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รายงานการกาํกบัดแูลกิจการ 
 

บริษทัไดใ้หค้วามสาํคญัเร่ือง การปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี คลอบคลุมในเร่ืองต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 
 

1. การประชุมผูถื้อหุน้ 
1) บริษทัได้ให้ข้อมูล วนั เวลาสถานท่ี และวาระการประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษล่วงหน้าผ่าน 

Website ของบริษทัก่อนการประชุมอยา่งนอ้ย 14 วนั โดยมีคาํช้ีแจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระตาม
มติท่ีขอตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมสามญัรวมทั้งมีเอกสารแนบวาระการประชุม  โดยบริษทัได้
มอบหมายใหบ้ริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์( ประเทศไทย ) จาํกดั ซ่ึงเป็นนายทะเบียนหุน้ของบริษทั เป็นผู ้
จดัส่งหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้และเอกสารประกอบใหก้บัผูถื้อหุน้ทุกราย เป็นการล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม
อยา่งนอ้ย 7 วนั และกรณีท่ีวาระพิเศษท่ีตอ้งให้ผูถื้อหุน้พิจารณา จะมีการส่งล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 14 วนัโดย
หนงัสือเชิญประชุมมีรายละเอียดอยา่งครบถว้น ประกอบดว้ย 
 วาระพิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผล มีการแจง้นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั อตัราเงินปันผล

ท่ีเสนอจ่าย และสดัส่วนของเงินปันผล กรณีท่ีไดรั้บสิทธิทางภาษีของ BOI 
 วาระพิจารณาแต่งตั้ งกรรมการ  มีการระบุช่ือ  นามสกุล  อายุ  จํานวนปีท่ี เป็นกรรมการ                   

วุฒิการศึกษา  หลกัสูตรการอบรมท่ีเก่ียวขอ้ง ประวติัการทาํงาน จาํนวนบริษทัท่ีดาํรงตาํแหน่ง
กรรมการ ประเภทของกรรมการท่ีเสนอ สดัส่วนการถือหุน้ รวมทั้งขอ้มูลการเขา้ร่วมประชุมในปีท่ี
ผา่นมา  และขอ้พิพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปีท่ีผ่านมา รวมทั้งค่าตอบแทนของกรรมการท่ีขอ
อนุมติั 

 วาระพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชี มีการระบุช่ือผูส้อบบญัชี บริษทัท่ีสังกดั  เลขท่ีใบอนุญาต จาํนวน
ปีท่ีสอบบญัชีให้บริษทั รวมทั้งความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชีและค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 
โดยระบุไวอ้ยา่งชดัเจน 

2) บริษทัจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัในกรุงเทพฯ หรือจงัหวดัใกลเ้คียงท่ีมีการเดินทางสะดวก โดย
กาํหนดวนัประชุมเป็นวนัธรรมดาท่ีไม่ตรงกบัวนัหยดุยาว และเปิดโอกาสใหมี้การลงทะเบียนเพ่ือเขา้ประชุม
ก่อนเวลาการประชุมล่วงหนา้ก่อนเร่ิมประชุมอยา่งนอ้ย 1.30 ชัว่โมงโดยสาํหรับผูถื้อหุน้ท่ีมาหลงัจากปิดการ
ลงทะเบียนแลว้ทางบริษทัเปิดโอกาสให้สามารถเขา้ไปร่วมสังเกตการการประชุมได้    โดยสถานท่ีจดั
ประชุม อยู่ในพ้ืนท่ีท่ีการเดินทางค่อนขา้งสะดวก โดยผูถื้อหุ้นสามารถเดินทางผ่านระบบขนส่งมวลชน
สาธารณะ  ซ่ึงหากผูถื้อหุ้นท่านใดไม่สะดวกท่ีจะเข้าร่วมประชุมทางบริษทัจัดให้มีหนังสือมอบฉันทะ 
เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้สามารถกาํหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได ้และกาํหนดใหมี้กรรมการอิสระหรือกรรมการ
ท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 1 ท่านเป็นทางเลือกในการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ 
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การดาํเนินการใ
1) บริษทั

โดยสํ
โดยใ
วาระ 
ทาํให้

2) ในกา
กรรม
จาํนว
ประชุ
งานต่
ผูส้อบ
โดยเปิ
บริษทั
คาํตอ
มีการ
กรรม
กรรม

ในวนัประชุมผูถื้
ทจดัใหมี้การนาํ
สาํหรับผูถื้อหุน้ที
ชร้หัสบตัรประ
 สาํหรับผูท่ี้ไม่เ
หก้ารลงทะเบียน

ารประชุมสามญั
มการท่ีเป็นผูบ้ริห
วน 3 ท่าน รวม
ชุม อีกทั้งบริษทั
ต่าง ๆ, ผูจ้ดัการ
บบญัชีรับอนุญ
ปิดโอกาสให้ผูถื้
ทเปิดโอกาสให้
อบบนัทึกไวใ้นร
จดัทาํบตัรลงคะ
มการเป็นรายบุ
มการ 

