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1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

 
 บริษทั เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จาํกดั (มหาชน) ก่อตั�งขึ�นในปี 2535 (เดิมชื'อ“บริษทั เอ็ม.ซี.เอส. อินเตอร์เนชั'นแนล 
จาํกดั”) และ “บริษทั เอ็ม.ซี.เอส.โฮโกกุ จาํกดั” ตามลาํดบั) โดยกลุ่มผูเ้ชี'ยวชาญในวงการเหล็กและก่อสร้างมานาน 4 ท่าน 
คือ ดร.ไนยวน ชิ, นายสมพงษ ์เมธาสถิตยสุ์ข, นายมาโนช อิวานุวฒัน์ และนายสุวธัน์ อึ�งภากรณ์ ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน 
500 ลา้นบาท ชาํระแลว้ 500 ลา้นบาท ในเริ'มแรก บริษทัมีวตัถุประสงคเ์พื'อผลิตโครงสร้างเหล็กทั'วไปสาํหรับอาคาร เช่น 
โครงเหล็กหลงัคา เสาและคานทั'วไป ในปี 2538 บริษทัเล็งเห็นโอกาสการขยายตลาดไปประเทศญี'ปุ่นซึ' งมีตลาดสําหรับ
โครงสร้างเหลก็ขนาดใหญ่เนื'องจากมีความทนทานต่อแรงสั'นสะเทือนไดดี้กวา่คอนกรีตเสริมเหลก็ ซึ'งต่อมาบริษทัไดพ้ฒันา
เป็นผูผ้ลิตโครงสร้างเหล็กขนาดใหญ่ โดยเฉพาะโครงสร้างเหล็กที'เป็นคานและเสาเพื'อใชใ้นการก่อสร้างอาคารสูงขนาด
ใหญ่ เช่น อาคารสํานักงาน โรงแรม ห้างสรรพสินคา้ เป็นตน้ ผลิตภณัฑ์ของบริษทัมีจุดเด่นทางดา้นคุณภาพซึ' งไดต้าม
มาตรฐานและสามารถผลิตไดสู้งกวา่มาตรฐาน JASS 6 (Japanese Architectural Standard Specification) ซึ' งเป็นมาตรฐาน
สําหรับงานก่อสร้างโดยเฉพาะงานโครงสร้างเหล็กและเป็นมาตรฐานที'ได้รับการรับรองจาก Japanese Architectural 
Standard Specification ประเทศญี'ปุ่นและเป็นไปตามเงื'อนไขที'กาํหนดตามกฎหมายของประเทศญี'ปุ่น อีกทั�งการก่อสร้าง
โดยใชโ้ครงสร้างเหลก็สามารถประหยดัเวลาในการก่อสร้าง โครงสร้างเหลก็ขนาดใหญ่ที'บริษทัผลิตมีการใชม้ากในประเทศ
ที'มีแผน่ดินไหวเกิดขึ�นบ่อยครั� ง เช่น ประเทศญี'ปุ่น ลกัษณะของงานที'บริษทัผลิตจะเป็นการนาํแผน่เหลก็มาตดัและประกอบ
ขึ�นรูปตามความตอ้งการของลูกคา้เป็นหลกั บริษทัมีการผลิตแบบครบวงจร ซึ' งจะมีแต่บริษทัใหญ่ๆในประเทศญี'ปุ่นเท่านั�น
ที'สามารถทาํได ้ 
 
1. วสัิยทศัน์ ( Vision ) 

เป็นผูผ้ลิตโครงสร้างเหลก็ขนาดใหญ่ โดยเฉพาะโครงสร้างเหลก็ที'เป็นคานและเสาเพื'อใชใ้นการก่อสร้างอาคารสูง
ขนาดใหญ่ ที'มีความซบัซอ้น ที'ไดรั้บมาตรฐานสากล ทั�งในประเทศและต่างประเทศ 

 
2. พนัธกจิ ( Mission ) 

1) ผลิตโครงสร้างเหลก็ที'มีคุณภาพไดรั้บมาตรฐานเป็นที'ยอมรับในประเทศญี'ปุ่นและประเทศอื'น ๆ 
2) รักษาคุณภาพชิ�นงานที'ผลิตใหไ้ดต้ามมาตรฐานอยา่งสมํ'าเสมอ 
3) มุ่งเนน้เรื'องการฝึกอบรมของพนกังานอยา่งสมํ'าเสมอ ตามคาํขวญัของบริษทัที'วา่ “ ทุกวนัตอ้งกา้วหนา้กว่า

เมื'อวาน ” 
4) รักษาความพึงพอใจของลูกคา้ไม่นอ้ยกวา่ 94%  

 
3. เป้าหมายระยะยาว 

 
มีกาํลงัการผลิตโดยรวมมากกวา่ 100,000 ตนั ต่อปี ทั�งนี� รวมในส่วนของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ 
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4. กลยุทธ์ ( Strategy ) 
1) รักษาคุณภาพของสินคา้และบริการสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ 
2) เนน้สินคา้ที'มีคุณภาพเทียบเท่าหรือมากกวา่คู่แข่ง และเป็นผูน้าํดา้นตน้ทุน 
3) การส่งมอบงานที'ตรงเวลา 
4) การบริการที'ครบวงจร โดยสามารถรับงานโครงการขนาดใหญ่ไดท้ั�งโครงการ 

 
5. ประวตัคิวามเป็นมาและพฒันาการที;สําคญัของบริษัท สรุปได้ดงันีB 

 

2535  จดัตั�งบริษทัภายใตชื้'อ “บริษทั เอ็ม.ซี.เอส. อินเตอร์เนชั'นแนล จาํกดั” ดว้ยทุนจดทะเบียน 15 ลา้นบาท 
โดยกลุ่มผูอ้ยูใ่นวงการเหล็กและก่อสร้าง 4 ท่าน ไดแ้ก่ ดร.ไนยวน ชิ (ถือหุ้นร้อยละ 30)  นายสมพงษ ์
เมธาสถิตยสุ์ข (ถือหุน้ร้อยละ 30) นายมาโนช อิวานุวฒัน์ (ถือหุ้นร้อยละ 20) และนายสุวธัน์ อึ�งภากรณ์ 
(ถือหุน้ร้อยละ 20) เพื'อประกอบกิจการผลิตและติดตั�งโครงสร้างเหลก็ทั'วไป 

2536  ก่อสร้างโรงงานที' 1 เสร็จเมื'อเดือนกุมภาพนัธ์  2536 ขนาดพื�นที'โรงงาน  5,000 ตร.ม. บริเวณ        
ตาํบลชา้งใหญ่ อาํเภอบางไทร จงัหวดัอยธุยา ดว้ยเงินลงทุน 40 ลา้นบาท 

2537  ก่อสร้างโรงงานที' 2 เสร็จเมื'อเดือนมกราคม 2537 ขนาดพื�นที'โรงงาน 3,480 ตร.ม. ดว้ยเงินลงทุน        
40 ลา้นบาท 

 ไดรั้บถ่ายทอดเทคโนโลย ีPC Panel Fabrication ซึ'งเป็นการผลิตแผน่คอนกรีตสาํเร็จรูปไปประกอบกบั
ตวัอาคาร (ปัจจุบนัไม่ไดท้าํแลว้) จาก Light Weight Concrete Co. (LWC) ประเทศสิงคโ์ปร์ 

 ไดรั้บถ่ายทอดเทคโนโลยี Open Joint System ซึ' งเป็นเทคนิคการเชื'อมต่อแผ่นคอนกรีตสําเร็จรูป 
(ปัจจุบนัไม่ไดท้าํแลว้)  จาก Iwaki Kase Co. ประเทศญี'ปุ่น 

 เป็นผูผ้ลิต PC Panel โดยใชร้ะบบ Open Joint System เป็นรายแรกในประเทศไทย 
2538 

 

 

2538 

 เพิ'มทุนจดทะเบียนเป็น 30 ลา้นบาท โดยการจดัสรรแก่ผูถื้อหุน้เดิม 
 เริ'มผลิตโครงสร้างเหลก็โดยบริษทั โฮโกก ุจูกิ จาํกดั (Hokoku Juki Co., Ltd.) ประเทศญี'ปุ่นไดถ่้ายทอด

เทคโนโลยสีาํหรับงานออกแบบโครงสร้างเหลก็ โดยไดถ่้ายทอดความชาํนาญ (know-how) ส่งบุคลากร
มาใหก้ารอบรม และไดมี้การคิดค่าตอบแทนในการถ่ายทอดเทคโนโลยรีายปีเป็นระยะเวลา 5 ปี 

 ไดรั้บใบรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) สําหรับการขึ�นรูปตวั H ซึ' งเป็นมาตรฐาน
คุณภาพของประเทศไทยจากกระทรวงอุตสาหกรรม ประเทศไทย 

2539  เพิ'มทุนจดทะเบียนเป็น 85 ลา้นบาท โดยจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม 
 เปิดตวัระบบ Automation Equipment Line ซึ'งเป็น line การผลิตเสาโดยจะตั�งในโรงงานแห่งที' 3 นาํเขา้

จากประเทศญี'ปุ่น มูลค่า 30 ลา้นบาท  
 ก่อสร้างหอพกัที' 1 เสร็จเมื'อเดือนตุลาคม 2539 ขนาด 2,800 ตร.ม. ดว้ยเงินลงทุน 25 ลา้นบาท 
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2540  เพิ'มทุนจดทะเบียนเป็น 113.4 ลา้นบาท โดยจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม 
 เปลี'ยนชื'อเป็น “บริษทั เอ็ม.ซี.เอส. โฮโกกุ จาํกดั” และมีการตั�งบริษทั MCS Holding เพื'อถือหุ้นใน

บริษทั เอม็.ซี.เอส. โฮโกก ุจาํกดั ร้อยละ 99.99 แทนการถือหุน้ของผูถื้อหุน้เดิมรายบุคคล 
 ก่อสร้างโรงงานที' 3 เสร็จเมื'อเดือนกุมภาพนัธ์ 2540 ขนาดพื�นที'โรงงาน 3,200 ตร.ม. ดว้ยเงินลงทุน     

40 ลา้นบาท 
 ผลิตและติดตั� งโครงสร้างเหล็กและติดตั� งด้วย PC Panel ให้แก่ลูกค้าเป็นแห่งแรกที'ตึกยาคูลท ์  

สาํนกังานใหญ่ 22 ชั�น 
 บริษทัไดข้ยายตลาดไปต่างประเทศ คือ ประเทศญี'ปุ่นเป็นครั� งแรก โดยการส่งออกชิ�นงานซึ'งเป็นขอ้ต่อ

ระหวา่งเสากบัคาน 
 ก่อสร้างหอพกัที' 2 เสร็จเมื'อเดือนเมษายน 2540 ขนาด 2,800 ตร.ม. ดว้ยเงินลงทุน 25 ลา้นบาท 

2541  เพิ'มทุนจดทะเบียนเป็น 150 ลา้นบาท โดยการจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม 
 ได้ประกาศนียบัตรมาตรฐานระดบั “H” class fabricator ซึ' งเป็นมาตรฐานดา้นโครงสร้างเหล็ก         

ของประเทศญี'ปุ่น จาก Japan Steel Rib Fabricator’s Association 
 ส่งออกชิ�นงานประเภท Box-Column (เสา) ไปยงัประเทศไตห้วนัเป็นครั� งแรก 
 ก่อสร้าง Warehouse เสร็จเมื'อเดือนมิถุนายน 2541 ขนาด 3,200 ตร.ม. 
 ไดรั้บประกาศนียบตัรรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9002  

2542  เพิ'มทุนจดทะเบียนเป็น 300 ลา้นบาท โดยการจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมและ 
แก่บริษทั โฮโกก ุจูกิ จาํกดั 

 ก่อสร้างโรงงานที' 4 เสร็จเมื'อเดือนตุลาคม 2542 ขนาด 4,800 ตร.ม. ดว้ยเงินลงทุน 60 ลา้นบาท 
 ไดรั้บถ่ายทอดเทคโนโลยสีาํหรับการออกแบบเครนและ Fabrication จาก ITO Kogyosyo Co.   

ประเทศญี'ปุ่น 
 เริ'มใชเ้ครื'องจกัรใหม่ในการผลิต ไดแ้ก่ CNC LINE (การตดัเจาะอตัโนมติั) 
 เริ'มใชเ้ครื'องจกัรใหม่สาํหรับการผลิตโครงสร้างเหลก็ที'เป็นเสา (Box-Column)  

มูลค่าเงินลงทุน 60 ลา้นบาท 

2543  ก่อสร้างโรงงานที' 5 เสร็จเมื'อเดือนกรกฎาคม 2543 ขนาด 1,400 ตร.ม. 
 ก่อสร้างหอพกัที' 3 และ 4 เสร็จเมื'อเดือนธนัวาคม ขนาดรวม 3,600 ตร.ม. 
 ไดรั้บประกาศนียบตัรรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2000 ระบบบริหารและจดัการคุณภาพ 

2544  เปลี'ยนชื'อเป็น “บริษทั เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จาํกดั” และมีการปรับโครงสร้างการถือหุ้น โดยให้ผูถื้อหุ้น
ของ บริษทั MCS Holding  มาถือหุน้ในบริษทัโดยตรง 

 ก่อสร้างโรงงานที' 6 เสร็จเมื'อเดือนมกราคม 2544 ขนาด 2,100 ตร.ม. 
 ก่อสร้างโรงงานที' 7 เสร็จเมื'อเดือนเมษายน 2544 ขนาด 2,880 ตร.ม. ดว้ยเงินลงทุน 50 ลา้นบาท 
 ส่งออกโครงสร้างเหลก็ที'เป็นเสา (Box-Column) ไปยงัประเทศญี'ปุ่นเป็นครั� งแรก 
 ก่อสร้างพื�นที'ก่อนประกอบ (pre-assembly area) เสร็จสมบูรณ์ ดว้ยเงินลงทุน 50 ลา้นบาท  
 ไดรั้บการต่ออายปุระกาศนียบตัรมาตรฐานระดบั “H” class fabricator 
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2545  เพิ'มทุนจดทะเบียนเป็น 400 ลา้นบาท ตามสดัส่วนการถือหุน้เดิม 

2546  สร้างลานเก็บสินคา้ 1 (stock yard 1) ขนาด 4,800 ตร.ม. พร้อมกบัติดตั�งเครนขนาด 10 ตนั จาํนวน 2 ตวั 
ดว้ยเงินลงทุน 15 ลา้นบาท 

 สร้างโรงงานเกษตรเสร็จเมื'อเดือนมิถุนายน 2546 ดว้ยเงินลงทุน 15 ลา้นบาท ขนาด 4,000 ตร.ม. 

2547  สร้างลานเก็บสินคา้ 2 (stock yard 2) ขนาด 2,200 ตร.ม. พร้อมกบัติดตั�งเครนขนาด 5 ตนั จาํนวน 2 ตวั 
ดว้ยเงินลงทุน 7 ลา้นบาท 

 ขยายเพิ'ม warehouse ขนาด 1,800 ตร.ม. 
 สร้างหอ้งทดลอง (Test room) ดว้ยเงินลงทุน 6.5 ลา้นบาท 

2548  ที'ประชุมผูถื้อหุ้นครั� งที' 2/2548 เมื'อวนัที' 24 มกราคม 2548 มีมติเพิ'มทุนจดทะเบียนจาก 400 ลา้นบาท 
เป็น 500 ลา้นบาท โดยออกหุ้นสามญัเพิ'มทุนจาํนวน 100 ลา้นหุ้น มูลค่าที'ตราไวหุ้้นละ 1 บาท     
จาํนวน 95 ลา้นหุ้นเสนอขายประชาชนเป็นครั� งแรก และไม่เกิน 5 ลา้นหุ้น เสนอขายแก่พนกังานของ
บริษทั พร้อมทั�งนาํบริษทัเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทั�งนี�  บริษทัไดแ้ปรสภาพ
เป็นบริษทัมหาชน ภายใตชื้'อ “บริษทั เอม็.ซี.เอส. สตีล จาํกดั (มหาชน)” เมื'อวนัที' 4 กมุภาพนัธ์ 2548 

 บริษทัไดต้ั�งศูนยบ์ริการของบริษทัฯที'ประเทศญี'ปุ่น ภายใตชื้'อ MCS STEEL – JAPAN โดยก่อตั�งตั�งแต่
วนัที' 4 พฤศจิกายน 2548 โดยเขา้ไปถือหุน้ในสดัส่วน 47.5%  โดยมีทุนจดทะเบียนทั�งหมด 50 ลา้นเยน 
ซึ'งชาํระแลว้จาํนวน 20 ลา้นเยน 

 บริษทัได้ก่อสร้างโรงงาน 8-9 และ 3A บนเนื�อที'ของโรงงานปัจจุบัน เพื'อขยายกาํลงัการผลิตเป็น 
50,000 ตนั / ปี โดยไดด้าํเนินการก่อสร้างเสร็จแลว้ตั�งแต่วนัที' 31 พฤศจิกายน 2548  ดว้ยเงินลงทุน   
70 ลา้นบาท 

2549  วนัที' 19 เมษายน 2549 ลดสดัส่วนการถือหุน้ในบริษทั MCS STEEL-JAPAN  จาก 47.5% เหลือ 16.7% 
เพื'อความสะดวกในการจดัทาํงบการเงินของบริษทั 

 วนัที' 18 พฤษภาคม 2549 ลงทุนในบริษทั คาโน ซางโย จาํกดั ( ประเทศญี'ปุ่น )โดยเขา้ไปถือหุน้จาํนวน 
11.90% โดยใชเ้งินลงทุน 10,000,000 ลา้นเยน หรือประมาณ 4 ลา้นบาท 

 วนัที' 22 มิถุนายน 2549 เซ็นตส์ญัญาร่วมเป็นพนัธมิตรทางการคา้ กบั บริษทั หัวหยิ'น  สตีล สตรัคเจอร์ 
เอน็จิเนียริ'ง จาํกดั 

 มติที'ประชุมกรรมการครั� งที' 4/2549 วนัที' 1 กรกฎาคม 2549  อนุมติัใหเ้ขา้ซื�อหุน้ของ บริษทั เอสทีพีไอ 
จาํกดั ( มหาชน ) หรือ  STPI จาํนวน 10% เพื'อเขา้เจรจาเป็นพนัธมิตรร่วมกนั 

 วนัที' 13-17 กรกฎาคม  2549 เขา้ถือหุน้ใน STPI จาํนวน 12,500,000 หุ้น หรือ 5% ของหุ้นทั�งหมดของ 
บริษทั เอสทีพีไอ จาํกดั ( มหาชน ) 

 วนัที' 18 กรกฎาคม 2549 เขา้ถือหุน้ในบริษทั เอสทีพีไอ จาํกดั ( มหาชน ) จาํนวน 12,500,000  หุ้นรวม
ถือหุ้นทั� งหมดจํานวน 25,000,000 หุ้น หรือ 10% ของหุ้นทั� งหมดของบริษัท เอสทีพีไอ จํากัด                
( มหาชน ) 

 มติที'ประชุมกรรมการครั� งที' 5/2549 วนัที' 10 สิงหาคม 2549  อนุมติัใหล้ดสดัส่วนในการถือหุน้ของ 
บริษทั เอสทีพีไอ จาํกดั ( มหาชน ) เหลือไม่เกินกวา่ 5% 
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2549  วนัที' 15-18 สิงหาคม 2549 ขายหุน้ STPI จาํนวน 5.99 ลา้นหุน้จากจาํนวน 25,000,000 หุน้ที'บริษทัถืออยู ่
 วนัที' 9 พฤศจิกายน 2549 เพิ'มสดัส่วนการถือหุ้นใน MCS STEEL – JAPAN จาก 16.7%  เป็น 20.0% เพื'อ

ส่งพนกังานเขา้ไปปฏิบติังานที'ประเทศญี'ปุ่น 
 วนัที' 15 พฤศจิกายน 2549 ขายหุน้ STPI จาํนวน 19.01 ลา้นหุน้ หรือทั�งหมดที'เหลือที'บริษทัถือครองอยู ่
 วนัที' 14 ธนัวาคม 2549 ลงทุนในบริษทั หวัหยิ'นโฮลดดิ์�ง จาํกดั (ซึ' งถือหุ้น 100% ในบริษทั หัวหยิ'น สตีล 

สตรัคเจอร์ เอน็จิเนียริ'ง จาํกดั ) โดยซื�อหุน้จาํนวน 5% ของบริษทัดงักล่าว ใชเ้งินลงทุนประมาณ  
2.2 ลา้นเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 79 ลา้นบาท 

2550  ที'ประชุมกรรมการบริษทั ครั� งที' 6/2550  อนุมติัให้ซื�อหุ้นในบริษทั หัวหยิ'น  โฮลด์ดิ�ง จาํกดัจากเดิมมีอยู ่
5% เป็นถือไม่เกิน 20% 

 วนัที' 4 ธนัวาคม 2550 เขา้ถือหุน้ ในบริษทั หวัหยิ'น  โฮลดดิ์�ง จาํกดั 19.78% หรือ 4,550,000  หุน้ 

2551  วนัที' 15 มกราคม 2551 ต่อมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001: 2008 ระบบบริหารและจดัการคุณภาพ 
 วนัที' 23 มิถุนายน 2551 ไดรั้บมาตรฐาน BS OHSAS 18001 : 2007 ระบบมาตรฐานความปลอดภยั  

อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 
 ที'ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั� งที' 6/2551 อนุมติัโครงการซื�อหุน้คืน เพื'อบริหารทางการเงิน  

จาํนวนไม่เกิน 50,000,000 ลา้นหุน้ โดยใชว้งเงินไม่เกิน 150 ลา้นบาท  
 ที'ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั� งที' 8/2551 อนุมติัใหมี้การเพิ'มสดัส่วนในการถือหุ้น MCS Steel - Japan  

จาก 20% เป็น 50-60% 

2552  วนัที' 20 เมษายน 2552 ซื�อหุ้น  MCS Steel – Japan Co., Ltd. จาํนวน 450 หุ้น ทาํให้เพิ'มสัดส่วนในการ
ถือหุ้น จาก 20% เป็น 57%  ของทุนจดทะเบียนทั�งหมด 

 ที'ประชุมคณะกรรมการ ครั� งที' 6/2552 วนัที' 28 สิงหาคม  2552  อนุมติังบประมาณ 140 ลา้นบาท  
เพื'อขยายโรงงานเพิ'มเติม  

 วนัที' 16 ธันวาคม 2552 ไดรั้บสิทธิประโยชน์จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  
สาํหรับโรงงานใหม่  

2553  จดัตั�ง  Tanaka Welding Center Co., Ltd.  โดยใชเ้งินลงทุน 499,600 บาท โดยถือหุ้นจาํนวน 4,996 หุ้น 
หรือ 99.92% ของบริษทัดงักล่าว  

 ยื'นเอกสารเพื'อขอรับประกาศนียบตัรมาตรฐานระดบั “S” class fabricator ในเดือนพฤศจิกายน 2553 ซึ' ง
จะทราบผลในเดือนเมษายน 2554 

 เป็นหนึ'งในจาํนวน 9 บริษทัจดทะเบียนไทย ที'ผ่านการคดัเลือกเขา้ไปอยูใ่นการจดัอนัดบั Asia’s 200 Best 
Under A Billion โดยนิตยสาร Forbes Asia ซึ' งคน้หาสุดยอดบริษทั 200 แห่งจากทั'วทั� งภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิก ที'มียอดขายไม่เกิน 1,000 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 

 วนัที' 19 พฤศจิกายน 2553 ไดรั้บรางวลั Best Performance Award จาก SET Awards 2010   

2554  ไดรั้บการรับรองมาตรฐานประกาศนียบตัรมาตรฐานระดบั “S” class fabricator ในเดือนมีนาคม 
2554 

 วนัที' 1 ธันวาคม 2554 ลดสัดส่วนในการถือหุ้น จาก 57% เป็น 45%  ของทุนจดทะเบียนทั�งหมดใน 
MCS Steel – Japan 
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2555  ในเดือนมกราคม 2555 บริษทัไดโ้อนหุน้จากบริษทั หวัหยิ'น  โฮลด์ดิ�ง จาํกดั จาํนวน 19.78% ของทุน จด
ทะเบียนทั�งหมด และซื�อบางส่วนจากผูถื้อหุ้นเดิม และตั�งบริษทั M.C.S. Steel-Xiamen Co., Ltd. โดย
บริษทัฯถือหุน้ 80% ของทุนจดทะเบียนทั�งหมด ซึ'งทาํใหบ้ริษทัดงักล่าวมีสถานะเป็นบริษทัยอ่ย 

2556  ในปี 2556 เป็นปีแรกที'บริษทัตอ้งปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (Thai Financial 
Reporting Standards: TFRS) ที'สอดคลอ้งกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ 
(International Financial Reporting Standards: IFRS) ไดแ้ก่ มาตรฐานการบญัชีฉบบัที' 21 (ปรับปรุง 
2552) เรื'อง ผลกระทบจากการเปลี'ยนแปลงของอตัราแลกเปลี'ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ' งระบุให้กิจการ
กาํหนดสกุลเงินที'ใชใ้นการดาํเนินงาน (Functional Currency) โดยบริษทัไดเ้ปลี'ยนการจดัทาํงบการเงิน
เป็นสกุลหลกัของกิจการ (สกุลเยน) และมีการแปลงค่ากลบัเป็นเงินบาท ณ วนัสิ�นงวด เพื'อนาํเสนอต่อ
บุคคลภายนอก 

 วนัที' 5 มีนาคม 2556 บริษทัไดจ้ดทะเบียนตั�งสาํนักงานสาขาที'ประเทศญี'ปุ่น โดยมีวตัถุประสงค์เพื'อ
ดาํเนินงานดา้นการประสานงานต่างๆในประเทศญี'ปุ่นแทนการวา่จา้ง M.C.S. STEEL-JAPAN Co., Ltd.  
(บริษทัร่วม)   

 เมื'อวนัที' 2 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯไดท้าํสญัญาขายหุ้นจาํนวน 62% ในบริษทัยอ่ยในประเทศจีน (M.C.S. 
Steel-Xiamen Co., Ltd.) โดยตั�งแต่ปี 2557 บริษทัดงักล่าวจะมีฐานะเป็นบริษทัร่วมแทน และสัดส่วนการ
ถือหุน้ในปี 2557  และ 2558 บริษทัฯจะถือหุน้ ในสดัส่วน 45% และ 18% ตามลาํดบั ซึ'งขณะนี�อยูร่ะหวา่ง
การโอนหุน้ใหก้บัผูซื้�อในต่างประเทศ  

2557  เมื'อวนัที' 13 มกราคม 2557 บริษทัไดล้งนามในสญัญาจดัตั�งบริษทัร่วมแห่งใหม่ ชื'อ POSCO-China 

Dalian Steel Fabricating Center (POSCO-CDSFC) ที'เมือง Dalian ประเทศจีนในอตัราส่วนร้อยละ 49 

โดยบริษทัร่วมดงักล่าวเริ'มดาํเนินการแลว้ในปี 2557  

 เมื'อวนัที' 28 กมุภาพนัธ์ 2557 บริษทัไดจ้าํหน่ายเงินลงทุนใน M.C.S. Steel (Xiamen) Co., Ltd. จาํนวน
ร้อยละ 35 ของทุนที'ชาํระแลว้ 

 เมื'อวนัที' 8 กรกฎาคม 2557 บริษทัไดจ่้ายชาํระค่าหุน้ร้อยละ 50 ของเงินลงทุนในบริษทัร่วม POSCO-
China Dalian Steel Fabricating Center (POSCO - CDSFC) คิดเป็นจาํนวนเงิน 95.38 ลา้นบาท  

2557 

 

 

 เมื'อวนัที' 22 ตุลาคม 2557 เพิ'มทุนในบริษทั ทานากะ เวลดิ�ง เซ็นเตอร์ จาํกดั ซึ' งเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั 
โดยบริษทัยอ่ยดงักล่าวเพิ'มทุนจดทะเบียนจากเดิม 499,600 บาท เป็น 40.00 ลา้นบาท จาํนวนเงินลงทุน 
39.468 ลา้นบาท โดยมีสดัส่วนการถือหุน้ 99.92% 

 เมื'อวนัที' 17 พฤศจิกายน 2557 บริษทัไดจ้าํหน่ายเงินลงทุนใน M.C.S. Steel (Xiamen) Co., Ltd. จาํนวน
ร้อยละ 6 ของทุนที'ชาํระแลว้  

 เมื'อวนัที' 27 พฤศจิกายน 2557 บริษทัไดจ้าํหน่ายเงินลงทุนใน M.C.S. STEEL-JAPAN Co., Ltd. ทั�งหมด
จาํนวนร้อยละ 45 ของทุนที'ชาํระแลว้ ทาํให้ ณ วนัที' 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัไม่มีเงินลงทุนในหุ้นของ 
M.C.S. STEEL-JAPAN Co., Ltd. 

 วนัที' 1 ธนัวาคม 2557 แต่งตั�งคุณไพรัตน์ ววิฒัน์บวรวงษ ์รองกรรมการผูอ้าํนวยการอาวโุส เป็น กรรมการ
ผูอ้าํนวยการ 
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2557  วนัที' 17 ธนัวาคม 2557 บริษทัไดจ้าํหน่ายเงินลงทุนใน M.C.S. Steel (Xiamen) Co., Ltd. จาํนวนร้อยละ 
27 ของทุนที'ชาํระแลว้ ทาํให ้ณ วนัที' 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัถือหุน้ใน M.C.S. Steel (Xiamen) Co., Ltd. 
ร้อยละ 12 ของทุนที'ชาํระแลว้ 

2558  วนัที' 24 มกราคม 2558 ไดรั้บมาตรฐาน ISO 14001 : 2004  ( Environmental Management System ) 
 วนัที' 31 สิงหาคม 2558 บริษทัไดล้งทุนใน M.C.S. - NASU Co., Ltd.  ประเทศญี'ปุ่นจาํนวนร้อยละ 66  

ของทุนที'ชาํระแลว้  
 วนัที' 22 กนัยายน 2558 ที'ประชุมคณะกรรมการไดมี้มติอนุมติัโครงการการซื�อหุ้นคืน เพื'อบริหารการเงิน 

โดยมีวงเงินสูงสุดที'จะใชใ้นการซื�อหุ้นคืน จาํนวนไม่เกิน 500  ลา้นบาท   จาํนวนหุ้นที'จะซื�อคืน จาํนวน
ไม่เกิน 50,000,000 หุ้น มูลค่าที'ตราไวหุ้้นละ 1 บาท จาํนวนหุ้นที'จะซื�อคืนไม่เกิน ร้อยละ 10 ของหุ้นที'
จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั�งหมด  กาํหนดระยะเวลาที'จะซื�อหุน้คืนตั�งแต่วนัที' 12 ตุลาคม 2558 ถึงวนัที' 11 เมษายน  
2559 

 วนัที' 16 ธนัวาคม 2558 บริษทัไดข้ายหุ้นของ Kano Sangyo Co., Ltd.  ประเทศญี'ปุ่น จาํนวน 11.90% 
ใหก้บัผูถื้อหุน้เก่า ทาํใหณ้ ปัจจุบนั บริษทัไม่มีหุน้ในบริษทัดงักล่าว 

2559  เมื'อเดือนมกราคม 2559 เนื'องจากการผิดสญัญาจ่ายเงินค่าหุน้ M.C.S. Steel-Xiamen Co., Ltd.  ประเทศจีน 
จาํนวน 27% ที'ทางบริษทัขายให้กบัทาง Fujian 18 Heave Industry Co., Ltd. จาํนวนเงิน 21,867,899.50 
หยวน (หรือประมาณ 118.65 ลา้นบาท, อตัราแลกเปลี'ยน ณ วนัที' 21 มกราคม 2558 : 1 หยวนเท่ากับ 
5.4257 บาท) โดยตามสญัญาการซื�อขายทาง Fujian 18 Heave Industry Co., Ltd.  จะตอ้งจ่ายให้กบับริษทั
ภายในเดือนธนัวาคม 2558 นั�น ซึ' งทาง Fujian 18 Heave Industry Co., Ltd.  แจง้วา่ไม่สามารถชาํระเงิน
จาํนวนดงักล่าวไดเ้นื'องจากบริษทัไดรั้บผลกระทบจากเศรษฐกิจ ซึ' งการผิดสัญญาดงักล่าว ทาํให้บริษทั
ดาํเนินโอนหุน้จาํนวน 27% ของ M.C.S. Steel-Xiamen Co., Ltd.  กลบัมาเป็นของบริษทัทาํให ้ณ ปัจจุบนั 
M.C.S. Steel-Xiamen Co., Ltd.มีฐานะเป็นบริษทัร่วมของบริษทัโดย ณ ปัจจุบนับริษทัถือหุน้จาํนวน 39% 
ใน M.C.S. Steel-Xiamen Co., Ltd.    

