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การกาํกบัดูแลกจิการ 
 

บริษทัไดใ้หค้วามสาํคญัเรื�อง การปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี คลอบคลุมในเรื�องต่างๆ ดงัต่อไปนี&  

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 

1. การประชุมผูถื้อหุน้ 

1) บริษทัไดใ้ห้ขอ้มูล วนั เวลาสถานที� และวาระการประชุม ทั&งภาษาไทยและภาษาองักฤษล่วงหนา้ผ่าน 

Website ของบริษทัก่อนการประชุมอยา่งนอ้ย 14 วนั โดยมีคาํชี&แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระ

ตามมติที�ขอตามที�ระบุไวใ้นหนังสือเชิญประชุมสามญัรวมทั&งมีเอกสารแนบวาระการประชุม  โดย

บริษทัไดม้อบหมายใหบ้ริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์( ประเทศไทย ) จาํกดั ซึ� งเป็นนายทะเบียนหุ้นของ

บริษทั เป็นผูจ้ ัดส่งหนังสือนัดประชุมผูถื้อหุ้นและเอกสารประกอบให้กับผูถื้อหุ้นทุกราย เป็นการ

ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมอย่างนอ้ย 7 วนั และกรณีที�วาระพิเศษที�ตอ้งให้ผูถื้อหุ้นพิจารณา จะมีการส่ง

ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 14 วนัโดยหนงัสือเชิญประชุมมีรายละเอียดอยา่งครบถว้น ประกอบดว้ย 

 วาระพิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผล มีการแจง้นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั อตัราเงิน

ปันผลที�เสนอจ่าย และสดัส่วนของเงินปันผล กรณีที�ไดรั้บสิทธิทางภาษีของ BOI 

 วาระพิจารณาแต่งตั& งกรรมการ มีการระบุชื�อ นามสกุล อายุ  จํานวนปีที� เป็นกรรมการ                   

วฒิุการศึกษา  หลกัสูตรการอบรมที�เกี�ยวขอ้ง ประวติัการทาํงาน จาํนวนบริษทัที�ดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการ ประเภทของกรรมการที�เสนอ สัดส่วนการถือหุ้น รวมทั&งขอ้มูลการเขา้ร่วมประชุม

ในปีที�ผ่านมา  และขอ้พิพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปีที�ผ่านมา รวมทั& งค่าตอบแทนของ

กรรมการที�ขออนุมติั 

 วาระพิจารณาแต่งตั&งผูส้อบบญัชี มีการระบุชื�อผูส้อบบญัชี บริษทัที�สังกดั  เลขที�ใบอนุญาต 

จาํนวนปีที�สอบบญัชีให้บริษทั รวมทั&งความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชีและค่าตอบแทนของ

ผูส้อบบญัชี โดยระบุไวอ้ยา่งชดัเจน 

2) บริษทัจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัในกรุงเทพฯ หรือจงัหวดัใกลเ้คียงที�มีการเดินทางสะดวก 

โดยกาํหนดวนัประชุมเป็นวนัธรรมดาที�ไม่ตรงกบัวนัหยดุยาว และเปิดโอกาสให้มีการลงทะเบียนเพื�อ

เขา้ประชุมก่อนเวลาการประชุมล่วงหนา้ก่อนเริ�มประชุมอยา่งนอ้ย 1.30 ชั�วโมงโดยสาํหรับผูถื้อหุ้นที�มา

หลงัจากปิดการลงทะเบียนแลว้ทางบริษทัเปิดโอกาสให้สามารถเขา้ไปร่วมสังเกตการการประชุมได ้   

โดยสถานที�จดัประชุม อยูใ่นพื&นที�ที�การเดินทางค่อนขา้งสะดวก โดยผูถื้อหุน้สามารถเดินทางผา่นระบบ

ขนส่งมวลชนสาธารณะ  ซึ�งหากผูถื้อหุน้ท่านใดไม่สะดวกที�จะเขา้ร่วมประชุมทางบริษทัจดัใหมี้หนงัสือ 

มอบฉันทะ เพื�อให้ผูถื้อหุ้นสามารถกาํหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได ้และกาํหนดให้มีกรรมการ

อิสระหรือกรรมการที�ไม่เป็นผูบ้ริหารอยา่งนอ้ย 1 ท่านเป็นทางเลือกในการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ 
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2. การดาํเนินการในวนัประชุมผูถื้อหุน้ 

1) บริษทัจัดให้มีการนําเทคโนโลยีมาใช้กบัการประชุมผูถื้อหุ้นโดยนําระบบ Barcode มาช่วยในการ

ลงทะเบียน โดยสําหรับผูถื้อหุ้นที�ไม่ไดน้าํเอกสารลงทะเบียนที�เป็น Barcode มา ทางบริษทัจดัให้มี

เจา้หน้าที�ลงทะเบียน โดยใชร้หัสบตัรประชาชน หรือ ชื�อ-นามสกุลของผูถื้อหุ้น  และในส่วนของการ

นบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระ สาํหรับผูที้�ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง มีการรวบรวมคะแนนเสียงผ่าน

ระบบ Barcode เช่นกนั ดงันั&นทาํให้การลงทะเบียน หรือการนบัคะแนนเป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกตอ้ง 

และแม่นยาํ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นปี 2561 เมื�อวนัที� 3 เมษายน 2561 คณะกรรมการ ซึ� งประกอบไปดว้ย

กรรมการที�เป็นผูบ้ริหาร  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน  รวมกรรมการทั&งหมดจาํนวน 7 ท่าน ซึ� งถือเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการบริษทัเขา้ร่วม

ประชุม อีกทั&งบริษทัยงัให้ผูบ้ริหารระดบัสูงซึ� งประกอบดว้ยประธานคณะกรรมการบริหาร, กรรมการ

ผูอ้าํนวยการ,รองผูอ้าํนวยการอาวโุส ,รองผูอ้าํนวยการ, ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน,ผูจ้ดัการฝ่ายอื�น ๆ

ที�เกี�ยวขอ้ง, ผูช่้วยผูจ้ดัการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน,  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต , ที�ปรึกษากฎหมาย

ภายนอก  และนิติกรของบริษทั เขา้ร่วมประชุมในวนัดงักล่าว โดยเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถซกัถาม 

ในเรื�องที�เกี�ยวขอ้งกบัวาระการประชุมได ้โดยในวาระอื�น ๆ ทางบริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถาม

ประเด็นต่างๆ เป็นระยะเวลาพอสมควร โดยรายละเอียดของคาํถามและคาํตอบบนัทึกไวใ้นรายงานการ