ถือหุน้ 
าเทคโนโลยมีาใ
ท่ีไม่ไดน้าํเอกส
ะชาชน หรือ ช่ื
ห็นดว้ย หรืองด
น หรือการนบัคะ

ญผูถื้อหุน้ปี 255
หารจาํนวน 3 ท
มกรรมการทั้งห
ทยงัใหผู้บ้ริหาร
รฝ่ายบญัชี และ
าต ,  ท่ีปรึกษ
ถือหุน้สามารถซ
หผู้ถื้อหุน้ซกัถาม
รายงานการประ
ะแนนเสียง แยก
บุคคล รวมทั้งล
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ใชก้บัการประชุ
สารลงทะเบียนที
อ-นามสกุลขอ
ดออกเสียง มีกา
ะแนนเป็นไปอ

58 เม่ือวนัท่ี 1 
ท่าน กรรมการท่ี
หมดจาํนวน 9 
ระดบัสูงซ่ึงปร
ะการเงิน,ผูจ้ดัก
ากฎหมายภายน
ซกัถาม ในเร่ือง
มประเด็นต่างๆ
ะชุมในการประ
กต่างหากในวาร
ลงคะแนนเก่ียว

ชมผูถื้อหุน้โดยน
ท่ีเป็น Barcode 
งผูถื้อหุ้น  และ
ารรวบรามคะแน
ยา่งรวดเร็ว ถูกต

เมษายน 2558 
ท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริ
ท่าน ซ่ึงถือเป็น
ะกอบดว้ย รอง
การฝ่ายตรวจสอ
นอก  และนิติก
งท่ีเก่ียวขอ้งกบั
 เป็นระยะเวลา
ชุมผูถื้อหุน้ บริ
ระการแต่งตั้งกร
วกับค่าตอบแท

นาํระบบ Barcod
 มา ทางบริษทัจ
ะในส่วนของกา
นนเสียงผ่านระ
ตอ้ง และแม่นย ํ

 คณะกรรมกร
หารจาํนวน 3 ท
นร้อยละ 100 ข
งผูอ้าํนวยการอา
อบภายใน,ผูจ้ดั
รของบริษทั เข้
วาระการประชุ
พอสมควร โดย
ษทัจดัใหมี้การล
รรมการซ่ึงเปิด
ทนกรรมการแ

de มาช่วยในกา
จดัใหมี้เจา้หนา้
ารนบัคะแนนเสี
ะบบ Barcode เช
ยาํ 

รมการ ซ่ึงประ
ท่านและกรรมก
ของกรรมการบ
าวโุส ,รองผูอ้าํ
ดการฝ่ายอ่ืน ๆ 
ขา้ร่วมประชุมใน
ชุมได ้โดยในวา
ยรายละเอียดขอ
ลงมติเป็นแต่ละ
โอกาสใหผู้ถื้อห
ยกต่างหากจา

ารลงทะเบียน 
ท่ีลงทะเบียน 
สียงในแต่ละ
ช่นกนั ดงันั้น

ะกอบไปดว้ย
การตรวจสอบ
บริษทัเขา้ร่วม
านวยการสาย
 ท่ีเก่ียวขอ้ง ,  
นวนัดงักล่าว 
าระอ่ืน ๆ ทาง
องคาํถามและ
ะรายการ โดย
หุน้ไดแ้ต่งตั้ง
กการแต่งตั้ ง
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2. การป
บริษทัมีนโ
ดงัน้ี 
 

1. ก

3) ในกา
ต่างห
ลงคะ
 

การจดัทาํรายงา
1) ก่อนเ ิ

การป
มีผูถื้อ
ประชุ
ประเท
มีการ
 

ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
โยบายสนบัสนุ

การใหข้อ้มูลก่อ
 บริษทั

เผยแพ
ถือหุน้

ารประชุมผูถื้อห
หากในวาระการ
แนนเก่ียวกบัค่า

านการประชุม แ
ร่ิมการประชุมท

ประชุมผูถื้อหุน้ถึ
อหุ้นเห็นดว้ย ไ
ชุม ซ่ึงมีการนาํส
ทศไทย เพื่อใหผ้
เปิดเผยไวบ้น w

นอย่างเท่าเทยีม
นใหมี้การปฏิบั

อนการประชุมผู ้
ทแจง้กาํหนดกา
พร่ผา่นทาง web
นดงักล่าวขา้งตน้

หุ้น บริษทัจดัให
รแต่งตั้งกรรมก
าตอบแทนกรรม

และการเปิดเผย
ทางบริษทัไดมี้ก
ถึงขั้นตอนการล
ไม่เห็นดว้ย แล
ส่งมติการประช
ผูถื้อหุน้รับทรา
website ของบริ

