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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
 
1.1 ความเปนมา 

บริษัท สามชัยสตีลอินดัสทรีจํากัด (มหาชน) กอต้ังขึ้นเม่ือวันที่ 25 ธันวาคม 2540 โดยมีวัตถุประสงค
หลักในการประกอบธุรกิจเปนผูผลิตและจําหนายทอเหล็กเพื่อใชงานในอุตสาหกรรมกอสรางและอุตสาหกรรม
เฟอรนิเจอรโดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มตน 10,000,000บาท ปจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,085,670,000บาท 
ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชําระแลวจํานวน1,045,125,093 บาท 

ปจจุบันบริษัทเปนผูผลิตและจําหนายทอเหล็กรายใหญรายหนึ่งของประเทศโดยมีตลาดหลักใน
ประเทศอยูในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และสงออกไปยังประเทศมาเลเซีย, ออสเตรเลีย, ยุโรปและ
ตะวันออกกลาง 

สําหรับประวัติความเปนมาและพัฒนาการที่สําคัญของบริษัทสามารถสรุปไดดังนี้ 
ป 2540 ธันวาคม - เร่ิมจัดต้ังบริษัทช่ือ “บริษัท สามชัย สตีล โฮลดิ้ง จํากัด” ดวยทุนจดทะเบียน 

10 ลานบาท เพื่อดําเนินธุรกิจตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑทอเหล็ก โดยมี
สํานักงานต้ังอยูที่  ถนนปู เจาสมิงพราย  อําเภอพระประแดง  จังหวัด
สมุทรปราการ 

ป 2541 ตุลาคม - เพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 400 ลานบาท 
ป 2543 สิงหาคม - เร่ิมขยายกิจการเปนผูผลิตทอเหล็ก โดยทําสัญญาเชาโรงงานผลิตทอเหล็กที่ 

ต.โคกขาม อ.เมือง จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเปนที่ต้ังสํานักงานใหญในปจจุบนั 
ป 2545 กันยายน - ไดรับมาตรฐาน ISO9001 : 2000 จากTUV Rheiland(Thailand) 
 ธันวาคม - เปล่ียนช่ือบริษัทเปน “ บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จํากัด” 
ป 2546 สิงหาคม - ซื้อที่ดินเนื้อที่ 140 ไร พรอมโรงงานและเคร่ืองจักรอุปกรณที่เชาในจังหวัด

สมุทรสาคร มาเปนกรรมสิทธิ์ของบริษัท 
ป 2547 มีนาคม - เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 400 ลานบาทเปน 550 ลานบาท และเปล่ียนแปลง

มูลคาที่ตราไวของหุนสามัญจากหุนละ 100 บาทเปนหุนละ 5 บาท ซึ่งทําให
จํ านวนหุนสามัญที่ จดทะเ บียนไว เพิ่ มขึ้นจาก  5 ,500,000 หุน เปน 
110,000,000 หุน และดําเนินการแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน 

 กันยายน - บริษัทไดเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
ป 2548 พฤษภาคม - ควบรวมกิจการกับ บริษัท อินเตอร สตีลอินดัสทรี จํากัด โดยเพิ่มทุนจด

ทะเบียนอีก 60,000,000 หุน เพื่อชําระคาสินทรัพยที่รับโอน ทําใหทุนจด
ทะเบียนของบริษัทเพิ่มเปน 850 ลานบาท และทําใหบริษัทมีโรงงานผลิตเพิ่ม
อีก 1 แหง ที่ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 

ป 2549 กรกฎาคม - เร่ิมดําเนินการผลิตทอโครงสรางขนาดใหญ (18 นิ้ว) ซึ่งมีกําลังการผลิตสูงสุด 
96,000 ตันตอป 
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ป 2550 มกราคม - เปล่ียนแปลงมูลคาที่ตราไวของหุนสามัญจากหุนละ 5 บาทเปนหุนละ 1 บาท 
 มิถุนายน - เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 850.0 ลานบาท เปน 1,062.5 ลานบาท โดยออก

หุนสามัญใหมจํานวน 212.5 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อ
รองรับการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกใหกับผูถือหุนเดิมจํานวน 
212.5 ลานหนวย ในอัตราสวน 4 หุนเดิมตอ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ 
โดยมีราคาใชสิทธิหุนละ 1 บาท 

ป 2551 กรกฎาคม - ไดรับมาตรฐาน ISO 9001:2008จากบริษัท SGS United Kingdom จํากัด 
 กันยายน - เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,062.5 ลานบาท เปน 1,085.67ลานบาท โดยออก

หุนสามัญใหมจํานวน 23.17 ลานหุนมูลคาที่ตราไวหุนละ 1บาทเพื่อรองรับ
การใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ที่ออกใหกับกรรมการผูบริหารและ
พนักงาน (ESOP) จํานวน 23.17 ลานหนวย โดยมีราคาใชสิทธิหุนละ 1 
บาท 

ป 2554 กรกฎาคม - มีผูใชสิทธิ์ใบสําคัญแสดงสิทธิ์ฯ ที่ออกใหกรรมการ ผูบริหารและพนักงาน 
(ESOP) จํานวน 49,200 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท รวมเปนเงิน 
49,200 บาท ทําใหทุนชําระแลวของบริษัทเพิ่มเปน 850,049,200 บาท 

ป 2555 พฤศจิกายน - มี ผู ใช สิทธิ์ ใบ สํา คัญแสดง สิทธิ์ ฯ  ที่ ออกใหแก ผู ถือหุ น เ ดิมจํ านวน 
182,257,593 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท รวมเปนเงิน 182,257,593 
บาท ทําใหทุนชําระแลวของบริษัทเพิ่มเปน 1,032,306,793 บาท 

ป 2556 กรกฎาคม - มีผูใชสิทธิ์ใบสําคัญแสดงสิทธิ์ฯ ที่ออกใหกรรมการ ผูบริหารและพนักงาน 
(ESOP) จํานวน 12,818,300 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท รวมเปนเงิน 
12,818,300 บาท ทําใหทุนชําระแลวของบริษัทเพิ่มเปน 1,045,125,093บาท 

ป 2557 พฤษภาคม -    จัดต้ังบริษัท แซม เอนเตอรไพรส จํากัด ซึ่งบริษัท ถือหุนรอยละ 99.99 
ประกอบกิจการขายสินคาของบริษัท และซอมแซมรถสงสินคา 

ป 2558  มีนาคม -    จัดต้ังบริษัท สตีลฮับ จํากัด ซึ่งบริษัท ถือหุนรอยละ 100ประกอบกิจการ
ผลิตและจําหนวยทอเหล็ก ในประเทศกัมพูชา 

ป 2560 พฤศจิกายน -    จดเลิก บริษัท แซม เอนเตอรไพรส จํากัด 
 

1.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท 
บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักในอุตสาหกรรมการผลิตและ

จําหนายทอเหล็กเพื่อใชงานในอุตสาหกรรมกอสรางและอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร ผลิตภัณฑที่บริษัททําการผลิต 
ไดแก เหล็กโครงสรางอันประกอบไปดวย ทอเหล็กดําทรงกลม ทอเหล็กดําทรงเหล่ียมและทรงแบน ทอเหล็ก
เคลือบสี ทอเหล็กรับแรงดันน้ําสูงและเหล็กโครงสรางรูปตัวซี นอกจากนี้บริษัทยังผลิต ทอเหล็กชุบสังกะสี ทอ
เหล็กเฟอรนิเจอรและเหล็กแผนดํา ภายใตเคร่ืองหมายการคาของบริษัท อันไดแก SAMCHAI, SSH, TUS และ 
USC ทอเหล็กที่บริษัททําการผลิตนั้นจะจําหนายใหกับกลุมลูกคาในอุตสาหกรรมการกอสรางและอุตสาหกรรม
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เฟอรนิเจอรในประเทศเปนหลัก โดยจัดจําหนายผานบริษัทจัดจําหนายและจําหนายใหผูใชโดยตรงซ่ึงกระจายอยู
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกวา 2,000ราย นอกจากน้ียังจําหนายผานบริษัทจัดจําหนายใน
ตางประเทศอีกดวย 

เนื่องจากทอเหล็กของบริษัทถูกนําไปใชในงานกอสรางและผลิตภัณฑเฟอรนิเจอร คุณภาพและ
มาตรฐานของผลิตภัณฑรวมถึงประสิทธิภาพในการผลิตจึงมีความสําคัญอยางย่ิง  เพื่อบรรลุวัตถุประสงค
ดังกลาวรวมท้ังเปนการสรางความม่ันใจใหกับลูกคาของบริษัท ระบบการจัดการคุณภาพจึงถูกนํามาใชในการ
ควบคุมการผลิตและการบริหารงาน ซึ่งบริษัทไดรับการรับรองระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001: 2008SGS 
United Kingdomและผลิตภัณฑของบริษัทมีคุณภาพไดตามมาตรฐานสากลของไทยและตางประเทศ เชน
มาตรฐานอังกฤษ (BS),มาตรฐานเยอมัน (DIN), มาตรฐานญี่ปุน (JIS), มาตรฐานอเมริกา(ASTM), มาตรฐาน
ออสเตรเลีย (AS) มาตรฐานอุตสาหกรรมไทย(TIS) และมาตรฐานอื่นๆ รวมทั้งมาตรฐานเชิงพาณิชยที่บริษัท
กําหนดขึ้นเอง 

ปจจุบันบริษัทมีโรงงาน 2 แหง ดังนี้ 
โรงงานแหงที่ 1 ต้ังอยู เลขท่ี 75/14, 75/17, 85 หมูที่ 5 ซอยวัดโสภณาราม ถนนเอกชัย ตําบลโคกขาม 

อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาครมีกําลังการผลิตประมาณ 246,000 ตันตอป 
โรงงานแหงที่ 2 ตั้งอยูเลขที่ 56-56/1 หมูที่ 2 ถนนปูเจาสมิงพราย ตําบลบางหญาแพรก อําเภอ

พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ  มีกําลังการผลิตประมาณ 130,000 ตันตอป 
 
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 
2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ 

ผลิตภัณฑของบริษัทแบงออกเปน 4 ประเภทหลัก ไดแก เหล็กโครงสราง, ทอเหล็กชุบสังกะสี, ทอเหล็ก 
เฟอรนิเจอรและ เหล็กแผนดํา โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้  

2.1.1 เหล็กโครงสราง (Structural Steel Pipe)  
เหล็กโครงสรางเปนผลิตภัณฑที่ผลิตจากเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวน (Hot Rolled Steel Sheet) 

เหล็กโครงสรางที่บริษัทสามารถผลิตไดสามารถจัดแบงไดเปน 5 ประเภท คือ  
1. ทอเหล็กดําทรงกลม (Black Steel Pipe) บริษัทสามารถผลิตทอเหล็กดําทรงกลมไดตาม

มาตรฐานตางๆ อันไดแก มาตรฐานอังกฤษ (BS), มาตรฐานเยอรมัน (DIN), มาตรฐานญี่ปุน (JIS), มาตรฐาน
อเมริกา (ASTM), มาตรฐานอุตสาหกรรมไทย (TIS) และมาตรฐานอ่ืนๆ รวมทั้งมาตรฐานเชิงพาณิชยที่บริษัท
กําหนดขึ้นเอง ทอเหล็กดําทรงกลมที่บริษัทผลิตไดมีขนาดเสนผาศูนยกลางต้ังแต 0.5 นิ้ว ถึง 24 นิ้ว ความหนา
ต้ังแต 1.4 มิลลิเมตร ถึง 16.0 มิลลิเมตรและมีความยาวมาตรฐาน 6.0 เมตร 

2. ทอเหล็กดําทรงเหล่ียมและทรงแบน (Square and Rectangular Tube) บริษัทสามารถ
ผลิตทอเหล็กดําทรงเหล่ียมที่มีขนาดหนาตัดต้ังแต 1 นิ้วx 1 นิ้ว ถึง 14 นิ้วx 14 นิ้ว และทอเหล็กดําทรงแบนที่มี
ขนาดหนาตัดต้ังแต 2 นิ้วx 1 นิ้ว ถึง 16 นิ้วx 8 นิ้ว ความหนาต้ังแต 1.0 มิลลิเมตร ถึง 12.7 มิลลิเมตรและมีความ
ยาวมาตรฐาน 6.0 เมตร 
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3. ทอเหล็กเคลือบสี (Vanished Steel Pipe) บริษัทผลิตทอเหล็กเคลือบสี โดยการนําทอ
เหล็กดําทรงกลมไปผานกระบวนการพนสีแดงหรือสีดําเพื่อความทนทานและสะดวกในการใชงานตามความ
ตองการของลูกคา บริษัทสามารถผลิตทอเหล็กเคลือบสีไดตามมาตรฐานเชนเดียวกับทอเหล็กดําทรงกลมโดยมี
ขนาดเสนผาศูนยกลางต้ังแต 0.5 นิ้ว ถึง 24 นิ้ว ความหนาต้ังแต 1.4 มิลลิเมตร ถึง 16.0 มิลลิเมตรและมีความ
ยาวมาตรฐาน 6.0 เมตร 

4. ทอเหล็กรับแรงดันน้ําสูง (High Pressure Steel Pipe) บริษัทผลิตทอเหล็กรับแรงดันน้ําสูง
โดยการนําเหล็กแผนรีดรอนที่คอนขางหนาโดยมีความหนาตั้งแต 2.3 มิลลิเมตรไปผานกระบวนการผลิต
เชนเดียวกับทอเหล็กโครงสรางอื่นๆแตจะเพิ่มกระบวนการทดสอบการรับแรงดันน้ําในระดับต้ังแต 70 บารถึง 
150 บารตามความตองการของลูกคาซ่ึงนําไปใชในงานที่ตองรับแรงดันน้ําสูง โดยบริษัทสามารถผลิตทอเหล็กรับ
แรงดันน้ําสูงไดตามมาตรฐานเชนเดียวกับทอเหล็กดําทรงกลมหากแตมีความสามารถในการรับแรงดันน้ําไดสูง
กวาทอเหล็กดําทรงกลมซ่ึงมีมาตรฐานในการรับแรงดันน้ําที่ 50 บาร ทอเหล็กรับแรงดันน้ําสูงที่บริษัทผลิตไดมี
ขนาดเสนผาศูนยกลางต้ังแต 0.5 นิ้ว ถึง 24 นิ้ว ความหนาต้ังแต 2.3 มิลลิเมตร ถึง 16.0 มิลลิเมตรและความยาว
มาตรฐาน 6.0 เมตร 

5. เหล็กโครงสรางรูปตัวซี (Lip Channel Steel) บริษัทสามารถผลิตเหล็กโครงสรางรูปตัวซีได
ตามที่มาตรฐานอุตสาหกรรมไทย(TIS)กําหนดไว เหล็กโครงสรางรูปตัวซีที่บริษัทผลิตไดมีขนาดต้ังแต 75 
มิลลิเมตรx 45 มิลลิเมตรx 15 มิลลิเมตร ถึงขนาด 150 มิลลิเมตรx 50 มิลลิเมตรx 20 มิลลิเมตรความหนาต้ังแต 
2.3 มิลลิเมตร ถึง 3.2 มิลลิเมตรและมีความยาวมาตรฐาน 6 เมตร 

ทั้งนี้ ลูกคามักจะนําเหล็กโครงสรางที่บริษัทสามารถผลิตไดดังกลาวขางตนไปใชในงานกอสราง
ตางๆ เชน โครงแผนปูพื้น โครงหลังคา ผนัง โครงเพดาน ราวสะพาน นั่งราน ราวก้ันทางเดินเทา ร้ัวบาน ประตู
บาน ทอลําเลียงน้ํา และกระบอกไฮดรอลิค เปนตน  

2.1.2 ทอเหล็กชุบสังกะสี (Galvanized Steel Pipe) 
บริษัทผลิตทอเหล็กชุบสังกะสีโดยการนําทอเหล็กดําทรงกลมไปผานกระบวนการชุบแรสังกะสี 

เพื่อใหมีคุณสมบัติปองกันการเกิดสนิมและการกัดกรอน บริษัทสามารถผลิตทอเหล็กชุบสังกะสีไดตามมาตรฐาน
เชนเดียวกับทอเหล็กดําทรงกลม โดยมีขนาดเสนผาศูนยกลางต้ังแต 0.5 นิ้ว ถึง 24 นิ้ว ความหนาต้ังแต 1.4 
มิลลิเมตร ถึง 16.0 มิลลิเมตรและความยาวมาตรฐาน 6.0 เมตร ทอเหล็กชุบสังกะสีถูกนําไปใชในงานกอสราง
เชนกัน โดยนําไปใชทําทอประปา ทอรอยสายไฟ เสาไฟและ เสารับสัญญาณตางๆ 

2.1.3 ทอเหล็กเฟอรนิเจอร (Steel Tube for Furniture and General Structural Purpose) 
ทอเหล็กเฟอรนิเจอรเปนผลิตภัณฑที่ผลิตจากเหล็กแผนรีดเย็น (Cold Rolled Steel Sheet) 

บริษัทสามารถผลิตทอเฟอรนิเจอรไดทั้งรูปทรงกลมขนาดเสนผาศูนยกลางต้ังแต 0.375 นิ้ว ถึง 1.25 นิ้ว และทรง
เหล่ียมขนาดหนาตัดต้ังแต 0.5 นิ้วx0.5 นิ้ว ถึง 1 นิ้วx1นิ้ว ความหนาต้ังแต 0.4 มิลลิเมตร ถึง 2.0 มิลลิเมตรและ
มีความยาวมาตรฐาน 6.0 เมตร ทอเหล็กเฟอรนิเจอรนี้ลูกคามักจะนําไปใชเปนช้ินสวนในการผลิตเฟอรนิเจอร
ประเภทตางๆ เชน โตะ เกาอี้ ตูเส้ือผา เตียงนอน เปนตน 
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2.1.4 เหล็กแผนดํา (Hot Rolled Steel Plates and Sheets) 
บริษัทผลิตเหล็กแผนชนิดดําโดยนําเหล็กรีดรอนมวนใหญซึ่งมีขนาดความหนาต้ังแต 1.2 

มิลลิเมตร ถึง 12.0 มิลลิเมตรมาคล่ีออกแลวรีดใหเรียบกอนตัดใหไดตามขนาดมาตรฐาน 2 ขนาดคือ 4 ฟุตx8 
ฟุต และ 5 ฟุตx10ฟุต และสามารถตัดตามขนาดที่ลูกคาตองการไดทั้งขนาดความกวาง 4 ฟุตและ5 ฟุตโดย
สามารถตัดไดความยาวสูงสุด 12 เมตรเหล็กแผนชนิดดํานี้ลูกคาจะนําไปใชเปนช้ินสวนในการผลิตผลิตภัณฑ
ตางๆเชน ฉากก้ัน ชั้นวางของ ตูเอกสาร ตูนิรภัย เคร่ืองกําเนิดไฟฟา เคร่ืองซักผา และเครื่องปรับอากาศ เปนตน
อยางไรก็ตาม เนื่องจากการแขงขันที่รุนแรงอยางมาก ทําใหบริษัทมีนโยบายที่จะลดการผลิตเหล็กแผนดําลง
ต้ังแตป 2549  

 
2.2 โครงสรางรายไดของบริษัท 
 

ประเภทรายได 
ป 2558 ป 2559 ป 2560 

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 
รายไดจากการขาย  
 - ทอเหล็กดํา 904.99 28.07 947.62 33.08 774.50 28.63
 - ทอเหล็กชุบสังกะสี 659.82 20.47 789.85 27.57 888.75 32.86
 - ทอเหล็กเฟอรนิเจอร 38.40 1.19 6.42 0.22 4.20 0.16
 - เหล็กแผนดํา 0.14 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00
รวมรายไดจากการขายสินคา 1,603.35 49.73 1,743.91 60.87 1,667.42 61.65
รายไดจากการขายอื่นๆ  
 - ขายวัตถุดิบ 
- ขายสินคาซ้ือมา 

437.41 
1,102.87

13.57 
34.22

103.43 
992.72

3.61 
34.65 

39.90 
894.88

1.48 
33.08

- รายไดจากการขายเศษเหล็ก เศษ
ซิงค และทอสําเร็จรูปเกรด บี ซี 

74.95 2.32 17.69 0.62 90.75 3.35

รายไดจากการขายอื่นๆ 0.00 0.00 2.87 0.10 8.36 0.31
รวมรายไดจากการขาย(1) (2) 1,615.23 50.11 2,860.62 99.85 2,701.31 99.87
รายไดอื่น(3) 5.30 0.16 4.39 0.15 3.67 0.13
รวมรายไดทั้งหมด 3,223.88 100.00 2,865.01 100.00 2,704.98 100.00

         หมายเหตุ : 
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(1)  รายไดรวมจากการขายสามารถแยกตามการขายในและตางประเทศไดดังนี้ 

ประเภทรายได 
ป 2558 ป 2559 ป 2560 

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 
รายไดจากการขายสินคา  
 - ภายในประเทศ 2,904.45 90.24 2,676.00 93.53 2,673.00 99.22
 - ตางประเทศ 314.13 9.76 185.00 6.47 21.00 0.78
รวมรายไดจากการขายสินคา 3,218.58 100.00 2,861.00 100.00 2,694.00 100.00
 

(2) รายไดรวมจากการขายสามารถแยกเปนการขายใหแกกิจการที่เก่ียวของกันและใหแกกิจการอื่นไดดังนี้ 

ประเภทรายได 
ป 2558 ป 2559 ป 2560 

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 
รายไดจากการขายรวม  
 - กิจการที่เก่ียวของกัน 1.40 0.03 0.13 0.00 7.30 0.27
 - กิจการอื่น 3,217.18 99.97 2,860.87 100.00 2,686.70 99.73
รวมรายไดจากการขาย 3,218.58 100.00 2,861.00 100.00 2,694.00 100.00
 

(3) รายไดอื่นไดแก คาขนสง รายไดจาการรับจางผลิตทอ กําไรจากการขายเงินลงทุน ดอกเบี้ยรับ รายไดเบ็ดเตล็ด
อื่นๆ และกําไรจากอัตราแลกเปล่ียน    

