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สารจากประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
 
 ปีน้ีบริษทัมีผลก ำไร (งบเฉพำะกิจกำร) ประมำณ 450 ลำ้นบำท  หำกพิจำรณำจำกปัญหำเร่ืองกำร
บริหำรงำนของเรำก่อนหนำ้น้ี รวมถึงผลกระทบเร่ืองค่ำเงินบำทท่ีแขง็ข้ึนอยำ่งต่อเน่ืองเม่ือเทียบกบัเกือบทุกสกุลเงิน
ท่ีมีผลต่อก ำไรของเรำประมำณ 10 – 15 %  ผมคิดวำ่เรำสำมำรถท ำก ำไรไดดี้กวำ่ท่ีคำดหวงัไว ้ จำกกำรคำดกำรณ์
ภำวะตลำดเรำคำดวำ่ผลก ำไรของเรำจะนอ้ยกวำ่ 300 ลำ้นบำท  ซ่ึงผมคิดวำ่ผลก ำไรท่ีไดใ้นปีท่ีผำ่นมำน้ีเรำท ำไดดี้ 
 
 เม่ือสำมปีท่ีแลว้ ผมเช่ือวำ่ถึงเวลำท่ีจะใหผู้บ้ริหำรรุ่นใหม่เขำ้มำเรียนรู้งำนดว้ยตวัเขำเอง ดงันั้นผมจึง
ถอยหลงัออกมำจำกกำรบริหำร อย่ำงไรก็ดี ดว้ยควำมคิดเห็นท่ีแตกต่ำงของกรรมกำรในตอนนั้นจึงน ำมำซ่ึงกำร
แต่งตั้งประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรคนใหม่ 
 
 บริษทัเรำส่วนใหญ่ท ำธุรกิจกบัลูกคำ้ญ่ีปุ่น  เม่ือ 12 ปีก่อน ตอนท่ีเรำไดเ้ขำ้จดทะเบียน เรำเร่ิมตน้ดว้ย
ผลก ำไร 140 ลำ้นบำท  หำกนบัรวมถึง ณ ปัจจุบนัน้ีเป็นเวลำ 12 ปี เรำท ำก ำไรรวมมำกกวำ่ 6,700 ลา้นบำทจำกงำน
โครงกำรในประเทศญ่ีปุ่น จึงเป็นส่ิงส ำคญัท่ีลูกคำ้ตอ้งกำรส่ือสำรและบอกควำมตอ้งกำรของพวกเขำกบัผูบ้ริหำร
ระดบัสูงดว้ยภำษำของพวกเขำ  ดงันั้นควำมตอ้งกำรแรกของเรำ / ท่ีมีควำมจ ำเป็นส ำหรับผูบ้ริหำรระดบัสูงของเรำใน
อนำคต คือ สำมำรถพดูภำษำญ่ีปุ่นได ้และเรำไดมี้กำรวำงโปรแกรมส ำหรับเรียนภำษำหน่ึงปีในประเทศญ่ีปุ่นก่อนท่ี
ผมจะเกษียณในฐำนะ CEO  แต่น่ำเสียดำยท่ี CEO ใหม่ของเรำ ณ เวลำนั้นไม่มีควำมสำมำรถเร่ืองภำษำญ่ีปุ่นท ำใหเ้รำ
ไม่มีโครงกำรใหม่ในปี 2560 ซ่ึงน ำไปสู่กำรลำออกของ CEO ท่ำนก่อนเม่ือวนัท่ี 15 ธนัวำคม 2560 ซ่ึง ณ ตอนนั้น 
ผมจึงไม่มีทำงเลือกอ่ืนคือตอ้งกลบัเขำ้มำรับต ำแหน่งน้ีเป็นกำรชัว่ครำวเช่นเดิม และผมใชเ้วลำหน่ึงปีในกำรดึงควำม
เช่ือมัน่และควำมสมัพนัธ์ของลูกคำ้กลบัมำ ซ่ึงผมเช่ือวำ่มนัจะกลบัมำไดดี้เช่นเดิมอีกคร้ัง 
 
 ดงัท่ีไดร้ำยงำนเม่ือวนัท่ี 15 ธนัวำคม พ.ศ. 2561  ผมไดต้กลงท่ีจะขยำยสญัญำท ำงำนของผมกบับริษทั
ออกไปอีกหลำยปีตรำบเท่ำท่ีสุขภำพของผมจะอ ำนวย  ผมเช่ือวำ่มีปัญหำหลำยขอ้ท่ีตอ้งเขำ้ไปด ำเนินกำร  ซ่ึงปัญหำ
บำงขอ้ไดถู้กด ำเนินกำรไปแลว้ตั้งแต่ท่ีผมกลบัมำรับต ำแหน่งน้ี 
 

1. เรำมีกำรจดัโครงสร้ำงองคก์รใหม่ ซ่ึงเป็นกำรแบ่งแยกเป็นควำมรับผิดชอบอยำ่งชดัเจน ส ำหรับ
ต ำแหน่งกรรมกำรผูจ้ดักำรของบริษทัน้ีในอนำคต กำรคดัเลือกดงักล่ำวถูกก ำหนดให้มีข้ึนในปลำยปี 2563 โดย
กรรมกำรอิสระเป็นผูรั้บผิดชอบในกำรคดัเลือกในขณะท่ีตวัผมเองจะยงัคงดูแลกำรด ำเนินกำรเท่ำท่ีจ ำเป็น 

 
2. เรำไดต้ั้งโปรแกรมใหม่ส ำหรับคนรุ่นใหม่ท่ีมีควำมสำมำรถ ท่ีจะถูกคดัเลือกเพื่อมำอบรมตำมท่ี 

ก ำหนดไว ้  โดยหวงัวำ่ภำยในปลำยปี พ.ศ. 2563 เรำจะมีผูบ้ริหำรรุ่นถดัไปท่ีพร้อมส ำหรับกำรฝึกอบรมในขั้นตอน
ต่อไปท่ีจ ำเป็น  เรำเช่ือวำ่คนรุ่นหลงัจะเป็นส่วนส ำคญัส ำหรับบริษทัน้ีท่ีจะด ำเนินกำรต่อเน่ืองต่อไป 
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สารจากประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (ต่อ) 
 
3.    ในท่ีสุดเรำไดซ้ื้อท่ีดินและโรงงำนส ำหรับ MCS ในญ่ีปุ่น (จดทะเบียนเป็น M.C.S.- JAPAN)  ซ่ึง

ใชเ้รำควำมพยำยำมเกือบ 10 ปี  เพื่อท่ีจะมีโรงงำนของเรำเอง และศูนยบ์ริกำรในญ่ีปุ่น (ซ่ึงเป็นโรงงำนต่ำงชำติรำย
เดียวเท่ำนั้น)  โดย M.C.S.-JAPAN ตั้งอยูห่่ำงจำกโตเกียวเพียง 40 กิโลเมตรซ่ึงเป็นท่ีตั้งท่ีใกลท่ี้สุดเม่ือเปรียบเทียบกบั
โรงงำนผลิตโครงสร้ำงส ำเร็จรูปอ่ืน ๆ ของญ่ีปุ่น   โดยบริษทัมีควำมคิดท่ีวำ่ เรำควรจะขยำยกำรบริกำรใหลู้กคำ้ญ่ีปุ่น
ของเรำให้ครอบคลุม แทนท่ีจะขอควำมช่วยเหลือจำกคู่แข่งของเรำเป็นคร้ังครำวดงัท่ีเคยท ำนั้น  และในท่ีสุดเรำ
สำมำรถเรียกตวัเรำเองว่ำ “เพียบพร้อม” และมีควำมหวงัท่ีจะได้รับงำนโครงกำรญ่ีปุ่นต่ำง ๆมำกข้ึนในอนำคต
อนัใกลน้ี้ 

 
 4.    นอกจำกน้ีเรำยงัสำมำรถขออนุญำตผลิตงำนล่วงหนำ้ส ำหรับโครงกำรปี 2564 จ ำนวน 20,000 ตนั
มำไดห้น่ึงโครงกำรซ่ึงเป็นไปค่อนขำ้งยำกส ำหรับควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งผูรั้บเหมำกบัลูกคำ้ทัว่ไป   ส่ิงน้ีจะไม่เพียง
แค่แกปั้ญหำควำมตอ้งกำรงำนของเรำในปี 2562 แต่ยงัช่วยให้เรำสำมำรถรับงำนเพ่ิมเติมท่ีจะเกิดข้ึนในระหวำ่งปี 
2564 ไดอี้กดว้ย 

 
 5.    เน่ืองจำกควำมจ ำเป็นท่ีบำงส่วนท่ีจะตอ้งหำงำนเพ่ือใหโ้รงงำนมีกำรผลิตอยำ่งต่อเน่ือง   เรำจึงตก
ลงรับงำนโครงกำรสนำมบินสุวรรณภูมิ เฟส 2 ซ่ึงลกัษณะงำนเป็น Pipe Roof ซ่ึงไม่เคยมีกำรท ำโครงสร้ำงลกัษณะ
เช่นน้ีมำก่อนในประเทศไทย เรำเช่ือว่ำคร้ังน้ีจะเป็นขอ้ไดเ้ปรียบของเรำส ำหรับโครงกำรอ่ืนๆ ท่ีคลำ้ยคลึงกนัใน
อนำคต   อยำ่งไรก็ตำมแมว้ำ่โครงกำรน้ีเรำอำจจะประสบปัญหำขำดแคลนกระแสเงินระยะสั้น เรำเช่ือวำ่กำรรับท ำ
โครงกำรน้ีจะท ำให้งำนของบริษทัเป็นท่ีรู้จกัซ่ึงเป็นผลดีในปัจจุบนัและในอนำคต  ซ่ึงมีคุณค่ำมำกกว่ำส่ิงท่ีบริษทั
ตอ้งแบกรับในปัจจุบนั 
 
 6.    เน่ืองจำกกำรซ้ือท่ีดินในต่ำงประเทศ ,กำรรับงำนโครงกำรท่ำอำกำศยำน และแผนกำรท ำ
โครงกำรล่วงหน้ำ ( ซ่ึงกำรช ำระเงินยงัไม่เกิดข้ึน ) ส่งผลให้บริษทัจะประสบปัญหำเร่ืองกระแสเงินสดในเวลำ
ดงักล่ำว  ดงันั้นบริษทัไดต้ดัสินใจท่ีจะขำยหุน้ท่ีบริษทัซ้ือคืนเพ่ือแกไ้ขควำมตอ้งกำรเร่ืองกระแสเงินสด  เรำเช่ือวำ่ส่ิง
น้ีเป็นกำรตดัสินใจท่ีจ ำเป็น และอีกไม่นำนบริษทัจะท ำผลก ำไรคืนกลบัมำ 
 

 ถำ้ผมรู้ว่ำจะกลบัมำเป็นประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำรอีก ผมก็ไม่ควรลำออกจำกต ำแหน่งน้ีตั้งแต่แรก 
อย่ำงไรก็ตำมผมเช่ือว่ำส่ิงท่ีเกิดข้ึนให้โอกำสได้เข้ำใจตัวเรำเองดีข้ึน และตระหนักถึงควำมสำมำรถรวมถึง
ขอ้บกพร่องของเรำ วนัน้ีเรำตอ้งท ำให้ส่ิงต่ำง ๆเหล่ำนั้นให้ดีข้ึน และผมเองก็พร้อมท่ีจะเป็นส่วนหน่ึงของกำร
เปล่ียนแปลงท่ีดีเหล่ำน้ี 
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สารจากประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (ต่อ) 
 
 ผมขอขอบคุณคณะกรรมกำรอิสระของเรำท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งเม่ือเร็ว ๆ น้ีเป็นอยำ่งยิ่ง ส ำหรับควำม
เป็นกลำงและควำมสำมำรถต่ำงๆของท่ำนเหล่ำน้ี  ท่ีได้สละเวลำส ำหรับกำรเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำร/ 
คณะอนุกรรมกำรจ ำนวนมำก เพื่อจัดกำรปัญหำต่ำงๆท่ีเกิดจำกส่ิงท่ีเรียกว่ำ “CEO Saga” ให้เสร็จส้ินภำยใน
ระยะเวลำอนัสั้น    และผมขอขอบคุณพนกังำนจ ำนวน 600 คนของเรำส ำหรับควำมไวว้ำงใจ ควำมช่วยเหลือและกำร
ใหค้วำมสนบัสนุนแก่บริษทัน้ีในขณะท่ีเรำมีปัญหำยุง่ยำก  สุดทำ้ยน้ีผมขอบคุณผูถื้อหุ้นของเรำส ำหรับควำมเขำ้ใจ
และกำรสนบัสนุนของทุกท่ำน 

 
 

 
 
 

 
 ดร.ไนยวน  ชิ  

ประธำนกรรมกำรและประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร  
                    20  กมุภำพนัธ์  2562 
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คณะกรรมการบริษทั 
และคณะกรรมการบริหาร 

 
คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการบริหาร 
(ขอ้มลู ณ วนัที ่1 มกราคม 2562) 
 

 
 
 
 
 
                                                          ดร.ไนยวน  ชิ        ประธำนกรรมกำรและประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 

 

    คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 

 
 
 

 
 
 
จำกซำ้ยไปขวำ 
 
                                           พลเอกฐิติวจัน์ ก ำลงัเอก          กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
                       นำยทินกร   สีดำสมบูรณ์ กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 
                       นำยสุพจน ์ แกว้มณี กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 
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คณะกรรมการบริษทั 
และคณะกรรมการบริหาร (ต่อ) 

  

คณะกรรมกำร 
 

           

  
 
 
 
 
 
นำยไพรัตน์      ววิฒัน์บวรวงษ ์    กรรมกำร            
       และผูอ้  ำนวยกำรสำยงำนวำงแผน     
นำยพรชยั     พิศำลอนุกลูกิจ    กรรมกำร  

   และผูอ้  ำนวยกำรสำยงำนปฏิบติักำร 
  นำงสำววรรณำ   พลแกว้     กรรมกำร  

                               และผูอ้  ำนวยกำรสำยงำนกำรตลำด 

 
    คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

 
 
 
 

 
 
 
จำกซำ้ยไปขวำ 
                                              นำยสมศกัด์ิ สุริยวงศ ์         กรรมกำรอิสระและประธำนคณะกรรมกำรสรรหำ 

และก ำหนดค่ำตอบแทน 
                       นำยทินกร   สีดำสมบูรณ์ กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
                       นำยสุพจน ์ แกว้มณี กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
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คณะกรรมการและคณะกรรมการบริหาร 
(ข้อมูล ณ วนัที ่1 มกราคม 2562) 
 
ดร.ไนยวน ชิ  

 ประธำนกรรมกำร 
 ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร (แต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 1 มกรำคม 2562)  
 กรรมกำรผูมี้อ ำนำจลงนำม 

 

1. ลกัษณะการเป็นกรรมการ  เขำ้ด ำรงต ำแหน่งเม่ือปี  2548 
 ปัจจุบนัด ำรงต ำแหน่งมำทั้งหมด   4  วำระ 

2. การเข้าร่วมประชุม ปี 2561  เขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำร   10/10   คร้ัง 

3. สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท 
ณ วนัที ่28 ธันวาคม 2561 

 จ ำนวน     5,000,000   หุน้     คิดเป็น   1   %        

4. การเปลีย่นแปลงการถือหุ้นใน
บริษัทในปี 2561 

 ไม่มี   

5. การศึกษา  ปริญญำเอก วศิวกรรมศำสตร์ มหำวทิยำลยัเกียวโต ประเทศญ่ีปุ่น 
 หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP)  

รุ่นท่ี  25  ปี 2547 

6. ต าแหน่งปัจจุบนัในกจิการอ่ืน  กรรมกำร 
Tanaka Welding  Center Co., Ltd. 

 กรรมกำร 
M.C.S. - JAPAN Co., Ltd. (ประเทศญ่ีปุ่น) 
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นายไพรัตน์ ววิฒัน์บวรวงษ์ 
 กรรมกำร 
 ผูอ้  ำนวยกำรสำยงำนวำงแผน  (แต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 1 มกรำคม 2562) 
 กรรมกำรผูมี้อ  ำนำจลงนำมร่วมกบั นำยพรชยั  พิศำลอนุกลูกิจ หรือ นำงสำววรรณำ พลแกว้ 

 

1. ลกัษณะการเป็นกรรมการ  เขำ้ด ำรงต ำแหน่งเม่ือปี 2550 
 ปัจจุบนัด ำรงต ำแหน่งมำทั้งหมด  3 วำระ 

2. การเข้าร่วมประชุม ปี 2561  เขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำร   10/10 คร้ัง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

3. สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท 
        ณ วนัที ่28 ธันวาคม 2561 

 จ ำนวน   10,000    หุน้    หรือ   0.002  %       

4. การเปลีย่นแปลงการถือหุ้นใน
บริษัทในปี 2561 

 ไม่มี 

5. การศึกษา 
 

 ปริญญำตรี วศิวกรรมศำสตร์ สำขำวศิวกรรมโยธำ  
        สถำบนัเทคโนโลยรีำชมงคล วทิยำเขตเทเวศร์ 
 หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP)                             

รุ่นท่ี 70 ปี 2551 

6. ต าแหน่งปัจจุบนัในกจิการอ่ืน  กรรมกำร 
Tanaka Welding Center Co., Ltd. 
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นายพรชัย พศิาลอนุกูลกจิ 
 กรรมกำร 
 ผูอ้  ำนวยกำรสำยงำนปฏิบติักำร (แต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 1 มกรำคม 2562) 
 กรรมกำรผูมี้อ  ำนำจลงนำม ร่วมกบั นำยไพรัตน์ ววิฒัน์บวรวงษ ์หรือ นำงสำวรรณำ พลแกว้ 

 

1. ลกัษณะการเป็นกรรมการ  เขำ้ด ำรงต ำแหน่งเม่ือ ปี 2548 
 ปัจจุบนัด ำรงต ำแหน่งมำทั้งหมด   3  วำระ 

2. การเข้าร่วมประชุม ปี 2561  เขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำร   10/10 คร้ัง 

3. สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท 
        ณ วนัที ่28 ธันวาคม 2561 

 จ ำนวน 0 หุน้ 

4. การเปลีย่นแปลงการถือหุ้นใน
บริษัทใน ปี 2561 

 ไม่มี 

5. การศึกษา  ปริญญำตรี วศิวกรรมศำสตร์    
สำขำเทคโนโลยอีุตสำหกรรมโครงสร้ำง  
สถำบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลำ้พระนครเหนือ   

 ปริญญำโท  สำขำกำรจดักำรอุตสำหกรรม 
สถำบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลำ้พระนครเหนือ   

 หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP)                               
รุ่นท่ี 42 ปี 2548 

6. ต าแหน่งปัจจุบนัในกจิการอ่ืน 
 

 กรรมกำร 
Tanaka Welding  Center Co., Ltd. 
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นางสาววรรณา พลแก้ว 
 กรรมกำร (แต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกำยน 2561) 
 ผูอ้  ำนวยกำรสำยงำนกำรตลำด (แต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 1 มกรำคม 2562) 
 กรรมกำรผูมี้อ  ำนำจลงนำม ร่วมกบั นำยไพรัตน์ ววิฒัน์บวรวงษ ์หรือ นำยพรชยั พิศำลอนุกลูกิจ  

 

1. ลกัษณะการเป็นกรรมการ  เขำ้ด ำรงต ำแหน่งเม่ือเดือนพฤศจิกำยน ปี 2561 

2. การเข้าร่วมประชุม ปี 2561  เขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำร   1/1  คร้ัง 

3. สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท 
        ณ วนัที ่28 ธันวาคม 2561 

 จ ำนวน 10,500 หุน้ หรือ 0.0021% 

4. การเปลีย่นแปลงการถือหุ้นใน
บริษัทใน ปี 2561 

 ไม่มี 

5. การศึกษา  ปริญญำตรี คณะบริหำรธุรกิจ สำขำคอมพิวเตอร์                    
มหำวทิยำลยัรังสิต 

 Futaba Collage of  Foreign Languages : JAPAN 
(หลกัสูตรภำษำญ่ีปุ่น) 

 หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
รุ่น 156 ปี 2562 

6. ต าแหน่งปัจจุบนัในกจิการอ่ืน 
 

 กรรมกำร 
M.C.S. - JAPAN Co., Ltd.  (ประเทศญ่ีปุ่น) 
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พลเอกฐิตวิจัน์ ก าลงัเอก 
 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  (แต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 27 มกรำคม 2561) 
 กรรมกำรอิสระ 

 

1. ลกัษณะการเป็นกรรมการ  เขำ้ด ำรงต ำแหน่งเม่ือปี 2559 

2. การเข้าร่วมประชุม ปี 2561 
 

 เขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำร  9/10  คร้ัง 
 เขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ  4/5 คร้ัง 

3. สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท 
ณ วนัที ่28 ธันวาคม 2561 

 จ ำนวน 0 หุน้ 

4. การเปลีย่นแปลงการถือหุ้นในบริษัท
ในปี 2561 

 ไม่มี  

5. การศึกษา  ปริญญำตรีวทิยำศำสตรบณัฑิต โรงเรียนนำยร้อยพระ
จุลจอมเกลำ้ 

 หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP)  
รุ่นท่ี 134 ปี 2560 
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นายทนิกร  สีดาสมบูรณ์ 
 กรรมกำรอิสระ 
 กรรมกำรตรวจสอบ 
 กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน (แต่งตั้งเม่ือวนัท่ี  26 กมุภำพนัธ์ 2561) 

 

1. ลกัษณะการเป็นกรรมการ  เขำ้ด ำรงต ำแหน่งเม่ือ ปี 2553 
 ปัจจุบนัด ำรงต ำแหน่งมำ  3 วำระ 

2. การเข้าร่วมประชุม ปี 2561    เขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำร  10/10  คร้ัง 
 เขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ  5/5 คร้ัง 
 เขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน   

8/9 คร้ัง 
3. สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท 
        ณ วนัที ่28 ธันวาคม 2561 

 จ ำนวน 0 หุน้ 

4. การเปลีย่นแปลงการถือหุ้นใน
บริษัทในปี 2561 

 ไม่มี 

5. การศึกษา  ปริญญำตรี บญัชีบณัฑิต มหำวทิยำลยักรุงเทพ 
 ปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจ มหำวทิยำลยัหอกำรคำ้ไทย 
 หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP)                              

รุ่นท่ี 61 ปี 2549 
 หลกัสูตร Director Certification Program (DCP)                              

รุ่นท่ี 92 ปี  2550 
 หลกัสูตร Audit Committee Program (ACP)                                        

รุ่นท่ี 19 ปี 2550 
 หลกัสูตร Role of the Chairman Program (RCP)                            

รุ่นท่ี 30 ปี 2556 
 หลกัสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP)                 

รุ่นท่ี 27 ปี 2560 

6. ต าแหน่งปัจจบุันในกจิการอ่ืน 
 

 กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ  
บริษทั ควอลลีเทค จ ำกดั (มหำชน) 

 กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
บริษทั แมคคำเล กรุ๊พ จ ำกดั (มหำชน) 

 กรรมกำรผูจ้ดักำร  
        บริษทั ส ำนกังำนพระอำทิตยก์ำรสอบบญัชี จ ำกดั 
 กรรมกำรอิสระ , บริษทั ดีวเีอม็วเีอส จ ำกดั 
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นายสุพจน์ แก้วมณ ี
 กรรมกำรอิสระ (แต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 27 มกรำคม 2561) 
 กรรมกำรตรวจสอบ (แต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 27 มกรำคม 2561) 
 กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน (แต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 26 กมุภำพนัธ์ 2561) 

 

1. ลกัษณะการเป็นกรรมการ  เขำ้ด ำรงต ำแหน่งเม่ือปี 2561 

2. การเข้าร่วมประชุมปี 2561  เขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำร  9/9 คร้ัง 
 เขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ  5/5 คร้ัง 
 เขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

 9/9 คร้ัง 
3. สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท 

ณ วนัที ่28 ธันวาคม 2561 

 จ ำนวน 0 หุน้ 

4. การเปลีย่นแปลงการถือหุ้นในบริษัท
ในปี 2561 

 ไม่มี  

5. การศึกษา  นิติศำสตร์บณัฑิต มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ 
 นิติศำสตร์มหำบณัฑิต มหำวทิยำลยัรำมค ำแหง 
 หลกัสูตร Director Accreditation Program  (DAP)  

