
 

  

      

 

รายงานการก ากบัดูแลกจิการ ประจ าปี 2562 

ทุกวนัต้องก้าวหน้ากว่าเม่ือวาน  
             Better than yesterday, Everyday 



การก ากบัดแูลกิจการ 
 

บริษทัไดใ้หค้วามส าคญัเร่ือง การปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดี คลอบคลุมในเร่ืองต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 
 

1. การประชุมผูถ้ือหุน้ 

1) บริษทัไดใ้หข้อ้มูล วนั เวลาสถานท่ี และวาระการประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษล่วงหน้าผ่าน 

Website ของบริษทัก่อนการประชุมอยา่งนอ้ย 14 วนั โดยมีค าช้ีแจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระ

ตามมติที่ขอตามที่ระบุไวใ้นหนังสือเชิญประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นรวมทั้งมีเอกสารแนบวาระการประชุม 

โดยบริษทัไดม้อบหมายใหบ้ริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์( ประเทศไทย ) จ ากดั ซ่ึงเป็นนายทะเบียนหุ้น

ของบริษทั เป็นผูจ้ดัส่งหนงัสือนดัประชุมผูถ้ือหุ้นและเอกสารประกอบให้กบัผูถ้ือหุ้นทุกราย เป็นการ

ล่วงหน้าก่อนวนัประชุมอย่างน้อย 7 วนั และกรณีที่วาระพิเศษที่ตอ้งให้ผูถ้ือหุ้นพิจารณา จะมีการส่ง

ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 14 วนัโดยหนงัสือเชิญประชุมมีรายละเอียดอยา่งครบถว้น ประกอบดว้ย 

 วาระพิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผล มีการแจ้งนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั อตัราเงิน

ปันผลที่เสนอจ่าย และสัดส่วนของเงินปันผล กรณีที่ไดรั้บสิทธิทางภาษีของ BOI 

 วาระพิจารณาแต่งตั้ งกรรมการ มีการระบุ ช่ือ นามสกุล อายุ  จ  านวนปีที่เป็นกรรมการ                   

วุฒิการศึกษา  หลกัสูตรการอบรมที่เกี่ยวขอ้ง ประวติัการท างาน จ านวนบริษทัท่ีด  ารงต าแหน่ง

กรรมการ ประเภทของกรรมการท่ีเสนอ สัดส่วนการถือหุ้น รวมทั้งขอ้มูลการเขา้ร่วมประชุม

ในปีที่ผ่านมา  และขอ้พิพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา รวมทั้ งค่าตอบแทนของ

กรรมการที่ขออนุมติั 

 วาระพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชี มีการระบุช่ือผูส้อบบญัชี บริษทัที่สังกดั  เลขที่ใบอนุญาต 

จ านวนปีท่ีสอบบญัชีให้บริษทั รวมทั้งความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชีและค่าตอบแทนของ

ผูส้อบบญัชี โดยระบุไวอ้ยา่งชดัเจน 

2) บริษทัจดัใหมี้การประชุมผูถ้ือหุน้ของบริษทัในกรุงเทพฯ หรือจังหวดัใกลเ้คียงที่มีการเดินทางสะดวก 

โดยก าหนดวนัประชุมเป็นวนัธรรมดาที่ไม่ตรงกบัวนัหยุดยาว และเปิดโอกาสให้มีการลงทะเบียนเพื่อ

เขา้ประชุมก่อนเวลาการประชุมล่วงหน้าก่อนเร่ิมประชุมอย่างน้อย 1.30 ชัว่โมง และผูถ้ือหุ้นสามารถ

ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมไดจ้นถึงการพิจารณาในวาระสุดทา้ย   โดยสถานท่ีจัดประชุม อยู่ในพื้นท่ีท่ี

การเดินทางค่อนขา้งสะดวก โดยผูถ้ือหุน้สามารถเดินทางผ่านระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ  ซ่ึงหากผู ้

ถือหุ้นท่านใดไม่สะดวกที่จะเขา้ร่วมประชุมทางบริษัทจัดให้มีหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ผูถ้ือหุ้น

สามารถก าหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได ้และก าหนดให้มีกรรมการอิสระหรือกรรมการที่ไม่เป็น