ประชุมในการประชุมผูถื้อหุน้ บริษทัจดัใหมี้การลงมติเป็นแต่ละรายการ โดยมีการจดัทาํบตัรลงคะแนน

เสียง แยกต่างหากในวาระการแต่งตั& งกรรมการซึ� งเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นได้แต่งตั& งกรรมการเป็น

รายบุคคล รวมทั&งลงคะแนนเกี�ยวกบัค่าตอบแทนกรรมการแยกต่างหากจากการแต่งตั&งกรรมการ 
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3) ในการประชุมผูถื้อหุ้น บริษทัจดัให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการ โดยมีการจดัทาํบตัรลงคะแนนเสียง 

แยกต่างหากในวาระการแต่งตั&งกรรมการซึ� งเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นไดแ้ต่งตั&งกรรมการเป็นรายบุคคล 

รวมทั&งลงคะแนนเกี�ยวกบัค่าตอบแทนกรรมการแยกต่างหากจากการแต่งตั&งกรรมการ 

 

3. การจดัทาํรายงานการประชุม และการเปิดเผยมติการประชุมผูถื้อหุน้ 

1) ก่อนเริ�มการประชุมทางบริษทัไดมี้การอธิบายวิธีการลงคะแนนในวาระต่างๆ และมีการบนัทึกลงใน

รายงานการประชุมผูถื้อหุ้นถึงขั&นตอนการลงคะแนน ประเด็นคาํถามคาํตอบ และผลการลงคะแนนใน

แต่ละวาระว่ามีผูถื้อหุ้นเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงเป็นอย่างไร รวมถึงควรบันทึกรายชื�อ

กรรมการผูเ้ขา้ร่วมประชุม ซึ�งมีการนาํส่งมติการประชุมผูถื้อหุ้นในวนัรุ่งขึ&นผ่านระบบการรายงานของ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื�อให้ผูถื้อหุ้นรับทราบทั&งภาษาไทยและภาษาองักฤษ โดยรายงาน

การประชุมฉบบัสมบูรณ์ไดมี้การเปิดเผยไวบ้น website ของบริษทั 
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2. การปฏบิัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีม 

บริษทัมีนโยบายสนบัสนุนให้มีการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนัเพื�อปกป้องสิทธิขึ&นพื&นฐานของ     
ผูถื้อหุน้ทุกราย ดงันี&  

1. การใหข้อ้มูลก่อนการประชุมผูถื้อหุน้ 

 บริษทัแจง้กาํหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระและความเห็นของคณะกรรมการต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

และเผยแพร่ผ่านทาง website ของบริษทัอยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนวนันดัประชุมผูถื้อหุ้น โดยหนงัสือเชิญ 

ประชุมผูถื้อหุน้ดงักล่าวขา้งตน้ จดัทาํทั&งฉบบัภาษาองักฤษและภาษาไทย 

 
2. การคุม้ครองสิทธิของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย 

 บริษทัไดห้ลกัเกณฑก์ารใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอเพิ�มวาระการประชุมล่วงหนา้และเสนอชื�อบุคคลเพื�อ

เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้เป็นการล่วงหนา้ 1 เดือนเพื�อแสดงถึงความเป็นธรรม

และความโปร่งใส  

 โดยสาํหรับวาระการแต่งตั&งกรรมการบริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นไดใ้ชสิ้ทธิในการแต่งตั&งกรรมการ

เป็นรายบุคคล 

 
3. การป้องกนัการใชข้อ้มูลภายใน 

 บริษทัใหค้วามสาํคญัต่อระบบการควบคุมภายในที�มีประสิทธิภาพ  ดงันั&นจึงกาํหนดการเก็บรักษาและ

ป้องกนัการใช้ขอ้มูลภายในโดยให้กรรมการผูบ้ริหารของบริษทัทุกคนในองค์กรถือปฏิบติัห้ามมิให้

กรรมการผูบ้ริหารระดับสูงของบริษัททุกคนซื&อขายหลักทรัพย์ของบริษัทก่อนมีการประกาศต่อ

สาธารณชนก่อน 1 เดือนและกาํหนดให้กรรมการทุกคนและผูบ้ริหารที�มีหน้าที�รายงานการถือครอง

หลกัทรัพยต์ามกฎหมาย 

 

4. การมีส่วนไดเ้สียของกรรมการ 

 ในการพิจารณาวาระที�เกี�ยวขอ้งกบักรรมการท่านใด คณะกรรมการมีขอ้กาํหนดใหก้รรมการรายงานการ

มีส่วนไดเ้สียอยา่งน้อยก่อนการพิจารณาวาระนั&น และบนัทึกไวใ้นรายงานการประชุมคณะกรรมการ 

รวมทั&งงดเวน้จากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั&น 

 

5. การเปิดเผยรายการที�เกี�ยวโยงกนั ที�เขา้ข่ายตอ้งเปิดเผยขอ้มูล 

 บริษทัเปิดเผยรายละเอียดและเหตุผลของการทาํรายการที�เกี�ยวโยงกนั ที�เขา้ข่ายตอ้งเปิดเผยขอ้มูลไวใ้น

รายงานประจาํปี ใหผู้ถื้อหุน้ทราบอยา่งชดัเจน ซึ�งรายงานดงักล่าวผา่นการพิจารณาโดยคณะกรรมการ

ตรวสอบวา่มีความสมเหตุสมผล 
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3. บทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย 

บริษัทได้ให้ความสําคัญต่อสิทธิของผู ้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู ้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ 
พนกังานและผูบ้ริหารของบริษทั  หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอก เช่น เจา้หนี&  คู่แข่ง เป็นตน้ โดยมีรายละเอียดดงันี&  

พนกังาน : ปฏิบติักบัพนกังานอยา่งเป็นธรรม และใหผ้ลตอบแทนที�เหมาะสม 
เจา้หนี&  : ปฏิบติัตามเงื�อนไขและขอ้ตกลงที�กาํหนดไวใ้นสญัญา 
ลูกคา้ : เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกคา้ ผลิตสินคา้ที�มีคุณภาพและมาตรฐานรักษาความลบัของลูกคา้ 

และมีระบบในการรับขอ้ร้องเรียนของลูกคา้เพื�อรีบดาํเนินการหาขอ้ยติุดว้ยความเป็นธรรมและ
โดยเร็วที�สุด 

คู่แข่ง : ปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันที� อุตสาหกรรมหรือผู ้กํากับดูแลจากทางการกําหนด          

บรรทดัฐานของขอ้พึงปฏิบติัในการแข่งขนั   
สงัคม : มีความรับผิดชอบต่อสงัคม โดยดาํเนินธุรกิจอยา่งมีจรรยาบรรณเยี�ยงผูป้ระกอบวิชาชีพและใหก้าร                       