ม 
บติัต่อผูถื้อหุน้ทุ

ผูถื้อหุน้ 
ารประชุมพร้อม
bsite ของบริษทั
น จดัทาํทั้งฉบบั
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ห้มีการลงมติเป็
การซ่ึงเปิดโอก
มการแยกต่างห

มติการประชุมผ
การอธิบายวิธีก
ลงคะแนน ประ
ะงดออกเสียงเ
ชุมผูถื้อหุ้นในว
บทั้งภาษาไทยแ
ษทั 

กรายอยา่งเท่าเที

มระเบียบวาระแ
ทอยา่งนอ้ย 30 วั
บภาษาองักฤษ แ

ปนแต่ละรายการ
าสให้ผูถื้อหุ้นไ

หากจากการแต่ง

ผูถื้อหุน้ 
การลงคะแนนใน
ะเด็นคาํถามคาํต
ป็นอย่างไร รว
วนัรุ่งข้ึนผ่านระ
และภาษาองักฤ

ทียมกนัเพื่อปกป้

และความเห็นขอ
วนัก่อนวนันดัป
และภาษาไทย 

ร โดยมีการจดัท
ไดแ้ต่งตั้งกรรม
ตั้งกรรมการ 

นวาระต่างๆ แล
ตอบ และผลการ
วมถึงควรบนัทึก
ะบบการรายงา
ฤษ โดยรายงาน

ป้องสิทธิข้ึนพ้ืน

องคณะกรรมกา
ประชุมผูถื้อหุน้ 

ทาํบตัรลงคะแน
มการเป็นรายบุ

ละมีการบนัทึกล
รลงคะแนนในแ
กรายช่ือกรรมก
นของตลาดหลั
การประชุมฉบั

นฐานของผูถื้อหุ้

ารต่อตลาดหลกั
โดยหนงัสือเชิญ

นนเสียง แยก
บุคคล รวมทั้ง

ลงในรายงาน
แต่ละวาระว่า
การผูเ้ขา้ร่วม
ลกัทรัพยแ์ห่ง
บัสมบูรณ์ได้

หุน้ทุกราย 

กทรัพยฯ์ และ
ญ ประชุมผู้
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2. การคุม้ครองสิทธิของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย 
 บริษทัไดห้ลกัเกณฑก์ารใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหนา้และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้

ดาํรงตาํแหน่งกรรมการก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้เป็นการล่วงหนา้ 1 เดือนเพื่อแสดงถึงความเป็นธรรมและ
ความโปร่งใส  

 โดยสาํหรับวาระการแต่งตั้งกรรมการบริษทัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชสิ้ทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นราย
คน 
 

3. การป้องกนัการใชข้อ้มูลภายใน 
 บริษทัใหค้วามสาํคญัต่อระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ  ดงันั้นจึงกาํหนดการเกบ็รักษาและ

ป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในโดยใหก้รรมการผูบ้ริหารของบริษทัทุกคนในองคก์รถือปฏิบติัหา้มมิให้
กรรมการผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัทุกคนซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัก่อนมีการประกาศต่อสาธารณชน
ก่อน 1 เดือนและกาํหนดใหก้รรมการทุกคนและผูบ้ริหารท่ีมีหนา้ท่ีรายงานการถือครองหลกัทรัพยต์าม
กฎหมาย 
 

4. การมีส่วนไดเ้สียของกรรมการ 
 ในการพิจารณาวาระท่ีเก่ียวขอ้งกบักรรมการท่านใด คณะกรรมการมีขอ้กาํหนดใหก้รรมการรายงานการมี

ส่วนไดเ้สียอยา่งนอ้ยก่อนการพิจารณาวาระนั้น และบนัทึกไวใ้นรายงานการประชุมคณะกรรมการ รวมทั้ง
งดเวน้จากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้น 

 
5. การเปิดเผยรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ท่ีเขา้ข่ายตอ้งเปิดเผยขอ้มลู 

 บริษทัเปิดเผยรายละเอียดและเหตุผลของการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ท่ีเขา้ข่ายตอ้งเปิดเผยขอ้มูลไวใ้น
รายงานประจาํปี ใหผู้ถื้อหุน้ทราบอยา่งชดัเจน ซ่ึงรายงานดงักล่าวผา่นการพจิารณาโดยคณะกรรมการตรว
สอบ วา่มีความสมเหตุสมผล 
 

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
 

บริษทัไดใ้ห้ความสําคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียภายใน ไดแ้ก่ พนกังาน
และผูบ้ริหารของบริษทั  หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอก เช่น เจา้หน้ี คู่แข่ง เป็นตน้ โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 
พนกังาน : ปฏิบติักบัพนกังานอยา่งเป็นธรรม และใหผ้ลตอบแทนท่ีเหมาะสม 
เจา้หน้ี : ปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ตกลงท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญา 
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ม
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: เอาใ
และ
โดย

