
 

การกาํกบัดแูลกิจการ 
 

บริษทัไดใ้หค้วามสาํคญัเร่ือง การปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี คลอบคลุมในเร่ืองต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 
 

1. การประชุมผูถื้อหุน้ 

1) บริษทัไดใ้ห้ขอ้มูล วนั เวลาสถานท่ี และวาระการประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษล่วงหนา้ผ่าน 

Website ของบริษทัก่อนการประชุมอยา่งนอ้ย 14 วนั โดยมีคาํช้ีแจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระ

ตามมติท่ีขอตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมสามญัรวมทั้งมีเอกสารแนบวาระการประชุม  โดย

บริษทัไดม้อบหมายใหบ้ริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์( ประเทศไทย ) จาํกดั ซ่ึงเป็นนายทะเบียนหุน้ของ

บริษทั เป็นผูจ้ัดส่งหนังสือนัดประชุมผูถื้อหุ้นและเอกสารประกอบให้กับผูถื้อหุ้นทุกราย เป็นการ

ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมอย่างนอ้ย 7 วนั และกรณีท่ีวาระพิเศษท่ีตอ้งใหผู้ถื้อหุน้พิจารณา จะมีการส่ง

ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 14 วนัโดยหนงัสือเชิญประชุมมีรายละเอียดอยา่งครบถว้น ประกอบดว้ย 

 วาระพิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผล มีการแจง้นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั อตัราเงิน

ปันผลท่ีเสนอจ่าย และสดัส่วนของเงินปันผล กรณีท่ีไดรั้บสิทธิทางภาษีของ BOI 

 วาระพิจารณาแต่งตั้ งกรรมการ มีการระบุช่ือ นามสกุล อายุ  จํานวนปีท่ีเป็นกรรมการ                   

วฒิุการศึกษา  หลกัสูตรการอบรมท่ีเก่ียวขอ้ง ประวติัการทาํงาน จาํนวนบริษทัท่ีดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการ ประเภทของกรรมการท่ีเสนอ สัดส่วนการถือหุน้ รวมทั้งขอ้มูลการเขา้ร่วมประชุม

ในปีท่ีผ่านมา  และขอ้พิพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปีท่ีผ่านมา รวมทั้งค่าตอบแทนของ

กรรมการท่ีขออนุมติั 

 วาระพิจารณาแต่งตั้ งผูส้อบบญัชี มีการระบุช่ือผูส้อบญัชี บริษทัท่ีสังกดั  เลขท่ีใบอนุญาต 

จาํนวนปีท่ีสอบบญัชีให้บริษทั รวมทั้งความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชีและค่าตอบแทนของ

ผูส้อบบญัชี โดยระบุไวอ้ยา่งชดัเจน 

2) บริษทัจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัในกรุงเทพฯ หรือจงัหวดัใกลเ้คียงท่ีมีการเดินทางสะดวก 

โดยกาํหนดวนัประชุมเป็นวนัธรรมดาท่ีไม่ตรงกบัวนัหยุดยาว และเปิดโอกาสใหมี้การลงทะเบียนเพื่อ

เขา้ประชุมก่อนเวลาการประชุมล่วงหนา้ก่อนเร่ิมประชุมอยา่งนอ้ย 1.30 ชัว่โมงโดยสาํหรับผูถื้อหุน้ท่ีมา

หลงัจากปิดการลงทะเบียนแลว้ทางบริษทัเปิดโอกาสให้สามารถเขา้ไปร่วมสังเกตการการประชุมได ้   

โดยสถานท่ีจดัประชุม อยูใ่นพื้นท่ีท่ีการเดินทางค่อนขา้งสะดวก โดยผูถื้อหุน้สามารถเดินทางผา่นระบบ

ขนส่งมวลชนสาธารณะ  ซ่ึงหากผูถื้อหุน้ท่านใดไม่สะดวกท่ีจะเขา้ร่วมประชุมทางบริษทัจดัใหมี้หนงัสือ

มอบฉันทะ เพื่อให้ผูถื้อหุ้นสามารถกาํหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได ้และกาํหนดให้มีกรรมการ

อิสระหรือกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 1 ท่านเป็นทางเลือกในการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ 

 

 



 

2. การดาํเนินการในวนัประชุมผูถื้อหุน้ 

1) บริษทัจดัให้มีการนาํเทคโนโลยีมาใช้กบัการประชุมผูถื้อหุ้นโดยนาํระบบ Barcode มาช่วยในการ