สนบัสนุนกิจกรรมต่างๆ ที�เกื&อกลูและสร้างสรรคต์่อสงัคมตามความเหมาะสม 

 
โดยบริษทัไดก้าํหนดนโยบายการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย ดงันี&  

 การกาํหนดขอบเขตในการดูแลลูกคา้ โดยกาํหนดการตั&งวงเงินสาํรองสาํหรับชิ&นงานในช่วงอายขุองสินคา้หลงั

การส่งมอบเป็นระยะเวลาอยา่งนอ้ย 2 ปี เพื�อใหลู้กคา้ไดม้ั�นใจในคุณภาพของสินคา้ของบริษทั 

 บริษทัมีขั&นตอนและวธีิปฏิบติัในการคดัเลือกคูค่า้หรือผูรั้บเหมา ที�กาํหนดไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร 

  การดาํเนินการ มีการจดัทาํอยา่งเป็นระบบ ทาํใหม้ั�นใจไดว้า่ การประกอบธุรกิจของบริษทัเป็นมิตรต่อสิ�งแวดลอ้ม

และชุมชน ในปี 2557 บริษทัไดย้ื�นขอรองรับมาตรฐาน ISO 14001 : 2004 และไดรั้บการอนุมติัเมื�อเดือนมกราคม

ปี 2558 โดยในปี 2561 ไดมี้การ Recertified เป็น ISO 14001:2015 เมื�อวนัที� 24 มกราคม 2561 ซึ�งทาํใหม้ั�นใจไดว้า่

ระบบการผลิตของบริษทัไม่เป็นอนัตรายต่อสิ�งแวดลอ้ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษทั เอม็.ซี.เอส. สตีล จาํกดั (มหาชน) 

M.C.S. Steel Public Company Limited 

 

   

 

 การปฏิบติักบัพนกังานและลูกจา้งอยา่งเป็นธรรม   

 ในทุกปีบริษทัเปิดโอกาสให้พนักงานทุกท่านมีการพฒันาความรู้ด้านต่างๆ โดยในปี 2561 มีการ

สนบัสนุนงบประมาณอบรมทั&งสิ&นประมาณ 7.94 ลา้นบาท เพื�อให้พนกังานทุกระดบัไดรั้บการอบรม

อยา่งต่อเนื�อง โดยแบ่งเป็นการอบรมของพนกังานฝ่ายผลิต และฝ่ายสาํนกังานดงันี&  

 
 

 บริษทัมีนโยบายและแนวปฏิบติัเกี�ยวกบัความปลอดภยั โดยจดัอุปกรณ์ความปลอดภยัที�จาํเป็นให้กบั

พนกังานทุกคนที�ทาํงานกบับริษทั ซึ� งไดแ้ก่ หมวกนิรภยั รองเทา้ ถุงมือ แวน่ตา และอื�น ๆ รวมถึงการ

สร้างสภาพแวดลอ้มในการทาํงานที�ดี  โดยจดัใหมี้สนามกีฬา ห้องออกกาํลงักาย รวมทั&งสนบัสนุนเรื�อง

งบประมาณเกี�ยวกับการออกกําลังกายให้กับพนักงาน เช่น การมีส่วนร่วมสนับสนุนงบประมาณ         

ทีมฟุตบอลของพนกังาน โดยในทุกปีบริษทัไดจ้ดัให้มีการแข่งขนักีฬาประจาํปี เพื�อให้พนักงานไดมี้

ส่วนร่วมและเสริมสร้างความสามคัคีระหวา่งพนกังานในบริษทั  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หอ้งออกกาํลงักาย  
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กิจกรรมกีฬาสีภายในบริษทั 

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บริษัทได้ตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที� ดี  เพื�อเพิ�มความโปร่งใสและเพิ�มขีด
ความสามารถในการแข่งขนัของกิจการ รวมทั&งเพิ�มความเชื�อมั�นใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ และผูเ้กี�ยวขอ้งทุกฝ่าย จึงไดก้าํหนดนโยบาย
การกาํกบัดูแลกิจการ โดยครอบคลุมหลกัการที�สาํคญั ดงันี&  

(1) การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่งเท่าเทียมกนั เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย 
(2) คณะกรรมการมีความมุ่งมั�นในการสร้างมูลค่าเพิ�มแก่กิจการในระยะยาว บริหารงานและบริหารความเสี�ยง

ดว้ยความรอบคอบและระมดัระวงั รับผิดชอบต่อการปฏิบติัหน้าที�ดว้ยความสามารถและประสิทธิภาพที�
เพียงพอเพื�อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุ้น ดูแลมิให้เกิดปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และ
รับผิดชอบต่อการตดัสินใจและการกระทาํของตนเอง 

(3) การดาํเนินงานเป็นไปดว้ยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้เปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอแก่ผูที้�เกี�ยวขอ้ง  
ทุกฝ่าย 

(4) มีการกาํหนดจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจเพื�อให้กรรมการและพนักงานถือปฏิบัติ พร้อมจดัทาํคู่มือการ
ปฏิบติังานของพนกังาน (Compliance Manual)  

นอกจากนี&  บริษทัจะปฏิบติัตามกฎและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ตามที�สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนดทุกประการ ภายหลงัจากที�หุน้สามญัของบริษทัเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย บริษทัจะเปิดเผยรายงานการกาํกบัดูแลกิจการในรายงานประจาํปีและแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 
(แบบ 56-1) 

 รายงานของคณะกรรมการบริษทั 
คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินของบริษทั งบการเงินดงักล่าวจดัทาํขึ&นตามมาตรฐาน

การบัญชีที� รับรองทั�วไปในประเทศไทย และตรวจสอบโดยผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตที�ได้รับอนุญาตจากสํานักงาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ซึ� งในการนี&คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูส้อบทานคุณภาพของ
รายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน  รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะไดน้าํเสนอความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษทัและที�ประชุม   
ผูถื้อหุน้ตามลาํดบั 

 ความสมัพนัธ์กบัผูล้งทุน 

คณะกรรมการบริษทัให้ความสําคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลที�มีความถูกตอ้ง ครบถว้น และโปร่งใส ให้กับ             
ผูถื้อหุน้ ทุกราย บริษทัยงัคงใหค้วามสาํคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลและนาํเสนอขอ้มูลดงักล่าวต่อผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทั�วไปให้
เป็นไปตามมาตรฐานและกฎเกณฑที์�กาํหนดโดยสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ทั&งโดยผ่าน
ช่องทางและสื� อการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถือ website ของบริษัท 
www.mcssteel.com อีกทั& งยงัเปิดโอกาสให้ผูล้งทุนหรือผูถื้อหุ้นที�ตอ้งการสอบถามขอ้มูลเกี�ยวกับบริษทัติดต่อได้หลาย
ช่องทางดงันี&  