รุ่นท่ี 107 ปี 2557 

6. ต าแหน่งปัจจุบนัในกจิการอ่ืน  ประธำนกรรมกำร  
บริษทั ทศธรรม จ ำกดั 

 ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
และกรรมกำรตรวจสอบ  
บริษทั แอลดีซี เด็นทลั จ ำกดั (มหำชน) 

 ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
และกรรมกำรตรวจสอบ  
บริษทั สำล่ี พร้ินทติ์้ง จ ำกดั (มหำชน) 

 ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
และกรรมกำรตรวจสอบ  
บริษทั โคแมนช่ี อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน) 
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นายสมศักดิ์ สุริยวงศ์  
 กรรมกำรอิสระ (แต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 26 กมุภำพนัธ์ 2561) 
 ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน (แตง่ตั้งเม่ือวนัท่ี 26 กมุภำพนัธ์ 2561) 

 

1.       ลกัษณะการเป็นกรรมการ  เขำ้ด ำรงต ำแหน่งเม่ือปี 2561 

2. การเข้าร่วมประชุม ปี 2561  เขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำร  8/8  คร้ัง 
 เขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

 9/9 คร้ัง 
3. สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท 

ณ วนัที ่28 ธันวาคม 2561 
 จ ำนวน 0 หุน้ 

4. การเปลีย่นแปลงการถือหุ้นในบริษัท
ในปี 2561 

 ไม่มี  

5. การศึกษา  รัฐศำสตร์บณัฑิต (กำรเมืองกำรปกครอง) 
มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ 

 รัฐศำสตร์มหำบณัฑิต (บริหำรรัฐกิจ)  
มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ 

 หลกัสูตรกำรป้องกนัรำชอำณำจกัร ภำครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.)                   
รุ่นท่ี 19 วทิยำลยัป้องกนัรำชอำณำจกัร พ.ศ. 2549-2550 

 หลกัสูตร  Director Accreditation Program (DAP)                                     
รุ่นท่ี 148 ปี 2561 

 
นายทริเนโอะ  คาคูตะ 
 ผูช่้วยประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 
 

   1.  สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษทั 
      ณ วนัที ่28 ธันวาคม 2561 

 จ ำนวน 0 หุน้ 

2.  การเปลีย่นแปลงการถือหุ้นในบริษัท  
      ใน ปี 2561 

 ไม่มี 

   3.  การศึกษา  ปริญญำตรี สำขำศิลปะ ประติมำกรรม 
Kyoto Seika University (ประเทศญ่ีปุ่น) 
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นางสาวมธัวรรณศ์  ศรีศักดา 
 ผูจ้ดักำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน 

 

1. สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท 
        ณ วนัที ่28 ธันวาคม 2561 

 จ ำนวน 33,000 หุน้ หรือ 0.0066% 

2. การเปลีย่นแปลงการถือหุ้นใน
บริษัท ในปี 2561 

 ไม่มี 

3. การศึกษา  ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจบณัฑิต สำขำวชิำกำรบญัชี 
มหำวทิยำลยัรังสิต 

4. ต าแหน่งปัจจุบนัในกจิการอ่ืน  กรรมกำร 
M.C.S. - JAPAN Co., Ltd.  (ประเทศญ่ีปุ่น) 

 
นางสาวกญัชลกิา  แสงปริญญา 
 เลขำนุกำรบริษทั 

 

1.  สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท 
          ณ วนัที ่28 ธันวาคม 2561 

 จ ำนวน 67,500 หุน้ หรือ 0.014% 

2. การเปลีย่นแปลงการถือหุ้นใน
บริษัท ในปี 2561 

 ไม่มี 

3. การศึกษา  ปริญญำตรี สำขำกำรจดักำรสำรสนเทศคอมพิวเตอร์  
มหำวทิยำลยัเซนตจ์อห์น 

 ปริญญำตรี สำขำบญัชี มหำวทิยำลยัหอกำรคำ้ไทย 
 ปริญญำโท บริหำรธุรกิจมหำบณัฑิต                                            

สำขำกำรจดักำรธุรกิจระหวำ่งประเทศ    
มหำวทิยำลยัเซนตจ์อห์น 
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ข้อมลูทางการเงินโดยสรปุ                                                    
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561 

 
  (งบการเงินเฉพาะกจิการ) 

รายการ หน่วย 2561 2560 2559 

สินทรัพย์รวม ลำ้นบำท 3,767.72 3,482.94 3,706.18 

ทุนทีอ่อกและเรียกช าระแล้ว ลำ้นบำท 500.00 500.00 500.00 

ส่วนของผู้ถือหุ้น ลำ้นบำท 3,004.93 2,561.99 2,833.72 

รายได้ ลำ้นบำท 3,173.26 3,067.63 5,332.34 

ค่าใช้จ่าย ลำ้นบำท 2,698.93 2,435.13 4,008.96 

ก าไรสุทธิหลงัหักภาษ ี ลำ้นบำท 451.12 539.43 1,163.64 

ก าไรต่อหุ้น บำท 0.99 1.16 2.46 

มูลค่าหุ้นตามบญัชี บำท 6.01 5.12 5.67 

มูลค่าหุ้นทีต่ราไว้ บำท 1.00 1.00 1.00 

เงนิปันผลต่อหุ้น บำท 0.50 0.60 1.36 

อตัราเงนิปันผลต่อก าไรสุทธิ ร้อยละ 0.53 0.50 0.55 
 
 

                                                    (งบการเงินรวม ) 
รายการ หน่วย 2561 

2560 
(ปรับปรุงใหม่) 

2559 

สินทรัพย์รวม ลำ้นบำท 4,033.82 3,840.63 3,826.41 

หนีสิ้นรวม ลำ้นบำท 1,064.38 1,245.16 985.30 

ส่วนของผู้ถือหุ้น ลำ้นบำท 2,969.44 2,595.46 2,841.11 

รายได้จากการขายและให้บริการ ลำ้นบำท 3,248.26 3,103.85 5,640.25 

รายได้รวม ลำ้นบำท 3,292.05 3,158.36 5,735.28 

ค่าใช้จ่าย ลำ้นบำท 2,851.84 2,585.63 4,360.52 

ก าไรขั้นต้น ลำ้นบำท 1,083.88 1,344.70 2,104.34 

ก าไรสุทธิ  ลำ้นบำท 416.93 474.65 1,225.78 
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ข้อมลูทัว่ไป  
 
ช่ือบริษทั   บริษทั เอม็.ซี.เอส.สตีล จ ำกดั ( มหำชน )   
ประเภทธุรกิจ   ผลิตและติดตั้งผลิตภณัฑโ์ครงสร้ำงเหลก็ ( Steel Structure )  
เลขทะเบียนบริษทั  0107548000048 
ทุนจดทะเบียน   500,000,000 บำท แบ่งเป็นหุน้สำมญั  500,000,000 หุน้  
   มูลค่ำหุน้ละ 1 บำท ( ช ำระเตม็จ ำนวน ) 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ส านักงานและโรงงานของบริษัท เลขท่ี 70 หมู่ 2 ต  ำบลชำ้งใหญ่ อ ำเภอบำงไทร  
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยำ 13290 
โทรศพัท ์ 035-372961-6 
โทรสำร   035-372967-8  
Website : www.mcssteel.com 
E-Mail : info@mcssteel.co.th 

http://www.mcssteel.com/
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บคุคลอ้างอิงอ่ืนๆ 
 

ก) นายทะเบียนหลกัทรัพย์   
บริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั    
93 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

โทรศพัท ์+66(0) 2009-9999 
โทรสำร +66(0) 2009-9991 

 
 
 

ข) ผู้สอบบัญชี  
นำงสำววนันิสำ งำมบวัทอง 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี 6838 
ผูส้อบบญัชีท่ีรับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน กลต. 
บริษทั สอบบญัชี ธรรมนิติ  จ ำกดั 
178 อำคำรธรรมนิติ ชั้น 6-7  ซอยเพ่ิมทรัพย ์(ประชำช่ืน 20)   
 ถนนประชำช่ืน แขวงบำงซ่ือ เขตบำงซ่ือ กรุงเทพฯ 10800 
โทรศพัท ์+66 (0) 2596-0500 ต่อ 327, +66 (0) 2596-0596 
โทรสำร +66(0) 2586-0301 

 
 
 

ค) ทีป่รึกษากฎหมาย   
บริษทั กฎหมำยปำระมี  จ ำกดั 
511/4 ถนนประชำอุทิศ 117/1  แขวงทุ่งครุ   เขตทุ่งครุ  
กรุงเทพมหำนคร  10140 
โทรศพัท ์ + 66 (0) 28159523 
 

ง) สถาบันการเงิน 
บมจ. ธนำคำรกรุงเทพ – สำขำส ำนกังำนใหญ่สีลม 
บมจ. ธนำคำรกรุงเทพ – สำขำประตูน ้ ำพระอินทร์ 
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  ภาพรวมการประกอบธรุกิจ 

 
 

 
  
  
 บริษทั เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) (เดิมช่ือ “บริษทั เอ็ม.ซี.เอส. อินเตอร์เนชัน่แนล 
จ ำกดั” และ “บริษทั เอ็ม.ซี.เอส. โฮโกกุ จ ำกดั”) ก่อตั้งข้ึนในปี 2535 โดยกลุ่มผูเ้ช่ียวชำญในวงกำรเหล็กและธุรกิจ
ก่อส ร้ ำ งมำนำน  4 ท่ ำน  คื อ  ดร .ไนยวน ชิ ,  น ำยสมพงษ์  เมธำส ถิตย์ สุข ,  น ำยมำโนช  อิ ว ำ นุ ว ัฒน์                                  
และนำยสุวธัน์ อ้ึงภำกรณ์ ดว้ยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 15 ลำ้นบำท ปัจจุบนับริษทัมีทุนจดทะเบียน 500 ลำ้นบำท เป็น
หุน้สำมญัช ำระเตม็มูลค่ำ จ ำนวน 500 ลำ้นหุน้ มูลค่ำหุน้ละ 1 บำทโดยมีวตัถุประสงคเ์ร่ิมแรกเพ่ือประกอบธุรกิจผลิต
และติดตั้งโครงสร้ำงเหล็กทัว่ไปขนำดไม่ใหญ่ส ำหรับอำคำร ต่อมำไดพ้ฒันำเป็นผูผ้ลิตโครงสร้ำงเหล็กขนำดใหญ่ 
(Fabricated Steel) โดยเฉพำะโครงสร้ำงเหล็กท่ีเป็นคำน  (Beam) และเสำ (Column-Box) ท่ีมีควำมทนทำนต่อ
แรงสัน่สะเทือนไดดี้ เพ่ือใชใ้นกำรก่อสร้ำงอำคำรสูงขนำดใหญ่ นอกจำกน้ีใน  ปี 2546 บริษทัไดเ้ร่ิมขยำยกำรลงทุน
ไปสู่ธุรกิจเกษตร แต่เน่ืองจำกใน 2 ปีท่ีผ่ำนมำธุรกิจดงักล่ำวไม่สำมำรถด ำเนินกำร ไดต้ำมเป้ำหมำย เน่ืองจำกไม่มี
กำรสนบัสนุนอยำ่งจริงจงัในส่วนของภำครัฐบำล ปลำยปี 2549 บริษทัฯ จึงตดัสินใจยกเลิกโครงกำรดงักล่ำว 
 

"เราเป็นผู้ผลติ ตดิตั้งและทดสอบงานโครงสร้างเหลก็ที่มีคุณภาพ 
ได้มาตรฐานสากล เป็นที่พงึพอใจของลูกค้า" 
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  บ ริษัท มีกำรประกอบธุร กิจ เหล็กโดย มีโรงงำนตั้ งอยู่ ท่ี  ต  ำบลช้ำงใหญ่  อ ำ เภอบำงไทร                              
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยำ โดยบริษทัเป็นผูผ้ลิตและจ ำหน่ำยโครงสร้ำงเหลก็ขนำดใหญ่ (Structure Steel Fabrication) 
ส ำหรับโครงกำรก่อสร้ำงขนำดใหญ่ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ โดยโครงสร้ำงเหล็กท่ีบริษทัผลิตมี 2 ประเภท 
คือ โครงสร้ำงเหล็กท่ีน ำมำใช้เป็นเสำ (Box Column) และโครงสร้ำงเหล็กท่ีน ำมำใชเ้ป็นคำน (Beam) ซ่ึงเป็น
ส่วนประกอบท่ีส ำคญัของอำคำร โดยปัจจุบนับริษทัฯ มีทั้งหมด  13 โรงงำน บนเน้ือท่ี  255  ไร่  มีก ำลงักำรผลิต 
BOX (เสำ) และ Beam (คำน) สูงสุดอยูท่ี่ประมำณ 70,000  ตนัต่อปี  
 
 โดยเม่ือปลำยปี 2559 บริษทัไดเ้ร่ิมซ้ือเคร่ืองจกัรอตัโนมติั ( Robot Machine ) เพ่ือมำผลิตช้ินงำน
ประเภท Column และ Pipe โดยไดผ้ลิตโครงสร้ำงตั้งแต่มิถุนำยน 2560 ซ่ึงจะท ำให้บริษทัมีก ำลงักำรผลิตเพ่ิมข้ึน 
12,000-15,000 ตนัต่อปี ส ำหรับงำน Column และ Pipe 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 ขบวนกำรผลิตโครงสร้ำงเหล็กจะเร่ิมตั้งแต่ กำรน ำแผ่นเหล็กรีดร้อนคุณภำพสูงมำตดัให้ไดข้นำดท่ี
ตอ้งกำร จำกนั้นน ำแผ่นเหล็กมำประกอบเขำ้ดว้ยกนัดว้ยกำรเช่ือมเป็นรูปทรงต่ำงๆ เช่น เสำ หรือ คำน โดยใชล้วด
เช่ือมเป็นวสัดุในกำรเช่ือมต่อ จำกนั้นน ำช้ินส่วนประกอบท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น เหลก็ลวด ท่อเหลก็ แผน่เหลก็ ตำมแบบมำ
เช่ือมต่อใหค้รบ ขั้นสุดทำ้ยปรับแต่งใหง้ำนไดต้ำมคุณภำพท่ีตอ้งกำร 
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ขั้นตอนการผลติคาน (Beam) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตดัช้ินส่วน ประกอบเป็นรูป H เช่ือมโดยใชผ้งฟลัก๊ปกคลุมเพ่ือประกอบให้แน่น 

แกไ้ขส่วนโคง้ดว้ยเคร่ืองจกัร แกไ้ขส่วนโก่งดว้ยควำมร้อนให้ไดค้่ำมำตรฐำน เจำะรู 

  ประกอบส่วนและตกแต่ง 
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ขั้นตอนการผลติเสา (Box) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตดัไดอำแฟรมและแผน่ทำบหลงั ประกอบไดอำแฟรม 

Diaphragm 

ไดอำแฟรม 
แฟลงจเ์พลต 

Flg. PL 

ข้ึนรูปบอกซ ์

ดำ้นบน 
แผน่รองรับรูปทรง 
    

แผน่รองรับรูปทรง 

แผน่รองรับรูปทรง 
    

แผน่บน 

ประกอบไดอำแฟรมกบัแฟลงจเ์พลต 

อดัแน่นโดยใชเ้คร่ือง  Built-up เช่ือมบอกซ์ 

เจำะรูและเช่ือมโดยใชผ้ง 
ฟลัก๊ปกคลุมในแนวด่ิง 

เช่ือมอิเลคโตรสแล็กท่ีแฟลงจเ์พล เช่ือมแผน่ดำ้นบนหวัเสำและแกไ้ข
ส่วนท่ีดดับิดมำกดว้ยควำมร้อน 

ประกอบส่วนและตกแต่ง 
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 บริษทัมีกำรจดัจ ำหน่ำยให้กบัลูกคำ้โดยตรง ไปยงักลุ่มลูกคำ้ผูรั้บเหมำขนำดใหญ่และลูกคำ้ที่มี
โครงกำรก่อสร้ำงทัว่ไป โดยในปี 2561 บริษทัมีกำรจดัจ ำหน่ำยโดยตรงให้กบัลูกคำ้ในประเทศญ่ีปุ่น 90.62 %  
และลูกคำ้ภำยในประเทศ 9.38 % ของปริมำณกำรจ ำหน่ำยรวม  ซ่ึงโดยทัว่ไปบริษทัจะไดร้ับรำยกำรสั่งซ้ือ
ล่วงหน้ำจำกลูกคำ้อย่ำงน้อย 6 เดือน ถึง 1 ปีท ำให้บริษทัไม่มีปัญหำเร่ืองกำรผลิตและจ ำหน่ำย นอกจำกน้ีสินคำ้
ของบริษทัมีคุณภำพไดรั้บมำตรฐำนเป็นท่ียอมรับในประเทศญ่ีปุ่น และบริษทัไดรั้กษำคุณภำพช้ินงำนท่ีผลิตให้
ไดต้ำมมำตรฐำนอย่ำงสม ่ำเสมอ ทั้งน้ีผลิตภณัฑ์ของบริษทัไดร้ับกำรยอมรับจำกสถำบนัที่มีชื่อเสียงทั้งใน
ประเทศและต่ำงประเทศ โดยมีรำยละเอียด ดงัน้ี 
 

            2541    H Class Fabricator from Japan Steel Rip Fabricating Association  
ISO 9002 

 2543 ISO 9001 : 2000 
 2549 ISO 17025 : 2005 ( Certificate of Laboratory and Accreditation ) 
 2550 AISC ( American Institute of Steel Construction Ins. ) for Building Structure 
 2551 OHSAS 18001 : 2007 ( Occupational Health and Safety System )  
 2552 Upgraded ISO 9001 : 2000 to 9001: 2008 
 2553 Best Performance Award from SET 
 2554 S Grade : Certificate from Minister of land , infrastructure and transportation of Japan 
 2555 ISO 3834 Part2 ( International Institute Of Welding for steel fabrication of building and bridge  
   structure ) 
 2556 ISO : EN 1090 Part 2 
  EN 1090 Part 2 ( Steel Fabrication of Building and Bridge Structure ) 
 2558 ISO 14001 : 2004  ( Environmental Management System ) 
 2559     Upgraded ISO 9001 : 2008 เป็น ISO 9001: 2015 
 2560 Recertified AISC, ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO/IEC 17025:2005, EN ISO 3834-2, 

ISO 14001:2004 และ S-GRADE 
 2561     Recertified ISO 14001: 2015  
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การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัปี 2561 
 

 
 

 เม่ือวนัท่ี 24 มิถุนำยน 2561 ซ้ือหุ้นจ ำนวน 32% ของ M.C.S. - Nasu Co., Ltd. , ประเทศญ่ีปุ่น ในรำคำ                
33  ลำ้นเยนหรือประมำณ 9.66 ลำ้นบำท และเปล่ียนช่ือเป็น M.C.S. - JAPAN Co., Ltd. โดย ณ ปัจจุบนั
บริษทัถือหุน้จ ำนวน 98% ของบริษทัดงักล่ำว  
 

 เม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกำยน 2561 ซ้ือท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำงท่ีโรงงำน NASU ประเทศญ่ีปุ่น ในวงเงิน 1,000 
ลำ้นเยน หรือประมำณ 300 ลำ้นบำท เพ่ือใชเ้ป็นท่ีกองช้ินงำนและสนับสนุนธุรกิจของบริษทัท่ีประเทศ
ญ่ีปุ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. M.C.S.-Nasu Co., Ltd. 
ท่ีตั้ง ประเทศญ่ีปุ่น 
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 วนัท่ี 1 กนัยำยน 2561 อนุมติัโครงกำรจ ำหน่ำยหุ้นซ้ือคืน (Treasury Stock) จ ำนวน 27,000,000 หุ้น หรือ 
5.40% ของหุ้นท่ีจ ำหน่ำยแล้วทั้ งหมดของบริษัท โดยขำยผ่ำนตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย                          
ตั้งแต่วนัท่ี 20 กนัยำยน 2561  ถึงวนัท่ี  20 ธนัวำคม 2561 

 วนัท่ี 12 ตุลำคม 2561 แจง้ส้ินสุดโครงกำรจ ำหน่ำยหุ้นซ้ือคืน โดยบริษทัไดจ้ ำหน่ำยหุ้นซ้ือคืนรวมทั้งส้ิน
จ ำนวน 27,000,000 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 5.40 ของหุน้ท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมด มีมูลค่ำรวมทั้งส้ิน  
193,648,425 บำท  

 เม่ือวนัท่ี 16 พฤศจิกำยน 2561 เปล่ียนแปลงอ ำนำจกรรมกำรลงนำมในหนงัสือรับรองของบริษทั ดงัน้ี 
จากเดมิ 
“ดร.ไนยวน ชิ ในฐำนะประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร ลงนำมและประทับตรำส ำคัญของบริษัทหรือ                
นำยไพรัตน์  วิวฒัน์บวรวงษ์ และนำยพรชัย พิศำลอนุกูลกิจ กรรมกำรสองคนลงลำยมือร่วมกันและ
ประทบัตรำส ำคญัของบริษทั” 
เปลีย่นแปลงเป็น  
“ดร.ไนยวน ชิ ในฐำนะประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร ลงนำมและประทับตรำส ำคัญของบริษัท  หรือ                  
นำยไพรัตน์  ววิฒัน์บวรวงษ ์หรือ นำยพรชยั พิศำลอนุกูลกิจ หรือ นำงสำววรรณำ  พลแกว้ กรรมกำรสอง
ในสำมคนลงลำยมือร่วมกนัและประทบัตรำส ำคญัของบริษทั” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. อ่ืนๆ  
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M.C.S.-JAPAN Co., Ltd.
Japan

M.C.S.Steel-Xiamen Co., Ltd.
China

M.C.S. Steel Public Co., Ltd.

 Subsidiary  
Companies

Tanaka Welding Center Co., Ltd.
Thailand

99.92%

98.00%

66.00%

โครงสร้างการลงทนุ 
 
บริษทัฯ มีบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 ดงัน้ี 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

ช่ือบริษทั 

 

ประเภทกจิการ 

ประเทศทีต่ั้ง 

 

ลกัษณะ 

ความสัมพนัธ์ 

 

ทุนช าระแล้ว 
สัดส่วนการถอืหุ้น

ของบริษทั 

( % ) 

บริษัทย่อย 

Tanaka Welding 
Center Co., Ltd.  

รับจำ้ง 
ประเทศไทย 

กำรถือหุน้ 
และผูบ้ริหำรร่วมกนั 

99 ลำ้นบำท 99.92 

M.C.S.-JAPAN                    
Co., Ltd. 

รับจำ้ง 
ประเทศญ่ีปุ่น 

กำรถือหุน้ 
และผูบ้ริหำรร่วมกนั 

50 ลำ้นเยน 98.00 

M.C.S. Steel-Xiamen 
Co., Ltd. 

