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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

 

1.1 ความเป็นมา 

บริษัท สามชยัสตีลอินดสัทรีจํากดั (มหาชน) ก่อตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2540 โดยมีวตัถปุระสงค์

หลกัในการประกอบธุรกิจเป็นผู้ ผลติและจําหนา่ยทอ่เหลก็เพ่ือใช้งานในอตุสาหกรรมก่อสร้างและอตุสาหกรรม

เฟอร์นิเจอร์ โดยมีทนุจดทะเบียนเร่ิมต้น 10,000,000บาท ปัจจบุนับริษัทมี ทนุจดทะเบียน 1,085,670,000บาท 

ทนุจดทะเบียนท่ีออกและเรียกชําระแล้วจํานวน1,045,125,093 บาท 

ปัจจบุนับริษัทเป็นผู้ ผลติและจําหนา่ยทอ่เหลก็ รายใหญ่รายหนึง่ ของประเทศโดยมีตลาดหลกัใน

ประเทศอยูใ่นพืน้ท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และสง่ออกไปยงัประเทศ มาเลเซีย , ออสเตรเลยี , ยโุรปและ

ตะวนัออกกลาง 

สาํหรับประวตัคิวามเป็นมาและพฒันาการท่ีสาํคญัของบริษัทสามารถสรุปได้ดงันี ้

ปี 2540 ธนัวาคม - เร่ิมจดัตัง้บริษัทช่ือ “บริษัท สามชยั สตีล โฮลดิง้ จํากดั ” ด้วยทนุจดทะเบียน 

10 ล้านบาท เพ่ือดําเนินธุรกิจตวัแทนจําหนา่ยผลติภณัฑ์ทอ่เหลก็ โดยมี

สาํนกังานตัง้อยูท่ี่ ถนนปู่ เจ้าสมิงพราย อําเภอพระประแดง จงัหวดั

สมทุรปราการ 

ปี 2541 ตลุาคม - เพ่ิมทนุจดทะเบียนเป็น 400 ล้านบาท 

ปี 2543 สงิหาคม - เร่ิมขยายกิจการเป็นผู้ผลติทอ่เหลก็ โดยทําสญัญาเช่าโรงงานผลติทอ่เหลก็ท่ี 

ต.โคกขาม อ.เมือง จงัหวดัสมทุรสาคร ซึง่เป็นท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ในปัจจบุนั 

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

 ธนัวาคม - เปลีย่นช่ือบริษัทเป็น “ บริษัท สามชยั สตีลอินดสัทรี จํากดั” 

ปี 2546 สงิหาคม - ซือ้ท่ีดินเนือ้ท่ี 140 ไร่ พร้อมโรงงานและเคร่ืองจกัรอปุกรณ์ท่ีเช่า ในจงัหวดั

สมทุรสาคร มาเป็นกรรมสทิธ์ิของบริษัท 

ปี 2547 มีนาคม - เพ่ิมทนุจดทะเบียน จาก 400 ล้านบาทเป็น 550 ล้านบาท และ เปลีย่นแปลง

มลูคา่ท่ีตราไว้ของหุ้นสามญัจากหุ้นละ 100 บาทเป็นหุ้นละ 5 บาท ซึง่ทําให้

จํานวนหุ้นสามญัท่ีจดทะเบียนไว้เพ่ิมขึน้จาก 5,500 ,000 หุ้นเป็น 

110,000,000 หุ้น และดําเนินการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน 

 กนัยายน - บริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ปี 2548 พฤษภาคม - ควบรวมกิจการกบั บริษัท อินเตอร์ สตีลอินดสัทรี จํากดั โดยเพ่ิมทนุจด

ทะเบียนอีก 60,000,000 หุ้น เพ่ือชําระคา่สนิทรัพย์ท่ีรับโอน ทําให้ทนุจด

ทะเบียนของบริษัทเพ่ิมเป็น 850 ล้านบาท และทําให้บริษัทมีโรงงานผลติเพ่ิม

อีก 1 แหง่ ท่ี อ.พระประแดง จ.สมทุรปราการ 

ปี 2549 กรกฎาคม - เร่ิมดําเนินการผลติทอ่โครงสร้างขนาดใหญ่ (18 นิว้) ซึง่มีกําลงัการผลติสงูสดุ 

96,000 ตนัตอ่ปี 
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ปี 2550 มกราคม - เปลีย่นแปลงมลูคา่ท่ีตราไว้ของหุ้นสามญัจากหุ้นละ 5 บาทเป็นหุ้นละ 1 บาท 

 มิถนุายน - เพ่ิมทนุจดทะเบียนจาก 850.0 ล้านบาท เป็น 1,062.5 ล้านบาท โดยออก

หุ้นสามญัใหมจํ่านวน 212 .5 ล้านหุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพ่ือ

รองรับการใช้สทิธิของใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีออกให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิมจํานวน 

212.5 ล้านหนว่ย ในอตัราสว่น 4 หุ้นเดิมตอ่ 1 หนว่ยใบสาํคญัแสด งสทิธิ 

โดยมีราคาใช้สทิธิหุ้นละ 1 บาท 

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

 กนัยายน - เพ่ิมทนุจดทะเบียนจาก 1,062.5 ล้านบาท เป็น 1,085.67ล้านบาท โดยออก

หุ้นสามญัใหมจํ่านวน 23.17 ล้านหุ้นมลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1บาทเพ่ือรองรับ

การใช้สทิธิของใบสาํคญัแสดงสทิธิ ฯ ท่ีออกให้กบักรรมการ ผู้บริหาร และ

พนกังาน (ESOP) จํานวน 23.17 ล้านหนว่ย โดยมีราคาใช้สทิธิหุ้นละ 1 

บาท 

ปี 2554 กรกฎาคม - มีผู้ใช้สทิธ์ิใบสาํคญัแสดงสทิธ์ิฯ ท่ีออกให้กรรมการ ผู้บริหารและพนกังาน 

(ESOP) จํานวน 49,200 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นเงิน 

49,200 บาท ทําให้ทนุชําระแล้วของบริษัทเพ่ิมเป็น 850,049,200 บาท 

ปี 2555 พฤศจิกายน - มีผู้ใช้สทิธ์ิใบสาํคญัแสดงสทิธ์ิฯ ท่ีออกให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมจํานวน 

182,257,593 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นเงิน 182,257,593 

บาท ทําให้ทนุชําระแล้วของบริษัทเพ่ิมเป็น 1,032,306,793 บาท 

ปี 2556 กรกฎาคม - มีผู้ใช้สทิธ์ิใบสาํคญัแสดงสทิธ์ิฯ ท่ีออกให้กรรมการ ผู้บริหารและพนกังาน 

(ESOP) จํานวน 12,818,300 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นเงิน 

12,818,300 บาท ทําให้ทนุชําระแล้วของบริษัทเพ่ิมเป็น 1,045,125,093บาท 

ปี 2557 พฤษภาคม -     จดัตัง้บริษัท แซม เอนเตอร์ไพร์ส จํากดั ซึง่บริษัท ถือหุ้นร้อยละ 99.99 

ประกอบกิจการขายสนิค้าของบริษัท และซอ่มแซมรถสง่สนิค้า 

ปี 2558  มีนาคม -     จดัตัง้บริษัท สตีลฮบั จํากดั ซึง่บ ริษัท ถือหุ้นร้อยละ 100ประกอบกิจการ

ผลติและจําหนว่ยทอ่เหลก็ ในประเทศกมัพชูา 

1.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท 

บริษัท สามชยั สตีลอินดสัทรี จํากดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลกัในอตุสาหกรรมการผลติและจําหนา่ย

ทอ่เหลก็เพ่ือใช้งานในอตุสาหกรรมก่อสร้างและอตุสาหกรรมเฟอร์นิเ จอร์ ผลติภณัฑ์ท่ีบริษัททําการผลติ ได้แก่ 

เหลก็โครงสร้างอนัประกอบไปด้วย ทอ่เหลก็ดําทรงกลม ทอ่เหลก็ดําทรงเหลีย่มและทรงแบน ทอ่เหลก็เคลอืบส ี

ทอ่เหลก็รับแรงดนันํา้ สงูและ เหลก็โครงสร้าง รูปตวัซี  นอกจากนีบ้ริษัทยงัผลติ ทอ่เหลก็ ชบุสงักะส ีทอ่ เหลก็

เฟอร์นิเจอร์และเหลก็แผ่ นดํา ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า ของบริษัท อนัได้แก่ SAMCHAI, SSH, TUS และ USC 

ทอ่เหลก็ท่ีบริษัททําการผลตินัน้จะจําหนา่ยให้กบักลุม่ลกูค้าใน อตุสาหกรรม การก่อสร้างและอตุสาหกรรม

เฟอร์นิเจอร์ในประเทศเป็นหลกั โดยจดัจําหนา่ยผา่นบริษัทจดัจําหนา่ยและจําหนา่ยให้ผู้ใช้โดยตรงซึง่กระจายอยู่
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ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกวา่ 2,000ราย นอกจากนีย้งั จําหนา่ยผา่นบริษัทจดัจําหนา่ยใน

ตา่งประเทศอีกด้วย 

เน่ืองจากทอ่เหลก็ของบริษัทถกูนําไปใช้ในงานก่อสร้างและผลติภณัฑ์ เฟอร์นิเจอร์  คณุภาพและ

มาตรฐานของผลติภณัฑ์รวมถึงประสทิธิภาพในการผลติจึงมีความสาํคั ญอยา่งยิ่ง  เพ่ือบรรลวุตัถปุระสงค์

ดงักลา่วรวมทัง้เป็นการสร้างความมัน่ใจให้กบัลกูค้าของบริษัท ระบบการจดัการคณุภาพจึงถกูนํามาใช้ในการ

ควบคมุการผลติและการบริหารงาน ซึง่บริษัทได้รับการรับรองระบบการจดัการคณุภาพ ISO 9001: 2008SGS 

United Kingdomและผลติภณัฑ์ ของบริษั ทมีคณุภาพได้ตามมาตรฐานสากล ของไทยและตา่งประเทศ เช่น

มาตรฐานองักฤษ  (BS),มาตรฐานเยอมนั (DIN), มาตรฐานญ่ีปุ่ น (JIS), มาตรฐานอเมริกา (ASTM), มาตรฐาน

ออสเตรเลยี (AS) มาตรฐานอตุสาหกรรมไทย(TIS) และมาตรฐานเชิงพาณิชย์ท่ีบริษัทกําหนดขึน้เอง 

ปัจจบุนับริษัทมีโรงงาน 2 แหง่ ดงันี ้

โรงงานแหง่ท่ี 1 ตัง้อยู ่เลขท่ี 75/14, 75/17, 85 หมูท่ี่ 5 ซอยวดัโสภณาราม ถนนเอกชยั ตําบลโคกขาม 

อําเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาครมีกําลงัการผลติประมาณ 246,000 ตนัตอ่ปี 

โรงงานแหง่ท่ี 2 ตัง้อยู่ เลขท่ี 56-56/1 หมูท่ี่ 2 ถนนปู่ เจ้าสมิงพราย ตําบลบางหญ้าแพรก อําเภอ

พระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ  มีกําลงัการผลติประมาณ 130,000 ตนัตอ่ปี 

 

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 

2.1 ลกัษณะผลติภณัฑ์ 

ผลติภณัฑ์ของบริษัทแบง่ออกเป็น 4 ประเภทหลกั ได้แก่ เหลก็โครงสร้าง, ทอ่เหลก็ชบุสงักะสี , ทอ่เหล็ก 

เฟอร์นิเจอร์และ เหลก็แผน่ดํา โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 

2.1.1 เหลก็โครงสร้าง (Structural Steel Pipe)  

เหลก็โครงสร้างเป็นผลติภณัฑ์ท่ีผลติจากเหลก็แผน่รีดร้อนชนิดม้วน (Hot Rolled Steel Sheet) 

เหลก็โครงสร้างท่ีบริษัทสามารถผลติได้สามารถจดัแบง่ได้เป็น 5 ประเภท คือ  

1. ทอ่เหลก็ดําทรงกลม (Black Steel Pipe) บริษัทสามารถผลติทอ่เหลก็ดําทรงกลมได้ตาม

มาตรฐานตา่งๆ อนัได้แก่ มาตรฐานองักฤษ (BS), มาตรฐานเยอรมนั (DIN), มาตรฐานญ่ีปุ่ น (JIS), มาตรฐาน

อเมริกา (ASTM), มาตรฐานอตุสาหกรรมไทย (TIS) และมาตรฐานเชิงพาณิชย์ท่ีบริษัทกําหนดขึน้เอง ทอ่เหลก็ดํา

ทรงกลมท่ีบริษัทผลติได้มีขนาดเส้นผา่ศนูย์กลางตัง้แต ่ 0.5 นิว้ ถึง 18 นิว้ ความหนาตัง้แต ่ 1.4 มิลลเิมตร ถึง 

16.0 มิลลเิมตรและมีความยาวมาตรฐาน 6.0 เมตร 

2. ทอ่เหลก็ดําทรงเหลีย่มและทรงแบน (Square and Rectangular Tube) บริษัทสามารถ

ผลติทอ่เหลก็ดําทรงเหลีย่ มท่ีมีขนาดหน้าตดัตัง้แต ่ 1 นิว้x 1 นิว้ ถึง 14 นิว้x 14 นิว้ และทอ่เหลก็ดําทรงแบนท่ีมี

ขนาดหน้าตดัตัง้แต ่2 นิว้x 1 นิว้ ถึง 16 นิว้x 8 นิว้ ความหนาตัง้แต ่1.0 มิลลเิมตร ถึง 12.7 มิลลเิมตรและมีความ

ยาวมาตรฐาน 6.0 เมตร 

3. ทอ่เหลก็เคลอืบส ี (Vanished Steel Pipe) บริษัทผลติทอ่เหลก็เคลอืบส ีโดยการนําทอ่

เหลก็ดําทรงกลมไปผา่นกระบวนการพน่สแีดงหรือสดีํา เพ่ือความทนทานและสะดวกในการใช้งาน ตามความ
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ต้องการของลกูค้า บริษัทสามารถผลติทอ่เหลก็เคลอืบสไีด้ตามมาตรฐานเช่นเดียวกบัทอ่เหลก็ดําทรงกลมโดยมี

ขนาดเส้นผา่ศนูย์กลางตัง้แต ่ 0.5 นิว้ ถึง 18 นิว้ ความหนาตัง้แต ่ 1.4 มิลลเิมตร ถึง 16.0 มิลลเิมตรและมีความ

ยาวมาตรฐาน 6.0 เมตร 

4. ทอ่เหลก็รับแรงดันนํา้สงู(High Pressure Steel Pipe) บริษัทผลติทอ่เหลก็รับแรงดนันํา้ สงู

โดยการนํา เหลก็แผน่รีดร้อนท่ีคอ่นข้างหนาโดยมีความหนาตัง้แต ่ 2.3 มิลลเิมตร ไปผา่นกระบวนการผลติ

เช่นเดียวกบัทอ่เหลก็โครงสร้างอ่ืนๆแตจ่ะเพ่ิม กระบวนการทดสอบการรับแรงดนันํา้ในระดบัตัง้แต ่ 70 บาร์ถึง 

150 บาร์ตามความต้องการของลกูค้าซึง่นําไปใช้ในงานท่ีต้องรับแรงดนันํา้สงู โดยบริษัทสามารถผลติทอ่เหลก็รับ

แรงดนันํา้สงูได้ตามมาตรฐานเช่นเดียวกบัท่อเหลก็ดําทรงกลมหากแตม่ีความสามารถในการรับแรงดนันํา้ได้สงู

กวา่ทอ่เหลก็ดําทรงกลมซึง่มีมาตรฐานในการรับแรงดนันํา้ท่ี 50 บาร์ ทอ่เหลก็รับแรงดนันํา้ สงูท่ีบริษัทผลติได้มี

ขนาดเส้นผา่ศนูย์กลางตัง้แต ่0.5 นิว้ ถึง 18 นิว้ ความหนาตัง้แต ่2.3 มิลลเิมตร ถึง 16.0 มิลลเิมตรและความยาว

มาตรฐาน 6.0 เมตร 

5. เหลก็โครงสร้างรูปตวัซี (Lip Channel Steel) บริษัทสามารถผลติเหลก็โครงสร้างรูปตวัซีได้

ตามท่ีมาตรฐานอตุสาหกรรมไทย (TIS)กําหนดไว้ เหลก็โครงสร้างรูปตวัซีท่ีบริษัทผลติได้มีขนาดตัง้แต ่ 75 

มิลลเิมตรx 45 มิลลเิมตรx 15 มิลลเิมตร ถึงขนาด 150 มิลลเิมตรx 50 มิลลเิมตรx 20 มิลลเิมตรความหนาตัง้แต ่

2.3 มิลลเิมตร ถึง 3.2 มิลลเิมตรและมีความยาวมาตรฐาน 6 เมตร 

ทัง้นี ้ลกูค้ามกัจะนําเหลก็โครงสร้างท่ีบริษัทสามารถผลติได้ดงักลา่วข้างต้นไปใช้ในงานก่อสร้าง

ตา่งๆ เช่น โครงแผน่ปพืูน้ โครงหลงัคา ผนงั โครงเพดาน ราวสะพาน นัง่ร้าน ราวกัน้ทางเดินเท้า รัว้บ้าน ประตู

บ้าน ทอ่ลาํเลยีงนํา้ และกระบอกไฮดรอลคิ เป็นต้น  

2.1.2 ทอ่เหลก็ชบุสงักะส ี(Galvanized Steel Pipe) 

บริษัทผลติทอ่เหลก็ชบุสงักะสโีดยการนําทอ่เหลก็ดําทรงกลมไปผา่นกระบวนการชบุแร่สงักะส ี

เพ่ือให้มีคณุสมบตัิป้องกนัการเกิดสนิมและการกดักร่อน บริษัทสามารถผลติทอ่เหลก็ชบุสงักะสไีด้ตามมาตรฐาน

เช่นเดียวกบัทอ่เหลก็ดําทรงกลม โดยมีขนาดเส้นผา่ศนูย์กล างตัง้แต ่0.5 นิว้ ถึง 18 นิว้ ความหนาตัง้แต ่ 1.4 

มิลลเิมตร ถึง 16.0 มิลลเิมตรและความยาวมาตรฐาน 6.0 เมตร ทอ่เหลก็ชบุสงักะสถีกูนําไปใช้ในงานก่อสร้าง

เช่นกนั โดยนําไปใช้ทําทอ่ประปา ทอ่ร้อยสายไฟ เสาไฟและ เสารับสญัญาณตา่งๆ 

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

ทอ่เหลก็เฟอร์นิเจอร์เป็นผลติภณัฑ์ท่ีผลติจากเหลก็แผน่รีดเย็น (Cold Rolled Steel Sheet) 

บริษัทสามารถผลติทอ่เฟอร์นิเจอร์ได้ทัง้รูปทรงกลมขนาดเส้นผา่ศนูย์กลางตัง้แต ่0.375 นิว้ ถึง 1.25 นิว้ และทรง

เหลีย่มขนาดหน้าตดัตัง้แต ่0.5 นิว้x0.5 นิว้ ถึง 1 นิว้x1นิว้ ความหนาตัง้แต ่0.4 มิลลเิมตร ถึง 2.0 มิลลเิมตรและ

มีความยาวมาตรฐาน 6.0 เมตร ทอ่เหลก็เฟอร์นิเจอร์นีล้กูค้ามกัจะนําไปใช้เป็นชิน้สว่นในการผลติเฟอร์นิเจอร์

ประเภทตา่งๆเช่น โต๊ะ เก้าอี ้ตู้ เสือ้ผ้า เตียงนอน เป็นต้น 

 

 

 

5 

 



2.1.4 เหลก็แผน่ดํา (Hot Rolled Steel Plates and Sheets) 

บริษัทผลติเหลก็แผน่ชนิดดําโดยนําเหลก็รีดร้อนม้วนใหญ่ซึง่มีขนาดความหนาตัง้แต ่ 1.2 

มิลลเิมตร ถึง 12.0 มิลลเิมตรมาคลีอ่อกแล้วรีดให้เรียบก่อนตดัให้ได้ตามขนาดมาตรฐาน 2 ขนาดคือ 4 ฟตุx8 

ฟตุ และ 5 ฟตุx10ฟตุ และสามารถ ตดัตามขนาดท่ีลกูค้าต้องการได้ทัง้ขนาดความกว้าง  4 ฟตุและ5 ฟตุโดย

สามารถตดัได้ความยาวสงูสดุ 12 เมตรเหลก็แผน่ชนิดดํานีล้กูค้าจะนําไปใช้เป็นชิน้สว่นในการผลติผลติภณัฑ์

ตา่งๆเช่น ฉากกัน้ ชัน้วางของ ตู้ เอกสาร ตู้ นิรภยั เคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า เคร่ืองซกัผ้า และเคร่ืองปรับอ ากาศ เป็นต้น

อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากการแขง่ขนัท่ีรุนแรงอยา่งมาก ทําให้บริษัทมีนโยบายท่ีจะลดการผลติเหลก็แผน่ดําลง

ตัง้แตปี่ 2549  

 

2.2 โครงสร้างรายได้ของบริษัท 

 

ประเภทรายได้ 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้จากการขาย       

 - เหลก็โครงสร้าง 944.92 31.23 904.99 28.07 947.62 33.08 

 - ทอ่เหลก็ชบุสงักะส ี 657.66 21.73 659.82 20.47 789.85 27.57 

 - ทอ่เหลก็เฟอร์นิเจอร์ 72.23 2.39 38.40 1.19 6.42 0.22 

 - เหลก็แผน่ดํา 120.58 3.98 0.14 0.00 0.02 0.00 

รวมรายได้จากการขายสนิค้า 1,759.39 59.33 1,603.35 49.73 1,743.91 60.87 

รายได้จากการขายอ่ืน  ๆ       

 - ขายวตัถดุิบ 

- ขายสนิค้าซือ้มา 

343.42 

747.21 

11.35 

24.69 

437.41 

1,102.87 

13.57 

34.22 

103.43 

992.72 

3.61 

34.65 

- รายได้จากการขายเศษเหลก็ เศษ

ซิงค์ และทอ่สาํเร็จรูปเกรด บี ซ ี

73.21 2.43 74.95 2.32 17.69 0.62 

รายได้จากการขายอ่ืน  ๆ 63.58 2.10 0.00 0.00 2.87 0.10 

รวมรายได้จากการขาย(1) (2) 3,022.81 99.90 1,615.23 50.11 2,860.62 99.85 

รายได้อ่ืน(3) 3.08 0.10 5.30 0.16 4.39 0.15 

รวมรายได้ทัง้หมด 3,025.89 100.00 3,223.88 100.00 2,865.01 100.00 

         หมายเหต ุ: 
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(1)  รายได้รวมจากการขายสามารถแยกตามการขายในและตา่งประเทศได้ดงันี ้ 

ประเภทรายได้ 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้จากการขายสนิค้า       

 - ภายในประเทศ 2,969.81 98.21 2,904.45 90.24 2,676.00 93.53 

 - ตา่งประเทศ 53.00 1.79 314.13 9.76 185.00 6.47 

รวมรายได้จากการขายสนิค้า 3,022.81 100.00 3,218.58 100.00 2,861.00 100.00 

 

(2) รายได้รวมจากการขายสามารถแยกเป็นการขายให้แก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนัและให้แก่กิจการอ่ืนได้ดงันี ้ 

ประเภทรายได้ 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้จากการขายรวม       

 - กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 20.00 0.41 1.40 0.03 0.13 0.00 

 - กิจการอ่ืน 3,002.81 99.59 3,217.18 99.97 2,860.87 100.00 

รวมรายได้จากการขาย 3,022.81 100.00 3,218.58 100.00 2,861.00 100.00 

 

(3) รายได้อ่ืนได้แก่ คา่ขนสง่ รายได้จาการรับจ้างผลติทอ่ กําไรจากการขายเงินลงทนุ ดอกเบีย้รับ รายได้เบ็ดเตลด็

อ่ืนๆ และกําไรจากอตัราแลกเปลีย่น    

 

2.3 การตลาดและภาวะการแขง่ขนั 

2.3.1 การตลาด 

1) กลยทุธ์ทางด้านการขาย 

ในปีท่ีผา่นมาประเทศไทยมีการนําเข้าผลติภณัฑ์ทอ่เหลก็จากตา่งประเทศเป็นจํานวนมาก 

ทําให้เกิดภาวะการณ์แขง่ขนัท่ีสงู โดยเฉพาะเร่ืองราคา ทําให้บริษัทฯ ต้องปรับกลยทุธ์การขาย โดยเน้นคณุภาพ

ของผลติภณัฑ์  ซึง่เร่ืองนีผ้ลติภณัฑ์ทอ่เหลก็ของบริษัทฯ มีคณุภาพเป็นท่ียอมรับกนัอยา่งแพร่หลายในตล าดมา

อยา่งยาวนาน โดยให้ทางด้านทีมวิศวกรขายเข้าพบลกูค้าและชีใ้ห้เห็นถึงความสาํคญัในเร่ืองคณุภาพสนิค้า

มากกวา่จะดเูร่ืองราคาท่ีถกูกวา่ซึง่อาจได้ผลติภณัฑ์ท่ีด้อยคณุภาพ และเกิดความเสยีหายเมื่อนําไปใช้งานจริง 

ซึง่จะนําความเสยีหายและเสยีเวลาแก้ไขภายหลงั อีกทัง้จะทําให้เสยีช่ือเสยีงของลกูค้าด้วย 

2) กลยทุธ์ทางด้านผลติภณัฑ์ 

ในภาวะการณ์แขง่ขนัท่ีสงู ทางบริษัทฯ จึงได้พฒันาผลติภณัฑ์เพ่ือสร้างความแตกตา่งใน

ผลติภณัฑ์และเป็นท่ีต้องการของลกูค้า โดยอาศยัปัจจยัการท่ีมีโรงงานผลติเอง เสนอผลติภณัฑ์ทอ่เหลก็ความ

