คณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทนและการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และนําเสนอเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการ

บริษัท และ นํารายช่ือเสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง  

ในการเลือกต้ังคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งต้ัง โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการดังต่อไปนี้ 

1. ผู้ถือหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นท่ีตนถือ 

2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทั้งหมดตามท่ีตนมี เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได้ ในกรณีท่ีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดก็ได้ 
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3. บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกต้ังเป็นกรรมการเท่าจํานวน

กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังน้ัน ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงได้รับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียง

เท่ากัน เกินจํานวนท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังน้ันให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงช้ีขาด 
 

บุคลากร 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีพนักงานท้ังหมด 505 คน จําแนกเป็นผู้บริหาร 10 คน และพนักงาน

ระดับอื่น 495 คน  

ในปี 2561 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินให้แก่พนักงานท่ีไม่ใช่ผู้บริหาร อันได้แก่ เงินเดือน ค่าแรง 

ค่าล่วงเวลา ค่าครองชีพเงินสมบทกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ฯลฯ จํานวนรวม 126.22 ล้านบาท 

ณ ส้ินปี 2559, 2560 และ 2561  บริษัทมีจํานวนพนักงานเท่ากับ 607 คน, 589 คน และ 505 คนตามลําดับ 
 

ข้อพิพาทดา้นแรงงานในระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา 
-ไม่มี – 

 

นโยบายการพัฒนาบุคลากร 
บริษัทฯได้กําหนดแนวทางในการอบรมพนักงาน โดยแบ่งเป็น 2 ระดับ ดังน้ี 

1. ระดับปฏิบัติงาน มุ่งเน้นการให้ความรู้ในการทํางานอย่างถูกวิธี ปลอดภัย และได้สินค้าท่ีมีคุณภาพ 

รวมท้ังการเสริมสร้างระเบียบวินัยในการทํางาน และทัศนคติท่ีดีต่อองค์กร โดย

เปิดโอกาสให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอแนะวิธีการภายในหน่วยงานของ

ตนเอง 

2.  ระดับบังคับบัญชา มุ่งเน้นในการให้ความรู้ในการบริหารจัดการ เทคนิค หรือวิธีการจัดการสมัยใหม่ 

โดยมีการเชิญวิทยากรจากภายนอกมาอบรมท่ีภายใน รวมท้ังจัดส่งพนักงานไป  

อบรมภายนอก 

สําหรับพนักงานท่ีมีความรู้ความสามารถ บริษัทจะพิจารณาแต่งต้ังหรือเล่ือนตําแหน่งให้เหมาะสมเป็น ประจํา

ทุกปี ตามแผนงานของความเจริญก้าวหน้าทางอาชีพ (Career Path) 

นอกจากน้ี บริษัทมีนโยบายท่ีจะให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) และหลักสูตรอื่นๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีและทักษะของการ

ดํารงตําแหน่งกรรมการและผู้บริหาร 
 

ตารางแสดงจํานวนพนักงานแยกตามฝ่ายต่างๆ (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561) 

สายงาน จํานวนพนักงาน(คน) 
ฝ่ายผลิตและวางแผนการผลิต 230 

ฝ่ายวิศวกรรม 46 

ฝ่ายพัฒนาการผลิต 17 
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สายงาน จํานวนพนักงาน(คน) 
ฝ่ายประกันคุณภาพ 7 

ฝ่ายขายในประเทศ 38 

ฝ่ายขายต่างประเทศ 1 

ฝ่ายจัดส่ง 25 

ฝ่ายจัดซ้ือ 5 

ฝ่ายบุคคล/ธุรการและขนส่ง 90 

ฝ่ายบัญชีและฝ่ายบัญชีต้นทุน 14 

ฝ่ายการเงิน 18 

ฝ่ายระบบข้อมูลการบริหาร 4 

รวม 495 
 หมายเหตุ: จํานวนพนักงานท่ีแสดงไม่นับรวมพนักงานท่ีเป็นผู้บริหาร 

 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 

 
 

รายช่ือ 

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 
คณะกรรมการ

บริษัท 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหา
กําหนดค่าตอบแทน
และการกํากับการท่ีดี

คณะกรรมการ 
บริหารความเส่ียง 

รวม 

1.นายพัชวัฎ คุณชยางกูร 450,000  450,000 

2.นายวัฒนา สุทธิพินิจธรรม 340,000  340,000 

3.นายธวัชชัย ชินธรรมมิตร์ 45,000  45,000 

4.นายพรชัย กิตติปัญญางาม 264,000 140,000  404,000 

5.นายปรีชา หาญหัทยา 264,000 80,000  344,000 

6.นายวรวิทย์ โชติกโสภณ 264,000 80,000  344,000 

รวม 1,627,000 300,000 0 0 1,927,000 
หมายเหตุ นายพัชวัฎ  คุณชยางกูร ลาออกจากตําแหน่งกรรมการ เม่ือวันที ่26 กันยายน 2561 
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ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร (บาท) 
รายชื่อ รวม ประเภท 

1. นายธงชัย ลีกาญจนากร  

 

 

 

 

16,444,913

 

 

 

เงินเดือน, 

เงินโบนัส, 

ค่าเดินทาง และ 

เงินกองทุนสํารองเล้ียงชีพ 

2. นายวรัญชัย ลีกาญจนากร 

3. นายวรุณชัย ลีกาญจนากร 

4. นายบรรพต ประเสริฐสุขสกุล 

5. นางวาสนา ลามาติพานนท์ 

6. นายวรัญวุฒิ วัฒนอนันต์ 

7. นางธัญนันท์ ดวงรักษา 

8. น.ส.ยุภาพร นพกวดฤทธิเดช 

9. นางปรียาวรรณ ลือสุวรรณทัต 

10. น.ส.ศรีสมร คูย่ิงรัตน์ 

11. น.ส.สราณจิตต์ ศิริธนารัตนกุล 
หมายเหตุ  นายวรัญชัย ลกีาญจนากร ลาออกจากตําแหน่งกรรมการ เม่ือวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 

 

2. ค่าตอบแทนอื่นๆ 

ไม่มี 

 

9.  การกํากับดูแลกิจการ 
เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติท่ีดี (Code of Best Practices) บริษัทจึงได้นําหลักการ

ดังกล่าว เป็นแนวทางในการดําเนินงานของบริษัท เพื่อประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัท และเป็นการเสริมสร้าง

ความโปร่งใส ความมีประสิทธิภาพของฝ่ายบริหารจัดการ อันจะทําให้เกิดความเช่ือมั่นขึ้นในกลุ่มผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน

และผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซ่ึงในปัจจุบันบริษัทได้มีการปฏิบัติตามหลักการดังกล่าวโดยรวม รวมท้ังมีเจ้าหน้าท่ีนักลงทุน

สัมพันธ์ซ่ึงอยู่ในสายสํานักบริหารของบริษัท ทําหน้าท่ีติดต่อส่ือสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น รวมท้ังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ซ่ึงผู้ลงทุนสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าท่ีนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทได้ทางโทรศัพท์ 0-2754-3555 หรือโทรสาร 0-

2754-3974 

คําชี้แจงเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ 

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติท่ีดี (Code of Best Practices) บริษัทจึงได้นําหลักการ

ดังกล่าว เป็นแนวทางในการดําเนินงานของบริษัท เพื่อประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัท และเป็นการเสริมสร้าง

ความโปร่งใส ความมีประสิทธิภาพของฝ่ายจัดการ อันจะทําให้เกิดความเช่ือมั่นขึ้นในกลุ่มผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ท่ี

เก่ียวข้องทุกฝ่าย ซ่ึงในปัจจุบันบริษัทได้มีการปฏิบัติตามหลักการดังกล่าวดังต่อไปน้ี 
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1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 
บริษัทเล็งเห็นถึงความสําคัญของสิทธิผู้ถือหุ้นทุกราย ซ่ึงรวมท้ังผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือหุ้นรายย่อย 

โดยมุ่งเน้นการให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างถูกต้อง ทันเวลาและเท่าเทียมกัน 

ในปี 2561 บริษัทมีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยได้มีการจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมท้ัง

ข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมตามท่ีกฎหมายกําหนด และได้มี

การจัดทําบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่า

เทียมกันในการตรวจสอบการดําเนินการ สอบถามและแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุม  

บริษัทมีนโยบายท่ีจะปรับปรุงข้อมูลประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้มีรายละเอียดมากย่ิงขึ้นเก่ียวกับ 

เหตุผลความจําเป็น ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระประกอบ และได้เพ่ิมทางเลือกให้แก่ผู้ถือหุ้นใน

กรณีท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โดยสามารถมอบอํานาจให้กรรมการตรวจสอบได้  

บริษัทถือว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นเหตุการณ์สําคัญ เพ่ือรายงานผลงานและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

ในประเด็นต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2561 ท่ีผ่านมา ประธานในท่ีประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่าง

เท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัท สอบถาม และแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ 

รวมทั้งจะจัดให้มีการบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นท่ีสําคัญไว้ในรายงานการประชุมเพ่ิมเติม 

2. ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น 
2.1 การประชุมผู้ถือหุ้น 

- บริษัทตระหนักถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นและจะกํากับดูแลให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการ

ปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันโดยผู้ถือหุ้นทุกรายจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับวันประชุมและวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า

โดยบริษัทจะดําเนินการเรียกประชุมจัดส่งเอกสารและแจ้งวาระการประชุมล่วงหน้าตามท่ีกฎหมายกําหนด  

- บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตัวเองสามารถใช้สิทธิออกเสียงโดย

การมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทนได้ 

- บริษัทกําหนดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระท่ีสําคัญ เช่น การเลือกต้ังกรรมการ

การทํารายการเกี่ยวโยงการทํารายการได้มาหรือจําหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ เป็นต้นมีการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในกรณีท่ีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง 

- การประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจะเปิดโอกาสและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิอย่างเท่าเทียม

กันในการตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัทพร้อมท้ังได้บันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นท่ีสําคัญไว้ในรายงาน

การประชุมโดยมีกรรมการของบริษัทรวมท้ังผู้บริหารท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผู้ถอืหุ้นเพื่อตอบคําถามในท่ีประชุม   

2.2 การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 

- บริษัทมีนโยบายห้ามกรรมการและผู้บริหารนําข้อมูลภายในของบริษัทซ่ึงยังไม่เปิดเผยต่อ

สาธารณชนไปเปิดเผยหรือใช้ซ้ือขายหลักทรัพย์รวมท้ังแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือเพ่ือประโยชน์แก่ผู้อ่ืนไม่ว่าโดย

ทางตรงหรือทางอ้อม  

- บริษัทได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารเข้าใจถึงภาระหน้าท่ีในการรายงานการถือครอง

หลักทรัพย์ในบริษัทตลอดจนการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติ 
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3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
ภายใต้แนวทางการดําเนินธุรกิจ บริษัทได้ให้ความสําคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้

เสียภายใน อันได้แก่  พนักงานและผู้บริหารของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น เจ้าหนี้การค้า ลูกหน้ีการค้า 

รวมถึงชุมชนและสังคม โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 พนักงาน            : ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรมและให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม 

 คู่ค้า                   : สร้างความสัมพันธ์อันดีกับคู่ค้า (ผู้ขาย : บริษัท : ลูกค้า) เป็นไปตาม

เง่ือนไขทางการค้าและอยู่บนบนรากฐานแห่งผลประโยชน์ซ่ึงกันและกัน 

 ลูกค้า :  สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า โดยเน้นคุณภาพผลิตภัณฑ์ ราคาท่ีเหมาะสม 

การส่งมอบและการบริการท่ีทันต่อความต้องการและสร้างความพึงพอใจ

แก่ลูกค้า 

 เจ้าหนี้ :  ปฏิบัติตามเง่ือนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลง 