ลงทะเบียน โดยสําหรับผูถื้อหุ้นท่ีไม่ไดน้าํเอกสารลงทะเบียนท่ีเป็น Barcode มา ทางบริษทัจดัให้มี

เจา้หนา้ท่ีลงทะเบียน โดยใชร้หสับตัรประชาชน หรือ ช่ือ-นามสกุลของผูถื้อหุน้  และในส่วนของการ

นบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระ สาํหรับผูท่ี้ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง มีการรวบรามคะแนนเสียงผา่น

ระบบ Barcode เช่นกนั ดงันั้นทาํใหก้ารลงทะเบียน หรือการนบัคะแนนเป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกตอ้ง 

และแม่นยาํ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ปี 2559  เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2559 คณะกรรมกรรมการ ซ่ึงประกอบไปดว้ย

กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารจาํนวน 3 ท่าน กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารจาํนวน 3 ท่านและกรรมการ

ตรวจสอบจาํนวน 3 ท่าน รวมกรรมการทั้งหมดจาํนวน 9 ท่าน ซ่ึงถือเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการ

บริษทัเขา้ร่วมประชุม อีกทั้งบริษทัยงัใหผู้บ้ริหารระดบัสูงซ่ึงประกอบดว้ย รองผูอ้าํนวยการอาวุโส ,รอง

ผูอ้าํนวยการสายงานต่าง ๆ, ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี และการเงิน,ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน,ผูจ้ดัการฝ่าย

อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ,  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ,  ท่ีปรึกษากฎหมายภายนอก  และนิติกรของบริษทั เขา้ร่วม

ประชุมในวนัดงักล่าว โดยเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถซกัถาม ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระการประชุม

ได ้โดยในวาระอ่ืน ๆ ทางบริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามประเด็นต่างๆ เป็นระยะเวลาพอสมควร 

โดยรายละเอียดของคาํถามและคาํตอบบนัทึกไวใ้นรายงานการประชุมในการประชุมผูถื้อหุน้ บริษทัจดั

ใหมี้การลงมติเป็นแต่ละรายการ โดยมีการจดัทาํบตัรลงคะแนนเสียง แยกต่างหากในวาระการแต่งตั้ง

กรรมการซ่ึงเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นได้แต่งตั้ งกรรมการเป็นรายบุคคล รวมทั้ งลงคะแนนเก่ียวกับ

ค่าตอบแทนกรรมการแยกต่างหากจากการแต่งตั้งกรรมการ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) ในการประชุมผูถื้อหุ้น บริษทัจดัให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการ โดยมีการจดัทาํบตัรลงคะแนนเสียง 

แยกต่างหากในวาระการแต่งตั้งกรรมการซ่ึงเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นไดแ้ต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

รวมทั้งลงคะแนนเก่ียวกบัค่าตอบแทนกรรมการแยกต่างหากจากการแต่งตั้งกรรมการ 

 

3. การจดัทาํรายงานการประชุม และการเปิดเผยมติการประชุมผูถื้อหุน้ 

1) ก่อนเร่ิมการประชุมทางบริษทัไดมี้การอธิบายวิธีการลงคะแนนในวาระต่างๆ และมีการบนัทึกลงใน

รายงานการประชุมผูถื้อหุน้ถึงขั้นตอนการลงคะแนน ประเด็นคาํถามคาํตอบ และผลการลงคะแนนใน

แต่ละวาระว่ามีผูถื้อหุ้นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเป็นอย่างไร รวมถึงควรบนัทึกรายช่ือ

กรรมการผูเ้ขา้ร่วมประชุม ซ่ึงมีการนาํส่งมติการประชุมผูถื้อหุน้ในวนัรุ่งข้ึนผ่านระบบการรายงานของ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อใหผู้ถื้อหุน้รับทราบทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ โดยรายงาน

การประชุมฉบบัสมบูรณ์ไดมี้การเปิดเผยไวบ้น website ของบริษทั 

 

2. การปฏบิัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีม 
บริษทัมีนโยบายสนบัสนุนใหมี้การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนัเพื่อปกป้องสิทธิข้ึนพื้นฐานของผูถื้อหุน้ทุก
ราย ดงัน้ี 
 

1. การใหข้อ้มูลก่อนการประชุมผูถื้อหุน้ 

 บริษทัแจง้กาํหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระและความเห็นของคณะกรรมการต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