ยาวพิเศษ ตามความต้องการของลกูค้า นอกเหนือจากความยาวปกติ 6 เมตร ให้กบัลกูค้า เพ่ือลดความสญูเ สยี

จากเศษเหลอื และลดเวลารวมทัง้คา่ใช้จ่ายในการตดัและตอ่ทอ่เหลก็ 
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นอกจากนีบ้ริษัทฯยงัได้พฒันาผลติภณัฑ์ใหม ่โดยลกูค้าสามารถนําไปใช้งานตอ่ได้ทนัที 

ซึง่ช่วยให้ลกูค้าได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการทํางานมากกวา่เดิม 

3) กลยทุธ์ทางด้านบคุลากร 

บริษัทฯ ยงัคงมีการ ขยายฐานการตลาดไปสูภ่มูิภาค และกลุม่ลกูค้ารายใหม่ๆ  เหมือนปีท่ี

ผา่นมา ทางบริษัทฯ จึง ได้คดัสรรบคุลากร ท่ีอยูใ่นพืน้ท่ีนัน้ ๆ มาร่วมในทีมการตลาด เพราะเป็นการช่วยให้

การตลาดคลอ่งตวัมากขึน้ มีแนวโน้มพฒันาไปในทางท่ีดีขึน้โดยตลอด 

2.3.2 ภาวะการณ์แขง่ขนั 

ในปีท่ีผา่นมา มีผลติภณัฑ์ทอ่เหลก็จากประเทศจีน  เข้ามาจําหนา่ยในประเทศเป็นจํานวนมาก 

อีกทัง้ราคาก็ตํ่ากวา่ราคาทอ่เหลก็ในประเทศ  ทําให้โรงงานผลติทอ่เหลก็ได้ผลกระทบเป็นจํานวนมาก ทําให้ทาง

บริษัทฯ ก็ต้องมีการปรับกลยทุธ์ทัง้ด้านการขาย การตลาด และตวัผลติภณัฑ์เอง เพ่ือตอบสนองให้ตรงกบัค วาม

ต้องการให้กบัลกูค้า สามารถนําไปใช้งานได้โดยทนัที และช่วยลดต้นทนุของลกูค้าด้วย  

2.3.3 การจดัจําหนา่ยและช่องทางการจําหนา่ย 

ในปี 2558 และ 2559 บริษัทมียอดขายในประเทศประมาณร้อยละ 90.24 และร้อยละ 93.53 

ของรายได้จากการขายรวมตามลาํดบั สว่นท่ีเหลอืเป็นการสง่ออกไปยงัตา่งประเทศสาํหรับการจําหนา่ยในประเทศ

นัน้ท่ีผา่นมาจะเป็น จําหนา่ยโดยตรงให้แก่ผู้ รับเหมาก่อสร้างและผู้ใช้เพ่ิมขึน้ด้วย โดยมีรายละเอียดของช่อง

ทางการจําหนา่ยดงัตอ่ไปนี ้

 

ตารางแสดงช่องทางการจําหนา่ยในปี 2558 และ 2559 

จัดจาํหน่ายผ่าน 
2558 2559 

ช่องทางการจาํหน่าย 
(ล้านบาท) (%) (ล้านบาท) (%) 

1.บริษัทจดัจําหนา่ยใน

ประเทศ 

2,904.45 90.24 2,676.00 93.53 ตวัแทนจําหนา่ย และผู้ใช้ ใน

ประเทศประมาณ 2,000 ราย 

2. บริษัทจดัจําหนา่ย

ตา่งประเทศ 

314.13 9.76 185.00 6.47 สง่ออกไปยงัตวัแทนจําหนา่ย

ตา่งประเทศจํานวน 5ราย ใน

ประเทศกมัพชูา, พมา่, ลาว 

รวมรายได้จากการขายสนิค้า 3,218.58 100.00 2,861.00 100.00  

 

2.3.4 แนวโน้มและภาวะอตุสาหกรรม 

อตุสาหกรรมทอ่เหลก็เป็นอตุสาหกรรมตอ่เน่ืองสาํคญัของอตุสาหกรรมเหลก็แผน่รีดร้อนท่ีมีสว่น

ในการพฒันาอตุสาหกรรมโดยรวมของประเทศ   โดยผลติภณัฑ์ทอ่เหลก็สามารถแบง่ได้เป็น 2 ประเภท คือ  

1. ทอ่เหลก็มีตะเข็บ (Welded Pipe) – ทอ่เหลก็ดํา ทอ่เหลก็ชบุสงักะส ีและทอ่เหลก็ไร้สนิม  

2. ทอ่เหลก็ไร้ตะเข็บ (Seamless Pipe) – ทอ่เหลก็ท่ีนําไปใช้ในอตุสาหกรรมนํา้มนั ก๊าซ และ

ปิโตรเลยีม ซึง่ปัจจบุนัทอ่เหลก็ไร้ตะเข็บยงัไมส่ามารถผลติได้ในประเทศไทย จึงต้องนําเข้าจากตา่งประเทศ 
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ปริมาณการผลติและจําหนา่ยทอ่เหลก็กล้าภายในประเทศ 

ปี 
ปริมาณการผลิต

(ตัน) 

เพิ่ม/ลด 

(%) 

ปริมาณการ

จาํหน่าย(ตัน) 

เพิ่ม/ลด 

(%) 

2557 621,456 2.18% 345,577 -10.94% 

2558 588,199 -5.35% 380,497 10.10% 

2559 658,926 12.02% 403,748 6.11% 

ที่มา : สํานกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 

 

2.4 การจดัหาวตัถดุิบและผลติภณัฑ์ 

2.4.1 การจดัหาวตัถดุิบและผลติภณัฑ์ 

เก่ียวกบัการจดัหาวตัถดุิบ ทางบริษัทฯ มีการสง่ออกตา่งประเทศ จึงต้องนําเข้าวตัถดุิบจาก

ตา่งประเทศด้วยเช่นเดียวกนั และ เพ่ือเป็นการรองรับผลติภณัฑ์ใหม ่ๆ ทางบริษัทฯ จึงนําเข้าวตัถดุิบ Pre-Zinc 

เพ่ือรองรับการผลติด้วย 

 

ตารางแสดงปริมาณและสดัสว่นการสัง่ซือ้วตัถดุิบท่ีใช้ในการผลติในปี2557 – 2559 

 

ประเภทวัตถุดบิ 

2557 2558 2559 

มูลค่า  

(ล้านบาท) 

ร้อยละ มูลค่า 

(ล้านบาท) 

ร้อยละ มูลค่า 

(ล้านบาท) 

ร้อยละ 

1. เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 1,229 86.18 1,311.30 90.10 1,005.55 83.38 

2. เหล็กแผ่นรีดเย็นชนิดม้วน 59 4.14 8.87 0.62 2.79 0.23 

3. อ่ืนๆ  138 9.68 135.00 9.28 197.65 16.39 

รวม 1,426 100.0 1,455.17 100.00 1,205.99 100.00 

ตารางแสดงปริมาณและสดัสว่นของแหลง่ท่ีมาของวตัถดุิบในปี 2557-2559 

 

แหล่งท่ีมาของวัตถุดบิ 

2557 2558 2559 

มูลค่า 

(ล้านบาท) 

ร้อยละ มูลค่า 

(ล้านบาท) 

ร้อยละ มูลค่า 

(ล้านบาท) 

ร้อยละ 

ซือ้ภายในประเทศ  1,814 96.59 500.90 34.43 923.14 76.55 

นําเข้าจากตา่งประเทศ 64 3.41 954.27 65.57 282.85 23.45 

รวม 1,878 100 1,455.17 100.00 1,205.99 100.00 

 

สาํหรับการสัง่ซือ้วตัถดุิบนัน้ บริษัท มีนโยบายในการสัง่ซือ้วตัถดุิบลว่งหน้า 1 เดือน ในปริมาณ

และราคารวมถึงคณุภาพของวตัถุดิบท่ีตกลงกนัไว้ก่อนลว่งหน้ากบัผู้ผลติวตัถดุิบ เพ่ือให้ได้วตัถดุิบในปริมาณท่ี

เพียงพอและมีคณุภาพตรงตามความต้องการของลกูค้า นอกจากนีก้ารตกลงราคาซือ้ขายลว่งหน้าซึง่เป็นราคาท่ี

อิงกบัราคาในตลาดโลกจะทําให้บริษัทสามารถกําหนดราคาเสนอขายให้แก่ลกูค้าได้อยา่งถกูต้องและเหมาะสม 
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2.4.2 การผลติ  

ปัจจบุนับริษัทมีโรงงาน 2 แหง่ ท่ี อ.เมือง จ.สมทุรสาคร และ อ.พระประแดง จ.สมทุรปราการ  มี

กําลงัการผลติรวมในปี 2559 ประมาณ 376,000 ตนัตอ่ปี โดยแบง่เป็นการผลติทอ่เหลก็ 351,000 ตนัตอ่ปีและ

เหลก็แผน่ดํา 25,000 ตนัตอ่ปีบริษัทมีนโยบายในการผลติสนิค้าตามคําสัง่ซือ้ของลกูค้า (made to order) โดย

เป็นการประสานงานกั นของ4 หนว่ยงานคือ ฝ่ายผลติ ฝ่ายขายในประเทศ ฝ่ายขายตา่งประเทศและฝ่ายจดัซือ้ 

โดยเมื่อฝ่ายขายได้รับคําสัง่ซือ้สนิค้าจากลกูค้า ก็จะสง่คําสัง่ผลติสนิค้าไปท่ีฝ่ายผลติโดยฝ่ายผลติอาจจะสัง่ผลติ

มากกวา่จํานวนท่ีลกูค้าสัง่ซือ้ หากเห็นวา่สนิค้าดงักลา่วมีความต้องการในตลาดสงูและเพ่ือให้มีปริมาณการผลติ

ท่ีก่อให้เกิดความประหยดัตอ่ปริมาณการผลติ (Economy of Scale) โดยฝ่ ายผลติ จะเป็นผู้ พิจารณาถึง

ระยะเวลาท่ีใช้ผลติ, ปริมาณวตัถดุิบท่ีต้องใช้และท่ีต้องสัง่ซือ้เพ่ิมเติมแล้วแจ้งให้ฝ่ายขายทราบ โดยฝ่ายจดัซือ้จะ

เป็นผู้ดําเนินการสัง่ซือ้วตัถดุิบ และทําการตรวจสอบปริมาณสนิค้าคงคลงัในคลงัสนิค้า สาํหรับเวลาท่ีใช้การผลติ

นัน้จะใช้เวลาประมาณ 1  ถึง 2 วนั ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัประเภทผลติภณัฑ์ และปริมาณสนิค้าท่ีลกูค้าสัง่ผลติ และใน

การผลติสนิค้าแตล่ะคําสัง่ซือ้ ฝ่ายวางแผนการผลติจะดําเนินการผลติตามคําสัง่ของลกูค้า ในการผลติสนิค้า 

ฝ่ายประกนัคณุภาพจะต้องเข้าไปดําเนินการตรวจสอบคณุภาพสนิค้าในแตล่ะขัน้ตอนของการผลติตามแผนการ

ตรวจสอบคณุภาพ(Quality Control Plan)  

ในสว่นของ กระบวน การผลติ บริษัทมีการกําหนดขัน้ตอนการทํางานไว้คอ่นข้างชดัเจนและมี

ประสทิธิภาพ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2000 ท่ีบริษัทได้รับจาก TUV Rheinland (Thailand) Ltd. เมื่อเดือน

กนัยายน ปี 2545 และ SGS United Kingdom เมื่อเดือนกรกฎาคม  2551 ซึง่เป็นมาตรฐานในการกําหนด

ขัน้ตอนและระบบการผลติ ตลอดจนการติดตามควบคมุคณุภาพของสนิค้าท่ีบริษัทผลติ เพ่ือให้ลกูค้าเกิดความ

มัน่ใจในคณุภาพของสนิค้าท่ีซือ้จากบริษัท นอกจากนี ้บริษัทได้ ปรับปรุงระบบการผลติและเทคโนโลยีของ

เคร่ืองจกัรท่ีใช้ในการผลติอยูเ่สมอ เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติและคณุภาพของสนิค้าของบริษัท โดยบริษัทได้

จดัตัง้ฝ่ายพฒันาการผลติเพ่ือวตัถปุระสงค์ดงักลา่ว ซึง่สอดคล้องตาม นโยบายของบริษัท คือ “มุง่มัน่พฒันา

คณุภาพสนิค้า รักษามาตรฐานผลติภณัฑ์และบริการท่ีลกูค้าพงึพอใจ” ในช่วงท่ีผา่นมาบริษัทได้มีการดําเนินการ

ท่ีสาํคญัดงันี ้

1. เปลีย่นระบบสายแพ็คทอ่ เพ่ือลดต้นทนุและสามารถนํามารีไซเคิลใช้ใหมไ่ด้ 

2. ติดตัง้หม้อต้มไอนํา้ตวัใหม ่ท่ีมีประสทิธิภาพและทนัสมยักวา่ของเดิม ทําให้ประหยดั

เชือ้เพลงิและลดมลภาวะทางอากาศ 

3. จดัซือ้ใหมแ่ละติดตัง้อปุกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีช่วยอํานวยความสะดวกในการทํางาน 
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ในปี 2559 บริษัทมีกําลงัการผลติเต็มท่ีรวม 376,000 ตนัตอ่ปี โดยแยกตามประเภทผลติภณัฑ์ได้ดงันี ้

ประเภทผลิตภณัฑ์ กาํลังการผลิต (ตันต่อปี) 

เหลก็โครงสร้าง 268,000 

ทอ่เหลก็ชบุสงักะส ี 75,000 

เหลก็แผน่ดํา 25,000 

ทอ่เหลก็เฟอร์นิเจอร์ 8,000 

รวม 376,000 

 

ตารางแสดงกําลงัการผลิตและอตัราการใช้กําลงัการผลิต 

กาํลังการผลิตรวม  2556 2557 2558 2559 

กําลงัการผลติเต็มท่ี(ตนั) 376,000 376,000 376,000 376,000 

ปริมาณการผลติจริง(ตนั) 63,390 58,424 51,115 65,950 

อตัราการใช้กําลงัการผลติ(%)  16.86 15.54 13.59 17.54 

ปริมาณการผลติปีนีเ้ทียบกบัปีก่อน(%) -36.06 -7.83 -12.51 29.02 

  

2.5 กระบวนการผลติ 

กระบวนการผลติทอ่เหลก็เร่ิมต้นจากการนําเหลก็แผน่รีดร้อนชนิดม้วน (Hot Rolled Steel Sheet) ซึง่

เป็นวตัถดุิบหลกัในการผลติมาเข้าเคร่ือง ซอย (Slitting) ให้ได้ขนาด ทอ่ท่ีลกูค้าต้องการจะได้เป็นเหลก็แ ถบ 

(Strip)แล้วนําเหลก็แถบนีไ้ปผา่นกระบวนการขึน้รูป (Forming)ให้ได้รูปทอ่เหลก็ตามขนาดและรูปทรงท่ีต้องการ

ได้แก่ ทรงกลม ทรงเหลีย่มและทรงแบน และทอ่เหลก็โครงสร้าง รูปตวัซี หลงัจากนัน้ทอ่เหลก็ท่ีผา่นกระบวนการ

ขึน้รูปแล้วจะถกูนํามาเข้าเคร่ืองตดัให้ได้ความยาว 6 เมตรตามมาตรฐานหรือตามคําสัง่ของลกูค้า  ก่อนผา่นการ

ตรวจสอบคณุภาพและมดัรวม เป็น Bundingเพ่ือจดัจําหนา่ยตอ่ไป ในขณะท่ีการผลติทอ่เหลก็เคลอืบส ีจะเป็น

การนําทอ่เหลก็ดาํทรงกลม  ทรงเหลีย่มหรือทรงแบนท่ีตดัแล้วมาผา่นการเคลอืบสบีนผิวด้านนอกของทอ่เหลก็

ดงักลา่ว สว่นการผลติทอ่เหลก็รับแรงดนันํา้ สงูจะนําทอ่เหลก็ดําทรงกลมท่ี ผลติแล้วมาทดสอบการรับแรงดนัใน

ระดบัตัง้แต7่0  บาร์ถึง 150  บาร์ตามท่ีมาตรฐานกําหนด  สาํหรับการผลติทอ่เหลก็ชบุสงักะส ีจะนําท่ อเหลก็ดํา

ทรงกลมท่ีผลติได้มาผา่นกระบวนการชบุสงักะสี ตามท่ีมาตรฐานกําหนด  สว่นการผลติทอ่เฟอร์นิเจอร์นัน้ จะนํา

เหลก็แผน่รีดเย็น (Cold Rolled Steel Sheet) มาเป็นวตัถดุิบหลกัในการผลติโดยมีกระบวนการผลติเช่นเดียวกบั

ทอ่เหลก็ดํา ทัง้นีก้ระบวนการผลติ เหลก็โครงสร้าง ทอ่เหลก็ชบุสงักะส ีทอ่เหลก็เฟอร์นิเจอร์และเหลก็แผน่ดํา  

แสดงในแผนภาพด้านลา่งดงันี ้
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เหล็กแผ่นดํา 
การตดัและซอย

เหล็กตามขนาด 

แถบเหล็กรีดร้อน 

กระบวนการขึน้รูป กระบวนการขึน้รูป กระบวนการขึน้รูป กระบวนการขึน้รูป 

การเช่ือมและ 

การลบรอยเช่ือม 
การตดัความยาว 

การตรวจสอบ 

คณุภาพ 

การทําเกลยีวและพิมพ์

เคร่ืองหมายประเภทท่อ 

กระบวนการ 

ชบุสงักะสี 

การตดัความยาว 

การทดสอบ 

แรงดนันํา้ 
การเคลือบส ี

การตดัความยาว 

พิมพ์เคร่ืองหมาย 

ประเภททอ่ 
การตดัความยาว 

การตรวจสอบ 

คณุภาพ 

พิมพ์เคร่ืองหมาย 

ประเภททอ่ 

การเคลือบวานิชดํา 

การเช่ือมและ 

การลบรอยเช่ือม 

ระบบบงัคบัให้เป็น 

รูปทรงกลม-เหล่ียม 

การเช่ือมและ 

การลบรอยเช่ือม 

การตรวจสอบ 

คณุภาพ 

พิมพ์เคร่ืองหมาย 

ประเภททอ่ 

การตรวจสอบ 

คณุภาพ 

ทอ่เหล็กดําทรงกลม 
การตรวจสอบ 

คณุภาพ 

ทอ่เหล็กเฟอร์นิเจอร์ เหลก็โครงสร้าง 

รูปตวัซี 

ทอ่เหลก็รับ 

แรงดนัน◌◌ํ้าสงู 

ทอ่เหล็กชบุสงักะส ี

ทอ่เหลก็ดํา 

ทรงกลม/ทรงเหล่ียม 

ทอ่เหล็กเคลือบส ี

แถบเหล็กรีดเย็น 
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2.6 ผลกระทบสิง่แวดล้อม 

นอกเหนือจากการให้ความสาํคญัด้านคณุภาพและมาตรฐานของผลติภณัฑ์แล้ว บริษัทยงัให้

ความสาํคญัในการดแูลและรักษาสิง่แวดล้อมโดยจดัให้มีระบบบําบดันํา้เสยีและระบบกําจดัฝุ่ นควนัและฟอก

สารพิษภายในโรงงานก่อนปลอ่ยออกสูส่ิง่แวดล้อมภายนอก สว่นกากตะกอนหรือของเสยีท่ีเป็นพิษจากระบบ

บําบดั บริษัทได้วา่จ้าง บริษัท ภายนอกท่ีได้รับใบอนญุาตในการกําจดักากอตุสาหกรรม จากกรมควบคมุมลพิษ 

กระทรวงอตุสาหกรรม ให้จดัเก็บเพ่ือนําไปกําจดัตอ่ไป โดยในปีท่ีผา่นมาบริษัทมีคา่ใช้จ่ายทัง้หมดสาํหรับการลด

ผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม ประมาณ  2,520,000 บาท ซึง่เป็นคา่ใช้จ่ายท่ีมุง่เน้นไปในเร่ืองการจดัการและการ

บํารุงรักษา ทัง้นีต้ัง้แตเ่ปิดโรงงานมา บริษัทไมม่ีข้อพิพาทหรือถกูฟ้องร้องเก่ียวกบั การสร้างผลกระทบตอ่

สิง่แวดล้อมและไมเ่คยได้รับการตกัเตือนหรือการปรับจากหนว่ยงานของรัฐตามกฎหมายท่ีบริษัทต้องปฏิบตัิตาม

อนัได้แก่ พระราชบญัญตัิโรงงาน พ.ศ. 2535 และพระราชบญัญตัิสง่เสริมและรักษาสิง่แวดล้อม พ.ศ. 2535 

 

2.7 งานท่ียงัมิได้สง่มอบ 

ณ วนัท่ี 31ธนัวาคม 2559 บริษัทไมม่ีงานคงค้างท่ียงัมิได้สง่มอบ 

 

3. ปัจจัยความเสี่ยง 

3.1 ความเสีย่งจากการพึง่พิงผู้ผลติวตัถดุบิรายใหญ่ในประเทศเพียง 3 ราย 

ในปี 2559 ผู้ผลติเหลก็แผน่รีดร้อนชนิดม้วน (Hot Rolled Coil) ซึง่เป็นวตัถดุิบหลกัในการผลติทอ่เหลก็

และเหลก็แผน่ดํารายใหญ่ในประเทศ ซึง่มีเพียง 3 ราย คือ กลุม่บริษัท สหวิริยา สตีลอินดสัทรี จํากดั (มหาชน) 

กลุม่บริษัท จี เจ สตีล จํากดั (มหาชน ) และ บริษัท  จี สตีล จํากดั (มหาชน )ในขณะเดียวกนั รัฐบาลได้ออก

มาตรการปกป้องและตอบโต้การทุม่ตลาดจากตา่งประเทศ โดยการตัง้กําแพงภาษีนําเข้า ทําให้ราคาเหลก็ม้วน

รีดร้อนนําเข้าสงูกวา่ในประเทศ 

3.2 ความเสีย่งจากความผนัผวนของราคาวตัถดุบิประเภทเหลก็แผน่รีดร้อนชนิดม้วน 

เหลก็ แผน่รีดร้อ นชนิด ม้วน (Hot Rolled Coil) เป็นวตัถดุิบหลกั ในการผลติทอ่เหลก็ ทัง้นีร้าคา

ผลติภณัฑ์ของบริษัทจะแปรเปลีย่นไปในทิศทางเดียวกบัราคาเหลก็แผน่รีดร้อนชนิดม้วนในประเทศเป็นสว่นใหญ่ 

ดงันัน้ความเสีย่งจากความผนัผวนของราคา เหลก็แผน่รีดร้อนชนิด ม้วนในประเทศจึงมีผลกระทบโดยตร งตอ่

ต้นทนุขายและผลกําไรของบริษัท หากบริษัทไมส่ามารถปรับเพ่ิมราคาของผลติภณัฑ์ในอตัราท่ีเทา่กบัหรือ

มากกวา่อตัราการเพ่ิมขึน้ของราคาเหลก็แผน่รีดร้อนชนิดม้วน 

อยา่งไรก็ ดีผู้บริหารของบริษัทได้มีการติดตามการเปลีย่นแปลงของราคาวตัถดุิบอยา่งใกล้ชิดเพ่ือ

ประเมินสถานการณ์และแนวโน้มของราคาและปริมาณความต้องการใช้เหลก็ทัง้ในและตา่งประเทศ เพ่ือนํามา

พิจารณาประกอบการตดัสนิใจในการสัง่ซือ้และบริหารจดัการปริมาณวตัถดุิบคงคลงัซึง่เป็นต้นทนุหลกัของ

บริษัทให้มีความเหมาะสม โดยบริษัทมีนโยบายท่ีจะลดปริมาณวตัถดุิบคงคลงัหากราคาวตัถดุิบมีแนวโ น้มการ

ปรับตวัลดลงและเพ่ิมปริมาณวตัถดุิบคงคลงัหากราคาวตัถดุิบมีแนวโน้มท่ีจะปรับตวัเพ่ิมสงูขึน้  
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3.3 ความเสีย่งจากการไมไ่ด้รับการตอ่สนิเช่ือวงเงินระยะสัน้จากสถาบนัการเงินและการผนัผวนของอตัรา

ดอกเบีย้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2559  บริษัทมีวงเงินเบิกเกินบญัชี รวม 10 ล้านบาท วง เงินกู้ยืมระยะสัน้จา ก

สถาบนัการเงินหลายแหง่รวม  1,750 ล้านบาท มีภาระสนิเช่ือรวมประมาณ  1,433 ล้านบาท โดยมีอตัราสว่น

หนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นเทา่กบั 0.84 เทา่ ดงันัน้ ในกรณีท่ีบริษัทไมไ่ด้รับการตอ่สนิเช่ือดงักลา่วโดยเฉพาะเงินกู้

ระยะสัน้ ซึง่อาจสง่ผลกระทบให้บริษัทไมม่ีเงินทนุหมนุเวียนท่ีเพียงพอในการดําเนินธุรกิจ หรือในกรณีท่ีสนิเช่ือ

ดงักลา่วมีอตัราดอกเบีย้เปลีย่นแปลงเพ่ิมขึน้ อาจสง่ผลกระทบตอ่ผลการดําเนินงานของบริษัทในอนาคตได้ 

อยา่งไรก็ดี บริษัทได้ตระหนกัถึงความเสีย่งข้อนี ้จึงได้พิจารณาถึงการจดัหาแหลง่ เงินทนุและสถาบนั

การเงินอ่ืนเพ่ิมเติมเพ่ือเป็นเงินทนุหมนุเวียนสาํรองไว้แล้ว ประกอบกบับริษัทมีความสมัพนัธ์ท่ียาวนานกบั