รับจำ้ง 
ประเทศจีน 

กำรถือหุน้ 
และผูบ้ริหำรร่วมกนั 

 

7.8 ลำ้นดอลล่ำร์ 
สหรัฐ 

74.00 
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โครงสร้างรายได้ 
 

หน่วย : บำท 

 
หมำยเหตุ   :  โครงสร้ำงรำยไดน้ี้ไม่นบัรวมส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน)  ของบริษทัยอ่ย 
 
 

โครงสร้างลกูค้า 
 

 
 
  
 

ผลติภัณฑ์ 2559 2560 2561 

 
จ ำนวนเงิน 

ร้อยละ 
% 

จ ำนวนเงิน 
ร้อยละ 

% 
จ ำนวนเงิน 

ร้อยละ 
% 

1.รำยไดจ้ำกกำรขำยโครงสร้ำงเหลก็       
   1.1 งำนในประเทศ - - - - 304,685,385 9.26 
   1.2 งำนต่ำงประเทศ 5,252,284,047 98.50 3,103,845,344 98.27 2,943,575,227 89.41 
2. รำยไดจ้ำกกำรขำยเศษเหลก็ 12,721,864 0.24 14,809,529 0.47 14,911,384 0.45 
3. รำยไดอ่ื้นๆ 67,331,247 1.26 39,709,594 1.26 28,874,417 0.88 
4. ก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทุน - - - - - - 
5. ก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียน - - - - - - 

รายได้รวม 5,332,337,158 100.00 3,158,364,467 100.00 3,292,046,413 100.00 

ปี งานทีส่่งออก             
( ตนั ) 

2556 37,815 
2557 15,049 
2558 48,866 
2559 65,738 
2560 43,897 
2561 51,625 
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งานท่ียงัไม่ได้ส่งมอบ 
 
ณ วนัท่ี  31  ธนัวำคม  2561  บริษทั  เอม็.ซี.เอส. สตีล จ ำกดั (มหำชน)  มีงำนท่ีรอกำรส่งมอบ ดงัน้ี 
 

มูลค่างาน ปีที่คาดว่า % ของงานที่ มูลค่าของงานที่ยงัไม่ได้

( ล้าน JPY ) จะแล้วเสร็จ ยงัไม่ได้ส่งมอบ ส่งมอบ ( ล้าน JPY )

1 Hamamatsu Cho อาคารสูง ญ่ีปุ่ น 2,260.89                   2562 97.69% 2,208.56                          มีสญัญา

2 Omiya Daimon อาคารสูง ญ่ีปุ่ น 536.92                      2562 100.00% 536.92                             มีสญัญา

3 Heiwanomori อาคารสูง ญ่ีปุ่ น 156.73                      2562 100.00% 156.73                             มีสญัญา

4 Onahama อาคารสูง ญ่ีปุ่ น 268.08                      2562 100.00% 268.08                             ยงัไม่มีสญัญา

5 Yokohama อาคารสูง ญ่ีปุ่ น 197.77                      2562 100.00% 197.77                             มีสญัญา

6 Ageo Warehouse โกดงั ญ่ีปุ่ น 711.16                      2562 100.00% 711.16                             มีสญัญา

7 Nagoya อาคาร ญ่ีปุ่ น 35.62                        2562 100.00% 35.62                               มีสญัญา

8 Funabashi อาคารสูง ญ่ีปุ่ น 27.42                        2562 100.00% 27.42                               มีสญัญา

9 FF อาคาร ญ่ีปุ่ น 323.82                      2562 100.00% 323.82                             มีสญัญา

10 AOT อาคารผูโ้ดยสาร ไทย 2,250.17                   2562 60.87% 1,369.68                          มีสญัญา

มูลค่า (ล้าน JPY ) 5,835.76                          

มูลค่า (ล้านบาท) อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 28/12/2561   100 Yen = 0.289215 ) 1,777.37                          

โครงการที่ ประเภท สถานที่ตั้ง สถานะ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงกำร : อำคำรผูโ้ดยสำรสนำมบินสุวรรณภูมิ Phase 2 ( ประเทศไทย) 
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ปัจจยัความเส่ียง 
 
ความเส่ียงเกีย่วกบัอตัราแลกเปลีย่น 
 ผูส่้งออกทั้งหลำยหลีกเล่ียงไม่ไดท่ี้จะรับผลกระทบจำกควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปล่ียน โชคดีท่ีรำยได้
ส่วนมำกของบริษทัน้ีเป็นสกุลเงินเยน (JPY) จึงไดรั้บผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงของอตัรำแลกเปล่ียนนอ้ย เน่ืองจำก
วตัถุดิบซ่ึงมีมูลค่ำเกือบ 40% ของตน้ทุนกำรผลิต มีกำรซ้ือขำยเป็นเงินสกลุเดียวกนัจึงเป็นกำรป้องกนัควำมเส่ียงต่อควำมผนั
ผวนของกำรแลกเปล่ียนเงินต่ำงประเทศโดยธรรมชำติ อยำ่งไรก็ดี ควำมผนัผวนของสกลุเงินบำทไทยท่ีแขง็ค่ำข้ึน และกำรท่ี
อตัรำแลกเปล่ียนของเงินเยนญ่ีปุ่นท่ีคำดวำ่จะอ่อนตวัในปี พ.ศ. 2561 ส่งผลกระทบดำ้นลบต่อผลกำรด ำเนินกำรของบริษทั               
ซ่ึงเรำคำดกำรณ์วำ่ควำมเคล่ือนไหวของอตัรำแลกเปล่ียนท่ีผนัผวนอยำ่งต่อเน่ือง อำจจะมีผลต่อกำรด ำเนินงำนของเรำอยำ่งมี
นยัส ำคญั 
 
ความเส่ียงเกีย่วกบัราคาน า้มนั  
 ในปี 2561 รำคำน ้ ำมนัดิบในตลำดโลก อยูภ่ำยใตค้วำมกดดนัท่ีไม่แน่นอน    อนัเป็นผลเสียต่อค่ำขนส่งใน
ทุกภำคส่วน แต่โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งต่อผูส่้งออก ควำมเปล่ียนแปลงของรำคำน ้ ำมนัมีผลกระทบต่อค่ำขนส่งของเรำ โดย
ผลกระทบมีผลกระทบต่อรำคำตน้ทุนทั้งหมดซ่ึงอยูร่ะหวำ่ง 10% ถึง 15% ของรำคำตน้ทุนทั้งหมดของบริษทั  เรำคำดหวงั
วำ่รำคำน ้ ำมนัจะลดลงในปีหนำ้ เน่ืองจำกควำมไม่แน่นอนดำ้นกำรเมืองท่ีเพ่ิมข้ึนในปี 2562 
 
ความเส่ียงของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้มอีทิธิพลในการก าหนดนโยบายการบริหารจดัการ 
 ถึงแมว้ำ่  ดร.ไนยวน ชิ ไดต้กลงท่ีจะกลบัเขำ้มำด ำรงต ำแหน่งประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร อยำ่งไรก็ตำม กำร
ตดัสินใจต่ำงๆ ของบริษทัก็ยงัตอ้งข้ึนอยูก่บักำรตดัสินใจของกรรมกำรอิสระ ในกำรก ำหนดนโยบำยต่ำงๆ และณ ปัจจุบนัน้ี
ยงัไม่มีผูถื้อหุน้รำยใหญ่ท่ำนใด ท่ีมีอิทธิพลในกำรก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรของบริษทั 
 
ความเส่ียงทีข่ึน้อยู่กบัลูกค้ารายใหญ่เพยีงสองสามรายเท่านั้น 
 บริษทัประกอบธุรกิจโครงสร้ำงเหล็ก และส่งมอบโครงสร้ำงใหญ่ตำมลกัษณะเฉพำะท่ีก ำหนดโดยแต่ละ
โครงกำร ลูกคำ้รำยใหญ่ของบริษทั คือ Kajima Corporation, Shimizu Corporation, Obayashi Corporation และ Takenaka 
Corporation ซ่ึงเป็นส่ีบริษทัก่อสร้ำงและเป็นบริษทัผูน้ ำท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศญ่ีปุ่น รำยไดข้องบริษทัมำกกวำ่ 75% ของ
รำยไดท้ั้ งหมดในปี 2561 มำจำกบริษทัเหล่ำน้ี ดงันั้นกำรสูญเสียลูกคำ้รำยใดรำยหน่ึงในจ ำนวนน้ีจะมีผลกระทบต่อกำร
ประกอบกิจกำรของบริษทัอยำ่งมีนยัส ำคญั อยำ่งไรก็ตำม บริษทัไดมี้นโยบำยท่ีจะขยำยเขำ้สู่ตลำดอ่ืนเพื่อลดควำมเส่ียง และ
มีกำรเตรียมงำนบำงอยำ่งในปี 2561 และจะด ำเนินกำรต่อเน่ืองในปี 2562  
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ปัจจยัความเส่ียง (ต่อ) 

 
ความเส่ียงเกีย่วกบัการจดัหาวตัถุดบิ 
 วตัถุดิบหลกัท่ีใชใ้นกำรสร้ำงโครงสร้ำงเหล็กคือเหล็กรีดร้อนพิเศษ บริษทัสั่งเหล็กรีดร้อนเกรดพิเศษจำก 
JFE Steel Corporation ซ่ึงเป็นบริษทัเหล็กท่ีใหญ่ท่ีสุดเป็นอนัดบัท่ีสองของญ่ีปุ่นเป็นหลกั โดยมีมูลค่ำของกำรน ำเขำ้
ประมำณ  80% ของมูลค่ำวตัถุดิบทั้งหมดของบริษทั โดยบริษทัไดป้ระสบควำมส ำเร็จในกำรกระจำยควำมเส่ียงในกำรท่ี
ข้ึนอยูก่บักำรจดัหำวตัถุดิบจำกเพียงบริษทัเดียว โดยทำงกำรจดัหำแผ่นเหล็กท่ีมีลกัษณะเหมือนกนัและมีคุณภำพคลำ้ยกนั
จำก SHINNITTETSU SUMIKIN Corporation ในประเทศญ่ีปุ่น และ POSCO Corporation ในประเทศเกำหลี อีกทั้งบริษทั
ยงัไดเ้ร่ิมส ำรวจควำมเป็นไปไดใ้นกำรจดัซ้ือวตัถุดิบจำกโรงงำนจีนโดยผ่ำนโรงงำนของเรำในประเทศจีนอีกดว้ย  โดยท่ี
ผำ่นมำบริษทัไดรั้บควำมส ำเร็จจำกกำรใชว้ตัถุดิบในประเทศจีน ในกำรผลิตสินคำ้ส่งไปท่ีประเทศญ่ีปุ่น  ถึงแมว้ำ่รำคำเหลก็
จำกประเทศจีนจะมีควำมผนัผวนอยู่บ่อยคร้ัง เน่ืองจำกนโยบำยของรัฐบำลใหม่ของประเทศ  บริษทัก็ยงัคำดว่ำกำรใช้
วตัถุดิบจำกประเทศจีนอำจจะไดเ้ปรียบคู่แข่งต่ำง ๆ ในประเทศญ่ีปุ่นในอนำคต   อยำ่งไรก็ดี กำรรวมบริษทัใหญ่ ๆของ
ผูผ้ลิตเหลก็ทัว่โลกในเร็ว ๆ น้ี ท ำใหเ้กิดขอ้ตกลงระหวำ่งผูผ้ลิตเหลก็ท่ีไม่เป็นทำงกำร ซ่ึงอำจจะน ำไปสู่รำคำเหล็กท่ีแพงข้ึน 
อนัจะเป็นเร่ืองท่ีหลีกเล่ียงไม่ไดส้ ำหรับบริษทัผลิตโครงสร้ำงเหล็ก  ในกำรท่ีจะซ้ือวตัถุดิบให้มีปริมำณเพียงพอดว้ยรำคำท่ี
เหมำะสม 
 
ความเส่ียงเกีย่วกบัแนวโน้มของเศรษฐกจิและอุตสาหกรรมการก่อสร้างในประเทศญี่ปุ่ น 
 ธุรกิจของบริษทัคือกำรผลิตโครงเหลก็ขนำดใหญ่ส ำหรับอำคำรสูง ซ่ึง 90% บริษทัส่งออกใหผู้รั้บเหมำใหญ่
ในประเทศญ่ีปุ่น ภาวะความผนัแปรของเศรษฐกิจโลกจะมีผลกระทบอยำ่งแน่นอนต่ออุตสำหกรรมก่อสร้ำง ซ่ึงไม่ยกเวน้
อุตสำหกรรมกำรก่อสร้ำงของญ่ีปุ่น ซ่ึงไดรั้บผลกระทบดว้ยเช่นกนั ควำมล่ำชำ้และกำรยกเลิกโครงกำรต่ำง ๆ กลำยเป็นเร่ือง
ท่ีเกิดข้ึนเป็นปกติ ซ่ึงท ำให้โครงกำรก่อสร้ำงต่ำง ๆ ไม่มีควำมแน่นอนเหมือนแต่ก่อน และยงัรวมถึงโครงกำรใหญ่ ๆ ของ
ญ่ีปุ่นท่ีอยู่รอบๆใจกลำงเมืองโตเกียวเกิดควำมล่ำช้ำเป็นอย่ำงมำกเน่ืองจำกแรงงำนและกำรจดัหำวตัถุดิบท่ีไม่พอเพียง                
แต่อยำ่งไรก็ตำม เน่ืองจำกเมืองโตเกียวจะไดเ้ป็นเจำ้ภำพจดักำรแข่งขนัโอลิมปิคเกมส์ในปี พ.ศ. 2563 ประกอบกบันโยบำย
งบประมำณของรัฐบำลใหม่ท ำใหก้ำรลงทุนก่อสร้ำงเร่ิมดีข้ึน 
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ทรพัยสิ์นท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจ 
 

ณ วนัท่ี  31 ธนัวำคม 2561 บริษทั เอม็.ซี.เอส. สตีล จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย มีรำยละเอียดทรัพยสิ์น
มูลค่ำทำงบญัชี ดงัน้ี  

                                                                                                                                              (หน่วย : พนับำท) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทลกัษณะทรัพย์สิน 
ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ราคาทุน 
(พนับาท) 

มูลค่าสุทธิ 
(พนับาท) 

มูลค่า
หลกัประกนัที่
ตดิภาระค า้
ประกนั 

ภาระผูกพนั 

(1) ท่ีดินและส่วนปรับปรุง เป็นเจำ้ของ 372,046 372,046 86.22 มี 
(2) อำคำรและส่ิงปลูกสร้ำง เป็นเจำ้ของ 944,034 519,624 94.32 มี 

(3) เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ เป็นเจำ้ของ 1,014,093 337,567 0.02 มี 

(4) เคร่ืองใชส้ ำนกังำน เคร่ืองตกแต่ง   
      และยำนพำหนะ 

เป็นเจำ้ของ 192,643 55,092 - ไม่มี 

(5) สินทรัพยร์ะหวำ่งก่อสร้ำง เป็นเจำ้ของ 72,943 72,943 - ไม่มี 
รวมทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ เป็นเจ้าของ 2,595,759 1,357,272 180.56  

Crane 15 Ton จ ำนวน 2 ตวั 
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Pipe Bend Machine 

Shot Blast Plate 

Plasma Pipe Cutting 
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โครงสร้างผูถ้ือหุ้นและการจดัการ 
 

1. หลกัทรัพย์ของบริษัท 

    ทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแลว้ของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 คือ 
 

 ทุนจดทะเบียน  จ ำนวน  500,000,000  บำท  (ช ำระเตม็จ ำนวน) 
แบ่งเป็นหุน้สำมญั  จ ำนวน  500,000,000  หุน้  
มูลค่ำหุน้ท่ีตรำไว ้หุน้ละ                  1.00  บำท  
 

2. โครงการจ าหน่ายหุ้นซ้ือคืน ปี 2561 
 
     เม่ือวนัท่ี 1 กนัยำยน 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ไดอ้นุมติัโครงกำรจ ำหน่ำยหุ้นซ้ือคืนจ ำนวน 
27,000,000 หุน้ โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 
 

- จ ำนวนหุน้ท่ีจะจ ำหน่ำยคืน 27,000,000 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 5.40 ของหุน้ท่ีจ ำหน่ำยแลว้ทั้งหมด  
- วธีิกำรในกำรจ ำหน่ำยหุน้ท่ีซ้ือคืน โดยขำยในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
- ก ำหนดระยะเวลำกำรขำยหุน้ท่ีซ้ือคืน ตั้งแต่วนัท่ี 20 กนัยำยน 2561 ถึงวนัท่ี 20 ธนัวำคม 2561 

 - รำคำท่ีจะจ ำหน่ำยคืนตอ้งไม่ต ่ำกวำ่ 85% ของรำคำปิดเฉล่ีย 5 วนัท ำกำรซ้ือขำยล่ำสุด ทั้งน้ี หำกครบก ำหนด
ระยะเวลำกำรจ ำหน่ำยหุ้นท่ีซ้ือคืนแลว้ บริษทัจ ำหน่ำยหุ้นท่ีซ้ือคืนไม่หมด บริษทัจะลดทุนโดยกำรตดัหุ้นจดทะเบียนท่ีซ้ือ
คืนออก 

 
ณ ปัจจุบนั บริษทัไดท้ ำกำรจ ำหน่ำยหุ้นซ้ือคืนเสร็จส้ินไป จ ำนวน 27,000,000 หุ้น โดยคิดเป็นร้อยละ 5.40 

ของทุนจดทะเบียน ทั้งหมด มีมูลค่ำรวมทั้งส้ิน 193,648,425 บำท 
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3. นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
 

บริษทัมีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลในอตัรำไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 50 ของก ำไรสุทธิ (งบเฉพำะกิจกำร) หลงัหักภำษีและ
ส ำรองตำมกฎหมำย อยำ่งไรก็ตำม บริษทัอำจก ำหนดใหมี้กำรจ่ำยเงินปันผลในอตัรำนอ้ยกวำ่ท่ีก ำหนดขำ้งตน้ได ้โดยข้ึนอยู่
กบัผลกำรด ำเนินงำน ฐำนะกำรเงิน สภำพคล่อง ควำมจ ำเป็นในกำรใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในกำรด ำเนินงำน กำรขยำย
ธุรกิจ และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในกำรบริหำรงำนของบริษทั โดยในส่วนของบริษทัย่อยและบริษทัร่วมมีนโยบำยกำร
จ่ำยเงินปันผลใหแ้ก่บริษทั โดยพิจำรณำจำกผลกำรด ำเนินงำนในแต่ละปี 
 

ทั้งน้ีในอดีตท่ีผำ่นมำบริษทัฯไดจ่้ำยเงินปันผลส ำหรับผลประกอบกำรปี 2552-2561  ตำมรำยละเอียดดำ้นล่ำง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

**เงินปันผลท่ีจะเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2562 ใหมี้กำรจ่ำย 0.50 บำท/หุน้                                                                
ส ำหรับผลประกอบกำร ปี 2561 โดยจะจ่ำยในวนัท่ี 29 เมษำยน 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปี 

ก าไรสุทธิ เงนิปันผล % 

งบเฉพาะกจิการ  
(ล้านบาท) 

( บาท ) ก าไรสุทธิ 

2552 586.80 0.60 51.12 

2553 797.36 0.80 50.17 

2554 490.08 0.50 51.02 

2555 170.40 0.18 52.82 

2556 354.18 0.20 28.25 

2557 123.34 0.20 81.08 

2558 654.41    0.70 51.92 

2559 1,163.64    1.36 55.28 

2560 539.43   0.60 50.28 

2561 451.12 0.50** 52.87 
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4. ผู้ถือหุ้น   
 
ผูถื้อหุน้รำยใหญ่  ณ วนัปิดสมุดทะเบียนวนัท่ี 28  ธนัวำคม 2561 
 

สัดส่วนการถือ

(ร้อยละ)

1 บริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จ  ากดั 55,519,336.00                 11.10                          

2 นาย สุรชยั รติทอง 25,007,300.00                 5.00                            

กลุ่มของนายสุรชยั 14,170,900.00                 2.83                            

รวม 39,178,200.00                 7.84                            

3 นาง ดรณ์ เทียนถาวรวงษ์ 32,948,400.00                 6.59                            

4 นาย ทอมม่ี เตชะอุบล 23,000,000.00                 4.60                            

กลุ่มของนายทอมม่ี 9,000,000.00                   1.80                            

รวม 32,000,000.00                 6.40                            

5 นาย ฮากิชิน ทนัวานี 30,000,000.00                 6.00                            

6 บริษทั เอม็.ซี.เอส.สตีล จ ากดั (มหาชน) 23,000,000.00                 4.60                            

7 J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. LEND 16,455,500.00                 3.29                            

8 นาย ศิลา วินยัวฒันวงศ์ 11,893,000.00                 2.38                            

9 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED 7,451,200.00                   

10 นาย สมเกียรติ  เทิดทลูทวีเดช 6,580,400.00                   1.32                            

11 นาย สมพงษ ์ เมธาสถิตยสุ์ข 6,055,000.00                   1.21                            

กลุ่มของนายสมพงษ์ 501,300.00                      0.10                            

รวม 6,556,300.00                   1.31                            

12 ดร. ไนยวน ชิ 5,000,000.00                   1.00                            

13 ผูถื้อหุ้นอ่ืนๆ 233,417,664.00               46.68                          

500,000,000.00               100.00                        

รายช่ือ จ านวนหุ้น

รวมทั้งส้ิน  
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โครงสร้างการจดัการ 
โครงสร้างการจัดการ  (ณ วนัที ่1 มกราคม  2562) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 รายงานประจ าปี 2561  

              [ 37] 

 
  

บริษทัมีคณะกรรมกำรต่ำงๆ ประกอบดว้ย 
(1) คณะกรรมกำรบริษทั   
(2) คณะกรรมกำรบริหำร  
(3) คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
(4) คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน  
(5) ผูบ้ริหำร 

 
(1) คณะกรรมการบริษัท 
  
 ณ ส้ินปี 2561 บริษทัมีคณะกรรมกำรจ ำนวน 8 ท่ำนเป็นผูก้  ำหนดแนวนโยบำยกำรด ำเนินงำนของบริษทั กบั
มีอ ำนำจหน้ำท่ีบริหำรจัดกำร ควบคุมและติดตำมกำรด ำเนินงำนของบริษทัให้เป็นไปตำมกฏหมำย วตัถุประสงค์               
และขอ้บังคบัของบริษทั ตลอดจนมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้  และใหมี้กำรเปิดเผยขอ้มูลอยำ่งเพียงพอและครบถว้นให้กบัผูถื้อ
หุน้หรือผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ำยและให้กำรบริหำรมีควำมโปร่งใสซ่ึงคณะกรรมกำรอำจมอบหมำยให้กรรมกำรท่ำนหน่ึงหรือ
หลำยท่ำน หรือบุคคลอ่ืนใด ปฏิบติัหนำ้ท่ีอยำ่งใดอยำ่งหน่ึงแทนกรรมกำรได ้  
 
 

 ช่ือ ต าแหน่ง ประเภท 
2561 

จ านวนคร้ังทีป่ระชุม 
1. ดร.ไนยวน ชิ ประธำนกรรมกำร กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร 10/10 
2. นำยไพรัตน์ ววิฒัน์บวรวงษ ์ กรรมกำร กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร 10/10 
3. นำยพรชยั พิศำลอนุกลูกิจ กรรมกำร กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร 10/10 
4. นำงสำววรรณำ พลแกว้ กรรมกำร กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร 1/1 
5. พลเอกฐิติวจัน์ ก ำลงัเอก ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรอิสระ 9/10 
6. นำยทินกร สีดำสมบูรณ์ กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรอิสระ 10/10 
7. นำยสุพจน์ แกว้มณี กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรอิสระ 9/9 

8. นำยสมศกัด์ิ สุริยวงศ ์
ประธำนกรรมกำรสรรหำ                     
และก ำหนดค่ำตอบแทน 

กรรมกำรอิสระ 8/8 

 

หมายเหต ุ

1. นำงสำววรรณำ พลแกว้ เขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกำยน 2561 
2. พลเอกฐิติวจัน์  ก ำลงัเอก ไดรั้บกำรแต่งตั้งเป็นประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ เม่ือวนัท่ี 27 มกรำคม 2561 
3. นำยสุพจน์ แกว้มณี เขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบเม่ือวนัท่ี 27 มกรำคม 2561  
4. นำยสมศกัด์ิ สุริยวงศ ์เขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ  เม่ือวนัท่ี 26 กมุภำพนัธ์ 2561 
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(2)  คณะกรรมการบริหาร 
 

  ณ 1 มกรำคม ปี 2562 คณะกรรมกำรบริหำร ประกอบดว้ย 4 ท่ำน ดงัน้ี 
 

ล าดบั ช่ือ ต าแหน่ง ประเภทกรรมการ 
1. ดร.ไนยวน ชิ ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร 
2. นำยไพรัตน์ ววิฒัน์บวรวงษ ์ ผูอ้  ำนวยกำรสำยงำนวำงแผน กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร 
3. นำยพรชยั พิศำลอนุกลูกิจ ผูอ้  ำนวยกำรสำยงำนปฏิบติักำร กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร 
4. นำงสำววรรณำ พลแกว้ ผูอ้  ำนวยกำรสำยงำนกำรตลำด กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร 

 
(3) คณะกรรมการตรวจสอบ 
 
  คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษทั ประกอบดว้ย  3 ท่ำน ดงัน้ี 
 