และเผยแพร่ผา่นทาง website ของบริษทัอยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนวนันดัประชุมผูถื้อหุน้ โดยหนงัสือเชิญ 

ประชุมผูถื้อหุน้ดงักล่าวขา้งตน้ จดัทาํทั้งฉบบัภาษาองักฤษ และภาษาไทย 

 
 



 

2. การคุม้ครองสิทธิของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย 

 บริษทัไดห้ลกัเกณฑก์ารใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอเพ่ิมวาระการประชุมล่วงหนา้และเสนอช่ือบุคคลเพื่อ

เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้เป็นการล่วงหนา้ 1 เดือนเพื่อแสดงถึงความเป็นธรรม

และความโปร่งใส  

 โดยสาํหรับวาระการแต่งตั้งกรรมการบริษทัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชสิ้ทธิในการแต่งตั้งกรรมการ

เป็นรายคน 

 
3. การป้องกนัการใชข้อ้มูลภายใน 

 บริษทัใหค้วามสาํคญัต่อระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ  ดงันั้นจึงกาํหนดการเกบ็รักษาและ

ป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในโดยใหก้รรมการผูบ้ริหารของบริษทัทุกคนในองคก์รถือปฏิบติัหา้มมิให้

กรรมการผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัทุกคนซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัก่อนมีการประกาศต่อ

สาธารณชนก่อน 1 เดือนและกาํหนดใหก้รรมการทุกคนและผูบ้ริหารท่ีมีหนา้ท่ีรายงานการถือครอง

หลกัทรัพยต์ามกฎหมาย 

 

4. การมีส่วนไดเ้สียของกรรมการ 

 ในการพิจารณาวาระท่ีเก่ียวขอ้งกบักรรมการท่านใด คณะกรรมการมีขอ้กาํหนดใหก้รรมการรายงานการ

มีส่วนไดเ้สียอยา่งนอ้ยก่อนการพจิารณาวาระนั้น และบนัทึกไวใ้นรายงานการประชุมคณะกรรมการ 

รวมทั้งงดเวน้จากการมีส่วนร่วมในการประชุมพจิารณาในวาระนั้น 

 
5. การเปิดเผยรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ท่ีเขา้ข่ายตอ้งเปิดเผยขอ้มูล 

 บริษทัเปิดเผยรายละเอียดและเหตุผลของการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ท่ีเขา้ข่ายตอ้งเปิดเผยขอ้มูลไวใ้น

รายงานประจาํปี ใหผู้ถื้อหุน้ทราบอยา่งชดัเจน ซ่ึงรายงานดงักล่าวผา่นการพิจารณาโดยคณะกรรมการ

ตรวสอบ วา่มีความสมเหตุสมผล 

 

3. บทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย 
 

บริษัทได้ให้ความสําคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผูมี้ส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ 
พนกังานและผูบ้ริหารของบริษทั  หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอก เช่น เจา้หน้ี คู่แข่ง เป็นตน้ โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 
พนกังาน : ปฏิบติักบัพนกังานอยา่งเป็นธรรม และใหผ้ลตอบแทนท่ีเหมาะสม 
เจา้หน้ี : ปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ตกลงท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญา 
ลูกคา้ : เอาใจใส่และรับผดิชอบต่อลูกคา้ ผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน รักษาความลบัของลูกคา้ 

และมีระบบในการรับขอ้ร้องเรียนของลูกคา้เพื่อรีบดาํเนินการหาขอ้ยติุดว้ยความเป็นธรรมและ
โดยเร็วท่ีสุด 
 



 

คู่แข่ง : ปฏิบติัตามกรอบกติกาการแข่งขนัท่ีอตุสาหกรรมหรือผูก้าํกบัดูแลจากทางการกาํหนด                
รักษาบรรทดัฐานของขอ้พึงปฏิบติัในการแขง่ขนั   

สงัคม : มีความรับผดิชอบต่อสังคมโดยดาํเนินธุรกิจอยา่งมีจรรยาบรรณเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพ และให ้      
การสนบัสนุนกิจกรรมต่างๆ ท่ีเก้ือกลูและสร้างสรรคต่์อสังคมตามความเหมาะสม 

 
โดยบริษทัไดก้าํหนดนโยบายการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย ดงัน้ี 
 
 การกาํหนดขอบเขตในการดูแลลูกคา้ โดยกาํหนดการตั้งวงเงินสาํรองสาํหรับช้ินงานในช่วงอายขุองสินคา้หลงั