 
2.3 การตลาดและภาวะการแขงขัน 

2.3.1 การตลาด 
1) กลยุทธทางดานการขาย 

สืบเนื่องจากกรณีขอพิพาทกับกรมศุลกากรในป 2559 ซึ่งสงผลตอเนื่องถึงยอดขายของป  
2560 ลดลงจํานวนมาก ดังนั้น บริษัทจึงตองเรียกความเช่ือม่ันจากลูกคาที่ยกเลิกและลดการส่ังสินคาใหกลับมา
เปนคูคาเหมือนเดิม โดยการจัดโปรโมชั่นและทําการตลาด เชน ขายสินคากําไรนอยลง , ใหเจาหนาที่ขายไปพบ
ลูกคาเพื่อสรางความเขาใจ   รวมทั้งรับประกันราคาระยะยาวใหกับผูรับเหมาโครงการ เปนตน 

ทางดานการขายตางประเทศ บริษัทก็ไดรับผลกระทบเชนเดียวกัน ทําใหยอดขาย
ตางประเทศลดลง 88 เปอรเซ็นต เนื่องจากกรณีพิพาทกับกรมศุลกากร ทําใหลูกคายกเลิกและไมติดตอซื้อขาย
อีกเลย ทําใหตองกลับมาเร่ิมหาลูกคารายใหม โดยใชกลยุทธทางดานราคาและคุณภาพสินคา เปนตัวนําในการ
สรางตลาดใหม 
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2) กลยุทธทางดานผลิตภัณฑ 
เนื่องจากตลาดมีการแขงขันสูง  ทางบริษัทฯ จึงไดพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อสรางความ

แตกตางในผลิตภัณฑและเปนที่ตองการของลูกคา โดยอาศัยปจจัยการท่ีมีโรงงานผลิตเอง เสนอผลิตภัณฑทอ
เหล็กความยาวพิเศษ ตามความตองการของลูกคา นอกเหนือจากความยาวปกติ 6 เมตร ใหกับลูกคา เพื่อลด
ความสูญเสียจากเศษเหลือ และลดเวลารวมท้ังคาใชจายในการตัดและตอทอเหล็ก 

นอกจากน้ีบริษัทฯยังไดพัฒนาผลิตภัณฑใหม โดยลูกคาสามารถนําไปใชงานตอไดทันที 
ซึ่งชวยใหลูกคาไดรับความสะดวกและรวดเร็วในการทํางานมากกวาเดิม 

2.3.2 ภาวะการแขงขนั 
ในปที่ผานมา ถึงแมกระทรวงพาณิชยจะออกมาตรการการตอบโตการทุมตลาด (Anti 

Dumping) แตก็ยังมีสินคาทอเหล็กบางประเภทจากตางประเทศมาแขงขัน ทําใหตลาดทอเหล็กมีการแขงขัน
สูงขึ้นไปอีก ประกอบกับผลกระทบจากกรณีพิพาทกับกรมศุลกากร ทําใหความสามารถของบริษัทลดลงมาก 
ดังนั้น บริษัทฯ ก็ตองมีการปรับกลยุทธทั้งดานการขาย การตลาด และตัวผลิตภัณฑเอง เพื่อตอบสนองใหตรงกับ
ความตองการใหกับลูกคา สามารถนําไปใชงานไดโดยทันที และชวยลดตนทุนของลูกคาดวย  

2.3.3 การจัดจําหนายและชองทางการจําหนาย 
ในป 2559 และ 2560 บริษัทมียอดขายในประเทศประมาณรอยละ 93.53 และรอยละ 99.22 

ของรายไดจากการขายรวมตามลําดับ สวนที่เหลือเปนการสงออกไปยังตางประเทศ สําหรับการจําหนายในประเทศ
นั้นที่ผานมาจะเปนจําหนายโดยตรงใหแกผูรับเหมากอสรางและผูใชเพิ่มขึ้นดวย โดยมีรายละเอียดของชอง
ทางการจําหนายดังตอไปนี้ 

 
ตารางแสดงชองทางการจําหนายในป 2559 และ 2560 

จัดจําหนายผาน 
2559 2560 

ชองทางการจําหนาย 
(ลานบาท) (%) (ลานบาท) (%) 

1.บริษัทจัดจําหนายใน
ประเทศ 

2,676.00 93.53 2,673.00 99.22 ตัวแทนจําหนายและผู ใช ใน
ประเทศประมาณ 2,000 ราย 

2. บริษัทจัดจําหนาย
ตางประเทศ 

185.00 6.47 21.00 0.78 สงออกไปยังตัวแทนจําหนาย
ตางประเทศ 

รวมรายไดจากการขายสินคา 2,861.00 100.00 2,694.00 100.00  
 

2.3.4 แนวโนมและภาวะอุตสาหกรรม 
อุตสาหกรรมทอเหล็กเปนอุตสาหกรรมตอเนื่องสําคัญของอุตสาหกรรมเหล็กแผนรีดรอนที่มีสวน

ในการพัฒนาอุตสาหกรรมโดยรวมของประเทศ   โดยผลิตภัณฑทอเหล็กสามารถแบงไดเปน 2 ประเภท คือ  
1. ทอเหล็กมีตะเข็บ (Welded Pipe) – ทอเหล็กดํา ทอเหล็กชุบสังกะสี และทอเหล็กไรสนิม  
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2. ทอเหล็กไรตะเข็บ (Seamless Pipe) – ทอเหล็กที่นําไปใชในอุตสาหกรรมน้ํามัน กาซ และ
ปโตรเลียม ซึ่งปจจุบันทอเหล็กไรตะเข็บยังไมสามารถผลิตไดในประเทศไทย จึงตองนําเขาจากตางประเทศ 
 

ปริมาณการผลิตและจําหนายทอเหล็กกลาภายในประเทศ 

ป 
ปริมาณการผลิต

(ตัน) 
เพ่ิม/ลด 

(%) 
ปริมาณการ
จําหนาย(ตัน) 

เพ่ิม/ลด 
(%) 

2558 588,199 -5.35% 380,497 10.10% 
2559 658,926 12.02% 403,748 6.11% 
2560 711,711 8.01% 391,322 -3.08 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
 

2.4 การจัดหาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ 

2.4.1 การจัดหาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ 
จากผลกระทบจากกรณีพิพาทกับกรมศุลกากร ทําใหบริษัทตองลดการนําเขาเหล็กมวนจาก

ตางประเทศ และจัดหาจากแหลงในประเทศมาทดแทน แตโรงงานผูผลิตเหล็กมวนในประเทศ ทั้ง 3 ราย ก็ไม
สามารถผลิตเหล็กมวนเพื่อใหตรงกับตามความตองการของโรงงานผูผลิตทอไดอยางเพียงพอ  สงผลใหการผลิต
สินคาทอออกมาไดนอยตามไปดวย 
 
ตารางแสดงปริมาณและสัดสวนการส่ังซื้อวัตถุดิบที่ใชในการผลิตในป2558 – 2560 

 
ประเภทวัตถุดิบ 

2558 2559 2560
มูลคา 

(ลานบาท) 
รอยละ มูลคา

(ลานบาท) 
รอยละ มูลคา 

(ลานบาท) 
รอยละ

1. เหล็กแผนรีดรอนชนิดมวน 1,311.30 90.10 1,005.55 83.38 1,013.61 78.54
2. เหล็กแผนรีดเยน็ชนิดมวน 8.87 0.62 2.79 0.23 0.00 0.00
3. อื่นๆ  135.00 9.28 197.65 16.39 277.03 21.46
รวม 1,455.17 100.00 1,205.99 100.00 1,290.64 100.00

ตารางแสดงปริมาณและสัดสวนของแหลงที่มาของวัตถุดิบในป 2558-2560 
 

แหลงที่มาของวัตถุดิบ 
2558 2559 2560

มูลคา
(ลานบาท) 

รอยละ มูลคา
(ลานบาท) 

รอยละ มูลคา 
(ลานบาท) 

รอยละ

ซื้อภายในประเทศ  500.90 34.43 923.14 76.55 1,013.61 100.00
นําเขาจากตางประเทศ 954.27 65.57 282.85 23.45 0.00 0.00
รวม 1,455.17 100.00 1,205.99 100.00 1,013.61 0.00
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สําหรับการส่ังซื้อวัตถุดิบนั้น บริษัทมีนโยบายในการส่ังซื้อวัตถุดิบลวงหนา 1 เดือน ในปริมาณ
และราคารวมถึงคุณภาพของวัตถุดิบที่ตกลงกันไวกอนลวงหนากับผูผลิตวัตถุดิบ เพื่อใหไดวัตถุดิบในปริมาณท่ี
เพียงพอและมีคุณภาพตรงตามความตองการของลูกคา นอกจากนี้การตกลงราคาซ้ือขายลวงหนาซ่ึงเปนราคาท่ี
อิงกับราคาในตลาดโลกจะทําใหบริษัทสามารถกําหนดราคาเสนอขายใหแกลูกคาไดอยางถูกตองและเหมาะสม 

2.4.2 การผลิต  
ปจจุบันบริษัทมีโรงงาน 2 แหง ที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร และ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ  มี

กําลังการผลิตรวมในป 2560 ประมาณ 376,000 ตันตอป โดยแบงเปนการผลิตทอเหล็ก 351,000 ตันตอปและ
เหล็กแผนดํา 25,000 ตันตอปบริษัทมีนโยบายในการผลิตสินคาตามคําส่ังซื้อของลูกคา (made to order) โดย
เปนการประสานงานกันของ4 หนวยงานคือ ฝายผลิต ฝายขายในประเทศ ฝายขายตางประเทศและฝายจัดซื้อ 
โดยเม่ือฝายขายไดรับคําส่ังซื้อสินคาจากลูกคา ก็จะสงคําส่ังผลิตสินคาไปที่ฝายผลิตโดยฝายผลิตอาจจะส่ังผลิต
มากกวาจํานวนท่ีลูกคาส่ังซื้อ หากเห็นวาสินคาดังกลาวมีความตองการในตลาดสูงและเพื่อใหมีปริมาณการผลิต
ที่กอใหเกิดความประหยัดตอปริมาณการผลิต (Economy of Scale) โดยฝายผลิตจะเปนผูพิจารณาถึง
ระยะเวลาท่ีใชผลิต, ปริมาณวัตถุดิบที่ตองใชและท่ีตองส่ังซื้อเพิ่มเติมแลวแจงใหฝายขายทราบ โดยฝายจัดซื้อจะ
เปนผูดําเนินการส่ังซื้อวัตถุดิบ และทําการตรวจสอบปริมาณสินคาคงคลังในคลังสินคา สําหรับเวลาท่ีใชการผลิต
นั้นจะใชเวลาประมาณ 1  ถึง 2 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับประเภทผลิตภัณฑ และปริมาณสินคาที่ลูกคาส่ังผลิต และใน
การผลิตสินคาแตละคําส่ังซ้ือ ฝายวางแผนการผลิตจะดําเนินการผลิตตามคําส่ังของลูกคา ในการผลิตสินคา 
ฝายประกันคุณภาพจะตองเขาไปดําเนินการตรวจสอบคุณภาพสินคาในแตละขั้นตอนของการผลิตตามแผนการ
ตรวจสอบคุณภาพ(Quality Control Plan)  

ในสวนของกระบวนการผลิต บริษัทมีการกําหนดขั้นตอนการทํางานไวคอนขางชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ที่บริษัทไดรับ SGS ( Thailand )  Limited จนถึงปจจุบัน ซึ่งเปน
มาตรฐานในการกําหนดขั้นตอนและระบบการผลิต ตลอดจนการติดตามควบคุมคุณภาพของสินคาที่บริษัทผลิต 
เพื่อใหลูกคาเกิดความมั่นใจในคุณภาพของสินคาที่ซื้อจากบริษัท นอกจากนี้ บริษัทไดปรับปรุงระบบการผลิต
และเทคโนโลยีของเคร่ืองจักรที่ใชในการผลิตอยูเสมอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพของสินคาของ
บริษัท โดยบริษัทไดจัดต้ังฝายพัฒนาการผลิตเพื่อวัตถุประสงคดังกลาว ซึ่งสอดคลองตามนโยบายของบริษัท คือ 
“มุงม่ันพัฒนาคุณภาพสินคา รักษามาตรฐานผลิตภัณฑและบริการท่ีลูกคาพึงพอใจ” ในชวงที่ผานมาบริษัทไดมี
การดําเนินการที่สําคัญดังนี้ 

1. ติดต้ังตูเช่ือมทอใหมจํานวน 1 ตู  ทําใหประคาไฟฟาในการผลิตทอลงประมาณ 50% 
2. ปรับปรุงระบบชุบทอ เพื่อลดการสูญเสียในการผลิตและทําใหทอมีคุณภาพมากขึ้น  
3. ติดต้ังระบบการดูดควันจากบอชุบสังกะสีตัวใหมแทนของเดิมที่ชํารุด  
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ในป 2560 บริษัทมีกําลังการผลิตเต็มที่รวม 376,000 ตันตอป โดยแยกตามประเภทผลิตภัณฑไดดังนี้ 
ประเภทผลิตภัณฑ กําลังการผลิต (ตันตอป) 

ทอเหล็กดํา 268,000 
ทอเหล็กชุบสังกะสี 75,000 
เหล็กแผนดํา 25,000 
ทอเหล็กเฟอรนิเจอร 8,000 

รวม 376,000 
 

ตารางแสดงกําลังการผลิตและอัตราการใชกําลังการผลิต 

กําลังการผลิตรวม  2557 2558 2559 2560 
กําลังการผลิตเต็มที่(ตัน) 376,000 376,000 376,000 376,000
ปริมาณการผลิตจริง(ตัน) 58,424 51,115 65,950 52,930
อัตราการใชกําลังการผลิต(%)  15.54 13.59 17.54 14.08
ปริมาณการผลิตปนี้เทียบกับปกอน(%) -7.83 -12.51 29.02 -19.74

  

2.5 กระบวนการผลิต 
กระบวนการผลิตทอเหล็กเร่ิมตนจากการนําเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวน (Hot Rolled Steel Sheet) ซึ่ง

เปนวัตถุดิบหลักในการผลิตมาเขาเครื่องซอย (Slitting) ใหไดขนาดทอที่ลูกคาตองการจะไดเปนเหล็กแถบ 
(Strip)แลวนําเหล็กแถบนี้ไปผานกระบวนการขึ้นรูป(Forming)ใหไดรูปทอเหล็กตามขนาดและรูปทรงที่ตองการ
ไดแก ทรงกลม ทรงเหล่ียมและทรงแบน และทอเหล็กโครงสรางรูปตัวซี หลังจากนั้นทอเหล็กที่ผานกระบวนการ
ขึ้นรูปแลวจะถูกนํามาเขาเคร่ืองตัดใหไดความยาว 6 เมตรตามมาตรฐานหรือตามคําส่ังของลูกคา กอนผานการ
ตรวจสอบคุณภาพและมัดรวมเปน Bundingเพื่อจัดจําหนายตอไป ในขณะท่ีการผลิตทอเหล็กเคลือบสี จะเปน
การนําทอเหล็กดําทรงกลม ทรงเหล่ียมหรือทรงแบนที่ตัดแลวมาผานการเคลือบสีบนผิวดานนอกของทอเหล็ก
ดังกลาว สวนการผลิตทอเหล็กรับแรงดันน้ําสูงจะนําทอเหล็กดําทรงกลมท่ีผลิตแลวมาทดสอบการรับแรงดันใน
ระดับต้ังแต 70  บารถึง 150  บารตามที่มาตรฐานกําหนด สําหรับการผลิตทอเหล็กชุบสังกะสี จะนําทอเหล็กดํา
ทรงกลมที่ผลิตไดมาผานกระบวนการชุบสังกะสีตามที่มาตรฐานกําหนด สวนการผลิตทอเฟอรนิเจอรนั้น จะนํา
เหล็กแผนรีดเย็น (Cold Rolled Steel Sheet) มาเปนวัตถุดิบหลักในการผลิตโดยมีกระบวนการผลิตเชนเดียวกับ
ทอเหล็กดํา ทั้งนี้กระบวนการผลิต เหล็กโครงสราง ทอเหล็กชุบสังกะสี ทอเหล็กเฟอรนิเจอรและเหล็กแผนดํา  
แสดงในแผนภาพดานลางดังนี้ 
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เหล็กแผนดํา การตัดและซอย
เหล็กตามขนาด

แถบเหล็กรีดรอน 

กระบวนการข้ึนรูป กระบวนการข้ึนรูป กระบวนการข้ึนรูป กระบวนการข้ึนรูป 

การเช่ือมและ 
การลบรอยเช่ือม 

การตัดความยาว 

การตรวจสอบ 
คุณภาพ 

การทําเกลียวและพิมพ
เคร่ืองหมายประเภททอ 

กระบวนการ 
ชุบสังกะสี 

การตัดความยาว 

การทดสอบ
แรงดันน้ํา

การเคลือบสี 

การตัดความยาว 

พิมพเคร่ืองหมาย
ประเภททอ

การตัดความยาว 

การตรวจสอบ 
คุณภาพ 

พิมพเคร่ืองหมาย
ประเภททอ

การเคลือบวานิชดํา 

การเช่ือมและ
การลบรอยเช่ือม

ระบบบังคับใหเปน 
รูปทรงกลม-เหล่ียม

การเช่ือมและ
การลบรอยเช่ือม

การตรวจสอบ 
คุณภาพ

พิมพเคร่ืองหมาย 
ประเภททอ 

การตรวจสอบ 
คุณภาพ 

ทอเหล็กดําทรงกลม การตรวจสอบ 
คุณภาพ

ทอเหล็กเฟอรนิเจอร เหล็กโครงสราง 
รูปตัวซี

ทอเหล็กรับ 

แรงดันน้ําสูง

ทอเหล็กชุบสังกะสี 

ทอเหล็กดํา 
ทรงกลม/ทรงเหล่ียม

ทอเหล็กเคลือบสี 

แถบเหล็กรีดเย็น 
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2.6 ผลกระทบส่ิงแวดลอม 
นอกเหนือจากการใหความสําคัญดานคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑแลว บริษัทยังให

ความสําคัญในการดูแลและรักษาส่ิงแวดลอมโดยจัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียและระบบกําจัดฝุนควันและฟอก
สารพิษภายในโรงงานกอนปลอยออกสูส่ิงแวดลอมภายนอก สวนกากตะกอนหรือของเสียที่เปนพิษจากระบบ
บําบัด บริษัทไดวาจาง บริษัท ภายนอกท่ีไดรับใบอนุญาตในการกําจัดกากอุตสาหกรรม จากกรมควบคุมมลพิษ 
กระทรวงอุตสาหกรรม ใหจัดเก็บเพื่อนําไปกําจัดตอไป รวมทั้งติดต้ังระบบดูดควันจากบอชุบสังกะสีใหมทดแทน
ตัวเดิมที่ชํารุด โดยในปที่ผานมาบริษัทมีคาใชจายทั้งหมดสําหรับการลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมประมาณ 
4,252,000 บาท ซึ่งเปนคาใชจายที่มุงเนนไปในเร่ืองการจัดการและการบํารุงรักษา ทั้งนี้ต้ังแตเปดโรงงานมา 
บริษัทไมมีขอพิพาทหรือถูกฟองรองเก่ียวกับการสรางผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและไมเคยไดรับการตักเตือนหรือ
การปรับจากหนวยงานของรัฐตามกฎหมายที่บริษัทตองปฏิบัติตามอันไดแก พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 
และพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาส่ิงแวดลอม พ.ศ. 2535 
 

2.7 งานที่ยังมิไดสงมอบ 
ณ วันที่ 31ธันวาคม 2560 บริษัทไมมีงานคงคางที่ยังมิไดสงมอบ 

 
3. ปจจัยความเส่ียง 

3.1 ความเส่ียงจากการพ่ึงพิงผูผลิตวัตถุดิบรายใหญในประเทศเพียง 3 ราย 
ในป 2560 ผูผลิตเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวน (Hot Rolled Coil) ซึ่งเปนวัตถุดิบหลักในการผลิตทอเหล็ก

และเหล็กแผนดํารายใหญในประเทศ ซึ่งมีเพียง 3 ราย คือ กลุมบริษัท สหวิริยา สตีลอินดัสทรี จํากัด (มหาชน) 
กลุมบริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน) และ บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน)ในขณะเดียวกัน รัฐบาลไดออก
มาตรการปกปองและตอบโตการทุมตลาดจากตางประเทศ โดยการต้ังกําแพงภาษีนําเขา ทําใหราคาเหล็กมวน
รีดรอนนําเขาสูงกวาในประเทศ และผูผลิตทั้ง 3 ราย ก็ไมสามารถผลิตเหล็กมวนใหกับโรงงานผลิตสินคาทอเหล็ก
ไดอยางเพียงพอ  

3.2 ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบประเภทเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวน 
เหล็กแผนรีดรอนชนิดมวน (Hot Rolled Coil) เปนวัตถุดิบหลักในการผลิตทอเหล็ก ทั้งนี้ราคา

ผลิตภัณฑของบริษัทจะแปรเปล่ียนไปในทิศทางเดียวกับราคาเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวนในประเทศเปนสวนใหญ 
ดังนั้นความเส่ียงจากความผันผวนของราคาเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวนในประเทศจึงมีผลกระทบโดยตรงตอ
ตนทุนขายและผลกําไรของบริษัท หากบริษัทไมสามารถปรับเพิ่มราคาของผลิตภัณฑในอัตราท่ีเทากับหรือ
มากกวาอัตราการเพิ่มขึ้นของราคาเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวน 

อยางไรก็ดีผูบริหารของบริษัทไดมีการติดตามการเปล่ียนแปลงของราคาวัตถุดิบอยางใกลชิดเพื่อ
ประเมินสถานการณและแนวโนมของราคาและปริมาณความตองการใชเหล็กทั้งในและตางประเทศ เพื่อนํามา
พิจารณาประกอบการตัดสินใจในการส่ังซ้ือและบริหารจัดการปริมาณวัตถุดิบคงคลังซ่ึงเปนตนทุนหลักของ
บริษัทใหมีความเหมาะสม โดยบริษัทมีนโยบายท่ีจะลดปริมาณวัตถุดิบคงคลังหากราคาวัตถุดิบมีแนวโนมการ
ปรับตัวลดลงและเพิ่มปริมาณวัตถุดิบคงคลังหากราคาวัตถุดิบมีแนวโนมที่จะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น  
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3.3 ความเส่ียงจากการไมไดรับการตอสินเช่ือวงเงินระยะส้ันจากสถาบันการเงินและการผันผวน
ของอัตราดอกเบ้ีย 
จากกรณีบริษัทมีขอพิพาทกับกรมศุลกากร ทําใหสถาบันทางการเงินหลายแหงไดลดวงเงินสินเช่ือของ