(1) ส่งจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (e-mail address) มายงั  info@mcssteel.co.th   
(2) โทรเขา้มาสอบถามที�เบอร์โทรศพัท์ของบริษทั 035-372961-6  ต่อ 113 ติดต่อนกัลงทุนสัมพนัธ์ 

(Investor Relations) โดยบริษทัได้มอบหมายให้ นางสาวกัญชลิกา แสงปริญญา ทาํหน้าที�
ติดต่อสื�อสารกบัผูถื้อหุน้ นกัลงทุน นกัวเิคราะห์ และประชาชนทั�วไป        

 
โดยในปี 2561 บริษทัเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถเขา้พบผูบ้ริหารของบริษทัได้ตามความ

เหมาะสมภายใตห้ลกัเกณฑที์�วา่ ขอ้มูลที�ให้เป็นขอ้มูลที�ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะแลว้ โดยในปี 2561 ที�ผ่านมาบริษทัไดเ้ปิด
โอกาสใหห้น่วยงานต่าง ๆ เขา้เยี�ยมชมโรงงานดงันี&  

 
 วนัที� 21 กรกฎาคม 2561  คณะอาจารยแ์ละนกัศึกษาจาก วทิยาลยัเทคนิคสระบุรี 
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 วนัที� 27 กรกฎาคม 2561  เจา้หนา้ที�จาก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 วนัที� 13 กันยายน 2561 คณะนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก ของสถาบันเทคโนโลยี ไทย – ฝรั�งเศส 

มหาวทิยาลยั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5. ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

บริษทัตระหนกัถึงความสาํคญัของบทบาทหนา้ที�ของคณะกรรมการที�มีต่อบริษทัและผูถื้อหุน้ ดงันี&  
 

 ภาวะผูน้าํและวสิยัทศัน์ 

คณะกรรมการของบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการที�มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการดาํเนิน
ธุรกิจ ทาํหนา้ที�เป็นผูชี้&แนะและกาํหนดนโยบาย วสิยัทศัน์ กลยทุธ์  เป้าหมาย ภารกิจ  แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษทั 
ตลอดจนกาํกบัดูแลให้ฝ่ายบริหารดาํเนินการไปตามที�กาํหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใตก้รอบของ
กฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทั และมติที�ประชุมผูถื้อหุ้น ดว้ยความรับผิดชอบ ซื�อสัตยสุ์จริตระมดัระวงั ตาม
หลกัการขอ้พึงปฏิบติัที�ดี    

 

นอกจากนี&  คณะกรรมการบริษทัไดใ้หค้วามสาํคญัและจดัใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบ
ภายใน การประเมินและการบริหารงานที�รัดกมุต่อเนื�องมีประสิทธิภาพ รวมทั&งมีการติดตามการดาํเนินการในเรื�องดงักล่าว
อยา่งสมํ�าเสมอ   
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คณะกรรมการบริษทัเป็นผูพิ้จารณาให้มีการกาํหนดและแยกบทบาท หน้าที� และความรับผิดชอบระหวา่ง
คณะกรรมการบริษทั และฝ่ายบริหารโดยกาํหนดระดบัอาํนาจการดาํเนินการอยา่งชดัเจน รวมทั&งสื�อสารบทบาทหนา้ที�และ                
ความรับผิดชอบดงักล่าวต่อกรรมการและพนกังานอยา่งสมํ�าเสมอ 
 

 จริยธรรมธุรกิจ 

บริษทัไดจ้ดัทาํคู่มือการปฏิบติังานของพนกังาน (Compliance Manual) ซึ�งมุ่งเนน้ถึงจริยธรรมในการดาํเนิน
ธุรกิจ และการปฏิบติัตามขอ้บงัคบัของทางการ และใหก้รรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานลงนามรับทราบและถือปฏิบติั โดย
บริษทัจะมีการติดตามการปฏิบติัตามคู่มือดงักล่าวเป็นประจาํรวมถึงมีการกาํหนดบทลงโทษทางวนิยัไวด้ว้ย  

 
 การถ่วงดุลของกรรมการที�ไม่เป็นผูบ้ริหาร 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัมีคณะกรรมการประกอบดว้ยผูที้�มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์
ดา้นต่างๆ รวม  8  ท่าน โดยเป็นกรรมการที�เป็นผูบ้ริหาร 4 ท่าน และ กรรมการอิสระ 4 ท่าน ซึ� ง 3 ท่านทาํหน้าที�เป็น
กรรมการตรวจสอบ ทั&งนี&ทั&ง  3  ท่าน มีคุณสมบติัครบถว้นตามประกาศตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยคุณสมบติัและขอบเขตการ
ดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบกาํหนดไว ้เพื�อมาปฏิบติัหนา้ที�ตรวจสอบและถ่วงดุลการบริหารกิจการในดา้นต่างๆ
ของบริษทั ทั&งนี& เพื�อใหเ้กิดความเป็นธรรม เป็นประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุน้ทุกคน 
 

 การรวมหรือแยกตาํแหน่ง 
ประธานกรรมการบริษทั (ดร.ไนยวน ชิ) ณ.สิ&นปี 2561 ถือหุ้นร้อยละ 1% ของหุ้นที�เรียกชาํระแลว้ทั&งหมด 

และดร.ไนยวน ชิ ในฐานะประธานเจา้หนา้ที�มีอาํนาจลงนามผกูพนัธ์ของบริษทั  
 
 

 ค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร 
  

กรรมการและผูบ้ริหารไวอ้ยา่งชดัเจนและโปร่งใส โดยไดรั้บอนุมติัจากที�ประชุมผูถื้อหุน้ ทั&งนี&การกาํหนด 
ค่าตอบแทนจะจดัใหอ้ยูใ่นลกัษณะที�เชื�อมโยงกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัในปีที�ผา่นมา และเปรียบเทียบกบัธุรกิจอื�นที�มี
ความคลา้ยคลึงกนั โดยค่าตอบแทนที�กาํหนดขึ&นมีความเหมาะสมกบัหนา้ที�และความรับผิดชอบของกรรมการ และผูบ้ริหาร
แต่ละท่าน โดยอยูใ่นรูปของค่าตอบแทนรายเดือน เบี&ยประชุม และ/หรือ เงินเดือน และโบนสั  

 