การส่งมอบเป็นระยะเวลาอยา่งนอ้ย 2 ปี เพ่ือใหลู้กคา้ไดม้ัน่ใจในคุณภาพของสินคา้ของบริษทั 

 บริษทัมีขั้นตอนและวิธีปฏิบติัในการคดัเลือกคู่คา้หรือผูรั้บเหมา ท่ีกาํหนดไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร 

  การดาํเนินการ มีการจดัทาํอยา่งเป็นระบบ ทาํใหม้ัน่ใจไดว้า่ การประกอบธุรกิจของบริษทัเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม

และชุมชน บริษทัไดรั้บการอนุมติั มาตรฐาน ISO 14001 : 2004 เม่ือเดือนมกราคมปี 2558 ซ่ึงทาํใหม้ัน่ใจไดว้า่

ระบบการผลิตของบริษทัไม่เป็นอนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การปฏิบติักบัพนกังานและลูกจา้งอยา่งเป็นธรรม   

 

 ในทุกปีบริษทัเปิดโอกาสใหพ้นกังานทุกท่านมีการพฒันาความรู้ดา้นต่างๆ โดยในปี 2559 มีการ

สนบัสนุนงบประมาณอบรมทั้งส้ินประมาณ 7,096,111 บาท เพื่อใหพ้นกังานทุกระดบัไดรั้บการอบรม

อยา่งต่อเน่ือง โดยแบ่งเป็นการอบรมของพนกังานฝ่ายผลิต และฝ่ายสาํนกังานดงัน้ี 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 บริษทัมีนโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัความปลอดภยั โดยจดัอุปกรณ์ความปลอดภยัท่ีจาํเป็นใหก้บั

พนกังานทุกคนท่ีทาํงานกบับริษทั ซ่ึงไดแ้ก่ หมวกนิรภยั รองเทา้ ถุงมือ แว่นตา และอ่ืน ๆ รวมถึงการ

สร้างสภาพแวดลอ้มในการทาํงานท่ีดี  โดยจดัใหมี้สนามกีฬา หอ้งออกกาํลงักาย  รวมทั้งสนบัสนุนเร่ือง

งบประมาณเก่ียวกบัการออกกาํลงักายใหก้บัพนกังาน  เช่น การมีส่วนร่วมสนบัสนุนงบประมาณทีม

ฟุตบอลของพนกังาน  โดยในทุกปีบริษทัไดจ้ดัใหมี้การแข่งขนักีฬาประจาํปี เพ่ือใหพ้นกังานไดมี้ส่วน

ร่วมและเสริมสร้างความสามคัคีระหว่างพนกังานในบริษทั  
 

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

 
บริษัทได้ตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  เ พ่ือเพิ่มความโปร่งใสและเพิ่มขีด

ความสามารถใน   การแข่งขนัของกิจการ รวมทั้งเพิ่มความเช่ือมั่นให้แก่ผูถื้อหุ้น และผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย จึงได้กาํหนด
นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ โดยครอบคลุมหลกัการท่ีสาํคญั ดงัน้ี 

(1)  การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่งเท่าเทียมกนั เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย 
(2) คณะกรรมการมีความมุ่งมัน่ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว บริหารงานและบริหารความเส่ียง

ดว้ยความรอบคอบและระมดัระวงั รับผิดชอบต่อการปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความสามารถและประสิทธิภาพท่ี
เพียงพอเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุ้น ดูแลมิให้เกิดปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และ
รับผดิชอบต่อการตดัสินใจและการกระทาํของตนเอง 

(3) การดาํเนินงานเป็นไปดว้ยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้เปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอแก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุก
ฝ่าย 

(4) มีการกาํหนดจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจเพื่อให้กรรมการและพนักงานถือปฏิบติั  พร้อมจัดทาํคู่มือการ
ปฏิบติังานของพนกังาน (Compliance Manual)  

นอกจากน้ี บริษทัจะปฏิบติัตามกฎและขอ้บงัคบัต่างๆ ตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนดทุกประการ ภายหลงัจากท่ีหุน้สามญัของบริษทัเขา้ 



 

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย บริษทัจะเปิดเผยรายงานการกาํกบัดูแลกิจการในรายงานประจาํปีและแบบ
แสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) 

 

 รายงานของคณะกรรมการบริษทั 
คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินของบริษทั งบการเงินดงักล่าวจดัทาํข้ึนตามมาตรฐาน