บริษัทลงประมาณ 22 เปอรเซนต ทําให ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีวงเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบัน
การเงินหลายแหงรวม 1,550 ลานบาท มีภาระสินเช่ือรวมประมาณ 1,533 ลานบาท โดยมีอัตราสวนหนี้สินตอ
สวนของผูถือหุนเทากับ 0.90 เทา ดังนั้น ในกรณีที่บริษัทไมไดรับการตอสินเช่ือดังกลาวโดยเฉพาะเงินกูระยะส้ัน 
ซึ่งอาจสงผลกระทบใหบริษัทไมมีเงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอในการดําเนินธุรกิจ หรือในกรณีที่สินเช่ือดังกลาวมี
อัตราดอกเบี้ยเปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้น อาจสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานของบริษัทในอนาคตได 

3.4 ความเส่ียงจากการพ่ึงพิงผูบริหารในการกูยืมเงินจากสถาบันการเงิน 
จากกรณีบริษัทมีขอพิพาทกับกรมศุลกากร ทําใหในป 2560 สถาบันการเงินที่ใหกูยืมเงินต้ังเงื่อนไขให

บริษัทตองนําทรัพยสินซ่ึงเปนที่ต้ังของกิจการและเคร่ืองจักร ไปคํ้าประกันวงเงินสินเช่ือ ซึ่งแตเดิมไมตองนํา
หลักทรัพยหรือผูบริหารไปคํ้าประกันแตประการ  

3.5 ความเส่ียงจากการมีผูถือหุนรายใหญที่มีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบายการบริหารงาน 
ณ  วันที ่ 13 มีนาคม  2560 (วันปดสมุดทะเบียนผู ถ ือหุ นลาสุด )  กลุ มผู ถ ือหุ นรายใหญ คือ 

ครอบครัวลีกาญจนากร  (โปรดดูรายละเอียดในสวนโครงสรางผูถือหุน หนา 19 ) ถือหุน รวมกันแลวเทากับรอย
ละ 68.52  ซึ่งมากกวารอยละ 50 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท จึงทําใหกลุมผูถือหุนใหญ
ดังกลาวสามารถควบคุมคะแนนเสียงในการลงมติที่สําคัญไดเกือบทั้งหมดไมวาในเร่ืองการแตงต้ังกรรมการ หรือ
การขอมติในเรื่องอื่นที่ตองใชเสียงสวนใหญของท่ีประชุมผูถือหุน ยกเวนในเร่ืองที่กฎหมายหรือขอบังคับบริษัท
กําหนดใหตองไดรับเสียง 3 ใน 4 ของจํานวนหุนที่เขาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเชน การเพิ่มทุน และการลดทุน 
เปนตน ดังนั้น ผูถือหุนรายอื่นที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงอาจไมสามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อ
ตรวจสอบและถวงดุลการบริหารของผูถือหุนใหญ นอกเหนือจากคณะกรรมการตรวจสอบท่ีทําหนาที่แทนผูถือ
หุนรายยอย 
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4. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ 
 

4.1 ทรัพยสินถาวรหลักที่ใชในการประกอบธุรกิจ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีทรัพยสินถาวรหลักที่ใชในการประกอบธุรกิจ ดังนี้ 

 (หนวย: ลานบาท) 

รายการทรัพยสิน 
ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ

มูลคาทางบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 2560

ภาระผูกพัน 

1. ที่ดิน 2 แปลง 
-  เนื้อที่ 146 ไร 2 งาน 97.5 ตารางวา 
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 

-  เนื้อที่ 24 ไร 1 งาน 23 ตารางวา อําเภอ
พระประแดง จ.สมุทรปราการ 

เจาของ 776.87 

ที่ดิน อาคารและเคร่ืองจักร
เฉพาะท่ีโรงงานสมุทรสาคร   

ติดภาระจํานอง 

2. อาคารสํานักงาน  2 หลัง 
-  เลขที่ 85หมูที่5 ซอยวัดโสภณราม ถนน
เอกชัย ตําบลโคกขาม อําเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรสาคร 

-  เลขที่ 56 หมูที่2 ถนนปูเจาสมิงพราย 
ตําบลบางหญาแพรก อําเภอพระประแดง 
จ.สมุทรปราการ 

เจาของ 98.57 

3. อาคารโรงงาน 15 โรง  
- โรงงานสมุทรสาคร จํานวน 7 โรง 
- โรงงานสมุทรปราการ จํานวน 8 โรง 

เจาของ 437.58 

4. เคร่ืองจักรและอุปกรณ  
- ณ โรงงานสมุทรสาครและสมุทรปรากร 

เจาของ 714.27 

5. เคร่ืองตกแตงและเคร่ืองใชสํานักงาน เจาของ 2.26  
6. ยานพาหนะ เจาของ 14.70  
7. งานระหวางกอสราง เจาของ 1.02  
8. เคร่ืองจักรระหวางติดต้ัง เจาของ 1.70  

รวม ที่ดิน อาคารและอุปกรณสุทธิ  2,047.00  
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5. ขอพิพาททางกฎหมาย 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทไมมีขอพิพาททางกฎหมายที่เขาเกณฑ ดังนี้ 
(1) คดีที่อาจมีผลกระทบดานลบตอสินทรัพยของบริษัทหรือบริษัทยอยที่มีจํานวนสูงกวารอยละ 5 

ของสวนของผูถือหุน ณ วันส้ินปบัญชีลาสุด หรือสูงกวารอยละ 10 ของสินทรัพยหมุนเวียน ณ วันส้ินปบัญชี
ลาสุดในกรณีที่สวนของผูถือหุนติดลบ 

(2) คดีที่กระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ แตไมสามารถประเมินผลกระทบเปน
ตัวเลขได 

(3) คดีที่ไมไดเกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัท 

 
6. ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอ่ืน 
 
ขอมูลบริษัท 
ชื่อบริษัท   : บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรีจํากัด (มหาชน) 
เลขทะเบียนบริษัท  : 0107574700248 
ลักษณะการประกอบธุรกิจหลัก : ผูผ ลิตและจําหนายทอเหล็กเพื่ อใช งานในอุตสาหกรรมกอสร างและ

อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร 
ที่ต้ังสํานักงานใหญ : เลขที่ 75/14, 75/17,85 หมูที่5 ซอยวัดโสภณาราม ถนนเอกชัย ตําบลโคกขาม 

อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 
โทรศัพท (034) 833-891-3  โทรสาร  (034) 833-894-5 

ที่ต้ังสาขา  : เลขท่ี 56-56/1 หมูที่ 2 ถนนปูเจาสมิงพราย ตําบลบางหญาแพรก อําเภอพระ
ประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 
โทรศัพท02 384-0099  โทรสาร 02 384-2384-5 

เว็บไซดบริษัท : www.samchaisteel.com 
จํานวนและชนิดของหุน  หุนสามัญ ทุนจดทะเบียน  1,085,670,000 บาท 

                ทุนชําระแลว    1,045,125,093 บาท 
นายทะเบียนหลักทรัพย : บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 

อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวง
คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศัพท 02 229-2800 หรือ 02 6545599 

ผูสอบบัญชี 
 

: นางสาวสุภาภรณ  ม่ังจิตร  
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125 
บริษัทสอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด เลขท่ี 316/32 ซอยสุขุมวิท 22 
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศัพท 02 259-5300  โทรสาร  02-260-1553 
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ขอมูลบริษัทยอย 
ชื่อบริษัท 
เลขทะเบียนบริษัท 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
ที่ต้ังสํานักงานใหญ 
 
คณะกรรมการบริษัท 
 
 
 
ชื่อบริษัท 
เลขทะเบียนบริษัท 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
ที่ต้ังสํานักงาน 
คณะกรรมการบริษัท 

: 
: 
: 
: 
 
: 
 
 
 
: 
: 
: 
: 
: 

แซม เอนเตอรไพรส จํากัด 
0745557002069 
เพื่อขายสินคาบริษัท และซอมแซมรถบริษทัในเครือ 
85 หมู 5 ซอยวัดโสภณาราม ถนนเอกชัย ตําบลโคกขาม  
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000 
นายธงชัย ลีกาญจนากร นายวรัญชัย ลีกาญจนากร และนายบรรพต 
ประเสริฐสุขสกุล โดยกรรมการสองคนลงลายมือช่ือรวมกันและ 
ประทับตราบริษัท เปนผูมีอํานาจกระทําการแทนบริษัท 
 
บริษัท สตีลฮับ จํากัด ( Steel Hub Limited ) 
1140 E / 2015 จัดต้ังเม่ือวันที่ 25 มีนาคม  2558 
เพื่อผลิตและจําหนายผลิตภัณฑทอเหล็กทุกชนิด 
จังหวัด บันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา 
นายวรุณชัย ลีกาญจนากร เปนกรรมการเปนผูมีอํานาจ 
กระทําการแทนบริษัท 
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สวนท่ี 2 
 

การจัดการและการกํากับดูแลธุรกิจ 
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7. ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน 

7.1 ขอมูลหลักทรัพยของบริษัท 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีทุนจดทะเบียน เทากับ 1,085,670,000 บาท แบงเปนหุนสามัญ 

จํานวน  1,085,670,000หุน  มูลคาที่ตราไวหุนละ  1 บาท  โดยมีทุนที่ออกและเรียกชําระแลว  จํานวน
1,045,125,093 บาท แบงเปนหุนสามัญ จํานวน 1,045,125,093 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท 

สําหรับทุนจดทะเบียนสวนที่ยังไมไดเรียกชําระจํานวน 40,544,907บาท  แบงออกเปนหุนสามัญ 
จํานวน 40,544,907หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เปนหุนสามัญที่เหลือจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดง
สิทธิฯ (Warrants) ของผูถือหุน ซึ่งไดหมดอายุและพนจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนแลวต้ังแตวันที่ 13 
พฤศจิกายน 2555  และใบสําคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ (Warrants) ออกให
กรรมการและพนักงานของบริษัทตามโครงการ ESOP หุน ซึ่งไดหมดอายุและพนจากการเปนหลักทรัพยจด
ทะเบียนแลวต้ังแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 

7.2 ผูถือหุน 
รายชื่อผูถือหุนที่ถือหุนสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 13 มีนาคม 2560 มีดังนี้ 

รายชื่อผูถือหุน จํานวนหุน 
สัดสวนการถือหุน

(รอยละ) 
อํานาจจัดการ 

1. นางสาวธนาวลี ลีกาญจนากร 202,340,000 19.36 ผูจัดการฝายขายและการตลาด

2. นายธงชัย  ลีกาญจนากร 198,724,100 19.01 ประธานกรรมการบริหาร 
3. นายวรัญชัย  ลีกาญจนากร 165,099,937 15.79 กรรมการผูจัดการ 
4. นายวรุณชัย ลีกาญจนากร 149,994,700 14.35 รองกรรมการผูจัดการ 
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด 23,843,901 2.28 - 
6. บริษัท ไทย.อาร.ที.เอ็น.ที.โฮลด้ิง จํากัด 22,787,200 2.18 - 
7. นางสาวณัฐกมล  พาหุพันธ 11,134,400 1.06 - 
8. นายศิริชัย  ฉัตราภรณวิเชียร 10,000,000 0.95 - 
9. นายชวลิต ตวงสิทธิสมบัติ 9,873,100 0.94 - 
10. นายวิโรจน  อึ้งไพบูลย 9,000,200 0.86 - 

รวม 802,797,538 76.81  
 

นโยบายการจายเงินปนผล 
บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคล 

อยางไรก็ตาม บริษัทอาจกําหนดใหการจายเงินปนผลมีอัตรานอยกวาอัตราที่กําหนดขางตนได หากบริษัทมี
ความจําเปนที่จะตองนําเงินกําไรสุทธิจํานวนดังกลาวมาใชเพื่อขยายการดําเนินงานของบริษัทตอไป 
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8.โครงสรางการจัดการ 
โครงสรางการจัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

 

คณะกรรมการบริหาร 

กรรมการผูจัดการ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัท 

ผูชวยกรรมการผูจัดการ
สายโรงงาน

ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
สายบัญชี

ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
สายการตลาดและขาย

ผูจัดการโรงงานมหาชัย 

ผูจัดการโรงงานปูเจา

ฝายระบบคุณภาพ 

ฝายพัฒนาการผลิต

ฝายผลิตทอดํา ฝายผลิตทอชุบ ฝายวิศวกรรม

ฝายผลิตทอชุบ ฝายผลิตทอดํา ฝายวิศวกรรม ฝายผลติทอ18
้

ฝายคลังสินคา ฝายวัตถุดิบ 

ฝายขายโครงการ

ฝายการตลาด 

ฝายตางประเทศ

ฝายขายในประเทศ ฝายการเงิน ฝายบัญชี 

ฝายบัญชีตนทุน 

ผูตรวจสอบภายใน 

ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
สายการเงิน

รองกรรมการผูจัดการ รองกรรมการผูจัดการ รองกรรมการผูจัดการ รองกรรมการผูจัดการกรรมการผูอํานวยการ 

ฝายสารสนเทศ 

แผนกนกัลงทนุสัมพันธ 

ฝายบุคคล-ธุรการ 

ฝายจัดซื้อ 
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โครงสรางกรรมการของบริษัท 
โครงสรางกรรมการของบริษัทประกอบดวยคณะกรรมการ 5 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัทคณะ

กรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการสรรหา กําหนด
คาตอบแทนและการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

 

คณะกรรมการบริษัท 
ณ วันที่ 31ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทมีจํานวนท้ังส้ิน 9 ทาน ประกอบดวย 
1. นายพัชวัฎ คุณชยางกูร ประธานกรรมการ 
2. นายวัฒนา สุทธิพินิจธรรม กรรมการอิสระและรองประธานกรรมการ 
3. นายธวัชชัย ชินธรรมมิตร กรรมการ 
4. นายธงชัย ลีกาญจนากร กรรมการและประธานกรรมการบริหาร 
5. นายวรัญชัย ลีกาญจนากร กรรมการ กรรมการบริหารและกรรมการผูจัดการ 
6. นายบรรพต ประเสริฐสุขสกุล กรรมการ และกรรมการบริหาร 
7. นายพรชัย กิตติปญญางาม กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
8. นายปรีชา หาญหัทยา กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
9. นายวรวิทย โชติกโสภณ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
โดยมี นายวิเชฏฐ เทียนทอง เปนเลขานุการคณะกรรมการบริษัท และนายบรรพต ประเสริฐสุขสกุล 

เปนเลขานุการบริษัท  
 

กรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนบริษัท 
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม เพื่อมีผลผูกพันแทนบริษัทไดคือ นายธงชัย ลีกาญจนากร และ นายบรรพต 

ประเสริฐสุขสกุล สองคนลงลายมือชื่อรวมกัน และประทับตราสําคัญของบริษัท 
 

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท 
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 2/2547 เม่ือวันที่ 29 มกราคม 2547 ไดมีการ

กําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ของกรรมการบริษัท ไวดังนี้ 
คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจและหนาที่ตามที่กําหนดในขอบังคับของบริษัท และใหคณะกรรมการ

บริษัทมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
1) ดูแลและกําหนดนโยบายที่สําคัญของบริษัท เก่ียวกับหลักในการดําเนินธุรกิจ การเงิน การระดม

ทุน การบริหารเงินทุน และการบริหารความเส่ียงของบริษัท 
2) พิจารณาเก่ียวกับการลงทุน โดยพิจารณาอนุมัติงบประมาณ โครงการลงทุนของบริษัท และกํากับ

ดูแลดําเนินโครงการใหเปนไปตามแผนงานท่ีวางไว 
3) ดูแลการดําเนินงานของบริษัท เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายหรือดีกวาเปาหมายที่วางไวและ

กําหนดแนวทางแกไขกรณีที่มีปญหาอุปสรรคเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่วางไวหรือดีกวาเปาหมายที่วางไว 
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4) จัดใหมีรายงานขอมูลทั่วไป และขอมูลทางการเงินของบริษัท เพื่อรายงานตอผูถือหุนและผูมีสวน
ไดเสียหรือผูลงทุนทั่วไปอยางถูกตอง ทันกาลและเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด 

5) รับทราบรายงานการตรวจสอบท่ีสําคัญของคณะกรรมการตรวจสอบหรือฝายตรวจสอบภายใน 
รวมทั้งผูตรวจสอบบัญชี และที่ปรึกษาฝายตาง ๆ ของบริษัท และมีหนาที่กําหนดแนวทางในการปรับปรุงแกไข 
กรณีที่พบขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญ 

6) สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง
ของบริษัท 

7) จัดใหมีกระบวนการสรางผูบริหารระดับสูงของบริษัทเพื่อใหมีขึ้นมาทดแทนอยางตอเนื่อง 
(Succession Plan) 

8) แตงต้ังกรรมการตรวจสอบ  และใหความเห็นชอบเก่ียวกับอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

9) แตงต้ังคณะกรรมการบริหารหรือมอบหมายใหกรรมการคนหนึ่งคนใดหรือหลายคนหรือบุคคลอื่น
กระทําการอยางใดอยางหนึ่งแทนคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้การมอบอํานาจดังกลาว ผูไดรับมอบอํานาจนั้นตอง
ไมมีอํานาจอนุมัติรายการท่ีบุคคลดังกลาวหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง (“บุคคลที่อาจมีความขัดแยง” ใหมี
ความหมายตามท่ีกําหนดไวในประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย) มีสวนไดเสีย
หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทยอย 

เวนแตเร่ืองตอไปนี้ จะกระทําไดตอเม่ือไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนกอน ทั้งนี้กําหนดใหรายการที่
กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัท
หรือบริษัทยอย ใหกรรมการซึ่งมีสวนไดเสียในเร่ืองนั้น ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น 

 เร่ืองที่กฎหมายกําหนดใหตองไดมติที่ประชุมผูถือหุน 

 การทํารายการที่กรรมการมีสวนไดเสียและอยูในขายที่กฎหมาย หรือขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพยระบุใหตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน 

 นอกจากน้ันในกรณีดังตอไปนี้จะตองไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการและที่
ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

-   การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น 
- การรับซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท 
- การทํา แกไข หรือเลิกสัญญา เก่ียวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนท่ี 

สําคัญ การมอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคล
อื่นโดยมีวัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน 

-  การออกหุนใหมเพื่อชําระแกเจาหน้ีของบริษัท ตามโครงการแปลงหนี้เปนทุน 
-  การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการลดจํานวนหุน หรือลดมูลคาหุน 
-  การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุนกู การควบหรือเลิกบริษัท 
-  เร่ืองอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนด 
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การประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ในป 2560 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งหมด 6 คร้ัง โดยกรรมการแตละทานเขารวมประชุม ดังนี้ 
1. นายพัชวัฎ คุณชยางกูร 6 / 6 คร้ัง 
2. นายวัฒนา สุทธิพินิจธรรม 6 / 6 คร้ัง 
3. นายธวัชชัย ชินธรรมมิตร 6 / 6 คร้ัง 
4. นายธงชัย ลีกาญจนากร 6 / 6 คร้ัง 
5. นางสาวจินตนา ลีลาชัยเจริญภัณฑ 1 / 1 คร้ัง 
6. นายบรรพต ประเสริฐสุขสกุล 6 / 6 คร้ัง 
7. นายวรัญชัย ลีกาญจนากร 6 / 6 คร้ัง 
8. นายพรชัย กิตติปญญางาม 6 / 6 คร้ัง 
9. นายปรีชา หาญหัทยา 6 / 6 คร้ัง 
10. นายวรวิทย โชติกโสภณ 2 / 2 คร้ัง 

หมายเหตุ 1. นางสาวจินตนา ลีลาชัยเจริญภัณฑ ลาออกจากกรรมการเม่ือวันที่ 24 ม.ค.60 
  2. นายวรวิทย  โชติกโสภณ ไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการเม่ือวันที่ 7 ก.ค.60 

 
คณะกรรมการบริหาร 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริหารมีจํานวนท้ังส้ิน 3 ทาน ประกอบดวย 
1. นายธงชัย ลีกาญจนากร ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายวรัญชัย ลีกาญจนากร กรรมการบริหารและกรรมการผูจัดการ 
3. นายบรรพต ประเสริฐสุขสกุล กรรมการบริหารและกรรมการผูอํานวยการ 
โดยมีนางสาวณัฐฐาพร ยอดนุม เปนเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 

 

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร 
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 2/2547  เม่ือวันที่ 29 มกราคม 2547 ไดมีการ

กําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ของกรรมการบริหาร ไวดังนี ้
1) มีอํานาจตัดสินใจในเร่ืองการดําเนินงานที่สําคัญของบริษัท โดยกําหนดขอบเขต, ประเภท หรือ

ขนาดของภารกิจ วัตถุประสงค แนวทางและนโยบายของบริษัทภายในขอบอํานาจท่ีไดรับมอบหมาย รวมถึงการ
กํากับดูแลการดําเนินงานโดยรวม ผลผลิต ความสัมพันธกับลูกคา และตองรับผิดชอบตอคณะกรรมการ 

2) พิจารณาเร่ืองการลงทุนขยายงาน รวมถึงการซ้ือขายสินทรัพยถาวรของบริษัทเพื่อเสนอตอ
คณะกรรมการบริษัท 

3) มีอํานาจกระทําการและแสดงตนเปนตัวแทนของกิจการตอบุคคลภายนอกในกิจการที่เก่ียวของ
และเปนประโยชนตอกิจการ 

4) พิจารณาเร่ืองการระดมทุนของบริษัทเพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท 
5) อนุมัติการแตงต้ังที่ปรึกษาดานตาง ๆ ที่จําเปนตอการดําเนินงานของกิจการ 
6) ดําเนินกิจการที่เก่ียวของกับการบริหารงานโดยทั่วไปของกิจการ 
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7) พิจารณาอนุมัติแผนการปฏิบัติของแตละฝายงานของบริษัทและพิจารณาอนุมัติคําขอจากฝาย
งานตางๆ ของบริษัทที่เกินอํานาจส่ังการของฝายงานนั้น 

ทั้งนี้อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารดังกลาวขางตน ตองอยูภายใตหลักเกณฑของกฎหมาย
และกฎระเบียบขอบังคับของบริษัท ทั้งน้ีอํานาจของคณะกรรมการบริหารจะไมรวมถึงการอนุมัติรายการท่ี
คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสียหรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใน
ลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทยอย  ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกลาวจะตองเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกลาวตามขอบังคับของบริษัทและ
กฎหมายที่เก่ียวของกําหนด 