6. ระบบการควบคุมภายใน 

บริษทัไดใ้ห้ความสําคญัต่อการกาํกบัดูแลและการควบคุมภายในทั&งในระดบับริหาร และระดบัปฏิบติังานที�มี
ประสิทธิภาพ จึงไดก้าํหนดภาระหนา้ที� อาํนาจการดาํเนินการของผูป้ฏิบติังานและผูบ้ริหารในเรื�องต่าง ๆ ไวเ้ป็นลายลกัษณ์
อกัษรอย่างชดัเจน มีการควบคุมดูแลการใชสิ้นทรัพยข์องบริษทัให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที�ผูป้ฏิบติังาน 
ผูติ้ดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกนั เพื�อใหเ้กิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหวา่งกนัอยา่งเหมาะสมและชดัเจน โดย
บริษทัฯ มีการตรวจสอบตามมาตฐานของระบบ ISO 9001:2015 รวมทั&งมีหน่วยงานการตรวจสอบภายในซึ�งจดัตั&งขึ&นเอง 
โดยมีการวางแผนเพื�อเขา้ตรวจสอบระบบอยา่งสมํ�าเสมอ  
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7. บุคลากร 

ณ วนัที�   31 ธนัวาคม 2561 บริษทัมีพนกังาน (ไม่รวมผูบ้ริหาร) แบ่งตามสายงานไดด้งันี&  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทนที�เป็นตวัเงิน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค่าตอบแทนอื�น / สวสัดิการพนกังาน 

 กองทุนประกนัสงัคม 

 กองทุนสาํรองเลี&ยงชีพ 

 หอ้งพยาบาลของบริษทั 

 การตรวจสุขภาพประจาํปี 

 การประกนัชีวติกลุ่ม 

 การประกนัอุบติัเหตุกลุ่ม 

 รถรับส่ง 
 หอพกัพนกังาน 

 สนามกีฬา / หอ้งออกกาํลงักาย 

 

 

สายงานหลกั 
จาํนวนพนักงาน (คน) 

2560 2561 

พนกังานฝ่ายผลิตและประกนัคุณภาพ 403 339 

พนกังานส่วนสาํนกังาน 183 144 

พนกังานพม่า 87 100 

รวมทั9งสิ9น 673 583 

ประเภท 
ผลตอบแทนพนกังาน  (บาท) 

2560 2561  

เงินเดือนพนกังาน 182,652,706.17 186,629,465.10 

เงินรางวลั 66,762,250.18 31,792,668.46 

เงินสมทบกองทุนสาํรองเลี&ยงชีพ 3,793,116.27 3,363,691.26 

ค่าตอบแทนอื�น / สวสัดิการพนกังาน 7,804,785.20 9,306,237.90 

รวม 261,012,857.82 231,092,062.72 
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 นโยบายการพฒันาบุคลากร 
 

บริษทัมีนโยบายในการพฒันาบุคลากรทุกระดบัอย่างสมํ�าเสมอ โดยการส่งอบรมและดูงานทั&งในประเทศ   
และต่างประเทศ โดยเฉพาะพนกังานที�เป็นช่างฝีมือ เช่น ช่างเชื�อม ช่างตดั เป็นตน้ เนื�องจากช่างฝีมือทุกคนของบริษทัตอ้ง
ผา่นการรับรองมาตรฐานจากประเทศญี�ปุ่น 
 
 นอกจากนี&บริษทัมีการจดัทาํแผนการพฒันาเพิ�มศกัยภาพของบุคลากรทั&งในระยะสั&นและระยะยาว รวมทั&งการจดั
ปฐมนิเทศสาํหรับพนกังานใหม่เพื�อเสริมสร้างความชาํนาญที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจ  
 
2.4 ความรับผดิชอบต่อสังคม 

 บริษทั เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จาํกดั  (มหาชน) ไดเ้ขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตั&งแต่เดือน
กรกฎาคม 2548 และมุ่งมั�นที�จะพฒันาธุรกิจของบริษทัควบคู่ไปกบัความรับผิดชอบต่อสังคม โดยบริษทัฯ ไดมี้แนวปฏิบติั
เพื�อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในหลายด้าน สําหรับปี 2561 ที�ผ่านมาบริษทัได้ดําเนินการต่างๆ ที� เกี�ยวข้องกับ         
เรื�องความรับผิดชอบต่อสงัคม ดงันี&  
 
ด้านการกาํกบัดูแลกจิการที=ด ี

บริษทัไดด้าํเนินธุรกิจโดยคาํนึงถึงประโยชน์ต่อผูที้�เกี�ยวขอ้งทุกฝ่าย ไม่วา่จะภายในบริษทั หรือภายนอก 
บริษทั ตามรายละเอียดรายงานในหวัขอ้ การกาํกบัดูแลกิจการ 
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1) พนักงานและลูกจ้าง พนกังานของทางบริษทัฯและผูที้�มาติดต่อไดรั้บค่าตอบแทนที�เหมาะสม ขึ&นอยูก่บั

ปริมาณและคุณภาพของงาน รวมไปถึงเงินรางวลัประจาํปีดว้ยเช่นกนั ทั&งนี& ขึ&นอยูก่บัการปฏิบติังานของ

ทางบริษทั, ระยะเวลาและการปฏิบติังานของพนกังาน  

2) ลูกค้า ก่อนการส่งออกสินคา้ ทางบริษทัจะให้ลูกคา้ตรวจสอบสินคา้อยา่งละเอียดก่อนทุกครั& ง เพื�อเป็น

การรับประกนัและยอมรับระดบัของคุณภาพสินคา้ สินคา้ทั&งหมดจะมีการรับประกนัในระยะเวลา 2 ปี

หลงัจากการส่งมอบ 

3) คู่แข่ง ทางบริษทัมีนโยบายราคาตลาดที�ไม่ยติุธรรมกบัระดบัความสามารถ ดงันั&นเราจึงไม่เคยที�จะไดรั้บ

ผลประโยชน์มากกวา่คู่แข่ง 

4) ชุมชนและสังคม บริษทัมีระบบจดัการสิ�งแวดลอ้มและชุมชนทอ้งถิ�นและไม่มีการร้องเรียนจากชุมชน

หรือผูที้�เกี�ยวขอ้ง เกี�ยวกบัผลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้มที�เกิดจากการดาํเนินงานของเรา 

5) ผู้ถือหุ้น  บริษทัมีนโยบายจ่ายปันผลให้กบัผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกวา่ ร้อยละ 50 ของกาํไรของบริษทัฯ โดย

สาํหรับผลการดาํเนินงานในปี 2561  คณะกรรมการของบริษทัไดอ้นุมติัให้เสนอที�ประชุมสามญัผูถื้อ

หุน้จ่ายเงินปันผลในอตัรา  0.50 บาท ต่อหุน้ คิดเป็นร้อยละ 52.87 ของกาํไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ)   