: ปฏิบ
รักษ

: มีคว
การส

ทไดก้าํหนดนโย

การกาํหนดขอบ
มอบเป็นระยะเว
บริษทัมีขั้นตอน
 การดาํเนินการ 
ชุมชน โดยในปี
2558 ซ่ึงทาํใหม้ั

ใจใส่และรับผิดช
มีระบบในการร
เร็วท่ีสุด 
บติัตามกรอบกติ
ษาบรรทดัฐานขอ
วามรับผดิชอบต่
สนบัสนุนกิจกร

ยบายการปฏิบติั

บเขตในการดูแล
วลาอยา่งนอ้ย 2
นและวธีิปฏิบติัใ
 มีการจดัทาํอยา่
ปี 2557 บริษทัได
มัน่ใจไดว้า่ระบบ

ชอบต่อลกูคา้
รับขอ้ร้องเรียน

ติกาการแข่งขนัท
องขอ้พึงปฏิบติั
ต่อสงัคมโดยดาํเ
รรมต่างๆ ท่ีเก้ือ

ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สี

ลลูกคา้ โดยกาํห
2 ปี เพื่อใหลู้กคา้
ในการคดัเลือกค
างเป็นระบบ ทาํ
ดย้ืน่ขอรองรับม
บการผลิตของบ

5

ผลิตสินคา้ท่ีมี
ของลูกคา้เพ่ือรี

ท่ีอุตสาหกรรม
ติในการแข่งขนั
เนินธุรกิจอยา่งมี
อกลูและสร้างส

สีย ดงัน้ี 

หนดการตั้งวงเงิ
า้ไดม้ัน่ใจในคุณ
คู่คา้หรือผูรั้บเห
าใหม้ัน่ใจไดว้า่
มาตรฐาน ISO 
บริษทัไม่เป็นอนั

คุณภาพและมา
บดาํเนินการหา

หรือผูก้าํกบัดูแ
  
มีจรรยาบรรณเ ี
รรคต่์อสงัคมตา

งินสาํรองสาํหรั
ณภาพของสินค้
หมา ท่ีกาํหนดไว
 การประกอบธุ
14001 : 2004 แ
นตรายต่อส่ิงแว

ตรฐาน รักษา
าขอ้ยติุดว้ยความ

ลจากทางการกํ

ยีย่งผูป้ระกอบวิ
ามความเหมาะส

ับช้ินงานในช่ว
า้ของบริษทั 
วเ้ป็นลายลกัษณ
ธรกิจของบริษทั
และไดรั้บการอน
ดลอ้ม 

าความลบัของลู
มเป็นธรรมและ

าหนด          

วชิาชีพ และให้
สม 

งอายขุองสินคา้

ณ์อกัษร 
เป็นมิตรต่อส่ิงแ
นุมติัเม่ือเดือนม

ลกูคา้ 
ะ

      

 ้      

าหลงัการส่ง

แวดลอ้มและ
มกราคมปี 
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การปฏิบติักบัพ
 

 ในทุก
งบปร
แบ่งเป็

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 บริษทั
พนกัง
สภาพ
งบปร
ของพ
เสริมส

 ‐
 1,000,000.00
 2,000,000.00
 3,000,000.00
 4,000,000.00
 5,000,000.00
 6,000,000.00
 7,000,000.00
 8,000,000.00

20

20

พนกังานและลูก

กปีบริษทัเปิดโอ
ระมาณอบรมทั้ง
ป็นการอบรมขอ

ทมีนโยบายและ
งานทุกคนท่ีทาํง
พแวดลอ้มในกา
ระมาณเก่ียวกบัก
พนกังาน  โดยใ
สร้างความสามั

0
0
0
0
0
0
0
0

พนกังานฝ่

015 4,407,2

014 417,99

งบ

จา้งอยา่งเป็นธร

อกาสใหพ้นกังา
งส้ินประมาณ 5
องพนกังานฝ่าย

ะแนวปฏิบติัเก่ีย
งานกบับริษทั ซึ
ารทาํงานท่ีดี  
การออกกาํลงัก
ในปี 2558 บริ
คัคีระหวา่งพนั

6

ฝายผลติ พ

233.75 60

97.00 1,9

บประมาณก

รรม   

านทุกท่านมีการ
5.02 ลา้นบาท เพื
ยผลิต และฝ่ายสํ

ยวกบัความปลอ
ซ่ึงไดแ้ก่ หมวก
 โดยจดัใหมี้ส
ายใหก้บัพนกัง
ษทัไดจ้ดัใหมี้ก
กังานในบริษทั 