 ช่ือ ต าแหน่ง 
2561 

จ านวนคร้ังทีป่ระชุม 
1. พลเอกฐิติวจัน์ ก ำลงัเอก ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 4/5 
2. นำยทินกร สีดำสมบูรณ์ กรรมกำรตรวจสอบ 5/5 
3. นำยสุพจน์ แกว้มณี กรรมกำรตรวจสอบ 5/5 

 
 โดยมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 2 ปี ( 26/2/2560-25/2/2562 )  โดยมีนำงสำวกญัชลิกำ  แสงปริญญำ ท ำหนำ้ท่ี
เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 
ขอบเขต หน้าที ่และความรับผดิชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดงัต่อไปนี้ 
 
อ ำนำจในกำรปฏิบติังำน 

 1.1 พิจำรณำคดัเลือก เสนอแต่งตั้งและเลิกจำ้งบุคคล ซ่ึงมีควำมเป็นอสิระเพื่อท ำหน้ำท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของ
บริษทั และเสนอค่ำตอบแทนของบุคคลดงักล่ำว เพ่ือขอรับกำรแต่งตั้งจำกท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
 1.2 พิจำรณำตดัสินในกรณีท่ีฝ่ำยจดักำรและผูส้อบบญัชีมีควำมเห็นไม่ตรงกนั เก่ียวกบัรำยงำนทำงกำรเงิน ทั้งน้ี  
ไม่รวมถึงอ ำนำจใหค้วำมเห็นชอบในกำรปรับเปล่ียน นโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัต่ำง ๆ ตำมท่ีระบุไวร้ะเบียบบญัชีและ
กำรเงินของบริษทั ซ่ึงเป็นอ ำนำจหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรบริษทั 
 1.3 ใหค้วำมเห็นในกำรพิจำรณำ แต่งตั้ง โยกยำ้ย เลิกจำ้ง และพิจำรณำควำมดีควำมชอบของหัวหนำ้หน่วยงำน
ตรวจสอบภำยใน 
 1.4 อนุมติักฎบตัรของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 
 1.5 พิจำรณำเห็นชอบงบประมำณประจ ำปี อตัรำก ำลงั และทรัพยำกรท่ีจ ำเป็นในกำรปฏิบติังำนของหน่วยงำน
ตรวจสอบภำยใน 
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 1.6 อนุมัติแผนกำรตรวจสอบประจ ำปี  รวมถึงกำรพิจำรณำอนุมติักำรทบทวน/ ปรับเปล่ียนแผนงำนกำร
ตรวจสอบในส่วนท่ีมีนยัส ำคญั 
 1.7 กำรเขำ้ถึงขอ้มูลได ้ทุกระดบัของบริษทั รวมถึงกำรเชิญผูบ้ริหำร พนกังำน หรือผูเ้ก่ียวขอ้งเขำ้ร่วมประชุม
และให้ข้อมูลในส่วนท่ีเ ก่ียวข้องได้ภำยใต้กำรปฏิบัติงำนตำขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ี ท่ีได้รับมอบหมำยจำก
คณะกรรมกำรบริษทั 
 1.8 ปรึกษำหำรือผูเ้ช่ียวชำญหรือท่ีปรึกษำของบริษทั (ถำ้มี) หรือจำ้งท่ีปรึกษำหรือผูเ้ช่ียวชำญภำยนอกในกรณีท่ี
จ ำเป็นดว้ยค่ำใชจ่้ำยของบริษทั 
 
หนำ้ท่ี 

1) สอบทำนใหบ้ริษทัมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอยำ่งถูกตอ้งและเปิดเผยเพียงพอ 
2) ส่งเสริมใหมี้กำรพฒันำระบบกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหท้ดัเทียมกบัมำตรฐำนบญัชีสำกล 
3) สอบทำนควำมมีประสิทธิผลของระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัรำยงำนทำงกำรเงินและกบั

กำรควบคุมภำยใน 
4) สอบทำนประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกระบวนกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี กระบวนกำรบริหำรควำม

เส่ียงและกระบวนกำรควบคุมภำยใน 
5) พิจำรณำรำยงำนจำกอนุคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง และหำรือกบัฝ่ำยจดักำรเก่ียวกบันโยบำยกำร

ประเมิน และกำรบริหำรควำมเส่ียง 
6) พิจำรณำผลกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยในของบริษทั เพ่ือให้ควำมมัน่ใจต่อคณะกรรมกำรบริษทั  

วำ่กิจกรรมต่ำง ๆ  มีกำรควบคุมภำยในอยำ่งเพียงพอและเป็นไปตำมกระบวนกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 
7) สอบทำนกำรปฏิบัติตำมข้อเสนอแนะในรำยงำนกำรประเมินระบบควบคุมภำยในท่ีได้รับจำกผู ้

ตรวจสอบภำยใน ผูส้อบบัญชี โดยมุ่งให้กำรปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนในกระบวนกำรปฏิบัติงำนมี
ประสิทธิผลมำกท่ีสุด 

8) สอบทำนให้บริษทัปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ขอ้ก ำหนดของตลำด
หลกัทรัพยแ์ละกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

9) พิจำรณำให้เป็นไปตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกรณีเกิดรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรำยกำรท่ีอำจมีควำม
ขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ให้เป็นไปตำมกฎหมำยและขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพยฯ์เพ่ือให้มัน่ใจว่ำ
รำยกำรดงักล่ำวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

10) สอบทำนกระบวนกำรต่อตำ้นทุจริตคอร์รัปชัน่ ของบริษทั 
11) สอบทำนกระบวนกำรภำยในเก่ียวกบักำรรับและก ำกบัดูแลกำรแจง้เบำะแส กำรรับเร่ืองร้องเรียน 
12) ประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีเพ่ือรับทรำบรำยงำนผลกำรสอบทำนงบกำรเงินประจ ำไตรมำส และ/หรือผล

กำรตรวจสอบงบกำรเงินประจ ำปี และหำรือเก่ียวกบัปัญหำ/อุปสรรคท่ีอำจพบจำกกำรปฏิบติังำนของ
ผูส้อบบญัชี โดยประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ำยจดักำรเขำ้ร่วมดว้ยอยำ่งนอ้ยปี ละ 1 คร้ัง 
และประเมินประสิทธิภำพ และประสิทธิผลกำรปฏิบติังำน และพิจำรณำถึงควำมเป็นอิสระของผูส้อบ
บญัชี 

13) สอบทำนกระบวนกำรตรวจสอบภำยในใหมี้ควำมเหมำะสมและมีประสิทธิผล  
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 ประกนัควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน โดยก ำหนดให้คณะกรรมกำรตรวจสอบมี
สำยกำรบงัคบับญัชำตรงต่อหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 

 ก ำกบัดูแลหน่วยงำนตรวจสอบภำยในใหป้ฏิบติังำนตำมแผนกำรตรวจสอบประจ ำปีท่ีได ้รับอนุมติั 
และปฏิบติัตำมมำตรฐำนสำกลกำรปฏิบติังำนวชิำชีพกำรตรวจสอบภำยใน 

14) ใหค้ณะกรรรมกำรตรวจสอบเป็นผูร้ำยงำนผลกำรปฏิบติังำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบต่อท่ีประชุม
คณะกรรมกำรบริษทั เพื่อทรำบและ/หรือ เพื่อพิจำรณำโดยสม ่ำเสมอเป็นระยะ 

15) จดัท ำรำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบเปิดเผยในรำยงำนประจ ำปีของบริษทั ซ่ึงรำยงำนดงักล่ำวตอ้ง
ลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ย 

  (ก) ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรำยงำนทำงกำรเงินของบริษทั 
  (ข) ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริษทั 
  (ค) ควำมเห็นเก่ียวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรือ
กฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
  (ง) ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของผูส้อบบญัชี 
  (จ) ควำมเห็นเก่ียวกบัรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
  (ฉ) จ ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเขำ้ร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบ 
   แต่ละท่ำน 
  (ช) ควำมเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบไดรั้บจำกกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีตำม 
   กฎบตัร (Charter) 
  (ซ) รำยกำรอ่ืนท่ีเห็นวำ่ผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทรำบ ภำยใตข้อบเขตหนำ้ท่ีและ 

16) สอบทำนและใหค้วำมเห็นต่อแบบประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในจำกกำรประเมิน
ของฝ่ำยจดักำร 

17) ในกำรปฏิบติัหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรตรวจสอบ หำกพบมีขอ้สงสัยว่ำมีรำยกำร หรือกำรกระท ำ 
ดงัต่อไปน้ี ซ่ึงอำจมีนัยสำคญัต่อฐำนะกำรเงิน และผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั ให้คณะกรรมกำร
ตรวจสอบรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทั เพื่อด ำเนินกำรปรับปรุงแกไ้ขภำยในเวลำท่ีคณะกรรมกำร
ตรวจสอบเห็นสมควร 

  (1) รำยกำรท่ีเกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
  (2) กำรทุจริต หรือมีส่ิงผิดปกติหรือมีควำมบกพร่องท่ีสำคญัในระบบควบคุมภำยใน 
  (3) กำรฝ่ำฝืนกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั หำกคณะกรรมกำรบริษทั หรือ ผูบ้ริหำรไม่ 
  ด ำเนินกำรใหมี้กำรปรับปรุงแกไ้ขภำยในเวลำคณะกรรมกำรตรวจสอบก ำหนด กรรมกำร 
  ตรวจสอบรำยใดรำยหน่ึงอำจรำยงำนวำ่มีรำยกำรหรือกำรกระท ำตำมวรรคหน่ึงต่อ ส ำนกังำน 
  คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์(กลต.) หรือตลำดหลกัทรัพยแ์ห่ง 
  ประเทศไทย 

18) ใหค้วำมเห็นท่ีแตกต่ำงจำกควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษทัเก่ียวกบัขอ้ตกลงเขำ้ท ำรำยกำรไดม้ำ   
  หรือจ ำหน่ำยไปซ่ึงสินทรัพย ์ตำมท่ีตลำดหลกัทรัพยฯ์ ก ำหนด 

19) ปฏิบติัภำรกิจอ่ืนท่ีคณะกรรมกำรบริษทั จะมอบหมำยดว้ยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ  
  และค ำสัง่นั้นตอ้งเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 
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20) ประเมินผลกำรปฏิบติังำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบประจำปี (Self-Assessment) เพื่อสรุปน ำผล
กำรประเมินตนเอง เสนอยงัคณะกรรมกำรบริษทั ประกอบกำรพิจำรณำประเมินผลกำรปฏิบติังำน
ประจ ำปีของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

21) สอบทำนกำรก ำกบัดูแลกระบวนกำรในกำรรับเร่ืองร้องเรียนโดยฝ่ำยบริหำร 
22) พิจำรณำเห็นชอบประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนของผูท่ี้ไดรั้บมอบหมำยให้รับผิดชอบสูงสุดในสำยงำน

บญัชีและกำรเงิน ซ่ึงเป็นประโยชน์โดยตรงต่อกำรด ำเนินกิจกำรของบริษทัและกรณีท่ีบริษทัจดักำร
อบรมหลกัสูตรเพ่ือรับรองกำรพฒันำควำมรู้ต่อเน่ืองดำ้นบญัชีข้ึนเอง โดยแสดงให้เห็นวำ่เน้ือหำและ
จ ำนวนชัว่โมงอบรมของหลกัสูตรไดผ้่ำนกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรตรวจสอบว่ำเป็นไปตำมท่ี
ส ำนกังำนก ำหนดไว ้

23) พิจำรณำเห็นชอบประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนของผูท่ี้ไดรั้บมอบหมำยให้รับผิดชอบโดยตรงในกำร
ควบคุมดูแลกำรท ำบญัชี ซ่ึงเป็นประโยชน์โดยตรงต่อกำรด ำเนินกิจกำรของบริษทัและกรณีท่ีบริษทั
จดักำรอบรมหลกัสูตรเพ่ือรับรองกำรพฒันำควำมรู้ต่อเน่ืองดำ้นบญัชีข้ึนเอง โดยแสดงให้เห็นวำ่เน้ือหำ
และจ ำนวนชัว่โมงอบรมของหลกัสูตรไดผ้่ำนกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรตรวจสอบว่ำเป็นไป
ตำมท่ีส ำนกังำนก ำหนดไว ้
 

(4)  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 
  ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั เม่ือวนัท่ี 26 กุมภำพนัธ์ 2561 ไดแ้ต่งตั้ง คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทนของบริษทั ประกอบดว้ย  3 ท่ำน ดงัน้ี 
 

 ช่ือ ต าแหน่ง 
2561 

จ านวนคร้ังทีป่ระชุม 

1. นำยสมศกัด์ิ สุริยวงศ ์
ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำ                       

และก ำหนดค่ำตอบแทน 
9/9 

2. นำยทินกร สีดำสมบูรณ์ กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 8/9 
3. นำยสุพจน์ แกว้มณี กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 9/9 

 
  โดยมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 3 ปี ( 26/2/2561-25/2/2564 )  โดยมีนำงสำวกญัชลิกำ  แสงปริญญำ ท ำหนำ้ท่ี
เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
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ขอบเขต หน้าที ่และความรับผดิชอบ  ดงัต่อไปนี ้
 

1. พิจำรณำและทบทวนคุณสมบติัของบุคคลท่ีจะด ำรงต ำแหน่งคณะกรรมกำรบริษทัและบริษทัยอ่ย ให้สอดคลอ้งกบั
ธุรกิจและกลยุทธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั โดยกรรมกำรจะตอ้งมีคุณสมบติัหลำกหลำย ทั้งในดำ้นทกัษะ  
ประสบกำรณ์และควำมสำมำรถเฉพำะดำ้น ท่ีจะเป็นประโยชน์กบับริษทั เพื่อเสนอให้คณะกรรมกำรบริษทั และ/
หรือ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจำรณำ 

2. ก ำหนดกระบวนกำรสรรหำกรรมกำรบริษทัและบริษทัย่อย เพ่ือแทนกรรมกำรบริษทัและบริษทัยอ่ย ท่ีครบวำระ
หรือกรณีอ่ืนๆ ท่ีคณะกรรมกำรบริษทัและบริษทัยอ่ยวำ่งลง   

3. ทบทวนควำมเป็นอิสระของกรรมกำรบริษทัและบริษทัยอ่ย รวมทั้ง กำรมีผลประโยชน์ขดัแยง้ท่ีอำจเกิดข้ึนในกำร
ปฏิบติัหนำ้ท่ีของกรรมกำร 

4. พิจำรณำแผนสืบทอดต ำแหน่งและสรรหำผูบ้ริหำรท่ีเป็นผูบ้งัคบับญัชำสูงสุด (ไม่วำ่จะเรียกช่ือต ำแหน่งอยำ่งไรก็
ตำม อธิเช่น กรรมกำรผูจ้ ัดกำร ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร เป็นต้น) ของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อเสนอให้
คณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำเห็นชอบ 

5. เสนอแนวทำงและวธีิกำรจ่ำยค่ำตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมกำรบริษทัและบริษทัยอ่ย รวมถึงคณะกรรมกำรชุดยอ่ยท่ี
คณะกรรมกำรบริษทัแต่งตั้ง 

6. ก ำหนดนโยบำยกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนและหลักเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผูบ้ริหำรท่ีเป็น
ผูบ้งัคบับญัชำสูงสุดของบริษทัและบริษทัยอ่ย รวมถึงกำรพิจำรณำปรับเงินเดือนและก ำหนดจ ำนวนโบนสัประจ ำปี 
โดยใชผ้ลกำรด ำเนินงำนและผลกำรปฏิบติังำนเป็นเกณฑ ์เพื่อน ำเสนอใหค้ณะกรรมกำรบริษทัเห็นชอบ 

7. ประเมินผลกำรปฎิบติังำนของผูบ้ริหำรท่ีเป็นผูบ้งัคบับญัชำสูงสุดของบริษทัและบริษทัยอ่ย เพ่ือปรับค่ำตอบแทน
เป็นประจ ำทุกปี ก่อนน ำเสนอขออนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริษทั 

8. พิจำรณำค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษัทและบริษัทย่อย คณะกรรมกำรชุดย่อย และผู ้บริหำรท่ีเป็น
ผูบ้งัคบับญัชำสูงสุดของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยำ่งสม ่ำเสมอ โดยเปรียบเทียบกบับริษทัอ่ืนๆ ท่ีประกอบธุรกิจแบบ
เดียวกนั เพื่อสร้ำงแรงจูงใจในกำรบริหำรงำน 

9. ก ำหนดหลกัเกณฑก์ำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนโดยรวมทั้งองคก์รของบริษทัและบริษทัย่อย และพิจำรณำปรับ
เงินเดือนและก ำหนดจ ำนวนโบนสัประจ ำปี ใหแ้ก่พนกังำนโดยรวมทั้งองคก์ร (ยกเวน้ผูบ้ริหำรท่ีเป็นผูบ้งัคบับญัชำ
สูงสุด) ของบริษัทและบริษทัย่อย โดยใช้ผลกำรด ำเนินงำนและผลกำรปฏิบัติงำนเป็นเกณฑ์ เพื่อน ำเสนอให้
คณะกรรมกำรบริษทัเห็นชอบ 

10. รำยงำนควำมคืบหนำ้และผลกำรปฏิบติังำนต่อคณะกรรมกำรบริษทัทุกคร้ังหลงัมีกำรประชุมคณะกรรมกำรสรรหำ
และก ำหนดค่ำตอบแทน 

11. ประเมินผลกำรปฏิบติัหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน และรำยงำนผลกำรประเมินให้
คณะกรรมกำรบริษทัรับทรำบ 

12. ปฏิบติัหนำ้ท่ีอ่ืนๆ ตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัมอบหมำย 
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(5)  ผู้บริหาร 
 

 ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 มีจ ำนวน  6  ท่ำน ประกอบดว้ย ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร, ผูอ้  ำนวยกำรสำยงำน
วำงแผน, ผูอ้  ำนวยกำรสำยงำนปฏิบติักำร, ผูอ้  ำนวยกำรสำยงำนกำรตลำด,  ผูช่้วยประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร รวมทั้งผูจ้ดักำร
ฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน  โดยมีหนำ้ท่ีเป็นผูบ้ริหำรด ำเนินกิจกำรของบริษทั ตำมสำยงำนท่ีรับผิดชอบ   

 
(6)  เลขานุการบริษัท 

ณ ปัจจุบนัมีนำงสำว กญัชลิกำ  แสงปริญญำ ท ำหนำ้ท่ีเป็นเลขำนุกำรบริษทัฯ 
 
จ านวนพนักงาน  

ณ วนัท่ี   31 ธนัวำคม 2561 บริษทัมีพนกังำน  (ไม่รวมผูบ้ริหำร)  แบ่งตำมสำยงำนไดด้งัน้ี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดบั ช่ือผู้บริหาร ต าแหน่ง 

1. ดร.ไนยวน ชิ ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 
2. นำยไพรัตน์ ววิฒัน์บวรวงษ ์ ผูอ้  ำนวยกำรสำยงำนวำงแผน 
3. นำยพรชยั พิศำลอนุกลูกิจ ผูอ้  ำนวยกำรสำยงำนปฏิบติักำร 
4. นำงสำววรรณำ พลแกว้ ผูอ้  ำนวยกำรสำยงำนกำรตลำด 
5. Mr. Tsuneo Kakuta ผูช่้วยประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 
6. นำงสำวมธัวรรณศ ์ศรีศกัดำ ผูจ้ดักำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน 

สายงานหลกั 
จ านวนพนักงาน (คน) 

2561 

พนกังำนฝ่ำยผลิตและประกนัคุณภำพ 339 
พนกังำนพม่ำ 100 
พนกังำนส่วนส ำนกังำน 144 

รวมทั้งส้ิน 583 
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การก ากบัดแูลกิจการ 
 

บริษทัไดใ้หค้วำมส ำคญัเร่ือง กำรปฏิบติัตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี คลอบคลุมในเร่ืองต่ำงๆ ดงัต่อไปน้ี 

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 
 

1. กำรประชุมผูถื้อหุน้ 

1) บริษทัไดใ้ห้ขอ้มูล วนั เวลำสถำนท่ี และวำระกำรประชุม ทั้งภำษำไทยและภำษำองักฤษล่วงหนำ้ผ่ำน 

Website ของบริษทัก่อนกำรประชุมอยำ่งนอ้ย 14 วนั โดยมีค ำช้ีแจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวำระ

ตำมมติท่ีขอตำมท่ีระบุไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมสำมญัรวมทั้งมีเอกสำรแนบวำระกำรประชุม โดยบริษทั

ไดม้อบหมำยใหบ้ริษทัศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์( ประเทศไทย ) จ ำกดั ซ่ึงเป็นนำยทะเบียนหุ้นของบริษทั 

เป็นผูจ้ดัส่งหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้และเอกสำรประกอบใหก้บัผูถื้อหุน้ทุกรำย เป็นกำรล่วงหนำ้ก่อน

วนัประชุมอยำ่งนอ้ย 7 วนั และกรณีท่ีวำระพิเศษท่ีตอ้งให้ผูถื้อหุ้นพิจำรณำ จะมีกำรส่งล่วงหนำ้อยำ่ง

นอ้ย 14 วนัโดยหนงัสือเชิญประชุมมีรำยละเอียดอยำ่งครบถว้น ประกอบดว้ย 

 วำระพิจำรณำอนุมติัจ่ำยเงินปันผล มีกำรแจง้นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษทั อตัรำเงิน

ปันผลท่ีเสนอจ่ำย และสดัส่วนของเงินปันผล กรณีท่ีไดรั้บสิทธิทำงภำษีของ BOI 

 วำระพิจำรณำแต่งตั้ งกรรมกำร มีกำรระบุ ช่ือ นำมสกุล อำยุ  จ ำนวนปีท่ีเป็นกรรมกำร                   

วฒิุกำรศึกษำ  หลกัสูตรกำรอบรมท่ีเก่ียวขอ้ง ประวติักำรท ำงำน จ ำนวนบริษทัท่ีด ำรงต ำแหน่ง

กรรมกำร ประเภทของกรรมกำรท่ีเสนอ สัดส่วนกำรถือหุ้น รวมทั้งขอ้มูลกำรเขำ้ร่วมประชุม

ในปีท่ีผ่ำนมำ  และขอ้พิพำททำงกฎหมำยในรอบ 5 ปีท่ีผ่ำนมำ รวมทั้งค่ำตอบแทนของ

กรรมกำรท่ีขออนุมติั 

 วำระพิจำรณำแต่งตั้งผูส้อบบญัชี มีกำรระบุช่ือผูส้อบบญัชี บริษทัท่ีสังกดั  เลขท่ีใบอนุญำต 

จ ำนวนปีท่ีสอบบญัชีให้บริษทั รวมทั้งควำมเป็นอิสระของผูส้อบบญัชีและค่ำตอบแทนของ

ผูส้อบบญัชี โดยระบุไวอ้ยำ่งชดัเจน 

2) บริษทัจดัให้มีกำรประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัในกรุงเทพฯ หรือจงัหวดัใกลเ้คียงท่ีมีกำรเดินทำงสะดวก 

โดยก ำหนดวนัประชุมเป็นวนัธรรมดำท่ีไม่ตรงกบัวนัหยดุยำว และเปิดโอกำสให้มีกำรลงทะเบียนเพื่อ

เขำ้ประชุมก่อนเวลำกำรประชุมล่วงหนำ้ก่อนเร่ิมประชุมอยำ่งนอ้ย 1.30 ชัว่โมงโดยส ำหรับผูถื้อหุ้นท่ีมำ

หลงัจำกปิดกำรลงทะเบียนแลว้ทำงบริษทัเปิดโอกำสให้สำมำรถเขำ้ไปร่วมสังเกตกำรกำรประชุมได ้   

โดยสถำนท่ีจดัประชุม อยูใ่นพ้ืนท่ีท่ีกำรเดินทำงค่อนขำ้งสะดวก โดยผูถื้อหุน้สำมำรถเดินทำงผำ่นระบบ

ขนส่งมวลชนสำธำรณะ  ซ่ึงหำกผูถื้อหุน้ท่ำนใดไม่สะดวกท่ีจะเขำ้ร่วมประชุมทำงบริษทัจดัใหมี้หนงัสือ