 ทางบริษทัไดรั้บแจง้จากผูถื้อหุ้นใหญ่ของบริษทั POSCO CDSFC วา่เนื'องจากทาง POSCO มีนโยบายที'
จะยกเลิกการลงทุนในต่างประเทศเนื'องจากปัญหาสภาพของเศรษฐกิจในปัจจุบนัที'มีผลกระทบต่อ  
บริษทัผูผ้ลิตเหลก็ทั'วโลก  ดงันั�นจึงจะดาํเนินการปิดบริษทั  POSCO CDSFC ทาํให ้ณ ปัจจุบนับริษทัไม่มี 

2559 หุน้ในบริษทัดงักล่าว 
 วนัที' 12 เมษายน 2559 แจง้สิ�นสุดโครงการซื�อหุน้คืน เพื'อบริหารทางการเงิน  โดยบริษทัซื�อหุ้นคืนทั�งสิ�น 

27,000,000 หุน้ คิดเป็น 5.40 %  ของทุนชาํระแลว้ มูลค่ารวม 288,192,160.00 บาท 
 วนัที'  22 มิถุนายน 2559 อนุมัติเงินลงทุนจํานวน 200 ล้านบาท เพื'อซื� อเครื' องจักรอัตโนมัติ ( Robot 

Machine ) รวมทั�งปรับปรุงโรงงานใหม่ เพื'อผลิตชิ�นงานเกี'ยวกบัการผลิตโครงสร้าง ( Column ) และท่อ    
( Pipe ) ซึ' งจะประกอบดว้ยเครื'องจกัรอตัโนมติั จาํนวน 14 ชุด โดยคาดวา่จะสามารถใชง้านไดท้ั�งหมด
ภายในเดือนมิถุนายน 2560 

 เมื'อวนัที' 22 ธันวาคม 2559  อนุมติัให้มีการเพิ'มทุนบริษทั ทานากะ เวลดิ�ง เซ็นเตอร์ จาํกดั   บริษทัย่อย
ของบริษทั จากทุนจดทะเบียน 40  ลา้นบาท เป็น 99 ลา้นบาท ( โดยใชเ้งินเพิ'มทุนประมาณ 60 ลา้นบาท ) 
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2559  รับทราบการลาออกของดร.ไนยวน ชิ จากการเป็นประธานเจ้าหน้าที'บริหาร โดยมีผลตั�งแต่วนัที'   1 
มกราคม 2560 โดยจะยงัคงดาํรงประธานกรรมการ และจะรับผิดชอบในส่วนของการหางานต่างประเทศ
อยู่เช่นเดิม   และแต่งตั�งคุณสมยศ   เจียมจิรังกร  เป็นประธานเจา้หน้าที'บริหาร โดยมีผลตั�งแต่วนัที'  2 
มกราคม 2560 เป็นตน้ไป 

2560  เมื'อวนัที' 1 เมษายน 2560 ตกลง ซื�อหุ้นจาํนวน 35% ของ M.C.S. Steel-Xiamen Co., Ltd. ประเทศจีน   
ในราคา 17  ลา้นหยวน หรือประมาณ 84.16 ลา้นบาท ทาํให้ณ ปัจจุบนั บริษทัถือหุ้นจาํนวน 74% ของ
บริษทัดงักล่าว 

 วนัที' 12 พฤษภาคม 2560 อนุมติัโครงการซื�อหุ้นคืน (Treasury Stock) ของบริษทั เพื'อการบริหารทาง
การเงินจาํนวนหุน้ไม่เกิน 23,000,000 หุน้ หรือ 4.60% ของหุน้ที'จาํหน่ายแลว้ทั�งหมดของบริษทัในวงเงิน 
ไม่เกิน 380 ลา้นบาท 

 วนัที' 27 กนัยายน 2560 แจง้สิ�นสุดโครงการซื�อหุน้คืน เพื'อบริหารทางการเงิน  โดยบริษทัซื�อหุ้นคืนรวม
ทั�งสิ�นจาํนวน 23,000,000 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 4.60 ของหุ้นที'จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั�งหมดมีมูลค่ารวมทั�งสิ�น  
354,878,400.00  บาท 

 ก่อสร้างออฟฟิศใหม่ในบริเวณโรงงานเดิม ดว้ยงบประมาณ  50.34  ลา้นบาท 
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 เมื'อวนัที' 24 มีนาคม 2561 อนุมติัใหซื้�อที'ดินและสิ'งปลูกสร้างที'โรงงาน NASU ประเทศญี'ปุ่น ในวงเงินไม่
เกิน 1,000 ลา้นเยน หรือประมาณ 300 ลา้นบาทเพื'อใชเ้ป็นที'กองชิ�นงานและสนบัสนุนธุรกิจของบริษทัที'
ประเทศญี'ปุ่น 

 เมื'อวนัที' 4 มิถุนายน 2561 ซื�อหุ้นจาํนวน 32% ของ M.C.S. - Nasu Co., Ltd. ประเทศญี'ปุ่น ในราคา 33 
ลา้นเยนหรือประมาณ 9.66 ลา้นบาทและเปลี'ยนชื'อเป็น M.C.S. - Japan Co., Ltd. ทาํให้ปัจจุบนับริษทั   
ถือหุน้จาํนวน 98% ของบริษทัดงักล่าว  

 วนัที' 1 กนัยายน 2561 อนุมติัโครงการจาํหน่ายหุ้นซื�อคืน (Treasury Stock) จาํนวน 27,000,000 หุ้น หรือ 
5.40% ของหุ้นที'จาํหน่ายแลว้ทั�งหมดของบริษทั โดยขายผ่านตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตั�งแต่
วนัที' 20 กนัยายน 2561  ถึงวนัที'  20 ธนัวาคม 2561 

 วนัที' 12 ตุลาคม 2561 แจง้สิ�นสุดโครงการจาํหน่ายหุ้นซื�อคืน โดยบริษทัไดจ้าํหน่ายหุ้นซื�อคืนรวมทั�งสิ�น
จาํนวน 27,000,000 หุน้คิดเป็นร้อยละ 5.40 ของหุน้ที'จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั�งหมด มีมูลค่ารวมทั�งสิ�น  
193,648,425 บาท  

 เมื'อวนัที' 16 พฤศจิกายน 2561 เปลี'ยนแปลงอาํนาจกรรมการลงนามในหนงัสือรับรองของบริษทั ดงันี�  
จากเดิม  
“ดร.ไนยวน ชิ ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหาร ลงนามและประทบัตราสาํคญัของบริษทั หรือ 
นายไพรัตน์ ววิฒัน์บวรวงษ ์และนายพรชยั พิศาลอนุกลูกิจ กรรมการสองคนลงลายมือร่วมกนัและประทบัตรา
สาํคญัของบริษทั” 
เป็น  
“ดร.ไนยวน ชิ ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหาร ลงนามและประทบัตราสาํคญัของบริษทั หรือ 
นายไพรัตน์ ววิฒัน์บวรวงษ ์หรือนายพรชยั พิศาลอนุกลูกิจ หรือนางสาววรรณา  พลแกว้ กรรมการสองในสาม
คนลงลายมือร่วมกนัและประทบัตราสาํคญัของบริษทั” 
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2562  เมื'อวนัที' 1 มกราคม 2562 เปลี'ยนแปลงโครงสร้างผูบ้ริหารระดบัสูงดงันี�  
 ดร.ไนยวน ชิ ดาํรงตาํแหน่งประธานเจา้หนา้ที'บริหาร 
 นายไพรัตน์ ววิฒัน์บวรวงษ ์ดาํรงตาํแหน่งผูอ้าํนวยการสายงานวางแผนและโครงการก่อสร้าง 
 นายพรชยั พิศาลอนุกลูกิจ ดาํรงตาํแหน่งผูอ้าํนวยการสายงานปฏิบติัการ 
 นางสาววรรณา พลแกว้ ดาํรงตาํแหน่งผูอ้าํนวยการสายงานการตลาดและประกนัคุณภาพ 

 เมื'อวนัที' 7 กมุภาพนัธ์ 2562 แต่งตั�ง นางสาวมธัวรรณศ ์ศรีศกัดา  
ดาํรงตาํแหน่งรักษาการผูอ้าํนวยการสายงานการเงิน 

 เมื'อวนัที' 7 พฤศจิกายน 2562 ที'ประชุมคณะกรรมการอนุมติัการจ่ายปันผลระหว่างกาลสําหรับงวด 9 
เดือน (มกราคม - กนัยายน) ประจาํปี 2562 ในอตัราหุ้นละ 0.25 บาท  และจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใน
วนัที' 4 ธนัวาคม 2562 

 

6. โครงการที;มกีารลงนามระหว่างปี 2562 

 

วนัที; โครงการ จาํนวน ( ตนั ) ผู้ว่าจ้าง 

วนัที; 30 เมษายน 2562 Shibuya 25,623  Kajima Corporation Co., Ltd. 

วนัที; 15 กรกฎาคม 2562 O-NES Tower 6,700 Thai Obayashi - Corporation Co., Ltd. 

 Kudan kaikan 

redevelopment 

9,200 Kajima Corporation Co., Ltd. 

 Mita 3,4 chome 

redevelopment 

7,300 NIPPON STEEL ENGINEERING Co, 

Ltd. 

วนัที; 5 สิงหาคม 2562 Toranomon Azabudai 

redevelopment 

33,000 Shimizu Corporation Co, Ltd. 

วนัที; 30 สิงหาคม 2562 Funabashi 14,000 Obayashi Corporation Co., Ltd. 

วนัที; 2 กนัยายน 2562 Toranomon 1,2 chome 

redevelopment 

40,000 Kajima Corporation Co., Ltd. 
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7. ภาพรวมการประกอบธุรกจิของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม 

 บริษทัมีการประกอบธุรกิจเหล็กและสายธุรกิจการเกษตร โดยมีโรงงานตั�งอยู่ที'ตาํบลช้างใหญ่ อาํเภอบางไทร 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ซึ'งในปี 2551 บริษทัฯ ไดต้ดัสินใจยกเลิกธุรกิจการเกษตรเป็นทางการแลว้ ดงันั�นจึงไม่ขอกล่าวถึง
ธุรกิจเกษตรอีก 
 
 ธุรกิจเหล็ก เป็นธุรกิจหลกัของบริษทั โดยบริษทัเป็นผูผ้ลิตและจาํหน่ายโครงสร้างเหล็กขนาดใหญ่ (Structure 
Steel Fabrication) สาํหรับโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ทั�งในประเทศและต่างประเทศ    โดยโครงสร้างเหล็กที'บริษทัผลิตมี 
2 ประเภท คือ โครงสร้างเหล็กที'นาํมาใชเ้ป็นเสา (Column-Box) และโครงสร้างเหล็กที'นาํมาใชเ้ป็นคาน (Beam) ซึ' งเป็น
ส่วนประกอบที'สาํคญัของอาคาร โดยปัจจุบนัมีกาํลงัการผลิตสูงสุดประมาณ 70,000 ตนัต่อปี โดยเมื'อปลายปี 2559 บริษทัได้
เริ'มซื�อเครื'องจกัรอตัโนมติั (Robot Machine) เพื'อมาผลิตชิ�นงานประเภท Column และ Pipe โดยไดผ้ลิตโครงสร้างตั�งแต่
เดือนมิถุนายน 2560 ซึ'งจะทาํใหบ้ริษทัมีกาํลงัการผลิตเพิ'มขึ�น 12,000-15,000 ตนัต่อปี สาํหรับงาน Column และ Pipe 
 

ขบวนการผลิตโครงสร้างเหล็กจะเริ'มตั� งแต่ การนําแผ่นเหล็กรีดร้อนคุณภาพสูงมาตดัให้ได้ขนาดที'ตอ้งการ 
จากนั�นนาํแผน่เหล็กมาประกอบเขา้ดว้ยกนัดว้ยการเชื'อมเป็นรูปทรงต่างๆ เช่น เสา หรือ คาน โดยใชล้วดเชื'อมเป็นวสัดุใน
การเชื'อมต่อ จากนั�นนําชิ�นส่วนประกอบที'เกี'ยวข้อง เช่น เหล็กลวด ท่อเหล็ก แผ่นเหล็ก ตามแบบมาเชื'อมต่อให้ครบ          
ขั�นสุดทา้ยปรับแต่งใหง้านไดต้ามคุณภาพที'ตอ้งการ 

 
บริษทัมีการจดัจาํหน่ายให้กบัลูกคา้โดยตรง ไปยงักลุ่มลูกคา้ผูรั้บเหมาขนาดใหญ่และลูกคา้ที'มีโครงการก่อสร้าง

ทั'วไป โดยบริษทัมีการจดัจาํหน่ายโดยตรงใหก้บัลูกคา้ในประเทศญี'ปุ่นถึงประมาณร้อยละ 90 ของปริมาณการจาํหน่ายรวม 
โดยทั'วไปบริษทัจะไดรั้บรายการสั'งซื�อจากลูกคา้อยา่งนอ้ย 6 เดือนถึง 1 ปีล่วงหนา้ ทาํใหบ้ริษทัไม่มีปัญหาเรื'องการผลิตและ
จาํหน่าย นอกจากนี� สินคา้ของบริษทัมีคุณภาพไดรั้บมาตรฐานเป็นที'ยอมรับในประเทศญี'ปุ่น และบริษทัไดรั้กษาคุณภาพ
ชิ�นงานที'ผลิตใหไ้ดต้ามมาตรฐานอยา่งสมํ'าเสมอ 

 
นอกจากนี�  บริษทัมีการผลิตโครงสร้างเหล็กทั'วไป เช่น โครงสร้างหลงัคา เสาหรือคานที'ใชใ้นการก่อสร้างใน

ประเทศซึ'งมีกระบวนการผลิตเช่นเดียวกบัการผลิตโครงสร้างเหลก็ขนาดใหญ่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

M.C.S. Steel Public Company Limited 

    

แบบ 56-1 ประจําปี 2562                                                                                         12 

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท บริษัทย่อย  ณ วนัที; 31 ธันวาคม 2562  
 

 

 
บริษัท เอม็.ซี.เอส. สตลี จาํกดั (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทของธุรกจิ ดาํเนินธุรกจิผลติและจาํหน่ายโครงสร้างเหลก็ขนาดใหญ่ 

ทุนจดทะเบียน 500,000,000 บาท 

มูลค่าที;ตราไว้ต่อหุ้น 1 บาท (500,000,000 หุ้น) ชําระเตม็จาํนวน 

ที;ตัBง เลขที; 70 ม. 2 ต.ช้างใหญ่ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290 

ตดิต่อ 035-372961-6 
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บริษัท ทานากะ เวลดิBง เซ็นเตอร์ จาํกดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทของธุรกจิ ฝึกอบรมและอสังหาริมทรัพย์ 

สัดส่วนการถือหุ้น 99.92 % 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ การถือหุ้นและมกีรรมการร่วมกนั 

ทุนจดทะเบียน 99,000,000 บาท 

มูลค่าที;ตราไว้ต่อหุ้น 100 บาท (990,000 หุ้น) 

ที;ตัBง เลขที; 70 ม. 2 ต.ช้างใหญ่ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290 

ตดิต่อ 035-372961 
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M.C.S.-JAPAN Co., Ltd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทของธุรกจิ รับจ้างผลติ 

สัดส่วนการถือหุ้น 98.00 % 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ การถือหุ้นและมกีรรมการร่วมกนั 

ทุนจดทะเบียน 50,000,000 เยน 

มูลค่าที;ตราไว้ต่อหุ้น 1,000,000 เยน (50 หุ้น) 

ที;ตัBง 711-2 Owadashinden Yashiyo-shi Chiba 276-0046 Japan 

ตดิต่อ 81-47-4306265 
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M.C.S. Steel Xiamen Co., Ltd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทของธุรกจิ รับจ้างผลติ 

สัดส่วนการถือหุ้น 74.00 % 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ การถือหุ้นและมกีรรมการร่วมกนั 

ทุนจดทะเบียน 7,800,000 ดอลลาร์สหรัฐ 

ที;ตัBง 711-2 Owadashinden Yashiyo-shi Chiba 276-0046 Japan 

ตดิต่อ 81-47-4306265 
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1.2 ลกัษณะประกอบธุรกจิ 

บริษทัมีการประกอบธุรกิจโดยสายธุรกิจเหลก็ เป็นธุรกิจหลกัของบริษทั ซึ�งในปี 2551 บริษทัมีธุรกิจในส่วนของ
ธุรกิจเกษตรกรรมดว้ย แต่ไดย้กเลิกไปแลว้ตั*งแต่สิ*นปี 2551 ดงันั*นปัจจุบนัสายธุรกิจเหลก็จึงเป็นธุรกิจหลกัของบริษทัเพียง
อยา่งเดียวทาํใหส้ดัส่วนรายไดท้ั*งหมดของบริษทัมาจากสายธุรกิจเหลก็ 
 
1. ลกัษณะของผลติภัณฑ์ 

บริษทัประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมผลิตโครงสร้างเหล็กขนาดใหญ่ (Fabricated Steel) สาํหรับโครงการ
ก่อสร้างทั*งในประเทศและตา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่ ร้อยละ 90 เป็นการผลิตและจาํหน่ายโครงสร้างเหลก็ขนาดใหญ่ใหก้บั
ผูรั้บเหมารายใหญ่ในประเทศญี�ปุ่นเป็นหลกั ไดแ้ก่ บริษทั คาจิมา คอร์ปเปอเรชั�น (Kajima Corporation) บริษทั ทาเกนากา 
คอร์ปเปอเรชั�น (Takenaka Corporation) บริษทั ชิมิสุ (Shimizu)  บริษทัโอบายาชิ  (Obayashi) โดยโครงสร้างเหล็กที�บริษทั
ผลิตจะนํามาใช้สําหรับประกอบขึ* นงานโครงสร้างขนาดใหญ่ ซึ� งจะผลิตตามความต้องการของเจ้าของงานในแต่ละ
โครงการ เช่น โครงการก่อสร้างอาคารสูง โรงไฟฟ้า สะพาน Terminal ของสนามบิน เป็นตน้ นอกจากนี*  บริษทัยงัรับจา้ง
ผลิตโครงสร้างเหลก็ทั�วไป ไดแ้ก่ โครงหลงัคา เสาหรือคานที�ใชก้บัการก่อสร้างในประเทศ โดยใชส้ายการผลิตเช่นเดียวกบั
โครงสร้างเหลก็ขนาดใหญ่ซึ�งจะผลิตตามแบบของผูว้า่จา้ง 

โครงสร้างเหลก็ที�บริษทัผลิตมี 2 ประเภท คือ งานผลิตโครงสร้างเหลก็ที�นาํมาใชเ้ป็นเสา (Column-Box) และงาน
ผลิตโครงสร้างเหลก็ที�นาํมาใชเ้ป็นคาน (Beam) ซึ�งเป็นส่วนประกอบที�สาํคญัของอาคาร โดยมีจุดเด่นทางดา้นคุณภาพการ
ผลิต ประหยดัเวลาในการก่อสร้าง ลดมลภาวะในบริเวณหน่วยงานก่อสร้าง และสามารถรับแรงสั�นสะเทือนไดดี้ 

ลกัษณะของงานคาน (Beam) จะมีการตดัตามขนาดที�แบบกาํหนดโดยเป็นการผลิตตามขนาดที�ลูกคา้ตอ้งการ ซึ�ง
ต่างกบัคานประเภท Beam Roll-H ซึ�งเป็นคานที�หล่อสาํเร็จรูปและมีขนาดจาํกดั 

ส่วนลกัษณะของงานเสา (Column-Box) จะมีโครงสร้างทั*งที�มีไดอาแฟรมประกอบอยูภ่ายนอกหรือภายในเสา ซึ� ง
ไดอาแฟรมเป็นส่วนที�เชื�อมต่อและรับแรงจากคานเพื�อถ่ายนํ* าหนกัลงไปที�เสา โดยการเชื�อมไดอาแฟรมภายในให้ติดกบัเสา
นั*น ตอ้งมีเครื�องมือที�ทนัสมยัและอาศยัความชาํนาญของช่างเชื�อม ซึ�งเมื�อเชื�อมแลว้จะไม่เห็นแนวเชื�อมแต่มีความแขง็แรง 

งานที�ออกแบบเพื�อใช้โครงสร้างเหล็กนั*น สิ�งสําคญัคือสามารถรับแรงสั�นสะเทือนจากแผ่นดินไหวได้ดีกว่า
คอนกรีตเสริมเหลก็ อีกทั*งขนาดจะเล็กและเบากวา่คอนกรีต ในปัจจุบนัโครงสร้างเหล็กขนาดใหญ่ (Fabricated steel) เป็น
วสัดุก่อสร้างที�ไดรั้บความนิยมและนาํมาทดแทนคอนกรีตเสริมเหลก็ (Reinforced Concrete) มากขึ*นเป็นลาํดบั โดยวตัถุดิบ
ที�สาํคญัไดแ้ก่ เหล็กแผ่นรีดร้อนคุณภาพสูง (Special Hot Rolled Sheet) ซึ� งบริษทันาํเขา้วตัถุดิบดงักล่าวจากประเทศญี�ปุ่น 
และเกาหลี โครงสร้างเหล็กขนาดใหญ่มีการใชก้นัมากในประเทศที�มีแผ่นดินไหวเกิดขึ*นบ่อยครั* ง เช่น ญี�ปุ่น และไตห้วนั 
เป็นตน้  
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ผลิตภณัฑข์องบริษทัมีจุดเด่นทางดา้นคุณภาพซึ�งไดม้าตรฐานสามารถผลิตไดสู้งกวา่มาตรฐาน JASS 6 (Japanese 

Architectural Standard Specification) และเป็นไปตามเงื�อนไขที�กฎหมายของประเทศญี�ปุ่นกาํหนด อีกทั*งสามารถ
ประหยดัเวลาในการก่อสร้าง วสัดุเหลก็ที�บริษทัใชท้าํการผลิตมีความทนทานของเนื*อเหล็ก ซึ� งสามารถรับแรงสั�นสะเทือน
จากแผ่นดินไหวไดดี้กวา่คอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวตัถุดิบที�สาํคญัไดแ้ก่ เหล็กแผ่นรีดร้อนคุณภาพสูง (Special Hot Rolled 
Sheet) ซึ�งบริษทันาํเขา้วตัถุดิบดงักล่าวจากประเทศญี�ปุ่นเป็นหลกั และประเทศเกาหลี ทั*งนี*ประเทศไทยไม่มีการผลิตเหล็ก
แผ่นรีดร้อนที�มีคุณสมบติัดงักล่าว ปัจจุบนัชิ*นงานที�ผลิตส่วนใหญ่เป็นการผลิตสาํหรับโครงการก่อสร้างในประเทศญี�ปุ่น 
โดยในการผลิตบริษทัไดล้งทุนในเครื�องจกัรที�ทนัสมยัและไดรั้บการถ่ายทอดเทคโนโลยจีากประเทศญี�ปุ่น ตลอดจนบริษทั 
มีหอ้งทดลอง (Test Room) เพื�อทดสอบและควบคุมคุณภาพของชิ*นงาน ซึ�งบริษทัไดน้าํเขา้เครื�องมือที�ใชใ้นการทดสอบจาก
ต่างประเทศ และบริษทัไดรั้บความร่วมมือจากคณาจารยจ์ากสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ ในการพฒันา 
วางระบบการทดสอบ และจัดอบรมพนักงานที�เกี�ยวขอ้ง  และขณะนี* ห้องทดสอบดังกล่าวก็ได้รับมาตรฐาน ISO/IEC   
17025 : 2005 ไดรั้บการรับรองห้องปฎิบติัการของสาํนกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม ตามมาตรฐานขอ้กาํหนด
ทั�วไปวา่ดว้ยความสามารถของหอ้งปฎิบติัการทดสอบและหอ้งปฎิบติัการสอบเทียบแลว้ 
 

2. โครงสร้างรายได้ของบริษัท 

  

   
 

 

 

 

 

 

 

ผลติภัณฑ์ 2560 2561 2562 

 จาํนวนเงิน ร้อยละ 
% 

จาํนวนเงิน 
 

ร้อยละ 
% 

จาํนวนเงิน 
 

ร้อยละ 
% 

1.รายไดจ้ากการขายโครงสร้างเหลก็       

   1.1 งานในประเทศ - - 304,685,385 9.26 678,913,239 20.22 

   1.2 งานต่างประเทศ 3,103,845,344 98.27 2,943,575,227 89.41 2,621,430,835 78.07 

2. รายไดจ้ากการขายเศษเหลก็ 14,809,529 0.47 14,911,384 0.45 13,924,279 0.41 

3. รายไดอื้�นๆ 39,709,594 1.26 28,874,417 0.88 36,547,795 1.09 

4. กาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยน - - - - 7,063,214 0.21 

รายได้รวม 3,158,364,467 100.00 3,292,046,413 100.00 3,357,879,362 100.00 

หน่วย  : บาท 
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3. สิทธิประโยชน์จากบัตรส่งเสริมการลงทุน 
 

 บริษทัไดย้ื�นคาํขอรับสิทธิประโยชน์จากบตัรส่งเสริมการลงทุน  สรุปไดด้งันี*  
 

1) บัตรใบที5 3 (เริ5มใช้สิทธิทางภาษีในปี 2560) 

บัตรส่งเสริมเลขที5 59-1184-0-00-1-0 

รายละเอยีด 
1. วนัที�ไดรั้บอนุมติั 

 
16/9/2559 

2. เพื�อส่งเสริมการลงทุนในกิจการ ผลิตโครงสร้างโลหะที�ใชใ้นการก่อสร้าง
หรืองานอุตสาหกรรมหรือการซ่อม 
Platform 

3. สิทธิประโยชน์สาํคญัที�ไดรั้บ 
(1) ไดรั้บการยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับเครื�องจกัรที�ใชใ้นโครงการใหม่ที�

ขอส่งเสริม 
(2) ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิที�ไดจ้ากการ

ประกอบกิจการที�ไดรั้บการส่งเสริม รวมกนัไม่เกนิ 340.51 ล้านบาท 
และไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งนาํเงินปันผลจากกิจการที�ไดรั้บการส่งเสริมซึ�ง
ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลไปรวมคาํนวณเพื�อเสียภาษี 

(3) ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับวตัถุดิบและวสัดุจาํเป็นที�ตอ้งนาํเขา้จาก
ต่างประเทศเพื�อใชใ้นการผลิตเพื�อการส่งออก 

(4) ขนาดของกิจการ 

 
ไดรั้บ 
 
5 ปี นบัแต่วนัที�มีรายไดจ้ากการประกอบ
กิจการนั*น 
 
 
1 ปี นบัตั*งแต่วนันาํเขา้วนัแรก 
 
29,376 ตนั/ปี 

4. วนัที�เริ�มใชสิ้ทธิตามบตัรส่งเสริม ปี 2560 
5. สิทธิทางภาษีที�ใช ้ถึงวนัที� 31 ธนัวาคม 2562 185.55 ลา้นบาท 
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2) บัตรใบที5 4 ( ยงัไม่ได้เริ5มใช้สิทธิทางภาษี ) 

บัตรส่งเสริมเลขที5 60-0816-1-00-1-0 

รายละเอยีด 
1. วนัที�ไดรั้บอนุมติั 

 
23/8/2559 

2. เพื�อส่งเสริมการลงทุนในกิจการ ผลิตโครงสร้างโลหะที�ใชใ้นการ
ก่อสร้างหรืองานอุตสาหกรรมหรือ
การซ่อม Platform 

3. สิทธิประโยชน์สาํคญัที�ไดรั้บ 
(1) ไดรั้บการยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับเครื�องจกัรที�ใชใ้นโครงการใหม่ที�

ขอส่งเสริม 
(2) ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิที�ไดจ้ากการ

ประกอบกิจการที�ไดรั้บการส่งเสริม รวมกนัไม่เกนิ 228.97  ล้านบาท
และไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งนาํเงินปันผลจากกิจการที�ไดรั้บการส่งเสริมซึ�ง
ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลไปรวมคาํนวณเพื�อเสียภาษี 

(3) ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับวตัถุดิบและวสัดุจาํเป็นที�ตอ้งนาํเขา้จาก
ต่างประเทศเพื�อใชใ้นการผลิตเพื�อการส่งออก 

(4) ขนาดของกิจการ 

 
ไดรั้บ 
 
3 ปี นบัแต่วนัที�มีรายไดจ้ากการ
ประกอบกิจการนั*น 
 
 
1 ปี นบัตั*งแต่วนันาํเขา้วนัแรก 
 
37,000 ตนั/ปี 

4. วนัที�เริ�มใชสิ้ทธิตามบตัรส่งเสริม คาดวา่จะเริ�มใชสิ้ทธิปี 2564 

 

2. ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

2.1 ภาวะอุตสาหกรรม 

เนื�องจากบริษทัเนน้การจาํหน่ายไปยงัต่างประเทศสูงกวา่ร้อยละ 60 ของผลผลิตทั*งหมดของบริษทั โดยส่งออกไป
ยงัประเทศญี�ปุ่นเป็นส่วนใหญ่ ทาํใหภ้าวะตลาดจะพิจารณาความตอ้งการใชโ้ครงสร้างเหลก็ขนาดใหญ่ของประเทศญี�ปุ่น
เป็นหลกั  
 

ความต้องการ 
ความตอ้งการใชโ้ครงสร้างเหลก็จะขึ*นตรงกบัภาวะการก่อสร้างของประเทศญี�ปุ่น จากการรายงานของ Ministry 

of Land Infrastructure and Transport ของประเทศญี�ปุ่น พบวา่ความตอ้งการใชโ้ครงสร้างเหลก็ในประเทศญี�ปุ่นตั*งแต ่        
ปี 2555-2562 มีจาํนวนทั*งสิ*นอยูที่�ประมาณ 4-8 ลา้นตนัต่อปี และระดบัความตอ้งการใชโ้ครงสร้างเหลก็ ก็ยงัอยูใ่นระดบัสูง
เมื�อเทียบกบัปริมาณการส่งออกของบริษทัฯที�ส่งไปญี�ปุ่นในปี 2562 ประมาณ 51,088 ตนั ซึ�งคิดเป็นร้อยละประมาณ 1% 
ของความตอ้งการโครงสร้างเหลก็ทั*งหมดเท่านั*น 
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สถานการณ์การก่อสร้างในประเทศญี5ปุ่ น 
 

งานก่อสร้างในประเทศญี�ปุ่น ในปี 2562 ส่วนใหญ่จะเป็นการลงทุนจากภาคเอกชนเป็นหลกัคิดเป็นร้อยละ 95.34
อีกร้อยละ 4.66 จะเป็นการลงทุนจากภาครัฐบาล ซึ� งเมื�อพิจารณาถึงภาวะการก่อสร้างในญี�ปุ่นสามารถจาํแนกการก่อสร้าง
ตามประเภทของการใชส้อยคือ การก่อสร้างที�อยูอ่าศยัและไม่ใช่ที�อยูอ่าศยั (Dwelling and Non-dwelling) พบวา่ในปี 2562
การก่อสร้างที�อยูอ่าศยัและไม่ใช่ที�อยูอ่าศยัจะคิดเป็นร้อยละ 61.83 และ 38.17 ตามลาํดบั  

 
สาํหรับโครงสร้างเหลก็ขนาดใหญ่มกัใชใ้นการก่อสร้างอาคารสูงขนาดใหญ่ ดงันั*นจะไม่ใชใ้นก่อสร้างที�พกัอาศยั

ทั�วๆไป ส่วนใหญ่ลกัษณะของงานที�ใชจ้ะไดแ้ก่ อาคารสาํนกังาน โรงแรม ห้างสรรพสินคา้ เป็นตน้ โดยในปัจจุบนัตลาด
หลกัของโครงสร้างเหล็กขนาดใหญ่โดยเฉพาะประเภทอาคารสูงนั*น ความตอ้งการส่วนใหญ่จะเป็นการก่อสร้างในเมือง
หลวง และเมืองขนาดใหญ่ เช่น โตเกียว นาโกยา โอซากา้ เป็นตน้ 
 

เมื�อพิจารณาถึงลกัษณะการก่อสร้างในปี 2562 จะมียอดการใชจ้าํแนกตามวสัดุที�ใชก่้อสร้าง ดงันี*  วสัดุไม ้มีร้อยละ 
43.68 ส่วนโครงสร้างเหล็กเสริมคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็กและโครงสร้างเหล็ก มี  1.06 , 17.97 และ 36.50 
ตามลาํดบั โดยปี 2562 ลกัษณะการก่อสร้างโครงสร้างเหล็กลดลงเล็กนอ้ย เมื�อเทียบกบัปี 2561 แต่สาํหรับส่วนแบ่งตลาด
ของวสัดุก่อสร้างประเภทโครงสร้างเหล็ก ใน 5 ปีที�ผ่านมา อยูที่�ร้อยละประมาณ 30-40 ซึ� งถือวา่สูงที�สุดเมื�อเทียบกบัวสัดุ
ชนิดอื�นหากไม่นบัรวมโครงสร้างที�เป็นไม ้
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ตารางแสดง : พื*นที�ก่อสร้างที�สร้างแลว้เสร็จของภาครัฐและเอกชนในญี�ปุ่นในช่วงปี 2558-2562               
                                                                                                                                                                           