พนกังานสว่น
สํานกังาน

09,159.00

73,720.24

การฝึกอบรม

รพฒันาความรู้ด้
พื่อใหพ้นกังาน
สาํนกังานดงัน้ี 

ดภยั โ
กนิรภยั รองเทา้
สนามกีฬา หอ้
าน  เช่น การมี
การแข่งขนักีฬาป
  

รวม

5,016,392.75

2,391,717.24

ม

ดา้นต่างๆ โดยใ
ทุกระดบัไดรั้บ

ดยจดัอุปกรณ์ค
 ถุงมือ แวน่ตา 
องออกกาํลงักาย
มส่วนร่วมสนบัส
ประจาํปี เพื่อให

5

4

ในปี 2558 มีก
การอบรมอยา่ง

ความปลอดภยัท่ี
 และอ่ืน ๆ รวม
ย  รวมทั้งสน
สนุนงบประมาณ
หพ้นกังานไดมี้ส

การสนบัสนุน
งต่อเน่ือง โดย

ท่ีจาํเป็นใหก้บั
มถึงการสร้าง
นบัสนุนเร่ือง
ณทีมฟุตบอล
ส่วนร่วมและ
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4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

 
บริษทัไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี เพื่อเพ่ิมความโปร่งใสและเพ่ิมขีดความสามารถใน   

การแข่งขนัของกิจการ รวมทั้งเพ่ิมความเช่ือมัน่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ และผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย จึงไดก้าํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ 
โดยครอบคลุมหลกัการท่ีสาํคญั ดงัน้ี 

(1)  การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่งเท่าเทียมกนั เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย 
(2) คณะกรรมการมีความมุ่งมัน่ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่กิจการในระยะยาว บริหารงานและบริหารความเส่ียงดว้ย

ความรอบคอบและระมดัระวงั รับผิดชอบต่อการปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความสามารถและประสิทธิภาพท่ีเพียงพอ
เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุ้น ดูแลมิให้เกิดปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และรับผิดชอบต่อการ
ตดัสินใจและการกระทาํของตนเอง 

(3) การดาํเนินงานเป็นไปดว้ยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้เปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอแก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 
(4) มีการกาํหนดจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจเพ่ือให้กรรมการและพนักงานถือปฏิบัติ  พร้อมจัดทาํคู่มือการ

ปฏิบติังานของพนกังาน (Compliance Manual)  

นอกจากน้ี บริษทัจะปฏิบติัตามกฎและขอ้บงัคบัต่างๆ ตามท่ีสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนดทุกประการ ภายหลงัจากท่ีหุน้สามญัของบริษทัเขา้จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย บริษทัจะเปิดเผยรายงานการกาํกบัดูแลกิจการในรายงานประจาํปีและแบบแสดงรายการขอ้มูล
ประจาํปี (แบบ 56-1) 

 

 รายงานของคณะกรรมการบริษทั 
คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินของบริษทั งบการเงินดงักล่าวจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการ

บญัชี ท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย และตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีไดรั้บอนุญาตจากสํานกังานคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงในการน้ีคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูส้อบทานคุณภาพของรายงานทางการเงิน
และระบบควบคุมภายใน  รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลสําคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะไดน้าํเสนอความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษทัและท่ีประชุมผูถื้อหุน้ตามลาํดบั 
 

 ความสมัพนัธ์กบัผูล้งทุน 

คณะกรรมการบริษทัใหค้วามสาํคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น และโปร่งใส ใหก้บัผูถื้อหุ้น 
ทุกราย บริษทัยงัคงให้ความสาํคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลและนาํเสนอขอ้มูลดงักล่าวต่อผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปใหเ้ป็นไป ตาม
มาตรฐานและกฏเกณฑ์ท่ีกาํหนดโดยสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ทั้ง
โดยผ่านช่องทางและส่ือการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมถือ website ของบริษทั 



 

www.mcs
ดงัน้ี 
 

 

ตามความเ
ไดเ้ปิดโอก
มิถุนายน 2
วนัท่ี 9 กนั
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

steel.com อีกทั้

(1) 
(2) 