มอบฉันทะ เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นสำมำรถก ำหนดทิศทำงกำรลงคะแนนเสียงได ้และก ำหนดให้มีกรรมกำร

อิสระหรือกรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำร 1 ท่ำนเป็นทำงเลือกในกำรมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ 
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2. กำรด ำเนินกำรในวนัประชุมผูถื้อหุน้ 

1) บริษทัจดัให้มีกำรน ำเทคโนโลยีมำใชก้บักำรประชุมผูถื้อหุ้นโดยน ำระบบ Barcode  มำช่วยในกำร

ลงทะเบียน โดยส ำหรับผูถื้อหุ้นท่ีไม่ไดน้ ำเอกสำรลงทะเบียนท่ีเป็น Barcode มำ ทำงบริษทัจดัให้มี

เจำ้หน้ำท่ีลงทะเบียน โดยใชร้หัสบตัรประชำชน หรือ ช่ือ-นำมสกุล ของผูถื้อหุ้น และในส่วนของกำร

นบัคะแนนเสียงในแต่ละวำระ ส ำหรับผูท่ี้ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง มีกำรรวบรวมคะแนนเสียงผ่ำน

ระบบ Barcode เช่นกนั ดงันั้นท ำให้กำรลงทะเบียน หรือกำรนบัคะแนนเป็นไปอย่ำงรวดเร็ว ถูกตอ้ง 

และแม่นย  ำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) ในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ปี 2561  เม่ือวนัท่ี 3 เมษำยน 2561 คณะกรรมกรรมกำร ซ่ึงประกอบไปดว้ย

กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรสรรหำและก ำหนด

ค่ำตอบแทน  รวมกรรมกำรทั้งหมดจ ำนวน 7 ท่ำน ซ่ึงถือเป็นร้อยละ 100 ของกรรมกำรบริษทัเขำ้ร่วม

ประชุม อีกทั้ งบริษัทยังให้ผู ้บริหำรระดับสูงซ่ึงประกอบด้วยประธำนคณะกรรมกำรบริหำร,                   

กรรมกำรผูอ้  ำนวยกำร, รองผูอ้  ำนวยกำรอำวุโส ,รองผูอ้  ำนวยกำร, ผูจ้ ัดกำรฝ่ำยบญัชี และกำรเงิน, 

ผูจ้ดักำรฝ่ำยอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง, ผูช่้วยผูจ้ดักำรอำวุโสฝ่ำยตรวจสอบภำยใน,  ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต ,               

ท่ีปรึกษำกฎหมำยภำยนอก และนิติกรของบริษทั เขำ้ร่วมประชุมในวนัดงักล่ำว โดยเปิดโอกำสให้ผูถื้อ

หุน้สำมำรถซกัถำม ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัวำระกำรประชุมได ้โดยในวำระอ่ืน ๆ ทำงบริษทัเปิดโอกำส

ใหผู้ถื้อหุน้ซกัถำมประเด็นต่ำงๆ เป็นระยะเวลำพอสมควร โดยรำยละเอียดของค ำถำมและค ำตอบจะท ำ

กำรบนัทึกไวใ้นรำยงำนกำรประชุม 
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3) ในกำรประชุมผูถื้อหุ้น บริษทัจดัให้มีกำรลงมติเป็นแต่ละรำยกำร โดยมีกำรจดัท ำบตัรลงคะแนนเสียง 

แยกต่ำงหำกในวำระกำรแต่งตั้งกรรมกำรซ่ึงเปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นไดแ้ต่งตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล 

รวมทั้งลงคะแนนเก่ียวกบัค่ำตอบแทนกรรมกำรแยกต่ำงหำกจำกกำรแต่งตั้งกรรมกำร 

 

3. กำรจดัท ำรำยงำนกำรประชุม และกำรเปิดเผยมติกำรประชุมผูถื้อหุน้ 

1) ก่อนเร่ิมกำรประชุมทำงบริษทัไดมี้กำรอธิบำยวิธีกำรลงคะแนนในวำระต่ำงๆ และมีกำรบนัทึกลงใน

รำยงำนกำรประชุมผูถื้อหุ้นถึงขั้นตอนกำรลงคะแนน ประเด็นค ำถำมค ำตอบ และผลกำรลงคะแนนใน

แต่ละวำระว่ำมีผูถื้อหุ้นเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงเป็นอย่ำงไร รวมถึงควรบันทึกรำยช่ือ

กรรมกำรผูเ้ขำ้ร่วมประชุม ซ่ึงมีกำรน ำส่งมติกำรประชุมผูถื้อหุ้นในวนัรุ่งข้ึนผ่ำนระบบกำรรำยงำนของ

ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นรับทรำบทั้งภำษำไทยและภำษำองักฤษ โดยรำยงำน

กำรประชุมฉบบัสมบูรณ์ไดมี้กำรเปิดเผยไวบ้น website ของบริษทั 

 

2. การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีม 
 
บริษทัมีนโยบำยสนบัสนุนใหมี้กำรปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรำยอยำ่งเท่ำเทียมกนัเพ่ือปกป้องสิทธิข้ึนพ้ืนฐำนของผูถื้อหุน้     

ทุกรำย ดงัน้ี 
 
1. กำรใหข้อ้มูลก่อนกำรประชุมผูถื้อหุน้ 

 บริษทัแจง้ก ำหนดกำรประชุมพร้อมระเบียบวำระและควำมเห็นของคณะกรรมกำรต่อตลำดหลกัทรัพยฯ์ 

และเผยแพร่ผำ่นทำง website ของบริษทัอยำ่งนอ้ย 30 วนัก่อนวนันดัประชุมผูถื้อหุน้ โดยหนงัสือเชิญ 

ประชุมผูถื้อหุน้ดงักล่ำวขำ้งตน้ จดัท ำทั้งฉบบัภำษำองักฤษ และภำษำไทย 
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2. กำรคุม้ครองสิทธิของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย 

 บริษทัไดห้ลกัเกณฑก์ำรใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอเพ่ิมวำระกำรประชุมล่วงหนำ้และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือ

เขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้เป็นกำรล่วงหนำ้ 1 เดือนเพื่อแสดงถึงควำมเป็นธรรม

และควำมโปร่งใส  

 โดยส ำหรับวำระกำรแต่งตั้งกรรมกำรบริษทัเปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นไดใ้ชสิ้ทธิในกำรแต่งตั้งกรรมกำร

เป็นรำยคน 

 
3. กำรป้องกนักำรใชข้อ้มูลภำยใน 

 บริษทัใหค้วำมส ำคญัต่อระบบกำรควบคุมภำยในท่ีมีประสิทธิภำพ  ดงันั้นจึงก ำหนดกำรเก็บรักษำและ

ป้องกนักำรใช้ขอ้มูลภำยในโดยให้กรรมกำรผูบ้ริหำรของบริษทัทุกคนในองค์กรถือปฏิบติัห้ำมมิให้

กรรมกำรผูบ้ริหำรระดับสูงของบริษัททุกคนซ้ือขำยหลักทรัพย์ของบริษัทก่อนมีกำรประกำศต่อ

สำธำรณชนก่อน 1 เดือนและก ำหนดให้กรรมกำรทุกคนและผูบ้ริหำรท่ีมีหน้ำท่ีรำยงำนกำรถือครอง

หลกัทรัพยต์ำมกฎหมำย 

 

4. กำรมีส่วนไดเ้สียของกรรมกำร 

 ในกำรพิจำรณำวำระท่ีเก่ียวขอ้งกบักรรมกำรท่ำนใด คณะกรรมกำรมีขอ้ก ำหนดใหก้รรมกำรรำยงำนกำร

มีส่วนไดเ้สียอยำ่งน้อยก่อนกำรพิจำรณำวำระนั้น และบนัทึกไวใ้นรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร 

รวมทั้งงดเวน้จำกกำรมีส่วนร่วมในกำรประชุมพิจำรณำในวำระนั้น 

 
5. กำรเปิดเผยรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั ท่ีเขำ้ข่ำยตอ้งเปิดเผยขอ้มูล 

 บริษทัเปิดเผยรำยละเอียดและเหตุผลของกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั ท่ีเขำ้ข่ำยตอ้งเปิดเผยขอ้มูลไวใ้น

รำยงำนประจ ำปี ให้ผูถื้อหุ้นทรำบอยำ่งชดัเจน ซ่ึงรำยงำนดงักล่ำวผ่ำนกำรพิจำรณำโดยคณะกรรมกำร

ตรวสอบวำ่มีควำมสมเหตุสมผล 

 

3. บทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย 
 

บริษัทได้ให้ควำมส ำคัญต่อสิทธิของผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่ำจะเป็นผูมี้ส่วนได้เสียภำยใน ได้แก่ 
พนกังำนและผูบ้ริหำรของบริษทั  หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียภำยนอก เช่น เจำ้หน้ี คู่แข่ง เป็นตน้ โดยมีรำยละเอียด ดงัน้ี 
 
พนกังำน : ปฏิบติักบัพนกังำนอยำ่งเป็นธรรม และใหผ้ลตอบแทนท่ีเหมำะสม 
เจำ้หน้ี : ปฏิบติัตำมเง่ือนไขและขอ้ตกลงท่ีก ำหนดไวใ้นสญัญำ 
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ลูกคำ้ : เอำใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกคำ้ ผลิตสินคำ้ท่ีมีคุณภำพและมำตรฐำน รักษำควำมลบัของลูกคำ้ 
และมีระบบในกำรรับขอ้ร้องเรียนของลูกคำ้เพื่อรีบด ำเนินกำรหำขอ้ยติุดว้ยควำมเป็นธรรมโดยเร็ว
ท่ีสุด 

คู่แข่ง : ปฏิบติัตำมกรอบกติกำกำรแข่งขนัท่ีอุตสำหกรรมหรือผูก้  ำกบัดูแลจำกทำงกำรก ำหนดและรักษำ
บรรทดัฐำนของขอ้พึงปฏิบติัในกำรแข่งขนั   

สงัคม : มีควำมรับผิดชอบต่อสงัคมโดยด ำเนินธุรกิจอยำ่งมีจรรยำบรรณเยี่ยงผูป้ระกอบวิชำชีพและให้กำร                       
สนบัสนุนกิจกรรมต่ำงๆ ท่ีเก้ือกลูและสร้ำงสรรคต์่อสงัคมตำมควำมเหมำะสม 

 
โดยบริษทัไดก้ ำหนดนโยบำยกำรปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย ดงัน้ี 
 

 กำรก ำหนดขอบเขตในกำรดูแลลูกคำ้ โดยก ำหนดกำรตั้งวงเงินส ำรองส ำหรับช้ินงำนในช่วงอำยขุองสินคำ้หลงั

กำรส่งมอบเป็นระยะเวลำอยำ่งนอ้ย 2 ปี เพ่ือใหลู้กคำ้ไดม้ัน่ใจในคุณภำพของสินคำ้ของบริษทั 

 บริษทัมีขั้นตอนและวธีิปฏิบติัในกำรคดัเลือกคู่คำ้หรือผูรั้บเหมำ ท่ีก ำหนดไวเ้ป็นลำยลกัษณ์อกัษร 

 กำรด ำเนินกำร มีกำรจดัท ำอยำ่งเป็นระบบ ท ำใหม้ัน่ใจไดว้ำ่ กำรประกอบธุรกิจของบริษทัเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม

และชุมชน บริษทัไดรั้บกำรอนุมติั มำตรฐำน ISO 14001 : 2004 เม่ือเดือนมกรำคมปี 2558 ซ่ึงท ำให้มัน่ใจไดว้ำ่

ระบบกำรผลิตของบริษทัไม่เป็นอนัตรำยต่อส่ิงแวดลอ้ม และมีกำรอพัเกรดเวอร์ชัน่ใหม่ในปี 2561  
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 กำรปฏิบติักบัพนกังำนและลูกจำ้งอยำ่งเป็นธรรม   

 

 ในทุกปีบริษทัเปิดโอกำสให้พนักงำนทุกท่ำนมีกำรพฒันำควำมรู้ด้ำนต่ำงๆโดยในปี 2561 มีกำร

สนบัสนุนงบประมำณอบรมทั้งส้ินประมำณ 7,938,527 บำท เพื่อให้พนกังำนทุกระดบัไดรั้บกำรอบรม

อยำ่งต่อเน่ือง โดยแบ่งเป็นกำรอบรมของพนกังำนฝ่ำยผลิต และฝ่ำยส ำนกังำนดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 บริษทัมีนโยบำยและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัควำมปลอดภยั โดยจดัอุปกรณ์ควำมปลอดภยัท่ีจ ำเป็นให้กบั

พนกังำนทุกคนท่ีท ำงำนกบับริษทั ซ่ึงไดแ้ก่ หมวกนิรภยั รองเทำ้ ถุงมือ แวน่ตำ และอ่ืน ๆ รวมถึงกำร

สร้ำงสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนท่ีดี  โดยจดัใหมี้สนำมกีฬำ หอ้งออกก ำลงักำย  รวมทั้งสนบัสนุนเร่ือง

งบประมำณเก่ียวกบักำรออกก ำลงักำยให้กบัพนักงำน  เช่น กำรมีส่วนร่วมสนับสนุนงบประมำณทีม

ฟตุบอลของพนกังำน  โดยในทุกปีบริษทัไดจ้ดัให้มีกำรแข่งขนักีฬำประจ ำปี เพ่ือให้พนกังำนไดมี้ส่วน

ร่วมและเสริมสร้ำงควำมสำมคัคีระหวำ่งพนกังำนในบริษทั  
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   การแข่งขนักฬีาสีประจ าปี  
 

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

 
บริษัทได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี เ พ่ือเพ่ิมควำมโปร่งใสและเพ่ิมขีด

ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของกิจกำร รวมทั้งเพ่ิมควำมเช่ือมัน่ใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ำย จึงไดก้ ำหนดนโยบำย
กำรก ำกบัดูแลกิจกำร โดยครอบคลุมหลกักำรท่ีส ำคญั ดงัน้ี 

(1)  กำรปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียอยำ่งเท่ำเทียมกนั เป็นธรรมต่อทุกฝ่ำย 
(2) คณะกรรมกำรมีควำมมุ่งมัน่ในกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมแก่กิจกำรในระยะยำว บริหำรงำนและบริหำรควำมเส่ียง

ดว้ยควำมรอบคอบและระมัดระวงั รับผิดชอบต่อกำรปฏิบติัหน้ำท่ีดว้ยควำมสำมำรถและประสิทธิภำพท่ี
เพียงพอเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุ้น ดูแลมิให้เกิดปัญหำควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ และ
รับผิดชอบต่อกำรตดัสินใจและกำรกระท ำของตนเอง 

(3) กำรด ำเนินงำนเป็นไปดว้ยควำมโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได ้เปิดเผยขอ้มูลอยำ่งเพียงพอแก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่ำย 
(4) มีกำรก ำหนดจริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจเพ่ือให้กรรมกำรและพนักงำนถือปฏิบติั  พร้อมจดัท ำคู่มือกำร

ปฏิบติังำนของพนกังำน (Compliance Manual)  

นอกจำกน้ี บริษทัจะปฏิบติัตำมกฎและขอ้บงัคบัต่ำงๆ ตำมท่ีส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลำดหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก ำหนดทุกประกำร ภำยหลงัจำกท่ีหุ้นสำมญัของบริษทัเขำ้จด
ทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย บริษทัจะเปิดเผยรำยงำนกำรก ำกบัดูแลกิจกำรในรำยงำนประจ ำปี และแบบ
แสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี (แบบ 56-1) 
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 รำยงำนของคณะกรรมกำรบริษทั 
คณะกรรมกำรบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบกำรเงินของบริษทั งบกำรเงินดงักล่ำวจดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำน

กำรบัญชี ท่ีรับรองทั่วไปในประเทศไทย และตรวจสอบโดยผู ้สอบบัญชีรับอนุญำตท่ีได้รับอนุญำตจำกส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ซ่ึงในกำรน้ีคณะกรรมกำรตรวจสอบจะเป็นผูส้อบทำนคุณภำพของ
รำยงำนทำงกำรเงินและระบบควบคุมภำยใน  รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำคญัอยำ่งเพียงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบจะไดน้ ำเสนอควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบต่อคณะกรรมกำรบริษทัและท่ีประชุม           
ผูถื้อหุน้ตำมล ำดบั 
 

 ควำมสมัพนัธ์กบัผูล้งทุน 

คณะกรรมกำรบริษทัใหค้วำมส ำคญัต่อกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีควำมถูกตอ้ง ครบถว้นและโปร่งใสให้กบัผูถื้อ
หุ้นทุกรำย บริษทัยงัคงให้ควำมส ำคญัต่อกำรเปิดเผยขอ้มูลและน ำเสนอขอ้มูลดงักล่ำวต่อผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปให้
เป็นไปตำมมำตรฐำนและกฏเกณฑท่ี์ก ำหนดโดยส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ทั้งโดยผ่ำน
ช่องทำงและส่ือกำรเผยแพร่ข้อมูลต่ำงๆ ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึง  website ของบริษัท 
(www.mcssteel.com) อีกทั้งยงัเปิดโอกำสให้ผูล้งทุนหรือผูถื้อหุ้นท่ีตอ้งกำรสอบถำมขอ้มูลเก่ียวกบับริษทัติดต่อไดห้ลำย
ช่องทำงดงัน้ี 

 
(1) ส่งจดหมำยอิเลก็ทรอนิกส์ (e-mail address) มำยงั  info@mcssteel.co.th   
(2) โทรเขำ้มำสอบถำมท่ีเบอร์โทรศพัท์ของบริษทั 035-372961-6  ต่อ 115 หรือ 903 ติดต่อนกัลงทุน

สัมพันธ์ (Investor Relations) โดยบริษัทได้มอบหมำยให้  นำงสำวกัญชลิกำ แสงปริญญำ                   
ท ำหนำ้ท่ีติดต่อส่ือสำรกบัผูถื้อหุน้ นกัลงทุน นกัวเิครำะห์ และประชำชนทัว่ไป        

 
โดยในปี 2561 บริษทัเปิดโอกำส บริษทัไดเ้ปิดโอกำสให้หน่วยงำนต่ำง ๆ เขำ้เยีย่มชมโรงงำนดงัน้ี 

 
 วนัท่ี 21 กรกฎำคม 2561  คณะอำจำรยแ์ละนกัศึกษำจำก วทิยำลยัเทคนิคสระบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mcssteel.com/
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 วนัท่ี 27 กรกฎำคม 2561  เจำ้หนำ้ท่ีจำก สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย เขำ้มำเยีย่มชมบริษทัฯ  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 วนัท่ี 13 กันยำยน 2561 คณะนักศึกษำปริญญำโทและปริญญำเอก ของสถำบันเทคโนโลยี ไทย  – ฝร่ังเศส 

มหำวทิยำลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลำ้พระนครเหนือ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
5. ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

 
บริษทัตระหนกัถึงควำมส ำคญัของบทบำทหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรท่ีมีต่อบริษทัและผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 
 

 ภำวะผูน้ ำและวสิยัทศัน์ 

คณะกรรมกำรของบริษทั ประกอบดว้ยกรรมกำรท่ีมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ในกำรด ำเนิน
ธุรกิจ ท ำหนำ้ท่ีเป็นผูช้ี้แนะและก ำหนดนโยบำย วสิยัทศัน์ กลยทุธ์  เป้ำหมำย ภำรกิจ  แผนธุรกิจ และงบประมำณของบริษทั 
ตลอดจนก ำกบัดูแลให้ฝ่ำยบริหำรด ำเนินกำรไปตำมท่ีก ำหนดไวอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลภำยใตก้รอบของ
กฎหมำย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทั และมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ดว้ยควำมรับผิดชอบ ซ่ือสัตยสุ์จริตระมดัระวงั ตำม
หลกักำรขอ้พึงปฏิบติัท่ีดี    

 

นอกจำกน้ี คณะกรรมกำรบริษทัไดใ้หค้วำมส ำคญัและจดัใหบ้ริษทัมีระบบกำรควบคุมภำยใน กำรตรวจสอบ
ภำยใน กำรประเมินและกำรบริหำรงำนท่ีรัดกุมต่อเน่ืองมีประสิทธิภำพ รวมทั้งมีกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรในเร่ืองดงักล่ำว
อยำ่งสม ่ำเสมอ   
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คณะกรรมกำรบริษทัเป็นผูพิ้จำรณำให้มีกำรก ำหนดและแยกบทบำท หน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบระหวำ่ง
คณะกรรมกำรบริษทั และฝ่ำยบริหำรโดยก ำหนดระดบัอ ำนำจกำรด ำเนินกำรอยำ่งชดัเจน รวมทั้งส่ือสำรบทบำทหนำ้ท่ีและ                
ควำมรับผิดชอบดงักล่ำวต่อกรรมกำรและพนกังำนอยำ่งสม ่ำเสมอ 
 

 จริยธรรมธุรกิจ 

 
บริษทัไดจ้ดัท ำคู่มือกำรปฏิบติังำนของพนกังำน (Compliance Manual) ซ่ึงมุ่งเนน้ถึงจริยธรรมในกำรด ำเนิน

ธุรกิจ และกำรปฏิบติัตำมขอ้บงัคบัของทำงกำร และใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำรและพนกังำนลงนำมรับทรำบและถือปฏิบติั โดย
บริษทัจะมีกำรติดตำมกำรปฏิบติัตำมคู่มือดงักล่ำวเป็นประจ ำรวมถึงมีกำรก ำหนดบทลงโทษทำงวนิยัไวด้ว้ย  
 

 กำรถ่วงดุลของกรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำร 
 

ณ วนัท่ี 12 พฤศจิกำยน 2561 บริษทัมีคณะกรรมกำร 8 ท่ำน เป็นผูบ้ริหำร 4 ท่ำน และกรรมกำรอิสระ 4 ท่ำน
ประกอบดว้ยผูท่ี้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ดำ้นต่ำงๆ โดยเป็นกรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร 4 ท่ำน ซ่ึง 3 ท่ำนท ำ
หน้ำท่ีเป็นกรรมกำรตรวจสอบ ทั้งน้ีทั้ ง 3 ท่ำน มีคุณสมบติัครบถว้นตำมประกำศตลำดหลกัทรัพยว์่ำดว้ยคุณสมบติัและ
ขอบเขตกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบก ำหนดไว ้เพ่ือมำปฏิบติัหนำ้ท่ีตรวจสอบและถ่วงดุลกำรบริหำรกิจกำร
ในดำ้นต่ำงๆของบริษทั ทั้งน้ีเพ่ือใหเ้กิดควำมเป็นธรรม เป็นประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุน้ทุกคน 
 

 กำรรวมหรือแยกต ำแหน่ง 
 

ประธำนกรรมกำรบริษทั  (ดร.ไนยวน ชิ ) ณ ส้ินปี 2561 ถือหุน้ร้อยละ  1%  ของหุน้ท่ีเรียกช ำระแลว้ทั้งหมด 
และเม่ือวนัท่ี 16 ธนัวำคม 2560 ดร.ไนยวน ชิ ไดรั้บต ำแหน่งประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรของบริษทัฯ โดย ณ ปัจจุบนั อ ำนำจ
กำรลงนำมของบริษทัไดแ้ก่  ดร.ไนยวน ชิ ลงนำมพร้อมประทบัตรำส ำคญับริษทั 
 
 

 ค่ำตอบแทนของกรรมกำรบริษทัและผูบ้ริหำร 
  

กรรมกำรและผูบ้ริหำรไวอ้ยำ่งชดัเจนและโปร่งใส โดยไดรั้บอนุมติัจำกท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ทั้งน้ีกำรก ำหนด 
ค่ำตอบแทนจะจดัใหอ้ยูใ่นลกัษณะท่ีเช่ือมโยงกบัผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัในปีท่ีผำ่นมำ และเปรียบเทียบกบัธุรกิจอ่ืนท่ีมี
ควำมคลำ้ยคลึงกนั โดยค่ำตอบแทนท่ีก ำหนดข้ึนมีควำมเหมำะสมกบัหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบของกรรมกำรและผูบ้ริหำร
แต่ละท่ำน โดยอยูใ่นรูปของค่ำตอบแทนรำยเดือน เบ้ียประชุม และ/หรือเงินเดือนและโบนสั  
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ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ 

 