              หน่วย: 1000 ม2 

                                                                                                                                                            
ที�มา : Ministry of Land Infrastructure and Transport, Japan 
 

ในการพิจารณาความตอ้งการก่อสร้างในประเทศญี�ปุ่นนั*น จะมีการใชต้วัแปร ไดแ้ก่ ใบรับงานก่อสร้างหรือสญัญา
การก่อสร้าง (Order received for construction) ของผูรั้บเหมาก่อสร้างในแต่ละปี เพื�อสามารถใชเ้ป็นตวับ่งชี* ให้เห็นถึงความ
ตอ้งการในการใชว้สัดุก่อสร้างได ้ซึ� งจากการสาํรวจถึงใบรับงานก่อสร้างในช่วงปี 2555-2562 พบวา่ใบรับงานก่อสร้างใน         
ปี 2562 คิดเป็นมูลค่าทั*งสิ*น 85,674,595 ลา้นเยน ซึ�งเพิ�มขึ*นเลก็นอ้ยจากปี 2561 จาํนวน  1,864,724 ลา้นเยน โดยเป็นการรับ
งานก่อสร้างของภาครัฐบาล  ภาคเอกชนและผูรั้บเหมาช่วงร้อยละ 19.29 , 47.96 และ 32.76 ตามลาํดบั ซึ� งในส่วนของ
ผูรั้บเหมาภาคเอกชนจะมีใบรับงานก่อสร้างสูงที�สุดคิดเป็นร้อยละ 47.96 ของสัญญาการก่อสร้างซึ� งได้แก่ งาน
สาธารณูปโภค, ก่อสร้างและงานติดตั*งเครื�องจกัร ร้อยละ 6.60 , 36.27 และ 5.09 ตามลาํดบั ของงานก่อสร้างทั*งหมด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2558 2559 2560 2561 2562 
  ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ 

1. จําแนกตามประเภทผู้ลงทุน           
ภาครัฐ 7,346 5.68 7,400 5.57 7,038 5.23 6,253 4.77 5,938 4.66 

ภาคเอกชน 122,098 94.32 125,562 94.43 127,641 94.77 124,896 95.23 121,617 95.34 

รวม 129,444 100.0 132,962 100.0 134,679 100.0 131,149 100.0 127,555 100.0 

2. จําแนกตามประเภทการใช้สอย           

ที�พกัอาศยั 78,929 60.98 82,210 61.83 81,711 60.67 78,718 60.02 78,868 61.83 

ไม่ใช่ที�พกัอาศัย (สํานักงาน/โรงงาน/
คลงัสินคา้/โรงเรียน/โรงพยาบาล ฯลฯ) 

50,515 39.02 50,753 38.17 52,968 39.33 52,432 39.98 48,687 38.17 

รวม 129,444 100.0 132,962 100.0 134,679 100.0 131,149 100.0 127,555 100.0 

3. จําแนกตามวสัดุที5ใช้ก่อสร้าง           

ไม ้ 53,615 41.42 56,579 42.55 56,157 41.70 55,456 42.28 55,718 43.68 

โครงสร้างเหล็กและคอนกรีตเสริมเหล็ก 2,601 2.01 2,289 1.72 2,484 1.84 2,186 1.67 1,354 1.06 

คอนกรีตเสริมเหล็ก 23,233 17.95 23,817 17.91 24,264 18.02 21,855 16.66 22,916 17.97 

โครงสร้างเหล็ก 49,077 37.91 49,113 36.94 50,787 37.71 50,693 38.65 46,554 36.50 

วสัดุอื�นๆ 918 0.71 1,163 0.87 987.04 0.73 959 0.73 1,013 0.79 

รวม 129,444 100.0 132,962 100.0 134,679 100.0 131,149 100.0 127,555 100.0 
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ใบรับงานก่อสร้างหรือสญัญาการก่อสร้าง (Order received for construction) ในปี 2555-2562 
หน่วย: ลา้นเยน 

ปี 

สญัญารับงานโดยตรง (Prime Contracts) 
สญัญารับช่วง (Subcontracts) 

รวม 
งานจากภาครัฐบาล งานจากภาคเอกชน 

สาธารณูป 
โภค 

ก่อสร้าง 
ติดตั*ง

เครื�องจกัร 
สาธารณูป

โภค 
ก่อสร้าง 

ติดตั*ง
เครื�องจกัร 

สาธารณูป
โภค 

ก่อสร้าง 
ติดตั*ง

เครื�องจกัร 

2555 8,801,381 3,722,135 1,045,853 4,113,160 23,734,919 3,828,160 6,239,829 13,285,141 2,426,629 67,197,206 

2556 10,249,667 4,450,707 1,376,236 4,622,986 27,407,099 3,478,215 6,960,398 14,145,301 2,532,721 75,223,329 

2557 11,257,432 4,941,099 1,259,935 4,440,500 26,647,670 3,774,500 7,341,658 14,484,957 2,339,826 76,487,577 

2558 9,787,342 4,828,632 1,213,975 4,965,714 30,846,133 4,050,039 7,581,872 15,950,205 2,552,623 81,776,535 

2559 10,401,771 4,676,658 1,295,885 5,587,776 32,284,813 3,990,101 8,154,400 17,452,399 2,554,770 86,398,574 

2560 10,543,483 4,470,480 1,285,892 5,599,303 31,549,737 4,311,837 7,566,979 15,737,609 2,668,247 83,733,566 

2561 9,796,492 4,131,458 1,315303 5,690,073 31,602,034 4,906,050 7,143,780 16,337,553 2,887,127 83,809,870 

2562 10,564,035 4,712,520 1,246,060 5,653,182 31,074,237 4,360,804 8,053,985 17,270,765 2,739,007 85,674,595 

 
ที�มา : Ministry of  Land Infrastructure and Transport, Japan 
 

2.2 การแข่งขัน 

ก) ในประเทศ 
ในปัจจุบนัผูผ้ลิตโครงสร้างเหล็กขนาดกลางและเล็กมีเป็นจาํนวนมาก แต่ผูป้ระกอบโครงสร้างเหล็กขนาดใหญ่

ในประเทศไทยมีนอ้ยราย โดยผูผ้ลิตส่วนใหญ่จะทาํการผลิตเพื�อป้อนกบังานก่อสร้างของบริษทัของตนเป็นหลกั มากกวา่จะ
จาํหน่ายในเชิงพาณิชย ์ 
ผูป้ระกอบโครงสร้างเหลก็ขนาดใหญ่ที�ใชใ้นการก่อสร้างในประเทศ มีดงันี*  

(1) บมจ. เอสทีพี แอนด ์ไอ 
(2) บมจ.ช.การช่าง 
(3) บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวลอ๊ปเมน้ต ์
(4) บมจ.ซิโน-ไทย เอน็จิเนียริ�งฯ 

 
(5) บมจ.เนาวรัตน์พฒันาการ 
(6) ผูผ้ลิตอื�นๆ ไดแ้ก่ Thai Herrick/Euromill Engineering/Thai Candic Steel/ Unithai Shipyard & 

Engineering/Viswakij Pattana/Wattanapaisal 
ที�มา: ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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การแข่งขนัระหวา่งผูผ้ลิตในประเทศในลกัษณะผลิตภณัฑเ์ดียวกนักบับริษทัจึงมีไม่มากเนื�องจากบริษทัส่วนใหญ่

ทาํเพื�อการก่อสร้างของตนเอง และบริษทัยงัมีโอกาสขยายธุรกิจในต่างประเทศไดอี้กมากเนื�องจากผลิตภณัฑที์�ไดคุ้ณภาพ
มาตรฐานและเป็นที�ยอมรับของคู่คา้ 
 
ข) ประเทศญี�ปุ่น 

ผูผ้ลิตโครงสร้างเหลก็ในประเทศญี�ปุ่นที�สาํคญั 10 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ที�มา: Sumisho Tekko Hanbai Co., Ltd., Japan 
 

                   ทั*งนี*  ผูผ้ลิตโครงสร้างเหล็กขา้งตน้ผลิตและจาํหน่ายในลกัษณะเดียวกบับริษทั มิไดมี้จุดประสงค์หลกัในการ
ผลิตเพื�อใชต้่อเนื�องในงานรับเหมาก่อสร้าง เนื�องจากผูผ้ลิตที�มีความสามารถในการผลิตให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานมีอยู่
อยา่งจาํกดั การแข่งขนัในประเทศญี�ปุ่นจึงอยู่ในกลุ่มของผูผ้ลิตที�สามารถผลิตไดต้ามมาตรฐานและเป็นไปตามเงื�อนไขที�
กาํหนดตามกฎหมายของประเทศญี�ปุ่น นอกจากนี*  ผูผ้ลิตโครงสร้างเหลก็ในประเทศญี�ปุ่นส่วนใหญ่ยงัมีขอ้จาํกดัเรื�องค่าจา้ง
แรงงาน เนื�องจากงานโครงสร้างเหลก็เป็นงานที�เนน้การใชฝี้มือแรงงานในการประกอบ เชื�อม ตกแต่ง ซึ�งตอ้งใชแ้รงงานที�มี
ทกัษะและประสบการณ์ ซึ� งแรงงานประเภทนี* ในประเทศญี�ปุ่นจะมีค่าแรงที�สูงมาก อีกทั*งสถานที�ในการผลิตเพื�อให้ครบ
วงจรเช่นเดียวกบับริษทัตอ้งใชพื้*นที�ขนาดใหญ่ ประกอบกบัราคาที�ดินในประเทศญี�ปุ่นมีราคาสูงมาก ทาํให้ตน้ทุนการผลิต
ที�ประเทศญี�ปุ่นสูง  ทั*งนี* ในปัจจุบนัมีผูผ้ลิต 3 รายในประเทศญี�ปุ่นที�มีการผลิตครบวงจรเหมือนบริษทั แต่ผูผ้ลิตดงักล่าวมี
โรงงานตั*งอยู่ในจงัหวดัที�ไกลจากโตเกียว ซึ� งมีการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่มากกว่าเมืองอื�นๆ ดงันั*นผูผ้ลิตดงักล่าว
จะตอ้งส่งชิ*นงานจากแหล่งผลิตเขา้มาโตเกียวซึ�งค่าขนส่งในญี�ปุ่นมีตน้ทุนค่อนขา้งแพง นอกจากนี*การขนส่งในประเทศ 
ญี�ปุ่นสาํหรับชิ*นงานขนาดใหญ่ยงัมีขอ้จาํกดับา้ง ในเรื�องของถนนและสะพานบางแห่งที�ไม่สามารถรองรับได ้ดงันั*นหาก
พิจารณาจากปัจจยัขา้งตน้ซึ� งจะกระทบถึงตน้ทุนผลิตที�เพิ�มขึ*นของคู่แข่งที�อยู่ในประเทศญี�ปุ่น จะเห็นไดว้่า บริษทั      
เอม็.ซี.เอส. สตีล จาํกดั (มหาชน) ซึ� งเป็นบริษทัผูผ้ลิตโครงสร้างเหล็กในประเทศไทยสามารถแข่งขนักบัผูผ้ลิตโครงสร้าง
เหล็กในประเทศญี�ปุ่นได ้อนัพิสูจน์ไดจ้ากการที�บริษทัมีการส่งมอบชิ*นส่วนงานโครงสร้างเหล็กขนาดใหญ่ไปญี�ปุ่นอยา่ง
ต่อเนื�องและไดม้าตรฐานตามที�ตอ้งการและเพิ�มขึ*นเป็นลาํดบัโดยปัจจุบนับริษทัฯมีกาํลงัการผลิตสูงสุด 70,000 ตนัต่อปี  

ลาํดบั บริษัท  กาํลงัการผลติที5ใช้จริงปี 2562 

1 YAMANE TEKKO KENSETSU 84,000 

2 KAKUTOU 72,000 

3 KAWAGISHI KOGYO 60,000 

4 KAGAYA 48,000 

5 KAWADA KOGYO 48,000 

6 MCS 42,000 

7 KOMAI TEKKO 36,000 

8 FUJIKI TEKKO 30,000 

9 WATAHAN TECNOS 24,000 

10 OOKAWA TRANSTEEL 24,000 
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ซึ�งบริษทัฯ มีนโยบายวา่ตอ้งการจะทาํใหบ้ริษทัฯ มีกาํลงัผลิตถึง 100,000 ตนัต่อปี โดยนบัรวมบริษทัในต่างประเทศที�เขา้ไป
ลงทุนไวด้ว้ย โดยศกัยภาพดงักล่าวบริษทัฯจึงมีความสามารถในการแข่งขนัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีลูกคา้ซึ� งเป็น
ผูรั้บเหมารายใหญ่ในประเทศญี�ปุ่นใหค้วามไวว้างใจในคุณภาพและมีความตอ้งการอยา่งต่อเนื�อง  
 

2.3 แนวโน้มอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

 การก่อสร้างของญี�ปุ่นจะขึ*นตรงกบัเศรษฐกิจของประเทศ หลงัจากที�เกิด Tsunami ในปี 2554 ภาวะเศรษฐกิจจะ
ชะลอลงระดบัปานกลางถึงมากเนื�องจากผลกระทบของเศรษฐกิจในประเทศญี�ปุ่นเอง รวมทั*งปัญหาความไม่แน่นอนทาง
การเมืองในประเทศญี�ปุ่น ประกอบกบัค่าเงินบาทที�แขง็ขึ*นทาํใหบ้ริษทัส่งออกเกือบจะทั*งหมดไดรั้บผลกระทบ  ซึ� งแมใ้นปี 
2558-2560 การเติบโตของเศรษฐกิจในญี�ปุ่นจะปรับตวัเพิ�มขึ*นเล็กน้อย โดยภาวะการก่อสร้างและความตอ้งการใช้
โครงสร้างเหล็กมีเพิ�มขึ*น ซึ� งเป็นผลทาํให้ตั*งแต่ปลายปี 2558 จนถึงปี 2562 บริษทัฯ ไดรั้บงานโครงสร้างเหล็กในญี�ปุ่น
มากกว่า 120,000 ตนั นอกจากนี* ในด้านตน้ทุนการผลิต ราคาวตัถุดิบซึ� งเป็นตวัแปรสําคญัที�จะกระทบต่อตน้ทุนนั*นมี
แนวโนม้ลดลงอยา่งมากเนื�องจากค่าของเงินเยนที�อ่อนตวั ส่งผลใหร้าคาวตัถุดิบที�บริษทัซื*อจากผูผ้ลิตในญี�ปุ่นปรับตวัลดลง
และปัจจยับวกที�นับเป็นจุดแข็งอีกประการก็คือ แรงงานในอุตสาหกรรมเป็นแรงงานมีฝีมือที�มีการสั�งสมประสบการณ์มา
อยา่งดี ระดบัค่าแรงงานที�ยงัถูกเมื�อเทียบกบัการผลิตในญี�ปุ่น  อีกทั*งความพยายามที�จะปรับปรุงคุณภาพการผลิตให้ไดต้าม
มาตรฐานการผลิตของญี�ปุ่น   

โดยในปลายปี 2556 บริษทัไดท้าํสญัญาการลงทุนร่วมกบับริษทั POSCO ประเทศเกาหลี โดยมีสัดส่วนการลงทุน
49% ของทุนจดทะเบียนทั*งหมด (12 ลา้นเหรียญสหรัฐ) ซึ�ง POSCO เป็นผูผ้ลิตเหลก็รายใหญ่ 1 ใน 5 ของโลก การเขา้ลงทุน
ดงักล่าวเพื�อที�จะสามารถมีแหล่งวตัถุดิบที�หลากหลาย โดยถึงแมว้า่ในปี 2559 บริษทัไดย้กเลิกการลงทุนกบั POSCO ไปแลว้
โดย ณ ปัจจุบนับริษทัดงักล่าวไดปิ้ดตวัลงตั*งแต่ตน้ปี 2559 เนื�องจากสภาวะเศรษฐกิจที�ไม่เอื*ออาํนวย แต่อยา่งไรก็ตามบริษทั 
ก็ยงัสามารถทาํธุรกิจกบับริษทั POSCO ไดอ้ยู ่ประกอบกบั 2-3 ปีที�ผ่านมาค่าเงินเยนของญี�ปุ่นอ่อนตวัลง จึงทาํให้บริษทั
เลือกที�จะซื*อวตัถุดิบ (เหลก็แผน่) จากผูผ้ลิตในประเทศญี�ปุ่น แทนการซื*อจากประเทศจีน หรือ เกาหลี เนื�องจากไดร้าคาที�ถูก
กวา่ทั*ง 2 ประเทศ โดยหากในอนาคตค่าเงินของญี�ปุ่นมีการเปลี�ยนแปลงไปบริษทัจะมีโอกาสในการใชว้ตัถุดิบ (เหล็กแผ่น) 
จากประเทศจีน หรือ เกาหลีได ้
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2.4 ลกัษณะลูกค้าและลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 
 

ลกัษณะลูกคา้ของบริษทัจาํแนกไดด้งันี*  
             
 1. ลูกค้าต่างประเทศ ไดแ้ก่ บริษทัรับเหมาก่อสร้างทั�วไปขนาดใหญ่ในประเทศญี�ปุ่น ซึ� งเป็นตลาดหลกัและ         
มีโครงการก่อสร้างและปริมาณความตอ้งการใชโ้ครงสร้างเหล็กจาํนวนมาก โดยในปี 2562 บริษทัมีสัดส่วนการจาํหน่าย
ใหแ้ก่ลูกคา้ต่างประเทศส่วนใหญ่ของยอดขายรวมโดยจากลูกคา้รายใหญ่ 5 ราย ดงันี*  

 

 

2. ลูกค้าในประเทศ กลุ่มลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นลูกคา้ที�มีความเกี�ยวขอ้งกบับริษทัญี�ปุ่นเป็นหลกัเช่นกนั บริษทัจะ
รับจา้งทาํโครงสร้างเหลก็ตามความตอ้งการของลูกคา้ เนื�องจากลูกคา้ในประเทศไม่มีความจาํเป็นที�จะใชเ้หล็กเกรดพิเศษที�
ใชก้บัประเทศที�มีแผ่นดินไหว วตัถุดิบเหล็กที�ใชจึ้งเป็นเหล็กธรรมดาทั�วไป ลูกคา้เป้าหมายจะเป็นโรงงาน อาคารก่อสร้าง 
โดยในปี 2562 บริษทัมีโครงการงานในประเทศ 2 โครงการคือโครงการก่อสร้างอาคารผูโ้ดยสารและตึก O-Nes ทาวเวอร์ 

โดยในอนาคตบริษทัมีนโยบายที�จะขยายตลาดใหม่เพิ�มขึ*นทั*งประเทศแถบเอเชีย หรือประเทศแถบยโุรป รวมทั*ง
อเมริกาเหนือใหม้ากขึ*น อีกทั*งยงัมีนโยบายขยายผลิตภณัฑใ์หมี้หลากหลายมากขึ*นไม่เพียง แต่โครงสร้างเหล็กขนาดใหญ่ที�
บริษทัฯ ทาํอยูเ่ท่านั*น 
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2.5 กลยุทธ์การแข่งขนั 

เนื�องจากการประกอบธุรกิจของบริษทัเป็นการรับจา้งผลิตโครงสร้างเหลก็ขนาดใหญ่ส่งออกไปประเทศญี�ปุ่นเป็น
หลกั สินคา้ของบริษทัจึงตอ้งมีคุณภาพไดรั้บมาตรฐานเป็นที�ยอมรับในประเทศญี�ปุ่น ดงันั*นบริษทัจึงไดรั้กษาคุณภาพชิ*น 
งานที�ผลิตให้ไดต้ามมาตรฐานอย่างต่อเนื�อง ตลอดจนมีสัญญางานล่วงหน้าระยะยาว ทาํให้บริษทัมีคาํสั�งซื*อสินคา้อย่าง
ต่อเนื�องจากประเทศญี�ปุ่น โดยบริษทัมี   กลยทุธ์การแข่งขนั ดงันี*   

(1) ด้านผลติภณัฑ์  
บริษทัเน้นการควบคุมคุณภาพของผลิตภณัฑใ์ห้ไดม้าตรฐาน โดยใชร้ะบบมาควบคุมการทาํงาน และพนกังาน

จะตอ้งรู้งานที�ตวัเองทาํมากที�สุด เพื�อยืนยนัการควบคุมคุณภาพ บริษทัจะมีเอกสารระบุขั*นตอนการทาํงานและบนัทึกการ
ตรวจการควบคุมผลิตภณัฑ์ให้ไดม้าตรฐาน ปัจจุบนัชิ*นงานที�ผลิตส่วนใหญ่เป็นการผลิตสําหรับโครงการก่อสร้างใน
ประเทศญี�ปุ่น โดยในการผลิตบริษทัไดล้งทุนในเครื�องจกัรที�ทนัสมยัและไดรั้บการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากประเทศญี�ปุ่น 
ตลอดจนบริษทัมีห้องทดลอง (Test Room) ที�ไดรั้บมาตรฐาน ISO / IEC 17025: 2005 ซึ� งเป็นขอ้กาํหนดทั�วไปว่าดว้ย
ความสามารถของห้องปฏิบติัการทดสอบและห้องปฏิบติัการสอบเทียบ เพื�อทดสอบและควบคุมคุณภาพของชิ*นงาน นอก 
จากนั*นบริษทัไดรั้บการรับรองมาตรฐาน “S” class fabricator จาก Japan Steel Structure Appraisal Center, Ltd.ของประเทศ 
ญี�ปุ่น ที�ออกให้กับโรงงานที�ผลิตโครงสร้างเหล็กที�ได้มาตรฐานดีเยี�ยมเท่ากับโครงสร้างเหล็กที�ประเทศญี�ปุ่น โดย               
ณ ปัจจุบนับริษทัฯ ไดรั้บมาตรฐานต่าง ๆ ดงันี*  

1. มาตรฐาน S Grade จากประเทศญี�ปุ่น  
2. มาตรฐาน AISC ( American Institute of  Steel Construction Ins. ) จากประเทศสหรัฐอเมริกา 
3. มาตรฐาน ISO 9001 : 2015 ซึ�งเป็นขอ้กาํหนดของระบบบริหารคุณภาพสาํหรับงานผลิตติดตั*ง

โครงสร้างรวมทั*งกระบวนการตดั และเชื�อม และงานสี  
4. มาตรฐาน ISO / IEC 17025 : 2005 ซึ�งเป็นขอ้กาํหนดทั�วไปวา่ดว้ยความสามารถของหอ้งปฏิบติัการ

ทดสอบและหอ้งปฏิบติัการสอบเทียบ   
5. มาตรฐาน OHSAS 18001 : 2007  เรื�องการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยัในการทาํงาน 
6. มาตรฐาน  ISO 3834 Part2  ( International Institute Of Welding  for Steel Fabrication of Building and                      

Bridge Structure )  
7. มาตรฐาน ISO 14001 : 2015 เรื�องระบบการจดัการดา้นสิ�งแวดลอ้ม 
8. มาตรฐาน  ISO EN 1090 Part2  ( Steel Fabrication of Building and Bridge Structure ) 
9. มาตรฐาน ISO 45001:2018 เรื�องการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยัในการทาํงาน  

(Occupational Health and Safety Management) 

(2) ด้านการกาํหนดราคา 
บริษทัจะพิจารณาราคาโดยใหลู้กคา้ซึ�งเป็นผูรั้บเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่เป็นฝ่ายเสนอราคาที�ตอ้งการซื*อให้บริษทั

พิจารณาก่อน โดยบริษทัจะพิจารณาการเสนอราคาโดยคาํนึงถึงตน้ทุนวตัถุดิบและค่าใชจ่้ายประกอบอื�นๆ โดยให้แผนก
ประมาณราคา (Estimate) ฝ่ายประมาณราคาและวางแผน คาํนวณตน้ทุนตามแบบงานและปริมาณงาน ประกอบกบัการ
พิจารณาของผูบ้ริหาร  และถา้พิจารณาวา่เหมาะสมแลว้ บริษทัจะตกลงรับงานตามงบประมาณของลูกคา้ และจดัทาํสัญญา
ต่อไป 
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(3) ด้านการจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย 

บริษทัมีการจดัจาํหน่ายให้กบัลูกคา้โดยตรง ไปยงักลุ่มลูกคา้ผูรั้บเหมาขนาดใหญ่และลูกคา้ที�มีโครงการก่อสร้าง 

โดยบริษทัมีการจดัจาํหน่ายโดยตรงใหก้บัลูกคา้ในประเทศญี�ปุ่นถึงประมาณร้อยละ 73 และลูกคา้ภายในประเทศร้อยละ 27
ของปริมาณการจาํหน่ายรวม (ขอ้มูลปี 2562) บริษทัมกัไดรั้บรายการสั�งซื*อจากลูกคา้อยา่งน้อย 6 เดือน ถึง 1 ปีล่วงหน้า      
ทาํใหบ้ริษทัไม่มีปัญหาเรื�องการจดัจาํหน่าย นอกจากนี*  สินคา้ของบริษทัมีคุณภาพไดรั้บมาตรฐานเป็นที�ยอมรับในประเทศ
ญี�ปุ่น และบริษทัไดรั้กษาคุณภาพชิ*นงานที�ผลิตให้ไดต้ามมาตรฐานอยา่งต่อเนื�อง ตลอดมีสัญญางานล่วงหนา้ระยะยาว ทาํ
ใหบ้ริษทัมีคาํสั�งซื*อสินคา้อยา่งต่อเนื�องจากประเทศญี�ปุ่น 
 
      (4) ลกัษณะการจดัทาํสัญญา 

  ในการซื*อขายผลิตภณัฑ ์บริษทัจะมีขั*นตอนการดาํเนินงานดา้นการทาํสญัญากบัลูกคา้ ดงันี*  
 1) ไดรั้บแผนสั�งซื*อจากลูกคา้  
 2)  คาํนวณตน้ทุน 
 3)  เสนอราคา  
 4)  ลูกคา้ตกลงที�จะสั�งซื*อสินคา้และไดท้าํคาํสั�งซื*อใหแ้ก่บริษทั  
 ทั*งนี*การทาํสญัญาจะดาํเนินการในช่วงก่อนการผลิตหรือระหวา่งผลิต แต่ก่อนการส่งมอบงานงวดแรก โดยสญัญา
ที�บริษทัทาํกบัลูกคา้จะเป็นสญัญามาตรฐานของบริษทั โดยระบุชื�อผูซื้*อ ผูข้าย และมูลค่าของผลิตภณัฑ ์เป็นตน้ 
 
กาํลงัการผลิตและการใชก้าํลงัการผลิต ปี 2558-2562 สรุปไดด้งันี*  

หน่วย : ตนัต่อปี 2558 2559 2560 2561 2562 

กาํลงัการผลิตเตม็ที� 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 
การใชก้าํลงัการผลิต 40,093 43,338 44,224 51,625 41,689 
ร้อยละของการใชก้าํลงัการผลิต 57.28 61.91 63.18 73.75 59.56 
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ขัCนตอนการผลติ 
 ขบวนการผลิตจะเริ�มตั*งแต่ การนาํแผ่นเหล็กรีดร้อนคุณภาพสูง (Special Hot Rolled Steel) มาตดัให้ไดข้นาดที�
ตอ้งการ โดยฝ่ายแบบและสารสนเทศจะนาํแบบที�ไดรั้บจากลูกคา้มาเขียนแบบสาํหรับผลิต จากนั*นนาํแผ่นเหล็กมาขึ*นรูป
ประกอบเขา้ดว้ยกนัดว้ยการเชื�อมเป็นรูปทรงต่างๆ เช่น เสา (Column Box) หรือคาน (Beam) โดยใชล้วดเชื�อมเป็นวสัดุใน
การเชื�อมต่อ จากนั*นนาํชิ*นส่วนประกอบที�เกี�ยวขอ้ง เช่น เหล็กลวด ท่อเหล็ก แผ่นเหล็ก ตามแบบมาเชื�อมต่อให้ครบ          
ขั*นสุดทา้ยปรับแต่งใหง้านไดต้ามคุณภาพที�ตอ้งการ 
 
แผนภูมิแสดงขั*นตอนการผลิตคาน (Beam) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตดัชิ*นส่วน ประกอบเป็นรูป H เชื�อมโดยใชผ้งฟลั�กปกคลุมเพื�อประกอบให้แน่น 

แกไ้ขส่วนโคง้ดว้ยเครื�องจกัร แกไ้ขส่วนโก่งดว้ยความร้อนให้ไดค้่ามาตรฐาน เจาะรู 

  ประกอบส่วนและตกแต่ง 
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แผนภูมิแสดงขั*นตอนการผลิตเสา (Box) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตดัไดอาแฟรมและแผน่ทาบหลงั ประกอบไดอาแฟรม 

Diaphragm 

ไดอาแฟรม 
แฟลงจเ์พลต 

Flg. PL 

ขึ*นรูปบอกซ์ 

ดา้นบน 
แผน่รองรับรูปทรง 

แผน่รองรับรูปทรง 

แผน่รองรับรูปทรง 
    

แผน่บน 

ประกอบไดอาแฟรมกบัแฟลงจเ์พลต 

อดัแน่นโดยใชเ้ครื�อง  Built-up เชื�อมบอกซ์ 

เจาะรูและเชื�อมโดยใชผ้ง 
ฟลั�กปกคลุมในแนวดิ�ง 

เชื�อมอิเลคโตรสแล็กที�แฟลงจเ์พล เชื�อมแผน่ดา้นบนหวัเสาและแกไ้ข
ส่วนที�ดดับิดมากดว้ยความร้อน 

ประกอบส่วนและตกแต่ง 
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การจดัหาและแหล่งที5มาของวตัถุดบิ 

วตัถุดบิ 
วตัถุดิบในการผลิตที�สาํคญัไดแ้ก่ เหลก็แผน่รีดร้อนคุณภาพสูง (Special Hot Rolled Sheet) 1 โดยคิดเป็นสดัส่วน

ประมาณร้อยละ   98 ของวตัถุดิบทั*งหมดที�ใชใ้นการผลิต นอกนั*นจะไดแ้ก่ชิ*นส่วนประกอบอื�น ๆ เช่น เหลก็ฉากตวั L หรือ 
แชนเนล เหลก็เสน้  ท่อเหลก็ เป็นตน้ เพื�อใชเ้ป็นส่วนประกอบยอ่ยตามลกัษณะงานโครงสร้างเหลก็ซึ�งบริษทัสั�งซื*อจากใน
ประเทศ นอกจากนี*ยงัมีวสัดุสิ*นเปลืองที�ใชใ้นขบวนการผลิตไดแ้ก่ ลวดเชื�อม และ Flux เป็นตน้ ซึ�งมีลกัษณะการใชง้าน เพื�อ
เชื�อมมุม เชื�อมชน เชื�อมประกอบส่วน โดยมีการนาํเขา้จากประเทศญี�ปุ่นและเกาหลี รวมทั*งการสั�งซื*อจากในประเทศ
บางส่วน (กรณีเป็นงานในประเทศ ที�ไม่ตอ้งใชเ้หลก็คุณภาพสูง) 

เนื�องจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทจะเน้นด้านคุณภาพ ผู ้ผลิตในประเทศยงัไม่สามารถผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน
คุณภาพสูงที�ใชใ้นการผลิตได ้ทาํใหปั้จจุบนัยงัคงตอ้งนาํเขา้เหล็กแผ่นรีดร้อนจากต่างประเทศทั*งหมดโดยร้อยละ 100 ของ
มูลค่าการสั�งซื*อเหล็กแผ่นรีดร้อนคุณภาพสูง โดยในปี 2562 บริษทัสั�งซื*อเหล็กจาก 3 บริษทั คือ จาก MITSUI & Co., Ltd.       
ร้อยละ 43.29, Marubeni – Itochu Steel Inc. ร้อยละ 38.57และจาก DAEWOO INTERNATIONAL CORPORATION ร้อยละ 18.14 
ซึ�งเป็นผูผ้ลิตรายใหญ่ในประเทศญี�ปุ่นและเกาหลี ซึ�งส่วนใหญ่มีการตกลงสั�งซื*อเป็นระยะเวลาล่วงหนา้ประมาณ 6 เดือน 
 

ราคาวตัถุดบิ 

 เหลก็แผน่รีดร้อนคุณภาพสูงซึ�งเป็นวตัถุดิบหลกัในการผลิตมีราคาปรับตวัลดลงในช่วง 2 ปีที�ผ่านมา ราคาเหล็ก
ไดป้รับตวัลดลง ประมาณ 10% ซึ� งโดยปกติบริษทัไม่ไดรั้บผลกระทบจากความผนัผวนของราคาวตัถุดิบ เนื�องจากการ
กาํหนดราคาขายของบริษทัฯมีความยดืหยุน่และสามารถปรับเปลี�ยนไดต้ามราคาวตัถุดิบที�เปลี�ยนแปลงไป แต่อาจจะไดรั้บ
ประโยชน์หากมีการซื*อเหลก็ที�ถูกลง 
 บริษทัมีขั*นตอนในการสั�งซื*อวตัถุดิบคือ  

1)  แผนกตน้สงักดั เช่น ฝ่ายผลิต หรือ แผนกตน้สงักดัที�ตอ้งการสั�งซื*อวตัถุดิบจดัทาํใบเสนอซื*อส่งใหฝ่้ายจดัหา  
2)  ฝ่ายจดัหาจะทาํการตรวจสอบความถูกตอ้งและออกใบสั�งซื*อเพื�อใหผู้บ้ริหารอนุมติั  
3)  เมื�อผูบ้ริหารอนุมติัการสั�งซื*อ จะทาํการส่งใบสั�งซื*อใหแ้ก่ผูข้ายสินคา้  
4)  ผูข้ายสินคา้จะส่งสินคา้ใหแ้ก่บริษทัโดยปฏิบติัตามเงื�อนไขในใบสั�งซื*อไดแ้ก่ รายการสินคา้ ราคาที�ตกลง ระยะ 