โดยใ
เหมาะสมภายใ
กาสให้ผูล้งทุน
2558  และจดั A
นยายน 2558 ท่ีโ

ั้งยงัเปิดโอกาส

ส่งจดหมายอิเล็
โทรเขา้มาสอบ
Relations)   โด
หุน้ นกัลงทุน น

ในปี 2558 บริษั
ตห้ลกัเกณฑท่ี์ว
 / ผูถื้อหุ้น 
Analyst Meetin
โรงแรมโนโวเท

สให้ผูล้งทุนหรือ

ลก็ทรอนิกส์ (e-
บถามท่ีเบอร์โท
ดยบริษทัไดม้อบ
นกัวเิคราะห์ แล

ษทัเปิดโอกาสให
วา่ ขอ้มูลท่ีใหเ้ป็
รวมถึงส่ือมวล
ng  เพ่ือเปิดโอ
ทล เพลินจิต โดย

8

อผูถื้อหุน้ท่ีตอ้ง

-mail address) ม
ทรศพัท์ของบริ
บหมายให ้นางส
ละประชาชนทัว่

หผู้ล้งทุนและบริ
ป็นขอ้มูลท่ีไดเ้ปิ
ชน และนกัวิเค
อกาสใหน้กัวิเค
ยมีนกัวเิคราะห์

งการสอบถามข้

มายงั  info@mc
ษทั 035-37296
สาวกญัชลิกา  แ
วไป        

ริษทัหลกัทรัพย์
ปิดเผยต่อสาธาร
คราะห์ จาํนวน 
คราะห์และส่ือม
์ใหค้วามสนใจ 

อ้มูลเก่ียวกบับ ิ

cssteel.co.th   
61-6  ติดต่อ
แสงปริญญา  ทาํ

ยส์ามารถเขา้พบ
รณะแลว้ โดยใ
 50 ท่าน เยี่ยม
มวลชนไดพ้บป
 เขา้ร่วมงานดงัก

ริษทัติดต่อไดห้

นกัลงทุนสัมพั
าหนา้ท่ีติดต่อส่ื

บผูบ้ริหารของบ
นปี 2558 ท่ีผ่า
ชมกิจการ        
ะพูดคุยกบัทาง
กล่าวจาํนวน 30

หลายช่องทาง

นัธ์ (Investor 
อสารกบัผูถื้อ

บริษทัได ้
นมา บริษทัฯ 
   เม่ือวนัท่ี  3 
ผูบ้ริหาร เม่ือ
0 ท่าน 
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5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 

บริษทัตระหนกัถึงความสาํคญัของบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการท่ีมีต่อบริษทัและผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 
 

 ภาวะผูน้าํและวสิยัทศัน ์

คณะกรรมการของบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการท่ีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการดาํเนินธุรกิจ 
ทาํหนา้ท่ีเป็นผูช้ี้แนะและกาํหนดนโยบาย วิสัยทศัน์ กลยทุธ์  เป้าหมาย ภารกิจ  แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษทั ตลอดจน
กาํกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดาํเนินการไปตามท่ีกาํหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้กรอบของกฎหมาย 
วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทั และมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ดว้ยความรับผิดชอบ ซ่ือสัตยสุ์จริตระมดัระวงั ตามหลกัการขอ้พึง
ปฏิบติัท่ีดี    

 
นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัไดใ้ห้ความสําคญัและจดัให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบ

ภายใน การประเมินและการบริหารงานท่ีรัดกุมต่อเน่ืองมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการติดตามการดาํเนินการในเร่ืองดงักล่าวอยา่ง
สมํ่าเสมอ   
 

คณะกรรมการบริษทัเป็นผูพิ้จารณาให้มีการกาํหนดและแยกบทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบระหว่าง
คณะกรรมการบริษทั และฝ่ายบริหารโดยกาํหนดระดบัอาํนาจการดาํเนินการอย่างชดัเจน รวมทั้งส่ือสารบทบาทหน้าท่ีและ                
ความรับผดิชอบดงักล่าวต่อกรรมการและพนกังานอยา่งสมํ่าเสมอ 

 

 จริยธรรมธุรกิจ 

บริษทัไดจ้ดัทาํคู่มือการปฏิบติังานของพนกังาน (Compliance Manual) ซ่ึงมุ่งเนน้ถึงจริยธรรมในการดาํเนิน
ธุรกิจ และการปฏิบติัตามขอ้บงัคบัของทางการ และให้กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานลงนามรับทราบและถือปฏิบติั โดย
บริษทัจะมีการติดตามการปฏิบติัตามคู่มือดงักล่าวเป็นประจาํรวมถึงมีการกาํหนดบทลงโทษทางวนิยัไวด้ว้ย  

 
 การถ่วงดุลของกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 

บริษทัมีคณะกรรมการประกอบดว้ยผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ดา้นต่า งๆ รวม  9  ท่าน โดย
เป็นตวัแทนจากผูถื้อหุน้ 3 ท่าน กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 3 ท่าน และ กรรมการอิสระท่ีเป็นกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ทั้งน้ีทั้ง  
3  ท่าน มีคุณสมบติัครบถว้นตามประกาศตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยคุณสมบติัและขอบเขตการดาํเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบกาํหนดไว ้เพ่ือมาปฏิบติัหนา้ท่ีตรวจสอบและถ่วงดุลการบริหารกิจการในดา้นต่างๆของบริษทั ทั้งน้ีเพ่ือใหเ้กิดความ
เป็นธรรม เป็นประโยชนสู์งสุดต่อผูถื้อหุน้ทุกคน 
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 การรวมหรือแยกตาํแหน่ง 
ประธานกรรมการบริษทั เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ซ่ึงมีสดัส่วนการร้อยละ  12 %  และหากรวมนบัรวมการถือหุน้ ใน