 
คณะกรรมการตรวจสอบ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีจํานวนท้ังส้ิน 3 ทาน ประกอบดวย 
1. นายพรชัย กิตติปญญางาม 
2. นายปรีชา หาญหัทยา 
3. นายวรวิทย โชติกโสภณ 
โดยมีนางสาวณัฐฐาพร ยอดนุม เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ทานมีความรูและประสบการณในการสอบทานงบการเงินของบริษัท 

(ประสบการณในการสอบทานงบการเงินของกรรมการตรวจสอบแตละทาน ตามเอกสารแนบ 1)  
 

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ 
2. สอบทานใหบริษัทมีระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมี

ประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบในการ
พิจารณาแตงต้ัง โยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอ่ืนใดที่รับผิดชอบเก่ียวกับ
การตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย และกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงต้ังบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระ เพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัท 
และเสนอคาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชี โดยไมมีฝายจัดการเขารวม
ประชุมดวยอยางนอยปละ 1 คร้ัง 

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตาม
กฎหมายและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย เพื่อใหม่ันใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผล และเปนประโยชน
สูงสุดตอบริษัท 

6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่ง
รายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้ 
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ความเห็นเก่ียวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เช่ือถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท 
ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท 
ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของ

ตลาดหลักทรัพย และกฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 
ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี 
ความเห็นเก่ียวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 
จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน 
ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร

(Charter) 
รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่ และความรับผิดชอบ

ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
 

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
ในป 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งหมด 4 คร้ัง กรรมการทุกทานเขารวมประชุมครบ

ทั้ง 4 คร้ัง โดยเปนการประชุมรวมกับผูสอบบัญชี โดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวย 1 คร้ัง 
 

 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีจํานวนท้ังส้ิน 3 ทาน ประกอบดวย 
1. นายวัฒนา สุทธิพินิจธรรม  
2. นายปรีชา หาญหัทยา 
3. นายวรวิทย โชติกโสภณ 
โดยมีนางสาวณัฐฐาพร ยอดนุม เปนเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
หมายเหตุ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ไดรับการแตงต้ังจากคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 3/ 2557 

เม่ือวันที่ 14 สิงหาคม 2557 
 

คณะกรรมการสรรหากําหนดคาตอบแทนและการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทนและการกํากับดูแลกิจการที่ดี    

มีจํานวนท้ังส้ิน 3 ทาน ประกอบดวย 
1. นายธวัชชัย ชินธรรมมิตร 
2. นายปรีชา หาญหัทยา 
3. นายวรวิทย โชติกโสภณ 
โดยมีนางสาวณัฐฐาพร ยอดนุม เปนเลขานุการคณะกรรมการสรรหา ฯ 
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หมายเหตุ คณะกรรมการสรรหา ฯ  ไดรับการแตงต้ังจากคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ คร้ังที่ 3 / 2557 
เม่ือวันที่ 14 สิงหาคม 2557 

 
ผูบริหาร 
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีผูบริหารจํานวน 10 ทาน ประกอบดวย 
1. นายวรัญชัย ลีกาญจนากร กรรมการผูจัดการ 
2. นายบรรพต ประเสริฐสุขสกุล กรรมการผูอํานวยการ  
3. นางวาสนา ลามาติพานนท รองกรรมการผูจัดการสายบัญชี 
4. นายวรัญวุฒิ วัฒนอนันต รองกรรมการผูจัดการสายการเงิน 
5. นายวรุณชัย ลีกาญจนากร รองกรรมการผูจัดการสายการตลาด 
6. นายสรยุทธ ภวูนาทภักดี ผูชวยกรรมการผูจัดการสายโรงงาน 
7. นางธัญนันท ดวงรักษา ผูชวยกรรมการผูจัดการสายการตลาด 
8. นางสาวยุภาพร นพกวดฤทธิเดช ผูชวยกรรมการผูจัดการสายการตลาด 
9. นางสาวศรีสมร คูย่ิงรัตน ผูจัดการฝายบัญชี 
10. นางปรียาวรรณ ลือสุวรรณทัต ผูจัดการฝายการเงิน 
หมายเหตุ รายละเอียดขอมูลเก่ียวกับผูบริหาร ตามเอกสารแนบ 1 

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของกรรมการผูจัดการ 
1) ควบคุมดูแลการดําเนินกิจการและ/หรือบริหารงานท่ัวไปของบริษัท 
2) ดําเนินการหรือปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณท่ีไดอนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษัท และ /หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท 
3) มีอํานาจอนุมัติและมอบอํานาจชวงอนุมัติเบิกจายเพ่ือการจัดซื้อจัดจางซ่ึงทรัพยสินและบริการ

เพื่อประโยชนของบริษัท ซึ่งอํานาจการอนุมัติดังกลาวจะเปนการอนุมัติรายการปกติทั่วไปทางการคาที่มีวงเงินไม
เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด 

4) มีอํานาจออกคําส่ัง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามนโยบายและ
ผลประโยชนของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทํางานภายในองคกร 

5) มีอํานาจกระทําการและแสดงตนเปนตัวแทนของบริษัท ตอบุคคลภายนอกในกิจการที่เก่ียวของ
และเปนประโยชนตอบริษัท 

6) อนุมัติการแตงต้ังที่ปรึกษาดานตางๆ ที่จําเปนตอการดําเนินงานของบริษัท 
7) เปนผูรับมอบอํานาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทใหเปนตามวัตถุประสงค ขอบังคับ 

นโยบาย ระเบียบ ขอกําหนด คําส่ัง มติที่ประชุมผูถือหุนและ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการบริหาร ทุกประการ 

ทั้งนี้ การมอบอํานาจใหแกกรรมการผูจัดการ  ตลอดจนการมอบอํานาจแกบุคคลอื่นที่กรรมการ
ผูจัดการเห็นควรจะไมรวมถึงอํานาจและ/หรือการมอบอํานาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใด (ตามขอบังคับของบริษัทและตามท่ี
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สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด) กับบริษัทหรือบริษัทยอย  ซึ่งการอนุมัติ
รายการในลักษณะดังกลาวจะตองเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผูถือหุน เพื่อ
พิจารณาและอนุมัติรายการดังกลาวตามขอบังคับของบริษัท หรือกฎหมายท่ีเก่ียวของกําหนด เวนแตเปนการ
อนุมัติรายการที่เปนลักษณะการดําเนินธุรกรรมการคาปกติทั่วไปของบริษัทที่เปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑ
ที่คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาอนุมัติไว 

 

การกําหนดอํานาจอนุมัติวงเงิน 
คณะกรรมการบริหารมีอํานาจอนุมัติวงเงินสําหรับการอนุมัติจัดซ้ือจัดจางและการดําเนินการตาม

ขอบเขตอํานาจหนาที่ตามที่กําหนดไวในระเบียบวาดวยอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร โดยมี
รายละเอียด   ดังนี ้

 วงเงินอนุมัติ 
กรรมการผูจัดการ 0.2 ลานบาท
ประธานกรรมการบริหาร 200.0 ลานบาท
คณะกรรมการบริหาร 200.0 ลานบาท
คณะกรรมการบริษัท ไมจํากัดจํานวน

 
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 
1. ถือหุนไมเกินรอยละ หนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัท

ยอยบริษัทรวม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เก่ียวของของกรรมการอิสระราย
นั้น ๆ ดวย 

2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือน
ประจํา หรือเปนผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือ 
หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ย่ืน
คําขออนุญาตตอสํานักงาน ก.ล.ต. 

3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนจามกฎหมาย ในลักษณะที่
เปน บิดามารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมท้ังคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจ
ควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอย 

4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแยง ในลักษณะท่ีอาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือ
เคยเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซ่ึงไมใชกรรมการอิสระ หรือผูบริหาร ของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับ
บริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงเวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะ
ดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ย่ืนคําขออนุญาตตอสํานักงาน ก.ล.ต. 

ความสัมพันธทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการคาท่ีกระทําเปนปกติเพื่อ
ประกอบกิจการ การเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเก่ียวกับสินทรัพยหรือบริการหรือการใหหรือรับความ
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ชวยเหลือทางการเงิน ดวยการรับหรือใหกูยืม คํ้าประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหน้ีสิน รวมถึง
พฤติกรรมอื่นทํานองเดียวกัน ซึ่งเปนผลใหผูขออนุญาตหรือคูสัญญามีภาระหนี้ที่ตองชําระตออีกฝายหนึ่ง ต้ังแต
รอยละสามของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของผูขออนุญาตหรือต้ังแตย่ีสิบลานบาทขึ้นไปแลวแตจํานวนใดจะตํ่ากวา 
ทั้งนี้ การคํานวณภาระหน้ีดังกลาวใหเปนไปตามวิธีการคํานวณมูลคาของรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวาดวยการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจด
ทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกันโดยอนุโลม แตในการพิจารณาภาระหนี้ดังกลาว ใหนับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นใน
ระหวางหนึ่งปกอนวันที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวมหรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง และไมเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการของ
สํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยงสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ย่ืนคําขออนุญาต
ตอสํานักงาน ก.ล.ต. 

6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษาทางกฎหมาย
หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจาก บริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม 
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูใหบริการทางวิชาชีพเปนนิติบุคคล ใหรวมถึงการเปนผูถือหุน
รายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหารหรือหุนสวนผูจัดการ ของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวน
แตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ย่ืนคําขออนุญาตตอสํานักงาน ก.ล.ต. 

7. ไมเปนกรรมการท่ีไดรับการแตงต้ังขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ 
หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท 

8. ไมประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือ 
บริษัทยอย หรือ ไมเปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน 
ที่ปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกิน 1% ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่ง
ประกอบการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย 

9. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัท 
 

การสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ 
การคัดเลือกบุคคลที่จะดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัท  ใหเปนไปตามขอบังคับบริษัท และขอ

กฎหมายท่ีเก่ียวของ นอกจากนี้ยังเนนถึงประสบการณ ความรู และความสามารถ โดยการสรรหาตองผานการ
พิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทนและการกํากับดูแลกิจการที่ดี และนําเสนอเพื่อขออนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษัท และ นํารายช่ือเสนอท่ีประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาแตงต้ัง  

ในการเลือกต้ังคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมผูถือหุนเปนผูแตงต้ัง โดยใชเสียงขางมากตามหลักเกณฑ
และวิธีการดังตอไปนี้ 
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1. ผูถือหุนคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ตนถือ 
2. ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตามที่ตนมี เลือกต้ังบุคคลเดียวหรือหลายคนเปน

กรรมการก็ได ในกรณีที่เลือกต้ังบุคคลหลายคนเปนกรรมการจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดก็ได 
3. บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับการเลือกต้ังเปนกรรมการเทาจํานวน

กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกต้ังในลําดับถัดลงมามีคะแนน
เสียงเทากัน เกินจํานวนท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังนั้นใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด 

 

บุคลากร 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีพนักงานท้ังหมด 589 คน จําแนกเปนผูบริหาร 10 คน และ

พนักงานระดับอื่น 579 คน  
ในป 2560 บริษัทไดจายคาตอบแทนที่เปนตัวเงินใหแกพนักงานที่ไมใชผูบริหาร อันไดแก เงินเดือน 

คาแรง คาลวงเวลา คาครองชีพเงินสมบทกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ฯลฯ จํานวนรวม 141.46 ลานบาท 
ณ ส้ินป 2558, 2559 และ 2560  บริษัทมีจํานวนพนักงานเทากับ 670 คน 607 คน และ 589 คน

ตามลําดับ 
 

ขอพิพาทดานแรงงานในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 
-ไมมี – 
 
นโยบายการพัฒนาบุคลากร 
บริษัทฯไดกําหนดแนวทางในการอบรมพนักงาน โดยแบงเปน 2 ระดับ ดังนี้ 
1. ระดับปฏิบัติงาน มุงเนนการใหความรูในการทํางานอยางถูกวิธี ปลอดภัย และไดสินคาที่มี

คุณภาพ รวมท้ังการเสริมสรางระเบียบวินัยในการทํางาน และทัศนคติที่ดีตอ
องคกร โดยเปดโอกาสใหทุกคนเขามามีสวนรวมในการเสนอแนะวิธีการ
ภายในหนวยงานของตนเอง 

2.  ระดับบังคับบัญชา มุงเนนในการใหความรูในการบริหารจัดการ เทคนิค หรือวิธีการจัดการ
สมัยใหม โดยมีการเชิญวิทยากรจากภายนอกมาอบรมที่ภายใน รวมทั้งจัดสง
พนักงานไป  อบรมภายนอก 

สําหรับพนักงานที่มีความรูความสามารถ บริษัทจะพิจารณาแตงต้ังหรือเล่ือนตําแหนงใหเหมาะสมเปน 
ประจําทุกป ตามแผนงานของความเจริญกาวหนาทางอาชีพ (Career Path) 

นอกจากน้ี บริษัทมีนโยบายที่จะใหกรรมการและผูบริหารระดับสูงเขารวมอบรมกับสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และหลักสูตรอื่นๆ เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่และ
ทักษะของการดํารงตําแหนงกรรมการและผูบริหาร 
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ตารางแสดงจํานวนพนักงานแยกตามฝายตางๆ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) 

สายงาน จํานวนพนักงาน(คน) 
ฝายผลิตและวางแผนการผลิต 285 
ฝายวิศวกรรม 61 
ฝายพัฒนาการผลิต 28 
ฝายประกันคุณภาพ 10 
ฝายขายในประเทศ 30 
ฝายขายตางประเทศ 1 
ฝายจัดสง 25 
ฝายจัดซื้อ 9 
ฝายบุคคล/ธุรการและขนสง 91 
ฝายบัญชีและฝายบัญชีตนทุน 16 
ฝายการเงิน 19 
ฝายระบบขอมูลการบริหาร 4 

รวม 579 
 หมายเหตุ: จํานวนพนักงานที่แสดงไมนับรวมพนักงานที่เปนผูบริหาร 
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คาตอบแทนผูบริหาร 
1. คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน 

กรรมการทีไ่มใชกรรมการบริหาร  6 คน
รายชื่อ คาตอบแทน (บาท) ประเภท 

 1. นายวัฒนา    สุทธิพินิจธรรม 390,000

คาเบี้ยประชุม คาที่ปรึกษา 
และคายานพาหนะ 

 2. นายธวัชชัย   ชินธรรมมิตร 90,000
3. นายพรชัย      กิตติปญญางาม 434,000
4. นายปรีชา      หาญหัทยา 374,000
5. นายวรวิทย    โชติกโสภณ 70,000
 6. นายพัชวัฎ    คุณชยางกูร 600,000
 

กรรมการบริหารและผูบริหาร  14 คน
รายชื่อ คาตอบแทน (บาท) ประเภท 

1. นายธงชัย ลีกาญจนากร 

19,329,831 
เงินเดือน,เงินโบนัส,คา
เดินทาง, เงินกองทุนสํารอง
เล้ียงชีพ 

2. นางสาวจินตนา ลีลาชัยเจริญภัณฑ
 3. นายบรรพต ประเสรฐิสุขสกุล 
4. นางวาสนา ลามาติพานนท 
 5. นายวรัญวุฒิ วัฒนอนันต 
6. นายวรัญชัย ลีกาญจนากร 
 7. นายวรุณชัยลีกาญจนากร 
 8. นายสรยุทธ ภูวนาถภักดี 
 9. นางธัญนันท ดวงรักษา 
10. นางสาวยุภาพร นพกวดฤทธิเดช 
11. นางสาวศรีสมร คูย่ิงรัตน 
12. นางปรียาวรรณ ลือสุวรรณทัต 
13. นางสาวกุลชลี  มิทธิยา 
 
 
หมายเหตุ 1.น.ส.จินตนา ลีลาชัยเจริญภัณฑ ไดลาออกต้ังแตเดือนมกราคม 2560 

   2.น.ส.กุลชลี  มิทธิยา ไดลาออกต้ังแตเดือนกันยายน 2560 
 

2. คาตอบแทนอื่นๆ 
ไมมี 
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9.  การกํากับดูแลกิจการ 
เพื่อใหเปนไปตามนโยบายการปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practices) บริษัทจึงไดนํา

หลักการดังกลาว เปนแนวทางในการดําเนินงานของบริษัท เพื่อประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท และเปน
การเสริมสรางความโปรงใส ความมีประสิทธิภาพของฝายบริหารจัดการ อันจะทําใหเกิดความเช่ือม่ันขึ้นในกลุม
ผูถือหุน ผูลงทุนและผูที่เก่ียวของทุกฝาย ซึ่งในปจจุบันบริษัทไดมีการปฏิบัติตามหลักการดังกลาวโดยรวม 
รวมทั้งมีเจาหนาที่นักลงทุนสัมพันธซึ่งอยูในสายสํานักบริหารของบริษัท ทําหนาที่ติดตอส่ือสารกับผูลงทุน ผูถือ
หุน รวมทั้งหนวยงานท่ีเก่ียวของ ซึ่งผูลงทุนสามารถติดตอกับเจาหนาที่นักลงทุนสัมพันธของบริษัทไดทาง
โทรศัพท 0-2754-3555 หรือโทรสาร 0-2754-3974 

คําช้ีแจงเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ 
เพื่อใหเปนไปตามนโยบายการปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practices) บริษัทจึงไดนํา

หลักการดังกลาว เปนแนวทางในการดําเนินงานของบริษัท เพื่อประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท และเปน
การเสริมสรางความโปรงใส ความมีประสิทธิภาพของฝายจัดการ อันจะทําใหเกิดความเช่ือม่ันขึ้นในกลุมผูถือหุน 
ผูลงทุนและผูที่เก่ียวของทุกฝาย ซึ่งในปจจุบันบริษัทไดมีการปฏิบัติตามหลักการดังกลาวดังตอไปนี้ 

1. สทิธิของผู้ถือหุ้น 
บริษัทเล็งเห็นถึงความสําคัญของสิทธิผูถือหุนทุกราย ซึ่งรวมทั้งผูถือหุนรายใหญและผูถือหุนราย

ยอย โดยมุงเนนการใหขอมูลแกผูถือหุนทุกรายอยางถูกตอง ทันเวลาและเทาเทียมกัน 
ในป 2560 บริษัทมีการจัดประชุมผูถือหุนของบริษัท โดยไดมีการจัดสงหนังสือนัดประชุมพรอมทั้ง

ขอมูลประกอบการประชุมตามวาระตางๆใหผูถือหุนทราบลวงหนากอนวันประชุมตามที่กฎหมายกําหนด และได
มีการจัดทําบันทึกรายงานการประชุมผูถือหุนอยางถูกตองครบถวน พรอมทั้งเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิอยาง
เทาเทียมกันในการตรวจสอบการดําเนินการ สอบถามและแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม  

บริษัทมีนโยบายท่ีจะปรับปรุงขอมูลประกอบการประชุมผูถือหุนเพื่อใหมีรายละเอียดมากยิ่งขึ้น
เก่ียวกับ เหตุผลความจําเปน ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแตละวาระประกอบ และไดเพิ่มทางเลือก
ใหแกผูถือหุนในกรณีที่ไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเองได โดยสามารถมอบอํานาจใหกรรมการตรวจสอบได  

บริษัทถือวาการประชุมผูถือหุนเปนเหตุการณสําคัญ เพื่อรายงานผลงานและตอบขอซักถามของผู
ถือหุนในประเด็นตางๆ ในการประชุมผูถือหุนในป 2560 ที่ผานมา ประธานในที่ประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนมี
สิทธิอยางเทาเทียมกันในการตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัท สอบถาม และแสดงความคิดเห็น และ
ขอเสนอแนะตางๆ รวมท้ังจะจัดใหมีการบันทึกประเด็นซักถามและขอคิดเห็นที่สําคัญไวในรายงานการประชุม
เพิ่มเติม 

2. ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น 
2.1 การประชุมผูถือหุน 

- บริษัทตระหนักถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผูถือหุนและจะกํากับดูแลใหผูถือหุนทุกรายไดรับ
การปฏิบัติอยางเทาเทียมกันโดยผูถือหุนทุกรายจะไดรับขอมูลเก่ียวกับวันประชุมและวาระการประชุมเปนการ
ลวงหนาโดยบริษัทจะดําเนินการเรียกประชุมจัดสงเอกสารและแจงวาระการประชุมลวงหนาตามท่ีกฎหมาย
กําหนด  
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- บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนที่ไมสามารถเขาประชุมดวยตัวเองสามารถใชสิทธิออกเสียง
โดยการมอบฉันทะใหผูอื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทนได 

- บริษัทกําหนดใหมีการใชบัตรลงคะแนนเสียงในวาระท่ีสําคัญ เชน การเลือกต้ังกรรมการ
การทํารายการเก่ียวโยงการทํารายการไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงสินทรัพย เปนตนมีการเลือกต้ังกรรมการเปน
รายบุคคลเพื่อความโปรงใสและตรวจสอบไดในกรณีที่มีขอโตแยงในภายหลัง 

- การประชุมผูถือหุนบริษัทจะเปดโอกาสและสนับสนุนใหผูถือหุนทุกคนมีสิทธิอยางเทา
เทียมกันในการตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัทพรอมทั้งไดบันทึกประเด็นซักถามและขอคิดเห็นที่สําคัญไวใน
รายงานการประชุมโดยมีกรรมการของบริษัทรวมทั้งผูบริหารที่เก่ียวของเขารวมประชุมผูถือหุนเพื่อตอบคําถาม
ในที่ประชุม   

2.2 การปองกันการใชขอมูลภายใน 
- บริษัทมีนโยบายหามกรรมการและผูบริหารนําขอมูลภายในของบริษัทซ่ึงยังไมเปดเผย

ตอสาธารณชนไปเปดเผยหรือใชซื้อขายหลักทรัพยรวมทั้งแสวงหาประโยชนสวนตนหรือเพื่อประโยชนแกผูอื่นไม
วาโดยทางตรงหรือทางออม  

- บริษัทไดแจงใหกรรมการและผูบริหารเขาใจถึงภาระหนาที่ในการรายงานการถือครอง
หลักทรัพยในบริษัทตลอดจนการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพยตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แหงพระราชบัญญัติ 

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
ภายใตแนวทางการดําเนินธุรกิจ บริษัทไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสีย ไมวาจะเปนผู