เวลา ปริมาณ สถานที�เป็นตน้ สาํหรับการสั�งซื*อแผน่เหลก็จากบริษทั เจ.เอฟ.อี. สตีล คอร์ปเปอเรชั�น ที�เป็นผูผ้ลิตที�ขายใหก้บั
บริษทัฯรายหลกันั*นบริษทัจะสั�งซื*อโดยออกใบสั�งซื*อใหแ้ก่บริษทั ซูมิโตโม คอร์ปเปอเรชั�นซึ�งเป็นบริษทั Trading Company  
ทาํหนา้ที�เป็นตวักลางในการสั�งซื*อ 
 

 

 

 

                                                 

1 เหล็กแผ่นรีดร้อนคณุภาพสงูที�บริษัทใช้ในการผลติ : พิกดัอตัราภาษีศลุกากร  (Harnonized code) ระดบั 7 digit = 7208.510 คําจํากดั

ความคือ ผลิตภณัฑ์เหล็กแผ่นรีดทําด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไมเ่จือ ประเภทอื�นๆ ไมเ่ป็นม้วน มีความกว้างตั Fงแต ่600 มิลลิเมตรขึ Fนไป ได้จาก
การรีดร้อน ไมหุ่้มติด ไมช่บุ หรือไมเ่คลือบ และมีความหนาตั Fงแน่ 10 มิลลิเมตรขึ Fนไป 
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3. งานที5ยงัไม่ส่งมอบ 

 
 

ที5 

 

ชื5อโครงการ 

 

ชนิด 

 

ที5ตัCง 

 

มูลค่างาน 

 

ปีที5คาดว่า 

จะแล้วเสร็จ 

 

% ของงาน 

ที5ยงัไม่ได้ 

ส่งมอบ 

 

มูลค่าของ

งานที5ยงั

ไม่ได้ส่ง

มอบ 

 

สถานะสัญญา 

 

1 

 
FUNABASHI 3 

 
ตึกสูง 

 
Japan 

                 
3,012.18  

 
2563 

 
71.47% 

                                  
2,152.70  

 
มีสญัญา 

 

2 

 
KUDANKAIKAN 

 
ตึกสูง 

 
Japan 

                 
2,169.26  

2563 
 

100.00% 
                                  

2,169.26  
 

มีสญัญา 

 

3 

 
MITA 

 
ตึกสูง 

 
Japan 

                 
1,490.14  

 
2563 

 
93.11% 

                                  
1,387.43  

 
มีสญัญา 

 

4 

 
SHIBUYA 

 
ตึกสูง 

 
Japan 

                 
5,500.66  

 
2564 

 
59.54% 

                                  
3,275.01  

 
มีสญัญา 

5 
TORANOMON 
AZABUDAI 

 
ตึกสูง 

 
Japan 

                 
9,486.00  

 
2563 

 
94.69% 

                                  
8,982.63  

มีสญัญา 
(บางส่วน) 

6 
TORANOMON 
STATION 

 
ตึกสูง 

 
Japan 

                 
1,378.32  

 
2563 

 
76.78% 

                                  
1,058.33  

มีสญัญา 
(บางส่วน) 

 

7 

 
YOKOSUKA 

 
ตึกสูง 

 
Japan 

                     
177.14  

 
2563 

 
100.00% 

                                      
177.14  

 
มีสญัญา 

 

8 

 
HODAKA 

 
ตึกสูง 

 
Japan 

                       
86.44  

 
2563 

 
92.32% 

                                        
79.80  

 
มีสญัญา 

 

9 

 
MEGURO 

 
โรงงาน 

 
Japan 

                  
258.25  

 
2563 

 
100.00% 

                                      
258.25  

 
มีสญัญา 

 

10 

 
ONES ตึกสูง 

 
Thailand 

                 
1,862.89  

 
2564 

 
49.19% 

                                      
916.33  

 
มีสญัญา 

 

มูลค่างาน (ล้านเยน) 

                                
20,456.88  

 

 

มูลค่างาน (ล้านบาท) อตัราแลกเปลี5ยน วนัที5 30/12/2562  :  100 JPY = 0.272276 

                                  
5,569.92  

 

 

หมายเหตุ:  ทุกโครงการเป็นโครงการที�เปิดเผยในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ณ 31 ธ.ค. 2562 
 

 

 

 

 
 



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

M.C.S. Steel Public Company Limited 

แบบ 56-1 ประจําปี 2562                                                                                               32 

 

1.3 ปัจจัยความเสี�ยง  

 
ความเสี�ยงเกี�ยวกบัอตัราแลกเปลี�ยน 
ผูส่้งออกทั�งหลายหลีกเลี�ยงไม่ไดที้�จะไดรั้บผลกระทบจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี�ยน โชคดีที�รายไดส่้วน

ใหญ่ของบริษทัเป็นสกุลเงินเยน (JPY) จึงได้รับผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงของอตัราแลกเปลี�ยนไม่มาก เนื�องจาก
วตัถุดิบซึ� งมีมูลค่าเกือบ 40% ของตน้ทุนการผลิต มีการซื�อขายเป็นเงินสกุลเดียวกันจึงเป็นการป้องกันความเสี�ยงต่อ        
ความผนัผวนของการแลกเปลี�ยนเงินต่างประเทศโดยธรรมชาติ   อยา่งไรก็ดีในปี 2562 ความผนัผวนของสกุลเงินบาทไทย   
ที�แข็งค่าขึ�นส่งผลกระทบดา้นลบต่อผลการดาํเนินการของบริษทั และเราคาดว่าอตัราแลกเปลี�ยนที�ผนัผวนต่อเนื�องนี� จะ      
ทาํใหส่้งผลต่อการดาํเนินงานของเราอยา่งมีนยัสาํคญั 
 

 

 ความเสี�ยงเกี�ยวกบัราคานํ ามนั  
 ในปี 2562 ราคานํ� ามนัดิบในตลาดโลกอยู่ภายใตค้วามกดดนัที�ไม่แน่นอน อนัเป็นผลเสียต่อค่าขนส่งในทุกภาค
ส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ�งต่อผูส่้งออก การเปลี�ยนแปลงของราคานํ� ามนัมีผลกระทบต่อค่าขนส่งของเราประมาณ10% ถึง     
15% ของราคาตน้ทุนทั�งหมดของบริษทั เราคาดวา่ราคานํ� ามนัจะยงัคงมีความผนัผวนในปี 2563 เนื�องจากความไม่แน่นอน
ดา้นการเมืองที�เพิ�มขึ�น 
 

 

 ความเสี�ยงของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้มอีทิธิพลในการกาํหนดนโยบายการบริหารจดัการ 
 แมว้่า  ดร.ไนยวน ชิ ไดต้กลงที�จะกลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งประธานเจา้หน้าที�บริหาร อยา่งไรก็ตามการกาํหนด
นโยบายต่างๆ ถูกกาํหนดโดยกรรมการอิสระ และณ ปัจจุบนัยงัไม่มีผูถื้อหุ้นรายใหญ่ท่านใด ที�มีอิทธิพลในการกาํหนด
นโยบายการบริหารของบริษทั 
 

 

 ความเสี�ยงที�ขึ นอยู่กบัลูกค้ารายใหญ่เพยีงไม่กี�รายเท่านั น 
 บริษทัดาํเนินธุรกิจผลิตโครงสร้างเหล็กขนาดใหญ่และส่งมอบตามลกัษณะเฉพาะที�กาํหนดโดยแต่ละโครงการ 
ลูกคา้รายใหญ่ของบริษทั คือ Kajima Corporation, Shimizu Corporation, Obayashi Corporation และ Takenaka Corporation 
ซึ� งเป็นสี�บริษทัก่อสร้างที�ใหญ่ที�สุดในประเทศญี�ปุ่น รายไดข้องบริษทัมากกวา่ 70% ของรายไดท้ั� งหมดในปี 2562 มาจาก
บริษทัเหล่านี�  ดงันั�นการสูญเสียลูกคา้รายใดรายหนึ� งในจาํนวนนี� จะมีผลกระทบต่อการประกอบกิจการของบริษทัอย่าง         
มีนยัสาํคญั อยา่งไรก็ตามบริษทัไดมี้นโยบายที�จะขยายเขา้สู่ตลาดอื�นเพื�อลดความเสี�ยง และไดด้าํเนินการไปแลว้ในปี 2562 
และจะดาํเนินการต่อเนื�องในปี 2563 
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 ความเสี�ยงเกี�ยวกบัการจดัหาวตัถุดบิ 
 วตัถุดิบหลกัที�ใชใ้นการผลิตโครงสร้างเหล็กคือเหล็กรีดร้อนชนิดพิเศษ โดยประมาณ 80% ของมูลค่าวตัถุดิบ
ทั�งหมด บริษทันาํเขา้เหล็กรีดร้อนเกรดพิเศษจากบริษทั JFE Steel Corporation ซึ� งเป็นบริษทัเหล็กที�ใหญ่ที�สุดเป็นอนัดบั     
ที�สองของญี�ปุ่น และเพื�อเป็นการกระจายความเสี�ยงในการที�ขึ�นอยู่กบัการจดัหาวตัถุดิบจากบริษทัเดียว บริษทัไดน้าํเขา้  
เหล็กที�มีลกัษณะและคุณภาพคลา้ยกนัจาก SHINNITTETSU SUMIKIN Corporation ในประเทศญี�ปุ่น รวมถึงมีการนาํเขา้
บางส่วนจากบริษทั POSCO Corporation ในประเทศเกาหลี อีกทั�งบริษทัยงัไดเ้ริ�มมองหาความเป็นไปไดใ้นการจัดซื�อ
วตัถุดิบจากโรงงานประเทศจีนโดยผ่านโรงงานของเราในประเทศจีน โดยที�ผ่านมาถึงแมว้่าราคาเหล็กจากประเทศจีนจะ      
มีความผนัผวนอยู่บ่อยครั� ง เนื�องจากนโยบายของรัฐบาลจีน บริษทัก็ยงัคาดว่าการใช้วตัถุดิบจากประเทศจีนอาจจะได ้  
เปรียบคู่แข่งต่าง ๆ ในประเทศญี�ปุ่นในอนาคต  อยา่งไรก็ดีการควบรวมกิจการของผูผ้ลิตเหล็กรายใหญ่ทั�วโลกในช่วงไม่กี�  
ปีที�ผ่านมา ทาํให้เกิดขอ้ตกลงระหวา่งผูผ้ลิตเหล็กที�ไม่เป็นทางการ ซึ� งอาจจะนาํไปสู่ราคาเหล็กที�แพงขึ�น อนัจะเป็นเรื�องที�
หลีกเลี�ยงไม่ไดส้าํหรับบริษทัผลิตโครงสร้างเหลก็ในการที�จะซื�อวตัถุดิบใหมี้ปริมาณเพียงพอดว้ยราคาที�เหมาะสม 
 

 

 ความเสี�ยงเกี�ยวกบัแนวโน้มของเศรษฐกจิและอุตสาหกรรมการก่อสร้างในประเทศญี�ปุ่ น 
 ธุรกิจของบริษทัคือการผลิตโครงเหล็กขนาดใหญ่สาํหรับอาคารสูง ซึ� ง 90% บริษทัส่งออกให้ผูรั้บเหมาใหญ่ใน
ประเทศญี�ปุ่น เหตุการณ์เลวร้ายของเศรษฐกิจโลกส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ซึ� งไม่ยกเวน้
อุตสาหกรรมการก่อสร้างของญี�ปุ่น  ความล่าชา้ของโครงการต่างๆ ที�ไม่เคยเกิดขึ�นกลายเป็นเรื�องที�เกิดขึ�น ซึ� งทาํให้ทุกอยา่ง
ไม่มีเสถียรภาพ นอกจากนี�โครงการใหญ่ ๆ ของญี�ปุ่นที�อยูร่อบๆใจกลางเมืองโตเกียวเกิดความล่าชา้เป็นอยา่งมากเนื�องจาก
ปัญหาดา้นแรงงานและการจดัหาวตัถุดิบที�ไม่พอเพียง อยา่งไรก็ดีหลงัจากการแข่งขนักีฬาโอลิมปิกในปี 2563 ที�โตเกียว 
สถานการณ์การก่อสร้าง คาดวา่จะเริ�มมีการลงทุนกลบัมาชดัเจนอีกครั� ง แต่ถึงอยา่งไรทางบริษทัก็ไดรั้บงานบางส่วนจึงถึง     
ปี 2565 แลว้ 
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1.4  ทรัพย์สินที�ใช้ในการประกอบธุรกจิ 

บริษทัมีโรงงานตั�งอยูที่� 70 หมู่ 2 ตาํบลชา้งใหญ่ อาํเภอบางไทร จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา บนพื�นที�ประมาณ  255 
ไร่ ประกอบดว้ยโรงงานผลิตเหลก็ 13 โรงงาน หอพกั โรงอาหาร ลานสตอ๊กวตัถุดิบ (เหลก็แผน่) ลานวางชิ�นงาน และอื�นๆ 

 
 (หน่วย : พนับาท) 

 
หมายเหตุ : * ที�ดิน สิ�งปลูกสร้างและเครื�องจกัรบางส่วน บริษทันาํไปจดจาํนอง/ จาํนาํกบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศแห่ง

หนึ�ง ดงัรายการต่อไปนี�  
1) คํ�าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารวงเงิน 5 ลา้นบาท ไม่มียอดคงคา้ง ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 
2) คํ�าประกนัวงเงินทรัสตรี์ซีทส์และเลตเตอร์ออฟเครดิต วงเงิน 2,760 ลา้นบาท  ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562

ใชไ้ป 1,683 ลา้นบาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทลกัษณะทรัพย์สิน 
ลกัษณะ

กรรมสิทธิ/ 
ราคาทุน 

 
มูลค่าสุทธิ 

 

มูลค่า
หลกัประกนัที�

ตดิภาระคํ4า
ประกนั 

ภาระผูกพนั 

(1) ที�ดินและส่วนปรับปรุง เป็นเจา้ของ 348,553 348,553 86,220 มี 
(2) อาคารและสิ�งปลูกสร้าง เป็นเจา้ของ 903,020 460,160 79,307 มี 

(3) เครื�องจกัรและอุปกรณ์ เป็นเจา้ของ 982,287 353,883 0.27 มี 

(4) เครื�องใชส้าํนกังาน เครื�องตกแต่ง   
      และยานพาหนะ 

เป็นเจา้ของ 185,170 41,241 - ไม่มี 

(5) สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง เป็นเจา้ของ 87,735 87,735 - ไม่มี 

รวมที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ เป็นเจ้าของ 2,506,764 1,291,572 165,527  
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อุปกรณ์และเครื�องจกัรหลกัในการผลิตโครงสร้างเหลก็เป็นอุปกรณ์ที�ทนัสมยัและเป็นเครื�องที�ผลิตจากผูผ้ลิต

ประเทศญี�ปุ่น และไตห้วนั เป็นส่วนใหญ่ ซึ�งประกอบดว้ย 
 เครื�องจกัรตดัแบบโดยใชแ้ก๊ส (CNS-Gas Cutting Machine) ใชต้ดัแผน่เหลก็โดยใชแ้รงดนัและแก๊ส LPG  

 
เครื�องจกัรตดัแบบโดยใช้แก๊ส CNS-Gas Cutting Machine 

 
 เครื�องจกัรขึ�นรูปคานรูป H (Build-up H-beam Machine) ใชน้าํชิ�นงานแผน่เหลก็ที�ตดัแลว้ไดข้นาดมาขึ�นรูป

โดยเอาเครื�องจกัรเชื�อมยดึเป็นรูปคานกึ�งอตัโนมติั 

 
เครื�องจกัรขึ4นรูปคานรูป Build-up H-beam Machine 

 เครื�องจกัรขึ�นรูปเสา (Build-up Box Machine) ใชน้าํชิ�นงานแผน่เหลก็ที�ตดัแลว้ไดข้นาดมาขึ�นรูปโดยเอา
เครื�องจกัรเชื�อมยดึเป็นรูปเสากึ�งอตัโนมติั 

 
เครื�องจกัรขึ4นรูปเสา Build-up Box Machine 
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 เครื�องเจาะรู (CNS-Drilling Machine) ใชเ้จาะรูชิ�นงานที�เป็นคาน (Beam) โดยปกติเจาะรูที�หวัทา้ยคาน (Beam) 

 
เครื�องเจาะรู CNS-Drilling Machine 

 
 เครื�องเชื�อม (Welding Machine) ใชส้าํหรับเชื�อมชิ�นงานที�ขึ�นรูปเป็นเสา (Column) หรือคาน (Beam) โดยเป็น

การเชื�อมยดึถาวร มีทั�งเครื�องเชื�อมอตัโนมติัและเครื�องเชื�อมกึ�งอตัโนมติั 

 

 
เครื�องเชื�อม Welding Machine 

 

 เครื�อง Press Machine สาํหรับงานที�ตอ้งดดั Plate ที�มีความหนามากๆ 

 
เครื�อง Press Machine 
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 เครื�อง  Facing Machine ขนาดใหญ่ที�ผลิตงานขนาดหนา้ตดัไดถึ้ง 3 m. x 3m. 

 
เครื�อง  Facing Machine 

 

 เครื�อง  Auto Welding Machine 

 
เครื�อง  Auto Welding Machine 

 เครื�อง  Plasma Cutting Machine 

 
เครื�อง  Plasma Cutting Machine 
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 เครื�องเชื�อมอตัโนมติั  ( Robot Machinery ) จาํนวน 4 ชุดโดยในปี 2559 ไดน้าํเขา้ 1 ชุดและติดตั�งครบทั�งหมด 
แลว้ในปี 2560 โดยเครื�องดงักล่าวจะใชผ้ลิตชิ�นงานประภท Column และ Pipe 

 

           
เครื�องเชื�อมอตัโนมตั ิ (Robot Machinery) 
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1.5 ข้อพพิาททางกฎหมาย  

 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัไม่มีคดีความที�อาจจะมีผลกระทบต่อสินทรัพยข์องบริษทั ที�มีจาํนวนสูง

กวา่ร้อยละ 5 ของส่วนของผูถื้อหุน้ 
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1.6 ข้อมูลทั�วไปของบริษัท 

 
(1) ข้อมูลของบริษัท 
 

บริษทั  :  บริษทั เอม็.ซี.เอส.สตีล จาํกดั (มหาชน) 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ   :  ดาํเนินธุรกิจผลิตและจาํหน่ายโครงสร้างเหลก็ขนาดใหญ่  
ที-ตั.งสาํนกังานใหญ่และโรงงาน :  70 หมู่ 2 ตาํบลชา้งใหญ่ อาํเภอบางไทร จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
เลขทะเบียนบริษทั  :  0107548000048 
Home Page  :  www.mcssteel.com 
E-mail  :  info@mcssteel.co.th 
โทรศพัท ์  :  035-372961-6  
โทรสาร  :  035-372967-8  
ทุนจดทะเบียน  :   หุน้สามญัจาํนวน 500,000,000 หุน้ มูลค่าที-ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท (ชาํระเตม็จาํนวน) 
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 (2) บุคคลอ้างองิอื�น ๆ  

 
ก) นายทะเบียนหลกัทรัพย์   

บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั    
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

โทรศพัท ์+66(0) 2009-9000 
โทรสาร +66(0) 2009-9991 

 
 
 

ข) ผู้สอบบัญชี  
นางสาววนันิสา งามบวัทอง 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที- 6838 
ผูส้อบบญัชีที-รับความเห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. 
บริษทั สอบบญัชี ธรรมนิติ  จาํกดั 
178 อาคารธรรมนิติ ชั.น 6-7 ซอยเพิ-มทรัพย ์(ประชาชื-น 20)   
 ถนนประชาชื-น แขวงบางซื-อ เขตบางซื-อ กรุงเทพฯ 10800 
โทรศพัท ์+66(0) 2596-0500 ต่อ 327, +66 (0) 2596-0596 
โทรสาร +66(0) 2586-0301 

 
 

ค) ที�ปรึกษากฎหมาย   
บริษทั กฎหมายปาระมี  จาํกดั 
511/4 ถนนประชาอุทิศ 117/1 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ  
กรุงเทพมหานคร  10140 
โทรศพัท ์ + 66(0) 2815-9523 
 

ง) ที�ปรึกษาทางการเงิน  
- ไม่มี - 

 

จ) สถาบันการเงินที�ใช้ติดต่อเป็นประจํา 
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ – สาขาสาํนกังานใหญ่สีลม 
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ – สาขาประตูนํ. าพระอินทร์  
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ส่วนที� 2 
 
 
 

 

การจัดการ 
และการกาํกับดูแลกจิการ 
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2.1  ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
 

1. โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท บริษัทย่อย  ณ วนัที, 31 ธันวาคม 2562  

 

 

 

การกระจายการถือหุน้ตามสญัชาติ ณ วนัที� 16 มกราคม 2563 (เฉพาะบริษทัใหญ่) 

ราย หุ้น % ราย หุ้น % ราย หุ้น %

ผูถื้อหุ้นสญัชาตไิทย 6,217        385,983,567        77.20        18             81,319,656          16.26        6,235        467,303,223        93.46        

ผูถื้อหุ้นสญัชาตติา่งดา้ว 9               1,952,600            0.39          21             30,744,177          6.15          30             32,696,777          6.54          

ยอดรวม 6,226        387,936,167        77.59        39             112,063,833        22.41        6,265        500,000,000        100.00      

จํานวนราย

บคุคลธรรมดา นติิบคุคล รวม
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รายชื,อและสัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วนัปิดสมุดทะเบียนวนัที, 16 มกราคม 2563 

สดัส่วนการถือ

(ร้อยละ)

1 บรษิทั ไทยเอน็วีดอีาร ์จาํกัด 46,189,356         9.24               

2 นาย สุรชัย รตทิอง 25,350,000         5.07               

กลุ่มของนายสุรชัย 14,665,300         2.93               

รวม 40,015,300         8.00               

3 นาง ดรณ์ เทียนถาวรวงษ์ 31,765,200         6.35               

4 นาย ทอมมี- เตชะอุบล 23,000,000         4.60               

กลุ่มของนายทอมมี- 8,173,000           1.63               

รวม 31,173,000         6.23               

5 นาย ฮากิชิน ทันวานี 30,000,000         6.00               

6 บรษิทั เอม็.ซ.ีเอส.สตลี จาํกัด (มหาชน) 23,000,000         4.60               

7 NOMURA SECURITIES CO LTD-CLIENT A/C 14,496,000         2.90               

8 นาย ศิลา วินัยวัฒนวงศ์ 12,280,300         2.46               

กลุ่มของนายศิลา 100,000             0.02               

รวม 12,380,300         2.48               

9 นาย สมพงษ ์ เมธาสถติย์สุข 7,024,000           1.40               

กลุ่มของนายสมพงษ์ 955,500             0.19               

รวม 7,979,500           1.60               

10 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED 6,580,400           1.32               

11 นาย สมเกียรต ิ เทิดทูลทวีเดช 5,229,500           1.05               

12 นาง สุมพร ไกรฤกษ์ 5,195,500           1.04               

13 ดร. ไนยวน ชิ 5,000,000           1.00               

14 ผูถ้อืหุ้นอื-นๆ 240,995,944        48.20             

500,000,000         100.00               

รายชื:อ จาํนวนหุ้น

รวมทั <งสิ<น  
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2. จาํนวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว 
 

บริษทั  :  บริษทั เอม็.ซี.เอส.สตีล จาํกดั (มหาชน) 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ   :  ดาํเนินธุรกิจผลิตและจาํหน่ายโครงสร้างเหลก็ขนาดใหญ่  
ที�ตัAงสาํนกังานใหญ่และโรงงาน :  70 หมู่ 2 ตาํบลชา้งใหญ่ อาํเภอบางไทร จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
เลขทะเบียนบริษทั  :  0107548000048 
Home Page  :  www.mcssteel.com 
E-mail  :  info@mcssteel.co.th 
โทรศพัท ์  :  035-372961-6  
โทรสาร  :  035-372967-8  
ทุนจดทะเบียน  :   หุน้สามญัจาํนวน 500,000,000 หุน้  
มูลค่าที�ตราไว ้  : หุน้ละ 1 บาท (ชาํระเตม็จาํนวน) 
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3. นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

นโยบายการจ่ายเงินปันผลบริษทั 
 

บริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ตํ�ากวา่ร้อยละ 50 ของกาํไรสุทธิหลงัหักภาษีและสาํรองตามกฎหมาย 
อยา่งไรก็ตาม บริษทัอาจกาํหนดใหมี้การจ่ายเงินปันผลในอตัรานอ้ยกวา่ที�กาํหนดขา้งตน้ได ้โดยขึAนอยูก่บัผลการดาํเนินงาน 
ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจาํเป็นในการใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดาํเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจยัอื�นๆที�
เกี�ยวขอ้งในการบริหารงานของบริษทั 

ทัAงนีA  บริษทัฯ ไดจ่้ายเงินปันผลสาํหรับผลประกอบการปี  2552-2562 ตามรายละเอียดดา้นล่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

** ทัAงนีA เงินปันผลดงักล่าวรวมเงินปันผลที�จะเสนอที�ประชุมผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563  
ใหมี้การจ่ายอีก 0.40 บาท/หุน้ โดยจะจ่ายในวนัที� 29 เมษายน 2563 

 
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัยอ่ย 

ในส่วนของบริษทัยอ่ยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษทัโดยพิจารณาจากผลการดาํเนินงานในแต่ละปี ซึ� ง
ขึAนอยูก่บัการพิจารณาของคณะกรรมการ 

 

 

ปี 
เงนิปันผล 

กาํไรสุทธิ  

(งบเฉพาะกจิการ) 
% 

                  ( บาท )  (ล้านบาท) กาํไรสุทธิ 

2552 0.06 586.80 51.12 

2553 0.80 797.36 50.17 

2554 0.50 490.08 51.02 

2555 0.18 170.40 52.82 

2556 0.20 354.18 28.25 

2557                   0.20 123.34 80.65 

2558 0.70 654.41 50.92 

2559 1.36 1,163.64 55.28 

2560 0.60 539.43 50.28 

2561 0.50 451.12 52.87 

2562 0.65 600.49 51.59 
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2.2  โครงสร้างการจดัการ  

 
 ( ข้อมูล ณ วนัที$ 31 ธันวาคม 2562 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูถื้อหุน้ 

คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหา                        
และกาํหนดค่าตอบแทน 

เลขานุการคณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

เลขานุการ 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

สาํนกัเลขานุการ 

QMR/QMRA/EHSMR/EHS
MRA/AISCR/SGR 

ผูช่้วยประธานเจา้หนา้ที5บริหาร
และ SGR 

ฝ่ายวจิยัและพฒันา สาขาต่างประเทศ 

MCS - JAPAN MCS XIAMEN 

ผูอ้าํนวยการสายงานวางแผน
และโครงการก่อสร้าง 

ผูอ้าํนวยการสายงานปฏิบติัการ ผูอ้าํนวยการสายงานการตลาด       
และประกนัคุณภาพ 

รักษาการผูอ้าํนวยการ
ดา้นการเงิน 

1. ฝ่ายประมาณราคาและวางแผน 
2. ฝ่ายบุคคลและธุรการ 
3. ฝ่ายอาชีวะอนามยัและความปลอดภยั 
4. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. ฝ่ายนาํเขา้-ส่งออก และจดัซืHอ 
6. ฝ่าย ISO 

1. ฝ่ายผลิต 
2. ฝ่ายซ่อมบาํรุง 

1. ฝ่ายแบบและ Cutlist 
2. ฝ่ายประสานงานต่างประเทศ 
3. การตรวจสอบงาน 
4. ผูป้ระสานงานโครงการญี5ปุ่น 
5. ผูป้ระสานงานโครงการในประเทศ 
6. ฝ่ายควบคุมคุณภาพ 

1. ฝ่ายบญัชีและการเงิน 
2. คลงัวสัดุ  
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บริษทัมีคณะกรรมการต่างๆ ประกอบดว้ย 

(1) คณะกรรมการบริษทั   
(2) คณะกรรมการบริหาร 
(3) คณะกรรมการตรวจสอบ  
(4) คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
(5) คณะผูบ้ริหาร  

 
(1) คณะกรรมการบริษัท 

ณ วนัที5  31 ธนัวาคม 2562 คณะกรรมการบริษทัมีจาํนวน 8 ท่าน ประกอบดว้ย 

1. ดร.ไนยวน  ชิ  ประธานกรรมการ  
2. นายไพรัตน์ ววิฒัน์บวรวงษ ์ กรรมการ 
3. นายพรชยั พิศาลอนุกลูกิจ กรรมการ 
4. พลเอกฐิติวจัน ์ กาํลงัเอก  กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
5. นายทินกร สีดาสมบูรณ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

และกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
6. นายสุพจน ์ แกว้มณี  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

และกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
7. นายสมศกัดิW  สุริยวงศ ์  กรรมการอิสระ 

และประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
8. นางสาววรรณา พลแกว้  กรรมการ 

 
มีนางสาวกญัชลิกา  แสงปริญญา  เลขานุการคณะกรรมการบริษทั 

 
อาํนาจหน้าที$และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท 

โดยคณะกรรมการบริษทั มีหนา้ที5และความรับผิดชอบที5สาํคญั ไดด้งันีH          
1. บริหารจัดการให้เป็นไปตามกฎหมายวตัถุประสงค์ และขอ้บังคบัของบริษัทตลอดจนมติของที5ประชุม          

ผูถื้อหุน้ที5ชอบดว้ยกฎหมาย ดว้ยความซื5อสตัยสุ์จริตและเป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลที5ดี 
2. กาํหนดนโยบาย งบประมาณและทิศทางการดาํเนินงานของบริษทัใหเ้หมาะสม ควบคุมกาํกบัดูแลการบริหาร 

และการจัดการของคณะผูบ้ริหาร ให้เป็นไปตามแนวนโยบายที5ได้รับมอบหมายและตามขอ้บังคบัของ    
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  เวน้แต่ในเรื5 องดงัต่อไปนีH คณะกรรมการบริษทัตอ้งได้รับอนุมติัจากที5
ประชุมผูถื้อหุ้นก่อนการดาํเนินการ เช่น การเพิ5มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู ้การขาย หรือโอนกิจการของ
บริษทัทัHงหมด หรือบางส่วนที5สาํคญัใหแ้ก่บุคคลอื5น หรือการซืHอหรือรับโอนกิจการของบริษทัอื5นมาเป็นของ
บริษทั การแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบั รวมทัHงการจ่ายบาํเหน็จหรือค่าตอบแทนกรรมการ เป็นตน้ 
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3. ควบคุมติดตามการดาํเนินงานของบริษทัใหถู้กตอ้งตามกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั ของหน่วยราชการที5เกี5ยวขอ้งมี
การเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอใหก้บัผูถื้อหุน้และผูที้5เกี5ยวขอ้งทุกฝ่าย  และใหมี้การบริหารงานอยา่งโปร่งใส 
รวมทัHงใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุน้ 

4. มีอาํนาจในการพิจารณาในการแต่งตัHงกรรมการจาํนวนหนึ5งตามที5เห็นสมควรใหเ้ป็นคณะอนุกรรมการอื5น ๆ 
เพื5อดูแลกิจการของบริษทัตามที5คณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

5. มีอํานาจในการพิจารณาในการแต่งตัH งบุคคลอื5นใดให้ดําเนินการของบริษัทภายใต้การควบคุมของ
คณะกรรมการบริษทัหรืออาจมอบอาํนาจเพื5อใหบุ้คคลดงักล่าวมีอาํนาจตามที5คณะกรรมการเห็นสมควรและ
ภายในระยะเวลาที5เหมาะสม 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

          ในปี 2562 คณะกรรมการบริษทัมีการประชุมคณะกรรมการ โดยกรรมการแต่ละท่านเขา้ร่วมประชุม ดงันีH  

 
 
 
 
 

รายชื$อ ตาํแหน่ง ประเภท 

2562 

จาํนวนการ

ประชุม 

1. ดร.ไนยวน ชิ ประธานกรรมการ กรรมการที5เป็นผูบ้ริหาร 7/7 

2. นายไพรัตน์ ววิฒัน์บวรวงษ ์ กรรมการ กรรมการที5เป็นผูบ้ริหาร 5/7 

3. นายพรชยั พิศาลอนุกลูกิจ กรรมการ กรรมการที5เป็นผูบ้ริหาร 6/7 

4. พลเอกฐิติวจัน์  กาํลงัเอก กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ 7/7 

5. นายทินกร  สีดาสมบูรณ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

กรรมการอิสระ 7/7 

6.  นายสุพจน์ แกว้มณี กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

กรรมการอิสระ 7/7 

7.  นายสมศกัดิW  สุริยวงศ ์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการสรรหา
และกาํหนดค่าตอบแทน 

กรรมการอิสระ 7/7 

8.  นางสาววรรณา พลแกว้ กรรมการ กรรมการที5เป็นผูบ้ริหาร 6/7 
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(2) คณะกรรมการบริหาร 
ณ วนัที5  31 ธนัวาคม 2562 มีคณะกรรมการที5มาจากผูบ้ริหาร จาํนวน 4 ท่าน คือ 

1. ดร.ไนยวน  ชิ  ประธานเจา้หนา้ที5บริหาร 
2. นายไพรัตน์ ววิฒัน์บวรวงษ ์ ผูอ้าํนวยการสายงานวางแผนและโครงการก่อสร้าง 
3. นายพรชยั พิศาลอนุกลูกิจ ผูอ้าํนวยการสายงานปฏิบติัการ 
4. นางสาววรรณา พลแกว้  ผูอ้าํนวยการสายงานการตลาดและประกนัคุณภาพ 