ผูบ้ริหาร 1 ท่านเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถ้ือหุน้ 



2. การด าเนินการในวนัประชุมผูถ้ือหุน้ 

1) บริษทัจัดให้มีการน าเทคโนโลยีมาใชก้ับการประชุมผูถ้ือหุ้นโดยน าระบบ Barcode  มาช่วยในการ

ลงทะเบียน โดยส าหรับผูถ้ือหุ้นที่ไม่ได้น าเอกสารลงทะเบียนที่เป็น Barcode มา ทางบริษทัจัดให้มี

เจา้หนา้ที่ลงทะเบียน โดยใชร้หสับตัรประชาชน หรือ ช่ือ-นามสกุล ของผูถ้ือหุ้น และในส่วนของการ

นบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ส าหรับผูท้ี่ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง มีการรวบรวมคะแนนเสียงผ่าน

ระบบ Barcode เช่นกนั ดงันั้นท าให้การลงทะเบียน หรือการนับคะแนนเป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกตอ้ง 

และแม่นย  า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นปี 2562  เม่ือวนัที่ 8 เมษายน 2562 คณะกรรมการ ซ่ึงประกอบไปดว้ย

กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร, กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน   รวม

กรรมการทั้งหมดจ านวน 8 ท่าน ซ่ึงถือเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการบริษทัเขา้ร่วมประชุม อีกทั้งบริษทั

ยงัใหผู้บ้ริหารระดบัสูงซ่ึงประกอบดว้ยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, ผูอ้  านวยการสายงานวางแผนและ

โครงการก่อสร้าง, ผู ้อ  านวยการสายงานการปฏิบติัการ, ผู ้อ  านวยการสายงานการตลาดและประกัน

คุณภาพ, ผู ้จัดการฝ่ายบัญชี และการเงิน , ผู ้จัดการฝ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง, ผูช่้วยผู ้จัดการอาวุโสฝ่าย

ตรวจสอบภายใน,  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต , ที่ปรึกษากฎหมายภายนอก และนิติกรของบริษทั เขา้ร่วม

ประชุมในวนัดงักล่าว โดยเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้สามารถซักถาม ในเร่ืองท่ีเกี่ยวขอ้งกบัวาระการประชุม

ได ้โดยในวาระอื่น ๆ ทางบริษทัเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุ้นซักถามประเด็นต่างๆ เป็นระยะเวลาพอสมควร 

โดยรายละเอียดของค าถามและค าตอบจะท าการบนัทึกไวใ้นรายงานการประชุม 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

3) ในการประชุมผูถ้ือหุน้ บริษทัจัดให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการ โดยมีการจัดท าบตัรลงคะแนนเสียง 

แยกต่างหากในวาระการแต่งตั้งกรรมการซ่ึงเปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นไดแ้ต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

รวมทั้งลงคะแนนเกี่ยวกบัค่าตอบแทนกรรมการแยกต่างหากจากการแต่งตั้งกรรมการ 

 

3. การจดัท ารายงานการประชุม และการเปิดเผยมติการประชุมผูถ้ือหุ้น 

1) ก่อนเร่ิมการประชุมทางบริษทัไดมี้การอธิบายวิธีการลงคะแนนในวาระต่างๆ และมีการบนัทึกลงใน

รายงานการประชุมผูถ้ือหุน้ถึงขั้นตอนการลงคะแนน ประเด็นค าถามค าตอบ และผลการลงคะแนนใน

แต่ละวาระว่ามีผูถ้ือหุน้เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง รวมทั้งจ านวนบตัรเสียเป็นอยา่งไร รวมถึง

ควรบนัทึกรายช่ือกรรมการผูเ้ขา้ร่วมประชุม ซ่ึงมีการน าส่งมติการประชุมผูถ้ือหุน้ในวนัรุ่งข้ึนผ่านระบบ

การรายงานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู ้ถือหุ้นรับทราบทั้ งภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษ โดยรายงานการประชุมฉบบัสมบูรณ์ไดมี้การเปิดเผยไวบ้น website ของบริษทั 

 

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม 
 
บริษทัมีนโยบายสนบัสนุนใหมี้การปฏิบติัต่อผูถ้ือหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนัเพื่อปกป้องสิทธิข้ึนพื้นฐานของผูถ้ือหุน้     

ทุกราย ดงัน้ี 
 
1. การใหข้อ้มูลก่อนการประชุมผูถ้ือหุน้ 

 บริษทัแจง้ก  าหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระและความเห็นของคณะกรรมการต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