 ชุมชนและสังคม   : การเข้าสู่มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO เป็นส่ิงท่ีแสดงให้เห็นถึง 

การให้ความสําคัญกับสภาพแวดล้อมและสังคม โดยดูแลมิให้เกิดผล

กระทบต่อส่ิงแวดล้อมและชุมชน 

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
บริษัทมีนโยบายในการให้ความสําคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ตรงต่อความ

เป็นจริง สม่ําเสมอและทันเวลา ซ่ึงฝ่ายบริหารของบริษัทได้ให้ความสําคัญและจะยึดถือปฏิบัติไปโดยตลอด ในส่วน

ของนักลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทได้จัดให้มีผู้ดูแลงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพ่ือทําหน้าท่ีติดต่อส่ือสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น 

รวมท้ังหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง โดยสามารถติดต่อได้ท่ีหมายเลขโทรศัพท์ 0-2754-3555 
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ  

บริษัทมีคณะกรรมการจํานวนท้ังส้ิน 8 ท่านโดยมีกรรมการที่เป็นกรรมการบริหารและผู้บริหาร

จํานวน 3 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน กรรมการอิสระ 4 ท่านและมีเลขานุการบริษัท 1 ท่านการแต่งตั้ง

กรรมการน้ันให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและข้อกําหนดของกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการไม่เป็นบุคคลเดียวกัน โดยโครงสร้างคณะกรรมการ

บริษัทประกอบด้วยกรรมการท่ีเป็นอิสระเกินกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งคณะ ซ่ึงจะทําให้เกิดการถ่วงดุลและ

การสอบทานการบริหารงาน 

5.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยในการกํากับดูแลกิจการ

ของบริษัท โดยมีการกําหนดอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบไว้อย่างชัดเจน คณะกรรมการสรรหาและ

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ในส่วนของค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ได้กําหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารให้อยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมและเหมาะสมกับหน้าท่ีและ
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ความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย รวมท้ังอยู่ในระดับท่ีสูงเพียงพอท่ีจะดึงดูดและรักษากรรมการและผู้บริหารที่มี

คุณสมบัติท่ีต้องการได้และได้ขออนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว 

5.3 บทบาท หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

5.3.1 คณะกรรรมการบริษัทเป็นผู้กําหนดนโยบาย แผนงาน และทิศทางการดําเนินงานของ

บริษัท และกํากับดูแลให้ฝ่ายบริหารดําเนินการให้เป็นไปตามนโยบายท่ีกําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและการเติบโตของบริษัทอย่างย่ังยืน นอกจากนี้ยังได้มีการกําหนด

ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีและอํานาจอนุมัติวงเงินสําหรับการทําธุรกรรมปกติของคณะกรรมการบริหารและกรรมการ

ผู้จัดการ 

5.3.2 คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสําคัญในเร่ืองการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งด้านผลประโยชน์

ของผู้ท่ีเก่ียวข้องอย่างรอบคอบเป็นธรรมและโปร่งใสโดยกําหนดให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วน

ได้ส่วนเสียของตนและผู้ที่เก่ียวข้องเพื่อให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาเรื่องท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

กับธุรกรรมของบริษัทและสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยรวม 

คณะกรรมการบริษัทได้มีการกําหนดนโยบายให้รายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ ต้องขอความเห็นชอบจากท่ีประชุมกรรมการบริษัทและ/หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้นไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 

รวมท้ังกําหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้ท่ีเกี่ยวข้องนําข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์

ส่วนตน ดังน้ี 

กําหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสํานักงานกํากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  

ห้ามไม่ให้ผู้บริหารหรือหน่วยงานท่ีได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคล 

ภายนอกหรือบุคคลท่ีไม่มีหน้าท่ีเกี่ยวข้อง และไม่ซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนท่ีงบการเงินเผยแพร่

ต่อสาธารณชน  

5.3.3 คณะกรรมการจัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมด้านการเงิน การปฏิบัติงาน

การดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 

บริษัทได้ให้ความสําคัญต่อระบบการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน

ท่ีมีประสิทธิภาพโดยได้มีการกําหนดภาระหน้าท่ีและการดําเนินการของผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน มีการ

ควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินและมีการแบ่งแยกหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน นอกจากนี้

ยังมีการควบคุมภายในสําหรับระบบบัญชีและการเงิน รวมถึงการกําหนดอํานาจผู้อนุมัติวงเงิน 

ในส่วนของหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอันเป็น

กลไกหลักในการสร้างเสริมระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในน้ัน บริษัทได้จัดหาผู้ตรวจสอบภายในจาก

ภายนอกบริษัท (Outsource) คือ บริษัท เอ้าท์ ซอสซ่ิงพลัสจํากัด เพ่ือทําหน้าท่ีตามแผนงานตรวจสอบภายในที่จะ

กําหนดขึ้น ประสานงานและติดตามข้อมูลให้กับคณะกรรมการตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ดูแล

และตรวจสอบกิจการของบริษัทอย่างเต็มรูปแบบรวมทั้งรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัท 
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5.4 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

บริษัทได้กําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ําเสมอ (อย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง) 

และมีการประชุมพิเศษเพ่ิมเติมตามความจําเป็น โดยการประชุมแต่ละครั้งบริษัทได้มีการกําหนดวาระในการประชุม

อย่างชัดเจนและมีการส่งหนังสือประชุมพร้อมรายละเอียดล่วงหน้า 7 วัน เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษา

ข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม รวมท้ัง ได้มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร จัดเก็บรายงาน

การประชุมท่ีผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ท่ีเกี่ยวข้องตรวจสอบได้ 

5.5 ค่าตอบแทน 

บริษัทได้กําหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารให้อยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม ท้ังน้ี

เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ค่าตอบแทนทั้งในรูปเงินเดือน โบนัสและผลตอบแทนอื่นจะต้องสอดคล้องกับผลการ

ดําเนินงานของบริษัทรวมท้ังสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของกรรมการและผู้บริหารด้วย 

5.6 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

บริษัทจะส่งเสริมและอํานวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้ท่ีเก่ียวข้องในระบบ

การกํากับดูแลกิจการของบริษัทเช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท เป็นต้นเพื่อให้มีการ

ปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้กรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังใหม่จะได้รับทราบข้อมูล

ของบริษัทฯ กฎระเบียบข้อมูลท่ีเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทรวมท้ังข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการ

อย่างเพียงพอก่อนการปฏิบัติหน้าท่ี  

ปัจจุบันบริษัทมีนโยบายให้กรรมการทุกท่านเข้าอบรมหลักสูตร DCP หรือ DAP ของสมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพ่ือให้เข้าใจถึงบทบาทและหน้าท่ีของการเป็นกรรมการท่ีดี รวมถึงเลขานุการ

บริษัทในการเข้าอบรมหลักสูตรด้านเลขานุการบริษัทกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ท้ังน้ี สําหรับ

ผู้บริหารบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเน่ืองโดยให้เข้าร่วมอบรมกับสถาบันการอบรมต่างๆ ท่ี

เก่ียวข้อง 

5.7 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

5.7.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee) 

ในปี 2561 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนในการสอบบัญชี  ให้แก่บริษัท สํานักงานสอบบัญชี ดี 

ไอ เอ จํากัด  เป็นจํานวนเงินรวม 1,260,000 บาท 

5.7.2 ค่าบริการอ่ืน (Non-Audit fee) 

ไม่มี 

นโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการนาํข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ 
บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการนําข้อมูลภายในของบริษัท ซ่ึงยังไม่ปิดเผยต่อ

สาธารณะชนไปใช้เพ่ือแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมท้ังการซ้ือขายหลักทรัพย์ ดังน้ี 

- ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั้งผู้บริหารฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์

ของตน คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสํานักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพย์ตาม มาตรา 59 และบท

กําหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535  
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- บริษัทกําหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสํานักงานคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 

และจัดส่งสําเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทในวันเดียวกับวันท่ีส่งรายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ 

- บริษัทดําเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้บริหารทราบว่า ผู้บริหารท่ีได้รับทราบข้อมูลภายในท่ีเป็น

สาระสําคัญ ซ่ึงมีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน 

ก่อนท่ีงบการเงินหรือข้อมูลภายในน้ันจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลท่ีเป็นสาระสําคัญน้ันต่อ

บุคคลอื่น 

- บริษัทได้กําหนดโทษทางวินัยสําหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการนําข้อมูลภายในบริษัทไปใช้หรือ

นําไปเปิดเผยจนอาจทําให้บริษัทได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วย

วาจา การตักเตือนเป็นตัวหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างพ้นสภาพการเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก 

ปลดออกหรือให้ออกแล้วแต่กรณี เป็นต้น 

การควบคุมภายใน 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 1/2561 เมื่อวันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2561 ซ่ึงมีคณะกรรมการตรวจสอบ

ท้ังสามท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย ได้ทําการประเมินแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของ 

บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จํากัด (มหาชน) ในเร่ืองขององค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเส่ียง การ

ควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล และระบบติดตาม  

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ในสภาพปัจจุบันบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและสอดคล้อง

กับแบบประเมินการควบคุมภายในของสํานักงานคณะกรรมการ กลต. โดยเฉพาะในส่วนของการควบคุมภายในท่ี

เกี่ยวกับเร่ืองการทําธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหารและบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าวน้ัน บริษัท

มีระบบการควบคุมภายในท่ีรัดกุมและเพียงพอเพ่ือป้องกันความเสียหายจากการนําทรัพย์สินของบริษัทไปใช้โดยมิชอบ

หรือโดยปราศจากอํานาจท้ังน้ีบริษัทได้จัดหาผู้ตรวจสอบภายในจากภายนอกบริษัท (Outsource) เพื่อเข้าดําเนินการ

ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในรวมท้ังรายงานผลการตรวจสอบต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท 

นอกจากน้ีในส่วนของการควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัทน้ัน ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้ศึกษาและ

ประเมินประสิทธิภาพแล้ว ไม่พบข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระสําคัญของระบบการควบคุมภายในท่ีจะมีผลกระทบอย่าง

เป็นสาระสําคัญต่อการแสดงความเห็นต่องบการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

 

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 

10.1 บริษัท เป็นผู้ผลิตสินค้าอุตสาหกรรมภายใต้การกํากับดูแลกิจการท่ีดี ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม

และชุมชน จัดทํากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับภาครัฐและชุมชน เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว ยึดมั่นในการประกอบ

กิจการท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน และมีการติดตั้งระบบการดูดควันจากบ่อชุบสังกะสีและ

ไอกรดตัวใหม่แทนของเดมิท่ีชํารุด  
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10.2 เข้าร่วมโครงการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน โดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 1/2558 

เมื่อวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2558 ได้กําหนด นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็น

แนวทางการปฏิบัติท่ีชัดเจนในการดําเนินธุรกิจของบริษัท และให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ยึดถือใน

การปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดดังน้ี 

10.3.1 นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน 

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ต้องไม่ดําเนินการ หรือยอมรับการทุจริตและ

คอร์รัปช่ันในทุกรูปแบบ ท้ังทางตรงและทางอ้อม เพื่อประโยชน์ต่อบริษัท และตนเอง  

10.3.2 แนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน 

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ทุกระดับต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้าน

การทุจริต โดยต้องไม่เข้าไปเก่ียวข้องกับเร่ืองคอร์รัปช่ัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และกําหนดให้มีการสอบทาน

การปฏิบัติตามนโยบาย อย่างสม่ําเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ 

ข้อบังคับ ประกาศ และกฎหมาย 

2. ไม่กระทําพฤติกรรมใดๆ ท่ีแสดงให้เห็นว่าเป็นการรับสิน หรือติดสินบนในทุกรูปแบบ  

แก่ผู้มีส่วนได้เสียในเร่ืองท่ีตนทําหน้าท่ีรับผิดชอบ เพื่อให้ได้มาซ่ึงผลประโยชน์ในทางมิชอบ  