สถาบนัการเงินและมีประวตัิการชําระเงินท่ีดี รวมทัง้บริษัทสามารถดํารงอตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นตาม

ข้อกําหนดของธนาคารไมเ่กิน 1.50 เทา่ บริษัทจึงได้รับการตอ่อายวุงเงินสนิเช่ือจากสถาบนัการเงินตลอดมา ใน 

3.4 ความเสีย่งจากการพึง่พิงผู้บริหารในการกู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงิน 

ในปี 2559 บริษัทฯ มีฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน ทําให้สถาบนัการเงินท่ีให้บริษัทกู้ยืมเงินอยู่

เดิมได้อนมุตัิปลดภาระการ จดจํานองทรัพย์สนิซึง่เป็นท่ีตัง้ของกิจการทัง้หมด และเคร่ืองจกัร   รวมทัง้บริษัทยงั

สามารถระดมทนุจากสถาบนัการเงินแหง่ใหมไ่ด้โดยไมต้่องให้ผู้บริหารและผู้ ถือหุ้นรายใหญ่คํา้ประกนั  ดงันัน้

บริษัทจึงเช่ือมัน่วา่ตอ่จากนีเ้ป็นต้นไป บริษัทจะสามารถระดมเงินทนุจากสถาบนักา รเงินเพ่ิมเติมได้เองโดยไม่

ต้องพึง่พิงการคํา้ประกนัจากผู้บริหารและผู้ ถือหุ้นใหญ่  

3.5 ความเสีย่งจากการมีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ท่ีมีอิทธิพลตอ่การกําหนดนโยบายการบริหารงาน 

ณ วนัท่ี 26 กรกฎา คม  255 9 (วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นลา่สดุ ) กลุม่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ คือ  

ครอบครัว ลกีาญจนากร  (โปรดดรูายละเอียดในสว่นโครงสร้างผู้ ถือหุ้น หน้า 19 ) ถือหุ้น รวมกนัแล้วเทา่กบัร้อย

ละ 68.52  ซึง่มากกวา่ร้อยละ 50 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัท จึงทําให้ก ลุม่ผู้ ถือหุ้นใหญ่

ดงักลา่วสามารถควบคมุคะแนนเสยีงในการลงมติท่ีสาํคญัได้เกือบทัง้หมดไมว่า่ในเร่ืองการแตง่ตัง้กรรมการ หรือ

การขอมติในเร่ืองอ่ืนท่ีต้องใช้เสยีงสว่นใหญ่ของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ยกเว้น ในเร่ืองท่ีกฎหมายหรือข้อบงัคบับริษัท

กําหนดให้ต้องได้รับเสยีง 3 ใน 4 ของจํานวนหุ้นท่ีเข้าประชมุและมีสทิธิออกเสยีงเช่น การเพ่ิมทนุ และการลดทนุ 

เป็นต้น ดงันัน้ ผู้ ถือหุ้นรายอ่ืน ท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีง อาจไมส่ามารถรวบรวมคะแนนเสยีงเพ่ือ

ตรวจสอบและถ่วงดลุ การบริหารของ ผู้ ถือหุ้นใหญ่  นอกเหนือจากคณะกรรมการตรวจสอบท่ีทําหน้าท่ีแทนผู้ ถือ

หุ้นรายยอ่ย 
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4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

 

4.1 ทรัพย์สนิถาวรหลกัท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทมีทรัพย์สนิถาวรหลกัท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ ดงันี ้

 (หนว่ย: ล้านบาท) 

รายการทรัพย์สิน 
ลักษณะ

กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าทางบัญชี 

ณ 31 ธ.ค. 2559 
ภาระผูกพัน 

1. ท่ีดิน 2 แปลง 

-  เนือ้ท่ี 146 ไร่ 2 งาน 97.5 ตารางวา 

อําเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 

-  เนือ้ท่ี 24 ไร่ 1 งาน 23 ตารางวา อําเภอ

พระประแดง จ.สมทุรปราการ 

เจ้าของ 776.87 

ไมม่ี 

2. อาคารสาํนกังาน  2 หลงั 

-  เลขท่ี 85หมูท่ี่5 ซอยวดัโสภณราม ถนน

เอกชยั ตําบลโคกขาม อําเภอเมือง 

จงัหวดัสมทุรสาคร 

-  เลขท่ี 56 หมูท่ี่2 ถนนปู่ เจ้าสมิงพราย 

ตําบลบางหญ้าแพรก อําเภอพระประแดง 

จ.สมทุรปราการ 

เจ้าของ 88.17 

3. อาคารโรงงาน 15 โรง  

- โรงงานสมทุรสาคร จํานวน 7 โรง 

- โรงงานสมทุรปราการ จํานวน 8 โรง 

เจ้าของ 472.46 

4. เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์  

 
เจ้าของ 812.24 

5. เคร่ืองตกแตง่และเคร่ืองใช้สาํนกังาน เจ้าของ 5.46 - 

6. ยานพาหนะ เจ้าของ 20.77  

7. งานระหวา่งก่อสร้าง เจ้าของ 7.00 - 

8. เคร่ืองจกัรระหวา่งติดตัง้ เจ้าของ 24.91 - 

รวม ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ  2,207.91  
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5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทไมม่ีข้อพิพาททางกฎหมายท่ีเข้าเกณฑ์ ดงันี ้

(1) คดีท่ีอาจมีผลกระทบด้านลบตอ่สนิทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทยอ่ยท่ีมีจํานวนสงูกวา่ร้อยละ 5 

ของสว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัสิน้ปีบญัชีลา่สดุ หรือสงูกวา่ร้อยละ 10 ของสนิทรัพย์หมนุเวียน ณ  วนัสิน้ปีบญัชี

ลา่สดุในกรณีท่ีสว่นของผู้ ถือหุ้นติดลบ 

(2) คดีท่ีกระทบตอ่การดําเนินธุรกิจของบริษัทอยา่งมีนยัสาํคญั แตไ่มส่ามารถประเมินผลกระทบเป็น

ตวัเลขได้ 

(3) คดีท่ีไมไ่ด้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัท 

 

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสาํคัญอื่น 

 

ข้อมูลบริษัท 

ช่ือบริษัท   : บริษัท สามชยั สตีลอินดสัทรีจํากดั (มหาชน) 

เลขทะเบียนบริษัท  : 0107574700248 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจหลกั : ผู้ผลติและจําหนา่ย ทอ่เหลก็เพ่ือใช้งานในอตุสาหกรร มก่อสร้างและ

อตุสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ : เลขท่ี 75/14, 75/17,85 หมูท่ี่5 ซอยวดัโสภณาราม ถนนเอกชยั ตําบลโคกขาม 

อําเภอเมืองสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร 74000 

โทรศพัท์ (034) 833891-3  โทรสาร  (034) 833894-5 

ท่ีตัง้สาขา  : เลขท่ี 56-56/1 หมูท่ี่ 2 ถนนปู่ เจ้าสมิงพราย ตําบลบางหญ้าแพรก อําเภอพระ

ประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ 10130 

โทรศพัท์02 384-0099  โทรสาร 02 384-2384-5 

เว็บไซด์บริษัท : www.samchaisteel.com 

จํานวนและชนิดของหุ้น  หุ้นสามญั ทนุจดทะเบียน  1,085,670,000 บาท 

                ทนุชําระแล้ว    1,045,125,093 บาท 

นายทะเบียนหลกัทรัพย์ : บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เลขท่ี 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวง

คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศพัท์ 02 229-2800 หรือ 02 6545599 

ผู้สอบบญัชี 

 

: นางสาวสภุาภรณ์  มัง่จิตร  

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 8125 

บริษัทสอบบญัชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั เลขท่ี 316/32 ซอยสขุมุวิท 22 

ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศพัท์ 02 259-5300  โทรสาร  02-260-1553 
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ข้อมูลบริษัทย่อย 

ช่ือบริษัท 

เลขทะเบียนบริษัท 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ 

 

คณะกรรมการบริษัท 

 

 

 

ช่ือบริษัท 

เลขทะเบียนบริษัท 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 

ท่ีตัง้สาํนกังาน 

คณะกรรมการบริษัท 

: 

: 

: 

: 

 

: 

 

 

 

: 

: 

: 

: 

: 

แซม เอนเตอร์ไพร์ส จํากดั 

0745557002069 

เพ่ือขายสนิค้าบริษัท และซอ่มแซมรถบริษัทในเครือ 

85 หมู ่5 ซอยวดัโสภณาราม ถนนเอกชยั ตําบลโคกขาม  

อําเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 74000 

นายธงชยั ลกีาญจนากร นายวรัญชยั ลกีาญจนากร และนายบรรพต 

ประเสริฐสขุสกลุ โดยกรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและ 

ประทบัตราบริษัท เป็นผู้มีอํานาจกระทําการแทนบริษัท 

 

บริษัท สตีลฮบั จํากดั ( Steel Hub Limited ) 

1140 E / 2015 จดัตัง้เมื่อวนัท่ี 25 มีนาคม  2558 

เพ่ือผลติและจําหนา่ยผลติภณัฑ์ทอ่เหลก็ทกุชนิด 

จงัหวดั บนัเตียเมียนเจย ประเทศกมัพชูา 

นายวรุณชยั ลกีาญจนากร เป็นกรรมการเป็นผู้มีอํานาจ 

กระทําการแทนบริษัท 
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ส่วนที่ 2 
 

การจดัการและการกาํกับดแูลธุรกจิ 
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7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถอืหุ้น 

7.1 ข้อมลูหลกัทรัพย์ของบริษัท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2559 บริษัทมีทนุจดทะเบียน เทา่กบั 1,085,670,000 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญั 

จํานวน 1,085 ,67 0,000หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีทนุท่ีออกและ เรียกชําระแล้ว  จํานวน

1,045,125,093 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญั จํานวน 1,045,125,093 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

สาํหรับทนุจดทะเบียน สว่นท่ียงัไมไ่ด้เรียกชําระจํานวน 40,544,907บาท  แ บง่ออกเป็นหุ้นสามญั 

จํานวน 40,544,907หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นหุ้นสามญัท่ี เหลอืจาก การใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดง

สทิธิฯ (Warrants) ของผู้ ถือหุ้น ซึง่ ได้หมดอายแุละพ้นจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนแล้วตัง้แตว่นัท่ี 13 

พฤศจิกายน 2555  และใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีเหลอืจากการใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิฯ (Warrants) ออกให้

กรรมกา รและพนกังานของบริษัทตามโครงการ ESOP หุ้น ซึง่ ได้หมดอายแุละพ้นจากการเป็นหลกัทรัพย์จด

ทะเบียนแล้วตัง้แตว่นัท่ี 1 กรกฎาคม2556 

7.2 ผู้ ถือหุ้น 

รายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีถือหุ้นสงูสดุ 10 รายแรก ณ วนัท่ี 26 กรกฎาคม 2559 มีดงันี ้

รายชื่อผู้ถอืหุ้น จาํนวนหุ้น 
สัดส่วนการถอืหุ้น 

(ร้อยละ) 
อาํนาจจัดการ 

1. นางสาวธนาวล ีลกีาญจนากร 202,340,000 19.36 - 

2. นายธงชยั  ลกีาญจนากร 198,724,100 19.01 ประธานกรรมการบริหาร 

3. นายวรัญชยั  ลกีาญจนากร 165,099,937 15.79 กรรมการผู้จดัการ 

4. นายวรุณชยั ลกีาญจนากร 149,994,700 14.35 รองกรรมการผู้จดัการ 

5. นายศิริชยั  ฉตัราภรณ์วิเชียร 20,270,000 1.94 - 

6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั 20,178,201 1.93 - 

7. นางสาวณฐักมล  พาหพุนัธ์ 11,134,400 1.06 - 

8. นายวิโรจน์  อึง้ไพบลูย์ 9,000,200 0.86 - 

9. นายทวีมนต์ พิสฐิอมรกลุ 8,995,000 0.86 - 

10. นางอําไพ  หาญไกรวิไลย์ 7,000,000 0.67 - 

รวม 792,736,538 75.85  

 

นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

บริษัทมีนโยบาย จ่ายเงินปันผลไมน้่อยกวา่ร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคล 

อยา่งไรก็ตาม บริษัทอาจกําหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอตัราน้อยกวา่อตัราท่ีกําหนดข้างต้นได้ หากบริษัทมี

ความจําเป็นท่ีจะต้องนําเงินกําไรสทุธิจํานวนดงักลา่วมาใช้เพ่ือขยายการดําเนินงานของบริษัทตอ่ไป 
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8.โครงสร้างการจัดการ 

โครงสร้างการจดัการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 

คณะกรรมการบริหาร 

กรรมการผู้จดัการ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัท 

ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ

สายโรงงาน 

 

 

ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ 

สายบญัชี 

 

 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 

สายการตลาดและขาย 

 

 

ผู้จดัการโรงงานมหาชยั 

ผู้จดัการโรงงานปู่ เจ้า 

ฝ่ายระบบคณุภาพ 

ฝ่ายพฒันาการผลิต 

ฝ่ายผลิตท่อดํา ฝ่ายผลิตท่อชบุ ฝ่ายวิศวกรรม 

ฝ่ายผลิตท่อชบุ ฝ่ายผลิตท่อดํา ฝ่ายวิศวกรรม ฝ่ายผลติท่อ18

้  

ฝ่ายคลงัสินค้า ฝ่ายวตัถดุิบ 

ฝ่ายขายโครงการ 

ฝ่ายการตลาด 

ฝ่ายต่างประเทศ 

ฝ่ายขายในประเทศ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบญัชี 

ฝ่ายบญัชีต้นทนุ 

ผู้ตรวจสอบภายใน 

ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ 

สายการเงิน 

 

 

รองกรรมการผู้จดัการ รองกรรมการผู้จดัการ รองกรรมการผู้จดัการ รองกรรมการผู้จดัการ กรรมการผู้ อํานวยการ 

ฝ่ายสารสนเทศ 

แผนกนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

ฝ่ายบคุคล-ธุรการ 

ฝ่ายจดัซือ้ 
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โครงสร้างกรรมการของบริษัท 

โครงสร้างกรรมการ ของ บริษัทประกอบด้วย คณะ กรรมการ 5 ชดุ คือ คณะกรรมการ บริษัทคณะ

กรรมการบริหาร คณะกรรมการ ตรวจสอบคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง และคณะกรรมการส รรหา กําหนด

คา่ตอบแทนและการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

 

คณะกรรมการบริษัท 

ณ วนัท่ี 31ธนัวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทมีจํานวนทัง้สิน้ 10 ทา่น ประกอบด้วย 

1. นายพชัวฎั คณุชยางกรู ประธานกรรมการ 

2. นายวฒันา สทุธิพินิจธรรม กรรมการอิสระและรองประธานกรรมการ 

3. นายธวชัชยั ชินธรรมมิตร์ กรรมการ 

4. นายธงชยั ลกีาญจนากร กรรมการและประธานกรรมการบริหาร 

5. นางสาวจินตนา ลลีาชยัเจริญภณัฑ์ กรรมการและกรรมการบริหาร 

6. นายวรัญชยั ลกีาญจนากร กรรมการ กรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการ 

7. นายบรรพต ประเสริฐสขุสกลุ กรรมการ และกรรมการบริหาร 

8. นายพรชยั กิตติปัญญางาม กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

9. นายปรีชา หาญหทัยา กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

10. นายชชัวาล ศิริวฒุิเศรษฐ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

โดยมี นายวิเชฏฐ์ เทียนทองเป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริษัท และนายบรรพต ประเสริฐสขุสกลุ เป็น

เลขานกุารบริษัท  

 

กรรมการผู้มีอาํนาจลงนามแทนบริษัท 

กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม เพ่ือมีผลผกูพนัแทนบริษัทได้คือ นายธงชยั ลกีาญจนากร หรือ นางสาว

จินตนา ลลีาชยัเจริญภณัฑ์ หรือ นาย บรรพต ประเสริฐสขุสกลุสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนั และประทบัตรา

สาํคญัของบริษัท 

 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 

ตามรายงานการประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2547 เมื่อวนัท่ี 29 มกราคม 2547 ได้มีการ

กําหนดขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของกรรมการบริษัท ไว้ดงันี ้

คณะกรรมการ บริษัทมีอํานาจและหน้าท่ี ตามท่ีกําหนดใน ข้อบงัคบัของบริษัท  และให้คณะกรรมการ

บริษัทมีอํานาจหน้าท่ีดงัตอ่ไปนี ้

1) ดแูลและกําหนดนโยบายท่ีสาํคญัของบริษัท เก่ียวกบัหลกัในการดําเนินธุรกิจ การเงิน การระดม

ทนุ การบริหารเงินทนุ และการบริหารความเสีย่งของบริษัท 

2) พิจารณาเก่ียวกบัการลงทนุ โดยพิจารณาอนมุตัิงบประมาณ โครงการลงทนุของบริษัท และกํากับ

ดแูลดําเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนงานท่ีวางไว้ 
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3) ดแูลการดําเนินงานของบริษัท เพ่ือ ให้เป็นไปตามเป้าหมายหรือดีกวา่เป้าหมายท่ีวางไว้แ ละ

กําหนดแนวทางแก้ไขกรณีท่ีมีปัญหาอปุสรรคเพ่ือให้บรรลเุป้าหมายท่ีวางไว้หรือดีกวา่เป้าหมายท่ีวางไว้ 

4) จดัให้มีรายงานข้อมลูทัว่ไป และข้อมลูทางการเงินของบริษัท เพ่ือรายงานตอ่ผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่น

ได้เสยีหรือผู้ลงทนุทัว่ไปอยา่งถกูต้อง ทนักาลและเป็นไปตามท่ีกฎหมายกําหนด 

5) รับทราบรายงานการตรวจสอบท่ีสาํคญัของคณะกรรมการตรวจสอบหรือฝ่ายตรวจสอบภายใน 

รวมทัง้ผู้ตรวจสอบบญัชี และท่ีปรึกษาฝ่ายตา่ง ๆ ของบริษั ท และมีหน้าท่ีกําหนดแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข 

กรณีท่ีพบข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระสาํคญั 

6) สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคมุภายในและการบริหารความเสีย่ง

ของบริษัท 

7) จดัให้มีกระบวนการสร้างผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทเพ่ือให้มีขึน้มาทดแทนอยา่งตอ่เน่ือง 

(Succession Plan) 

8) แตง่ตัง้กรรมการตรวจสอบ  และให้ความเห็นชอบเก่ียวกบัอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

9) แตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารหรือมอบหมายให้กรรมการคนหนึง่คนใดหรือหลายคนหรือบคุคลอ่ืน

กระทําการอยา่งใดอยา่งหนึง่แทนคณะกรรมการบริษัท ทัง้นีก้ารมอบอํานาจดงักลา่ว ผู้ ได้รับมอบอําน าจนัน้ต้อง

ไมม่ีอํานาจอนมุตัิรายการท่ีบคุคลดงักลา่วหรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง (“บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ” ให้มี

ความหมายตามท่ีกําหนดไว้ในประกาศของ คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ) มีสว่นได้เสยี

หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดกบับริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

เว้นแตเ่ร่ืองตอ่ไปนี ้จะกระทําได้ตอ่เมื่อได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นก่อน ทัง้นีกํ้าหนดให้รายการท่ี

กรรมการหรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง มีสว่นได้เสยี หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษัท

หรือบริษัทยอ่ย ให้กรรมการซึง่มีสว่นได้เสยีในเร่ืองนัน้ ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ 

• เร่ืองท่ีกฎหมายกําหนดให้ต้องได้มติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

• การทํารายการท่ีกรรมการมีสว่นได้เสยีและอยูใ่นขา่ยท่ีกฎหมาย หรือข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรัพย์ระบใุห้ต้องได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

• นอกจากนัน้ในกรณีดงัตอ่ไปนีจ้ะต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชมุคณะกรรมการและท่ี

ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุและมีสิ ทธิ

ออกเสยีงลงคะแนน 

-   การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีสาํคญัให้แก่บคุคลอ่ืน 

- การรับซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

- การทํา แก้ไข หรือเลกิสญัญา เก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่ นท่ี 

สาํคญั การมอบหมายให้บคุคลอ่ืนเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับคุคล

อ่ืนโดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่กําไรขาดทนุกนั 

-  การออกหุ้นใหมเ่พ่ือชําระแก่เจ้าหนีข้องบริษัท ตามโครงการแปลงหนีเ้ป็นทนุ 
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-  การลดทนุจดทะเบียนของบริษัท โดยการลดจํานวนหุ้น หรือลดมลูคา่หุ้น 

-  การเพ่ิมทนุ การลดทนุ การออกหุ้นกู้  การควบหรือเลกิบริษัท 

-  เร่ืองอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนด 

 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทมีการประชมุทัง้หมด 4 ครัง้ โดยกรรมการแตล่ะทา่นเข้าร่วมประชมุ ดงันี ้

1. นายพชัวฎั คณุชยางกรู 3 / 4 ครัง้ 

2. นายวฒันา สทุธิพินิจธรรม 4 / 4  ครัง้ 

3. นายธวชัชยั ชินธรรมมิตร์ 4 / 4  ครัง้ 

4. นายธงชยั ลกีาญจนากร 4 / 4  ครัง้ 

5. นางสาวจินตนา ลลีาชยัเจริญภณัฑ์ 4 / 4  ครัง้ 

6. นายบรรพต ประเสริฐสขุสกลุ 4 / 4  ครัง้ 

7. นายวรัญชยั ลกีาญจนากร 4 / 4  ครัง้ 

8. นายพรชยั กิตติปัญญางาม 4 / 4  ครัง้ 

9. นายปรีชา หาญหทัยา 4 / 4  ครัง้ 

10. นายชชัวาล ศิริวฒุิเศรษฐ 4 / 4  ครัง้ 

 

คณะกรรมการบริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 คณะกรรมการบริหารมีจํานวนทัง้สิน้ 4 ทา่น ประกอบด้วย 

1. นายธงชยั ลกีาญจนากร ประธานกรรมการบริหาร 

2. นายวรัญชยั ลกีาญจนากร กรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการ 

3. นายบรรพต ประเสริฐสขุสกลุ กรรมการบริหารและกรรมการผู้ อํานวยการ 

4. นางสาวจินตนา ลลีาชยัเจริญภณัฑ์ กรรมการบริหาร 

โดยมนีางสาวณฐัฐาพร ยอดนุม่ เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริหาร 

 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 

ตามรายงานการประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2547  เมื่อวนัท่ี 29 มกราคม 2547 ได้มีการ

กําหนดขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของกรรมการบริหาร ไว้ดงันี ้
1) มีอํานาจตดัสนิใจในเร่ืองการดําเนินงานท่ีสาํคญัของบริษัท โดยกําหนดขอบเขต , ประเภท หรือ

ขนาดของภารกิจ วตัถปุระสงค์ แนวทางและนโยบายของบริษัทภายในขอบอํานาจท่ีได้รับมอบหมาย รวมถึงการ

กํากบัดแูลการดําเนินงานโดยรวม ผลผลติ ความสมัพนัธ์กบัลกูค้า และต้องรับผิดชอบตอ่คณะกรรมการ 

2) พิจารณาเร่ืองการลงทนุขยายงาน รวมถึงการซือ้ขายสนิทรัพย์ถาวรของบริษัทเพ่ือเสนอตอ่

คณะกรรมการบริษัท 

3) มีอํานาจกระ ทําการและแสดงตนเป็นตวัแทนของกิจการตอ่บคุคลภายนอกในกิจการท่ีเก่ียวข้อง

และเป็นประโยชน์ตอ่กิจการ 
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4) พิจารณาเร่ืองการระดมทนุของบริษัทเพ่ือนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท 

5) อนมุตัิการแตง่ตัง้ท่ีปรึกษาด้านตา่ง ๆ ท่ีจําเป็นตอ่การดําเนินงานของกิจการ 

6) ดําเนินกิจการท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารงานโดยทัว่ไปของกิจการ 

7) พิจารณาอนมุตัิแผนการปฏิบตัิของแตล่ะฝ่ายงานของบริษัทและพิจารณาอนมุตัิคําขอจากฝ่าย

งานตา่งๆ ของบริษัทท่ีเกินอํานาจสัง่การของฝ่ายงานนัน้ 

ทัง้นีอํ้านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารดงักลา่วข้างต้น ต้องอยูภ่ายใต้หลกัเกณฑ์ของกฎหมาย

และกฎระเ บียบข้อบงัคบัของบริษัท ทัง้นีอํ้านาจของคณะกรรมการบริหารจะไมร่วมถึงการอนมุตัิรายการท่ี

คณะกรรมการบริหารหรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง มีสว่นได้เสยีหรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ใน

ลกัษณะอ่ืนใดกบับริษัทหรือบริษัทยอ่ย  ซึง่การอนมุตัิรายการในลกัษณะดงักลา่วจะต้อง เสนอท่ีประชมุ

คณะกรรมการและ /หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาและอนมุตัิรายการดงักลา่วตามข้อบงัคบัของบริษัทและ

กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกําหนด 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีจํานวนทัง้สิน้ 3 ทา่น ประกอบด้วย 

1. นายพรชยั กิตติปัญญางาม 

2. นายปรีชา หาญหทัยา 

3. นายชชัวาล ศิริวฒุิเศรษฐ 

โดยมนีางสาวกญัญาพชัร์ ตนัทดัประเสริฐ เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบทัง้ 3 ทา่นมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท 

(ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น ตามเอกสารแนบ 1)  

 

ขอบเขตอาํนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องและเพียงพอ 

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคมุภายใน และระบบการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมี

ประสทิธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหนว่ยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ

พิจารณาแตง่ตัง้ โยกย้าย เลกิจ้างหวัหน้าหนว่ยงานตรวจสอบภายใน หรือหนว่ยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบั

การตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของ

ตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณา คดัเลอืก เสนอแตง่ตัง้บคุคลซึง่มีความเป็นอิสระ เพ่ือทําหน้าท่ีเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท 