การบัญชี ท่ีรับรองทั่วไปในประเทศไทย และตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชีรับอนุญาตท่ีได้รับอนุญาตจากสํานักงาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงในการน้ีคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูส้อบทานคุณภาพของ
รายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน  รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะไดน้าํเสนอความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษทัและท่ีประชุมผู ้
ถือหุน้ตามลาํดบั 
 

 ความสมัพนัธ์กบัผูล้งทุน 

คณะกรรมการบริษทัใหค้วามสาํคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น และโปร่งใส ใหก้บัผูถื้อ
หุ้น ทุกราย บริษทัยงัคงให้ความสําคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลและนาํเสนอขอ้มูลดงักล่าวต่อผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปให้
เป็นไป ตามมาตรฐานและกฏเกณฑท่ี์กาํหนดโดยสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์ทั้งโดยผา่นช่องทางและส่ือการเผยแพร่ขอ้มูลต่าง ๆ ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมถือ website ของ
บริษทั www.mcssteel.com อีกทั้งยงัเปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนหรือผูถื้อหุ้นท่ีตอ้งการสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบับริษทัติดต่อได้
หลายช่องทางดงัน้ี 

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

(Investor Relations)   โดยบริษทัไดม้อบหมายให้ นางสาวกญัชลิกา  แสงปริญญา  ทาํหนา้ท่ี
ติดต่อส่ือสารกบัผูถื้อหุน้ นกัลงทุน นกัวิเคราะห์ และประชาชนทัว่ไป        

 
โดยในปี 2559  บริษทัเปิดโอกาสใหผู้ล้งทุน / สมาคม / บริษทัในตลาดหลกัทรัพย ์และบริษทัหลกัทรัพย ์

สามารถเขา้พบผูบ้ริหารของบริษทัได้ตามความเหมาะสมภายใตห้ลกัเกณฑ์ท่ีว่า ขอ้มูลท่ีให้เป็นขอ้มูลท่ีได้เปิดเผยต่อ
สาธารณะแลว้ โดยในปี 2559 ท่ีผา่นมา บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหบ้ริษทัต่าง ๆ เขา้เยีย่มชมโรงงานดงัน้ี 
 
 วนัท่ี 5 เมษายน 2559 พบส่ือมวลชนและนกัวิเคราะห์ท่ีโรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 วนัท่ี 5,12,26 กรกฎาคม และ 2,9 สิงหาคม 2559 บริษทั Thai Obayashi Corp.,Ltd  เขา้เยีย่มชมโรงงาน จาํนวน  
250 ท่าน โดยแบ่งเป็น 5 คร้ัง ๆ ละ 50 ท่าน   เพื่อดูขั้นตอนการผลิตของกิจการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 17 สิงหาคม 2559 สถาบนัเหล็กและเหลก็กลา้แห่งประเทศไทย     พาคณะครูอาจารยเ์ขา้เยี่ยมชมโรงงานจาํนวน 
26 ท่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 วนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2559 จดักิจกรรม Opportunity Day ท่ีตลาดหลกัทรัพย ์ฯ เพือ่ช้ีแจงเก่ียวกบัผลประกอบการ 
ในไตรมาส 3/2559 
 
 
 
 
 
 
 

 
 นอกจากน้ียงัเปิดโอกาสท่ีกองทุนต่างประเทศต่าง ๆ เขา้พบผูบ้ริหาร มากกวา่ 10 คร้ัง 



 

5. ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
 

บริษทัตระหนกัถึงความสาํคญัของบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการท่ีมีต่อบริษทัและผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 
 

 ภาวะผูน้าํและวิสยัทศัน ์

คณะกรรมการของบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการท่ีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการดาํเนิน
ธุรกิจ ทาํหนา้ท่ีเป็นผูช้ี้แนะและกาํหนดนโยบาย วิสยัทศัน ์กลยทุธ์  เป้าหมาย ภารกิจ  แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษทั 
ตลอดจนกาํกบัดูแลให้ฝ่ายบริหารดาํเนินการไปตามท่ีกาํหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใตก้รอบของ
กฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทั และมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ดว้ยความรับผิดชอบ ซ่ือสัตยสุ์จริตระมดัระวงั ตาม
หลกัการขอ้พงึปฏิบติัท่ีดี    

 
นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัไดใ้หค้วามสาํคญัและจดัใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบ

ภายใน การประเมินและการบริหารงานท่ีรัดกุมต่อเน่ืองมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการติดตามการดาํเนินการในเร่ืองดงักล่าว
อยา่งสมํ่าเสมอ   
 