3.  การบริจาคเพ่ือการกุศล การบริจาคให้แก่พรรคการเมือง การให้ของขวัญทางธุรกิจและ

สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ต้องดําเนินการอย่างโปร่งใสและไม่มีเจตนาเพ่ือโน้มน้าวให้เจ้าหน้าท่ีภาครัฐหรือเอกชน

ดําเนินการท่ีไม่เหมาะสม 

4. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็น

การกระทําท่ีทุจริตคอร์รัปช่ัน หรือส่อไปในทางทุจริตคอร์รัปช่ัน ท่ีมีผลกระทบต่อบริษัท และต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา

หรือบุคคลท่ีรับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัย 

5. บริษัท จัดให้มีการอบรมแก่พนักงาน เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติ

ในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน และส่งเสริมให้พนักงานมีความซ่ือสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบในการปฏิบัติ

ตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

6. ผู้ท่ีกระทําการทุจริตและคอร์รัปช่ัน ถือเป็นการกระทําผิดนโยบายของบริษัท ต้องได้รับ

การพิจารณาลงโทษตามระเบียบท่ีบริษัท กําหนดไว้ และ/หรือตามข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

7. บริษัทให้การคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลท่ีกระทําโดยเจตนาสุจริต โดย

จะปกปิดช่ือ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ ไว้เป็นความลับ โดยห้ามมิให้มีการเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นท่ีไม่มีหน้าท่ีเกี่ยวข้อง 

10.3.3 การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้พิจารณารับเรื่องเบาะแส ข้อ

ร้องเรียน การกระทําท่ีอาจทําให้เกิดความสงสัยได้ว่า เป็นการทุจริตและคอร์รัปช่ัน ท่ีเกิดขึ้นกับบริษัท ท้ังทางตรง

และทางอ้อม โดยผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องท่ีจะแจ้ง เบาะแส หรือข้อร้องเรียน พร้อมหลักฐาน หรือ

ข้อมูลท่ีเพียงพอต่อการตรวจสอบ และแจ้งช่ือ ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ ส่งมายังทางอีเมล์ ดังน้ี 

1. ประธานกรรมการบริหาร ท่ี   Email : thongchai@samchaisteel.com  

2. กรรมการผู้จัดการ ท่ี  Email : varunchai@samchaisteel.com 
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3. เว็บไซด์บริษัท ท่ีwww.samchaisteel.com 

หรือ ส่งจดหมายตามท่ีอยู่ บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จํากัด (มหาชน) 

 75/14 , 75/17 , 85 หมู่ 5 ซอยวัดโสภณารามถนนเอก

ชัยตําบลโคกขาม อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000 

 

11. การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง 
11.1 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 1/2561 เมื่อวันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2561 ซ่ึงมีคณะกรรมการ

ตรวจสอบท้ังสามท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย ได้ทําการประเมินแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

ของ บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จํากัด (มหาชน) ในเร่ืองขององค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเส่ียง 

การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล และระบบติดตาม  

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ในสภาพปัจจุบันบริษัทมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและ

สอดคล้องกับแบบประเมินการควบคุมภายในของสํานักงานคณะกรรมการ กลต. โดยเฉพาะในส่วนของการควบคุม

ภายในท่ีเกี่ยวกับเร่ืองการทําธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหารและบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

น้ัน บริษัทมีระบบการควบคุมภายในท่ีรัดกุมและเพียงพอเพื่อป้องกันความเสียหายจากการนําทรัพย์สินของบริษัทไป

ใช้โดยมิชอบหรือโดยปราศจากอํานาจท้ังน้ีบริษัทได้จัดหาผู้ตรวจสอบภายในจากภายนอกบริษัท (Outsource) เพื่อ

เข้าดําเนินการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในรวมท้ังรายงานผลการ

ตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท 

สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในซ่ึงผ่านการ

พิจารณารับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 น้ัน มีรายละเอียดตามเอกสารภาคผนวก 

นอกจากน้ีในส่วนของการควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัทน้ัน ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้ศึกษา

และประเมินประสิทธิภาพแล้ว ไม่พบข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระสําคัญของระบบการควบคุมภายในท่ีจะมีผลกระทบ

อย่างเป็นสาระสําคัญต่อการแสดงความเห็นต่องบการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

11.2 ในปี 2561 บริษัท ได้ว่าจ้างนางวรรณศรี  รัตนมณีศิลป์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท เอ้าท์ซอสซ่ิง พลัส 

จํากัด เป็นผู้ตรวจสอบระบบงานภายใน รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3 

 

12. รายการระหว่างกัน 
บริษัทมีการทํารายการกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งต่างๆ ซ่ึงสามารถสรุปความสัมพันธ์และรายละเอียด

ของรายการระหว่างกัน ได้ดังน้ี 

บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพันธ์ 

บริษัท ชัยณรงค์ อินเตอร์เทรด จํากัด  

(ประกอบธุรกิจจําหน่ายอุปกรณ์ลูกปืน) 

เป็นบริษัทท่ีมีนายธวัชชัย ชินธรรมมิตร์ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

และเป็นกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม ซ่ึงนายธวัชชัย ชินธรรมมิตร์ 

เป็นกรรมการบริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จํากัด (มหาชน) 
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สรุปรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2559  มีดังน้ี  

 

12.1 รายการระหว่างกันกับบริษัท ชัยณรงค์ อินเตอร์เทรด จํากัด 

ลักษณะรายการ 
มูลค่าของรายการ 

(ล้านบาท) 
เง่ือนไข/ความสมเหตุสมผล 

และความจําเป็น 
บริษัทส่ังซ้ือตลับลูกปืน, สายพาน และโซ่  บริษัท ชัยณรงค์ อินเตอร์เทรด จํากัดให้สินเช่ือ

ทางการค้านานถึง 90 วัน เมื่อเทียบกับการ

จ่ายเงินสดในกรณีท่ีบริษัทส่ังซ้ือกับบริษัทอื่น

และราคาเป็นไปตามลักษณะการดําเนินการค้า

ตามปกติในราคาตลาด 

- ซ้ือสินค้า 0.88 

- เจ้าหนี้การค้า 

   ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2560 

   เพิ่มขึ้น 

   ลดลง 

   ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2561 

 

0.22 

0.94 

(0.98) 

0.18 

 

12.3 นโยบายและแนวโน้มการทํารายการระหว่างกันในอนาคต 

บริษัทคาดว่าบริษัทจะไม่มีการทํารายการระหว่างกันในอนาคต ยกเว้น รายการระหว่างกันกับบริษัท 

ชัยณรงค์ อินเตอร์เทรด จํากัด อย่างไรก็ดี หากบริษัทมีความจําเป็นท่ีจะต้องรายการระหว่างกันกับบุคคลท่ีอาจมี

ความขัดแย้ง บริษัทได้กําหนดนโยบายในการเข้าทํารายการระหว่างกันท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยจะมีการกําหนด

เง่ือนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดําเนินการค้าปกติในราคาตลาด ซ่ึงสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาท่ีเกิด

ข้ึนกับบุคคลภายนอก ท้ังน้ี บริษัทจะได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้เช่ียวชาญอิสระพิจารณาตรวจสอบและให้

ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทํารายการด้วย 

รายการระหว่างกันท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต บริษัทจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผย

รายการท่ีเกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน เพื่อให้การตัดสินใจเข้าทํารายการดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย 
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ส่วนท่ี 3 
 

ฐานะการเงินและผลการดําเนินการ 
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13. ข้อมูลทางการเงินท่ีสําคัญ 
(หน่วย : ล้านบาท) 

รายการ 
2559 2560 2561 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
งบดุล            
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 74.20 1.93 85.30 2.24  87.93  2.35 
ลูกหนี้การค้าและลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น 349.35 9.11 472.98 12.44  862.43  23.01 
สินค้าคงเหลือ 1,159.57 30.23 1,010.06 26.56  536.67  14.32 
เงินลงทุนในบริษัทย่อย 25.11 0.65 47.87 1.26  112.61  3.00 
เงินลงทุนระยะยาวอื่น 2.25 0.06 6.82 0.18  6.82  0.18 
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  2,207.91 57.56 2,160.25 56.80  2,109.77  56.29 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 0.00 0.00 0.00 0.00  10.26  0.27 
สินทรัพย์อ่ืน 17.63 0.46 20.09 0.53  21.47  0.57 

รวมสินทรัพย์ 3,836.02 100.00 3,803.37 100.00  3,747.96  100.00 
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น 1,433.60 37.37 1,533.12 40.31  1,455.43  38.83 
เจ้าหน้ีการค้าและต๋ัวเงินจ่าย 278.35 7.26 198.54 5.22  352.05  9.39 
ส่วนของหน้ีสินท่ีครบกําหนดชําระภายใน 1 ป ี 2.14 0.06 30.87 0.81  9.67  0.26 
หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 0.00 0.00 4.00 0.11  4.00  0.11 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน 4.10 0.11 2.55 0.07  0.91  0.02 
เจ้าหน้ีตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ 0.00 0.00 14.06 0.37  6.04  0.16 
หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 31.30 0.82 11.12 0.29  0.00  0.00 
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 3.77 0.10 6.30 0.17  3.12  0.08 

รวมหนี้สิน 1,753.26 45.71 1,800.56 47.34  1,831.22  48.86 
ทุนจดทะเบียน 1,085.67 28.30 1,085.67 28.54  1,085.67  28.97 
ทุนท่ีออกและเรียกชําระแล้ว 1,045.13 27.25 1,045.13 27.48  1,045.13  27.89 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 918.49 23.94 918.49 24.15  918.49  24.51 
สํารองตามกฎหมาย 35.18 0.92 35.18 0.92  35.18  0.94 
กําไร(ขาดทุน)สะสม-ยังไม่ได้จัดสรร 83.96 2.19 6.15 0.16  (79.93) (2.13) 
องค์ประกอบอ่ืนส่วนของผู้ถือหุ้น 0.00 0.00 (2.13) (0.06) (2.13) (0.06) 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,082.76 54.29 2,002.82 52.66  1,916.74  51.14 
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,836.02 100.00 3,803.38 100.00  3,747.96  100.00 
งบกําไรขาดทุน           
รายได้จากการขาย 2,923.02 100.00 2,701.31 100.00  3,486.62  100.00 
ต้นทุนขาย (2,630.68) (90.00) (2,567.43) (95.04) (3,350.12) (96.09) 
โอนกลับ(ขาดทุน)จากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ 5.83 0.20 (1.40) (0.05) 0.63  0.02 
กําไรขั้นต้น 298.17 10.20 132.48 4.90  137.13  3.93 
รายได้อื่น 4.39 0.15 9.18 0.34  0.96  0.03 
ต้นทุนในการจัดจําหน่าย (64.10) (2.19) (48.64) (1.80) (56.44) (1.62) 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (128.01) (4.38) (137.46) (5.09) (139.73) (4.01) 
ค่าตอบแทนกรรมการ (2.09) (0.07) (2.03) (0.08) (1.93) (0.06) 
ต้นทุนทางการเงิน (47.14) (1.61) (50.99) (1.89) (44.67) (1.28) 
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้ (12.32) (0.42) 19.65 0.73  21.38  0.61 

กําไร (ขาดทุน) สําหรับป ี 48.90 1.67 (77.82) (2.88) (86.07) (2.47)
กําไรสุทธิ (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)* 0.05  (0.07)   (0.08)  
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(หน่วย : ล้านบาท) 

รายการ 2559 2560 2561 
งบกระแสเงินสด    

  เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมดําเนินงาน 229.22 (71.18) 202.06 

  เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน (35.89) (54.92) (90.88) 

  เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน (173.81) 137.20 (108.55) 

  เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงินเพิ่มข้ึน(ลดลง)สุทธิ 19.51 11.09 2.62 
  เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน ณ วันต้นงวด 54.69 74.20 85.30 

  เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน ณ วันสิ้นงวด 74.20 85.30 87.93 

 

อัตราส่วนทางการเงินท่ีสําคัญท่ีสะท้อนถึงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท 
อัตราส่วน 2559 2560 2561 

อัตราส่วนแสดงสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)    

อัตราส่วนสภาพคลอ่ง(เท่า) 0.92 0.89 0.82 

อัตราส่วนสภาพคลอ่งหมุนเร็ว(เท่า) 0.25 0.32 0.52 

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการค้า (เทา่) 8.19 5.71 4.04 

   ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลี่ย (วัน) 43.96 63.03 90.35 

   อตัราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 2.26 2.54 6.24 

   ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 162.08 141.63 57.05 

   อตัราส่วนหมุนเวียนเจ้าหน้ี (เท่า) 9.25 12.93 9.91 

   ระยะเวลาชําระหน้ี (วัน) 38.91 27.84 36.83 

Cash Cycle (วัน) 167.14 176.82 110.57 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร(Profitability Ratio)    

อัตรากําไรข้ันต้น (%) 9.97 4.96 3.93 

อัตรากําไรสุทธิ (%) 1.51 (2.88) (2.47) 

อัตราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (%) 2.07 (3.89) (4.49) 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio)    

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 4.50 (2.05) (2.30) 

   อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) 7.82 (3.60) (3.81) 

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 2.98 0.71 0.93 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Ratio)    

อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.84 0.90 0.96 

   อตัราส่วนความสามารถชําระดอกเบ้ีย (เท่า) 6.77 (0.56) (1.41) 

อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) 0.00 0.00 0.00 
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14. การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจัดการ 

14.1 ภาพรวมผลการดําเนินงานปีท่ีผ่านมา 

จากปี 2560 ต่อเน่ืองปี 2561 บริษัทได้ใช้กลยุทธ์ด้านการขายและการตลาด โดยการขายสินค้ากําไร                        

น้อยลง เพื่อเรียกความเช่ือมั่นให้ลูกค้ากลับมาทําการค้าเหมือนเดิม ประกอบกับราคาขายเฉลี่ยสูงขึ้นตามสภาวะราคา

เหล็กของตลาดโลกท่ีปรับตัวสูงขึ้น แต่ก็ยังไม่เข้าสู่ภาวะปกติเหมือนก่อนท่ีจะมีกรณีพิพาทกับกรมศุลกากร ในขณะท่ี

ตลาดมีการแข่งขันท่ีสูงและลูกค้ามีความต้องการที่หลากหลายมากข้ึน บริษัท จึงต้องปรับกลยุทธ์การขายและการตลาด

โดยการเพ่ิมสินค้าประเภทเหล็กให้ครบวงจร นอกจากนี้บริษัทยังได้รับผลกระทบจากปีก่อนท่ีสถาบันการเงินได้ลด

วงเงินสินเช่ือลง ส่งผลทําให้การดําเนินการด้านการผลิตขาดความต่อเน่ือง  

ถึงแม้บริษัทจะประสบปัญหาตามที่กล่าวข้างต้น แต่บริษัทก็พยายามควบคุมและบริหารการใช้

ทรัพยากรในบริษัทเท่าท่ีมีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด รวมทั้งตัดลดค่าใช้จ่ายเกินความจําเป็นลง  

14.2  ผลการดําเนินงานของบริษัท 

14.2.1 รายได้ 

ในปี 2561 แม้บริษัทจะมีรายได้จากการขายจํานวน 3,486.62 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2560 จํานวน 

785.31 ล้านบาท หรือร้อยละ 29.07 เน่ืองจากลูกค้าเก่าบางส่วนได้กลับมาทําการค้าเหมือนเดิม แต่ยังไม่เข้าสู่ภาวะ

ปกติเหมือนก่อนท่ีบริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากกรณีพิพาทกับกรมศุลกากร แต่ก็ยังขาดทุนอยู่ โดยมีมูลค่าและสัดส่วน

การขายสินค้าแต่ละประเภท ดังน้ี 

 

มูลค่ารายได้และสัดส่วนการขายสินค้าแต่ละประเภทของบริษัทสามารถสรุปได้ดังต่อไปน้ี 

ประเภทผลิตภัณฑ์ 
2559 2560 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
รายได้จากการขาย       

 - ท่อเหล็กดํา 947.62 33.08 774.50 28.63 870.54 24.97 

 - ท่อเหล็กชุบสังกะสี 789.85 27.57 888.75 32.86 635.52 18.22 

 - ท่อเหล็กเฟอร์นิเจอร์ 6.42 0.22 4.20 0.16 1.30 0.04 

 - เหล็กแผ่นชนิดดํา 0.02 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 

 -ขายวัตถุดิบ 103.43 3.61 39.90 1.48 401.04 11.50 

 -ขายสินค้าซ้ือมา 992.72 34.65 894.88 33.08 1,462.30 41.94 

 -ขายเศษเหล็ก เศษซ้ิง ฯ 17.69 0.62 90.75 3.35 103.93 2.98 

 - อื่นๆ 2.87 0.10 8.36 0.31 11.02 0.32 

รวมรายได้จากการขาย 2,860.62 99.85 2,701.31 99.64 3,486.62 99.97 

รายได้อื่น 4.39 0.15 9.62 0.36 0.96 0.03 

รายได้รวม 2,865.01 100.00 2,710.93 100.00 3,487.58 100.00 
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14.2.2 ต้นทุนขาย 

ในปี 2561 ต้นทุนขายมีจํานวน 3,350.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จํานวน 782.69 

ล้านบาท หรือร้อยละ 30.48 สอดคล้องกับยอดขายท่ีเพิ่มขึ้น แต่เพ่ิมขึ้นในสัดส่วนท่ีมากกว่าการเพ่ิมขึ้นของยอดขาย 

เน่ืองจากบริษัทขายสินค้ากําไรน้อยลง เพ่ือเรียกความเช่ือมั่นจากลูกค้าท่ียกเลิกและลดการส่ังซ้ือให้กลับมาเป็นคู่ค้า

เหมือนเดิม  

14.2.3 โอนกลับขาดทุนจากการตีราคาสินค้าคงเหลือ 

ในปี 2561 บริษัทมียอดโอนกลับจากการตีราคาสินค้าคงเหลือ จํานวน 0.63 ล้านบาทใน

ขณะที่ปี 2560 มียอดขาดทุนจํานวน 1.40 ล้านบาท เพราะตลอดปี 2560 ราคาเหล็กมีการเปล่ียนแปลงบ่อย 

14.2.4 กําไรขั้นต้น 

จากสาเหตุข้อ 14.2.1 ถึง 14.2.3 ทําให้ในปี 2561 บริษัทมีกําไรขั้นต้น 137.12 ล้านบาท 

คิดเป็นร้อยละ 3.93 ของรายได้จากการขายเปรียบเทียบกับปี 2560 กําไรข้ันต้น 132.47 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ  

4.90 เพิ่มขึ้น  4.65 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.53 

14.2.5 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ในปี 2561 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร มีจํานวน 196.17 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2560 

จํานวน 10.06 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.41 สอดคล้องกับยอดขายท่ีเพ่ิมมากขึ้น และมีค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวกับว่าจ้างทนาย

เพื่อโต้แย้งข้อพิพาทกับกรมศุลกากร 

14.2.6 ต้นทุนทางการเงิน 

ในปี 2561 ต้นทุนทางการเงิน มีจํานวน 44.66 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 จํานวน 6.32 

ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.39 เน่ืองจากมีการขายสินค้าในสต็อคเก่ามากขึ้น แล้วนําเงินมาชําระเงินกู้มากขึ้น และ

รอบการใช้สินเช่ือวงเงินแต่ละคร้ังส้ันลง ทําให้ดอกเบี้ยลดลง  

14.2.7 กําไร-ขาดทุนสุทธิ 

จากสาเหตุข้างต้นทําให้ในปี 2561 บริษัท มีผลขาดทุนสุทธิ 86.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.12  

ล้านบาท หรือร้อยละ 7.66 

14.3  ฐานะการเงินของบริษัท 

14.3.1 ส่วนประกอบของสินทรัพย์ 

สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ ส้ินปี 2561 มีมูลค่าเท่ากับ 3,747.96 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 

55.41 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.45 โดยส่วนใหญ่เป็นการลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียน 81.31 ล้านบาท  

สําหรับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนมีมูลค่าเท่ากับ 2,260.93 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจํานวน 25.90 ล้านบาท 

คิดเป็นร้อยละ 1.15 

14.3.2 ลูกหน้ีการค้าและต๋ัวเงินรับ 

ณ ส้ินปี 2561 บริษัทมีลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น จํานวน 862.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก

ปีก่อน 389.44 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 82.33 ระยะเวลาการเก็บหน้ีเฉล่ีย 90 วัน เน่ืองจากบริษัท ปรับนโยบาย

ขายสินค้าให้ผู้ใช้โดยตรงมากกว่าผู้แทนจําหน่าย ทําให้ระยะเวลาเครดิตเพิ่มขึ้นจากปีก่อน แต่ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ 

ตารางแสดงอายุลูกหน้ีการค้าและตั๋วเงินรับ ณ 31 ธันวาคม 2561 
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อายุลูกหนี้การค้า 
กิจการอ่ืน กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

ล้านบาท สัดส่วน (%) ล้านบาท สัดส่วน (%)
ยังไม่ครบกําหนดชําระ 272.27 42.67 - - 

เกินกําหนดชําระ     

  น้อยกว่า 1 เดือน 142.94 22.40 - - 

เกินกว่า 1 ถึง 2 เดือน 91.44 14.33 - - 

เกินกว่า 2 ถึง 3 เดือน 28.16 4.41 - - 

เกินกว่า 3 ถึง 6 เดือน 2.74 0.43 - - 

เกินกว่า 6 ถึง 9 เดือน 0.65 0.10 - - 

เกินกว่า 9 ถึง 12 เดือน 0.68 0.11   

เกินกว่า 12 เดือน ข้ึนไป 99.11 15.53 - - 

รวม 638.03 100.00 - - 
  หัก  ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (56.50) (8.86)   

  ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ-สุทธิ 581.52 91.14   

 

สําหรับลูกหน้ีท่ีเกินกําหนดชําระเกินกว่า 3 เดือนขึ้นไป บริษัทได้ดําเนินการทางกฎหมายแล้วเป็น

ส่วนใหญ่ ทั้งน้ีบริษัทได้ต้ังค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญไว้ เป็นเงิน 56.50 ล้านบาทแล้ว 

14.4 สินค้าคงเหลือ 

ณ ส้ินปี 2561 บริษัทมีสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่า 536.67 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจํานวน 473.38 

ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 46.86 ระยะเวลาการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ ลดลง จาก 141 วันในปี 2560 เหลือ 57 วัน 

ตารางแสดงส่วนประกอบของสินค้าคงเหลือ (หน่วย : ล้านบาท) 

รายการ 2559 2560 2561 
สินค้าสําเร็จรูป 577.22 509.08 273.16 

สินค้าระหว่างผลิต 76.90 90.34 49.29 

ซ้ือมาขายไป 271.70 205.71 119.30 

วัตถุดิบ 216.42 190.72 80.14 

วัสดุส้ินเปลือง 16.81 16.74 16.69 

รวม 1,160.73 1,102.62 538.60 
หัก ค่าเผ่ือการลดราคา (1.61) (2.56) (1.92) 

สินค้าคงเหลือ – สุทธิ 1,159.57 1,010.06 536.67 
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14.5 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ ของบริษัทมีมูลค่าเท่ากับ 2,109.76 