 
 

(3) คณะกรรมการตรวจสอบ 
ณ วนัที5  31 ธนัวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบซึ5งดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ มีจาํนวน 3 ท่าน  

ประกอบดว้ย 

1. พลเอกฐิติวจัน์  กาํลงัเอก  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
     เป็นกรรมการอิสระที5มีความรู้ดา้นกฎหมาย 

2. นายทินกร สีดาสมบูรณ์ กรรมการตรวจสอบ 
เป็นกรรมการอิสระที5มีความรู้ดา้นบญัชีและการเงิน 

3. นายสุพจน ์ แกว้มณี   กรรมการตรวจสอบ 
    เป็นกรรมการอิสระที5มีความรู้ดา้นกฎหมาย 

 
และมีนางสาวกญัชลิกา  แสงปริญญา เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  

 

วาระการดาํรงตาํแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ  

ประธานกรรมการตรวจสอบ    3    ปี (ตัHงแต่วนัที5 26/2/2562-25/2/2565) 
กรรมการตรวจสอบ    3    ปี (ตัHงแต่วนัที5 26/2/2562-25/2/2565) 

ทัHงนีH  เมื5อครบวาระการดาํรงตาํแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบที5พน้จากตาํแหน่งตาม
วาระอาจไดรั้บการแต่งตัHงใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งไดอี้ก 
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อาํนาจหน้าที$และความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ตามมติที5ประชุมคณะกรรมการบริษทัครัH งที5  2/2562 เมื5อวนัที5 23 กุมภาพนัธ์ 2562ได้มีมติอนุมติัการกาํหนด
ขอบเขตหนา้ที5และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตหนา้ที5
และความรับผิดชอบตามที5ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั รวมทัHงการรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัดงันีH  

1. สอบทานใหบ้ริษทัมีรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ 
2. สอบทานให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายใน(Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน(Internal 

Audit) ที5เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทัHงพิจารณาความเป็นอิสระของสาํนกัตรวจสอบภายใน ตลอดจน
ใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัHง โยกยา้ย เลิกจา้งผูบ้ริหารสูงสุดของสาํนกัตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษทัปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และกฎหมายที5เกี5ยวขอ้งกบั
ธุรกิจของบริษทั รวมทัHงกฎ/ระเบียบ/ประกาศ/คาํสั5งที5ออกโดยอาศยัอาํนาจตามกฎหมายดงักล่าว 

4. สอบทานระบบการบริหารความเสี5ยงของบริษทั โดยมุ่งเนน้ในความเสี5ยงที5สาํคญัของบริษทั 
5. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตัHง และเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทั 
6. พิจารณารายการที5เกี5ยวโยงกนั หรือรายการที5อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายวา่

ด้วยหลักทรัพย ์และตลาดหลักทรัพยแ์ละกฎหมายที5 เกี5ยวขอ้งกับธุรกิจของบริษัทรวมทัH งกฎ/ระเบียบ/
ประกาศ/คาํสั5งที5ออกโดยอาศยัอาํนาจตามกฎหมายดงักล่าว 

7. ปฏิบติัการอื5นใดตามที5คณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
8. ในการปฏิบัติหน้าที5ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทํา

ดังต่อไปนีH  ซึ5 งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทให้
คณะกรรมการตรวสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษทัเพื5อดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาที5
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

  8.1 รายการที5เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
  8.2 การทุจริต หรือมีสิ5งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที5สาํคญัในระบบการควบคุมภายใน 

 8.3 การฝ่าฝืนตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และกฎหมายที5เกี5ยวขอ้งกบัธุรกิจของ 
  บริษทัรวมทัHงกฎ/ระเบียบ/ประกาศ/คาํสั5งที5ออกโดยอาศยัอาํนาจตามกฎหมายดงักล่าว 

9. รายงานผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบอยา่งนอ้ยปีละสองครัH ง 
10. จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทั ซึ5 งรายงานดงักล่าว

ตอ้งลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลตามหลกัเกณฑแ์ละขอ้กาํหนดของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 
หลกัเกณฑ์ในการคดัเลือกกรรมการอสิระ และหรือ กรรมการตรวจสอบ 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ5 งของจาํนวนหุ้นที5มีสิทธิออกเสียงทัHงหมดของบริษทั ทัHงนีH ให้นบัรวมหุ้นที5ถือโดย
บุคคลที5เกี5ยวขอ้งดว้ย 

2. เป็นผูมี้ความเป็นอิสระทัHงทางตรงและทางออ้ม ทัHงในดา้นการเงินและการบริหารงานของบริษทั บริษทัยอ่ย 
และผูถื้อหุน้  
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3. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร รวมทัHงไม่เป็นลูกจา้ง พนกังาน ที5ปรึกษาที5ไดเ้งินเดือนประจาํ หรือผูมี้อาํนาจ
ควบคุมของบริษทั หรือเป็นบุคคลที5อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

4. ไม่เป็นบุคคลที5มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที5เป็น บิดา
มารดา คู่สมรส พี5น้องและบุตร รวมทัHงคู่สมรสของบุตรของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือ
บุคคลที5จะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

5. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลที5อาจมีความขดัแยง้ ในลกัษณะที5
ทาํใหข้าดความเป็นอิสระในการปฏิบติัภาระกิจของตน 

6. เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที5 เพียงพอที5จะสามารถทําหน้าที5ในการสอบทานความ
น่าเชื5อถือของงบการเงิน รวมถึงการทาํหนา้ที5อื5นในฐานะกรรมการตรวจสอบ 

 

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

          ในปี  2561-2562 กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านเขา้ร่วมประชุม ดงันีH  

รายชื$อ 
ปี 2561 ปี 2562 

จาํนวนการประชุม จาํนวนการประชุม 

1. พลเอกฐิติวจัน์  กาํลงัเอก  4/5 5/5 

2. นายทินกร  สีดาสมบูรณ์ 5/5 5/5 

3. นายสุพจน์ แกว้มณี 5/5 5/5 
 

(4) คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

ณ วนัที5  31 ธนัวาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจาํนวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย 

1. นายสมศกัดิW    สุริยวงศ ์  ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  
2. นายทินกร  สีดาสมบูรณ์ กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
3. นายสุพจน ์  แกว้มณี   กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

 
และมีนางสาวกญัชลิกา  แสงปริญญา เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

 

วาระการดาํรงตาํแหน่งของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 3    ปี (ตัHงแต่วนัที5 26/2/2561-25/2/2564) 
กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  3    ปี (ตัHงแต่วนัที5 26/2/2561-25/2/2564) 

ทัHงนีH  เมื5อครบวาระการดาํรงตาํแหน่ง ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนและกรรมการสรรหาและ
กาํหนดค่าตอบแทน ที5พน้จากตาํแหน่งตามวาระอาจไดรั้บการแต่งตัHงใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งไดอี้ก 
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อาํนาจหน้าที$และความรับผดิชอบของกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

1. พิจารณาและทบทวนคุณสมบัติของบุคคลที5จะดํารงตาํแหน่งคณะกรรมการบริษัทและบริษัทย่อย ให้

สอดคลอ้งกบัธุรกิจและกลยทุธ์ในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัโดยกรรมการจะตอ้งมีคุณสมบติัหลากหลาย 

ทัHงในดา้นทักษะ  ประสบการณ์และความสามารถเฉพาะด้านที5จะเป็นประโยชน์กับบริษทั เพื5อเสนอให้

คณะกรรมการบริษทั และ/หรือ ที5ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา 

2. กาํหนดกระบวนการสรรหากรรมการบริษทัและบริษทัยอ่ย เพื5อแทนกรรมการบริษทัและบริษทัยอ่ย ที5ครบ

วาระหรือกรณีอื5นๆ ที5คณะกรรมการบริษทัและบริษทัยอ่ยวา่งลง   

3. ทบทวนความเป็นอิสระของกรรมการบริษทัและบริษทัยอ่ย รวมทัHงการมีผลประโยชน์ขดัแยง้ที5อาจเกิดขึHนใน

การปฏิบติัหนา้ที5ของกรรมการ 

4. พิจารณาแผนสืบทอดตาํแหน่งและสรรหาผูบ้ริหารที5เป็นผูบ้ังคบับัญชาสูงสุด(ไม่ว่าจะเรียกชื5อตาํแหน่ง

อยา่งไรก็ตาม อธิเช่น กรรมการผูจ้ดัการ ประธานเจา้หนา้ที5บริหาร เป็นตน้) ของบริษทัและบริษทัยอ่ย  เพื5อ

เสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาเห็นชอบ 

5. เสนอแนวทางและวธีิการจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการบริษทัและบริษทัยอ่ย รวมถึงคณะกรรมการชุด
ยอ่ย ที5คณะกรรมการบริษทัแต่งตัHง 

6. กาํหนดนโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนและหลกัเกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารที5เป็น
ผูบ้งัคบับญัชาสูงสุด ของบริษทัและบริษทัยอ่ย รวมถึงการพิจารณาปรับเงินเดือนและกาํหนดจาํนวนโบนสั
ประจาํปี โดยใชผ้ลการดาํเนินงานและผลการปฏิบติังานเป็นเกณฑ์ เพื5อนาํเสนอให้คณะกรรมการบริษทั
เห็นชอบ 

7. ประเมินผลการปฎิบัติงานของผูบ้ริหารที5 เป็นผูบ้ังคับบัญชาสูงสุดของบริษัทและบริษัทย่อย เพื5อปรับ

ค่าตอบแทนเป็นประจาํทุกปี ก่อนนาํเสนอขออนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 

8. พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัและบริษทัย่อย คณะกรรมการชุดย่อย และผูบ้ริหารที5เป็น

ผูบ้งัคบับญัชาสูงสุดของบริษทัและบริษทัย่อยอย่างสมํ5าเสมอ โดยเปรียบเทียบกบับริษทัอื5นๆที5ประกอบ

ธุรกิจแบบเดียวกนั เพื5อสร้างแรงจูงใจในการบริหารงาน 

9. กาํหนดหลกัเกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบติังานโดยรวมทัHงองคก์รของบริษทัและบริษทัยอ่ย และพิจารณา

ปรับเงินเดือนและกาํหนดจาํนวนโบนสัประจาํปีให้แก่พนกังานโดยรวมทัHงองคก์ร (ยกเวน้ผูบ้ริหารที5เป็นผู ้

บงัคบับญัชาสูงสุด) ของบริษทัและบริษทัยอ่ย โดยใชผ้ลการดาํเนินงานและผลการปฏิบติังานเป็นเกณฑ ์เพื5อ

นาํเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัเห็นชอบ 

10. รายงานความคืบหนา้และผลการปฏิบติังานต่อคณะกรรมการบริษทัทุกครัH ง หลงัมีการประชุมคณะกรรมการ

สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

11. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที5ของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และรายงานผลการ  

ประเมินใหค้ณะกรรมการบริษทัรับทราบ 

12. ปฏิบติัหนา้ที5อื5นๆ ตามที5คณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
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การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

          ในปี  2561-2562 กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนแต่ละท่านเขา้ร่วมประชุม ดงันีH  

รายชื$อ 
ปี 2561 ปี2562 

จาํนวนการประชุม จาํนวนการประชุม 

1. นายสมศกัดิW  สุริยวงศ ์ 9/9 4/4 

2. นายทินกร  สีดาสมบูรณ์ 8/9 4/4 

3. นายสุพจน์ แกว้มณี 9/9 4/4 

 
(5) คณะผู้บริหาร 

ณ วนัที5  31 ธนัวาคม 2562   บริษทัมีคณะกรรมการบริหารจาํนวน 6 ท่าน ประกอบดว้ยรายชื5อดงัต่อไปนีH  

1. ดร.ไนยวน   ชิ  ประธานเจา้หนา้ที5บริหาร 
2. นายไพรัตน์  ววิฒัน์บวรวงษ ์ ผูอ้าํนวยการสายงานวางแผนและโครงการก่อสร้าง 
3. นายพรชยั  พิศาลอนุกลูกิจ ผูอ้าํนวยการสายงานปฏิบติัการ 
4. นางสาววรรณา พลแกว้  ผูอ้าํนวยการสายงานการตลาดและประกนัคุณภาพ 
5. Mr. Tsuneo   Kakuta  ผูช่้วยประธานเจา้หนา้ที5บริหาร 
6. นางสาวมธัวรรณศ ์ ศรีศกัดา  ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและรักษาการผูอ้าํนวยการสายงานการเงิน 

 
(6) เลขานุการบริษัท 

ปัจจุบนั มี นางสาวกญัชลิกา   แสงปริญญา   เป็นเลขานุการบริษทั โดยมีหนา้ที5และความรับผิดชอบดงันีH  
1. รับผิดชอบการจดัประชุมคณะกรรมการบริษทัฯและการประชุมผูถื้อหุน้ รวมถึงช่วยดูแลใหมี้การปฏิบติัตามมติ 

ดงักล่าว ดูแลและใหค้าํแนะนาํแก่คณะกรรมการบริษทัฯเกี5ยวกบักฎเกณฑต์่างๆ ที5ตอ้งปฏิบติั  
2. การจดัทาํและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ 

รายงานประจาํปีของบริษทัฯ หนงัสือบอกกล่าวประชุมผูถื้อหุน้ และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 
3. หนา้ที5อื5น ๆตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัที5 4) พ.ศ. 2551 

กรรมการผู้มอีาํนาจลงนาม 

ณ  ปัจจุบนั  กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผูกพนับริษทัไดแ้ก่  ดร.ไนยวน ชิ   ในฐานะประธานเจา้หน้าที5บริหาร           
ลงลายมือชื5อและประทับตราสําคัญของบริษทั หรือนายไพรัตน์ วิวฒัน์บวรวงษ์ หรือนายพรชัย พิศาลอนุกูลกิจหรือ       
นางสาววรรณา พลแกว้ กรรมการสองในสามคนนีHลงลายมือชื5อร่วมกนัและประทบัตราสาํคญัของบริษทั 
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อาํนาจหน้าที$และความรับผดิชอบของประธานเจ้าหน้าที$บริหาร 

1. จดัการงานและดาํเนินงานของบริษทั ตามนโยบายและอาํนาจหนา้ที5ที5คณะกรรมการบริษทักาํหนด 
2. ประสานงาน และ สั5งการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน เพื5อปฏิบัติตามนโยบายและทิศทางทางธุรกิจที5ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัเพื5อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดกบัองคก์รและผูถื้อหุน้ 
3. เป็นผูน้ําเสนองบประมาณประจาํปี และโครงการอื5นนอกเหนือจากที5มีในงบประมาณต่อคณะกรรมการ

บริษทัเพื5อพิจารณาอนุมติั 
4. มีอาํนาจลงโทษผูบ้ริหารที5ไม่ปฏิบติัตามนโยบาย  
5. มีหนา้ที5และความรับผิดชอบในการหาตลาดทัHงในประเทศและต่างประเทศ  
6. จดัทาํรายงานสถานะการเงินและงบการเงินใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติัทุกไตรมาส 
7. มีหนา้ที5ปฏิบติังานตามที5ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั และ / หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ  

และ / หรือ คณะกรรมการชุดยอ่ยอื5น ๆ 
8. มีหนา้ที5รายงานเรื5องที5สาํคญัต่อคณะกรรมการบริษทั และ / หรือ  คณะกรรมการตรวจสอบ 

และ / หรือ คณะกรรมการชุดยอ่ยอื5น ๆ 

ทัHงนีH  การมอบหมายหน้าที5และความรับผิดชอบของประธานเจา้หน้าที5บริหารนัHน จะไม่มีลกัษณะเป็นการมอบ
อาํนาจ หรือมอบอาํนาจช่วงที5ทาํให้ประธานเจา้หนา้ที5บริหาร หรือผูรั้บมอบอาํนาจจากประธานเจา้หนา้ที5บริหารสามารถ
อนุมติัรายการที5ตนหรือบุคคลที5อาจมีความขดัแยง้ (ตามที5นิยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย)์ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื5นใดกบับริษทัหรือบริษทัยอ่ยของบริษทั 

2. การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 

- คณะกรรมการบริษัท 
1. คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 5 คน  โดยกรรมการไม่นอ้ยกวา่กึ5งหนึ5 ง

ของจาํนวนกรรมการทัHงหมดตอ้งมีถิ5นที5อยูใ่นราชอาณาจกัร  
2. ใหที้5ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตัHงกรรมการ ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปนีH  

2.1 ผูถื้อหุน้คนหนึ5งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ5ง (1) หุน้ต่อหนึ5ง (1) เสียง 
2.2 ผูถื้อหุ้นแต่ละรายจะใชค้ะแนนเสียงที5มีอยูท่ ัHงหมดตามขอ้ 2.1 เลือกตัHงบุคคลคนเดียวหรือหลายคน

เป็นกรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
2.3 บุคคลที5ไดรั้บคะแนนสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บเลือกเป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการที5จะ

พึงมีหรือจะพึงเลือกตัHงในครัH งนัHน ในกรณีที5บุคคลซึ5 งไดรั้บการเลือกตัHงในลาํดบัถดัลงมามีคะแนน
เสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการที5จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัHงในครัH งนัHน ให้ประธานที5ประชุมเป็นผู ้
ออกเสียงชีHขาด 

3. ในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีทุกครัH ง ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่งจาํนวนหนึ5งในสาม (1/3) ของ
จาํนวนกรรมการในขณะนัHน ถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดย
จาํนวนใกลที้5สุดกบัส่วนหนึ5งในสาม (1/3) กรรมการซึ5 งพน้จากตาํแหน่งตามวาระนัHน อาจไดรั้บเลือกให้
กลบัเขา้มารับตาํแหน่งอีกได ้ ให้กรรมการตกลงเห็นชอบร่วมกนัเกี5ยวกบัลาํดบัในการพน้จากตาํแหน่ง
กรรมการตามวธีิการดงัไดก้ล่าวไวใ้นวรรคขา้งตน้ กรรมการที5จะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรก  และปีที5 
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สองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันัHน ใหจ้บัสลากกนั ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปใหก้รรมการคนที5อยูใ่นตาํแหน่ง 
นานที5สุดนัHนเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง 

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตาํแหน่งให้ยื5นหนงัสือลาออกต่อบริษทั โดยการลาออกนัHนจะมีผลนบัแต่
วนัที5หนงัสือลาออกไปถึงบริษทั 

5. ในกรณีที5กรรมการว่างลงโดยมิใช่ออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลคนหนึ5 งซึ5 งมีคุณสมบัติ
เหมาะสมมาเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการต่อไป เวน้แต่วาระของกรรมการเหลือนอ้ย
กวา่ 2 เดือนและบุคคลซึ5งเขา้มาแทนจะอยูใ่นตาํแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระที5เหลืออยูข่องกรรมการที5
ตนแทน 

6. ที5ประชุมผูถื้อหุน้อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนน
เสียงไม่นอ้ยกวา่สามในสี5 (3/4) ของจาํนวนผูถื้อหุน้ซึ5งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุน้นบัรวมกนั
ไดไ้ม่นอ้ยกวา่กึ5งหนึ5งของจาํนวนหุน้ที5ถือโดยผูถื้อหุน้ที5มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 

- กรรมการอสิระ และหรือ กรรมการตรวจสอบ 

          อิงตามหลกัเกณฑก์ารคดัเลือกกรรมการบริษทั ทัHงนีHกรรมการอิสระ และหรือ กรรมการตรวจสอบตอ้งไดรั้บการ
แต่งตัHงจากคณะกรรมการบริษทัหรือที5ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั โดยกรรมการตรวจสอบแต่ละรายตอ้งเป็นกรรมการอิสระ  
โดยมีคุณลกัษณะตรงตามกฎเกณฑข์องคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ดงันีH  

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุ้นที5มีสิทธิออกเสียงทัHงหมดของผูข้ออนุญาต บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย 
บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูข้ออนุญาต ทัHงนีH  ให้นับรวมการถือหุ้นของผูที้5
เกี5ยวขอ้งของกรรมการอิสระรายนัHน ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที5มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ที5ปรึกษาที5ไดเ้งินเดือนประจาํ หรือ
ผูมี้อาํนาจควบคุมของผูข้ออนุญาต บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้น
รายใหญ่ หรือของผูมี้อาํนาจควบคุมของผูข้ออนุญาต เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่
น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัที5ยื5นคาํขออนุญาตต่อสํานักงาน ทัH งนีH ลกัษณะตอ้งห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที5
กรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการหรือที5ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ5 งเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือผูมี้อาํนาจ
ควบคุมของผูข้ออนุญาต 

3. ไม่เป็นบุคคลที5มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที5เป็นบิดา
มารดา คู่สมรส พี5นอ้ง และบุตร รวมทัHงคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม 
หรือบุคคลที5จะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูข้ออนุญาตหรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบัผูข้ออนุญาต บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูข้ออนุญาต ในลกัษณะที5อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระ
ของตน รวมทัHงไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ที5มีนยัหรือผูมี้อาํนาจควบคุม ของผูที้5มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ
กับผูข้ออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูข้อ
อนุญาต เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนวนัที5ยื5นคาํขออนุญาตต่อ
สาํนกังาน  
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5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของผูข้ออนุญาต บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผูมี้อาํนาจควบคุมของผูข้ออนุญาตและไม่เป็นผูถื้อหุ้นที5มีนัย ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสาํนัก
งานสอบบญัชี ซึ5งมีผูส้อบบญัชีของผูข้ออนุญาต บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผูมี้อาํนาจควบคุมของผูข้ออนุญาตสังกดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่  
2 ปีก่อนวนัที5ยื5นคาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ5 งรวมถึงการให้บริการเป็นที5ปรึกษากฎหมายหรือที5
ปรึกษาทางการเงินซึ5 งไดรั้บค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากผูข้ออนุญาต บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย 
บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูข้ออนุญาต และไม่เป็นผูถื้อหุ้นที5มีนยั ผูมี้อาํนาจ
ควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพนัHนดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้
ไม่นอ้ยกวา่ 2  ปีก่อนวนัที5ยื5นคาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน 

7. ไม่เป็นกรรมการที5ไดรั้บการแต่งตัHงขึHนเพื5อเป็นตวัแทนของกรรมการของผูข้ออนุญาต ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
หรือผูถื้อหุน้ซึ5งเป็นผูที้5เกี5ยวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการที5มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที5มีนยักบักิจการของผูข้ออนุญาตหรือบริษทั
ยอ่ยหรือไม่เป็นหุน้ส่วนที5มีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการที5มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน 
ที5ปรึกษาที5รับเงินเดือนประจาํ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุ้นที5มีสิทธิออกเสียงทัHงหมดของ
บริษทัอื5น ซึ5งประกอบกิจการที5มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที5มีนยักบักิจการของผูข้ออนุญาต
หรือบริษทัยอ่ย 

9. ไม่มีลกัษณะอื5นใดที5ทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเกี5ยวกบัการดาํเนินงานของผูข้ออนุญาต
ภายหลงัไดรั้บการแต่งตัHงให้เป็นกรรมการอิสระที5มีลกัษณะเป็นไปตาม (1) ถึง (8) แลว้ กรรมการอิสระ
อาจไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดัสินใจในการดาํเนินกิจการของผูข้ออนุญาต บริษทัใหญ่ 
บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยลาํดบัเดียวกันกับผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจ ควบคุมของผูข้อ
อนุญาต โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ (Collective Decision) ได ้

 
-     ผู้บริหาร 

บริษทัไดแ้ต่งตัHงคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเมื5อวนัที5 26 กุมภาพนัธ์ 2561 ทัHงนีH      บริษทัมี
นโยบายที5จะสรรหาผูบ้ริหารโดยคดัเลือกบุคคลที5มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที5เกี5ยวขอ้งกบัธุรกิจ โดยทาง
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะเป็นคนคดัเลือกและเสนอชื5อแก่ที5ประชุมคณะกรรมการบริษทั และจะตอ้ง
ไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัหรือบุคคลที5คณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
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3. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
ก. ค่าตอบแทนที5เป็นตวัเงิน 

  กรรมการ 

 ในปี 2561 - 2562 คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน และ             
เบีHยประชุมตามจาํนวนครัH งที5เขา้ประชุมดงันีH  

หมายเหตุ  

* พลเอกฐิติวจัน์ กาํลงัเอก ไดรั้บการแต่งตัHงเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ เมื5อวนัที5 26 กมุภาพนัธ์ 2561 

** นายทินกร  สีดาสมบูรณ์ ไดรั้บการแต่งตัHงเป็นกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เมื5อวนัที5 26 กมุภาพนัธ์ 2561 

*** นายสุพจน์ แกว้มณี ไดรั้บการแต่งตัHงเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เมื5อวนัที5 27 มกราคม 2561 และ
ไดรั้บการแต่งตัHงเป็นกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เมื5อวนัที5 26 กมุภาพนัธ์ 2561 

**** นายสมศกัดิW  สุริยวงศ ์ไดรั้บการแต่งตัHงเป็นกรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เมื5อ
วนัที5 26 กมุภาพนัธ์ 2561 

***** นางสาววรรณา พลแกว้ ไดรั้บการแต่งตัHงเป็นกรรมการ เมื5อวนัที5 12 พฤศจิกายน 2561 

 

 

รายชื$อ ตาํแหน่ง 
ค่าตอบแทน  ( บาท ) 

2561 2562 

1. ดร.ไนยวน ชิ ประธานกรรมการ 1,224,000 1,059,000 

2. นายไพรัตน์ ววิฒัน์บวรวงษ ์ กรรมการ 1,050,000 840,000 

3. นายพรชยั พิศาลอนุกลูกิจ กรรมการ 1,050,000 825,000 

4. พลเอกฐิติวจัน์ กาํลงัเอก * 
 

กรรมการอิสระ, 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

1,230,000 1,047,000 

5.นายทินกร  สีดาสมบูรณ์ ** 
 

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

1,215,000 960,000 

6. นายสุพจน์ แกว้มณี *** 
 

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบและ 
กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

945,000 963,000 

7. นายสมศกัดิW  สุริยวงศ ์**** 
 

กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหา 
และกาํหนดค่าตอบแทน 

810,000 960,000 

8. นางสาววรรณา พลแกว้ ***** กรรมการ 75,000 840,000 
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รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการบริษทัในบริษทัยอ่ย ปี 2562 

- ไม่มี  - 

 ผูบ้ริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าตอบแทน 

ปี 

2561 2562 

จาํนวนราย รวมทั:งสิ:น จาํนวนราย รวมทั:งสิ:น 

เงินเดือนและโบนสั 6 36,942,116 6 36,602,646 

เงินกองทุนสาํรองเลีHยงชีพ + อื5นๆ 6 2,133,428 6 1,566,243 
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจําปี 2562 
 
 คณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จาํกดั (มหาชน)  ประกอบดว้ยกรรมการบริษทัที5เป็นกรรมการ
อิสระ 3 ท่านซึ5 งคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบและองค์ประกอบเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที5กําหนดในประกาศ
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ประกอบดว้ย 

1. พล.อ.ฐิติวจัน์  กาํลงัเอก        ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
2. นายทินกร   สีดาสมบูรณ์  กรรมการตรวจสอบ 
3. นายสุพจน์  แกว้มณี   กรรมการตรวจสอบ  

สาํหรับปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การประชุมรวม 5 ครัH ง  ซึ5งไดป้ฏิบติัหนา้ที5และความรับผิดชอบโดย
สรุปดงันีH  

1. สอบทานความถูกตอ้งและน่าเชื5อถือของงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาํปี 2562 ของบริษทัซึ5 งงบ
การเงินดงักล่าวไดจ้ดัทาํขึHนตามมาตรฐานการบญัชีที5รับรองทั5วไป  มีการเปิดเผยขอ้มูลเพียงพอและเป็นไปตาม 
ขอ้กาํหนดและประกาศของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2. การกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที5ดี  คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณา  
และมีความเห็นวา่การกาํกบัดูแลกิจการเป็นไปตามมาตรฐานและขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
กฏหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ รวมถึงกฏหมายที5เกี5ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ  

3. พิจารณาสอบทานการประเมินความเสี5ยงของบริษทัฯ คณะกรรมการตรวจสอบไดติ้ดตามให้มีการปฏิบติัและ
ป้องกนัความเสี5ยง ทัHงจากการแนะนาํโดยผูส้อบบญัชีและจากการบริหารงานของบริษทัในสถานะการณ์ที5เปลี5ยน 
แปลงของสภาวะเศรษฐกิจและสงัคมทัHงภายในและภายนอกประเทศ 

4. พิจารณาสอบทานความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การเสนอและให้
คาํแนะนาํเพื5อช่วยปรับปรุงระบบ การควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและความคล่องตวั ต่อการบริหารจดัการ
ใหท้นัต่อสภาวะในยคุปัจจุบนั 

5. การกาํกบัดูแลการตรวจสอบภายใน  ไดส้อบทานแผนการตรวจสอบประจาํปี   การปฏิบติังาน  การรายงานผล      
ซึ5งการตรวจสอบภายในของบริษทัฯ  มีความเหมาะสม  ครอบคลุมปัจจยัเสี5ยงและทาํให้เกิดประสิทธิภาพในการ
บริหารงาน 

6. การประเมินการปฏิบติังานการตรวจสอบบญัชี   คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณา และเสนอต่อคณะกรรมการ 
บริษทัฯ เพื5อขออนุมติัที5ประชุมผูถื้อหุน้  แต่งตัHงนาย บณัฑิต ตัHงภากรณ์    ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที5  8509 หรือ     
นายธนิต โอสถาเลิศ        ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที5  5155 หรือ     นายนาย เอกสิทธิW  ชูธรรมสถิตย ์    ผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตเลขที5  4195  จากบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจาํปี  
2563  และกาํหนดค่าตอบแทน จาํนวนไม่เกินปีละ  4,500,000 บาท 
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อนึ5 ง ในการปฏิบัติหน้าที5ของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปอย่างมีอิสระในการเสนอความคิดเห็นและ
คาํแนะนาํในการบริหารจดัการใหเ้กิดประโยชน์ต่อบริษทั    ซึ5 งไดรั้บความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอยา่งดี ขอขอบคุณมา ณ.
โอกาสนีH   

 

 
                  ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 
 
                 ( พลเอกฐิติวจัน์ กาํลงัเอก ) 
             ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
                       25 กมุภาพนัธ์ 2563                                            
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2.3 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

เขา้ประชุมก่อนเวลาการประชุมล่วงหน้าก่อนเริ�มประชุมอย่างน้อย 1.30 ชั�วโมงโดยผูถื้อหุ้นสามารถ

ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมไดค้ลอดเวลาจนถึงการประชุมเสร็จสิ&น    และสถานที�จดัประชุม บริษทัจดัให้

อยู่ในพื&นที�ที�การเดินทางค่อนข้างสะดวก โดยผูถื้อหุ้นสามารถเดินทางผ่านระบบขนส่งมวลชน

สาธารณะ  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 2562 เมื�อวนัที� 8 เมษายน 2562 คณะกรรมการ ซึ� งประกอบไปดว้ย

กรรมการที�เป็นผูบ้ริหาร  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน  รวมกรรมการทั&งหมดจาํนวน 8 ท่าน ถือเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการบริษทัเขา้ร่วม

ประชุม อีกทั&งบริษทัยงัใหผู้บ้ริหารระดบัสูงซึ�งประกอบดว้ยประธานเจา้หนา้ที�บริหาร, ผูอ้าํนวยการสาย

งานวางแผนและโครงการก่อสร้าง, ผูอ้าํนวยการสายงานการปฏิบติัการ, ผูอ้าํนวยการสายงานการตลาด

และประกันคุณภาพ, ผูจ้ ัดการฝ่ายบัญชี และการเงิน, ผูจ้ ัดการฝ่ายอื�น ๆ ที� เกี�ยวขอ้ง, ผูช่้วยผูจ้ ัดการ

อาวโุสฝ่ายตรวจสอบภายใน,  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต , ที�ปรึกษากฎหมายภายนอก และนิติกรของบริษทั 

เขา้ร่วมประชุมในวนัดงักล่าว โดยเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถซกัถาม ในเรื�องที�เกี�ยวขอ้งกบัวาระการ

ประชุมได้ โดยในวาระอื�น ๆ ทางบริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามประเด็นต่างๆ เป็นระยะเวลา

พอสมควร โดยรายละเอียดของคาํถามและคาํตอบบนัทึกไวใ้นรายงานการประชุมในการประชุมผูถื้อ

หุน้ บริษทัจดัใหมี้การลงมติเป็นแต่ละรายการ โดยมีการจดัทาํบตัรลงคะแนนเสียง แยกต่างหากในวาระ

การแต่งตั& งกรรมการซึ� งเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นได้แต่งตั& งกรรมการเป็นรายบุคคล รวมทั&งลงคะแนน