คณะกรรมการบริษทัเป็นผูพิ้จารณาใหมี้การกาํหนดและแยกบทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบระหว่าง
คณะกรรมการบริษทั และฝ่ายบริหารโดยกาํหนดระดบัอาํนาจการดาํเนินการอยา่งชดัเจน รวมทั้งส่ือสารบทบาทหนา้ท่ีและ                
ความรับผดิชอบดงักล่าวต่อกรรมการและพนกังานอยา่งสมํ่าเสมอ 
 

 จริยธรรมธุรกิจ 

บริษทัไดจ้ดัทาํคู่มือการปฏิบติังานของพนกังาน (Compliance Manual) ซ่ึงมุ่งเนน้ถึงจริยธรรมในการดาํเนิน
ธุรกิจ และการปฏิบติัตามขอ้บงัคบัของทางการ และใหก้รรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานลงนามรับทราบและถือปฏิบติั โดย
บริษทัจะมีการติดตามการปฏิบติัตามคู่มือดงักล่าวเป็นประจาํรวมถึงมีการกาํหนดบทลงโทษทางวินยัไวด้ว้ย  

 
 การถ่วงดุลของกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 

บริษทัมีคณะกรรมการประกอบดว้ยผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ดา้นต่างๆ รวม  9  ท่าน 
โดยเป็นตวัแทนจากผูถื้อหุน้ 3 ท่าน กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 3 ท่าน และ กรรมการอิสระท่ีเป็นกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน 
ทั้งน้ีทั้ง  3  ท่าน มีคุณสมบติัครบถว้นตามประกาศตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยคุณสมบติัและขอบเขตการดาํเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบกาํหนดไว ้เพ่ือมาปฏิบติัหนา้ท่ีตรวจสอบและถ่วงดุลการบริหารกิจการในดา้นต่างๆของบริษทั 
ทั้งน้ีเพือ่ใหเ้กิดความเป็นธรรม เป็นประโยชนสู์งสุดต่อผูถื้อหุน้ทุกคน 
 
 การรวมหรือแยกตาํแหน่ง 

ประธานกรรมการบริษทั (ดร.ไนยวน ชิ ) ณ.ส้ินปี 2559 ถือหุน้ร้อยละ  2 %  ของหุน้ท่ีเรียกชาํระแลว้ทั้งหมด 
โดยประธานกรรมการบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 24 มกราคม 2560  บริษทัไดเ้ปล่ียนแปลงอาํนาจการลงนามของบริษทัโดยเม่ือวนัท่ี 
22 ธนัวาคม 2559 ดร.ไนยวน ชิ ลาออกจากตาํแหน่งประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร โดยจะมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2560 และ
ทาํใหท่้านไม่มีอาํนาจลงนามผกูพนัของบริษทัอีก  โดย ณ ปัจจุบนั อาํนาจการลงนามของบริษทัไดแ้ก่  



 

นายสมยศ เจียมจิรังกร   ในฐานะประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  ลงลายมือช่ือและประทับตราสําคัญของบริษัท หรือ                         
นายสมพงษ ์ เมธาสถิตยสุ์ข และ นายไพรัตน ์ วิวฒันบ์วรวงษ ์กรรมการสองคนน้ีลงนามร่วมกนั 
 
 

 ค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร 
  

กรรมการและผูบ้ริหารไวอ้ยา่งชดัเจนและโปร่งใส โดยไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ทั้งน้ีการกาํหนด 
ค่าตอบแทนจะจดัใหอ้ยูใ่นลกัษณะท่ีเช่ือมโยงกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัในปีท่ีผา่นมา และเปรียบเทียบกบัธุรกิจอ่ืนท่ีมี
ความคลา้ยคลึงกนั โดยค่าตอบแทนท่ีกาํหนดข้ึนมีความเหมาะสมกบัหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ และผูบ้ริหาร
แต่ละท่าน โดยอยูใ่นรูปของค่าตอบแทนรายเดือน เบ้ียประชุม และ/หรือ เงินเดือน และ โบนสั  
 
ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงนิ 

 กรรมการ 

                        รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการบริษทัในปี 2559 ซ่ึงประกอบดว้ยประชุมกรรมการ  11 คร้ัง,  ประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ 1 คร้ัง และประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  5 คร้ัง 

 

รายช่ือ ตําแหน่ง ค่าตอบแทน  ( บาท ) 