และเผยแพร่ผ่านทาง website ของบริษทัอยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนวนันดัประชุมผูถ้ือหุน้ โดยหนงัสือเชิญ 

ประชุมผูถ้ือหุน้ดงักล่าวขา้งตน้ จดัท าทั้งฉบบัภาษาองักฤษ และภาษาไทย 

 
 

2. การคุม้ครองสิทธิของผูถ้ือหุน้ส่วนนอ้ย 



 บริษทัไดห้ลกัเกณฑก์ารใหผู้ถ้ือหุน้ส่วนนอ้ยเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหนา้และเสนอช่ือบุคคลเพื่อ

เขา้ด  ารงต าแหน่งกรรมการก่อนวนัประชุมผูถ้ือหุน้เป็นการล่วงหนา้ 1 เดือนเพื่อแสดงถึงความเป็นธรรม

และความโปร่งใส  

 โดยส าหรับวาระการแต่งตั้งกรรมการบริษทัเปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นไดใ้ชสิ้ทธิในการแต่งตั้งกรรมการ

เป็นรายคน 

 
3. การป้องกนัการใชข้อ้มูลภายใน 

 บริษทัใหค้วามส าคญัต่อระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ  ดงันั้นจึงก  าหนดการเก็บรักษาและ

ป้องกนัการใช้ขอ้มูลภายในโดยให้กรรมการผูบ้ริหารของบริษัททุกคนในองค์กรถือปฏิบติัห้ามมิให้

กรรมการผู ้บริหารระดับสูงของบริษัททุกคนซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทก่อนมีการประกาศต่อ

สาธารณชนก่อน 1 เดือนและก าหนดให้กรรมการทุกคนและผูบ้ริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครอง

หลกัทรัพยต์ามกฎหมาย 

 

4. การมีส่วนไดเ้สียของกรรมการ 

 ในการพิจารณาวาระที่เกี่ยวขอ้งกบักรรมการท่านใด คณะกรรมการมีขอ้ก  าหนดใหก้รรมการรายงานการ

มีส่วนไดเ้สียอยา่งน้อยก่อนการพิจารณาวาระนั้น และบนัทึกไวใ้นรายงานการประชุมคณะกรรมการ 

รวมทั้งงดเวน้จากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้น 

 
5. การเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกนั ที่เขา้ข่ายตอ้งเปิดเผยขอ้มูล 

 บริษทัเปิดเผยรายละเอียดและเหตุผลของการท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั ที่เขา้ข่ายตอ้งเปิดเผยขอ้มูลไวใ้น

รายงานประจ าปี ใหผู้ถ้ือหุน้ทราบอยา่งชดัเจน ซ่ึงรายงานดงักล่าวผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการ

ตรวสอบว่ามีความสมเหตุสมผล 

 

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
 

บริษัทได้ให้ความส าคัญต่อสิทธิของผู ้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู ้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ 
พนกังานและผูบ้ริหารของบริษทั  หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอก เช่น เจา้หน้ี คู่แข่ง เป็นตน้ โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 
พนกังาน : ปฏิบติักบัพนกังานอยา่งเป็นธรรม และใหผ้ลตอบแทนที่เหมาะสม 
เจา้หน้ี : ปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ตกลงที่ก  าหนดไวใ้นสัญญา 

 
ลูกคา้ : เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกคา้ ผลิตสินคา้ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน รักษาความลบัของลูกคา้ 

และมีระบบในการรับขอ้ร้องเรียนของลูกคา้เพื่อรีบด าเนินการหาขอ้ยติุดว้ยความเป็นธรรมโดยเร็ว



ที่สุด 
คู่แข่ง : ปฏิบติัตามกรอบกติกาการแข่งขนัที่อุตสาหกรรมหรือผูก้  ากบัดูแลจากทางการก าหนดและรักษา

บรรทดัฐานของขอ้พึงปฏิบติัในการแข่งขนั   
สังคม : มีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยด าเนินธุรกิจอยา่งมีจรรยาบรรณเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพและให้การ                       

สนบัสนุนกิจกรรมต่างๆ ท่ีเกื้อกูลและสร้างสรรคต่์อสังคมตามความเหมาะสม 
 
โดยบริษทัไดก้  าหนดนโยบายการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย ดงัน้ี 
 