มีสวนไดเสียภายใน อันไดแก  พนักงานและผูบริหารของบริษัท หรือผูมีสวนไดเสียภายนอก เชน เจาหน้ีการคา 
ลูกหนี้การคา รวมถึงชุมชนและสังคม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 พนักงาน            : ปฏิบัติตอพนักงานอยางเทาเทียม เปนธรรมและใหผลตอบแทนที่
เหมาะสม 

 คูคา                   : สรางความสัมพันธอันดีกับคูคา (ผูขาย : บริษัท : ลูกคา) เปนไปตาม
เงื่อนไขทางการคาและอยูบนบนรากฐานแหงผลประโยชนซึ่งกันและกัน 

 ลูกคา                  :  สรางความพึงพอใจใหกับลูกคา โดยเนนคุณภาพผลิตภัณฑ ราคาที่
เหมาะสม การสงมอบและการบริการที่ทันตอความตองการและสราง
ความพึงพอใจแกลูกคา 

 เจาหนี้                  :  ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกูยืมเงินตามขอตกลง 
 ชุมชนและสังคม   : การเขาสูมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO เปนส่ิงที่แสดงใหเห็นถึง 

การใหความสําคัญกับสภาพแวดลอมและสังคม โดยดูแลมิใหเกิดผล
กระทบตอส่ิงแวดลอมและชุมชน 

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
บริษัทมีนโยบายในการใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลที่มีความถูกตอง ครบถวน ตรงตอ

ความเปนจริง สมํ่าเสมอและทันเวลา ซึ่งฝายบริหารของบริษัทไดใหความสําคัญและจะยึดถือปฏิบัติไปโดยตลอด 
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ในสวนของนักลงทุนสัมพันธนั้น บริษัทไดจัดใหมีผูดูแลงานนักลงทุนสัมพันธ เพื่อทําหนาที่ติดตอส่ือสารกับผู
ลงทุน ผูถือหุน รวมทั้งหนวยงานที่เก่ียวของ โดยสามารถติดตอไดที่หมายเลขโทรศัพท 0-2754-3555 

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
5.1 โครงสรางคณะกรรมการ  

บริษัทมีคณะกรรมการจํานวนท้ังส้ิน 9 ทานโดยมีกรรมการท่ีเปนกรรมการบริหารและ
ผูบริหารจํานวน 3 ทาน กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 2 ทาน กรรมการอิสระ 4 ทานและมีเลขานุการบริษัท 1 ทาน
การแตงต้ังกรรมการนั้นใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัทและขอกําหนดของกฎหมายที่เก่ียวของ 

ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผูจัดการไมเปนบุคคลเดียวกัน โดยโครงสราง
คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการที่เปนอิสระเกินกวา 1 ใน 3 ของคณะกรรมการท้ังคณะ ซึ่งจะทําให
เกิดการถวงดุลและการสอบทานการบริหารงาน 

5.2 คณะกรรมการชุดยอย 
คณะกรรมการบริษัทไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อชวยในการกํากับดูแล

กิจการของบริษัท โดยมีการกําหนดอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบไวอยางชัดเจน คณะกรรมการสรร
หาและคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ในสวนของคาตอบแทน
กรรมการบริษัทไดกําหนดคาตอบแทนของกรรมการและผูบริหารใหอยูในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมและ
เหมาะสมกับหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย รวมทั้งอยูในระดับที่สูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษา
กรรมการและผูบริหารที่มีคุณสมบัติที่ตองการไดและไดขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนแลว 

5.3 บทบาท หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
5.3.1 คณะกรรรมการบริษัทเปนผูกําหนดนโยบาย แผนงาน และทิศทางการดําเนินงานของ

บริษัท และกํากับดูแลใหฝายบริหารดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุดแกผูถือหุนและการเติบโตของบริษัทอยางย่ังยืน นอกจากนี้ยังไดมี
การกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่และอํานาจอนุมัติวงเงินสําหรับการทําธุรกรรมปกติของคณะกรรมการบริหาร
และกรรมการผูจัดการ 

5.3.2 คณะกรรมการบริษัทไดใหความสําคัญในเร่ืองการจัดการเก่ียวกับความขัดแยงดาน
ผลประโยชนของผูที่เก่ียวของอยางรอบคอบเปนธรรมและโปรงใสโดยกําหนดใหกรรมการและผูบริหารเปดเผย
ขอมูลเก่ียวกับสวนไดสวนเสียของตนและผูที่เก่ียวของเพื่อใหคณะกรรมการสามารถพิจารณาเร่ืองที่อาจมีความ
ขัดแยงทางผลประโยชนกับธุรกรรมของบริษัทและสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชนของบริษัทโดยรวม 

คณะกรรมการบริษัทไดมีการกําหนดนโยบายใหรายการที่อาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชน ตองขอความเห็นชอบจากที่ประชุมกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผูถือหุนไวเปนลายลักษณ
อักษร รวมทั้งกําหนดนโยบายและวิธีการดูแลไมใหผูบริหารและผูที่เก่ียวของนําขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพื่อ
ประโยชนสวนตน ดังนี้ 

กําหนดใหผูบริหารรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพยตอสํานักงานกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535  
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หามไมใหผูบริหารหรือหนวยงานท่ีไดรับทราบขอมูลภายในเปดเผยขอมูลภายในแก
บุคคลภายนอกหรือบุคคลท่ีไมมีหนาที่เก่ียวของ และไมซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทในชวง 1 เดือน กอนที่งบ
การเงินเผยแพรตอสาธารณชน  

5.3.3 คณะกรรมการจัดใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในท่ีครอบคลุมดานการเงิน การ
ปฏิบัติงานการดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบที่เก่ียวของ 

บริษัทไดใหความสําคัญตอระบบการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพโดยไดมีการกําหนดภาระหนาที่และการดําเนินการของผูบริหาร ผูปฏิบัติงานไวอยาง
ชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใชทรัพยสินและมีการแบงแยกหนาที่ผูปฏิบัติงานผูติดตามควบคุมและประเมินผล
ออกจากกัน นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในสําหรับระบบบัญชีและการเงิน รวมถึงการกําหนดอํานาจผูอนุมัติ
วงเงิน 

ในสวนของหนวยงานตรวจสอบภายในซึ่งรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบอัน
เปนกลไกหลักในการสรางเสริมระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในน้ัน บริษัทไดจัดหาผูตรวจสอบ
ภายในจากภายนอกบริษัท (Outsource) คือ บริษัท เอาท ซอสซิ่งพลัสจํากัด เพื่อทําหนาที่ตามแผนงาน
ตรวจสอบภายในที่จะกําหนดขึ้น  ประสานงานและติดตามขอมูลใหกับคณะกรรมการตรวจสอบโดย
คณะกรรมการตรวจสอบจะเปนผูดูแลและตรวจสอบกิจการของบริษัทอยางเต็มรูปแบบรวมทั้งรายงานผลการ
ตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการบริษัท 

5.4 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 
บริษัทไดกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอยางสมํ่าเสมอ (อยางนอย 3 เดือนตอ

คร้ัง) และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจําเปน โดยการประชุมแตละคร้ังบริษัทไดมีการกําหนดวาระใน
การประชุมอยางชัดเจนและมีการสงหนังสือประชุมพรอมรายละเอียดลวงหนา 7 วัน เพื่อใหคณะกรรมการบริษัท
ไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม รวมทั้ง ไดมีการจดบันทึกการประชุมเปนลายลักษณ
อักษร จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผานการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พรอมใหคณะกรรมการบริษัทและผู
ที่เก่ียวของตรวจสอบได 

5.5 คาตอบแทน 
บริษัทไดกําหนดคาตอบแทนของกรรมการและผูบริหารใหอยูในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม 

ทั้งนี้เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท คาตอบแทนทั้งในรูปเงินเดือน โบนัสและผลตอบแทนอื่นจะตองสอดคลองกับ
ผลการดําเนินงานของบริษัทรวมทั้งสอดคลองกับผลการปฏิบัติงานของกรรมการและผูบริหารดวย 

5.6 การพัฒนากรรมการและผูบริหาร 
บริษัทจะสงเสริมและอํานวยความสะดวกใหมีการฝกอบรมและใหความรูแกผูที่เก่ียวของใน

ระบบการกํากับดูแลกิจการของบริษัทเชน กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบริหาร เลขานุการบริษัท เปนตน
เพื่อใหมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้กรรมการที่ไดรับการแตงต้ังใหมจะได
รับทราบขอมูลของบริษทัฯ กฎระเบียบขอมูลที่เก่ียวกับธุรกิจของบริษัทรวมทั้งขอมูลที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติ
หนาที่ของกรรมการอยางเพียงพอกอนการปฏิบัติหนาที่  
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ปจจุบันบริษัทมีนโยบายใหกรรมการทุกทานเขาอบรมหลักสูตร DCP หรือ DAP ของสมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อใหเขาใจถึงบทบาทและหนาที่ของการเปนกรรมการที่ดี รวมถึง
เลขานุการบริษัทในการเขาอบรมหลักสูตรดานเลขานุการบริษัทกับสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) ทั้งนี้ สําหรับผูบริหารบริษัทมีนโยบายสงเสริมและพัฒนาความรูอยางตอเนื่องโดยใหเขารวมอบรมกับ
สถาบันการอบรมตางๆท่ีเก่ียวของ 

5.7 คาตอบแทนของผูสอบบัญชี 
5.7.1 คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee) 

บริษัทจายคาตอบแทนในการสอบบัญชี ใหแกผูสอบบัญชีของบริษัทในป 2560 เปน
จาํนวนเงินรวม 1,235,000 บาท 

5.7.2 คาบริการอื่น (Non-Audit fee) 
ไมมี 

นโยบายและวิธีการดูแลผูบริหารในการนําขอมูลภายในของบริษัทไปใช 
บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผูบริหารในการนําขอมูลภายในของบริษัท ซึ่งยังไมปด

เผยตอสาธารณะชนไปใชเพื่อแสวงหาประโยชนสวนตน รวมทั้งการซ้ือขายหลักทรัพย ดังนี้ 
- ใหความรูแกกรรมการรวมทั้งผูบริหารฝายตางๆ เก่ียวกับหนาที่ที่ตองรายงานการถือครอง

หลักทรัพยของตน คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ตอ สํานักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพยตาม มาตรา 
59 และบทกําหนดโทษ ตามมาตรา 275 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535  

- บริษัทกําหนดใหผูบริหารรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพยตอสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพย และตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 และจัดสงสําเนารายงานน้ีใหแกบริษัทในวันเดียวกับวันที่สงรายงานตอสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

- บริษัทดําเนินการสงหนังสือเวียนแจงใหผูบริหารทราบวา ผูบริหารที่ไดรับทราบขอมูลภายในท่ีเปน
สาระสําคัญ ซึ่งมีผลตอการเปล่ียนแปลงราคาหลักทรัพย จะตองระงับการซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัทในชวง 1 
เดือน กอนที่งบการเงินหรือขอมูลภายในนั้นจะเปดเผยตอสาธารณชน และหามไมใหเปดเผยขอมูลที่เปน
สาระสําคัญนั้นตอบุคคลอื่น 

- บริษัทไดกําหนดโทษทางวินัยสําหรับผูแสวงหาผลประโยชนจากการนําขอมูลภายในบริษัทไปใช
หรือนําไปเปดเผยจนอาจทําใหบริษัทไดรับความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแกกรณี ไดแก การ
ตักเตือนดวยวาจา การตักเตือนเปนตัวหนังสือ การภาคทัณฑ ตลอดจนการเลิกจางพนสภาพการเปนพนักงาน
ดวยเหตุไลออก ปลดออกหรือใหออกแลวแตกรณี เปนตน 

การควบคุมภายใน 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 2/2560 เม่ือวันที่ 24 กุมภาพันธ 2560 ซึ่งมีคณะกรรมการ

ตรวจสอบทั้งสามทาน เขารวมประชุมดวย ไดทําการประเมินแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในของ บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จํากัด (มหาชน) ในเร่ืองขององคกรและสภาพแวดลอม การบริหาร
ความเส่ียง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอมูล และระบบติดตาม  
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คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา ในสภาพปจจุบันบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและ
สอดคลองกับแบบประเมินการควบคุมภายในของสํานักงานคณะกรรมการ กลต. โดยเฉพาะในสวนของการ
ควบคุมภายในท่ีเก่ียวกับเร่ืองการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหารและบุคคลที่เก่ียวของกับ
บุคคลดังกลาวนั้น บริษัทมีระบบการควบคุมภายในท่ีรัดกุมและเพียงพอเพ่ือปองกันความเสียหายจากการนํา
ทรัพยสินของบริษัทไปใชโดยมิชอบหรือโดยปราศจากอํานาจทั้งนี้บริษัทไดจัดหาผูตรวจสอบภายในจากภายนอก
บริษัท (Outsource) เพื่อเขาดําเนินการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและการปฏิบัติตามระบบการควบคุม
ภายในรวมทั้งรายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท 

นอกจากนี้ในสวนของการควบคุมภายในดานบัญชีของบริษัทนั้น ผูตรวจสอบบัญชีของบริษัทไดศึกษา
และประเมินประสิทธิภาพแลว ไมพบขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญของระบบการควบคุมภายในที่จะมีผลกระทบ
อยางเปนสาระสําคัญตอการแสดงความเห็นตองบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
 
10. ความรับผิดชอบตอสังคม 

10.1 บริษัท เปนผูผลิตสินคาอุตสาหกรรมภายใตการกํากับดูแลกิจการที่ ดี ลดผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอมและชุมชน จัดทํากิจกรรมตาง ๆ รวมกับภาครัฐและชุมชน เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว ยึดม่ันใน
การประกอบกิจการที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม เพื่อการพัฒนาอยางย่ังยืน โดยเร่ิมจัดต้ังทีมงาน เพื่อทําระบบการ
จัดการส่ิงแวดลอม ISO 14001 

10.2 เขารวมโครงการตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 
1/2558 เม่ือวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 ไดกําหนด นโยบายการตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น เปนลายลักษณ
อักษร เพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดําเนินธุรกิจของบริษัท และใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน
ทุกคน ยึดถือในการปฏิบัติงานอยางเครงครัดดังนี้ 

10.3.1 นโยบายตอตานการทุจริตและคอรรัปช่ัน 
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท ตองไมดําเนินการ หรือยอมรับการทุจริต

และคอรรัปชั่นในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางออม เพื่อประโยชนตอบริษัท และตนเอง  
10.3.2 แนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายตอตานการทุจริตและคอรรัปช่ัน 

1. กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท ทุกระดับตองปฏิบัติตามนโยบาย
ตอตานการทุจริต โดยตองไมเขาไปเก่ียวของกับเร่ืองคอรรัปชั่น ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม และกําหนดใหมี
การสอบทานการปฏิบัติตามนโยบาย อยางสมํ่าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบัติใหสอดคลองกับนโยบาย 
ระเบียบปฏิบัติ ขอบังคับ ประกาศ และกฎหมาย 

2. ไมกระทําพฤติกรรมใดๆ ที่แสดงใหเห็นวาเปนการรับสิน หรือติดสินบนในทุก
รูปแบบ  แกผูมีสวนไดเสียในเร่ืองที่ตนทําหนาที่รับผิดชอบ เพื่อใหไดมาซ่ึงผลประโยชนในทางมิชอบ  

3.  การบริจาคเพื่อการกุศล การบริจาคใหแกพรรคการเมือง การใหของขวัญทางธุรกิจ
และสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ตองดําเนินการอยางโปรงใสและไมมีเจตนาเพื่อโนมนาวใหเจาหนาที่ภาครัฐหรือ
เอกชนดําเนินการที่ไมเหมาะสม 
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4. กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท ตองไมละเลยหรือเพิกเฉย เม่ือพบเห็น
การกระทําที่ทุจริตคอรรัปชั่น หรือสอไปในทางทุจริตคอรรัปชั่น ที่มีผลกระทบตอบริษัท และตองแจงให
ผูบังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริงตางๆ หากมีขอสงสัย 

5. บริษัท จัดใหมีการอบรมแกพนักงาน เพื่อใหความรูเก่ียวกับนโยบายและแนวทาง
ปฏิบัติในการตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น และสงเสริมใหพนักงานมีความซ่ือสัตย สุจริต และรับผิดชอบใน
การปฏิบัติตามหนาที่และความรับผิดชอบ 

6. ผูท่ีกระทําการทุจริตและคอรรัปชั่น ถือเปนการกระทําผิดนโยบายของบริษัท ตอง
ไดรับการพิจารณาลงโทษตามระเบียบที่บริษัท กําหนดไว และ/หรือตามขอกฎหมายที่เก่ียวของ 

7. บริษัท ใหการคุมครองสิทธิของผูรองเรียนและผูใหขอมูลที่กระทําโดยเจตนาสุจริต 
โดยจะปกปดชื่อ ที่อยู หรือขอมูลใดๆ ไวเปนความลับ โดยหามมิใหมีการเปดเผยขอมูลแกบุคคลอื่นที่ไมมีหนาที่
เก่ียวของ 

10.3.3 การแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน 
คณะกรรมการบริษัท มอบหมายใหกรรมการผูจัดการเปนผูพิจารณารับเร่ืองเบาะแส 

ขอรองเรียน การกระทําที่อาจทําใหเกิดความสงสัยไดวา เปนการทุจริตและคอรรัปชั่น ที่เกิดขึ้นกับบริษัท ทั้ง
ทางตรงและทางออม โดยผูรองเรียนจะตองระบุรายละเอียดของเร่ืองที่จะแจง เบาะแส หรือขอรองเรียน พรอม
หลักฐาน หรือขอมูลที่เพียงพอตอการตรวจสอบ และแจงช่ือ ที่อยู หมายเลขโทรศัพท ที่สามารถติดตอได สง
มายังทางอีเมล ดังนี้ 

1. ประธานกรรมการบริหาร ที่   Email : thongchai@samchaisteel.com  
2. กรรมการผูจัดการ ที่  Email : varunchai@samchaisteel.com 
3. เว็บไซดบริษัท ที่www.samchaisteel.com 
หรือ สงจดหมายตามที่อยู บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จํากัด (มหาชน) 
 75/14 , 75/17 , 85 หมู 5 ซอยวัดโสภณารามถนนเอกชัย

ตําบลโคกขาม อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000 
 

11. การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง 
11.1 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่  2/2560 เ ม่ือวันที่  24 กุมภาพันธ  2560 ซึ่งมี

คณะกรรมการตรวจสอบท้ังสามทาน เขารวมประชุมดวย ไดทําการประเมินแบบประเมินความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายในของ บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จํากัด (มหาชน) ในเร่ืองขององคกรและ
สภาพแวดลอม การบริหารความเส่ียง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ระบบสารสนเทศและการ
ส่ือสารขอมูล และระบบติดตาม  

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา ในสภาพปจจุบันบริษัทมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ
และสอดคลองกับแบบประเมินการควบคุมภายในของสํานักงานคณะกรรมการ กลต. โดยเฉพาะในสวนของการ
ควบคุมภายในท่ีเก่ียวกับเร่ืองการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหารและบุคคลที่เก่ียวของกับ
บุคคลดังกลาวนั้น บริษัทมีระบบการควบคุมภายในท่ีรัดกุมและเพียงพอเพ่ือปองกันความเสียหายจากการนํา
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ทรัพยสินของบริษัทไปใชโดยมิชอบหรือโดยปราศจากอํานาจทั้งนี้บริษัทไดจัดหาผูตรวจสอบภายในจากภายนอก
บริษัท (Outsource) เพื่อเขาดําเนินการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและการปฏิบัติตามระบบการควบคุม
ภายในรวมทั้งรายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท 

สําหรับรายละเอียดเก่ียวกับแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในซ่ึงผานการ
พิจารณารับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 2/2560 นั้น มีรายละเอียดตามเอกสารภาคผนวก 

นอกจากน้ีในสวนของการควบคุมภายในดานบัญชีของบริษัทนั้น ผูตรวจสอบบัญชีของบริษัทได
ศึกษาและประเมินประสิทธิภาพแลว ไมพบขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญของระบบการควบคุมภายในที่จะมี
ผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตอการแสดงความเห็นตองบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

11.2 ในป 2560 บริษัท ไดวาจางบริษัท เอาทซอสซิ่ง พลัส จํากัด เปนผูตรวจสอบระบบงานภายใน  
 
12. รายการระหวางกัน 

บริษัทมีการทํารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงตางๆ ซึ่งสามารถสรุปความสัมพันธและ
รายละเอียดของรายการระหวางกัน ไดดังนี้ 

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง ลักษณะความสัมพันธ 
บริษัท ชัยณรงค อินเตอรเทรด จํากัด  
(ประกอบธุรกิจจําหนายอุปกรณลูกปน) 

เปนบริษัทที่มีนายธวัชชัย ชินธรรมมิตร เปนผูถือหุนราย
ใหญ และเปนกรรมการผูมีอํานาจลงนาม ซึ่งนายธวัช
ชัย ชินธรรมมิตร เปนกรรมการบริษัท สามชัย สตีล
อินดัสทรี จํากัด (มหาชน) 

บริษัท แซม เอนเตอรไพรส จํากัด  
(ประกอบธุรกิจเพื่อจําหนายสินคาของบริษัท) 

เปนบริษัทยอยและกรรมการรวมกัน 

 
สรุปรายการระหวางกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนที่เกิดขึ้นในป 2559  

มีดังนี้  
 
12.1 รายการระหวางกันกับบริษัท ชัยณรงค อินเตอรเทรด จํากัด 

ลักษณะรายการ 
มูลคาของรายการ 

(ลานบาท) 
เงื่อนไข/ความสมเหตุสมผล 

และความจําเปน 
บริษัทส่ังซื้อตลับลูกปน, สายพาน และโซ  บริษัท ชัยณรงค อินเตอรเทรด จํากัดให

สินเช่ือทางการคานานถึง 90 วัน เม่ือเทียบ
กับการจายเงินสดในกรณีที่บริษัทส่ังซื้อกับ
บริษัทอื่นและราคาเปนไปตามลักษณะการ
ดําเนินการคาตามปกติในราคาตลาด 

- ซื้อสินคา 0.75 
- เจาหนี้การคา 
   ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2559 
   เพิ่มขึ้น 
   ลดลง 
   ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2560 

 
0.19 
0.80 

(0.77) 
0.22 
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12.2 รายการระหวางกันกับบริษัท แซม เอนเตอรไพรส จํากัด 