2558 2559 

1. ดร.ไนยวน ชิ ประธานกรรมการ 650,000 902,500 

2. ดร.สมพงษ ์เมธาสถิตยสุ์ข กรรมการ 530,000 710,000 

3. นายพรชยั พศิาลอนุกลูกิจ กรรมการ 510,000 680,000 

4. นายไพรัตน ์วิวฒันบ์วรวงษ ์ กรรมการ 510,000 695,000 

5. นายสมยศ เจียมจิรังกร กรรมการอิสระและ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

655,000 932,500 

6.นายทินกร  สีดาสมบูรณ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 550,000 785,000 

7. นายฮารกิชิน  ทนัวานี กรรมการ 520,000 665,000 

8. พล.ต.อ.วชัรพล  ประสารราชกิจ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 560,000 - 

9. ดร.สุรชยั รติทอง กรรมการ 440,000 710,000 

10. นางศจีรัตน ์เมธีสุวภาพ กรรมการอิสระ 80,000 - 

11. พลเอกฐิติวจัน ์กาํลงัเอก กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ - 660,000 



 

หมายเหตุ 
 

1. นางศจีรัตน ์เมธีสุวภาพ ลาออกจากตาํแหน่งเม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2558 
2. ดร.สุรชยั รติทอง ไดรั้บแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 19 มีนาคม 2558 
3. พล.ต.อ.วชัรพล  ประสารราชกิจ ลาออกจากตาํแหน่งเม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2558 มีผล 1 ธนัวาคม 2558 
4. พลเอกฐิติวัจน์ กาํลังเอก ได้รับการแต่งตั้ งให้ดํารงตาํแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบในวนัท่ี                        

22 มกราคม 2559 
 

 ผูบ้ริหาร 

 

 

 

 

 

 

 
 

 การประชุมคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษทัมีการประชุมอยา่งสมํ่าเสมอปีละ  4  คร้ังเป็นอยา่งนอ้ย ซ่ึงในการประชุมแต่ละคร้ังทาง 

ฝ่ายบริหารได้จัดเตรียมขอ้มูลและรายละเอียดเพื่อให้คณะกรรมการใช้ประกอบการพิจารณา และในระหว่างประชุม 
ประธานใน ท่ีประชุมไดใ้หเ้วลากบักรรมการในการพิจารณาวาระต่างๆ อยา่งรอบคอบ รวมถึงการใหแ้สดงความคิดเห็นได้
อยา่งเต็มท่ี และมีการจดบนัทึกการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมทั้งมีการจดัเก็บรายงานการประชุมท่ีผ่านการรับรอง 
เพือ่ใหผู้เ้ก่ียวขอ้งตรวจสอบได ้ซ่ึงในปี  2559  ท่ีผา่นมามีการประชุมทั้งหมด  11  คร้ัง   

 
 คณะอนุกรรมการ 

บริษทัมีคณะกรรมการตรวจสอบ นอกเหนือจากคณะกรรมการบริษทั เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความ
คล่องตวัในการดาํเนินงาน โดยในปี  2559  มีการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบจาํนวน  5  คร้ัง และในปัจจุบนัมี
นางสาวกญัชลิกา  แสงปริญญา เป็นเลขานุการคณะกรรมการตราวจสอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าตอบแทน ปี 

2559 

จาํนวนราย รวมทั้งส้ิน 

เงนิเดือนและโบนัส 6 45,717,925.16 

เงนิกองทุนสํารองเลีย้งชีพ + อ่ืนๆ 6 1,504,500.00 



 

6. ระบบการควบคุมภายใน  
 

บริษทัไดจ้ดัตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในข้ึนโดยหน่วยงานดงักล่าวมีความเป็นอิสระ โดยมีสายการรายงาน 

ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ในดา้นการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน และรายงานต่อประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารในดา้น
งานบริหารหน่วยงาน หน่วยงานตรวจสอบภายในมีหนา้ท่ีประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุม
ภายใน, การประเมินความเส่ียง, การกาํกบัดูแลกิจการ และเป็นท่ีปรึกษาเพื่อสนบัสนุนใหบ้ริษทัสามารถบรรลุวตัถุประสงค์
และเป้าหมายทางธุรกิจ  แผนการตรวจสอบภายในประจาํปีของหน่วยงานไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
โดยใชห้ลกัเกณฑก์ารตรวจสอบตามผลการประเมินความเส่ียง (Risk Based Audit Approach) และจุดควบคุมท่ีสาํคญั (Key 
Control Points) และเนน้ใหมี้การควบคุมเชิงป้องกนั  รวมถึงการประเมินความเส่ียงดา้นทุจริตตามนโยบายการใหข้อ้มูลการ
กระทาํผดิและการทุจริต การสอบสวนและการคุม้ครองผูใ้หข้อ้มูล (Fraud Whistleblowing Protection Policy) 