รายละเอียดเงินปันผลที�บริษทัไดจ่้ายสาํหรับผลประกอบการปี 2561  

ด้านการเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บริษทัไดใ้หค้วามสาํคญัและคาํนึงถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน ดงันี&  
1) ไม่ละเมิดสิทธิขั&นพื&นฐาน ดา้นเชื&อชาติ ศาสนา เพศ อาย ุความพิการ โดยพนกังานของบริษทั ณ ปัจจุบนั

ประกอบด้วยพนักงานทั&งสิ&น 598 คน โดยตั&งแต่ปี 2557 บริษทัไดเ้ริ�มมีการจ้างแรงงานชาวพม่า          
และ  ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัมีแรงงานต่างชาติ ประกอบไปดว้ย 

สัญชาต ิ คน 

พม่า 100 

ญี�ปุ่น 7 

จีน 3 

กมัพชูา 2 

มาเลเซีย 1 

รวม 113 

 
ผลการดาํเนินงาน วนัที=จ่าย 

BOI NON BOI รวม 

 บาท : หุ้น บาท : หุ้น บาท : หุ้น 

เงินปันผล 12 เดือน (ม.ค.-ธ.ค. 61) 29 เมษายน 2562 0.41 0.09 0.50 
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บริษทัคาํนึงสิทธิมนุษยชนของพนกังานทุกเชื&อชาติ รวมถึงพนกังานที�มีความพิการ โดยให้สวสัดิการที�

เท่าเทียมกนั โดยเมื�อสิ&นปี 2561 บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหพ้นกังานที�มีความพิการเขา้มาร่วมงานกบับริษทั 

โดยมีจาํนวนทั&งสิ&น 6 คนโดยบริษทัใหสิ้ทธิในเรื�องของค่าตอบแทนเท่ากบัพนกังานปกติไม่แยกสญัชาติ 

เชื&อชาติ ทุกคนจะไดรั้บสวสัดิการการทาํงานที�เท่าเทียมกนั  

2) ปฏิบติัต่อพนกังานอยา่งเป็นธรรม โดยบริษทัมีนโยบายการทาํงานโดยให้ผลตอบแทนการทาํงานของ

พนกังานจากปริมาณงานที�ทาํและคุณภาพของงานโดยเปิดโอกาสให้พนกังานเลือกระดบัค่าตอบแทนที�

พนกังานตอ้งการทั&งในส่วนของฝ่ายผลิต และในส่วนของพนกังานสาํนกังาน  รวมถึงบริษทัไดป้รับปรุง

สภาพแวดลอ้มการทาํงาน เพื�อให้พนกังานมีคุณภาพชีวิตที�ดี และมีเปิดโอกาสให้โยกยา้ยตาํแหน่ง และ

พฒันาศักยภาพการทํางานฝึกฝนและเพิ�มพูนทักษะการทํางานอย่างสมํ�าเสมอ  รวมถึงสามารถขอ

ปรับเปลี�ยนตาํแหน่งเพื�อผลตอบแทนที�สูงขึ&น 

3) สนบัสนุนการศึกษาของพนกังานอยา่งต่อเนื�อง   นโยบายหลกัของบริษทัคือพนกังานทุกคนจะตอ้งมี

การอบรมเพื�อเพิ�มพูนความรู้เป็นประจาํทุกปี  เพื�อให้พนกังานไดมี้การพฒันาความรู้ ความสามารถอยู่

เสมอ ดงัคาํขวญัของบริษทั คือ ทุกวันต้องก้าวหน้ากว่าเมื�อวาน โดยในปี 2561 บริษทัไดจ้ดัให้มีการ

อบรมของพนักงาน จาํนวนมากกว่า 50 หลกัสูตรทั& งภายในประเทศและภายนอกประเทศ โดยใช้

งบประมาณดา้นการอบรมมากกวา่ 7.94 ลา้นบาท 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

อีกทั&งบริษทัยงัให้ความสาํคญัไม่เพียงแต่พนกังานของบริษทัเท่านั&น โดยบริษทัยงัเล็งเห็นความสาํคญั

ของการศึกษาของบุตรพนักงาน และไดเ้ริ�มมีการให้ทุนการศึกษากบับุตรของพนักงานตั&งแต่ปี 2556 

โดยในปี 2561 บริษทัไดส้นับสนุนทุนการศึกษาให้กบับุตรของพนกังาน จาํนวน 1.5 ลา้นบาท โดย

ตั&งแต่ปี 2556 บริษทัไดส้นบัสนุนเรื�องทุนการศึกษา ตามรายละเอียดดา้นล่างนี&  
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4) จดัใหมี้การเลือกตั&งคณะกรรมการสวสัดิการของบริษทั เพื�อเป็นตวัแทนของพนกังาน โดยผ่านคดัเลือก

จากพนกังานทุกคนในบริษทั และมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 2 ปี โดยคณะกรรมการชุดปัจจุบนั

จะมีวาระการดาํรงตาํแหน่งถึงวนัที� 30 มิถุนายน 2563  โดยคณะกรรมการสวสัดิการมีหนา้ที�รับคาํร้อง

ทุกขข์องพนกังานที�ตอ้งการร้องทุกขห์ากคิดวา่ไม่ไดรั้บความเป็นธรรมในการปฏิบติังาน รวมทั&งจดัตั&ง

กองทุนสวสัดิการของบริษทั เพื�อส่งเสริมให้พนักงานได้ออมเงิน โดยเริ�มก่อตั&งตั& งแต่ปี 2544 โดย          

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561  มีพนกังานเป็นสมาชิกทั&งสิ&น 475 คน 

5) จดัใหมี้สวสัดิการใหก้บัพนกังานในทุกดา้น ไม่วา่จะเป็น 

 ด้านที�พกัอาศัย โดยจัดให้มีหอพกัสําหรับพนักงานและครอบครัว โดย ณ สิ&นปี 2561 มี

พนกังานของบริษทัจาํนวน 420 คนและครอบครัวของพนกังานอีกจาํนวน 450 คน รวมทั&งสิ&น  

870 คน อาศัยอยู่ที�หอพกั และตั&งแต่ปี 2558 บริษทัไดจ้ดัให้มีสวสัดิการให้กบัพนักงาน

ทางดา้นที�อยูอ่าศยั โดยบริษทั ทานะกะ เวลดิ&ง เซ็นเตอร์ จาํกดั ซึ� งเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั 

ไดก่้อสร้างบา้นเพื�อขายเป็นสวสัดิการให้กบัพนกังานในราคาถูก โดยสําหรับเฟสแรกไดเ้ริ�ม