 กรรมกำร 

                        รำยละเอียดค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษทัในปี 2561 ซ่ึงประกอบดว้ยประชุมกรรมกำร 10 คร้ัง, ประชุมสำมญั
ผูถื้อหุ้น 1 คร้ัง ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ 5 คร้ัง และกำรประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน                      
9  คร้ัง 
 

. 
หมายเหตุ :  

1. พลเอกฐิติวจัน์  ก ำลงัเอก ไดรั้บกำรแต่งตั้งเป็นประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ เม่ือวนัท่ี 27 มกรำคม 2561 
2. นำยสมศกัด์ิ สุริยวงศ ์เขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ  เม่ือวนัท่ี 26 กมุภำพนัธ์ 2561 
3. นำยสุพจน์ แกว้มณี เขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบเม่ือวนัท่ี 27 มกรำคม 2561  
4. นำงสำววรรณำ พลแกว้ เขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกำยน 2561 

 
 
 
 
 
 
 

 
รายช่ือ 

 
ต าแหน่ง 

ค่าตอบแทน  ( บาท ) 

2560 2561 

1. ดร.ไนยวน ชิ ประธำนกรรมกำร 1,257,000 1,224,000 

2. นำยพรชยั พิศำลอนุกลูกิจ กรรมกำร 965,000 1,050,000 

3. นำยไพรัตน์ ววิฒัน์บวรวงษ ์ กรรมกำร 1,065,000 1,050,000 

4. พลเอกฐิติวจัน์ ก ำลงัเอก  กรรมกำรอิสระ,                                          
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

1,050,000 1,230,000 

5. นำยทินกร  สีดำสมบูรณ์ 
 

กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

1,140,000 1,215,000 

6. นำยสมศกัด์ิ สุริยวงศ ์ 
 

กรรมกำรอิสระและประธำนคณะกรรมกำร
สรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

- 810,000 

7. นำยสุพจน์ แกว้มณี  
 

กรรมกำรอิสระ, กรรมกำรตรวจสอบ และ
กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

- 945,000 

8. นำงสำววรรณำ พลแกว้  กรรมกำร - 75,000 
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 ผูบ้ริหำร 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 กำรประชุมคณะกรรมกำร 
คณะกรรมกำรบริษทัมีกำรประชุมอยำ่งสม ่ำเสมอปีละ  4  คร้ังเป็นอยำ่งนอ้ย ซ่ึงในกำรประชุมแต่ละคร้ังทำง 

ฝ่ำยบริหำรได้จัดเตรียมขอ้มูลและรำยละเอียดเพื่อให้คณะกรรมกำรใช้ประกอบกำรพิจำรณำ และในระหว่ำงประชุม 
ประธำนในท่ีประชุมไดใ้หเ้วลำกบักรรมกำรในกำรพิจำรณำวำระต่ำงๆ อยำ่งรอบคอบ รวมถึงกำรให้แสดงควำมคิดเห็นได้
อยำ่งเต็มท่ี และมีกำรจดบนัทึกกำรประชุมเป็นลำยลกัษณ์อกัษร รวมทั้งมีกำรจดัเก็บรำยงำนกำรประชุมท่ีผ่ำนกำรรับรอง 
เพ่ือใหผู้เ้ก่ียวขอ้งตรวจสอบได ้ซ่ึงในปี  2561  ท่ีผำ่นมำมีกำรประชุมทั้งหมด  10  คร้ัง   

 
 คณะอนุกรรมกำร 

บริษทัมีคณะอนุกรรมกำร คือคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพและควำมคล่องตวัในกำรด ำเนินงำน โดยในปี  2561  มีกำรประชุมของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
จ ำนวน  5  คร้ัง และมีกำรประชุมของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนจ ำนวน 9 คร้ัง  
 
6. ระบบการควบคุมภายใน  

 

บริษทัไดจ้ดัตั้งหน่วยงำนตรวจสอบภำยในข้ึนโดยหน่วยงำนดงักล่ำวมีควำมเป็นอิสระ โดยมีสำยกำรรำยงำน 

ตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ ในดำ้นกำรปฏิบติังำนตรวจสอบภำยใน และรำยงำนต่อประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรในดำ้น
งำนบริหำรหน่วยงำน หน่วยงำนตรวจสอบภำยในมีหน้ำท่ีประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลของระบบกำรควบคุม
ภำยใน, กำรประเมินควำมเส่ียง, กำรก ำกบัดูแลกิจกำร และเป็นท่ีปรึกษำเพ่ือสนบัสนุนใหบ้ริษทัสำมำรถบรรลุวตัถุประสงค์
และเป้ำหมำยทำงธุรกิจ  แผนกำรตรวจสอบภำยในประจ ำปีของหน่วยงำนไดรั้บกำรอนุมติัจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
โดยใชห้ลกัเกณฑ์กำรตรวจสอบตำมผลกำรประเมินควำมเส่ียง (Risk Based Audit Approach) และจุดควบคุมท่ีส ำคญั              
(Key Control Points) และเนน้ให้มีกำรควบคุมเชิงป้องกนั  รวมถึงกำรประเมินควำมเส่ียงดำ้นทุจริตตำมนโยบำยกำรให้
ขอ้มูลกำรกระท ำผิดและกำรทุจริต กำรสอบสวนและกำรคุม้ครองผูใ้หข้อ้มูล (Fraud Whistleblowing Protection Policy) 

 
 

 
ค่าตอบแทน 

ปี 

2561 
จ ำนวนรำย รวมทั้งส้ิน 

เงินเดือนและโบนสั 6 26,715,249.85 

เงินกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ + อ่ืนๆ 6 5,378,038.91 
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 โดยหน่วยงำนดงักล่ำวมีบทบำทและหนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบดงัน้ี 

 1. ในบทบำทของท่ีปรึกษำ จดัให้มีกำรประเมินกำรควบคุมภำยในโดยกำรประเมินตนเองโดย
ไดส้นับสนุนดำ้นกำรเป็นท่ีปรึกษำ, กำรจดัอบรมเชิงปฏิบติักำรแบบกลุ่ม (CSA Facilitator) และกำรน ำเคร่ืองมือท่ีมี
ประสิทธิภำพมำใชใ้นกำรประเมิน โดยจะช่วยส่งเสริมใหพ้นกังำนมีกำรพฒันำกำรควบคุมท่ีดีและมีระบบกำรปฏิบติังำนท่ีมี
ประสิทธิภำพ นอกจำกน้ียงัส่งเสริมให้มีกำรตรวจประเมินกำรควบคุมภำยในโดยกำรประเมินตนเอง (CSA Validation) 
เพ่ือใหม้ัน่ใจวำ่แต่ละขั้นตอนกำรด ำเนินงำนไดใ้ชก้ำรควบคุมภำยในโดยกำรประเมินตนเองอยำ่งเหมำะสม เพ่ือสนบัสนุน
ใหบ้ริษทับรรลุกลยทุธ์และเป้ำหมำยท่ีก ำหนด  หน่วยงำนตรวจสอบภำยในมีกำรประเมินคุณภำพกำรปฏิบติังำนดว้ยตนเอง
เป็นประจ ำทุกปี และมีกำรประเมินโดยองคก์รอิสระจำกภำยนอกทุก 5 ปี 

2. ปฏิบัติหน้ำท่ีเพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบตำมท่ีได้รับ
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทัให้บรรลุผล และเป็นท่ีปรึกษำเพ่ือให้ค  ำแนะน ำในดำ้นต่ำงๆ เช่น ด้ำนกำรควบคุม
ภำยใน ตำมกรอบแนวทำงระบบกำรควบคุมภำยใน COSO 2013, ด้ำนกำรบริหำรควำมเส่ียง, ดำ้นจริยธรรมธุรกิจ,                   
ดำ้นควำมปลอดภยัของระบบสำรสนเทศ เป็นตน้ 

3. ยึดถือกรอบโครงสร้ำงกำรปฏิบติังำนวิชำชีพตรวจสอบภำยในตำมมำตรฐำนสำกล กฎบตัร
ของหน่วยงำน รวมทั้งกำรทบทวนคู่มือกำรปฏิบติังำนตรวจสอบเป็นประจ ำทุกปี เพ่ือใหม้ัน่ใจไดว้ำ่กำรปฏิบติังำนมีคุณภำพ
เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล ซ่ึงจะช่วยส่งเสริมใหบ้ริษทัมีระบบกำรควบคุมภำยในและระบบกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีดี ระบบ
กำรก ำกบัดูแลท่ีดี  สำมำรถเพ่ิมคุณค่ำใหแ้ก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียและพฒันำองคก์รสู่ควำมยัง่ยนื 

4. ส่งเสริมกำรปฏิบติังำนของผูต้รวจสอบภำยในใหส้ำมำรถตรวจสอบไดทุ้กดำ้น (Integrated  

Audit) เช่น  ดำ้นระบบธุรกิจ, ดำ้นระบบสำรสนเทศและดำ้นระบบวิศวกรรม โดยมุ่งเนน้พฒันำเจำ้หนำ้ท่ีตรวจสอบภำยใน
ให้เป็นมืออำชีพ  และส่งเสริมให้มีวฒิุบตัร IACP (Internal Audit Certificate Program), CPIAT (Certified Professional 
Internal Audit of Thailand), CIA (Certified Internal Auditor)  และ CFE (Certified Fraud Examiners) 

 
 โดยในปี 2561 ฝ่ำยตรวจสอบภำยในไดด้ ำเนินกำรดงัต่อไปน้ี 

 
1)  ก ำหนดระบบงำนของทั้งหมดบริษทั ( Audit Universe ) 
2)  ก ำหนดประเภทควำมเส่ียงของระบบงำนต่ำง ๆ (Risk ) รวมทั้งก ำหนดกรอบบริหำร 

 ควำมเส่ียง 
3)  กำรตรวจสอบระบบต่ำง ๆ ดงัน้ี 

 ระบบกำรจดักำรผลิต 
  ระบบกำรบริหำรงำนดำ้นควบคุมคุณภำพ 
  ระบบกำรบริหำรจดักำรคลงัวตัถดิุบ 
 ระบบกำรบริหำรงำนจดักำรสินคำ้ส ำเร็จรูป 
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ความรบัผิดชอบต่อสงัคม 
 
 บริษทั เอม็.ซี.เอส. สตีล จ ำกดั (มหำชน) ไดเ้ขำ้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตั้งแต่เดือน
กรกฎำคม  2548  และมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันำธุรกิจของบริษทัควบคู่ไปกบัควำมรับผิดชอบต่อสงัคม โดยบริษทัฯ ไดมี้แนวปฏิบติั
เพื่อแสดงควำมรับผิดชอบต่อสังคมในหลำยดำ้น ส ำหรับปี 2561 ท่ีผ่ำนมำบริษทัไดด้ ำเนินกำรต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ือง
ควำมรับผิดชอบต่อสงัคม ดงัน้ี 
 
ด้านการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี
 

บริษทัไดด้ ำเนินธุรกิจโดยค ำนึงถึงประโยชน์ต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่ำย ไม่วำ่จะภำยในบริษทัหรือภำยนอก 
บริษทัตำมรำยละเอียดรำยงำนในหวัขอ้ กำรก ำกบัดูแลกิจกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) พนักงานและลูกจ้าง พนกังำนของทำงบริษทัฯและผูท่ี้มำติดต่อไดรั้บค่ำตอบแทนท่ีเหมำะสม ข้ึนอยูก่บั

ปริมำณและคุณภำพของงำน รวมไปถึงเงินรำงวลัประจ ำปีดว้ยเช่นกนั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บักำรปฏิบติังำนของ

ทำงบริษทั, ระยะเวลำและกำรปฏิบติังำนของพนกังำน  

2) ลูกค้า ก่อนกำรส่งออกสินคำ้ ทำงบริษทัจะให้ลูกคำ้ตรวจสอบสินคำ้อยำ่งละเอียดก่อนทุกคร้ัง เพ่ือเป็น

กำรรับประกนัและยอมรับระดบัของคุณภำพสินคำ้ สินคำ้ทั้งหมดจะมีกำรรับประกนัในระยะเวลำ 2 ปี

หลงัจำกกำรส่งมอบ 

3) คู่แข่ง ทำงบริษทัมีนโยบำยรำคำตลำดท่ีไม่ยติุธรรมกบัระดบัควำมสำมำรถ ดงันั้นเรำจึงไม่เคยท่ีจะไดรั้บ

ผลประโยชน์มำกกวำ่คู่แข่ง 
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4) ชุมชนและสังคม บริษทัมีระบบจัดกำรส่ิงแวดลอ้มและชุมชนท้องถ่ิน และเป็นเวลำนำนท่ีไม่มีกำร

ร้องเรียนจำกชุมชนหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เก่ียวกบัผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจำกกำรด ำเนินงำนของเรำ 

5) ผู้ถือหุ้น บริษทัมีนโยบำยจ่ำยปันผลให้กบัผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 50 ของก ำไรของบริษทัฯ โดย

ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนในปี 2561 คณะกรรมกำรของบริษทัไดอ้นุมติัใหเ้สนอท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น

จ่ำยเงินปันผลในอตัรำ 0.50 บำท ต่อหุน้ คิดเป็นร้อยละ 52.87 ของก ำไรสุทธิ (งบเฉพำะกิจกำร)   

 

รำยละเอียดเงินปันผลท่ีบริษทัไดจ่้ำยส ำหรับผลประกอบกำรปี 2561   
 

 
ผลกำรด ำเนินงาน วนัท่ีจ่ำย 

BOI NON BOI รวม 

 บำท : หุน้ บำท : หุน้ บำท : หุน้ 

เงินปันผลประจ ำปี 2561 12 เดือน (ม.ค.-ธ.ค. 61) 29 เมษำยน 2562 0.41 0.09 0.50 

รวม 0.41 0.09 0.50 

 

ด้านการเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 

 
บริษทัไดใ้หค้วำมส ำคญัและค ำนึงถึงกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน ดงัน้ี 
1) ไม่ละเมิดสิทธิขั้นพ้ืนฐำน ดำ้นเช้ือชำติ ศำสนำ เพศ อำย ุควำมพิกำร โดยพนกังำนของบริษทั ณ ปัจจุบนั

ประกอบด้วยพนักงำนทั้ งส้ิน 598 คน โดยตั้ งแต่ปี 2557 บริษทัได้เร่ิมมีกำรจ้ำงแรงงำนชำวพม่ำ          

และ  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษทัมีแรงงำนต่ำงชำติ ประกอบไปดว้ย 

 

สัญชาต ิ คน 

พม่ำ 100 

ญ่ีปุ่น 7 

จีน 3 

กมัพชูำ 2 

มำเลเซีย 1 

รวม 113 
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บริษทัค ำนึงสิทธิมนุษยชนของพนกังำนทุกเช้ือชำติ รวมถึงพนกังำนท่ีมีควำมพิกำร โดยใหส้วสัดิกำรท่ี 

เท่ำเทียมกนั โดยเม่ือส้ินปี 2561 บริษทัไดเ้ปิดโอกำสใหพ้นกังำนท่ีมีควำมพิกำรเขำ้มำร่วมงำนกบับริษทั โดยมีจ ำนวนทั้งส้ิน 

6 คน โดยบริษทัใหสิ้ทธิในเร่ืองของค่ำตอบแทนเท่ำกบัพนกังำนปกติไม่แยกสญัชำติ เช้ือชำติ ทุกคนจะไดรั้บสวสัดิกำรกำร

ท ำงำนท่ีเท่ำเทียมกนั  

 

2) ปฏิบติัต่อพนกังำนอยำ่งเป็นธรรม โดยบริษทัมีนโยบำยกำรท ำงำนโดยให้ผลตอบแทนกำรท ำงำนของ

พนกังำนจำกปริมำณงำนท่ีท ำและคุณภำพของงำนโดยเปิดโอกำสให้พนกังำนเลือกระดบัค่ำตอบแทนท่ี

พนกังำนตอ้งกำรทั้งในส่วนของฝ่ำยผลิตและในส่วนของพนกังำนส ำนกังำน  รวมถึงบริษทัไดป้รับปรุง

สภำพแวดลอ้มกำรท ำงำน เพื่อให้พนกังำนมีคุณภำพชีวิตท่ีดี และมีเปิดโอกำสให้โยกยำ้ยต ำแหน่ง และ

พฒันำศักยภำพกำรท ำงำนฝึกฝนและเพ่ิมพูนทักษะกำรท ำงำนอย่ำงสม ่ำเสมอ  รวมถึงสำมำรถขอ

ปรับเปล่ียนต ำแหน่งเพ่ือผลตอบแทนท่ีสูงข้ึน 

 

3) สนบัสนุนกำรศึกษำของพนกังำนอยำ่งต่อเน่ือง นโยบำยหลกัของบริษทัคือพนกังำนทุกคนจะตอ้งมีกำร

อบรมเพ่ือเพ่ิมพนูควำมรู้เป็นประจ ำทุกปี  เพ่ือให้พนกังำนไดมี้กำรพฒันำควำมรู้ควำมสำมำรถอยูเ่สมอ 

ดงัค ำขวญัของบริษทั คือ ทุกวนัต้องก้าวหน้ากว่าเมื่อวาน โดยในปี 2561 บริษทัไดจ้ดัใหมี้กำรอบรมของ

พนกังำน จ ำนวนมำกกวำ่  50 หลกัสูตรทั้งภำยในประเทศและภำยนอกประเทศ โดยใชง้บประมำณดำ้น

กำรอบรมมำกกวำ่ 7.94 ลำ้นบำท 
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อีกทั้งบริษทัยงัใหค้วำมส ำคญัไม่เพียงแต่พนกังำนของบริษทัเท่ำนั้น โดยบริษทัยงัเลง็เห็นควำมส ำคญัของ 

กำรศึกษำของบุตรพนกังำน และไดเ้ร่ิมมีกำรให้ทุนกำรศึกษำกบับุตรของพนกังำนตั้งแต่ปี 2556 โดยในปี 2561 บริษทัได้

สนับสนุนทุนกำรศึกษำให้กับบุตรของพนักงำน จ ำนวน 1.5 ลำ้นบำท โดยตั้ งแต่ปี 2556 บริษทัได้สนับสนุนเร่ือง

ทุนกำรศึกษำ ตำมรำยละเอียดดำ้นล่ำงน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) จดัใหมี้กำรเลือกตั้งคณะกรรมกำรสวสัดิกำรของบริษทั เพ่ือเป็นตวัแทนของพนกังำน โดยผ่ำนคดัเลือก

จำกพนกังำนทุกคนในบริษทั และมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 2 ปี โดยคณะกรรมกำรชุดปัจจุบนั

จะมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งถึงวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563  โดยคณะกรรมกำรสวสัดิกำรมีหนำ้ท่ีรับค ำร้อง

ทุกขข์องพนกังำนท่ีตอ้งกำรร้องทุกขห์ำกคิดวำ่ไม่ไดรั้บควำมเป็นธรรมในกำรปฏิบติังำน รวมทั้งจดัตั้ง

กองทุนสวัสดิกำรของบริษัท เ พ่ือส่งเสริมให้พนักงำนได้ออมเงิน โดยเร่ิมก่อตั้ งตั้ งแต่ปี 2544                        

โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561  มีพนกังำนเป็นสมำชิกทั้งส้ิน 475 คน 

 

5) จดัใหมี้สวสัดิกำรใหก้บัพนกังำนในทุกดำ้น ไม่วำ่จะเป็น 

 ด้ำนท่ีพกัอำศัย โดยจัดให้มีหอพกัส ำหรับพนักงำนและครอบครัว โดย  ณ ส้ินปี 2561 มี

พนักงำนของบริษทัจ ำนวน 420 คน และครอบครัวของพนักงำนอีกจ ำนวน 450 คน รวม

ทั้งส้ิน  870 คน อำศยัอยูท่ี่หอพกั และตั้งแต่ปี 2558 บริษทัไดจ้ดัใหมี้สวสัดิกำรใหก้บัพนกังำน

ทำงดำ้นท่ีอยูอ่ำศยั โดยบริษทัทำนะกะ เวลด้ิง เซ็นเตอร์ จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัได้

ก่อสร้ำงบ้ำนเพ่ือขำยเป็นสวสัดิกำรให้กับพนักงำนในรำคำถูก โดยส ำหรับเฟสแรกไดเ้ร่ิม

ตั้งแต่ปี 2558 ไดเ้ปิดจ ำหน่ำยจ ำนวน 41 หลงัและพนกังำนไดย้ำ้ยเขำ้อยูแ่ลว้ทั้งหมดในปี 2559  

และในปี 2559 ไดเ้ร่ิมก่อสร้ำงเฟส 2 เพ่ิมอีกจ ำนวน 56 หลงั โดยพนกังำนไดย้ำ้ยเขำ้อยูไ่ดแ้ลว้
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ทั้ งหมด เม่ือเดือนพฤษภำคม 2561 ซ่ึงรวมบ้ำนพักท่ีสร้ำงขำยให้กับพนักงำนเพื่อเป็น

สวสัดิกำรทั้งส้ิน 97 หลงั 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  หอพกัพนกังำน MCS 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   หมู่บำ้น M.C.S. Village 

 

 ดำ้นสุขภำพ บริษทั เลง็เห็นควำมส ำคญัของสุขภำพของพนกังำนเป็นหลกั โดยพนกังำนทุกคน

ก่อนเร่ิมงำนจะไดรั้บกำรตรวจสุขภำพ  และเป็นประจ ำทุกปีบริษทัจะจดัใหมี้กำรตรวจสุขภำพ

ประจ ำปี โดยในปี 2561 จดัใหมี้กำรตรวจสุขภำพและฉีดวคัซีนป้องกนัไขห้วดัใหญ่ เม่ือวนัท่ี 

16 มิถุนำยน 2561 รวมทั้งกรณีท่ีพนกังำนเกิดอุบติัเหตุหรือเจ็บป่วยจำกกำรท ำงำน บริษทัได้

จัดให้มีประกันภัยส ำหรับในส่วนน้ี นอกเหนือจำกนั้ นพนักงำนทุกท่ำนยงัสำมำรถใช้

สวสัดิกำรเบิกค่ำรักษำพยำบำลกบับริษทักรณีท่ีเกิดกำรเจ็บป่วยได ้
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 ดำ้นกองทุนส ำรองเล้ียงชีพเพ่ือส่งเสริมให้พนักงำนของบริษทัมีกำรออมเงินไวใ้ช้ในยำม

เกษียณอำย ุหรือออกจำกงำน โดยบริษทัจดัให้พนกังำนไดมี้กำรสมทบเงินเขำ้กองทุนส ำรอง

เล้ียงชีพกับบริษทัหลกัทรัพย์จัดกำรกองทุน ทหำรไทย จ ำกัดตั้ งแต่ปี 2548 และบริษทัได้

สมทบเงินอีกจ ำนวนหน่ึงให้กบัพนกังำน  โดยตั้งแต่เดือนมกรำคม 2559 มีอตัรำกำรสมทบ

ตั้งแต่ 3% ส ำหรับพนกังำนท่ีปฏิบติังำนมำนอ้ยกวำ่ 4 ปี และสูงสุดท่ี 13% ของเงินเดือนของ

พนกังำนส ำหรับพนกังำนท่ีปฏิบติัหนำ้ท่ีกบับริษทัมำกกวำ่ 10 ปีข้ึนไป  

 

 ดำ้นควำมปลอดภยั  บริษทัเล็งเห็นควำมส ำคญัเร่ืองของควำมปลอดภยักบัพนักงำน โดยจดั

อุปกรณ์ป้องกนัควำมปลอดภยัพ้ืนฐำนในโรงงำนให้กบัพนกังำนทุกท่ำน ไม่วำ่จะเป็นหมวก 

รองเทำ้เซฟต้ี แวน่ตำ  รวมถึงบริษทัไดท้ ำประกนัชีวติท่ีท ำใหก้บัพนกังำนทุกท่ำนตั้งแต่วนัเร่ิม

งำนวนัแรก เพ่ือให้ควำมคุ้มครองอุบัติเหตุกับพนักงำนไม่ว่ำจะขณะปฏิบัติงำน หรือว่ำ

นอกเหนือจำกเวลำปฏิบติังำน  

 

ด้านความรับผดิชอบต่อผู้บริโภค (ลูกค้า) 
 

1) เพ่ือเป็นกำรรับผิดชอบต่อคุณภำพของสินคำ้ก่อนส่งมอบใหก้บัลูกคำ้ บริษทัจดัใหมี้กำรเขำ้มำตรวจสอบ

คุณภำพของช้ินงำน ก่อนกำรส่งมอบ โดยในปี 2561 มีตัวแทนของลูกค้ำเข้ำมำตรวจสอบช้ินงำน                  

13 โครงกำร รวมกำรเขำ้มำตรวจงำนจำกตวัแทนลูกคำ้ทั้งส้ิน 54 คร้ัง โดยบริษทัจดัให้มีแบบฟอร์ม

ส ำรวจควำมพึงพอใจของลูกคำ้ทุกคร้ังท่ีเขำ้มำซ่ึงผลส ำรวจควำมพึงพอใจของลูกคำ้ในปี 2561 เฉล่ียอยูท่ี่ 

94.60% ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจำกปี 2560 ซ่ึงมีควำมพึงพอใจของลูกคำ้ เฉล่ียอยูท่ี่ 89.08% 
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ด้านการบริหารจดัการด้านส่ิงแวดล้อมและด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภัย 
 

1) เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนของบริษทัมัน่ใจถึงควำมสอดคลอ้งด้ำนอำชีวอนำมยัและควำมปลอดภยั โดย

บริษทัไดรั้บรองมำตรฐำน OHSAS 18001  ตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบนั โดยตั้งแต่ปี 2558 บริษทัไดรั้บ

กำรรับรองมำตรฐำน ISO 14001 โดยบริษทัฯ ไดเ้ลง็เห็นควำมส ำคญัเร่ืองกำรบริหำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม 

โดยจดัใหมี้กำรตรวจสอบวดัคุณภำพส่ิงแวดลอ้มเป็นประจ ำทุกปี ปีละ 2 คร้ัง ซ่ึงครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีของ

บริษทั  ซ่ึงจำกกำรตรวจสอบพบว่ำ คุณภำพน ้ ำด่ืม / น ้ ำท้ิง ระดบัควำมร้อนบริเวณกำรท ำงำน ระดับ

ควำมเส่ียงเฉล่ีย ระดบัควำมเขม้ของแสงสว่ำงในบริเวณกำรท ำงำนทั้งในเวลำกลำงวนั และกลำงคืน 

เป็นไปตำมมำตรฐำนส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงท ำใหม้ัน่ใจวำ่ระบบกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัไม่เป็นอนัตรำยต่อ

ส่ิงแวดลอ้ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) บริษทัมีหน่วยงำนเฉพำะเพ่ือควบคุมและผลกัดนักำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนดำ้นอำชีวอนำมยัและควำม

ปลอดภยั โดยในปี 2561 บริษทัฯไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมกำรจดักำรอำชีวอนำมยัและควำมปลอดภยั (คปอ.) 