 การก าหนดขอบเขตในการดูแลลูกคา้ โดยก าหนดการตั้งวงเงินส ารองส าหรับช้ินงานในช่วงอายุของสินคา้หลงั

การส่งมอบเป็นระยะเวลาอยา่งนอ้ย 2 ปี เพื่อใหลู้กคา้ไดม้ัน่ใจในคุณภาพของสินคา้ของบริษทั 

 บริษทัมีขั้นตอนและวิธีปฏิบติัในการคดัเลือกคู่คา้หรือผูรั้บเหมา ทีก่  าหนดไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 การด าเนินการ มีการจดัท าอยา่งเป็นระบบ ท าใหม้ัน่ใจไดว้่า การประกอบธุรกิจของบริษทัเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม

และชุมชน  บริษัทได้รับการอนุมัติ  มาตรฐาน ISO14001 : 2004 เ ม่ือ เดือนมกราคม  ปี  2558                                   

เม่ือเดือนมกราคม ปี 2556 ซ่ึงท าใหม้ัน่ใจไดว้่าระบบการผลิตของบริษทัไม่เป็นอนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้ม และมีการ

อพัเกรดเวอร์ชัน่ใหม่ในปี 2561 เป็น ISO 14001 : 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 การปฏิบติักบัพนกังานและลูกจา้งอยา่งเป็นธรรม   

 

 ในทุกปีบริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานทุกท่านมีการพัฒนาความรู้ด้านต่างๆโดยในปี 2562 มีการ

สนบัสนุนงบประมาณอบรมทั้งส้ินประมาณ 9.66 ลา้นบาท เพื่อให้พนักงานทุกระดบัไดรั้บการอบรม

อยา่งต่อเน่ือง โดยแบ่งเป็นการอบรมของพนกังานฝ่ายผลิต และฝ่ายส านกังานดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 บริษทัมีนโยบายและแนวปฏิบติัเกี่ยวกบัความปลอดภยั โดยจัดอุปกรณ์ความปลอดภยัที่จ  าเป็นให้กบั

พนกังานทุกคนที่ท  างานกบับริษทั ซ่ึงไดแ้ก่ หมวกนิรภยั รองเทา้ ถุงมือ แว่นตา และอื่น ๆ รวมถึงการ

สร้างสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีดี  โดยจดัใหมี้สนามกีฬา หอ้งออกก าลงักาย  รวมทั้งสนบัสนุนเร่ือง

งบประมาณเกี่ยวกบัการออกก าลงักายให้กบัพนักงาน  เช่น การมีส่วนร่วมสนับสนุนงบประมาณทีม

ฟุตบอลของพนกังาน  โดยในทุกปีบริษทัไดจ้ดัใหมี้การแข่งขนักีฬาประจ าปี เพื่อให้พนักงานไดมี้ส่วน

ร่วมและเสริมสร้างความสามคัคีระหว่างพนกังานในบริษทั  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

                                                                                                    

           ห้องฟิตเนส 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              การแข่งขันกีฬาสีประจ าปี  
 

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

 
บริษัทได้ตระหนักถึงความส าคัญของการก ากับดูแลกิจการท่ีดี เพื่อเพิ่มความโปร่งใสและเพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขนัของกิจการ รวมทั้งเพิ่มความเช่ือมัน่ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้และผูเ้กี่ยวขอ้งทุกฝ่าย จึงไดก้  าหนดนโยบาย
การก ากบัดูแลกิจการ โดยครอบคลุมหลกัการท่ีส าคญั ดงัน้ี 

(1)  การปฏิบติัต่อผูถ้ือหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่งเท่าเทียมกนั เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย 
(2) คณะกรรมการมีความมุ่งมัน่ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว บริหารงานและบริหารความเส่ียง

ดว้ยความรอบคอบและระมดัระวงั รับผิดชอบต่อการปฏิบติัหน้าที่ดว้ยความสามารถและประสิทธิภาพที่
เพียงพอเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถ้ือหุ้น ดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ และ
รับผิดชอบต่อการตดัสินใจและการกระท าของตนเอง 

(3) การด าเนินงานเป็นไปดว้ยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้เปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอแก่ผูท้ี่เกี่ยวขอ้งทุกฝ่าย 
(4) มีการก าหนดจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจเพื่อให้กรรมการและพนักงานถือปฏิบติั  พร้อมจัดท าคู่มือการ