และเสนอคา่ตอบแทนของบคุคลดงักลา่ว รวมทัง้เข้าร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชี โดยไมม่ีฝ่ายจดัการเข้าร่วม

ประชมุด้วยอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 
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5. พิจารณารายการท่ีเก่ี ยวโยงหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตาม

กฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ เพ่ือให้มัน่ใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผล และเป็นประโยชน์

สงูสดุตอ่บริษัท 

6. จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท ซึง่

รายงานดงักลา่วต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมลูอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้

ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 

ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบริษัท 

ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของ

ตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 

ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

จํานวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น 

ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัิหน้าท่ีตามกฎบตัร

(Charter) 

รายการอ่ืนท่ีเห็นวา่ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ี และความรับผิดชอบ

ท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

7. ปฏิบตัิการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

 

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชมุทัง้หมด  4 ครัง้ กรรมการทกุทา่นเข้าร่วมประชมุครบ

ทัง้ 4 ครัง้ โดยเป็นการประชมุร่วมกบัผู้สอบบญัชี โดยไมม่ฝ่ีายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วย 1 ครัง้ 

 

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง มีจํานวนทัง้สิน้ 3 ทา่น ประกอบด้วย 

1. นายวฒันา สทุธิพินิจธรรม  

2. นายปรีชา หาญหทัยา 

3. นายชชัวาล ศิริวฒุิเศรษฐ 

โดยมนีางสาวณฐัฐาพร ยอดนุม่ เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

หมายเหต ุคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง ได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 3/ 2557 

เมื่อวนัท่ี 14 สงิหาคม 2557 

 

คณะกรรมการสรรหากาํหนดค่าตอบแทนและการกาํกับดูแลกิจการที่ด ี

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2559 คณะกรรมการ สรรหา กําหนดคา่ตอบแทนและการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี    

มีจํานวนทัง้สิน้ 3 ทา่น ประกอบด้วย 
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1. นายธวชัชยั ชินธรรมมิตร์ 

2. นายปรีชา หาญหทัยา 

3. นายชชัวาล ศิริวฒุิเศรษฐ 

โดยมนีางสาวณฐัฐาพร ยอดนุม่ เป็นเลขานกุารคณะกรรมการสรรหา ฯ 

หมายเหต ุคณะกรรมการ สรรหา ฯ  ได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี ครัง้ท่ี 3/ 2557 

เมื่อวนัท่ี 14 สงิหาคม 2557 

 

ผู้บริหาร 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทมีผู้บริหารจํานวน 12 ทา่น ประกอบด้วย 

1. นายวรัญชยั ลกีาญจนากร กรรมการผู้จดัการ 

2. นายบรรพต ประเสริฐสขุสกลุ กรรมการผู้ อํานวยการ  

3. นางวาสนา ลามาติพานนท์ รองกรรมการผู้จดัการสายบญัชี 

4. นายวรัญวฒุิ วฒันอนนัต์ รองกรรมการผู้จดัการสายการเงิน 

5. นายวรุณชยั ลกีาญจนากร รองกรรมการผู้จดัการสายการตลาด 

6. นายสรยทุธ์ ภวูนาทภกัดี ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสายโรงงาน 

7. นายพรหมมินทร์ แก้วตาทิพย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสายการตลาด 

8. นางธญันนัท์ ดวงรักษา ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสายการตลาด 

9. นางสาวยภุาพร นพกวดฤทธิเดช ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสายการตลาด 

10. นางสาวกลุชล ี มิทธิยา ผู้จดัการฝ่ายบญัชี 

11. นางสาวศรีสมร คยูิ่งรัตน์ ผู้จดัการฝ่ายบญัชีต้นทนุ 

12. นางปรียาวรรณ ลอืสวุรรณทตั ผู้จดัการฝ่ายการเงิน 

หมายเหต ุรายละเอียดข้อมลูเก่ียวกบัผู้บริหาร ตามเอกสารแนบ 1 

 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ 

1) ควบคมุดแูลการดําเนินกิจการและ/หรือบริหารงานทัว่ไปของบริษัท 

2) ดําเนินการหรือปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณท่ีได้อนมุตัิจาก

คณะกรรมการบริษัท และ /หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท 

3) มีอํานาจอนมุตัิและมอบอํานาจช่วงอนมุตัิเบิกจ่ายเพ่ือการจดัซือ้จดัจ้างซึง่ทรัพย์สนิและบริการ

เพ่ือประโยชน์ของบริษัท ซึง่อํานาจการอนมุตัิดงักลา่วจะเป็นการอนมุตัิรายการปกติทัว่ไปทางการค้าท่ีมีวงเงินไม่

เกินตามท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนด 

4) มีอํานาจออกคําสัง่ ระเบียบ ประกาศ บนัทกึ เพ่ือให้การปฏิบตัิงานเป็นไปตามนโยบายและ

ผลประโยชน์ของบริษัท และเพ่ือรักษาระเบียบวินยัการทํางานภายในองค์กร 

5) มีอํานาจกระทําการแ ละแสดงตนเป็นตวัแทนของบริษัท ตอ่บคุคลภายนอกในกิจการท่ีเก่ียวข้อง

และเป็นประโยชน์ตอ่บริษัท 
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6) อนมุตัิการแตง่ตัง้ท่ีปรึกษาด้านตา่งๆ ท่ีจําเป็นตอ่การดําเนินงานของบริษัท 

7) เป็นผู้ รับมอบอํานาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นตามวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั 

นโยบาย ระเ บียบ ข้อกําหนด คําสัง่ มติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นและ /หรือมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทและ

คณะกรรมการบริหาร ทกุประการ 

ทัง้นี ้การมอบอํานาจให้แก่กรรมการผู้จดัการ  ตลอดจนการมอบอํานาจแก่บคุคลอ่ืนท่ีกรรมการ

ผู้จดัการเห็นควรจะไมร่วมถึงอํานาจและ /หรือการมอบอํานาจในการอนมุตัิรา ยการใดท่ีตนหรือบคุคลท่ีอาจมี

ความขดัแย้ง มีสว่นได้เสยี หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใด (ตามข้อบงัคบัของบริษัทและตามท่ี

สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด ) กบับริษัทหรือบริษัทยอ่ย  ซึง่การอนมุตัิ

รายการในลกัษณะดงักลา่วจะต้องเสนอตอ่ ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท และ /หรือ ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น เพ่ือ

พิจารณาและอนมุตัิรายการดงักลา่วตามข้อบงัคบัของบริษัท หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกําหนด เว้นแตเ่ป็นการ

อนมุตัิรายการท่ีเป็นลกัษณะการดําเนินธุรกรรมการค้าปกติทัว่ไปของบริษัทท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์

ท่ีคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนมุตัิไว้ 

 

การกาํหนดอาํนาจอนุมัติวงเงนิ 

คณะกรรมการบริหารมี อํานาจอนมุตัิวงเงิน สาํหรับการอนมุตัิจดัซือ้จดัจ้างและการดําเนินการตาม

ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีตามท่ีกําหนดไว้ในระเบียบวา่ด้วยอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร โดยมี

รายละเอียด   ดงันี ้
 วงเงินอนมุตัิ 

กรรมการผู้จดัการ 0.2 ล้านบาท 

ประธานกรรมการบริหาร 200.0 ล้านบาท 

คณะกรรมการบริหาร 200.0 ล้านบาท 

คณะกรรมการบริษัท ไมจํ่ากดัจํานวน 

 

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 
1. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ หนึง่ของจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท

ยอ่ยบริษัทร่วม หรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระราย

นัน้ ๆ ด้วย 

2. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือน

ประจํา หรือเป็นผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท  บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยลาํดบัเดียวกนั หรือ 

หรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียื่น

คําขออนญุาตตอ่สาํนกังาน ก.ล.ต. 

3. ไมเ่ป็นบคุคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนจา มกฎหมาย ในลกัษณะท่ี

เป็น บิดามารดา คูส่มรส พ่ีน้อง และบตุร รวมทั ้ งคูส่มรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจ

ควบคมุ หรือบคุคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 
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4. ไมม่ีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ี

อาจมีความขดัแย้ง ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็นหรือ

เคยเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่ไมใ่ช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร  ของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบั

บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งเว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะ

ดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียื่นคําขออนญุาตตอ่สาํนกังาน ก.ล.ต. 

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง่ รวมถึงการทําร ายการทางการค้าท่ีกระทําเป็นปกติเพ่ือ

ประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสนิทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความ

ช่วยเหลอืทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คํา้ประกนั การให้สนิทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้นิ รวมถึง

พฤติกรรมอ่ืนทํานองเดียวกนั ซึง่เป็นผลให้ผู้ขออนญุาตหรือคูส่ญัญามีภาระหนีท่ี้ต้องชําระตอ่อีกฝ่ายหนึง่ ตัง้แต่

ร้อยละสามของสนิทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของผู้ขออนญุาตหรือตัง้แตย่ี่สบิล้านบาทขึน้ไปแล้วแตจํ่านวนใดจะตํ่ากวา่ 

ทัง้นี ้การคํานวณภาระหนีด้งักลา่วให้เป็นไปตามวิธีการคํานวณมลูคา่ของราย การท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศ

คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยวา่ด้วยการเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจด

ทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนัโดยอนโุลม แตใ่นการพิจารณาภาระหนีด้งักลา่ว ให้นบัรวมภาระหนีท่ี้เกิดขึน้ใน

ระหวา่งหนึง่ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วมหรือนิติบคุคลท่ีอาจมี

ความขดัแย้ง และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่ไมใ่ช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นสว่นผู้จดัการของ

สาํนกังานสอบบญัชี ซึง่มีผู้สอบบญัชีขอ งบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความ

ขดัแย้งสงักดัอยู ่เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียื่นคําขออนญุาต

ตอ่สาํนกังาน ก.ล.ต. 

6. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่ร่วมถึงการให้บริการเป็ นท่ีปรึกษาทางกฎหมาย

หรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึง่ได้รับคา่บริการเกินกวา่สองล้านบาทตอ่ปีจาก บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม 

หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบคุคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ ถือหุ้น

รายใหญ่ กรรมการซึง่ไมใ่ช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นสว่นผู้จดัการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้น

แตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียื่นคําขออนญุาตตอ่สาํนกังาน ก.ล.ต. 

7. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการขอ งบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

8. ไมป่ระกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัท หรือ 

บริษัทยอ่ย หรือ ไมเ่ป็นหุ้นสว่นท่ีมีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่ วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน 

ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึง่

ประกอบการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

9. ไมม่ีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัท 
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การสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ 

การคดัเลอืกบคุคลท่ีจะดํารงตําแหนง่กรรมการของบริษัท  ให้เป็นไปตามข้อบงัคบับริษัท และข้อ

กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง นอกจากนีย้งัเน้นถึงประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถ โดยการสรรหาต้องผา่นการ

พิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา กําหนดคา่ตอบแทนและการกํากบัดแูลกิจการท่ีด ีและนําเสนอเพ่ือขออนมุตัิ

จากคณะกรรมการบริษัท และ นํารายช่ือเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาแตง่ตัง้  

ในการเลอืกตัง้คณะกรรมการบริษัท ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แตง่ตัง้ โดยใช้เสยีงข้างมากตามหลกัเกณฑ์

และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

1. ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัจํานวนหุ้นท่ีตนถือ 

2. ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะใช้คะแนนเสยีงท่ีมีอยูท่ัง้หมดตามท่ีตนมี เลอืกตัง้บคุคลเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได้ ในกรณีท่ีเลอืกตัง้บคุคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดก็ได้ 

3. บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามลาํดบัลงมา เป็นผู้ได้รับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเทา่จํานวน

กรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึง่ได้รับการเลอืกตัง้ในลาํดบัถดัลงมามีคะแนน

เสยีงเทา่กนั เกินจํานวนท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสยีงชีข้าด 

 

บุคลากร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทมีพนกังานทัง้หมด  607 คน จําแนกเป็นผู้บริหาร  12 คน และ

พนกังานระดบัอ่ืน 595 คน  

ในปี 2559 บริษัทได้จ่ายคา่ตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินให้แก่พนกังานท่ีไมใ่ช่ผู้บริหาร อนัได้แก่ เงินเดือน  

คา่แรง คา่ลว่งเวลา คา่ครองชีพเงินสมบทกองทนุสาํรองเลีย้งชีพ ฯลฯ จํานวนรวม 136.01 ล้านบาท 

ณ สิน้ปี 2557, 255 8 และ 2559  บริษัทมีจํานวนพนกังานเทา่กบั 665 คน 670 คน และ 607 คน

ตามลาํดบั 

 

ข้อพิพาทด้านแรงงานในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา 

-ไมม่ี – 

 

นโยบายการพัฒนาบุคลากร 

บริษัทฯได้กําหนดแนวทางในการอบรมพนกังาน โดยแบง่เป็น 2 ระดบั ดงันี ้

1. ระดบัปฏิบตัิงาน มุง่เน้นการให้ความรู้ในการทํางานอยา่งถกูวิธี ปลอดภยั และได้สนิค้าท่ีมี

คณุภาพ รวมทัง้การเสริมสร้างระเบียบวินยัในการทํางาน และทศันคติท่ีดีตอ่

องค์กร โดยเปิดโอกาสให้ทกุคนเข้ามามีสว่นร่วมในการเสนอแนะวิธีการ

ภายในหนว่ยงานของตนเอง 

2.  ระดบับงัคบับญัชา มุง่เน้นในการให้ความรู้ในการบริหารจดัการ เทคนิค หรือวิธีการจดัการ

สมยัใหม ่โดยมีการเชิญวิทยากรจากภายนอกมาอบรมท่ีภายใน รวมทัง้จดัสง่

พนกังานไป  อบรมภายนอก 
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สาํหรับพนกังานท่ีมีความรู้ความสามารถ บริษัทจะพิจารณาแตง่ตัง้หรือเลือ่นตําแหนง่ให้เหมาะสมเป็น 

ประจําทกุปี ตามแผนงานของความเจริญก้าวหน้าทางอาชีพ (Career Path) 

32นอกจากนี ้บริษัทมีนโยบายท่ีจะให้กรรมการและผู้บริหารระดบัสงูเข้าร่วมอบรมกบัสมาคมสง่เสริม

สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) และหลกัสตูรอ่ืนๆ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีและ

ทกัษะของการดํารงตําแหนง่กรรมการและผู้บริหาร 

 

ตารางแสดงจํานวนพนกังานแยกตามฝ่ายตา่งๆ (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559) 

สายงาน จาํนวนพนักงาน(คน) 

ฝ่ายผลติและวางแผนการผลติ 305 

ฝ่ายวิศวกรรม 58 

ฝ่ายพฒันาการผลติ 30 

ฝ่ายประกนัคณุภาพ 14 

ฝ่ายขายในประเทศ 41 

ฝ่ายขายตา่งประเทศ 1 

ฝ่ายจดัสง่ 51 

ฝ่ายจดัซือ้ 6 

ฝ่ายบคุคลและธุรการ 65 

ฝ่ายบญัชีและฝ่ายบญัชีต้นทนุ 18 

ฝ่ายการเงิน 13 

ฝ่ายระบบข้อมลูการบริหาร 5 

0รวม 607 

 หมายเหต:ุ จํานวนพนกังานท่ีแสดงไมน่บัรวมพนกังานท่ีเป็นผู้บริหาร 

 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

1. คา่ตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร  6 คน 

รายชื่อ ค่าตอบแทน (บาท) ประเภท 

 1. นายวฒันาสทุธิพินิจธรรม 340,000 

คา่เบีย้ประชมุ คา่ท่ีปรึกษา 

และคา่ยานพาหนะ 

 2. นายธวชัชยัชินธรรมมิตร์ 60,000 

3. นายพรชยักิตติปัญญางาม 404,000 

4. นายปรีชาหาญหทัยา 344,000 

5. นายชชัวาลศิริวฒุิเศรษฐ 

 

344,000 

  6. นายพชัวฎั  คณุชยางกรู 600,000 
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กรรมการบริหารและผู้บริหาร  14 คน 

รายชื่อ ค่าตอบแทน (บาท) ประเภท 

1. นายธงชยั ลกีาญจนากร 

20,316,872 

เงินเดือน,เงินโบนสั,คา่

เดินทาง, เงินกองทนุสาํรอง

เลีย้งชีพ 

2. นางสาวจินตนา ลลีาชยัเจริญภณัฑ์ 

 3. นายบรรพต ประเสริฐสขุสกลุ 

4. นางวาสนา ลามาติพานนท์ 

 5. นายวรัญวฒุิ วฒันอนนัต์ 

6. นายวรัญชยั ลกีาญจนากร 

 7. นายวรุณชยัลกีาญจนากร 

 8. นายสรยทุธ์ ภวูนาถภกัด ี

 9. นางธญันนัท์ ดวงรักษา 

10. นางสาวยภุาพร นพกวดฤทธิเดช 

11. นางสาวกลุชล ีมิทธิยา 

12. นางสาวศรีสมร คยูิ่งรัตน์ 

13. นางปรียาวรรณ ลอืสวุรรณทตั 

14. นายพรหมมินทร์  แก้วตาทิพย์ 

 

 

 

หมายเหต ุนายพรหมมินทร์ แก้วตาทิพย์ ได้ลาออกตัง้แตเ่ดือนพฤษภาคม 2559 

 

2. คา่ตอบแทนอ่ืนๆ 

ไมม่ี 

 

9.  การกาํกับดูแลกิจการ 

เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายการปฏิบตัิตามข้อพงึปฏิบตัิท่ีดี (Code of Best Practices) บริษัทจึงได้นํา

หลกัการดงักลา่ว เป็นแนวทางในการดําเนินงานของบริษัท เพ่ือประโยชน์ตอ่การดําเนินธุรกิจของบริษัท และเป็น

การเสริมสร้างความโปร่งใส ความมีประสทิธิภาพของฝ่ายบริหารจดัการ อันจะทําให้เกิดความเช่ือมัน่ขึน้ในกลุม่

ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุและผู้ ท่ีเก่ียวข้องทกุฝ่าย ซึง่ในปัจจบุนับริษัทได้มีการปฏิบตัิตามหลกัการดงักลา่ว โดยรวม 

รวมทัง้มีเจ้าหน้าท่ีนกัลงทนุสมัพนัธ์ซึง่อยูใ่นสายสาํนกับริหารของบริษัท ทําหน้าท่ีติดตอ่สือ่สารกบัผู้ลงทนุ ผู้ ถือ

หุ้น รวมทัง้หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง  ซึง่ผู้ลงทนุสามารถติดตอ่กบัเจ้าหน้าท่ีนกัลงทนุสมัพนัธ์ของบริษัทได้ทาง

โทรศพัท์ (034) 833-891-3 หรือโทรสาร (034) 833-894-5 

 

คาํชีแ้จงเกี่ยวกับการกาํกับดูแลกิจการ 

เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายการปฏิบตัิตามข้อพงึปฏิบตัิท่ีดี (Code of Best Practices) บริษัทจึงได้นํา

หลกัการดงักลา่ว เป็นแนวทางในการดําเนินงานของบริษัท เพ่ือประโยชน์ตอ่การดําเนินธุรกิจของบริษัท และเป็น

การเสริมสร้างความโปร่งใส ความมีประสทิธิภาพของฝ่ายจดัการ อนัจะทําให้เกิดความเช่ือมัน่ขึน้ในกลุม่ผู้ ถือหุ้น 

ผู้ลงทนุและผู้ ท่ีเก่ียวข้องทกุฝ่าย ซึง่ในปัจจบุนับริษัทได้มีการปฏิบตัิตามหลกัการดงักลา่วดงัตอ่ไปนี ้
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1. สิทธิของผู้ถอืหุ้น 

บริษัทเลง็เห็นถึงความสาํคญัของสทิธิผู้ ถือหุ้นทกุราย ซึง่รวมทัง้ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ ถือหุ้นราย

ยอ่ย โดยมุง่เน้นการให้ข้อมลูแก่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งถกูต้อง ทนัเวลาและเทา่เทียมกนั 

ในปี 2559 บริษัทมีการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท โดยได้มีการจดัสง่หนงัสอืนดัประชมุพร้อมทัง้

ข้อมลูประกอบการประชมุตามวาระตา่งๆให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้าก่อนวนัประชมุตามท่ีกฎหมายกําหนด และได้

มีการจดัทําบนัทกึรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นอยา่ง ถกูต้องครบถ้วน พร้อมทัง้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสทิธิอยา่ง

เทา่เทียมกนัในการตรวจสอบการดําเนินการ สอบถามและแสดงความคิดเห็นในท่ีประชมุ  

บริษัทมีนโยบายท่ีจะปรับปรุงข้อมลูประกอบการประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือให้มีรายละเอียดมากยิ่งขึน้

เก่ียวกบั เหตผุลความจําเป็น ความเห็น ของคณะกรรมการบริษัทในแตล่ะวาระประกอบ และได้เพ่ิมทางเลอืก

ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในกรณีท่ีไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองได้ โดยสามารถมอบอํานาจให้กรรมการตรวจสอบได้  

บริษัทถือวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นเหตกุารณ์สาํคญั เพ่ือรายงานผลงานและตอบข้อซกัถามของผู้

ถือหุ้นในประเด็นตา่งๆ ในการประชมุผู้ ถือหุ้นในปี 2559 ท่ีผา่นมา ประธานในท่ีประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมี

สทิธิอยา่งเทา่เทียมกนัในการตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัท สอบถาม และแสดงความคิดเห็น และ

ข้อเสนอแนะตา่งๆ รวมทัง้จะจดัให้มีการบนัทกึประเด็นซกัถามและข้อคิดเห็นท่ีสาํคญัไ ว้ในรายงานการประชมุ

เพ่ิมเติม 

2. ความเท่าเทียมกันของผู้ถอืหุ้น 

2.1 การประชมุผู้ ถือหุ้น 

- บริษัทตระหนกัถึงสทิธิขัน้พืน้ฐานของผู้ ถือหุ้นและจะกํากบัดแูลให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายได้รับ

การปฏิบตัิอยา่งเทา่เทียมกนัโดยผู้ ถือหุ้นทกุรายจะได้รับข้อมลูเก่ียวกบัวนัประชมุและวาระการป ระชมุเป็นการ

ลว่งหน้าโดยบริษัทจะดําเนินการเรียกประชมุจดัสง่เอกสารและแจ้งวาระการประชมุลว่งหน้าตามท่ีกฎหมาย

กําหนด  

- บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ามารถเข้าประชมุด้วยตวัเองสามารถใช้สทิธิออกเสยีง

โดยการมอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืนมาประชมุและออกเสยีงลงมติแทนได้ 

- บริษัทกําหนดให้มีการใช้บตัรลงคะแนนเสยีงในวาระท่ีสาํคญั เช่น การเลอืกตัง้กรรมการ

การทํารายการเก่ียวโยงการทํารายการได้มาหรือจําหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ เป็นต้นมีการเลอืกตัง้กรรมการเป็น

รายบคุคลเพ่ือความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในกรณีท่ีมีข้อโต้แย้งในภายหลงั 

- การประชมุผู้ ถือหุ้นบริษัทจะเปิดโอกาสและสนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นทกุคนมีสทิธิอยา่งเทา่

เทียมกนัในการตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัทพร้อมทัง้ได้บนัทกึประเด็นซกัถามและข้อคิดเห็นท่ีสาํคญัไว้ใน

รายงานการประชมุโดยมีกรรมการของบริษัทรวมทัง้ผู้บริหารท่ีเก่ียวข้องเข้าร่วมประชุ มผู้ ถือหุ้นเพ่ือตอบคําถาม

ในท่ีประชมุ   

2.2 การป้องกนัการใช้ข้อมลูภายใน 

- บริษัทมีนโยบายห้ามกรรมการและผู้บริหารนําข้อมลูภายในของบริษัทซึง่ยงัไมเ่ปิดเผย

ตอ่สาธารณชนไปเปิดเผยหรือใช้ซือ้ขายหลกัทรัพย์รวมทัง้แสวงหาประโยชน์สว่นตนหรือเพ่ือประโยชน์แก่ผู้ อ่ืนไม่

วา่โดยทางตรงหรือทางอ้อม  
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- บริษัทได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารเข้าใจถึงภาระหน้าท่ีในการรายงานการถือครอง

หลกัทรัพย์ในบริษัทตลอดจนการเปลีย่นแปลงการถือหลกัทรัพย์ตอ่สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แหง่พระราชบญัญตัิ 

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

ภายใต้แนวทางการดําเนินธุรกิจ บริษัทได้ให้ความสาํคญัตอ่สทิธิของผู้มีสว่นได้เสยี ไมว่า่จะเป็นผู้

มีสว่นได้เสยีภายใน อนัได้แก่  พนกังานและผู้บริหารของบริษัท หรือผู้มีสว่นได้เสยีภายนอก เช่น เจ้าหนีก้ารค้า 

ลกูหนีก้ารค้า รวมถึงชมุชนและสงัคม โดยมีรายละเอียดดงันี ้

• พนกังาน            : ปฏิบตัิตอ่พนกังานอยา่งเทา่เทียม เป็นธรรมและให้ผลตอบแทนท่ี

เหมาะสม 

• คูค้่า                   : สร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัคูค้่า (ผู้ขาย : บริษัท : ลกูค้า) เป็นไปตาม

เง่ือนไขทางการค้าและอยูบ่นบนรากฐานแหง่ผลประโยชน์ซึง่กนัและกนั 

• ลกูค้า                  :  สร้างความพงึพอใจให้กบัลกูค้า โดยเน้นคณุภาพผลติภณัฑ์ ราคาท่ี