ลักษณะรายการ 
มูลคาของรายการ 

(ลานบาท) 
เงื่อนไข/ความสมเหตุสมผล 

และความจําเปน 
บริษัทไดจางผลิต,คาขนสงสินคา,คาเชา,
คาคอมมิชชั่น ซื้อสินคาสําเร็จรูป 

 การขายวัตถุดิบ,รายได รับจางการผลิต 
และการซ้ือสินคาสําเ ร็จรูป  มีนโยบาย
กําหนดราคาโดยใชราคาตลาด รายไดคา
เชา,รายไดคาขนสงสินคา และรายไดคา
คอมมิชชั่น มีนโยบายกําหนดราคาตาม
สัญญาที่ตกลงกัน 

- คาจางผลิต,คาขนสงสินคา,คาเชา,คา
คอมมิชชั่น 

0.00 

- ลูกหนี้การคา 
   ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2559 
   เพิ่มขึ้น 
   ลดลง 
   ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2560 

 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

 
12.3 นโยบายและแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต 

บริษัทคาดวาบริษัทจะไมมีการทํารายการระหวางกันในอนาคต ยกเวน รายการระหวางกันกับ
บริษัท ชัยณรงค อินเตอรเทรด จํากัด อยางไรก็ดี หากบริษัทมีความจําเปนที่จะตองรายการระหวางกันกับบุคคล
ที่อาจมีความขัดแยง บริษัทไดกําหนดนโยบายในการเขาทํารายการระหวางกันที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยจะ
มีการกําหนดเง่ือนไขตางๆ ใหเปนไปตามลักษณะการดําเนินการคาปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบ
ไดกับราคาท่ีเกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ บริษัทจะไดใหคณะกรรมการตรวจสอบหรือผูเช่ียวชาญอิสระ
พิจารณาตรวจสอบและใหความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทํารายการดวย 

รายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และการ
เปดเผยรายการที่เก่ียวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน เพื่อใหการตัดสินใจเขาทํารายการดังกลาวไมกอใหเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชนและเปนประโยชนสูงสุดแกผูถือหุนทุกราย 
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สวนท่ี 3 
 

ฐานะการเงินและผลการดําเนินการ 
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13. ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ 
(หนวย : ลานบาท) 

รายการ 
2558 2559 2560 

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 
งบดุล       
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 54.69 1.35 74.20 1.93 85.30 2.24 
ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน 540.39 13.37 349.35 9.11 465.88 12.24 
สินคาคงเหลือ– สุทธิ 1,159.58 28.69 1,159.57 30.23 1,010.06 26.55 
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
สินทรัพยหมุนเวียนรวม 1,754.68 43.41 1,583.12 41.27 1,568.34 41.23 
เงินลงทุนระยะยาว 27.36 0.68 27.36 0.71 54.68 1.43 
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ – สุทธิ 2,254.90 55.78 2,207.91 57.56 2,160.25 56.79 
สินทรัพยอ่ืน 4.42 0.11 17.63 0.46 16.02 0.42 
สินทรัพยรวม 4,042.19 100.00 3,836..02 100.00 3,803.37 100.00 
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ัน 1,605.18 39.71 1,433.60 37.37 1,533.11 85.14 
เจาหน้ีการคาและต๋ัวเงินจาย 363.00 8.98 278.35 7.26 198.53 11.02 
สวนของหน้ีสินท่ีครบกําหนดชําระภายใน 1 ป 2.17 0.05 2.14 0.06 30.87 1.71 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.22 
หน้ีสินหมุนเวียนรวม 1,970.35 48.75 1,714.09 44.68 1,766.52 98.10 
หน้ีสินตามสัญญาเชาซื้อ-สุทธิ 6.24 0.15 4.10 0.11 2.55 0.14 
หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 20.42 0.51 31.30 0.82 11.12 0.61 
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 5.57 0.14 3.77 0.10 6.29 0.34 
หน้ีสินรวม 2,002.58 49.54 1,753.26 45.71 1,800.56 100.00 
ทุนจดทะเบียน 1,085.67 26.86 1,085.67 28.30 1,085.67 54.20 
ทุนท่ีออกและเรียกชําระแลว 1,045.12 25.86 1,045.13 27.25 1,045.13 52.18 
สวนเกินมูลคาหุน 918.49 22.72 918.49 23.94 918.49 45.86 
สํารองตามกฎหมาย 32.73 0.81 34.89 0.91 35.17 1.75 
กําไร(ขาดทุน)สะสม-ยังไมไดจัดสรร 43.26 1.07 84.25 2.20 6.14 0.30 
สวนของผูถือหุน 2,039.61 50.46 2,082.76 54.29 2,002.81 100.00 
งบกําไรขาดทุน       
รายไดจากการขาย 3,218.58 100.00 2,923.01 100.00 2,701.30 100.00 
ตนทุนขาย 3,013.76 93.64 2,630.68 90.03 2,567.43 95.04 
โอนกลับ(ขาดทุน)จากการตีราคาสินคาคงเหลือ (5.05) (0.16) 5.83 0.20 (1.40) (0.05) 
กําไรขั้นตน 199.77 6.21 298.17 10.17 132.47 4.90 
รายไดอ่ืน 5.34 0.17 3.46 0.12 4.09 0.15 
คาใชจายในการขายและบริหาร 194.42 6.04 192.10 4.47 186.10 6.88 
คาตอบแทนกรรมการ 2.08 0.06 2.09 0.07 2.02 0.07 
ตนทุนทางการเงิน 42.13 1.31 47.14 1.65 50.99 1.88 
ภาษีเงินไดนิติบุคคล (14.32) -0.44 12.31 0.38 0.00 0.00 
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ (58.50) (1.82) 48.90 1.51 (77.81) (3.89) 
กําไรสุทธิ (ขาดทุน) ตอหุน (บาท)* (0.06)  0.05  (0.07)  
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 (หนวย : ลานบาท) 
รายการ 2558 2559 2560 

งบกระแสเงินสด  
  เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมดําเนินงาน 33.53 229.22 (71.18)
  เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมลงทุน (65.85) (35.89) (54.92) 
  เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน 62.61 (173.81) 137.20
  เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงินเพ่ิมขึ้น(ลดลง)สุทธ ิ 30.29 19.51 11.09
  เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน ณ วันตนงวด 24.41 54.69 74.20
  เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน ณ วันสิ้นงวด 54.69 74.20 85.30

 
อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญที่สะทอนถึงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท 

อัตราสวน 2558 2559 2560 
อัตราสวนแสดงสภาพคลอง (Liquidity Ratio)  
อัตราสวนสภาพคลอง(เทา) 0.89 0.92 0.89
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว(เทา) 0.30 0.25 0.32
   อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา) 0.02 0.13 -0.04
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา (เทา) 5.96 8.19 5.71
   ระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ีย (วัน) 60.45 43.96 63.03
   อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา) 2.60 2.26 2.54
   ระยะเวลาขายสินคาเฉล่ีย (วัน) 138.51 162.08 141.63
   อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ (เทา) 8.30 9.25 12.93
   ระยะเวลาชําระหน้ี (วัน) 43.36 38.91 27.84
Cash Cycle (วัน) 155.60 167.14 176.82
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร(Profitability Ratio)  
อัตรากําไรข้ันตน (%) 6.36 9.97 4.96
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 4.32 7.73 3.16
   อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร (%) -93.82 214.24 148.70
อัตรากําไรสุทธิ (%) -1.82 1.51 (2.88)
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%) -2.87 2.07 (3.89)
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio)  
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%) -1.45 4.50 (2.05)
   อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (%) -2.59 7.82 (3.60)
อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา) 0.80 2.98 0.71
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (Financial Ratio)  
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 0.98 0.84 0.90
   อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบ้ีย (เทา) 1.84 6.77 (0.56)
   อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน (เทา) 0.67 6.89 (1.63)
อัตราการจายเงินปนผล (%) 0.00 0.00 0.00
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14. การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ 

14.1 ภาพรวมผลการดําเนินงานปที่ผานมา 
สืบเนื่องจากขอพิพาทในการขอคืนภาษีอากรสินคาประเภทเหล็ก ตามมาตรา 19 ทวิ ในป 2559 

สงผลตอเนื่องถึงป 2560 ทําใหยอดขายลดลง 2 ปติดตอกัน คือ ป 2559 ลดลง 358.17 ลานบาท (11.12%) และ 
ป 2560 ลดลง 229.80 ลานบาท (7.86%) ในขณะท่ีคูแขงรายอื่นๆ มีกําไร เนื่องจากลูกคาขาดความม่ันใจในตัว
สินคาและบริษัท ทําใหลูกคายกเลิกและชะลอการสั่งสินคาลง ดังนั้น บริษัท จึงตองปรับกลยุทธการขายและ
การตลาดเพื่อลดผลกระทบใหมากท่ีสุด โดยการขายสินคากําไรนอยลง ในขณะเดียวกัน สถาบันการเงิน ก็ลด
วงเงินสินเช่ือลงกวา 20 % ทําใหการดําเนินการดานการผลิตขาดความตอเนื่อง  

ถึงแมบริษัทจะประสบปญหาตามท่ีกลาวขางตน แตบริษัทก็พยายามควบคุมและบริหารการใช
ทรัพยากรในบริษัทเทาที่มีอยูใหมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด และท่ีผานมาบริษัทเช่ือวาไดผานจุดเลวรายที่สุดไปแลว
และบริษัทใหความม่ันใจวา ตอจากนี้ไป ผลประกอบการโดยรวมจะดีขึ้นตามลําดับ 

14.2  ผลการดําเนินงานของบริษัท 

14.2.1 รายได 
ในป 2560 บริษัทมีรายไดจากการขายจํานวน 2,701.31 ลานบาท ลดลงจากป 2559 

จํานวน 221.70 ลานบาท หรือรอยละ 7.58 เนื่องจากบริษัทฯ ไดรับผลกระทบจากกรณีพิพาทกับกรมศุลกากร 
โดยมีมูลคาและสัดสวนการขายสินคาแตละประเภท ดังนี้ 

 
มูลคารายไดและสัดสวนการขายสินคาแตละประเภทของบริษัทสามารถสรุปไดดังตอไปนี้ 

ประเภทผลิตภัณฑ 
2558 2559 2560 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 
รายไดจากการขาย       
 - ทอเหล็กดํา 904.99 28.07 947.62 33.08 774.50 28.63 
 - ทอเหล็กชุบสังกะสี 659.82 20.47 789.85 27.57 888.75 32.86 
 - ทอเหล็กเฟอรนิเจอร 38.40 1.19 6.42 0.22 4.20 0.16 
 - เหล็กแผนชนิดดํา 0.14 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 
 -ขายวัตถุดิบ 437.41 13.57 103.43 3.61 39.90 1.48 
 -ขายสินคาซ้ือมา 1,102.87 34.22 992.72 34.65 894.88 33.08 
 -ขายเศษเหล็ก เศษซ้ิง ฯ 74.95 2.32 17.69 0.62 90.75 3.35 
 - อื่นๆ 5.30 0.16 2.87 0.10 8.36 0.31 
รวมรายไดจากการขาย 3,223.88 100.00 2,860.62 99.85 2,701.31 99.87 
รายไดอื่น 0.00 0.00 4.39 0.15 3.67 0.13 
รายไดรวม 3,223.88 100.00 2,865.01 100.00 2,704.98 100.00 
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14.2.2 ตนทุนขาย 
ในป 2560 ตนทุนขายมีจํานวน 2,567.43 ลานบาท ลดลงจากป 2559 จํานวน 63.24 

ลานบาท หรือรอยละ 2.40 สอดคลองกับยอดขายที่ลดลง แตลดลงในสัดสวนที่นอยกวาการลดลงของยอดขาย 
เนื่องจากบริษัทขายสินคาสินคากําไรนอยลง เพื่อเรียกความเช่ือม่ันจากลูกคาที่ยกเลิกและลดการส่ังซ้ือให
กลับมาเปนคูคาเหมือนเดิม  

14.2.3 โอนกลับขาดทุนจากการตีราคาสินคาคงเหลือ 
ในป 2560 บริษัทมียอดขาดทุนจากการตีราคาสินคาคงเหลือ จํานวน 1.40 ลานบาทใน

ขณะที่ป 2559 มียอดกําไนจํานวน 5.83 ลานบาท เพราะตลอดป 2560 ราคาเหล็กมีความผันผวนสูง 
14.2.4 กําไรขั้นตน 

จากสาเหตุขอ14.2.2 ทําใหในป 2560 บริษัทมีกําไรขั้นตน 132.47 ลานบาท คิดเปนรอย
ละ 4.90 ของรายไดจากการขายเปรียบเทียบกับป 2559 กําไรขั้นตน 298.17 ลานบาท คิดเปนรอยละ  10.20 
ลดลง 165.69 ลานบาท คิดเปนรอยละ 55.57 

14.2.5 คาใชจายในการขายและบริหาร 
ในป 2560 คาใชจายในการขายและบริหาร มีจํานวน 188.12 ลานบาท ลดลงจากป 

2559 จํานวน 6.06 ลานบาท หรือรอยละ 3.12 แตลดลงในสัดสวนที่นอยกวาการลดลงของยอดขาย เนื่องจากมี
คาใชจายที่เก่ียวกับวาจางทนายเพ่ือโตแยงขอพิพาทกับกรมศุลกากร 

14.2.6 ตนทุนทางการเงิน 
ในป 2560 ตนทุนทางการเงิน มีจํานวน 50.99 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2559 จํานวน

3.85 ลานบาทคิดเปนรอยละ 8.16 เนื่องจากสถาบันทางการเงินมีการปรับขึ้นอัตราดอก จากกรณีที่บริษัทไดรับ
ผลกระทบจากกรณีพิพาทกับกรมศุลกากร 

14.2.7 กําไร-ขาดทุนสุทธิ 
จากสาเหตุขางตนทําใหในป 2560 บริษัท มีผลขาดทุนสุทธิ 77.81 ลานบาท ลดลง 

126.72  ลานบาท หรือรอยละ 259.12 

14.3  ฐานะการเงินของบริษัท 
14.3.1 สวนประกอบของสินทรัพย 

สินทรัพยรวมของบริษัท ณ ส้ินป 2560 มีมูลคาเทากับ 3,803.37 ลานบาท ลดลงจากป
กอน 32.65 ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.85 โดยเปนการลดลงในสินคาคลคลัง 149.50 ลานบาท  

สําหรับสินทรัพยไมหมุนเวียนมีมูลคาเทากับ 2,235.02 ลานบาท ลดลง จํานวน 17.87 
ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.79 

14.3.2 ลูกหนี้การคาและต๋ัวเงินรับ 
ณ ส้ินป 2560 บริษัทมีลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น จํานวน 465.88 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก

ปกอน 116.55 ลานบาท คิดเปนรอยละ 33.36 ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉล่ีย 63 วัน เนื่องจากบริษัท ปรับนโยบาย
ขายสินคาใหผูใชโดยตรงมากกวาผูแทนจําหนาย ทําใหระยะเวลาเครดิตเพิ่มขึ้นจากปกอน แตยังอยูในเกณฑ
ปกติ 
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ตารางแสดงอายุลูกหนี้การคาและต๋ัวเงินรับ ณ 31 ธันวาคม 2560 

อายุลูกหนี้การคา 
กิจการอ่ืน กิจการทีเ่กี่ยวของกัน 

ลานบาท สัดสวน (%) ลานบาท สัดสวน (%)
ยังไมครบกําหนดชําระ 260.70 54.23 - - 
เกินกําหนดชําระ     
  นอยกวา 1 เดือน 97.80 20.34 - - 
เกินกวา 1 ถึง 2 เดือน 13.66 2.84 - - 
เกินกวา 2 ถึง 3 เดือน 2.00 0.41 - - 
เกินกวา 3 ถึง 6 เดือน 2.46 0.51 - - 
เกินกวา 6 ถึง 9 เดือน 1.28 0.26 - - 
เกินกวา 9 ถึง 12 เดือน 2.20 0.45   
เกินกวา 12 เดือน ขึ้นไป 100.59 20.92 - - 
รวม 480.73 100.00 - - 
  หัก  คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 51.62 10.74   

  ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ-สุทธิ 429.11 89.26   

 
สําหรับลูกหนี้ที่เกินกําหนดชําระเกินกวา 3 เดือนขึ้นไป บริษัทไดดําเนินการทางกฎหมายแลว

บางสวน ทั้งนี้บริษัทไดต้ังคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญไว เปนเงิน 51.62 ลานบาทแลว 

14.4 สินคาคงเหลือ 
ณ ส้ินป 2560 บริษัทมีสินคาคงเหลือเปนมูลคา 1,012.62 ลานบาท  (กอนหักคาเผ่ือการลดราคา

สินคาคงเหลือ จํานวน 2.56 ลานบาท) ลดลงจากปกอนจํานวน 148.0 ลานบาท คิดเปนรอยละ 1.48 ระยะเวลา
การหมุนเวียนของสินคาคงเหลือ ลดลง จาก 162 วันในป 2559 เหลือ 138 วัน 

ตารางแสดงสวนประกอบของสินคาคงเหลือ                                                         (หนวย : ลานบาท) 
รายการ 2558 2559 2560 

สินคาสําเร็จรูป 509.44 577.22 509.08 
สินคาระหวางผลิต 40.26 76.90 90.34 
ซื้อมาขายไป 180.84 271.70 205.71 
วัตถุดิบ 421.95 216.42 190.72 
วัสดุส้ินเปลือง 14.08 16.81 16.74 
รวม 1,166.57 1,160.73 1,102.62 
หัก คาเผ่ือการลดราคา (6.99) (1.61) (2.56) 
สินคาคงเหลือ – สุทธิ 1,159.58 1,159.57 1,010.06 

 



47 
 

14.5 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิ ของบริษัทมีมูลคาเทากับ 2,160.25

ลานบาทลดลงจํานวน  47.66 ลานบาท คิดเปนรอยละ 2.15 เนื่องจากการหักคาเส่ือมราคาตามปกติและลงทุน
เพิ่มขึ้น 

14.6 สภาพคลอง 
ในป 2560 บริษัทมีเงินสดรับจากการดําเนินงานติดลบ 25.30 ลานบาท เม่ือหักเงินจายดอกเบ้ีย

และภาษีเงินไดแลวจะมีเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงานติดลบ 71.18 ลานบาท  
เงินสดสุทธิใชไปในการลงทุนเทากับ 54.92 ลานบาท เนื่องจากในป 2560 บริษัท ไดลงทุนใน

บริษัทยอย และปรับปรุงอาคารโรงงานและเคร่ืองจักรเพิ่มขึ้น  
ในสวนของกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินบริษัทมีเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้นจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

จํานวน 137.20 ลานบาท โดยเบิกเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน จํานวนรวม 154.55 ลานบาท และชําระ
หนี้สินรวม 21.34 ลานบาท  

สําหรับอัตราสวนสภาพคลองของบริษัท อันไดแก สินทรัพยหมุนเวียนตอหนี้สินหมุนเวียน และ 
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว ณ 31 ธันวาคม 2560 มีคาเทากับ 0.89 เทา และ 0.32 เทา  

14.7 แหลงที่มาของเงินทุน 
14.7.1 หนี้สิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีหนี้สินรวม เทากับ 1,800.56 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 
2559 จํานวน 47.29ลานบาท คิดเปนอัตรารอยละ 2.69 โดยหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น จํานวน 52.45 ลานบาท 
ในขณะท่ีหนี้สินไมหมุนเวียนลดลง จํานวน 5.13 ลานบาท สงผลใหอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนของ
บริษัทเพิ่มขึ้น จาก 0.84 เทา ณ  ส้ินป 2559 เปน 0.90 เทา ณ ส้ินป 2560 

14.7.2  สวนของผูถือหุน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,085.67 ลานบาท ทุนจดทะเบียนที่

เรียกชําระแลว 1,045.12 ลานหุน มูลคาหุนละ 1 บาท เปนเงิน 1,045.12 ลานบาท สําหรับทุนจดทะเบียนสวนที่
ยังไมไดเรียกชําระจํานวน 40.54 ลานบาท  เปนสวนที่ผูถือหุนและพนักงาน / กรรมการ ไมไดใชสิทธิซื้อหุนเพิ่ม
ทุน และไดหมดระยะเวลาการใชสิทธิต้ังแตป 2555 และ 2556 แลว 

สวนของผูถือหุนของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีมูลคาเทากับ 2,002.81 ลาน
บาท ลดลง จํานวน 79.95 ลานบาท เนื่องมาจากผลการดําเนินงานขาดทุน 
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การรับรองความถูกตองของขอมูล 
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การรับรองความถูกตองของขอมูล 
 
การรับรองความถูกตองของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปนั้นใหกรรมการผูมีอํานาจลงนาม

ผูกพันบริษัท ลงลายมือชื่อพรอมทั้งประทับตราบริษัท (ถามี) ในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป พรอมทั้ง
มอบอํานาจใหบุคคลใดลงนามกํากับเอกสารในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปแทนดวย โดยใหใชขอความ
และรูปแบบ ดังนี้ 

“บริษัทไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว ดวยความระมัดระวังบริษัทขอรับ
รองวาขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงใน
สาระสําคัญ   นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองวา 

(1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปไดแสดงขอมูลอยาง
ถูกตองครบถวนในสาระสําคัญเก่ียวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัท
ยอยแลว  

(2) บริษัทไดจัดใหมีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดี เพื่อใหแนใจวาบริษัทไดเปดเผยขอมูลในสวนที่เปน
สาระสําคัญทั้งของบริษัทและบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว รวมทั้งควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตาม
ระบบดังกลาว 

(3) บริษัทไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่ดี  และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว 
และบริษัทไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ  2560 ตอผูสอบบัญชีและ
กรรมการตรวจสอบของบริษัทแลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญของระบบการ
ควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและ
บริษัทยอย 

ในการน้ี เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารท้ังหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทไดรับรองความถูกตอง
แลวบริษัทไดมอบหมายใหนายบรรพต ประเสริฐสุขสกุลเปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวยหาก
เอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ นายบรรพต ประเสริฐสุขสกุล กํากับไวบริษัทจะถือวาไมใชขอมูลที่บริษัทไดรับรอง
ความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาวขางตน 

 
ชื่อ   ตําแหนง ลายมือช่ือ 

1.  นายธงชัย  ลีกาญจนากร ประธานกรรมการบริหาร    
2 นายบรรพต ประเสริฐสุขสกุล กรรมการผูอํานวยการ    