ปฏิบติังานของพนกังาน (Compliance Manual)  

นอกจากน้ี บริษทัจะปฏิบติัตามกฎและขอ้บงัคบัต่างๆ ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนดทุกประการ ภายหลังจากที่หุ้นสามญัของบริษทัเขา้จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย บริษทัจะเปิดเผยรายงานการก ากบัดูแลกิจการในรายงานประจ าปี  และแบบ
แสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) 

 

 



 รายงานของคณะกรรมการบริษทั 
คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินของบริษทั งบการเงินดงักล่าวจัดท าข้ึนตามมาตรฐาน

การบัญชี ท่ีรับรองทั่วไปในประเทศไทย และตรวจสอบโดยผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตท่ีได้รับอนุญาตจากส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงในการน้ีคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูส้อบทานคุณภาพของ
รายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน  รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลส าคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะไดน้ าเสนอความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษทัและที่ประชุม           
ผูถ้ือหุน้ตามล าดบั 
 

 ความสัมพนัธ์กบัผูล้งทุน 

คณะกรรมการบริษทัใหค้วามส าคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลที่มีความถูกตอ้ง ครบถว้นและโปร่งใสให้กบัผูถ้ือ
หุ้นทุกราย บริษทัยงัคงให้ความส าคัญต่อการเปิดเผยขอ้มูลและน าเสนอขอ้มูลดงักล่าวต่อผูถ้ื อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปให้
เป็นไปตามมาตรฐานและกฏเกณฑท์ี่ก  าหนดโดยส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ทั้งโดยผ่าน
ช่องทางและส่ือการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึง  website ของบริษัท 
(www.mcssteel.com) อีกทั้งยงัเปิดโอกาสให้ผูล้งทุนหรือผูถ้ือหุ้นท่ีตอ้งการสอบถามขอ้มูลเกี่ยวกบับริษทัติดต่อไดห้ลาย
ช่องทางดงัน้ี 

 
(1) ส่งจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (e-mail address) มายงั  info@mcssteel.co.th   
(2) โทรเขา้มาสอบถามที่เบอร์โทรศพัท์ของบริษทั 035-372961-6  ต่อ 113 ติดต่อนักลงทุนสัมพนัธ์ 

(Investor Relations) โดยบริษัทได้มอบหมายให้ นางสาวกัญชลิกา แสงปริญญา  ท าหน้าที่
ติดต่อส่ือสารกบัผูถ้ือหุน้ นกัลงทุน นกัวิเคราะห์ และประชาชนทัว่ไป        

 
 โดยในปี 2562 บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหห้น่วยงานต่างๆ เขา้เยีย่มชมโรงงาน ดงัน้ี 
 

 วนัที่ 2 กนัยายน 2562 ลูกคา้จากประเทศไตห้วนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mcssteel.com/


 
 วนัที่ 12 กนัยายน 2562 ลูกคา้โครงการ Omiya Daimon Factory Tour 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 วนัที่ 27 กนัยายน 2562 ลูกคา้ China Group 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 วนัที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ลูกคา้จาก JFE 
 วนัที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ลูกคา้ชาวจีน 
 วนัที่ 17 ธนัวาคม 2562 คณะอาจารยแ์ละนกัศึกษาจาก สถาบนันวตักรรมไทย – ฝร่ังเศส 

 
 
 
 
 
 
 
 



5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 

บริษทัตระหนกัถึงความส าคญัของบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการท่ีมีต่อบริษทัและผูถ้ือหุน้ ดงัน้ี 
 

 ภาวะผูน้  าและวิสัยทศัน์ 

คณะกรรมการของบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการด าเนิน
ธุรกิจ ท  าหนา้ท่ีเป็นผูช้ี้แนะและก าหนดนโยบาย วิสัยทศัน์ กลยทุธ์  เป้าหมาย ภารกิจ  แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษทั 
ตลอดจนก ากับดูแลให้ฝ่ายบริหารด าเนินการไปตามที่ก  าหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใตก้รอบของ
กฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทั และมติที่ประชุมผูถ้ือหุ้น ดว้ยความรับผิดชอบ ซ่ือสัตยสุ์จริตระมดัระวงั ตาม
หลกัการขอ้พึงปฏิบติัที่ดี    