ล้านบาทลดลงจํานวน  50.49 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.37 เน่ืองจากการหักค่าเส่ือมราคาตามปกติ 

14.6 สภาพคล่อง 

ในปี 2561 บริษัทมีเงินสดรับจากการดําเนินงานเป็นบวก 245.46 ล้านบาท เมื่อหักเงินจ่ายดอกเบี้ย

และภาษีเงินได้แล้วจะมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงานเป็นบวก 202.05 ล้านบาท  

เงินสดสุทธิใช้ไปในการลงทุนเท่ากับ 90.87 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2561 บริษัท ได้ลงทุนในบริษัท

ย่อย และปรับปรุงอาคารโรงงานและเครื่องจักรเพ่ิมขึ้น  

ในส่วนของกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินบริษัทมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินลดลง 

จํานวน 108.55 ล้านบาท โดยชําระหน้ีเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน จํานวนรวม 77.68 ล้านบาท และชําระ

หน้ีสินรวม 30.87 ล้านบาท  

สําหรับอัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัท อันได้แก่ สินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน และ 

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว ณ 31ธันวาคม 2561 มีค่าเท่ากับ 0.82 เท่า และ 0.52 เท่า  

14.7 แหล่งท่ีมาของเงินทุน 

14.7.1 หนี้สิน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีหน้ีสินรวม เท่ากับ 1,831.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 

2560 จํานวน 30.65 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 1.70 โดยหน้ีสินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น จํานวน 54.62 ล้านบาท ในขณะ

ท่ีหน้ีสินไม่หมุนเวียนลดลง จํานวน 23.96 ล้านบาท ส่งผลให้อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทเพ่ิมข้ึน 

จาก 0.90 เท่า ณ  ส้ินปี 2560 เป็น 0.96 เท่า ณ ส้ินปี 2561 

14.7.2  ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,085.67 ล้านบาท ทุนจดทะเบียนท่ี

เรียกชําระแล้ว 1,045.12 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เป็นเงิน 1,045.12 ล้านบาท สําหรับทุนจดทะเบียนส่วนท่ียัง

ไม่ได้เรียกชําระจํานวน 40.54 ล้านบาท  เป็นส่วนท่ีผู้ถือหุ้นและพนักงาน / กรรมการ ไม่ได้ใช้สิทธิซ้ือหุ้นเพิ่มทุน และ

ได้หมดระยะเวลาการใช้สิทธิต้ังแต่ปี 2555 และ 2556 แล้ว 

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 มีมูลค่าเท่ากับ 1,916.74 ล้านบาท 

ลดลง จํานวน 86.07 ล้านบาท เน่ืองมาจากผลการดําเนินงานขาดทุนสุทธิ 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปีน้ันให้กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

ผูกพันบริษัท ลงลายมือช่ือพร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี พร้อมท้ังมอบ

อํานาจให้บุคคลใดลงนามกํากับเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปีแทนด้วย โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ 

ดังน้ี 

“บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปีฉบับน้ีแล้ว ด้วยความระมัดระวังบริษัทขอรับ

รองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทําให้ผู้อื่นสําคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งใน

สาระสําคัญ   นอกจากน้ี บริษัทขอรับรองว่า 

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปีได้แสดงข้อมูลอย่าง

ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อย

แล้ว  

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลท่ีดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนท่ีเป็น

สาระสําคัญท้ังของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมท้ังควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบ

ดังกล่าว 

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี  และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และ

บริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันท่ี 27 กุมภาพันธ์  2561 ต่อผู้สอบบัญชีและ

กรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซ่ึงครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญของระบบการควบคุม

ภายใน รวมท้ังการกระทําท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 

ในการน้ี เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับท่ีบริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว

บริษัทได้มอบหมายให้นายบรรพต ประเสริฐสุขสกุลเป็นผู้ลงลายมือช่ือกํากับเอกสารน้ีไว้ทุกหน้าด้วยหากเอกสารใด

ไม่มีลายมือช่ือของ นายบรรพต ประเสริฐสุขสกุล กํากับไว้บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลท่ีบริษัทได้รับรองความถูกต้อง

ของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น 

 

ช่ือ   ตําแหน่ง ลายมือช่ือ 

1.  นายธงชัย  ลีกาญจนากร ประธานกรรมการบริหาร    

2 นายบรรพต ประเสริฐสุขสกุล กรรมการผู้อํานวยการ    

ผู้รับมอบอํานาจ ช่ือ ตําแหน่ง ลายมือช่ือ 

นายบรรพต ประเสริฐสุขสกุล กรรมการผู้อํานวยการ    

 

 ให้แนบเอกสารหลักฐานประกอบด้วย  ทั้งน้ี แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปีน้ีเป็นข้อมูลที่สําคัญที่ผูล้งทุนใช้ประกอบการตดัสินใจ

ลงทุนบริษัทจึงควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนที่จะส่งให้สํานักงาน 

 พร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) 
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เอกสารแนบ  1 
 

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม 
และเลขานุการบริษัท 
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เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหาร บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

 

ชื่อ-สกุล 
อาย/ุตําแหน่ง 

วุฒิการศกึษา 
ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างผู้บริหาร 

สัดส่วนการถือหุ้นใน
บริษัทที่มีสิทธิออก

เสียงทั้งหมด 
ประสบการณ์การทํางาน 

1. นายธงชัย ลีกาญจนากร 

อายุ  66 ปี 

กรรมการ  ประธานกรรมการ ประธาน 

กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มี

อํานาจลงนามผูกพันบริษัท 

 - ปริญญาตร ีสาขาอีเล็คโทรนิค 

   Chiyoda Collage โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 

-  อบรมหลกัสตูร Director Accreditation   

   Program (DAP) – IOD 

บิดา 

นายวรัญชัยและนายวรุณ

ชัยลีกาญจนากร 

 

ร้อยละ 19.01 2561-ปัจจุบัน 

 

2553-ปัจจุบัน 

 

-  ประธานกรรมการ 

   บริษัท สามชัย สตลีอินดสัทร ีจํากดั (มหาชน) 

-  ประธานกรรมการบริหาร 

    บริษัท สามชัย สตีลอินดสัทร ีจํากดั (มหาชน) 

2. นายวัฒนา สุทธิพินิจธรรม 

อายุ  73 ปี 

กรรมการ กรรมการอสิระ และ 

รองประธานกรรมการบริษัท  

 

- ปริญญาตร ีสาขาการบัญชี (เกียรตินิยม)  

   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 

   มหาวิทยาลัย นิวยอรค์ สหรัฐอเมรกิา 

-  อบรมหลกัสตูร Director Accreditation   

   Program (DAP) – IOD 

-ไม่มี- -ไม่มี- 2547-ปัจจุบัน 

 

2559 -ปัจจุบัน 

 

- รองประธานกรรมการ 

   บริษัท สามชัย สตลีอินดสัทร ีจํากดั (มหาชน) 

- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการ 

   บริหารความเสี่ยง 

   บมจ.แกรนด ์แอสเสท โฮเทลส ์แอนด ์พรอพเพอรต์ี ้

3. นายพรชัย กิตตปิัญญางาม 

อายุ  72 ปี 

กรรมการ  กรรมการอสิระ และ

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 

 

 

- ปริญญาตร ีสาขาบัญชี 

   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

-  อบรมหลกัสตูร Director Accreditation   

   Program (DAP) – IOD 

-ไม่มี- -ไม่มี- 2547-ปัจจุบัน 

 

2558-ปัจจุบัน 

 

2515-ปัจจุบัน 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท สามชัย สตลีอินดสัทร ีจํากดั (มหาชน) 

-กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

 บมจ.แกรนด ์แอสเสท โฮเทลส ์แอนด์ พรอพเพอร์ตี ้

- กรรมการผู้จัดการ 

บริษัท บัญชีกิจ จํากดั (บริษัทตรวจสอบบัญชี) 
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ชื่อ-สกุล 
อาย/ุตําแหน่ง 

วุฒิการศกึษา 
ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างผู้บริหาร 

สัดส่วนการถือหุ้นใน
บริษัทที่มีสิทธิออก

เสียงทั้งหมด 
ประสบการณ์การทํางาน 

4. นายปรีชา หาญหัทยา 

อายุ  71 ปี 

กรรมการ กรรมการอสิระ และ

กรรมการตรวจสอบ 

- ปริญญาตร ีสาขาบัญชี 

   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

-  ปรญิญาโท สาขาการเงิน 

   Columbia University 

-  อบรมหลกัสตูร Director Accreditation   

   Program (DAP) – IOD 

-ไม่มี- -ไม่มี- 2547 - ปัจจุบัน

 

2548 – ปัจจุบัน

 

2535-2545 

 

- กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท สามชัย สตลีอินดสัทร ีจํากดั (มหาชน) 

- กรรมการ 

  บริษัท อันดามันรสีอร์ท จํากดั 

- ผู้ช่วยอธิการบด ี

มหาวิทยาลัย อสีเทริ์น เอเชีย 

- ผู้อํานวยการสํานักกรรมการผู้จัดการ 

ธนาคารยูโอบี รัตนสิน จํากดั 

5. นายวรวิทย์  โชติกโสภณ  

อายุ  71 ปี 

กรรมการ  กรรมการอสิระ และ

กรรมการตรวจสอบ 

 

- ปริญญาตร ีสาขาเศรษฐศาสตร์ 

   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

-  อบรมหลกัสตูร Director Accreditation   

   Program (DAP) – IOD 

-ไม่มี- -ไม่มี- 2560 – ปัจจุบัน

 

2530 - 2540 

 

 

 

 

-  กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท สามชัย สตลีอินดสัทร ีจํากดั (มหาชน) 

-  ผู้จัดการอาวุโส ฝา่ยขาย 

   บริษัท บางกอกโลหะการอตุสาหกรรม จํากัด            

   (บริษัทผลติท่อทองแดงไร้ตะเข็บ) 

 

6. นายธวัชชัย ชินธรรมมติร ์

อายุ  64 ปี 

กรรมการ 

- ปริญญาตร ีสาขาบริหารบุคคล 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

-  อบรมหลกัสตูร Director Accreditation   

   Program (DAP) – IOD 

-ไม่มี- -ไม่มี- 2550 - ปัจจุบัน

 

2547-2550 

 

2541-ปัจจุบัน 

 

- กรรมการ 

  บริษัท สามชัย สตลีอินดสัทรี จํากัด (มหาชน) 

- ประธานกรรมการ 

บริษัท สามชัย สตลีอินดสัทร ีจํากดั (มหาชน) 

- กรรมการผู้จัดการ 

บริษัท ชัยณรงค์ อนิเตอร์เทรด จํากดั 

(บริษัทจําหน่ายอุปกรณ์ลูกปืน) 
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ชื่อ-สกุล 
อาย/ุตําแหน่ง 

วุฒิการศกึษา 
ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างผู้บริหาร 

สัดส่วนการถือหุ้นใน
บริษัทที่มีสิทธิออก

เสียงทั้งหมด 
ประสบการณ์การทํางาน 

7. นายบรรพต ประเสริฐสุขสกลุ 

อายุ 60 ปี 

กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการ

ผู้มีอํานาจลงนามผกูพันบริษัท และ

เลขานุการบริษัท 

- ปริญญาตร ีสาขาบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร ์

   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

-  อบรมหลกัสตูร Director Accreditation   

   Program (DAP) – IOD 

-ไม่มี- -ไม่มี- 2556 - ปัจจุบัน

 

2551 -2556 

 

2545 -2551 

 

- กรรมการ และกรรมการบริหาร  

  บริษัท สามชัย สตลีอินดสัทรี จํากัด (มหาชน) 

- กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ 

บริษัท สามชัย สตลีอินดสัทร ีจํากดั (มหาชน) 

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 

บริษัท สามชัย สตลีอินดสัทร ีจํากดั (มหาชน) 

 

8. นายวรุณชัย ลีกาญจนากร 

อายุ  36 ปี 

กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ 

- ปริญญาตร ีสาขาการเงินและเศรษฐศาสตร ์

 UC Berkeley University, U.S.A. 