ผูรับมอบอํานาจ ชื่อ ตําแหนง ลายมือช่ือ 
นายบรรพต ประเสริฐสุขสกุล กรรมการผูอํานวยการ    

 
 ใหแนบเอกสารหลักฐานประกอบดวย  ทั้งนี้ แบบแสดงรายการขอมูลประจําปนี้เปนขอมูลที่สําคัญที่ผูลงทุนใชประกอบการ

ตัดสินใจลงทุนบริษัทจึงควรเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณากอนที่จะสงใหสํานักงาน 

 พรอมทั้งประทับตราบริษัท (ถามี) 
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เอกสารแนบ  1 
 

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม 
และเลขานุการบริษัท 
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เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผูบริหาร บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม2560 
 

ชื่อ-สกุล 
อายุ/ตําแหนง วุฒิการศึกษา 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว 
ระหวางผูบรหิาร 

สัดสวนการถือหุนใน
บริษัทที่มีสิทธิออก

เสียงทั้งหมด 
ประสบการณการทํางาน 

1.นายพัชวัฏ  คุณชยางกูร
อายุ 70 ป 
ประธานกรรมการ 
 

-ปริญญาตรี สาขาบัญชี (เกียรตินิยม)
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
-ปริญญาโท สาขาบัญชี 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
-อบรมหลักสูตร Director Accreditation   
   Program (DAP) – IOD 

-ไมม-ี
 

 

-ไมม-ี
 

 

2557- ปจจุบัน
 
2550 - 2553 
 

-ประธานกรรมการ
 บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จํากัด (มหาชน) 
-ประธานกรรมการ 
 บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จํากัด (มหาชน) 

2.นายวัฒนา สุทธิพินิจธรรม
อายุ  72 ป 
รองประธานกรรมการบริษัท และ 
 กรรมการอิสระ 

- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี (เกียรตินิยม) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัย นิวยอรค สหรัฐอเมริกา 
-  อบรมหลักสูตร Director Accreditation   
   Program (DAP) – IOD 

-ไมม-ี -ไมม-ี 2547- ปจจุบัน
 
2558 -ปจจุบัน 
 

- รองประธานกรรมการ
บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จํากัด (มหาชน) 
- กรรมการ 
   บมจ.แกรนด แอสเสท โฮเทลส แอนด พรอพเพอรตี้ 

3.นายธงชัย ลีกาญจนากร
อายุ  65 ป 
กรรมการ  ประธานกรรมการบริหาร และ
กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท 
 

 - ปริญญาตรี สาขาอีเล็คโทรนิค
   Chiyoda Collage โตเกียว ประเทศญี่ปุน 
-  อบรมหลักสูตร Director Accreditation   
   Program (DAP) – IOD 

บิดา
นายวรัญชัยและนาย
วรุณชัยลีกาญจนากร 
 

รอยละ 19.01 2553–ปจจุบัน
 
2547 - 2548 
 

- กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
   บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จํากัด (มหาชน) 
-  กรรมการและประธานกรรมการบริหาร 
บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จํากัด (มหาชน) 
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ชื่อ-สกุล 
อายุ/ตําแหนง วุฒิการศึกษา 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว 
ระหวางผูบรหิาร 

สัดสวนการถือหุนใน
บริษัทที่มีสิทธิออก

เสียงทั้งหมด 
ประสบการณการทํางาน 

4.นายวรัญชัย ลีกาญจนากร
อายุ  38 ป 
กรรมการ กรรมการบริหาร และ
กรรมการผูจัดการ 

- M.B.A. บริหารธุรกิจ
Boston University, U.S.A. 
- ปริญญาโท นิติศาสตร กฎหมายธุรกิจ 
   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
-  อบรมหลักสูตร Director Accreditation   
   Program (DAP) – IOD 

บุตรชาย
นายธงชัย ลีกาญจนากร 

รอยละ 15.79 2556 - ปจจุบัน
 
2554 – 2556 
 
2551 – 2554 
 

- กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ 
  บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จํากัด (มหาชน) 
- กรรมการกรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจัดการ 
  บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จํากัด (มหาชน) 
- กรรมการกรรมการบริหาร และผูชวยกรรมการผูจัดการ 
   บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จํากัด (มหาชน) 

5.นายธวัชชัย ชินธรรมมิตร
อายุ  63 ป 
กรรมการ 

- ปริญญาตรี สาขาบริหารบุคคล
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
-  อบรมหลักสูตร Director Accreditation   
   Program (DAP) – IOD 

-ไมม-ี รอยละ 0.05 2550 - ปจจุบัน
 
2547-2550 
 
2541-ปจจุบัน 
 

- กรรมการ
  บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จํากัด (มหาชน) 
- ประธานกรรมการ 
บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จํากัด (มหาชน) 
- ผูจัดการ 
บริษัท ชัยณรงค อินเตอรเทรด จํากัด 
(บริษัทจําหนายอุปกรณลูกปน) 

6.นายพรชัย กิตติปญญางาม
อายุ  71 ป 
กรรมการอิสระ และประธาน
กรรมการตรวจสอบ 
 
 
 
 
 

- ปริญญาตรี สาขาบัญชี
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
-  อบรมหลักสูตร Director Accreditation   
   Program (DAP) – IOD 

-ไมม-ี -ไมม-ี 2547 - ปจจุบัน
 
2515-ปจจุบัน 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จํากัด (มหาชน) 
- กรรมการผูจัดการ 
บริษัท บัญชีกิจ จํากัด (บริษัทตรวจสอบบัญชี) 
 
 
 



53 
 

ชื่อ-สกุล 
อายุ/ตําแหนง วุฒิการศึกษา 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว 
ระหวางผูบรหิาร 

สัดสวนการถือหุนใน
บริษัทที่มีสิทธิออก

เสียงทั้งหมด 
ประสบการณการทํางาน 

7.นายปรีชา หาญหัทยา
อายุ  70 ป 
กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ 

- ปริญญาตรี สาขาบัญชี
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
-  ปริญญาโท สาขาการเงิน 
   Columbia University 
-  อบรมหลักสูตร Director Accreditation   
   Program (DAP) – IOD 

-ไมม-ี -ไมม-ี 2547 - ปจจุบัน
 
2548 – ปจจุบัน
 
2535-2545 
 

- กรรมการตรวจสอบ
บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จํากัด (มหาชน) 
- กรรมการ 
  บริษัท อันดามันรีสอรท จํากัด 
- ผูชวยอธิการบดี 
มหาวิทยาลัย อีสเทิรน เอเชีย 
- ผูอํานวยการสํานักกรรมการผูจัดการ 
ธนาคารยูโอบี รัตนสิน จํากัด 

8.นายวรวิทย  โชติกโสภณ 
อายุ  70 ป 
กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ 
 

- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
-  อบรมหลักสูตร Director Accreditation   
   Program (DAP) – IOD 

-ไมม-ี -ไมม-ี 2560 – ปจจุบัน
 
2530 - 2540 
 
 
 
 

-  กรรมการตรวจสอบ
บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จํากัด (มหาชน) 
-  ผูจัดการอาวุโส ฝายขาย 
   บริษัท บางกอกโลหะการอุตสาหกรรม จํากัด            
   (บริษัทผลิตทอทองแดงไรตะเข็บ) 
 

9.นายบรรพต ประเสริฐสุขสกุล
อายุ 59 ป 
กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการ
ผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท และ
เลขานุการบริษัท 

- ปริญญาตรี สาขาบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
-  อบรมหลักสูตร Director Accreditation   
   Program (DAP) – IOD 

-ไมม-ี -ไมม-ี 2556 - ปจจุบัน
 
2551 -2556 
 
2545 -2551 
 

- กรรมการ และกรรมการบริหาร 
  บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จํากัด (มหาชน) 
- กรรมการ และกรรมการผูจัดการ 
บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จํากัด (มหาชน) 
- ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จํากัด (มหาชน) 
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ชื่อ-สกุล 
อายุ/ตําแหนง วุฒิการศึกษา 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว 
ระหวางผูบรหิาร 

สัดสวนการถือหุนใน
บริษัทที่มีสิทธิออก

เสียงทั้งหมด 
ประสบการณการทํางาน 

10.นางวาสนา ลามาติพานนท
อายุ 65 ป 
รองกรรมการผูจัดการ 
 

-ปวส. สาชาบัญฃี
   กรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย 

พี่สาวนางวนาลี 
ลีกาญจนากร ซึ่งเปน
ภรรยาของนายธงชัย  
ลีกาญจนากร 

-ไมม-ี 2554 – ปจจุบัน
 
2552 – 2554 
 
2547 – ปจจุบัน

- รองกรรมการผูจัดการ
  บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จํากัด (มหาชน) 
- ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จํากัด (มหาชน) 
- ประกอบธุรกิจสวนตัว  (เครื่องประดับ) 

11.นายวรัญวุฒิ วัฒนอนันต
อายุ 61 ป 
รองกรรมการผูจัดการ 

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
- ปริญญาโท  สาขาบริหารการเงิน 
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

-ไมม-ี -ไมม-ี 2554 - ปจจุบัน
 
2548 - 2554 
 
2540 - 2548 

- รองกรรมการผูจัดการ
  บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จํากัด (มหาชน) 
-  ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จํากัด (มหาชน) 
-  ผูชวยผูจัดการฝายการเงิน 
บริษัท อินเตอร สตีลอินดัสทรีจํากัด (บริษัทผลิตทอเหล็ก) 

12.นายวรุณชัย ลีกาญจนากร
อายุ  35 ป 
รองกรรมการผูจัดการ 

- ปริญญาตรี สาขาการเงินและเศรษฐศาสตร
 UC Berkeley University, U.S.A. 

บุตรชายนายธงชัย 
ลีกาญจนากร 

รอยละ 14.35 2554 – ปจจุบัน
 
2553 – 2554 
 
2550 – 2553 
2549 - 2550 

-  รองกรรมการผูจัดการ
   บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จํากัด (มหาชน) 
-  รับผิดชอบงานดานการเงิน 
   บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จํากัด (มหาชน)   
- Associate Officer, Deutsche Bank.  
- Analyst Officer, Citibank 

13.นางธัญนันท  ดวงรักษา
อายุ 55 ป 
ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
 
 

-มัธยมศึกษา 5
โรงเรียนมหาวีรานุวัฒน 

-ไมม-ี -ไมม-ี 2554 – ปจจุบัน
 
2540 – 2554 
 

-  ผูชวยกรรมการผูจัดการ
บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จํากัด (มหาชน) 
- ผูจัดการฝายขาย 
  บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จํากัด (มหาชน) 
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ชื่อ-สกุล 
อายุ/ตําแหนง วุฒิการศึกษา 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว 
ระหวางผูบรหิาร 

สัดสวนการถือหุนใน
บริษัทที่มีสิทธิออก

เสียงทั้งหมด 
ประสบการณการทํางาน 

14.นางสาวยุภาพร  นพกวดฤทธิเดช 
อายุ 53 ป 
ผูชวยกรรมการผูจัดการ 

- อนุปริญญาตรี สาขาการจัดการ
  มหาวิทยาลัยราชภัฎ ราชนครินทร ฉะเชิงเทรา 

-ไมม-ี -ไมม-ี 2554 – ปจจุบัน
 
2540 – 2554 
 

-  ผูชวยกรรมการผูจัดการ
บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จํากัด (มหาชน) 
- ผูจัดการฝายขาย 
  บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จํากัด (มหาชน) 

15.นางปรียาวรรณ ลือสุวรรณทัต 
อายุ 64 ป 
ผูจัดการฝายการเงิน 

- ปวส. สาขาบัญชี
  กรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย 

-ไมม-ี -ไมม-ี 2544-ปจจุบัน
 
2540-2544 
 

-  ผูจัดการฝายการเงิน
บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จํากัด (มหาชน) 
-  ผูชวยผูจัดการฝายการเงิน 
บริษัทเอฟทีเอสโปรดักสจํากัด 
(บริษัทผลิตทอเหล็ก) 

16.นางสาวศรีสมร  คูยิ่งรัตน
อายุ 64 ป 
ผูจัดการฝายบัญชีตนทุน 

- ปวช. สาขาบัญชี
  กรุงเทพพาณิชยการบัญชี 

-ไมม-ี -ไมม-ี 2546 – ปจจุบัน
 
2540 - 2546 

-  ผูจัดการฝายบัญชีตนทุน
บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จํากัด (มหาชน) 
- ผูชวยผูจัดการฝายบัญชี 
บริษัทเอฟทีเอสโปรดักสจํากัด  (บริษัทผลิตทอเหล็ก) 
 



56 
 

2. หนาที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 
2.1  จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังตอไปนี้ 

2.1.1  ทะเบียนกรรมการ 
2.1.2  หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจําป

บริษัท 
2.1.3  หนังสือนัดประชุมผูถือหุน และรายงานการประชุมผูถือหุน 

2.2 เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบริหาร และจัดสงสําเนา
รายงานการมีสวนไดเสียตามมาตรา 89/14 ใหประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 
7 วันทําการ นับแตวันที่บริษัทฯ ไดรับรายงานนั้น 

2.3  ทําหนาที่ในการดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผูถือหุน 
2.4  ติดตอประสานงานกับหนวยงานที่กํากับดูแล เชน สํานักงาน ตลท.และดูแลการเปดเผยขอมูล

และรายงานสารสนเทศตอหนวยงานที่กํากับดูแลและสาธารณะชน ใหถูกตองครบถวนตามกฎหมาย 
2.5  ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศและ กําหนด 
2.6  หนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากบริษัท 
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เอกสารแนบ 2 
 

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการของบริษัทยอย 
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เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเกี่ยวกับการดํารงตําแหนงของผูบริหารและผูมีอํานาจในการควบคุม
บริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

รายช่ือผูบริหาร 
บริษัทสามชัย 
สตีลอินดัสทรี
จํากัด (มหาชน)

บริษัท ชัยณรงค
อินเตอรเทรด 

จํากัด 

บริษัท มิเลนเนียม
อินเตอร 

เทรด จํากัด 

บริษัท แซม 
เอนเตอรไพรส 

จํากัด 

บริษัท สตีลฮับ
จํากัด 

1. นายพัชวัฎ คุณชยางกูร /,X  
2. นายวัฒนา สุทธิพินิจธรรม /,D  
3. นายธวัชชัย ชินธรรมมิตร / /,IV  
5. นายธงชัย ลีกาญจนากร /,O,/// / 
6. นายวรัญชัย ลีกาญจนากร /,///,IV / / 
7. นายพรชัย กิตติปญญางาม N, /,//  
8. นายปรีชา หาญหัทยา /,//  
9. นายวรวิทย โชติกโสภณ /,//  
10. นายบรรพต ประเสริฐสุขสกุล /,///,V / 
11. นางวาสนา ลามาติพานนท V  
12. นายวรัญวุฒิ วัฒนอนันต V  
13. นายวรุณชัย ลีกาญจนากร V  /,III,IV
14. นายสรยุทธ ภูวนาถภักดี V  
15. นางธัญนนัท ดวงรักษา V  
16. นางสาวยุภาพร นพกวดฤทธิเดช V  
17. นางปรียาวรรณ ลือสุวรรณทัต V  
18. นางสาวศรีสมร คูยิ่งรัตน V  
  
  

   

หมายเหตุ: 

X = ประธานกรรมการ /   = กรรมการ N = ประธานกรรมการตรวจสอบ 
D = รองประธานกรรมการ //  = กรรมการตรวจสอบ IV = กรรมการผูจัดการ 
O = ประธานกรรมการบริหาร /// = กรรมการบริหาร V  = ผูบริหาร 
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เอกสารแนบ 3 
 

รายละเอียดเก่ียวกับหัวหนางานตรวจสอบภายในและหัวหนางานกํากับ 
ดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ( Compliance ) 
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1. รายละเอียดผูใหบริการงานตรวจสอบภายใน 

-  บริษัท :  บริษัท เอาทซอสซิ่งพลัส จํากัด 
-  ผูตรวจสอบ :   นางวรรณศรี  รัตนมณีศิลป 
-  การศึกษา :   ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี 
        มหาวิทยาลัยราชมงคล 
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เอกสารแนบ 4 
 

รายละเอียดเก่ียวกับรายการประเมินราคาทรัพยสิน 
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–  บริษัท ไมมีรายการประเมินทรัพยสิน – 
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ภาคผนวก 
 

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 
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แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 
คณะกรรมการบริษัท ไดทําการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เม่ือการประชุม

คณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 2/2560 เม่ือวันที่ 24 กุมภาพันธ 2560  

การควบคุมภายในองคกร (Control Environment) 
 

1. องคกรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณคาของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม  
คําถาม ใช ไมใช 

1.1 คณะกรรมการและผูบริหารกําหนดแนวทาง และมีการปฏิบัติที่อยูบนหลักความซ่ือตรง
และการรักษาจรรยาบรรณในการดําเนินงานท่ีครอบคลุมถึง 
       1.1.1  การปฏิบัติหนาที่ประจําวัน และการตัดสินใจในเร่ืองตาง ๆ  
       1.1.2 การปฏิบัติตอคูคา ลูกคา และบุคคลภายนอก  

  

1.2  มีขอกําหนดที่เปนลายลักษณอักษรใหผูบริหารและพนักงานปฏิบัติหนาที่ดวยความ
ซื่อตรงและรักษาจรรยาบรรณ ที่ครอบคลุมถึง 
       1.2.1  มีขอกําหนดเก่ียวกับจริยธรรม (code of conduct) สําหรับผูบริหารและพนักงาน 
ที่เหมาะสม 
       1.2.2  มีขอกําหนดหามผูบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชนกับกิจการซึ่งรวมถึงการหามคอรรัปชันอันทําใหเกิดความเสียหายตอ
องคกร1 
       1.2.3  มีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝาฝนขอกําหนดขางตน 
1.2.4 มีการส่ือสารขอกําหนดและบทลงโทษขางตนใหผูบริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ 
เชน รวมอยูในการปฐมนิเทศพนักงานใหม  ใหพนักงานลงนามรับทราบขอกําหนดและ
บทลงโทษเปนประจําทุกป  รวมทั้งมีการเผยแพร code of conduct ใหแกพนักงานและ
บุคคลภายนอกไดรับทราบ 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม Code of Conduct 
      1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหนวยงานตรวจสอบภายในหรือหนวยงานกํากับ
ดูแลการปฏิบัติ (compliance unit) 
       1.3.2 การประเมินตนเองโดยผูบริหารและพนักงาน                                                         
       1.3.3 การประเมินโดยผูเช่ียวชาญท่ีเปนอิสระจากภายนอกองคกร 
 
 
 

  

                                                           
1บริษัทควรกําหนดการควบคุมภายในตามมาตรการตอตานคอรรัปชันใหเหมาะสมกับความเสี่ยงของบริษัท 
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คําถาม ใช ไมใช 
1.4 มีการจัดการอยางทันเวลา หากพบการไมปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับความซ่ือตรง
และการรักษาจรรยาบรรณ 

1.4.1 มีกระบวนการท่ีทําใหสามารถตรวจพบการฝาฝนไดภายในเวลาท่ีเหมาะสม 
 1.4.2 มีกระบวนการท่ีทําใหสามารถลงโทษหรือจัดการกับการฝาฝนไดอยางเหมาะสม 
และภายในเวลาอันควร 
 1.4.3 มีการแกไขการกระทําที่ขัดตอหลักความซ่ือตรงและการรักษาจรรยาบรรณอยาง
เหมาะสม และภายในเวลาอันควร 

 
 
 

 
 
 

 

 
2. คณะกรรมการมีความเปนอิสระจากฝายบริหาร และทําหนาที่กํากับดูแล (Oversight) และ

พัฒนาการดําเนินการดานการควบคุมภายใน 
คําถาม ใช ไมใช 

2.1  มีการกําหนดบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการแยกจากฝายบริหาร โดยไดสงวนสิทธิ์
อํานาจเฉพาะของคณะกรรมการบริษัทไวอยางชัดเจน 

  

2.2 คณะกรรมการบริษัทกํากับดูแลใหมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจที่ชัดเจนและ
วัดผลได เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของผูบริหารและพนักงาน 

  

2.3  คณะกรรมการบริษัทกํากับดูแลใหบริษัทกําหนดบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการและ
ผูบริหารใหถูกตองตามกฎหมาย กฎบัตร ซึ่งครอบคลุมบทบาทท่ีสําคัญของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ผูสอบบัญชี ผูตรวจสอบภายใน และผูรับผิดชอบตอรายงานทางการเงิน 

  

2.4  คณะกรรมการบริษัทเปนผูมีความรูเก่ียวกับธุรกิจของบริษัท และมีความเช่ียวชาญท่ีเปน
ประโยชนตอบริษัท หรือสามารถขอคําแนะนําจากผูเช่ียวชาญในเร่ืองนั้นๆได 

  

2.5  คณะกรรมการของบริษัทประกอบดวยกรรมการอิสระท่ีมีความรู ความสามารถนาเช่ือถือ 
และมีความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่อยางแทจริง เชน ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจกับ
บริษัท ไมมีความสัมพันธอื่นใด อันอาจมีอิทธิพลตอการใชดุลยพินิจและปฏิบัติหนาที่อยาง
เปนอิสระในจํานวนท่ีเหมาะสมเพียงพอ 

  

2.6 คณะกรรมการบริษัทกํากับดูแลการพัฒนาและปฏิบัติเร่ืองการควบคุมภายในในองคกร 
ซึ่งครอบคลุมทั้งการสรางสภาพแวดลอมการควบคุม การประเมินความเส่ียง กิจกรรมการ
ควบคุม ขอมูลและการส่ือสาร และการติดตาม 
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3. ฝายบริหารไดจัดใหมีโครงสรางสายการรายงาน การกําหนดอํานาจในการสั่งการและ 
ความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพ่ือใหองคกรบรรลุวัตถุประสงค ภายใตการกํากับดูแล (oversight) ของ
คณะกรรมการ 

คําถาม ใช ไมใช 
3.1 ผูบริหารระดับสูงกําหนดโครงสรางองคกรที่สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงคของบริษัท 
โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจัดใหมีการควบคุม
ภายในอยางมีประสิทธิภาพ เชน แบงแยกหนาที่ในสวนงานท่ีสําคัญ ซึ่งทําใหเกิดการ
ตรวจสอบถวงดุลระหวางกัน  มีงานตรวจสอบภายในท่ีขึ้นตรงกับกรรมการตรวจสอบ และมี
สายการรายงานที่ชัดเจน เปนตน 