 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัไดใ้หค้วามส าคญัและจดัใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบ
ภายใน การประเมินและการบริหารงานท่ีรัดกุมต่อเน่ืองมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการติดตามการด าเนินการในเร่ืองดงักล่าว
อยา่งสม ่าเสมอ   

คณะกรรมการบริษทัเป็นผูพ้ิจารณาให้มีการก าหนดและแยกบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่าง
คณะกรรมการบริษทั และฝ่ายบริหารโดยก าหนดระดบัอ านาจการด าเนินการอยา่งชดัเจน รวมทั้งส่ือสารบทบาทหน้าท่ีและ                
ความรับผิดชอบดงักล่าวต่อกรรมการและพนกังานอยา่งสม ่าเสมอ 
 

 จริยธรรมธุรกิจ 

บริษทัไดจ้ดัท าคู่มือการปฏิบติังานของพนกังาน (Compliance Manual) ซ่ึงมุ่งเนน้ถึงจริยธรรมในการด าเนิน
ธุรกิจ และการปฏิบติัตามขอ้บงัคบัของทางการ และใหก้รรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานลงนามรับทราบและถือปฏิบติั โดย
บริษทัจะมีการติดตามการปฏิบติัตามคู่มือดงักล่าวเป็นประจ ารวมถึงมีการก  าหนดบทลงโทษทางวินยัไวด้ว้ย  
 

 การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหาร 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัมีคณะกรรมการ 8 ท่าน เป็นกรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร 4 ท่าน และกรรมการ
อิสระ 4 ท่านประกอบดว้ยผูท้ี่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ดา้นต่างๆ โดยกรรมการอิสระ 3 ท่านท าหน้าที่เป็น
กรรมการตรวจสอบ ทั้งน้ีทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบติัครบถว้นตามประกาศตลาดหลกัทรัพยว์่าด้วยคุณสมบติัและขอบเขตการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบก าหนดไว ้เพื่อมาปฏิบติัหนา้ที่ตรวจสอบและถ่วงดุลการบริหารกิจการในดา้นต่างๆ
ของบริษทั ทั้งน้ีเพื่อใหเ้กิดความเป็นธรรม เป็นประโยชน์สูงสุดต่อผูถ้ือหุน้ทุกคน 
 

 การรวมหรือแยกต าแหน่ง 
 

ปัจจุบนั ดร. ไนยวน ชิ ท  าหนา้ท่ีเป็นประธานกรรมการบริษทัและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ณ ส้ินปี 2562 
ถือหุ้นร้อยละ  1%  ของหุ้นท่ีเรียกช าระแลว้ทั้ งหมด และมีอ  านาจลงนามพร้อมประทบัตราของบริษัท แต่ปัจจุบนัการ
ก าหนดนโยบายส่วนใหญ่มาจากกรรมการอิสระภายนอก ไม่มีท่านหน่ึงท่านใดสามารถก าหนดนโยบายเองได ้
 



 ค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร 
  

กรรมการและผูบ้ริหารไวอ้ยา่งชดัเจนและโปร่งใส โดยไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถ้ือหุน้ ทั้งน้ีการก าหนด 
ค่าตอบแทนจะจดัใหอ้ยูใ่นลกัษณะที่เช่ือมโยงกบัผลการด าเนินงานของบริษทัในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกบัธุรกิจอื่นที่มี
ความคลา้ยคลึงกนั โดยค่าตอบแทนท่ีก  าหนดข้ึนมีความเหมาะสมกบัหนา้ที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผูบ้ริหาร
แต่ละท่าน โดยอยูใ่นรูปของค่าตอบแทนรายเดือน เบ้ียประชุม และ/หรือเงินเดือนและโบนัส โดยตั้งแต่ปี 2561 บริษทัไดมี้
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ซ่ีงมีหนา้ที่รับผิดชอก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผูบ้ริหาร โดย
พิจารณาจากผลประกอบการของบริษทัและผลตอบแทนของธุรกิจที่คลา้ยคลึงกนัเป็นส าคญั 
 

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 

 

 กรรมการ 

                        รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการบริษทัในปี 2562 ซ่ึงประกอบดว้ยประชุมกรรมการ 7 คร้ัง, ประชุมสามญัผู ้
ถือหุ้น 1 คร้ัง ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 คร้ัง และการประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน                      
4  คร้ัง 