ตั&งแต่ปี 2558 ไดเ้ปิดจาํหน่ายจาํนวน 41 หลงั และพนกังานไดย้า้ยเขา้อยูแ่ลว้ทั&งหมดในปี 2559  

และในปี 2559  ไดเ้ริ�มก่อสร้างเฟส 2  เพิ�มอีกจาํนวน 56  หลงั โดยพนกังานไดย้า้ยเขา้อยูท่ั&ง

หมดแล้วตั& งแต่เดือนพฤษภาคม 2561 ซึ� งรวมบ้านพกัที�สร้างขายให้กับพนักงานเพื�อเป็น

สวสัดิการจาํนวนทั&งสิ&น 97 หลงั 
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                                                หอพกัพนกังาน M.C.S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมู่บา้น M.C.S. Village 

 ดา้นสุขภาพ บริษทั เลง็เห็นความสาํคญัของสุขภาพของพนกังานเป็นหลกั โดยพนกังานทุกคน

ก่อนเริ�มงานจะไดรั้บการตรวจสุขภาพ  และเป็นประจาํทุกปีบริษทัจะจดัใหมี้การตรวจสุขภาพ

ประจาํปี โดยในปี 2561 จดัใหมี้การตรวจสุขภาพและฉีดวคัซีนป้องกนัไขห้วดัใหญ่ เมื�อวนัที� 

16 มิถุนายน 2561 รวมทั&งกรณีที�พนกังานเกิดอุบติัเหตุหรือเจ็บป่วยจากการทาํงาน บริษทัได้

จัดให้มีประกันภัยสําหรับในส่วนนี&  นอกเหนือจากนั& นพนักงานทุกท่านยงัสามารถใช้

สวสัดิการเบิกค่ารักษาพยาบาลกบับริษทักรณีที�เกิดการเจ็บป่วยได ้

 ดา้นกองทุนสํารองเลี& ยงชีพ เพื�อส่งเสริมให้พนักงานของบริษทัมีการออมเงินไวใ้ชใ้นยาม

เกษียณอาย ุหรือออกจากงาน โดยบริษทัจดัให้พนกังานไดมี้การสมทบเงินเขา้กองทุนสาํรอง

เลี& ยงชีพกับบริษทัหลกัทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จาํกัดตั& งแต่ปี 2548 และบริษทัได้

สมทบเงินอีกจาํนวนหนึ�งให้กบัพนกังาน  โดยตั&งแต่เดือนมกราคม 2559 มีอตัราการสมทบ

ตั&งแต่ 3% สาํหรับพนกังานที�ปฏิบติังานมานอ้ยกวา่ 4 ปี และสูงสุดที� 13% ของเงินเดือนของ

พนกังานสาํหรับพนกังานที�ปฏิบติัหนา้ที�กบับริษทัมากกวา่ 10 ปีขึ&นไป  
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 ดา้นความปลอดภยั  บริษทัเล็งเห็นความสําคญัเรื�องของความปลอดภยักบัพนักงาน โดยจดั

อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยพื&นฐานในโรงงานให้กับพนักงานทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็น     

หมวกนิรภยั รองเทา้เซฟตี&  แว่นตา  รวมถึงบริษทัไดท้าํประกนัชีวิตที�ทาํให้กบัพนักงานทุก

ท่านตั& งแต่วนัเริ� มงานวนัแรก เพื�อให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุกับพนักงานไม่ว่าจะขณะ

ปฏิบติังาน หรือวา่นอกเหนือจากเวลาปฏิบติังาน  

 

ด้านความรับผดิชอบต่อผู้บริโภค (ลูกค้า) 

1) เพื�อเป็นการรับผิดชอบต่อคุณภาพของสินคา้ก่อนส่งมอบใหก้บัลูกคา้ บริษทัจดัใหมี้การเขา้มาตรวจสอบ

คุณภาพของชิ&นงานก่อนการส่งมอบ  โดยในปี  2561  มีตวัแทนของลูกคา้เขา้มาตรวจสอบชิ&นงาน  13 

โครงการรวมการเขา้มาตรวจงานจากตวัแทนลูกคา้ทั&งสิ&น 54 ครั& ง โดยบริษทัจดัให้มีแบบฟอร์มสาํรวจ

ความพึงพอใจของลูกคา้ทุกครั& งที�เขา้มาซึ� งผลสํารวจความพึงพอใจของลูกคา้ในปี 2561 เฉลี�ยอยู่ที� 

94.60% ซึ�งเพิ�มขึ&นจากปี 2560 ซึ�งมีความพึงพอใจของลูกคา้เฉลี�ยอยูที่� 89.08% 

 
 
 
 
 
 
 

 

ด้านการบริหารจดัการด้านสิ=งแวดล้อมและด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภัย 

1) เพื�อให้การดาํเนินงานของบริษทัมั�นใจถึงความสอดคลอ้งด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภยั โดย

บริษทัไดรั้บรองมาตรฐาน OHSAS 18001  ตั&งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบนั โดยตั&งแต่ปี 2558 บริษทัไดรั้บ

การรับรองมาตรฐาน ISO 14001 โดยบริษทัฯ ไดเ้ลง็เห็นความสาํคญัเรื�องการบริหารจดัการสิ�งแวดลอ้ม 

โดยจดัใหมี้การตรวจสอบวดัคุณภาพสิ�งแวดลอ้มเป็นประจาํทุกปี ปีละ 2 ครั& ง ซึ�งครอบคลุมทุกพื&นที�ของ

บริษทั  ซึ� งจากการตรวจสอบพบว่า คุณภาพนํ& าดื�ม / นํ& าทิ&ง ระดบัความร้อนบริเวณการทาํงาน ระดับ

ความเสี�ยงเฉลี�ย ระดบัความเขม้ของแสงสว่างในบริเวณการทาํงานทั&งในเวลากลางวนั และกลางคืน 

เป็นไปตามมาตรฐานสิ�งแวดลอ้ม ซึ�งทาํใหม้ั�นใจวา่ระบบการดาํเนินธุรกิจของบริษทัไม่เป็นอนัตรายต่อ

สิ�งแวดลอ้ม 
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2) บริษทัมีหน่วยงานเฉพาะเพื�อควบคุมและผลกัดนัการดาํเนินงานตามแผนงานดา้นอาชีวอนามยัและความ

ปลอดภยั โดยในปี 2561 บริษทัฯไดแ้ต่งตั&งคณะกรรมการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั (คปอ.) 