ตำมประกำศของHU 112/60 โดยมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งตั้ งแต่ว ันท่ี  16 พฤศจิกำยน 2560 -                           

20  พฤศจิกำยน 2562 ซ่ึงประกอบไปดว้ยคณะท ำงำนจ ำนวน  14  ท่ำน ท่ีมีควำมรู้และควำมสำมำรถท่ี

ผำ่นกำรอบรมตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด ซ่ึงคณะท ำงำนน้ีจะมีกำรประชุมอยำ่งนอ้ยเดือนละหน่ึงคร้ัง เพ่ือ

พิจำรณำนโยบำยและแผนงำนดำ้นควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน รวมทั้งส่งเสริมและสนบัสนุน กิจกรรม

ดำ้นควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนของสถำนประกอบกำร เพื่อควำมปลอดภยัของลูกจำ้ง  ผูรั้บเหมำและ

บุคคลภำยนอกท่ีเขำ้มำปฏิบติังำนหรือเขำ้มำใชบ้ริกำรในสถำนประกอบกำร 

 

3) บริษัทได้มีกำรด ำ เนินกำรด้ำนอำชีวอนำมัยในกำรประเมินควำมเส่ียงต่อสุขภำพ (Health Risk 

Assessment : HRA) เป็นประจ ำทุกปี ส ำหรับพนกังำนท่ีมีอำยงุำนมำกกวำ่ 1 ปี โดยในปี 2561  บริษทั 

จดัใหมี้กำรตรวจสุขภำพของพนกังำนประจ ำปี เม่ือวนัท่ี  16 มิถุนำยน 2561  เพื่อใหท้รำบถึงระดบัควำม
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เส่ียงต่อสุขภำพของผูป้ฏิบติังำน ทั้งน้ีเพ่ือให้ผูป้ฏิบติังำนมัน่ใจวำ่ผูป้ฏิบติังำนจะไดรั้บกำรดูแลจดักำร

ดำ้นควำมเส่ียงต่อสุขภำพโดยไดรั้บกำรตรวจสุขภำพตำมปัจจยัเส่ียง เช่น กำรตรวจหำสำรตะกัว่ในเลือด 

ตรวจหำสำรระเหยในปัสสำวะ สภำพกำรท ำงำนของปอด กำรตรวจหำแมงกำนีส และกำรตรวจ

สมรรถภำพกำรไดย้นิ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ด้านการมส่ีวนร่วมพฒันาชุมชนและสังคม 
 

บริษทัไดต้ระหนกัถึงควำมส ำคญัเร่ืองระบบกำรจดักำรพลงังำนในองคก์ร เพ่ือให้เกิดกำรอนุรักษพ์ลงังำน
อยำ่งต่อเน่ืองซ่ึงถือวำ่มีควำมส ำคญัต่อชุมชนและสังคม โดยตั้งแต่ปี 2558 บริษทัไดป้ระกำศนโยบำยอนุรักษพ์ลงังำนอยำ่ง
เป็นรูปธรรม เพ่ือให้พนักงำนและเจ้ำหน้ำท่ีทุกท่ำนได้มีส่วนร่วม และด ำเนินกำรจัดกำรพลังงำนในองค์กรให้เกิด
ประสิทธิภำพสูงสุด โดยบริษทัไดมี้โครงกำรต่ำงๆ ในปี 2561 ดงัน้ี 
 

1) เงนิบริจาค 

ในปี 2561 บริษทัฯ ไดมี้กำรร่วมบริจำคเงิน ดงัน้ี 

-    บริจำคเงินจ ำนวน 996,823.39 บำท เพื่อก่อสร้ำงอำคำรเรียน ณ โรงเรียนวดัโบสถ์สมพรชัย                  

อ ำเภอบำงไทร จังหวดัพระนครศรีอยุธยำ เพื่อประโยชน์ของเยำวชนในบริเวณใกล้เคียง โดยกำร

ก่อสร้ำงแลว้เสร็จในเดือน ตุลำคม 2561 
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2) โครงการมาตรการประหยดัพลงังาน 

บริษทัเลง็เห็นควำมส ำคญัของกำรอนุรักษพ์ลงังำน ดงันั้นเพ่ือใหก้ำรด ำเนินงำนดำ้นกำรอนุรักษพ์ลงังำน

ของบริษทั ด ำเนินไปอยำ่งมีประสิทธิภำพ บริษทัจึงไดป้ระกำศมำตรกำรประหยดัพลงังำนภำยในบริษทั 

ตำมประกำศท่ี HU 082/61 เร่ืองมำตรกำรประหยดัพลงังำนภำยในบริษทั ฯ ประกำศณ วนัท่ี 13 สิงหำคม 

2561                                       

 

3) โครงการพลงังานแสงอาทติย์  

โดยบริษัทได้เ ร่ิมโครงกำรตั้ งแต่ เ ดือน กันยำยน 2557 โดยใช้งบประมำณกำรลงทุนทั้ ง ส้ิน                

1,950,000 บำท เพื่อเป็นกำรประหยดัพลงังำน และมีส่วนช่วยส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงจำกกำรตรวจวดักำรใช้

พลงังำนแสงอำทิตยด์งักล่ำวในปี 2561 สำมำรถใชพ้ลงังำนแสงอำทิตยท์ดแทนกระแสไฟฟ้ำปกติได้

จ ำนวน 8,364.10 กิโลวตัตฮ์ำว 

 
 
 
 
 
 
 
 

4) โครงการโรงงานสีขาว  

บริษทัไดเ้ขำ้ร่วมโครงกำรโรงงำนสีขำว กบักระทรวงแรงงำน ตั้งแต่ ปี 2555 จนถึงปัจจุบนั เพ่ือส่งเสริม
ให้พนักงำนของบริษทัห่ำงไกลจำกยำเสพติด รวมทั้งส่งเสริมให้พนกังำนหันมำออกก ำลงักำยโดยจดั
สถำนท่ีออกก ำลงักำยให้กบัพนักงำน เพ่ือให้พนักงำนไดใ้ชเ้วลำว่ำงให้เป็นประโยชน์ และมีสุขภำพ
ร่ำงกำยท่ีแขง็แรง 
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5) สนบัสนุนกิจกรรมวนัเด็กในเด็กในชุมชน โดยบริษทัไดร่้วมบริจำคเงินให้กบัเทศบำลต ำบลรำชครำม 

อ ำเภอบำงไทร จงัหวดัพระนครศรีอยธุยำ เพ่ือสนุนสนุนกิจกรรมและอำหำรในงำนวนัเด็ก 

 
ด้านการพฒันาไม่หยุดนิ่งเพ่ือองค์กรทีย่ัง่ยืน 
 

 บริษทัไดต้ระหนกัถึงควำมส ำคญัเร่ืองกำรพฒันำอยำ่งต่อเน่ือง ไม่วำ่จะเป็นกำรประกอบธุรกิจ ดำ้นกำร 
พฒันำควำมสำมำรถของบุคคลำกร ดงัค ำขวญัของบริษทัท่ีวำ่  
 

“ทุกวนัต้องก้าวหน้า กว่าเม่ือวาน” หรือ Better than yesterday, everyday  
 

ซ่ึงทำงคณะกรรมกำร ผูบ้ริหำร รวมถึงพนักงำนทุกท่ำน ยงัคงมีปณิธำนมุ่งมัน่ท่ีจะถือปฏิบติัอยำ่งต่อเน่ือง
และสม ่ำเสมอ เพ่ือพฒันำธุรกิจอย่ำงย ัง่ยืนซ่ึงผูมี้ส่วนได้เสียของบริษทัทั้งภำยในและภำยนอก มีควำมมัน่ใจและได้รับ
ประโยชน์ร่วมกนัทั้งในระยะสั้นและระยะยำว 
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รายการระหว่างกนั   
 

 รำยกำรบญัชีท่ีมีสำระส ำคญัระหวำ่งบริษทักบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงไดร้วมไวใ้นงบกำรเงิน  ส ำหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี  31  ธนัวำคม  2561  มีดงัน้ี  
                                หน่วย : พนับำท 
ช่ือบริษัท / บุคคลทีม่ี
ผลประโยชน์ร่วมกนั 

ลกัษณะ 
ความสัมพนัธ์ 

 
ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการ             
ปี 2561 

ความจ าเป็น/ 
ความสมเหตุสมผล 

 M.C.S.-JAPAN   
Co., Ltd. 
  

เป็นบริษทัยอ่ย 
โดยบริษทัถือ 
หุน้ร้อยละ 98 
และมีกรรมกำร 
ร่วมกนั 
  

รำยกำรจ่ำย 
 - ค่ำจำ้งผลิตและแกไ้ข
ช้ินงำนท่ีประเทศญ่ีปุ่น 

57,945 
 

เป็นรำยกำรรับบริกำรตำมปกติ 
โดยมูลค่ำกำรรับบริกำรเป็น 
รำคำท่ีเทียบเท่ำกำรจำ้งของ 
บริษทัอ่ืน ๆ 

รำยกำรรับ 
- ค่ำเหลก็ เพ่ือใชใ้นซ่อมงำน
ท่ีญ่ีปุ่น 

3,450 
 

เป็นรำยกำรขำยเช่นเดียวกบั
กำรขำยใหลู้กคำ้อ่ืน 

รำยกำรจ่ำย 

- ใหค้วำมช่วยเหลือทำง
กำรเงินเพ่ือซ้ือท่ีดิน 

289,215 

 

เพ่ือสนบัสนุนธุรกิจของบริษทั
ในต่ำงประเทศ 

รำยกำรรับ 
-  ดอกเบ้ียเงินกู ้

589 
 

 
 

 M.C.S. Steel-Xiamen 
 Co., Ltd. 

เป็นบริษทัยอ่ย 
โดยบริษทัถือ 
หุน้ร้อยละ 74 

 รำยกำรจ่ำย 

- ค่ำจำ้งผลิตช้ินงำนและ
ค่ำจำ้งเขียนแบบ 

          414,821 เป็นรำยกำรรับบริกำรตำมปกติ
โดยมูลค่ำกำรรับบริกำรเป็น
รำคำท่ีเทียบเท่ำกำรจำ้งของ 
บริษทัอ่ืน ๆ 

ดร.ไนยวน ชิ ผูบ้ริหำร รำยกำรรับ 

- ค่ำท่ีดิน  

6,891 เป็นรำยกำรขำยโดยใชร้ำคำ
ประเมินจำกผูป้ระเมินอิสระ
เป็นตวัก ำหนดรำคำขำย 
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รายการระหว่างกนั (ต่อ)  
 

                         หน่วย : พนับำท 

ช่ือบริษัท / บุคคลทีม่ี
ผลประโยชน์ร่วมกนั 

ลกัษณะ 
ความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการ             
ปี 2561 

ความจ าเป็น/ 
ความสมเหตุสมผล 

นำงสำวชำลิสำ ชิ บุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งกบั
ผูบ้ริหำร 

รำยกำรรับ 

- ค่ำส่ิงปลูกสร้ำง  

6,059 

 

เป็นรำยกำรขำยโดยใชร้ำคำ
ประเมินจำกผูป้ระเมินอิสระ
เป็นตวัก ำหนดรำคำขำย 

นำยไพรัตน์                      
ววิฒัน์บวรวงษ ์

ผูบ้ริหำร รำยกำรรับ 

- ค่ำท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง 
(บำ้นพกั)  

1,390 

 

เป็นรำยกำรขำยตำมโครงกำร
สวสัดิกำรของบริษทัซ่ึงเป็น
รำคำเดียวกบัท่ีขำยใหก้บั
พนกังำนท่ำนอ่ืน 

นำยพรชยั                           
พิศำลอนุกูลกิจ 

ผูบ้ริหำร รำยกำรรับ 

- ค่ำท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง 
(บำ้นพกั)  

1.330 

 

เป็นรำยกำรขำยตำมโครงกำร
สวสัดิกำรของบริษทัซ่ึงเป็น
รำคำเดียวกบัท่ีขำยใหก้บั
พนกังำนท่ำนอ่ืน 

นำงสำวมธัวรรณศ ์               
ศรีศกัดำ 

ผูบ้ริหำร รำยกำรรับ 

- ค่ำท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง 
(บำ้นพกั)  

1,270 

 

เป็นรำยกำรขำยตำมโครงกำร
สวสัดิกำรของบริษทัซ่ึงเป็น
รำคำเดียวกบัท่ีขำยใหก้บั
พนกังำนท่ำนอ่ืน 
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  ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินการส าหรบัปี 2561 

 
ผลการด าเนินงาน    
(1) ภาพรวมผลการด าเนินงานทีผ่่านมา 

 
ในปี  2561  บริษทั เอม็.ซี.เอส.สตีล จ ำกดั (มหำชน) มีรำยไดร้วมจ ำนวน  3,292.05  ลำ้นบำท โดยส่วนใหญ่

เป็นรำยไดจ้ำกกำรส่งออกไปยงัประเทศญ่ีปุ่นและมีรำยไดบ้ำงส่วนมำจำกงำนในประเทศ  บริษทัมีค่ำใชจ่้ำยรวม  2,851.84 
ลำ้นบำท  และมีก ำไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่จ ำนวน 416.93 ลำ้นบำท  
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 (2) ผลการด าเนินงานทีผ่่านมาของกจิการ 

  
รายได้จากการขายและบริการ  

            ในปี 2561 บริษทัมีรำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 
    จ ำนวน 3,248.26 ล้ำนบำท เ พ่ิม ข้ึนจำกปี  2560 จ ำนวน 
    144.42 ลำ้นบำท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.65  เน่ืองจำกมีกำรรับ
    งำนในประเทศเพ่ิมข้ึน  
  

 
                                                    ต้นทุนขายและบริการ  
            ในปี 2561 บริษทัมีตน้ทุนขำยและบริกำรจ ำนวน  
    2,164.38 ลำ้นบำท  เพ่ิมข้ึนจำกปี 2560 จ ำนวน 405.23               
    ลำ้นบำท  หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 23.04  

  
 
 

 
ทั้งน้ีในปี 2561 บริษทัมีก ำไรขั้นตน้จ ำนวน 1,083.88     

 ลำ้นบำทลดลงเม่ือเทียบกบัปี 2560 ซ่ึงมีก ำไรขั้นตน้ 1,344.70 
ลำ้นบำท โดยในปี 2561 มีอตัรำก ำไรขั้นตน้ในปี 2561 เท่ำกบั
ร้อยละ 33.37 นอ้ยกวำ่ปี   2560   ท่ีมีอตัรำก ำไรขั้นตน้เท่ำกบั
ร้อยละ 43.42 เน่ืองจำกงำนในประเทศจะมีอตัรำก ำไรขั้นตน้
ต ่ำกวำ่งำนส่งออกไปยงัประเทศญ่ีปุ่น 

 
 
 
รายได้อ่ืน  
         ในปี  2561  บริษทัมีรำยได้อ่ืนจ ำนวน 43.79 ลำ้นบำท  

 ลดลงจำกปี 2560 เป็นจ ำนวน 10.73 ลำ้นบำท   
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 ค่าใช้จ่ายในการขาย  
         ใน ปี  2561 บ ริษัท มีค่ ำ ใช้ จ่ ำ ย ในกำรขำย  338.30               
 ล้ำนบำท  ลดลงจำกปี  2560 จ ำนวน  105.39 ล้ำนบำท 
 เน่ืองจำกปี 2561 บริษัทมีรับงำนในประเทศซ่ึงต้นทุนค่ำ
ขนส่งต ่ ำกว่ำงำนส่งออกและบริษัทไม่ต้องจ่ำยค่ำขนส่ง
ส ำหรับงำนท่ีจำ้งบริษทัยอ่ยในต่ำงประเทศผลิตจ ำนวน 8,527  
ตนั จึงท ำใหค้่ำใชจ่้ำยในกำรขำยลดลง 
 
 
 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  
         ในปี2561 บริษัทมีค่ำใช้จ่ ำยในกำรบริหำร 275.17                

 ล้ำนบำท  เ พ่ิม ข้ึนจำกปี  2560 จ ำนวน 19.95 ล้ำนบำท 
 เน่ืองจำกมีกำรตั้งส ำรองหน้ีสูญส ำหรับ ลูกหน้ีของบริษทัยอ่ย 
 (M.C.S. Xiamen Co., Ltd.) ท่ีอำยหุน้ีเกิน 1 ปี 

 
 
 

 
 

 ก าไรขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่น  
         ในปี 2561 บริษัทขำดทุนจำกอัตรำแลกเปล่ียนเป็น
 จ ำนวน 23.83 ลำ้นบำท  ซ่ึงลดลงจำกปี 2560 จ ำนวน 0.95
ล้ำนบำทห รือลดลง ร้อยละ  3.82 เ ป็ นผลมำจ ำกกำร
เปล่ียนแปลงของค่ำเงินเยน ( JPY ) 
 
 
 

 
ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ  
         ในปี  2561 บ ริษัท มีค่ ำ ใช้จ่ ำยทำงกำร เ งินจ ำนวน                       

 10.59 ล้ำนบำทเพ่ิมข้ึนจำกปี 2560 จ ำนวน 2.58 ล้ำนบำท 
 เน่ืองจำกรวมค่ำใชจ่้ำยของบริษทัยอ่ยในต่ำงประเทศ 
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ภาษีเงนิได้  
         ในปี 2561 บริษทัมีค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดจ้ ำนวน 19.71 

ลำ้นบำท ลดลงจำกปี 2560 จ ำนวน 71.45 ล้ำนบำท ซ่ึงเกิดจำก
ก ำไร ประจ ำปีท่ีลดลงและงำนส่วนใหญ่ใชสิ้ทธิทำงภำษีของ BOI
  

 
 
 
 ก าไรสุทธิส่วนทีเ่ป็นของบริษัทใหญ่  
         จำกปัจจัยท่ีกล่ำวมำแลว้ขำ้งตน้ ท ำให้ปี 2561 บริษทัมี

 ผลก ำไรส่วนท่ี เ ป็นของบริษัทใหญ่เ ป็นจ ำนวนทั้ ง ส้ิน 
 416.93 ล้ำนบ ำท  ซ่ึ ง ลดลงจ ำก ปี  2560 จ ำนวน  57.72 
 ลำ้นบำท หรือลดลงร้อยละ 12.16 
    

 
(3)  ฐานะทางการเงนิของบริษัทฯ 

  
 สินทรัพย์รวม  
         ณ 31 ธันวำคม 2561  บริษทัมีสินทรัพยร์วมจ ำนวน  

 4,033.82 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนจำก 31 ธันวำคม 2560 จ ำนวน 
 193.19 ล้ำนบำท หรือเป็นอัตรำกำรเ พ่ิมข้ึนร้อยละ 5.03 
  

 
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น  
          ณ 31 ธันวำคม  2561 บริษทัมีลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ี

 อ่ืนรวมจ ำนวน 418.47 ลำ้นบำท ลดลงจำก 31 ธนัวำคม 2560   
 จ ำนวน 596.45  ลำ้นบำท  หรือเป็นอตัรำกำรลดลงร้อยละ 
 58.77   
  

 
 สินค้าคงเหลือ  
          ณ 31 ธันวำคม  2561  บริษัทมีสินค้ำคงเหลือจ ำนวน 

 1,114.41 ล้ำนบำท เพ่ิมข้ึนจำก 31 ธันวำคม 2560  จ ำนวน 
 198.61 ลำ้นบำท  หรือเป็นอตัรำกำรเพ่ิมข้ึนร้อยละ 21.69  
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 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์  
          ณ  31 ธันวำคม   2561 บ ริษัท มี ท่ี ดิน  อำคำรและ

 อุปกรณ์สุทธิ  จ ำนวน 1,357.27 ล้ำนบำท  เ พ่ิม ข้ึนจำก                     
 31 ธันวำคม  2560 จ ำนวน  240.82 ล้ำนบำท  ห รือ เ ป็น                  
 อตัรำกำรเพ่ิมข้ึนร้อยละ 21.57 เน่ืองมำจำกมีกำรซ้ือท่ีดินเพ่ิม
 ท่ีบริษทัยอ่ยในต่ำงประเทศ (M.C.S.-JAPAN Co., Ltd.) 