 

 
หมายเหตุ :  

  
1. พลเอกฐิติวจัน์ ก  าลงัเอก ไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็น ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เม่ือวนัท่ี 27 มกราคม  2561 
2. นายสุพจน ์แกว้มณี ไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็น กรรมการตรวจสอบ เม่ือวนัท่ี 27 มกราคม 2561 

 
รายช่ือ 

 
ต าแหน่ง 

ค่าตอบแทน  ( บาท ) 

2561 2562 

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

2. นายพรชยั พิศาลอนุกูลกิจ กรรมการ 1,050,000 840,000 

3. นายไพรัตน์ วิวฒัน์บวรวงษ ์ กรรมการ 1,050,000 825,000 

4. พลเอกฐิติวจัน์ ก าลงัเอก  กรรมการอิสระ,                                          
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

1,230,000 1,047,000 

5. นายทินกร  สีดาสมบูรณ์ 
 

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

1,215,000 960,000 

6. นายสมศกัดิ์ สุริยวงศ ์ 
 

กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

810,000 963,000 

7. นายสุพจน์ แกว้มณี  
 

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

945,000 960,000 

8. นางสาววรรณา พลแกว้  กรรมการ 75,000 840,000 



3. นายสมศกัด์ิ สุริยวงศ ์ไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็น ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน                                     
เม่ือวนัที่ 26 กุมภาพนัธ์ 2561  

4. นางสาววรรณา พลแกว้ ไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2561  
 

 ผูบ้ริหาร 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 การประชุมคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษทัมีการประชุมอยา่งสม ่าเสมอปีละ  4  คร้ังเป็นอยา่งนอ้ย ซ่ึงในการประชุมแต่ละคร้ังทาง 

ฝ่ายบริหารได้จัดเตรียมข้อมูลและรายละเอียดเพื่อให้คณะกรรมการใช้ประกอบการพิจารณา และในระหว่างประชุม 
ประธานในที่ประชุมไดใ้หเ้วลากบักรรมการในการพิจารณาวาระต่างๆ อยา่งรอบคอบ รวมถึงการให้แสดงความคิดเห็นได้
อยา่งเตม็ที่ และมีการจดบนัทึกการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษร  รวมทั้งมีการจัดเก็บรายงานการประชุมท่ีผ่านการรับรอง 
เพื่อใหผู้เ้กี่ยวขอ้งตรวจสอบได ้ซ่ึงในปี  2562  ท่ีผ่านมามีการประชุมทั้งหมด  7  คร้ัง   

 
 คณะอนุกรรมการ 

บริษทัมีคณะอนุกรรมการ 2 คณะคือ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตวัในการด าเนินงาน โดยในปี  2562  มีการประชุมของคณะกรรมการ
ตรวจสอบจ านวน  5  คร้ัง และมีการประชุมของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจ านวน 4 คร้ัง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ค่าตอบแทน 

ปี 

2562 
จ านวนราย รวมทั้งส้ิน 

เงินเดือนและโบนสั 6 36,602,646.33 

เงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ + อื่นๆ 6 1,566,243.00 



6. ระบบการควบคุมภายใน  
 

บริษทัไดจ้ดัตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในข้ึนโดยหน่วยงานดงักล่าวมีความเป็นอิสระ โดยมีสายการรายงาน 
ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ในดา้นการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน และรายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารในดา้น
งานบริหารหน่วยงาน หน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุม
ภายใน, การประเมินความเส่ียง, การก ากบัดูแลกิจการ และเป็นที่ปรึกษาเพื่อสนบัสนุนใหบ้ริษทัสามารถบรรลุวตัถุประสงค์
และเป้าหมายทางธุรกิจ  แผนการตรวจสอบภายในประจ าปีของหน่วยงานไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
โดยใชห้ลกัเกณฑก์ารตรวจสอบตามผลการประเมินความเส่ียง (Risk Based Audit Approach) และจุดควบคุมที่ส าคญั (Key 
Control Points) และเนน้ใหมี้การควบคุมเชิงป้องกนั  รวมถึงการประเมินความเส่ียงดา้นทุจริตตามนโยบายการให้ขอ้มูลการ
กระท าผิดและการทุจริต การสอบสวนและการคุม้ครองผูใ้หข้อ้มูล (Fraud Whistleblowing Protection Policy) 