ตามประกาศของ HU013/61โดยมีวาระการดาํรงตาํแหน่ง ตั&งแต่วนัที� 27 มกราคม 2561 - 20 พฤศจิกายน 

2562 ซึ� งประกอบไปดว้ยคณะทาํงานจาํนวน  15  ท่าน ที�มีความรู้และความสามารถที�ผ่านการอบรม

ตามที�กฎหมายกําหนด ซึ� งคณะทํางานนี& จะมีการประชุมอย่างน้อยเดือนละหนึ� งครั& ง เพื�อพิจารณา

นโยบายและแผนงานดา้นความปลอดภยัในการทาํงาน รวมทั&งส่งเสริมและสนับสนุน กิจกรรมดา้น

ความปลอดภยัในการทาํงานของสถานประกอบการ เพื�อความปลอดภยัของลูกจา้ง  ผูรั้บเหมา และ

บุคคลภายนอกที�เขา้มาปฏิบติังานหรือเขา้มาใชบ้ริการในสถานประกอบการ 

3) บริษัทได้มีการดําเนินการด้านอาชีวอนามัยในการประเมินความเสี� ยงต่อสุขภาพ (Health Risk 

Assessment : HRA) เป็นประจาํทุกปีสาํหรับพนกังานที�มีอายงุานมากกวา่ 1 ปี โดยในปี 2561  บริษทัจดั

ให้มีการตรวจสุขภาพของพนกังานประจาํปี เมื�อวนัที�  16 มิถุนายน 2561  เพื�อให้ทราบถึงระดบัความ

เสี�ยงต่อสุขภาพของผูป้ฏิบติังาน ทั&งนี& เพื�อให้ผูป้ฏิบติังานมั�นใจวา่ผูป้ฏิบติังานจะไดรั้บการดูแลจดัการ

ดา้นความเสี�ยงต่อสุขภาพโดยไดรั้บการตรวจสุขภาพตามปัจจยัเสี�ยง เช่น การตรวจหาสารตะกั�วในเลือด 

ตรวจหาสารระเหยในปัสสาวะ สภาพการทาํงานของปอด การตรวจหาแมงกานีส และการตรวจ

สมรรถภาพการไดย้นิ 
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ด้านการมส่ีวนร่วมพฒันาชุมชนและสังคม 

บริษทัไดต้ระหนกัถึงความสําคญัเรื�องระบบการจดัการพลงังานในองคก์ร เพื�อให้เกิดการอนุรักษพ์ลงังาน
อยา่งต่อเนื�อง ซึ�งถือวา่มีความสาํคญัต่อชุมชนและสงัคม โดยตั&งแต่ปี 2558 บริษทัไดป้ระกาศนโยบายอนุรักษพ์ลงังานอยา่ง
เป็นรูปธรรม เพื�อให้พนักงานและเจ้าหน้าที� ทุกท่านได้มีส่วนร่วม และดําเนินการจัดการพลังงานในองค์กรให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยบริษทัไดมี้โครงการต่างๆ ในปี 2561 ดงันี&  

 
1) เงนิบริจาค 

ในปี 2561 บริษทัไดบ้ริจาคเงินจาํนวน 996,823 บาท เพื�อก่อสร้างอาคารเรียน ณ โรงเรียน     

วดัโบสถ์สมพรชัย อาํเภอบางไทร จังหวดัพระนครศรีอยุธยา เพื�อประโยชน์ของเยาวชนในบริเวณ

ใกลเ้คียง โดยการก่อสร้างแลว้เสร็จในเดือนตุลาคม 2561 
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2) โครงการมาตรการประหยดัพลงังาน 

บริษทัเล็งเห็นความสําคญัของการอนุรักษ์พลังงาน ดังนั&นเพื�อให้การดาํเนินงานด้านการ

อนุรักษ์พลงังานของบริษัทดาํเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษทัจึงได้ประกาศมาตรการประหยดั

พลงังานภายในบริษทั ตามประกาศที� HU082/61 เรื�องมาตรการประหยดัพลงังานภายในบริษทัประกาศ 

ณ วนัที� 13 สิงหาคม 2561 

3) โครงการพลงังานแสงอาทติย์  

โดยบริษทัได้เริ� มโครงการตั&งแต่เดือน กนัยายน 2557 โดยใชง้บประมาณการลงทุนทั&งสิ&น                

1,950,000 บาท เพื�อเป็นการประหยดัพลงังาน และมีส่วนช่วยสิ�งแวดลอ้ม ซึ� งจากการตรวจวดัการใช้

พลงังานแสงอาทิตยด์งักล่าวในปี 2561 สามารถใชพ้ลงังานแสงอาทิตยท์ดแทนกระแสไฟฟ้าปกติได้

จาํนวน 8,364.10 กิโลวตัตฮ์าว 

 
 
 
 
 
 
 

4) โครงการโรงงานสีขาว  

บริษทัไดเ้ขา้ร่วมโครงการโรงงานสีขาว กบักระทรวงแรงงาน ตั&งแต่ ปี 2555 จนถึงปัจจุบนั 
เพื�อส่งเสริมให้พนกังานของบริษทัห่างไกลจากยาเสพติด รวมทั&งส่งเสริมให้พนกังานหันมาออกกาํลงั
กายโดยจดัสถานที�ออกกาํลงักายใหก้บัพนกังาน เพื�อให้พนกังานไดใ้ชเ้วลาวา่งให้เป็นประโยชน์ และมี
สุขภาพร่างกายที�แขง็แรง 
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5) สนับสนุนกจิกรรมวนัเดก็ในชุมชน  

โดยบริษัทได้ร่วมบริจาคเ งินให้กับเทศบาลตําบลราชคราม อําเภอบางไทร จังหวัด

พระนครศรีอยธุยา เพื�อสนบัสนุนกิจกรรมและอาหารในงานวนัเด็ก 

 

ด้านการพฒันาไม่หยุดนิ=งเพื=อองค์กรที=ยั=งยืน 

 บริษทัไดต้ระหนกัถึงความสาํคญั เรื�องการพฒันาอยา่งต่อเนื�อง ไม่วา่จะเป็นการประกอบธุรกิจ ดา้นการ 
พฒันาความสามารถของบุคลากร ดงัคาํขวญัของบริษทัที�วา่  
 

“ทุกวนัต้องก้าวหน้ากว่าเมื=อวาน” หรือ Better than yesterday, everyday  
 

ซึ� งทางคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร รวมถึงพนักงานทุกท่าน ยงัคงมีปณิธานมุ่งมั�นที�จะถือปฏิบติัอยา่งต่อเนื�อง
และสมํ�าเสมอ เพื�อพฒันาธุรกิจอย่างย ั�งยืนซึ� งผูมี้ส่วนได้เสียของบริษทัทั&งภายในและภายนอก มีความมั�นใจและได้รับ
ประโยชน์ร่วมกนัทั&งในระยะสั&นและระยะยาว 
 