  

3.2  ผูบริหารระดับสูงกําหนดสายการรายงานในบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม
เก่ียวกับอํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบ และการส่ือสารขอมูล 

  

3.3  มีการกําหนด มอบหมาย และจํากัดอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบอยางเหมาะสม
ระหวางคณะกรรมการบริษัท ผูบริหารระดับสูง ผูบริหาร และพนักงาน  

  

 
4. องคกรแสดงถึงความมุงมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรูความสามารถ 

คําถาม ใช ไมใช 
4.1  บริษัทมีนโยบายและวิธีการปฏิบัติเพื่อจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรท่ีมีความรูและ
ความสามารถท่ีเหมาะสม  และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบัตินั้นอยาง
สมํ่าเสมอ 

  

4.2  บริษัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน การใหแรงจูงใจหรือรางวัลตอบุคลากรที่มี
ผลการปฏิบัติงานดี และการจัดการตอบุคลากรท่ีมีผลงานไมบรรลุเปาหมาย รวมถึง การ
ส่ือสารกระบวนการเหลานี้ใหผูบริหารและพนักงานทราบ 

  

4.3  บริษัทมีกระบวนการแกไขปญหาหรือเตรียมพรอมสําหรับการขาดบุคลากรที่มีความรูและ
ความสามารถท่ีเหมาะสมอยางทันเวลา 

  

4.4  บริษัทมีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผูบริหารและพนักงานทุกคนเชน การ
จัดระบบที่ปรึกษา (mentoring) และการฝกอบรม 

  

4.5 บริษัทมีแผนและกระบวนการสรรหาผูสืบทอดตําแหนง (succession plan) ที่สําคัญ   
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5. องคกรกําหนดใหบุคลากรมีหนาที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพ่ือใหบรรลุ
ตามวัตถุประสงคขององคกร 

คําถาม ใช ไมใช 
5.1 คณะกรรมการบริษัทและผูบริหารมีกระบวนการและการส่ือสารเชิงบังคับใหบุคลากรทุก
คนมีความรับผิดชอบตอการควบคุมภายใน และจัดใหมีการปรับปรุงแกไขกระบวนการปฏิบัติ 
ในกรณีที่จําเปน 

  

5.2  คณะกรรมการบริษัทและผูบริหารกําหนดตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงาน การสรางแรงจูงใจ 
และการใหรางวัล ที่เหมาะสม โดยพิจารณาท้ังเร่ืองการปฏิบัติตาม Code of Conduct และ
วัตถุประสงคในระยะส้ันและระยะยาวของบริษัท 

  

5.3  คณะกรรมการบริษัทและผูบริหารประเมินแรงจูงใจและการใหรางวัลอยางตอเนื่องโดย
เนนใหสามารถเช่ือมโยงกับความสําเร็จของหนาที่ในการปฏิบัติตามการควบคุมภายในดวย 

  

5 .4  คณะกรรมการบริษัทและผูบ ริหารไดพิ จารณาไม ให มีการสร างแรงกดดันที่ 
มากเกินไปในการปฏิบัติหนาที่ของบุคลากรแตละคน 

  

 
 

การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 
 

 
6. องคกรกําหนดวัตถุประสงคไวอยางชัดเจนเพียงพอ เพ่ือใหสามารถระบุและประเมินความ

เส่ียงตาง ๆ  ที่เกี่ยวของกับการบรรลุวัตถุประสงคขององคกร 
คําถาม ใช ไมใช 

6.1  บริษัทสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และเหมาะสมกับธุรกิจ
ในขณะน้ัน  โดยแสดงไดว ารายการในรายงานทางการเงิน มี ตัวตนจริง  ครบถวน 
แสดงถึงสิทธิหรือภาระผูกพันของบริษัทไดถูกตอง  มีมูลคาเหมาะสม  และเปดเผยขอมูล
ครบถวน ถูกตอง 

  

6.2 บริษัทกําหนดสาระสําคัญของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปจจัยที่สําคัญเชน 
ผูใชรายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโนมของธุรกิจ 

  

6.3 รายงานทางการเ งินของบริษัทสะทอนถึง กิจกรรมการดํา เ นินงานของบริษัท 
อยางแทจริง 

  

6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเส่ียง อนุมัติและส่ือสารนโยบาย 
การบริหารความเส่ียงใหผูบริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ จนเปนสวนหนึ่ง
ของวัฒนธรรมขององคกร 
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7. องคกรระบุและวิเคราะหความเส่ียงทุกประเภทที่อาจกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคไว 
อยางครอบคลุมทั่วทั้งองคกร  

คําถาม ใช ไมใช 

7.1 บริษัทระบุความเส่ียงทุกประเภทซ่ึงอาจมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจทั้งระดับองคกร 
หนวยธุรกิจ ฝายงาน และหนาที่งานตาง ๆ   

  

7.2  บริษัทวิเคราะหความเส่ียงทุกประเภทท่ีอาจเกิดจากทั้งปจจัยภายในและปจจัยภายนอก
องคกร ซึ่งรวมถึงความเส่ียงดานกลยุทธ การดําเนินงาน การรายงาน การปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ และดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

  

7.3  ผูบริหารทุกระดับมีสวนรวมในการบริหารความเส่ียง   

7.4  บริษัทไดประเมินความสําคัญของความเส่ียง โดยพิจารณาท้ังโอกาสเกิดเหตุการณ และ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น  

  

7.5  บริษัทมีมาตรการและแผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเส่ียง โดยอาจเปนการยอมรับ
ความเส่ียงนั้น (acceptance)  การลดความเส่ียง (reduction)  การหลีกเล่ียงความเส่ียง 
(avoidance)  หรือการรวมรับความเส่ียง (sharing) 

  

 
8. องคกรไดพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเส่ียงที่จะบรรลุ

วัตถุประสงคขององคกร 

คําถาม ใช ไมใช 

8.1  บริษัทประเมินโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริตขึ้น โดยครอบคลุมการทุจริตแบบตางๆ เชน การ
จัดทํารายงานทางการเงินเท็จ  การทําใหสูญเสียทรัพยสิน  การคอรรัปชัน การที่ผูบริหาร
สามารถฝาฝนระบบควบคุมภายใน (management override of internal controls)  การ
เปล่ียนแปลงขอมูลในรายงานที่สําคัญ  การไดมาหรือใชไปซ่ึงทรัพยสินโดยไมถูกตอง เปนตน 

  

8.2  บริษัทไดทบทวนเปาหมายการปฏิบัติงานอยางรอบคอบ โดยพิจารณาความเปนไปได
ของเปาหมายท่ีกําหนดแลว  รวมทั้งไดพิจารณาความสมเหตุสมผลของการใหส่ิงจูงใจหรือ
ผลตอบแทนแกพนักงานแลวดวยวา ไมมีลักษณะสงเสริมใหพนักงานกระทําไมเหมาะสม  เชน 
ไมต้ังเปาหมายยอดขายของบริษัทไวสูงเกินความเปนจริง จนทําใหเกิดแรงจูงใจในการตกแตง
ตัวเลขยอดขาย เปนตน 

  

8.3 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาและสอบถามผูบริหารเก่ียวกับโอกาสในการเกิด
ทุจริต และมาตรการท่ีบริษัทดําเนินการเพื่อปองกันหรือแกไขการทุจริต 

  

8.4 บริษัทไดส่ือสารใหพนักงานทุกคนเขาใจและปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบติัที่กําหนดไว   
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9. องคกรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบตอระบบการควบคุม
ภายใน 

คําถาม ใช ไมใช 

9.1 บริษัทประเมินการเปล่ียนแปลงปจจัยภายนอกองคกร ที่อาจมีผลกระทบตอการดําเนิน
ธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนไดกําหนดมาตรการตอบสนองตอ
การเปล่ียนแปลงนั้นอยางเพียงพอแลว  

  

9.2 บริษัทประเมินการเปล่ียนแปลงรูปแบบการทําธุรกิจ ที่อาจมีผลกระทบตอการดําเนิน
ธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนไดกําหนดมาตรการตอบสนองตอ
การเปล่ียนแปลงนั้นอยางเพียงพอแลว 

  

9.3 บริษัทประเมินการเปล่ียนแปลงผูนําองคกร ที่อาจมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ การ
ควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนไดกําหนดมาตรการตอบสนองตอการ
เปล่ียนแปลงนั้นอยางเพียงพอแลว 

  

 

การควบคุมการปฏิบัติงาน(Control Activities) 
 

10. องคกรมีมาตรการควบคุมที่ชวยลดความเส่ียงที่จะไมบรรลุวัตถุประสงคขององคกร ใหอยูใน
ระดับที่ยอมรับได 

คําถาม ใช ไมใช 

10.1  มาตรการควบคุมของบริษัทมีความเหมาะสมกับความเส่ียง และลักษณะเฉพาะของ
องคกร เชน สภาพแวดลอม ความซับซอนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขตการดําเนินงาน 
รวมถึงลักษณะเฉพาะอ่ืน ๆ 

  

10.2  บริษัทมีมาตรการควบคุมภายในที่กําหนดเปนลายลักษณอักษร และครอบคลุม
กระบวนการตางๆ อยางเหมาะสม  เชน  มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเก่ียวกับธุรกรรม
ดานการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารท่ัวไป ตลอดจนกําหนดขอบเขต  อํานาจหนาที่  และ
ลําดับชั้นการอนุมัติของผูบริหารในแตละระดับไวอยางชัดเจน รัดกุม  เพื่อใหสามารถปองกัน
การทุจริตได  เชน  มีการกําหนดขนาดวงเงินและอํานาจอนุมัติของผูบริหารแตละระดับ  
ขั้นตอนในการอนุมัติโครงการลงทุน  ขั้นตอนการจัดซื้อและวิธีการคัดเลือกผูขาย  การบันทึก
ขอมูลรายละเอียดการตัดสินใจจัดซ้ือ  ขั้นตอนการเบิกจายวัสดุอุปกรณ หรือ การเบิกใช
เคร่ืองมือตางๆ เปนตนโดยไดจัดใหมีกระบวนการสําหรับกรณีตาง ๆ ดังนี้ 
        10.2.1 การเก็บรวบรวมขอมูลเก่ียวกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร และ 
ผูที่เก่ียวของกับบุคคลดังกลาว รวมทั้งบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน เพื่อประโยชนในการติดตามและ
สอบทานการทํารายการระหวางกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนรวมทั้ง
มีการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันเสมอ 
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คําถาม ใช ไมใช 

        10.2.2 กรณีที่บริษัทอนุมัติธุรกรรมหรือทําสัญญากับผูที่เก่ียวของในลักษณะท่ีมีผล
ผูกพันบ ริษัทในระยะยาวไปแล ว  เชน  การทํ า สัญญา ซ้ือขายสินค า  การให กู ยืม   
การคํ้าประกัน   บริษัทได ติดตามให ม่ันใจแลววา  มีการปฏิบั ติ เปนไปตามเงื่อนไขที่ 
ตกลงกันไวตลอดระยะเวลาท่ีมีผลผูกพันบริษัท เชน ติดตามการชําระคืนหนี้ตามกําหนด หรือ
มีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เปนตน 

 

10.3 บริษัทกําหนดใหการควบคุมภายในมีความหลากหลายอยางเหมาะสม เชน  
การควบคุมแบบ manual และ automated หรือการควบคุมแบบปองกันและติดตาม 

  

10.4 บริษัทกําหนดใหมีการควบคุมภายในในทุกระดับขององคกร เชน ทั้งระดับ 
กลุมบริษัท หนวยธุรกิจ สายงาน ฝายงาน แผนก หรือกระบวนการ 

  

10.5 บริษัทมีการแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ดานตอไปนี้ ออกจากกัน 
โดยเด็ดขาด เพื่อเปนการตรวจสอบซึ่งกันและกัน กลาวคือ  

(1) หนาที่อนุมัติ  
(2) หนาที่บันทึกรายการบัญชีและขอมูลสารสนเทศ และ  
(3) หนาที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพยสิน       

  

 
11. องคกรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปดวยระบบเทคโนโลยี เพ่ือชวยสนับสนุน 

การบรรลุวัตถุประสงค 
คําถาม ใช ไมใช 

11.1 บริษัทควรกําหนดความเก่ียวของกันระหวางการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ   
ในกระบวนการปฏิบัติงานและการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ 

  

11.2 บริษัทควรกําหนดการควบคุมของโครงสรางพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีใหมีความ
เหมาะสม 

  

11.3 บริษัทควรกําหนดการควบคุมดานความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีใหมี   
ความเหมาะสม 

  

11.4  บริษัทควรกําหนดการควบคุมกระบวนการไดมา การพัฒนา และการบํารุงรักษาระบบ
เทคโนโลยีใหมีความเหมาะสม 
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12. องคกรจัดใหมีกิจกรรมการควบคุมผานทางนโยบาย ซึ่งไดกําหนดส่ิงที่คาดหวังและขั้นตอน             
การปฏิบัติ เพ่ือใหนโยบายที่กําหนดไวนั้นสามารถนําไปสูการปฏิบัติได 

คําถาม ใช ไมใช 
12.1 บริษัทมีนโยบายท่ีรัดกุมเพื่อติดตามใหการทําธุรกรรมของผูถือหุนรายใหญ กรรมการ 
ผูบริหาร หรือผูที่เก่ียวของกับบุคคลดังกลาว ตองผานขั้นตอนการอนุมัติที่กําหนด เชน 
ขอบังคับของบริษัท เกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  เกณฑของสํานักงาน ฯลฯ 
เพื่อปองกันการหาโอกาสหรือนําผลประโยชนของบริษัทไปใชสวนตัว   

  

12.2 บริษัทมีนโยบายเพื่อใหการพิจารณาอนุมัติธุรกรรมกระทําโดยผูที่ไมมีสวนไดเสียใน
ธุรกรรมนั้น 

  

12.3 บริษัทมีนโยบายเพื่อใหการพิจารณาอนุมัติธุรกรรมคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัท
เปนสําคัญ และพิจารณาโดยถือเสมือนเปนรายการที่กระทํากับบุคคลภายนอก   (at arms’ 
length basis) 

  

12.4 บริษัทมีกระบวนการติดตามดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยหรือบริษัทรวม รวมทั้ง
กําหนดแนวทางใหบุคคลที่บริษัทแตงต้ังใหเปนกรรมการหรือผูบริหาร ในบริษัทยอยหรือรวม
นั้น ถือปฏิบัติ  (หากบริษัทไมมีเงินลงทุนในบริษัทยอยหรือ บริษัทรวมไมตองตอบขอนี้) 

  

12.5  บริษัทกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบในการนํานโยบายและกระบวนการ   
ไปปฏิบัติโดยผูบริหารและพนักงาน 

  

12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบัติของบริษัทไดรับการนําไปใชในเวลาท่ีเหมาะสม โดย
บุคลากรท่ีมีความสามารถ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแกไขขอผิดพลาด ในการ
ปฏิบัติงาน 

  

12.7 บริษัททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบัติใหมีความเหมาะสมอยูเสมอ   
 

ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอมูล (Information & Communication) 
 

13. องคกรขอมูลที่เกี่ยวของและมีคุณภาพ เพ่ือสนับสนุนใหการควบคุมภายในสามารถดําเนินไป
ไดตามที่กําหนดไว 

คําถาม ใช ไมใช 
13.1 บริษัทกําหนดขอมูลที่ตองการใชในการดําเนินงาน ทั้งขอมูลจากภายในและภายนอก
องคกร ที่มีคุณภาพและเก่ียวของตองาน 

  

13.2 บริษัทพิจารณาทั้งตนทุนและประโยชนที่จะไดรับ รวมถึงปริมาณและความถูกตองของ
ขอมูล  

  

13.3 บริษัทดําเนินการเพื่อใหคณะกรรมการมีขอมูลที่สําคัญอยางเพียงพอสําหรับใช
ประกอบการตัดสินใจ  ตัวอยางขอมูลที่ สํา คัญ  เชน  รายละเอียดของเ ร่ืองที่ เสนอ   
ใหพิจารณา เหตุผล ผลกระทบตอบริษัท ทางเลือกตาง ๆ  
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คําถาม ใช ไมใช 
13.4 บริษัทดําเนินการเพื่อใหกรรมการบริษัทไดรับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการ
ประชุมที่ระบุขอมูลที่จําเปนและเพียงพอตอการพิจารณากอนการประชุมลวงหนาอยางนอย
ภายในระยะเวลาขั้นตํ่าตามที่กฎหมายกําหนด  

  

13.5 บริษัทดําเนินการเพื่อใหรายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร   
เพื่อใหสามารถตรวจสอบยอนหลังเก่ียวกับความเหมาะสมในการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการ
แตละราย เชน การบันทึกขอซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือขอสังเกตของกรรมการใน
เร่ืองที่พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไมเห็นดวยกับเร่ืองที่เสนอพรอมเหตุผล เปนตน 

  

13.6 บริษัทมีการดําเนินการดังตอไปนี้      
     13.6.1 มีการจัดเก็บเอกสารสําคัญ ไวอยางครบถวนเปนหมวดหมู 
     13.6.2 กรณีที่ ได รับแจงจากผูสอบบัญชีหรือผูตรวจสอบภายในวามีขอบกพรอง   
ในการควบคุมภายใน บริษัทไดแกไขขอบกพรองนั้นอยางครบถวนแลว 

 
 
 

 

 
14. องคกรส่ือสารขอมูลภายในองคกร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงคและความรับผิดชอบตอการควบคุม

ภายในที่จําเปนตอการสนับสนุนใหการควบคุมภายในสามารถดําเนินไปไดตามที่วางไว 
คําถาม ใช ไมใช 

14.1 บริษัทมีกระบวนการส่ือสารขอมูลภายในอยางมีประสิทธิภาพ และมีชองทางการส่ือสาร
ที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน  

  

14.2 บริษัทมีการรายงานขอมูลที่สําคัญถึงคณะกรรมการบริษัทอยางสมํ่าเสมอ และทําให
คณะกรรมการบริษัทสามารถเขาถึงแหลงสารสนเทศที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน หรือสอบทาน
รายการตาง ๆ ตามที่ตองการ เชน การกําหนดบุคคลที่เปนศูนยติดตอเพื่อใหสามารถติดตอขอ
ขอมูลอื่นนอกจากที่ไดรับจากผูบริหาร รวมทั้งการติดตอสอบถามขอมูลจากผูสอบบัญชี   ผู
ตรวจสอบภายใน  การจัดประชุมระหวางคณะกรรมการและผูบริหารตามท่ีคณะกรรมการรอง
ขอ การจัดกิจกรรมพบปะหารือระหวางคณะกรรมการและผูบริหารนอกเหนือจากการประชุม
คณะกรรมการ  เปนตน    

  

14.3 บริษัทจัดใหมีชองทางการส่ือสารพิเศษหรือชองทางลับเพื่อใหบุคคลตาง ๆ ภายในบริษัท
สามารถแจงขอมูลหรือเบาะแสเก่ียวกับการฉอฉลหรือทุจริตภายในบริษัท (whistle-blower 
hotline) ไดอยางปลอดภัย 
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15. องคกรไดส่ือสารกับหนวยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบตอการควบคุม
ภายใน 

คําถาม ใช ไมใช 
15.1 บริษัทมีกระบวนการส่ือสารขอมูลกับผูมีสวนไดเสียภายนอกองคกรอยางมีประสิทธิภาพ 
และมีชองทางการส่ือสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน เชน จัดใหมีเจาหนาที่
หรือหนวยงานนักลงทุนสัมพันธ  ศูนยรับเร่ืองรองเรียน เปนตน 

  

15.2 บริษัทจัดใหมีชองทางการส่ือสารพิเศษหรือชองทางลับเพื่อใหผูมีสวนไดเสียภายนอก
องคกรสามารถแจงขอมูลหรือเบาะแสเก่ียวกับการฉอฉลหรือทุจริต (whistle-blower hotline) 
แกบริษัทไดอยางปลอดภัย 

  

 

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 
 

16. องคกรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพ่ือใหมั่นใจไดวาการควบคุมภายในยัง
ดําเนินไปอยางครบถวน เหมาะสม 

คําถาม ใช ไมใช 
16.1 บริษัทจัดใหมีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและขอกําหนดหามฝาย
บริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน เชน 
กําหนดใหแตละสวนงานติดตามการปฏิบัติ  และรายงานผูบังคับบัญชา หรือมอบหมายให
หนวยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบัติ และรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบเปนตน 

  

16.2 บริษัทจัดใหมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว โดยการ
ประเมินตนเอง และ/หรือการประเมินอิสระโดยผูตรวจสอบภายใน 

  

16.3 ความถ่ีในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกับการเปล่ียนแปลงของบริษัท   
16.4 ดําเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผูที่มีความรูและ
ความสามารถ 

  

16.5 บริษัทกําหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในใหขึ้นตรงตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  

  

16.6 บริษัทสงเสริมใหผูตรวจสอบภายในปฏิบัติหนาที่ตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงาน
วิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of 
Internal Auditing, IIA) 
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17. องคกรประเมินและส่ือสารขอบกพรองของการควบคุมภายในอยางทันเวลาตอบุคคลที่
รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผูบริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม 

คําถาม ใช ไมใช 
17.1 บริษัทประเมินผลและส่ือสารขอบกพรองของการควบคุมภายใน และดําเนินการเพื่อ
ติดตามแกไขอยางทันทวงที หากผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นแตกตางจากเปาหมายที่กําหนด
ไวอยางมีนัยสําคัญ 

  

17.2 บริษัทมีนโยบายการรายงาน ดังนี้ 
        17.2.1 ฝายบริหารตองรายงานตอคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีที่ เกิด
เหตุการณหรือสงสัยวามีเหตุการณทุจริตอยางรายแรง มีการปฏิบัติที่ฝาฝนกฎหมาย หรือมี
การกระทําที่ผิดปกติอื่น ซึ่งอาจกระทบตอชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอยางมี
นัยสําคัญ    
        17.2.2 รายงานขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญ พรอมแนวทางการแกไขปญหา (แมวาจะ
ไดเร่ิมดําเนินการจัดการแลว) ตอคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณา
ภายในระยะเวลาอันควร 
        17.2.3 รายงานความคืบหนาในการปรับปรุงขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญตอ
คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