กลุ่มของประธานกรรมการท่ีรวมบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะจะมีสัดส่วนร้อยละ  14%   ( ณ วนัท่ี 5 มกราคม 2559 )  ของหุน้ท่ี
เรียกชาํระแลว้ทั้งหมด โดยประธานกรรมการบริษทัเป็นบุคคลเดียวกบัประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร อยา่งไรก็ตาม การทาํรายการ
ต่างๆ ท่ีไม่ใช่การดาํเนินงานตามปกติของบริษทั จะผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษทั ซ่ึงมีกรรมการตรวจสอบท่ีมีความ
อิสระร่วมอยูด่ว้ย  3  ท่าน คิดเป็นร้อยละ  33.33  ของกรรมการทั้งหมด   
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 ค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร 
  

กรรมการและผูบ้ริหารไวอ้ยา่งชดัเจนและโปร่งใส โดยไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ทั้งน้ีการกาํหนด 
ค่าตอบแทนจะจดัใหอ้ยูใ่นลกัษณะท่ีเช่ือมโยงกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัในปีท่ีผา่นมา และเปรียบเทียบกบั

ธุรกิจอ่ืนท่ีมีความคลา้ยคลึงกนั โดยค่าตอบแทนท่ีกาํหนดข้ึนมีความเหมาะสมกบัหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ และ
ผูบ้ริหารแต่ละท่าน โดยอยูใ่นรูปของค่าตอบแทนรายเดือน เบ้ียประชุม และ/หรือ เงินเดือน และ โบนสั  
 
ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน 

 กรรมการ 

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการบริษทัในปี 2558 ซ่ึงประกอบดว้ยประชุมกรรมการ  9  คร้ัง, ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 1 คร้ัง และ
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  4  คร้ัง 
 

 
 

รายช่ือ ตําแหน่ง ค่าตอบแทน  ( บาท ) 

2557 2558 

1. ดร.ไนยวน ชิ ประธานกรรมการ 730,000 650,000 

2. นายสมพงษ์ เมธาสถิตย์สุข กรรมการ 580,000 530,000 

3. นายพรชัย พศิาลอนุกลูกจิ กรรมการ 565,000 510,000 

4. นายไพรัตน์ ววิฒัน์บวรวงษ์ กรรมการ 565,000 510,000 

5. นายสมยศ เจียมจรัิงกร กรรมการอิสระและ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

670,000 655,000 

6.นายทนิกร  สีดาสมบูรณ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 610,000 550,000 

7. นายฮารกชิิน  ทนัวานี กรรมการ 565,000 520,000 

8. พล.ต.อ.วชัรพล  ประสารราชกจิ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 570,000 560,000 

9. ดร.สุรชัย รติทอง กรรมการ - 440,000 

10. นางศจรัีตน์ เมธีสุวภาพ กรรมการอิสระ - 80,000 
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หมายเหตุ 

1. ดร.สุรชยั รติทอง ไดรั้บแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 19 มีนาคม 2558 
2. พล.ต.อ.วชัรพล  ประสารราชกิจ ลาออกจากตาํแหน่งเม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2558 มีผล 1 ธนัวาคม 2558 
3. นางศจีรัตน ์เมธีสุวภาพ ลาออกจากตาํแหน่งเม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2258  

 

 ผูบ้ริหาร 

 

 

 

 

 

 
 

 การประชุมคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษทัมีการประชุมอยา่งสมํ่าเสมอปีละ  4  คร้ังเป็นอยา่งนอ้ย ซ่ึงในการประชุมแต่ละคร้ังทาง ฝ่าย

บริหารไดจ้ดัเตรียมขอ้มูลและรายละเอียดเพ่ือใหค้ณะกรรมการใชป้ระกอบการพิจารณา และในระหวา่งประชุม ประธานใน ท่ี
ประชุมไดใ้ห้เวลากบักรรมการในการพิจารณาวาระต่างๆ อยา่งรอบคอบ รวมถึงการให้แสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งเต็มท่ี และมี
การจดบนัทึกการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมทั้งมีการจดัเก็บรายงานการประชุมท่ีผ่านการรับรอง เพ่ือให้ผูเ้ก่ียวขอ้ง
ตรวจสอบได ้ซ่ึงในปี  2558  ท่ีผา่นมามีการประชุมทั้งหมด  9  คร้ัง   

 
 คณะอนุกรรมการ 

บริษทัมีคณะกรรมการตรวจสอบ นอกเหนือจากคณะกรรมการบริษทั เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตวั
ในการดาํเนินงาน โดยในปี  2558  มีการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบจาํนวน  4  คร้ัง และในปัจจุบนัมีนางสาวกญัชลิกา  
แสงปริญญา เป็นเลขาคณะกรรมการตราวจสอบ 

 
 
 
 
 
 
 

ค่าตอบแทน ปี 

2558 

จาํนวนราย รวมทั้งส้ิน 

เงินเดอืนและโบนัส 6 23,466,767 

เงินกองทุนสํารองเลีย้งชีพ + อืน่ๆ 6 780,500 
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6. ระบบการควบคุมภายใน 