 โดยหน่วยงานดงักล่าวมีบทบาทและหนา้ท่ีความรับผดิชอบดงัน้ี 

1. ในบทบาทของท่ีปรึกษา จดัใหมี้การประเมินการควบคุมภายในโดยการประเมินตนเองโดย
ไดส้นบัสนุนดา้นการเป็นท่ีปรึกษา, การจดัอบรมเชิงปฏิบติัการแบบกลุ่ม (CSA Facilitator) และการนาํเคร่ืองมือท่ีมี
ประสิทธิภาพมาใช้ในการประเมิน โดยจะช่วยส่งเสริมให้พนักงานมีการพฒันาการควบคุมท่ีดีและมีระบบการ
ปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพ  นอกจากน้ียงัส่งเสริมให้มีการตรวจประเมินการควบคุมภายในโดยการประเมินตนเอง 
(CSA Validation) เพื่อใหม้ัน่ใจว่าแต่ละขั้นตอนการดาํเนินงานไดใ้ชก้ารควบคุมภายในโดยการประเมินตนเองอย่าง
เหมาะสม เพื่อสนับสนุนให้บริษทับรรลุกลยุทธ์และเป้าหมายท่ีกาํหนด  หน่วยงานตรวจสอบภายในมีการประเมิน
คุณภาพการปฏิบติังานดว้ยตนเองเป็นประจาํทุกปี และมีการประเมินโดยองคก์รอิสระจากภายนอกทุก 5 ปี 

2. ปฏิบัติหน้าท่ีเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบตามท่ีได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัใหบ้รรลุผล และเป็นท่ีปรึกษาเพื่อใหค้าํแนะนาํในดา้นต่างๆ เช่น ดา้นการควบคุม
ภายใน ตามกรอบแนวทางระบบการควบคุมภายใน COSO 2013, ดา้นการบริหารความเส่ียง,ดา้นจริยธรรมธุรกิจ, ดา้น
ความปลอดภยัของระบบสารสนเทศ เป็นตน้ 

3. ยดึถือกรอบโครงสร้างการปฏิบติังานวิชาชีพตรวจสอบภายในตามมาตรฐานสากล กฎบตัร
ของหน่วยงาน รวมทั้งการทบทวนคู่มือการปฏิบติังานตรวจสอบเป็นประจาํทุกปี เพ่ือใหม้ัน่ใจไดว้่าการปฏิบติังานมี
คุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากล ซ่ึงจะช่วยส่งเสริมใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความ
เส่ียงท่ีดี ระบบการกาํกบัดูแลท่ีดี  สามารถเพ่ิมคุณค่าใหแ้ก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียและพฒันาองคก์รสู่ความย ัง่ยนื 

4. ส่งเสริมการปฏิบติังานของผูต้รวจสอบภายใน  ใหส้ามารถตรวจสอบไดทุ้กดา้น (Integrated  

Audit) เช่น  ดา้นระบบธุรกิจ,ดา้นระบบสารสนเทศ และดา้นระบบวิศวกรรม  โดยมุ่งเนน้พฒันาเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบ
ภายในใหเ้ป็นมืออาชีพ  และส่งเสริมใหมี้วุฒิบตัร IACP (Internal Audit Certificate Program),CPIAT (Certified 
Professional Internal Audit of Thailand), CIA (Certified Internal Auditor)  และ CFE (Certified Fraud Examiners) 

 
 
 
 
 



 

โดยในปี 2559 ฝ่ายตรวจสอบภายในไดด้าํเนินการดงัต่อไปน้ี 
 

1)  กาํหนดระบบงานของทั้งหมดบริษทั ( Audit Universe ) 
2)  กาํหนดประเภทความเส่ียงของระบบงานต่าง ๆ (Risk ) รวมทั้งกาํหนดกรอบบริหาร 

 ความเส่ียง 
3)  การตรวจสอบระบบต่าง ๆ ดงัน้ี 

 ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 ระบบการจ่ายค่าแรงของพนกังาน 
 ระบบความปลอดภยัและอาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้มในการทาํงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