เหมาะสม การสง่มอบและการบริการท่ีทนัตอ่ความต้องการและสร้าง

ความพงึพอใจแก่ลกูค้า 

• เจ้าหนี ้                 :  ปฏิบตัิตามเง่ือนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลง 

• ชมุชนและสงัคม   : การเข้าสูม่าตรฐานระบบบริหารคณุภาพ ISO เป็นสิง่ท่ีแสดงให้เห็นถึง 

การให้ความสาํคญักบัสภาพแวดล้อมและสงัคม โดยดแูลมิให้เกิดผล

กระทบตอ่สิง่แวดล้อมและชมุชน 

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บริษัทมีนโยบายในการให้ความสาํคญัตอ่การเปิดเผยข้อมลูท่ีมีความถกูต้อง ครบถ้วน ตรงตอ่

ความเป็นจริง สมํ่าเสมอและทนัเวลา ซึง่ฝ่ายบริหารของบริษัทได้ให้ความสาํคญัและจะยดึถือปฏิบตัิไปโดยตลอด 

ในสว่นของนกัลงทนุสมัพนัธ์นัน้ บริษัทได้จดัให้มีผู้ดแูลงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ เพ่ื อทําหน้าท่ีติดตอ่สือ่สารกบัผู้

ลงทนุ ผู้ ถือหุ้น รวมทัง้หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง โดยสามารถติดตอ่ได้ท่ีหมายเลขโทรศพัท์ (034) 833891-3 

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ  

บริษัทมีคณะกรรมการจํานวนทัง้สิน้ 10 ทา่นโดยมีกรรมการท่ีเป็น กรรมการบริหารและ

ผู้บริหารจํานวน 4 ทา่น กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 2 ทา่น กรรมการอิสระ 4 ทา่นและมีเลขานกุารบริษัท 1 ทา่น

การแตง่ตัง้กรรมการนัน้ให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทและข้อกําหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จดัการไมเ่ป็นบคุคลเดียวกนั โดยโครงสร้าง

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการท่ีเป็นอิสระ เกินกวา่ 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทัง้คณะ ซึง่จะทําให้

เกิดการถ่วงดลุและการสอบทานการบริหารงาน 
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5.2 คณะกรรมการชดุยอ่ย 

คณะกรรมการบริษัทได้มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือช่วยในการกํากบัดแูล

กิจการของบริษัท โดยมีการกําหนดอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบไว้อยา่งชดัเจน อยา่งไรก็ตาม ใน

ปัจจบุนั บริษัทยงัไมม่กีารจดัตัง้คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน ซึง่บริษัท

กําหนดให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัท ซึง่

พิจารณาคุ ณสมบตัิด้านตา่งๆ  โดยดถูึงความเหมาะสมด้านคณุวฒุิประสบการณ์และความเช่ียวชาญจาก

หลากหลายวิชาชีพรวมถึงการปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงท่ีผา่นมาและให้คณะกรรมการเลอืกตัง้

กรรมการด้วยกนัเป็นประธานกรรมการ 

ในสว่นของคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทได้กําหนดคา่ตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารให้

อยูใ่นระดบัเดียวกบัอตุสาหกรรมและเหมาะสมกบัหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย รวมทัง้อยูใ่น

ระดบัท่ีสงูเพียงพอท่ีจะดงึดดูและรักษากรรมการและผู้บริหารท่ีมีคณุสมบตัิท่ีต้องการได้และได้ ขออนมุตัิจากท่ี

ประชมุผู้ ถือหุ้นแล้ว 

5.3 บทบาท หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

5.3.1 คณะกรรรมการบริษัทเป็นผู้ กําหนดนโยบาย แผนงาน และทิศทางการดําเนินงานของ

บริษัท และกํากบัดแูลให้ฝ่ายบริหารดําเนินการให้เป็นไปตามนโยบายท่ีกําหนดไว้อยา่งมีประสทิธิภาพและ

ประสทิธิผล เพ่ือเพ่ิมมลูคา่ทางเศรษฐกิจสงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้นและการเติบโตของบริษัทอยา่งยัง่ยืน นอกจากนีย้งัได้มี

การกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าท่ีและอํานาจอนมุตัิวงเงินสาํหรับการทําธุรกรรมปกติของคณะกรรมการบริหาร

และกรรมการผู้จดัการ 

5.3.2 คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสาํคญัในเร่ืองการจดัก ารเก่ียวกบัความขดัแย้งด้าน

ผลประโยชน์ของผู้ ท่ีเก่ียวข้องอยา่งรอบคอบเป็นธรรมและโปร่งใสโดยกําหนดให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผย

ข้อมลูเก่ียวกบัสว่นได้สว่นเสยีของตนและผู้ ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาเร่ืองท่ีอาจมีความ

ขดัแย้งทางผลประโยชน์กบัธุรกรรมของบริษัทและสามารถตดัสนิใจเพ่ือประโยชน์ของบริษัทโดยรวม 

คณะกรรมการบริษัทได้มีการกําหนดนโยบายให้รายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์ ต้องขอความเห็นชอบจากท่ีประชมุกรรมการบริษัทและ /หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นไว้เป็นลายลกัษณ์

อกัษร รวมทัง้กําหนดนโยบายและวิธีการดแูลไมใ่ห้ผู้บริหารและผู้ ท่ีเก่ียวข้องนําข้อมลูภายในของบริษัทไปใช้เพ่ือ

ประโยชน์สว่นตน ดงันี ้

กําหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลีย่นแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ตอ่สาํนกังานกํากบั

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ตามมาตรา 59 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535  

ห้ามไมใ่ห้ผู้บริหารหรือหนว่ยงานท่ีได้รับทราบข้อมลูภายในเปิดเผยข้อมลูภายในแก่

บคุคลภายนอกหรือบคุคลท่ีไมม่ีหน้าท่ีเก่ียวข้อง และไมซ่ือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนท่ีงบ

การเงินเผยแพร่ตอ่สาธารณชน  

5.3.3 คณะกรรมการจดัให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายในท่ีครอบคลมุด้านการเงิน การ

ปฏิบตัิงานการดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบั ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 
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บริษัทได้ให้ความสาํคญัตอ่ระบบการควบคมุภายในทัง้ในระดบับริหารและระดบั

ปฏิบตัิงานท่ีมีประสทิธิภาพโดยได้มีการกําหนดภาระหน้าท่ีและการดําเนินการของผู้บริหาร ผู้ปฏิบตัิงานไว้อยา่ง

ชดัเจน มีการควบคมุดแูลการใช้ทรัพย์สนิและมีการแบง่แยกหน้าท่ีผู้ปฏิบตัิงานผู้ตดิตามควบคมุและประเมินผล

ออกจากกนั นอกจากนีย้งัมีการควบคมุภายในสาํหรับระบบบญัชีและการเงิน รวมถึงการกําหนดอํานาจผู้อนมุตัิ

วงเงิน 

ในสว่นของหนว่ยงานตรวจสอบภายในซึง่รายงานตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบอนั

เป็นกลไกหลกัในการสร้างเสริมระบบการควบคมุภายในและตรวจสอบภายในนัน้ บริษัทได้จดัหาผู้ตรวจสอบ

ภายในจากภายนอกบริษัท (Outsource) คือ บริษัท เอ้าท์ ซอสซิ่งพลสั จํากดั เพ่ือทําหน้าท่ีตามแผนงาน

ตรวจสอบภายในท่ี จะกําหนดขึน้ ประสานงานและติดตามข้อมลูให้กบัคณะกรรมการตรวจสอบโดย

คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ดแูลและตรวจสอบกิจการของบริษัทอยา่งเต็มรูปแบบรวมทัง้รายงานผลการ

ตรวจสอบโดยตรงตอ่คณะกรรมการบริษัท 

5.4 การประชมุคณะกรรมการบริษัท 

บริษัทได้กําหนดให้มีการประชมุคณะกรรมการบริษัทอย่ างสมํ่าเสมอ (อยา่งน้อย 3 เดือนตอ่

ครัง้) และมีการประชมุพิเศษเพ่ิมเติมตามความจําเป็น โดยการประชมุแตล่ะครัง้บริษัทได้มีการกําหนดวาระใน

การประชมุอยา่งชดัเจนและมีการสง่หนงัสอืประชมุพร้อมรายละเอียดลว่งหน้า 7 วนั เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัท

ได้มีเวลาศกึษาข้อมลูอยา่งเพียง พอก่อนเข้าร่วมประชมุ รวมทัง้ ได้มีการจดบนัทกึการประชมุเป็นลายลกัษณ์

อกัษร จดัเก็บรายงานการประชมุท่ีผา่นการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทและผู้

ท่ีเก่ียวข้องตรวจสอบได้ 

5.5 คา่ตอบแทน 

บริษัทได้กําหนดคา่ตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารให้อยูใ่นระดบัเดี ยวกบัอตุสาหกรรม 

ทัง้นีเ้พ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัท คา่ตอบแทนทัง้ในรูปเงินเดือน โบนสัและผลตอบแทนอ่ืนจะต้องสอดคล้องกบั

ผลการดําเนินงานของบริษัทรวมทัง้สอดคล้องกบัผลการปฏิบตัิงานของกรรมการและผู้บริหารด้วย 

5.6 การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 

บริษัทจะสง่เสริมและอํานวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้ ท่ีเก่ียวข้องใน

ระบบการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทเช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานกุารบริษัท เป็นต้น

เพ่ือให้มีการปรับปรุงการปฏิบตัิงานอยา่งตอ่เน่ืองและมีประสทิธิภาพ ทัง้นีก้รรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ใหมจ่ะได้

รับทราบข้อมลูของบริษัทฯ กฎระเบียบข้อมลูท่ีเก่ียวกบัธุรกิจของบริษัทรวมทัง้ข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การปฏิบตัิ

หน้าท่ีของกรรมการอยา่งเพียงพอก่อนการปฏิบตัิหน้าท่ี  

ปัจจบุนับริษัทมีนโยบายให้กรรมการทกุทา่นเข้าอบรมหลกัสตูร  DCP หรือ DAP ของสมาคม

สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) เพ่ือให้เข้าใจถึงบทบาทและหน้าท่ีของการเป็นกรรมการท่ีดี รวมถึง

เลขานกุารบริษัทในการเข้าอบรมหลกัสตูรด้านเลขานกุารบริษัทกบัสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

(IOD) ทัง้นี ้สาํหรับผู้บริหารบริษัทมีนโยบายสง่เสริมและพฒันาความรู้อยา่งต่ อเน่ืองโดยให้เข้าร่วมอบรมกบั

สถาบนัการอบรมตา่งๆท่ีเก่ียวข้อง 
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5.7 คา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี 

5.7.1 คา่ตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit fee) 

บริษัทจ่ายคา่ตอบแทนในการสอบบญัชี ให้แก่ผู้สอบบญัชีของบริษัทในรอบปีท่ีผา่น

มา เป็นจํานวนเงินรวม 1,235,000 บาท 

5.7.2 คา่บริการอ่ืน (Non-Audit fee) 

ไมม่ี 

 

นโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการนําข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ 

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดแูล กรรมการและ ผู้บริหารในการนําข้อมลูภายในของบริษัท  ซึง่ยงัไมปิ่ด

เผยตอ่สาธารณะชนไปใช้เพ่ือแสวงหาประโยชน์สว่นตน รวมทัง้การซือ้ขายหลกัทรัพย์ ดงันี ้

- ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทัง้ผู้บริหารฝ่ายตา่งๆ เก่ียวกบัหน้าท่ีท่ีต้องรายงานการถือครอง

หลกัทรัพย์ของตน คูส่มรส และบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ ตอ่ สาํนกังาน กลต. และตลาดหลกัทรัพย์ตาม มาตรา 

59 และบทกําหนดโทษ ตามมาตรา 275 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535  

- บริษัทกําหนดให้ผู้บริหา รรายงานการเปลีย่นแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ตอ่สาํนกังาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตามมาตรา 59 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์ และตลาด

หลกัทรัพย์ พ .ศ. 2535 และจดัสง่สาํเนารายงานนี ้ ให้แก่บริษัทในวนัเดียวกบัวนัท่ีสง่รายงานตอ่สาํนกังาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

- บริษัทดําเนินการสง่หนงัสอืเวียนแจ้งให้ผู้บริหารทราบวา่ ผู้บริหารท่ีได้รับทราบข้อมลูภายในท่ีเป็น

สาระสาํคญั ซึง่มีผลตอ่การเปลีย่นแปลงราคาหลกัทรัพย์ จะต้องระงบัการซื ้ อขายหลกัทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 

เดือน ก่อนท่ีงบการเงินหรือข้อมลูภายในนัน้จะเปิดเผยตอ่สาธารณชน และห้ามไมใ่ห้เปิดเผยข้อมลูท่ีเป็น

สาระสาํคญันัน้ตอ่บคุคลอ่ืน 

- บริษัทได้กําหนดโทษทางวินยัสาํหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการนําข้อมลูภายในบริษัทไปใช้

หรือนําไปเปิดเผยจนอาจทําใ ห้บริษัทได้รับความเสยีหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การ

ตกัเตือนด้วยวาจา การตกัเตือนเป็นตวัหนงัสอื การภาคทณัฑ์ ตลอดจนการเลกิจ้างพ้นสภาพการเป็นพนกังาน

ด้วยเหตไุลอ่อก ปลดออกหรือให้ออกแล้วแตก่รณี เป็นต้น 

การควบคุมภายใน 

ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2559 เมื่อวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์  2559 ซึง่มีคณะกรรมการ

ตรวจสอบทัง้สามทา่น เข้าร่วมประชมุด้วย ได้ทําการประเมินแบบประเมินความเพียงพอ ของระบบการควบคมุ

ภายในของ บริษัท สามชยัสตีลอินดสัทรี จํากดั (มหาชน ) ในเร่ืองขององค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหาร

ความเสีย่ง การควบคมุการปฏิบตัิงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสือ่สารข้อมลู และระบบติดตาม  

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา่ ในสภาพปัจจบุนับริษัทมีระบบการควบคมุภายในท่ีเพียงพอและ

สอดคล้องกบัแบบประเมินการควบคมุภายในของสาํนกังานคณะกรรมการ กลต . โดยเฉพาะในสว่นของการ

ควบคมุภายในท่ี เก่ียวกบัเร่ืองการทําธุรกรรมกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหารและบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบั

บคุคลดงักลา่วนัน้ บริษัทมีระบบการควบคมุภายในท่ีรัดกมุและ เพียงพอเพ่ือป้องกนัความเสยีหายจากการนํา
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ทรัพย์สนิของบริษัทไปใช้โดยมิชอบหรือโดยปราศจากอํานาจทัง้นีบ้ริษัทได้จดัหาผู้ตรวจสอบภายในจากภายนอก

บริษัท (Outsource) เพ่ือเข้าดําเนินการตรวจสอบระบบการควบคมุภายในและการปฏิบตัิตามระบบการควบคมุ

ภายในรวมทัง้รายงานผลการตรวจสอบตอ่คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท 

นอกจากนีใ้นสว่นของการควบคมุภายในด้านบญัชีของบริษัทนัน้ ผู้ตรวจสอบบญัชีของบริษัทได้ศกึษา

และประเมินประสทิธิภาพแล้ว ไมพ่บข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระสาํคญัของระบบการควบคมุภายในท่ีจะมีผลกระทบ

อยา่งเป็นสาระสาํคญัตอ่การแสดงความเห็นตอ่งบการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 

10.1 บริษัท เป็นผู้ผลติสนิค้าอตุสาหกรรมภายใต้การกํากบัดแูลกิจการท่ีดี ลดผลกระทบตอ่

สิง่แวดล้อมและชมุชน จดัทํากิจกรรมตา่ง ๆ ร่วมกบัภาครัฐและชมุชน เพ่ือพฒันาอตุสาหกรรมสเีขียว ยดึมัน่ใน

การประกอบกิจการท่ีเป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม เพ่ือการพฒันาอยา่งยัง่ยืน โดยเร่ิมจดัตัง้ ทีมงาน เพ่ือทําระบบการ

จดัการสิง่แวดล้อม ISO 14001 

10.2 เข้าร่วมโครงการตอ่ต้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่ โดย ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 

1/2558 เมื่อวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2558 ได้กําหนด นโยบายการตอ่ต้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่ เป็นลายลกัษณ์

อกัษร เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบตัิท่ีชดัเจนในการดําเนินธุรกิจของบริษัท และให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน

ทกุคน ยดึถือในการปฏิบตัิงานอยา่งเคร่งครัดดงันี ้

10.3.1 นโยบายตอ่ต้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่ 

กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท ต้องไมด่ําเนินการ หรือยอมรับการทจุริต

และคอร์รัปชัน่ในทกุรูปแบบ ทัง้ทางตรงและทางอ้อม เพ่ือประโยชน์ตอ่บริษัท และตนเอง  

10.3.2 แนวทางการปฏิบตัิงานตามนโยบายตอ่ต้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่ 

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริ ษัท ทกุระดบัต้องปฏิบตัิตามนโยบาย

ตอ่ต้านการทจุริต โดยต้องไมเ่ข้าไปเก่ียวข้องกบัเร่ืองคอร์รัปชัน่ ไมว่า่โดยทางตรงหรือทางอ้อม และกําหนดให้มี

การสอบทานการปฏิบตัิตามนโยบาย อยา่งสมํ่าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบตัิให้สอดคล้องกบันโยบาย 

ระเบียบปฏิบตัิ ข้อบงัคบั ประกาศ และกฎหมาย 

2. ไมก่ระทําพฤติกรรมใดๆ ท่ีแสดงให้เห็นวา่เป็นการรับสนิ หรือติดสนิบนในทกุ

รูปแบบ  แก่ผู้มีสว่นได้เสยีในเร่ืองท่ีตนทําหน้าท่ีรับผิดชอบ เพ่ือให้ได้มาซึง่ผลประโยชน์ในทางมิชอบ  

3.  การบริจาคเพ่ือการกศุล การบริจาคให้แก่พรรคการเมือง การให้ของขวญัทางธุรกิจ

และสนบัสนนุกิจกรรมตา่งๆ ต้องดําเนินการอยา่งโปร่งใสและไมม่ีเจตนาเพ่ือโน้มน้าวให้เจ้าหน้าท่ีภาครัฐหรือ

เอกชนดําเนินการท่ีไมเ่หมาะสม 

4. กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท ต้องไมล่ะเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็น

การกระทําท่ีทจุริตคอร์รัปชัน่ หรือสอ่ไปในทางทจุริตคอร์ รัปชัน่ ท่ีมีผลกระทบตอ่บริษัท และต้องแจ้งให้

ผู้บงัคบับญัชาหรือบคุคลท่ีรับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงตา่งๆ หากมีข้อสงสยั 
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5. บริษัท จดัให้มีการอบรมแกพ่นกังาน เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกบันโยบายและแนวทาง

ปฏิบตัิในการตอ่ต้านการทจุริตและคอร์รั ปชัน่ และสง่เสริมให้พนกังานมีความซื่อสตัย์ สจุริต และรับผิดชอบใน

การปฏิบตัิตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

6. ผู้ ท่ีกระทําการทจุริตและคอร์รัปชัน่ ถือเป็นการกระทําผิดนโยบายของบริษัท ต้อง

ได้รับการพิจารณาลงโทษตามระเบียบท่ีบริษัท กําหนดไว้ และ/หรือตามข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

7. บริษัท ให้การคุ้มครองสทิธิของผู้ ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมลูท่ีกระทําโดยเจตนาสจุริต 

โดยจะปกปิดช่ือ ท่ีอยู ่หรือข้อมลูใดๆ ไว้เป็นความลบั โดยห้ามมิให้มีการเปิดเผยข้อมลูแก่บคุคลอ่ืนท่ีไมม่ีหน้าท่ี

เก่ียวข้อง 

10.3.3 การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

คณะกรรมการบริ ษัท มอบหมายให้กรรมการผู้จดัการเป็นผู้ พิจารณารับเร่ืองเบาะแส 

ข้อร้องเรียน การกระทําท่ีอาจทําให้เกิดความสงสยัได้วา่ เป็นการทจุริตและคอร์รัปชัน่ ท่ีเกิดขึน้กบับริษัท ทัง้

ทางตรงและทางอ้อม โดยผู้ ร้องเรียนจะต้องระบรุายละเอียดของเร่ืองท่ีจะแจ้ง เบาะแส หรือข้อร้องเ รียน พร้อม

หลกัฐาน หรือข้อมลูท่ีเพียงพอตอ่การตรวจสอบ และแจ้งช่ือ ท่ีอยู ่หมายเลขโทรศพัท์ ท่ีสามารถติดตอ่ได้ สง่

มายงัทางอีเมล์ ดงันี ้

1. ประธานกรรมการบริหาร ท่ี   Email : thongchai@samchaisteel.com  

2. กรรมการผู้จดัการ ท่ี  Email : varunchai@samchaisteel.com 

3. เว็บไซด์บริษัท ท่ีwww.samchaisteel.com 

หรือ สง่จดหมายตามท่ีอยู ่ บริษัท สามชยั สตีลอินดสัทรี จํากดั (มหาชน) 

 75/14 , 75/17 , 85 หมู ่5 ซอยวดัโสภณารามถนนเอกชยั

ตําบลโคกขาม อําเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 74000 

 

11. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 

11.1 ในการประชมุคณะกรรมการบริษั ทครัง้ท่ี 1/25 59 เมื่อวนั ท่ี 25 กมุภาพนัธ์  25 59 ซึง่มี

คณะกรรมกา รตรวจสอบทัง้สามทา่น เข้าร่วมประชมุด้วย ได้ทําการประเมินแบบประเมินความเพียงพอ ของ

ระบบการควบคมุภายใน ของ บริษัท สามชยัสตีลอินดสัทรี จํากดั (มหาชน ) ในเร่ืองขององค์กรและ

สภาพแวดล้อม การบริหารความเสีย่ง การควบคมุการปฏิบตัิงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการ

สือ่สารข้อมลู และระบบติดตาม  

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา่ ในสภาพปัจจบุนับริษัทมีระบบการควบคมุภายในท่ีเพียงพอ

และสอดคล้องกบัแบบประเมินการควบคมุภายในของสาํนกังานคณะกรรมการ กลต. โดยเฉพาะในสว่นของการ

ควบคมุภายในท่ีเก่ียวกบัเร่ืองการทําธุรกรรมกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหารและบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบั

บคุคลดงักลา่ว(ตามข้อ  3.3 ถึง 3.7 ของแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายใน) นัน้ บริษัทมีระบบ

การควบคมุภายในท่ีรัดกมุและเพียงพอเพ่ือป้องกนัความเสยีหายจากการนําทรัพย์สนิของบริษัทไปใช้โดยมิชอบ

หรือโดยปราศจากอํานาจ ทัง้นีบ้ริษัทได้จดัหาผู้ตรวจสอบภายในจากภายนอกบริษัท (Outsource) เพ่ือเข้า
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ดําเนินการตรวจสอบระบบการควบคมุภายในและการปฏิบตัิตามระบบการควบคมุภายในรวมทัง้รายงานผลการ

ตรวจสอบตอ่คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท 

สาํหรับรายละเอียดเก่ียวกบัแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน ซึง่ผา่นการ

พิจารณารับรองจากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 1/2559 นัน้ มีรายละเอียดตามเอกสารภาคผนวก 

นอกจากนีใ้นสว่นของการควบคมุภายในด้านบญัชีของบริษัทนัน้ ผู้ตรวจสอบบญัชีของบริษัทได้

ศกึษาและประเมินประสทิธิภาพแล้ว ไมพ่บข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระสาํคญัของระบบการควบคมุภายในท่ีจะมี

ผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัตอ่การแสดงความเห็นตอ่งบการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

11.2 ในปี 2559 บริษัท ได้วา่จ้างบริษัท เอ้าท์ซอสซิ่งพลสั จํากดั เป็นผู้ตรวจสอบระบบงานภายใน  

 

12. รายการระหว่างกัน 

บริษัทมีการทํารายการกบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งตา่งๆ ซึง่สามารถสรุปความสมัพนัธ์และ

รายละเอียดของรายการระหวา่งกนั ได้ดงันี ้

บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

บริษัท ชยัณรงค์ อินเตอร์เทรด จํากดั  

(ประกอบธุรกิจจําหนา่ยอปุกรณ์ลกูปืน) 

เป็นบริษัทท่ีมีนายธวชัชยั ชินธรรมมิตร์ เป็นผู้ ถือหุ้นราย

ใหญ่ และเป็นกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม ซึง่นาย

ธวชัชชัย ชินธรรมมิตร์ เป็นกรรมการบริษัท สามชยั 

สตีลอินดสัทรี จํากดั (มหาชน) 

บริษัท แซม เอนเตอร์ไพร์ส จํากดั  

(ประกอบธุรกิจเพ่ือจําหนา่ยสนิค้าของบริษัท) 

เป็นบริษัทยอ่ยและกรรมการร่วมกนั 

 

สรุปรายการระหวา่งกนัของบริษัทกบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ท่ีเกิดขึน้ในปี 2559  

มีดงันี ้ 

12.1 รายการระหวา่งกนักบับริษัท ชยัณรงค์ อินเตอร์เทรด จํากดั 

ลักษณะรายการ 
มูลค่าของรายการ 

(ล้านบาท) 

เงื่อนไข/ความสมเหตุสมผล 

และความจาํเป็น 

บริษัทสัง่ซือ้ตลบัลกูปืน, สายพาน และโซ ่  บริษัท ชยัณรงค์ อินเตอร์เทรด จํากดัให้

สนิเช่ือทางการค้านานถึง 90 วนั เมื่อเทียบ

กบัการจ่ายเงินสดในกรณีท่ีบริษัทสัง่ซือ้กบั

บริษัทอ่ืนและราคาเป็นไปตามลกัษณะการ

ดําเนินการค้าตามปกติในราคาตลาด 

- ซือ้สนิค้า 0.64 

- เจ้าหนีก้ารค้า 

   ยอดคงเหลอื ณ 31 ธนัวาคม 2558 

   เพ่ิมขึน้ 

   ลดลง 

   ยอดคงเหลอื ณ 31 ธนัวาคม 2559 

 