เกี�ยวกบัค่าตอบแทนกรรมการแยกต่างหากจากการแต่งตั&งกรรมการ 
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3) ในการประชุมผูถื้อหุ้น บริษทัจดัให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการ โดยมีการจดัทาํบตัรลงคะแนนเสียง 

แยกต่างหากในวาระการแต่งตั&งกรรมการซึ� งเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นไดแ้ต่งตั&งกรรมการเป็นรายบุคคล 

และแยกวาระการลงคะแนนเกี�ยวกบัค่าตอบแทนกรรมการแยกต่างหากจากการแต่งตั&งกรรมการ 

3. การจดัทาํรายงานการประชุม และการเปิดเผยมติการประชุมผูถื้อหุน้ 

1) ก่อนเริ�มการประชุมทางบริษทัไดมี้การอธิบายวิธีการลงคะแนนในวาระต่างๆ และมีการบนัทึกลงใน

รายงานการประชุมผูถื้อหุ้นถึงขั&นตอนการลงคะแนน ประเด็นคาํถามคาํตอบ และผลการลงคะแนนใน

แต่ละวาระวา่มีผูถื้อหุ้นเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง รวมทั&งจาํนวนบตัรเสีย    รวมถึงบนัทึก

รายชื�อกรรมการผูเ้ขา้ร่วมประชุม ซึ� งมีการนําส่งมติการประชุมผูถื้อหุ้นในวนัรุ่งขึ&นผ่านระบบการ

รายงานของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื�อให้ผูถื้อหุ้นรับทราบทั&งภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

โดยรายงานการประชุมฉบบัสมบูรณ์ไดมี้การเปิดเผยไวบ้น website ของบริษทั 

 

2. การปฏบิัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีม 

บริษทัมีนโยบายสนบัสนุนให้มีการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนัเพื�อปกป้องสิทธิขึ&นพื&นฐานของ     
ผูถื้อหุน้ทุกราย ดงันี&  

1. การใหข้อ้มูลก่อนการประชุมผูถื้อหุน้ 

 บริษทัแจง้กาํหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระและความเห็นของคณะกรรมการต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

และเผยแพร่ผ่านทาง website ของบริษทัอยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนวนันดัประชุมผูถื้อหุ้น โดยหนงัสือเชิญ 

ประชุมผูถื้อหุน้ดงักล่าวขา้งตน้ จดัทาํทั&งฉบบัภาษาองักฤษและภาษาไทย 
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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 

 

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   
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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 บริษทัไดรั้บการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 : 2015 และไดมี้การ Upgraded OHASA 18001 : 2007

เป็น  ISO 45001 : 2018 เมื�อวนัที� 6 กมุภาพนัธ์ 2562 ซึ�งทาํใหม้ั�นใจไดว้า่ระบบการผลิตของบริษทัไม่เป็นอนัตราย

ต่อสิ�งแวดลอ้ม 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

         

 

 

 การปฏิบติักบัพนกังานและลูกจา้งอยา่งเป็นธรรม   

 ในทุกปีบริษทัเปิดโอกาสให้พนักงานทุกท่านมีการพฒันาความรู้ด้านต่างๆ โดยในปี 2562 มีการ

สนบัสนุนงบประมาณอบรมทั&งสิ&นประมาณ 9.66 ลา้นบาท เพื�อให้พนกังานทุกระดบัไดรั้บการอบรม

อยา่งต่อเนื�อง โดยแบ่งเป็นการอบรมของพนกังานฝ่ายผลิต และฝ่ายสาํนกังานดงันี&  
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 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  

 

 

ห้องออกกาํลงักาย 
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กจิกรรมกฬีาสีภายในบริษัท 

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
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คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ซึ� งในการนี&คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูส้อบทานคุณภาพของ
รายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน  รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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 2562 บริษทัเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถเขา้พบผูบ้ริหารของบริษทัได้ตามความ
เหมาะสมภายใตห้ลกัเกณฑที์�วา่ ขอ้มูลที�ให้เป็นขอ้มูลที�ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะแลว้ โดยในปี 2562 ที�ผ่านมาบริษทัไดเ้ปิด
โอกาสใหห้น่วยงานต่าง ๆ เขา้เยี�ยมชมโรงงานดงันี&  

 

 วนัที� 2 กนัยายน 2562 ลูกคา้จากประเทศไตห้วนั 

 
 

 
 

 



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

M.C.S. Steel Public Company Limited 

 

แบบ 56-1 ประจําปี 2562                                                                       70 

 

 วนัที� 12 กนัยายน 2562 ลูกคา้โครงการ Omiya Daimon Factory Tour 
 

 
 

 วนัที� 27 กนัยายน 2562 ลูกคา้ China Group 
 

 
 

 วนัที� 4 พฤศจิกายน 2562 ลูกคา้จาก JFE 

 วนัที� 29 พฤศจิกายน 2562 ลูกคา้ประเทศจีน 

 วนัที� 17 ธนัวาคม 2562 คณะอาจารยแ์ละนกัศึกษาจาก สถาบนันวตักรรมไทย – ฝรั�งเศส 
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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   

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 2562 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 
ปัจจุบนั ดร. ไนยวน ชิ ทาํหนา้ที�เป็นประธานกรรมการบริษทัและประธานเจา้หนา้ที�บริหาร ณ สิ&นปี 2562 

ถือหุน้ร้อยละ 1% ของหุน้ที�เรียกชาํระแลว้ทั&งหมด และมีอาํนาจลงนามพร้อมประทบัตราของบริษทั แต่ปัจจุบนัการกาํหนด
นโยบายส่วนใหญ่มาจากกรรมการอิสระภายนอก ไม่มีท่านหนึ�งท่านใดสามารถกาํหนดนโยบายเองได ้
 

 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 
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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  

7. บุคลากร 

ณ วนัที�   31 ธนัวาคม 2562 บริษทัมีพนกังาน (ไม่รวมผูบ้ริหาร) แบ่งตามสายงานไดด้งันี&  
 

 

 

 

 

8. ค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทนที�เป็นตวัเงิน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

สายงานหลกั 
จาํนวนพนักงาน (คน) 

2561 2562 

พนกังานฝ่ายผลิตและประกนัคุณภาพ 339 329 

พนกังานส่วนสาํนกังาน 144 146 

พนกังานพม่า 100 61 

รวมทั;งสิ;น 583 536 

ประเภท 
ผลตอบแทนพนกังาน  (บาท) 

2561 2562 

เงินเดือนพนกังาน 186,629,465.10 187,871,086.00 

เงินรางวลั 31,792,668.46 48,678,919.68 

เงินสมทบกองทุนสาํรองเลี&ยงชีพ 3,363,691.26 3,887,108.00 

ค่าตอบแทนอื�น / สวสัดิการพนกังาน 9,306,237.90 9,752,520.61 

รวม 231,092,062.72 250,189,634.29 
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ค่าตอบแทนอื�น / สวสัดิการพนกังาน 
 กองทุนประกนัสงัคม 

 กองทุนสาํรองเลี&ยงชีพ 

 หอ้งพยาบาลของบริษทั 

 การตรวจสุขภาพประจาํปี 

 การประกนัชีวติกลุ่ม 

 การประกนัอุบติัเหตุกลุ่ม 

 รถรับส่ง 
 หอพกัพนกังาน / โครงการที�อยูอ่าศยั 

 สนามกีฬา / หอ้งออกกาํลงักาย 

 เงินกูย้มืสาํหรับที�อยูอ่าศยั 

 

 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  
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2.4 ความรับผดิชอบต่อสังคม 

 บริษทั เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จาํกดั  (มหาชน) ไดเ้ขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตั&งแต่เดือน
กรกฎาคม 2548 และมุ่งมั�นที�จะพฒันาธุรกิจของบริษทัควบคู่ไปกบัความรับผิดชอบต่อสังคม โดยบริษทัฯ ไดมี้แนวปฏิบติั
เพื�อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในหลายด้าน สําหรับปี 2562 ที�ผ่านมาบริษทัได้ดาํเนินการต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกับ         
เรื�องความรับผิดชอบต่อสงัคม ดงันี&  
 
ด้านการกาํกบัดูแลกจิการที@ด ี

บริษทัไดด้าํเนินธุรกิจโดยคาํนึงถึงประโยชน์ต่อผูที้�เกี�ยวขอ้งทุกฝ่าย ไม่วา่จะภายในบริษทั หรือภายนอก 
บริษทั ตามรายละเอียดรายงานในหวัขอ้ การกาํกบัดูแลกิจการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 2562 คณะกรรมการของบริษทัไดอ้นุมติัใหจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาล ใน

อตัรา  0.25 บาท ต่อหุน้  
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รายละเอียดเงินปันผลที�บริษทัไดจ่้ายสาํหรับผลประกอบการปี 2562  

ด้านการเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 

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

ประกอบดว้ยพนกังานทั&งสิ&น 542 คน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัมีแรงงานต่างชาติ ประกอบดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทัคาํนึงสิทธิมนุษยชนของพนกังานทุกเชื&อชาติ รวมถึงพนกังานที�มีความพิการ โดยให้สวสัดิการที�

เท่าเทียมกนั โดยเมื�อสิ&นปี 2562  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 

 ผลการดาํเนินงาน วนัที@จ่าย 
BOI NON BOI รวม 

บาท : หุ้น บาท : หุ้น บาท : หุ้น 

เงินปันผลระหวา่งกาล 9 เดือน (ม.ค. - ก.ย. 62) 4  ธนัวาคม 2562 0.22 0.03 0.25 

เงินปันผลครั& งที� 2  3 เดือน (ต.ค - ธ.ค. 62) 29 เมษายน 2563 0.30 0.10 0.40 

รวม 0.52 0.13 0.65 

สัญชาต ิ คน 

พม่า 61 

ญี�ปุ่น 3 

จีน 2 

กมัพชูา 2 

มาเลเซีย 1 

รวม 69 
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3) สนบัสนุนการศึกษาของพนกังานอยา่งต่อเนื�อง   นโยบายหลกัของบริษทัคือพนกังานทุกคนจะตอ้งมี

การอบรมเพื�อเพิ�มพูนความรู้เป็นประจาํทุกปี  เพื�อให้พนกังานไดมี้การพฒันาความรู้ ความสามารถอยู่

เสมอ ดงัคาํขวญัของบริษทั คือ ทุกวันต้องก้าวหน้ากว่าเมื�อวาน โดยในปี 2562 บริษทัไดจ้ดัให้มีการ

อบรมของพนักงาน จาํนวนมากกว่า 30 หลกัสูตรทั& งภายในประเทศและภายนอกประเทศ โดยใช้

งบประมาณดา้นการอบรมมากกวา่ 9.66 ลา้นบาท 

               
 

บริษทัฯ ไม่เพียงแต่จะสนบัสนุนเพียงแค่พนกังานเท่านั&น แต่ยงัคงให้การสนับสนุนดา้นการศึกษาแก่

บุตรของพนักงาน โดยเราไดจ้ดัตั&งทุนการศึกษาขึ&นมาตั&งแต่ปี 2556 เป็นเวลากว่า 6 ปีที�บริษทัให้การ

สนบัสนุนทุนการศึกษาแก่บุตรของพนกังาน โดยทุนการศึกษาในปี 2562 บริษทัจะจ่ายในรอบปี 2563 

เนื�องจากมีการเปลี�ยนแปลงหลกัเกณฑ์ใหม่ โดยบริษทัได้สนับสนุนทุนการศึกษา ตามรายละเอียด

ดา้นล่างนี&  
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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 2562  มีพนกังานเป็นสมาชิกทั&งสิ&น 463 คน 

 

5) จดัใหมี้สวสัดิการใหก้บัพนกังานในทุกดา้น ไม่วา่จะเป็น 

 ด้านที�พกัอาศัย โดยจัดให้มีหอพกัสําหรับพนักงานและครอบครัว โดย ณ สิ&นปี 2562 มี

พนกังานของบริษทัจาํนวน 299 คนและครอบครัวของพนกังานอีกจาํนวน 263 คน รวมทั&งสิ&น  

562 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 

 

 

หอพกัพนักงาน M.C.S. 
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                                      หมู่บ้าน M.C.S. Village 

 

 ดา้นสุขภาพ บริษทั เลง็เห็นความสาํคญัของสุขภาพของพนกังานเป็นหลกั โดยพนกังานทุกคน

ก่อนเริ�มงานจะไดรั้บการตรวจสุขภาพ  และเป็นประจาํทุกปีบริษทัจะจดัใหมี้การตรวจสุขภาพ

ประจาํปี โดยในปี 2562 จดัใหมี้การตรวจสุขภาพและฉีดวคัซีนป้องกนัไขห้วดัใหญ่ เมื�อวนัที� 

8 มิถุนายน 2562 รวมทั&งกรณีที�พนกังานเกิดอุบติัเหตุหรือเจ็บป่วยจากการทาํงาน บริษทัไดจ้ดั

ให้มีประกนัภยัสาํหรับในส่วนนี&  นอกเหนือจากนั&นพนกังานทุกท่านยงัสามารถใชส้วสัดิการ

เบิกค่ารักษาพยาบาลกบับริษทักรณีที�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 และอตัราเงินสมทบสูงสุดที� 13% ของ

เงินเดือนของพนกังานสาํหรับพนกังานที�ปฏิบติัหนา้ที�กบับริษทัมากกวา่ 10 ปีขึ&นไป  

 

 ดา้นความปลอดภยั  บริษทัเล็งเห็นความสําคญัเรื�องของความปลอดภยักบัพนักงาน โดยจดั

อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยพื&นฐานในโรงงานให้กับพนักงานทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็น     

หมวกนิรภยั รองเทา้เซฟตี&  แว่นตา  รวมถึงบริษทัไดท้าํประกนัชีวิตที�ทาํให้กบัพนักงานทุก

ท่านตั& งแต่วนัเริ� มงานวนัแรก เพื�อให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุกับพนักงานไม่ว่าจะขณะ

ปฏิบติังาน หรือวา่นอกเหนือจากเวลาปฏิบติังาน  
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ด้านความรับผดิชอบต่อผู้บริโภค (ลูกค้า) 

1) เพื�อเป็นการรับผิดชอบต่อคุณภาพของสินคา้ก่อนส่งมอบใหก้บัลูกคา้ บริษทัจดัใหมี้การเขา้มาตรวจสอบ

คุณภาพของชิ&นงานก่อนการส่งมอบ โดยในปี 2562 มีตวัแทนของลูกคา้เขา้มาตรวจสอบชิ&นงาน                    

8 โครงการรวมการเขา้มาตรวจงานจากตวัแทนลูกคา้ทั&งสิ&น 121 ครั& งโดยบริษทัจดัให้มีแบบฟอร์ม

สาํรวจความพึงพอใจของลูกคา้ทุกครั& งที�เขา้มา ซึ�งผลสาํรวจความพึงพอใจของลูกคา้ 5 ปียอ้นหลงั มีดงันี&  

ปี 
การตรวจสอบชิ;นงาน 

 (ครั;ง) 

ค่าเฉลี@ยความพงึพอใจของลูกค้า 

(%) 

2558 40 87.38 

2559 44 87.38 

2560 121 89.08 

2561 54 94.60 

2562 121 97.14 

 

  
 

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 2562 บริษทัฯไดแ้ต่งตั&งคณะกรรมการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั (คปอ.) 

ตามประกาศของ HU017/62โดยมีวาระการดาํรงตาํแหน่ง ตั&งแต่วนัที� 17 ธนัวาคม 2562 - 17 ธนัวาคม 

2564 ซึ�งประกอบไปดว้ยคณะทาํงานจาํนวน 13 ท่าน ที�มีความรู้และความสามารถที�ผา่นการอบรมตามที�

กฎหมายกาํหนด ซึ�งคณะทาํงานนี&จะมีการประชุมอยา่งนอ้ยเดือนละหนึ�งครั& ง เพื�อพิจารณานโยบายและ

แผนงานดา้นความปลอดภยัในการทาํงาน รวมทั&งส่งเสริมและสนบัสนุน กิจกรรมดา้นความปลอดภยัใน

การทาํงานของสถานประกอบการ เพื�อความปลอดภยัของลูกจา้ง  ผูรั้บเหมา และบุคคลภายนอกที�เขา้มา

ปฏิบติังานหรือเขา้มาใชบ้ริการในสถานประกอบการ 

 

3) บริษัทได้มีการดําเนินการด้านอาชีวอนามัยในการประเมินความเสี� ยงต่อสุขภาพ (Health Risk 

Assessment : HRA) เป็นประจาํทุกปีสาํหรับพนกังานที�มีอายงุานมากกวา่ 1 ปี โดยในปี 2562  บริษทัจดั

ใหมี้การตรวจสุขภาพของพนกังานประจาํปี เมื�อวนัที� 8 มิถุนายน 2562  เพื�อใหท้ราบถึงระดบัความเสี�ยง

ต่อสุขภาพของผูป้ฏิบติังาน ทั&งนี& เพื�อให้ผูป้ฏิบติังานมั�นใจวา่ผูป้ฏิบติังานจะไดรั้บการดูแลจดัการดา้น

ความเสี�ยงต่อสุขภาพโดยไดรั้บการตรวจสุขภาพตามปัจจยัเสี�ยง เช่น การตรวจหาสารตะกั�วในเลือด 

ตรวจหาสารระเหยในปัสสาวะ สภาพการทาํงานของปอด การตรวจหาแมงกานีส และการตรวจ

สมรรถภาพการไดย้นิ 
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ด้านการมส่ีวนร่วมพฒันาชุมชนและสังคม 
บริษทัไดต้ระหนักถึงความสาํคญัเรื�องระบบการจดัการพลงังานในองคก์ร เพื�อให้เกิดการอนุรักษ์พลงังาน

อยา่งต่อเนื�อง ซึ�งถือวา่มีความสาํคญัต่อชุมชนและสงัคม โดยตั&งแต่ปี 2558 บริษทัไดป้ระกาศนโยบายอนุรักษพ์ลงังานอยา่ง
เป็นรูปธรรม เพื�อให้พนักงานและเจ้าหน้าที� ทุกท่านได้มีส่วนร่วม และดําเนินการจัดการพลังงานในองค์กรให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยบริษทัไดมี้โครงการต่างๆ ในปี 2562 ดงันี&  

 
1) โครงการมาตรการประหยดัพลงังาน 

บริษทัเล็งเห็นความสําคญัของการอนุรักษ์พลังงาน ดังนั&นเพื�อให้การดาํเนินงานด้านการ
อนุรักษพ์ลงังานของบริษทัดาํเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ บริษทัจึงไดป้ระกาศนโยบายพลงังานเพื�อใช้
เป็นมาตรการประหยดัพลงังานภายในบริษทั ตามประกาศที� HU022/62 Rev.1 เรื�องนโยบายพลงังาน
ประกาศ ณ วนัที� 14 กมุภาพนัธ์ 2562 

 

2) โครงการพลงังานแสงอาทติย์  

โดยบริษทัได้เริ� มโครงการตั&งแต่เดือน กนัยายน 2557 โดยใชง้บประมาณการลงทุนทั&งสิ&น                
1,950,000 บาท เพื�อเป็นการประหยดัพลงังาน และมีส่วนช่วยสิ�งแวดลอ้ม ซึ� งจากการตรวจวดัการใช้
พลงังานแสงอาทิตยด์งักล่าวในปี 2562 สามารถใชพ้ลงังานแสงอาทิตยท์ดแทนกระแสไฟฟ้าปกติได้
จาํนวน 7,536.80 กิโลวตัตฮ์าว 
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3) โครงการโรงงานสีขาว  

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

 
 

4) สนับสนุนกจิกรรมวนัเดก็ในชุมชน  

ในทุกๆปีบริษทัได้ร่วมบริจาคเงินให้กับเทศบาลตาํบลราชคราม อาํเภอบางไทร จังหวดั

พระนครศรีอยธุยา และบริจาคของขวญัและเงินใหก้บักรรมการหอพกัพนกังาน เพื�อสนบัสนุนกิจกรรม

และอาหารในงานวนัเด็กสาํหรับลูกพนกังาน ที�อาศยัอยูใ่นบริเวณบริษทัและบริเวณใกลเ้คียง 

 

ด้านการพฒันาไม่หยุดนิ@งเพื@อองค์กรที@ยั@งยืน 

 บริษทัไดต้ระหนกัถึงความสาํคญั เรื�องการพฒันาอยา่งต่อเนื�อง ไม่วา่จะเป็นการประกอบธุรกิจ โดยนาํ 
เทคโนโลยทีี�ทนัสมยัเขา้มาใชง้าน รวมทั&งการพฒันาความสามารถของบุคลากรโดยในทุกๆปี บริษทัมีนโยบายให้พนกังาน
ทุกคนเขา้ไปเรียนรู้หรือฝึกอบรม หรือแมแ้ต่ส่งพนกังานเขา้ไปศึกษาหาความรู้เพิ�มเติม เนื�องจากบริษทัมีความเชื�อวา่การ
พฒันาความสามารถของพนกังานเป็นสิ�งที�จะทาํใหบ้ริษทัเติบโตไดอ้ยา่งย ั�งยนื 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 



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

M.C.S. Steel Public Company Limited 

แบบ 56-1 ประจาํปี 2562                                                                                           83 

 

 

2.5 การควบคุมภายใน 

บริษทัไดจ้ดัตังหน่วยงานตรวจสอบภายในขึนโดยหน่วยงานดงักล่าวมีความเป็นอิสระ โดยมีสายการรายงาน 
ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ในดา้นการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน และรายงานต่อประธานเจา้หนา้ที)บริหารในดา้น
งานบริหารหน่วยงาน หน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที)ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุม
ภายใน, การประเมินความเสี)ยง, การกาํกบัดูแลกิจการ และเป็นที)ปรึกษาเพื)อสนบัสนุนใหบ้ริษทัสามารถบรรลุวตัถุประสงค์
และเป้าหมายทางธุรกิจ  แผนการตรวจสอบภายในประจาํปีของหน่วยงานไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
โดยใชห้ลกัเกณฑก์ารตรวจสอบตามผลการประเมินความเสี)ยง (Risk Based Audit Approach) และจุดควบคุมที)สาํคญั (Key 
Control Points) และเนน้ใหมี้การควบคุมเชิงป้องกนั  รวมถึงการประเมินความเสี)ยงดา้นทุจริตตามนโยบายการใหข้อ้มูลการ
กระทาํผิดและการทุจริต การสอบสวนและการคุม้ครองผูใ้หข้อ้มูล (Fraud Whistleblowing Protection Policy) 

 โดยหน่วยงานดงักล่าวมีบทบาทและหนา้ที)ความรับผิดชอบดงันี  

1. ในบทบาทของที)ปรึกษา จดัให้มีการประเมินการควบคุมภายใน โดยการประเมินตนเองโดยได้
สนับสนุนด้านการเป็นที)ปรึกษา, การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแบบกลุ่ม (CSA Facilitator) และการนําเครื) องมือที)มี
ประสิทธิภาพมาใชใ้นการประเมิน โดยจะช่วยส่งเสริมใหพ้นกังานมีการพฒันาการควบคุมที)ดีและมีระบบการปฏิบติังานที)มี
ประสิทธิภาพ  นอกจากนี ยงัส่งเสริมให้มีการตรวจประเมินการควบคุมภายในโดยการประเมินตนเอง (CSA Validation) 
เพื)อใหม้ั)นใจวา่แต่ละขันตอนการดาํเนินงานไดใ้ชก้ารควบคุมภายในโดยการประเมินตนเองอยา่งเหมาะสม เพื)อสนบัสนุน
ใหบ้ริษทับรรลุกลยทุธ์และเป้าหมายที)กาํหนด  หน่วยงานตรวจสอบภายในมีการประเมินคุณภาพการปฏิบติังานดว้ยตนเอง
เป็นประจาํทุกปี และมีการประเมินโดยองคก์รอิสระจากภายนอกทุก 5 ปี 

2. ปฏิบติัหนา้ที)เพื)อสนบัสนุนการดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบตามที)ไดรั้บมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษทัให้บรรลุผล และเป็นที)ปรึกษาเพื)อให้คาํแนะนําในด้านต่างๆ เช่น ด้านการควบคุมภายใน            
ตามกรอบแนวทางระบบการควบคุมภายใน COSO 2013, ดา้นการบริหารความเสี)ยง, ดา้นจริยธรรมธุรกิจ, ดา้นความ
ปลอดภยัของระบบสารสนเทศ เป็นตน้ 

3. ยดึถือกรอบโครงสร้างการปฏิบติังานวิชาชีพตรวจสอบภายในตามมาตรฐานสากล กฎบตัรของ
หน่วยงาน รวมทังการทบทวนคู่มือการปฏิบติังานตรวจสอบเป็นประจาํทุกปี เพื)อให้มั)นใจไดว้า่การปฏิบติังานมีคุณภาพ
เป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ)งจะช่วยส่งเสริมใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี)ยงที)ดี ระบบ
การกาํกบัดูแลที)ดี สามารถเพิ)มคุณค่าใหแ้ก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียและพฒันาองคก์รสู่ความยั)งยนื 

4. ส่งเสริมการปฏิบติังานของผูต้รวจสอบภายใน ใหส้ามารถตรวจสอบไดทุ้กดา้น   (Integrated  
Audit) เช่น ดา้นระบบธุรกิจ, ดา้นระบบสารสนเทศ และดา้นระบบวิศวกรรม โดยมุ่งเนน้พฒันาเจา้หนา้ที)ตรวจสอบภายใน
ให้เป็นมืออาชีพ และส่งเสริมให้มีวฒิุบตัร IACP (Internal Audit Certificate Program), CPIAT (Certified Professional 
Internal Audit of Thailand), CIA (Certified Internal Auditor) และ CFE (Certified Fraud Examiners) 
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โดยในปี 2562 ฝ่ายตรวจสอบภายในไดด้าํเนินการดงัต่อไปนี  

1)  กาํหนดระบบงานของทังหมดบริษทั ( Audit Universe ) 
2)  กาํหนดประเภทความเสี)ยงของระบบงานต่าง ๆ (Risk ) รวมทังกาํหนดกรอบบริหาร 

 ความเสี)ยง 
3)  การตรวจสอบระบบต่าง ๆ ดงันี  

 ระบบการจดัการสินคา้สาํเร็จรูป 
 ระบบการจดัซือวตัถุดิบ 
 ระบบการจดัซือทั)วไป (ภายในประเทศ) 
 ระบบการจา้งเหมาและใหบ้ริการ 
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2.6 รายการระหว่างกนั 

 รายการบญัชีที�มีสาระสาํคญัระหวา่งบริษทักบับริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั ซึ�งไดร้วมไวใ้นงบการเงินสาํหรับปีสิ#นสุด 
วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 มีดงันี#  
 

    หน่วย : พนับาท 

ชื!อบริษัท / บุคคล
ที!มผีลประโยชน์

ร่วมกนั 

ประเภท ลกัษณะรายการ มูลค่ารายการ                
ปี 2562 

ความจาํเป็น/ 
ความสมเหตุสมผล 

M.C.S. - JAPAN  Co., Ltd. บริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้ 98% 

 ค่าใชจ่้าย - ทางบริษทัไดรั้บบริการจาก                    
M.C.S.-JAPAN Co., Ltd. เป็นบริการผลิต
และแกไ้ขชิ#นงานที�ประเทศญี�ปุ่น 

52,136 เป็นรายการบริการตามปกติ 

  - บริษทัไดใ้หบ้ริษทั M.C.S.-JAPAN Co., Ltd.  
กูย้มืเงินเพื�อชาํระคืนเงินกูย้มืจากสถาบนั
การเงิน 

142,342 เป็นรายการที�เกิดขึ#นเพื�อลด
ภาระการจ่ายดอกเบี#ยใหก้บั
สถาบนัการเงิน มาเป็นชาํระ
ดอกเบี#ยใหก้บับริษทัใหญ่แทน   

 รายรับ - บริษทับนัทึกดอกเบี#ยรับจากการให ้  
M.C.S.-JAPAN Co.,Ltd. กูเ้งิน 

6,035 เป็นรายการที�เกิดจากเงินให้
บริษทัในเครือกูย้มื 

M.C.S. Steel-Xiamen Co., Ltd. บริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้ 74% 

  

 

ค่าใชจ่้าย  - บริษทัจ่ายค่าจา้งผลิตชิ#นงานและค่าจา้งเขียน
แบบ 

250,268 เป็นรายการบริการตามปกติ 

นางสาวชาลสิา   ชิ บุคคลเกี�ยวขอ้งกบัประธานเจา้หนา้ที�บริหาร 

 ค่าใชจ่้าย - บริษทัเช่าบา้นพกั เพื�อรับรองลูกคา้   75 เป็นรายการเช่า     

อสงัหาริมทรัพยร์ะยะสั#น 
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ฐานะทางการเงนิ 

และผลการดาํเนินงาน 
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3.1 ข้อมูลทางการเงนิที�สําคญั 

 
สรุปฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทั สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2560-2562 ดงันี�  

 
1) ผู้สอบบัญชี 

 
ปี 2562 นางสาววนันิสา งามบวัทอง  

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6838  
ผูส้อบบญัชีที�ไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. 

           บริษทั สอบบญัชี ธรรมนิติ จาํกดั 
 
ปี 2561 นางสาววนันิสา งามบวัทอง  

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6838  
ผูส้อบบญัชีที�ไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. 

                        บริษทั สอบบญัชี ธรรมนิติ จาํกดั  
 
ปี 2560 นางสาววนันิสา งามบวัทอง  

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6838  
ผูส้อบบญัชีที�ไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. 