บุตรชายนายธงชัย  

ลกีาญจนากร 

ร้อยละ 14.35 2561 – ปัจจุบัน

 

2554-2561 

 

2553 – 2554 

 

2550 – 2553 

2549 - 2550 

-  กรรมการผู้จัดการ 

   บริษัท สามชัย สตลีอินดสัทร ีจํากดั (มหาชน) 

-  รองกรรมการผู้จัดการ 

   บริษัท สามชัย สตลีอินดสัทร ีจํากดั (มหาชน) 

-  รับผดิชอบงานด้านการเงิน 

   บริษัท สามชัย สตลีอินดสัทร ีจํากดั (มหาชน)   

- Associate Officer, Deutsche Bank.  

- Analyst Officer, Citibank 

 

9. นางวาสนา ลามาติพานนท์ 

อายุ 66 ปี 

รองกรรมการผู้จัดการ 

 

-ปวส. สาชาบัญฃี 

   กรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย 

พี่สาวนางวนาลี  

ลกีาญจนากร ซึ่งเป็น

ภรรยาของนายธงชัย  

ลกีาญจนากร 

-ไม่มี- 2554 – ปัจจุบัน

 

2552 – 2554 

 

2547 – ปัจจุบัน

- รองกรรมการผู้จัดการ 

  บริษัท สามชัย สตลีอินดสัทรี จํากัด (มหาชน) 

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 

บริษัท สามชัย สตลีอินดสัทร ีจํากดั (มหาชน) 

- ประกอบธุรกิจส่วนตัว  (เครื่องประดบั) 
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ชื่อ-สกุล 
อาย/ุตําแหน่ง 

วุฒิการศกึษา 
ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างผู้บริหาร 

สัดส่วนการถือหุ้นใน
บริษัทที่มีสิทธิออก

เสียงทั้งหมด 
ประสบการณ์การทํางาน 

10. นายวรัญวุฒิ วัฒนอนันต ์

อายุ 62 ปี 

รองกรรมการผู้จัดการ 

- ปริญญาตร ีเศรษฐศาสตร์และการเงิน 

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

- ปริญญาโท  สาขาบริหารการเงิน 

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

-ไม่มี- -ไม่มี- 2554 - ปัจจุบัน

 

2548 - 2554 

 

2540 - 2548 

- รองกรรมการผู้จัดการ 

  บริษัท สามชัย สตลีอินดสัทรี จํากัด (มหาชน) 

-  ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ัดการ 

บริษัท สามชัย สตลีอินดสัทร ีจํากดั (มหาชน) 

-  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงิน 

บริษัท อินเตอร ์สตลีอินดสัทรีจํากดั (บริษัทผลิตทอ่เหลก็) 

 

11. นางธัญนันท์  ดวงรักษา 

อายุ 56 ปี 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 

 

 

-มัธยมศึกษา 5 

โรงเรียนมหาวีรานุวัฒน์ 

-ไม่มี- -ไม่มี- 2554 – ปัจจุบัน

 

2540 – 2554 

 

-  ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ัดการ 

บริษัท สามชัย สตลีอินดสัทร ีจํากดั (มหาชน) 

- ผู้จัดการฝ่ายขาย 

  บริษัท สามชัย สตลีอินดสัทรี จํากัด (มหาชน) 

12. นางสาวยุภาพร  นพกวดฤทธิเดช 

อายุ 54 ปี 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 

- อนุปริญญาตร ีสาขาการจัดการ 

  มหาวิทยาลัยราชภัฎ ราชนครินทร ์ฉะเชิงเทรา 

-ไม่มี- -ไม่มี- 2554 – ปัจจุบัน

 

2540 – 2554 

 

-  ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ัดการ 

บริษัท สามชัย สตลีอินดสัทร ีจํากดั (มหาชน) 

- ผู้จัดการฝ่ายขาย 

  บริษัท สามชัย สตลีอินดสัทรี จํากัด (มหาชน) 

 

13. นางปรียาวรรณ ลือสุวรรณทัต 

อายุ 65 ปี 

ผู้จัดการฝ่ายการเงิน 

- ปวส. สาขาบัญชี 

  กรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย 

-ไม่มี- -ไม่มี- 2544-ปัจจุบัน 

 

2540-2544 

 

-  ผู้จัดการฝ่ายการเงิน 

บริษัท สามชัย สตลีอินดสัทร ีจํากดั (มหาชน) 

-  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงิน 

บริษัทเอฟทีเอสโปรดกัส์จํากัด 

(บริษัทผลติท่อเหลก็) 
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ชื่อ-สกุล 
อาย/ุตําแหน่ง 

วุฒิการศกึษา 
ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างผู้บริหาร 

สัดส่วนการถือหุ้นใน
บริษัทที่มีสิทธิออก

เสียงทั้งหมด 
ประสบการณ์การทํางาน 

14. นางสาวศรสีมร  คูยิ่งรตัน์ 

อายุ 65 ปี 

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีต้นทุน 

- ปวช. สาขาบัญชี 

  กรุงเทพพาณิชยการบัญชี 

-ไม่มี- -ไม่มี- 2546 – ปัจจุบัน

 

2540 - 2546 

-  ผู้จัดการฝ่ายบัญชีต้นทุน 

บริษัท สามชัย สตลีอินดสัทร ีจํากดั (มหาชน) 

- ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี 

บริษัทเอฟทีเอสโปรดกัส์จํากัด  (บริษัทผลิตทอ่เหลก็) 

 

15. น.ส.สราณจิตต ์ศริิธนารตันกลุ 

อายุ 56 ปี 

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 

-ปริญญาตร ีสาขาการบัญชี 

 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

-ไม่มี- -ไม่ม่- 2545-2560 -  สมุห์บัญชี 

บริษัท เหล็กน้ําหนึ่ง จํากดั  
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2. หน้าท่ีความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 

2.1  จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปน้ี 

2.1.1  ทะเบียนกรรมการ 

2.1.2  หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจําปีบริษัท 

2.1.3  หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 

2.2 เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสําเนารายงาน

การมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันทําการ 

นับแต่วันท่ีบริษัทฯ ได้รับรายงานน้ัน 

2.3  ทําหน้าท่ีในการดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น 

2.4  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท่ีกํากับดูแล เช่น สํานักงาน ตลท.และดูแลการเปิดเผยข้อมูล

และรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานท่ีกํากับดูแลและสาธารณะชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย 

2.5  ดําเนินการอื่น ๆ ตามท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศและ กําหนด 

2.6  หน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากบริษัท 
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เอกสารแนบ 2 
 

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการของบริษัทย่อย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



71 

เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเก่ียวกับการดํารงตําแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอํานาจในการควบคุมบริษัท ณ 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
 
 

X = ประธานกรรมการ /   = กรรมการ N = ประธานกรรมการตรวจสอบ 

D = รองประธานกรรมการ //  = กรรมการตรวจสอบ IV = กรรมการผู้จัดการ 

O = ประธานกรรมการบริหาร /// = กรรมการบริหาร V  = ผู้บริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายช่ือผู้บริหาร 

บริษัทสามชัย สตลี

อินดสัทรีจํากดั 

(มหาชน) 

บริษัท ชัยณรงค์

อินเตอร์เทรด 

จํากัด 

บริษัท สตลีฮับ 

จํากัด 

1. นายธงชัย ลกีาญจนากร X,O,/,///   

2. นายวัฒนา สุทธิพินิจธรรม /,D   

3.นายพรชัย กติติปัญญางาม N, /,//   

4. นายปรีชา หาญหัทยา /,//   

5. นายวรวิทย์ โชติกโสภณ /,//   

6. นายธวัชชัย ชินธรรมมิตร ์ / /,IV  

7. นายบรรพต ประเสริฐสุขสกุล /,///   

8. นายวรุณชัย ลกีาญจนากร /,IV,///  /,III,IV 

9. นางวาสนา ลามาติพานนท์ V   

10. นายวรัญวุฒิ วัฒนอนันต ์ V   

11. นางธัญนันท์ ดวงรักษา V   

12. นางสาวยุภาพร นพกวดฤทธิเดช V   

13. นางปรียาวรรณ ลือสุวรรณทตั V   

14. นางสาวศรสีมร คูยิ่งรัตน์ V   

15.น.ส.สราณจิตต ์ ศิริธนารตันกลุ V   

     

หมายเหตุ:     
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เอกสารแนบ 3 
 

รายละเอียดเก่ียวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกํากับ 
ดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ( Compliance ) 
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 รายละเอยีดผู้ให้บริการงานตรวจสอบภายใน 
 

- บริษัท  :  บริษัท เอ้าท์ซอสซ่ิง พลัส จํากัด 

- ผู้ตรวจสอบ  :   นางวรรณศรี  รัตนมณีศิลป์ 

- การศึกษา  :   ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี 

            มหาวิทยาลัยเทคโนโลย่ีราชมงคลจักรพงษ์ภูวนาถ 

- ประวัติการอบรม :  อบรมหลักสูตรด้านบัญชีและอากร 

      ของกรมสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและสถาบันจัด 

      อบรมตา่งๆ อย่างต่อเน่ือง 

- ประสบการทํางาน 

2555 - ปัจจุบัน บริษัท เอ้าท์ซอสซ่ิง พลัส จํากัด 

2554 - 2555  ผู้จัดการสํานักบัญชี 

  บริษัท เคพีเอ็ม แอ๊คเค้าท์ต้ิง จํากัด 

2553 – 2554  ผู้จัดการฝ่ายบัญชี (ธุรกิจกอล์ฟ) 

  บริษัท โลตัสวัลเลย์ จํากัด และบริษัทในเครือ 

2523 – 2553  ผู้จัดการฝ่ายบัญชี (ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต) 

  บริษัท เซ็นทรัลแอร์ คอนดิช่ันน่ิง อินดัสเตรียล จํากัด 

  หจก. เอส ซี เอ็นจิเนียร่ิง 

  บริษัท แอร์โร่มาสเตอร์ จํากัด 
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เอกสารแนบ 4 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 
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–  บริษัท ไม่มีรายการประเมินทรัพย์สิน – 
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ภาคผนวก 
 

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 
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แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 

คณะกรรมการบริษัท ได้ทําการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เมื่อการประชุม

คณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 1/2561 เมื่อวันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2561  

การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) 
 

1. องค์กรแสดงถึงความยึดม่ันในคุณค่าของความซ่ือตรง (integrity) และจริยธรรม  
คําถาม ใช่ ไม่ใช่ 

1.1 คณะกรรมการและผู้บริหารกําหนดแนวทาง และมีการปฏิบัติท่ีอยู่บนหลักความซ่ือตรง

และการรักษาจรรยาบรรณในการดําเนินงานท่ีครอบคลุมถึง 

       1.1.1  การปฏิบัติหน้าท่ีประจําวัน และการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ  

       1.1.2 การปฏิบัติต่อคู่ค้า ลูกค้า และบุคคลภายนอก  

  

1.2  มีข้อกําหนดท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือตรง

และรักษาจรรยาบรรณ ท่ีครอบคลุมถึง 

       1.2.1  มีข้อกําหนดเก่ียวกับจริยธรรม (code of conduct) สําหรับผู้บริหารและพนักงาน 

ท่ีเหมาะสม 

       1.2.2  มีข้อกําหนดห้ามผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกิจการซ่ึงรวมถึงการห้ามคอร์รัปชันอันทําให้เกิดความเสียหายต่อ

องค์กร1 

       1.2.3  มีบทลงโทษท่ีเหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนข้อกําหนดข้างต้น 

1.2.4 มีการส่ือสารข้อกําหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ เช่น 