0.09 

0.68 

(0.58) 

0.19 
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12.2 รายการระหวา่งกนักบับริษัท แซม เอนเตอร์ไพร์ส จํากดั 

ลักษณะรายการ 
มูลค่าของรายการ 

(ล้านบาท) 

เงื่อนไข/ความสมเหตุสมผล 

และความจาํเป็น 

บริษัทได้จ้างผลติ,คา่ขนสง่สนิค้า,คา่เช่า, 

คา่คอมมิชชัน่ ซือ้สนิค้าสาํเร็จรูป 

 การขายวตัถดุิบ ,รายได้รับจ้างการผลติ 

และการซือ้สนิค้าสาํเร็จรูป มีนโยบาย

กําหนดราคาโดยใช้ราคาตลาด รายได้คา่

เช่า ,รายได้คา่ขนสง่สนิค้า และรายได้คา่

คอมมิชชัน่ มีนโยบายกําหนดราคาตาม

สญัญาท่ีตกลงกนั 

- คา่จ้างผลติ,คา่ขนสง่สนิค้า,คา่เช่า,คา่

คอมมิชชัน่ 

6.26 

- ลกูหนีก้ารค้า 

   ยอดคงเหลอื ณ 31 ธนัวาคม 2558 

   เพ่ิมขึน้ 

   ลดลง 

   ยอดคงเหลอื ณ 31 ธนัวาคม 2559 

 

0.38 

6.69 

(3.52) 

3.56 

 

12.3 นโยบายและแนวโน้มการทํารายการระหวา่งกนัในอนาคต 

บริษัทคาดวา่บริษัทจะไมม่ีการทํารายการระหวา่งกนัในอนาคต ยกเว้น รายการระหวา่งกนักบั

บริษัท ชยัณรงค์ อินเตอร์เทรด จํากดั อยา่งไรก็ดี หากบริษัทมีความจําเป็นท่ีจะต้องรายการระหวา่งกนักบับคุคล

ท่ีอาจมีความขดัแย้ง บริษัทได้กําหนดนโยบายในการเข้าทํารายการระหวา่งกนัท่ีอาจจะเกิดขึน้ในอนาคต โดยจะ

มีการกําหนดเง่ือนไขตา่งๆ ให้เป็นไปตามลกัษณะการดําเนินการค้าปกติในราคาตลาด ซึง่สามารถเปรียบเทียบ

ได้กบัราคาท่ีเกิดขึน้กบับคุคลภายนอก ทัง้นี ้บริษัทจะได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้ เช่ียวชาญอิสระ

พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตสุมผลของการทํารายการด้วย 

รายการระหวา่งกนัท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต บริษัทจะปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และการ

เปิดเผยรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทจดทะเบียน เพ่ือให้การตดัสนิใจเข้าทํารายการดงักลา่วไมก่่อให้เกิดความ

ขดัแย้งทางผลประโยชน์และเป็นประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้นทกุราย 
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ส่วนที่ 3 
 

ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินการ 
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13. ข้อมูลทางการเงนิที่สาํคัญ 
(หน่วย : ล้านบาท) 

รายการ 
2557 2558 2559 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

งบดุล       

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 24.41 0.63 54.69 1.35 74.20 1.93 

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 378.03 9.79 540.39 13.37 349.35 9.11 

สนิค้าคงเหลือ– สทุธิ 1,186.80 30.45 1,159.58 28.69 1,159.57 30.23 

สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

สนิทรัพย์หมนุเวียนรวม 1,589.24 40.86 1,754.68 43.41 1,583.12 41.27 

เงินลงทนุระยะยาว 7.25 0.19 27.36 0.68 27.36 0.71 

ท่ีดนิ อาคาร และอปุกรณ์ – สทุธิ 2,297.47 58.92 2,254.90 55.78 2,207.91 57.56 

สนิทรัพย์อ่ืน 3.79 0.04 4.42 0.11 17.63 0.46 

สินทรัพย์รวม 3,897.75 100.00 4,042.19 100.00 3,836..02 100.00 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้ 1,532.45 39.32 1,605.18 39.71 1,433.60 37.37 

เจ้าหนีก้ารค้าและตัว๋เงินจ่าย 220.13 5.65 363.00 8.98 278.35 7.26 

สว่นของหนีส้นิท่ีครบกําหนดชําระภายใน 1 ปี 5.12 0.13 2.17 0.05 2.14 0.06 

หนีส้นิหมนุเวียนอ่ืน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

หนีส้นิหมนุเวียนรวม 1,757.70 45.10 1,970.35 48.75 1,714.09 44.68 

หนีส้นิตามสญัญาเช่าซือ้-สทุธิ 1.44 0.04 6.24 0.15 4.10 0.11 

หนีส้นิภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 34.75 0.89 20.42 0.51 31.30 0.82 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 5.74 0.15 5.57 0.14 3.77 0.10 

หนีส้ินรวม 1,799.63 46.17 2,002.58 49.54 1,753.26 45.71 

ทนุจดทะเบียน 1,085.67 27.85 1,085.67 26.86 1,085.67 28.30 

ทนุท่ีออกและเรียกชําระแล้ว 1,045.13 26.81 1,045.12 25.86 1,045.13 27.25 

สว่นเกินมลูคา่หุ้น 918.49 23.56 918.49 22.72 918.49 23.94 

สํารองตามกฎหมาย 32.73 0.84 32.73 0.81 34.89 0.91 

กําไร(ขาดทนุ)สะสม-ยงัไม่ได้จดัสรร 101.76 2.61 43.26 1.07 84.25 2.20 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,098.11 53.82 2,039.61 50.46 2,082.76 54.29 

งบกําไรขาดทุน       

รายได้จากการขาย 3,022.81 100.00 3,218.58 100.00 2,860.62 100.00 

ต้นทนุขาย 2,675.92 88.52 3,013.76 93.64 2,575.48 90.03 

โอนกลบั(ขาดทนุ)จากการตีราคาสนิค้าคงเหลือ 2.18 0.07 (5.05) (0.16) 5.83 0.20 

กําไรขัน้ต้น 349.07 11.55 199.77 6.21 290.97 10.17 

รายได้อ่ืน 3.07 0.10 5.34 0.17 3.46 0.12 

คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร 183.22 6.06 194.42 6.04 128.00 4.47 

คา่ตอบแทนกรรมการ 1.89 0.06 2.08 0.06 2.09 0.07 

ต้นทนุทางการเงิน 47.79 1.58 42.13 1.31 47.14 1.65 

ภาษีเงินได้นิตบิคุคล 23.80 0.79 (14.32) -0.44 10.88 0.38 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 95.43 3.16 (58.50) (1.82) 43.14 1.51 

กําไรสุทธิ (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)* 0.09  (0.06)  0.04  
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 (หน่วย : ล้านบาท) 

รายการ 2557 2558 2559 

งบกระแสเงนิสด    

  เงินสดสทุธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมดําเนินงาน 146.90 33.53 229.22 

  เงินสดสทุธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทนุ (101.65) (65.85) (35.89) 

  เงินสดสทุธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจดัหาเงิน (98.02) 62.61 (173.81) 

  เงนิสดและเงนิฝากสถาบันการเงนิเพ่ิมขึน้(ลดลง)สุทธิ (52.77) 30.29 19.51 

  เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน ณ วนัต้นงวด 77.17 24.41 54.69 

  เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน ณ วนัสิน้งวด 24.40 54.69 74.20 

 

อตัราสว่นทางการเงินท่ีสาํคญัท่ีสะท้อนถึงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท 

อัตราส่วน 2557 2558 2559 

อตัราสว่นแสดงสภาพคลอ่ง (Liquidity Ratio)    

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง(เทา่) 0.91 0.89 0.92 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว(เทา่) 0.23 0.30 0.25 

   อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด (เทา่) 0.08 0.02 0.13 

อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า (เทา่) 7.92 5.96 8.19 

   ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วนั) 45.43 60.45 43.96 

   อตัราสว่นหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ (เทา่) 2.25 2.60 2.26 

   ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วนั) 159.66 138.51 162.08 

   อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี ้(เทา่) 12.16 8.30 9.25 

   ระยะเวลาชําระหนี ้(วนั) 29 43.36 38.91 

Cash Cycle (วนั) 175 155.60 167.14 

อตัราสว่นแสดงความสามารถในการหากําไร(Profitability Ratio)    

อตัรากําไรขัน้ต้น (%) 11.48 6.36 9.97 

อตัรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 9.60 4.32 7.73 

   อตัราสว่นเงินสดตอ่การทํากําไร (%) 86.82 -93.82 214.24 

อตัรากําไรสทุธิ (%) 3.16 -1.82 1.51 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%) 4.55 -2.87 2.07 

อตัราสว่นแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio)    

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 2.45 -1.45 4.50 

   อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) 4.16 -2.59 7.82 

อตัราการหมนุของสินทรัพย์ (เทา่) 0.78 0.80 2.98 

อตัราสว่นวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Ratio)    

อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 0.86 0.98 0.84 

   อตัราสว่นความสามารถชําระดอกเบีย้ (เทา่) 4.16 1.84 6.77 

   อตัราสว่นความสามารถชําระภาระผกูพนั (เทา่) 0.52 0.67 6.89 

อตัราการจา่ยเงินปันผล (%) 0.00 0.00 0.00 
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14. การวิเคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ 

14.1 ภาพรวมผลการดําเนินงานปีท่ีผา่นมา 

ปี 2559 มาตรการการเก็บอากรปกป้อง ( Safe Guard ) และ อากรตอบโต้การทุม่ตลาด  ( Anti-

dumping ) เพ่ือกีดกนัการ นําเข้าเหลก็ม้วนรีดร้อน ยงัคงมีผลบงัคบัใช้อยู ่ รวมทัง้ทอ่เหลก็ราคาถกูจาก

ตา่งประเทศเข้ามาแขง่ขนักบัสนิค้าของบริษัทฯ ยงัคง นําเข้าได้อยู ่จนกระทัง่เดือนพฤศจิกายน 2559 กระทรวง

พาณิชย์ จึงได้ออกมาตรการตอบโต้การทุม่ตลาด ( Anti-dumping ) สาํหรับสนิค้าทอ่เหลก็ ทําให้ตลาดโดยรวม

ของสนิค้าทอ่เหลก็ดีขึน้จากเดิมท่ีต้องสญูเสยีสว่นแบง่ทางการตลาดให้กบัสนิค้าเหลา่นี ้ 

สว่นปริมาณความต้องการใช้เหลก็ภายในประเทศเพ่ิมขึน้เพียงเลก็น้อย เน่ืองจากภาคเอกชนยงั

ชะลอการลงทนุก่อสร้างอยู ่แม้วา่โครงการก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐานของภาครัฐจะทยอยอนมุตัิโครงการออกมา 

แตก็่ลา่ช้ากวา่กําหนดการท่ีคาดหวงักนัไว้  อยา่งไรก็ตามบริษัทฯ คาดวา่ ในปี 2560 เศรษฐกิจจะดีขึน้เน่ืองจาก

การก่อสร้างจะเร่ิมลงมือก่อสร้างจริง และรัฐบาลได้ประกาศวา่จะอนมุตัิโครงการตา่งๆ ให้เสร็จสิน้ภายในปี 2560 

14.2  ผลการดําเนินงานของบริษัท 

14.2.1 รายได้ 

ในปี 2559 บริษัทมีรายได้จากการขายจํานวน 2,860.62 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 

จํานวน 357.96 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.12 เน่ืองจากบริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากกรณีพิพาทกบักรมศลุกากร 

ทําให้ในคร่ึงปีหลงัยอดขายลดลงร้อยละ 36.08 โดยมมีลูคา่และสดัสว่นการขายสนิค้าแตล่ะประเภท ดงันี ้

 

มลูคา่รายได้และสดัสว่นการขายสนิค้าแตล่ะประเภทของบริษัทสามารถสรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้ 

ประเภทผลิตภณัฑ์ 
2557 2558 2559 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการขาย       

 - เหลก็โครงสร้าง 944.92 31.23 904.99 28.07 947.62 33.08 

 - ทอ่เหลก็ชบุสงักะส ี 657.66 21.73 659.82 20.47 789.85 27.57 

 - ทอ่เหลก็เฟอร์นิเจอร์ 72.23 2.39 38.40 1.19 6.42 0.22 

 - เหลก็แผน่ชนิดดํา 120.58 3.98 0.14 0.00 0.02 0.00 

 -ขายวตัถดุิบ 343.42 11.35 437.41 13.57 103.43 3.61 

 -ขายเศษเหลก็ เศษซิง้ ฯ 73.23 2.43 74.95 2.32 17.69 0.62 

 -ขายสนิค้าซือ้มา 747.21 24.69 1,102.87 34.22 992.72 34.65 

 - อ่ืนๆ 63.58 2.10 5.30 0.16 2.87 0.10 

รวมรายได้จากการขาย 3,022.81 99.90 3,223.88 100.00 2,860.62 99.85 

รายได้อ่ืน 3.08 0.10 0.00 0.00 4.39 0.15 

รายได้รวม 3,025.89 100.00 3,223.88 100.00 2,865.01 100.00 
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14.2.2 ต้นทนุขาย 

ในปี 2559 ต้นทนุขายมีจํานวน 2,575.48 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 จํานวน 438.28 

ล้านบาท หรือร้อยละ 14.54 ซึง่เป็นสดัสว่นกบัยอดขายท่ีลดลง  

14.2.3 โอนกลบัขาดทนุจากการตีราคาสนิค้าคงเหลอื 

ในปี 2559 บริษัทมียอด กําไรจากการตีราคาสนิค้าคงเหลอื จํานวน 5.83 ล้านบาทใน

ขณะท่ีปี 2558 มียอดขาดทนุจํานวน 5.05 ล้านบาท เพราะตลอดปี 2559 ราคาเหลก็มีความผนัผวนสงู 

14.2.4 กําไรขัน้ต้น 

ในปี 2559 บริษัทมีกําไรขัน้ต้น  290.97 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ  10.17 ของรายได้จาก

การขายเปรียบเทียบกบัปี 2558 กําไรขัน้ต้น 199.77 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ  6.21 เพ่ิมขึน้ 91.20 ล้านบาท คิด

เป็นร้อยละ 45.65 

14.2.5 คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ในปี 2559 คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร มีจํานวน 192.10 ล้านบาท ลดลงจากปี 

2558 จํานวน 2.32 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.19 

14.2.6 ต้นทนุทางการเงิน 

ในปี 2559 ต้นทนุทางการเงิน มีจํานว น 47.14 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปี 2558 จํานวน

5.01 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 11.84 เน่ืองจากธนาคารมีการปรับอตัราดอกเพ่ิมขึน้ ตามกลุม่อตุสาหกรรมเหลก็ 

14.2.7 กําไร-ขาดทนุสทุธิ 

จากสาเหตขุ้างต้นทําให้ในปี 2559 บริษัท มีผลกําไรสทุธิ 43.14 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 

101.64  ล้านบาท หรือร้อยละ 173.76 

14.3  ฐานะการเงินของบริษัท 

14.3.1 สว่นประกอบของสนิทรัพย์ 

สนิทรัพย์รวมของบริษัท ณ สิน้ปี 2559 มีมลูคา่เทา่กบั 3,836.02 ล้านบาท ลดลงจากปี

ก่อน 206.17 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.10 โดยเป็นการลดลงในลกูหนีก้ารค้า 191.06 ล้านบาท  

สาํหรับสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนมีมลูคา่เทา่กบั 2,252.90 ล้านบาท ลดลง จํานวน 33.78 

ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.48 

14.3.2 ลกูหนีก้ารค้าและตัว๋เงินรับ 

ณ สิน้ปี 2559 บริษัทมีลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น จํานวน 349.35 ล้านบาท ลดลงจาก

ปีก่อน 191.06 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35.35 ระยะเวลาการเก็บหนีเ้ฉลีย่  44 วนั เน่ืองจากบริษัท  ปรับนโยบาย

ขายสนิค้าให้ผู้ใช้โดยตรงกบัผู้แทนจําหนา่ยให้สมดลุมากขึน้ ทําให้ระยะเวลาเครดิตลดลงจากปีก่อน 

 

 

 

 

 

45 

 



ตารางแสดงอายลุกูหนีก้ารค้าและตัว๋เงินรับ ณ 31 ธนัวาคม 2559 

อายุลูกหนีก้ารค้า 
กิจการอื่น กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

ล้านบาท สัดส่วน (%) ล้านบาท สัดส่วน (%) 

ยงัไมค่รบกําหนดชําระ 174.20 47.08 - - 

เกินกําหนดชําระ     

  น้อยกวา่ 1 เดือน 84.20 22.75 - - 

เกินกวา่ 1 ถึง 2 เดือน 40.28 10.89 - - 

เกินกวา่ 2 ถึง 3 เดือน 4.51 1.22 - - 

เกินกวา่ 3 ถึง 6 เดือน 1.44 0.39 - - 

เกินกวา่ 6 ถึง 9 เดือน 12.54 3.39 - - 

เกินกวา่ 9 ถึง 12 เดือน 1.67 0.45   

เกินกวา่ 12 เดือน ขึน้ไป 51.16 13.82 - - 

รวม       370.01    100.00  - - 

  หกั  คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (47.10) (12.73)   

  ลูกหนีก้ารค้าและตั๋วเงนิรับ-สุทธิ 322.91 87.27   

 

สาํหรับลกูหนีท่ี้เกินกําหนดชําระเกินกวา่ 3 เดือนขึน้ไป บริษัทได้ดําเนินการทางกฎหมายแล้ว

บางสว่น ทัง้นีบ้ริษัทได้ตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูไว้ เป็นเงิน 47.10 ล้านบาทแล้ว 

14.4 สนิค้าคงเหลอื 

ณ สิน้ปี 2559 บริษัทมีสนิค้าคงเหลอืเป็นมลูคา่ 1,160.73 ล้านบาท  (ก่อนหกัคา่เผ่ือการลดราคา

สนิค้าคงเหลอื จํานวน 1.16 ล้านบาท) ลดลงจากปีก่อน จํานวน 5.84 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.50 ระยะเวลา

การหมนุเวียนของสนิค้าคงเหลอื เพ่ิมขึน้ จาก 155 วนัในปี 2558 เป็น 167 วนั 

ตารางแสดงสว่นประกอบของสนิค้าคงเหลอื                                                         (หนว่ย : ล้านบาท) 

รายการ 2557 2558 2559 

สนิค้าสาํเร็จรูป 719.04 509.44 848.93 

สนิค้าระหวา่งผลติ 43.23 40.26 76.90 

วตัถดุิบ 322.25 421.95 216.42 

วสัดสุิน้เปลอืง 18.02 14.08 16.81 

สนิค้าระหวา่งทาง 5.49 0.00 1.67 

รวม 1,188.74 1,166.57 1,160.73 

หกั คา่เผ่ือการลดราคา ( 1.95 ) (6.99) (1.61) 

สินค้าคงเหลือ – สุทธิ 1,186.79 1,159.58 1,159.57 
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14.5 ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ -สทุธิ ของบริษัทมีมลูคา่เทา่กบั 2,207.91

ล้านบาทลดลงจํานวน  47.81 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.12 เน่ืองจากการหกัคา่เสือ่มราคาตามปกติ และลงทนุ

เพ่ิมขึน้ 

14.6 สภาพคลอ่ง 

ในปี 2559 บริษัทมีเงินสดรับจากการดําเนินงาน 281.56 ล้านบาท เมื่อหกัเงินจ่ายดอกเบีย้และ

ภาษีเงินได้แล้วจะมีเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 229.22 ล้านบาท  

เงินสดสทุธิ ใช้ไปในการ ลงทนุเทา่กบั 35.89 ล้านบาท เน่ืองจากในปี 2559 บริษัท ได้ลงทนุใน

บริษัทยอ่ย และปรับปรุงอาคารโรงงานและเคร่ืองจกัรเพ่ิมขึน้  

ในสว่นของกระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงินบริษัทมี เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน 

จํานวน 173.81 ล้านบาท โดยนําไปชําระเงินกู้ เบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน จํานวนรวม 

171.64 ล้านบาท และชําระหนีส้นิตามสญัญาเช่าซือ้ จํานวน 2.16 ล้านบาท  

สาํหรับอตัรา สว่นสภาพคลอ่งของบริษัท อนัได้แก่ สนิทรัพย์หมนุเวียนตอ่หนีส้นิหมนุเวียน และ 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว ณ 31 ธนัวาคม 2559 มีคา่เทา่กบั 0.92 เทา่ และ 0.25 เทา่  

14.7 แหลง่ท่ีมาของเงินทนุ 

14.7.1 หนีส้นิ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทมีหนีส้นิรวม เทา่กบั 1,753.26 ล้านบาท ลดลงจากปี 

2558 จํานวน 249.31 ล้านบาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 12.45 โดยหนีส้นิหมนุเวยีนลดลง จํานวน 256.26 ล้านบาท 

ในขณะท่ีหนีส้นิไมห่มนุเวียนเพ่ิมขึน้ จํานวน 6.94 ล้านบาท สง่ผลให้อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นของ

บริษัทลดลง จาก 0.98 เทา่ ณ  สิน้ปี 2558 เหลอื 0.84 เทา่ ณ สิน้ปี 2559 

14.7.2  สว่นของผู้ ถือหุ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทมีทนุจดทะเบียน 1,085.67 ล้านบาท ทนุจดทะเบียนท่ี

เรียกชําระแล้ว 1,045.12 ล้านหุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท เป็นเงิน 1,045.12 ล้านบาท สาํหรับทนุจดทะเบียน สว่นท่ี

ยงัไมไ่ด้เรียกชําระจํานวน 40.54 ล้านบาท  เป็นสว่นท่ีผู้ ถือหุ้นและพนกังาน / กรรมการ ไมไ่ด้ใช้สทิธิซือ้หุ้ นเพ่ิม

ทนุ และได้หมดระยะเวลาการใช้สทิธิตัง้แตปี่ 2555 และ 2556 แล้ว 

สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มีมลูคา่เทา่กบั 2,082.76 ล้าน

บาท เพ่ิมขึน้จํานวน 43.15 ล้านบาท เน่ืองมาจากผลการดําเนินงานกําไร 
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การรับรองความถกูต้องของข้อมูล 
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การรับรองความถกูต้องของข้อมูล 

 

การรับรองความถกูต้องของข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปีนัน้ให้กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

ผกูพนับริษัท 10∗ ลงลายมือช่ือพร้อมทัง้ประทบัตราบริษัท (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี พร้อมทัง้

มอบอํานาจให้บคุคลใดลงนามกํากบัเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปีแทนด้วย โดยให้ใช้ข้อความ

และรูปแบบ ดงันี ้

“บริษัทได้สอบทานข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปีฉบบันีแ้ล้ว ด้วยความระมดัระวงับริษัทขอรับ

รองวา่ข้อมลูดงักลา่วถกูต้องครบถ้วน ไมเ่ป็นเท็จ ไมทํ่าใ ห้ผู้ อ่ืนสาํคญัผิด หรือไมข่าดข้อมลู ท่ีควรต้องแจ้งใน

สาระสาํคญั   นอกจากนี ้บริษัทขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและข้อมลูทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปีได้แสดงข้อมลูอยา่ง

ถกูต้องครบถ้วนในสาระสาํคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัท

ยอ่ยแล้ว  

(2) บริษัทได้จดัให้มีระบบการเปิดเผยข้อมลูท่ีดี เพ่ือให้แนใ่จวา่บริษัทไ ด้เปิดเผยข้อมลู ในสว่นท่ีเป็น

สาระสาํคญัทัง้ของบริษัทและบริษัทยอ่ยอยา่งถกูต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคมุดแูล ให้มีการปฏิบตัิตาม

ระบบดงักลา่ว 

(3) บริษัทได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายในท่ีดี  และควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตามระบบดงักลา่ว 

และบริษัทได้แจ้งข้อมลูการประเมิ นระบบการควบคมุภายใน ณ วนัท่ี  24 กมุภาพนัธ์   2560 ตอ่ผู้สอบบญัชีและ

กรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึง่ครอบคลมุถึงข้อบกพร่องและกา รเปลีย่นแปลงท่ีสาํคญัของระบบการ

ควบคมุภายใน รวมทัง้การกระทําท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบตอ่การจดัทํารายงานทางการเงินของบริษัทและ

บริษัทยอ่ย 

ในการนี ้เพ่ือเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชดุเดียวกนักบัท่ีบริษัทได้รับรองความถกูต้อง

แล้วบริษัทได้มอบหมายให้นาย บรรพต ประเสริฐสขุสกลุ เป็นผู้ลงลายมือช่ือกํากบัเอกสารนีไ้ว้ทกุหน้าด้วยหาก

เอกสารใดไมม่ีลายมือช่ือของ นายบรรพต ประเสริฐสขุสกลุ กํากบัไว้บริษัทจะถือวา่ไมใ่ช่ข้อมลูท่ีบริษัทได้รับรอง

ความถกูต้องของข้อมลูแล้วดงักลา่วข้างต้น 

 

ช่ือ   ตําแหนง่ ลายมือช่ือ10∗∗ 

1.  นายธงชยั  ลกีาญจนากร ประธานกรรมการบริหาร    

2 นายบรรพต ประเสริฐสขุสกลุ กรรมการผู้ อํานวยการ    

ผู้ รับมอบอํานาจ ช่ือ ตําแหนง่ ลายมือช่ือ 

นายบรรพต ประเสริฐสขุสกลุ กรรมการผู้ อํานวยการ    

 

∗ ให้แนบเอกสารหลกัฐานประกอบด้วย  ทัง้นี ้แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปีนีเ้ป็นข้อมลูที่สําคญัที่ผู้ลงทนุใช้ประกอบการ

ตดัสินใจลงทนุบริษัทจงึควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนที่จะสง่ให้สํานกังาน 

∗∗ พร้อมทัง้ประทบัตราบริษัท (ถ้ามี) 
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เอกสารแนบ  1 
 

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุม 

และเลขานุการบริษัท 
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เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหาร บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จาํกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม2559 

 

ช่ือ-สกุล 

อายุ/ตาํแหน่ง 
วุฒิการศึกษา 

ความสัมพันธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่างผู้บริหาร 

สัดส่วนการถือหุ้นใน

บริษัทที่มีสิทธิออก

เสียงทัง้หมด 

ประสบการณ์การทาํงาน 

นายพชัวฏั  คณุชยางกรู 

อาย ุ69 ปี 

ประธานกรรมการ 

 

-ปริญญาตรี สาขาบญัชี (เกียรตินิยม) 

  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

-ปริญญาโท สาขาบญัชี 

 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

-อบรมหลกัสตูร Director Accreditation   

   Program (DAP) – IOD 

-ไมมี่- 

 

 

-ไมมี่- 

 

 

2557- ปัจจบุนั 

 

2550 - 2553 

 

-ประธานกรรมการ 

 บริษัท สามชยั สตีลอินดสัทรี จํากดั (มหาชน) 

-ประธานกรรมการ 

 บริษัท สามชยั สตีลอินดสัทรี จํากดั (มหาชน) 

นายวฒันา สทุธิพินิจธรรม 

อาย ุ 71 ปี 

กรรมการอิสระ และรองประธาน

กรรมการบริษัท 

- ปริญญาตรี สาขาการบญัชี (เกียรตินิยม)  

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลยั นิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา 

-  อบรมหลกัสตูร Director Accreditation   

   Program (DAP) – IOD 

-ไมมี่- -ไมมี่- 2547- ปัจจบุนั 

 

2558 -ปัจจบุนั 

 

- รองประธานกรรมการ 

บริษัท สามชยั สตลีอินดสัทรี จํากดั (มหาชน) 

- กรรมการ 

   บมจ.แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี ้

นายธงชยั ลีกาญจนากร 

อาย ุ 64 ปี 

กรรมการ  ประธานกรรมการบริหาร แล

กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัท 

 - ปริญญาตรี สาขาอีเล็คโทรนิค 

   Chiyoda Collage โตเกียว ประเทศญ่ีปุ่ น 

-  อบรมหลกัสตูร Director Accreditation   

   Program (DAP) – IOD 

บิดา 

นายวรัญชยัและนาย

วรุณชยัลีกาญจนากร 

 

ร้อยละ 19.01 2553–ปัจจบุนั 

 

2547 - 2548 

 

-  กรรมการและประธานกรรมการบริหาร 

   บริษัท สามชยั สตลีอินดสัทรี จํากดั (มหาชน) 

-  กรรมการและประธานกรรมการบริหาร 

บริษัท สามชยั สตลีอินดสัทรี จํากดั (มหาชน) 
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ช่ือ-สกุล 

อายุ/ตาํแหน่ง 
วุฒิการศึกษา 

ความสัมพันธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่างผู้บริหาร 

สัดส่วนการถือหุ้นใน

บริษัทที่มีสิทธิออก

เสียงทัง้หมด 

ประสบการณ์การทาํงาน 

นายวรัญชยั ลีกาญจนากร 

อาย ุ 37 ปี 

กรรมการ กรรมการบริหาร และ

กรรมการผู้จดัการ 

- M.B.A. บริหารธุรกิจ 

Boston University, U.S.A. 