                        บริษทั สอบบญัชี ธรรมนิติ จาํกดั  
 

2) สรุปรายงานการตรวจสอบและสอบทานงบการเงนิ 

 
ปี 2562 ผูส้อบบญัชีไดแ้สดงความเห็นในรายงานการตรวจสอบและสอบทาน 

งบการเงินแบบไม่มีเงื�อนไข 
ปี 2561 
 
ปี 2560 

ผูส้อบบญัชีไดแ้สดงความเห็นในรายงานการตรวจสอบและสอบทาน 
งบการเงินแบบไม่มีเงื�อนไข 
ผูส้อบบญัชีไดแ้สดงความเห็นในรายงานการตรวจสอบและสอบทาน 
งบการเงินแบบไม่มีเงื�อนไข 
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ตารางสรุปงบการเงิน 
 

งบแสดงฐานะการเงนิ                                                                                                                                     
            หน่วย  : พนับาท 

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 585,613                    15.25% 892,369                    22.12% 473,322                    9.29%

เงินลงทุนช ั�วคราว 20,267                      0.53% -                            0.00% -                            0.00%

ลูกหนี� การคา้และลูกหนี� อื�น 1,014,921                26.43% 418,473                    10.37% 1,181,355                23.18%

สินคา้คงเหลือ 915,798                    23.85% 1,114,413                27.63% 1,912,648                37.53%

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,536,600                66.05% 2,425,254                60.12% 3,567,326                70.00%

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากสถาบนัการเงินที�มภีาระคํ�าประกนั -                            0.00% -                            0.00% -                            0.00%

เงินให้กูยื้มแกก่จิการที�เกี�ยวขอ้งกนั -                            0.00% -                            0.00% -                            0.00%

เงินให้กูยื้มแกพ่นักงาน -                            0.00% 69,452                      1.72% 81,255                      1.59%

เงินลงทุนในบริษทัรว่ม -                            0.00% -                            0.00% -                            0.00%

เงินลงทุนระยะยาวอื�น -                            0.00% -                            0.00% -                            0.00%

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,116,453 29.07% 1,357,272 33.65% 1,291,572 25.34%

คา่ความนิยม 22,270 0.58% 21,553 0.53% 20,291 0.40%

สิทธิการเชา่ที�ดิน 153,424 3.99% 145,431 3.61% 121,884 2.39%

สินทรัพย์ไมม่ตีวัตน 6,704 0.17% 6,387 0.16% 10,093 0.20%

สินทรัพย์ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 4,409 0.11% 7,889 0.20% 3,501 0.07%

สินทรัพย์ไมห่มนุเวยีนอื�น 765 0.02% 578 0.01% 572 0.01%

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,304,026                33.95% 1,608,563                39.88% 1,529,167                30.00%

รวมสินทรัพย์ 3,840,625                100% 4,033,817                100% 5,096,493                100%

งบการเงินรวม

สินทรัพย์
ณ 31 ธันวาคม 2560 ณ 31 ธันวาคม 2561 ณ 31 ธันวาคม 2562
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งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)                                                                                                                                               
          หน่วย  : พนับาท 

หนี:สินหมุนเวียน

เงินกูยื้มระยะสั�น 164,436                    4.28% 160,846                    3.99% -                            0.00%

เจา้หนี� การคา้และเจา้หนี� อื�น 813,897                    21.19% 713,491                    17.69% 1,900,789                37.30%

หนี� สินสัญญาเชา่การเงินชาํระภายใน 1 ปี 6,954                        0.18% 1,038                        0.03% 914                            0.02%

ภาษีเงินไดค้า้งจา่ย 80,174                      2.09% 150                            0.00% 78                              0.00%

รวมหนี:สินหมุนเวียน 1,065,460                27.74% 875,525                    21.70% 1,901,780                37.32%

หนี:สินไม่หมุนเวียน

หนี� สินสัญญาเชา่การเงิน 3,648                        0.09% 177                            0.00% 2,314                        0.05%

หนี� สินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 49,145                      1.28% 46,308                      1.15% 37,674                      0.74%

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 17,167                      0.45% 18,860                      0.47% 23,775                      0.47%

ประมาณการหนี� สินจากการรับประกนัสินคา้ 109,743                    2.86% 122,679                    3.04% 75,781                      1.49%

ประมาณการหนี� สิน -                            0.00% 830                            0.02% -                            0.00%

รวมหนี:สินไม่หมุนเวียน 179,704                    4.68% 188,854                    4.68% 139,544                    2.74%

รวมหนี:สิน 1,245,164                32.42% 1,064,379                26.39% 2,041,324                40.05%

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

   ทุนจดทะเบียน 500,000                    500,000                    500,000                    

   ทุนที�ออกและชาํระแลว้  500,000                    13.02% 500,000                    12.40% 500,000                    9.81%

สว่นเกนิมลูคา่หุ้นสามญั 140,000                    3.65% 140,000                    3.47% 140,000                    2.75%

สว่นเกนิ (ตํ�า) ทุนหุ้นสามญัซื�อคืน -                            (153,610)                  -3.81% (153,610)                  -3.01%

การเปลี�ยนแปลงสัดสว่นการถือหุ้นบริษทัยอ่ย -                            (15,250)                    -0.38% (15,250)                    -0.30%

กาํไรสะสม

    จดัสรรแลว้

        ทุนสํารองตามกฎหมาย 50,000                      1.30% 50,000                      1.24% 50,000                      0.98%

        สํารองหุ้นทุนซื�อคืน 643,071                    16.74% 295,812                    7.33% 295,812                    5.80%

    ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 2,556,945                66.58% 3,141,151                77.87% 3,393,192                66.58%

องค์ประกอบอื�นของสว่นของผูถื้อหุ้น (693,110)                  -18.05% (748,511)                  -18.56% (925,756)                  -18.16%

หัก หุ้นทุนซื�อคืน-หุ้นสามญั (643,071)                  -16.74% (295,812)                  -7.33% (295,812)                  -5.80%

สว่นไดเ้สียที�ไมม่อีาํนาจควบคมุ 41,626                      1.08% 55,658                      1.38% 66,592                      1.31%

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,595,462 67.58% 2,969,439 73.61% 3,055,168 59.95%

รวมหนี:สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,840,625                100% 4,033,817                100% 5,096,493                100%

งบการเงินรวม

หนี:สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ 31 ธันวาคม 2560 ณ 31 ธันวาคม 2561 ณ 31 ธันวาคม 2562
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งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ            
                   หน่วย  : พนับาท 

สําหรับปีสิ:นสุด สําหรับปีสิ:นสุด สําหรับปีสิ:นสุด

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562

รายได้ 

รายไดจ้ากการขายและบริการ 3,103,845           98.27% 3,248,261           98.67% 3,300,344           98.29%

รายไดอื้�น 54,519                 1.73% 43,786                 1.33% 50,472                 1.50%

กาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยนสุทธิ -                       0.00% -                       0.00% 7,063                   0.21%

รวมรายได้ 3,158,364           100% 3,292,046           100% 3,357,879           100%

ค่าใช้จ่าย 

ตน้ทุนขายและบริการ 1,759,148           55.70% 2,164,382           65.75% 2,150,250           64.04%

คา่ใชจ้า่ยในการขาย 443,688              14.05% 338,298              10.28% 300,079              8.94%

คา่ใชจ้า่ยในการบริหาร 255,218              8.08% 275,170              8.36% 220,279              6.56%

ขาดทุนจากการปรับมูลคา่เงินลงทุน 49,485                 1.57% -                       0.00% -                       0.00%

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยนสุทธิ 24,777                 0.78% 23,832                 0.72% -                       0.00%

คา่ตอบแทนผูบ้ริหาร 45,305                 1.43% 39,561                 1.20% 35,757                 1.06%

ตน้ทุนทางการเงิน 8,006                   0.25% 10,594                 0.32% 7,588                   0.23%

รวมค่าใช้จ่าย 2,585,627           81.87% 2,851,836           86.63% 2,713,953           80.82%

สว่นแบง่กาํไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษทัรว่ม (10,744)               -0.34% -                       0.00% -                       0.00%

กําไรก่อนภาษเีงินได้ 561,993              17.79% 440,210              13.37% 643,927              19.18%

รายได(้คา่ใชจ้า่ย)ภาษีเงินได้ (91,158)               -2.89% (19,707)               -0.60% (24,453)               -0.73%

กําไรสําหรับปีจากการดาํเนินงานต่อเนื�อง 470,835              14.91% 420,504              12.77% 619,473              18.45%

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับปีจากการดาํเนินงานที�ยกเลิก -                       0.00% -                       0.00% -                       0.00%

กําไรสําหรับปี  470,835              14.91% 420,504              12.77% 619,473              18.45%

กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื�น

ผลตา่งของอตัราแลกเปลี�ยน

    จากการแปลงคา่งบการเงิน (95,833)               (55,401)               (177,246)             

กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

     สําหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน -                       -                       1,543                   

ภาษีเงินไดที้�เกี�ยวขอ้งกบักาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น -                       -                       (309)                     

กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี - สุทธิจากภาษี (95,833)               (55,401)               (176,011)             

กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 375,002              365,103              443,462              

งบการเงินรวม

งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 
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งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)           
                       หน่วย  : พนับาท 

สําหรับปีสิ:นสุด สําหรับปีสิ:นสุด สําหรับปีสิ:นสุด

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562

การแบ่งปันกําไร (ขาดทนุ)

    สว่นที�เป็นของบริษทัใหญ ่ 474,649              416,932              608,539              

    สว่นที�เป็นของสว่นไดเ้สียที�ไมม่อีาํนาจควบคมุ (3,814)                 3,572                   10,934                 
กําไรสําหรับปี 470,835              420,504              619,473              

การแบ่งปันกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวม

    สว่นที�เป็นของบริษทัใหญ ่ 378,816              361,531              432,528              

    สว่นที�เป็นของสว่นไดเ้สียที�ไมม่อีาํนาจควบคมุ (3,814)                 3,572                   10,934                 
กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 375,002              365,103              443,462              

กําไรต่อหุ้น
กาํไรตอ่หุ้นขั�นพื�นฐาน (บาท) 1.02 0.91 1.28

งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 

งบการเงินรวม
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งบกระแสเงนิสด                                                                                                                                          

     
                           หน่วย  : พนับาท 

สําหรับปีสิ�นสุด สําหรับปีสิ�นสุด สําหรับปีสิ�นสุด

วันที� 31 ธันวาคม 2560 วันที� 31 ธันวาคม 2561 วันที� 31 ธันวาคม 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 561,993                        440,210                        643,927                        

รายการปรับปรุง
    คา่เสื�อมราคาและคา่ตัดจาํหนา่ย 139,056                        179,833                        135,345                        

    (กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหนา่ยที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (87)                                2,304                            (5,342)                           

    (กาํไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไมเ่กิดขึ4นจริง 39,687                          44,426                          58,175                          

    คา่เผื�อหนี4สงสยัจะสูญ -                                18,055                          -                                

    ขาดทุนจากการลดมูลคา่สินค้า (โอนกลับ) 733                               41,342                          (45,694)                         

    คา่ใชจ้า่ยจากการรับประกนัสินค้า (โอนกลับ) 57,426                          23,683                          (45,966)                         

    คา่ใชจ้า่ยผลประโยชน์พนักงาน 1,639                            1,684                            6,434                            

    ประมาณการหนี4 สินจากคดีความ -                                830                               -                                

    ดอกเบี4 ยรับ (4,970)                           (2,650)                           (9,007)                           

    ต้นทุนทางการเงิน 7,753                            8,268                            7,090                            

    ขาดทุนจากการปรับมูลคา่เงินลงทุน 49,485                          -                                -                                

    สว่นแบง่ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรว่ม 10,744                          -                                -                                

กําไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย์
    และหนี�สินดาํเนินงาน 863,459                        757,986                        744,961                        

การเปลี�ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี�สินดาํเนินงาน
    ลูกหนี4 การค้าและลูกหนี4 อื�น (เพิ�มขึ4 น)  ลดลง (239,160)                       565,602                        (703,553)                       

    สินค้าคงเหลือ (เพิ�มขึ4 น) ลดลง (184,319)                       (225,682)                       (830,177)                       

    เงินให้ก ูยื้มแกก่ิจการที�เกี�ยวข้องกนั(เพิ�มขึ4 น) -                                -                                -                                

    เงินให้ก ูยื้มแกพ่นักงาน (เพิ�มขึ4 น) ลดลง -                                (69,452)                         (11,803)                         

    เงินฝากสถาบันการเงินที�มีภาระคํ4าประกนั(เพิ�มขึ4 น) ลดลง 275,527                        -                                -                                

    สินทรัพยไ์มห่มุนเวียนอื�น(เพิ�มขึ4 น) ลดลง 37                                 184                               7                                   

    เจ้าหนี4 การค้าและเจ้าหนี4 อื�นเพิ�มขึ4 น (ลดลง) (31,273)                         (100,970)                       1,192,832                     

        เงินสดรับจากการดาํเนินงาน 684,271                        927,668                        392,268                        

งบกระแสเงินสด

งบการเงินรวม
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งบกระแสเงนิสด (ต่อ)    

                                                                                            
            หน่วย  : พนับาท    

สําหรับปีสิ�นสุด สําหรับปีสิ�นสุด สําหรับปีสิ�นสุด

วันที� 31 ธันวาคม 2560 วันที� 31 ธันวาคม 2561 วันที� 31 ธันวาคม 2562

    จา่ยคา่การรับประกนัสินค้า (23,941)                         (12,206)                         (837)                              

    จา่ยหนี4 สินผลประโยชน์พนักงาน (165)                              (654)                              (509)                              

    จา่ยหนี4 สินจากคดีความ -                                -                                (830)                              

    จา่ยภาษีเงินได้ (99,762)                         (109,213)                       (23,490)                         

        เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 560,403                        805,595                        366,601                        

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
    รับดอกเบี4 ย 5,429                            2,058                            3,436                            

    เงินสดจา่ยเพื�อซื4อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (263,196)                       (449,335)                       (145,780)                       

    เงินสดจา่ยเพื�อซื4อสินทรัพยไ์มมี่ตัวตน                               (434)                            (1,205)                            (5,761)
    เงินสดรับจากการขายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 136                               21,549                          5,601                            

    เงินลงทุนชั�วคราว(เพิ�มขึ4 น)ลดลง 105,000                        20,000                          -                                

    เงินรับ (จา่ย) ลงทุนในบริษัทยอ่ย (สุทธิจากเงินสดที�จา่ยซื4อ) (76,070)                         -                                -                                

        เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (229,134)                       (406,933)                       (142,503)                       
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
   จา่ยดอกเบี4 ย (8,143)                           (8,705)                           (7,624)                           
   จา่ยเงินปันผล (318,260)                       (179,984)                       (357,732)                       
   เงินก ูยื้มระยะสั4นจากสถาบันการเงินเพิ�มขึ4น (ลดลง) (7,994)                           (3,219)                           (160,846)                       
    จา่ยชาํระหนี4 สินสญัญาเชา่การเงิน (8,171)                           (9,388)                           (1,404)                           
    เงินจา่ยซื4อหุ้นสามญับริษัทยอ่ยจากสว่นได้เสียที�ไมมี่อาํนาจควบคมุ -                                (4,790)                           -                                
    ขายหุ้นสามญัซื4อคืน -                                193,648                        -                                
    ซื4อหุ้นสามญัคืน (354,878)                       -                                -                                
        เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (697,446)                       (12,437)                         (527,606)                       
ผลตา่งของอตัราแลกเปลี�ยนจากการแปลงคา่งบการเงินเพิ�มขึ4น (ลดลง) (115,940)                       (79,469)                         (115,539)                       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น(ลดลง)สุทธิ (482,117)                       306,755                        (419,047)                       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 1,067,730                     585,613                        892,369                        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ�นปี 585,613                        892,369                        473,322                        

รายการที�ไม่กระทบเงินสด
ซื4อทรัพยสิ์นตามสญัญาเชา่การเงิน -                                -                                3                                   

งบการเงินรวม

งบกระแสเงินสด
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อตัราส่วนทางการเงนิที�สําคญัและผลการดาํเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย เปรียบเทยีบ 3 ปี 
 

2562 2561 2560

การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนสภาพคล่อง

     อตัราสว่นสภาพคลอ่ง 1.88 2.77 2.38

     อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว 0.87 1.50 1.52

     อตัราสว่นหมนุวยีนลูกหนี4 การคา้ 4.13 4.53 3.60

     ระยะเวลาเกบ็หนี4 เฉลี�ย 88 81 101

     อตัรสว่นหมนุเวยีนสินคา้คงเหลือ 1.42 2.13 2.18

     ระยะเวลาขายสินคา้เฉลี�ย 257 171 168

     อตัรสว่นหมนุเวยีนเจา้หนี4 1.65 2.83 2.33

     ระยะเวลาชาํระหนี4 222 129 157

      Cash Cycle 124 123 113

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร

     อตัรากาํไรขั4นตน้ (ร้อยละ) 34.85 33.37 43.32

     อตัรากาํไรสุทธิ (ร้อยละ) 18.45 12.77 14.91

     อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น(ร้อยละ) 20.56 15.11 17.32

อัตรส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน

     อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ) 13.57 10.68 12.28

     อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (ร้อยละ) 46.77 34.00 48.78

     อตัราการหมนุของสินทรัพย์ 0.72 0.83 0.81

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

     อตัราสว่นหนี4 สินตอ่สว่นของผูถื้อหุ้น (เทา่) 0.67 0.36 0.48

     อตัราสว่นความสามารถชาํระดอกเบี4ย (เทา่) 85.86 42.55 71.19

     อตัราการจา่ยเงินปันผล (ร้อยละ) 50.78 57.60 52.48

ปี
อัตราส่วนทางการเงิน  

 
 
 

หมายเหต ุ: บริษทัไม่มียอดสินคา้สาํเร็จรูป เนื�องจากบริษทัจะจดัส่งสินคา้ไปยงัลูกคา้เมื�อสินคา้ทาํการผลิต ดงันั�นอตัราส่วนที�
คาํนวณจะเป็นสินคา้คงเหลือในรูปเหลก็คงคลงั วสัดุสิ�นเปลือง น็อตคงคลงั และงานระหวา่งทาํ 
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อตัราส่วนทางการเงนิที�สําคญัและผลการดาํเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย เปรียบเทยีบ 3 ปี (ต่อ) 

 

2562 2561 2560

ข้อมูลต่อหุ้นและอัตราการเติบโตของประเภทธุรกิจ

อัตราการเติบโต

     สินทรัพย์รวม (ร้อยละ) 26.34 5.03 0.37

     หนี4 สินรวม (ร้อยละ) 91.79 -14.52 26.37

     รายไดจ้ากการขายหรือบริการ (ร้อยละ) 1.60 4.65 -44.97

     คา่ใชจ้า่ยดาํเนินงาน (ร้อยละ) -19.95 7.82 27.02

     กาํไรสุทธิ (ร้อยละ) 47.32 -10.69 -61.59

ข้อมูลต่อหุ้น 

     มลูคา่ตามบญัชีตอ่หุ้น 6.50 6.01 5.68

     กาํไรสุทธิตอ่หุ้น 1.28 0.91 1.02

     เงินปันผลตอ่หุ้น 0.65 0.50 0.60

ปี
อัตราส่วนทางการเงิน  

 
 

3.2 การวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจดัการ 

 

ภาพรวมผลการดาํเนินงานที�ผ่านมา 

 บริษทัดาํเนินธุรกิจเป็นผูผ้ลิตและประกอบโครงสร้างเหล็กขนาดใหญ่ (Fabricated Steel) เพื�อใชใ้นงานก่อสร้าง
อาคารขนาดใหญ่ โดยโครงสร้างเหล็กที�บริษทัผลิตส่วนใหญ่เป็นงานเสา (Column-Box) และคาน (Beam) ซึ� งบริษทัจะทาํ
การประกอบและขึ�นรูปตามแบบที�ลูกคา้กาํหนด โดยวตัถุดิบหลกัที�ใชเ้ป็นเหลก็แผน่รีดร้อนคุณภาพสูง (Special Hot Rolled 
Steel) นาํเขา้จากประเทศญี�ปุ่นเป็นหลกั และมีการนาํเขา้จากประเทศเกาหลี บางส่วนซึ�งในปี 2554 บริษทัเริ�มใชเ้หล็กที�ผลิต
ในประเทศจีนผลิตชิ�นงานและส่งไปติดตั�งที�ประเทศญี�ปุ่น โดยบริษทัคาดหวงัวา่ในอนาคตจะสามารถใชเ้หลก็ที�ประเทศจีน
ผลิตงานส่งออกไปญี�ปุ่นไดม้ากขึ�น เนื�องจากมีตน้ทุนของวตัถุดิบที�ต ํ�ากวา่การนาํเขา้จากประเทศเกาหลีและประเทศญี�ปุ่น   

โดยปัจจุบนับริษทัเป็นบริษทันอกประเทศญี�ปุ่นที�สามารถส่งงานโครงสร้างเหลก็ไปจาํหน่ายในประเทศญี�ปุ่นราย
ใหญ่ที�สุด และผลงานการผลิตเป็น 1 ใน 10 ในดา้นคุณภาพและราคาเมื�อเทียบกบับริษทัผลิตโครงสร้างเหล็กแบบเดียวกนั
กบับริษทั ทั�งนี� ในปัจจุบนัรายไดก้วา่ร้อยละ 90 ของบริษทัมาจากการส่งออกชิ�นงานไปยงัต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศ
ญี�ปุ่น อนึ�งงานที�ส่งออกไปยงัประเทศญี�ปุ่นจะเป็นโครงสร้างเหลก็ในลกัษณะเสาและคานเป็นส่วนใหญ่ เพื�อใชส้าํหรับการ
ก่อสร้างอาคารสูงขนาดใหญ่ โดยวตัถุดิบเหล็กที�ใช้เป็นเหล็กแผ่นรีดร้อนเกรดพิเศษที�มีความยืดหยุ่นและทนทานต่อ
แรงสั�นสะเทือน ซึ� งจะแตกต่างจากงานที�ขายในประเทศซึ�งส่วนใหญ่เป็นงานโครงสร้างทั�วไปซึ�งวตัถุดิบเหล็กจะไม่ตอ้ง
สั�งซื�อจากต่างประเทศ 
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1) ผลการดาํเนินงาน  

 รายได้รวม 

รายไดร้วมของบริษทัในปี 2560  เท่ากบั 3,158.36 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นเท่ากบั 3,292.05 ลา้นบาทในปี 2561 และเพิ�มขึ�น
เท่ากบั 3,357.88 ลา้นบาทในปี 2562  คิดเป็นอตัราเพิ�มขึ�นร้อยละ 4.23  และเพิ�มขึ�นร้อยละ 2.00 ตามลาํดบั โดยรายได้
หลกัของบริษทัเป็นรายไดจ้ากการขาย โดยเป็นสดัส่วนเกินกวา่ร้อยละ 95 ของรายไดร้วมของบริษทั  

 
 
 สาํหรับในปี 2562 รายไดร้วมเท่ากบั 3,357.88 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นร้อยละ 2.00 จากปีก่อน ทั�งนี� รายไดส่้วนใหญ่เป็น

รายไดจ้ากการขาย โดยมีจาํนวน 3,300.34 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 98.29 ของรายไดร้วม นอกจากนั�นเป็นรายไดอื้�น 57.53 
ลา้นบาท   

 รายได้จากการขาย 

รายไดจ้ากการขายโครงสร้างเหลก็ของบริษทัเท่ากบั  3,103.86 ลา้นบาท 3,248.26 ลา้นบาท และ 3,300.34 ลา้นบาท 
ในปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 คิดเป็นอตัราเพิ�มขึ�นร้อยละ 4.65  และเพิ�มขึ�นร้อยละ 1.60 ตามลาํดบั  ซึ�งรายไดจ้ากการขาย
ในปี 2562 เพิ�มขึ�นจาก ปี 2561 เนื�องจากราคาขายโดยเฉลี�ยเพิ�มสูงขึ�น  
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โดยในปี 2562 รายไดจ้ากการขาย 3,300.34 ลา้นบาทเป็นรายไดจ้ากการขายต่างประเทศจาํนวน 2,621.43 ลา้นบาท 
และเป็นรายไดจ้ากการขายในประเทศจาํนวน 678.91 ลา้นบาท 

สาํหรับราคาขายทั�งในประเทศและต่างประเทศจะผนัแปรตามลกัษณะของงาน ความซบัซอ้นของงานและตน้ทุน 
วตัถุดิบที�ใช ้เนื�องจากงานบางชิ�นเป็นงานรับจา้งผลิตเพียงอยา่งเดียว โดยลูกคา้จะจดัส่งวตัถุดิบหลกัคือเหลก็ที�ใชใ้นการผลิต
มาให ้และงานบางชิ�นบริษทัตอ้งจดัหาวตัถุดิบเอง ตลอดจนงานบางชิ�นบริษทัอาจตอ้งจา้งช่างรับเหมาจากภายนอกมาทาสี
ชิ�นงานหากลูกค้ากําหนด โดยในช่วง 3 ปีที�ผ่านมาราคาขายเฉลี�ยสําหรับชิ�นงานที�นําส่งต่างประเทศอยู่ประมาณ           
50,000 - 75,000 บาทต่อตนั สาํหรับราคาขายในประเทศราคาขายอยูที่�ประมาณ 15,000 - 60,000 บาท / ตนั โดยตํ�ากวา่งาน
ต่างประเทศสาเหตุหลกั เนื�องจากงานในประเทศส่วนใหญ่ลูกคา้จะจดัส่งวตัถุดิบเหลก็ที�ใชใ้นการผลิตมาให ้ 
 

 รายได้อื�น 
รายไดอื้�นส่วนใหญ่เป็นรายไดจ้ากการขายเศษวสัดุและรายไดอื้�นๆที�เกิดขึ�นในระหวา่งงวด ซึ� งเท่ากบั 54.52  ลา้นบาท 

43.79  ลา้นบาท และ 50.47 ลา้นบาท ในปี 2560  ปี 2561 และปี 2562 ตามลาํดบั หรือคิดเป็นร้อยละ  1.73 , 1.33  และ 
1.50  ของรายไดร้วมตามลาํดบั   

 
   
สาํหรับการขายเศษวสัดุที�เหลือใชบ้ริษทัจะทาํการรวบรวมและจดัเก็บไวใ้นพื�นที�แยกต่างหากเพื�อรอการขาย โดย 

บริษทัจะเปิดประมูลขายเศษวสัดุให้กบัผูที้�สนใจและขายให้กบัผูใ้ห้ราคาสูงสุด ทั�งนี�  รายไดจ้ากการขายเศษวสัดุเท่ากบั 
14.81 ลา้นบาท 14.91 ลา้นบาท และ 13.92 ลา้นบาทในปี 2560 - ปี 2562 ตามลาํดบั 
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 กาํไร/ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยน 

บริษัทมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี�ยนเท่ากับ 24.78  ล้านบาทและ 23.83 ล้านบาทในปี 2560 และปี2561                
และกลบัมามีผลกาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยนในปี 2562 จาํนวน 7.06 ลา้นบาท ซึ� งผลกาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยนที�เกิดขึ� น                     
ในปี 2562 นั�นเกิดจากการที�บริษทัมีรายการเจา้หนี�การคา้ ลูกหนี�การคา้ และเงินฝากที�เป็นเงินสกุลเงินอื�นซึ� งไม่ใช่สกุลเยน
ญี�ปุ่น  

 
 

 ต้นทุนงานรับจ้างผลติ  

ตน้ทุนขายและบริการของบริษทัในปี 2560 - ปี 2562 เท่ากบั 1,759.15 ลา้นบาท 2,164.38 ลา้นบาท และ 2,150.25 
ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยเพิ�มขึ�นร้อยละ 23.04 ในปี 2561 และลดลงร้อยละ 0.65 ในปี 2562 โดยโครงสร้างตน้ทุนขายและ
บริการประกอบดว้ยตน้ทุนวตัถุดิบ ประมาณร้อยละ 65 เป็นค่าใชจ่้ายในการผลิตอื�น (Overhead) ประมาณร้อยละ 30 และ
ค่าแรงงานประมาณร้อยละ 5  
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 กาํไรขั:นต้น 

กาํไรขั�นตน้ของบริษทั ในปี  2560 - ปี 2562 เท่ากบั 1,344.70 ลา้นบาท 1,083.88 ลา้นบาท และ 1,150.09 ลา้นบาท
ตามลาํดบั โดยลดลงร้อยละ 19.40 ในปี 2561 และเพิ�มขึ�นร้อยละ 6.11 ในปี 2562 สาเหตุที�กาํไรขั�นตน้เพิ�มขึ�นจากปีก่อน
เนื�องจากในปี 2561 นั�นบริษทัมีรายไดจ้ากงานในประเทศซึ�งมีราคาขายที�ต ํ�ากวา่งานส่งออก ในขณะที�ปี 2562 บริษทัมีการ
รับงานในประเทศอีกโครงการหนึ� งเขา้มาเสริมซึ� งโครงการดงักล่าวมีราคาเทียบเท่ากบังานส่งออก เนื�องจากใชม้าตรฐาน
เดียวกนักบังานญี�ปุ่น 

 

 

 ค่าใช้จ่ายในการขาย 

ในปี 2560 - ปี 2562 ค่าใช้จ่ายในการขายเท่ากับ 443.69 ลา้นบาท 338.30 ลา้นบาท และ 300.08 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 14.05 ร้อยละ 10.28 และร้อยละ 8.94 ของรายได ้
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 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ในปี 2560 - ปี 2562  ค่าใชจ่้ายในการบริหารเท่ากบั 255.22 ลา้นบาท 275.17 ลา้นบาท และ220.28 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 8.08 ร้อยละ 8.36 และร้อยละ 6.56 ของรายได ้  

 

 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี  

1) ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit fee) 
บริษทัจ่ายค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีใหแ้ก่ผูส้อบบญัชี และบริษทั สอบบญัชี ธรรมนิติ จาํกดั ซึ� งเป็นสาํนกั
งานสอบบญัชีที�ผูส้อบบญัชีสงักดัอยู ่สาํหรับค่าสอบบญัชีของปี 2562 จาํนวน 3,790,000บาท 

2) ค่าบริการอื�น (Non-audit fee)  
ค่าเบี�ยเลี�ยงและค่าพกัและค่าอาหารสาํหรับผูส้อบบญัชีจาํนวน 404,551 บาท 
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 กาํไรสุทธิ 

ในปี 2560 บริษทัมีกาํไรสุทธิ เท่ากบั 470.84 ลา้นบาท ลดลงเป็น 420.50 ลา้นบาทในปี 2561 และเพิ�มขึ�นเป็น 
619.47 ลา้นบาทในปี 2562  คิดเป็นอตัราการลดลงร้อยละ10.69 ในปี 2560 และเพิ�มขึ�นร้อยละ 47.32 ในปี 2562  
ตามลาํดับ  ซึ� งคิดเป็นอัตรากาํไรสุทธิเท่ากับร้อยละ14.91 ร้อยละ 12.77 และร้อยละ 18.45 ของรายได้รวมของ               
ปี 2560 - ปี 2562 ตามลาํดบั 

 

 

 อตัราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (Return on Equity)  

อตัราผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้นเท่ากับร้อยละ 17.32 ร้อยละ 15.11 และร้อยละ 20.56 ในปี 2560 - ปี2562    
ตามลาํดบั  ซึ� งแสดงถึงความสามารถในการทาํกาํไรจากเงินลงทุนของผูถื้อหุ้น โดยอตัราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น        
ในปี 2560 - ปี 2562  เท่ากบัร้อยละ 52.48 ร้อยละ 57.60 และร้อยละ 50.78  ตามลาํดบั บริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผล   
ในอตัราไม่ตํ�ากวา่ร้อยละ 50 ของกาํไรสุทธิหลงัหักภาษีและสาํรองตามกฎหมาย  อยา่งไรก็ตาม บริษทัอาจกาํหนดให ้    
มีการจ่ายเงินปันผลในอตัราน้อยกว่าที�กาํหนดขา้งตน้ได ้โดยขึ�นอยู่กบัผลการดาํเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง 
ความจาํเป็นในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดาํเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื�น ๆ ที� เกี�ยวขอ้งในการ
บริหารงานของบริษทั 
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 อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (Return on Asset) 

อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยเ์ท่ากบัร้อยละ 12.28 ร้อยละ 10.68 และร้อยละ 13.57 ในปี 2560 - ปี2562    
ตามลาํดับ โดยแสดงถึงประสิทธิภาพในการดาํเนินงานและการใชท้รัพยสิ์นของบริษทัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์           

 

 
 

2)  ฐานะการเงนิ 

 สินทรัพย์ 

 บริษทัมีสินทรัพยร์วมจาํนวน 3,840.63 ลา้นบาท 4,033.82 ลา้นบาท และ5,096.49 ลา้นบาท   ณ  สิ�นปี 2560  - ปี 2562 
ตามลาํดับ โดยสินทรัพยห์ลกัของบริษทั ณ สิ�นปี 2562 คือสินคา้คงเหลือ ในสัดส่วนร้อยละ 37.53 ของสินทรัพยร์วม
รองลงมาไดแ้ก่ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น และเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ในสัดส่วน 
ร้อยละ 25.34  ร้อยละ 23.18 และร้อยละ 9.29  ของสินทรัพยร์วม ตามลาํดบั 
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รายละเอยีดของสินทรัพย์หลกัของบริษัทสรุปได้ดงันี:   

- เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

บริษทัมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจาํนวน 585.61  ลา้นบาท ในปี 2560 เพิ�มขึ4นเป็น 892.37 ลา้นบาท 
และลดลงเป็น 473.32 ลา้นบาท ในปี 2561 และ ปี 2562 ตามลาํดับ ณ สิ4นปี 2562 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที�
บริษทัถือมีทั4งเงินบาทและเงินสกุลต่างประเทศ โดยจาํแนกเป็นเงินบาทร้อยละ 29.46 เงินเยนร้อยละ 32.39  เงินเรนมินบิ
ร้อยละ 27.58 และเงินดอลลาร์สหรัฐร้อยละ 10.57 ทั4งนี4บริษทัตอ้งการถือเงินสกุลต่างประเทศโดยเฉพาะเงินเยน เพื�อใช้
ชาํระหนี4 สินที�เป็นเงินตราต่างประเทศซึ�งส่วนใหญ่เป็นเงินเยน 

 

- ลูกหนี:ลูกหนี:การค้าและลูกหนี:อื�น 

บริษทัมีการขายทั4งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยบริษทัมีนโยบายให้ลูกคา้ในประเทศทุกรายเปิดเลต
เตอร์ออฟเครดิต (Letter of Credit) หรือ หนงัสือรับรองสินเชื�ออาวลั หรือหนงัสือคํ4าประกนัจากธนาคาร (Bank Guarantee) 
เมื�อมีการส่งมอบสินคา้ ยกเวน้ บริษทั ไทยโอบายาชิ จาํกดั, บริษทั ไทยทาเกนากา จาํกดั และบริษทั ไทยคาจิมา จาํกดั ซึ� ง
บริษทัให้เครดิตสาํหรับลูกคา้ 3 รายดงักล่าว 45 - 60 วนั หลงัจากการส่งมอบสินคา้ สาํหรับการขายต่างประเทศ บริษทัมี
นโยบายใหลู้กคา้ทุกรายตอ้งเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต (Letter of Credit) เมื�อส่งมอบสินคา้ ดงันั4นบริษทัจึงไม่มีการตั4งค่าเผื�อ
หนี4สงสยัจะสูญสาํหรับลูกคา้ทั4งในประเทศและต่างประเทศ ทั4งนี4 รวมถึงลูกคา้ในประเทศทั4ง 3 รายตามที�กล่าวขา้งตน้ดว้ย 
โดยผูบ้ริหารประเมินจากประสบการณ์ชาํระเงินในอดีต ฐานะการเงินของลูกคา้ และภาวะเศรษฐกิจ ตลอดจนบริษทัมี
ความสัมพนัธ์อันดีกับลูกค้าดังกล่าวมาโดยตลอด อย่างไรก็ตามในช่วง 3 ปี ที�ผ่านมาการขายส่วนใหญ่เป็นการขาย
ต่างประเทศ โดยคิดเป็นสดัส่วนมากกวา่ร้อยละ 90 ของรายไดจ้ากการรับจา้งผลิต   
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ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�นของบริษทั ณ สิ�นปี 2560  ปี 2561 และปี 2562 เท่ากบั 1,014.92 ลา้นบาท 418.47 ลา้นบาท 
และ1,181.36 ลา้นบาท ตามลาํดบั   

 
 

นอกจากนี4  บริษทัมีนโยบายตั4งลูกหนี4 เงินประกนัผลงานในสัดส่วนร้อยละ 5-10 ของมูลค่างาน ซึ� งเป็นไปตาม
ขอ้ตกลงในสญัญา โดยบริษทัจะไดรั้บชาํระเงินในส่วนที�เหลือนี4 เมื�องานก่อสร้างโครงสร้างเหล็กไดส้าํเร็จลุล่วง ซึ� งปกติจะ
เป็นระยะเวลาประมาณ 2-4 เดือน หลงัจากส่งมอบชิ4นงาน   