รวมอยู่ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่  ให้พนักงานลงนามรับทราบข้อกําหนดและบทลงโทษเป็น

ประจําทุกปี  รวมทั้งมีการเผยแพร่ code of conduct ให้แก่พนักงานและบุคคลภายนอกได้รับ

ทราบ 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม Code of Conduct 

      1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานกํากับดูแล

การปฏิบัติ (compliance unit) 

       1.3.2 การประเมินตนเองโดยผู้บริหารและพนักงาน                                                 

       1.3.3 การประเมินโดยผู้เช่ียวชาญท่ีเป็นอิสระจากภายนอกองค์กร 

 

 

 

  

                                                         
1บริษัทควรกําหนดการควบคมุภายในตามมาตรการตอ่ต้านคอร์รัปชนัให้เหมาะสมกบัความเส่ียงของบริษัท 
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คําถาม ใช่ ไม่ใช่ 
1.4 มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดเกี่ยวกับความซ่ือตรงและ

การรักษาจรรยาบรรณ 

1.4.1 มีกระบวนการที่ทําให้สามารถตรวจพบการฝ่าฝืนได้ภายในเวลาที่เหมาะสม 

 1.4.2 มีกระบวนการที่ทําให้สามารถลงโทษหรือจัดการกับการฝ่าฝืนได้อย่างเหมาะสม และ

ภายในเวลาอันควร 

 1.4.3 มีการแก้ไขการกระทําท่ีขัดต่อหลักความซ่ือตรงและการรักษาจรรยาบรรณอย่าง

เหมาะสม และภายในเวลาอันควร 

 

 

 

 
 

 

 

 
2. คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และทําหน้าท่ีกํากับดูแล (Oversight) และ

พัฒนาการดําเนินการดา้นการควบคุมภายใน 
คําถาม ใช่ ไม่ใช่ 

2.1  มีการกําหนดบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร โดยได้สงวนสิทธ์ิอํานาจ

เฉพาะของคณะกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจน 

  

2.2 คณะกรรมการบริษัทกํากับดูแลให้มีการกําหนดเป้าหมายการดําเนินธุรกิจท่ีชัดเจนและวัดผล

ได้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน 

  

2.3  คณะกรรมการบริษัทกํากับดูแลให้บริษัทกําหนดบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการและ

ผู้บริหารให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎบัตร ซ่ึงครอบคลุมบทบาทท่ีสําคัญของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน 

  

2.4  คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีความรู้เก่ียวกับธุรกิจของบริษัท และมีความเช่ียวชาญท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อบริษัท หรือสามารถขอคําแนะนําจากผู้เช่ียวชาญในเร่ืองน้ันๆได้ 

  

2.5  คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีความรู้ ความสามารถน่าเช่ือถือ 

และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างแท้จริง เช่น ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท 

ไม่มีความสัมพันธ์อ่ืนใด อันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจและปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเป็นอิสระใน

จํานวนที่เหมาะสมเพียงพอ 

  

2.6 คณะกรรมการบริษัทกํากับดูแลการพัฒนาและปฏิบัติเร่ืองการควบคุมภายในในองค์กร ซ่ึง

ครอบคลุมท้ังการสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเส่ียง กิจกรรมการควบคุม 

ข้อมูลและการส่ือสาร และการติดตาม 
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3. ฝ่ายบริหารได้ จัดใ ห้ มี โครงสร้ างสายการรายงาน  การกําหนดอํานาจในการ ส่ังการและ 
ความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การกํากับดูแล (oversight) ของ
คณะกรรมการ 

คําถาม ใช่ ไม่ใช่ 
3.1 ผู้บริหารระดับสูงกําหนดโครงสร้างองค์กรท่ีสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท โดย

พิจารณาถึงความเหมาะสมท้ังทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจัดให้มีการควบคุมภายในอย่าง

มีประสิทธิภาพ เช่น แบ่งแยกหน้าท่ีในส่วนงานท่ีสําคัญ ซ่ึงทําให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุล

ระหว่างกัน  มีงานตรวจสอบภายในท่ีขึ้นตรงกับกรรมการตรวจสอบ และมีสายการรายงานท่ี

ชัดเจน เป็นต้น 

  

3.2  ผู้บริหารระดับสูงกําหนดสายการรายงานในบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับ

อํานาจหน้าท่ี ความรับผิดชอบ และการส่ือสารข้อมูล 

  

3.3  มีการกําหนด มอบหมาย และจํากัดอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม

ระหว่างคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และพนักงาน  

  

 
4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งม่ันในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ 

คําถาม ใช่ ไม่ใช่ 
4.1  บริษัทมีนโยบายและวิธีการปฏิบัติเพื่อจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้และ

ความสามารถท่ีเหมาะสม  และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบัติน้ันอย่าง

สม่ําเสมอ 

  

4.2  บริษัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้แรงจูงใจหรือรางวัลต่อบุคลากรท่ีมี

ผลการปฏิบัติงานดี และการจัดการต่อบุคลากรท่ีมีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การส่ือสาร

กระบวนการเหล่าน้ีให้ผู้บริหารและพนักงานทราบ 

  

4.3  บริษัทมีกระบวนการแก้ไขปัญหาหรือเตรียมพร้อมสําหรับการขาดบุคลากรที่มีความรู้และ

ความสามารถท่ีเหมาะสมอย่างทันเวลา 

  

4.4  บริษัทมีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผู้บริหารและพนักงานทุกคนเช่น การ

จัดระบบท่ีปรึกษา (mentoring) และการฝึกอบรม 

  

4.5 บริษัทมีแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดตําแหน่ง (succession plan) ท่ีสําคัญ   
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5. องค์กรกําหนดให้บุคลากรมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ขององค์กร 

คําถาม ใช่ ไม่ใช่ 
5.1 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารมีกระบวนการและการส่ือสารเชิงบังคับให้บุคลากรทุกคน

มีความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน และจัดให้มีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบัติ ใน

กรณีท่ีจําเป็น 

  

5.2  คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารกําหนดตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงาน การสร้างแรงจูงใจ และ

การให้รางวัล ท่ีเหมาะสม โดยพิจารณาท้ังเร่ืองการปฏิบัติตาม Code of Conduct และ

วัตถุประสงค์ในระยะส้ันและระยะยาวของบริษัท 

  

5.3  คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารประเมินแรงจูงใจและการให้รางวัลอย่างต่อเน่ืองโดยเน้น

ให้สามารถเช่ือมโยงกับความสําเร็จของหน้าท่ีในการปฏิบัติตามการควบคุมภายในด้วย 

  

5 .4  คณะกรรมการบริ ษัทและ ผู้บริ หาร ไ ด้พิ จา รณาไม่ ใ ห้ มี ก ารสร้ า งแรงกด ดัน ท่ี

มากเกินไปในการปฏิบัติหน้าท่ีของบุคลากรแต่ละคน 

  

 
 

การประเมินความเสีย่ง (Risk Assessment) 
 

 
6. องค์กรกําหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเส่ียงต่าง ๆ  

ท่ีเกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 
คําถาม ใช่ ไม่ใช่ 

6.1  บริษัทสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไป และเหมาะสมกับธุรกิจใน

ขณะนั้ น  โ ดยแสด ง ได้ ว่ า ร า ยก า ร ใน ร าย ง านทา งก า ร เ งิ นมี ตั ว ตนจริ ง  ครบถ้ ว น

แสดงถึงสิทธิหรือภาระผูกพันของบริษัทได้ถูกต้อง  มีมูลค่าเหมาะสม  และเปิดเผยข้อมูล

ครบถ้วน ถูกต้อง 

  

6.2 บริษัทกําหนดสาระสําคัญของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจัยท่ีสําคัญเช่น ผู้ใช้

รายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโน้มของธุรกิจ 

  

6.3 รายงานทางการ เ งิ นของบริ ษัทสะ ท้อนถึ งกิ จกรรมการดํ า เ นินงานของบริ ษัท

อย่างแท้จริง 

  

6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเ ส่ียง  อนุมัติและส่ือสารนโยบาย

การบริหารความเส่ียงให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ จนเป็นส่วนหน่ึงของ

วัฒนธรรมขององค์กร 
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7. องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเส่ียงทุกประเภทท่ีอาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้ 
อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร  

คําถาม ใช่ ไม่ใช่ 

7.1 บริษัทระบุความเส่ียงทุกประเภทซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจท้ังระดับองค์กร 

หน่วยธุรกิจ ฝ่ายงาน และหน้าท่ีงานต่าง ๆ   

  

7.2  บริษัทวิเคราะห์ความเส่ียงทุกประเภทที่อาจเกิดจากท้ังปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก

องค์กร ซ่ึงรวมถึงความเส่ียงด้านกลยุทธ์ การดําเนินงาน การรายงาน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 

และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

  

7.3  ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารความเส่ียง   

7.4  บริษัทได้ประเมินความสําคัญของความเส่ียง โดยพิจารณาทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ์ และ

ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน  

  

7.5  บริษัทมีมาตรการและแผนปฏิบัติงานเพ่ือจัดการความเส่ียง โดยอาจเป็นการยอมรับความ

เส่ียงน้ัน (acceptance)  การลดความเส่ียง (reduction)  การหลีกเล่ียงความเส่ียง 

(avoidance)  หรือการร่วมรับความเส่ียง (sharing) 

  

 

8. องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเส่ียงท่ีจะบรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์กร 

คําถาม ใช่ ไม่ใช่ 
8.1  บริษัทประเมินโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริตขึ้น โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ เช่น การ

จัดทํารายงานทางการเงินเท็จ  การทําให้สูญเสียทรัพย์สิน  การคอร์รัปชัน การท่ีผู้บริหาร

สามารถฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน (management override of internal controls)  การ

เปล่ียนแปลงข้อมูลในรายงานท่ีสําคัญ  การได้มาหรือใช้ไปซ่ึงทรัพย์สินโดยไม่ถูกต้อง เป็นต้น 

  

8.2  บริษัทได้ทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็นไปได้ของ

เป้าหมายท่ีกําหนดแล้ว  รวมท้ังได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้ ส่ิงจูงใจหรือ

ผลตอบแทนแก่พนักงานแล้วด้วยว่า ไม่มีลักษณะส่งเสริมให้พนักงานกระทําไม่เหมาะสม  เช่น ไม่

ต้ังเป้าหมายยอดขายของบริษัทไว้สูงเกินความเป็นจริง จนทําให้เกิดแรงจูงใจในการตกแต่งตัวเลข

ยอดขาย เป็นต้น 

  

8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามผู้บริหารเก่ียวกับโอกาสในการเกิดทุจริต 

และมาตรการที่บริษัทดําเนินการเพื่อป้องกันหรือแก้ไขการทุจริต 

  

8.4 บริษัทได้ส่ือสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติท่ีกําหนดไว้   
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9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปล่ียนแปลงท่ีอาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน 

คําถาม ใช่ ไม่ใช่ 

9.1 บริษัทประเมินการเปล่ียนแปลงปัจจัยภายนอกองค์กร ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ 

การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กําหนดมาตรการตอบสนองต่อการ

เปล่ียนแปลงน้ันอย่างเพียงพอแล้ว  

  

9.2 บริษัทประเมินการเปล่ียนแปลงรูปแบบการทําธุรกิจ ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ 

การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กําหนดมาตรการตอบสนองต่อการ

เปล่ียนแปลงน้ันอย่างเพียงพอแล้ว 

  

9.3 บริษัทประเมินการเปล่ียนแปลงผู้นําองค์กร ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ การ

ควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กําหนดมาตรการตอบสนองต่อการ

เปล่ียนแปลงน้ันอย่างเพียงพอแล้ว 

  

 

การควบคุมการปฏิบัติงาน(Control Activities) 
 

10. องค์กรมีมาตรการควบคุมท่ีช่วยลดความเส่ียงท่ีจะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดับท่ี
ยอมรับได้ 