- ปริญญาโท นิติศาสตร์ กฎหมายธุรกิจ 

   จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

-  อบรมหลกัสตูร Director Accreditation   

   Program (DAP) – IOD 

บตุรชาย 

นายธงชยั ลีกาญจนากร 

ร้อยละ 15.79 2556 - ปัจจบุนั 

 

2554 – 2556 

 

2551 – 2554 

 

- กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดัการ 

  บริษัท สามชยั สตีลอินดสัทรี จํากดั (มหาชน) 

- กรรมการกรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จดัการ 

  บริษัท สามชยั สตลีอินดสัทรี จํากดั (มหาชน) 

- กรรมการกรรมการบริหาร และผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ 

   บริษัท สามชยั สตลีอินดสัทรี จํากดั (มหาชน) 

นายธวชัชยั ชินธรรมมิตร์ 

อาย ุ 62 ปี 

กรรมการ 

- ปริญญาตรี สาขาบริหารบคุคล 

มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

-  อบรมหลกัสตูร Director Accreditation   

   Program (DAP) – IOD 

-ไมมี่- ร้อยละ 0.05 2550 - ปัจจบุนั 

 

2547-2550 

 

2541-ปัจจบุนั 

 

- กรรมการ 

  บริษัท สามชยั สตีลอินดสัทรี จํากดั (มหาชน) 

- ประธานกรรมการ 

บริษัท สามชยั สตลีอินดสัทรี จํากดั (มหาชน) 

- ผู้จดัการ 

บริษัท ชยัณรงค์ อินเตอร์เทรด จํากดั 

(บริษัทจําหน่ายอปุกรณ์ลกูปืน) 

นางสาวจินตนา ลีลาชยัเจริญภณัฑ์ 

อาย ุ 51 ปี 

กรรมการ กรรมการบริหารและ

กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนั

บริษัท 

 

 

 

 

- ปวช.สาขาการบญัชี 

โรงเรียนพาณิชยการตัง้ตรงจิตร 

-  อบรมหลกัสตูร Director Accreditation   

   Program (DAP) – IOD 

-ไมมี่- -ไมมี่- 2540 – ปัจจบุนั 

 

2542 - 2547 

 

 

2536 – ปัจจบุนั 

 

 

-  กรรมการ และกรรมการบริหาร 

บริษัท สามชยั สตลีอินดสัทรี จํากดั (มหาชน) 

-  กรรมการ 

   บริษัท ทริปเปิล้ พี บิซิเนส โฮลดิง้ จํากดั            

   (บริษัทจดัจําหน่ายทอ่เหล็ก) 

-  กรรมการ 

    บริษัท โอเช่ียนสตีลไพพ์อิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต จํากดั 

(บริษัทจดัจําหน่ายทอ่เหล็ก) 
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ช่ือ-สกุล 

อายุ/ตาํแหน่ง 
วุฒิการศึกษา 

ความสัมพันธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่างผู้บริหาร 

สัดส่วนการถือหุ้นใน

บริษัทที่มีสิทธิออก

เสียงทัง้หมด 

ประสบการณ์การทาํงาน 

นายพรชยั กิตติปัญญางาม 

อาย ุ 70 ปี 

กรรมการอิสระ และประธาน

กรรมการตรวจสอบ 

- ปริญญาตรี สาขาบญัชี 

   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

-  อบรมหลกัสตูร Director Accreditation   

   Program (DAP) – IOD 

-ไมมี่- -ไมมี่- 2547 - ปัจจบุนั 

 

2515-ปัจจบุนั 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท สามชยั สตลีอินดสัทรี จํากดั (มหาชน) 

- กรรมการผู้จดัการ 

บริษัท บญัชีกิจ จํากดั (บริษัทตรวจสอบบญัชี) 

 

 

 

นายปรีชา หาญหทัยา 

อาย ุ 69 ปี 

กรรมการอิสระ และกรรมการ

ตรวจสอบ 

- ปริญญาตรี สาขาบญัชี 

   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

-  ปริญญาโท สาขาการเงิน 

   Columbia University 

-  อบรมหลกัสตูร Director Accreditation   

   Program (DAP) – IOD 

-ไมมี่- -ไมมี่- 2547 - ปัจจบุนั 

 

2548 – ปัจจบุนั 

 

2535-2545 

 

- กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท สามชยั สตลีอินดสัทรี จํากดั (มหาชน) 

- กรรมการ 

  บริษัท อนัดามนัรีสอร์ท จํากดั 

- ผู้ชว่ยอธิการบด ี

มหาวิทยาลยั อีสเทิร์น เอเชีย 

- ผู้ อํานวยการสํานกักรรมการผู้จดัการ 

ธนาคารยโูอบี รัตนสิน จํากดั 

นายชชัวาล ศิริวฒิุเศรษฐ 

อาย ุ 68 ปี 

กรรมการอิสระ และกรรมการ

ตรวจสอบ 

- ปริญญาตรี สาขาการบญัชี 

  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์    

  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

-  อบรมหลกัสตูร Director Accreditation   

   Program (DAP) – IOD 

 

-ไมมี่- -ไมมี่- 2547 - ปัจจบุนั 

 

2528-ปัจจบุนั 

- กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท สามชยั สตลีอินดสัทรี จํากดั (มหาชน) 

- ผู้สอบบญัชีอิสระ 
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ช่ือ-สกุล 

อายุ/ตาํแหน่ง 
วุฒิการศึกษา 

ความสัมพันธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่างผู้บริหาร 

สัดส่วนการถือหุ้นใน

บริษัทที่มีสิทธิออก

เสียงทัง้หมด 

ประสบการณ์การทาํงาน 

นายบรรพต ประเสริฐสขุสกลุ 

อาย ุ58 ปี 

กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการ

ผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัท และ

เลขานกุารบริษัท 

- ปริญญาตรี สาขาบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์ 

   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

-  อบรมหลกัสตูร Director Accreditation   

   Program (DAP) – IOD 

-ไมมี่- -ไมมี่- 2556 - ปัจจบุนั 

 

2551 -2556 

 

2545 -2551 

 

- กรรมการ และกรรมการบริหาร  

  บริษัท สามชยั สตลีอินดสัทรี จํากดั (มหาชน) 

- กรรมการ และกรรมการผู้จดัการ 

บริษัท สามชยั สตลีอินดสัทรี จํากดั (มหาชน) 

- ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ 

บริษัท สามชยั สตลีอินดสัทรี จํากดั (มหาชน) 

 

 

นางวาสนา ลามาติพานนท์ 

อาย ุ64 ปี 

รองกรรมการผู้จดัการ 

 

-ปวส. สาชาบญัฃ ี

   กรุงเทพการบญัชีวิทยาลยั 

พ่ีสาวนางวนาลี  

ลีกาญจนากร ซึง่เป็น

ภรรยาของนายธงชยั  

ลีกาญจนากร 

-ไมมี่- 2554 – ปัจจบุนั 

 

2552 – 2554 

 

2547 – ปัจจบุนั 

- รองกรรมการผู้จดัการ 

  บริษัท สามชยั สตีลอินดสัทรี จํากดั (มหาชน) 

- ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ 

บริษัท สามชยั สตลีอินดสัทรี จํากดั (มหาชน) 

- ประกอบธุรกิจสว่นตวั  (เคร่ืองประดบั) 

นายวรัญวฒิุ วฒันอนนัต์ 

อาย ุ60 ปี 

รองกรรมการผู้จดัการ 

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 

  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- ปริญญาโท  สาขาบริหารการเงิน 

  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

-ไมมี่- -ไมมี่- 2554 - ปัจจบุนั 

 

2548 - 2554 

 

2540 - 2548 

- รองกรรมการผู้จดัการ 

  บริษัท สามชยั สตีลอินดสัทรี จํากดั (มหาชน) 

-  ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ 

บริษัท สามชยั สตลีอินดสัทรี จํากดั (มหาชน) 

-  ผู้ชว่ยผู้จดัการฝ่ายการเงิน 

บริษัท อินเตอร์ สตีลอินดสัทรีจํากดั (บริษัทผลิตทอ่เหล็ก) 

นายวรุณชยั ลีกาญจนากร 

อาย ุ 34 ปี 

รองกรรมการผู้จดัการ 

- BBA Finance, UC Berkeley บตุรชายนายธงชยั  

ลีกาญจนากร 

ร้อยละ 14.35 2554 – ปัจจบุนั 

 

2553 – 2554 

-  รองกรรมการผู้จดัการ 

   บริษัท สามชยั สตีลอินดสัทรี จํากดั (มหาชน) 

-  รับผิดชอบงานด้านการเงิน 
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ช่ือ-สกุล 

อายุ/ตาํแหน่ง 
วุฒิการศึกษา 

ความสัมพันธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่างผู้บริหาร 

สัดส่วนการถือหุ้นใน

บริษัทที่มีสิทธิออก

เสียงทัง้หมด 

ประสบการณ์การทาํงาน 

 

2550 – 2553 

2549 - 2550 

   บริษัท สามชยั สตีลอินดสัทรี จํากดั (มหาชน)   

- Associate Officer, Deutsche Bank.  

- Analyst Officer, Citibank 

นายสรยทุธ์ ภวูนาถภกัด ี

อาย ุ53 ปี 

ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ 

- ปริญญาตรี วิศวกรรมอตุสาหการ 

  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

-ไมมี่- -ไมมี่- 2551 – ปัจจบุนั 

 

2530 - 2551 

 

 

-  ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ 

บริษัท สามชยั สตลีอินดสัทรี จํากดั (มหาชน) 

- ผู้ชว่ยผู้จดัการทัว่ไป 

   บริษัท พานาโซนิคอิเล็คทริคเวิร์คสตีล (ประเทศไทย) จก. 

   (บริษัทผลิตทอ่ร้อยสายไฟและอปุกรณ์ตอ่เน่ือง) 

นางธัญนนัท์  ดวงรักษา 

อาย ุ54 ปี 

ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ 

-มธัยมศกึษา 5 

โรงเรียนมหาวีรานวุฒัน์ 

-ไมมี่- -ไมมี่- 2554 – ปัจจบุนั 

 

2540 – 2554 

 

-  ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ 

บริษัท สามชยั สตลีอินดสัทรี จํากดั (มหาชน) 

- ผู้จดัการฝ่ายขาย 

  บริษัท สามชยั สตลีอินดสัทรี จํากดั (มหาชน) 

นางสาวยภุาพร  นพกวดฤทธิเดช 

อาย ุ52 ปี 

ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ 

- อนปุริญญาตรี สาขาการจดัการ 

  มหาวิทยาลยัราชภฎั ราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา 

-ไมมี่- -ไมมี่- 2554 – ปัจจบุนั 

 

2540 – 2554 

 

-  ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ 

บริษัท สามชยั สตลีอินดสัทรี จํากดั (มหาชน) 

- ผู้จดัการฝ่ายขาย 

  บริษัท สามชยั สตลีอินดสัทรี จํากดั (มหาชน) 

นายพรหมมินทร์  แก้วตาทิพย์ 

อาย ุ55 ปี 

ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ 

- อนปุริญญาตรี สาขาชา่งสํารวจ 

  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี่ราชมงคลกรุงเทพ 

 

 

 

 

-ไมมี่- -ไมมี่- 2555 – 2559 

 

2540 – 2555 

 

-  ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ 

บริษัท สามชยั สตลีอินดสัทรี จํากดั (มหาชน) 

- ผู้จดัการฝ่ายขาย 

  บริษัท สามชยั สตลีอินดสัทรี จํากดั (มหาชน) 
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ช่ือ-สกุล 

อายุ/ตาํแหน่ง 
วุฒิการศึกษา 

ความสัมพันธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่างผู้บริหาร 

สัดส่วนการถือหุ้นใน

บริษัทที่มีสิทธิออก

เสียงทัง้หมด 

ประสบการณ์การทาํงาน 

นางปรียาวรรณ ลือสวุรรณทตั 

อาย ุ63 ปี 

ผู้จดัการฝ่ายการเงิน 

- ปวส. สาขาบญัชี 

  กรุงเทพการบญัชีวิทยาลยั 

-ไมมี่- -ไมมี่- 2544-ปัจจบุนั 

 

2540-2544 

 

-  ผู้จดัการฝ่ายการเงิน 

บริษัท สามชยั สตลีอินดสัทรี จํากดั (มหาชน) 

-  ผู้ชว่ยผู้จดัการฝ่ายการเงิน 

บริษัทเอฟทีเอสโปรดกัส์จํากดั 

(บริษัทผลิตทอ่เหล็ก) 

นางสาวศรีสมร  คยูิ่งรัตน์ 

อาย ุ63 ปี 

ผู้จดัการฝ่ายบญัชีต้นทนุ 

- ปวช. สาขาบญัชี 

  กรุงเทพพาณิชยการบญัชี 

-ไมมี่- -ไมมี่- 2546 – ปัจจบุนั 

 

2540 - 2546 

-  ผู้จดัการฝ่ายบญัชีต้นทนุ 

บริษัท สามชยั สตลีอินดสัทรี จํากดั (มหาชน) 

- ผู้ชว่ยผู้จดัการฝ่ายบญัชี 

บริษัทเอฟทีเอสโปรดกัส์จํากดั  (บริษัทผลิตทอ่เหล็ก) 

 

นางสาวกลุชลี  มิทธิยา 

อาย ุ35 ปี 

ผู้จดัการฝ่ายบญัชี 

-ปริญญาตรี สาขาบญัชี 

  มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ

-ปริญญาโท สาขาบญัชี 

  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร 

-ไมมี่- -ไมมี่- 2558 –ปัจจบุนั 

 

2555 - 2558 

-  ผู้จดัการฝ่ายบญัชี 

บริษัท สามชยั สตลีอินดสัทรี จํากดั (มหาชน) 

- ผู้จดัการฝ่ายบญัชี 

   บริษัท เซโซ (ไทย) แมชชินเนอร่ี จํากดั  

 

      

 

 

56 

 



2. หน้าท่ีความรับผิดชอบของเลขานกุารบริษัท 

2.1  จดัทําและเก็บรักษาเอกสารดงัตอ่ไปนี ้

2.1.1  ทะเบียนกรรมการ 

2.1.2  หนงัสอืนดัประชมุคณะกรรมการ รายงานประชมุคณะกรรมการ และรายงานประจําปี

บริษัท 

2.1.3  หนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้น และรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 

2.2 เก็บรักษารายงานการมีสว่นได้เสยีท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจดัสง่สาํเนา

รายงานการมีสว่นได้เสยีตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 

7 วนัทําการ นบัแตว่นัท่ีบริษัทฯ ได้รับรายงานนัน้ 

2.3  ทําหน้าท่ีในการดําเนินการจดัประชมุคณะกรรมการบริษัทและการประชมุผู้ ถือหุ้น 

2.4  ติดตอ่ประสานงานกบัหนว่ยงานท่ีกํากบัดแูล เช่น สาํนกังาน ตลท.และดแูลการเปิดเผยข้อมลู

และรายงานสารสนเทศตอ่หนว่ยงานท่ีกํากบัดแูลและสาธารณะชน ให้ถกูต้องครบถ้วนตามกฎหมาย 

2.5  ดําเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศและ กําหนด 

2.6  หน้าท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากบริษัท 
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เอกสารแนบ 2 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 
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เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเกี่ยวกับการดาํรงตาํแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอาํนาจในการควบคุม

บริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

รายช่ือผู้บริหาร 

บริษัทสามชยั 

สตีลอินดสัทรี

จํากดั (มหาชน) 

บริษัท ชยัณรงค์ 

อินเตอร์เทรด 

จํากดั 

บริษัท มิเลนเนียม 

อินเตอร์ 

เทรด จํากดั 

บริษัท แซม 

เอนเตอร์ไพร์ส 

จํากดั 

บริษัท สตีลฮบั 

จํากดั 

1. นายพชัวฎั คณุชยางกรู /,X     

2. นายวฒันา สทุธิพินิจธรรม /,D     

3. นายธวชัชยั ชินธรรมมิตร์ / /,IV    

4. นางสาวจินตนา ลีลาชยัเจริญภณัฑ์ /,///     

5. นายธงชยั ลีกาญจนากร /,O,///   /  

6. นายวรัญชยั ลีกาญจนากร /,///,IV  / /  

7. นายพรชยั กิตติปัญญางาม N, /,//     

8. นายปรีชา หาญหทัยา /,//     

9. นายชชัวาล ศิริวฒิุเศรษฐ /,//     

10. นายบรรพต ประเสริฐสขุสกลุ /,///,V   /  

11. นางวาสนา ลามาติพานนท์ V     

12. นายวรัญวฒิุ วฒันอนนัต์ V     

13. นายวรุณชยั ลีกาญจนากร V    /,III,IV 

14. นายสรยทุธ์ ภวูนาถภกัด ี V     

15. นางธัญนนัท์ ดวงรักษา V     

16. นางสาวยภุาพร นพกวดฤทธิเดช V     

17. นางปรียาวรรณ ลือสวุรรณทตั V     

18. นางสาวศรีสมร คยูิ่งรัตน์ V     

19. นางสาวกลุชล ี มิทธิยา V     

       

หมายเหต:ุ 

X = ประธานกรรมการ /   = กรรมการ N = ประธานกรรมการตรวจสอบ 

D = รองประธานกรรมการ //  = กรรมการตรวจสอบ IV = กรรมการผู้จดัการ 

O = ประธานกรรมการบริหาร /// = กรรมการบริหาร V  = ผู้บริหาร 
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เอกสารแนบ 3 
 

รายละเอียดเก่ียวกับหวัหน้างานตรวจสอบภายในและหวัหน้างานกาํกับ 

ดูแลการปฏบิัตงิานของบริษัท ( Compliance ) 
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1. รายละเอียดผู้ให้บริการงานตรวจสอบภายใน 

-  บริษัท :  บริษัท เอ้าท์ซอสซิ่งพลสั จํากดั 

-  ผู้ตรวจสอบ :   นางวรรณศรี  รัตนมณีศิลป์ 

-  การศกึษา :   ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาบญัชี 

        มหาวิทยาลยัราชมงคล 
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เอกสารแนบ 4 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมนิราคาทรัพย์สนิ 
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–  บริษัท ไม่มีรายการประเมินทรัพย์สิน – 
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ภาคผนวก 
 

แบบประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน 
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แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 

คณะกรรมการบริษัท ได้ทําการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน เมื่อการประชมุ

คณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2559 เมื่อวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2559  

การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) 
 

1. องค์กรแสดงถงึความยดึม่ันในคุณค่าของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม  

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

1.1 คณะกรรมการและผู้บริหารกําหนดแนวทาง และมีการปฏิบตัิท่ีอยูบ่นหลกัความซื่อตรง

และการรักษาจรรยาบรรณในการดําเนินงานท่ีครอบคลมุถึง 

       1.1.1  การปฏิบตัิหน้าท่ีประจําวนั และการตดัสนิใจในเร่ืองตา่ง ๆ  

       1.1.2 การปฏิบตัิตอ่คูค้่า ลกูค้า และบคุคลภายนอก  

  

1.2  มีข้อกําหนดท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ผู้บริหารและพนกังานปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความ

ซื่อตรงและรักษาจรรยาบรรณ ท่ีครอบคลมุถึง 

       1.2.1  มีข้อกําหนดเก่ียวกบัจริยธรรม (code of conduct) สาํหรับผู้บริหารและพนกังาน 

ท่ีเหมาะสม 

       1.2.2  มีข้อกําหนดห้ามผู้บริหารและพนกังานปฏิบตัิตนในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความ

ขดัแย้งทางผลประโยชน์กบักิจการซึง่รวมถึงการห้ามคอร์รัปชนัอนัทําให้เกิดความเสยีหายตอ่

องค์กร1 

       1.2.3  มีบทลงโทษท่ีเหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนข้อกําหนดข้างต้น 

1.2.4 มีการสือ่สารข้อกําหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผู้บริหารและพนกังานทกุคนรับทราบ 

เช่น รวมอยูใ่นการปฐมนิเทศพนกังานใหม ่ ให้พนกังานลงนามรับทราบข้อกําหนดและ

บทลงโทษเป็นประจําทกุปี  รวมทัง้มีการเผยแพร่ code of conduct ให้แก่พนกังานและ

บคุคลภายนอกได้รับทราบ 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบตัิตาม Code of Conduct 

      1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหนว่ยงานตรวจสอบภายในหรือหนว่ยงานกํากบั

ดแูลการปฏิบตัิ (compliance unit) 

       1.3.2 การประเมินตนเองโดยผู้บริหารและพนกังาน                                                                                                            

       1.3.3 การประเมินโดยผู้ เช่ียวชาญท่ีเป็นอิสระจากภายนอกองค์กร 

 

 

 

  

1บริษัทควรกําหนดการควบคมุภายในตามมาตรการตอ่ต้านคอร์รัปชนัให้เหมาะสมกบัความเสี่ยงของบริษัท 
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คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

1.4 มีการจดัการอยา่งทนัเวลา หากพบการไมป่ฏิบตัิตามข้อกําหนดเก่ียวกบัความซื่อตรง

และการรักษาจรรยาบรรณ 

1.4.1 มีกระบวนการท่ีทําให้สามารถตรวจพบการฝ่าฝืนได้ภายในเวลาท่ีเหมาะสม 

 1.4.2 มีกระบวนการท่ีทําให้สามารถลงโทษหรือจดัการกบัการฝ่าฝืนได้อยา่งเหมาะสม 

และภายในเวลาอนัควร 

 1.4.3 มีการแก้ไขการกระทําท่ีขดัตอ่หลกัความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณอยา่ง

เหมาะสม และภายในเวลาอนัควร 

 

 

 

 
 

 

 

 

2. คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และทาํหน้าที่กาํกับดูแล (Oversight) และ

พัฒนาการดาํเนินการด้านการควบคุมภายใน 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

2.1  มีการกําหนดบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร โดยได้สงวนสทิธ์ิ

อํานาจเฉพาะของคณะกรรมการบริษัทไว้อยา่งชดัเจน 

  

2.2 คณะกรรมการบริษัทกํากบัดแูลให้มีการกําหนดเป้าหมายการดําเนินธุรกิจท่ีชดัเจนและ

วดัผลได้ เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิงานของผู้บริหารและพนกังาน 

  

2.3  คณะกรรมการบริษัทกํากบัดแูลให้บริษัทกําหนดบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการและ

ผู้บริหารให้ถกูต้องตามกฎหมาย กฎบตัร ซึง่ครอบคลมุบทบาทท่ีสาํคญัของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ผู้สอบบญัชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้ รับผิดชอบตอ่รายงานทางการเงิน 

  

2.4  คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีความรู้เก่ียวกบัธุรกิจของบริษัท และมีความเช่ียวชาญท่ีเป็น

ประโยชน์ตอ่บริษัท หรือสามารถขอคาํแนะนําจากผู้ เช่ียวชาญในเร่ืองนัน้ๆได้ 

  

2.5  คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระท่ีมีความรู้ ความสามารถนา่เช่ือถือ 

และมีความเป็นอิสระในการปฏิบตัิหน้าท่ีอยา่งแท้จริง เช่น  ไมม่ีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบั

บริษัท ไมม่ีความสมัพนัธ์อ่ืนใด อนัอาจมีอิทธิพลตอ่การใช้ดลุยพินิจและปฏิบตัิหน้าท่ีอยา่ง

เป็นอิสระในจํานวนท่ีเหมาะสมเพียงพอ 

  

2.6 คณะกรรมการบริษัทกํากบัดแูลการพฒันาและปฏิบตัิเร่ืองการควบคมุภายในในองค์กร 

ซึง่ครอบคลมุทัง้การสร้างสภาพแวดล้อมการควบคมุ การประเมินความเสีย่ง กิจกรรมการ

ควบคมุ ข้อมลูและการสือ่สาร และการตดิตาม 
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3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกาํหนดอาํนาจในการสั่งการและ 

ความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การกาํกับดูแล (oversight) ของ

คณะกรรมการ 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

3.1 ผู้บริหารระดบัสงูกําหนดโครงสร้างองค์กรท่ีสนบัสนนุการบรรลวุตัถปุระสงค์ของบริษัท 

โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทัง้ทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจดัให้มีการควบคมุ

ภายในอยา่งมีประสทิธิภาพ เช่น แบง่แยกหน้ าท่ีในสว่นงานท่ีสาํคญั ซึง่ทําให้เกิดการ

ตรวจสอบถ่วงดลุระหวา่งกนั  มีงานตรวจสอบภายในท่ีขึน้ตรงกบักรรมการตรวจสอบ และมี

สายการรายงานท่ีชดัเจน เป็นต้น 

  

3.2  ผู้บริหารระดบัสงูกําหนดสายการรายงานในบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม

เก่ียวกบัอํานาจหน้าท่ี ความรับผิดชอบ และการสือ่สารข้อมลู 

  

3.3  มีการกําหนด มอบหมาย และจํากดัอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบอยา่งเหมาะสม

ระหวา่งคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดบัสงู ผู้บริหาร และพนกังาน  

  

 

4. องค์กรแสดงถงึความมุ่งม่ันในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

4.1  บริษัทมีนโยบายและวิธีการปฏิบตัิเพ่ือจดัหา พฒันา และรักษาบคุลากรท่ีมีความรู้และ

ความสามารถท่ีเหมาะสม  และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบตัินัน้อยา่ง

สมํ่าเสมอ 

  

4.2  บริษัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบตัิงาน การให้แรงจงูใจหรือรางวลัตอ่บคุลากรท่ีมี

ผลการปฏิบตัิงานดี และการจดัการตอ่บคุลากรท่ีมีผลงานไมบ่รรลเุป้าหมาย รวมถึง การ

สือ่สารกระบวนการเหลา่นีใ้ห้ผู้บริหารและพนกังานทราบ 

  

4.3  บริษัทมีกระบวนการแก้ไขปัญหาหรือเตรียมพร้อมสาํหรับการขาดบคุลากรท่ีมีความรู้และ

ความสามารถท่ีเหมาะสมอยา่งทนัเวลา 

  

4.4  บริษัทมีกระบวนการสรรหา พฒันา และรักษาผู้บริหารและพนกังานทกุคนเช่น การ

จดัระบบท่ีปรึกษา (mentoring) และการฝึกอบรม 

  

4.5 บริษัทมีแผนและกระบวนการสรรหาผู้สบืทอดตําแหนง่ (succession plan) ท่ีสาํคญั   
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5. องค์กรกาํหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุ

ตามวัตถุประสงค์ขององค์กร 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

5.1 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารมีกระบวนการและการสือ่สารเชิงบงัคบัให้บคุลากรทกุ

คนมีความรับผิดชอบตอ่การควบคมุภายใน และจดัให้มีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบตัิ 

ในกรณีท่ีจําเป็น 

  

5.2  คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารกําหนดตวัชีว้ดัผลการปฏิบตัิงาน การสร้างแรงจงูใจ 

และการให้รางวลั ท่ีเหมาะสม โดยพิจารณาทัง้เร่ืองการปฏิบตัิตาม Code of Conduct และ

วตัถปุระสงค์ในระยะสัน้และระยะยาวของบริษัท 

  

5.3  คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารประเมินแรงจงูใจแล ะการให้รางวลัอยา่งตอ่เน่ืองโดย

เน้นให้สามารถเช่ือมโยงกบัความสาํเร็จของหน้าท่ีในการปฏิบตัิตามการควบคมุภายในด้วย 

  

5 .4 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้พิจารณาไมใ่ห้มีการสร้างแรงกดดนัท่ี 

มากเกินไปในการปฏิบตัิหน้าท่ีของบคุลากรแตล่ะคน 

  

 
 

การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 
 

 

6. องค์กรกาํหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความ

เสี่ยงต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

6.1  บริษัทสามารถปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป และเหมาะสมกบัธุรกิจ

ในขณะนัน้ โดยแสดงได้วา่รายการในรายงานทางการเงินมีตวัตนจริง ครบถ้วน 

แสดงถึงสทิธิหรือภาระผกูพนัของบริษัทได้ถกูต้อง  มีมลูคา่เหมาะสม  และเปิดเผยข้อมลู

ครบถ้วน ถกูต้อง 

  

6.2 บริษัทกําหนดสาระสาํคญัของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจยัท่ีสาํคญัเช่น 

ผู้ใช้รายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโน้มของธุรกิจ 

  

6.3 รายงานทางการเงินของบริษัทสะท้อนถึงกิจกรรมการดําเนินงานของบริษัท 

อยา่งแท้จริง 

  

6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง อนมุตัิและสือ่สารนโยบาย 

การบริหารความเสีย่งให้ผู้บริหารและพนกังานทกุคนรับทราบและถือปฏิบตัิ จนเป็นสว่นหนึง่

ของวฒันธรรมขององค์กร 
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7. องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้ 

อย่างครอบคลุมทั่วทัง้องค์กร  

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

7.1 บริษัทระบคุวามเสีย่งทกุประเภทซึง่อาจมีผลกระทบตอ่การดําเนินธุรกิจทัง้ระดบัองค์กร 

หนว่ยธุรกิจ ฝ่ายงาน และหน้าท่ีงานตา่ง ๆ   

  

7.2  บริษัทวิเคราะห์ความเสีย่งทกุประเภทท่ีอาจเกิดจากทัง้ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก

องค์กร ซึง่รวมถึงความเสีย่งด้านกลยทุธ์ การดําเนินงาน การรายงาน การปฏิบตัติาม

กฎเกณฑ์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

  

7.3  ผู้บริหารทกุระดบัมีสว่นร่วมในการบริหารความเสีย่ง   

7.4  บริษัทได้ประเมินความสาํคญัของความเสีย่ง โดยพิจารณาทัง้โอกาสเกิดเหตกุารณ์ และ

ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้  

  

7.5  บริษัทมีมาตรการและแผนปฏิบตัิงานเพ่ือจดัการความเสีย่ง โดยอาจเป็นการยอมรับ

ความเสีย่งนัน้ (acceptance)  การลดความเสีย่ง (reduction)  การหลกีเลีย่งความเสีย่ง 

(avoidance)  หรือการร่วมรับความเสีย่ง (sharing) 

  

 

8. องค์กรได้พิจารณาถงึโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุ

วัตถุประสงค์ขององค์กร 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

8.1  บริษัทประเมินโอกาสท่ีจะเกิดการทจุริตขึน้ โดยครอบคลมุการทจุริตแบบตา่งๆ เช่น การ

จดัทํารายงานทางการเงินเท็จ  การทําให้สู ญเสยีทรัพย์สนิ  การคอร์รัปชนั การท่ีผู้บริหาร

สามารถฝ่าฝืนระบบควบคมุภายใน (management override of internal controls)  การ

เปลีย่นแปลงข้อมลูในรายงานท่ีสาํคญั  การได้มาหรือใช้ไปซึง่ทรัพย์สนิโดยไมถ่กูต้อง เป็นต้น 

  

8.2  บริษัทได้ทบทวนเป้าหมายการปฏิบตัิงานอยา่งรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็นไปได้

ของเป้าหมายท่ีกําหนดแล้ว  รวมทัง้ได้พิจารณาความสมเหตสุมผลของการให้สิง่จงูใจหรือ

ผลตอบแทนแก่พนกังานแล้วด้วยวา่ ไมม่ีลกัษณะสง่เสริมให้พนกังานกระทําไมเ่หมาะสม  เช่น 

ไมต่ัง้เป้าหมายยอดขายของบริษัทไว้สงูเกินความเป็นจริง จนทําให้เกิดแรงจงูใจในการตกแตง่

ตวัเลขยอดขาย เป็นต้น 

  

8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามผู้บริหารเก่ียวกบัโอกาสในการเกิด

ทจุริต และมาตรการท่ีบริษัทดําเนินการเพ่ือป้องกนัหรือแก้ไขการทจุริต 

  

8.4 บริษัทได้สือ่สารให้พนกังานทกุคนเข้าใจและปฏิบตัิตามนโยบายและแนวปฏิบตัิท่ีกําหนดไว้   
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9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุม

ภายใน 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

9.1 บริษัทประเมินการเปลีย่นแปลงปัจจยัภายนอกองค์กร ท่ีอาจมีผลกระทบตอ่การดําเนิน

ธุรกิจ การควบคมุภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กําหนดมาตรการตอบสนองตอ่

การเปลีย่นแปลงนัน้อยา่งเพียงพอแล้ว  

  

9.2 บริษัทประเมินการเปลีย่นแปลงรูปแบบการทําธุรกิจ ท่ีอาจมีผลกระทบตอ่การดําเนิน

ธุรกิจ การควบคมุภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กําหนดมาตรการตอบสนองตอ่

การเปลีย่นแปลงนัน้อยา่งเพียงพอแล้ว 

  

9.3 บริษัทประเมินการเปลีย่นแปลงผู้ นําองค์กร ท่ีอาจมีผลกระทบตอ่การดําเนินธุ รกิจ การ

ควบคมุภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กําหนดมาตรการตอบสนองตอ่การ

เปลีย่นแปลงนัน้อยา่งเพียงพอแล้ว 

  

 

การควบคุมการปฏบิัตงิาน(Control Activities) 

 

10. องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ใน

ระดับที่ยอมรับได้ 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

10.1  มาตรการควบคมุของบริษัทมีความเหมาะสมกบัความเสีย่ง และลกัษณะเฉพาะของ

องค์กร เช่น สภาพแวดล้อม ความซบัซ้อนของงาน ลกัษณะงาน ขอบเขตการดําเนินงาน 

รวมถึงลกัษณะเฉพาะอ่ืน ๆ 

  

10.2  บริษัทมีมาตรการควบคมุภายในท่ีกําหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษร และครอบคลมุ

กระบวนการตา่งๆ อยา่งเหมาะสม  เช่น  มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตัิงานเก่ียวกบัธุรกรรม

ด้านการเงิน การจดัซือ้ และการบริหารทัว่ไป ตลอดจนกําหนดขอบเขต  อํานาจหน้าท่ี  และ

ลาํดบัชัน้การอนมุตัิของผู้บริหารในแตล่ะระดบัไว้อยา่งชดัเจน รัดกมุ  เพ่ือให้สามารถป้องกนั

การทจุริตได้  เช่น  มีการกําหนดขนาดวงเงินและอํานาจอนมุตัิของผู้บริหารแตล่ะระดบั  

ขัน้ตอนในการอนมุตัิโครงการลงทนุ  ขัน้ตอนการจดัซือ้และวิธีการคดัเลอืกผู้ขาย  การบนัทกึ

ข้อมลูรายละเอียดการตดัสนิใจจดัซือ้  ขัน้ตอนการเบิกจ่ายวสัดอุปุกรณ์ หรือ การเบิกใช้

เคร่ืองมือตา่งๆ เป็นต้นโดยได้จดัให้มีกระบวนการสาํหรับกรณีตา่ง ๆ ดงันี ้

        10 .2.1 การเก็บรวบรวมข้อมลูเก่ียวกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และ 

ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว รวมทัง้บคุคลท่ีเก่ียวโยง กนั เพ่ือประโยชน์ในการติดตามและ

สอบทานการทํารายการระหวา่งกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์รวมทัง้

มีการปรับปรุงข้อมลูให้เป็นปัจจบุนัเสมอ 
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คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

        10.2.2 กรณีท่ีบริษัทอนมุตัิธุรกรรมหรือทําสญัญากบัผู้ ท่ีเก่ียวข้องในลกัษณะท่ีมีผล

ผกูพนับริษัทในระยะยาวไ ปแล้ว เช่น การทําสญัญาซือ้ขายสนิค้า การให้กู้ยืม   

การคํา้ประกนั  บริษัทได้ติดตามให้มัน่ใจแล้ววา่ มีการปฏิบตัิเป็นไปตามเง่ือนไขท่ี 

ตกลงกนัไว้ตลอดระยะเวลาท่ีมีผลผกูพนับริษัท เช่น ติดตามการชําระคืนหนีต้ามกําหนด หรือ

มีการทบทวนความเหมาะสมของสญัญา เป็นต้น 

 

10.3 บริษัทกําหนดให้การควบคมุภายในมีความหลากหลายอยา่งเหมาะสม เช่น  

การควบคมุแบบ manual และ automated หรือการควบคมุแบบป้องกนัและติดตาม 

  

10.4 บริษัทกําหนดให้มีการควบคมุภายในในทกุระดบัขององค์กร เช่น ทัง้ระดบั 

กลุม่บริษัท หนว่ยธุรกิจ สายงาน ฝ่ายงาน แผนก หรือกระบวนการ 

  

10.5 บริษัทมีการแบง่แยกหน้าท่ีความรับผิดชอบในงาน 3 ด้านตอ่ไปนี ้ออกจากกนั 

โดยเด็ดขาด เพ่ือเป็นการตรวจสอบซึง่กนัและกนั กลา่วคือ  

(1) หน้าท่ีอนมุตัิ  

(2) หน้าท่ีบนัทกึรายการบญัชีและข้อมลูสารสนเทศ และ  

(3) หน้าท่ีในการดแูลจดัเก็บทรัพย์สนิ       

  

 

11. องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลย ีเพื่อช่วยสนับสนุน 

การบรรลุวัตถุประสงค์ 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

11.1 บริษัทควรกําหนดความเก่ียวข้องกนัระหวา่งการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ                    

ในกระบวนการปฏิบตัิงานและการควบคมุทัว่ไปของระบบสารสนเทศ 

  

11.2 บริษัทควรกําหนดการควบคมุของโครงสร้างพืน้ฐานของระบบเทคโนโลยีให้มีความ

เหมาะสม 

  

11.3 บริษัทควรกําหนดการควบคมุด้านความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยีให้มี             

ความเหมาะสม 

  

11.4  บริษัทควรกําหนดการควบคมุกระบวนการได้มา การพฒันา และการบํารุงรักษาระบบ

เทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม 
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12. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซ่ึงได้กาํหนดสิ่งที่คาดหวังและขัน้ตอน             

การปฏิบัติ เพื่อให้นโยบายที่กาํหนดไว้นัน้สามารถนําไปสู่การปฏิบัติได้ 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

12.1 บริษัทมีนโยบายท่ีรัดกมุเพ่ือติดตามให้การทําธุรกรรมของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ 

ผู้บริหาร หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว ต้องผา่นขัน้ตอนการอนมุตัิท่ีกําหนด เช่น 

ข้อบงัคบัของบริษัท เกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  เกณฑ์ของสาํนกังาน ฯลฯ 

เพ่ือป้องกนัการหาโอกาสหรือนําผลประโยชน์ของบริษัทไปใช้สว่นตวั   

  

12.2 บริษัทมีนโยบายเพ่ือให้การพิจารณาอนมุตัิธุรกรรมกระทําโดยผู้ ท่ีไมม่ีสว่นได้เสยีใน

ธุรกรรมนัน้ 

  

12.3 บริษัทมีนโยบายเพ่ือให้การพิจารณาอนมุตัิธุรกรรมคํานงึถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัท

เป็นสาํคญั และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการท่ีกระทํากบับคุคลภายนอก   (at arms’ 

length basis) 

  

12.4 บริษัทมีกระบวนการติดตามดแูลการดําเนินงานของบริษัทยอ่ยหรือบริษัทร่วม รวมทัง้

กําหนดแนวทางให้บคุคลท่ีบริษัทแตง่ตัง้ให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหาร ในบริษัทยอ่ยหรือร่วม

นัน้ ถือปฏิบตัิ  (หากบริษัทไม่มีเงินลงทนุในบริษัทย่อยหรือ บริษัทร่วมไม่ตอ้งตอบข้อนี)้ 

  

12 .5  บริษัทกําหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการนํานโยบายและกระบวนการ              

ไปปฏิบตัิโดยผู้บริหารและพนกังาน 

  

12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบตัิของบริษัทได้รับการนําไปใช้ในเวลาท่ีเหมาะสม โดย

บคุลากรท่ีมีความสามารถ รวมถึงการครอบคลมุกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาด ในการ

ปฏิบตัิงาน 

  

12.7 บริษัททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบตัิให้มีความเหมาะสมอยูเ่สมอ   

 

ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล (Information & Communication) 

 

13. องค์กรข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดาํเนินไป

ได้ตามที่กาํหนดไว้ 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

13.1 บริษัทกําหนดข้อมลูท่ีต้องการใช้ในการดําเนินงาน ทัง้ข้อมลูจากภายในและภายนอก

องค์กร ท่ีมีคณุภาพและเก่ียวข้องตอ่งาน 

  

13.2 บริษัทพิจารณาทัง้ต้นทนุและประโยชน์ท่ีจะได้รับ รวมถึงปริมาณและความถกูต้องของ

ข้อมลู  

  

13.3 บริษัทดําเนินการเพ่ือให้คณะกรรมการมีข้อมลูท่ีสาํคญัอยา่งเพียงพอสาํหรับใช้

ประกอบการตดัสนิใจ ตวัอยา่งข้อมลูท่ีสาํคญั เช่น รายละเอียดของเร่ืองท่ีเสนอ                         

ให้พิจารณา เหตผุล ผลกระทบตอ่บริษัท ทางเลอืกตา่ง ๆ  
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คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

13.4 บริษัทดําเนินการเพ่ือให้กรรมการบริษัทได้รับหนงัสอืนดัประชมุหรือเอกสารประกอบการ

ประชมุท่ีระบขุ้อมลูท่ีจําเป็นและเพียงพอตอ่การพิจารณาก่อนการประชมุลว่งหน้าอยา่งน้อย

ภายในระยะเวลาขัน้ตํ่าตามท่ีกฎหมายกําหนด  

  

13.5 บริษัทดําเนินการเพ่ือให้รายงานการประชมุคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร        

เพ่ือให้สามารถตรวจสอบย้อนหลงัเก่ียวกบัความเหมาะสมในการปฏิบตัิหน้าท่ีของกรรมการ

แตล่ะราย เช่น การบนัทกึข้อซกัถามของกรรมการ ความเห็นหรือข้อสงัเกตของกรรมการใน

เร่ืองท่ีพิจารณา ความเห็นของกรรมการรายท่ีไมเ่ห็นด้วยกบัเร่ืองท่ีเสนอพร้อมเหตผุล เป็นต้น 

  

13.6 บริษัทมีการดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้     

     13.6.1 มีการจดัเก็บเอกสารสาํคญั ไว้อยา่งครบถ้วนเป็นหมวดหมู ่

     13 .6.2 กรณีท่ีได้รับแจ้งจากผู้สอบบญัชีหรือผู้ตรวจสอบภายในวา่มีข้อบกพร่อง                

ในการควบคมุภายใน บริษัทได้แก้ไขข้อบกพร่องนัน้อยา่งครบถ้วนแล้ว 

 

 
 

 

 

14. องค์กรสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถงึวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุม

ภายในที่จาํเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดาํเนินไปได้ตามที่วางไว้ 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

14.1 บริษัทมีกระบวนการสือ่สารข้อมลูภายในอยา่งมีประสทิธิภาพ และมีช่องทางการสือ่สาร

ท่ีเหมาะสม เพ่ือสนบัสนนุการควบคมุภายใน  

  

14.2 บริษัทมีการรายงานข้อมลูท่ีสาํคญัถึงคณะกรรมการบริษัทอยา่งสมํ่าเสมอ และ ทําให้

คณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงแหลง่สารสนเทศท่ีจําเป็นตอ่การปฏิบตัิงาน หรือสอบทาน

รายการตา่ง ๆ ตามท่ีต้องการ เช่น การกําหนดบคุคลท่ีเป็นศนูย์ติดตอ่เพ่ือให้สามารถติดตอ่ขอ

ข้อมลูอ่ืนนอกจากท่ีได้รับจากผู้บริหาร รวมทัง้การติดตอ่สอบถามข้อมลูจากผู้สอบบญัชี   ผู้

ตรวจสอบภายใน  การจดัประชมุระหวา่งคณะกรรมการและผู้บริหารตามท่ีคณะกรรมการร้อง

ขอ การจดักิจกรรมพบปะหารือระหวา่งคณะกรรมการและผู้บริหารนอกเหนือจากการประชมุ

คณะกรรมการ  เป็นต้น    

  

14.3 บริษัทจดัให้มีช่องทางการสือ่สารพิเศษหรือช่องทางลบัเพ่ือให้บคุคลตา่ง ๆ ภายในบริษัท

สามารถแจ้งข้อมลูหรือเบาะแสเก่ียวกบัการฉ้อฉลหรือทจุริตภายในบริษัท (whistle-blower 

hotline) ได้อยา่งปลอดภยั 
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15. องค์กรได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุม

ภายใน 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

15.1 บริษัทมีกระบวนการสือ่สารข้อมลูกบัผู้มีสว่นได้เสยีภายนอกองค์กรอยา่งมีประสทิธิภาพ 

และมชีอ่งทางการสือ่สารท่ีเหมาะสม เพ่ือสนบัสนนุการควบคมุภายใน เช่น จดัให้มีเจ้าหน้าท่ี

หรือหนว่ยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์  ศนูย์รับเร่ืองร้องเรียน เป็นต้น 

  

15.2 บริษัทจดัให้มีช่องทางการสือ่สารพิเศษหรือช่องทางลบัเพ่ือให้ผู้มีสว่นได้เสยีภายนอก

องค์กรสามารถแจ้งข้อมลูหรือเบาะแสเก่ียวกบัการฉ้อฉลหรือทจุริต (whistle-blower hotline) 

แก่บริษัทได้อยา่งปลอดภยั 

  

 

ระบบการตดิตาม (Monitoring Activities) 

 

16. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้ม่ันใจได้ว่าการควบคุมภายในยงั

ดาํเนินไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

16.1 บริษัทจดัให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบตัิตามจริยธรรมธุรกิจและข้อกําหนดห้ามฝ่าย

บริหารและพนกังานปฏิบตัตินในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เช่น 

กําหนดให้แตล่ะสว่นงานติดตามการปฏิบตัิ  และรายงานผู้บงัคบับญัชา หรือมอบหมายให้

หนว่ยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบตัิ และรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบเป็นต้น 

  

16.2 บริษัทจดัให้มีการตรวจสอบการปฏิบตัิตามระบบการควบคมุภายในท่ีวางไว้ โดยการ

ประเมินตนเอง และ/หรือการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน 

  

16.3 ความถ่ีในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกบัการเปลีย่นแปลงของบริษัท   

16.4 ดําเนินการตดิตามและประเมินผลระบบการควบคมุภายใน โดยผู้ ท่ีมีความรู้และ

ความสามารถ 

  

16.5 บริษัทกําหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ขึน้ตรงตอ่คณะกรรมการ

ตรวจสอบ  

  

16.6 บริษัทสง่เสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบตัิหน้าท่ีตามมาตรฐานสากลการปฏิบตัิงาน

วิชาชีพการตรวจสอบภายใน  (International Standards for the Professional Practice of 

Internal Auditing, IIA) 
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17. องค์กรประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่

รับผิดชอบ ซึ่งรวมถงึผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม 

คาํถาม ใช่ ไม่ใ  

17.1 บริษัทประเมินผลและสือ่สารข้อบกพร่องของการควบคมุภายใน และดําเนินการเพ่ือติดตามแก้ไขอยา่งทนัทว่งที  

หากผลการดําเนินงานท่ีเกิดขึน้แตกตา่งจากเป้าหมายท่ีกําหนดไว้อยา่งมีนยัสาํคญั 

  

17.2 บริษัทมีนโยบายการรายงาน ดงันี ้

        17.2.1 ฝ่ายบริหารต้องรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทโดยพลนั ในกรณีท่ีเกิดเหตกุารณ์หรือสงสยัวา่มีเหตกุารณ์

ทจุริตอยา่งร้ายแรง มีการปฏิบตัิท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีการกระทําท่ีผิดปกติอ่ืน ซึง่อาจกระทบตอ่ช่ือเสยีงและฐานะ

การเงินของบริษัทอยา่งมนียัสาํคญั    

        17.2.2 รายงานข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระสาํคญั พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา (แม้วา่จะได้เร่ิมดําเนินการจดัการ

แล้ว) ตอ่คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาภายในระยะเวลาอนัควร 

        17.2.3 รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระสาํคญัตอ่คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
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