 โดยหน่วยงานดงักล่าวมีบทบาทและหนา้ท่ีความรับผิดชอบดงัน้ี 

1. ในบทบาทของท่ีปรึกษา จดัใหมี้การประเมินการควบคุมภายใน โดยการประเมินตนเองโดยได้
สนับสนุนด้านการเป็นที่ปรึกษา , การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแบบกลุ่ม (CSA Facilitator) และการน าเคร่ืองมือที่มี
ประสิทธิภาพมาใชใ้นการประเมิน โดยจะช่วยส่งเสริมใหพ้นกังานมีการพฒันาการควบคุมที่ดีและมีระบบการปฏิบติังานที่มี
ประสิทธิภาพ  นอกจากน้ียงัส่งเสริมให้มีการตรวจประเมินการควบคุมภายในโดยการประเมินตนเอง (CSA Validation) 
เพื่อใหม้ัน่ใจว่าแต่ละขั้นตอนการด าเนินงานไดใ้ชก้ารควบคุมภายในโดยการประเมินตนเองอย่างเหมาะสม เพื่อสนับสนุน
ใหบ้ริษทับรรลุกลยทุธ์และเป้าหมายที่ก  าหนด  หน่วยงานตรวจสอบภายในมีการประเมินคุณภาพการปฏิบติังานดว้ยตนเอง
เป็นประจ าทุกปี และมีการประเมินโดยองคก์รอิสระจากภายนอกทุก 5 ปี 

2. ปฏิบติัหนา้ที่เพื่อสนบัสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่ไดรั้บมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัทให้บรรลุผล และเป็นที่ปรึกษาเพื่อให้ค  าแนะน าในด้านต่างๆ เช่น ด้านการควบคุมภายใน             
ตามกรอบแนวทางระบบการควบคุมภายใน COSO 2013, ดา้นการบริหารความเส่ียง, ดา้นจริยธรรมธุรกิจ, ดา้นความ
ปลอดภยัของระบบสารสนเทศ เป็นตน้ 

3. ยดึถือกรอบโครงสร้างการปฏิบติังานวิชาชีพตรวจสอบภายในตามมาตรฐานสากล กฎบตัรของ
หน่วยงาน รวมทั้งการทบทวนคู่มือการปฏิบติังานตรวจสอบเป็นประจ าทุกปี เพื่อให้มัน่ใจไดว้่าการปฏิบติังานมีคุณภาพ
เป็นไปตามมาตรฐานสากล ซ่ึงจะช่วยส่งเสริมใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเส่ียงท่ีดี ระบบ
การก ากบัดูแลท่ีดี สามารถเพิ่มคุณค่าใหแ้ก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียและพฒันาองคก์รสู่ความย ัง่ยนื 

4. ส่งเสริมการปฏิบติังานของผูต้รวจสอบภายใน ใหส้ามารถตรวจสอบไดทุ้กดา้น   (Integrated  
Audit) เช่น ดา้นระบบธุรกิจ, ดา้นระบบสารสนเทศ และดา้นระบบวิศวกรรม โดยมุ่งเนน้พฒันาเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
ให้เป็นมืออาชีพ และส่งเสริมให้มีวุฒิบตัร IACP (Internal Audit Certificate Program), CPIAT (Certified Professional 
Internal Audit of Thailand), CIA (Certified Internal Auditor) และ CFE (Certified Fraud Examiners) 
 
 
 
 
 



 โดยในปี 2562 ฝ่ายตรวจสอบภายในไดด้  าเนินการดงัต่อไปน้ี 

1)  ก  าหนดระบบงานของทั้งหมดบริษทั ( Audit Universe ) 
2)  ก าหนดประเภทความเส่ียงของระบบงานต่าง ๆ (Risk ) รวมทั้งก  าหนดกรอบบริหาร 

 ความเส่ียง 
3)  การตรวจสอบระบบต่าง ๆ ดงัน้ี 

 ระบบการจดัการสินคา้ส าเร็จรูป 
 ระบบการจดัซ้ือวตัถุดิบ 
 ระบบการจดัซ้ือทัว่ไป (ภายในประเทศ) 
 ระบบการจา้งเหมาและใหบ้ริการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