คําถาม ใช่ ไม่ใช่ 

10.1  มาตรการควบคุมของบริษัทมีความเหมาะสมกับความเส่ียง และลักษณะเฉพาะขององค์กร 

เช่น สภาพแวดล้อม ความซับซ้อนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขตการดําเนินงาน รวมถึง

ลักษณะเฉพาะอ่ืน ๆ 

  

10.2  บริษัทมีมาตรการควบคุมภายในท่ีกําหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และครอบคลุมกระบวนการ

ต่างๆ อย่างเหมาะสม  เช่น  มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับธุรกรรมด้านการเงิน 

การจัดซ้ือ และการบริหารท่ัวไป ตลอดจนกําหนดขอบเขต  อํานาจหน้าท่ี  และลําดับช้ันการ

อนุมัติของผู้บริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน รัดกุม  เพื่อให้สามารถป้องกันการทุจริตได้ 

เช่น  มีการกําหนดขนาดวงเงินและอํานาจอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับ  ขั้นตอนในการอนุมัติ

โครงการลงทุน  ขั้นตอนการจัดซ้ือและวิธีการคัดเลือกผู้ขาย  การบันทึกข้อมูลรายละเอียดการ

ตัดสินใจจัดซ้ือ  ข้ันตอนการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ หรือ การเบิกใช้เคร่ืองมือต่างๆ เป็นต้นโดยได้

จัดให้มีกระบวนการสําหรับกรณีต่าง ๆ ดังน้ี 

        10.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ท่ีเก่ียวข้อง

กับบุคคลดังกล่าว รวมท้ังบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน เพื่อประโยชน์ในการติดตามและสอบทานการทํา

รายการระหว่างกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวมท้ังมีการปรับปรุง

ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
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คําถาม ใช่ ไม่ใช่ 

        10.2.2 กรณีท่ีบริษัทอนุมัติธุรกรรมหรือทําสัญญากับผู้ท่ีเกี่ยวข้องในลักษณะท่ีมีผลผูกพัน

บริษัทในระยะยาวไปแล้ว เช่น การทําสัญญาซ้ือขายสินค้า การให้กู้ยืม การคํ้าประกัน บริษัทได้

ติดตามให้มั่นใจแล้วว่า มีการปฏิบัติเป็นไปตามเง่ือนไขท่ี ตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพัน

บริษัท เช่น ติดตามการชําระคืนหน้ีตามกําหนด หรือมีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เป็นต้น 

 

10.3 บริษัทกําหนดให้การควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น การควบคุม

แบบ manual และ automated หรือการควบคุมแบบป้องกันและติดตาม 

  

10.4 บริษัทกําหนดให้มีการควบคุมภายในในทุกระดับขององค์กร เช่น ท้ังระดับกลุ่มบริษัท 

หน่วยธุรกิจ สายงาน ฝ่ายงาน แผนก หรือกระบวนการ 

  

10.5 บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบในงาน 3 ด้านต่อไปนี้ ออกจากกันโดยเด็ดขาด 

เพื่อเป็นการตรวจสอบซ่ึงกันและกัน กล่าวคือ  

(1) หน้าท่ีอนุมัติ  

(2) หน้าท่ีบันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และ  

(3) หน้าท่ีในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน       

  

 
11. องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมท่ัวไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุน 

การบรรลุวัตถุประสงค์ 
คําถาม ใช่ ไม่ใช่ 

11.1 บริษัทควรกําหนดความเกี่ยวข้องกันระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในกระบวนการ

ปฏิบัติงานและการควบคุมท่ัวไปของระบบสารสนเทศ 

  

11.2 บริษัทควรกําหนดการควบคุมของโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม   
11.3 บริษัทควรกําหนดการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม   
11.4  บริษัทควรกําหนดการควบคุมกระบวนการได้มา การพัฒนา และการบํารุงรักษาระบบ

เทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม 
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12. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซ่ึงได้กําหนดส่ิงท่ีคาดหวังและขั้นตอน             
การปฏิบัติ เพื่อให้นโยบายที่กําหนดไว้นั้นสามารถนําไปสู่การปฏิบัติได้ 

คําถาม ใช่ ไม่ใช่ 
12.1 บริษัทมีนโยบายท่ีรัดกุมเพื่อติดตามให้การทําธุรกรรมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ 

ผู้บริหาร หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติท่ีกําหนด เช่น ข้อบังคับ

ของบริษัท เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  เกณฑ์ของสํานักงาน ฯลฯ เพื่อป้องกัน

การหาโอกาสหรือนําผลประโยชน์ของบริษัทไปใช้ส่วนตัว   

 

  

12.2 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมกระทําโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมน้ัน   

12.3 บริษัทมีนโยบายเพ่ือให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็น

สําคัญ และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการท่ีกระทํากับบุคคลภายนอก (at arms’ length basis) 

  

12.4 บริษัทมีกระบวนการติดตามดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม รวมท้ัง

กําหนดแนวทางให้บุคคลท่ีบริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหาร ในบริษัทย่อยหรือร่วมน้ัน 

ถือปฏิบัติ  (หากบริษัทไม่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือ บริษัทร่วมไม่ต้องตอบข้อน้ี) 

  

12.5  บริษัทกําหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการนํานโยบายและกระบวนการไปปฏิบัติโดย

ผู้บริหารและพนักงาน 

  

12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบัติของบริษัทได้รับการนําไปใช้ในเวลาท่ีเหมาะสม โดย

บุคลากรที่มีความสามารถ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาด ในการปฏิบัติงาน 

  

12.7 บริษัททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบัติให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ   

 

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) 
 

13. องค์กรข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดําเนินไปได้ตามท่ี
กําหนดไว้ 

คําถาม ใช่ ไม่ใช่ 
13.1 บริษัทกําหนดข้อมูลท่ีต้องการใช้ในการดําเนินงาน ท้ังข้อมูลจากภายในและภายนอก

องค์กร ที่มีคุณภาพและเก่ียวข้องต่องาน 

  

13.2 บริษัทพิจารณาท้ังต้นทุนและประโยชน์ท่ีจะได้รับ รวมถึงปรมิาณและความถูกต้องของข้อมูล    

13.3 บริษัทดําเนินการเพ่ือให้คณะกรรมการมีข้อมูลที่สําคัญอย่างเพียงพอสําหรับใช้ประกอบการ

ตัดสินใจ ตัวอย่างข้อมูลท่ีสําคัญ เช่น รายละเอียดของเร่ืองท่ีเสนอ ให้พิจารณา เหตุผล 

ผลกระทบต่อบริษัท ทางเลือกต่าง ๆ  
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คําถาม ใช่ ไม่ใช่ 
13.4 บริษัทดําเนินการเพื่อให้กรรมการบริษัทได้รับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการ

ประชุมท่ีระบุข้อมูลท่ีจําเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย

ภายในระยะเวลาขั้นตํ่าตามท่ีกฎหมายกําหนด  

  

13.5 บริษัทดําเนินการเพื่อให้รายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร เพื่อให้

สามารถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการแต่ละราย 

เช่น การบันทึกข้อซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือข้อสังเกตของกรรมการในเร่ืองท่ีพิจารณา 

ความเห็นของกรรมการรายท่ีไม่เห็นด้วยกับเรื่องท่ีเสนอพร้อมเหตุผล เป็นต้น 

  

13.6 บริษัทมีการดําเนินการดังต่อไปน้ี      

     13.6.1 มีการจัดเก็บเอกสารสําคัญ ไว้อย่างครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ 

     13.6.2 กรณีท่ีได้ รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีหรือผู้ตรวจสอบภายในว่ามีข้อบกพร่อง  

ในการควบคุมภายใน บริษัทได้แก้ไขข้อบกพร่องน้ันอย่างครบถ้วนแล้ว 

 

 

 

 

 

14. องค์กรส่ือสารข้อมูลภายในองค์กร ซ่ึงรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในท่ี
จําเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดําเนินไปได้ตามท่ีวางไว้ 

คําถาม ใช่ ไม่ใช่ 
14.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการส่ือสารท่ี

เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน  

  

14.2 บริษัทมีการรายงานข้อมูลท่ีสําคัญถึงคณะกรรมการบริษัทอย่างสมํ่าเสมอ และทําให้

คณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศท่ีจําเป็นต่อการปฏิบัติงาน หรือสอบทาน

รายการต่าง ๆ ตามท่ีต้องการ เช่น การกําหนดบุคคลท่ีเป็นศูนย์ติดต่อเพ่ือให้สามารถติดต่อขอ

ข้อมูลอ่ืนนอกจากท่ีได้รับจากผู้บริหาร รวมท้ังการติดต่อสอบถามข้อมูลจากผู้สอบบัญชี   ผู้

ตรวจสอบภายใน  การจัดประชุมระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารตามท่ีคณะกรรมการร้องขอ 

การจัดกิจกรรมพบปะหารือระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารนอกเหนือจากการประชุม

คณะกรรมการ  เป็นต้น    

  

14.3 บริษัทจัดให้มีช่องทางการส่ือสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้บุคคลต่าง ๆ ภายในบริษัท

สามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษัท (whistle-blower 

hotline) ได้อย่างปลอดภัย 
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15. องค์กรได้ส่ือสารกับหน่วยงานภายนอก เก่ียวกับประเด็นท่ีอาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน 
คําถาม ใช่ ไม่ใช่ 

15.1 บริษัทมีกระบวนการส่ือสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 

และมีช่องทางการส่ือสารท่ีเหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน เช่น จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีหรือ

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์  ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เป็นต้น 

  

15.2 บริษัทจัดให้มีช่องทางการส่ือสารพิเศษหรือช่องทางลับเพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร

สามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต (whistle-blower hotline) แก่

บริษัทได้อย่างปลอดภัย 

  

 

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 
 

16. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้ม่ันใจได้ว่าการควบคุมภายในยังดําเนินไป
อย่างครบถ้วน เหมาะสม 

คําถาม ใช่ ไม่ใช่ 
16.1 บริษัทจัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและข้อกําหนดห้ามฝ่าย

บริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น 

กําหนดให้แต่ละส่วนงานติดตามการปฏิบัติ  และรายงานผู้บังคับบัญชา หรือมอบหมายให้

หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบัติ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นต้น 

  

16.2 บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในท่ีวางไว้ โดยการ

ประเมินตนเอง และ/หรือการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน 

  

16.3 ความถี่ในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกับการเปล่ียนแปลงของบริษัท   

16.4 ดําเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผู้ท่ีมีความรู้และ

ความสามารถ 

  

16.5 บริษัทกําหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบ  

  

16.6 บริษัทส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าท่ีตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพ

การตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of 

Internal Auditing, IIA) 
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17. องค์กรประเมินและส่ือสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลท่ีรับผิดชอบ ซ่ึง
รวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม 

คําถาม ใช่ ไม่ใช่ 
17.1 บริษัทประเมินผลและส่ือสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน และดําเนินการเพื่อ

ติดตามแก้ไขอย่างทันท่วงที หากผลการดําเนินงานท่ีเกิดขึ้นแตกต่างจากเป้าหมายท่ีกําหนดไว้

อย่างมีนัยสําคัญ 

  

17.2 บริษัทมีนโยบายการรายงาน ดังน้ี 

        17.2.1 ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์

หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบัติท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีการกระทําท่ี

ผิดปกติอื่น ซ่ึงอาจกระทบต่อช่ือเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสําคัญ    

        17.2.2 รายงานข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระสําคัญ พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา (แม้ว่าจะได้

เร่ิมดําเนินการจัดการแล้ว) ต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาภายใน

ระยะเวลาอันควร 

        17.2.3 รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระสําคัญต่อคณะกรรมการ

บริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