บริษทัไดจ้ดัตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในข้ึนโดยหน่วยงานดงักล่าวมีความเป็นอิสระ โดยมีสายการรายงาน 

ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ในดา้นการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน และรายงานต่อประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารในดา้นงาน
บริหารหน่วยงาน หน่วยงานตรวจสอบภายในมีหนา้ท่ีประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน, การ
ประเมินความเส่ียง, การกาํกบัดูแลกิจการ และเป็นท่ีปรึกษาเพ่ือสนบัสนุนใหบ้ริษทัสามารถบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทาง
ธุรกิจ  แผนการตรวจสอบภายในประจาํปีของหน่วยงานไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใชห้ลกัเกณฑ์การ
ตรวจสอบตามผลการประเมินความเส่ียง (Risk Based Audit Approach) และจุดควบคุมท่ีสาํคญั (Key Control Points) และเนน้
ใหมี้การควบคุมเชิงป้องกนั  รวมถึงการประเมินความเส่ียงดา้นทุจริตตามนโยบายการใหข้อ้มูลการกระทาํผิดและการทุจริต การ
สอบสวนและการคุม้ครองผูใ้หข้อ้มูล (Fraud Whistleblowing Protection Policy) 

 โดยหน่วยงานดงักล่าวมีบทบาทและหนา้ท่ีความรับผดิชอบดงัน้ี 

1. ในบทบาทของท่ีปรึกษา จดัให้มีการประเมินการควบคุมภายในโดยการประเมินตนเองโดยได้
สนบัสนุนดา้นการเป็นท่ีปรึกษา, การจดัอบรมเชิงปฏิบติัการแบบกลุ่ม (CSA Facilitator) และการนาํเคร่ืองมือท่ีมี
ประสิทธิภาพมาใชใ้นการประเมิน โดยจะช่วยส่งเสริมใหพ้นกังานมีการพฒันาการควบคุมท่ีดีและมีระบบการปฏิบติังานท่ี
มีประสิทธิภาพ  นอกจากน้ียงัส่งเสริมให้มีการตรวจประเมินการควบคุมภายในโดยการประเมินตนเอง (CSA Validation) 
เพ่ือให้มัน่ใจวา่แต่ละขั้นตอนการดาํเนินงานไดใ้ชก้ารควบคุมภายในโดยการประเมินตนเองอยา่งเหมาะสม เพ่ือสนบัสนุน
ใหบ้ริษทับรรลุกลยทุธ์และเป้าหมายท่ีกาํหนด   

หน่วยงานตรวจสอบภายในมีการประเมินคุณภาพการปฏิบติังานดว้ยตนเองเป็นประจาํทุกปี และมีการ
ประเมินโดยองคก์รอิสระจากภายนอกทุก 5 ปี 

2. ปฏิบติัหนา้ท่ีเพ่ือสนบัสนุนการดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบตามท่ีไดรั้บมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทัให้บรรลุผล และเป็นท่ีปรึกษาเพ่ือให้คาํแนะนาํในดา้นต่างๆ เช่น ดา้นการควบคุมภายใน ตามกรอบ
แนวทางระบบการควบคุมภายใน COSO 2013, ดา้นการบริหารความเส่ียง,ดา้นจริยธรรมธุรกิจ, ดา้นความปลอดภยัของ
ระบบสารสนเทศ เป็นตน้ 

3. ยึดถือกรอบโครงสร้างการปฏิบติังานวิชาชีพตรวจสอบภายในตามมาตรฐานสากล กฎบตัรของ
หน่วยงาน รวมทั้งการทบทวนคู่มือการปฏิบติังานตรวจสอบเป็นประจาํทุกปี เพ่ือให้มัน่ใจไดว้่าการปฏิบติังานมีคุณภาพ
เป็นไปตามมาตรฐานสากล ซ่ึงจะช่วยส่งเสริมให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเส่ียงท่ีดี 
ระบบการกาํกบัดูแลท่ีดี  สามารถเพ่ิมคุณค่าใหแ้ก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียและพฒันาองคก์รสู่ความย ัง่ยนื 

4. ส่งเสริมการปฏิบติังานของผูต้รวจสอบภายใน  ใหส้ามารถตรวจสอบไดทุ้กดา้น (Integrated  

Audit) เช่น  ดา้นระบบธุรกิจ,ดา้นระบบสารสนเทศ และดา้นระบบวศิวกรรม  โดยมุ่งเนน้พฒันาเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบภายใน
ใหเ้ป็นมืออาชีพ  และส่งเสริมใหมี้วฒิุบตัร 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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การบริหารความเส่ียง คณะกรรมการบริษทัไดใ้หค้วามสาํคญัเก่ียวกบัการบริหารความเส่ียงเป็นอยา่งมาก ตามท่ีระบุไว้
ในแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน  
 