(หน่วย : ล้านบาท) 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 

ลูกหนี�การคา้    
     - ต่างประเทศ  808.29 0.37 512.62 
     - ในประเทศ  - 256.95 171.03 
ลูกหนี� เงินประกนัผลงาน    
     - ต่างประเทศ  128.21 78.75 119.50 
     - ในประเทศ - - - 
ลูกหนี� อื�น 78.42 82.40 378.21 

รวม 1,014.92 418.47 1,181.36 
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- สินค้าคงเหลือ 

สินคา้คงเหลือของบริษทัประกอบดว้ยเหล็กคงคลงั น็อตคงคลงั วสัดุสิ4นเปลือง และงานระหว่างทาํ โดย
สินคา้คงเหลือ ณ สิ4นปี 2560 - ปี2562 เท่ากบั 915.80 ลา้นบาท 1,114.41 ลา้นบาท และ 1,912.65 ตามลาํดบั บริษทัมีการ
บริหารสินคา้คงเหลือ โดยการจดัเก็บสินคา้คงเหลือแยกประเภทตามอายุ และประเภทของสินคา้ โดยจะใชว้ิธีการบริหาร
สินค้าแบบเข้าก่อนออกก่อน ตลอดจนบริษัทมีการตรวจเช็คความเหมาะสมของการจัดเก็บปริมาณสินค้าและ
วตัถุดิบคงเหลือใหอ้ยูใ่นระดบัที�เหมาะสม โดยบริษทัมีการบริหารสินคา้คงเหลือโดยมีการวางแผนการผลิตล่วงหนา้  

ดงันั4นบริษทัสามารถประมาณการการใชว้ตัถุดิบและการจดัส่งสินคา้คงเหลือไดอ้ยา่งเหมาะสม โดยมี ของ
เสียนอ้ยที�สุด นอกจากนี4  ณ 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัมีสินคา้คงเหลือ เท่ากบั 1,912.65 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ4นร้อยละ 71.63     
จากสิ4นปี 2561 ซึ�งสินคา้คงเหลือดงักล่าวบริษทัสั�งมาตามแผนงานผลิตที�มีในมือ 

 

บริษทัมีอตัราหมุนของสินคา้คงเหลือ เท่ากบั 168 วนั, 171 วนั และ 257 วนั ในปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 
ตามลาํดบั ทั4งนี4 โดยปกติบริษทัจะใชเ้วลาในการผลิตสินคา้และพร้อมที�จะนาํส่งสาํหรับแต่ละโครงการประมาณ 60 - 90 วนั 
อยา่งไรก็ตามบางช่วงเวลาจะมีงานเร่งด่วนเขา้มาและบริษทัอาจใชเ้วลาในการผลิตประมาณ  45 วนั  

- ที�ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ 

บริษทัมีที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ สิ4นปี 2560 เท่ากบั 1,116.45 ลา้นบาท เท่ากบั 1,357.27 ลา้นบาท และ 
1,291.57  ลา้นบาท ณ สิ4นปี 2561 และปี 2562 ตามลาํดบั หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 29.07 ร้อยละ 33.65 และร้อยละ 25.34 
ของสินทรัพย์รวม ตามลําดับ  สําหรับสิ4นปี 2562 บริษัทมีที� ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ ลดลงจากปี 2561 เท่ากับ           
65.70 ลา้นบาท โดยลดลงร้อยละ 21.57 
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 สภาพคล่อง 

- กระแสเงนิสด 

บริษทัมีเงินสดสุทธิที�ไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงานเท่ากับ 560.40 ลา้นบาท 805.59 ลา้นบาท และ 366.60 
ลา้นบาท ในปี 2560  ปี 2561 และปี 2562 ตามลาํดบั บริษทัมีกระแสเงินสดใชไ้ปจากกิจกรรมลงทุนเท่ากบั 229.13 ลา้นบาท 
ในปี 2560 เท่ากบั 406.93 ลา้นบาทในปี 2561 และเท่ากบั 142.50  ลา้นบาท ในปี 2562 

สาํหรับกระแสเงินสดในกิจกรรมจดัหาเงินนั4น บริษทัมีกระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน เท่ากบั 
697.45 ลา้นบาท ในปี 2560  เท่ากบั 12.44 ลา้นบาท และ 527.61 ลา้นบาท ในปี 2561 และ ปี 2562 ตามลาํดบั  

บริษทัมีการจ่ายภาษีเงินไดจ่้ายระหวา่งงวดลดลงจาก 109.21  ลา้นบาท ในปี 2561 เป็น 23.49 ลา้นบาท ใน    
ปี 2562 ซึ�งบริษทัมีสภาพคล่องกระแสเงินสดอยา่งเพียงพอสาํหรับภาระภาษีดงักล่าว 

- อตัราส่วนสภาพคล่อง 

อตัราส่วนสภาพคล่องของบริษทัในช่วงปี 2560 - ปี 2562 อยูร่ะหวา่ง 1.88 - 2.77 เท่า และมีอตัราส่วนสภาพ
คล่องหมุนเร็วเท่ากบั 1.52 เท่า 1.50 เท่า  และ 0.87  เท่าในปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 ตามลาํดบั  
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 แหล่งที�มาของเงนิทุน 

เงินทุนของบริษทัมีแหล่งที�มาจาก 2 แหล่งคือจากส่วนของหนี4 สิน และจากส่วนของผูถื้อหุน้ โดยอตัราส่วนหนี4 สิน 
และส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทั (Debt to Equity Ratio) 0.48 เท่า 0.36 เท่า และ 0.67 เท่า ในปี 2560 ปี 2561 และปี 2562
ตามลาํดบั  

 
 

 ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส่วนของผูถื้อหุ้น ณ สิ4นปี 2560  ปี 2561 และปี 2562  เท่ากบั 2,595.46 ลา้นบาท 2,969.44 ลา้นบาท และเท่ากบั 
3,055.17 ลา้นบาท ตามลาํดับ คิดเป็นอตัราเพิ�มขึ4นร้อยละ 14.41 และเพิ�มขึ4นร้อยละ 2.89   ตามลาํดับ ทั4 งนี4 บริษทัมี   
ทุนจดทะเบียนและชาํระแลว้ 500 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญั 500 ลา้นหุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท   
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เมื�อวนัที� 12 พฤษภาคม 2560 ที�ประชุมคณะกรรมการ มีมติอนุมติัโครงการการซื4อหุ้นคืนเพื�อบริหารทางการเงิน

ในวงเงินไม่เกิน 380 ลา้นบาท จาํนวนหุน้ที�จะซื4อคืน 23 ลา้นหุน้ (มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท) หรือซื4อคืนไม่เกินร้อยละ 4.6 
ของหุน้ที�จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั4งหมด โดยดาํเนินการซื4อหุ้นคืนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กาํหนดระยะเวลาที�จะซื4อ
หุน้คืนตั4งแต่วนัที� 1 มิถุนายน 2560 ถึงวนัที� 30 พฤศจิกายน 2560 บริษทัฯไดซื้4อหุน้คืนทั4งสิ4นเป็นจาํนวน 23,000,000 หุน้ คิด
เป็น 4.60% ของทุนจดทะเบียนทั4งหมดของกิจการ  

โดยโครงการดงักล่าวไดสิ้4นสุดลงตั4งแต่วนัที� 26 กนัยายน 2560 ซึ� งบริษทัไดท้าํการซื4อหุ้น สาํหรับโครงการที� 2 
รวมแลว้เป็นเงินจาํนวน 354,878,400 บาท 

และเมื�อวนัที� 1 กนัยายน 2561 ที�ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมติัใหท้าํการขายหุน้ซื4อคืนในโครงการแรกจาํนวน 
27 ลา้นหุน้ โดย ณ ปัจจุบนัทางบริษทัไดท้าํการขายหุน้ดงักล่าวเสร็จสิ4นแลว้ในวนัที� 20 ธนัวาคม 2561 โดยมีมูลค่าที�ขายได้
ทั4งสิ4น 193,648,425 บาท   

ณ ปัจจุบนั จาํนวนหุ้นซื4อคืนทั4งสิ4นคงเหลืออยูเ่ป็นจาํนวน 23,000,000 หุ้น โดยคิดเป็นร้อยละ 4.60 ของทุนจด
ทะเบียน 

ทางบริษทัไดเ้สนอจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลประกอบการปี 2562 ในอตัรา 0.65 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายจากส่วนที�
ไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน NON-BOI จาํนวน 0.13 บาท ต่อหุ้น และเป็นส่วนที�ไดรั้บการส่งเสริมของ BOI จาํนวน 
0.52 บาท ต่อ หุ้นโดยกาํหนดจ่ายเงินปันผลดงักล่าวภายในวนัที� 29 เมษายน 2563 ซึ� งการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวตอ้งขึ4นอยู่
กบัมติที�ประชุมผูถื้อหุน้เป็นสาํคญั 
 

 หนี�สิน 

บริษทัมีหนี4 สินรวม เท่ากบั 1,245.16 ลา้นบาท เท่ากบั 1,064.38 ลา้นบาทและเท่ากบั 2,041.32 ลา้นบาท ณ สิ4นปี 
2560 สิ4นปี 2561 และสิ4นปี 2562 ตามลาํดบั  

ณ สิ4นปี 2562 หนี4 สินรวม 2,041.32 ลา้นบาท เพิ�มขึ4นจากปีก่อนจาํนวน 180.79 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราการ
เพิ�มขึ4นร้อยละ 91.79 ซึ�งเพิ�มขึ4นจากเจา้หนี4กลุ่มที�ขายวตัถุดิบเป็นหลกั 
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ส่วนที� 4 
 
 
 

 

การรับรองความถูกต้อง 
ของข้อมูล 
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 บริษทัไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีฉบบันี� แลว้ และดว้ยความระมดัระวงับริษทัขอรับ
รองว่า ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาํให้ผูอื้)นสาํคญัผิดหรือไม่ขาดขอ้มูลที)ควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั 
นอกจากนี�  บริษทัขอรับรองวา่ 
 

(1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินที)สรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี ไดแ้สดงขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง
ครบถว้นในสาระสาํคญัเกี)ยวกบัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทั
ยอ่ยแลว้ 

(2) บริษทัไดจ้ดัให้บริษทัมีระบบการเปิดเผยขอ้มูลที)ดี เพื)อให้แน่ใจว่าบริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนที)เป็น
สาระสาํคญัทั�งของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั�ง ควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตาม
ระบบดงักล่าว 

(3) บริษทัไดจ้ดัให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายในที)ดีและควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และ
บริษทัได้แจ้งขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัที) 23 กุมภาพนัธ์ 2561 ต่อผูส้อบบัญชี และ
กรรมการตรวจสอบของบริษทัแลว้ ซึ)งครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปลี)ยนแปลงที)สาํคญัของระบบการ
ควบคุมภายใน รวมทั�งการกระทาํที)มิชอบที)อาจมีผลกระทบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทัและ
บริษทัยอ่ย 
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ในการนี�  เพื)อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั�งหมดเป็นเอกสารที)บริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งที)เป็นชุดเดียวกนั บริษทัได้

มอบหมายให ้ นางสาวมธัวรรณศ์ ศรีศักดา  เป็นผูล้งลายมือชื)อกาํกบัเอกสารนี�ไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื)อ
ของ นางสาวมธัวรรณศ์ ศรีศักดา  กาํกบัไว ้บริษทัจะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลที)ขา้พเจา้ไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลไว ้

 

 ชื�อ ตาํแหน่ง ลายมือชื�อ 

 

1. 

 

 

2. 

 

นายไพรัตน์  ววิฒัน์บวรวงษ ์

 

 

นายพรชยั พิศาลอนุกลูกิจ 

 

 

กรรมการ /  

ผูอ้าํนวยการสายงานวางแผนและโครงการก่อสร้าง 
 
 

กรรมการ / ผูอ้าํนวยการสายงานปฏิบติัการ 

 

 

................................................. 

 

 

................................................. 

 

    

    

  

ผู้รับมอบอาํนาจ 

 

ชื�อ 

 

 

 

ตาํแหน่ง 

 

 

 

ลายมือชื�อ 

 

1. 

 

นางสาวมธัวรรณศ ์ ศรีศกัดา 

 

ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

และรักษาการผูอ้าํนวยการดา้นการเงิน 

 

 

………………………………….. 
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เอกสารแนบ 1  

 รายละเอยีดเกี8ยวกบักรรมการ ผู้บริหารและผู้มอีาํนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท (ข้อมูล ณ วนัที8 31 ธันวาคม 2562) 

 

 

ชื8อ-สกลุ 

อายุ 

 

(ปี) 

 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 

สัดส่วนการถือ 

หุ้นในบริษทั 

จํานวนหุ้น 

(%) 

(31 ธันวาคม 

2562) 

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

 

ช่วงเวลา 
 

ตําแหน่ง 

 

ชื8อหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธุรกจิ 

1. ดร.ไนยวน ชิ 
ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร 
(กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม) 

67 - ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเกียวโต ประเทศญี�ปุ่น 

- Certificate of Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่นที� 25 ปี 2547 

5,000,000 หุ้น 
(1%) 

*ไม่มีการ
เปลี�ยนแปลงใน
รอบปีที�ผา่นมา 

 

- 2548 - ปัจจุบนั 
2560 - ปัจจุบนั 
2561 - ปัจจุบนั 
2553 - ปัจจุบนั 

ประธานกรรมการ 
ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร 
กรรมการ 
กรรมการ 

บริษทั เอม็.ซี.เอส. สตีล จาํกดั (มหาชน) 
บริษทั เอม็.ซี.เอส. สตีล จาํกดั (มหาชน) 
M.C.S.-JAPAN Co., Ltd. 
Tanaka Welding Center Co., Ltd. 

2. นายไพรัตน์ วิวฒัน์บวรวงษ ์
กรรมการ 

        ผูอ้าํนวยการสายงานวางแผน 
        และโครงการก่อสร้าง 
        (กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม) 

52 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์  
สาขาวิศวกรรมโยธา  
สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล  
วิทยาเขตเทเวศร์ 

- Certificate of Director Accreditation  
Program (DAP) รุ่นที� 70 ปี 2551 
 

10,000 หุ้น 
(0.002%) 
*ไม่มีการ

เปลี�ยนแปลงใน
รอบปีที�ผา่นมา 

- 2562 - ปัจจุบนั 
 

2557 - ปัจจุบนั 
2557 - 2561 

2559 - ปัจจุบนั 

ผูอ้าํนวยการสายงานวางแผนและ
โครงการก่อสร้าง 
กรรมการ 
กรรมการผูอ้าํนวยการ 
กรรมการ 

บริษทั เอม็.ซี.เอส. สตีล จาํกดั (มหาชน) 
 
บริษทั เอม็.ซี.เอส. สตีล จาํกดั (มหาชน) 
บริษทั เอม็.ซี.เอส. สตีล จาํกดั (มหาชน) 
Tanaka Welding Center Co., Ltd. 
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ชื8อ-สกลุ 

อายุ 

 

(ปี) 

 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 

สัดส่วนการถือ 

หุ้นในบริษทั 

จํานวนหุ้น 

(%) 

(31 ธันวาคม 

2562) 

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

 

 

ช่วงเวลา 

 

 

ตําแหน่ง 

 

ชื8อหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธุรกจิ 

3. นายพรชยั พิศาลอนุกูลกิจ 
กรรมการ 
ผูอ้าํนวยการสายงานปฏิบตัิการ 
 (กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม) 
 

50 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์   
สาขาเทคโนโลยอีุตสาหกรรมโครงสร้าง  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 
พระนครเหนือ 

- ปริญญาโท  สาขาการจดัการอุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 
พระนครเหนือ 

- Certificate of Director Accreditation Program 
(DAP) รุ่นที� 42 ปี 2548 
 

79,900 หุ้น 
(0.016%) 
เพิ�มขึ̂น  

79,900 หุ้น 

- 2562 - ปัจจุบนั 
2548 - 2561 

2548 - ปัจจุบนั 
2560 - ปัจจุบนั 

 
 
 

ผูอ้าํนวยการสายงานปฏิบตัิการ 
รองกรรมการผูอ้าํนวยการอาวโุส 
กรรมการ 
กรรมการ 

บริษทั เอม็.ซี.เอส. สตีล จาํกดั (มหาชน) 
บริษทั เอม็.ซี.เอส. สตีล จาํกดั (มหาชน) 
บริษทั เอม็.ซี.เอส. สตีล จาํกดั (มหาชน) 
Tanaka Welding Center Co., Ltd. 
 

4. พลเอกฐิติวจัน์ กาํลงัเอก 
กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 

62 - ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบณัฑิต 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ 

-        Certificate of Director Accreditation Program  
         (DAP) รุ่นที� 134 ปี 2560 

- 
*ไม่มีการ

เปลี�ยนแปลงใน
รอบปีที�ผา่นมา 

- 2561 - ปัจจุบนั 
2559 - ม.ค. 2561 

 
2561 - ปัจจุบนั 

2558 - 2560 
 

2557 - 2558 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ 
และกรรมการตรวจสอบ 
รองหวัหนา้พรรคชาติพฒันา 
รองประธานกรรมาธิการ
ขบัเคลื�อนและปฏิรูปดา้นการเมือง 
สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ 

บริษทั เอม็.ซี.เอส. สตีล จาํกดั (มหาชน) 
บริษทั เอม็.ซี.เอส. สตีล จาํกดั (มหาชน) 
 
พรรคชาติพฒันา 
สภาขบัเคลื�อนการปฏิรูปประเทศ 
 
สภาปฏิรูปแห่งชาติ 
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ชื8อ-สกลุ 

อายุ 

 

(ปี) 

 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 

สัดส่วนการถือ 

หุ้นในบริษทั 

จํานวนหุ้น 

(%) 

(31 ธันวาคม 

2562) 

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

 

 

ช่วงเวลา 

 

 

ตําแหน่ง 

 

ชื8อหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธุรกจิ 

5. นายทินกร  สีดาสมบูรณ์ 
กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทน 

59 - ปริญญาตรีบญัชีบณัฑิต  
มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

- Certificate of Director Accreditation Program 
(DAP) รุ่นที� 61 ปี 2549 

- Certificate of Director Certification Program 
(DCP) รุ่นที� 92 ปี 2550 

- Certificate of Audit Committee Program 
(ACP) รุ่นที� 19 ปี 2550 

- Certificate of Role of the Chairman Program 
(RCP) รุ่นที� 30 ปี 2556 

- Certificate of Advanced Audit Committee 
Program (AACP) รุ่นที� 27 ปี 2560 

- Board Nomination and Compensation 
Program  (BNCP)รุ่นที� 6 ปี 2562 

            - 
   *ไม่มีการ 
เปลี�ยนแปลงใน 
รอบปีที�ผา่นมา 

            - 2553 - ปัจจุบนั 
 

2561 - ปัจจุบนั 
 

2550 - ปัจจุบนั 
 

2545 - ปัจจุบนั 
2552 - ปัจจุบนั 
2560 - ปัจจุบนั 

 

กรรมการอิสระ 
และกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหา 
และกาํหนดค่าตอบแทน 
กรรมการอิสระ 
และกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการอิสระ 
กรรมการอิสระ 
และประธานกรรมการตรวจสอบ 

บริษทั เอม็.ซี.เอส. สตีล จาํกดั (มหาชน) 
 
บริษทั เอม็.ซี.เอส. สตีล จาํกดั (มหาชน) 
 
บริษทั ควอลลีเทค จาํกดั (มหาชน) 
 
บริษทั พระอาทิตยส์อบบญัชี จาํกดั 
บริษทั ดีวีเอม็วีเอส จาํกดั 
บริษทั แมคคาเล กรุ๊พ จาํกดั (มหาชน) 
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ชื8อ-สกลุ 

อายุ 

 

(ปี) 

 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 

สัดส่วนการถือ 

หุ้นในบริษทั 

จํานวนหุ้น 

(%) 

(31 ธันวาคม 

2562) 

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

 

 

ช่วงเวลา 

 

ตําแหน่ง 

 

ชื8อหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธุรกจิ 

6. นายสุพจน์ แกว้มณี 
กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 

        กรรมการสรรหาและกาํหนด   
        ค่าตอบแทน 

60 - ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาโท นิติศาสตร์มหาบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

- Certificate of Director Accreditation Program 
(DAP) รุ่นที� 107 ปี 2557 

- 
*ไม่มีการ

เปลี�ยนแปลงใน
รอบปีที�ผา่นมา 

- 2561 - ปัจจุบนั 
 
 

2560 - ปัจจุบนั 
 
 

2557 - ปัจจุบนั 
 
 

2556 - ปัจจุบนั 
 
 

2536 – 2562 
2562- ปัจจุบนั 

กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบและกรรมการสรรหา
และกาํหนดค่าตอบแทน 
กรรมการตรวจสอบ 
และประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 
กรรมการตรวจสอบ 
และประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 
กรรมการตรวจสอบและ 
ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 
ประธานกรรมการ 
กรรมการอิสระ 
และกรรมการตรวจสอบ 

บริษทั เอม็.ซี.เอส. สตีล จาํกดั (มหาชน) 
 
 
บริษทั โคแมนซี� อินเตอร์เนชั�นแนล 
จาํกดั (มหาชน) 
 
บริษทั สาลี� พริ̂นทต์ิ̂ง จาํกดั (มหาชน) 
 
 
บริษทั แอลดีซี เด็นทลั จาํกดั (มหาชน) 
 
 
บริษทั ทศธรรม จาํกดั 
บริษทั สหโมเสคอุตสาหกรรม จาํกดั 
(มหาชน) 
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ชื8อ-สกลุ 

อายุ 

 

(ปี) 

 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 

สัดส่วนการถือ 

หุ้นในบริษทั 

จํานวนหุ้น 

(%) 

(31 ธันวาคม 

2562) 

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

 

 

ช่วงเวลา 

 

ตําแหน่ง 

 

ชื8อหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธุรกจิ 

7. นายสมศกัดิl  สุริยวงศ ์
กรรมการอิสระ 

        ประธานคณะกรรมการสรรหา 
        และกาํหนดค่าตอบแทน 
 

67 - รัฐศาสตร์บณัฑิต (การเมืองการปกครอง)
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- รัฐศาสตร์มหาบณัฑิต (บริหารรัฐกิจ) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัร  
ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที� 19  
วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร  

- Certificate of Director Accreditation Program 
(DAP) รุ่นที� 148 ปี 2561 
 

- 
*ไม่มีการ

เปลี�ยนแปลง
ในรอบปีที�

ผา่นมา 

- 2561 - ปัจจุบนั 
 
 
 

กรรมการอิสระและ 
ประธานคณะกรรมการสรรหา
และกาํหนดค่าตอบแทน 
 

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

8. นางสาววรรณา พลแกว้ 
        กรรมการ 
        ผูอ้าํนวยการสายงานการตลาด 
        และประกนัคุณภาพ 
        (กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม) 

 
 

   43 - ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลยัรังสิต 

- Futaba Collage of  Foreign Languages : JAPAN 
(หลกัสูตรภาษาญี�ปุ่น) 

- Certificate of Director Accreditation Program 
(DAP) รุ่นที� 156  ปี 2562  
 
 

10,500 หุ้น 
(0.0021%) 
*ไม่มีการ

เปลี�ยนแปลง
ในรอบปีที�

ผา่นมา 

- 2562 - ปัจจุบนั 
 

2560 - 2561 
 

2561 - ปัจจุบนั 
2561 - ปัจจุบนั 

 

ผูอ้าํนวยการสายงานการตลาด
และประกนัคุณภาพ 
รองผูอ้าํนวยการฝ่ายประสานงาน
ต่างประเทศ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 

บริษทั เอม็.ซี.เอส. สตีล จาํกดั (มหาชน) 
 
บริษทั เอม็.ซี.เอส. สตีล จาํกดั (มหาชน) 
 
บริษทั เอม็.ซี.เอส. สตีล จาํกดั (มหาชน) 
M.C.S. - JAPAN Co., Ltd.  
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ชื8อ-สกลุ 

อายุ 

 

(ปี) 

 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 

สัดส่วนการถือ 

หุ้นในบริษทั 

จํานวนหุ้น 

(%) 

(31 ธันวาคม 

2562) 

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

 

 

ช่วงเวลา 

 

ตําแหน่ง 

 

ชื8อหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธุรกจิ 

9. นายทริเนโอะ  คาคูตะ 
ผูช้่วยประธานเจา้หนา้ที�บริหาร 

58 - ปริญญาตรี ศิลปกรรมศาสตร์   
สาขาประติมากรรม 
 Kyoto – Seika  University , Japan 

- 
*ไม่มีการ

เปลี�ยนแปลงใน
รอบปีที�ผา่นมา 

- 2541 - ปัจจุบนั 
2553-ก.พ.2560 

ผูช้่วยประธานเจา้หนา้ที�บริหาร 
กรรมการ 

บริษทั เอม็.ซี.เอส. สตีล จาํกดั (มหาชน) 
Tanaka Welding Center Co., Ltd. 
 
 

10. นางสาวมธัวรรณศ ์ ศรีศกัดา 
ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงินและ 

        รักษาการผูอ้าํนวยการสายงานการเงิน 
 

  45 - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต  
สาขาวิชาการบญัชี มหาวิทยาลยัรังสิต 

33,000 หุ้น 
(0.0066%) 
*ไม่มีการ

เปลี�ยนแปลงใน
รอบปีที�ผา่นมา 

 

- 2562 - ปัจจุบนั 
 

2552 - ปัจจุบนั 
2561 - ปัจจุบนั 

รักษาการผูอ้าํนวยสายงานการเงิน 
 
ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน
กรรมการ 

บริษทั เอม็.ซี.เอส. สตีล จาํกดั (มหาชน) 
 
บริษทั เอม็.ซี.เอส. สตีล จาํกดั (มหาชน) 
M.C.S.-JAPAN Co., Ltd.  

11. นางสาวกญัชลิกา  แสงปริญญา 
เลขานุการบริษทั 
เลขานุการคณะกรรมการ 
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

         เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและ 
         กาํหนดค่าตอบแทน  

42 - ปริญญาตรี สาขาการจดัการสารสนเทศ 
มหาวิทยาลยัเซนตจ์อห์น 

- ปริญญาตรี สาขาบญัชี  
มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  
สาขาการจดัการธุรกิจระหว่างประเทศ   
มหาวิทยาลยัเซนตจ์อห์น 

- หลกัสูตรภาษาญี�ปุ่น TOYO Language School 
ประเทศญี�ปุ่น 
 

67,500 หุ้น 
(0.014%) 
*ไม่มีการ

เปลี�ยนแปลงใน
รอบปีที�ผา่นมา 

- 2551 - ปัจจุบนั 
 

 
 

2561 - ปัจจุบนั 
 

 

เลขานุการบริษทั 
เลขานุการคณะกรรมการ 
เลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
เลขานุการคณะกรรมการสรรหา 
และกาํหนดค่าตอบแทน 

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



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

M.C.S. Steel Public Company Limited 
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รายละเอยีดเกี�ยวกบัการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการ ผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที�เกี�ยวข้องกบับริษัท 

(ข้อมูล ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2562) 

 

รายชื�อกรรมการ บริษัท 

บริษัทย่อย 

 

Tanaka Welding 

Center Co., Ltd. 

 

M.C.S.- JAPAN 

Co., Ltd. 

M.C.S. Steel-Xiamen 

Co., Ltd. 

สัดส่วนการถือหุ้น 

  99.92% 98.00% 74.00% 

1.   ดร.ไนยวน ชิ X,// / /  

2.   นายไพรัตน์  ววิฒัน์บวรวงษ ์ /,// /   

3.   นายพรชยั พิศาลอนุกลูกิจ /,// /   

4.   พลเอกฐิติวจัน์ กาํลงัเอก /    

5.   นายทินกร  สีดาสมบูรณ์ /    

6.   นายสุพจน์ แกว้มณี /    

7.   นายสมศกัดิ,  สุริยวงศ ์ /    

8.   นางสาววรรณา พลแกว้ /,//  /  

9.   Mr. Tsuneo Kakuta ///    

10. นางสาวมธัวรรณศ ์ ศรีศกัดา ///  /  

 

หมายเหตุ : 
 

/     = กรรมการ 

//    = กรรมการบริหาร    

/// =  ผูบ้ริหาร 

X   = ประธานกรรมการ 
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เอกสารแนบ 3  
รายละเอยีดเกี�ยวกบัหัวหน้างานฝ่ายตรวจสอบภายใน 

1. หวัหนา้งานตรวจสอบภายใน 

 

ชื�อ-สกลุ นางสาวพรศิริ สุขไชย 

ตาํแหน่ง ผูต้รวจสอบภายใน 

อายุ 30 ปี 

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยสีารสนเทศ สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศธุรกิจ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยว์าสุกรี 

ประสบการณ์การทาํงาน 2555 (ต.ค.)  - 2560 (พ.ค.)    Assistant Officer (Field Administrative Work) 

                                              บริษทั ซิโน-ไทย เอน็จีเนียริJง แอนดค์อนสตรัคชัJน จาํกดั (มหาชน)         

2560 (พ.ค.) - ปัจจุบนั           ผูช่้วยเลขานุการ        บริษทั เอม็.ซี.เอส.สตีล จาํกดั (มหาชน) 

 2562- ปัจจุบนั                      ผูต้รวจสอบภายใน    บริษทั เอม็.ซี.เอส.สตีล จาํกดั (มหาชน) 

การฝึกอบรม 
1.      Fundamentals  for New Auditor ปี 2562 
         จดัโดย สมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 
2.      Financial Auditing for Internal Auditor or Non Accountants ปี 2562 
         จดัโดย สมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 

หน้าที�ความรับผดิชอบ 1. กาํหนดเป้าหมาย และวางแผนการตรวจสอบใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของบริษทั  

2. พฒันาระบบงานใหมี้ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  

3. ดูแลการปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามแผนงานทีJกาํหนดไว ้ 

4. สอบทานและประเมินการบริหารความเสีJยงขององคก์ร  

5. ใหค้าํปรึกษาแนะนาํ เพืJอเสริมสร้างระบบการควบคุมภายใน และการบริหารจดัการทีJดี 

6. สอบทานขัZนตอนการปฏิบติังานใหด้าํเนินการตามระเบียบและขอ้กาํหนดของบริษทั  

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

ไม่มี 
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เอกสารแนบ 4 

 

รายละเอยีดเกี�ยวกบัรายการประเมนิราคาทรัพย์สิน : 

 

- ไม่มี - 
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เอกสารแนบ 5 
 

ผู้รับผดิชอบสูงสุดฝ่ายการเงินและบัญชี และควบคุมดูแลการทาํบัญชีของบริษัท : 

 บริษทัไดแ้ต่งตั�ง นางสาวมธัวรรณศ์ ศรีศกัดิ� ดา เป็นผูรั้บผิดชอบสูงสุดฝ่ายบญัชีและการเงิน ตั�งแต่
ว ันที)  7 กุมภาพันธ์  2562 ซึ) ง เ ป็นผู ้มี คุณสมบัติครบถ้วนตามที)สํานักงาน ก.ล.ต.  กําหนด ปัจจุบัน             
นางสาวมธัวรรณศ์ ศรีศกัดิ� ดา ดาํรงตาํแหน่งรักษาการผูอ้าํนวยการสายงานการเงินและผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี           
และการเงิน  
 และบริษทัไดแ้ต่งตั�ง นางสาวฐิตินนัท ์ปั� นลายสิงห์ ตาํแหน่งผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี ให้เป็นผูค้วบคุม 
ดูแลการทาํบญัชีของบริษทั (สมุห์บญัชี) ตั�งแต่วนัที) 7 กุมภาพนัธ์ 2562 ซึ) งเป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้นตามที)
สาํนกังาน ก.ล.ต. กาํหนด 

รายละเอยีดเกี*ยวกบัผู้ควบคุมดูแลการทาํบัญชี 

 ชื*อ-สกุล   :  นางสาวฐิตินนัท ์  ปั� นลายสิงห์ 

 ตําแหน่ง  :  ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 

 วุฒิการศึกษา  :  ปริญญาตรี สาขาบญัชี มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

 ประวตัิการฝึกอบรม :  1. รับมือกฎหมาย Transfer Pricing: รู้จริงหลกักาํหนดราคาโอน 
           จดัโดย กรมสรรพากร 

2. ประเด็นทางบญัชีที)สําคญัเกี)ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย และแนว
ปฏิบติัที)ถูกตอ้งตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

     จดัโดย บริษทั ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จาํกดั 

 ประสบการณ์การทาํงาน :   
 

2547-2548  พนกังานฝ่ายบญัชี 
บริษทั เอม็.ซี.เอส.สตีล จาํกดั (มหาชน) 

  2549-2550  ผูช่้วยหวัหนา้งานฝ่ายบญัชี 
บริษทั เอม็.ซี.เอส.สตีล จาํกดั (มหาชน) 

  2551-2554  หวัหนา้งานฝ่ายบญัชี 
บริษทั เอม็.ซี.เอส.สตีล จาํกดั (มหาชน) 

  2555 - ปัจจุบนั  ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี  
    บริษทั เอม็.ซี.เอส.สตีล จาํกดั (มหาชน) 

 