 
  
 
หนีสิ้นรวม  
          ณ 31 ธันวำคม 2561 บ ริษัท มีห น้ี สินรวมจ ำนวน 

 1,064.38 ล้ำนบำท ลดลงจำก 31 ธันวำคม 2560 จ ำนวน 
 180.78 ลำ้นบำท หรือเป็นอตัรำกำรลดลงร้อยละ 14.52 

 
 
 

 
 
ส่วนของผู้ถือหุ้น  
          ณ 31 ธันวำคม 2561 บริษทัมีส่วนของผูถื้อหุ้นจ ำนวน 

 2,969.44 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนจำก 31 ธันวำคม 2560 จ ำนวน 
 373.98 ล้ำนบำท หรือเป็นอัตรำกำรเพ่ิมข้ึนร้อยละ 14.41 
 เน่ืองจำกผลก ำไรประจ ำปีท่ีเพ่ิมข้ึนหักดว้ยกำรจ่ำยเงินปันผล
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ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 
 

 ค่ำตอบแทนของผูส้อบบญัชี 

  1)  ค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบญัชี บริษทัจ่ำยค่ำตอบแทนกำรสอบบญัชีใหแ้ก่ 
        -   ผูส้อบบญัชีของบริษทั ในรอบปีบญัชีท่ีผำ่นมำ 
 - ไม่มี - 
        -   ส ำนกังำนสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสงักดั บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและส ำนกั 
            งำนสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสงกดั ในรอบปีบญัชีท่ีผำ่นมำมีจ ำนวนรวม 3,610,000 บำท 
  2)  ค่ำบริกำรอ่ืน 
       - 368,867 บำท 
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  
 
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2561 
 

      คณะกรรมกำรตรวจสอบ บริษทั เอม็.ซี.เอส.สตีล จ ำกดั (มหำชน)  ประกอบดว้ยกรรมกำรบริษทัท่ีเป็นกรรมกำร
อิสระ 3 ท่ำน  ซ่ึงคุณสมบัติของกรรมกำรตรวจสอบและองค์ประกอบเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ท่ีก ำหนดในประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ประกอบดว้ย 

1. พลเอกฐิติวจัน์ ก ำลงัเอก        เป็นประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
     ไดรั้บแต่งตั้งเป็นประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
     เม่ือ 27 มกรำคม 2561 

2. นำยทินกร  สีดำสมบูรณ์  เป็นกรรมกำรตรวจสอบ 
3. นำยสุพจน์ แกว้มณี   เป็นกรรมกำรตรวจสอบ 

     ไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมกำรตรวจสอบ  
     เม่ือ 27 มกรำคม 2561 

 
      ส ำหรับปี 2561 คณะกรรมกำรตรวจสอบไดมี้กำรประชุมรวม 5 คร้ัง  ซ่ึงไดป้ฏิบติัหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบ

โดยสรุปดงัน้ี 
 

1. สอบทำนควำมถูกตอ้งและน่ำเช่ือถือของงบกำรเงินรำยไตรมำสและงบกำรเงินประจ ำปี 2561 ของ บริษทัซ่ึงงบ   
   กำรเงินดงักล่ำวไดจ้ดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป  มีกำรเปิดเผยขอ้มูลเพียงพอและเป็นไปตำม  
   ขอ้ก ำหนดและประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำด หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2. กำรก ำกบัดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ ตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี  คณะกรรมกำรตรวจสอบได ้  
   พิจำรณำและมีควำมเห็นวำ่กำรก ำกบัดูแลกิจกำรเป็นไปตำมมำตรฐำนและขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่ง 
   ประเทศไทย  กฏหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยฯ์ รวมถึงกฏหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ  

3. พิจำรณำสอบทำนกำรประเมินควำมเส่ียงของบริษทัฯ คณะกรรมกำรตรวจสอบไดติ้ดตำมใหมี้กำรปฏิบติัและ 
   ป้องกนัควำมเส่ียง ทั้งจำกกำรแนะน ำโดยผูส้อบบญัชีและจำกกำรบริหำรงำนของบริษทัในสถำนะกำรณ์ท่ี  
   เปล่ียนแปลงของสภำวะเศรษฐกิจและสงัคมทั้งภำยในและภำยนอกประเทศ 

4. พิจำรณำสอบทำนควำมเหมำะสมของระบบกำรควบคุมภำยใน คณะกรรมกำรตรวจสอบไดมี้กำรเสนอและให ้
   ค ำเนะน ำเพ่ือช่วยปรับปรุงระบบ กำรควบคุมภำยในใหมี้ประสิทธิภำพและควำมคล่องตวั ต่อกำรบริหำรจดักำร 
   ใหท้นัต่อสภำวะในยคุปัจจุบนั 

5. กำรก ำกบัดูแลกำรตรวจสอบภำยใน ไดส้อบทำนแผนกำรตรวจสอบประจ ำปี กำรปฏิบติังำน กำรรำยงำนผล       
   ซ่ึงกำรตรวจสอบภำยในของบริษทัฯ มีควำมเหมำะสม ครอบคลุมปัจจยัเส่ียงและท ำใหเ้กิดประสิทธิภำพในกำร 
   บริหำรงำน 
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   รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (ต่อ) 
 

6.    กำรประเมินกำรปฏิบติังำนกำรตรวจสอบบญัชี  คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพิ้จำรณำและเสนอต่อ  
   คณะกรรมกำรบริษทัฯ เพื่อขออนุมติัท่ีประชุมผูถื้อหุ้น แต่งตั้งนำยพีระเดช พงษเ์สถียรศกัด์ิ ผูส้อบบญัชีรับ 
   อนุญำต เลขท่ี  4752  หรือนำยธนะวฒิุ พิบูลยส์วสัด์ิ ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี  6699 หรือนำงสำววนันิสำ  
   งำมบวัทอง ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี  6838  หรือนำยพจน์  อศัวสนัติชยั ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี  4891   
   หรือนำงสำวสุลลิต อำดสวำ่ง ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี  7517 หรือนำยสุวฒัน์  มณีกนกสกลุ ผูส้อบบญัชีรับ 
   อนุญำตเลขท่ี  8134  หรือนำงสำวโสรยำ  ตินตะสุวรรณ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี  8658  
   จำกบริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ  จ ำกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจ ำปี  2562  และก ำหนดค่ำตอบแทน   
   จ ำนวนไม่เกินปีละ  4,200,000 บำท 

 
              อน่ึง ในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นไปอยำ่งมีอิสระในกำรเสนอควำมคิดเห็นและค ำแนะน ำ
ในกำรบริหำรจดักำรใหเ้กิดประโยชน์ต่อบริษทั    ซ่ึงไดรั้บควำมร่วมมือจำกทุกฝ่ำยเป็นอยำ่งดี ขอขอบคุณมำ ณ โอกำสน้ี  

 
 
 
 
 
 
               ขอแสดงควำมนบัถือ 
 
 
 
           ( พลเอกฐิติวจัน์ ก ำลงัเอก ) 

                                ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
                                                                                                       5 มีนำคม 2562                                            
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รายงานของผูต้รวจสอบบญัชีรบัอนุญาต   
 

รายงานผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตปี 2561 
 

ความเห็น  
 ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบงบกำรเงินรวมของ บริษทั เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย (กลุ่ม
บริษทั) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงกำร
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
รวม รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั และขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของ บริษทั เอ็ม.ซี.
เอส.สตีล จ ำกดั (มหำชน) (บริษทั) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 งบก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จ งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสดส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกันและหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงิน รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั 
 ขำ้พเจำ้เห็นวำ่ งบกำรเงินขำ้งตน้น้ีแสดงฐำนะกำรเงินรวมของ บริษทั เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จ ำกดั (มหำชน) และ
บริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 และผลกำรด ำเนินงำนรวมและกระแสเงินสดรวมส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และ
แสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำรของ บริษทั เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จ ำกดั (มหำชน) ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 และผลกำร
ด ำเนินงำนและกระแสเงินสดส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิน 
 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ควำมรับผิดชอบของขำ้พเจำ้ไดก้ล่ำวไวใ้นวรรค
ควำมรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้มีควำมเป็นอิสระจำกกลุ่มบริษทั
และบริษทัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณของผูป้ระกอบวชิำชีพบญัชีท่ีก ำหนดโดยสภำวชิำชีพบญัชี ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำร
ตรวจสอบงบกำรเงิน และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมควำมรับผิดชอบดำ้นจรรยำบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดเหล่ำน้ี 
ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่หลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บเพียงพอและเหมำะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของ
ขำ้พเจำ้  
 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 
 เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบคือเร่ืองต่ำงๆ ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุดตำมดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิำชีพของขำ้พเจำ้
ในกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรส ำหรับงวดปัจจุบนั ขำ้พเจำ้ไดน้ ำเร่ืองเหล่ำน้ีมำพิจำรณำใน
บริบทของกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ทั้งน้ี
ขำ้พเจำ้ไม่ไดแ้สดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกส ำหรับเร่ืองเหล่ำน้ี 
 
กำรรวมธุรกิจ 
 ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 12.2 เม่ือวนัท่ี  26 มิถุนำยน 2560 บริษทัไดเ้ขำ้ซ้ือหุ้น 
M.C.S. Steel (Xiamen) Co., Ltd จำกผูถื้อหุน้เดิม เพ่ิมร้อยละ 35 จำกเดิมบริษทัถือหุน้ร้อยละ 39 ท ำใหบ้ริษทัมีสดัส่วนถือ 
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รายงานของผูต้รวจสอบบญัชีรบัอนุญาต (ต่อ) 
 
หุ้นร้อยละ 74 ของหุ้นท่ีจ ำหน่ำยแลว้ทั้งหมด  บริษทัถือรำยกำรดงักล่ำวเป็นกำรรวมธุรกิจ โดยไดด้ ำเนินกำรให้มีกำรวดั
มูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุได ้ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจโดยผูป้ระเมินรำคำอิสระ ผลกำรประเมินแลว้เสร็จในระหวำ่ง             
ปี 2561 ดงันั้นบริษทัไดป้รับปรุงงบกำรเงินยอ้นหลงัเก่ียวกบักำรวดัมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดร้วมทั้งค่ำ
ควำมนิยม ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจจำกท่ีเคยบนัทึกไวเ้ดิม  ทั้ งน้ีขำ้พเจ้ำได้ให้ควำมส ำคญักบัรำยกำรซ้ือธุรกิจน้ี เน่ืองจำกเป็น
รำยกำรท่ีมีสำระส ำคญัต่องบกำรเงินโดยรวม  และฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจอยำ่งมำกในกำรประเมินมูลค่ำยติุธรรม
ของสินทรัพยท่ี์ไดม้ำและหน้ีสินท่ีไดม้ำรวมถึงค่ำควำมนิยม 

 
กำรตอบสนองควำมเส่ียงโดยผูส้อบบญัชี 
     ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบมูลค่ำกำรซ้ือธุรกิจกบัเอกสำรประกอบกำรซ้ือธุรกิจและกำรจ่ำยเงินเพ่ือประเมินว่ำ
มูลค่ำดงักล่ำวสะทอ้นมูลค่ำยติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้และไม่รวมถึงตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรซ้ือธุรกิจ  ประเมิน
มูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ระบุได้ท่ีได้มำและหน้ีสินท่ีรับมำท่ีระบุในเอกสำรกำรวดัมูลค่ำตำมวิธีซ้ือซ่ึงจดัท ำโดยผู ้
ประเมินรำคำอิสระ โดยพิจำรณำวิธีกำรและขอ้สมมติต่ำง ๆ ท่ีส ำคญัท่ีผูป้ระเมินรำคำอิสระใชใ้นกำรค ำนวณหำมูลค่ำ
ยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน รวมถึงพิจำรณำควำมรู้ ควำมสำมำรถและควำมเท่ียงธรรมของผูป้ระเมินรำคำอิสระ และ
เหตุผลสนบัสนุนค่ำควำมนิยมท่ีบริษทับนัทึกไวต้ลอดจนตรวจสอบกำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัรำยกำรซ้ือธุรกิจดงักล่ำวใน
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม 
 
กำรประมำณหน้ีสินจำกกำรรับประกนัสินคำ้   
 บริษัทมีบัญชีประมำณกำรหน้ีสินจำกกำรรับประกันสินค้ำ ณ ว ันท่ี 31 ธันวำคม 2561 จ ำนวนเงิน                    
122.68 ลำ้นบำท ในงบกำรเงินรวม และจ ำนวนเงิน 121.75 ลำ้นบำท ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ตำมหมำยเหตุประกอบงบ
กำรเงินขอ้ 20 
 บริษทัมีภำระผูกพนัตำมสัญญำตอ้งรับผิดชอบค่ำใชจ่้ำยทั้งหมดเม่ือมีกรณีท่ีช้ินงำนไม่เป็นไปตำมแบบท่ี
ลูกคำ้ก ำหนด ช้ินงำนเสียหำย ส่งมอบช้ินงำนไม่เป็นไปตำมแผนงำน เป็นตน้ ระยะเวลำประกนัสินคำ้ประมำณ 2 ปี หลงัจำก
วนัท่ีลูกคำ้น ำช้ินงำนไปติดตั้งแลว้เสร็จทั้งหมดของโครงกำรซ่ึงระยะเวลำครอบคลุมกำรรับประกันมีควำมไม่แน่นอน
เน่ืองจำกข้ึนอยู่กบัโครงกำรของลูกคำ้และจ ำนวนช้ินงำนท่ีไม่เป็นไปตำมเกณฑท่ี์ก ำหนดตำมสัญญำ  นอกจำกน้ีประมำณ
กำรหน้ีสินเป็นรำยกำรท่ีใชดุ้ลยพินิจจำกฝ่ำยบริหำรมำกและมีควำมยำกในกำรก ำหนดจงัหวะเวลำและมูลค่ำประมำณ
หน้ีสินตอ้งจ่ำยในอนำคต ซ่ึงประมำณกำรรับประกนัสินคำ้มีจ ำนวนเงินท่ีมีนยัส ำคญัต่องบกำรเงิน  
 
กำรตอบสนองควำมเส่ียงโดยผูส้อบบญัชี 
 วธีิกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ต่อเร่ืองดงักล่ำว ขำ้พเจำ้ใชว้ธีิสอบถำมและท ำควำมเขำ้ใจกบัฝ่ำยบริหำรในกำร
ประมำณกำรและกำรทบทวนประมำณกำร ประเมินควำมเหมำะสมขอ้มูลสถิติรำยจ่ำยท่ีเกิดจริงในอดีตท่ีน ำมำใชเ้ป็นฐำน
ในกำรพิจำรณำเปรียบเทียบกบัอตัรำท่ีน ำมำค ำนวณประมำณกำรหน้ีสินจำกกำรรับประกนัสินคำ้ ทดสอบกำรค ำนวณ
รำยละเอียดกำรเคล่ือนไหวของประมำณกำร และตรวจสอบหลกัฐำนกำรจ่ำยจริงแต่ละงำน ตลอดจนประเมินควำมเพียงพอ
ของกำรเปิดเผยขอ้มูลตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
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รายงานของผูต้รวจสอบบญัชีรบัอนุญาต (ต่อ) 
 
ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  
 ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 8 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษทัยอ่ยในประเทศจีนมี
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืนซ่ึงมีมูลค่ำสุทธิทำงบญัชีจ ำนวนเงิน 32.48 ลำ้นหยวน (หรือเทียบเท่ำ157.96 ลำ้นบำท) ในจ ำนวน
น้ีมีลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืนคำ้งช ำระเกินก ำหนดเวลำ 1 ปีเป็นจ ำนวนเงิน 32.27 ลำ้นหยวน (หรือเทียบเท่ำ 156.99 ลำ้น
บำท) ฝ่ำยบริหำรของบริษทัย่อยไดพิ้จำรณำบนัทึกค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญกลุ่มลูกหน้ีท่ีมีกำรฟ้องร้อง กลุ่มท่ีมีอำยุหน้ีคำ้ง
นำนเกิน 1 ปี กำรบนัทึกค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญดงักล่ำวตอ้งใชดุ้ลยพินิจอยำ่งมำกจำกฝ่ำยบริหำรและจ ำนวนค่ำเผื่อหน้ีสงสัย
จะสูญของบริษทัยอ่ยในประเทศจีนมีจ ำนวนเงินท่ีเป็นนยัส ำคญัต่องบกำรเงินรวม 
 
กำรตอบสนองควำมเส่ียงโดยผูส้อบบญัชี 
 วธีิกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ต่อเร่ืองดงักล่ำว ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนกระดำษท ำกำรท่ีจดัท ำข้ึนโดยผูส้อบบญัชี
ของบริษทัยอ่ยในประเทศจีนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน ซ่ึงรวมถึงสอบทำนกำรค ำนวณอำยุ
ลูกหน้ี  ตรวจสอบเอกสำรหลกัฐำนกำรฟ้องร้องลูกหน้ี  กำรรับช ำระเงินภำยหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลำบญัชี  นอกจำกกำร
สอบทำนดงักล่ำวขำ้พเจำ้ไดส้อบถำมผูส้อบบญัชี ผูบ้ริหำร และผูจ้ดัท ำบญัชีของบริษทัยอ่ย เพ่ือท ำควำมเขำ้ใจเหตุกำรณ์
และลกัษณะของลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืนท่ีคำ้งนำน  และสอบถำมถึงกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมของกำรบนัทึกค่ำเผื่อ
หน้ีสงสยัจะสูญ ส ำหรับลูกหน้ีกำรคำ้และลูกอ่ืนท่ีคำ้งนำนเกินกวำ่ 1 ปี และขำ้พเจำ้ไดป้ระเมินควำมเหมำะสมของประมำณ
กำรและประเมินควำมเพียงพอของกำรเปิดเผยขอ้มูลตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
 

ข้อมูลอ่ืน  
 ผูบ้ริหำรเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรำยงำนประจ ำปีแต่ไม่
รวมถึงงบกำรเงินและรำยงำนของผูส้อบบญัชีท่ีอยู่ในรำยงำนนั้น ซ่ึงคำดว่ำรำยงำนประจ ำปีจะถูกจัดเตรียมให้ขำ้พเจ้ำ
ภำยหลงัวนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีน้ี  
 ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขำ้พเจำ้ไม่ไดใ้หค้วำมเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน  
  ควำมรับผิดชอบของขำ้พเจำ้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรตรวจสอบงบกำรเงิน คือ กำรอ่ำนและพิจำรณำวำ่ขอ้มูลอ่ืนมี
ควำมขดัแยง้ท่ีมีสำระส ำคญักบังบกำรเงินหรือกบัควำมรู้ท่ีไดรั้บจำกกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ หรือปรำกฏวำ่ ขอ้มูลอ่ืนมี
กำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่   
  เม่ือขำ้พเจ้ำไดอ่้ำนรำยงำนประจ ำปี หำกขำ้พเจ้ำสรุปได้ว่ำมีกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สำระส ำคญั ขำ้พเจำ้ตอ้งส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแล เพ่ือให้ผูมี้หน้ำท่ีในกำรก ำกบัดูแลด ำเนินกำร
แกไ้ขขอ้มูลท่ีแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริง 
 
ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงนิ 
                  ผูบ้ริหำรมีหนำ้ท่ีรับผิดชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเหล่ำน้ีโดย
ถูกตอ้งตำมท่ีควรตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในท่ีผูบ้ริหำรพิจำรณำว่ำ
จ ำเป็นเพ่ือใหส้ำมำรถจดัท ำงบกำรเงินท่ีปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่วำ่จะเกิดจำกกำร
ทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด   
 ในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ผูบ้ริหำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถ
ของกลุ่มบริษทัและบริษทัในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง และกำรใชเ้กณฑก์ำร 
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บญัชีส ำหรับกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหำรมีควำมตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทัหรือหยดุด ำเนินงำนหรือไม่
สำมำรถด ำเนินงำนต่อเน่ืองต่อไปได ้  
 ผูมี้หน้ำท่ีในกำรก ำกบัดูแลมีหนำ้ท่ีในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของ
กลุ่มบริษทัและบริษทั 
 
ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 
                 กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้มีวตัถุประสงค์เพ่ือให้ไดค้วำมเช่ือมัน่อย่ำงสมเหตุสมผลวำ่งบกำรเงินรวมและงบ
กำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยรวมปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำร
ทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด และเสนอรำยงำนของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมควำมเห็นของขำ้พเจำ้อยูด่ว้ย ควำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผล
คือควำมเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นกำรรับประกนัว่ำกำรปฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีจะสำมำรถ
ตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอำจเกิดจำกกำรทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลำดและถือวำ่มีสำระส ำคญัเม่ือคำดกำรณ์ไดอ้ย่ำงสมเหตุสมผลว่ำรำยกำรท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรำยกำรหรือทุก
รำยกำรรวมกนัจะมีผลต่อกำรตดัสินใจทำงเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บกำรเงินจำกกำรใชง้บกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เหล่ำน้ี  
 

 ในกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ขำ้พเจำ้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัย
เยีย่งผูป้ระกอบวชิำชีพตลอดกำรตรวจสอบ กำรปฏิบติังำนของขำ้พเจำ้รวมถึง  

 ระบุและประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงิน
รวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด ออกแบบและปฏิบติังำนตำมวิธีกำรตรวจสอบ
เพ่ือตอบสนองต่อควำมเส่ียงเหล่ำนั้น และไดห้ลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมำะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในกำรแสดง
ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ควำมเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัซ่ึงเป็นผลมำจำกกำรทุจริตจะสูงกวำ่
ควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกขอ้ผิดพลำด เน่ืองจำกกำรทุจริตอำจเก่ียวกบักำรสมรู้ร่วมคิด กำรปลอมแปลงเอกสำรหลกัฐำน กำรตั้งใจ
ละเวน้กำรแสดงขอ้มูล กำรแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตำมขอ้เท็จจริงหรือกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน  

 ท ำควำมเข้ำใจในระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวข้องกับกำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีกำร
ตรวจสอบท่ีเหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมี ประสิทธิผลของกำร
ควบคุมภำยในของกลุ่มบริษทัและบริษทั  

 ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีท่ีผูบ้ริหำรใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำร
ทำงบญัชีและกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท ำข้ึนโดยผูบ้ริหำร   

 สรุปเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรับกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองของผูบ้ริหำร
และจำกหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุกำรณ์ หรือสถำนกำรณ์ท่ีอำจ
เป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอยำ่งมีนัยส ำคญัต่อควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองหรือไม่ ถำ้
ขำ้พเจำ้ไดข้อ้สรุปวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้ตอ้งกล่ำวไวใ้นรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้โดยให้
ขอ้สังเกตถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถำ้กำรเปิดเผยขอ้มูลดงักล่ำวไม่
เพียงพอ ควำมเห็นของขำ้พเจำ้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขำ้พเจำ้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีใน 
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รายงานของผูต้รวจสอบบญัชีรบัอนุญาต (ต่อ) 
 

รำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจ้ำ อย่ำงไรก็ตำม เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษทัและ
บริษทัตอ้งหยดุกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง   

 ประเมินกำรน ำเสนอ โครงสร้ำงและเน้ือหำของงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยรวม 
รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลวำ่งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ในรูปแบบท่ีท ำให้มีกำร
น ำเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรหรือไม่ 

 ไดรั้บหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเหมำะสมอยำ่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินของกิจกำรภำยใน
กลุ่มหรือกิจกรรมทำงธุรกิจภำยในกลุ่มบริษทัเพ่ือแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม ขำ้พเจ้ำรับผิดชอบต่อกำรก ำหนด
แนวทำง กำรควบคุมดูแล และกำรปฏิบติังำนตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อควำมเห็นของ
ขำ้พเจำ้ 
 

 ขำ้พเจำ้ไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลในเร่ืองต่ำงๆท่ีส ำคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของ
กำรตรวจสอบตำมท่ีไดว้ำงแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนัยส ำคญัท่ีพบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส ำคญัในระบบ
กำรควบคุมภำยใน หำกขำ้พเจำ้ไดพ้บในระหวำ่งกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้  
 ขำ้พเจ้ำได้ให้ค  ำรับรองแก่ผูมี้หน้ำท่ีในกำรก ำกับดูแลว่ำขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบัติตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณท่ี
เก่ียวขอ้งกบัควำมเป็นอิสระและไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลเก่ียวกบัควำมสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึง
ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่มีเหตุผลท่ีบุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำวำ่กระทบต่อควำมเป็นอิสระของขำ้พเจำ้และมำตรกำรท่ีขำ้พเจำ้ใชเ้พ่ือ
ป้องกนัไม่ใหข้ำ้พเจำ้ขำดควำมเป็นอิสระ 
 จำกเร่ืองท่ีส่ือสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแล ขำ้พเจำ้ไดพิ้จำรณำเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีมีนยัส ำคญัมำกท่ีสุดในกำร
ตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในงวดปัจจุบนัและก ำหนดเป็นเร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ ขำ้พเจำ้
ไดอ้ธิบำยเร่ืองเหล่ำน้ีในรำยงำนของผูส้อบบัญชีเวน้แต่กฎหมำยหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสำธำรณะเก่ียวกบั เร่ือง
ดงักล่ำว หรือในสถำนกำรณ์ท่ียำกท่ีจะเกิดข้ึน ขำ้พเจำ้พิจำรณำวำ่ไม่ควรส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวในรำยงำนของขำ้พเจำ้เพรำะ
กำรกระท ำดงักล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ไดอ้ยำ่งสมเหตุผลวำ่จะมีผลกระทบในทำงลบมำกกวำ่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สีย
สำธำรณะจำกกำรส่ือสำรดงักล่ำว   
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